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וידבר ד' אל משה לאמר כי תשא את
ראש ב י ישראל וגו' יש להקשות מכיון שכאן
הוא מצוה שצווה ד' למשה איך ימ ה את ב י
ישראל אם כן מה הכוו ה באמרו "לאמר" ,וה ה
האור החיים הק' הקשה למה הזכיר הכתוב לשון
"כי תשא" ולא בלשון הרגיל כי תפקוד וגם על
לשון "לפקודיהם" ,וע"ש מה שתירץ ופירש לפי
דרכו שזה רמז על הרמת ראשם כלו' שיתרוממו
מחסרו ם ש חסרו ע"י חטא העגל שזהו
משמעות פקודיהם מלשון חסרון )כמו "ולא פקד
ממ ו איש" שפירושו ולא חסר( ע"ש.
לפרש על פי דרכו בקודש בעוד אופן,
והיי ו שבפסוק זה רמוז עוד ע ין שאמר ד' ית'
למשה רבי ו והוא שכאשר תרצה להרים את ב י
ישראל ולקרבם לד' ועבור כך תצטרך לדעת מהו
תקו ו של כל א' וא' ומהו תכליתו שבעבורו בא
לעולם לתקן את עצמו בה )ושבזה תלוי עלייתו
והתקרבותו לד' ית'( עליך לעיין בב' דברים א(
לתהות על חסרו ו ולהבחין באיזה דבר הוא
לקוי ב( לראות באיזה דבר מקשה ומכביד עליו
מאוד יצרו הרע ומ סה למו עו מלעשותו ומזה
תדע את אשר לפ יך שבזה תלוי תקו וא.
פי זה יתפרש הרמז מוסר בפסוק זה באופן
זה "כי תשא" כלו' כשתרצה להעלותם ולאמר
לכל א' וא' מהו תקו ו אזי תתבו ן לבחון אצל
כל א' וא' "לפקודיהם" )מלשון חסרון כלו'( מהו
חסרו ו וגם איזה שלימות חסר לו כי היצר הרע
עושה לו את זה קשה ביותר ובזאת תדע שבזה
תלוי תקו ו ועל כן תודיע לכל אדם שיבין את
אשר לפ יו )ושלכן מת פל היצר הרע על דבר זה יותר
משאר הדברים ולכן אפילו אם יתן לו היצר הרע לעשות
שאר הדברים בקל אבל את זה לא יתן לו מפ י שיודע(

שכל תקו ו והצלחתו תלוי דוקא בזה ובכבישת
יצרו בע ין זה הקשה ,ובזה דוקא יהיה לו שיאת
ראשב ,ובזה יתפרש וידבר וגו' "לאמר" שיאמר
לב י ישראל את הע ין ה אמר כאן בדרך מוסר.

מטבע כל אדם הוא שיסכים לעשות הכל
רק לא את הדבר שקשה עליו ביותר והוא חושב
שזה לא ורא אם ישאיר רק אותו הדבר מכיון
שזה קשה לו כל כך ובכדי שיצליח לעשותו
יצטרך להשקיע בה הרבה אומץ וטירחא והרבה
זמן והרי במקום זה יכול לעשות ולהצליח
בהרבה דברים אחרים שיותר קל לו לעשותם
במקום שישקיע כל כך הרבה זמן וטירחא על
דבר א' בלבד ,ומכל שכן שלפעמים הרי זה ראה
בעי יו כדבר קטן לעומת שאר הדברים ש ראים
לו יותר גדולים וחשובים ,ועל כן האדם חושב
שאם יתקן הכל חוץ מדבר א' היחידי הזה יתקבל
תירוצו בבית דין של מעלה שהלא רק דבר א' לא
עשה מפ י שהיה קשה עליו ביותר ,אמ ם הבית
דין של מעלה יאמרו לו שמכיון שלא פעלת
העיקר מה שירדת עבורה לעולם ה ך מוכרח
לרדת עוד פעם בגלגולג.
להבין לפי האמור שבעצם כל חסרון
ש יתן לאדם אין זה כמו מום שקיבל את המום
עבור איזה עו ש שמגיע לו ,אלא הרי זה רק יתן
לו לשם סימן להורות לו בזה שידע מה תקו ו
שעליו לתקן ושבעבורו ירד לעולם הזה ולכן כל
הצלחתו בעולם העליון תלוי בה ,ועל כן לא יפול
האדם ברוחו בראותו שיש לו איזה חסרון שאין
לאחרים ויחשוב שזה סימן של ריחוק
שמרחיקים אותו משמים ולכן ת ו לו להיות
במצב שפל זה אלא אדרבא הרי זה בכדי לעזור
לו להגיע לתקו ו כ זכר.
להוסיף לזה משל יפה ,ממלמד ש יתן לו
כתה קשה מאוד ללמדם ,וה ה הוא רואה שלכל
שאר המלמדים ית ו כתות יותר קלים והכתה
הקשה ביותר בחר המ הל דוקא לתת לו והרי
הוא מתאכזב מזה מאוד כי הוא מבין שזה סימן
מובהק שהוא לא מוצא חן בעי י המ הל ואי ו
רוצה שיצליח ולכן הרי הוא מזלזל בו לתת לו
את הכתה היותר קשה כדי שלא יצליח )או שעל
כל פ ים לא אכפת לו שיצליח כי אי ו אוהב אותו(,
וכאשר לא יצליח יהיה לו סיבה לפטור אותו

מתפקידו בכלל.
באמת יכול להיות שהע ין הוא בהיפך
ממש ,שהמ הל חשב מכיון שזה הכתה קשה כל
כך והמלמד הזה הוא היותר מוצלח מכל שאר
המלמדים ולכן רק המלמד הזה שהוא מחזיק
ממ ו מאוד למומחה מוצלח במלמדות הוא
בודאי יצליח אתם בס"ד ,והרי ל ו מזה דוגמא
איך תלוי כל מצב רוח האדם בהשקפתו בכל דבר
אם בעין טובה או בהיפך והוא בעצמו קובע
לעצמו אם ירגיש מאושר או לא.
הוא הע ין באמת שד' ית' ותן לכל אדם
רק מצב שהוא לטובתו ההחלטית ורק כך הוא
יכול להצליח ודוקא הוא זה שיש לו האפשרות
והכח להתגבר במצב הזה ,אמ ם ע"י שהאדם
אי ו מסתכל בעין יפה ועל כל דבר שאי ו מבין
בשכלו המטופשת אזי תיכף ומיד על ד' יזעף לבו,
בזה הרי הוא מקלקל לעצמו כי מצב רוחו יורד
על ידי כן ואז כבר לא יוכל להצליח כי כך הוא
טבע האדם שלכל דבר צריך אומץ ,וזה תלוי
בשמחתו על הדבר או ההיפוך ,ו מצא שחייב
האדם להיות שמח בחלקו גם ברוח יות ואפילו
עם חסרו ותיו יש לו לשמוח ולהאמין ש יתן לו
לטובתו ושבודאי יתן לו גם הכח להצליח בה
במה שאחרים אי ם מסוגלים לעבודה זו או
מפ י שהוא זקוק לזה לתקו ו וזה מה שיצילו
מדי ה של גיה ם וכאמור ואחרי שיבטח לבו בד'
לשמוח בחלקו ויאמץ רוחו לבטוח בד' בודאי
יצליח בס"ד.
גם אחרי שחיזק את רוחו ועבד בכל כחו
ובכל זאת עדיין ראה לו לפי ראות עי יו שהוא לא
מצליח ,אל יזעף לבו על ד' אלא יחפש החסרון
אצלו ויבין שבודאי יש אצלו איזה דבר שהוא
אי ו זהר בה או איזה מדה ממדותיו שעדיין לא
תקן אותה והרי זיכוך המדות היא השורש לכל
המצות כמו שכתוב הרח"ו )בספרו שעה"ק( שאי
אפשר לקיים המצות כראוי עד שיזכך מדותיו כי
הם השורש להמצות וזה מה שגרם לו המ יעה
מלהצליח ,וכך צריך האדם להרגיל עצמו

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

א ויש לדעת שלפעמים האדם יורד לעולם רק לתקן איזה כך ,עבירה במזיד בגלגול א' גוררת עבירה בשוגג בגלגול ב' ,הכל) .וכל מה ש תבאר לעיל הרי זה לגבי לחזק עצמו במצבים ה "ל(.

דבר שקלקל בגלגולו הקודם וחוץ מזה אין לו תפקיד אחר
בזה העולם כי בשאר הדברים השלים עצמו בגלגול
הקודם ,ולפעמים יכול להיות שלא קלקל כלום בגלגולו
הקודם אלא שהיה חסר איזה דבר שלא השלים ובעבור זה
ירד עוד פעם בכדי להשלים החסר לו.
וה ה אם סיבת ירידתו בגלגול היא מפ י פגם שהיה לו
אזי יש לו אותו הפגם גם בגלגולו של עכשיו כלומר
שבאותו דבר שפגם בו עשה לו מזה חסרון בטבעו
ובמדותיו או ש כשל באותו ע ין תמיד בין בשוגג ובין
במזיד כי יצרו מתגבר עליו בדבר זה ,וזה היצר הרע
שמכשיל עתה הוא אותה קליפה ש בראה מעו ו אז ,וזה
מה שכתוב )ירמי' ב' י"ט( תיסרך רעתך וגו' כלומר שהרע
שעשית מייסר ומע יש את האדם ולכן יש לו כח להכשל
בזה גם בשוגג.
ובזה יתפרש המש ה באבות ) (...עבירה גוררת עבירה

ועל כן עליו לעשות תמיד תקו ים על עבירה ההיא אפילו
אם לא כשל בה במזיד בגלגול החדש אבל מכיון שרואה
האדם שהרי הוא כשל בה הרבה פעמים ובלי שהוא אשם
בה הרי זה סימן שזה מכח גלגול הקודם ועל כן יעשה
תשובה ותקון גדול )כאלו הוא עתה מזיד( ויכוון בתקו ו על
גלגול העבר ובזה יקדים תרופה למכה טרם יפילו יצרו שוב
פעם בזה במזיד ח"ו.
ויש להבין שאפילו מי שמטרת ביאתו בגלגול זה הוא
רק בכדי להשלים איזה דבר שהיה חסר לו מקודם ודבר זה
הוא עיקר תפקידו עתה בגלגול זה ,עם כל זה אין זה פוטר
מלשמור ולקיים גם שאר כל המצוות שבתורה ואם יזלזל
בהם ח"ו יהיה ידון על זה כמו שאר הא שים ואם יתחייב
על זה בבית דין של מעלה יתכן שהפסיד בגלגולו זה יותר
ממה שתיקן ,ובמקום שיתקן וישלים החסר עוד הפסיד
במה שבא לעולם על כן יש לאדם תמיד ליזהר ולשמור על

ב ולפעמים זה הסיבה אצל הרבה א שים שלא מצליחים
בשום דבר בעבודת ד' ית' אע"פ שמ סים בכל כחם וזה
מפ י שהם מז יחים ולא מקפידים על איזה דבר מסויים
שבזה תלוי עיקר תקו ם ,ולכן משמים מו עים מהם
הצלחתם בשאר דברים כדי לעוררם שמבוקש איזה דבר
מסויים שעדיין לא עשו ולא שמו לבם אליה ,ולפעמים זה
דבר קל וש ראה בעי י האדם כדבר קטן ואין עולה בדעתו
שיש כל כך הקפדה על זה ,ועל כן כל מי שרואה ש מ ע
ממ ו הצלחה או בלימוד או בשאר דברים יעשה חשבון עם
פשו ויחפש אולי הרי הוא מזלזל באיזה דבר שהוא דש
בעקיביו ולא מורגש לו ויתקן את הדברים הללו ויכולה
היא שתרחם להוושע בהצלחה בכל מה שחסר לו בס"ד.
ג ולפעמים כבר לא ית ו לו לרדת עוד פעם כי יש לזה
גבול עד כמה פעמים ות ים להאדם להתגלגל בכדי לתקן
עצמו.

