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ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה 
"ושבע שנים" וגו' ידוע הקושיא למה במספרים 

לשון יחיד  "שנה"הגדולים דהיינו בק' וכ' כתוב 
לשון  "שנים"ובמספר הקטן דהיינו בז' כתוב 

רבים ולכאורה היה צריך להיות בהיפוך 
שלמספר הקטן שהוא פחות מי' היה מתאים 

יחיד ובמספרים שמעל עשרה  שוןלכתוב שנה ל
מתאים יותר לכתוב לשון רבים דהיינו שנים, 

  .'זוהר הקוקושיא זו הקשה גם ב
על "שני  "יה שכתב רשבמ ש להקשותי 

חיי שרה" כולן שוין לטובה מה מוסיף הפסוק 
 (מה שלא כלול בדרשת בת ק' כבת כ' וכו')בזה 

, )ועי' בשפ"ח ושא"מ(ובמפרשים מתלבטים בזה 
ואפשר לפרש כל הענין ולתרץ הקושיות בג' 

  .אופנים בס"ד

כל  , דהנהיש לדעתכל יש להקדים מה ש
גופו אדם אפילו צדיק היותר גדול כשמזדקן כח 

נחלש והולך ולכן מתמעט וחומרו אזי הרי הוא 
אפשרותו לפעול כפי שהיה פועל בשנות 

לו י אפשר לכאורה אולפי זה   ,אנערותו
לפני שהגיע לעת  הכמו שהתעלכל כך  להתעלות

מאת  ה"דוד המלך עזקנה ועל כן התפלל ובקש 
ל תשליכני לעת זקנה ככלות א"ע"א ט') תהלים ( ד'

  ."כחי אל תעזבני
כן לפי המובן הפשוט לא היו שווים שנות  

ז'  מכל שכןשרה שאחר ק' שנה למה שמקודם ו
שנים האחרונים שהיתה אפשרותה עוד הרבה 

לא היה ולפי זה  יותר מוגבלת מלפעול
באפשרותה להתעלות אז כפי ערך השנים 

  הקודמות.
ללמדינו שאין הענין  'תורה הקזה באה ה

כך אלא אדרבה הצדיקים הם מתעלים בשנות 
זקנתן עוד יותר ממה שבקודם, וביאור הענין 
הוא כך כי הנה שכאשר האדם עושה מעשה 
אפילו כל דהו לעת זקנותו שגופו כבד עליו וכל 
תנועה קלה קשה עליו ומגיעה לו בטירחא 
ובצער, וגם אז אין להאדם כח האומץ והדחיפה 

ל כלל וכל מה שמזדקן יותר נחלש יותר כח לפעו
הרצון והחשק לפעול, וגם נחלש כח האומץ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
תמיד מוסיף והולך  רי הואואע"פ שבהשגתו הרוחני ה א

כל מה שמזקינים למידי חכמים וכמו שאמרו חז"ל זקני ת
דעתן מתוספת עליהן עם כל זה הרי זה רק לגבי השגותיו 
 ,אבל לגבי לפעול במצות ובעבודת ד' ית' בודאי נחלש כחו

שמה שאמרו חז"ל (...) ועי' מה שכתב האור החיים הק' 
שדעתן מתוספת וכו' נאמר רק לגבי  די חכמיםלמילגבי ת

ישוב הדעת מה שאין כן לגבי החריצות והחריפות בודאי 
 .דבה"ק ש"נחלש כחן ע

"לפום (אבות ...) וכמו כן הוא תמיד כדאיתא במשנה  ב
(בגליון פ' וירא במאמר "יקח צערא אגרא", ע"כ, וכבר הובא 

צוה א' בצער יפה מ') ה ג(פ"מה דאיתא באבות דר"נ  נא" וגו')

להוציא לפועל אפילו דבר שהוא רוצה מאוד 
לעשותו, ועל כן הרי הוא צריך כמו לכוף את 
עצמו לפעול כל דבר קטן, ובדרך כלל כאשר 
האדם נמצא במצב כזה הרי הוא נופל ליאוש 

אפילו  ומאבד את החשק והאומץ מלעשות
המעט שכן בכחו לעשות.

כן באה כאן התורה הק' ללמדנו שאין 
הדבר כמו שהאדם חושב אלא אדרבה דוקא 
במצב זה יש לו אפשרות יותר ממה שבנערותו 
כי כאשר האדם נמצא במצב כזה וכל תנועה 

אפילו תנועה אזי קטנה מגיע לו בחירוף נפש 
היותר קטנה שיעשה נחשב ופועל פי כמה וכמה 
ממעשה היותר גדול שעשה בשנות נערותו 

ויש לאדם אז בטבע  שמגיע לו בקלות יותר
  .בדחיפה פנימית ואומץ לפעול תמיד

מה שמרמז לנו הפסוק שהז' שנים 
של חיי שרה נאמרו בלשון  גהמעטים האחרונות

רבים ושאר השנים נאמרו בלשון יחיד ללמדנו 
בזה שבז' שנים הללו יכול האדם ע"י פעולותיו 
הקטנים והחלשים לרכוש כנגד כל מה שרכש 

שנים שלפניהם, ועל כן נחשב כל  "כבמשך הק
שנה מאלו הז' שנה כשנים רבות לפי ערך השנים 

שנים אחדות (שהם נחשבים כהקודמות שהם ק' וכ' 

  כלפיהם).
(מה מוסיף רש"י בזה גם קושיא שניה 

כי מהסמיכות של בת כולן שוין לטובה)  ה שכתבבמ
לא  בלי היתור של שני חיי שרהק' כבת כ' וכו' 

למדנו אלא שהיתה שלימה בצדקות ברציפות 
 יצר הרע(ולא היה הפסק ונפילה ביד הבכל שנותיה 

, אמנם הדרש בשום תקופה בכל משך שנות חייה)
"שכולן שוין לטובה" בא להוסיף חידוש גדול 
וחשוב מאד והוא שכל חלוקה של שנים שחלקם 

עבודת שרה בז' כלומר שגם  זה לזההפסוק שוין 
נחשבין כעבודה האחרונות המעטים  שנותיה

  וכאמור. דשל מאה שנה

          
חיזוק עצום לאדם זה הוא מוסר השכל ו 

בימי  (אפילו) כמו כןבשעה שזקנה קופצת עליו, ו
נעוריו בשעה שנמצא במצב של כבידות 

לא יתרשל מעבודתו ולא  עם כל זהועצלנות ש
יפול ברוחו כי יש לו לדעת שאז פועל בכל 

ח"ח ((כלו' שהשכר הוא פי מאה ממאה מצות שלא בצער 

  .)')הלשה"ר כלל א' ז
והיינו (להכ' שנים) פירוש רש"י נדרש להקיש הז' שנים  ג

על הז' שנים הראשונים מחייה דהיינו שנת הילדות, וזה 
לא לפי פשוטו של מקרא שהז' שנים המה האחרנים מחייה 

שנה, ולפירושינו נדרש הז' שנים לפי  דהיינו אחרי הק"כ
  פשוטו של מקרא דהיינו על שנים האחרונים מחייה.

באופן זה שכתבנו אפשר לפרש לפי דרכו של רש"י ו ד
מפני שעד בן כ'  ,כ' שנים הראשונים שוין כק' שניםאיך 

(שעוזר לו ודחפו לעבודת ד' ית')  המלא אין לאדם כח נשמתו

ל נשמתו המלא, ולכן בכדי כי רק בבן כ' שנה האדם מקב

תנועה קטנה הרבה יותר ממה שפועל במעשה 
שלם בזמן אחר.

כאן לגבי  ענין דומה להאמור יש לדעת כן
ענין המחשבה וההתלהבות והחשק והשמחה 
שגם בזה לפעמים האדם מוגבל ואינו יכול 

שגם בזה נחשב לו  יש לדעתלעוררם כפי רצונו 
לא כפי מה שהוא פועל אלא כפי כמה שהיה 

  .הרוצה לפעול אם היה בידו
הוא שאין מבוקש  יש לדעתמה ש 

 מהאדם יותר ממה שיכול לפעול כפי האפשרות
שניתנה לו ולפי הגבלותיו שהוא מוגבל בהם, 
וכשעושה כפי מיטב יכלתו הרי ד' ית' משלים 

לאדם  אי אפשרלתאר ו אי אפשרעבורו באופן ש
רוכש עתה בתנועה  רי הואלדעת כמה ה

ובמחשבה היותר קטנה כי זה נעשה לפי מה 
שמודד ד' ית' שהוא יראה ללבב והוא העד 

ה, אבל מה והדיין לקבוע כמה מגיע לאדם ז
שצריך לדעת ולהאמין הוא שהצור תמים פעלו 
וכל דרכיו במשפט צדק שאין דוגמתו, ועל כן אין 

הגיונו ל פי לאדם לעשות שום חשבונות ע
והרגישיו אם הוא מצליח בעבודתו ובהתעלות 
בדרגא הרוחנית כי אין אתנו יודע עד מה וזה 

"בבוקר זרע את זרעך  (י"א ו')בקהלת  ה שכתובמ
ב אל תנח ידך כי אינך יודע איזה יוכשר הזה ובער

  או זה" וכל ז"ב בס"ד.

          
להוסיף שכל המצבים והמניעות שנזכרו  

כאן שיכולים להיות מצד האדם, כמו כן הרי זה 
יכול להיות מצד מצב העולם או הזמן כמו שזה 
היום בעוה"ר שגם מצד מצב העולם וגם מצד 

דמשיחא ובחינת רגעים מצב הזמן של עקבתא 
אחרונים שלפני הגאולה השלימה נופל על כל 
העולם בכלליות, ובפרטיות על אותן האנשים 
שהם מיועדים לקבל את פני משיח צדקינו 
ולחיות את הגאולה השלימה, עליהם עובר כוס 

(דברים המר של הסתר פנים הכפול כמו שכתוב 

"ואנכי הסתר אסתיר פני מהם ביום ל"א י"ח) 
וא" וגו' ועי' באבן עזרא שם שכתב באמצע הה

הדיבור בזה"ל "כאדם שלא יראה ולא ידע מה 
  יעשה".
בזה שענין הסתרה כפולה מרמז שיהיה  

(כמו שהאדם מסוגל בעבודה שלימה שיוכל לעבוד את ד' 

צריך להתאמץ בכח עצמו החלש בלי עזר  כשיהיה בן כ' שנה)
  .ולכן הרי הם גם כן נחשבים שווים לכל הק' שנה ,מנשמתו

ולכן כאשר מגיע זמן המצוה שחובת האדם לעשותה  ה
צרכים והראויים והאדם מרגיש שאין לו עכשיו המוחין הנ

עם כל זה אין לו לדחות המצוה  ,להיות בעשיית המצוה
ולחכות עד שיהיה לו המוחין הראויים אלא יש לו לעשותה 

מכיון שד' יראה עומק רצון לבו לפעול ביתר ובזמנה הראוי 
שאת לכן יפעל מעשיו כפי שהיה עושה אם היה בידו 

  וכאמור.

 

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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גם הסתרה ברוחניות דהיינו שלא ינתן להאדם 
נופל  על ידי כןלהצליח בעבודתו את ד' וכאמור, ו

על האדם כל מיני מניעות בין של כבידות הגוף 
אי ין מצד טרדת הדעת והמחשבה שוכו' וב
כמעט לפנות דעתו מכל מצבו מסביב  אפשר

בכדי שיוכל לפנות לעבודת ד' ולימוד תורתו 
כאשר כן מצליח להתפנות (אם או) כראוי ואפילו 
נפול תחת מוחין דקטנות  רי הואלעבודת ד' ה

לעורר את י אפשר ואטימת המוח והלב וכדו' וא
שלא להתפעל  יש לדעתהלב והמחשבה, ועל כן 

שאפילו  יש לדעתולהתבהל מכל זה אלא 
שהרי המשהו שהאדם עושה כפי יכלתו ואפילו כ

עם בלי לב ומחשבה ושמחה וחיות כפי רצונו  זה
פועל גדולות ונצורות בשמים כל זה הרי זה 

הרבה יותר ממה שיכול האדם לתאר לעצמו 
  וכנ"ל.

          
נוגע גם למי שלא  ד עתהזה שנתבאר ע

ועבודת ד' ית' במשך  שים טוביםפעל מצות ומע
שנותיו הקודמות וכן למי שהיה עוד יותר גרוע 
מזה שנכשל בחטאים ועוונות בשנותיו 

מתעורר  הרי הואהקודמות ועתה בערוב ימיו 
ומתחרט על כל זה ורוצה לחזור בתשובה 

מרגיש שכבר הגיע לימים  הרי הואשלימה אמנם 
לו לפעול כפי  אי אפשרכחות נעורים ושאין לו 

יצר מה שצריך באמת וע"י חשבונות אלו רוצה ה
לייאשו מלחזור לדרך הטוב ואומר לו מכיון  הרע

והרוחני ויהיה  עולם הבאשבין כך הנך אבוד מן ה
לך גהנום על כל העבר שלך על כן מה לך להטריח 

על בחנם בלי להגיע להמטרה, ואת עצמו  ולייגע
תהו יצרו לומר שעדיף לו להשאר מפ ידי כן

עולם במצב שבו הוא נמצא וכך לפחות יהיה לו ה
  .יצר הרעע"כ דברי ה ,והנאותיו הזה

שזו היא טעות גמורה אלא  יש לדעת 
הכלל בזה הוא דומה למה שנתבאר כאן שכאשר 

לו  אי אפשרהאדם עושה כפי מיטב יכלתו עד ש
כל  לעשות יותר אזי נחשב לו בשמים כאלו עשה

הוא  כמו כןמה שהיה באמת ברצון לבו לעשות, ו
הדבר לענינינו שכאשר האדם מחליט שהוא 
רוצה ללכת בדרך ד' ולתקן את כל מה שקלקל 

(בכל מיטב בעבר אזי מכל מעשה כל דהו שיעשה 

יהיה נעשה בשמים תקונים גדולים כחו ויכלתו) 
כאלה כאלו עשה מעשה תשובה ותקוניו היותר 

  .ר לעילאגדולים וכמבו
הוא כאשר האדם מתעורר ורוצה כן 

לחזור בתשובה עתה בשנות זקנותו והוא עושה 
חשבון עם נפשו שכבר לא נשאר לו מספיק 

 בכדי שיוכל לתקןדרך הטבע)  ל פי(עשנים לחיות 
כראוי בין לתקן את אשר עוות ובין את עצמו 

להגיע למה שצריכים או שהוא רוצה להגיע 
למעלת הצדיקים ויראי ד' שיהיה מובטח שלא 

בכל וכדו',  עולם הבאיירש גהנום ושיהיה לו 
לא יתיאש כלל וידע ויאמין שהקב"ה רוצה  זאת

מאד בתשובת הרשעים אפילו כאשר הם כבר 
אל האדם  סמוך למיתתם והקב"ה כביכול אומר

(תהילים צ')  ו שכתובתשוב בתשובה ותתקבל וכמ

תשב אנוש עד דכא "ותאמר שובו בני אדם" 
ופרשו חז"ל "עד דכא" אפילו למי שהגיע 
לדכדוכה של נפש דהיינו לרגע לפני הסתלקותו 
מן העולם הרי לנו שאפילו ברגע אחרון של חיי 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ר ישפוט וז"ל שם, יכוין להודיע משפט החסד אש ו

הקב''ה לידידיו, כי כל צדיק שלא השלים ימיו לסיבה 
ידועה לא יגרע ה' מצדיק מה שהיה מרויח אלו חי שניו 
שלמים וישלים לו שכרו על השנים שלא פעל בהם דבר 

, כי יאמר אליו אלו הייתי חי תאותי היתה (תנחומא תשא ג)

האדם הקב"ה עדיין מעוררו לשוב וכן כתוב עוד 
הקב"ה אומר "החפץ אחפוץ במות רשע כי ש(...) 

