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ֹאמר ִ1י אֲ דֹנִ י יְ ַד ֶ1ר נָא עַ ְב ְָ 34דבָ ר ְ51זְ נֵי אֲ דֹנִ י וְ 6ל יִ חַ ר
ה-דה ַו* ֶ
וַ*ִ (ַ& אֵ לָיו יְ ָ
5בי וְ ַה<ַעַ ר אֵ ינֶ<ִ -א ִ=י  ֶ7
אַ ְ1ְ 37עַ ְב ֶ ִ8 34י כָ מוֹ ְ8 3פַ ְרעֹה ִ8 ...י אֵ י :אֶ ֱעלֶה אֶ ל ִ
5בי :וְ @א ָיכֹל יו ֵֹס Aלְ ִה ְתאַ  ֵ7ק לְ כֹל ַה<ִ ִ ָBבי עָ לָיו
אֶ ְראֶ ה בָ ָרע אֲ ֶ&ר יִ ְמצָ א אֶ ת ִ
וַ*ִ ְק ָרא הו ִֹציא -כָ ל ִאי& מֵ עָ לָי וְ @א עָ ַמד ִאי& ִא=וֹ ְִ 1ה ְתו ַַ4ע יו ֵֹס Aאֶ ל אֶ חָ יו :וַ*ִ ֵ=
ֹאמר יוֹ ֵס Aאֶ ל אֶ חָ יו אֲ נִ י
אֶ ת קֹלוֹ ְִ 1בכִ י וַ*ִ ְ& ְמעִ -מ ְצ ַריִ  וַ*ִ ְ& ַמע  ֵ1ית ְ ַ7רעֹהַ :ו* ֶ
5בי חָ י וְ @א יָכְ ל -אֶ חָ יו ַלעֲנוֹת אֹתוֹ  ִ8י נִ ְבהֲ לִ -מ ָ7נָיו) :מ"ד י"ח  מ"ה ג'(.
יו ֵֹסַ Aהעוֹד ִ

בפרשת השבוע אנו מוצאי מסר אדיר אביר כביר ונדיר בכל מה שקשור
למלחמת היצר והלבטי והספקות שיש לאד בי הטוב והרע והגשמי
והרוחני ,ובעצ התורה נותנת לנו כא 'גלגלי עזר' ועצות נפלאות אי! לנווט
את עצמנו במערכה הגדולה הזו ,וכיצד לגבור על היצר הסורר והצורר ולכבוש
את המערכה .מה כוונת המשורר והסופר?
כולנו יודעי שהתורה נדרשת בפני רבות ,ואחד מה זה דר! 'הרמז'.
על ידי פסוקי התורה והמאורעות הטמונות בה התורה מעבירה לאד 'שדר
ומסר ורמז סמוי' והיא מורה לו את הדר! בה יל! ,מה ראוי לעשות וממה יש
להתרחק ,וכיצד להעצי ולהגביר את הנחת רוח לבורא עול  .וא האד
מתעמק כהוג בפסוקי התורה ומטיל עוג בכל מילה ואות הכתובי בה
ומחפש את המסתתר מאחריה  אזי מוצא הוא שלל רב ,שלל של 'כלי עבודה
רוחניי ' וצרורות של עצות נפלאות כיצד להתגבר על מכשולי ונחשולי החיי ,
ולכבוש את הפסגה בהר ה' .דוגמא לכ! ,אנו מוצאי בפרשתנו .היכ?
בפרשת השבוע אנו פוגשי סיפור היסטורי עתיק  מעי וויכוח שהתחולל
בי יוס #ואחיו על מעצרו ומאסרו של בנימי ,ומי שמתעמק ש בפסוקי
ומנסה לתרג את הדברי בשפת 'המשל והנמשל' ,מצליח לדלות מש את
המסר המאל #הבא ,המורכב משלושה חלקי :
חלק ראשו 'המערבולת'
וַ*ִ (ַ& אֵ לָיו  כאשר האד נקלע למערבולת רוחנית בעבודת ה' ולפיתיו של
יצר הרע ,יצר הטוב מתייצב לעזרתו ונלח למענו ולמע קדושתו ,ואומר לו...