עמ"י

להסתכל על כל דבר ודבר ובזה יתקיים בו
אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבאד.
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טעם האיסור ולכן בכדי שיהיה מורגש לכל אדם
בשבת שלו מעין עולם הבא מופיע לו בשבת
קודש א' מס' מעולם הבא שלו ,ועל כן כמה
שאדם מרגיש טעם רוח י ודביקות בד' בשבת
קודש ידע שס' פעמים כמו זה ירגיש בעולם הבא
שלוה.
להבין על פי זה עוד יותר שמכיון שהשבת
קודש הוא מכוון כ גד עולם הבא הרי הת הגות
האדם ביום השבת משפיע גם על דרגת עולם
הבא שלו ,וה ה עי' מה שכתב הרמב"ן ) (...וכעין
זה בשערי תשובה לרבי ו יו ה ) (...שבכדי לזכות
להיות פשו צרורה בצרור החיים את ד' בעולם
העליון צריך האדם להכין את עצמו לזה בעולם
הזה והיי ו לדבק פשו תמיד בעודו בעולם הזה
בצרור החיים את ד' )כי יכול האדם לקיים כל המצות

לכן אין הרגשות של ו מוסמכים כלל וזה ברור.
להגדיר את מצב העולם היום שהרי זה
דומה לחולה שתאבו ו והרגשת הטעם בפיו
לקויה מחמת חליו ולכן אי ו יכול להבחין
בטעם המאכל שיאכל ,ועל כן אין לסמוך ולבחון
היום לפי ההרגשים ה פשיים אפילו לגבי דברים
גשמיים בין במה ש וגע בי ו לבין עצמו ובין במה
ש וגע בין אדם לחברו ומכל שכן בדברים
רוח יים ,ומי שדן לפיהם הרי הוא עלול לטעות
הרבה ולכן אין לחטט בכגון אלה כלל ,וכל זה
ברור ופשוט למבין.
האדם צריך לעשות את השבת כ "ל
ברוח יות ואפילו אם לא מרגיש הרגשת "מעין
עולם הבא" בכל זאת עליו להאמין שעל ידי זה
הוא משיג לעצמו את דרגתו לעולם הבא ולא
לחשוב על הרגשותיו ולא להתחשב ולא לחטט
בהם כלל ,ואם יעזר ו ד' ית' שמאליו ירגיש
)הרגשה רוח ית( אזי ישמח בחלקו ויקח מזה חיזוק
להוסיף או ים בעבודתו ,אמ ם כאשר לא ירגיש

בצרור החיים כך באותו צורה ודרגא יהיה פשו
צרורה בצרור החיים את ד' למעלה בעולם
העליון ,ע"כ.
זה יש להבין שעיקר הזמן היותר מסוגל
לק ות ע ין זה הוא בשבת קודש כי בשבת קודש
הרוח יות קרובה לעולם הזה ,ועל כן אפשר בקל
לדבק אליה ביום השבת והיא גם קראת יומא
ד שמתא והיא גם שמא דקודשא בריך הוא
כדאי' בזוהר הק' ,ועל כן יש להבין שלפי כמה
שהאדם מקדש שביעי כראוי לו ועושה את
שבתו קודש לד' ולהיות פשו צרורה בצרור
החיים בדביקות אליו ית' ביום השבת קודש כך
הרי הוא מכין את העולם הבא שלו להיות גם
שם פשו צרורה את ד' כאמור.
מה שמזהיר הפסוק כאן באמרו ושמרו ב י
ישראל וגו' כלומר שישמרו ב י ישראל את
השבת לעשותה בצורה הרוח ית בדביקות לד'
בכל יום השבת קודש כי זה יהיה להם לדרתם
כ "ל )בשם התקו"ז( מלשון דירה והיי ו שידעו שכך
לפי עשייתם את השבת קודש יהיה דירתם
ה צחי בעולם הבא ועל כן ישמרו מאוד על זה
לעשותה באופן הראוי וכך באופן זה הם בוחרים
לעצמם להיות חלקם לעולם הבא ,וזה ע ין
"לעשות" שהכוו ה על העולם הבא שלו שבזה
שהוא מקדש את השבת שלו בעולם הזה
בדביקות וכו' כאמור בזה הרי הוא עושה ומכין
לעצמו את העולם הבא שלו )את דירתו ה צחי
לעולם הבא(.

וכ זכר.
להוסיף שיש ם א שים שלא מרגישים
הרגשה רוח ית בשבת רק בשעה שהם לומדים
ומתפללים וכדו' אז הרי הם מרגישים אחרת
ממה שמרגישים בחול כגון שהוא יותר בחשק
וכוו ה ופחות הפרעה ובלבול של מחשבות זרות
וכן מרגישים אז יותר קירבה לד' וזה מכח
ה שמה יתירה ,ויש לדעת שהבח ה היא יותר
ברורה ומוסכמת מאשר ההרגשה הכללית של
ה שמה יתירה בפרט היום בזמ י ו אלה מכיון
שהרבה א שים היום טועים בין הרגשה דמיו ית
לבין הרגשה אמיתית.
לדעת שאף על פי שלפעמים האדם ראוי
)מצד עולם הבא שלו( לקבל דרגא של שבת מעולה
שזה מעין העולם הבא שמגיע לו וגם באמת
משפיעים לו את זה אמ ם על ידי שהוא כשל
לקבל את השבת בעצבות או כעס )או שזה קורה
בתוך השבת( בזה מ עת להגיע אליו או שהיא
הולכת ממ ו.
מובא מהרוזי ר שיש א שים שכאשר
מגיע השבת הם מקבלים שמה יתירה מעולם
האצילות ,אמ ם הם מטביעים אותה במרק של
סעודת שבת )ע"י שהם תפסים בתאות האכילה( ועל
כן ה שמה יתירה בורחת מהם ,ויתכן עוד סיבות
כאלו ואכמ"ל.
לדעת שמבואר בספרים הק' שאף על פי
שמצוה לכבד את השבת באכילת מעד ים בכל
זאת אין הכוו ה שיה ה גופו מעריבות טעם
המאכל כי זה יגשם את האדם ויוריד אותו
מדרגת השבת הרוח י אלא הע ין הוא לכבד את
השבת במאכלים חשובים שיעלה אותם על
שולח ו ,וזה מה שדייקו חז"ל בלשו ם שאמרו
המע ג את השבת וכו' ולא אמרו המע ג את
עצמו בשבת.
מבואר בספרים הק' שאם אדם אוכל
לכבוד שבת ולא מכוון לה ות מחומריות תאות
המאכל אלא שבכל זאת בעל כרחו )שלא לרצו ו(
הרגיש את הה אה אין זה פוגם ב פשו כמו

אור החיים הק' שדייק על לשון "לעשות"
שהרי מצות שבת היא בשב ואל תעשה שלא
לעשות הל"ט מלאכות ,ואין בה שום עשיה
שצריך לעשות ,עשדה"ק.
דה ה מבואר בספרי מוסר ובפרט בספר
המספיק לעובדי ד' לרבי ו אברהם בן הרמב"ם
שמבאר שם שבמצות שבת קודש )וכמו כן בשאר
המצות( יש בה דרגות חלוקות ,דרגה הפשוטה
לא שים פשוטים עמי הארצות וכדו' והיא
מ יעת המלאכה וכל המסתעף )וכמובן מדרב ן גם
לקדש וכו'( ,אמ ם לבי ו ים יש ה דרגא אחרת
יותר עלה איך לקיים מצות השבת ,ומכל שכן
לצדיקים יש ה דרגא עוד יותר רוח י ומעולה
והוא להקדיש את כל יום השבת להיות
בדביקות עם ד' ית' וכו' עכ"ד ,ע"ש.
יש לדעת מה שמבואר בספה"ק שאיך
שהאדם מת הג בשבת ק' הרי זה משפיע כך על
כל השבוע דהיי ו איך שהאדם מתפלל בשבת
קודש )בכמה כוו ה וכדו'( כך הרי זה משפיע על
תפלתו במשך כל השבוע שכך יתפלל ,וכמו כן
איך שהוא אוכל בשבת קודש בכוו ה רוח ית
מופשט מה אה הגשמית וכדו' כך זה משפיע על
אכילתו של כל ימי השבוע וכמו כן איך שלומד
בשבת קודש הרי זה משפיע על למודו כל השבוע
באיזה כוו ה לשם שמים וכו' וכמו כן בכל דבר
ודבר.
יתפרש היטב כו ת לעשות את השבת
שזה בא לרמז לא על עצם שמירת השבת קודש
ממה שאסרה תורה בו שהיא המלאכות וכו'
אלא הכוו ה לרמז בזה על עשיית עבודת ד'
בשבת קודש ,שהפסוק מזהיר את האדם
שישמור על הת הגותו בשבת קודש שיעש ה
קודש ורוח י בכל דבר ודבר באכילתו ושי תו
ותפלתו ולמודו ואמירת שירות ותשבחות וכדו'
כי זה יהיה דירתו לגור בה בכל ימי השבוע.
פי זה יש להוסיף לרמז עוד בתיבת
"לדרתם" דומה לפי דרך שכתוב בתקו י זוהר
)תקון מ"ח( שלכן כתוב לדרתם חסר ו' להורות על
לשון דירה שיעשה האדם דירה בלבו להשבת
קודש ע"ש דבה"ק ,וכעין זה יש לפרש על פי
האמור כאן שהכוו ה שיעשה מהשבת קודש
דירה בלבו כלומר דבר קבוע שיק ה ק ין בהשבת
קודש שישאר לדור בה בקביעות גם בימי החול,
והיי ו שהשבת קודש יהיה אצלו לא רק אורח
חמד ליום השבת אלא ישאר לדור בלבו גם על
ימי החול כאמור.
יש להוסיף שהיות ששבת קודש היא
מעין עולם הבא מבואר בשם צדיקים שהאדם
יכול לדעת ולבחון מהשבת קודש שלו איך יהיה
העולם הבא שלו כי השבת קודש היא א' מס'
מהעולם הבא ולכן אצל כל א' וא' מופיע לו
דרגת השבת קודש לפי א' מס' מעולם הבא שלו
כי אם יהיה פחות מא' מס' כבר לא יהיה מורגש
בה טעם מעין עולם הבא ,כמו שהוא הכלל לגבי
דבר איסור ש תערב בהיתר שאם הוא פחות מא'
בס' האיסור בטל מכיון שכבר לא מורגש בה

יש לדעת שהיום אי אפשר ל ו לדון על
פי הבח ות הללו כי הזוהמה שיש באויר העולם
מטשטש ומבלבל את המחות והלבבות ,ולכן אין
ההרגשות מתפקדות כראוי וכל סיבה קט ה או
מתח היותר קטן ב פש האדם מו ע ומבלבל
ומעקם הרגשותיו ,ומכל שכן הרגשת הרוח יות
שהיא יותר דקה ועדי ה בודאי שהיא לקויה
ומבובלת היום או שאי ה מתפקדת כלל לדעת
להבחין ולהרגיש בטעם רוח י כמו בדורות שלפ י ו

ד ואם פשפש ולא מצא ימשיך להשתדל ואפילו אם לא
רואה הצלחה ידע שאז חשב לו בשמים כאלו הצליח
בשלימות מכיון שעשה השתדלותו כפי מיטב יכלתו וכחו.
ה ומובא על זה סיפור על ב' חברים שהיו ש יהם עובדי
ד' והיו ש יהם וסעים לצדיק א' ,והבטיחו זה לזה שמי
שיסתלק ראשון יבוא בחלום להש י לספר לו מה הולך

אתו בעולם העליון ,וכש סתלק הראשון אחרי קצת זמן
הופיע לחבירו ואמר לו כך אין לי רשות לספר לך על ע י ים
שלי רק דבר א' ולא יותר וסיפר לו שתהילות לקל כבר
הגיע לגן עדן אבל תדע לך שהעו ג שהייתי מרגיש אצל
הרבי בשבת קודש הוא יותר מהעו ג שה י מרגיש בגן עדן
שלי ,ע"כ ,והחבר הזה התבהל מזה והלך וסיפר את

וילמוד הרבה ויתפלל בכוו ה אבל לא כוון לדבק פשו בד',
ואז אע"פ שיקבל שכר הרבה על כל מה שעשה בכל זאת
לא תוכל פשו לזכות להיות דבוקה בצרור החיים את ד'
כי לזה לא הכין עצמו ולא ק ה את זה בעולם הזה ,ואי
אפשר לזכות בעולם הבא בשום דבר שלא הכין עצמו ולא )שזה בודאי קורה היום אפילו לבעלי דרגא וב י עליה
השתדל בה בעולם הזה( וכפי כמה שדיבק פשו בד' )מחמת מצב העולם(( לא יתחשב עם זה כלל וכלל







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

הדברים להרבי ,ואז ע ה ואמר לו הרבי מה זה חידוש אצלך
הלא כל א' מופיע לו בשבת קודש א' מס' מגן עדן שלו,
וה ה בודאי תוכל להבין שהגן עדן שלי הוא יותר מס' פעם
מהגן עדן של חברך ו מצא שא' מס' מהג"ע שלי הוא יותר
מכל הג"ע שלו ,ועל כן כשהיה שובת אצלי בשבת קודש
היה מרגיש את השבת שלי שזה יותר מכל הג"ע שלו.

עמ"י

שהוא באכילת ימי החול )שעל זה יתן יסורי חיבוט
הקבר לטהר את ה פש ממה ש ה תה מה את עולם הזה(,

אמ ם מבואר בספרים הק' שבשבת הוא אחרת
שאם הרגיש ה אה בלי כוו ה )ובלי רצון( אין זה
פוגם את ה פש שיצטרך להזדכך בחיבוט הקבר
וכמובן שכמו כן אין זה מבריח את ה שמה
יתירה.