  אם בשובו מדרכו וחיה".
כן לא יתיאש האדם אפילו כשאין לו אלא 

יתחיל לפחות מעכשיו  עם כל זהזמן קצר לחיות 
ללכת בדרך אשר בחר בה עתה  (מרגע שהתעורר)

ויתחרט על העבר שלא הלך בדרך הנכון, ויכוון 
עליו  תמיד שברצונו לתקן בכל מחיר אשר יושת

מן השמים ויעשה מכאן ולהבא כל מה שביכלתו 
בין לענין תיקון העבר ובין לענין ההתקרבות לד' 
ולהגיע לשלימות העבודה, ואז אפילו אם לא 
יגיע בפועל בזמן הקצר שנשאר לו לחיות 
ויסתלק מן העולם כשהוא עדיין באמצע דרכו, 

יהיה נחשב לו כאלו המשיך עד השלב  בכל זאת
השלימות מכיון שיעיד עליו ד' ית' האחרון של 

היודע תעלומות שאם היה ממשיך לחיות עוד 
עד (שהתחיל בה) היה ממשיך בדרך הטובה ההיא 

ענין שהיה מגיע לשלימות הגמור, וכמו שביאר 
על הפסוק  בריש פ' חיי שרה 'אור החיים הקה זה

  .וע"ש(בקטע ד"ה ולמה שפרשתי וכו') שני חיי שרה 

          
לכל אדם  גם כןזה שנתבאר שייך 

בתקופתינו היום, שאנחנו נמצאים ממש סמוך 
ונראה למלחמת גוג ומגוג ולהגאולה השלימה 
והרבה אנשים חושבים שהרי עוד לא הספיקו 
לזכך את עצמם כראוי ולסגל לעצמם מעשים 

אי אזי  גאולה השלימהטובים וכו' וכשיגיע ה
עשה ולכן  להוסיף כלום על מה שהאדם אפשר

אינם מצפים כראוי ובשלמות לביאת המשיח 
(וכבר הארכנו בזה במקום אחר ולבנין בית המקדש, 

אמנם לפי למה מחשבה זאת היא טעות מיסודה), 
המתבאר יוצא שכשאדם עושה כפי יכולתו 
וברצונו להוסיף עד סוף יכולתו אזי לא יהיה 

ויהיה נחשב  גאולה השלימהנגרע כלום בהגיע ה
ו המשיך עד השלב האחרון של השלימות לו כאל

מכיון שיעיד עליו ד' ית' היודע תעלומות שאם 
היה  גאולה השלימההיה ממשיך לחיות בלי ה
עד שהיה (שהתחיל בה) ממשיך בדרך הטובה ההיא 

מגיע לשלימות הגמור, וכך יוכל לצפות בכל לבו 
  להגאולה השלמה.

          
לאדם  ראי אפשהענין הנאמר שבשעה ש

לפעול יותר דברים גדולים או דבר שלם אזי 
אפילו מעשה כל דהו שהאדם עושה יכול לפעול 

לֹשבר את  צריך ביאורכמו דברים גדולים, עדיין 
האוזן איך יתכן שחלק ופעולה קטנה מן המצוה 
תפעול כמו כל המצוה בשלימותה שהלא המצוה 
פועלת רק כאשר נעשה המעשה המבוקש 

  .ובשיעור המבוקש
 יש לדעתלהבין הענין נקדים מה ש

שכאשר האדם עושה איזה מצוה או איזה ענין 
בעבודת ד' אזי אין הפעולה החצונית שנראית 
לעין סוף ותכלית הדבר אלא הרי זה רק כמו 

 שפועלת בכחה כוונהלחיצת כפתור באיזה מ
הוא  כמו כןאפילו פי אלף יותר מכח האדם, ו

ועבודת ד' שכל מה  בפעולת האדם במצוה
אינו יותר  עולם הזהשנעשה בכח האדם למטה ב

הקב"ה פועל עבורו  על ידי כןמלחיצת הכפתור ו
תקונים גדולים ונפלאים בכחו ית' הבלתי 

לסגל דבר טוב, והוא אומרו שני חיי שרה, כיוון אל השאר 
  שכל שנותיה היו חיים ממנה והאירו מכבודה, עכ"ל.

ריו הק' ומדבריו יש ללמוד גם לענינינו, ואע"פ שדב
בכל  ל תשובהנאמרו לגבי צדיק וכאן המדובר לענין בע

 זאת מסתבר בודאי שענינם שווה כי הרי מבואר בגמ'

משוער שאינם מושגים למושגי האדם ואלה 
התקונים הרוחניים הם עיקר התכלית מעשיית 

עולם המצוה, וכל מה שנעשה בפעולת האדם ב
נו אפילו כטפה מן הים ממה שנעשה אי הזה

ממנה ברוחניות ובשמים, וגודל ההבדל בערך 
 עולם הזההדברים בין הפעולה שנעשית כאן ב

ברוחניות הדברים על ידי כן  לבין מה שנעשה
ובשמים ממעל הוא הרבה יותר מההבדל הנזכר 

 כוונהבהמשל שבין לחיצת הכפתור למה שהמ
שנעשה  שאע"פ יש לדעת, ועל ידי כןפועלת 

פעולות גדולות פי אלפי אלפים מהמעשה שפעל 
נחשב לזכות האדם כל  עם כל זהיעשה האדם, 

גודל הפעולה שנעשית ומקבל עליה שכר כאלו 
הוא עשה כל זה בעצמו ובכחות עצמו

להמשיל ולדמות עשיית המצוה כל פעולה 
בעבודת ד' שהאדם עושה למי שנותן פרוטה 

ע את זה עבורו לעשיר גדול והעשיר משקי
בעסקיו והנותן נעשה שותף אתו במסחריו והוא 
יקבל מהרווחים לפי ערך כמה שמשקיע אמנם 

מרויח מכל  הרי הואהעשיר שמזלו משחק לו 
השקעה פי אלף ורבבה מכפי השיעור שהשקיע 

כשהעשיר הוא מליאנער גדול ומזלו  מכל שכןו
משחק לו בכל עסק שהוא עושה שהרוחים 

גדולה ביותר ואפילו פרוטה  יוצאים בהפלגה
אחת קטנה שהוא משקיע בעסקיו מביא הון 

  גדול.
שאע"פ שהדברים שנפעלים ע"י ד'  לדעת

 עם כל זהית' בשמים המה בלתי גבול ושיעור 
הרי זה  לא נעשה ממעשה כל אדם בשוה, אלא

תלוי כפי ערך כוונת האדם בשעת פעולתו וכפי 
ערך נקיות ְוַזּכּות לב האדם וכפי ערך זיכוך כל 
מדותיו החומריות, וכפי ערך צדקתו ודרגתו 
ברוחניות ודביקותו בד' ובעולמות העליונים, 

תלוי מאוד כפי ערך הטירחא הרי זה  ועוד
והיגיעה שהאדם משקיע בעבודתו ופעולתו וכפי 

שיש לו בעבודתו וגם כפי  נפש מסירתהצער ו
הבזיונות שעובר עליו עבור קיומו את המצות 
ועבודתו את ד' ית', וכל אלו הדברים הם מעלים 

  את ערך המצוה.
דבר א' יש להוסיף שבו נמדד ערך איכות  

גודל התקונים  גם כןהמצוה ובו תלוי מאד 
ופעולתה הרוחניות שנעשים בשמים ע"י פעולת 

שהאדם עושה ודבר זה הוא ענין  המצוה
השמחה בהמצוה והוא עיקר גדול וחשוב 

 (הל' לולב)הרמב"ם  ו שכתבמעבודת המצות כמ
והוא הדבר המעלה את ערך המצוה ודרגתה עד 

  בלי ערך.
ישנם אנשים שלא מוצאים את הדרך 
איך להכניס השמחה של מצוה בלבם ובפרט 

קה אלה שיודעים שפעולתם בהמצות היא רחו
מאד מהמבוקש ומהראוי להיות, אמנם כאשר 
יתבונן האדם במה שנתבאר כאן שחלק העיקר 
מהמצוה שהיא חלק היותר גדול פי אלף ממה 
שעשה האדם הוא נעשה למעלה בשמים ולכן 
אפילו ע"י מעשה קטן יכול להיות שנפעל על ידו 

  .עד בלי שיעור
בהמשל הנזכר למי שמשקיע פרוטה 

שיר א' גדול שמשקיעו בעסקיו קטנה אצל ע
, והנה כשהאדם זוכה שהעשיר הגדולים

המליאנער הזה מסכים לקבל ממנו פרוטה קטנה 

שע"י הרהור תשובה וקבלה להיות צדיק הרי  (קדושין מ"ט:)
הוא נחשב כצדיק ועל כן בודאי דינם שוה גם לענין זה 

  וסברא דאורייתא הוא.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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עבור השקעה  (לפי יכלתו של האדם העני הזה)
בעסקיו כמה האדם הזה שמח על זה שזוכה 
שהעשיר מסכים לשתף אותו בעסקיו, ואע"פ 
שאינו יודע בודאי אם ירויח ואפילו אם ירויח 

ם זה יהיה רווח קטן או רווח גדול, אמנם על א
זה לבד שהעשיר מסכים לקחת ממנו השקעה 
ועוד יותר שמסכים לקבל ממנו השקעה קטנה 
כזאת שהוא רק פרוטה א' ולשתפו לעסקיו וזה 

(ובודאי שלא ימצא עוד בן התחסדות גדולה מצדו 

לבד הרי זה  ולכןאדם עשיר שיסכים לדבר כזה) 
ו ההשקעה בלי לדעת אם יצא מזה (שהעשיר מקבל ממנ

 מכל שכןמשמח אותו מאוד בלי גבול, ו ריווח)
בענינינו כאשר האדם עושה מצוה שהאדם 
מפקיד ומשקיע פעולתו הקטנה ביד מי שבטוח 
בודאי שיצא לו מזה הון עתק, וכאשר יתבונן 
האדם ויאמין בזה בודאי יתלהב לבו בשמחה 

שעושה גדולה מכח זה, ועל כן יש לאדם בשעה 
מצוה או מדבר איזה דיבור בתורה או תפלה 

משקיע  הרי הואלפני ד' לתאר לפני עיניו כאלו 
  .זעתה פרוטה ביד עשיר כזה

          
בכדי שמעשה כל שהוא שלו יש להבין ש

יפעול כאלו נעשה הכל כרצונו אזי יש לו לעשות 
לאדם לפעול  אי אפשרכך שתמיד בשעה ש

בשעה שאינו  כמו כןו ,הרבה ברצונו אלא מעט
יכול לעשות כלום מפני איזה מניעה או שצריך 
עכשיו לעסוק בפרנסתו וכדו' או מחמת יסורים 
שיש לו אזי באותה עת יחשוב בלבו הייתי רוצה 
באמת לעשות הרבה ולעשות את ההרבה עם כל 
הלב עם ההתלהבות והשמחה וכו', ולא רק 

(כי זה קל מאוד והרבה או יחשוב כך לבד שיאמר 

אלא שצריך להצטער  יותר קל מלעשותו בפועל)
מאוד באמת בלבו על זה שאינו יכול ואז לפום 
צערא אגרא שלפי גודל צערו שהוא מצטער 

יעלה הערך של  י זהבאמת על המניעה לפ
הנחשב לו כאלו עשה, ובזה יהיה נחשב ונעשה 

שות ועם בשמים כאלו היה באמת מרבה לע
  השמחה וכו' כפי רצונו.

