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כן יש ל ו ללמוד מזה מוסר השכל שלא
לזלזל בשום יהודי אפי' היותר פשוט שיכול
"והמלאכה היתה דים לכל המלאכה
להיות אלא להחשיב ולחבב אותו ולהחשיב את
לעשות אותה והותר" עי' אור החיים הק'
מצותו ,וכמו כן שלא יזלזל האדם במצותיו של
שהקשה שיש בבפסוק זה סתירה כי "דים"
עצמו אלא ידע חשיבותם בעי י ד' )ואם בעי י עצמו
משמע שהיה רק די להמלאכה ולא יותר ואחרי
או בעי י א שי העולם הזה אי ם חשובים אבל בעי י ד'
זה )בתוך כדי דיבור( הפסוק סותר את עצמו ואומר
ית' הם חשובים עד מאוד בלי שיעור וערך( ,ואפילו אם
"והותר" היי ו שהיה יותר מדאיא.
אי ו רואה פירות מהם בעולם הזה יאמין שהקרן
שם מה שתירץ שש יהם אמת שגם היה
והפירות קיימים הן בעולם העליון ולעולם הבא.
יותר וגם היה די ,וכלומר שבאמת הביאו ב י
כאשר עושה האדם מצוה שבין אדם
ישראל יותר מהשיעור הצריך )ככתוב לעיל מרבים
לחבירו כגון שמטריח עצמו להשיג איזה דבר
העם להביא מדי העבודה( ובכל זאת היה די כלומר
עבור ע י )כמו אוכל מלבוש ושאר דברים( ולבסוף
שמכח חיבת ב י ישראל אצל ד' ית' חש ד' לכבוד
יוצא שלא היה להע י צורך אליו כי כבר השיג
כל איש שטרחו והביאו )שלא יחשוב א' מהם שאולי
את זה מאחרים וכדו' עם כל זה לא יחשוב
דבתו לא כ ס להמשכן ויהיה לו מזה צער ויחשוב שאי ו
שטרחתו היה לבטלה אלא יאמין ש עשה מזה
רצוי ואין מעשיו רצויין כלפי מעלה ולכן לא זכה שחלקו
)מה שצריך להיות עשה( משכן ומקדש בעולמות
כ ס להמשכן( לכן עשה ס ו כ ס הכל במשכן,
העליו ים וכפי המבואר בספה"ק שבכל מצותי ו
וזה מה שבא הכתוב כאן להשמיע ו גודל חיבת
א ו מוסיפים על ידם לב ין הבית המקדש
ב י ישראל בעי י ד' )כי לולא זאת הפסוק ראה מיותר
השלישי ובזה יתמלא ויושלם הב ין וירד
לכאורה( עכדה"ק.
בתפארתו למטה בצורה של אש רוח י ושם
מדברי האור החיים הק' הללו יש ללמוד
יראה כל א' וא' חלקו ו חלתו ופרי כל מצותיו
ב' קודות חשובות ,א( יש לדעת עד כמה חביב
וכמו שכתוב )ישעי' מ"ט כ"א( "ואמרת בלבבך מי
וחשוב כל יהודי אצל הקב"ה ,ורוצה ד' ית' שלא
ילד לי את אלה וא י שכולה וגלמודה" וגו' )וידוע
יחשוב שום יהודי שאי ו חשוב וחביב אצלו ית'
מה דאיתא שתולדותיהם של צדיקים הם המעשים טובים
עד כדי כך שלכן הטריח עצמו ד' ית' כביכול
שלהם(.
לעשות ס גלוי ושי וי טבע גדול כזה בכדי שיוכל
כל א' וא' לראותב בעי יו שיש לו חלק במשכן,
בפסוק ויקהל משה את כל עדת ב י
ב( יש ל ו לדעת חשיבות מעשה מצוה של כל
יהודי ,כי בודאי היו שם כל מי י דרגות של ישראל וגו' פירש בזוהר הק' "ויקהל" כלומר
א שים והיו שם גם פשוטים מאוד ובכל זאת חש שהקהיל את ב י ישראל יחד להפרידם מהערב
רב שהם לא י דבו ולא יהיה להם חלק בהמשכן,
ד' ית' לכבודם ולכבוד מצותם של כל א' וא'.
עלי ו לקבל חיזוק גדול שאל יפול רוחו כי זה היה אחרי שהכשילו הערב רב את ב י
של שום יהודי לחשוב שהוא אי ו חשוב וחביב ישראל בחטא העגל ולכן פסלו מלהשתתף
לפ י ד' ית' ואפילו אם בעי י א שי עולם הזה ב דבת המשכן ,אבל בציווי ד' ית' )בפ' תרומה(
אי ו תופס מקום בכל זאת ידע חשיבותו בעי י "ויקחו לי תרומה" וגו' ש אמרה לפ י חטא
ד' ועל כן מה לו להתחשב עם א שים שהם ב י העגלג כתוב "מאת כל איש" אשר ידב ו לבו
תמותה שהם היום כאן ומחר בקבר ואבד זכרם דהיי ו גם מהערב רב ,ע"ש בזוהר הק'.
להבין היכן רמוז ע ין זה בלשון הפסוק,
מן העולם הזה ,ועל כן בודאי לא כדאי לאדם
לאכול את בשרו ולבו על מה שהבריות לא ולמה לא כתוב ויבדל משה וגו' שהוא לשון
מחשיבים אותו ,ודי בזה למי שהוא חי תמיד הפרדה מה שאין כן לשון "ויקהל" הלא משמעו
בלבו עם ד' ית' וחושב תמיד עליו במקום על היפך מזה שהיא לשון אסיפה יחד.
ההבל והתוהו של העולם הזה.
לבאר הע ין על פי מה ש קדים מה שיש

לדעת שכמו שבמתן תורה לא תן הקב"ה את
התורה עד שהיו ב י ישראל כולם מאוחדים
בלבם זה עם זה כמו שכתוב לפ י מתן תורה
"ויחן שם ישראל" וגו' ופירש רש"י )שלכן לא כתוב
ויח ו אלא ויחן לשון יחיד לומר( שהיו כולם מאוחדים
כאיש א' דהיי ו שלא היה שום פירוד בלבם בין
זה לזה אלא כולם באחדות גמור זה עם זה כאיש
א' ,ע"ש ,והיי ו לומר שזה היה ת אי שבלי זה
לא היה יכול להיות מתן תורה.
הדבר הוא על פי המבואר באור החיים
הק' שם שרצה הקב"ה ליתן ל ו את התורה
בדרגא של השראת השכי ה גמורה דהיי ו
השראת כללות כל השכי ה ,ודבר זה אין הקב"ה
עושה אלא כשיש ם ס' רבוא ה שמות שהם
שורש של כל הכלל ישראל יחד ,ע"ש ,ואם יש
פירוד בלבם אז אע"פ ש מצאים כולם יחד
בגופם אי ם מצטרפים יחד כי אין הקב"ה צריך
צירוף הגופים אלא הלבבות ובלי זה הרי זה
כאלו אי ם מצאים כולם יחד ,כמו שאמרו
חז"ל )ס הדרין קו (.הקב"ה לבא בעי וכן כתוב )דה"י
א' כ"ח ט'( כי כל לבבות דורש ד'.
כתב הרמב"ן ) (...שהשראת השכי ה
שהיה במשכן היה להחזיר לב י ישראל אותו
דרגא של השראת השכי ה שהיה במתן תורה,
ע"ש ,ולפי זה בודאי שהיה צריך להיות הת אי
כמו במתן תורה שיהיו כולם מאוחדים בלבם
יחד.
הערב רב אי ם יכולים להיות באחדות
עם כל א' וא' ,וטעם דבר זה שהם אי ם יכולים
להיות באחדות הוא על פי המבואר בדברי
הזוהר הק' והביאו הגר"א בספרו אדרת אלי' פ'
דברים ,שיש ם ה' מי י )סוגי( ערב רב ,והראשון
מהם )שהוא כ גד כולם( הם בעלי מחלוקת ולשון
הרע ,ע"ש ,ולפי זה מצא שמהותם של הערב רב
הוא גם קליפה של מחלוקת ,ולכן אי אפשר להם
בשום אופן להיות באחדות עם כל א' וא' מכיון
שקליפת המחלוקת הוא מהותם ו פשם.
שכיל להבין את אשר לפ י ו בס"ד
שמשה רבי ו לפ י שצוה על דבת המשכן
הקדים להם שצריך להיות קודם כל אחדות
בי יהם ובלי זה לא יוכלו לב ות המשכן ,וזה
הכוו ה במה שאמר ויקהל משה וגו' שצוה לב י

כי בעין יפה ת ו לו ו ה ה מה אתו.
וזה היה כאן ב דבת ב י ישראל כי אחר שציוום ד'
להביא דבה למשכן וכליו היה זה מכבוד המצוה ב"ה
וכבוד ישראל שלא יביאו בצמצום את ה צרך ולא יותר רק
להביא את ה צרך למלאכה ומה שצריך להיות מותר בה
והמותר בזה הוא צורך הבאה ממש ובזה הראו ישראל כי
אי ם עושים הדבר כעול המוטל עליהם מפקודת המלך
שלא יוסיפו על הציווי כלל רק בעין יפה ובחשק האהבה
עד שיביאו שיהיה גם ל ותר ולא הקפידו על זה ולזה אמר
והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אותה והותר
פי' שהיה די ככל הצורך לעשות המלאכה עם המותר הראוי

להיות מ ות י בעין יפה לכבוד המקום ...עכ"ל מתו"ד,
העתק ו דבה"ק כי יש בהם מוסר השכל והדרכה חשובה
ש וגע ל ו לכל המצות.
ב כי היה יכול להאמר להם ע"י משה רבי ו שבשמים
תקבל דבת כל א' וא' ,אלא שרצה ד' ית' שלא יוכלו
לחשוב שסוף כל סוף הש י יותר חשוב ממ ו שהרי חלקו
של הש י כ ס לב ין המשכן ושלו לא ואף על פי ש תקבלה
מצותו בשמים אבל סוף כל סוף לא עשה מזה המשכן.
ג איתא במדרש רבה שאחרי שאמרו ב י ישראל עשה
ו שמע מיד אמר ד' ית' ויקחו לי תרומה ,משל וכו'.