עש"ו

בס"ד

מעשה" קשה של העגל שיהיה חשב כעבודה
זרה אמ ם בפ ימיות לבם היה להם עוול גדול
שהיו אז בירידה של התרשלות ורפיון ידים
בעבודת ד' ית' ובזה ירדו מאוד מהדרגא שלהם
שהגיעו במתן תורה ש שתחררו ממלאך המות
דהיי ו מהיצר הרע ולכן היה מבוקש מהם
שימשיכו לעבוד את ד' בדרגא גדולה ודביקות
גדולה בד' ובפרישות גדולה מהעולם הזה כי לא
היה היצר הרע שולט עליהם כלל להחטיאם והיו
יכולים לעלות מעלה מעלה מדריגה אחרי
מדריגה בלי הגבלה ע"י עשה טוב בלי שיצטרכו
לעמול על הסור מרע ועל כן הרפיון הזה היה
חשב להם לחטא גדול מאוד.
הם לא הרגישו בזה שהם מתרשלים
ושבזה הם חשבים חוטאים כל כך ולכן לא חזרו
בתשובה על זה ולא תק ו עצמם ואדרבה היו
מסתפקים ומרגישים מרוצים ושמחים במה
שיש להם ,ולא הרגישו איך שלא רק שלא
התעלו כמבוקש מהם אלא על ידי כן גם כבר
ירדו הרבה מהדרגא שהיו דהיי ו מהדרגא
שקבלו במתן תורה ,כי כל אדם ד ים אותו לפי
מה שמבוקש ממ ו כלו' שאם מבוקש ממ ו
הרבה והוא לא עושה את זה הרי הוא ממילא
יורד וכמבואר בספרי מוסר שאי אפשר להאדם
להיות שאר עומד בדרגא א' ,ועל כן אם לא
ממשיך להיות עולה אזי ממילא מעצמו יורד
תמיד יותר ויותר ובלי שירגיש כלל בזה )וזה עו ש

)ל"ב ז'( כשאמר ד' ית' למשה רבי ו לך
רד כי שחת עמך וגו' יש להבין מה הוא כו ת
האריכות )בפסוק ח'( סרו מהר מן הדרך אשר
צויתם עשו להם עגל מסכה וגו' ש ראה קצת
כפול ולמה לא אמר בקיצור שחת עמך וגו' עשו
להם עגל וגו' מהו הכוו ה במה שהוסיף לומר
"סרו מהר מן הדרך" וגו'.
יובן על פי מה שכתוב בספר הק' פרי
הארץ )להרה"ק הרמ"מ מויטעפסק( לפרש מה שאמרו
חז"ל )ע"ז ד (:על מעשה העגל "לא היו ישראל
ראויים לאותו מעשה אלא להורות תשובה
לרבים" וה ה דבר זה קשה מאוד להבין מכמה
טעמים ,א( אם כן שלא היו אשמים בהחטא אלא
שהכשילו אותם מן השמים אם כן למה משמע
מלשון הכתובים שהיה חשב לחטא גדול מאוד
כמו שאמר ד' ית' "שחת עמך" וגו' )אמ ם זה יש
לומר שקאי על הערב רב אבל בהמשך כתוב( "עם קשה
עורף הוא" וגו' וחרה אפי בהם "ואכלם" ואעשה
אותך לגוי גדול וגו' והיי ו שהיה החרון אף של
כליון על כל הכלל ,ומשה רבי ו אמר )בפסוק ל'(
אתם חטאתם חטאה גדולה וגו' אולי אכפרה
בעד חטאתכם וגם לד' ית' אמר כך "א א חטא
העם חטאה גדולה" וגו'.
קשה למה ע שו ב י ישראל בעו שים
חמורים כל כך ש שברו הלוחות וש יטל מהם
העטרות שקבלו ממתן תורה )וכמו שכתוב "ועתה
הורד עדיך מעליך"( ,וגם שאר ע שם שמור לכל
הדורות וסובלים מחטא זה כל הדורות )כמו
שכתוב "וביום פקדי ופקדתי" )ועי' רשי ל"ב ל"ד(( כי לא
מתוקן עדיין אותו חטא ,והרי מכיון שזה היה רק
להורות תשובה וכו' אם כן ברגע שעשו תשובה
היה צריך להיות שכח כל החטא )ולמה יע שו כל
הדורות בח ם(.
קשה למה יצא כזאת מלפ י ד' ית' שבכדי
לזכות את הרבים החוטאים להורות שתשובה
מועילה אפילו לעוברים עבירה גדולה כזאת
יֵעָ ֶשׂה עוול לדור דיעה כזה ב פילה כל כך גדולה
והלא היה יכול לעשות כך באיזה דור שבאמת
חטאו ועשו תשובה ו תקבלו ו תבטל גזר די ם
ויסופר הע ין בתורה הק' או ב ביא כדי להורות
תשובה לרבים ,או שאפילו אם רצה הקב"ה
לעשות כך עם הדור הראשון אחרי מתן תורה
היה אפשר בחטא יותר קטן ולא ב פילה גדולה
כזאת.
בספר פרי הארץ מסביר דברי הגמ' כך,
שמה שאמר לא היו ישראל ראויים היי ו "לאותו

יש לבאר ולהסביר עומק הע ין במה
ש כשלו בחטא העגל )כלו' שלא עשאוה מעצמם(
שיש להבין שאין הכוו ה שהוריד אותם הקב"ה
והכשיל אותם אלא הכוו ה שעזב שמירתו מהם
וזה קרא כאלו ש תן להם לפול כי כשהקב"ה
לא שומר את האדם ממילא הרי הוא ופל ,כי
הרי אמרו חז"ל שהיצר הרע שמתגבר על האדם
הוא חזק יותר מכח האדם ואלמלא הקב"ה

ו וכעי' זה מצי ו הרבה פעמים שכאשר א שים גדולים
פלו היתה פילתם גדולה ומרה מאוד.
ז ויש להבין שמה ש ע שו בדבר חמור כזה הוא לא
מוגזם באמת לפי עומק הע ין לפי גודל דרגתם ,כי זה
שהאדם שוכח שאפילו ברוח יות )בדברים שיש לאדם
בחירה( גם כן הרי הוא זקוק כל רגע לשמירה ועזרה מאת
ד' ית' ובלי זה אי ו יכול להיות אפילו על כחצי רגע ,הרי
זה באמת פגיעה גדולה בהאמו ה בד' ,ואע"פ שמה ש אמר
בתורה שמי שאומר כחי ועוצם ידי וגו' הרי זה שכחת ד',
זה אמר על ע י ים גשמיים ורשות שבזה לא יתן הבחירה
כלל להאדם והרי הוא מו הג בזה אך ורק מאת ד' ,וזה
מיסודות האמו ה הפשוטה ש יתן לכל אדם להשיג ואפילו

לעמי הארץ ומי שלא מאמין בזה חסר לו מעיקרי האמו ה
בי"ג עיקרים שהוא ית' לבדו אדון לכל המעשים.
אמ ם לבעלי דרגא והשגה שלמדו תורה וכו' מהם
מבוקש להבין שגם בע י י יראת שמים ועבודת ד' ית'
ש יתן לאדם גם כן הרי זה כך ,וכבר תבאר לעיל בגליון פ'
תרומה )במאמר ויקחו לי תרומה( איך מתפרש הבחירה ומה
יתן ביד האדם שתלוי בבחירתו ושעל זה יתן לו כל השכר
ע"ש ,וכשלא מת הג בצורה זו הרי זה בעבורו כמו שמץ
של עבודה זרה ,ועל כן לפי גודל ערכם הראו להם אז
בכשלו ם במעשה העגל שבעומק ופ ימיות הדברים היה
להם באמת חטא זה של ע"ז ,וק"ל.
ח ועוד יש להוסיף שלא היה כל זה בגדר עו ש ממש,

ורא כשאי ו מרגיש ומוסיף לרדת כי אם היה לפחות
מרגיש היה תופס את עצמו ועושה תשובה על רפיו ו והיה
מתחזק שוב לעלות ולחזור למקומו(.

הזמין להם הקב"ה אז ירידה גדולה כזאת
כדי שיתעוררו וירגישו שחייבים לחזור
בתשובה ,ולפי זה מפרש בדברי הגמ' במה
שאמרו להורות תשובה לרבים אין הכוו ה )רק(
לדורות הבאים אלא הכוו ה להם עצמם לאותו
הדור )שהיו רבים שחטאו כולם ביחד ברפיון ידים(,
לעורר אותם לתשובה על רפיון ידם ,וגם שעל
ידי כן יבי ו גודל הסכ ה להרפות ידים מעבודה
שמבוקש מהאדם שאז עלול האדם היותר גדול
במעלה לפול לבירא עמיקתא שאין דוגמתה ד"יו,
עכדה"ק) ,כתב ו דבה"ק בערך עם הוספת קצת ופך(,
וזה כוו ת אומרו "סרו מהר מן הדרך עשו להם
עגל מסכה" שחטאם הוא "סרו מהר מן הדרך"
וכלו' שלא שארו בדרגתם אלא התרשלו ממ ה
ולכן הכשילום "עשו להם עגל מסכה" וכאמור.







ג

עוזרו אי ו יכול לו )סוכה "ב ,(.וה ה הכלל הוא
כמו שאמרו חז"ל )סוכה "ב (.ש"כל הגדול
מחבירו יצרו גדול הימ ו" ולכן כל מה שהאדם
יותר גדול הרי הוא צריך לשמור על עצמו עוד
יותר משאר ב י אדם ,ואם האדם הגדול
מתרשל ומרפה ידיו מלשמור על עצמו הרי זה
אומר שהוא בוטח על גדלותו שאין לו צורך
לפחד מהיצר הרע מכיון שכחו גדול והוא סומך
על כחו ועוצם ידו ,והרי זה באמת חטא גדול
מאוד וכמבואר בפסוק )דברים ח' י"א( השמר לך
 ...ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי וגו'
וזה חשב שכחת ד' כמבואר שם בפסוק.
כן אמר להם הקב"ה אתם חושבים
שאתם לא צריכים לשמור על עצמכם כי אתם
כבר בטוחים עם עצמכם ,לכן הראה להם
הקב"ה שהוא עוזב אותם רק לרגע אחת אז
ממילא פלו והגיעו למצב שהגיעו ,כי האדם
שאין לו שמירה מהקב"ה בכל רגע ורגע הוא
יכול לפול לדבר היותר גרוע אפילו לעבודה זרה
ולכן פלו ממש למצב של העגל ,וזה היה
הפתעה גדולה וראה עבורם ובאמת לא היה
מתאים לדרגא שלהם שיפלו פתאום כך רק
שהיה הקפדה עליהם כ "ל שמכיון שהיו בדרגה
ובהשגה כל כך גדולה ממתן תורה לכן היו
צריכים להבין מעצמם שאחרי שהקב"ה העלה
אותם היו צריכים ללכת כל רגע עם הקב"ה
ולהתאמץ להחזיק בחבל הזה ולא לעזוב את
האחיזה בהקב"ה וכמו שכתוב )שיר השירים ג' ד'(
"אחזתיו ולא ארפ ו" וברגע שלא מחזיקים
בחבל ועוזבים אותו אז עלולים לפול לגמרי וזה
מה שהיו צריכים להבין ולהרגיש בעצמם.
שהיו אז במדריגה כל כך גדולה לכן
היה הרפיון שלהם חשב לחטא גדול והקפידו
עליהם על זה ,אמ ם העו ש לא היה על
המעשה של עבודה זרה אלא על הרפיון שזה
חשב להם לעון גדול כמו שמקפידים על
הצדיקים על כחוט השערהז ,ובכל זאת עצם
הע ין שעורר ד' ית' אותם בצורה חמורה כזאת
דהיי ו בירידה גדולה כזאת )שהרי היה בודאי אפשר
לעורר אותם ע"י פילה בדבר אחר לא שיכשלו בחטא
של עבודה זרה( שזה הכשלון עצמו היה בעבורם

כבר עו ש היותר גדול שאפשר לתארח זה היה
להראות להם גודל ההקפדה עליהם מכיון שהיו
בדרגא כל כך גדולה כ "ל )שהיו בדרגת המלאכים
שהיו ב י חורין מהיצר הרע( לכן לפי ערך גודלם
חשב הרפיון ידים שלהם חמור עבורם כמו
עבודה זרה לשאר א שים.
ללמוד מכל האמור גודל החטא של רפיון
ידים בשעה שהאדם יכול להוסיף יותר אומץ
בעבודת ד' והוא מסתפק במועט ושמח בחלקו,
כי על ידי זה יתכן להיות ע ש ח"ו שיפול גם
ממה שיש לו כבר וישאר מקופח לגמרי ,והחי
יתן אל לבו ויעורר תמיד את לבו בהתחדשות
בתורה ובעבודת ד' ית' ,וכמו שאמרו חז"ל בכל

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

אלא הע ין כך שהדרגא שקבלו במתן תורה ש עשו ב י
חורין מהיצר הרע וכו' בזה היו עומדים להגיע בקלות
לתיקון השלם על חטא עץ הדעת שבזה תלוי כל תקון
העולם ועל ידי כן היו עומדים לחזור לחלוטין לדרגא
שהיי ו לפ י חטא עץ הדעת ושהיי ו בגן עדן והיי ו ב י
חורין ממיתה וכו' ,אמ ם אחרי שלא החזק ו מעמד בדרגה
גבוה זו והתרשל ו בעבודתי ו בתורה ועבודת ד' ית' לכן
לא היו ראויים להשאר בדרגא גבוה זו ,מצא אין זה עו ש
ממש אלא שההת הגות גרמה להם לירד ממדרגתם
הגדולה ולחזור למדריגתם הפשוטה שלפ י מתן תורה
ויצטרכו לעמול קשה עד סוף כל הדורות עד שיהיה תקון
השלם ואז שוב לדרגה הגבוה.

עמ"י

יום יהיו בעי יך כחדשים ובזה י צל מרפיון ידים
ומהסתפקות במועט ,ויוסיף תמיד לעלות
במעלות התורה ויראת שמים ועבודת ד' ית'
כראוי לו.
כן יש ללמוד מזה לגבי כל אדם שבשעה
שהוא מצא בדרגא קצת יותר גבוהה ויותר
מרומם יהיה מאיזה סיבה שיהיה כגון בימים
המקודשים כמו שבת ויו"ט ובזמ י התרוממות
שמופיע לפעמים לב י אדם )והוא מה ש קרא
בספה"ק שיש לאדם מוחין דגדלות בכל הזמ ים כאלו(

צריך האדם לשמור על כל צעדיו וכמו כן לשמור
על עצמו מרפיון ידים בתורה ובעבודת ד' ית'
הרבה יותר מבזמ ים אחרים.