ה-דה  יהודי אתה ,ש ה' נקרא עלי! והקדושה מקיפה אות! ,ומעשי!
יְ ָ
קובעי את רמת הקשר של! ע ה' .אנא ממ! אל תיכנע ליצר ,ואל תרחיק את
עצמ! מהבורא.
ֹאמר  ]הטע שעל המילה הוא 'שלשלת'[ .האד מתחיל לשאול שאלות
ַו* ֶ
וקושיות ולהתפלפל ע יצר הטוב הא המעשה באמת אסור  או שמא אפשר
להסתכל על העניי מזווית נוספת שנקראת 'נבל ברשות התורה' ובשפת ההמו
קוראי לזה 'לנצל את ה(ִ רצה בחוק' ,ועל ידי זה להכשיר את השר)...
א! יצר הטוב לא מניח לאד להתעוות ע היתרי מדומייני שכאלו 
והוא מעורר בו את המצפו הרוחני הז! והרגש היהודי הטהור ,אלא שמצד שני
ג יצר הרע מפעיל על האד את מכתש הטומאה ומכבש התאווה ומשכנע
אותו להיכנע לעבירה ,ובלית ברירה פונה האד אל יצר הטוב ומצטדק בפניו...
ִ1י אֲ דֹנִ י  'האדו' יצר הרע הכובש אותי נמצא 'בי' ,הוא שוהה בתו! חדרי
ליבי וכובל אותי אליו באזיקי ...
יְ ַד ֶ1ר נָא עַ ְב ְָ 34דבָ ר ְ51זְ נֵי אֲ דֹנִ י  ת לי רשות להתפלפל ע יצר הרע ולבחו
את גרסתו  וא אראה שהוא דובר שקר אני מבטיח להתנער ממנו...
וְ 6ל יִ חַ ר אַ ְ1ְ 37עַ ְב ֶ  34ואל תכעס עלי שאני לא נמש! אחרי דברי המוסר
אלא אני מְ תַ קְ שֵ ר ג ע יצר הרע...
של! 
 ִ8י כָמוֹ ְ8 3פַ ְרעֹה  מבולבל אני ואיני מצליח להבדיל בינ! ]יצר הטוב
והקדושה[ לבי פרעה ]יצר הרע והטומאה[ ,השקפתי מעורבבת ומעורפלת
ואיני יודע מה ראוי שאעשה ,ומהי טובתי באמת.
ומה הפיתרו לכ!? מהי הנוסחה שבאמצעותה האד יכול לבחו את הדר!
הנכונה ולחל) את עצמו מהבלבול והעִ רפול האוחז בו? באיזה 'גלגל הצלה' הוא
יכול לאחוז כדי להינצל מהסח #והאבדו הנצחי?
חלק שני 'גלגל ההצלה'
ברגע המשבר צרי! האד לאגור את כל כוחות הנפש שלו ולחשוב רק על דבר
אחד ,וא הוא יתעמק בו בכל ליבו ושכלו  ההצלחה מובטחת לו בעזרת ה'.
 ִ8י אֵ י :אֶ ֱעלֶה אֶ ל ִ 5בי  לאחר אריכות ימי ושנותי אי! אעלה לבית די של
מעלה...
וְ ַה<ַעַ ר אֵ ינֶ<ִ -א ִ=י  א( 'ניעור היצר' וההתמודדות מולו אינ עימדי ,ב( 'הנער
הרוחני' ,המלא! שהיה אמור להיברא מאותה התגברות על היצר יחסר ממני.

5בי  פ אגיע למצב 'שהרע' מלאכי רעי
  ֶ7אֶ ְראֶ ה בָ ָרע אֲ ֶ&ר יִ ְמצָ א אֶ ת ִ
שנבראו ממעשי השליליי  ,ימציאו את עצמ לפני אבי ושבשמי וידרשו
ממנו את מיצוי הדי עימי.
חלק שלישי 'חו מבטחי'
וְ @א ָיכֹל יו ֵֹס Aלְ ִה ְתאַ  ֵ7ק  כוחו של החשבו הנוקב הזה לעורר באד כוחות
עצומי שהוא לא יוכל להתעל מה ...