זה יש ללמוד ממ"ד במשנה בסוף מנחות  
וז"ל א' המרבה וא' הממעיט ובלבד שיכוון לבו 

במעשה  (ברכות ה:)לשמים עכ"ל, וזה מובא בגמ' 
שהיה ר' אלעזר חולה ומדוכא ביסורים ובא אליו 
ר' יוחנן לבקרו וראה שהוא בוכה ושאל אותו 

 אי אפשרשום תורה שלמה הוא בוכה, אם מ
עתה ללמוד מפני היסורים הרי שנינו א' המרבה 

  ובלבד שיכוון את לבו לשמים וכו'. וא' הממעיט
משמעות מאמר זה היא שבכדי שיהיה 
שוה הממעיט להמרבה צריך שיכוון בלבו 

גם לשמים, וזה אינו מובן לכאורה והלא המרבה 
לכוון בלבו לשמים וא"כ במה ולמה צריך  כן

(ועי' ישוה אליו הממעיט מפני שמכוון לבו וכו' 

בזה, אמנם דבריו אינם  ה שכתבמ(סי' א' ס"ק ג') ט"ז או"ח 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ובדרך זה יש לכוון תמיד בכל תפלה, שהוא רק מפקיד  ז
התיבות של תפלתו ביד ד' והוא ית' יעלה אותם לדרגא 
המבוקשת וזה חסד גדול ממנו ית' שעושה אתנו ג' פעמים 

ל יום, ובדרך זו ינצל האדם מלהתגאות כאשר מרגיש בכ
הצלחה בתפלתו וכן כאשר תפלתו פועלת המבוקש כי יבין 
שהצלחתו אינו בכח עצמו ובמה שהשקיע בתפלתו אלא 
במה שהשקיע ד' ית' בתפלתו והעלהו לדרגא זו בגודל 
חסדו ית' ושהרי זה מתנת חנם מאת ד' וא"כ במה יתגאה 

ני ד' ית' על שהטיב עמו כל כך ואדרבה ירגיש בושה מפ
אע"פ שהוא יודע שאיננו ראוי לזה כלל, וכמו שהיה משה 
רבינו ירא מהביט אל האלקים מפני שהרגיש שאינו ראוי 

שהעני שמקבל מתנת חנם  'לזה וכן כתוב בזוהר הק
מהעשיר הרי הוא בוש מלהסתכל בפניו, וזהו ענוה 

שימה אמיתית כאשר האדם מרגיש כך על כל נשימה ונ

עולים אלא לתרץ ולפרש דברי הטור ושו"ע אמנם אין זה 

ובדברי הגמ' (סו"מ מנחות) מתיישב כלל בדברי המשנה 

  ).(ברכות הנ"ל)

האמור כאן יש לתרץ ולפרש הענין היטב 
ר' יוחנן לר"א שבכדי  גם כןלו  שאמר הוזה מ

שיהיה נחשב לו כאלו למד הרבה דהיינו כל היום 
כולו כמו שהוא רוצה באמת העצה היא שבשעה 

לו ללמוד מכח יסוריו אזי באותה  אי אפשרש
שעה יעורר בלבו התשוקה ללמוד ויכוון בלבו 
כל הזמן שהיה רוצה ללמוד באותה שעה ולואי 

רה עתה ובזה יהיה נחשב שהייתי יכול ללמוד תו
כאלו למד ממש, כי הרי (שחושב כך) לו כל רגע 

הוא כל רגע בגדר של חישב לעשות מצוה ונאנס 
ולא עשאה שמעלין עליו כאלו עשאה, ובזה 
מתורץ ומבואר היטב מאוד כוונת המימרא 
ובלבד שיכוון לבו לשמים שהכוונה שע"י שיכוון 

 הרבותלבו לשמים כל הזמן בשעה שאינו יכול ל
נחשב ממש כאלו הרבה באמת ואז יהיה הרי זה 

  .הממעיט הזה דומה שוה בשוה להמרבה
 'אאם לא יכוון לבו אלא פעם שאין כן 

(שהלואי שהיה יכול לעשות יותר) בשעה שעושה מעט 

 הרי הואאע"פ שלא יענש על מה שממעיט ש
(בקבלת עדיין אינו שוה ממש  בכל זאתאנוס 

לזה שמרבה, אמנם אם יכוון בלבו כאמור השכר) 
אזי יחשב כאלו עשה כמו המרבה בפועל ממש 
ויקבל גם שכר כמוהו, ובזה ניחם ר' יוחנן לבו 

(לפי מה שחשב שעל זה הוא מצטער של ר' אלעזר 

ואמר לו מכיון שאתה מצטער ויושב ובוכה) 
ובוכה כל הזמן בזה הנך משלים את הריבוי 

עם המרבה, ואש"ה  שחסר לך ואתה שוה בשוה
  .בס"ד

שמצד יש ללמוד כלל חשוב לזמנינו  
לעשות אלא כטפה מן הים ממה  אי אפשרהמצב 

שהיה אפשר פעם, שיחשוב ויצטער על חסרונו 
מכפי רצונו ובזה יהיה נחשב כאלו עשאו ממש 

  וכמבואר.

יש לפרש בפסוק ולתרץ הקושיא למה  
ק' וכ' בלשון יחיד) (וכתוב שבע שנים בלשון רבים 

מה  והוא על פי ,באופן אחר קצת ממה שנאמר
שפעולותיו ומצותיו של האדם  יש לדעתש

נחשבות לפי גודל דרגתו כלו' שהאדם שהוא 
בדרגא רוחנית יותר גבוהה הרי כל דבור היוצא 
ממנו וכן כל פעולה שנעשית על ידו אפילו 
היותר פשוטה יש לה ערך וחשיבות יותר ממה 

עולה כזאת כשיעשנה אדם אחר שאינו שיש לפ
ועל כן הצדיק כאשר עולה  ,חבדרגא גבוהה זו

(כמו לדרגא עוד יותר גבוהה ממה שהיה לפני זה 

שהוא דרך הצדיקים להיותן מוסיף והולך תמיד ועולה 

הרי כל פעולותיו  מדרגה לדרגה היותר גבוהה)
שעושה מעתה פועלים הרבה יותר חזק ממה 

  יין לא היה בדרגא זו).(כשעדשפעלו מקודם 

  ל על כל נשימה ונשימה תהלל קה."ולכן אמרו חז
וזה כפי הכלל שכח הפועל בנפעל וכלל זה הוא בין  ח

לטובה ובין להיפוך כי חטא או נזק שנעשה על ידי אדם 
חוטא ורשע הרי הוא פועלת יותר לרעה מחטא ופשע ונזק 

בכל דבר וכמו שמצינו  ן הואשנעשה ע"י אדם בינוני וכ
דם מקבל טובה או הנאת כסף וכדו' בספה"ק שכאשר א

מאדם רע הרי זה מזיק ומשפיע לו ח"ו כפי רוע לב ונפש 
ל "א (משלי כ"ג ו') ה שכתובשל הנותן, והרי זה דומה למ

ומבואר במפרשים שהרי זה מזיק  "תלחם את לחם רע עין
מאוד להאדם בין בנפש ובין בגוף וכמו כן להבדיל בצד 

נהנה מאדם צדיק או הטוב שהוא מרובה הרי המקבל ו
מנותן בטוב עין ובלב טוב שמשפיע לו יש בה ברכה בין 

  .(בין ברוחניות ובין בגשמיות)לנפש ובין לגוף 
ובשנים שקדמו לפני זה לא כתוב לשון רבים אע"פ  ט

היה כאן אצל שרה שבשבע שנים  כן
גדולה כזאת  האחרונות היתה כבר בדרגא

שאפילו פעולותיה היותר קטנות שהיה בידה 
לפעול בזקנה כזאת היו פועלות לא פחות 
מפעולותיה הגדולות שעשתה במשך כל שאר 
השנים, ואע"פ שאז עשתה הרבה מאוד מצוות 

אותם  בכל זאתועתה עשתה רק מעט מן המעט 
המצוות המעטים פעלו ונחשבו כמו הרבה 

בזה נמצא שבשנים מצוות מהשנים הקודמות, ו
האלו הרוויחה כל שנה וכל יום לא פחות 
מבשאר שנותיה הקודמין ונמצא שכולן היו שוין 
לטובה, ולכן כתבה תורה בהן לשון רבים ללמדנו 
שהז' שנים האחרונות של שרה לא נפלו משאר 

 בכל זאתכל השנים ואע"פ שהיו שנים אחדות 
מתאים להם לשון רבים כי המה שווים להשנים 

  .טקודמות שהיו רביםה
(בגליון מה שנזכר  ל פייש להוסיף לבאר ע 

מה שמבואר בספה"ק  וירא מאמר "יקח נא" וגו')
שכאשר האדם מתעלה לעשות מצותיו ולימוד 
תורתו ותפלותיו וכדו' בדרגא יותר גדולה אזי 
לא רק שהמצוות שמהיום והלאה נחשבים 
בדרגא יותר גבוה ממצותיו שמקודם אלא עוד 
יותר מזה שכאשר חוזר עתה על אותם מצות 
הקודמות בדרגא היותר גבוה, הרי הם גם מעלים 

לאותה  גם כן יאת אותן המצוות שנעשו מקודם
ה היטב מ גם כןובזה יתפרש  ,דרגא שעושה עתה

רש"י "כולן שוין לטובה" כלו' שכולן  שכתב
נתעלו להיות שווים בקומתם לדרגא הנעשית 

יתפרש היקוש סמיכות י זה ולפ בז' השנים הללו,
בת ק' כבת ז' כלו' שהמאה  אופן זההפסוק ב

שנים היה שווים לדרגא הגדולה של הז' שנים 
  האחרונות שלה, וק"ל.

זה הוא חיזוק גדול לאלו שמשתדלים  
מאוד ולא מצליחים להוציא לאור אלא פעולות 

הם מתאמצים הרבה מאוד  כמו כןקטנות ו
מגיעים לדרגא  תבכל זאבלמודן ובתפלתם ו

קטנה בלמודם ותפלתם, כי יש להם לדעת 
שכאשר ימשיכו בלי הרף אזי אפילו אם רק בסוף 

כל ו ימיהם ממש יגיעו לדרגא הראויה אזי יעל
לאותה דרגא, אמנם מה עבודתם בכל ימיהם 

רק הדברים שהשקיעו הרי זה  שיעלה עמהם
 ציאו לאורבהם עבודה אלא שלא הצליחו להו

אבל מה שלא פעלו מטעם ֶׁשָרפּו  אלא דבר קטן,
ידיהם מכח אי הצלחתם בזה אין מה להעלות 
עם המשך העבודה, ועל כן יזהר האדם להמשיך 
תמיד בעבודתו בלי הרף אפילו כאשר אינו רואה 
הצלחתו כי עליו להאמין שאין יגיעתו לריק 
ושלבסוף יעלה ויציץ ציץ ויהי פורח עבודתו 

  בס"ד.

(שלפעמים יש להוסיף לענין הנזכר לעיל  

שישנו עוד דבר שיוכל להיות  מעט נחשב כהרבה)

שהיו בעצם רבים כי אם היה כתוב אצל שנים הרבות גם 
כן בלשון רבים לא היה עולה בדעתנו לדרוש כך לכן כתבה 
תורה דוקא המספרים הגדולים בלשון יחיד ואת אלה 
בלשון רבים כדי להדגיש לנו שנתעורר על ידי כן להבין 

  גם לאופן א'. שייךוענין זה  את רמז מוסר הזה
שהסברנו איך אפשר (במאמר יקח נא וגו') ועי' שם  י

המצות שכבר נעשו ונגמרו, אמנם לפי (להעלות) לשנות 
שהמעשה המצוה שהאדם עושה  (באופן א')המבואר כאן 

ופועל אינו תכלית הענין אלא מה שנעשה בשמים בבחינה 
הפנימית והרוחניות היא מה שקובעת דרגת וערך המצוה 
לפי זה פשוט הדבר שמכיון שזה דבר רוחני איננו מוגבל 
(כמו דבר גוש גשמי שלא שייך לשנותו ממה שנעשה מתחלה) 

  ד.שאפשר להוסיף אליו תמי לכן פשוט הוא
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סיבה שבעבורה יהיה נחשב מעט להרבה והוא 
ענין מצב רוח האדם בענין לב נשבר ושפלות 

  .וענוה
שיש ב' אופנים של  יש לדעתמה ש

מה שהאדם מגיע בכח  אופן א) ,ענוה ושפלות
חומרו וכל מדותיו ובין עבודתו בין בזיכוך 

בכבישת מדת הגאוה ובקניית הענוה והשפלות 
 אופן ב) ,רוח, וזו הדרגא המשובחת והמעולה

והוא כאשר מצב האדם מביאו לידי כך דהיינו 
שרואה בעצמו שאיננו מצליח בין אם זה 
 בגשמיות בין אם זה ברוחניות בכל אופן שהוא

 גורם להאדם להיות עם לב נשבר ורוחהרי זה 
ואע"פ שאין לזה אותה המעלה  ,נשברה

גם עם כל זה הרי זה  ,והחשיבות שיש לאופן א'
בטל ממנו  סוף כל סוףחשוב מאוד מכיון ש

מקרב לב האדם לד' ית' וגם הרי זה  הגאוה ולכן
"לב נשבר ונדכה, (תהלים נ"א י"ט) עליו נאמר 

ולכן כשאדם נמצא במצב  יאאלקים לא תבזה"
יותר מבכל מצב אחר וכל כזה הרי הוא קרוב לד' 

פועלים  הרי הואמעשיו שהוא עושה במצב זה 
 'ועי ,הרבה יותר ממה שיעשה במצבים אחרים

"שהמצוה (...) בספר ארחות צדיקים  מה שכתב
של העניו מתקבל פי אלף יותר ממצוה של 

שיש עוד תנאי הנצרך  יש לדעתאמנם  ,הגאותן"
לזה והוא שלא יהיה עצוב ומיואש אלא שיהיה 

אין  ל"כמו שאמרו חזשרוי בשמחה ו בכל זאת
  של מצוה. יבהשכינה שורה אלא מתוך שמחה

בשעה שהאדם  רך כללשבד יש להבין זה
 לו לפעול אי אפשרבמצב של זקנה וחולשה ש

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ויש לדייק מלשון הפסוק שכתוב לב "נשבר ונדכא"  יא

בלשון נפעל דהיינו לרמז שמדובר אפילו באופן שזה נעשה 
לו להאדם מאליו ולא שהוא הביא עצמו לזה ע"י עבודתו, 

"... אשכון ואת דכא ושפל  (ישעי' נ"ז ט"ו)אמנם בפסוק 
רוח", שם לא כתוב "נדכה" כי שם המדובר כאשר האדם 

הביא עצמו לידי כך ע"י עבודתו ויגיעו עליה, ולכן בעבודתו 
יש חילוק גדול בין ב' הדרגות הללו שכאשר הגיע האדם 
לשפלות הרוח וענוה ע"י עבודתו אזי הרי הוא זוכה על ידי 
כן שהשכינה שורה אצלו מה שאין כן זה שהגיע לו המדה 
מאליה מכח מצבו אע"פ שגם זה חשוב שעל כל פנים לא 

הגאוה המאוסה בעיני ד' ית' כמו שכתוב  נמצא בו מדת
"תועבת ד' כל גבה לב", עם כל זה אינו ראוי עדיין  (משלי ...)