יש לומר בטעם הדבר למה היתה הקפדה
כל כך גדולה עליהם כי החטא הזה של רפו
ידיהם שהשתתפו בה כל הרבים הרי זה היה
בפרהסיא גדולה וכידוע שחטא ש עשה
בפרהסיא אפילו אם יהיה חטא היותר קל וקטן
ואפילו כאשר עשה ע"י יחיד הרי זה חשב
חילול השם וחייבים למסור פשו עליה שלא
לעשותה ,וע ין החילול ד' בזה הוא כי ילמדו
אחרים ממ ו גם כן לעשות את העבירה ,ולכן
מכל שכן כאשר עשה על ידי רבים הרי זה חילול
ד' הרבה יותר גדול פי אלפי אלפים כי הרי זה
כעין מרידה במלכות שמים וראה כי הרי זה
ראה כאלו הסכימו יחד כל הכלל או רובם
לפרוק עול מלכות שמים מעצמם בדבר זה
ולמרוד בציווי זה של ד' ית'.
זה יש ללמוד מוסר השכל לגבי הרבה
דברים ש פרצו אצל רבים ועושים אותם אפילו
יחד בפרהסיא שכמה היא ההקפדה על זה
בשמים ,והרי א ו סובלים עוד היום עבור חטא
העגל ש עשה לפ י ג' אלפים ש ה ,ויש להבין
בע ין זה וגם החוש מעיד על זה שכל דבר
ש כשלים בו רבים הרי זה גורם שלומדים כולם
מהם להקל בזה ולהכשל בזה בלי שום חשבון
כלל ואי אפשר להוכיח על זה כי מע ם בפיהם
)בלי בושה( מה אתם רוצים מאת ו הלא כולם
עושים כך ,ועל כל פ ים היה זה גם כדי ללמד
לדורות העתידים שתשובה מועילה ואפילו
לרבים שחטאו יחד בצורה גרועה כזאת.







פי זה יש להבין היטב מה היה החטא של
דוד המלך ע"ה שבעבורו ת ו לו להכשל כביכול
במעשה של בת שבע ,ואע"פ שבאמת לא כשל
בחטא כמו שאמרו חז"ל )שבת "ו( כל האומר דוד
חטא אי ו אלא טועה ,אמ ם עם כל זה הרי
חשב לו כאלו חטא כמבואר בפסוק ב ביא
ועשה על זה תשובה כל ימיו ואמר "וחטאתי
גדי תמיד" וגו'ט ומבואר הע ין שההקפדה היה
על שאמר )תהלים ק"ט כ"ב( "ולבי חלל בקרבי" וגו'
"בח י ד' ו ס י" וגו' כלומר שהיה בטוח עם
עצמו שהיצר הרע לא יכול להכשילו מכיון שכבר
כבשו והרגו בתע יות כמובא בחז"ל ,ולכן עזבו
ד' ית' כביכול על רגע א' בכדי להראותו ולהוכיח
לו וללמדו ע ין זה שבלי עזרתו ית' הרי הוא
עלול תוך רגע לפול ביד יצרו ולכן כשעשה
תשובה על זה אמר )תהלים י"ז ג'( "זמותי בל יעבור
פי" וגו' שכבר לא יאמר ולא יחשוב כדבר הזה.
יובן ויתפרש היטב מה שאמרו חז"ל )ע"ז

בס"ד

עש"ו

ד

ד (:לא היה דוד ראוי לאותו מעשה אלא להורות יגמור בעדו להוציא לפועל וכל אויביו ושו איו
תשובה ליחיד וכו' ואמרו חז"ל )ע"ז ה (.על הפסוק שלוחי היצר הרע יפלו לפ יו ארצה וד' ית'
)שמואל ב' כ"ג א'( " אם הגבר הוקם על" שדוד ישמידם ויכ יעם מלפ י ו.
הקים עולה של תשובה ,ע"כ ,והיי ו שבעצם לא
היה דוד ראוי לעשות מעשה כזה אלא כל חטאו
מצי ו ש ע שו ב י ישראל אחר חטא
כביכול היה במחשבה בעלמא שעברה על לבו
העגל ש יטל מהם עדים כמו שכתוב )ל"ג ה'(
להרגיש שלבו חלל בקרבו וכבר בטל ממ ו היצר
עֱשׂה ָלּ "
"וְ עַ ָתּה הו ֵֹרד עֶ ְד ְי מֵ עָ לֶי וְ אֵ ְדעָ ה ָמה אֶ ֶ
הרע ועל זה היה ההקפדה עליו לפי גודל ערכו
שהם הכתרים שקבלו במתן תורה )כמו שפירש
כי הרי זה מראה כאלו שכח ח"ו שהוא זקוק כל
רש"י שם )ל"ג ד'( ע"ש(.
רגע ורגע לעזרתו ושמירתו ית' עליו מיצרו ועל
להבין שלפי משמעות הפסוקים שם
זה ע ש להוכיחו כ "ל.
משמע שמתחילה הורידו עדים מעצמם מכח
מה ש ת ו לו להכשל בכשלון גדול כזה
שהתאבלו על מה ששמעו ממשה רבי ו שמעתה
)על כל פ ים לפי מראית העין שיהיה ראה כאלו חטא(
לא תהיה השכי ה שורה אצלם ולא תלך עמם
אע"פ שבכדי ללמדו ע ין ה זכר היה די שיפול
כמו שכתוב )בפסוק ד'( "וַ יּ ְִשׁמַ ע הָ עָ ם אֶ ת הַ ָדּבָ ר
בדבר קטן ,וזה מה שאמרו לא היה דוד ראוי
הָ ָרע הַ זֶּה וַ יּ ְִת ַאבָּ לוּ וְ א ָשׁתוּ )לא שמו( ִאישׁ עֶ ְדי ֹו
לאותו מעשה דהיי ו לכשלון גדול כזה אלא
עָ לָיו" ,ועל כן )בגלל מה שהתאבלו( תיכף אמר להם
הטעם לכשלון הגדול הזה היה להורות תשובה
ד' ית' )בפסוק ה'( ַא ֶתּם עַ ם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף וגו' "וְ עַ ָתּה
ליחיד והיי ו כדי לתת בזה חיזוק לפושעים
הו ֵֹרד עֶ ְד ְי מֵ עָ לֶי וְ אֵ ְדעָ ה מָ ה אֶ ע ֱֶשׂה ָלּ " ,ויש
גדולים שלא יתייאשו מן התשובה אלא ילמדו
להבין למה לא ע שו באלו העו שים מיד אלא
ק"ו מזה ויאמרו שאם אדם הגדול בע קים כמו
רק אחרי שהם בעצמם הורידו עדים.
דוד המלך ע"ה לא היה ביכלתו לעמוד גד יצרו
יותר קשה שלכאורה אדרבה מאחר שהם
בכח עצמו כלל בלתי עזרתו ית' התמידי וברגע
בעצמם ק סו את עצמם בזה וקבלו עליהם עו ש
שעזבו ד' ית' היה עלול לפול לבירא עמיקתא
מאהבה היה צריך להיות על ידי כן הקלה על
אם כן הרי זה מלמד ו שאין כבישת היצר הרע
עו שם ולפי משמעות סדר הפסוק משמע
תלוי ביד האדם ואי ו מדד לפי כחו ויכלתו אלא
שאדרבה זה גרם להחמיר עליהם עו שם כמו
הרי זה תלוי בעזרתו ובכחו של ד' ית'.
שפירש רש"י על "ועתה הורד עדיך" וז"ל,
כן מזה יוכל כל אדם חוטא לקבל חיזוק
פרע ות זו תלקו מיד שתורידו עדיכם וכו'
שאפילו אם ראה שאין בכחו לשוב בתשובה
"ואדעה מה אעשה לך" בפקודת שאר העון א י
לפי חשבו ו ולפי ראות עי יו שאין בכחו לעמוד
יודע מה שבלבי לעשות לך ,עכ"ל ,ולפ י זה לא
גד סיו ות יצרו עם כל זה לא יתיאש מלשוב
אמר עו ש זה אלא אחרי שמעצמם הורידו
בתשובה כי הרי אפילו הצדיק היותר גדול גם כן
עדים כאמור ,וע ין זה צריך ביאור.
אי ו בכחו לעמוד גד יצרו אלא אם כן עוזרו ד'
באמת אין כאן קושיא כלל כי אין
ית' ואם כן אין פקא מי ה בי ו להצדיק שכולם
הפשט בפסוק "ויתאבלו ולא שתו איש עדיו
צריכים לקבל את הסיוע.
עליו" כפי המובן השטחי ש כ עו ו שבר לבם על
הכל תלוי ו מדד לפי כמה שהאדם מקרב
חטאם ולכן התאבלו ולא שתו עדים עליהם
את עצמו ולבו לד' ית' ורוצה לחזור בתשובה
מעצמם כי הגיעו להכרה שמגיע להם עו ש ולכן
ומבקש ממ ו ית' שיעמוד לימי ו להושיעו
הכ יעו את לבם וק סו את עצמם על חטאם,
משו או שרוצה לבלעו חיים וכפי זה יקבל עזרתו
אלא אדרבה מה שהתאבלו לא היה על החטא
ית' ויכול יוכל לו.
ש כשלו אלא אבילותם היה על העו ש ששמעו
למה שמדוד המלך ע"ה ותן יד וחיזוק
ממשה רבי ו שלא תשרה שכי ה בקרבם ולא
לפושעים לשוב בתשובה הרי זה גם מחייב
תמשיך ללכת עמם ו מצאו שאחרי כשלו ם
לחזור בתשובה ,וזה כו ת אומרם "הקים עולה"
בחטא גדול כזה עם כל זה לא כ עו ולא באו
של תשובה כלו' "הקים" הכוו ה על החיזוק
להכרה שמגיע להם עו ש היותר גדול.
שמרומם רוחו של החוטא ו ותן לו אומץ לחזור
שכתוב לעיל בפסוק ויחר אפי בהם
בתשובה ומלת "עולה" היי ו שמחייב אותם
ואכלם כרגע וגו' שזה שהיה מגיע להם לפי מדת
ומטיל עליהם העול לחזור בתשובה.
ושורת הדין וזה היו צריכים גם הם להכיר ,ומה
האדם צריך להוכיח שבאמת הרי הוא
שמשה רבי ו פעל לסלוח להם מהעו ש הגדול
רוצה בכך וממאן בפיתוי יצרו ,וההוכחה היא
שהגיע להם היה בבחי ת מת ת ח ם וח י ה
בזה שמצדו יתאמץ בכל כחו ויכלתו ללחום גד
גדולה מחמת גודל חסדי ד' ית' עמהם והיו
יצרו ויגמור בלבו שהרי הוא מוכן לוותר על כל
צריכים להתבייש מאת ד' בצורה כזאת שלא
גיעותיו ו וחיותיו וכבודו וכו' בכדי לעשות רצון
יוכלו להביט בפ י ד' ולחפש מקום איפה יכולים
ד' ית' ,ואז הקב"ה יהיה בעזרו ויוכל לו.
להתחבא מגודל הבושה מלפ י ד' ית'.
כל פ ים היוצא מהאמור הוא ב' דברים א(
שעשה אדם הראשון שהתחבא מפ י קול
חיזוק גדול מאוד להרוצה לחזור בתשובה אפילו
ד' ואמר "ואירא" כלומר היה בוש )שזה קרא יראה
להפושע ביותר ואפילו כש ראה לו שאי אפשר
כמבואר בגמ' שאמרו על הפסוק "לבעבור תהיה יראתו על
לו בשום אופן ום ים לעמוד גד יצרו ו סיו ותיו,
פ יכם לבלתי תחטאו" "איזה יראה שהיא על הפ ים זו
ב( הרי זה גם מחייב ומטיל עול התשובה על
"הבושה"( ומי שיש לו ההכ עה והבושה הזאת אז
היותר פושע ,ולכן אין שום ע ין לחשב חשבו ות
כל עו ש שיקבל יהיה עוד מעט בעי יו ולא יהיה
עם פשו אם יכול לקבל על עצמו עול התשובה
עצוב על זה אלא ישמח על שמ קים אותו מגודל
ולכ ס במלחמה עם יצרו כי לא עליך המלאכה
חטאו בעו ש קל הרבה יותר ממה שהיה מגיע
לגמור כלל אלא עליך רק להוכיח את רצו ך
לו על פי שורת הדין"י.
וכ זכר ,ובזה עשה את שלו ויצא ידי חובה וד'
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ט ואע"פ שאין ל ו לחשוב ח"ו שיש ל ו מושג בחטאו לפרש את הדברים במה שזה בא ללמד ו ולרמז ל ו כאלו אע"פ שלא היי ו ראויים כלל כי היי ו עירום ועריה מכל
של דוד המלך עם כל זה תורה היא ו יתן ל ו ללמוד מזה היה זה חטא ממש כמבואר כבר אצלי ו בכמה מקומות .כמבואר ב ביא וכמו שמזכירים את זה בהגדה של פסח
מוסר השכל במה ש וגע ל ו ועל כן יתן ל ו רשות וחובה י בפרט אחרי שהתחסד ד' ית' את ו להוציא ו ממצרים בסיפור יציאת מצרים שא ו מספרים שבחיו ית' ומודים

עמ"י

לא היה להם הבושה וההכ עה הזאת כלל
אלא אדרבה עוד חרה להם על ש ע שו ולכן
התאבלו על זה במקום לקבל את העו ש באהבה
ולשמוח על שלא ע שו בעו ש יותר חמור כי
מתחילה לא ע שו כלל יותר ממה שהסיר ד' ית'
מהם השראת שכי תו דהיי ו שהוריד מהם את
הדרגא הגדולה שלא זכו אליה שום דור עד עתה
וזה מה שהוריד מהם בכדי לכפר על עו ם וא"כ
כמה היו צריכים לשמוח ולהתבייש מלהתאו ן
ועל מה שהתאבלו על זה היה חטא ורא.
להבין שזה יותר גדול מהחטא עצמו כי
החטא עצמו היה מחמת התגברות ופיתוי היצר
הרע ושהרגישו אבודים מכח שהראה להם היצר
הרע שמשה רבי ו עדר ,אבל זה שלא כ עו כלל
אחרי כשלו ם זה מראה על גאוה וקשי עורף
ורא ואיום שאין דוגמתו ,ובזה מובן כל מה
ש אמר )בפסוק ה'( אתם עם קשה עורף וגו' וכל
ההמשך וכ "ל ,ועל זה היתה ההקפדה גדולה
מאוד ומכח זה ע שו בכל העו שים שכתוב
אחרי זה "ועתה הורד עדיך" וגו' כלומר שעד
עתה עדיין לא הפסידו עדים אלא מכיון
שהתאבלו על עו שם לכן מעצמם לא שתו )לא
שמו( איש עדיו עליויא וגו' ,וכמו כן ע שו
בהוספת עו שים כמו שכתוב ואדעה "מה אעשה
לך" וגו'.







