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מדייק למה אמר "בא אל  זוהר הק'ב 
 זוהר הק'מתרץ הו, אפרעה" ולא אמר "לך"

 היהפחד ללכת אל פרעה שהיה משמשה רבינו 
(שהוא נקרא "התנין הגדול" וקליפה קשה מאוד 

אל  הכנסוהיה משה מפחד לקליפה), שבבכור 
פגש עם השר של פרעה שהוא נ על ידי זה(כי פרעה 

דבריו הק', וכנראה שכוונת  ש"ע )קליפה קשה
 הד' ית'לו  לפרש כך, שלכן אמר 'זוהר הקה

שמשמעו שד' ית' מלווה אותו  "בא" אל פרעה
ולכן לא אמר לו לך  ולשמרונכנס אתו יחד 

שמשמעו שילך לבדו, אלא אמר לו בא ונלך 
  יחד.

היה משה רבנו מפחד הענין למה  להבין
בשעה שהיה שליח ד', ועוד שהרי ד' ית' 
הבטיחו בתחילת שליחותו "כי אהיה עמך", 

דוקא כאן פחד משה רבינו למה  יש להביןועוד 
  .יותר ממה שבפעמים הקודמות כל כך

שכל מכה  בכך דהנה מבואר בספה"ק
מהעשר מכות הכה וביטל א' מהעשר כחות של 

שראה משה גודל כח לכן כאן ו גהקליפה
הקליפה המתחזק אצל פרעה שאחרי שהגיע 

ד' " ו שכתובלהכרה שהוא חוטא ורשע וכמ
התחזק  עם כל זה "הצדיק ואני ועמי הרשעים

מוכיח שהקליפה הזאת  הרי זהשוב למרוד בד' ו
שצריך לבטלה היא גדולה וחזקה מאוד למעלה 

  מן ההשגה על כן פחד מזה יותר מעד עתה.
למה התגבר עתה הקליפה ביתר  

שאת הוא כי מכיון שכבר מתקרבים לסוף הי' 
מכות ולשבירת ונפילת הקליפה של פרעה 
ומצרים לגמרי, והכלל הוא שתמיד לפני 
שהקליפה עומדת לפול ולהשבר הרי היא 
מתגברת ביותר עם כל כחותיה האחרונים כי 
היא מרגישה שעומדים לכבוש אותה לגמרי לכן 

זרת חיל להתחזק נגד הצד השני בכל היא מתא
כמו  שארית כחה כי אם לא עכשיו אימתי וזה

"לפני שבר גאון" ולכן פחד  (משלי ט"ז י"ח)שכתוב 
לו ד' לכן אמר ו משה רבנו עתה יותר מבקודם,

 ל ידיעאתך ו ך ביחדית' בא אל פרעה שאני אל
  תוכל לעמוד גם נגד קליפה קשה זו.כן 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
על לשון  ר הק'ויש להעיר למה דוקא כאן הקשה הזוה א

 ,"בא", הלא כבר נזכר כמה פעמים לשון זה בפ' שעברה
שזה בצירוף עוד קושיא שקשה בפ' זו  ש לומרואולי י

מהו השליחות ששלחו ד' ית' לומר גם כן  דבכל מקום נזכר
וב רק מזכיר לפרעה ואילו כאן זה מקרא סתום שהכת

ד' ית' לבא לפרעה ולא מזכיר ההמשך מה שאמר  מר לושא
ועל כרחך שבכאן עיקר החידוש  ,לו ד' ית' לומר לפרעה

ולכן יש לדייק כאן יותר להבין  "בא"הוא עצם אמירת 
 .משמעות תיבת בא

 בשער הפסוקים להאר"י ז"ל. ב
ה לעומת כי כנגד העשר ספירות שבקדושה ישנם בז ג
עשר ספירות שבקליפה וכל מכה ביטל כחה של א' מהי'  זה

 ספירות שבקליפה כך איתא שם.
יהיה הנסיון האחרון שיצטרכו להתחזק ולעמוד  זהו ד

          
נוכל להתגבר על עוצם איך ללמוד  יש 

(עוד כח רע שזה הקליפה שמתגבר בדור האחרון 

עד שער שהוא יותר ממה שהיה לפני יציאת מצרים) 
 אור החיים הק'בוכמו שכתוב  ,הנ' דקליפה

דאע"פ שבמצרים לא היה הירידה ח')  (שמות ג',
כן לתוך שער הנ' בכל זאת בעקבתא דמשיחא 

כי אחרי  דשער הנ' דקליפה תהיה הירידה עד
יש לנו  הבכחאזי  'תורה הקשכבר קבלנו ה

אפשרות להתגבר גם נגד שער הנ' שבקליפה 
מאפילה לאורה  , ואז בשעה שנצא)ה(ולצאת משם

לשער הנ'  נזכה גם גאולה השלימהשל ה
בכח במדה כנגד מדה בזה לעומת זה דקדושה, 

  .בנסיון דשער נ' דקליפה נושעמד נועבודת
שהעצה לעמוד כנגד  פרשתינומהבין ל 

 כל הזמן דבוק ה האדםשער הנ' הוא ע"י שיהי
כלו' לא להסיח דעת משויתי  בד' ית' ובתורתו
הרמ"א בתחלת וכמו שכתוב  ד' לנגדי תמיד

וכמו אצל משה רבינו  ,(או"ח סי' א')הש"ע 
שהוצרך לילך לפרעה ולעמוד כנגד שער הנ' 

ו, ע"י שהלך דקליפה, באיזה כח הלך ועמד כנגד
עם ד' ית' כמו שאמר לו הקב"ה בא אל פרעה 
ואני אלווה אותך, כך גם אנו כאשר נלך עם ד' 

נוכל בזה הכח ית' ונדבק את עצמנו אליו יתברך 
  .ולהתחזק בשעה כזו בנסיונתינו לעמוד

(ומכל שכן בשעת הנסיון שתמיד ע"י 

ונקשר נזכור את ד' ית'  והתגברות היצר הרע נגדינו)
ונזכור  את לבנו אליו במחשבה דיבור ומעשה

יוסף וכמו שעשה  ,לכוון שהוא הנלחם עבורינו
ת עצמו שירד למצרים והצליח להחזיק אבשעה 

בקדושתו ע"י שהיה שם שמים שגור בפיו, 
"י והיינו שלא הפסיק לרגע הדביקות בד' ית', וע

נו וכמו שאמר משה לעמוד בנסיוהצליח  הז
לפני הים סוף והמצריים  בני ישראלשעמדו (...) (כרבינו 

  ד' ילחם לכם ואתם תחרישון.באו נגדם למלחמה) 
עלינו לעשות להסתכל כלפי מעלה ולומר 

הקשה הזה  יצר הרעלד' ית' אתה נתת לנו 
שהוא חזק הרבה ממנו ואין בנו כח נגדו וכמו 

למלא הקב"ה עזרו לא יכול לו, שאמרו חז"ל שא
ומכיון שכך הרי  ,כל כוחינוהוא מתנפל עלינו בו

אז נכנס לשער הנ' דקליפה ו ההעולם יהיבשעה ש וב
מוקפים בשער הנ' דקליפה שזה נחשב שהירידה  נמצאנו

הכנס ממש אין צורך ליש להבין שאבל  ,הוא בתוך שער הנ'
כי לזה  )לשער הנ' שבקדושה נזכהצא נכש ל ידי כןכדי שע(

נסיון והתאבקות עם שער הנ' דקליפה ו נמספיק שיהיה ל
שיתגברו ויעמדו בנסיון זה יהיה (המועטים) ובזכות אלו 

(דברים כך איתא בספר אמרי פנחס ו, גאולה השלימהה

, עוד תלמידיו)מלוקטים מדברי הרה"ק ר' פנחס מקאריץ ומדברי 
ולא שינו שמם  בני ישראלאיתא שם שבזה ששמרו 

לשונם ולבושם וכו' בזה נשמרו מלהכנס בשער הנ' כי 
המשך ' עוד (ועיהדברים האלו הם גופא משער הנ' דקליפה, 

 .)שלא שינו שמם לשונם ולבושם"ענין זה במאמר "
כלומר גם אלה שנכשלו ונכנסו ממש יוכלו לצאת בכח  ה

ולא כמו שהיה במצרים שאלו  ,ולעלות שוב תורה הק'ה

בודאי שמה שאתה מבקש מאתנו בעיקר הוא 
הבחירה דהיינו שנברר את רצוננו ונחליט בכל 

שרצוננו רק לעשות רצונך ולא רצון יצרינו  ולבנו
אנו מגלים דעתינו שאנו רוצים בכל  ל כןהרע, וע

לבנו רק לעשות רצונך ואין לנו שום נטיה קטנה 
ונוכיח את זה גם  הרעיצר בלבנו ללכת אחרי ה

 ,במעשה כנזכר ע"י שנתאמץ בכל כחנו נגדו
בודאי  זי אחרי זהואחרי שגלינו ובררנו כל זה א

שאתה תלחם עבורינו ולבסוף  "לקל גומר עלי"
  .אנחנו נראה בישועותיך

אשר אדם דבוק בתורה לדעת שכ
כל משמר מובתפילה כדבעי ושומר את לבו 

חומת אש ודבוק בשמירה מעולה הרי הוא מוקף 
בשכינה הקדושה, ואז אין הוא צריך כלל לירד 
למקומות הנמוכים למקום הקליפות, אבל אם 
אדם לא זכה אז הוא נענש שהוא מוכרח לירד 
למקומות הנמוכים ומקבל יסורים ברוחניות 

גם כן  שמרגיש אטימות הלב בתפילה ולפעמים
על כל אינו יכול ללמוד כדבעי, ואז העצה היא ש

יהא שם שמים שגור בפיו לבל ישכח את  פנים
ד' ית', אלא ימשיך לחשוב מד' ית' כסדר וידבר 
אל הקב"ה מקרב לבו, וירבה בתפילה ויתחנן 
ויזעק להציל נפשו מני שחת להוציאו מאפילה 

  לאורה, ובזה ינצל.
בכל מצב שהוא  כל א' וא'העצה שייך ל 

 יהא אף על פי כןאפי' כשיש לו כובד הלב ח"ו, ש
שם שמים שגור בפיו, ויקשר את לבו יומם 
ולילה לד' ית', ויחשוב ויתבונן שאלו היסורים 
ברוחניות ובגשמיות הם רק לטובתו וכל 
תכליתם הוא בכדי לקרב אותו לד' ית', ויתפלל 

ד' ושיסיר ממנו ד' לאת עצמו  שיזכה להכניע
את ערלת הלב, ובאופן זה יהיו היסורים  ית'

  כקרבן לכפר עונותיו ולפדיון נפשו. 
דבר שחשוב מאד לדעת להוסיף בזה 

בספר הברית שבכל המדרגות  ה שכתבמוהוא 
אם אין זה דמיון,  ת עצמוצריך אדם לבדוק א

שיהא בדמיון,  י אפשרשא קרבה לד' ית'זולת מ
הוא  באמת יאז 'לד קרובדאם במחשבתו הוא 

שידבק  שכפי כמה ויש לדעת, דבריו כ"ע ,קרוב
חזקה ויותר מחשבה יותר במחשבתו בד' ית' 

גם  והדביקות לד' קירבההכך זה נעשה עמוקה 

רך זה שנפלו עד לשער הנ' לא יכלו כבר לצאת, ובד
אלו היה שם "לרשע  ה שאמרמתפרש בהגדה של פסח במ

סתם לי ולא לו, שלא היה נגאל ולמה  א אמר(ול ל"לא היה נגא

(לעוררו בזה)  לרמז לומוסיפים אלו היה "שם" אלא הכוונה) 
אפשרות להגאל אבל היום יש לו שרק "שם" לא היה לו 

 אפשרות לחזור בתשובה ולהתקבל.
 ו שכתוב(כמ ונחיה כך ונפלס אורחותינו ודרכינו לפי זה ו

כי אם רק יזכור כך במחו אבל  ברמ"א שם וישים ללבו וכו')
לבו בל עמו ולא מתחשב עם זה לגבי התנהגותו כלפי ד' 
ית' אין זה אלא מחשבה חצונית ואינו מדבק את האדם 

רי ה יכאשר האדם חי עם זה אז מה שאין כן ,באמת בד'
 נעשה מציאות ואז יש עליו השמירה העליונה כאמור. זה

 

לתשומת לב הקוראים 

המאמרים על הפרשה או 

המועדים הם גם דברים 

כלליים שנוגעים תמיד ולכן 

אפשר וכדאי לקוראם גם 

 .אחרי הפרשה או המועד
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וכפי דרגא זו יהיה , ויותר עמוק יותר חזקכן 
  .יצר הרעשמור מהחטא ומלפול ביד ה

 

בא אל פרעה כי אני הכבדתי את  
לבו... למען ִשִתי ֹאֹתתי אלה בקרבו ולמען 

הכלי יקר  ,תספר וגו' את אשר התעללתי וגו'
למען "מקשה למה נאמר דוקא במכת הארבה 

  וגו' יותר מבכל המכות, ע"ש. "תספר
בכדי לתרץ קו' זו נקדים מה שיש לדייק  

תוב מה שלא עוד בפסוקים אלו שהנה כאן כ
כתוב לפני זה בשום מכה, שבכולם אמר לו ד' 
ית' למשה סתם שילך אל פרעה להתרותו על 

מה  ,המכה הבאה ולא הזכיר את הטעם למה
כאן הזכיר הטעם "כי אני הכבדתי את  שאין כן

מזה משמעות הכתוב  יש להביןו ,לבו וגו'"
שרצה ד' ית' שיראה בעיניו את הפלא הזה של 

מה שאמר לו ד' ית' בא אל  הכבדת לבו וזה
ולפי , זלמה, כי אני הכבדתי את לבו וגו'פרעה ו

ולמען תספר באזני "זה יש לפרש שגם ההמשך 
וגו' קאי על זה שרצונו ית' שנספר לבנינו  "בנך

  הפלא הזה שנזכר כאן שהוא הכבדת הלב הלזה.
זה משה ראה דוקא ע"י שבא לארמונו  

(ולא שיפגוש אותו בחוץ כשיוצא ששם ישבו עבדיו 

(מאחורי הדלת כשיצא) כן שמע  ל ידיכי עהמימה) 

מה שאמרו עבדי פרעה אליו "עד מתי וגו' הטרם 
 ל פיתדע כי אבדה מצרים" וזאת אומרת שע

השכל וההגיון לא היה מקום להתעקש יותר כי 
עוד מעט יחרב כל מצרים וישארו בלי מדינה 

וממילא יצאו  ומלכות וגם הם בעצמם יאבדו
משם בעל כרחם של פרעה ועבדיו,  בני ישראל

וגם פרעה כבר בעל כרחו הכיר שעבדיו צודקים 
כשחזר פרעה לקרא והסכים לשלחם, עם כל זה 

(כמו שכתוב "ויושב את משה ואת אהרן למשה ואהרן 

לצאת עם משה רבינו מפרעה בקש ו )"אל פרעה
מקניהם וגו' חזר בו פרעה ממה שהסכים ולא 

ת' ונכנס שוב למלחמה נגד מאמרו י ,תן להםנ
  והפקיר עצמו לקבל מכות חדשות.