לְ כֹל ַה<ִ ִ ָBבי עָ לָיו  שיועילו לו לכבוש את המערכה ולהסיר מעליו 'את כל
הניצבי עליו' ,את יצר הרע והשפעתו וחילותיו ותכסיסיו ,והוא יגיע
להתרוממות כזו שיהיה לו כוח להכריז בפה מלא...
וַ*ִ ְק ָרא הו ִֹציא -כָ ל ִאי& מֵ עָ לָי  יצר הרע 'סור ממני' ,אי מכנה משות #בינינו
ואיני חפ) לדבוק ב! ובמשנת! אלא בבורא ובתורתו ,ואיני מתפשר על כ!...
וְ @א עָ ַמד ִאי& ִא=וֹ  כאשר האד מגיע לרמה כזו יצר הרע וחילותיו בורחי
ממנו ולא מסוגלי לכבוש אותו ,והדר! פתוחה בפניו ל...
ְִ 1ה ְתו ַַ4ע יו ֵֹס Aאֶ ל אֶ חָ יו  להתוודע אלאֶ חָ יו ,אל חכמי ישראל המנווטי
אותנו ומגלי לנו את דר! ה' ורצונו ממנו ,באמצעות דעת תורת הטהורה.
עד כא למדנו אי! לנהל את הקרב מול היצר ולעורר בקרבנו את הרגש
הרוחני ולהיאחז בו .א! מה יעשה אד שכבר נכשל ונפל בחטא? הא נסגרה
עליו הדלת והוא הפ! למקרה אבוד חלילה?
לא ולא! ג א האד כבר נפל בשבי היצר ,א הוא יערו! את החשבו נפש
הזה ויהרהר בתשובה ויחפש את האמת 'מכא ולהבא' ,התורה פותחת בפניו
'דלת חירו ' ומאפשרת לו לכבס את נפשו מהחטא באמצעות נוסחה סודית...
וַ*ִ ֵ= אֶ ת קֹלוֹ ְִ 1בכִ י  באמצעות הדמעות ורצו הטהרה הבוקע מהאד
נשמתו נרחצת מהעבירה ,שהרי שערי דמעה לא ננעלו )ברכות ל"ב ע"ב( .א! כל
זאת בתנאי שהאד שב בתשובה ומשמיע קול בכי על שתי נושאי ...
וַ*ִ ְ& ְמעִ ' -מ ְצ ַריִ ' וַ*ִ ְ& ַמע ' ֵ1ית ְ ַ7רעֹה'  'מצרי ' זה סמל הטומאה )זוה"ח ריש
יתרְ עֹה' בגימטרייה ע הכולל
יתרו(' ,ובית פרעה' זה סמל 'קשיות העורַ( ֵ0'] '#
זה 'קשה העור ,['#ועל שתי הנקודות הללו האד צרי! לבכות ולהשמיע את
קולו .א( על עצ 'הטומאה' שדבקה בו מחמת החטא (2 ,על 'קשיות העור,'#
על המרידה בשכינה וההתעלמות ממנה בשעת החטא.
אלא שחובת השב בתשובה להפני נקודת ח נוספת...
ֹאמר יו ֵֹס Aאֶ ל אֶ חָ יו  ]א'ֶ חָ יו' בגימטרייה ע הכולל זה  26ש ה'[ .בזמ
ַו* ֶ
התשובה על האד לפנות לבורא ולהכריז לפניו בפה מלא...
אֲ נִי יו ֵֹס  Aיוס #זה אותיות 'סופי'! בורא עול  ,התשובה שלי אינה סינטטית
וחיצונית  אלא היא סופית ומוחלטת ,ומעומק ליבי ומתו! נקודת האמת שבי
אני מכריז בפני!...
5בי חָ י וְ @א יָכְ לֶ -אחָ יו ַלעֲנוֹת אֹתוֹ  ִ8י נִ ְבהֲ לִ -מ ָ7נָיו  ]בגימטרייה  1516וזה
ַהעוֹד ִ
בדיוק[ 'יש אדו לבירה ואני נכנע לתורה'!