יש ל ו לשים לב להתבו ן ולעשות
חשבון עם פשי ו אם כך היא צורת תשובתי ו
על רוב חטאי ו ועו ותי ו הרבים )דומה על כל פ ים
במקצת לצורה זו( ,שהוא בלי הכ עה והרגשת
אשמה ובלי בושה מלפ י ד' ית' אלא בגסות רוח
ולב ,ואפילו בימים וראים וביום כיפור ,ומי
יודע מה א ו גורמים ח"ו בתשובתי ו ואם אין
א ו גורמים בתשובתי ו בימי הדין לעורר עוד
יותר קטרוג ח"ו עלי ו ממה שמקטרגים עלי ו
בשמים על חטאי ו ופשעי ו ממשך כל הש ה
לפ י תשובתי ו זאת ,שהיא בלי הכ עה והרגשת
אשמה ובלי בושה מלפ י ד' ית' אלא בגסות רוח
ולב וכמו שמתאר את זה בזוהר הק' שצועקים
ככלבים הב סליחה ומחילה והב חיי ומזו י וכו'
ואם זה כך אז א ו גורמים להחמיר ולהקשות על
עו שי ו שמצופה לבא ח"ו בהרבה יותר חומרא
פי כמה ממה שהיה גזר לפ י תשובתי ו.
שא ו רואים כאן במעשה העגל כ זכר
שעל ידי זה שהתאבלו על עו שם הקטן ולא
כ עו החמירו על עצמם את הדין לעו ש לדורות
עולם עד התיקון השלם כ "ל ,ובזה מצא
שבמקום ש קל עלי ו בעבודתי ו בימים
ה וראים א ו מהפכים הקערה על פיה ח"ו לגרום
המטרה ההפוכה לגמרי ד"י ,ואין צורך לפרש
ולהאריך יותר בע ין זה וכל חי יתן לבו בעצמו
להבין את אשר לפ יו ואיפה ובאיזה דרגא הרי
הוא מצא ויתעורר לתקן עצמו ולכלכל דרכיו
במשפט ובחשבון עם פשו ולהבין איך צריך
להיות צורת התשובה המבוקש באמת ממ ו ואז
יצליח להמתיק את הדין מעליו ומעל כל אחי ו

עש"ו

בס"ד

ב י ישראל כי"ר.
עתה שא ו עומדים כפסיעה קט ה
בי י ו להגאולה השלימה יש ל ו לשים לב לע ין
זה ביותר ולתקן את דרכי ו בעוד מועד ,וידוע
מה דאיתא בחז"ל על יום הדין הגדול הבא אוי
לה לאותה בושה ולאותה כלימה שתכסה פ י ו
אז ,כי אז תגדל השגתי ו ויפתחו עי י ו להבין
רק את האמת הברור ויתבטל מעלי ו היצר הרע
שמסמא את עי י ו ומטמטם את לב ו מלראות
ומלהבין את האמת הפשוט ,ועל כן אז כאשר
יפתחו עי י ו ולב ו לא מצא מקום איפה
להתחבאות מפ י הבושה הגדולה שתכסה פ י ו,
ועל כן החי יתן אל לבו להכ יס הבושה הזאת
עתה בלבו ועל ידי זה שיבוש מעצמו בעולם הזה
לא יכלם לעולם הבא ול צח צחים אכי"ר.







להוסיף ולפרש בעוד אופן מה היתה
ההקפדה על שהתאבלו באופן זה ,על פי מה
דאיתא בספרים הק' שאחרי ש כשל האדם
בחטא ח"ו היצר הרע מכ יס בלבו עצבות ומרה
שחורה כדי להפילו ביאוש ורפיון ידים
מלהמשיך בעבודתו את ד' ית' ומזה מרויח היצר
הרע יותר מעצם העבירה ש כשל בה האדם על
ידו.
יותר כתבו בספה"ק שמתחילה כאשר
היצר הרע מפתה את האדם להכשילו הרי כו תו
ומטרתו יותר על העצבות והיאוש שבא אחרי
החטא ממה שעל החטא עצמו כ זכר ,כי בהחטא
עצמו עדיין אין היצר הרע מסתפק בזה בפרט כי
הרי יודע היצר הרע שתיכף אחרי החטא יתחרט
האדם ויעשה תשובה ואז כל טרחתו היה לריק
אמ ם כאשר מצליח להביא את האדם לידי
עצבות ויאוש הרי הוא שמח מאוד כי אז יודע
ש שאר האדם הזה בידו לעולם ועד ח"ו.
כן יש ליזהר מאוד אחרי כשלון ח"ו לברוח
מעצבות שמביא לידי יאוש אלא עליו תיכף ומיד
להתחזק ולהאמין שבידו לתקן על ידי שיתאמץ
תיכף ומיד בכל כחו לתקן בתיקו ים המבוארים
בספרי מוסר.
יש להבין שגם אסור להיות רגוע בלבו
עם החטא ומצבו אלא צריך לפלס דרכו בהשכל
ודעת ואין כאן מקומו להאריך ולהרחיב הדברים
כי לא יכילו הגליון ,אמ ם זכיר רק פרט א' קטן
שמבואר בספרים הק' שיש להבין ולהבחין בין
התמרמרות שהזכיר רבי ו יו ה )בשערי תשובה(
לעצבות ה זכר כאן ,ומובא בשם צדיקים שאמרו
שההבדל בי יהם הוא כחוט השערה ועל כן צריך
תמיד לעמוד על המשמר בזה להבין ולהבדיל
בי יהם.
להבחין אם האדם עומד בקו ה כון
הוא כאשר אין ההתמרמרות )שהתמרמר על חטאו(
מביאו לידי יאוש ומרה שחורה ואדרבה אחרי
התמרמרות מתעורר בלב האדם שמחה ,אמ ם
אחרי אבילות ועצבות אי אפשר לש ות מצבו
ולהגיע למצב של שמחה.
לסמוך לזה מה דאיתא בחז"ל )במס' ברכות

משה רבי ו לפ י שעלה לשמים להיות שם
ארבעים יום מי ה את אהרן וחור שהם ישמרו
על כלל ישראל כל הזמן שהוא מצא בשמים,
וכשחזר וראה מה שקרה שבמקום שאהרן הכהן
שהיה צריך להיות השומר ח"ו ו הפוך הוא
שהקדיח את התבשיל ו היה כשלון כזה שעשה
להם את העגל ,הבין משה רבי ו שאהרן הכהן
לא עשה זה במזיד ח"ו ולכן שאל אותו איך גרמו
לך לעשות העגל מה עשה לך העם הזה שהבאתה
עליו חטאה גדולה כזאת.
לדעת שבאמת הכוו ה של אהרן הכהן

עדים עליהם בעת האבילות כמו שהוא תמיד בכל השראה
רוח ית שאי ה מחזיקה מעמד אצל האדם בשעה שחסר
לו שמחה ומכל שכן כאשר הוא בעצב ,אמ ם ברגע שהיה
חוזר להם שמחתם היה עדים חוזר לשרות עליהם ,אמ ם
אח"כ ע שו כ "ל ו יטל מהם עדים לגמרי עד שיתוקן
לגמרי החטא וזה יהיה רק בתיקון השלם שעם הגאולה
השלימה.
יב ועי' מה שכתב הבעל הת יא שיש להקדים לפ י
התפלה הכובד הראש מקודם עם חשבון ה פש ואח"כ

לעורר לבו לשמחה של מצוה ובכך יעמוד להתפלל מתוך
השמחה וימשיך בהשמחה בכל משך התפלה ,כמו שכתב
הרח"ו בשם האר"י ז"ל שהתפלה צריכה להיות דוקא
בשמחה ,חוץ ממה שאומרים וידוי על חטא ותח ון
שאחריה שזה יש לומר בהתמרמרות וכמבואר כל הע ין
במקום אחר בס"ד )בספר כחה של תפלה(.
יג כי היא אי ה סובלת עצבות אלא שמחה כמו שרגילה
במקומה שבאה משם שהיא מתחת כסא הכבוד וכמו
שכתוב "עוז וחדוה במקומו".
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לו על גודל חסדיו את ו שהיה לגמרי לפ ים משורת הדין
וכמבואר בגמ' )פסחים  (...שאמרו עבד שהוציאו רבו
לחירות )בח ם( והע יק מכל טוב וכו' כמה צריך להודות
אליו ולשבחו וכו'.
יא ויש לפרש שבאמת ב י ישראל לא הורידו את עדים
מעליהם כי הרי העדי הזה היה כתר רוח י שקבלו במת ה
מהמלאכים בשעת מתן תורה כמבואר בחז"ל ואיך אפשר
להוריד מעצמו כתר הרוח י מעל ראשו ,אלא יש לפרש
הע ין שמכיון שהתאבלו על ש ע שו ממילא לא שאר

ה

פ' אין עומדין( במש ה שם אין עומדין להתפלל
אלא מתוך כובד הראש )דהיי ו הכ עה ובושה כ "ל(,
ועוד איתא שם בברייתא בגמ' אין עומדים
להתפלל אלא מתוך שמחה של מצוה ,ויש להבין
איך יתקיימו ב' ההפכים האלו ביחד ,ולהאמור
מובן שכך הוא באמת שאחרי התמרמרות )בלי
עצב( בא האדם ממילא לשמחה ,ויתכן לומר שזה
עצמו שעסק בתשובה לפ י זה זהו המצוה ומתוך
מצוה זו ובע השמחה אחריה וכמו שכתוב
"פקודי ד' ישרים )פירוש כש עשה בדרך הישרה
וה כו ה( )הרי הוא( משמחי לב"יב.
היה ההקפדה על ב י ישראל שאחרי חטא
העגל כ סו לעצבות ומרה שחורה ועל ידי כן
הגיעו ליאוש ורפיון ידים ואבדו את כחם הרוח י
שקבלו במתן תורה שהם הכתרים ש יתן להם
בזכות מה שאמרו עשה ו שמע ,וזהו פירושו
של "ולא שתו איש עדיו עליו" שהכוו ה לעדיים
הרוח י )בחי ת שמה יתירה( וכחם הרוח י שקבלו
על ידי כן וכידוע שהעצבות מגרש את הקשר
לה שמה והשראתה עליויג ,והיה עליהם במקום
זה להתחזק ולהתאמץ תיכף ומיד בעשית
התשובה כראוי וכ "ל.
מובא בשערי תשובה שיש חילוק בין
אדם ש כשל פעם א' בחטא שיש לו להתמרמר
על חטאו מיד ,אמ ם אדם המתיצב על דרך לא
טוב תמיד קודם כל צריך לעזוב את החטא
ולהתרחק ממ ו ורק לאחר מכן יעשה את
ההתמרמרות המבוקש לתיקון התשובה ודוקא
אחרי שכבר התרחק מהחטא ע"ש.
פי האמור יש להבין הטעם לחילוק זה כי
ה ה מי ש כשל פעם א' בחטא ,כאשר שב
ומתחרט על חטאו אזי על פי טבע הדברים
מתחזק ברוחו ומאמין שלא יש ה בעוולתו עוד
פעם ולא ופל ביאוש מלתקן עצמו ,מה שאין כן
מי שהיה עד עכשיו שקוע בחטא אי ו חזק
ברוחו להאמין שיוכל לעמוד גד יצרו להבא ועל
כן כאשר ישים לבו למצבו ויתמרמר על חטאו
אזי התמרמותו ישקיע אותו בעצבות ואז יפול
יותר ברוחו מאשר אם לא התחיל עם התשובה,
אבל כאשר כבר התרחק מהחטא אז יתחזק
ברוחו ויאמין שיעזרהו ד' ית' לצאת מזה לגמרי,
ואז כבר לא יביא ו התמרמרותו לעצבות ויאוש
ח"ו.