להשראת השכינה אלא הרי הוא נמצא קרוב לד' ותפלותיו 
דהיינו עד (ומצותיו מתקבלות ועולות למעלה עד קרוב לד' 

ולכן בפסוק השני שכתוב "דכא" כתוב  עולם האצילות)
ין כן בפסוק לב נשבר ונדכה כתוב רק "אשכון" מה שא

"אלקים לא תבזה" וזה יתכן גם באדם שאינו עדיין כראוי 
"פנה אל תפלת (תהילים ק"ב) בשאר דברים וכמו שכתוב 

  הערער ולא בזה את תפלתם".
בזוהר הק' שתפלת העני קדומה  ה שכתובויתכן שמ

להתקבל לפני תפלת הצדיק זה נאמר גם על עני שבור 
, אמנם ענין השראת השכינה לזה צריך גם וחסר שמחה

ין כאן מקומו וא ,התנאי של שמחה של מצוה וכנזכר
  להביא ראיות להוכיח ענין זה.

ויש להבין שמצותיו ותפלותיו של הבעל גאוה אינן 
מגיעות עד לפני ד' ית' כי ע"י גאוותו הרי הוא מרחיק את 

ל כל המתגאה כדוחק רגלי "השכינה וכמו שאמרו חז
השכינה ולכן כאשר התפילות שלו מגיעות למקום השכינה 

ל שאמר "הרי היא מתרחקת מסביבם וכמו שאמרו חז
הקב"ה על הגאוותן "אין אני והוא יכולים לדור במדורה 
אחת, ועל כל פנים מי שבטל ממנו הגאוה בעל כרחו כנ"ל 
הוא איננו מרחיק את השכינה מסביבו ולכן תפלתו יכול 

  סא הכבוד.להגיע עד לפני כ
והנה מבואר בספה"ק שכל מצוה ותפלה עולה לעולמות 
עליונים לפי דרגתם דהיינו לפי כוונת עושיהם שהכניסו 
בהם ולפי דרגת האהבה ויראה שהיה להאדם בשעת 

שהאהבה  'מה שכתב בזוהר הק 'תפלתו וקיום מצותו ועי
והיראה הם התרי גדפין שמעלים את המצוה לפי הכוונה 

והנה עוד מבואר בספה"ק שכל עולם מד'  והדרגא שלהן,
שהמצוה עולה אליה הרי הוא נעשה  (שהם אבי"ע)העולמות 

פי עשר ממה שהיתה בעולם שלמטה ממנה, והינו שכאשר 

זה לבד  שבור במצב רוחו ומכח כל כך הרי הוא
כבר מקבלים כל מצותיו ופעולותיו ערך 

  וחשיבות אחרת לגמרי.
כתב לתרץ הקושיא הנ"ל  'זוהר הקב

(שבמספרים היותר גדולים דהיינו ק' וכ' כתוב שנה לשון 

, יחיד והמספר היותר קטן דהיינו ז' כתוב שנים ל' רבים)
שזה בא לרמז ללמדנו מוסר השכל דמאן דהוא 

(הוא באמת הוא זעיר (כלו' שהוא גדול בעיני עצמו) רב 

הוא (שהוא קטן בעיניו) ומאן דהוא זעיר נחשב קטן) 
  ע"כ., (גדול)רב (באמת) 

 'זוהר הקבפשטות נראה שדברי ה
שנאמרו לפרש בדרך רמז מוסר אין להם קשר 
עם פשוטו של מקרא במה ששייך לענין שרה 

בתיבת בדרך רמז בעלמא  הרי הואכלל אלא 
פסוק זה, אמנם כבר הזכרנו כמה פעמים שתמיד 

(שדבריהם בכל דרש שנאמר בחז"ל ובספה"ק 

כשמתבונן בהם נאמרו ברוה"ק והם תורת אמת דא"ח) 
יוכל למצוא תמיד איך שכל הפרד"ס משתלבים 

ואין סתירה בין שום חלק  זה את זהומתאחדים 
 ל"מה שאמרו חזובזה פרשנו בס"ד  ,מהפרדס

דויק הכלל ש"אין מקרא יוצא מידי בלשונם המ
המקרא מתפרש  יה לו לומרפשוטו" שלכאורה ה

גם לפי פשוטו והלשון שאמרו אין "יוצא" מידי 
פשוטו משמעו שאפילו בשעה שנדרשו לפי 
הרמז וכו' אינו נעקר מפשוטו שלפי הפשט והם 
משתלבים יחד עם הדרש והרמז היוצא מאותו 

  בס"ד. עמיםה פפסוק, וכבר הוכחנו דבר זה כמ
כן יש למצוא גם בכאן איך לפרש דברי  

שהענין מרמז גם לגבי שרה אמנו כפי  'זוהר הקה

עולים לעולם היצירה ממספר אחד נעשה עשר וכשעולים 
עוד עד עולם הבריאה עולים עוד פעם פי עשר שהמספר 

אה לאצילות נעשה א' נעשה כבר מאה וכשעולים מברי
(עי' במש"כ הבא"ח בספרו אדרת אליה מהמספר א' כבר אלף, 

לפי סדר הפרשיות ע"ש בפ' ...), ולפי  (דרושים על עניני ברית מילה)

יש לפרש דברי הארחות צדיקים המובא בפנים זה 
"שהמצוה של העניו מתקבל פי אלף ממצות הגאוותן" 

המספר אלף ולהאמור יש להבין היטב כוונתו במה שתפס 
להבדיל בין מצות הגאוותן למצותו של הענוותן שתפס 
בדוקא "פי אלף" ולא אמר מאה או יותר מאלף אלא הרי 
זה רמז להאמור שאין מצותו של הגאוותן יכולה לעלות 
לעולם האצילות ששם הוא מקום השראת השכינה, ולכן 

  הרי היא נדחית משם, וק"ל.
שבורים  ויש לדעת שלפעמים ישנם כאלו שהם יב

ורצוצים מכח חוסר הצלחתם ורוצים בכל זאת להיות 
שרויים בשמחה ולא מצליחים לעשותה, ויש לדעת שדבר 
זה שיוכל האדם להיות בשמחה כשתכפו אותו יסורים או 

אמנם סיבת הענין  ,צרה ח"ו הרי זה תלוי במתנת שמים
שבה תלוי אם לקבל מתנה זו משמים אם לא הוא נמדד 

(שמואל א'  ו שכתוב(כמ' רואה את לב האדם לפי איך שד' ית

כי הנה כאשר בא צרה לאדם יש בזה  ד' יראה ללבב) ט"ז ז')
כאלה שזה גורם להם  י אדםשני סוגי אנשים ישנם בנ

 י אדםלהכנעה וביטול גאותו שבלבו, ויש כאלה בנ
(או לא שגאותם מלא בלבם כל כך עד שהם לא רוצים 

גם בשעת בשום פנים להכניע את גובה לבם  מסוגלים)
  צרתם.

ונתפוס דוגמא א' למשל מי שהיה עשיר ועתה הפסיד 
רכושו ונעשה עני אמנם הוא אינו יכול לקבל את המצב 
ולהחליט שהוא כבר איננו העשיר הגדול שכולם היו 
מכבדים ומחניפים אותו ויראים ממנו אלא הרי הוא כאחד 

ר הבינונים, ולפעמים לפי האדם ואינו מכובד יותר משא
וכדו' ואינו יכול  שר ודםמצבו הרי הוא נצרך למתנת ב

כך שלפעול בלבו שהוא יהיה כעני ומסכן ושפל אנשים ו
יסתכלו עליו כי הרי זה שובר את מפרקת גאותו לגמרי 
והוא אינו רוצה בכך ואינו מוכן לזה אע"פ שהוא יודע 

כבר זמן  שזהו המציאות שלו היום אמנם מאחר שהתרגל
רב להיות תופס מקום בראש והוא היה אוהב את זה מאוד 

על אחרים (מוראו) להתגאות על אחרים ולהטיל חיתתו 
ולהשתלט עליהם ולפסוע על ראשי עם קדוש אשר באמת 

 ו שכתובהרי זה מדה היותר מגונה שמתועב בעיני ד' כמ
"תועבת ד' כל גבה לב" אמנם יצר לב האדם מושך  (ט"ז ה')

משמעות פשוטו של מקרא, והיינו לפרש ענין 
הנזכר דמאן דאיהו זעיר איהו רב גם לגבי שנות 

  הנזכר. 'זוהר הקאופן ה ל פיחיי שרה ע
יתבאר היטב בס"ד, וקודם נקדים 

שמי שהוא  'זוהר הקה ה שכתבשמ יש להביןש
 יש להביןרב וגדול,  הרי הואעניו וקטן בעיניו 

הוא  כמו כןש (שאין הכוונה רק על האדם עצמו אלא)
לגבי כל מצוה ותפלה ודברי תורה של העניו הם 
גדולים ביותר וכדברי האורחות צדיקים הנ"ל, 

 כוונהשה 'זוהר הקומעתה יתבאר היטב דברי ה
דאיהי זעיר הוא רב נאמר גם מאן  ה שאמרבמ

לגבי שנות חיי שרה שעליה המדובר כאן בפסוק 
בדרך הפשט, והיינו לומר שכל עבודתה את ד' 
שעשתה במשך הז' שנים אחרונות של חייה 

לכן היו  היתה ביותר ענוה ושפלות מכיון שאז
גדולים כעבודה של שנים רבות, והשנים 

ז' הקודמות היו נחשבות כשנים אחדות לגבי ה
זוהר , וכוונת האר לעילשנים האחרונות וכמבו

היא לומר שמה שזכתה שרה לזה היא ע"י  'הק
מדת ענוה שהיה לה ובזה נתעלתה ביותר 

שגם לעיל  ארוכמבו ,בשנות האחרונות שלה
אצל כל אדם נעשה כך מצד טבע הדברים אמנם 
אצל שרה אמנו בודאי נעשה זה ע"י עבודתה 

דרגא הרבה יותר ולכן היה מדת הענוה שלה ב
אמנם התורה  י אדםמעולה משל שאר בנ

מלמדת לנו בפרשה זו גם במה שנוגע לכל אדם 
  .יגבכל דרגא שיהיה

יתפרש בב' הבחינות המבוארות לעיל 
דהיינו הדרוש הראשון שז' שניה האחרונות לא 

אדם מאוד לזה ובפרט אלו שכבר התרגלו לכך קשה את ה
  להם ַּכָמֶות להתנתק ממדה רעה זו.

נתנו לו סיוע מן (שנפל מעושרו) ועל כן לאדם כזה 
אמנם אם השמים לבטל גאותו ולהתנתק מהרעה הזאת 

אזי בזה הוא לא נותן  ולא נכנע עדיין הרי הוא מתעקש
רוצים  (כלומר אפילו אם לטובתולו מן השמים שיעזרו 

הרי הוא נעשה בזה מתועב ח"ו  כי, להחזיר לו את עושרו)
כי עד עתה היה יכול לתרץ עוד יותר ממה שהיה בעיני ד' 

עצמו קצת שנתנו לו נסיון שאינו יכול לעמוד בו כמו 
ו דאיתא בחז"ל "מה יעשה הבן שלא יחטא" והרי זה כמ

"נתנני ד' בידי לא אוכל קום" אבל אחרי שעוזרים  שכתוב
ו להיות טוב ובכל זאת הרי הוא ממאן בזה, הרי זה כבר ל

ועי' מה שכתב רבינו יונה  ,הרבה יותר חמור בשמים
בשע"ת שער א' שאחרי שניתן לאדם הזדמנות לחזור 
בתשובה ואינו שב הרי זה חמור מהחטא עצמו ונענש על 
זה יותר ממה שעל החטא עצמו ומביא שם על זה משל, 

, ולכן אדם כזה זוהר הק' זו"ח ...)(והמשל הזה כתוב ב ,ע"ש
מכיון שהוא נעשה יותר מתועב בעיני ד' ית' מכח גאותו 
ועקשנותו אין לו לקבל מתנת שמים שיוכל להיות בשמחה 
במצבו זה ועל כן אינו יכול להיות בשמחה במצב כזה אלא 

  הרי הוא נעשה עצוב ומיואש.
אבל מי שד' ית' רואה את לבבו שהוא נעשה נכנע 

להיות (וזה צריך ת עוזב את גאות לבו שהיה לו מקודם ובאמ

כי הדמיון מצוי מאוד בזה בלי לרמאות את עצמו  אמתאם ה

שמרמה את האדם לחשוב שהוא נכנע ובאמת אין זה אלא עצבות 

ויאוש וגודל גאותו נשאר במקומה ואדרבה הוא הדבר שגורם לו 

וגאותו גודל העצבות והיאוש כי אינו מוכן לוותר על גדלותו 

כמבואר אבל ההכנעה האמיתית היא מביאה בטבעה את השמחה 

לזה ניתן לו את השמחה מן השמים אז בנוסף  ללב האדם)
בכח ההכנעה כנ"ל כי ע"י ההכנעה והענוה האדם נעשה 
מקורב ואהוב בעיני ד' ועל כן יתן לו ד' ית' אפשרות להיות 

יתן  "ולענוים(משלי ג' ל"ד) בשמחה אם ירצה ועליו כתוב 
(מלכים , וכן מצינו באחאב שיחון אותו ויפדנו מצרתו חן"

שאחרי שנכנע בלבו אע"פ שעדיין עמד א' כ"א כ"ט) 
(מלכים א' ברשעותו עם כל זה נתן לו ד' ית' חנינה כמש"כ 

"הראית כי נכנע אחאב מלפני יען כי נכנע מפני כ"א כ"ט) 
 לא אביא הרעה בימיו" וגו'. 