אם נאמר שמכיון שהתעקש משה  
רבינו על המקנה זה הביא את פרעה לידי חשד 
שרוצים לברוח לגמרי ולא לחזור ועל זה התרגז 
ולא הסכים, אמנם עדיין אין זה מסביר סירובו 
שהרי הטעם שהסכים לשלחם היה אך ורק מפני 
שאמרו לו כי אבדה מצרים, אם כן אפילו אם 

ל זאת יש לו רוצים לברוח באמת לחלוטין בכ
להסכים כי מה הנפקא מינה אם יברחו לגמרי 
הלא עדיין הטעם קיים שאמרו לו "הטרם תדע 
כי אבדה מצרים" וגו' ואם ימשיך לתעקש ישאר 

  בלי כלום.
זאת פרעה הכביד את לבו אחרי שכבר 
בהכרח הכיר שאם יתעקש נגד ד' ית' לא ישאר 

כל ממנו מאומה, והרי זה כל כך נגד הטבע והש
שאיבד לדעת את עצמו וכל עמו ומדינתו 

  ומלכותו.
 היה חשוב מאוד שרצה ד' ית' שיראה

יצר הרע השכש ,את הדבר הזהמשה רבינו 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
וראיה לזה שכך כונת דבור זה, שהרי בדברי ד' למשה  ז

לא הזכיר כלל את ההתראה על מכת (פסוק א' ב') רבינו 
הארבה, ומכיון שלא הזכיר לנו הפסוק שום ענין אחר אלא 
ב' דברים הללו א) שהודיעו שהוא ית' הכביד את לבו, ב) 
מה שהמשיך לומר למען שתי אתתי אלה וגו', ומכיון שלא 

סוק מה הם האותות האלה, יש לפרש שזה בא הזכיר הפ
לרמז שהכוונה לאות הזה עצמו שהזכיר דהיינו החידוש 

  התמוה של הכובד לב בצורה קשה כזו כנ"ל.
וכמו שהם מסבירים שיש איזה אי הבנה במחו של  ח

הטבע והגיון על פי  שולט על האדם הוא שלא
וזה יספר לבניו וכו', כי בדרך כלל כל אדם שהוא 
חוטא והולך אחרי יצרו הרע יש לו כל מיני 

ם למה עושה כך וכך מפני תירוצים ופלפולי
טעם זה וזה, ונדמה לו שבאמת זהו הטעם 
שהוא עושה מה שעושה, אבל האמת לא כן היא 
אלא הטעם שעושה כן הוא מפני שיצרו משכו 
לכך בלי שום סיבה וטעם שכלי אלא כמו בהמה 

מפני שנמשכת  הרי זהשכל מה שהיא עושה 
על  אליה בלי שום שכל והגיון וכן אדם שמתנהג

  דומה לבהמה. הרי הואיצרו  פי
שיותר גרוע אצל האדם מן הבהמה הוא 

לחשוב את עצמו  שהבהמה איננה מרמה
שעושה כך מפני טעם שכלי והגיוני אמנם 
האדם שניתן לו שכל וחכמה אם אינו משתמש 

וכמו  מתהפך לו לרעה הרי זהבה לדבר הנכון 
"חכמים המה להרע, ולהיטב  (ירמי' ד' כ"ב)שכתוב 

 יצר הרעלא ידעו", ואחרי שלבו נמשך לאיזה 
המח שלו משמש אותו בזה  אזי תיכף ומיד

שנעשה כמו עורך דין שמכין עבורו פלפול יפה 
הוא מתחיל  ר כךלתרץ ולהצדיק מעשיו עד שאח

ולשכח את התחלת הענין שזה את עצמו  לרמות
ומדמה לעצמו  יצר הרעבא לו ממשיכת ה

 ועל ידי כןבאמת זהו הטעם שעושה כך וכך ש
יצדיק עצמו וכך ימשיך עם השקר ולא יגיע 

  להתעורר לתקן דרכיו ולשוב אל האמת.
כן נחוץ במיוחד לספר סיפור זה לבנינו  

כדי להשריש בבנינו יסוד זה שידעו שכל מה 
ולבם נמשך לזה אע"פ  'תורה הקשהוא מנוגד לה

ככה צריך שנדמה שיש סיבה וטעם צודק ש
 יצר הרעלעשות ידעו שזה רק דמיון מתרמית ה

שמבלבל דעתם ושכלם ובאמת אין בה שום 
שום הגיון  יצר הרעהגיון ושכל כלל, כי אין לה

קליפה שתוקף את  הרי זהוסברא אלא פשוט 
ולכן אפילו אם יפריכו לו להאדם כל  ,האדם

פלפוליו ויסירו ממנו כל סיבותיו שהוא תולה 
א יעזור לבטל משיכת יצרו ולבו קלקולו בהם ל

להדבר ולא יחזור למוטב מפני זה כי כך הוא 
שכל זמן שיש לו עילה  יצר הרעדרכו של ה

לתלות בו הרי הוא מתחפש ומכסה פניו במסוה 
זו של סיבה וסברא כאלו כוונתו לטובה וכדו' 

המכוון  יצר הרעכדי שלא יכירו בו שהוא ה
בל אחרי לרעת האדם ולאבדו מב' העולמות, א

הרי שמונעים ממנו את זה ומבטלים תחפושתו 
  בהכרח מגלה עצמו בצורתו האמיתית. הוא

כן בדרך כלל אין הדרך לכבוש ולבטל את  
הרע מעצמו ומאחרים על ידי ויכוחים והוכחות 
כי אפילו יפריך לו את כל סבותיו ונמוקיו שהוא 
מסביר למה עושה כך לא יסור ממנה מכיון 

הטעם האמיתי אלא שמשתמש  שהרי אין זה
בטעם ההוא לתרץ עצמו ואם יפריכו את טעמו 
בין כך ימשיך לעשות כמעשהו בלי שום טעם 

  וסיבה כמו שראינו כאן אצל פרעה.
מה שהיה אפשר לראות כאן בולט מאוד  

שיראה וישמע למשה רבינו  מה שהראה ד' ית'
את זה בעצמו בכדי שאח"כ יספר את זה לבניו 

הילד ועל כן צריכים רק להסבירו ולא יותר אבל לא 
רבה הם צריכים לדבר על הגהנם ויראת העונש וכדו' ואד

אומרים שזה יכול להפריע להילד בנפשו, וכך הם מסלפים 
הגיונם והגיונם של הגוים על פי  כל דרך התורה והמסורה

והכופרים, ולפי דעתם המטופשת יוצא שאם היה כבר 
משה רבינו  נתגלה חכמת ההגיוני והפסיכולוגי אז כאן היה

גם יכול להסתדר עם פרעה או בדרך של הבנה והסבר או 
ך של להתפשר אתו בדרכי נועם וכמו שהם מנסים גם בדר

תורה היום לסדר כל הקשיים שעושים החופשיים נגד ה

עתידים בכדי שנדע כשיהיה נוגע לנו לדורות ה
שלא כמו שהמומחים ובעלי מקצוע היום 
אומרים שלכל קלקול יש לה סיבה הגיונית ועל 
כן הם מלמדים איך לבטל הסיבה ולמנעה ואיך 

יתוקנו  ועל ידי כן חלהסביר להילד ואז יסתדר
כל הקלקולים של הילדים וכו', ולפיהם לא קיים 

כלל עפ"ל, אלא הכל ענין נפשי  יצר הרעענין של 
שקורים אותו בלשונם כפייתיות, ולפיהם אין 
אדם צריך לחשוב על תשובה וחשבון הנפש רק 
לטפל בענין הנפשי, וכך הם מקררים אנשים 
מיראת חטא ועונש ומתשובה וחשבון נפש כמו 
ששמעתי מכמה אנשים שהפסיכולוג אמר להם 

חשבה שלא ידאגו על שעשו עבירה או שחשבו מ
  זרה וכדו' כי זה רק ענין נפשי.

כן עלינו לדעת ולהבין הענינים על  
בוריים, שמה שיש לאדם מחשבות הרודפות 

והוא מרגיש  (שיחשוב אותם) ל כרחואותו בע
כשנופל על האדם  כמו כןעצמו כמו נכפה לזה, ו

איזה כובד בלבו ולא נותן לו לעורר עצמו או 
ך לדעת ברור להתרכז לשום דבר הרי הוא צרי

שזה רק קליפה שנוצר מחטאיו הקודמים או 
מגלגול זה או מגלגול הקודם כמו שהיה אצל 
פרעה שהיה קליפה שנוצרה מכח רשעותו של 
כל השנים, ועל כן ירבה בתשובה על מה שחטא 
בזה בעוד שלא היה אנוס, ואחרי שיצליח 
למחות את כל הרושם והקליפות מחטאים הללו 

הקליפה המחטיאו ומכשולו ממילא יוסר ממנו 
  .ל כרחובע

למשה רבינו  מה שלימד ד' ית' בזה 
ושיספר זה לבניו ובני בניו דוקא במכה זו יותר 
יותר מכל המכות כי זה נוגע לנו מאוד כדי 

עכשיו משה רבינו  (ענין זה שראהשידעו כל הדורות 

ומזה ילמדו לדעת שכל מה שמרגיש  אצל פרעה)
אותו לדבר רע אם זה  מפתה יצר הרעהאדם שה

קליפה הנתפסת על  הרי זהמעשה או מחשבה 
פנים בכל  יצר הרעהאדם אע"פ שיסביר לו ה

מיני אופנים לפתות אותו לעשותם לא יאמין לו 
שמתחפש בצורה זו כדי  יצר הרעאלא ידע שזה 

גם כן  להכשילו ואפילו כשיתבטל טעם זה
הוא בלי שום טעם  יצר הרעיפתהו לחטוא כי ה

יון כמו שהיה כאן נגד הטבע לגמרי, ולפי והג
המומחים של היום הם היו פוטרים את פרעה 
מעונש ויאמרו שיש לו מחלה נפשי של 
כפייתיות וצריך לתת לו תרופה אבל לא עונש, 

לדורות משה רבינו  וזה מה שרצה ד' ית' שילמד
ובזה מתורץ היטב  יצר הרעשזה רק קליפה של 

  "ל.הני יקר קושית הכל
כח לכוף את האדם  ר הרעשיש לו להיצ 

בדבר שלא כדרך הטבע הוא כנזכר שמראים 
לאדם חטאיו בבחינת זה חטאתך וזה פריה, 
והתיקון לזה הוא כמו שכבר נתבאר ע"י מלחמה 
בכבישת טבעיו ורצונותיו וע"י שיזכך חומרו וגם 
ע"י שיכניע את לבו ויתודה על זה ושיעשה 

וסר חטאתו  תשובה עד שירחמו עליו משמים
וקליפתו תתבטל ממנו ואז ושב ורפא לו 

   .טמהמחלת נפש

, והם לא מבינים שזה יוצא מאיזה קליפה וגזירה הק'
וקטרוג בשמים שלזה לא יועיל כלום כי ד' הכביד לבם 
בכדי לעורר אותנו לתשובה ולא לסדר הענין על ידי חכמת 

את אוי לו לדור ששכחו סיפור יציהגיונם של העסקנים ו
והם מנהיגים את הדור לתוך בוץ שצריך רחמי  מצרים

שמים גדולים לצאת ממנה ומי יודע כמה ח"ו לא יוכלו 
 ד"י. ,לצאת וישארו שמה

היוצא לנו מזה שיש לדעת שלא להתפעל ממה שבעלי  ט
המקצוע והמומחים שלהם אומרים שמי שסובל מאיזה 
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הקושיא למה הכביד ד' ית' את לבו הלא  
עי' רמב"ם פ"ו (הקב"ה נתן הבחירה ביד האדם, 

  .)מהל' תשובה ה"ג
כבר אינו  שמתדהנה כל רשע לאחר  

יכול לשוב בתשובה דכבר נשלם זמן הבחירה 
ש מעתה יומקבל העונשים,  ל כרחושלו ובע

 כבר הרשעתו הי לפי גודלשפרעה באמת  לומר
למות והרי אם היה מת שוב לא היה לו  ראוי

עוד בחירה, ולכן אע"פ שד' ית' השאיר אותו 
בחיים הרי זה היה רק בכדי שיראה בעיניו גלוי 

(ט, טז) בסוף פ' וארא וכמו שכתוב  כבודו ית',

בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך את כחי "
אבל מצד עצמו  "ולמען ספר שמי בכל הארץ

כבר הגיע זמנו למות, ולכן שפיר ניטלה ממנו 
  הבחירה כאילו כבר היה מת. 