עמ"י

בס"ד

עש"ו

ו

היה לטובה כדאיתא בזוהר הק' פרשת כי תשא
שהערב רב היו תמיד מרוחקים מכלל ישראל
והם ישבו מחוץ למח ה ומחוץ לע ן ,וכמו
דאיתא ברש"י על הפסוק )דברים כ"ה י"ח( ויז ב בך
כל ה חשלים אחריך אלו שהע ן היה פולטן,
ואיתא בספה"ק שאותם א שים היו מהערב רב
ועליהם הת פל עמלק והזיק להם.
שמשה רבי ו עלה למרום אז הערב רב
התאזרו חיל והעיזו לגשת לאהרן הכהן ובקשו
ממ ו ואמרו לו ממה פשך או שתתן ל ו להכ ס
תוך הכלל ישראל שלא יהיו דחים בחוץ ,ואם
אתה לא רוצה להכ יס אותם בכלל ישראל אז
כמו שב י ישראל יש להם השראת השכי ה
וע ים ויש להם את משה רבי ו ,אז גם ל ו תתן
עבודה זרה שיהיה להם איזה ה הגה ומ היג
שי היג אותם ,כי אם לא מקבלים אותם כביכול
אצל ה הגת השם אצל השראת השכי ה אז
שיתן להם משהו בשבילם וזה מה שאמרו )שמות
ל"ב א'( עשה ל ו אלהים.
הכהן היה מפחד שהערב רב ח"ו ירצו
לדחוף עצמם וישתתפו ויתאחזו עם כלל ישראל
ואז יהיה זק גדול לכן בחר לכלל ישראל הרע
במיעוטו ובמקום שהם ח"ו יקלקלו את כלל
ישראל שיתערבו איתם עדיף שיעשה להם
אלהים אחרים עבודה זרה שבזה יתפרדו מב י
ישראל וילכו לעצמם והעיקר שלא יזיקו
ויקלקלו את כלל ישראל על ידי שיתערבו עם
כלל ישראל לכן עשה להם העגל אם כן היה
כוו תו לטובה כדי להציל את כלל ישראל ,זה מה
שכתוב בזוהר הק'.
סוף כל סוף )אע"פ שאהרן הכהן היה כוו תו

שפל על שגרם קלקול לכלל ישראל שכבר אין לו
תיקון כבר כמו שכתוב שמי שמחטיא את הרבים
אין לו חלק לעולם הבא ולכן חשב ח"ו שעכשיו
הוא אבד את כל מה שהיה לו ,ואף על פי כן לא
פל ברוחו ולא סוג אחור אלא אדרבא עשה
תיקון לזה ע"י זה שקרב את ישראל לאביהם
שבשמים.
דאיתא בחז"ל שהיה תמיד עושה תשובה
על זה ,והתקון למי שהחטיא את הרבים ח"ו הרי
הוא מדה כ גד מדה שיזכה את הרבים ,ומאז כל
הש ים היה תמיד עומד ומקרב את ישראל
לאביהם שבשמים ועושה שלום בין איש לאשתו
בין אדם לחבירו ובין ישראל לאביהם שבשמים,
כדאיתא במש ה )אבות א' י"ב( שאהרן הכהן היה
אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות
ומקרבן לתורה וזה עשה בשביל תקון על שגרם
קלקול לכלל ישראל.
להסביר ולהבין ע ין זה ע"י משל למלך
אחד שהיה לו איזה שר שחטא כ גדו בחטא גדול
והמלך זרק אותו מארמון שלו ו שאר בחוץ
זרוק ,אבל השר הזה היה מאד מאד מסור למלך
ומאד השתוקק לשרת את המלך ,ואע"פ שהמלך
ריחקו לא היה לו כעס ותרעומת על המלך מפ י
שהבין שזה היה מגיע לו ורצה בכל זאת לשרת
את המלך ממקומו איפה ש מצא בחוץ אבל מה
יכול לעשות למלך אם הוא בחוץ הרי משם אי ו
יכול לעשות כלום למלך ,והחליט לעזור לכל אלו
שהיו באים אל המלך להכין ולהכשיר אותם
שיהיו מוכשרים לעלות ולהכ ס למלך ,וכל מי
שהיה בא לשרת את המלך היה טפל להם ועוזר
להם ואמר אם א י לא זוכה בעצמי לשרת את
המלך לכל הפחות שאהיה טפל לאלו
שמשרתים את המלך ועל כן א י אעזור להם
שיהיה לי על ידי זה גם איזה חלק בשרות
ושימוש המלך והיה לו מזה סיפוק כי בזה הרגיש
שלכל הפחות הוא משרת את המלך על ידי זה
שהוא טפל למשרתי המלך ועוזר להם לפחות
זה יהיה לו זכות וזה יחשב כאילו ששירת את
המלך ,אע"פ שחשב שהמלך לא יודע מזה בכל
זאת כך עשה מפ י שכל כך רצה לשרת את
המלך.
אפשר לומר שזה היה הבחי ה של אהרן
הכהן ,שאהרן הכהן הרגיש עצמו שפל כל כך
וחשב שאבד את כל מה שהיה לו וכמו שאמר
משה רבי ו לעדת קורח )במדבר ט"ז י"א( "ואהרן
מהיד הוא כי תלי ו עליו" הרי הוא בעי יו שפל
מכל ישראל ,ולכן אהרן הכהן שהרגיש עצמו
  
שהוא ידח ו דחה לחוץ ח"ו והוא בעצמו אי ו
אפשר לומר שהדור הזה של ו מצא
כלום אמר אם כך לכל הפחות אקרב את ב י
ישראל לאביהם שבשמים ויהיה טפל לעושי במצב כזה ועוברים סיון כזה והרבה הרבה
בעוו ותי ו הרבים ופלים מכח זה ,שמרגישים
מצוה.
שלא מצליחים בעבודת ד' ובלימוד התורה ולכן
  
יש כאלו שהם מתיאשים ועוזבים את הכל
כן אפשר לומר שזה היה הבחי ה וה סיון ו ופלים לתוך העולם הזה והיצר הרע ח"ו ,וצריך
של אחר אלישע בן אבויה שכתוב )חגיגה ט"ו (.לדעת שזה דווקא ה סיון של הדור שא ח ו
ששמע בת קול שאומר שובו ב ים שובבים חוץ צריכים לעבור ולהרגיש מרוחקים ועם כל זה
מאחר לכן פקר טפי ויצא לתרבות רעה לגמרי כי להמשיך להתקרב להקב"ה.
האדם לבו שלם עם אלוקיו אזי הרי הוא
אמר אם כן שמן השמים דחו אותו לפחות
לא יתן לעצמו לדחות ואפילו אם כבר דחה אזי
שיה ה מהעולם הזה.

יד ה ה מדריגת "מה" היא הדרגת הע וה היותר גדולה
והיא התואר לדרגת משה וכמו שאמרו חז"ל ) (...גדול מה
ש אמר במשה יותר וכו' ש אמר )" (...ו ח ו מה" ,וה ה
משה רבי ו היה ע יו מאד מכל האדם אשר על פ י האדמה
כמו שכתוב בתורה )במדבר י"ב ג'( והיי ו אפילו מאהרן )וכמו
ש אמר זה שם בפסוק כלפי אהרן ומרים( ועל כן יש להבין איך
כתוב כאן גם על אהרן תואר זה של "מה" ויש לומר שבכל

ולפעמים מקדים אהרן לפ י משה ,שהרי זה בא ללמד ו
ששקולים הם ,ע"ש ,ולכאורה אי ו מובן שהרי ד' ית' אמר
לאהרן על משה רבי ו "ע יו מאד מכל האדם" וגו' שמשמעו
גם יותר מאהרן ,ולפי האמור מיושב שפיר שאה" שהיו
בפועל שווים גם במדריגת הע ווה אמ ם בכל זאת הרי
דרגת משה חשב יותר גדול כמבואר.

לטובה כדי להפריד אותם מכלל ישראל לגמרי שלא יעיזו
להתקרב ולהתערב איתם( זה גרם אסון גדול שלא די

שהיה לערב רב עבודה זרה אלא חלק מכלל
ישראל משכו אחריהם ורקדו ועשו שמחה של
העגל והשתתפו עם השמחה הזאת וכן כלל
ישראל ראו את זה ולא מחו.
מזה שאע"פ שאהרן הכהן הוא התכוון
לטובה מפ י שרצה להציל את כלל ישראל בכל
זאת יצא מזה מכשול שלא בכוו ה אמ ם כבר
תבאר )במקום אחר בהרחבה במאמר חג לד' מחר ,ע"ש(
שזה היה באמת לטובתי ו כי כלפי שמיא היה
גלוי שאם לא היה עושה להם אהרן את העגל
היו עושים את זה הערב רב בעצמם וב י ישראל
היו גם כן משכים אחריהם ואז לא היה אפשר
לתקן אותם ולכן סיבב ההשגחה העליו ה
שאהרן יעשה את זה בכו תו הטוב ,וע"י שאהרן
הרגיש חייב בדבר ועשה גם כן תשובה ותקון
לזה בזה פעל התקון לכל הכלל והחזיר את כולם
בתשובה ע"י כן ,ואם אהרן הכהן לא היה עושה
זה ב י ישראל היו מקלקלים יותר ולולי זאת לא
היה שייך לתקן אותם.
אע"פ שאסור ל ו ל סות להבין ולחשוב
שא ח ו משיגים את אהרן הכהן אבל בכל אופן
תורה היא וללמוד א ח ו צריכים ועל כן מה
ש וגע ל ו מותר לקחת מזה מוסר השכל והוא
כך ,דה ה אהרן הכהן הרגיש שהוא מופרך לגמרי
והיה בשפלות גדולה מפ י שהרגיש עצמו
שהחטיא את כלל ישראל ,והחזיק עצמו כל כך

בשל"ה הק' בשם הקדמו ים שאם
אלישע בן אבויה בכל זאת היה דוחף עצמו והיה
עושה תשובה ולא היה מתחשב עם הבת קול
היה מצליח והיה מתקבל בתשובה ,שבאמת
הפירוש היה שובו ב ים שובבים חוץ מאחר
הכוו ה שלא מעוררים אותו לתשובה ולא
עוזרים לו אבל אם הוא מעצמו ידחוף את עצמו
אז בוודאי שיתקבל ,וזה רמוז במאמר חז"ל
)פסחים פ"ו (:כל מה שאומר לך בעל הבית עשה
חוץ מצא ,שבעל הבית זה רמז על הקב"ה שהוא
בעל הבית של כל העולם ולכן אפילו שהקב"ה
אומר לאדם צא כלומר לא מקבלים אותך
בתשובה בכל זאת לא יצא אלא יעשה תשובה
ואז בוודאי שיתקבל.
יש ל ו כלל גדול מה שכתוב בפסוק )איכה
ג' ל"ח( מפי עליון לא יצא הרעות כי אם הטוב,
והיי ו שמהקב"ה לא יוצא שום ע שים ולא שום
רעה רק הכל טוב ,אלא החטאים של האדם הם
מהפכים את הטוב לרע ,וכדאיתא בחז"ל )מדרש
רבה דברים ד' ג'( אלא מאליה הרעה באה על עושי
הרעה והטובה באה על עושי הטובה ,ואפילו
ע שים שמגיעים מן השמים מן המקור זה יוצא
לטובה כדי לעורר את האדם לחזור בתשובה
ולתת לו דרך בתשובה או איזה שהוא דבר שזה
יכול לסייע את האדם להעלות אותו ושוב
לקרבו לד' ית' ,אבל האדם לא מבין את זה כך
אלא הרי הוא מקבל את זה בתור דחיה ובמקום
להתקרב יותר על ידי זה הרי הוא דחה וזה
טעות כמו שהיה אצל אחר.
אחר היה בעל השגה גדולה כמו
א שים היותר גדולים שבעולם כמו ר"ע שזכו
להכ ס לפרדס )חגיגה י"ד (:למקום גבוה כזה שלא
כל גדולי העולם זכו לזה ,ושם עשה טעות וחטא
וזה היה חטא גדול מאד וכדי לתקן את זה היה
צריך לדחוף את עצמו בצורה כזאת שאפילו
שירגיש שדחו אותו ו דחה החוצה ולא מתקבל,
בכל זאת ידחוף עצמו ויוכיח את המסירות שלו
בשביל ד' שעם כל זה שדוחים אותו החוצה בכל
זאת מכיון שהוא רוצה להתקרב ולשרת את ד'
ולכן על כל פ ים יעמוד בחוץ ויעשה שם מה
שיוכל לעשות כמו שעשה אהרן הכהן ,ובזה היה
המבחן שלו שאם היה עומד בזה היה מתקבל
אבל מכיון שלא עמד בזה ו כשל הרי זה מעיד
ומוכיח שבתוך תוכו טי א היתה בלבו כמו
שאיתא בחז"ל )חגיגה ט"ו (:שבאמת לבו לא היה
שלם עם אלוקיו.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------זאת יש חילוק ב יהם שמשה רבי ו הגיע לזה בלי חטא
אלא מצד גודל הע וה שלו אבל אהרן הכהן הגיע לזה אחרי
כשלון ,ולכן אע"פ שסוף כל סוף הגיע אהרן להיות שוה
בדרגת הע וה למשה רבי ו עם כל זה חשב משה רבי ו
יותר גדול מכיון שהגיע לזה בלי חטא אלא בהתבו ות
בכח עצמו ,ובזה יובן מה שקשה לכאורה בדברי רש"י )(...
שכתב בטעם למה לפעמים מקדים את משה לפ י אהרן

עמ"י

יעשה מה שהוא יכול מבחוץ מאחורי הפרגוד
מה שהוא יכול וישמח בזה שהוא טפל לעושי
מצוה לעובדי ד' ,שמי שאי ו יכול ללמוד יעזור
ללומדי תורה ויהיה טפל להם ומי שאי ו יכול
לעבוד את ד' ישרת את הצדיקים לעזור להם
בעבודתם ואז על ידי זה יהיה לו גם כן חלק
אפילו אם הוא בחוץ ,וכך מת הג האדם שלבו
שלם לאלוקיו והוא מסור באמת לעול מלכות
שמים.
ה סיון עשה הבירור שצריך להיות לפ י
הגאולה השלימה ולכן אע"פ שבפועל יכול
להיות שהאדם הוא שפל מאד כדאיתא בחז"ל
)ס הדרין צ"ח (.שהגאולה השלימה תבוא או בדור
שכולו זכאי או בדור שכולו חייב אם כן יתכן
שיהיה כולו חייב זה רק בפועל )ואפשר לומר אולי
שא ח ו כמעט כול ו כולו חייב ומי יכול לומר זכיתי לבי
בדור הזה( אבל בכל זאת בלבו צריך להיות עם

אלוקיו שאף על פי שמרגיש ש דחה בחוץ בכל
זאת לא מרפה וממשיך לעשות כל מה שכן יכול
וכדאיתא בחז"ל )ס הדרין ק"ו" (:הקב"ה ליבא בעי"
זה המבחן והבירור של ו ולכן הספרים הק'
מספרים ל ו על כל הע ין של אלישע בן אבויה
כדי ש למוד מזה מוסר השכל ש דע איזה סיון
יכול להופיע לאדם בכדי שילמד מזה לעמוד
ב סיו ו.
ה סיון היה גם לאהרן הכהן ,אבל אהרן
הכהן עמד בזה ה סיון כ "ל שאע"פ שהרגיש
שהוא אי ו כלום ו דחה לבחוץ וא"כ מה יועיל
לו מה שיעשה ,בכל זאת אמר שלכל הפחות
יעשה מה שכן יכול לשרת את המלך ויקשר את
כל כלל ישראל לאבי ו שבשמים והקב"ה יקבל
חת רוח מכל הכלל ישראל ,וזה ה חת רוח
היותר גדול שהקב"ה יקבל על ידי העבודה של
אהרן הכהן.