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

א ועי' מה שכתב בספר הק' באר מים חיים לתרץ
הקושיא וז"ל מתו"ד שם ,וכאשר תראה המכ יס אורח
חשוב לביתו ומציג לפ יו מאכל ,לא יוצג לפ יו עד כדי
שביעתו לבד כי זה קמצ ות הוא ,רק יוצג מה שיודע
שבודאי יותיר ממ ו ואי ו מקפיד על ה שאר אחר כך כלל
כי בעין יפה הוא ותן ואין דרך לקמץ עד קצה האחרון,
ומעתה ראה והבן כי ה ותן בעין יפה וראוי ובפרט לאיש
כבד וגדול גם זה המקצת היותר מדי ה תי ה גם זה מצורך
ה תי ה הוא כי זהו כבודו לה ותן ולהמקבל  ...א שי חסד
עושים גם בזה חסד על חסד שחוץ ממה ש ות ים מאכל
ומשתה עושים עוד חסד לתת יותר בכדי שיראה האוכל

עמ"י

ישראל להקהל יחד כאיש א' זה עם זה כלומר
שלפ י הת דבותם לב ין המשכן חייבים להיות
באחדות כולם כאחד ורק בזה יוכשרו ל דב
להמשכן) ,ואפילו בלבם לא יהיה לשום א' פירוד עם
שום אדם מב י ישראל( ומי שאי ו יכול להתאחד
בלבו עם כל א' לא יקובל דבתו להמשכןד.
לקבל ה דבות שהיו מעושי מלאכת
המשכן היו כולם בעלי חכמה ברוח הקודש כמו
שכתוב על בצלאל )ל"ה ל"א( וימלא אותו "רוח
אלקים" בחכמה וגו'ה ,ועל פי רוח קדשם ידעו
להבין לבו של כל א' וא'ו אם אין בתוכו פירוד
לא' מב י ישראל ואז לא קבלו ה דבה רק מאדם
כזה שלבו באחדות גמורה כלפי כל א' וא' מב י
ישראל וע"י זה פקעו הערב רב ממילאז כי לא
יכלו לעשות את זה ולכן מעצמם כבר לא באו
אפילו ל דב כי ידעו שיהיו תפסים על זה
שבלבם מופרדים הםח.







להבין שאם היו מצרפים אותם אזי לא רק
שצירופם היה בטל אלא זה היה הורס גם את כל
הקשר משאר כל הכלל כי מכיון שיש יתוק
באמצע השרשרת הכל מתפרק ,וכך הוא תמיד
בכל קבוצה שרוצים להתאחד יחד לעבודת ד'
שיש לה כח אדיר כמבואר בספה"ק ,וצריכים
מאוד להקפיד על דבר זה כי אם יהיה אפילו לא'
מב י החבורה פירוד בלבו לא' מב י החבורה הרי
זה ח"ו מ תק ומפרק את הכל.
היצר הרע תמיד משקיע כל כחו על כל
חבורה שרוצים להתאחד לשם שמים והרי הוא
מתאמץ בכל כחו להכ יס פירוד לכל הפחות
בלבו של א' מב י החבורה לא' מהשאר וע"י כן
יבטל כל הכח שלהם ,ועל כן צריך כל א' לדעת
ע ין זה ולשמור על זה במסירת פש ולהבין שזה
מעשה יצר ועל כן יבטל כל הקפדה אפילו
כשהצדק אתו והש י פגע בו מאוד ,ואשרי
המזהיר וה זהר בזה ושכרו בלי שיעור וערך ,כי
מציל את כל הרבים וגדול המזכה את הרבים
למעלה מכל ערך והשגה כדאי' בחז"ל.
לאדם שיש לו ה סיון הזה לשים ללבו

עש"ו

בס"ד

זכות הע קי שיהיה לו כשיתגבר על יצרו בזה
ולעבור על מדותיו לוותר על העול שעשה לו
הש י ולבטל קפידתו ממ ו כי על ידי כן יהיה
חשב שהוא הקים והציל את זכות כל הרבים
שידוע שזה גדול מאוד כי אי ו דומה יחידים
העושים מצוה לרבים העושים מצוה בצירוף
כולם יחד כי כל א' מהרבים מקבל כח של כל
הרבים ועוד הרבה יותר מזה על פי המבואר
ברש"י )במדבר י"ג כ"ג( )ולפי זה הרי זה פי כל כך פעמים
יותר( שאי אפשר לתאר ולשער.
יש להבין שמלחמה זו שתקף את האדם
הזה אי ו מלחמה פרטית כלפיו אלא הרי זה
מלחמת היצר הרע גד כל הרבים הללו כי דבר
זה הרי הוא כקוץ מכאיב בעי א דשט א ועל כן
הרי הוא תמיד לחם בכל כחו גד דבר כזה ,ומה
שתקף ה סיון דוקא את האדם הזה הפרטי )אע"פ
שזה שייך לכל הרבים( ,התשובה לזה הוא כי אצלו
מצא היצר הרע איזה סדק )בלבו( לגבי ע ין
הפירודט ולכן השתמש בו להיות קרבן עבור כל
הצבור ,ועל כן הרי מלחמה זו שהוא לחם היא
לא מלחמה פרטית אלא מלחמת כל עדתו ועל
כן אם יתגבר הוא גד יצרו בזה וישבור כח
הקליפה הרי בזה הרי הוא שובר את הקליפה של
כל עדתו ו מצא שבזה הרי הוא מציל ומקיים
את כל עדתו וכל זכויות הצבור הזה שימשיכו
לרכוש הרי זה יהיה חשב כשלו ,ושכרו גדול
ביותר כ גד כולם כפי הכלל שגדול המעשה יותר
מן העושה כמו שאמרו חז"לי וק"ל.







להוסיף לפרש איך מרומז בפסוק ויקהל
ההפרדה מהערב רב בעוד אופן )קצת שו ה מאופן
הראשון( וקודם קדים לבאר ע ין הערב רב מהו,
וה ה יש להבין על פי השם שהם קראים עירב
רב היי ו תערובת של טוב ורע ,ומבואר בזוהר
הק' ששורש הערב רב כלומר חלק הרע שלהם
הוא קליפת עמלק )עי' גר"א ה "ל( והיי ו שיש
בתוכם תערובת מקליפת עמלק ,ויש להבין
שע ין הערב רב אי ו כמו אומה כשלעצמהיא
אלא אדרבה שבעצם היו הערב רב אלו ש ספחו

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

ד ובפ' תרומה כש צטוה משה במצות המשכן שהיה
תיכף אחרי מתן תורה ולפ י חטא העגל ממילא היו במצב
האחדות בלי שום פירוד מכיון שהיו במצב של פסיקת
זוהמתן לכן לא היה צריך להזהירם על האחדות.
ה וכן על כל עושי המלאכה כתוב ובלב כל חכם לב תתי
חכמה וגו' שזה גם כן רומז על חכמה אלקי שהוא החכמה
ש יתן אך ורק מאת ד' ית' ואי אפשר להגיון האדם להשיגו
לבד והוא רוח הקדש וכמו שמצי ו )בראשית מ"א ל"ט(
שאמר פרעה ליוסף אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת
אין בון וחכם כמוך.
ו וכמבואר בספה"ק על הפסוק )ל"ה ל"ב( ולחשוב
מחשבות וגו' דהיי ו שידעו עושי המלאכה לקלוט
המחשבות שבלב כל א' וא' ב דבתו למשכן וכל א' וא' לפי
איכות כו תו כך היו משתמשים ב דבתו לדבר היותר קדוש
במלאכת המשכן ומי שידעו שכו תו היה ביותר לשם
שמים קי מגאוה ופ י' היו שמים דבתם בחלק קודש
הקדשים שבמשכן.
ז וי"ל שלא רצה להכריז בגלוי לפסול את הערב רב כי
אז יתכן שיחרחרו ריב על זה ויעשו קרחה בב י ישראל
כמו כל התלו ות שבמדבר שהיה תמיד ע"י גירוי הערב רב
כמבואר במפ' ,ועל כן עשה משה רבי ו באופן זה שממילא
יהיו מופקעים מ דבת המשכן ,והוא על ידי שהכריז כ זכר.
ח ולפי טעם זה )שמי שאי ו מאוחד בלבו עם כל ב י ישראל
אי אפשר לשתפו לב ין המשכן ,והערב רב אי אפשר להם לעמוד
בזה( צריך להבין אם כן למה ע ין זה של הפקעת הערב רב

מ דבת המשכן לא הג גם לפ י חטא העגל ,אמ ם התשובה
לדבר זה הוא שלפ י חטא העגל היו ב י ישראל כולם במצב
של פסקה זוהמתן ולא היה בלבם שום מדה קשה ולכן לא
היה צורך לשום אדם לכבוש יצרו וטבעו לעבור על מדותיו
ולוותר אפילו כ גד מדותיו הקשים של הש י ,ולכן לא יכלו