רה כולה שכל סיפור שנאמר וכך הוא הכלל בכל התו יג
שיהיה לימוד גם לכל (ובכוונה) על הצדיקים נכתבה באופן 

  .אדם ולכל מצב שהוא
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נדרשת דרש הב'  כמו כןהיו פחות מהק' שנים, ו
שהז' שנים  של שני חיי שרה שכולן שוין לטובה

היו כמספר של מאה ועשרים שנה וגם שהעלתה 
להדרגא  כ שנה"עוד יותר את עבודתה של הק

  .נתבאר לעילשהשיגה עתה וכמו ש
היוצא מכל האמור שעל האדם  כל פנים

להתחזק בכל מצב שהוא לפעול כפי מיטב 
אל תאמר מה " (קהלת ז' י') ו שכתוביכלתו וכמ

טובים מאלה כי היה שהימים הראשונים היו 
לא מחכמה שאלת על זה, כי אין האדם יודע 

וגו' ויתכן שזה המעט שהאדם  "איזה יוכשר
עושה עם התגברות נגד יצרו שאומר לו ראה 
איך אינך מצליח ואינך שוה כלום ולא פעלת 

רוצה  הרי הואכלום בכל משך חייך וכדו' ובזה 
מי שכן הצליח  כמו כןלשבור רוחו בקרבו ו

 על ידי כןאחרי שנים נפסק הצלחתו ובנעוריו ו
נופל ביאוש, לא יתפעל מכל זה ויתחזק ברוחו 
לעשות אפילו כל דהו, כי יתכן שזה המעט 

(עבורו ועבור שהוא שעושה עתה חשוב יותר 

יותר מכל עבודתו  )עולם הבאתקונו והשגת 
וזה ע"י (לפי ראות עיניו) שמלפנים שהצליח בהם 

זה מעלה גם את  הלב הנשבר שיש לו עתה וע"י
כפי  (בעיניו)כל עבודתו שמכל השנים הטובות 

, ובזה יתחזק רוח האדם (באופן ב')שנתבאר 
  ויזכה לכל טוב הצפון בזה ובבא אכי"ר.

בת (והוא ממדרש ב"ר) רש"י הדרש שכתב 
כל רואה יתמה על זה וכי הנה ,כ' כבת ז' ליופי

 איזה ענין הוא להזכיר שבח שהיתה בגיל כ' בת
יופי כמו שהיתה בגיל ז', והלא כל אדם היותר 
פשוט לא יספיד אדם אחרי פטירתו בשבחיו 
הגשמיים הבשריים, אלא ישבחו בשבחיו 
הרוחניים במעשיו הטובים וצדקתו ומדותיו 

תורה הטובים, ואם כן איך יעלה על הדעת שה
  .יזכיר שבחיה של שרה הגשמיים מענין היופי 'הק

מפרש ענין זה שבאמת  עם אלימלךבנו 
נת דרשה זו הוא להזכיר מעלתה הרוחני, ובא וכו

לומר אדרבה ששרה אמנו לא עסקה כלל 
בת כ' (בסוף מאמר א' שם) וז"ל  ,בקישוט ויפוי הגוף

כבת ז' ליופי ... היינו כמו תינוק ... אין יודע 
צמו ולחשוק ולהתקשט בקישוט יקר להתפאר ע

כך היתה שרה כשהיתה בת כ' שאז הוא עיקר 
התגברות לאדם לתאוות ליפות עצמו ולהתקשט 

מובן  על כל פניםושאר עניני עולם ... עכ"ל ע"ש, 
היטב שכוונת הדרש הזה הוא לשבח את שרה 
  בהיפוך שלא הלכה אחרי עצת יצרה בענין היופי.

ל פי מה שכתוב להוסיף לדבריו הק' ע
ותתפשהו ) ל"ט י"ב(בראשית על הפסוק  בזוהר הק'

האחיזה שיש ליצר הרע  בבגדו וגו', שתחלת
שמפתה אותו לייפות גופו ובגדיו  ע"י יאבאדם ה

ולסלסל בשערו ואחרי שהאדם מתפתה לזה 
ומטפח ומייפה גופו ושערותיו  (ושם דעתו ולבו לכך)

לתוכו  ובגדיו אז ניתן ליצר הרע רשות להכנס
בכל לפתות אותו ויוכל כבר  לגמרי ולשלוט עליו

 ש"ע כן, לפני כח לזהתאוות שלא היה לו מיני 
  .דה"ק

ע"י ששמרה ששרה אמנו  זה יש להבין
בענין היופי  יצר הרעמללכת אחרי ה ל עצמהע

 יצר הרעשאז עיקר התגברות ה כשהיתה בת כ'
לא נתפסה ברשת היתה שמורה ועל ידי כן  בזה

כלל בכל שאר הענינים ולא היה  יצר הרעה
שליטה עליה כלל ומכיון שהתגברה  יצר הרעלה

 ענין זהנגד יצרה בענין היופי בשעה שהקליפה ב

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
פעמים  גבול כמהכמבואר בדברי האר"י ז"ל שיש  יד

היא בתוקפה וכחה היותר גדול שהוא בגיל כ' 
כלל גם  יצר הרעממילא כבר לא היה יכול לה ה

 על ידי כןגדול, וכל כך  בשעה שאין כחו ר כךאח
(שזה הזמן בת ק' עד לי שום חטא בזכתה להשאר 

 ל"כמו שאמרו חזמן האדם לגמרי ו יצר הרעשכבר נפסק ה

 ם כןואבן מאה כאלו מת ובטל מן העולם) (אבות ה' כ"א) 
ולפי האמור  ,בודאי היתה בלי חטא כלל ר כךאח

היינו בת ק' כבת כ' ובת  שתי הדרשותנמצא ש
הן דרשה אחת שאחת קשורה  כ' כבת ז' וכו'

  .בשניה
הוא עוד יותר  'זוהר הקהנזכר מה זה

לגבי הגנה עיקר אצל האשה ממה שאצל האיש 
 היותמחמת עוד טעם נוסף, והוא  יצר הרעמה

גורם הרי זה  בטיפוח הייפוי יצר הרעענין ה
להתייפות בחוץ לעיני כל ולכן אצל האשה הרי 

 ,יסוד האשה היאוהצניעות  זה פגיעה בצניעות,
ששמירת הצניעות הוא אצל  כמבואר בספה"ק

כמו שלימוד התורה  יצר הרענשים התבלין נגד ה
(ועי' בספרינו באיש  יצר הרעהוא התבלין נגד ה

 (ספר"בקרב מחניך" ובקונטרס "הקול קורא" המקוצר ממנו 

שנתבאר שם הענין  נספחיםנפלא בענין הצניעות ועוד ענינים 

שמרה את עצמה ולכן מכיון ש בהרחבה ובטוטו"ד)
 יצר הרעיסוד ועיקר השליטה של הבדבר שהוא 

הזכיר ולכן  ,לא חטאה כל ימי חייה בזכות זה
 ענין על המעלה הזאת על שרהדוקא את הפסוק 

יופי מתוך הרבה מעלות שהיה לה לשרה אמנו ה
כי זה היסוד למעלה הגדולה שלא היה לה שום 

 (...) אמרו חז"לוכך מצינו ש, חטא בכל ימי חייה

איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל" "על הפסוק 
 'ועי( ,"לא נשתבחה שרה אלא במצות הצניעות"

המהר"ל שהאמהות נשתבחו בעיקר בהצניעות  מה שכתב

כי זאת המעלה והשבח היותר גדולים לאשה, והחזו"א 

של האשה נמדדים לפי  יראת שמיםאמר שהצדקות וה

  גודל זהירותה בצניעות).

          
מהנאמר לעיל מהזוהר לשים לב  כן יש

אפילו בדור שלנו יש יצר הרע גדול ליופי ש הק'
 בשום דור שלפנינו כן שלא היה( אצל אנשים ל"ע

שיהיה מושג זה אצל אנשים שומרי תורה החרדים לדבר 

חוץ מבודדים בין עמי הארץ הגסים והרחוקים מדבר  ד'

(בגידול ולסלסל בשערותיהם ליפות את הגוף  ,)ד'

והיום בעוה"ר פשתה  ,ולייפות הבגדיםבלורית) 
זלזול והרי זה  המספחת גם אצל לומדי תורת ד'

שתופסיה יהיו  'תורה הקוחרפה גדולה לה
  נתפסים בזה.

בגמ' וש"ע מבואר שיפוי הגוף וכו' היא 
בלאו הרי זה  מנת חלקם של הנשים, ולאיש

וגו', אלא שהם מקילים לומר  "לא ילבש"ד
שמאחר שנעשה היום גם מנת חלקם של 
האנשים לכן כבר אין בו משום לא ילבש וגו' 

אבל ברור (אמנם סברא זו לא מוסכם לכל הפוסקים), 
 'תורה הקהדבר שמי שרוצה להתעלות בלימוד ה

מי שרוצה לזכות לכתרה של תורה יש  מכל שכןו
תר גדולה לזה לו לדעת שענין זה הוא מניעה היו

הנ"ל שזה מה שמכניס  'זוהר הקכפי שמבואר ב
 יצר הרעבלב האדם ולכן כאשר ה יצר הרעאת ה

נכנס וקונה שביתה בלב האדם בודאי לא יכנס 
שם בבחינת אין אני והוא יכולים  'תורה הקה

לדור במדורה אחת.
נה שבכל דור יש(...)  הנועם אלימלךכתב  

ר ליזהר בה במיוחד א' מן המצות שיש לאותו דו
י לפ יש להביןתיקון הדור ההוא, ווהיא שייכת ל

 .חזור עוד פעם בגלגולשאפשר ל

תמיד בכל דור מתאחז  יצר הרעשבודאי ה זה
אותו הענין שבה לבטל ביותר ומשקיע כל כחו 

מי שרוצה  י זהתלוי תיקון הדור ההוא, ועל כן לפ
לדעת מה המצוה המיוחדת לדורו יש לדעת את 

נלחם נגדה  יצר הרעזה לפי מה שיראה שה
ביותר לבטל את האנשים ממנה דוקא זהו 
הסימן היותר מובהק שהוא הוא הדבר שמיוחד 

מתאמץ  יצר הרעעבור תיקון הדור ההיא ולכן ה
בכל כחו לבטלם דוקא מזה כדי שלא ישיגו 

כבר לא  ידשלו (ואם האדם עתה בגלגול האחרוןתקונם 

ר כב, וזה יהיה ח"ו עוד הזדמנות לתקן את הענין כלל)
נזכר בספרי מוסר שהדרך שאפשר לכל אדם 
לדעת מהו עיקר תקונו המבוקש ממנו 
ושבעבורה ירד לעולם בגלגולו הזה הוא ע"י 

מתאחז אצלו  יצר הרעשישים לבו לראות במה ה
(תהלים על הפסוק  ביותר להכשילו בה, וסמכוהו

וגו' והיינו שבמה מאויבי תחכמני מצותיך קי"ט) 
נלחם נגדי ביותר זה ) יצר הרע(שהוא השאויבי 

מחכים אותי להבין את מצותיך שעלי לעשות 
  .ביותר

שבענין הנ"ל דהיינו  יש להביןהאמור  
בדורינו כל כך  לטיפוח היופי שהתגבר יצר הרעה

ויותר מבכל הדורות בין אצל האנשים ובין אצל 
סימן מובהק שבזה דוקא תלוי הרי זה  הנשים,

ישנו עוד פרט שהוא  ענין זהתיקון דורינו זה, וב
חזקה אחרי הרדיפה מאותו שורש, והוא ענין ה

יצר שגם בזה התאחז והתגבר ה ,בכלל גשמיות
ומזה  מכל הדורות שלפנינו, כמו כןמאוד פי  הרע

(שהוא מתחלק לב'  ענין זהיש לנו להבין שדוקא ב

תלוי תקון הדור שלנו ותקון של פרטים הנזכרים) 
  .שנמצא בדור הזה 'וא 'כל א

נמצא  'זוהר הקמה שנזכר מדברי ה 
דבר הרי זה  שהדבר שבו תלוי תיקון דורינו

 שגורל כל רוחניות האדם תלוי בה מב' טעמים
שזה הדבר היותר מסוכן תמיד לכל אדם לפול  א)

שבדורינו עיקר  ב) ,ח"ו יצר הרעלגמרי ברשת ה
בה ואם לא מצליח בזה נופל  התיקון שלנו תלוי
  .עולם הבאותקותו לחיי ה ח"ו בפח כל תקונו

          
כן לאור כל זה עלינו להחלץ חושים  

ולחזק רוחינו מאוד במלחמתינו היום בזמנינו 
ענין זה של רדיפת הגשמיות וענין טפוח יופי נגד 

הגוף שזה נעשה בעוה"ר גם אצל הרבה 
 תלמידים לומדי תורה כעבודה זרה של היום,

ההיפוך הגמור מדרכה של תורה שאפילו והרי זה 
 ל"כמו שאמרו חזבגשמיות המוכרח יש למעט 

על הארץ תישן וחיי צער תחיה והרמב"ם כתב 
שאין התורה נקנית מתוך עידון הגוף והרי ענין 

א' מעידוני הגוף, ועוד יותר הרי זה  טיפוח היופי
ין התורה מתקיימת א (ברכות סג:)חז"ל מרו מזה א

א"כ מה שעושים  ת עצמו עליהאלא במי שממי
היום במקום למעט הנאות ועידון הגוף ולחיות 
חיי צער וכו' לא די שלא עושים כך אלא אדרבה 

מזה דהיינו שמוסיפים  עוד עושים ההיפוך הגמור
 אופן זהעידון והנאת הגוף א"כ איך אפשר ב

, ועוד יותר מזה שאפילו תורה הק'לקנות קנין ב
ן תינוקות של בית הילדים הקטנים שהם עדיי

 גם רבן שלא חטאו והבל פיהם אין בו חטא

 עולם הזהמפטמים בכל מיני הנאת ועדוני  אותם
אי כמה שאפשר, ואח"כ תמיהין ושואלים למה 

סבלנות להם להתרכז ללימוד ואין להם  אפשר
  .טולשום דבר

הולכים להתייעץ עם המשכילים החדשים והם  ל כןוע טו
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כן עלינו לשים ללבנו הענין הזה ולעשות  
נגד המשחיתים לחנך את בנינו ובנותינו  דוקא

מנעוריהם משעה שיוצאים מגיל הפעוטות כבר 
מאז יש לחנכם ולהבינם את הדרך הזה ולהמאיס 

רדיפת הגשמיות ותענוגיו וזהו דרך  בעיניהם את
מכל ו טזהתורה האמיתי כמבואר במסילת ישרים