א האד מגיע לרמת תשובה כזו ,ג א בעבר הוא רעד ביראתו ומעד
בקדושתו  ההיסטוריה שלו נמחקת ועבירתו נמחלת ,והוא ניצב לפני ד #חדש.
עד כא התורה מעבירה לנו מסר ר ונשגב שראינו אותו בשלושה שלבי
מרכזיי  :א( המערבולת של האד  הבלבול הרוחני הגדול בזמ הניסיו,
ב( גלגל ההצלה  ההתעמקות במחיר העבירה בעתיד ,ג( חו #מבטחי 
ההצלה הרוחנית שהאד זוכה לה ,הצלה ששייכת ג א האד כבר נכשל
ונפל בחטא ,אלא שמכא ולהבא הוא עושה שינוי.
אלו שלושת השלבי שהתורה פורסת בפנינו ,ולחובבי הפרפראות נציי
שהתורה ג מתחננת אלינו בתחילת הפרשה שנפני אות  .היכ?
'ויגש' ,זה ראשי תיבות והמתנדנד יאמ) ג' שלבי  .המתנדנד באמונתו
ויראתו ,יאמ) את שלושת השלבי שהתורה רומזת בהמש! הפרשה ,השלבי
הנ"ל שראינו.
עד כא הדברי פשוטי  ,אלא שפרפרת נוספת יש בעניי ונעלה אותה כעת
רס אותה קְ בַ ל ע ועול  ,מפני שהיא יסוד גדול ותמצית היהדות.
לבמה ונפ
< י' והבהרנו
א ִ
וְִ יהַ ַ:עַ ראֵ ינִֶ ;:
י 7עֱלֶהאֶ ל9ב
הזכרנו מקוד את הפסוק ' ִ6יאֵאֶ
שהאד אמור לעשות חשבו נוקב ולשאול את עצמו מה יהיה עימו בבית די
של מעלה לאחר אריכות ימיו ושנותיו ,כיצד הוא יצליח במשפט א חלילה
יתברר 'שהנער' איננו איתו ,והסברנו שהמילה 'נער' מרמזת על 'ניעור היצר'
וכ על 'המלא! הרוחני' שהיה אמור להיווצר מההתגברות בניסיו ,ובכ!
שהאד נכשל בעבירה הוא בעצ החמי) את בריאת אותו מלא!.

מוקדש לע"נ אברה ב פריחה ת.נ.צ.ב.ה.

אלא שבפסוק הזה יש מסר נוס לכל אד באשר הוא ,לא רק למתבלבל ולחוטא 
אלא לכל יהודי קדוש ככל שיהיה ,וכדלהל":
יהודי יקר! עלי להקפיד ולהילח בכל הכוח למע" שלושה יסודות היהדות הרמוזי
במילה 'נער' ,ולא יתכ" שבלעדיה תעלה לאבי  לבית די" של מעלה ,ואלו היסודות:
נ ]נו מלאה בגימטרייה זה  ,106גימטרייה עול[ ,מרמז על עול תורה ומצוות.
ע ]עי מלאה זו המילה עי[ ,מרמז על קדושת העיניי וטהרת האד.
ר ]ריש מלאה זה אותיות ישר[ ,מרמז על ישרות במידות.
שלושת היסודות הללו ה סיכו כל היהדות בשלושה מילי ]קיו מצוות ,קדושה
וטהרה ,עבודת מידות[ ,ובכל שלושת הפרטי והפריטי הללו האד צרי לעמול על
השלמות ולא לעגל פינות ,ג א היצר יפעיל עליו את המכבש הכי חזק .שהרי את מחיר
המלחמה הזו האד יחוש לנצח ,ואי יתכ" להמר על כ ?
חובתנו לציי דבר נוס ,יסוד עמוק ומתוק כאחד ,אומנ כבר ראינו אותו מקוד
בהבלעה  אלא שלא הבלטנו אותו מספיק ,ואי ספק שחובה לעשות ממנו מרקחת הגונה
ונזיד עסיסי מפני שהוא הוִ יטמי" מספר אחד בעול ופתח הצלה בטוח במלחמת
ההישרדות מול היצר .מה כוונתנו?