ב

אל ב י ישראל כשיצאו ממצרים מפ י שרצו
להתגייר ולהיות חלק מב י ישראל וזה בא מצד
חלק הטוב שהיה בהם אמ ם עדיין לא זדככו
ו טהרו מחלק הרע שבלבם כי הערב רב הרי זה
מין קליפה שיכולה לכ ס ללבו של כל א' וא'
ולהיות ספח ודבוק אליו ,וזה מה שהיה תמיד
מבצבץ ועולה בלבם ועל ידי כן חטאו והחטיאו
וקלקלו את הכלל במ' ש ה במדבר ,ובעיקר
הכ יסו קלקולם באלה מב י ישראל שלא שמרו
מהם כי לא היו מספיק דבוקים בד' ולא היה ד'
ית' זכור בלבם אבל שבט לוי לא פגעו מהם
מפ י שהם היו תמיד דבקים בד'יב.
אם הקליפה רק ספחת להאדם יכולים
להפריד אותה ולהוציאה שוב מהלב אבל זה רק
כל זמן שהקליפה לא כבשה את לבו של האדם
להיותה שולטת לגמרי עליו כי אז כבר כ ס
האדם תחת רשותה והוא כרת ואבוד ח"ו כמו
עמלקיג ,ולכן יתן ל ו המצוה לזכור מעשה
עמלק שעלי ו לשמור תמיד שלא יכ ס בלב ו
ומה שכבר כ ס עלי ו למחקו תמיד מלב ו,
והטעם ש יתן ל ו מצוה זו לגבי עמלק יותר
מבשאר כל האומות שגם כן לחמו גדי ו כי
שא י עמלק מכולם שהוא הכ יס ארסו בלב ו
וזה דבק כל כך בלב עד שמורגש לאדם כאלו זה
חלק מעצמו ,וזה מרומז בתורה ,במה שכתוב
בתורה זכור את אשר עשה "לך" כלו' "עשה לך"
עמלק כלומר שעשה "אותך" ח"ו לעמלקיד ,ועוד
הרי זה שו ה משאר אומות העולם ש לחמו ב ו
רק בשעתם וכש צח ום פטר ו ו שתחרר ו
מהם מה שאין כן קליפת עמלק שאר ממ ו
עדיין רושםטו )על כל פ ים בכח( והוא חופף מסביב
והסכ ה היא תמיד שלא יכ ס ב ו ולכן המלחמה
שארה קבועה בהוה לתמיד עד שימחה שמו
ויתבער כליל מן העולם וז"ב.
סימ י קליפת עמלק היא בכמה דברים
כמבואר כבר במקום אחר א( שגורם קרירות
בלב לד' ותורתו ומצותיו ית' ב( גם הרי הוא
מכ יס קרירות באמו ה ומכ יס הכל בטבע ולא
באמו ה ג( שגורם טומאה ופגם בקדושה ח"ו ד(
קראים האשה ומטרו יתא וכדו' כידוע ליו"ח.
יג וכמו כן לגבי הערב רב שהוציא משה רבי ו ממצרים
שלפ י שחטאו בעגל עדיין היה למשה רבי ו תקוה שגם
הם יתוק ו כי היה להם באמת אפשרות להוריד ולהוציא
מעצמם את חלק הרע ע"י בחירתם רק בטוב וללחום גד
הרע שהיה בלבם ועל דעת כן קבלם משה רבי ו בעת
יציאת מצרים והיה תקותו חזק שע"י ההשפעה שיקבלו
בשהותם בצלא דמהימ ותא עילאה ע י הכבוד וילמדו
תורה ממשה רבי ו ויחד עם אכילת המן כל זה יע יק להם
כח גדול ללחום גד הרע ולהוציאה מלבם לגמרי ועל ידי
כן יטהרו פשם וישארו הם מוחלטים רק עם הצד הטוב,
אבל אחרי שהתגבר עליהם צד הרע והכשילו את כל הקהל
בחטא העגל על ידי זה פרח מהם חלקם הטוב ו שארו
מוחלטים בצד הרע לכן פסלו מלהיות חלק מקהל ד'
ולהשתתף ב דבת המשכן וכ "ל ,ובכל זאת לא הוציאם
לגמרי מהכלל ישראל אחרי שכבר תגיירו ו עשו כבר די ם
כדין ב י ישראל והתחת ו עמם ועוד ידע משה רבי ו שיצא
מהם גם ב ין דמעלי ,ולכן שארו ספחים להכלל ישראל
אבל הם כקוץ מכאיב וגורמים תמיד זק לב י ישראל
ו עשו שלוחם של היצר הרע והסט"א להכשיל את ב י
ישראל ,ולכן סוף כל סוף יהיו מופקעים מעולם ה צח )ועי'
במאמר ויאמר אהרן חג לד' מחר(.
יד והרי זה כבר סכ ה גדולה להאדם להמשך אחריו ח"ו
כי לא ירגיש את זה מאחר שחושב שזה הוא עצמו ולא
עמלק שלו.
טו כי לא צח ו אותו לגמרי אלא רק החליש אותו יהושע

הערב רב להכ יס פירוד בלבם של ב י ישראל בין זה לזה,
ומה שהערב רב עצמם לא היו באחדות בלב שלם עם הכלל
ישראל אי ו כל כך מפריע כי הם לא היו קובעים כלום לגבי
השראת השכי ה שבמשכן ולא יתן להם להצטרף אלא
בתורת טפלים ,מה שאין כן אחר העגל היה החשש שאם
יצטרפו יקלקלו גם לב י ישראל כאמור.
אמ ם יש לדעת כלל חשוב שלאמתו של דבר עיקר
חשיבות האחדות הוא דוקא כשיש סיבה שמו ע האיחוד
לבבות )מכח קושי מדתו והת הגותו של הזולת וכדו'(
וכשהאדם מתגבר על המ יעה זה מה ש ותן לאדם זכות
הגדול של האחדות וכל המעלות שאמרו על האחדות ,וכן
הוא הכלל בכל דבר שבקדושה ורוח יות שעיקר החשיבות
והשכר הוא על התגברות האדם וכבישת יצרו וטבעו
ומדותיו כמבואר בספרי מוסר.
ט ויכול להיות הסיבה מפ י שהוא אי ו זהר מספיק על
מצות ואהבת לרעך כמוך ,וכדו'.
י ויש לדעת שמי שהיה קרוב לעבירה כי היה לו סיון
ומלחמה באיזה ע ין והוא כבש יצרו שכרו גדול יותר ממי
שהוא זהר מעיקרא והיה רחוק מהעבירה עד שלא היה
צריך ללחום עם יצרו מקרוב ,כמו שכתוב המהרש"א
)בחדא"ג ברכות לג .ע"ש( אמ ם עם כל זה אסור לו לאדם
לעשות כן לכתחילה שיתקרב לעבירה ע"מ לכבוש יצרו
כמבואר וכן א ו מתפללים כל יום אל תביא ו לידי סיון.
יא אבל שורש הקליפה הזאת ומקורה היא כן אומה בפ י
עצמה והוא עמלק אלא שאלה ש מצא בלבם חלק ו יצוץ
מקליפה שלו הם קראים בשם "ערב רב" על שם שמעורב
)והטעם מכיון שקליפתו דבק בלב ו לכן כל זמן שלא הוצא ו
בהם חלק מקליפת עמלק ,וז"ב.
יב וכמו ששם לוי מורה על זה כמו שכתוב )בראשית כ"ט הקליפה לגמרי מלב ו א"א לאבדו לגמרי גם בחצו יות(.
ל"ד( הפעם ילוה אישי אלי שהכוו ה בעומקן וסודן של
הדברים אל ד' ש קרא גם כן בלשון אישי וכ סת ישראל

עמ"י

בס"ד

שמכ יס גאוה בלב ה( שמכ יס יאוש בלב ,וחלק י"ב( ולפי שדורות מתמעטין והערב רב מתגברין
מה זכר מבואר ברש"י על הפסוק אשר קרך צריך לגדר חדש לגדור הפרצה שפרצו הערב רב
וחלק מבואר במפרשים וספה"ק) ,ו זכר ע ין זה  ...משמרת למשמרת )בפירושו לתקו"ז חדש ל"ו .ד"ה
ועבדו כמה גזירות( )ולפלא שהיום המתחדשים
במאמר זכור את אשר עשה לך עמלק ע"ש(.
לצטט כמה קטעים מתוך דברי הגר"א המתחכמים אומרים דוקא בהיפוך שצריך היום דוקא
מש"כ בע ין הערב רב )והם מלוקטים בספר אורות למעט הגדרים ולהתיר ולהקל אפילו על גדרים היש ים
הגר"א ע"ש( ,ו עתיקם כלשו ו ,א( גם בישראל יש בכדי להקל על הדור החלש ולהוריד מהם הלחץ הגדול,
כמה שמקצתם באים מערב רב ועמלקים  ...כמו ומזה אפשר לראות מי שייך למי(.
לדעת שהסכ ה שיתחברו עם הערב רב
שכתוב בזוהר) ,בפירושו ליו ה א' ח'( ,ב( הערב רב

לישראל כמו היצר הרע באדם והן השאור
שבעיסה) ,בפירושו לתקו"ז ס"א .ד"ה דבהון חבו( ,ג( הם
דבוקים בישראל מאוד וישראל לומדים
ממעשיהם ...לא יהיה בירור גמור עד שיבררו
הערב רב  ...אי אפשר להפריד הערב רב רק ע"י
קושי הגלות ,עכ"ל) ,אבן שלימה י"א ו'( )כלומר שמי
שירצה להפריד מעצמו הערב רב יצטרך להיות מוכן אפילו
לעבור קושי וגלות כמו שא ו רואים היום שהערב רב
מציעים פר סות והצלחות ואלו ש מ עים צריכים להיות
מוכ ים לסבול דוחק ועו י ושאר קשיים בכל ע ין וע ין(,

ד( ערב רב מעכבין לישראל בגלות יותר מאומות
העולם )בפירושו לתקו"ז "ט .ד"ה דשלט ותא בגלותא(,
ה( עמלקים רישין )כלו' ראשים וממו ים( דב י
ישראל בגלותא הם א שי השם דכל עובדיהן
בשביל לעשות שם ) ...בפירושו לתקו"ז צ"ז :ד"ה
עמלקים( ,ו( יש ב י אדם שגם תורתם ומעשיהם
אי ם אלא להתפאר ואמרו בזוהר שהם מסטרא
דערב רב) ,בביאורו למאמר דבב"ח מאמר הורמיז( ,ז(
מדתו של הערב רב בגלות הזה שפושט טלפיו
להראות סימ י טהרה ושבע תועבות בלבו )שם(,
ח( ב' מי י תלמידי חכמים  ....הראשון קרא
עורב מלשון ערב רב שעליו אמר )ויקרא י"א מ"א
( שקץ הוא לא יאכל ,הב' קרא יו ה  ...דאשתדל
לשמה ויביא הגאולה והוא יהיה בדוחקא לכך
אמר ועלה זית בפיה שאמרה יהיו מזו ותי
מרורין כזית ובידך וכו' )עירובין י"ח (:שלא יהיה
פר סתו ע"י ערב רב) ,זוהר בהעלותך ק "ז :ד"ה דשליח
אחרת( ,ט(  ...מערב רב הקופצים להורות וליטול
עטרה )בפירושו לתקו"ז מ"ו .ד"ה ומאן גרים( )ובספר יהל
אור ,זוהר בראשית כ"ח :ד"ה ומשה בגי יהו ,כתב בזה"ל
רוצים להיות להם שם רב וגדול והם קופצים להורות,(...