 .יזלהמאיס בעיניהם ענין טפוח הגוף שכן

בספרי מה שכתוב  זהענין יש להזכיר ל 
נגד "כ, "על אויבך"על הפסוק כי תצא למלחמה 

כונת הספרי במה  להבין צריך ביאורו "אויבך
פעם פשט  נוראמנגד אויבך, ושמוסיף לפרש 

שכונת הספרי כמו במלחמה בס"ד פשוט מאד 
גשמית שאדם רוצה לנצח את אויבו ולגבור עליו 

 להלחםכדי הוא צריך לדעת עם מה שונאו בא 
כנגדו ועל זה שולחים מרגלים לדעת איזה נשק 

על ו יש לו ומאיפה רוצה להלחם ובאיזו צורה
ידע לכוון את יריותיו בדיוק מולו מנגדו  ידי כן

כאשר לא ידע לכוון כנגדו יכול  מה שאין כן
להיות שכל יריותיו לא יצליחו כי לא יהיו 

 להתגבר עליו וכך לא יוכל, מכוונים נגדו
מפרש הפסוק בזוהר הק' ידוע ש והנה, ולכבשו

ולפי זה יש   ,כי תצא למלחמה על מלחמת היצר
תגבר להאיך  שכונתו ללמדינו כונת הספרי להבין

תמיד דוקא אם תלך ועל זה אמר על היצר הרע, 
שהוא רוצה  שתראה מה כלומר שכלנגד אויבך 
דברים אתה תלחם בו לעשות  דוקאממך בזה 

שהם מנגדים  שמכוונים ויורים זיקים וחצים
לענין ההוא, וגם לעשות סייג ומשמרת 

להתרחק מאד ממה שרוצה להכשיל  למשמרת
אותך רק כך מנצחים אותו וא"כ בנסיון שיש 

מתגבר  יצר הרעמי שמרגיש שהיופי טפוח הב
 ורוצה להפילו יתרחק ביותר ענין זהעליו מאד ב

, וכמו שמצינו מכל דבר שקשור לטפוח היופי
                        .)יח(נדרים ט:בגמ' 

 
שהשביע אברהם אבינו את אליעזר 
שילך ליקח אשה לבנו ממשפחתו, שאל אליעזר 

' דאולי לא תאבה האשה וגו' ואמר לו אברהם ש
אלקי השמים ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה 

  .לבני
ישלח מלאכו  למה אמר ד' א'לדקדק 

יהא בעזרך", שהרי למה לו  'דלפניך ולא אמר "
' דלהזכיר מלאך והלא מצינו במשה רבינו שכש

 משה רבינו ע"האמר לו שישלח מלאך ביקש 
' בעצמו דשאין רצונו במלאך אלא בגילוי פני 

  כביכול, וא"כ מדוע ברכו דווקא במלאך.
עיקר התשובה על השאלה  רהלכאוקשה  

כי היה ו' גשל אליעזר אולי לא תאבה האשה ו

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ממליצים לספק להם עוד יותר מתענוגי עולם הזה 
ולהוציאם לכל מיני טיולים מה שיותר וכמו כן להקל 
מעליהם מעול הלימוד עוד וכך תמיד הרי הם מוסיפים 
דברים עד שנלאה האדם מלעשות כפי עצתם כי לא רואים 

יש להם מה להגיד  שזה מצליח, ועוזבים אותם, ואז כבר
שההורים אשמים מפני שלא המשיכו  ,ולהתעולל עלילות

 בהטפולים שהם קבעו להם.
שהדרך להגיע לטהרה ) מה מקומות(בכשמבאר  טז

המבוקשת היא להמאיס ולהשניא בלבו את כל הענינים 
 ע"ש באריכות בכמה פרקים. ,הגשמיים ותאוותיהם

א לגלח ויש לשים לב בענין זה שגם מה שהנהיגו של יז
כמו שהיה מגלחין בכל  םפניהאת ראשם לגמרי בצד 

מקצת מהשערות היום הדורות שלפנינו אלא משאירים 
באמרם שכך נראה יותר יפה ואינם (שלא ישאר הראש חלק) 

קי הגוים וגם ומבינים הגרעון בזה וחוץ מזה הרי זה ח
שאלה של לאו של ובחקתיהם לא תלכו, ולאו של לא 

שהיה נחלת המשכילים שהחריבו כל  וזה מה ,תלבש וגו'

ו' אז גשאם לא תאבה ו יכול לומר לו בקיצור
ונקית משבועתי, ולשם מה צריך את כל 

אלקי השמים ישלח מלאכו וגו',  'דההקדמה של 
ואם הכוונה שמבטיח שיצליח בשליחותו א"כ 
מה ממשיך "ואם לא תאבה האשה" שמזה 

אין כאן  ולי לא יצליח וא"כמשמע שיתכן שא
  .הבטחה

מצינו שאליעזר  ר כךשאח צריך ביאור
הלא כבר היה לו  רהולכאו ’דהתפלל שיצליחו 

ישלח מלאכו וגו' ומדוע  ’דמאברהם ש הבטחה
  היה צריך להתפלל.

על מה  (כ"ז ז') רש"יכתב יש לעיין במה ש
אלקי "השמים" ישלח מלאכו  ’דשאמר אברהם 

אלקי  'דב וגו' דלא כבתחלה שכתוב ואשביעך
"השמים והארץ", ומפרש רש"י שרצה להזכיר 

' רק אלוקי דהיה כשלקחני מבית אבי שבתחילה 
צריך השמים שלא היה שמו מפורסם בארץ, ו

מה הענין להזכיר זה, ובפשטות רצה  ביאור
 ' בארץ,דלהזכיר הזכות שלו שהוא פירסם את 

 אבל בודאי יש לענין זה שייכות וקשר להענין
ה.להבין ענין ז צריך ביאורשנצרך לו כאן ו

לבקש  לאדם קשה שהלא הגמ' אומר שאין
היה שאם רצה להזכיר זכותו  עודבזכות עצמו, ו

 ומה היה הענין בתפלתו 'דזה לאת צריך לומר 
  .זה לאליעזר בתשובה על שאלתו את לומר

דהנה , אופן זהזו ב פרשהכל ענין לפרש 
ששליחות מלאך הכוונה על  איתא בספה"ק

הנהגה מיוחדת שלא כסדר הטבע הרגיל, שהנה 
לפי רצון יש הנהגה הרגילה הטבעית שמתנהלת 

ד' ית' שסידר במעשה בראשית וכך היה רצונו 
ית' שיתנהג העולם במדה זו, וזה הסדר הכניס 
הקב"ה בהבריאה ונעשה כבר מאליו כל זה בכח 
מאמרו ית' בעשרה מאמרות של מעשה 

לפרש  ל שם טובבשם הבע וכדאיתאראשית, ב
לעולם ד' דברך ניצב בשמים, (תהלים קי"ט) בפסוק 

דהיינו שכל דבור ודבור שיצא מפי ד' ית' עדיין 
קיים ועומד במקומו ופועל לעולם נצחי כמו 
בשעת אמירה, ולכן הנהגה זו נחשבת הנהגה 

ד' ית' בעצמו, אבל בשעה שיש  ל ידיישירה ע
ר בראשית שיקרה נס אזי שולח צורך לשינוי סד

מכיון שזה כי ד' ית' מלאך מיוחד לפעול הדבר 
 תיכף ומידא ואח"כ יה חדשה וזה רק לזמן ההוהו

ב"ה רוצה לייחד שמו על רא יתבטל לכן אין הבו
כי דבר ד' צריך (ולעשותו בעצמו שלא ע"י שליח) זה 

 "נצח ישראל לא ישקר" ו שכתובלהיות נצחי כמ
  וגו'.

בדרך כלל אין הקב"ה רוצה לשנות  פניםכל 
כי זאת היא ההנהגה שבחר בה ד' ית'  את הטבע,

 ל פיא את העולם בהנהגה כזאת שיהיה עוברל
 כוונהכן הוא הצורה הנ כי, דוקא דרך הטבע

כרם בית ד' והרי זה קוץ מכאיב בעיני זקני הדור שזוכרים 
את כל זה ואיך שנלחמו פעם בחרב וחנית נגד המתפרצים 
הללו, והיום נעשה זה כאלו שזה נחלת בני תורה המקובל 
מהדורות שלפנינו וזה כואב מאוד ד"י, ובודאי שזה כלול 

ל שזה רמוז בתורה הק' בפסוק במה שכתב הזוהר הק' הנ"
ותתפשהו וגו' שעל ידי כן מכניסים את היצר הרע בלבבם 

 לשלוט עליהם ועל זרעם לגמרי ח"ו.
במי שהיה שערותיו תלתלים ויפים מאד וראה שרוצה  יח

 ל עצמוהיצר הרע לטורדו מן העולם על ידי כן קפץ וקבל ע
, ושבחו שמעון ם שמיםנזירות ואמר העבודה שאגלחם לש

הצדיק ואכל מקרבנו אע"פ שלא אכל משאר קרבן נזיר 
 ע"ש. ,שנטמא

המהר"ל שלכך נקרא העולם הזה  ה שכתבוידוע מ יט
בשם "עולם" כי הוא מלשון העלם שבה נעלם כבוד 

 מלכותו והנהגתו ית' שאינה נראית כנזכר.
ואפילו בעולם היצירה ששם גם נמצא הקליפה וצד  כ

הרע, עם כל זה אין שם ענין של כפירה במלכות שמים 

הקב"ה רוצה שיכירו כי שצריכה להיות בעולם, 
את אותו דווקא מתוך הצורה הזאת שברא 

של בריאת העולם עולם, וזה המטרה העיקרית ה
והטבע, שבה  שיכירו אותו מתוך הבריאה

הבשרי כבוד  ואינו נראה לעיני האדם יטנעלם
  מלכותו ית' והנהגתו.

מה דאיתא בספה"ק בטעם בריאת 
' כביכול שיהיה לו דירה העולם כי נתאוה ד' ית

בתחתונים, והיינו מתוך מדריגה התחתונה 
והשפילה ביותר שבה נמצא העלם כבוד מלכותו 
ויש בחירה לעשות נגד רצונו דבר שאיננו 

רק בעולם  (בכל שאר העולמות העליונים)בנמצא 
הוא העולם  עולם הזהומכיון שה כהעשיה הזאת

ם היותר תחתון בדרגתה לכן כשמכירים ומגלי
מלכותו והנהגתו ית' מתוך הטבע וההעלם הזה 
זה מה שנקרא שעושים לו ית' דירה בתחתונים 
שגם בה יכירו ויאמינו שהוא לבדו עשה ועושה 

  ויעשה לכל המעשים.
כשאין צורך לשינוי הטבע היא דרך  

לפעמים  בכל זאתשאלא , כאהמעולה והמשובח
' מפני שנחלש דכשיש צורך לגלות את יד 

אזי אין ברירה וצריך לעשות נס למעלה  האמונה
מתוך זה יתקרבו ויגיעו אח"כ בכדי שמן הטבע 

' אף בתוך הבריאה הטבעית דשוב לגלות את 
שתכלית של כל נס  (סו"פ בא)מב"ן בר וכדאיתא

בתוך גם  ד'יגיעו אח"כ להכיר את  על ידי זהש
להאמין שגם הטבע מונהגת רק ממנו ית',  הטבע

  .ע"ש
מהאמור שכשהאדם הוא שלם  

באמונתו ובטחונו בד' ומגלה ורואה את ד' ית' 
והנהגת  עולם הזהוהנהגתו והשגחתו מתוך ה

הטבע עצמו אז ד' ית' מתנהג אתו במדה כנגד 
מדה ומנהיגו בכבודו ובעצמו ע"י הנהגת הטבע 
שזו המדריגה המעולה והמשובחת שהוא מונהג 

וזה היה  מאתו ית' לבד ישר בלי שליח ומלאך,
, וזכה לזה מכיון ה"אברהם אבינו עמדריגת 

שהוא היה הראשון שגילה את ד' ית' מתוך 
שהוא  ל"ו שאמרו חזוכמ כבהטבע והנהגתה

הוריד את  על ידי כןעשאו להקב"ה אדון בעולם ו
  הבריות. שכינתו ית' לארץ והרגלו בפי

ברהם שכן כל מה שהיה נצרך אליה א
המעולה שהוא ע"י נעשה לו בדרגא  אבינו

הקב"ה בעצמו על ידי סדר הטבע והבריאה, ולכן 
היה בטוח שהשליחות ששלח את אליעזר יצליח 
ד' את דרכו ויסכימו לשלוח את רבקה ולא 
יצטרך להיות שום נס ושינוי הטבע וכנ"ל, וזה 

לעורר זכות זה להמשיך  אברהם אבינומה שכוון 
 הנהגה זאת גם לשלוחו אליעזר, ולכן הזכיר
אלקי השמים והארץ כשדבר אל אליעזר 

וגם לרמז לו לאליעזר שיתכונן ויכין בתחילה 

שם ההעלם הזה ולכן כי אין אלא כולם מאמינים בד' ית' 
בהכרח ניכר מלכותו והנהגתו ית' ולא שייך לכפור בו, 

 כידוע ענין זה.
מכמה אמוראים (תענית כ"ד:) וכן מצינו בחז"ל  כא

להם דבר הנצרך להם בדרך נס לא רצו להנות  כשהופיע
ממנה ואמרו אסור להנות ממעשה נסים, וכן מצינו בגמ' 

מעשה באדם אלמן שהיה לו תינוק ושלא היה  (שבת נ"ג:)
לו כסף לשכור מינקת ונעשה לו נס שיצא חלב מהדדים 
שלו, ואמרו ע"ז בגמ' שם לחד מה דאיתא כמה גרוע אדם 

 ראשית.זה שנשתנו עבורו סדרי ב
ועל ידו יצא לאור מטרת הבריאה כנ"ל לעשותו דירה  כב

עבורו ית' בתחתונים ולכן כתוב בהבראם וכמו שאיתא 
 (ששמו הם אותיות בהבראם)בחז"ל שהוא לרמז על אברהם 

שממנו הושתת העולם וכאלו נבראת רק אז כשהיה 
 ו שכתובאברהם אבינו בעולם והוא היה בזה יחיד כמ

 אחד היה אברהם וגו'. (יחזקאל ל"ג כ"ד)
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עצמו לדרגא זו ע"י שיהיה שם שמים שגור בפיו 
ויזכור את ד' בלבו לחזק בטחונו בו וכמו שהיה 
עושה יוסף הצדיק שהיה שם שמים שגור בפיו 

 ה שכתובזכה למ על ידי זהו) (בראשית ל"ט ג')(רש"י 
(כלומר במעשה  "עושה ד' מצליח בידו ואשר הוא"