הזכרנו מקוד שבזמ שהאד נקלע למערבולת רוחנית  עליו לאחוז בגלגל הצלה
0בי' ,ולהבי" 'שהוא' יפסיד לנצח א לא יפעל נכו וייכנע
שמבוסס על 'אֵ י! ֶא ֱעלֶה ֶאל ִ
ליצר .אלא שיש כא מנגינה נוספת שג עליה חובת האד לשי את הדגש.
ג בלי החשבו של הנצח שהאד יפסיד א ייכנע ליצר ,יש פרט נוס שאמור לבעור
בקרבו ולזעזע אותו ולמנוע אותו מהחטא בכל מחיר
האמת היא שהדברי גבוהי וקשה לתמצת אות במילי ספורות  מפני שה
יישארו סתומי וחתומי .א למרות זאת ניגע בנושא על קצה המזלג רק בשביל להבי"
את 'רוח הדברי' ולא מעבר לכ  ,שהרי די בזה בשביל שנבי את המסר הנוגע אלינו:
בזמ" שאד הראשו" חטא הוא גר לתערובת בי" הטוב והרע ]ובספרי הקדושי
זה מכונה 'נשבו ניצוצות קדושה' בידי כוחות יצר הרע וחילותיו[ ,וזה בעצ הדלק של
יצר הרע שבאמצעותו יש לו כוח להתנגח באד 'מעבר לתכלית שלשמה הוא נברא'.
מאז אותו חטא העול נפג ,ועד ביאת המשיח אנו עמלי קשה להחזיר את אות
'ניצוצות קדושה' למקור העליו"  עמלי 'להחזיר את העול לתיקונו' ,ובעצ רק
לאחר ביאת המשיח נחזור חזרה לנקודת האפס של בריאת העול ורק אז תתחיל
אותה עבודת ה' נשגבה שלשמה בעצ העול נברא ,המבוארת בספרי הקדושי
באריכות )שער הפסוקי סוגיית 'חטא ע הדעת'( .וכיצד אנו יכולי לזרז את תיקו העול?
כל פע שהאד מתגבר על יצר הרע ומכניע אותו ,אזי הוא מחליש את כוח היצר.
המשמעות של זה היא שיצר הרע מאבד מכוחו  ועל ידי כ ניצוצות הקדושה נפרדי
ממנו וחוזרי לשורש העליו"] ,וזה נקרא בספרי הקדושי 'בירור הניצוצות'[.
וזה מה שצרי לכוי בשעת הלימוד ועמל התורה.
להרבות את כוח הקדושה בעול על ידי עמל התורה  ועל ידי זה לקחת בחזרה
מיצר הרע וחילותיו את אות ניצוצות קדושה השבויי בידיו ולהתכוו" להעלות על
ידי עסק התורה לשורש העליו" ,וזו פסגת התכלית שבעסק התורה ,ה" בלימוד
הנגלה וה בלימוד הנסתר )עיי באור וברוחב בפתח שער השמי עמוד כ"ג  כ"ו ,ועמוד ל'  ל"ג(.
אלא שהתיקו" הזה מתבצע בשתי מישורי (1 .כל אד מישראל יש לו חלק בתיקו"
הזה (2 .בכל רגע ורגע עד ביאת המשיח  יש איזה חלק של תיקו רוחני שמתבצע )בניי
אריאל עמוד ל"ד(.
במילי יותר פשוטות :לכל אד ובכל רגע  יש איזה תיקו רוחני שבורא עול נת
לו לעשות ,וא האד מחמי את עבודת ה' באותו רגע  הרי שזה אובד" עצו
ועיכוב הגאולה מחמת שצרי כעת להשלי את החלק שהוא החסיר ,וברגע הבא אי
אפשר להשלי זאת .מפני שהרגע הבא כבר תפוס ומלא  שהרי ג בו יש תיקו"
שאמור להתבצע.
משל למה הדבר דומה? אד נעדר מהעבודה ביו ראשו ,ולמחרת הוא מתייצב
בעבודה ע חיו מלא ואומר לבוס .היו אני משלי את האיחור של אתמול .הא
הוא צודק? לא! מפני שהיו הוא חייב לבוא לעבודה בלי קשר לאתמול ,וממילא הוא
לא פורע את החסר .וכיצד הא יכול לפרוע את החסר? להוסי שעות...