י( רוב מאותן תתקע"ד דורות  ....הוא עכשיו
בעקבתא דמשיחא חוצפי יסגי )בפירושו לתקו"ז
חדש כ"ז .ד"ה ודא ממלל( ,י"א( כל עזי פ ים שבדור
הן  ...גלגול דילהון )בפירושו לתקו"ז צ"ז .ד"ה ועלייהו(,

עש"ו

שהשכי ה שורה אצלו עליו כתוב
"לא תאו ה אליך רעה ו גע לא יקרב באהלך"
וגו'.
כשאין האדם בשלימות בע ין ה זכר אזי
העצה היא שיכלול עצמו ביחד עם כל ישראליט
ועל ידי כן בזכות הרבים )ובפרט בזכות הצדיקים
שבתוך כל הכלל הרבים שהם כן בדרגא זו( יחול גם עליו
השמירה העליו ה ,כי על כל הכלל ביחד אין
השמירה עליו ה בטילה לעולם כמו שכתוב
)תהלים קכ"א ד'( "ה ה לא י ום ולא יישן שומר
ישראל" )ומלת ישראל פירושו כל הכלל ישראל( ומכיון
שלא כתוב ב י ישראל אלא ישראל בל' יחיד
משמע שדוקא כשהם כאיש א' אזי יש עליהם
השמירה ,וזה כמבואר בספה"ק שכשאין אחדות
בכלל ישראל הרי זה מו ע השמירה עליו ה ח"ו,
וכמו שדרשו חז"ל בפסוק ויהי בישורון מלך
)דוקא( בהתאסף ראשי עם יחד וגו' ,דהיי ו דוקא
כש אספים יחד כלו' כשיש אחדות בי יהם אז
קרא ד' ית' מלכם ,ע"כ ,וידוע שהמלך הוא
השומר על עמו.
בוא בס"ד לביאור הפסוק ויקהל משה
וגו' כי ה ה משה רבי ו רצה לתת לב י ישראל
הדרך להיותם שמורים ומוג ים מהערב רב שלא
יתערבו ב ו ובלב ו וכ "ל כדי שלא ימ עו את
השראת השכי ה שהיא מטרת המשכן ולכן
הזהירם על כך לפ י שמסר להם ציווי מלאכת
המשכן )וכל זה אחרי ש פסלו הערב רב כ "ל( ולכן אמר
דבר ראשון ויקהל משה את כל עדת ב י ישראל
)ושלל את הערב רב( שיתאספו ויתאחדו בלבם
כולם יחד זה עם זה.
ידי זה ממילא יהיו גם מוג ים ומופרדים
מהערב רב כ "ל שזה האיחוד יהיה להם )וכמו כן
ל ו( לחומה ושמירה מעולה שלא יתדבק בלבם
קליפתם של הערב רב ה מצאים במח ה ולא
יהיה להם השפעה עליהם כללכ ולא ירחיקו מהם
את השכי ה הק' מלשרות בתוכם במשכןכא ,ובזה
מתורץ גם כן היטב הקושיא שהקשי ו לעיל איך
מרומז בע ין ויקהל שהפרידם מהערב רב כי על
ידי שהוסיף משה רבי ו ת אי זה לב י ישראל
שיקהלו ויתאספו יחד בלבם אזי בזכות הרבים

ועל ידי כן ישפיעו על ב י ישראל הוא בב' פ ים,
ומדרכיהם
ממעשיהם
שילמדו
א(
והשקפותיהםטז ,ב( יכול להיות ההשפעה באופן
שזה עוד יותר גרוע מהראשון וזה על ידי
התחברות ב י ישראל אתם שהרי זה גורם חיבור
גם בלבבות ,ומבואר בספרים הק' שכשאדם
דבוק לחבר הרי מחשבות לבו של חבירו עוברים
מעצמו ללבו שלו וגם אותם מחשבות של היצר
הרע שיש לחברו יתעוררו גם בלבו ולכן צריכים
מאוד להתפלל כל יום לה צל מחבר רע )כמו
שמבקשים בברכות השחר(.
יותר מזה יש להתפלל לה צל מהתחברות
עם הערב רב שהם אלו שיש בהם תערובת של
טוב ורע ומכיון שיש בהם גם צד טוב לפעמים
אי ו יכר שיש בהם גם חלק מצד הרע ועל ידי
כן בקל טועים ומתחברים אתם כי חושבים
שמתחברים רק לטוב ,ובאמת הם שייכים
להערב רב ,וע"י החיבור הזה הקליפה שהיא
מעמלק דבקת בלב האדם ומתחילה לבצבץ
בלבו ומחו השקפות זרות ורעות והאדם לא
תופס שמשהו זר כ ס בלבו אלא דמה להאדם
שזה חלק מעצמו וזה מה שכתוב אשר עשה "לך"
)וזה כחה המיוחד של קליפה זו( ומכיון שלא מרגיש
האדם שזה דבר זר ומ גד להתורה הק' על כן לא
מתעורר האדם להוציאו מלבו ולתקן עצמויז,
ועל כן על האדם להתפלל הרבה על זה שד'
ישמר ו מכל זה.
יש לדעת שעיקר הסכ ה הוא רק בשעה
שאין האדם דבוק בד' בבחי' שויתי ד' ל גדי
תמיד ואין שם שמים שגור בפיו תמיד אבל
בשעה שאין ד' ית' שכוח ממ ו אלא זכור הוא
בלבו והוא מקיים שויתי ד' ל גדי תמיד על ידי )ובפרט בזכות הצדיקים שבתוך כל הכלל הרבים שהם כן
כן הוא ית' מצא לימי ו אז לא ימוט ולא יפול בדרגא זו( יחול גם על כל א' וא' מב י ישראל
ביד שליטת יצרו הרעיח וכמו שכתוב )תהלים ט"ז השמירה העליו ה וממילא לא יתדבק בהם
ח'( כי מימי י בל אמוט ,ומכל שכן אדם

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

טז ובע ין זה יש לדעת עוד דבר חשוב שכאשר האדם
שומע השקפותיהם של אלה שהם סוטים מדרך התורה אזי
אפילו אם יבטל את זה בלבו )ואפילו אם יתווכח עמם תמיד(
בכל זאת יכול להיות יזוק מזה בהשקפתו ולהיות סוף כל
סוף משך אליהם בלבו ,וביותר מסוכן הדבר הזה בע י י
השקפה כי זה וגע לפעמים לחשש מי ות אשר עליה אמרו
חז"ל ) (...מי ות משכי כלו' שכאשר האדם שומע דברי
מי ות הרי זה מושך את לבו של האדם והאדם כ ס ע"י
זה בסכ ת יצרו שלא יפילו ברשת זו ח"ו.
וכן מבואר בפסוק )דברים כ"ט ט"ז( בע ין עבודה זרה
שאם האדם רואה את זה לפ י עי יו הרי זה עלול ח"ו
להשפיע עליו למשכו לזה ,כמו שכתוב שם "כי אתם
ידעתם את אשר ישבתם בארץ מצרים ותראו את
שקוציהם ואת גלליהם עץ ואבן" וגו' ופירש רש"י
שקוציהם על שם שהם מאוסים כשקצים ,גלליהם
שמוסרחים ומאוסין כגלל ,כסף וזהב ...בחדרי משכיתם...
לפי שהם יראים שמא יג בו ,פן יש בכם איש וגו' אשר
לבבו פו ה וגו' ללכת לעבוד את אלקי הגוים ההם וגו'
ופירש רש"י )שם ט"ו( לפי שראיתם האומות עובדי עבודה
זרה ושמא השיא לב א' מכם ללכת אחריהם ע"כ.
הרי ל ו מזה שאע"פ שהאדם רואה את ההיפוך את
השלילי בהדבר )כ "ל שראו שהם מאוסים ומוסרחים( עם כל
זה יש חשש שסוף כל סוף ע"י שראו את הדבר יהיו
משכים להרע המאוס הזה ,ויש ללמוד מזה מוסר השכל
ב וגע גם לשאר ע י י יצר הרע כמה הוא גדול כח השפעת

ג

)תהלים צ"א י'(

הראיה והשמיעה על האדם ,ועל כן עלי ו להתעורר
להתרחק מכל ראיה ושמיעה לא טובה אפילו אם מסתכל
עליה בצורה שלילית כי בכל זאת יכולה הראיה או
השמיעה להשפיע עליו להיות משך לזה ח"ו גד שכלו
והב תו בשליליות הדבר.
וע ין זה רואים היום במוחש לדאבו י ו שכל כך מספר
א שים כשלים בדבר זה ו ופלים חללים בפח יקוש ,ואע"פ
שמתחלה מסתכלים על הע י ים בצורה שלילית החלטי
בכל זאת מאחר שרואים אותה ומסתכלים בה הרי הם
בסופו של דבר לכדים בה ד"י.
יז כי מכיון ש עשה חלק מעצמו עשה לו גיעה לזה
וה גיעה מסמא עי ים ולכן אם הוא יודע תורה אזי ה גיעה
תגרום לו לראות בתורה שהוא לומד לפי גיעתו עד
שימצא גם הוכחות וראיות גם מן התורה לשיטתו
המסולפת ח"ו.
יח וכמו כן אצל כל אדם בסכ תו משליטת יצרו עליו.
יט הכשרים וכמבואר בחז"ל שכשראה בא' דבר עבירה
מצוה לש אותו )אם אין מקום לדו ו לכף זכות( וכדאיתא
במש ה )אבות א' ז'( ואל תתחבר לרשע וברבי ו יו ה שם
בשם אבות דר" )ט' א'( שהמתחבר לרשע ע ש על כל
עו ותיו כאלו עשאם הוא גם כן ,ע"ש ,והאופן לכלול עצמו
עם הכלל הוא לאהוב כל א' ולקיים ואהבת לרעך כמוך,
וגם לפ י כל מצוה שהאדם עושה יאמר בשם כל ישראל
כלו' שמכוון לזכותם בשותפות במצותיו וזכיותיו וגם יכוון
לכלול את עצמו עם אלו שעושים מצוה זו כראוי ,וזה יש