  .וזה היה צריך אליעזר להביןידיו בדרך הטבע) 
הטיל אליעזר ושלא הבין זאת מכיון  

ושאל אם כל כך  מום בהשליחות ע"י שלא בטח
על שברהם אבינו לא תאבה וגו' ועל כן אמר לו א

קלקל את ההנהגה הזאת ונתן בו טעם  ידי כן
י מה שהיה לפני שגילה לפגם לכן חזר הענין לפ

את ד' בארץ, ועל כן בכדי לראות  ברהם אבינוא
הנהגת ד' ית' יצטרך להיות ע"י נס וכמו שסיים 

  ואמר כאן הוא ישלח מלאכו לפניך וגו'.
מתחלת הענין  עוד פעםפתח ואמר  

באמרו ד' אלקי השמים ולא הזכיר ואלקי הארץ 
 כמו שאמר בתחלה כי כוון בזה להמשיך הענין

 גם כןבדרגה אחרת מבקודם כנזכר ולכן הזכיר 
ואם לא תאבה האשה וגו' כי מעתה כבר אינו 
בטוח בכלל שיצליח בשליחותו כי מכיון שיצטרך 

ואין הנס וההצלחה בטוח כלל כפי הכלל  כגנס
, ואע"פ שבודאי לא יגרע כדשאין סומכין על הנס

מה שצריך לקבל ע"י שחטא  ברהם אבינומא
ציא ליעזר לא יזכה להושלוחו, אלא שאם א

השליחות כי אבד זכותו אזי יזמין ד' ית'  לאור
שליח אחר או דרך אחרת שעל ברהם אבינו לא
וזה מה זוגו של יצחק,  בת יגיע אליו י זהיד

שסיים ואם לא תאבה האשה ללכת "אחריך" 
דייקא שאתה לא תהיה ראוי להיות השליח ואז 

ואז יהא שליח אחר  ,ונקית לגמרי משבועתי זאת
  .הרבה שלוחים למקוםכי 

כששמע את דברי אברהם התעורר  
לתקן את הפגם שלו בבטחון ולכן כשהגיע לחרן 

יותר  רההתפלל "הקרה לפני" ולכאולבאר המים 
לפני ולא בלשון  תזמיןלשון היה לו לאמר 

דווקא להדגיש בזה שרוצה אלא שרצה , כהמקרה
ת הנקראת מקרה שיהא מתוך ההשגחה הטבעי

ולא מתוך נס כנ"ל, וזה גם מה שהזכיר עשה 
שתחזור  חסד עם אדוני "עם אברהם" שביקש

ההנהגה כמו שהיה ראוי להיות מתחלה בדרגת 
להכיר את ד' ית' מתוך סדר הטבע  ברהם אבינוא

וההשגחה וכמו שאמר שתצא אליו הנערה 
(ובזה יהיה לו סימן מן השמים שתיקן המיועדת וכו' 

ולכן תיכף כשהתחיל לראות ות ונסלח לו) המעו
סימן הראשון שאמרה וגם לגמליך אשקה הבין 
מזה שהתקבל תפלתו וחזרה ההנהגה לפי דרגת 

(כדי בבטחונו בד'  תיכף ומידאברהם לכן התחזק 

ולא רצה לחכות אפילו רגע עד לתקן מעוותו) 
שיתברר הענין כי אז כבר לא יוכל להפעיל 

' כאמור לכן מיהר לתן ולהוכיח את בטחונו בד
לפני שיפסיד  תיכף ומידלה הצמידים דוקא 

  .כוההזדמנות הזאת

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

כי ידע שלבן ובתואל לפי רשעתם בודאי ירצו לעכב  כג
ויצטרך להיות איזה נס להכריח אותם שיראו שד' ית' 

 מנהיג הענין ואין להם ברירה וכמו שכן היה בסוף.
מה שאין כן בזמן שהאדם בדרגא שאין צורך לנס  כד

יתקיים הדבר בלי נס אלא בדרך  יועיל לו הבטחון שבודאי
הטבע, ומזה יוצא לנו ידיעה חשובה שכשהאדם נצרך 
לישועה וצריך להפוך עולמות עד שיפעול ישועתו יש 
עבורו דרך קלה אם יעבוד על מדת הבטחון והאמונה 
שיתרגל להיות שם שמים שגור בפיו ובלבו לראות את ד' 

היה ית' בהשגחתו הפרטית כל שעה ושעה על ידי כן י
לפעול ישועה מכיון שיכול  והשער תמיד פתוח לפני

 ל זהלהופיע ישועתו מוסתר בתוך הטבע וסדר הבריאה וע
אין צריך להרעיש את השמים והארץ ועוד כי הרי זה נעשה 

יש להוסיף לבאר הענין איך יתכן  
שהיה  ברהם אבינושאליעזר שגדל בביתו של א

דולה ומשקה מתורת רבו והיה מהעשרה 
בחיים, איך אדם צדיק  ן עדןצדיקים שנכנסו לג

כזה לא יהיה בטחונו שלם בד', וגם איך לא היה 
אחרי  ה"אברהם אבינו עבטוח בזכותו של 

שראה תמיד ההנהגה שהתנהג ד' ית' תמיד עם 
וגם הוא היה הלוחם נגד הד'  ברהם אבינוא

וראה ההצלחה  ברהם אבינומלכים יחד עם א
יום  ברהם אבינווסיעתא דשמיא שהיה אצל א

ה תמיד, איך לא האמין בדבר כזה שהוא וליל
  פחות רבותא משאר הדברים הנזכרים.

נקדים קושיית העולם  ענין זהלהסביר  
שלכן כתוב (כ"ד ל"ט) רש"י  ה שכתבהידוע, במ

ֵאַלי מפני  גם כןֻאַלי חסר ויו שיהיה משמעו 
שהיה לאליעזר בת והיה מחזר למצוא עילה 

לקח את בתו  וברהם אביניפנה אליו אע"י זה ש
היה ם כן שא ל זהעבור יצחק, ומקשים העולם ע

(בפסוק מתאים יותר להיות נכתב חסר ויו לעיל 

בשעת מעשה דהיינו בשעה שאמר זאת ה') 
לאברהם ולמה רמזה תורה את זה דוקא כאן 
בשעה שסיפר את הענין שאז כבר בטלה הנגיעה 
הזאת שהרי כבר ידע שבין כך לא יוכל לקחתו 

 (ומתאמרא גם בשם הרה"ק מקאצק)תרצים לבתו, ומ
דבר חשוב שעלינו  'תורה הקשבזה מלמדינו ה

לדעת שכך הוא לפי הטבע שכאשר יש לאדם 
נגיעה אינו מרגיש שיש לו נגיעה רק אחרי שכבר 
אין לו הנגיעה אז אפשר לו להרגיש ולהכיר 

היה כאן  כמו כןשהיה לו מקודם נגיעה, ע"כ, ו
שבשעה שהיה לאליעזר הנגיעה לא הרגיש 

  בעצמו הנגיעה.
 בדרך כללהוא שהנגיעה הוא הענין 

בעומק לב האדם מתחת הכרתו, והנגיעה שיש 
לו משפיע על מחו שיחשוב ויראה את הדברים 
לפי נגיעתו, ובהכרת האדם אינו מודע מזה כלל 
אלא הוא חושב שרואה בשכלו כך מפני שזהו 

ת ורק אחרי שבטל הנגיעה נפתח להאדם האמ
עיני השכל להבין ישרות הדברים בלי עקמימות, 
ולכן אחרי שבטלה נגיעתו של אליעזר אזי 
כשחזר על הדברים האיר לו עיני השכל לראות 
ששאלתו הקודמת אולי לא תאבה הופיע לו 
בלבו רק מכח נגיעתו ולולי הנגיעה היה בוטח 

  דרכו בודאי.בזכותו של אברהם שד' יצליח 
המבואר כאן מה שגרם לו נגיעתו של  

ירד מדרגת אמונתו  על ידי כןאליעזר הוא ש
ובטחונו בד' ושאל אולי לא תאבה האשה וגו', 
מזה יש לראות גודל כח הנגיעה שיכול לגרום 

 (כאליעזר עבד אברהם)אפילו לאדם גדול בענקים 
לסוט ח"ו מאמונתו בד' ולכן על האדם תמיד 

(מתחת הכרתו) בעצמו שאולי יש לו בלבו  לחשוד

איזה נגיעה שמבלבל שכלו ואמונתו ובטחונו בד'.
למה נגיעה גורם לעקם את השכל  להבין

והדעת מדרך הישר כי כשיש לאדם נגיעה שאינו 

ע"י ד' ית' בעצמו וממילא לא יהיה על זה כל כך קטרוג לכן 
 בקל יקבל ישועתו.

לא הכל כי הרי אנו מאמינים שאין שום מקרה א כה
מושגח מלמעלה, וכמו שביארו המפרשים בפ' בחוקותי 

על  בתוכחה שכתוב ואם תלכו עמי בקרי דהיינו שתאמרו
מקרה הוא ולא תתעוררו לשוב בתשובה על ידי זה  הצרות

אזי יהיה העונש והלכתי אף אני עמכם בחמת קרי דהיינו 
שיהיה הסתר פנים שכבר לא יהיה ניכר ההשגחה וזה עונש 

(בפ' גדול כמבואר ענין זה במפרשים ומה שמצינו היותר 

שדבר יעקב אבינו ליצחק בלשון כזה כמ"ש תולדות כ"ז כ') 
כי רצה לדבר בסגנון  (ול"א הזמין)כי הקרה ד' אלקיך לפני 

 דבורו של עשיו הרשע.
(כמו שאמרו אבל בכל זאת תפלתו הועילה רק מחצה  כו

רוצה לעשות איזה דבר מפני שקשה לו לפי 
טבעו לעשותו או שאינו נעים לו כי יתבייש בה 

 ל פיוכדו', אמנם אם יאמין עמחבריו ומסביבו 
הרי זה יחייב אותו  הדברשכלו שכן נכון 

לעשותו, ולכן יש לו נגיעה שלא רוצה להבין 
שהדבר נכון כדי שלא יתחייב לעשותו, ועל כן 

רוצה לרמות את עצמו ולהבין שאינו  הרי הוא
ועל כן תמיד יראה בשכלו איזה צד לומר , נכון

הכרעה , אבל באמת כל הכזשלא נכון הדבר
והמסקנא הזאת בבירור הדבר נעשה מתוך 

 נגיעתו ועל כן אין זה מוסמך כלל.
זה הוא כלל חשוב והלכתא רברבתא יש  

ללמוד מזה לגבי אמונה שהסיבה לאלו שלא 
רואים את האמונה בשכלם הוא מפני שאינו 

ויצטרך  עול מלכות שמיםרוצה לקבל עליו ה
ר לא לראות לקיים כל מצוותיו ית' לכן הוא בוח

יוכל להכניע את לבו  על ידי כןאת האמונה ו
שהרי  עול מלכות שמיםולשחררה מלקבל עליו ה

יש לו תירוץ טוב שמה יעשה אם אינו רואה את 
האמונה, אבל האמת הוא שלולא הנגיעה שאינו 
רוצה בקבלת עול היה יכול בקל לראות את 

  האמונה. 
הכלל הוא תמיד שמה שרוצה  כל פנים

דם להאמין הוא מאמין וכבר בארנו בס"ד הא
שלכן נענש האינו מאמין על חוסר  במקום אחר

אמונתו ואינו נחשב כאונס ולאמר עליו שמאחר 
כי האמת הוא  ,שאין לבו מאמין מה יכול לעשות

שכל יהודי מי שעמדו רגליו על הר סיני יש לו 
רק הרי זה  אמונה בעומק לבו, ואם אינו מאמין

צה להאמין מכח איזה נגיעה מפני שאינו רו
  שבלבו שמסלף שכלו ולבו.

בזה את עצמו  כן צריכים תמיד לחשוד
דרך שקר הסר ממני ותורתך "ולהתפלל מאוד 

כי כל זמן שהשקר נמצא בעומק לבו לא  "חנני
ויתפלל גם כן  ,יוכל להשיג כלל אמתה של תורה

ד' דרכך אהלך  הוריני", "הדרכני באמתך ולמדני"
, כי אם האדם "באמתך יחד לבבי ליראה שמך

אינו הולך עם האמת בעומק לבו לא יוכל ליחד 
  לבבו ליראת שמים באמת.

ישכם עושים חסד "ואמת" אם ועתה  
במה  כוונההמה  צריך להבין אדוני וגו' את

בפר' ויחי מפרש רש"י על ועשית ( ,אמת שהזכיר כאן

עמדי חסד ואמת, שחסד שעושים עם המתים זה חסד של 

  .)אמת וכו', אך כאן אי"ז שייך

 יש לדעתנקדים קודם מה ש לבאר 
מ'  שמיםנה ידוע שזיווגו של אדם מכריזים בהש

מגיע  בכל זאת מנם, איום לפני יצירת הוולד
שיש בחירה  ה לעינים כאילוהזיווג בצורה שנרא

באמת הבחירה שלו הוא רק עד אבל , בה לאדם
שלב מסוים שנותנים לו משמים הזכות לבחור 

קצת לנס ועדיין היה צורך במ חז"ל תפילה עושה מחצה)
דהיינו שרצו עדיין בתואל ולבן לעכב הדבר ואע"פ 
שהתביישו בזה מלפני אליעזר מאחר שהוכיח להם שמאת 
ד' היתה זאת וכמו שאמרו שמד' יצא הדבר לא נוכל דבר 
אליך רע או טוב, בכל זאת רצו לעכב הדבר לצאת לאור 
בפועל ושמו לו סם המות בתוך האוכל ועל זה הצריך לנס 

שסבב הקערה עם הסם המות לצד של בתואל ע"י מלאך 
 כדאיתא ובזה מתבאר כל הענין כמין חומר בס"ד.