בשם הרה"ק מרוז'ין זצ"ל משל למלך
שב ה ארמון גדול ויפה ,ובחדר הפ ימי )ששם
מצא כסא מלכותו( רצה שבכל הד' כתלים יהיו
ציורים פלאים ולכן קרא לציירים מומחים
ואמר להם שכל אחד מהם יצייר באחד
מהקירות איזה ציור יפה מאד שיהיה חידוש
בשבילו שישמח אותו ויהיה לו מזה ה אה
גדולה ,ומי שיצליח ויעשה דבר שישמח אותו
יותר מכולם יקבל מע ק גדול מאד ,ובאמת כל
אחד התאמץ מאד בכל הכח שלו לעשות ציור
אה ויפה ,והיה צייר אחד שלא עשה כלום
וכשגמרו כולם את הציור הוא עשה בצד הרביעי
מראה גדולה על כל הכותל וכשתלו את כל
התמו ות בכל הד' הכתלים אז ראה כל הציורים
דרך הכותל הרביעי והמלך הסתכל על זה וראה
דרך זה את כל הציורים וכל כך ה ה מזה כי זה
היה יותר יפה מכולם ו תן לו את המע ק הגדול,
ואפילו שהצייר הזה לא עשה כלום מעצמו והוא
טרח פחות מכולם אבל היות והוא אסף וקישר
את כל מה שעשו כולם למקום אחד שעל ידי כן
המלך יראה את כולם ביחד וזה עשה ה אה למלך
יותר מהכל אם כן בזה הוא עלה יותר מהם כי
הכותל שלו כולל את כולם ,ע"כ המשל וע"ש.
פי זה אפשר לומר שזה היה הבחי ה של
אהרן הכהן שכמו במשל ה זכר שהצייר עשה
מראה בכותל הרביעי ששם יתראו כל הציורים
ביחד וכך יהיה ה חת רוח היותר גדול למלך,
ולמה עשה הצייר כך )ולא צייר גם כן ציור על הכותל
שקיבל( כי הרגיש שאי ו מסוגל ולא יכול לעשות
ציור שיכול להתחרות עם שאר הציירים כי הם

בס"ד

הציירים היותר גדולים ועלה בלבו רעיון כזה
שא"כ הוא יקשר את כולם ביחד ,כך היה
הבחי ה של אהרן הכהן.
המובן הפשוט במשל של הרה"ק מרוז'ין
הוא שהסיבה שהכותל הרביעי היה יותר חשוב
וממ ו הגיע למלך התע וג היותר גדול הוא מפ י
שהמלך ה ה מכל התמו ות ביחד ,אמ ם בעומק
הע ין יש להוסיף שיש כאן עוד ע ין חשוב
שמפ י כך מצא הצייר כל כך חן בעי י המלך
וקבל ממ ו חת יותר ממה שקבל מכולם ,והע ין
הוא כך כי הצייר ה "ל שעשה את המראות
וקישר את כל הציורים ביחד הוא הרגיש שהוא
אי ו עושה כלום והיה לו הביטול והע וה
ושפלות גדולה מאד ,וכך ב משל שמה שהאדם
עושה עם שפלות וביטול אזי העבודה הזאת היא
היותר חשובה בעי י ד' ,וכמו שאיתא בארחות
צדיקים שהמצוות של הע וותן מתקבל בשמים
פי אלף ממצות ממי שיש לו גאוה ,ועל כן המצוה
ש עשית בשפלות כזאת שמרגיש שאין לו כלום
אלא הרי הוא רק עשה טפל לעושי מצוה הרי
זה חביב בעי י ד' ויש לו מזה חת רוח גדול יותר
מכולם.
כל העבודה של כל הדורות ביחד
עשה מזה קומה שלימה אחת ,וזה המטרה של
עבודת כלל ישראל בכל הדורות ,אבל כך יכול
להכ ס בדור האחרון גאוה והרגשה שא ח ו
פעל ו את החיתום והגמר של העבודה ה זכר
)ומצוה קראת על שם גומרה( ,וכך יפסל הגמר של
העבודה ככתוב "תועבת ד' כל גבה לב" ,אמ ם
כאשר זה עשה ע"י מי שהוא מרגיש שהוא אי ו
כלום ושמקומו מחוץ למח ה והוא רק טפל
לעושה מצוה )להמשיך עבודת כל הדורות( אזי הרי
זה עשה בע ווה שלימה ויש מזה ה חת רוח
היותר גדול ,ובאמת זה כך בדורי ו דה ה א ח ו
יודעים בשפלות של ו שאין ל ו שום דבר במה
להתגאות מה א ו מה חיי ו מה כח ו וא ח ו
מרגישים את זה יותר מכל הדורות וחייבים
להרגיש את זה יותר מכל הדורות כי זה
המציאות של ו.
זה התקון היותר גדול בשביל ו שמצד
אחד אף על פי ש ראה ל ו שדוחים אות ו בחוץ
א ח ו מתקרבים לד' לעשות ה חת רוח הזה ולא
מרפים ממסורת אבותי ו והולכים בעקבי הצאן
של כל הצדיקים בכל הדורות וכך א ח ו
מקשרים את כל העבודות של כל הצדיקים בכל
הדורות ביחד ,ובזה ראה עלי ו )כמו במשל במראה
שבכותל הרביעי( העבודה של כל הדורות ,ומצד
ש י א ח ו לא מתגאים בזה כי א ח ו יודעים
ומרגישים ברור את שפלותי ו ורק א ח ו
הולכים אחריהם ו טפלים להם ,ואז כל
העבודות מכל הדורות עולים ביחד בקשר אחד
למעלה ו עשה מזה חת רוח יותר מבכל
הדורות ,זה הזכות של ו שיש ל ו היום.
זה עשה רק על ידי מי שתופס ומבין
שזה עשה דווקא כשיש ל ו השפלות והע וה
שלא מחזיקים טיבותא ל פש ו מפ י שא ח ו
יודעים השפלות של ו ולכן חשובה עבודתי ו כי
זה עשה בע וה ובלב שבר ,וכש עשה בע וה
ובשפלות אז זה מתקבל לרצון בשמים אע"פ
שא ח ו מצד עצמ ו לא ראוים ,ועל זה כתוב
)ישעיה "ז ט"ו( "מרום וקדוש אשכון ואת דכא
ושפל רוח" ,ופירושו שאפילו אם אי ו ראוי
מצד עצמו אבל מכיון שהוא מדוכא ו כ ע אז
הקב"ה חפץ בו ודבריו ומעשיו מתקבלים
למעלה לרצון כי אז זה עשה בצורה ה כו ה

ז

עש"ו

וזה עושה חת רוח ,ולכן הקב"ה מראה ל ו
לפעמים בדור הזה שכל אדם מקבל פעם איזה
סטירה על פ יו מן השמים שמראים לו את
השפלות שלו ש כשל באיזה דבר זה כדי
שירגיש את השפלות שלו.







זה יש משל מהמגיד מדוב א על הפסוק
)שיר השירים א' ה'( "שחורה א י ו אוה" וחז"ל
מפרשים )שמות רבה כ"ג י'( "שחורה א י" במעשי
"ו אוה" ויפה א י במעשה אבותי ,ועל זה מוסיף
המגיד מדוב א משל יפה לאדם אחד שהיה לו
ארמון פלא מאוד פעם א' באו לשם א שים
לראות את המראה היפה והגדול הזה וראו שם
שהכל יפה ומיוחד מאד ,ופתאום עברו על יד
איזה חדר וראו שם חלון ש שבר ואת החלל
סתמו עם סמרטוט ושאלו אותו איך בארמון כזה
לא מתק ים וסותמים עם סמרטוט ,והבעל
הבית לא היה לו ברירה והודה ולא בוש שהוא
באמת ע י ואביון ולא היה לו כסף לתקן את זה
כי אפילו פרוטה אין לו ולכן סתם את זה
בסמרטוט ,ושאלו אותו אם כן אם אתה ע י
ואביון איך יש לך ארמון כזה ,וע ה ואמר שזה
ירושה מאבותיו ,וזהו שחורה א י במעשי ו אוה
במעשה אבותי.
כן היום שולחים לאדם מן השמים תמיד
איזה שבירה כלומר איזה כשלון בחטא שזה כמו
חלון אחד שיהיה שבור וסוגר את זה בסמרטוט
כדי שלא יוכל להתגאות ,ואם לא היה החלון
שבר וסתום בסמרטוט היה יכול להתגאות
להראות לאחרים איזה עשירות יש לו ,וגם
בעצמו יכול לטעות ולחשוב א י עשיר ומכובד
והיה מקבל כבוד מכל העולם ,ועל כן ריחם עליו
ד' ית' כדי שלא יוכל להתגאות ולכן עשה
בהשגחה עליו ה שישבר לו חלון אחד שיהיה
מוכרח לכסות אותו בסמרטוט שזה ב משל כל
הכשלו ות וה פילות של ו.
א ח ו כשקורה ל ו דבר כזה צריכים
ליזהר לבעוט ח"ו ולומר איך א י ש מצא בדרגא
גדולה כזאת קרה לי כשלון כזה הרי זה לא
מתאים לי ,וא"כ שכך קרה לי הרי זה סימן שאין
חפצים בו בשמים ולכן לפחות שיה ה מהעולם
הזה ח"ו כמו אלישע אחר ,אלא צריך להבין כ "ל
שאדרבא זה יתן ל ו לטובת ו כדי שלא יהיה
ל ו גאוה שלא יהיה ל ו במה להתגאות.
מה שא ח ו אומרים בתחלת היום כל
בוקר לפ י הכל "מה כח ו מה גבות ו מה
צדקתי ו מה א ח ו מה אמר לפ יך ד' אלקי ו"
וכו' ,כלומר זה הקדמה לכל עבודתי ו במשך כל
היום כי א ח ו צריכים שיהיה ל ו השפלות הזה
בלי זה א ח ו בסכ ה )ש כשל בחטא( ,ואחר שיש
ל ו השפלות הזה שא ח ו מכירים בעצמ ו שאין
ל ו כלום אז "אשרי ו מה טוב חלק ו ומה עים
גורל ו ומה יפה ירושת ו" שכל מה שיש ל ו זה
רק ירושה ,ובזה יש ל ו להתגאות ובזה צריך
להיות ויגבה לבו בדרכי ד' )דברי הימים ב' ט"ז ו'(.
פי זה יובן מאד מה שאמרו חז"ל )חגיגה ט(:
"יאה ע יותא לישראל" שהע יות זה דבר יפה
לישראל) ,עי' במפרשים שם( ועל פי האמור יש
לפרש הכוו ה על הע יות ברוח יות ,ורצו חז"ל
לחזק ברכים כושלות שעל ידי הע יות הזאת לא
גיע לגאוה אמ ם בשביל שלא יתיאשו מפאת
ע יותם ברוח יותם וח"ו ירפו ידיהם וירדו עד
עפר ,צריך להתחזק במה שיש ל ו מירושת
אבותי ו ובזה א ו מתקשטין ,והע יות שיש ל ו
מצד עצמי ו יוסיף ל ו את השפלות.