ללמוד מדברי אבות דר" ה "ל שהמתחבר לרשע עשה
שותף לעו ותיו אם כן מכל שכן במדה טובה שהיא מרובה
בודאי שהוא גם כך שהמתחבר לעושי מצוה עשה שותף
בזכיותיו.
אמ ם כאשר היצר הרע מגרה את האדם לריב עם
אחרים או אפילו רק שיהיה לו על כל פ ים ש אה בלבו או
פירוד בלבו גד הש י ,ואפילו אם זה מסיבה צודקת לפי
דעתו בכל זאת מכיון שהרי זה לא גד פושעים ורשעים
אלא גד א' מב י ישראל הכשרים והצדיקים והיי ו אלה
שרוצים ללכת בדרך ד' בדרך התורה הק' והמסורה
הטהורה וכו תם לשמים ואפילו אם לפי דעתו הרי הם
טועים בכמה דברים אמ ם מאחר שלבם לשמים אלא
שהם טועים אי ם יוצאים מכלל אחיך ורעך ,ולכן הרי הוא
סוף כל סוף חוץ ממה שעובר על לא תש א את אחיך
בלבבך או על כל פ ים על ואהבת לרעך כמוך )חוץ מכל זה(
הרי הוא מפסיד לעצמו כי הוא שאר לבד בלי זכות וכח
הצבור וע"י כן האדם מאבד את הכח שיחזיק אותו ובקל
יפול לרשת יצרו ד"י ,וכמבואר.
כ אם לא מי שילך במזיד אחרי יצרו להיות בוחר ברע
ח"ו במקום לבחור בטוב.
כא ומובן ממילא שגם לא יקבלו דבה מהערב רב וזה
יזהיר משה רבי ו להעושי מלאכת המשכן על כך ,אמ ם
מה שמבואר בפסוק ויקהל הוא בעיקר ע ין ה זכר שב י
ישראלי יפרדו עצמם מהם ,והפסול על הערב רב יובן
ממילא או כ זכר שיזהיר במיוחד את עושי המלאכה.

עמ"י

קליפת הערב רב כ זכר.







הע ין ש תבאר )בב' האופ ים ה "ל( הרי זה
וגע ל ו גם היום כי גם היום א ו עומדים לפ י
ב ין המשכן )כלומר המקדש הג' ה צחי( ולכן עלי ו
גם כן ללמוד מכל מה ש אמר בפ' המשכן וידוע
מה שמבואר בגמ' שמשכן ומקדש א' הוא ולכן
כתוב במצות ב ין המשכן לשון מקדש כמו
שכתוב "ועשו לי מקדש" ללמד ו שמצוה זו
אמר גם על ב ין המקדש.
גם כן מה שדרשו במדרש חז"ל על
הפסוק אלה הדברים אשר צוה ד' לעשות גו'
שהכוו ה על הקהילה שעשה משה רבי ו שזה
מה שצוה ד' שיעשו לדורות תמיד להקהל
קהלות בשבתות ללמד להעם ,ע"כ ,וי"ל
שהכוו ה גם כן על הע ין ה זכר להזהיר את העם
לעמוד על משמרתם לבלתי יתערב בלבם
קליפות זרות שהם מהערב רב ,וכמו כן על עצם
האחדות שיפעלו תמיד האיחוד בלבם שכל א'
וא' יכוון לכלול עצמו עם כל הכלל ב י ישראל
)שאי ם מהערב רב( וכ זכר שסגולה זו יהיה להם
שמירה והצלה מהערב רב כמו שעשה משה
רבי ו בשעתו וממ ו ילמדו וכן יעשו לדורות ,כי
אם יתחברו אליהם יכ ס ממילא מקליפתם
ללבם וזה יכ יס בהם הקרירות ויזיק להם בכל
הד' ע י ים ה "ל.
מה שמבואר בזוהר הק' ובהרחבה בדברי
הגר"א בכמה מקומות שתיקון הדורות
האחרו ים שהם קראים עקבתא דמשיחא )כי זה
סוף התיקון( הוא בעיקר תיקון ע ין הערב רב
דהיי ו לתקן הפגם ש עשה בכל הדורות עד היום
להכלל ישראל ע"י התחברות העירוב רב ב ו
דהיי ו בראש וראשון חטא העגל וכמו כן שאר
כל הקלקולים ו זקים ש עשו להכלל על ידם.
הוא ע"י ההפרדה מהם ושלא
להתחבר אתם בשום ע ין ואופן ואפילו אם ירצו
לבא לקראתי ו לעזור ל ו ולתמוך ב ו ואפילו
תמיכה גשמית ומכל שכן תמיכה רוח ית דהיי ו
שיעזרו ל ו בתורה ומצות של ו כגון ללמד ל ו
מהשכלתם דרכי הלימוד ואיך ללמוד עם ב י ו
ותלמידי ו ואיך לח ך אותם ואיך להשרות שלום
בבית שהוא מקום שצריך להשרות שם את
השכי ה ולהיות כמקדש מעט ,והכתוב צווח
ואומר )עזרא ד' ג'( לא לכם ול ו לב ות בית
לאלקי ו ,ובכל זה וכיוצא בזה עמוד ב סיון זה
ו סרב מלקבל מהם.
מופיע בדורות הללו התגברות ומלחמה
גדולה מהערב רב בתוך הכלל ישראל והרי זה
כפי שמתואר בדברי הגר"א גלות מהערב רב
עצמו והוא יותר קשה מכל שאר הגליות שהם
מהאומות העולם כמבואר שם שהם מעכבים
אות ו בגלות יותר ממה שאומות העולם
מעכבים אות ו ,וכן מבואר גם בכמה
מהספה"קכב ,ושלכן מתגברים מאוד גד ב י
ישראל כי הס"א יודעת כי בזה תלוי כל התיקון
השלם של העולם והרמת קר י ו וקרן הקדושה
והגאולה השלימה ומחיית עמלק והתגלות
מלכות שמים בעולם ,ולכן מתגבר כל כך קליפת

בס"ד

עמלק להכשיל את העם במלחמה זו כמו שהיה
בשעתו ואז לא הצליחו ב י ישראל אלא
להחלישו כמו שכתוב "ויחלוש יהושע את
עמלק" )ולא הרגם כולם כמו שכתוב ברש"י שם )שמות
..י"ג(( ופעל בזה רק כהכ ה למלחמתי ו היום אבל
עצם גמר התיקון הזה שאר בעבורי ו בדורות
האחרו ים ובזה יהיה התיקון השלם והגאולה
השלימה ,ולא היה ל ו עדיין כח זה עד שיעברו
עבודת כל הדורות עד היום ,כי רק ע"י צירוף כל
זה א ו כבר מוכ ים לגמור התיקון השלם.
כל זה כבר התחולל בערך מזמן תלמידי
הבעש"ט והגר"א שאז התחילו להתפשט
ולהתגבר המשכילים ושאר הכתות שהתגברו
קצת לפ י זה שכל הכתות הללו הם אותן
שהחריבו את רוב רובם של הכלל ישראל ,וגם
שלטו הרבה על כל הכלל כידוע כל זה ליודעי
קורות הדורות האחרו ים ,וע ין זה )של שליטת
הערב רב( מתגברת והולכת היום מאוד בבחי ת
לפ י שבר גאון עד שפתאום יתגלה אור הקדושה
אורו של משיח ואז בפעם א' יתפרדו כל פועלי
און ויבושו כל עובדי פסל המתהללים באלילים
והרים כדו ג מסו וגו'.
כל האמור עלי ו להבין את אשר לפ י ו
שהיא מעקרי חובת הזמן היום להבטיח לעצמי ו
שא ו פרדים מהערב רב בין בבחי ת האיחוד
בלב לכל ב י ישראל בלי שום פירוד )וכמובן
שהכוו ה לב י ישראל ולא להערב רב( ומכל שכן שלא
להתערב במחלוקת שאי ה לשם שמים וכדו'
שכל זה מקליפת הערב רב אלא להרבות שלום
בכל מקום בין בחוץ ובין בבית עם כל ב "ב ,וכמו
כן מכל שאר הע י ים ה זכרים שהם מקליפת
הערב רב ובזה ש היה מופרדים ו קיים מכל זה
תלוי גאולת ו ופדות פשי ו.
לדעת שבודאי לא אלמן ישראל ויש לו
להקב"ה בעולמו את לגיו ו ה חבאים בקר י
זויות והם בבחי ת שבט לוי )וכמו שמבואר ברמב"ם
שכל א' יכול להיות בבחי' שבט לוי ע"ש( ועל כן כבר
אפשר להגאולה השלימה להופיע ,אבל דאגתי ו
והמיית לב ו צריך להיות על המו ים מב י
ישראל שמוסח מדעתם ו עלם מהם כל הע ין
הזה והם מסכ ים גדולים שמפ י חוסר שימת לב
הרי הם בתמימותם משכים אחרי רוחות הזרות
שמ שבות מכל הרוחות היום ,ומכל שכן מאחר
שהתקיים מה שכתוב )בישעיה "ט ט"ו( וסר מרע
משתולל וכמבואר בגמ' )ס הדרין צ"ז (.וברש"י שם
שכל הסר מרע ) חשב בעי י הבריות( כמשתולל ,זה
מה שגורם לא שים להיותם סולדים מדרך
האמת והצדק ,ועל זה דוה לב ו והשכי ה הק'
מתפלשת בעפר באבלותה על אבדן מולדתה
ועמה ,ואין מי שיתמוך ויעזור לפדותם
ולהחזירם אל מתחת כ פי השכי ה לקרב לבם
לאביהם שבשמים ,ו מצא שרבים או רובם
מעמי הארץ הם בסכ ת אבדון צחי ח"ו ועל כן
עלי ו לש ס מת י ו ולעשות כל מה שביכלתי ו
לרחם על צער השכי ה ועל עם ד' המסכ ים
ה ופלים בחרב שו אי ו עמלק והס"א ד"י ,וידוע
מה שאמרו חז"ל )מש ה ס הדרין ד' ה'( כל המקיים
פש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא והיי ו
שכל יהודי חשב עולם מלא ,וי"ר שלא יחסר