שלח הקב"ה  ה הוא לשם מהותממה ש 
 ו הכיאחר שבלא פרעהאת משה להתרות ב

כבר אין לו הבחירה, הלא ענין ההתראה הוא 
להבחין אם עומד במרדו ואינו מקבל ההתראה, 

אם כן  אבל כאן הרי היה משולל ממנו הבחירה
   בהתראתו. ואיזה ענין היהאיזה תועלת 

לומר דהנה לפעמים נדמה לאדם על  
הוא אנוס ואין לו כח  ל זהעבירה מסוימת שע

ועל כן פוטר את עצמו לגמרי, ולא עוד  להתגבר
לפעמים בא לידי תערומת  על ידי זהאלא ש

כלפי שמיא למה מכשילים אותו, אבל האמת 
 כל דרכיו משפטש"הצור תמים פעלו ... והיא 

עמים שכבר חטא הרבה דפ ... ואין עוול"
ונתנו לו הזדמנות לירד שנית  בגלגול הקודם

באותו ובזה העולם בכדי לתקן אשר שיחת, 
מכשילים אותו באונס בכדי שידע  ענין שפגם

שעל זה הענין הוא צריך לשוב ולהרבות 
שלא יענישו  ין הכי נמיבתשובה על זה, וא

אותו על השיעור שהיה אנוס באמת, אבל לכך 
חוזר וניעור החטא ששנה בה בגלגול הקודם 
בכדי שיתעורר לשוב בתשובה על זה החטא 

  ויכפר על העבר.
שניטלה הבחירה מפרעה  ין הנזכרהענ

מפני רוב רשעותו, כן שייך בכל אחד שנגזר 
עליו כלפי עבירה מסוימת שיורידו אותו בזה 

ופן שיהא בגדר אנוס על אותו העולם בא
שזה בא כתוצאה מריבוי החטא שעבר  החטא

מסירת בגלגול הקודם, ורק אם יתגבר ממש ב
כך באמת יתקן בזה את ואז יוכל להנצל  נפש

התכלית בזה הוא  על כל פניםגלגולו העבר, 
בכדי שיראה התמונה שלו איך היה נראה 

וידע על מה יש עליו לשוב  י זהבגלגול שלפנ
 ת עצמווע"י שיתחזק בתשובה וירחק א

על ידי  מסירת נפשמהחטא ביותר בכל כוחו ב
  יתוקן כל העבר. זה

העצה שיוכל להתגבר גם כן  זהו 
ממה שהוא מרגיש אנוס, מכאן ולהבא ולהנצל 

ע"י שישוב על עבירה זו כאילו היה אשם, כי 
באמת אשם בזה בגלגול הקודם ולכן הוא הרי 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
בעניני קדושה או של  יצר הרעמדה רעה או חוצפה או 

מה שהם קוראים בעיה נפשית  רי זהאיזה תאוה וכדו' ה
או מחלה שהם קוראים אותה "כפייתיות" אבל אין ענין 

ועל ידי ואשר על כן יש לו דין חולה ופטור  יצר הרעשל 
נעשה לו להאדם הדבר כהיתר גמור כי הוא יודע שאין  כן

תורה ת את השקפת העליו שום עוול בזה, אלא עלינו לדע
ועליו לעבוד  יצר הרעהברורה והבהירה שכל זה הוא  הק'

  ושב ורפא לו בס"ד. ועל ידי כןעל זה 
ויש לדעת שאע"פ שביארנו ממה זה מופיע מעונותיו 

אם הגיע האדם ח"ו למצב שמאבד  עם כל זהשל האדם 
כבר בגדר חולה ועליו לטפל  רי הואהשליטה ממש אזי ה

כח הכופהו לעשותו, וע"י התשובה עם ירד 
יסייעוהו מן השמים להנצל מלהכשל באונס 
וכפיה נמצא שיש לו בחירה בזה אלא שזה 
בצורה אחרת מהרגיל, והיינו ע"י תשובה על 

יקון המעשים מכאן ולהבא, והמאמין העבר ות
שהצור תמים פעלו ואין עול וגו' הוא ילך 
בתמימות שאע"פ שנדמה לו שהוא אנוס יאמין 
שבוודאי אשם אלא שאינו יודע איך, ועל כן 
יעשה את שלו בתמימות דהיינו שיעשה 

ויתרחק יותר מן החטא, (כאילו הוא אשם) תשובה 
  יוושע. על ידי זהו

נוכל ליישב ענין ההתראה אצל דרך זה  
פרעה, דיש לומר שבאותן שנים שהעבידו 
מצרים את ישראל בפרך כבר שלח ד' ית' 

כל כך  לפרעה הרהורי תשובה על מה שמתנהג
ולזה כבר  יבאכזריות אלא שלא שת לבו לזה

נגזר עליו העונש, אבל קודם העונש הראה לו 
ד' ית' הדוגמא של החטא כדי להראות ולגלות 

ת העונש, ולכן גם באותן המכות שכבר סיב
היה נמנע ממנו הבחירה שלח לו ד' ית' התראה 

ה בא רק להורות לו דמות קודם המכה דז
לו התראות וסירב בהן שכבר שלחו  החטא שלו
  .ע"י בחירתו

 שמפרשים בהא דאמרו חז"ל המחלל
בסתר נפרעים ממנו בגלוי, דבכדי שם שמים 

ענש, ד' ית' מגלה למה נ 'שלא יהיה חילול ד
בזה גילו לו  כמו כןחטאיו קודם העונש, ו

שנענש גם על סירובו שסירב על ההתראות 
בעבר, ובעיקר להודיע לכל העולם שנענש על 
סירובו בהתראה, ועתה ראו כולם שהוא מסרב 

באמת לא נענש ולפי זה  ,'נגד התראתו של ד
על הסירוב שסירב בזה הפעם דבאמת כבר היה 

אלא הכל נעשה כדי להראות דמות  ,אנוס
שהוא ידע למה נענש,  דוקא בכדילא וחטאו 

(חטאו דעכשיו ראו כולם אלא שיתגלה בכל העולם 

ויתקדש שם שמים גודל הסירוב והעקשנות שלו), 
ויפחדו כולם מכאן ולהבא, וזהו  על ידי זה

  למען ספר שמי בכל הארץ.
נמצא שפרעה כבר היה חייב כל  

ם והעשר מכות עבור רשעותו שבתוך העונשי
הכביד ד' את ובכל זאת  לבו שכבר ידע ואשם,

 ש לפרשלבו כדי שיוציא רשעתו בגלוי ובזה י
למען שתי למשה רבינו  ד' ית' ה שאמרגם מ

ריך אותותי אלה "בקרבו" שלשון בקרבו צ
שכונת ד' ית' היה  ש לומר, ולהאמור יביאור

גיע לו שמכיון שבקרבו דהיינו בלבו כבר מ
העונש לכן הכבדתי את לבו כדי שיוציא את 

אוכל לשית בו כלומר  ועל ידי כןרשעתו לחוץ 
להעניש את ה"בקרבו" הפנימי דהיינו לבו 

  .שמגיע לו כבר העונש מזמן
מעמידים את לפעמים עוד ש לדעת

האדם בנסיון אם לא יתיאש מלעסוק בתשובה 
אפילו כאשר נדמה לו שאינו מצליח בתשובתו, 

בכדי לתקן את מה שבגלגול הקודם וזה 
אחטא ואשוב, ועל  בחינתהתמהמה מלשוב ב

ברפאתו על ידי תרופות שישנם לזה ואסור לזלזל בזה כי 
זה יכול להגיע אפילו לידי סכנת נפשות ח"ו ומי שעובר 

דמו בראשו,  "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"בזה על מצות 
הרי גם כל בכל זאת  ע"י חטא זה באמת נגראםואע"פ ש

ה וחיוב מצו אף על פי כןמחלה בא בגרמת החטא ו
להתרפאות אע"פ שעליו לעשות תשובה שלימה על שורש 

  המחלה שהוא החטא.
וזה כענין הבת קול שיוצאת בכל יום ומבואר בספה"ק  י

שמזה מגיע להאדם כל יום איזה התעוררות (של"ה ועוד) 
בלבו לתשובה ובזה נעשה כמותרה ועומד ומחמיר משפטו 

  ים לבו לזה.אמנם בעוה"ר לא כ"א מש על ידי זהועונשו 

כן התיקון לזה הוא שימשיך ויעסוק בתשובה 
יותר בבלי הפסק וישמור את עצמו מן החטא 

לתו עושה פירות, אע"פ שאינו רואה שפעו
וכשיסיים השיעור שנצרך לתיקונו אז יוכל 

  .תו בס"דלראות בעיניו הצלח
לפעמים היצר מטעה את האדם ומעוור  

הכשלונות  שם לו מול עיניואת עיניו, ע"י ש
ביאו לידי יאוש שהיה אנוס עליהם בכדי לה

רחיקו יותר מד' ית' מ הרי הוא ועל ידי כן
 יש לדעתבאמת  אבלחטיאו במזיד ח"ו, מו

המכשול באונס אין לו שום דמיון כלל וכלל ש
לחטא שאדם עושה במזיד ובכוונה, ורחוקין זה 
מזה כמרחק שמים וארץ, וגם הקליפות 
הנעשים מכח החטא של אונס אין להם שום 
דמיון לאותם שנבראים מכח חטא של מזיד, 
והרבה יותר נקל לתקן חטא של אונס מחטא 

  של מזיד.
להוסיף עוד דאפי' בחטא שנכשל האדם  

בכוונה ח"ו, לפעמים הדבר נעשה ע"י כבדות 
הלב וכח המושכו וכופהו לזה, ויש לדעת שגם 

פר של אונס וכמבואר בס נהבזה יש איזה בחי
יד הקטנה על הרמב"ם, ואף שלגבי חיובי 
התורה ועונשיה בדיני אדם אין זה נחשב 

יני לגבי חומר החטא בד כל מקוםלאונס, מ
של אונס אע"פ  נהשמים בוודאי יש בזה בחי

שאין בזה בכדי לפוטרו, מכל מקום אין לאותו 
החטא שום דמיון למצבים אשר בהם אין לו 

כאשר יש מצב של  ל שכןכמאותו כובד הלב, ו
של אונס  נהטירוף הדעת דבודאי יש בזה בחי

אע"פ שלא ניטלה ממנו הבחירה לגמרי ולא 
האדם להבחין בכל זה היה אונס גמור, וצריך 

בכדי שלא ליתן פתחון פה להיצר להכשילו 
  יותר ח"ו.

"ועבדת את העבודה הזאת (י"ג ה' ח') 
וגו' והגדת לבנך ביום ההוא  (של פסח, רש"י)

לאמר בעבור זה עשה ד' לי בצאתי ממצרים" 
משמע שמדבר על  "בעבור זה" הלשוןהנה מ

דרשו חז"ל מזה ואיזה דבר שהוא עתה לפניו, 
לבנים  ת מצריםדצריך לומר הסיפור דיציא

בשעה שמצה ומרור מונחים לפניו, בליל פסח 
וכך אומר לבניו בעבור זה כלו' כדי שנקיים 
מצוות אלו של מצה ומרור שהם מונחים 
לפנינו כאן, למטרה זו הוציא ד' אותנו 

  .ממצרים
מפירוש רש"י משמע שכוונת הפסוק 

הוא גם על כל שאר המצוות שאמר "בעבור זה" 
כלו' שהוציאנו ד' ממצרים למטרת קיום כל 

ויותר מפורש כך באבן  יאהמצוות שבתורה
ולפי זה צריך לומר שכוונת חז"ל רק ( ,יבעזרא ע"ש

לדרוש ממה שכתוב "זה" שהכוונה לדרוש על בשעה 

לפניך אבל בכל זאת עיקר הפסוק שמצה ומרור מונחים 

, ולפי זה יש להבין )מדבר גם על כל שאר המצות
שעל כל פנים בדרך רמז מוסר יש לדרוש גם 

בעבור שאקיים  ,וז"ל ,בפסוק בעבור זהשכתב רש"י  יא
מצותיו "כגון" פסח מצה ומרור הללו, עכ"ל, הרי שמפרש 
שהוציאנו ד' כדי שנקיים מצותיו בכלל ותפס פסח וכו' 

  "כגון". ו שכתברק לדוגמא כמ
וז"ל פירוש בעבור זה ... אכילת המצה ולא יאכל חמץ  יב

לנו השם ... והטעם לא שהוא תחלת המצוה שצוה 
הוציאנו ממצרים רק לעבדו ככתוב בהוציאך וגו' תעבדון 
את האלקים על ההר הזה, וכתוב אשר הוצאתי אתכם 

 מארץ מצרים להיות לכם לאלקים, ע"כ.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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פשוטו של כמו ( תיבת "זה" לגבי שאר כל המצוות

.)קאי על כל המצותשמקרא 
מצינו בשאר מקומות שכתוב לשון זה 

 ביום "הזה" באו מדבר סיני (שמות י"ט א')כמו 
דרשו חז"ל שבכל יום יהיה בעיניך כחדשים 

 ,(שיהיה נקרא תמיד ביום הזה) כאלו היום ניתנה
היום "הזה" נהיית (דברים כ"ז ט')  ה שכתובוכן מ

כל יום לעם לד' אלקיך לומר שיהיה בעיניך 
  כאלו היום נהיית לעם לד'.