ובדבר שתלוי אי מאמין בה או לא הרי הוא בונה בתוך  כז
לבו ומחו סלידה להאמין בהדבר, ומחו מעבד את הענין 
דרך שכלו להסיק מסקנא לפי רצונו שבעומק לבו ועל ידי 

 זה ירגיש משוחרר מעשיית הדבר.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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רוצה בזיווג זה שקבעו לו, אך  גם כןהאם הוא 
אח"כ מגיע שלב שבו כבר דוחפים אותו משמים 

לעשות השידוך, וכן רואים  מכריחים אותוו
בהרבה מקרים שדחו הצדדים כל הזמן את 
השידוך ולאחר זמן יצא השידוך לפועל, והיינו 

ע"י משמים אותם כנ"ל שהגיע שלב שדחפו 
מרגישים שאין להם  על ידי זהאיזה סיבה ש

כבר מסכימים להשידוך ונמצא  על ידי כןברירה ו
חי  והנה מי שהוא הבחירה, שנלקח מהם

שהוא ית' מנהיג אותו ויודע ונה ובטחון בד' באמ
ובכל מאורעותיו בכל עניניו וקובע עבורו הכל 

יודע שלא יגיע לו רק מה שנגזר  הרי הואוכדו' 
מתעקש נגד ההשגחה כי ועליו ולכן אינו נלחם 

יודע שזה לא יעזור לו בין כך ובסופו של דבר 
  .כחעליו בין ירצה ובין לא ירצהיצא מה שנגזר 

שיש לאדם  בחירההאמור נמצא שכל ה 
אם לקבל את זה ברצון ובאהבה  בזה הוא רק

, או שינסה להתעקש נגד ובאמונה שזה לטובתו
ההשגחה וההנהגה העליונה ואז יהיה כל ימיו 

מה כעס ומכאובים על כל מקריו ומאורעותיו, 
בוטח מאמין שהכל לטובתו ההמאמין ו שאין כן
 רואה את הטובה בגלוי לא לפעמים אם ואפילו

יודע ומאמין שזה רק לזמן  בכל זאת עולם הזהב
 אבלשהוא ארעי  עולם הזההקצר שהוא נמצא ב

יתגלה לו  נצחישהוא  עולם הבאל על כל פנים
הרי הוא רגוע ולא  , ובזההטובה שהשיג בה

נעשה מבוהל ועצוב משום דבר ומשום מאורע 
 מישתמיד שמח וטוב לב, נמצא  הרי הואאלא 

מה שאין  ,טוב לו בזה ובבא שחי באמונה כדבעי
מפסיד בין נגד ההשגחה תעקש מנסה להה כן
אוכל את שכל ימיו כעס ומכאובים ו עולם הזהב

 נתבשרו תמיד וגם בבא לא יקבל שכר ובבחי
מר שא (יומא ע"ב:)גהנום וכדאיתא בגמ' תרתי 

רבא לרבנן בבקשה מכם לא תירתון תרתי  להם
  גהנום.
אליעזר, שהנה שידוך זה  ר להםשאמ מה 

 הוא "אמת" היינו שהוא השידוך שנגזר מהשמים
 ו שכתוב(כמו שידע מהסימן שהראו לו מן השמים כמ

ולכן אמר להם "אותה הוכחת לעבדך ליצחק וגו') 
יצא לפועל אך עכשיו  הזה כל סוף השידוך שסוף

עדיין יש לכם הבחירה האם יהא זה בהסכמתכם 
או לא, וזה מה שביקש שתעשו חסד להסכים 
לזה, שהלא זה השידוך האמיתי ובסוף הוא יהא 

אלך אפילו שאמרה וכדברי רבקה (אפילו בעל כרחכם 

, וכמו שרואים שבתואל כמבואר ברש"י שם בעל כרחכם

אין  ם כןנו לו שאע ל זהוע )שניסה לעכב מיד מת
אנו יכולים לענות לך מטוב עד רע כי זה בין כך 

שידוך האמיתי, הלא תלוי בנו כמו שאמרת שזה 
  .וק"ל

מה שאמר  צריך ביאורלפי האמור עדיין  
חסד "עם אדני" ועוד יש לתמוה על ביטוי זה 

שיסכים לשידוך  ן אדםבכלל איך שייך לבקש מבנ
עם השני, ועל כן שאינו רוצה בכדי לעשות חסד 

ענין הענין שדוקא עם האמור יובן גם  יש לפרש
, כי מאחר שהודיעם שבין כך יהיה השידוך זה

יכולים הם לעכבו  בכל זאתלבסוף, אמנם 
לבינתיים ולדחותו לאחר זמן, ועל זה בקש מהם 

 ו שכתובשמכיון שאברהם כבר הגיע לזקנה כמ
וגו' והוא כבר רוצה  "ואברהם זקן בא בימים"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
אין הכוונה שכל שידוך שמציעים לאדם יקבל אותה  כח

בסגירת עינים בין מתאים בין לא מתאים לו, אלא הכוונה 
שלא יקפיד ויהיה בררן יותר מדאי וירצה להבטיח לעצמו 
במאה אחוז שיהיה מרוצה ושיקבל מזה סיפוק ושביעת 

, אבל הקפדה ובדיקה ובירור מותשלומברצון כפי רצונו 
בינונית הרי זה מכלל השתדלות שחובה לעשות בכדי 

לראות נחת מבנו יחידו שיחתן אותו עוד בחיים 
חיותו, לכן כמו שודאי אפשר לבקש ממי שכבר 
עומד להשתדך עם השני שיעשה חסד עם 
מחותנו שיקדים את החתונה כדי להתחסד עמו 

ומקובל לכל אדם, בזה ניסה לפעול  ה פשוטוז
תיכף שלא יעכבו את הענין מלצאת לפועל כבר 

  ואש"ה בס"ד. יד,ומ
על ואפנה " ,גידו ליתאמר להם ואם לא ש 

בטוח  שמשמע מזה שלא היה ימין או על שמאל",
 יש לפרשובוטח בזה שזה יצא לפועל לבסוף, 

 שאע"פ שיש לאדם זיווג המיועד עבורו אופן זהב
יכול לקח עוד  עם כל זהוהוא זיווגו האמיתי 

לעיקר בת זוגו, וזה מה שאמר להם  כפלגשאשה 
 יסרבו יקח עבור יצחק איזה אשה אחרת שאם

והיא תהיה צרה אליה וזה יגרום לבתם  בנתיים
פחות מאושרת לחיות תמיד עם צרתה לפני להיות 

ויותר מזה שמכיון שהאשה הנוספת תהיה  ,עיניה
 ראשונה ממילא היא תהיה עקרת הבית ורבקה

שבזה שהסכימו ולא נמצא  ,תהיה כטפילה אליה
תהיה  על ידי כןסירבו עשו חסד עם רבקה ש

רק  וע"י הסירוב יכולים יותר מאושרת כל השנים,
לגרום יותר סבל אבל בין כך לבסוף תגיע אל בן 

מה לכם לצרה זו עדיף  האמיתי, ועל כן הזוג
  .תהיה מאושרת על ידי כןשתסכימו עתה ו

          
שאם נגש  'וא 'כל אהוא הענין אצל  כן

להשידוך שיעדו עבורו מן השמים באהבה ורצון 
כי הוא יודע ומאמין שמד' אשה לאיש אזי יהיה 
מאושר תמיד עם בת זוגו וכל מה שיארע לו 
אתה יקבל תמיד באהבה ורצון וירגיש תמיד 
מאושר ושמח כי יאמין שכך קבע לו ד' ית' 

ואפילו אם הוא צריך לפעמים לסבול  ,לטובתו
על ידי רק לטובתו ולתקונו ו גם כןרי זה קצת ה

וראה "(קהלת ט' ט')  ה שנאמריוכל לקיים מ כן
חיים עם האשה ... "כי היא חלקך בחיים" וגו' 
ולא יחשוב מחשבות להתחרט על גורלו שנפלה 

מי שחושב שהדבר תלוי  מה שאין כןלו בחלקו, 
בו ובבחירתו אז על כל דבר קטן שיהיה קשה 

ם ויתחרט על שבחר לו בה למורת רוחו יתנח
ויחשוב אולי להפרד ממנה וכדו' כי הוא מאמין 
שיכול לשחרר עצמו מן הסבל שנגזר עליו וכדו', 
וכך לא יוכל לראות חיים טובים עם חלקו וגורלו 

  אלא יהיה כל ימיו כעס ומכאובים.
זה יתפרש היטב ב' הכתובים המכחישים  
צא אשה מ (משלי י"ח כ"ב) ה שכתובמ א) את זה

ומוצא אני את  (קהלת ז' כ"ו) ב)מצא טוב וגו' 
 (ח.)האשה מר ממות וגו', ובגמ' מס' ברכות 

הביאו חז"ל, וז"ל במערבא כי נסיב אינש אתתי 
... אמרי מצא או מוצא שנאמר וכו' מצא אשה 

, ומוצא אני את האשה (משלי י"ח כ"ב)מצא טוב 
ובפשטות הדברים אינו מובן  ,מר ממות ע"כ

(ומשמעות ת האמירה הזאת למי שנשא אשה, נוכו

הפשוט ששאלו אותו איך זה אצלו, אין זה מובן וכי רצו 

להודיע לכולם גורלו הרע ח"ו את עצמו  לצערו ושיבזה

, גם אינו מבואר במה תלוי ואיזה תועלת יצא מזה)
  הענין שתהיה טוב או רע.

שהענין תלוי  יש להביןלפי האמור  
עצמו בבחירתו שאם הוא מאמין שד'  בהאדם

ית' הזמין לו ובטחונו חזק בד' ומקבלה באהבה 

הטבע וסדר בראשית שרצונו ית'  ל פישיהיה הענין ע
(עי' לעיל מאמר ב', הוא ישלח מלאכו  שננהג בה בעולם הזה

  ספרינו האמונה וההשתדלות פ"ד.בעי' עוד ולפניך) 
יתרגל כך לרמות  גם רק זה אינו טוב כי אםואע"פ ש כט

עצמו והבנתו יוכל להשאר בכך לתמיד וזה ימנע ממנו 
אמנם עוד , על בריו לכל ימיו ח"ו 'להבין את התורה הק

שזה לטובתו אזי יהיה טוב לו עמה, וענין זה 
 "מצא אשה" ה שכתובמדוייק בלשון הפסוק במ

כלומר אם זה בעיניו כמציאה שד' המציא לו אזי 
יהיה טוב לו אתה, וזה כפי המוסבר לעיל, ואם 

"מוצא אני" כלומר שאני יהיה נראה בעיניו 
הרי זה יהיה לו  בחרתי לעצמי חלקי וגורלי אזי

  ח"ו תמיד מר ממות כנ"ל.
נוכל להבין שזה מה שרצו לרמז למי 
שנשא אשה שישים לבו לדבר הזה ויבין את 
אשר לפניו באיזה השקפה לחיות תמיד ובזה 
יהיה טוב לו בזה ובבא, ובזה מדוייק לשון 

אמרו שאלו אותו, כי אין זה  שאמרו "אמרי" ולא
(ועי'  לה אלא אמירה נעימה לטובתו וכנ"ל,שא

בספרינו האמונה והשתדלות פ"ד ששם הרחבנו יותר 

   לענין שידוך ע"ש). כוונהלבאר הגישה הנ

                       

דרך הלימוד הנכון שצריכים להעניק 
לתלמידים שזה גם עיקר נקודת השפעת המלמד 
והרב לתלמידיו ללמדם ולהרגילם בהבנת לימודם 
איך יבינו ואיך באיזה דרך יגיעו להבנת מה שהם 
לומדים, וזה מה שחשוב לדעת שדרך ההבנה משתנה 
לפי שנותם, כי אין להקטנים אותו כח ההבנה שיש 

ם, ואם יסביר לתלמיד הצעיר לפי דרך ליותר גדולי
עומק ההבנה ששייך ליותר מבוגר הרי זה רק יבלבל 
אותו ויעקם שכלו והבנתו ח"ו ובזה יצא שכרו 
בהפסדו, כי אם יקבל את מה שלא מתאים לדרגתו 
עדיף שלא יבין כלל וילמד בלי הבנה אלא בדרך של 

ועל כן יש ליזהר ולעשות  ,כטגמרא גמור זמורתא תהא
הבדל בין שיעורים שמוסרים לבני ישיבה קטנה לבני 

  ישיבה גדולה.
בני ישיבה מי שיודע ששיעוריו מתאימים ל

גדולים אלא בלית ברירה מכיון שלא מזדמן לו 
מקבל תפקיד ללמד לבני ישיבה  רי הואתפקיד כזה ה

אין לו רשות ללמדם אלא אזי יש לו לדעת ש ,קטנה
אם כן יכול לשנות סגנונו להורידו לדרגת הצעירים 

ח"ו מכניס עצמו  רי הואואם לא יכול לשנות עצמו ה
בגדר עושה מלאכת ד' רמיה, ואין היתר לעשות 

רמיה מפני צורך פרנסה, וזה עוד יותר  מלאכת ד'
חמור מפני ב' טעמים, א) כי לפעמים על ידי כן גורם 
להתלמידים להתייאש מעצמם כשרואים שאינם 
מסוגלים לילך עם הדרגא שנמסר להם בהשיעור והם 
בתמימותם לא יודעים שזה אשמת המג"ש ולא 
שלהם, ועל כן על ידי כן לפעמים נשארים מיואשים 

, ב) אפילו 'מקופחים מהתעלות בתורה הקלתמיד ו
שכן משיגים את הנלמד להם  םאם ירמו את עצמ

אבל באמת אינם מבינים את הענינים על בורים ועל 
לדמות  םידי כן נעשים רגילים לרמות את עצמ

וע"י  ,לעצמם שמבינים בשעה שבאמת לא מבינים
הרגל זה מתעקם שכלם מלהבין בישרות השכל ומכח 

בהבנה עקומה לתמיד ח"ו ועל כן על  ההרגל נשארים
כזה נאמר רבים חללים הפילו ועצומים כל הרוגיה 

  ח"ו, ודי בזה להעיר.

יותר גרוע מזה אם ילמדנו בדרך שאינו מתאים כנזכר, כי 
זה שאינו מבין כלל יתכן שיתעורר פעם ויתפוס את עצמו 
 שלא טוב הדבר ויחפש את הדרך האמת עד שימצאנה

אמנם זה שהתרגל  ,ל יגעת מצאת"בס"ד כמו שאמרו חז
לדרך עקומה לא יתעורר לתקן עצמו כי הרי נדמה שכבר 

  .יש לו הדרך ההבנה, ולכן הרי זה יותר גרוע מהשני