עש"ו

"במראת הצבאת אשר צבאו פתח
אהל מועד" ידוע מה שכתב האבן עזרא לפרש
שהיו ה שים האלה עובדות השם שפרשו
מתאוות העולם הזה ו ת ו מראותיהן דבה כי
לא היה להן צורך עוד להתייפות רק באו יום יום
אל פתח אהל מועד להתפלל ולשמוע דברי
המצות ,וזהו אשר צבאו פתח אהל מועד ,ע"כ,
וכן משמע בתרגום או קלוסכג כמו שכתוב
הרמב"ן.
ידוע מה שכתב רש"י בשם מדרש ר'
ת חומא )וכ"ה גם במדרש רבה ט' י"ד( ,שמשה היה
מואס בהן ולא רצה לקבלם )לעשות בהם הכיור
ש עשה להוסיף טהרה וקדושה לכה יםכד( מפ י
שעשויות ליצר הרע ,ואמר לו הקב"ה שיקבלם
כי הם חביבין עליו יותר מהכל כי על ידיהם
העמידו צבאות רבות במצרים וכו' ,ומכיון שע"י
המראות הללו עשה במצרים קירבה בין איש
לאשתו לכן עשה מהן הכיור שמזה גם כן עשה
שלום בין איש לאשתו כי לוקחים מהם המים
להשקות הסוטה )שזה מברר אם האשה אסרה
לבעלה ,או שטהורה היא ואז הרי היא טהרת לבעלה
ו מצא( שעל ידי זה עשה שלום בין איש לאשתו,

ע"כ.
יש לבאר ע ין מה שע ה לו ד' ית' למשה
רבי ו שזה כן חביב כל כך בעי יו מפ י שעל ידי
כן העמידו תולדות וכו' שהכוו ה היא שאע"פ
שטע ת משה רבי ו היא צודקת שמכיון שהיה
משמש לשם יצר הרע לכן הרי זה מאוס לעשות
מהם הכיור )ש עשה להוסיף טהרה כ "ל( ,אמ ם ד'
ית' שהוא בוחן לבבות ידע והעיד עליהן שהיו
צדק יות וצ ועות ולא כוו ו לשם תאוה אלא רק
לשם שמים להעמיד תולדות שיהיו עבדי ד',
וכמו שמבואר בש"ע )או"ח רל"א ור"מ ואב"ע( שיש
לכוון גם בכל ע י ים הגשמיים רק לשם שמים
ולא לשם תאות ותע וגי עולם הזה כלל ע"ש.
כמו שמבואר מדברי רש"י ה "ל שמכיון
ש דבה זו היתה דבר שעשה שלום בין איש
לאשתו לכן במדה כ גד מדה יש גם במימיו הכח
והסגולה לעשות שלום בין איש לאשתו ,כמו כן
בדרך זו יש לפרש ע ין זה גם לפי פירוש האבן
עזרא ,שה שים הללו פרשו עצמן מתאות העולם
הזה ולכן מכיון שהרי זה ע ין של להוסיף להטהר
ולהתקדש וגם עצם הקדישם מראותיהן
להמשכן היה בכוו ה זו לכן יש בה גם הכח
להוסיף טהרה וקדושה ,ולכן עשה מהן הכיור
שמזה הכה ים מטהרין ומקדשין ידיהם
ורגליהם.
לפרש ולבאר ע ין מה שכתב במדרש
שמשה רבי ו היה מואס בהן עד שצוה לו ד' ית'
לקבלם גם לפי פירוש האב"ע )והת"א( באופן זה,
שמשה רבי ו מאס בהם מפ י שהיה משמש
מקודם לשם יצר הרע ואע"פ שגם משה רבי ו

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

כב ורמזו ע ין גלות הערב רב בפסוק "פדות שלח לעמו" ,האבן עזרא ,ע"ש ,והרמב"ן הוסיף שה שים )כלו' שאר שים(

ומה שהיא הגלות היותר קשה רמזוה בפסוק "והרבה עמו
פדות" שהפדות מבין גלות של עם ישראל בעצמו שהם
רשעי ישראל והערב רב הוא יותר קשה מהפדות מבין
אומות העולם ,והדברים עתיקים וידועים.
כג שכתב "במחזית שיא דאתין לצלאה בתרע משכן
זמ א" וכתב על זה הרמב"ן שדברי התרגום וטים לדברי

בראותן כן אספות ובאות צבאות צבאות לתת כולן
מראותיהן להעשות בהן כל הכיור וכ ו  ...והן קבלו עליהן
)גם כן( בשמחה לפרוש מתאוות עולם הזה ולכן הת דבו
לתת בו כל מראותיהן ,ע"כ.
כד ובזה יש לתרץ קושיית השפ"ח שמאי ש א זה
מתכשיט כומז שהביאו גם כן ל דבת המשכן כמו שכתוב

ד

המזג ו ִזְ כֶּה וּ ְ ַזכֶּה את אחי ו ב י ישראל ה תו ים
בצרה ובשביה של היצר הרע והס"א וערב רב
ועמלק לפדותם ולקרבם להאמת ולאור חדש
אשר על ציון תאיר ב"ב ו זכה כול ו יחד במהרה
לאורו ,א"ס.

בהמשך הפרשה ולא מצי ו שסירב משה רבי ו מלקבלם,
ע"ש מה שתירץ ,אמ ם יש לתרץ כמו ש זכר כאן שמה
שסירב משה רבי ו כאן היה מפ י שהכיור עשה לטהרת
הכה ים לכן אי ו ראוי להיות עשה מדבר שהיה משמש
מקודם לההיפוך מזה.

עמ"י

ידע שכוו ו בזה לשם שמים עם כל זה סוף כל
סוף היה זה באופן של יצר הרע כי לא היה להם
ברירה אחרת איך לגרום הקירבה בי ם לבין
בעליהן אלא באופן זה כיוון שהיו אז בדרגא של
עמי הארץ וא שים פחותי ערך )וכמו שכתוב ב ביא
) (...שהיו ב י ישראל במצרים "עירום ועריה"( ,ולכן לא
היה להם ברירה אחרת ,אבל אין זה דרך הראוי
לב י קל חי וכמבואר בשו"עכה ה "ל )ובספה"ק
ראשית חכמה יותר בהרחבה ע"ש( ועל כן מאס בהם
משה רבי ו כי חשב שאע"פ שהותר להן כך אבל
מכיון שזה רק מפ י מצבם הגס לכן על כל פ ים
אין זה ראוי לקודש.
ד' ית' השיב לו שלא כן הוא אלא שכל
פעולה שהאדם עושה לשם שמים אפילו שזה
רק לפי דרגתו הגס הרי זה חביב לפ יו מאד,
וכמו שכתוב במדרש שהביא רש"י שאמר לו ד'
ית' "אלו חביבין עלי מן הכל" ,והיי ו שעבודת
האדם הגס והשפל שצריך ללחום עם סיון ויצר
הרע גס כאשר הוא עושה אפילו פעולה היותר
קט ה לכבוש בזה את יצרו וחומרו הגס הרי זה
חביב בשמים יותר מהכל דהיי ו אפילו מעבודת
אלו שהם בדרגא יותר מעולה ,והטעם בזה כי
הרי האדם היותר עדין ומעולה יכול לכבוש יצרו
יותר בקל כי הרי יש לו השגות אחרות לגמרי
והוא מבין ומרגיש הפחיתות הגדולה ללכת
אחרי תאות יצרו וחומרו הגופ י ,ועוד שהרי הוא
קרוב יותר ל שמתו ש ות ת לו עוז ואומץ
ללחום גד יצרו וגם הרי הוא מרגיש טעם רוח י
בכבישת יצרו ,מה שאין כן אדם גס ושפל
שכובש את יצרו הרי זה בקושי ובמלחמה קשה.
מדדת חשיבות עבודת האדם לפום
צערא וקושי יצרו ואין פקא מי ה אם הוא בן
אדם גס או עדין כי הרי כל א' יורד לעולם הזה
בגוף לפי מה שקבעו עבורו בשמים ולכן אין
תלו ה עליו על זה ועבודתו אי ה פחות חשוב
לפ י ד' מעבודת בן עליה כי אין ד' ית' מבדיל
ומש ה בין אדם זה לשאר ב י אדם המעולים
יותר ממ ו וכדברי חז"ל שאמרו אל יש ה אדם
ב ו בין הב ים )מפ י פחיתותו( שהרי אין זה
אשמתו מה ש ולד כך בצורה גסה ,ע"ש.
יוצא ל ו חיזוק גדול לא שי דור שפל של
היום שהרבה מאד ירדו בגוף חומרי שלא ותן
להם להתעלות ועל ידי כן הם צריכים לעבוד יום
ולילה בחירוף פשם להחזיק מעמד בדברים
הפשוטים ביותר ,אמ ם עליהם לדעת שזכותם
ודרגתם ושכרם שיקבלו לעולם הבא הוא יותר
ממי שיש לו עבודה קלה מפ י עדי ות חומרו,
ולכן לא יפול האדם ברוחו ולבא לידי יאוש ח"ו
מפ י גסות ושפלות חומרו ש יתן לו אלא ידע
אמ ה שהשפלות והגסות ש יתן לו אין זה אלא
מצד גופו וחומרו וחלק פשו הבהמי אבל אין זה
מעיד על חלק פשו האלקי ורוחו ו שמתו כלל,
ויתכן שהם אפילו בדרגא של צדיק גדול )וכמו
ש תבאר ע ין זה במקום אחרכו ביותר הרחבה( ולכן כל

בס"ד

זה אי ו אלא בעולם הזה היום כשהוא מלובש
תוך גוף זה אבל ברגע שיצא מהגוף הזה ויחזור
פשו ורו" למקורם ולמקומם יחזרו להיות
בדרגא גדולהכז וזה תלוי לפי עבודתו שהשקיע
בעודו בעולם הזה ולכן דוקא כאשר מרגיש לא
מרוצה מדרגתו ומצבו השפל אדרבה יוסיף
אומץ ושמחה בעבודתו וכבישת יצרו וטבעו
תמיד.
להבין שיש ללמוד מתוך מה ש תבאר
)בע ין מראות הצבאות מה ש וגע ל ו לתמידכח ,והוא(