הנמשל ברור .לא נית להשלי את העבר בעתיד  מפני שהעתיד אינו 'ריק' וג בו
אנו מצווי לעבוד את ה' ,וממילא צרי חלילה להוסי שעות ולהארי את הגלות
'כדי ליצור עוד זמ" לתיקו"' ,וזה בעצ נקרא 'מעוות לא יוכל לִ יתֱ ְקוֹ"'] .כמוב" שעל
ידי תשובה מושלמת אפשר לתק" הכל  ולא זה כרגע הנושא[.
והחשבו" העדי" הזה אמור ללוות את האד בכל רגע ולהזכיר לו שאל לו להתרשל
בעבודת ה'  מפני שהמשמעות של העבירה היא 'עיכוב הגאולה' ואריכות הגלות וריבוי
צער השכינה ,ואי הוא מסוגל לעשות זאת לאבא'לה שבשמי?
#בי  לאחר  ,120וְ ַהַ%עַ ר אֵ ינֶ ִא ִ'י  בירור הניצוצות ותיקו
ִ י אֵ י אֶ ֱעלֶה אֶ ל ִ
#בי  בעיכוב
העולמות שהוטל עלי לא נמצא עימי  ֶ( ,אֶ ְראֶ ה בָ ָרע אֲ ֶ*ר יִ ְמצָ א אֶ ת ִ
הגאולה וריבוי צער השכינה.
אי" ספק שהדרגה הזו גבוהה עד מאוד .א מה המסלול לרכוש אותה? אי מפתחי כזה
יתי ה' לְ נֶגְ ִ"י ָת ִמיד' )תהלי ט"ז ח' ושו"ע או"ח א' א'(.
רגש כלפי ה' ומתחברי כהוג" לציווי ' ִִ ִ34
על ידי לימוד המוסר! על ידי שהאד מתמיד בכל יו ]אפילו כמה דקות[ ללמוד מעט
מוסר מהספרי שחיברו לנו חכמי ישראל ,אזי הרגש הרוחני נדלק בתוכו ויראת ה'
בוערת ויוקדת בקרבו והלב שלו מתמלא ברגשות לה' ורגישות לצער השכינה עד אי ק,
והוא עמל בכל הכוח להרבות כבוד שמי בבחינת ' ְ&נ %עֹז לֵא' ִקי' )תהלי ס"ח ל"ה ,ועיי
פני יפות דברי י"א י"א(.
כא" המקו להבהיר ש'מוסר' נקרא בש 'מוסר' בגלל שהוא נמשל למוסרות' ,לחבל'.
המוסר הוא החבל המקשר את האד לה' .וככל שהחבל יותר עבה ,ככל שהלימוד יותר
מרובה ועקבי ,כ יותר קשה ליצר לנתק את האד מה' .א א חלילה האד לא לומד
מוסר ,א הוא לא עמל ליצור חבל רוחני חזק שיחבר אותו לה' ,מה הפלא שהוא כושל
ונופל בכל ניסיו?
זו הסיבה שגדולי ישראל מורי לאד שנכשל בעבירה מסוימת ללמוד את המוסר
באותו נושא ולחזק את עצמו על ידי זה באותה נקודה .וכל זאת למה? מה התועלת
שתצמח לאד מזה? מדוע לא מספיק שהוא הבי שהוא שוגה ודרכו זקוקה לשינוי?
הוא אשר אמרנו .לימוד המוסר מוסי לאד פרט שעד היו לא היה לו .המוסר יוצר
לו 'חבל רוחני' שקושר אותו לה' באותה נקודה הרעועה אצלו ,וככל שהוא מרבה את
לימוד המוסר באותה נקודה חלשה  כ הוא מעבה יותר את החבל והקשר ע ה' .משו
כ גדולי ישראל מורי על לימד המוסר בנקודה הטעונה חיזוק ,ואשרי המבי" זאת.