עמ"י

כתוב )ריש פרשת תולדות( ויאהב יצחק את עשיו
וגו' ,וידוע הקושיא בזה איך יתכן שיצחק אבי ו
בגודל רוח קדשו לא הרגיש בגודל רשעת עשיו ,ועי'
במפרשים ,אמ ם מקום ה יחו בזה משמים להתגדר
ולפרש את הע ין באופן ובדרך פשט פשוט שבודאי
הרגיש וידע יצחק אבי ו את מצב ב ו עשיו הרשע
אלא שבכל זאת עשה עצמו כאלו לא ידע ,ולא רק
העלמת עין יש כאן אלא "ויאהב" היי ו שפעל בלבו
)החצו י( את האהבה כלו' שהראה כלפי עשיו האהבה
וכאלו מכיר לו טובה על הציד שמביא בפיו ובעבורה
הרי הוא ותן לו קירבה גדולה אליו ,ועל ידי זה לא
יתרחק עשיו ממ ו אלא ימשיך להביא לו טרף כי
ירצה את האהבה ממ ו שהוא מע יק לו עבור זה,
ובכך היה מקוה יצחק שסוף כל סוף עם הזמן יצליח
לקרבו לד' ולתורתו הקדושה כמבואר ע ין זה אצלי ו
)באוצר הפרשה בגליון פ' תולדות( בס"ד.
יוצא ל ו ללמוד מוסר השכל הלכה וה הגה
למעשה ,שאם יש לאדם ח"ו בן שירד מהדרך הישרה
ואי ו במצב שיקבל מוסרו אזי יש להת הג אתו בדרך
זו של יצחק אבי ו להע יק לו אהבה כדי לקרבו אל
לבו ,וכמו שעשה יצחק עם עשיו ב ו כ "ל.
חשוב מאוד לדעת שהרבה מאלה שיורדים
היום מדרך הישרה הוא לא מכח רשעות ורוע לבם,
אלא מפ י ש פשם כאובה עליהם ומדוכּה עד כדי
שהביאם לידי יאוש מכח חוסר הצלחתם ,לכן ע"י
תרופה זו שמשיב פשם יתכן מאוד שישובו מדרכם
הרעה ,וה ה מצוי הרבה פעמים שהם בעצמם
מת צלים ואומרים שסיבת ירידתם הוא ברור מטעם
חוסר השימת לב והאהבה ועידוד שלא קבלו
מהוריהם ומלמדיהם ,אמ ם לפעמים הם לא מודעים
לזה שירידתם היא בהכרתם מחמת הדכאון שב פשם
כי זה עשה מתחת הכרתם ואז הם חושבים שבעצם
זה רצו ם בכל זאת אחרי שיע יקו להם את האהבה
והחמימות ושימת לב )שהיה חסר להם( ממילא ישת ה
לבם גם במתחת הכרתם וישת ה ממילא גם רצו ם
החצו י ,ועל כן דבר ראשון יש ל סות עצה ה זכרת
למלאות חסרו ם בזה ,ויתכן מאוד שאם יעשו את
זה כראוי אזי בזה לבד יהיה מרפא ל פשם העגומה
ויחזרו למוטב בס"ד ואפילו מעצמם בלי שישמיעו
להם דברי מוסר ותוכחה ,ולפעמים בהשתדלות
הזאת לא יראו פירות תיכף ומיד אלא לאט לאט
יוכלו להחזירם למוטב על ידי זה והכל תלוי לפי
מצבם וסיבות שו ות.
פעמים יתכן שאע"פ שאין סיבת ירידתם
ממש מכח ה זכר ,בכל זאת בדרך זה של לתת להם

בס"ד

עש"ו

הרבה אהבה וקירבת פש הרי זה דרך שמאפשר
להחזירם למוטב בכל מקרה וכמו שהיה דרכו של
אהרן הכהן שע"י שהיה אוהב את הבריות כלו' שהיה
מראה להם חיבה ואהבה על ידי כן הצליח לקרב
אותם לתורה ולהעמידם בדרך התורה והישרה ,וע ין
זה הוא בדוק ומ וסה בס"דטו.
לדעת שע ין ה "ל של הע קת אהבה וחמימות
ולהשלים מה שהיה חסר להם כל זה צריך להיות
עשה לא בצורה חצו ית של דבור מן השפה ולחוץ
אלא להכ יס אז בלבו באמת הרגשה זו לאהבה אל
המטופל וכגון ע"י שימצא בו איזה קודה טובה אשר
על ידה יוכל לפעול את האהבה אליו עבור ה קודה
הטובה הזאת )וכמו שהסבר ו אצל יצחק אבי וטז( ואז יהיו
הדברים יוצאים באמת מן הלב ,ורק הם הדברים
ה כ סים ללב השומע בס"ד.
וסיף כאן להסביר הטעם למה לא עשתה כך
רבקה אלא רק יצחק ,יש לפרש על פי מה שאיתא
שמעשה אבות סימן לב ים כלו' שכל מה שעשו
האבות הקדושים היו מכוו ים שזה ישפיע על כל
הדורות העתידים ,והיי ו שזה השפיע להם כח לקיים
את מה שהאבה"ק קיימו ,ולפי המבואר בספה"ק הרי
זה באמת עיקר הכח שיש ל ו עד היום שעל ידה א ו
מתחזקים לעשות כל המצוות ועבודת ד' ולכן היה
צורך שיהיה עשה הע ין ה זכר ע"י יצחק בכדי
להשפיע הכח הזה לדורות שיוכלו לעשות כן.
יש להוסיף שכמו שאז עשאו יצחק ולא רבקה
כמו כן הרי זה גם סימן לדורות שע ין זה מיועד יותר
להאבות שיעשו כך כי הם יותר מסוגלים מהאמהות
מכיון שמטבע האשה תמיד להת הג על פי ההרגשה
ולא על פי השכל וחשבון ולחשוב מה כדאי ומה לא
כדאי מה יהיה יותר לתועלת וכדו' ,ועוד שהאשה
תמיד מת הגת במדת הדין כי יסודה ושורשה היא
ממדת הדין )ומבחי ת מלכות שה הגתה היא ע"פ מדת הדין
כידוע ליו"ח( ולכן מצד טבעה אי ה מסוגלת לוותר כל
כך על שום דבר עול ,ואע"פ שכבר תבאר )באות ז'
ע"ש( שלפי טבע האשה יותר מסוגלת להע יק אהבה
וחמימות ממה שהאיש מסוגל היי ו ברגיל אבל
כאשר יש ה סיבה שמו עת את זה כגון שיש להאשה
כעס והקפדה על ילדיה )או לגבי הבעל וכמו כן לכל אדם(
אזי היא מתאכזרת עליהם יותר מהאיש ולא מוותרת
כל כך בקל ,מה שאין כן האיש מסוגל יותר לוותר
ולהתפייס אפילו כאשר יש לו סיבה גדולה לכעוס
עליהם וכל זה פשוט וברור ולכן כאן שהמדובר על
ויתור ולכבוש את הרגשיו בזה פשוט הוא שהאיש
מסוגל יותר ע"פ הטבע ,ואע"פ שבודאי רבקה לא
היתה דומה לשאר שים ובודאי היתה מת הגת רק
על פי הדעת והשכל) ,והיתה שו ה בזה משאר שי העולם(
בכל זאת מכיון שכאן היה צריך להיות עשה סימן
לב ים לכן היה צורך שדוקא יצחק יעשה כן וכאמור.
יש להוסיף ולבאר למה לא עשתה רבקה גם כן
כמו שעשה יצחק ,יש להבין טעם הדבר כך שמאחר
שיצחק כבר עשה כך לא היה כדאי לרבקה לעשות
גם כן כך כי אז לא ישאר מי שייסר ויוכיח את עשיו,
שרואים פריקת עול כזה וכשלא מוחים גדו כלל והרי זה
ראה להם כאלו אין בדרכו עוול )כל כך( וכמו כן במקרה
שח"ו הילדים רכים וכשרואים הת הגותו )ולא מבי ים שהוא
יצא מן הכלל ולא להתחשב ולהתפעל ממ ו( אזי אי אפשר
להחזיקו בבית בשום פ ים ואסור לרחם עליו במקום שהרי
זה חב לאחרים ,וכמו שהוא ההלכה שאין זכין לאדם
במקום שחב לאחרי י.
יח לפ י הרבה ש ים היה בחור ישיבה שהיה חלש ב פשו
ופעם א' כ ס להתקף חזק והשתולל בצורה גרוע מאוד
ויצא מדעתו ל"ע ורצה להזיק לעצמו בצורה של התאבדות
ר"ל ,וא כי הייתי לבד אתו ולא ידעתי לשית עצות ב פשי
איך להצילו כי לא היה זמן לקרוא לעזרה ,ו תן ד' ית' בלבי
רעיון ל סות הע ין ה זכר אולי יעזור וחבקתיו ואמרתי לו
מילים של שבחים ואהבה ותיכף ומיד רגע באופן יוצא

מדרך הטבע ת"ל ,ולמדתי מזה כמה גדול כח תרופה זו
בס"ד ,ומאז השתמשתי כמה פעמים בדרך זה בשאר
מקרים וראיתי שאתמחי קמיע והוא קמיע מומחה בס"ד.
יט כלומר שמי שהוא בכעס וחימה אזי כשעו ים לו צריך
לע ות ב חת ורוגע )וללא כעס ומתח( ,וזה מה שמוריד ממ ו
הכעס ומרגיע אותו ,אבל גם זה לא יועיל לגמרי אם עושה
רק בצורה חצו ית אלא אם כן עשה באופן של הרגעה
אמיתי בלב העו ה לו.
ויש לדעת שבכל מקרים כאלו ובפרט במצבי רוח קשים
יש ליזהר לא ללכת גדם ולא להתווכח אתם כלל )כשעו ים
להם( אלא ללכת אתם עמם יחד ברוגע וב חת ובצורה
כזאת לדבר אליהם ,והרי זה מה שיועיל יותר מכל דרך
אחר.

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

טו ועשיו לא חזר בתשובה לבסוף כי אצלו היה קשה
הרבה יותר כי היה צריך לחזור בכחות עצמו ,מה שאין כן
מי שהוא מב י ישראל וש חשב מזרע אברהם יצחק ויעקב
יש לו סיעתא דשמיא מיוחדת לתשובה כמבואר בשערי
תשובה לר' יו ה שכאשר רצה לחזור בתשובה יעזור ל ו
ד' ית' מאוד לזה.
טז אמ ם מי שהרי הוא בדרגה יותר גבוהה יכול לעשות
את זה בלי שום סיבה מיוחדת אלא מספיק לו מה שהש י
הוא יהודי כלו' שיש לו עדיין שמת יהודי ומכח זה לבד
יוכל לעורר בלבו אהבה גדולה אליו והרגשת רחמ ות על
שמתו ועליו ,ומה שהסבר ו אצל יצחק היה רק לשבר את
האוזן לפי דרגתי ו וערכי ו.
יז אמ ם במקרה כזה )שהילד במצב שאי אפשר להוכיחו כלל(
יש לדעת שאם יש סכ ה שיזיק לשאר הילדים מפ י

ח

ועל ידי כן ירגיל את עצמו להמשיך בדרכו הרעה,
אבל כאשר אחד מייסרו וא' מקרבו הרי זה עשה
כראוי ,וכבר תבאר במקום אחר במה שאמרו חז"ל
"יצר תי וק )ואשה( תהא שמאל דוחה וימין מקרבת"
שימין רומז על העיקר ושמאל על הטפל כדאיתא
ברש"י )שבת  (...וזהו כוו ת חז"ל שהקירבה צריך
להיות העיקר והדחייה הטפל ,ועל כן יצחק שהוא
העיקר קיים את הקירבה ,ורבקה שהיא הטפילה
כלפי יצחק קיימה את הדחייה וכך יצא הדבר ממוזג
כראוי ,אמ ם לפעמים הבן מבאיש ח"ו הוא במצב
שאי אפשר לייסרו כלליז ,אלא רק לעוררו בדרך חיבה
ולא יותר.
יש לומר שיצחק הרי הוא שורש של דין היותר
גדול כי הוא היה מדת הדין עבור כל העולם כולו
כידוע ועל כן אם היה יצחק מפעיל את הדחיה היה
יוצא חזק יותר מדאי והיה עשיו דחה לגמרי עד שלא
היה עוזר כבר הקירוב של רבקה לאפשר לו לחזור
למוטב.
הפירושים שהזכר ו יש ללמוד מכל א' מהם
מוסר השכל בדרכי החיים ודרכי חי וך ילדים ,וצריך
תמיד לדון לפי המצב ולדמותו להדרך המתאים למצב
ההוא ,ועל כן אם רואה א' מההורים שהש י מפריז
במדתו כלפי הילד ישלים הש י להשוות את המשקל
ע"י הת הגותו כלפי החי וך ולמזג את הקו שלא ישבר
הכד על המבוע ואם א' מע יק יראה יותר מהמדה
ה כו ה אזי יע יק הש י יותר אהבה וכן בהיפוך.
צריכים להזהר מאוד שלא לגרום על ידי כן
פגיעה וזלזול אם כל פעם שהאב יצעק על הילד תתן
האם יותר מדאי אהבה וחיזוק להבן יוכל לגרום
זלזול בכבודו של האב כאלו הרי זה מורה שהאב אי ו
מת הג כראוי ויגרם להבן לזלזל בכבוד של האב או
שיסור מוראו מאביו ועל ידי כן לא יצליח לו כלל,
ועל כן יש לשים לב ולעשות בחכמה שלא יצא קלקול
מתוך התיקון.
תפס ו רק דוגמא אחת ומזה יש לדמות מלתא
למלתא בישוב הדעת ומתי ות הראוי ואי אפשר
לכוון ולקלוע תמיד אל האמת המדוייק אלא
בסיעתא דשמיא גדולה ולזה אין עצה אחרת אלא
להתפלל תמיד לד' שידריכו בדרך האמת וה כון
וישמר ו מטעות.
יש לדעת שהע קת האהבה הוא תרופה גדולה
ו פלאה למצבי רוח קשים ואפילו להתקפת מחלה
פשית רצי ית והשתוללות של יציאה מהשליטה
לגמרי ח"ו ,וזה עזרה ראשו ה שמסוגלת להרגיע
תיכף ומיד על אתר בס"ד ,וזה בדוק ומ וסה
שהבח תי בעצמייח ויש לדעת שבדרך כלל לאלה שיש
להם מצבים פשיים יש ליזהר תמיד לדבר עמם
במע ה רך ואהבה וזה כלל גם לכל ילד שמשתולל
מחמת מתח וכמו כן כשזה מחמת ק אה וחוסר
שימת לב שחסר לו או ש דמה לו שחסר לו אזי ברוב
המקרים הרי זה מה שירגיע אותם ,וכמו כן הוא
הכלל לגבי אדם מבוגר שכועס וכדו' כמו שכתוב
)משלי ט"ו א'( מע ה רך ישיב חמהיט.