יש לנו לפרש כאן בדרך דומה לזה  כן 
ובאופן שנפרש, שהנה היות והדורות תמיד 

 ל שכןיורדים מדרגת הדור שלפניהם ומכ
בדורות הללו שהירידה היא בלי שום גבול כלל, 
לכן היה מקום לחשוב שמכיון שהמצוות שאנו 
עושים אינם נעשים בדרגא שהיו נעשים 

ם בדורות שלפנינו לכן אין להם חשיבות בשמי
ועבור קיום מצוות כזאת לא היה ד' מוציא 
אותנו ממצרים, ובזה יוכל האדם ליפול ליאוש 
ח"ו ובפרט ילדים וצעירים שבקל יפלו ח"ו 
ליאוש ולא יתאמצו בתורה ומצות כי אופיים 

שהם עושים  חלש וצריכים תמיד להרגיש שמה
ריכים הרבה חיזוק כדי יש בה הרבה חשיבות וצ

להתאמץ בעבודת ד'  שיהיה להם אומץ וחשק
ית' ובפרט בדברים שצריכים להטריח עצמם 

  הרבה.
כן בא הפסוק כאן ללמדנו בזה שתמיד 

יהיה בעינינו כאלו היום גם בדורות הבאים 
הוציא הקב"ה אותנו ממצרים ובכוונה בכדי 
שנעשה מצותיו והיינו כפי הדרגא שיודע ד' ית' 
 שכך אנו עומדים לעשותם היום בדור הזה

רצה אותנו ובחר בנו והוציאנו כל זאת וב
ממצרים כדי שאנחנו נעשה מצותיו, וזה מה 
שציוה ד' ית' שנאמר גם לבנינו ונכניס בלבם 

 בעבור זהונצביע להם לאמר  יגהידיעה הזאת
 מצותיו הללו שאנחנו עושים כלו' בעבור

גם כי ממצרים,  'הוציאנו דזה עתה בדורנו 
רוצה לפניו העבודה של כל דור ודור חשוב ומ

  יתברך.
שבודאי יש לו לאדם להתאמץ 
לעשות המצות כמו שנעשו בדורות שלפנינו 
ואסור לסמוך על מה שנאמר שד' ית' מרוצה 
גם מעבודה שלנו, אלא שאחרי שהאדם 

על דרגא המעולה מתאמץ ולא מצליח להגיע ל
זה נאמר שיחזק את רוחו ויאמר שמכיון שאין 

במה שנסיתי ולא בכחי יותר כאשר הוכחתי 
הצלחתי יותר לכן אין לי לדאוג אלא להאמין 
בודאי בלי שום ספק שד' ית' מקבל נחת רוח 

 ת רוחמעבודתי לא פחות ממה שקבל נח
מהדורות שלפנינו, ובכל פעם שאנו עוסקים 
במצוה ובתפלה עלינו לנסות להתאמץ שוב כך 
ואז מכיון שנסינו והתאמצנו ד' ית' מקבל 

ש מהתאמצותינו וכאלו המבוק ת רוחהנח
הצלחנו להוציא לאור כפי שרצינו וכווננו 

  להוציא לאור.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

יצר "תינוק" ואשה תהא שמאל (...) חז"ל רו ולכן אמ יג
דוחה וימין מקרבת, כלו' הימין שהיא העיקר תהיה 

השמאל שהיא הטפל תהיה  מרדוחה כלו להקירבה ושמא
, ויש מאד לשים לב לדבר זה שיש תמיד לרומם ההדחי

ולשבח את מה שהילד עושה כדי שירגיש שהוא מצליח 
יכנס חשק בלבו ואומץ וכח להוסיף עוד בזה  ועל ידי כן

ירצה להתאמץ אזי כי מכיון שהוא רואה שהוא מצליח 
ובזה (ולפעמים גם כדי שיקבל עוד שבחים) צליח עוד להכדי 

 מה שאין כןהדרך מביא הרבה הצלחה להילדים בס"ד, 
כאשר מתנהגים בהיפוך שתמיד מדגישים להם את מה 

רי ה(ולא מרוצים מהם) שחסר להם ומה שעדיין לא הצליחו 
גורם לו להתייאש ולחשוב שאפילו כאשר יתאמץ עוד  זה

להסמיך לזה מה שפרשנו פעם בס"ד 
במה שאנו אומרים בכל יום ובזה אנו 

א דבי (מדברי תנמתחילים תפלת שחרית, 

לעולם יהא אדם וכו' מה אנו... מה  ...),אליהו
.. צדקותינו מה כחינו וכו' מה נאמר לפניך ד'.

הלא כל... כאין לפניך... וחכמים כבלי מדע 
  כו'.ונבונים כבלי השכל ו

יש להתבונן שהרי כוונתינו בזה הוא 
להקדים לפני תפלתינו לומר שאין אנו נגשים 
לבקש בזכותינו כי יודעים אנחנו שאין לנו שום 
חשיבות ושום זכות לבקש עבורה, אלא כל מה 

בזכות אבותינו הק'  הרי זהשאנחנו מבקשים 
מכיון שאנו בני אברהם יצחק ויעקב, ובזה אנו 
סותמים את פיהם של המקטרגים שלא יוכלו 
לקטרג שלא יתקבלו תפלתינו ובקשתינו מכיון 
שאין אנו ראוים כי עתה אחרי שהקדמנו שאנו 

ותינו לא באים לבקש בזכותינו אלא בזכות אב
על זה אין להם מה לקטרג ולעכב את  הק'
  לתינו מלהתקבל.תפ

מה זה שאנו יש להבין אם כן 
מסיימים ואומרים "הלא כל ... וחכמים כבלי 
מדע" וכו' שהכוונה על אחרים שהם באמת יש 

לפניך הם בכל זאת  וכו' ידלהם חשיבות וחכמה
כאין, וכי מה לנו להמעיט כאן מכבודם של 
החכמים באמת וכי איזה צורך יש לנו בזה 

יש בזה כלפי ענינינו כאן,  נפקא מינהואיזה 
  .ריך ביאורוזה צ

דהנה משל על פי  יש להסביר הענין
 בני העולם רחוקים מהשמשידוע שאנחנו 

מרחק של בערך מאה שלושים אלף מיליאן 
אם יעלה אדם על הר הנה , וקילומעטערים

אפילו כמה או יסע באויר מאד  גבוה
יוכל לומר לאלה וכי אז קילומעטערים 

על קרוב להשמש  כעת אנים למטה אה שעומדי
, בודאי שלא יאמר כך כםהרבה יותר מ כל פנים

בוודאי אין שום חשיבות לתוספת גובה זו  כי
וזה מתבטל  כלפי מרחק גובה השמש מאתנו

הוא כך  כמו כן, וכלפיה אלפי פעמים באלף
שהוא גבוה מעל גבוה גם ביחס לד' ית' הדבר 

שומר וכל מה שהאדם ירומם עצמו ויתקרב 
אפילו הרבה קילומעטערים יותר קרוב אליו 

, ולא שייך לומר עליו הכל הוא כאין וכאפסית' 
  וברור. ה פשוטשאכן הוא כן קרוב אל ד' ית' וז

אנו זה שמתחילה ענין יש להבין פי זה 
איך מזכירים שפלתינו מה אנו וכו' כלו' ולכן 

לך מלכי נעיז לגשת לפני מלך גדול ונורא מ
וכי באיזה חשיבות ואיזה זכות אנו  המלכים

מקבלים פניך והלא מה אנו חשובים שתקבל 
אותנו ואת תפלתינו ותמלא את בקשתינו וזה 
מה שאומרים מה נאמר לפניך כלומר באיזה 
מילים ודרגא של תפלה ועבודה נוכל לגשת 

  לפניך.
ואומרים שהלא גם כל זה אנו עונים 

 ד עתההחכמים ונבונים שהיו בכל הדורות ע

ולכן ירפה ידיו ים ממנו) (וממילא לא יהיו מרוצלא יצליח 
  מלהתאמץ עוד, וז"פ.

שהיום נהיה גם אופיים של המבוגרים חלש  יש לדעתו
מאד ועל כן צריכים הרבה עידוד ושבח על כל דבר שהם 
עושים בכדי לחזק את רוחם ולעורר חשקם להמשיך 
בעבודת הקודש, ולכן היום צריכים ליזהר גם כשמלמדים 

חזק צריך להיות באופן ומדברים למבוגרים לעוררם להת
(בין לגבי ילדים ובין לגבי הנזכר, ובפרט צריכים לשים לב 

דרגא והם לא  יתושכאשר הם מרגישים שהם נחמבוגרים) 
מצליחים כמו אחרים, שאז צריכים להראותם ולהוכיח 
להם שהם כן מצליחים וכך יתחזק ויתרומם רוחם ויוכלו 

ו מאד, להמשיך ולהשתדל עוד יותר עד שבאמת יצליח

היו באמת  (כלפי דרגא שלנו)אע"פ שכלפינו 
חשובים וחכמים ונבונים גדולים מאד והיה 
 ,להם הרבה זכויות, אמנם כל זה רק כלפינו

אבל לפניך ד' גם הם היו באמת כאין וכאפס 
(וזה פי אלפי פעמים יותר אפס ממה שהוא במשל 

קבלת אותם ואת ובכל זאת  שמש הנ"ל)מה
, ולכן מכיון שכלפיך עבודתם והחשבת עבודתם

חילוק שבינינו להם נחשב חילוק אלא גם אין ה
תקבל  כמו כןהם כאין וכאפס גמור על כן 

, ובזה אנו מחזקים טועבודתינו ותפלתינו וכו'
  העוז והאומץ שלנו שנוכל לגשת אליך בתפלה. 

יוכל כל  ועל ידי כןלשים לב להנאמר 
א' לחזק את רוחו אפילו בשעה שנדמה לו 
שמכיון שהוא נמצא במצב שפל וכל מה 

ת ד' ית' אינו רואה דשמשתדל ומתאמץ בעבו
הצלחה ומכל התאמצותו שהוא עושה יוצא רק 

חושב שאינו שוה כלום  הרי הואדבר קטן ולכן 
ואינו חשוב כלל בעיני שמים ולכן לא נותנים 

 הרי הואלהתעלות יותר ומכח זה לו הצלחה ו
הרי מגיע ליאוש ולא להחשיב עבודתו וממילא 

אפילו לכן ו ,מרפה ידיו מלהתאמץ יותר הוא
מה שכן עושה לצאת ידי חובתו הרי הוא עושה 

טועה טעות  הרי הואבלי לב ובלי שמחה ובזה 
גדולה והוא מפסיד בזה מה שאין לו מושג כלל 

 ,שמיםכי באמת עבודתו מקובלת מאד ב
ובפרט מכיון שהוא מרגיש בשפל המדריגה לכן 

מתקבל עוד יותר וכמו שכתוב בספר  הרי זה
ארחות צדיקים שמצוה של העניו מתקבל פי 

  אלף ממצוה של המתגאה.
השקפת כן עלינו להחדיר ללבנו את 

נמצא אפילו אם האמת שבכל מדרגה האדם 
 הרי הוא עם כל זהיהיה במדריגה היותר גדולה 

ין ואפס לפניו ית', אלא שד' ית' מחשיב כא
גדול קושי  שישעבודתו בכל מצב, ואדרבה כ

הקטנים המעשים  נות קשים מאוד אפילוונסיו
, ועוד טזביותר חשוביםמהשפלים ביותר יותר ב

שבדורת  הרח"וז"ל ל י"האר ה שאמרידוע מ
הללו שהדורות שפלים כל מעשה קטן 
והתגברות על היצר שקול לאין ערוך פי כמה 
מהדורות הקודמים, דהגדלות נקבע לפי ערך 

ולפי ערך הקושי והנסיון שעובר על  הדור
האדם, ובזה יוכל לשמוח בכל דבר היותר קטן 
שמצליח לפעול וישמח בחלקו תמיד ויתקיים 

הללו שמו במחול ישמח ישראל בעושיו וגו', י
בתוף וכנור יזמרו לו כי רוצה ד' "בעמו" יפאר 

 . ענוים בישועה וגו''

"ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים ...   
יש  "היה אור במושבותם בני ישראלולכל 

לדייק שהרי הפסוק רוצה להודיענו שהמצב 
וא"כ למה  בני ישראלשל החושך לא היה אצל 

וכמו  ,לא היה חושך בני ישראללא כתוב ולכל 

ובזה יקיים האדם מצוה גדולה של גמילות חסדים ומצות 
  עזוב תעזוב עמו ושכרו מרובה בזה ובבא בלי ערך בס"ד.

כי על עצמינו כבר גלינו דעתינו שאין לנו שום  יד
  מתחלה מה אנו מה חיינו וכו'. ו שאמרנוחשיבות כמ

המגביהי לשבת המשפילי לראות "וזה מה שכתוב  טו
לעבודת המלאכים בשמים  שגם "בשמים ובארץ

כהשפלה, ושוב אין גם כן  ההתיחסות של הקב"ה נחשב
  הבדל במה שמתייחס לעבודת בני האדם בארץ.