שהוספת טהרה ל פש רוח ו שמה אי ה באה
ו משכת מכח דרגת הטהרה ש מצא בגוף וחומר
האדם אלא דוקא מכח השקעת עבודה ואפילו
עבודה בדרגה שפלה וגרועה כמו עבודת עמי
הארצות וא שים הגסים וכמו שהיה במצרים,
ומכל שכן עבודה של הת תקות והתרחקות
מהשפלות הגדול )כמו שעשו הצבאות( ועוד יותר
מזה שכאשר זה עשה ע"י מי שהוא במצב
ודרגא שפלה וגסה אזי כל פעולה היותר קט ה
שהוא מתאמץ לעשות בע ין הטהרה הרי זה
מוסיף טהרה גדולה ל פשו רוחו ו שמתו ב וגע
לו לעולם העליון וה צחי )ולא רק עבור עצמו לבד
אלא הרי זה גם משפיע ומכין כח טהרה ל צח לכל א שי
העולם( וכמו שמצי ו כאן במראות הצבאות שלכן

בחר ד' ית' לעשות הכיור דוקא מ דבתם זו כ "ל
וזה חביב לד' יותר מהכל )כלו' יותר מ דבת היותר
צדיקים ויותר טהוריםכט( ובזה מובן היטב שעל
עבודתם זו דוקא אמר חביבין עלי מן הכל,
וכי"ר.
לראות דבר פלא בב ין המשכן ו דבתה,
ש ת ה תורה הבחירה לכל א' וא' ליתן מה שלבו
דבו ובלי שישאל את העושי מלאכה מה חסר
להם עדיין שלא דבו אחרים ,והרי היה יכול
להיות לפי זה שמאחד מהדברים ה צרך
למלאכת המשכן יגיע פחות מה צרך או לא כלום
מזהל ומא' מהדברים ה צרכים יגיע כפול ומכופל
ע"י דבת הרבה א שים אותו הדבר ,ולמעשה
א ו רואים שבין כל ה דבות יחד התקבל מספיק
מכל מין ומין ולא היה חסר שום דבר שהיה צרך
להמשכן עד שלא שאר לה שיאים שום דבר
ל דב ,וע ין זה מראה ל ו דבר פלא וחשוב
ללמוד מזה מוסר השכל.
לבאר ע ין זה יש להקדים מה שיש
לדעת שה ה כל תכלית ומטרת בריאת האדם
)וגם כל העולם( היא שיכין בלבו )ובכל העולם( מקום
ומשכן להשכי ה שתשרה בה ,וזה ע"י שיכשיר
את עצמו ולבו לכך ע"י שיעבוד את כל עבודת
ד' ית' וישמור ויקיים את כל התרי"ג מצוות
ש יתן ל ו בכלליות ,ובפרטיות יתן לכל אדם
עבודה המיוחדת לו לבדו ע"י שיעלה כל מדותיו
לד' ועבודתו ית' ויעלה תשוקת לבו רק לד' ויהיו
מיוחדים רק אליו ית' )ולא יכ יסם בדברים גשמיים
ובשאר כל ע י ים חוץ מעבודת ד' ית'( וע"י שישלים

עש"ו
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כה ועי' בטושו"ע אב"ע שמבואר שם מה שמתירים לע"ה
ולאדם גס ,ובכל זאת כתב על זה בטור שעדיף שיכבוש
ויכוף את יצרו ורק אם אי אפשר לו לכבוש יצרו התירו לו
)כדרך שכתב רש"י פ' כי תצא שדברה תורה גד היצר הרע שאל"כ
יכשל בדבר עבירה ח"ו(.

כו וזה יכר יותר לפי רצו ותיו ותשוקותיו והשגותיו
הרוח יות וה עלות שיש לו וע ין זה מצוי מאד היום
בדורי ו זה מפ י סיבת תקו ים מסויימים ה צרכים שהם
למעלה מהשגתי ו.
כז וזה מה שאמרו חז"ל שבשמים שרואים את העולם
הברור והאמת ,ורואים את העליו ים למטה והתחתו ים
למעלה.

כידוע הכלל שכל מה שכתוב ומרומז בתורה הק'
)אע"פ שזה סיפור מעשה שהיה בזמ ו( לא כתבה בתורה אלא
כאשר הרי זה וגע לתמיד ללמוד ממ ו על כל פ ים ע ין
המוסר היוצא ממ ו וכל מה ש וגע לעבודת ד' ית' לכל
הדורות ולכל אדם.
כט ויש להבין הע ין ,כי מעבודת השפלים בע ין הטהרה
עשה כח )במדה כ גד מדה( לכל דרגות הא שים אפילו לכל
השפלים כמותם אבל ע"י עבודת היותר מעולים עשה
הכ ה לאלה שהם גם לפחות בדרגה שלהם ולמעלה אבל
לא לצורך שפלים יותר מהם ,ולכן כאן שהיה צריך להיות
הכיור משפיע טהרה לכל הכה ים שבכל הדורות ואפילו
להיותר שפלים לכן בחר דוקא מ דבה זו ,וכפי שהתבאר

ה

עבודתו הפרטית הזאת תשרה שכי ה בלבו
בדרגה כלומר בבחי ה פרטית ששייך אליו,
אמ ם כל א' וא' יש לו חלק אחר מהש י ועל ידי
כן הרי הוא זוכה לחלק אחר כלו' לבחי ה אחרת
מהשראת השכי ה ,וע"י צירוף עבודת כל
הפרטים והחלקים של כל הכלל ביחד יושלם כל
הקומה השלימה הרוח ית שהיא כללות השראת
השכי ה.
הבחי ות האלו ה זכרות שהם שו ים
אצל כל א' וא' הם מתלבשות ומתבטאות
בתכו ותיו וטבעיו ומדותיו של כל א' וא' שהם
גם כן שו ים זה מזה וזה כפי מה ש טע ד' ית'
תוך לבו של כל א' וא' ,ומתוך זה ובע כל
משיכותיו ותאותיו ו טיותיו ורצו ותיו.
כל זה טבוע לפי שורש שמת האדם כי
כל שמה חצבת מא' מהעשר ספירות כמו חסד
או גבורה וכדו' ומי ששורשו ממדת החסד הרי
הוא אוהב ורודף לעשות חסד וצדקה בממו ו או
בגופו וכמו כן כשהוא לומד תורה הרי הוא עושה
חסד בתורתו ולומד גם עם אחרים )ש צרכים לו(,
וכמו כן מי ששורש שמתו מספירת הגבורה הרי
הוא תמיד עוסק בהוספת יראת ד' בלבו וכדו'
וכן הרי הוא בטבעו מק א ק את ד' על דבר פשע
וכדו' ,וכן הוא בשאר כל הספירות והמדות
שלפיהם משת ה תכו ות ומדות הא שים )וגם
הצדיקים( זה מזה כ זכר ,וכל זה עשה ד' לפי
התיקו ים והעבודה ה צרכת לו ומבוקשת ממ ו,
כי הרי זהו תכלית ומטרת האדם בעולם הזה אך
ורק בכדי לעבוד את עבודת בוראו ,ולרכוש על
ידי כן חיי העולם הבא ואז תשרה בלבו השכי ה
לעתיד לבוא כ "ל ולמטרה זו יתן לו צורת
עבודתו לפי תקו ו ה צרך לפי שורש שמתו
ושבה תשרה שכי ה לעתיד לבא כ "ל ,ולפי זה
יתן לו הכלים והמכשירים ה צרכים לו
לעבודתו הפרטית וזה הוא הטעם שמדותיהם
וטבעם של ב י אדם הם משו ים זה מזה.
כל המדות ה מצאות ב שמת האדם
מצטיירים גם בגופו וחמרו כי הרי הוא הלבוש
שבה מתלבשת ה שמה שאם לו כן לא היה
הלבוש מתאים להלביש את ה שמה ,וכמו
במלבושים הגשמיים שצריכים להיות עשים
לפי תב ית הגוף ומדתו כמובן.
כפי האמור שעבודה הפרטית של כל א'
היא לעבוד את ד' ית' כפי מדתו ש יתן לו הרי
זה מתלבש גם בצורת המדה בגופ י והיי ו
שאע"פ שמדת החסד בעבודה הרוח ית הגבוה
היא בבחי ת היחודים והסודות לפי ספירה
ההוא עם כל זה בהתלבשותו בגוף הגשמי יוצא
עבודה זו בצורה גשמית והיי ו לעשות חסד
בצורה פשוטה להתחסד עם כל אדם מישראל
)וכדו' לזה בכל שאר המדות( וכשיעשה כל זה לשם
שמים יגיע להמטרה ה "ל ותשרה שכי ה במעשי
ידיו ובלבו ,ובעולם העליון תשרה עליו השכי ה
לפי בחי ת מדתו הרוח ית דהיי ו אותו המדה
ברש"י שזאת היתה מעבודה של דרגה היותר שפלה וגסה
לכן היה בה כח זה לכל הדרגות ה צרכות וכמבואר.
ל ואין סברא שיצטרכו להטריח עצמם למכור הדברים
ולחליפם במה ש צרך כי אם כן למה לא ציוותה תורה
שית ו כולם רק כסף ומזה יוכלו בקל להחליף ולק ות מהם
כל דבר כי על כסף קפצו זבי י ,מה שאין כן עתה יהיה
טירחא גדולה להשיג ה צרך ובפרט שבפשטות הרי במדבר
לא היה להם מאיפה להשיג שום דבר ולא מסתבר שיטריח
אותם ד' ית' לשוט בארצות הקרובות עד שימצאו כל
הדברים ה צרכים אלא בודאי משמע פשטות הדברים
שמכח כל דבת ב י ישראל היה מספיק להם כל החומר
ה צרך לב ין המשכן.