כא" ת המאמר .א ברשות הקוראי החביבי והמתוקי ניגע רגע בפרט נוס
שמתחבר בעקיפי" למה שראינו כא ,פרט שאומנ הוא נושא צדדי  א מחמת שהמידע
שלו חיוני ויש עניי בפרסומו ,משו כ נעלה ג אותו על נס וניידע בו את הרבי.
ראינו מקוד שלימוד התורה מחליש את כוח היצר ומוציא ממנו את ניצוצות הקדושה
השבויי בידו ,וזו הסיבה שיש לאד ניסיונות גדולי של 'ביטול תורה' ויצר הרע לא
מניח לו ללמוד במנוחה.

א כ" כיצד יתכ" שיצר הרע מעודד בימינו רבי ונכבדי ללמוד את פסגת
התורה שהיא תורת הסוד )הקדמת שער ההקדמות( ,ולא איכפת לו שסוחרי בזה
בחוצות קירייה ועיר כל מיני פריצי ופורצי בצורה פומבית והמונית
וסיטונאית בתערובת נשי ואנשי וללא טיפת בושה וקדושה ומלמדי
אותה כמו מקצוע לכל דבר] ,כפי שהתגאה באוזני פרחח ופוחז ואמר לי
באותה נשימה 'אני מרצה לפיזיקה וכימייה וקבלה' ,סליחה על המשפט
הבוטה והמשווה ,רח"ל[? מה המניע של יצר הרע שהוא מעודד את התופעה
הזו? כיצד יתכ" שהוא לא חושש לעורו בכ שהוא מרבה תורה בישראל?
התשובה פשוטה! מחמת שאות אנשי אינ ראויי לעסוק בדברי
הללו ,אזי לימוד יוצר את ההפ  .לא רק שה לא מבצעי 'בירור ניצוצות'
קדושה על ידי לימוד ,אלא ה מחזקי את אחיזת יצר הרע בה וכל
לימוד בעצ מזרי עוד כוחות לסטרא אחרא ולימוד ונשמת כלל לא
מַ 3נעִ י מצד הקדושה )רעיא מהימנא נשא קכ"ג ע"א אדרא זוטא רצ"ד ע"ב( .א כ"
למה שיצר הרע לא יעודד זאת? הא הוא לא חפ בעוד קצת דלק וכוחות?
יידע הציבור ויזהר מכ  .מי שראוי ללימוד הזה ,חובתו לעשות בו חיל .מי
שלא ראוי  יכשיר את עצמו תחילה וישתנה לפני שניגש למקו הקודש,
ובינתיי יקבל שכר על הפרישה כמו על הדרישה )שומר אמוני הקדמו הצעה
שניה הקדמה רביעית(.
שאלה לסיו:
ראינו כא כל כ הרבה מוסר ויסודות בעבודת ה' ,וכל זה על ידי
התעמקות בחמישה פסוקי העוסקי בהתגלות יוס אל אחיו שפתחנו
בה בראש המאמר' .כביכול' סיפור עתיק שלא מוזכר בו איזו ציווי
לדורות ...א מתברר שכל מילה ואות ממנו מלאי ברוחניות ומוסר השכל
עצו ונית להעמיק בה עד דלא ידע ,וא יותר מכ .
נער ע"י הר'  éåì íäøáàהי"ו
היכ יש עוד תורה כזו?
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בני זוג עסוקי וטרודי תדיר .הבעל מהורהר בפרנסה ובשאר ענייני
"החו"  ולעומתו זוגתו הנכבדה עסוקה  24שעות בטיפול השוט בבית
הטרדה וריבוי
ובילדי ושאר ענייני "הפני" ,ומצוי מאוד שמחמת ִ
העיסוקי ,ג כאשר גופו של ב הזוג נמצא בבית ,מכל מקו ראשו נמצא
במקו אחר .בעסקי ...בבישולי ...בסידורי...
הא יש בכ פג? התשובה היא "כ"" .מדוע? משו שיש להתנהגות הזו
השלכות .לדוגמא:
קורה שאד מדבר ע ב" זוגו ,א מחמת שב זוגו טרוד בענייניו  הוא
עונה לו "דר אגב" ...פעמי ניכר מתשובותיו שהוא כלל לא מיצה את
חשיבתו לפני שהגיב ...לפעמי הוא מגיב עניינית  "קצר"  ולא מראה
התפעלות והתייחסות מלאה לנושא ,ובפרט א השיחה מתנהלת תו כדי
שטיפת כלי או כתיבת צ'יק וכדומה ,שאז יתכ" שב" הזוג כמעט ולא שומע
כלל את המשוחח...