וזה מה שאנו אומרים בפיוטי ר"ה ויו"כ ואביתה  טז
  תהילה מקרוצי חומר וכו' והוא תהלתך.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י

 

 

 

 ה

"ולא ימות מכל לבני ישראל  (ט' ד')שכתוב לעיל 
לא מת"  בני ישראל"וממקנה (ובפסוק ו' ז') דבר" 

  חיו. בני ישראלולא כתוב ומקנה 
ריו הק' שמבואר מדב 'הקאור החיים ב

נחשך אור השמש אלא  בני ישראלשגם אצל 
ר הגנוז שהאיר להם ד' ית' אור רוחני מאו

  לצדיקים לעתיד לבא, ע"ש.
אור הוסיף לדברי ה רי פנחסאמ 

 בני ישראלשאותו האור שהאיר ל 'החיים הק
וכמו שאמרו  ,הוא מה שגרם החושך למצרים

שיוציא ד' ית' (נדרים ח:) על לעתיד לבוא  ל"חז
חמה מנרתיקה וצדיקים מתרפאים בה ורשעים 
נידונים בה, כלו' שהרשעים אינם יכולים 
לסבול אור רוחני דקדושה כי זה שורף אותם 

הטבע שכאשר על פי  הוא כמו כןע"ש, וידוע ש
מאיר לעיני האדם אור גדול אשר אין עיני 

מסוגלים לקלוט אותו אזי במקום שזה האדם 
גורם לו ההיפוך  הרי זהאיר את עיניו י

חושך בעיניו ואינו  על ידי זהשאדרבה נעשה לו 
יכול לראות כלום, וזה מה שהיה כאן אצל 

בני המצריים במכת חושך שהאור שהאיר ל
הוא שגרם ממילא את החושך  ישראל

, ולכן לא כתב הפסוק "ולכל בני להמצריים
ר ישראל לא היה חושך" כי כן היה חושך מהאו

הגשמי אלא שהאיר להם אור רוחני וזה אמר 
  .הכתוב "היה אור במושבותם"

בכתוב באמרי פנחס שבכל חושך 
מוסתר בתוכו אור כי האור הרוחני הגנוז אינו 

ולכן  יזבצורה גלויה לם הזה זהיכול לירד לעו
מכוסה וטמון תוך  לם הזהיורד לעו הרי זה

בכל צרה או  כמו כןחושך, עוד הוסיף שם ש
מוסתר בתוכם חושך) גם כן  (שהם נקראיםגלות 

איזה אור ומי שזוכה תופס את האור מתוך 
  .דבריו הק' ש"החושך, ע

 ממה שדרשו חז"ל על הפסוקיש להבין  

וגו' ָנֹגף ְוָרפֹוא ונגף ד' את מצרים  ב)"כישעיה י"ט (
  ָנֹגףדרשו חז"ל שכל עשרת המכות היה ו

ל מכה היה מצרים ורפוא לבני ישראל וא"כ בכ
האור  ב)היסורים והחושך  א)בה ב' חלקים 

(חלק היותר חצוני הגנוז בתוכו, והמצריים לקחו 

העונש, ובני ישראל לקחו את האור שהוא) 
הגנוז בתוכו, וא"כ למה דוקא במכת חושך 

  כתוב "ולכל בני ישראל היה אור".
כל מכה היה יש לומר שאין הכי נמי ב

גם כן כך ולכן בכל מכה נתרבה אור אצל בני 
ישראל יותר ויותר ולעומתו ע"י כח החושך 
שבמכות נחלשה ונכנעה הקליפה של המצריים 
יותר ויותר בכל מכה וכמו שאנו רואים שנכנע 
פרעה אחרי כל מכה קצת יותר, ועל כן כאשר 
הגיעו למכה התשיעית שהיא מכת חושך כבר 

(והמכה כמעט שבורים לגמרי היו המצריים 

ואצל בני ישראל היה בפטיש נעשית במכת בכורות) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

מגושם  העולם הזהאו מחמת הקטרוג או מחמת ש יז
יותר מדאי ולכן אינו סובל את האור הזה או מחמת ריבוי 
החטאים והקטרוגים המעכבים ירידתה ולכן צריך להיות 
מכוסה כי אז לא ירגישו בה המקטרגים ועל כן לא יעכבו 

מכוסה לכן לא ירגישו בה ולא יקבלוה  רי זהמכיון שה
אלא הצדיקים ולכן אין להמקטרג סיבה לעכבה כי כל 

על פי  וקטרוגם הוא רק לאלו שאינם ראוים מניעתם
 שורת הדין.

כי באמת גם במצרים היה ענין המכות פועל יותר  יח
(והיינו לשבור  בצורה רוחנית ממה שפעלה המכה הגשמית

כל דבר שמופיע , אלא שאת הקליפה והטומאה של מצרים)
וכמו אצל האדם  ,צריך להתלבש בלבוש גשמי עולם הזהל

עבור חלק הצורה שהיא  רי הואלם השעיקר ירידתו לעו
והם אלו שפועלים בעיקר את כל  ,הנשמה והרוח והנפש

מוכרחים  עם כל זהמה שהאדם בא לעולם לפעול, אלא ש

כבר האור מלא וגדוש ולכן כתוב כאן ולכל בני 
ישראל "היה אור במושבותם" כי עתה השיגו 
בני ישראל את האור המלא שזה פתח עיניהם 

(שהיה סתום מאחר פטירת יעקב אבינו וכמו ולבם 

  .שכתב רש"י ריש ויחי ...)
דוקא עתה נעשה הבירור הגדול בין בני 
ישראל עצמם לדעת מי ומי ההולכים הראויים 
לצאת ממצרים להיות לעם ד' ולקבל את 

תחת הר סיני ומי לא, ולכן הרבה  'התורה הק
מבני ישראל שעד עתה לא רצו לצאת אזי 
כאשר הופיע להם האור הגדול הגנוז הנזכר לא 

ה, והם אלו יכלו לסבול את האור הגדול הז
שלבם היה נתפס להקליפה ולהרע ולכן הם לא 

(וכנ"ל שהקליפה אינה יכלו לסבול אור גדול כזה 

, יכולה לסבול את האור של הקדושה והיא נשרפת ממנו)
ולכן פקעו ומתו כל אלו בימי החושך, ובזה 

  נעשה הבירור השלם.

          
לפני  כמו כןש) נתבאר לעיל(וכבר ידוע  

צריך שיהיה בירור כעין זה  גאולה השלימהה
וגם זה יהיה באופן דומה למה שהיה במצרים 
וכנ"ל שכל סדר היציאה מהגלות האחרון החל 
הזה יהיה כימי צאתכם ממצרים, ועל כן כתוב 

גאולה על הזמן שלפני ה(ישעי' ס' כ') בנביא 
"כי הנה החושך יכסה ארץ... ועליך  השלימה

  יזרח ד' ".
החושך הזה הנזכר איננו צריך  ענין 

להיות בצורה גשמית כמו שהיה במצרים אלא 
מספיק שיהיה בצורה רוחנית ולא נכרת לעין 

, וכמו כן איתא שכל העשר מכות יחהגשמית
שהיו במצרים יחזרו להיות עוד פעם לפני 
הגאולה השלמה, כל זה אינו צריך להיות 
בצורה גשמית כלל אלא מספיק שיהיו בצורה 

  ית.רוחנ
כאן בענין מכת החושך הנ"ל אשר 
מוזכר בנביא במפורש שהחושך יכסה ארץ, וזה 
מה שכבר ירד ונמצא היום בעולם והוא פועל 

(כמו שפעל את הבירור ביציאת מאוד לענין הבירור 

הוא מה שגורם להיות לקוי בסנוורים  מצרים)
כי עיקר הבירור שנעשה  ,מלראות את האמת

הוא לברר מי שייך  הגאולה השלימלפני ה
להאמת ומי שייך להשקר, ובזה צריך להיות 
בירור גמור דהיינו עוד יותר ממה שהיה 
ביציאת מצרים כי שם יצאו גם הערב רב שהם 

ובזה  יטהיו עדיין מעורבים עם אמת ושקר יחד
(וזה מכיון שלא נגמרו הד' היה חסר התיקון השלם 

תקן וזה מה שעלינו להשלים למאות שנה בפועל), 
במשך ימי גלותינו, ועכשיו בסוף הגלות עושים 
אתנו דין וחשבון לראות ולברר מי גמר תקונו 

 הרי הואומי לא, ולכן הבירור הוא אם האדם 
נקי לגמרי מהשקר או שעדיין נמצא בו 

  .להתלבש בלבוש גשמי שהוא הגוף )הנפש ורוח ונשמה(
ופעל  עולם הזהב פעם א'אמנם כל דבר שכבר הופיע 

במדה (יכול להמשיך לפעול  הואהרי מה שעליו לפעול 
 עולם הזהדברים שכבר פעל כשהיה עם הגוף בב )מסויימת

, אבל דברים )גם אחרי שהלבוש שהוא הגוף כבר בלה וכלה(
עולם חדשים שלא פעל אותם עדיין כשהיה עם הגוף ב

  ר כך.זה אינו יכול לפעול אח הזה
הוא לענינינו כאן שמאחר שכבר הופיע בעולם  כמו כןו

כבר הכנה מספיקה שיוכל  הרי זהשך במצרים מכת החו
גאולה החושך הרוחני לפעול בפעם הבאה שהוא לצורך ה

בלי להתלבש בלבוש גשמי מכיון שאינו צריך  השלימה
לפעול ענין חדש אלא צריך רק לגמור בשלימות מה 

  .יציאת מצריםשהתחיל לפעול כבר בפעם ראשונה ב
לצאת  שלכן רצו מצד א' נתבאר לעילכמו שכבר  יט

 תורה הק'ולקבל את ה בני ישראלממצרים ולדבק עצמם ב

  .כתערובת של שקר כמו הערב רב ח"ו
מי שנמצא בלבו תערובת של מקצת  

(דהיינו האור מהשקר הרי החושך הזה הנזכר 

יגרום לו להאדם להקיא  הגנוז שבתוך החושך הזה)
מתוכו את התערובת ויבצבץ ויעלה מה 

רוצה  רי הואשבתוכו ויצטרך לברר לאיזה צד ה
להשאר, ולא יוכל להמשיך לפסוח על ב' 
הסעיפים דהיינו להשאר מעורב עם האמת 

  לרקוד גם עם האמת וגם עם השקר.והשקר ו
תר על המקצת השקר אם לא ירצה לוו

אזי האור יקיא ממנו  עמהוירצה דוקא להשאר 
את האמת ויעמידנו על טהרו של השקר ויפול 
כולו לצד השקר ושם ינוח וישאר שם לנצח 

ומי שבעומק נקודת לבו עדיין נשאר  ,ח"ו
הרצון השלם להאמת הנקי ומוכן ורוצה לוותר 
על השקר אלא שיצרו והמכסה העב שעל לבו 

ע ממנו עד עתה להקיא את השקר מעכב ומונ
ממנו אזי עתה כשיאיר לו האור הגנוז שיופיע 
יחד עם החושך יעזור לו ויסייע בידו להקיא 
את כל המעט מן השקר שנשאר עדיין בתוכו 

  ובזה ינצל.
שהחושך הנזכר שיכסה ארץ הוא אשר  

יעזור להבירור אבל רק למי שיתפוס את האור 
  עצמו אליו באמת.שמתוך החושך וירצה לדבק 

כן על כל אדם לשים היום ללבו שבשעה 
שמופיע איזה חושך בעולם אזי יש לו לחפש 
את האור הזה שמופיע וגנוז תוך החושך, וצריך 
להאמין שבודאי נמצא בו האור הגנוז כי מכיון 

גדול שהעולם נמצא היום כל כך  שהחושך הוא
(ששם היו במצב יותר שפל ממה שהיו במצרים 

היום כבר עבר העולם לגבול ו בשער המ"ט) רק
 'אור החיים הק(וכנ"ל בשם ההנ' שבשערי טומאה 

 וכפי שמבואר, )גאולה השלימהשכך יהיה לפני ה
שמכיון  (המובא בתחלת מאמר זה)באמרי פנחס 

בני גדול שהיו כל כך  שהיה החושך במצרים
קרוב בשער המ"ט של הטומאה לכן  ישראל

ולפי  אור מאוד גדול, לעומת זההופיע בתוכו 
שבזמנינו היום שהעולם ירד כבר  זה יש להבין

בן בנו של ק"ו הוא שגנוז אם כן  לשער הנ'
גאולה השלימה, וכמו בתוכו אור גדול של ה

שם ובעוד ספה"ק שאור שכתוב באמרי פנחס 
הגאולה מתנוצץ ומאיר לפניה בזמן שלפני 

(כמו שאור השמש מתנוצץ ממנו  גאולה השלימהה

אמנם ת אור המאיר גם לפני ברק השחר כידוע) קצ
 אי אפשרמכיון שעדיין אין העולם מתוקן לכן 

להאיר ואפילו להתנוצץ בצורה גלויה בלי כסוי 
  אלא מוכרח להיות חבוי תוך החושך כנ"ל.

          
שהחושך המכסה ארץ הוא השקר להבין 

שגודל ופורח יותר מבכל הדורות שלפנינו 
היום בעולם ושולט על רוב אנשי  ונעשה מופץ

במדבר בלי צדה לדרך, אמנם  בני ישראלויצאו יחד עם 
לא נתנקו ולא נטהרו עדיין בלבם מן התערובת  עם כל זה

בני ולכן היו תמיד קוץ מכאיב ל יצר הרעשל השקר ו
להכשילם בכל העבירות והעשרה נסיונות שנכשלו  ישראל
 במדבר.

בן דוד בא או  ה שאמרולשון חז"ל במ יש להביןובזה  כ
לדור שכולו חייב או כולו זכאי, והיינו לומר שיש אפשרות 

רו איך יתכן דבר כזה הלא אמ כי ,שיבא לדור שכולו חייב
אם לא ביד חזקה... אמלוך (יחזקאל כ' ל"ג) על הפסוק  חז"ל

תלוי בתשובה ואם ) גאולה השלימה(כלו' העליכם שהדבר 
ועל ידי א יחזרו למוטב מעמיד עליהם מלך קשה כהמן ל

נה ושכך הכו אלא בעל כרחינו לומריחזרו בתשובה,  כן
שהדור יהיה מבורר וכל אדם יהיה או כולו לצד האמת או 

 כולו לצד השקר.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י

 

 

 

 ו

העולם ומסמא את עיניהם והוא גודל והולך 
  .כאיותר מיום ליום בלי שום הגבלה בעולם

להכיר ולהבחין את האור ולראות את 
האמת הברור הוא ע"י שיתבונן האדם ויבין 

שבזה כל כך  ממה שהחושך משתולל היום
עצמו השקר כבר מגלה עצמו והרי זה בולט 

ר לכל שהוא שקר, ורק מי שאינו רוצה וניכ
בשום פנים לברר ולהכיר ולבקר את השקר כי 
הוא אוהב ולא שונא את השקר ועל כן אינו 

הרי רוצה להיות מוכרח להכיר שזה שקר כי אז 
יחייב אותו לעזוב אותו ולהתרחק ממנו  זה

ומכל הדבוקים בו וזה לא נח לו, ואינו רוצה 
מוכן לוותר על ואינו מוכן לעזבו כי אינו 

הנוחיות שהוא מקבל ממנו ומדרכו ואינו רוצה 
להשאר לבד עם האמת כמו שעשה אברהם 
אבינו ע"ה, על כן הרי הוא עוצם עיניו מלראות 
ורוצה לרמות את עצמו ולומר שהוא הולך 
איפה שהרוח מוליך אותו ובכך הוא רוצה 

ולחשוב על השקר שהוא את עצמו  לרמות
  אמת.

ומחפש אך ורק את האמת מי שמבקש  
הברור ואין לו נגיעה להשאר עם השקר ומוכן 

ותענוגיו וכבוד  עולם הזהלוותר על כל ה
המדומה עבור מציאת האמת הוא ימצא את 
האור במדה גדושה יותר מתמיד לפי מה 
שנתבאר מכיון שהחושך הוא יותר עב מתמיד 
לכן גם האור הגנוז בתוכו הוא יותר מתמיד, 
ונמצא לפי האמור שבשעה כזו שהשקר 

, דוקא אז ל כךוהחושך מתעורר ומשתולל כ
התעלות ביותר כי הוא זמן מסוגל ועת רצון ל
  אז מופיע האור הגדול כנ"ל.

להזכיר מימרא ידועה שמובאת בשם  
 ,מרימנוב שאמר בזה"ל בי מנחם מנדלהרה"ק ר

האחזו והתקשרו כל א' בהחגורה כי יש קרח 
וסכנת התחלקות גדולה ומסוכנת ומתחתיו יש 
מים ונהר גדול וכל אחד יאחז עצמו שלא ימוט 
עצמו ח"ו, שבסוף יומיא קודם ביאת המשיח 

ות תתגבר הכפירה בעולם ר"ל וצריכים התחזק
  מאוד שלא ימעדו קרסוליו, ע"כ.

לפני עוד מימרות מעוד צדיקים שמ
מאתיים שנה ובשם הרה"ק ר' זאב וואלף 

שאמר (שהיה מתלמידי הרה"מ) מזיטומיר 
לתלמידיו לפני פטירתו שלפני ביאת המשיח 
יהיו נסיונות גדולים באמונה אפילו לצדיקים 

מעמד שלא יפלו ויכשלו ח"ו,  גדולים להחזיק
  ע"כ.

הרה"ק מרוז'ין שיצטרכו  ה שאמרגם מ
 ק בלי שיהיה במה לתפוסלטפס כמו על קיר חל

כדי להחזיק עצמו באמונה ועל זה את עצמו 
  נאמר "וצדיק באמונתו יחיה".

אי שבודאי  מקום אחרכבר הזכרנו ב 
נה על אמונה הפשוטה ולפרש הכו אפשר

ונה על והכאלא בעל כרחינו  במציאות ד' ית'
ענין האמונה שלא עזבנו ולא נטשנו ד' ית' 

לדרך הטבע ח"ו אלא ושלא נמסרה ההנהגה 
להחזיק באמונה שהכל מושגח מאת ד' ית' 
והנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל וכל מה 
שקורה הוא לטובתנו אע"פ שההסתר פנים 
והחושך הרי הוא בצורה כזאת שנראה לעין 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
והטעם לכך הוא כי מכיון שעומד בקרוב להתגלות  כא

האמת הגמור היותר גדול בעולם והוא עיקר נקודת 
שלימה ובזה יפול כל השקר ויתגלה שאין לו הגאולה 

מציאות כלל אלא (ולא היה לו) רגליים כלל וכלל ואין לו 
שהוא דבר  עד עתההוא כולו דמיוני, וכל מה שהיה נראה 

 הרי הוארק דמיון וחלום על כן  הרי הואשל מציאות 

הגשמי שח"ו עזב ד' את הארץ וכאילו לית דין 
ולית דיין ח"ו כמו שאנו רואים היום שדרך 

והתקיים כל מה שהעידו חז"ל  רשעים צלחה
שחוצפה יסגי וכל דאלים גבר והשעה והמזל 
משחק לרשעים בצורה שאולי לא היה 
לעולמים וניתן להם רשות להתעולל בצדיקים 

  וישרים ואנשים כשרים.
נסיון ישנו שהוא עוד יותר קשה לעמוד  

בו והוא מה שגם ברוחניות נראה כך שכל אלו 
מסורה ושולחים בה יד שהולכים נגד התורה וה

כפי רשעתם אין שום כח ושום דבר עומד 
לנגדם והם מחריבים את התורה ואת כל 
העולם כפי העולה על רוחם ומכניסים כל מיני 
השחתות בין בהשקפה ובין בכל דבר ואין פוצה 
פה ומצפצף ואפילו הממונים בעם אין רואים 
כל מאומה בידם והם מרמים גם אותם כפי 

מקיפים אותם מכל צד עד שאנשים רצונם והם 
הכשרים שרוצים את האמת באמת אומרים 
נואש ואין לאל ידם שום כח נגדם זהו החושך 
הגדול ביותר מכל מה שלפנים ובכל זה יתחמץ 

  לב האדם.
המעמיק בכל מה שנתבאר כאן  

ובדברי חז"ל ובמימרות הצדיקים שלפני כמה 
ותנו דורות שהודיעו ושהעידו לנו והזהירו א

שכך יהיה המצב ואל נתייאש אלא נתחזק כמו 
שר"ע וחבריו עברו את (מכות כ"ד:) שמצינו 

מקום המקדש וראו שועל יוצא מבית קדש 
הקדשים ובכו כולם ור"ע צחק וכו' ואמר להם 

אומר לנו  הרי זהשמכיון שהתקיימה נבואה זו 
סימן  הרי זהשתתקיים גם נבואה השנית ו

מצחק, ע"ש, ובזה לימד גאולה, ולכן שמח והיה 
ר"ע אותנו דעת שיש למצוא את האור המאיר 

נתבאר מתוך הצרה ולדבק לבו לזה וכמו ש
שזה החושך גורם את הבירור שכל  לעיל

הנופלים לתוך השקר הזה הרי הם ח"ו נאבדים 
כמו כל אלו שמתו בשלשת ימי  לם ועדלעו

האפילה במצרים וכל מי שידבק עצמו בהאור 
השגת והכרת האמת  הגנוז בה שהוא

וההתנתקות מהשקר שהוא החושך ויחזיק בה 
מעמד הוא יחיה וישאר דבוק בהאור הגנוז זה 

  יעלה אותו ויקרב אותו אל ד' ית'.
לדעת שאלו שכן יחזיקו מעמד ולא יסוגו  

אחור ולא יסוטו כלל מהאמת אלא יאחזו 
 על ידי זהבחוזק באור האמת הם יתעלו מאוד 

נעשה הבירור שכל הסיגים של כי ע"י כן יהיה 
הרע שעדיין נשארו אצלם הם יקיאו אותם, 
וכל חלקי הטוב שמקיאים אלו שנופלים 
בהשקר של היום יעברו אליהם ועל כן יהיה 

יש להוסיף עוד ולפי זה  להם בזה עליה גדולה,
זמן  הרי זהטעם להנאמר מקודם שבשעה כזו 

מסוגל להתעלות, כי מכיון שעתה בשעה 
בירור ויוצא מהרשעים כל חלקם שנעשה ה

הטוב והרי כל הטוב יושב ומצפה איפה להניח 
את ראשו ולכן זה המדבק עצמו עמה להאמת 
יוכל בקל לקבל את חלקי הטוב הללו, ובזה 

בית יעקב לכו (ישעי' ב' ה') יתפרש היטב הפסוק 
כל העמים ילכו (עתה בשעה זו) ונלכה באור ד' כי 

זמן מסוגל בקל ל) (לכן עתה האיש בשם אלקיו 

ואנחנו ונלך בשם ד' וגו' לעולם ועד, וכאמור 

מנסה להתחזק בכל שארית כחו בבחינת לפני שבר גאון, 
שבירה עומד להיות לו כי הגאון  ובכך אפשר להכיר איזה

שלפניה הוא תמיד לפי ערך הנפילה הגדולה שעומד לקבל, 
ולכן כל אלו שאוחזים בו ומחזיקים עצמם בו עדיין בזמן 
הזה שיש אפשרות ביותר להכיר אותו ואת רמאויותיו כמו 
שמתבאר בהמשך הדברים הם יפלו יחד עם נפילתו ואוי 

שכשהם נופלים והמה כרעו ונפלו אז אנחנו 
  קמנו ונתעודד וגו'.

הרי הוא חלק מהבירור שנעשה ענין זה  
היום וברגע שיגמר הבירור הזה כלו' כשכבר 
תהיה נגמרת לצאת כל החלקים הטובים מצד 
השקר והערב רב וכמו כן לעומת זה יגמר 
לצאת כל חלקי הרע מהנבררים לצד הטוב 
והאמת אזי תתמוטט כל הרשעה וכרגע יאבדו, 
ותעלה פריחתם והצלחתם של אלו שנתבררו 

והאמת ויפרחו כגפן בלבנון  לצד הטוב
ובחצרות אלקינו יפריחו ויזכו לראות בקרוב 
בימינו את האור החדש אשר על ציון תאיר 
ובנחמת ציון וירושלים במהרה דידן בעגלא 

ובזמ"ק בב"א.

  
בשם האר"י ז"ל מה מה שהובא 

"ולא יכלו להתמהמה"  (י"ב ל"ט)שפירש בפסוק 
בני לומר שד' ית' הוציא את  כוונהוגו' שה
ממצרים לפני שגמרו את הד' מאה שנה  ישראל

מפני שלא יכלו להמשיך את הגלות במצרים 
מכיון שירדו מאד בדרגתם הרוחני ונפלו לתוך 
מ"ט שערי טומאה ואם היו נשארים עוד רגע 

כבר לא היה להם ונופלים לשער הנ' ח"ו היו 
אפשר לתקן והיו כבר אבודים ח"ו ולא יכלו 
להגאל, ועל כן הוציא אותם ד' ית' ברגע אחרון 
לפני שהיו נכנסים לשער הנ' ולכן גורשו 

  .בריו הק'ד כ"ממצרים ע
(דברים בספר אמרי פנחס, מה שכתב 

ר' פנחס מקאריץ ומדברי מלוקטים מדברי הרה"ק 

ולא שינו  בני ישראלבזה ששמרו , שתלמידיו)
שמם לשונם ולבושם וכו' בזה נשמרו מלהכנס 
בשער הנ' כי הדברים האלו הם גופא משער הנ' 

  דקליפה.
לדייק על הלשון שהמדובר כאן לא עצם  

נ' שערי  ו שכתובהקליפה אלא על "השער" כמ
קדושה ונ' שערי טומאה ושער נקרא הדבר 

ובזה אמרו  (להבית עצמו)נים שדרכו נכנסים לפ
שעל ידי שינוי הלבוש היו נכנסים להשער 

(לדברי שמוביל להקליפה, ומעתה יש לסמוך לזה 

(דף ק"צ ע"ב)  פ' וישב זוהר הק'דברי ה) רי פנחסהאמ

(ראשית חכמה ... ועוד, גם  רי מוסרשהביאו הספ

(בראשית ל"ט י"ב) על הפסוק  מביאו) ץ חייםהחפ

יצר וגו' שבתחלת כניסת הותתפשהו בבגדו 
מפתהו לייפות  הרי הואללבו של האדם  הרע

בגדיו וגופו ואחרי שהאדם נתפס אליו בזה 
דבריו  כ"ע ,נעשה שולט על כל האדם יצר הרעה

  הק'.
קלקול  ל ידילנו מזה אסמכתא גדולה שע

 יצר הרעשל ה ליטהבענין הבגדים נכנסים לש
י ולפ והקליפה והם נעשים שולטים על האדם,

יוצא לנו שגם ענין יפוי הבגדים  זוהר הק'ה דברי
יפוי השערות והגוף גם  כמו כןהוא בכלל זה ו

(ולכן גם מה שישנם מניחים קצת שערות לצד בכלל זה 

 פשוטו(המצח יותר ממה שלאחורי הראש לצד הצואר 

 ,גם בכלל מה שנזכר כאן הרי זה, )שהרי זה נעשה עבור יפוי

ועל כן יש מאוד לשים לב לזה שהם טוענים שאין כונתם 

משום יפוי אלא בכדי שלא להיות שונה מחבריהם 

דומה להנ"ל בשם  בכל זאת הרי זה וסביבותיהם אמנם

"ו אם לא יתנתקו להם מעלבונם ושבירתם שיקבלו ח
בעוד מועד, וי"ר שיהיה להם האומץ  תיכף ומידממנו 

לעזבו ולהתנתק ממנו לפני שיהיה מאוחר ח"ו דהיינו 
 בשעה שנפילתו יתחיל בעגלא ובזמ"ק.
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משום מראית עין ויותר מזה  ש בזה, וגם יתם סופרהח

שהרי בזה מכשילים גם אחרים שיעשו כמותם והם כן 

  יהיו כוונתם לאופן האסור).