לא נעי להגיד ,אבל התנהגות הזו פוגעת בב הזוג .הוא מרגיש שאי" הוא
רצוי ...ששיחתו מהווה עול ומטרד ...וזה כואב לו .הדמיו" שלו מתחיל
לעבוד  ופתאו הוא נזכר בעוד כמה דוגמאות שבה ב זוגו כביכול לא
החשיב אותו ,וכו'.
כאמור ,אי זה נובע מרוע לב .בדר כלל זה מחמת שב" הזוג טרוד ועסוק
בענייניו ,במילי אחרות "כרגע הוא לא כא" ,וממילא הוא כלל לא ש לב
מה ואי הוא ענה "במדויק".
אלא שידוע הפתג "בכביש אל תהיה צודק  תהיה חכ" ,וא זה נאמר
בכביש גשמי ,כל שכ שזה נאמר על "כביש הנישואי" .ממילא ג א יש
לב הזוג את הסיבות הכי טובות והנפלאות ,עליו לדעת שא ב" זוגו ייפגע 
זה עלול לעלות לו בשלו ביתו ח"ו .א כ" מה הפיתרו"?
א( חובה על כל אד להיות ער תמיד לכבודו של ב זוגו ולפַ ֵתח לעניי
רגישות יתר ,וג א הוא עסוק ומוטרד  עליו להתייחס לדובר ולדברי
כהוג" ,ולענות בכבוד ומתו ריכוז.
קרה מקרה ובדיוק אתה באמצע להרהר בנושא רגיש ואינ יכול לנהל
שיחה? אי" בעיה .תענה תשובות נקודתיות  ומתו כבוד ,תבהיר ותסביר
שכרגע אתה עסוק בנושא הדורש ריכוז ולכ אינ פנוי לנהל שיחה מלאה,
ותודיע שלאחר שתגמור את עיסוקי תשמח להרחיב את הדיבור באותו
עניי שב זוג חפ.
ב( צרי ליזו מידי יו זמ" קבוע לשיחה כדי לייעל ולחזק את הקשר בי
בני הזוג .עדי שזה יהא בזמ" קבוע )בארוחת בוקר משותפת ,אחרי ארוחת
ערב ,לפני השינה( ,בכדי שהקביעות תחזיק מעמד לאור זמ".
בזמ הזה ב הזוג מעלה כל נושא בוער וחשוב לו ,הוא מקבל התייחסות
מלאה ,ב" זוגו מרוכז רק בו  ומראה לו בשטח שנעי לו לדבר עמו ,וזה
עוזר לו להבי שמה שהיו בצהרי ב זוגו ענה לו בצורה קרירה ומהירה,
זה מחמת שראשו היה טרוד בדברי נוספי  וזה לא מפני שיש לו משהו
נגדו.
כמו כ" המפגש היו יומי הקבוע גור לחֵ ד את בני הזוג ,ה לומדי
להכיר יותר טוב אחד את השני ,ה מגלי איש את מצוקות רעהו ,כמו כ"
ישנ דברי שלא שיי לומר אות בכל זמ ,יתכ וה עדיני ורגישי וב
הזוג מחפש זמ נינוח ובארבע עיניי  משו שהוא לא יודע אי ב" זוגו
יקבל את הידיעה ,ובדר כלל "זמ נינוח ובארבע עיניי "  זה מצר נדיר
בבית שלא משרייני לו זמ מיוחד כל יו לדיבור.
כמוב שבזמ זה בני הזוג אמורי להיות רק ע עצמ ,בלי טלפוני ,לא
תו כדי קריאת ספר או עיסוק אחר ,פשוט "להיות יחד בלבד".
כמו כ צרי להשתדל לא לעלות בזמ זה נושא מעצב או מכאיב  בכדי
לא להרוס את העיקר ,את הידוק הקשר והגיבוש.
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