לפי מה  ענין זהיש להוסיף הסבר ל
שמבואר בספרי ח"ן שכסוי בגדים מביאים על 

(כלו' שמירה האדם אור מקיף ושמירה על האדם 

וכמו שהבגדים שומרים ) יצר הרערוחנית מהרע ומה
על האדם מקור וחום וגם שלא ינזק בגופו 

הוא בפנימיות הענין  כמו כןמשאר נזקים 
ד הענין הפנימי ברוחניות הדברים כי תמי

מקביל ומכוון כנגד  הרי זהוהרוחני שבכל דבר 
בספרינו  בוועי' מה שכתהענין הגשמי שבו, 

ובקונטרס המקוצר בשם קונטרס הקול (בקרב מחניך 

נתבאר שם שעל ידי בגדי צניעות האדם ש )קורא
ועי' בן  ,ומכל רע ונזק יצר הרענהיה שמור מה

  ע"ש. ,בענין זה איש חי בראשית שהאריך
הנ"ל מבואר  רי פנחסך דברי האמובת

שם שבמצרים לא היה להם נסיון בזה ומכיון 
 נצוצות הק'את ה בני ישראלשכך לא בררו 

שנמצאים בשביה תוך קליפת שער הנ' כי 
מתוך הקליפה נעשית ע"י  נצוצות הק'הוצאת ה

ועל ידי (כשיש נסיון ממנה) שנלחמים נגד הקליפה 
 נצוצות הק'ך הנשבר הקליפה ובכ כן

(וידוע שעיקר עבודתינו בגלות משתחררים ויוצאים, 

מתוך נ' שערי  נצוצות הק'היא לברר ולהוציא את ה

וכל זמן שלא שם)  אור החיים הק'הקליפה כמבואר ב
, גאולה השלימהלהיות ה אי אפשרנתברר כל זה 

 בני ישראלולכן מכיון שבמצרים לא היו 
מסוגלים לכנס בנסיון להתאבק עם שער הנ' 

שבשער הנ'  נצוצות הק'לכן לא יכלו לברר את ה
דקליפה ולכן לא היה יכול להיות עדיין הגאולה 

שלפני  אור החיים הק'ב ה שכתובהשלימה, ומ
 כוונהיכנסו לשער הנ' ה גאולה השלימהה

כאלה מהכלל ישראל נסיון בזה ויהיו שיהיה 
ע מהם הזכות להגאל שיכשלו בזה וזה ימנ

אמנם אלה שימסרו נפשם בזה שלא לשנות, הם 
יהיה להם הזכות להגאל ובזכותם תהיה 

  ע"ש. גאולה השלימהה
להזכיר מה שמובא סיפור על קרוב 
למאתיים שנה לפנינו שהיה גזירת המלכות נגד 
הלבושים ואז היו חילוקי דיעות בין הגדולים 

על זה  מסירת נפשוהצדיקים אם חייבים 
והצמח צדק היה סבור שלא והחדושי הרי"ם 

, והרה"ק ר' מסירת נפשהיה סובר שכן חייבים 
אלו אותו למה, הלל פאריטשער החמיר וש

 בי פנחסמהרה"ק ר ב ידואמר שיש בידו הכת
קאריצר וכתב שם כנ"ל ששינוי הלבוש זהו שער 
הנ' שבקליפה ובזכות המוסרים נפשם על זה 

כלו' שיהיה נסיון  ,גאולה השלימהתהיה ה
והתאבקות עם שער הנ' דקליפה ובזכות אלו 

שיתגברו ויעמדו בנסיון זה יהיה (המועטים) 
על כן הוא מוסר נפשו על זה  גאולה השלימהה

רואים את מה שכתוב גם כן  ואם אתם הייתם
(כדי  מסירת נפששם הייתם גם כן עושים על זה 

  שלא להכנס בשער הנ' ח"ו).

שבמצרים לא היה להם לפי האמור 
מה שאמרו שבזכות הג' דברים אם כן  נסיון

למה נחשב אם כן  יצאו אם לא להם נסיון בזה
שבודאי היה  בעל כרחינו לומרועל כן  ,זה לזכות

ם בזה ילהם נסיון בזה שלא להגרר אחרי המצרי
לזה  מסירת נפשלא נסיון גדול שיצטרכו ש אלא

ה שאין משמורים בזה, הרבה יחד היו שמכיון 
ככולם מכיון שרובם  גאולה השלימהלפני ה כן

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
מצליח בדרך זו לתפוס במצודתו  יצר הרעולפעמים ה כב

רב פוסק והוא מכניס לו  ל שכןאיזה אדם חשוב ומכ

של הכלל לא שמורים בכל זה ובפרט אצל 
נכשלות בענין ככולם רובם גם כן  הנשים

הצניעות ומשנים ממלבושי הצניעות של בנות 
ישראל שמכל הדורות להיות דומה למלבושי 

ואפילו אם אין זה דומה  ,הפרוצות של הגוים
על  הרי זה עם כל זהממש לפריצות של הגוים 

בגדר שינוי מצניעות מלבושי בנות  כל פנים
(לא אמרו שיצאו בזכות ישראל, ולכן מצינו שחז"ל 

דייקו בלשונם ואמרו שלא לבשו בבגדי הגוים אלא) 
"שלא שינו" לבושם כלו' שלא עשו שום שנוי 
בלבושם ממה שהיה מקובל אצלם ממסורת 

שים הנ אלההיום מאחר ש על כל פניםאבותם, 
מקפידים על הצניעות כראוי הם אחדים כן ש

נסיון גדול שלא  הרי זהלכן ויחידים ממש 
להגרר אחרי הרוב, ובפרט כאשר רואים 
שהשומרי תורה לא מרחיקים את הפורצות גדר 
הצניעות לשנות ממלבושי הצניעות של דת 
יהודית אלא הם נשארים מהמכובדים תוך 

תר מזה המחנה כאלו אין עול בכפם, ועוד יו
שאדרבה אלה שרוצים להיות בצניעות כראוי 
מרגישות שיסתכלו עליהם שלא בעין טובה 
מכיון שהם שונים מהרוב זה מה ששובר את 
אומצם וגורם להם רפיון ידים לילך נגד רוח 

  הרחוב.
באמת לא קל  גדול כי נסיוןבאמת  ואה

לטבע האדם ללכת נגד רוחם של שאר הצבור 
לם ובפרט היום שזה מופרך ולהתנהג שונה מכו

מאד להתנהג שונה משאר אנשים להיות יותר 
מחמיר מהם כי זה מפריע לאחרים ומקנאים 
באדם לזה ויש שנאה תוך הצבור לאלה 

על (ישעי' ...) בנביא כמו שכתוב  שמחמירים וזה
אחרית הימים שיהיה המצב ש"כשלה ברחוב 
אמת ... והאמת תהיה נעדרת" "וסר מרע 

שכל מי (סנהדרין צ"ח.) פרשוה חז"ל משתולל" ו
שיהיה סר מדרך הרע יאמרו עליו כולם שוטה 

ע"ש, הרי לנו מבואר בדברי (גמ' ורש"י שם) הוא 
הנביא ובדברי חז"ל שכך יהיה המצב באחרית 
הימים שמי שירצה לסור מדרך הרע יצטרך 

מובן ולפי זה  להסכים להיות מבוזה בעיני כל
לפעמים יותר קשה נסיון קשה מאוד ו הרי זהש

לפי מה שכתוב  וש ד'מלהיות נהרג על קד
שצער  (שער ...)לרבינו יונה  רי תשובהבשע

  הבושה יכולה להיות יותר מצער מיתה.
מקום שכבר נתבאר במה יש להוסיף 

(עי' קונטרס התנערי מעפר קומי, בהערה נ' ע"ש)  אחר

 ן זהשא' מעיקרי הנסיונות של היום הוא באופ
המציא תחבולה חדשה איך  הרעיצר שה

ע"י והוא  ,להכשיל וללכוד אנשים במצודתו
תורה לים מן הוקלקהשמבססים ומוכיחים כל 

שיטה שכך  מכל הקלקוליםועשו  ,כביכול הק'
כל אלה  ל כןעו ,תורה הק'העל פי  הוא לכתחילה

למלאות תאוות  יצר הרעשלבם נמשך לדברי ה
קצת  ים דרך להקל ולפרוק מעליהםשלבם ומחפ

נלכדים  תורה הק'ועול ה ל מלכות שמיםמהעו
ולפעמים אפילו אנשים  ,במצודתם בקל

יצר לה אי אפשרשומרים כל שאר המצות וש
בכל זאת  להכשיל אותם בעבירה מפורשת הרע

 לוכד אותם במצודתו הרי הוא על ידי כן
, וזה מה שגורם עיקר קושי הנסיון כבבתמימותם

 הרי זהוכן הוא הענין בכל דבר שעיקר הנסיון 
 בני ישראלתמיד בדברים שרואים אחרים מ

 נכשלים שאז חושבים שמסתמא יש להם היתר
 הרי הואכי לא יתכן שרבים כאלה יטעו ועל כן 

על פי  מותר הרי זהפלפול של שקר שעל פי  בראשו שיבין
למידי וכאשר אנשים תנתפס  הרי הוא ועל ידי כןההלכה 

  מתחיל לסמוך על דבריהם ולהגרר אחריהם.

          
מה שנאמר כאן שבמצרים לא  יש להבין

(משער הנ')  נצוצות הק'הוציאו עדיין כל ה

בסוף  ה שכתובנסתר ממ הרי זהשלכאורה 
יצאו כל צבאות ד' מארץ "(י"ב מ"א) הפרשה 

ופרשו בה המפרשים דהיינו שהוציאו  "מצרים
שהיו  נצוצות הק'אתם יחד את כל ה בני ישראל

כמו שבויים במצרים ולא נשאר שם כלום ו
(שמות י"ב ל"ו) על הפסוק  .)ט(פסחים קי" מרו חז"לשא

וינצלו את מצרים שעשאוה כמצודה שאין בה 
  .דגן

ביאור הענין הוא כך שבעצם הוציאו 
הרי (והכל אלא שלא גמרו את הבירור משער הנ' 

מובן להאמור שקצת נסיון היה להם גם עם שער הנ'  זה

אבל  ציאה)ולכן בירור כל שהוא נעשה שבזכותו זכו להו
מכיון שלא נעשה בירור שלם לכן נשארו אלו 

מעורבים עם הקליפה ולכן כל  נצוצות הק'ה
האלה לא התנתקו מהמצרים  נצוצות הק'ה

אלא נשארו דבוקים  בני ישראלועברו ל
בהמצריים אלא שהתגברו עליהם ומשכו אותם 

וזה הוא הערב  בני ישראלאתם עמם להסתפח ל
, בני ישראלרב שיצאו ממצרים ונתלוו עם 

ונשאר העבודה הזאת עבורינו לגמור את 
בירורם לנקותם לסננם ולהפריד מהם את המוץ 
והתבן המתלווה עמם דהיינו הקליפה שעדיין 
דבוקה בהם, וכל זמן שלא נגמר בירורם הרי אנו 
סובלים מזה שזה מביא את הכלל ישראל 

אים מכח הקליפה המעורב להכשל בהרבה חט
  בהם.

 בני ישראלשיצאו יחד עם הערב רב  ענין
ומזה נעשו כל המכשולים במדבר כמו חטא 
העגל וכל שאר העונות, ועד היום הזה עדיין לא 
השתחררנו מזה מכיון שלא גמרנו את בירורם 

על  כי רבים הם מאוד וכמבואר במכילתא
וגו' וגם ערב רב עלה אתם (י"ב ל"ח) הפסוק 

ומובא שם כמה דיעות כמה היה מספרם אמנם 
לכל הדיעות שם היה מספרם פי כמה ממספר 

ובת"י שם בפסוק מובא  ,שיצאו בני ישראל
לא  בני ישראלשיטת ר"ע שהיו ר"מ רבוא, ומ

יצאו אלא ס' רבוא והם אלו שהיו סולת נקיה 
שנתבררו נפשם מתוך הקליפה ונשארו נקיים 

  וזכים.
 ולכבוש ולבטל את קליפת זה להכניע

זה הוא עיקר התיקון שנשאר לנו בדור הערב רב 
האחרון כמבואר בדברי הגר"א בהרבה מקומות 

וכתב  וני הזוהרשהביא זאת בשם התק
רב שבדורות האחרונים יהיה כל ההנהגה ע"י הע

וכו' ושרוב הכלל ישראל יהיו נתפסים  רב
בקליפתם וזה פחד נורא, ובזה מתבאר כל מה 

תא בנביא ובחז"ל שיהיה סר מרע משתולל דאי
וכו' ויראי חטא ימאסו וכו' והמעטים שיעמדו 
בכל הנסיון הקשה הזה הם יגמרו את הבירור 

ע"י  רב רבשל שער הנ' שזה תלוי בכבישת הע
ולכן (כמו שנכשלו במדבר) שלא נתפס אתם 

מתקשה הנסיון היום מיום ליום יותר ויותר כי 
סוף וקץ של הגלות כל מה שאנחנו מתקרבים ל

נעשה כובד העבודה והנסיון ביותר, ובזה אנו 
גומרים את התיקון השלם וביעור כל הקליפה 
והטומאה והתגלות אור הקדושה אור ד' שעלינו 

  .יזרח בעגלא ובזמן קריב אכי"ר

לגרור  יצר הרעהמצליח  ן זהכאלה נתפסים באופ חכמים
  גם את שאר ההמון העם אחריהם.
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  אוצר הזמנים

 סדר" בספר שכתוב חשוב כלל עוד יש 
 מאוד הרבה יש היסוד תיקון שבענין" היום
 יכול אחד ולכל ו"ח הפגם באופן אופנים מיני

 ולכן גם לגמרי אחר באופן ופגמו נסיונו להיות
 תיקון אופן לשני שאין אחר באופן יהיה תיקונו

  זה.
 תורה מתן של המטרה שהנה בזה 

' ית' ד את לעבוד עצמו מכח יגיע יהודי שכל
ענין  כמבואר( ממנו תובעת שהתורה ממה יותר

 להוסיף צריך יהודי שכל וכלומר), מוסר בספריזה 
 איזה שיוסיף ו"ח לא( עצמו של עבודה כביכול

 )אלא התורה מצות על להוסיף אסור שהרי' וכדו מצוה
 ונקודה חלק לגלות צריך מישראל אחד שכל
 לא בעולם אדם שום שעדיין' ד עבודת של

  .גילה
 דור שכל חידשי תורה בענין שרואים 
 הדור מאנשי חדשים חידשי תורה מתגלים

 גילוים לאור ומוציאים בתורה שעוסקים ההוא
 מרבוי ולא, מקודם נתגלה לא שעדיין חדשים
 שהיו ממה יותר האנשים אלו לכל שיש חכמה

 שהם מעיד המציאות כי שלפניהם להדורות
, הדורות שלפנינו מאשר בחכמה פחות הרבה
 האות לו יש' א שכל כנאמר הוא הענין אלא
  .עולם לאור להוציאו ועליו בתורה שלו

 לגלות יהודי כל צריך כך בתורה שהוא
 שיהא עליו אלקות והשראת גילוי של חלק

' ית' ד התחיל וכך", אלקיך" של הבחינה אצלו
 אלקיך"' ד אנכי" בדבור התורה את לנו לתת

 דהיינו הנזכר ענין ללמוד יש ומזה כגיחיד בלשון
 את עצמו אצל' א כל שיגלה' ית' ד שרוצה

ואח"כ הרי זה יצא גם לכל העולם  'ית אלקותו
נמצא שכל א' מוסיף לגלות מלכות וכבוד 

  . כדשמים בעולם

 אחד לכל שיש מרע סור בעניןגם כן  הוא 
ואת ענין הסור מרע  שלו המיוחד היצר הרע

 שיש מה מובן ובזה, שעליו לעשות לעצמו
היצר  נגד ק"בספה עצות שמחפשים אנשים

היצר  את ק"בספה מוצאים ולא שלהם הרע
 מה שכל אלא, כנגדו העצות ומה שלהם הרע

 ענינים כלומר כלליים רק הם ק"בספה שמובא
 מזה חוץ אבל, הכלל) לרוב או( לכל ששייכים

 שאין שלו פרטי ענין אדם לכל להיות יכול
 יכולים לו שיש האלה הפרטים ולגבי, לאחרים

 המוזכרים הכלליים הדברים עבורו לשמש
 האדם יוכל שמתוכם דוגמאות בתורת בספרים

 לכל יש סוף כל סוף אך, דבר מתוך דבר להבין
 ושעליו שלו והפרטית המיוחדת העבודה יהודי

, שנתבאר כמו בתורה חלקו וזה, לגלותו בעצמו
 באמת שזה מכיון זה את שיגלה ולכן אחרי

 להנות אחרים גם יוכלו לכן 'מהתורה הק חלק
 ויהיה, בעבורם גם זו בעצה ולהשתמש מאורו

 את המזכה כל כמו כולם כנגד שכר בזה לו
  .הרבים

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
כי אחרי שהאדם זוכה לגלות לאור האות שלו בתורה  כג

אזי משרה ד' ית' שכינתו עליו וזה מה שרמז לנו התורה 
הק' בתחילת דבורו באמרו אנכי ד' "אלקיך" בל' יחיד לומר 

ת שכל אחד שד' ית' משרה שכינתו עליו כמו על האבו
מהם גילה מבחינת אלקות בעולם שעדיין לא גילה שום 
אדם לפניהם וזהו מה שאנו אומרים בתפלתינו "אלקינו" 
לפני אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב ולכאורה היה 
לנו להקדים אלקי אבותינו לפני שאומרים אלקינו אלא 
יש לומר שזה לרמז את הנאמר כאן שלכל אחד מישראל 

 "ולא 'זה מרומז בצווי התורה הק 
 כ"ואח" עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו

 זונים אתם אשר" 'התורה הק מוסיפה
 הסיום ומרבה מוסיף מה שלכאורה" אחריהם

 מה ל"חז (ודרשת אחריהם זונים אתם אשר של

 להתגדר מקום יש עדיין אמנם, ידוע) בזה שדרשו
באור  כמבואר( מקרא של פשוטו בדרך ולהוסיף

שמותר לכל אחד להוסיף בדרך רמז  (...) החיים הק'

 אסור הלכה בענין דאיתא בגמ', ורקומוסר על מה 

  .)ל"חז דברי על' א אות אפילו להוסיף
למה  לרמז באה זו שהוספה לומר

 ליזהר אחד כל שעל) ח"קפ מצוה( בחינוך שכתוב
 אותו למשוך שיכול בעצמו שיודע דבר מכל

(ואע"פ שאין  שטבעו נוטה מה לפי ליצר הרע

איסור לכולם באותו דבר, בכל זאת הוא מוזהר להתרחק 

 יראה' ד כי מכשול ממש) (גורם ל)מזה כי לו הרי זה 
 תתורו" ולא" של הלאו, וזה נככל בללבב

 אחד כי כל לפרט ובהענינים האלו אי אפשר
 שהם דברים כי יש בעצמו, זאת למצוא צריך

 אינם ולהם הכלל לכל היתר דברי באמת
 לבבכם אחרי תתורו "ולא של בהלאו לליםנכ

 שהם בני אדם ישובכל זאת  עיניכם" ואחרי
 ידי אותו דבר להיצר הרע על להמשך יכולים

 מיני בכאלו יצר הרע להם שיש אנשים כאלו שיש(

 ואין יאומן לא שממש שגעון' מבחי שהם אופנים

 של בהלאו נכלל זה כל) אלא מדובר על זה ק"בספה
נת בחי שהוא אחריהם" זונים "אשא אתם

 דבר איזה על מרגיש אם אחד לכל הפרטי הלאו
 בזה לעשות צריך הוא שאז ליצר הרע שמושכו

        וכמבואר. שלו המיוחדת' ד עבודת

הוא שהאדם צריך להגיע שלא יהרהר  
אדם ביום ויבא לידי ... בלילה וכמו שמבאר 
בזה הרה"ק מקאצק זי"ע שלא יהרהר כלום 
מענין זה ואפילו לא יהרהר מזה שאינו רוצה 
לבא לידי וכו' אלא צריך לצאת ולהפשיט עצמו 

  לגמרי מענינים אלו.
להוציא עצמו מענינים אלו זה ע"י  

בתורה ועבודת ד' מתוך אהבה  שישקיע עצמו
ותענוג, ואז אף אם לפעמים נכנס איזה 
מחשבה שאינה טובה יכול מיד להנצל ממנה 
ע"י התורה והמחשבות הק' שהוא שקוע בהם, 
כי עיקר המדריגה של יהודי נמדד בזה כפי איך 
שהוא שולט על כח המחשבה שלו שתהיה 

  נקיה וזכה מכל המחשבות של היצר הרע.
ר לגרש ולהלחם עם המחשבות אי אפש

של היצר הרע להדיא אלא שעל ידי שירגיש 
תענוג בעבודת ד' וילמד עם חשק ותענוג אזי 
יכול למשוך תמיד מחשבותיו לקדושה בקלות, 
דהיינו לזכור תיכף ומיד בשעה שהיצר הרע 
מנסה להכניס בלבו מחשבות זרות אזי תיכף 
ומיד בכהרף עין יחשוב באיזה ענין שיש בו 
תענוג בעבודת ד' ויתעמק בו וממילא ינצל 

  ממחשבות של יצר הרע.
הכלל הוא שאי אפשר לכח המחשבה 

רך פרטית המיוחדת לו איך שמתקשר ונמשך יש לו ד
ונדבק אל ד' ית', ואם היו אומרים אלקינו אחרי אלקי 
אבותינו וכו' היה משמע הכוונה שאנו קבלנו את מסורת 

(בלי קשר האבות בזה לכן בכדי להדגיש שבכח עצמינו 

גילינו גם כן על כל פנים איזה שהוא נקודה  ת)לירושת האבו
(אמנם בודאי שבכל זאת עיקר ם ד' של קשר פרטי בלבבנו ע

לזה אנו ורוב הקשר שלנו עם ד' הוא מירושת האבות) 
מקדימים ואומרים "אלקינו" לפני שאומרים "אלקי 

  אבותינו".

לחשוב ב' מחשבות ביחד, ומכח מה שמתעמק 
ועבודת ד' שיש לו בהם  'בעניני תורה הק

אהבה ותענוג אזי המחשבות שאינם טובות 
מתבטלים מאליהם ומסתלקות, ומכיון שעיקר 

וציא כל הענין מהמח כנ"ל תיקון היסוד הוא לה
העצה לזה הוא ע"י אהבת ד' ואהבת התורה 

ואהבת המצוות שמרגישים בהם טעם  'הק
  ותענוג ואז זוכים לשלימות תיקון היסוד.

כבר מבואר שכפי כמה שפגם האדם 
במדת היסוד ח"ו אזי על ידי זה איבד את 
הטעם והתענוג בעבודת ד' ולכן נהיה אצלו 

יש איזה טעם ותענוג עבודה קשה להרג
  ובלימוד התורה.

זאת עתה הרי הוא חייב למצוא איזה  
שהוא אופן שיוכל להכניס בלבו טעם ותענוג 

וברוחניות כדי שיוכל על ידי זה  'בתורה הק
להנצל ממחשבת יצרו שרוצה להכניס בלבו 
ח"ו, ונוסף לזה הוא צריך גם לעשות תיקונים 

שיוכל  וזיכוכים לזכך קצת את החומר כדי
לחזור אל התכלית שיוכל שוב להכניס את 
התשוקה והמשיכה שלו בעבודת ד' בתורה 

  ותפלה וממילא יזכה להגיע לתיקונו.
כל פנים לסיכום הענין, הכלל הוא 
שהאדם צריך להיות מופקע לגמרי מהיצר הרע 
שלא יצטרך להלחם בו כלל, ורוב האנשים 
 טועים מאוד בזה שסוברים שעיקר העבודה

היא להלחם כל היום עם הבלבולים של היצר 
הרע ונלחמים עם עצמם ולא גומרים עם זה 
כל ימיהם, אמנם התכלית היא כנ"ל דהיינו 
להכניס את המחשבה לגמרי בקדושה עד 

(ועי' שיופקע ויתפשט לגמרי מכל היצר הרע, 

בקונטרס "ולא תתורו" ששם מבואר ענין זה באריכות 

.והרחבה קחנו משם)

 ד עתההענין שנתבאר ע שכל לדעת 
 להכניס הוא הדרך ר הרעהיצ ממחשבת להנצל שבכדי(

יש להבין שזה לא יועיל ולא  )אחר בענין מחשבתו
שכל יהיה מוחלט בלבו  לא אם כןיפעול כראוי א

(שהביאו רצונו הוא להפקיע מעצמו כל הענין 

, וזה ענין דק שבקל יוכל לגמרי להמחשבות זרות)
לאמר במחשבתו שאינו  ת עצמוהאדם לרמות א

מעוניין בה ובאמת תוך עומק לבו הרי זה כן 
(ולכן לפעמים הרי הוא מתקרב להדבר  מעניין אותו

אמרו חז"ל ש כמוושעלול להביאו למחשבה זרה) 
נפשו של אדם מחמדתן כלומר שטבע גה י"א:) (חגי

ואע"פ שלא כל  ,החומרי של האדם חומדתן
 ל זאת הרי זהאדם מרגיש ענין זה בנפשו בכ

בעומק לבו החומרי, ומכח (על כל פנים בכח) נמצא 
זה נמצא בלב האדם גם סקרנות בענינים אלו, 

על האדם לעבוד על ענין זה להוציאו  ל כןוע
לטה גמורה ושלמה שאין , ולהחליט בהחמלבו

 (ואת הנאתם)לו חפץ בהם ואינו רוצה אותם 
  .בשום פנים ואופן

וזה חלק ממצות האמונה שעל האדם להאמין שכל  כד
מה שברא הבורא ב"ה לכבודו בראו והיינו שאין שום דבר 

ממנה דוקא יתרבה ובריה בעולם שלא נברא למטרה זו ש
כבודו ית' בעולם והיינו שעל ידה יתוסף כבודו ית' בדבר 
שאין אחר משפיע להעולם לפעמים בדרך ישרה ולפעמים 
בעקיפין ומכל שכן האדם שהוא מובחר הבריאה שנברא 
להוציא לאור כבודו ית' מה שאין שום בריה אחרת יכולה 

 לגלות ולהוציא לאור עולם.