עמ"י

שעבד בה את ד' בעולם הזה שהוא מקבילה לפי
שורשו במדות וספירות הרוח יות ,וכן מובא
בספה"ק שלכל א' וא' מתראה אליו ד' ית' לפי
מדתו ובחי תו שבה עבד את ד' ית' ,ובזה יתקיים
לעתיד לבא מטרת כל הבריאה שהיה מפ י
ש תאוה לו ית' שיהיה לו דירה בתחתו ים ,וזה
יוצא לפועל ע"י העבודה עם הטבעים הגשמיים
הבשריים ש טע ב ו ד' ית' וכמבואר.
מצד היצר הרע האדם משך לע י י
העולם הזה ולתאותיו הגשמיים והוא משתמש
)להשגת הגשמיות( באותם הכלים ש יתן לו להשיג
הרוח יות ועל ידי כן הרי הוא מסלף אותם
ומכ יסם תוך הקליפה ויצר הרע ,אמ ם הם
שארים לפי תכו ת שורשם ש ית ו במקורם
ולכן מי שעבודתו המבוקשת הוא במדת האהבה
וחסד כשהוא משים את מדותיו לתוך יצר הרע
הרי זה גם כן יהיה באותם המדות בגשמיות כי
סוף כל סוף הרי הוא תמיד משך לפי תכו תו
ש יתן בו.
כן יש ם א שים שמתאוה להם תמיד כל
מי י תאות גופ יות ,ויש ם שמתאוים לאסוף הון
של זהב ויש שמתאוה להם כסף ויש יהלומים
ומרגליות וכדו' כי כל דבר שבעולם שורשה גם
כן ממידות וספירות העליו ות שהם חסד וגבורה
וכו' וזהב שייכת למדת הגבורה והדין וכסף
למדת החסד ,וכן יש לכל מין ומין כמו תכלת
וארגמן וכו' השורש שלה ,וכמו כן בתאות
הגופ יות יש שאוהבים לאכול מתוק ויש
אוהבים חמוץ או מר ויש אוהבים חריף כפלפלת
וכדו' וכן בכל ע ין וע ין ,וכל זה לפי שורשם
בקדושה כך הוא בטבעם הגשמי וכמו כן
במשיכתם להיצר הרע בזה לעומת זה.
וכל להבין את אשר לפ י ו ,כשצוה
ד' ית' שית ו כל א' וא' אשר ידב ו לבו הכוו ה
שמה שכל א' וא' ימצא מה שלבו משך אליה
לפי טבעה ומדתה ואת זה דוקא יתן ל דבת
המשכןלא ,כי שם במשיכה ותשוקה ההיא מצא
פשו הרוח י מלובש בה ,ולכן כשמעורר תשוקה
בלבו לב ות משכן להשראת שכי תו ית' אצלי ו
ולכוו ה זו הרי הוא הולך ל דב דברים ש פשו
משך אליהם.
כן יצא ממילא כשכולם עשו כך )ש ת ו כל
א' וא' מה שלבו משך אליו( שהת דבו בדיוק כל
המי ים ה צרכים להמשכן כפי ש תבאר לעיל
)שהמשכן עשה לפי שורש פשות כל הכלל ישראל יחד
ואצל כל א' וא' מצא חלק ובחי ה אחרת מכל הקומה
השלימה( וממילא בצירוף כולם יחד תלבשו כל
ה פשות יחד )כל א' לפי חלק ושורש הקומה שלימה
ה צרך( להקומה שלימה הרוח ית )והספירות(

שבתוך כולם יחד ישרה ד' ית' שכי תו במשכן.
כן כשהאדם תן דבתו לצורך המשכן דבר
ששייך למדתו ושורשו ביחד עם תשוקת פשו
לב ין המשכן ועם כוו ה ותשוקה להמשיך
השראת שכי תו בתוך לבו מצא שבזה הרי הוא

בס"ד

הכ יס את פשו הרוח י בזאת ה דבה ו מצא
כשזה עשה חלק מהמשכן הרי השכי ה שורה
ב פשו ממש ה מצאת שמה.
כאשר הא שים יורדים מעבודת ד' ית'
ו משכים לגשמיות הרי המדות האלו הרוח יות
הם בשביה אצל היצר הרע והסט"א ח"ו ,וע"י כל
חטא ועון האדם מוריד כל מדותיו לתוך הסט"א
ח"ו.
מאחר שחטאו ב י ישראל בעגל פלו
לגמרי מדרגתם הרוח י שקבלו בסי י ו כ סה
תשוקתם לגשמיות ולרכושם ,וכל א' וא' לפי
מדתו משך לגשמיות ולרכוש אחרת ,ועתה תן
להם ד' ית' הזדמ ות להעלות ולהוציא מדתם
ורצו ם ומשיכתם מתוך הקליפה להחזירם
להקדושה ,ובזה יעשה תיקון לחטא העגל
שמסרו כספיהם להעגל ושעל ידי זה הורידו גם
את המדה ההיא שבקדושה שהדבר הגשמי
משך מאותה המדה בקדושה כגון חסד או
גבורה וכדו' כ "ל ,ועתה ב דבה זו שיקחו וי תקו
מעצמם דבר האהוב לגופם וחומרם שזה מצד
היצר הרע בזה הרי הם מוציאים בלעו מפיו
ומחזירים הכח וחיות ההיא להקדושה ובזה
יעשו תשובת המשקל.
מכיון שידע ד' ית' שלא יוכלו להחזיק
מעמד בזה ויפלו ח"ו עוד פעם ואז שוב תתרחק
מהם השראת השכי ה ,על כן צוה להם להכ יס
את רצו ותם הטוב לב ות בזה משכן ושם קבע
ד' ית' מקומו ואז אפילו אם ח"ו יפלו מדרגתם
עם כל זה לא תהיה פגמת חלק הזה שכבר דבו
להמשכן ,ותוכל השכי ה להמשיך השראתה שם.
תן להם הקב"ה סימן לכל א' וא' לדעת
מה עליו ל דב להמשכן מהו מדתו המיוחד לו,
והסימן הוא שיראה כל אחד לאיזה דבר גשמי
לבו משך ואוהב אותה ודוקא זה ית ו וזאת
אומרת שיעבירו את תשוקת ורצון לבם
מהגשמיות להקדושה לד' ית' ,ומזה דוקא יב ה
המשכן ואז תהיה כלי ראויה להחזיק את
השראת השכי ה כמו שבאמת ברא האדם
להיות הכלי לזה בלבו כ "ל ,ולכן יצא הע ין
שאחרי ש דבו כך הגיע בדיוק כפי ה צרך
למלאכת המשכןלב.
שכתוב שהיה די והותר עי' באור החיים
הק' )שמות ל"ו ז'( שכתב לפרש בל' הפסוק "די
והותר" שאע"פ שהיה קצת יותר מהצורך עם כל
זה קרה ס ו כ ס הכל בעבודת המשכן ע"ש.
האמור יש לבאר את דברי האור החיים
הק' שלכן היה צורך ל ס זה שיכ ס הכל כי מכיון
שכל מה שהת דב היה מצא שם פשם ולבם
של המ דבים ורק ביחד עם כולו יוכל להשרות
השכי ה במשכן )ש ב ה על ידי זה( אם כן אם ישאר
חלק מזה בחוץ יחסר מהמשכן מהשלימות
ה צרך על כן בהכרח שיכ ס הכל אבל הלא יש
גם צורך שיותר קצת מפ י טעם ה זכר להוכיח
שאין צמצום לכן אחרי שלא היה מצומצם ע"י

ו

עש"ו

ש שאר עשה ס ש כ ס הכל ו כלל תוך המשכן,
ובזה בא הכל על מקומו בשלוםלג.
הע ין ש תבאר בכל האמור יבואר גם כן
מה שכתב רש"י כאן בפ' ויקהל על הפסוק כל
דיב לבו יביאה וגו' וז"ל ,על שם שלבו דבו קרוי
דיב לב ,עכ"ל ,ויש לתמוה למה לא פירש כך
לעיל בפ' תרומה )כ"ה ב'( בפסוק מאת כל איש
אשר ידב ו לבו וגו' ,אמ ם להאמור יש לומר
שכאן רצה רש"י לרמז על הע ין ש תבאר כאן
)מכיון שבכאן בפ' ויקהל רואים שיצא כל המי ים בדיוק
לפי צורך המשכן כ "ל( וכו ת רש"י במה שכתב שלבו

דבו שהלב הפ ימי של האדם היא המעוררת את
האדם ל דב דוקא מה ששייך אליו לפי שורשו,
ובזה שמ דב למשכן חוזר ומעלה את לבו מתוך
הקליפה ומחזירה להקדושה וכמו ש תבאר
לעיל.
יתפרש לשון הכתוב "יביאה" את תרומת
ד' )שלכאורה היה לו לומר "יביא" את תרומת ד' )עי' אור
החיים הק'( ,אלא( הכוו ה שלשון יביאה קאי על "לבו"
שהזכיר לפ י זה וכלו' את לבו יביא לד' )ומה
שכתוב את תרומת ד' כלו' יחד עם )או על ידי( תרומת ד'(.







הע ין ה "ל שלכל ברא מתראה ד' אליו
לפי מדתו שעבד בה את ד' זה הוא ע ין החופה
שיעשה ד' ית' לכל צדיק המוזכר בפסוק )ישעיהו
ד' ה-ו( "כי על כל כבוד חופה" ופרשו חז"ל שכל
א' יהיה חופתו משו ה מחופתו של הש י )ובלשון
זה אמרו כל א' כוה מחופתו של חבירו( ,וזה הוא על
פי האמור שלכל א' הכין ד' את הגוון שלו
המיוחד אליו ובזה יהיה הדירה של ד' ית' כביכול
לעתיד לבא,
ע ין זה יהיה בהגאולה השלימה ע"י
המקדש של אש דהיי ו מקדש רוח י כי אין
הכוו ה בזה לאש גשמי אלא רוח י שהיא אי ה
תופסת מקום כלל כמו שאמרו חז"ל על הארון
שבבית המקדש שלא היה תופס מקום בשטח
הבית המקדש כלל וז"ל "מקום הארון אי ו מן
המדה"לד ומכיון שלא יתפוס המקדש מקום כלל
יוכל גם כל המקדש לשרות גם תוך לבו של כל
א' וא'.
יובן מה שכתוב באלשיך הק' ובשלה"ק
לפרש בפ' תרומה על הפסוק ושכ תי בתוכם
שהכוו ה בתוך לבו של כל א' וא' ,ע"ש ,ולפי
המבואר כאן יובן דבה"ק שאין כו תם להוציא
הפסוק מידי פשוטו שקאי על המשכן ולהסיב
את הפסוק לגבי לבו של כל א' וא' אלא הפשט
שאר במקומו אלא שלכן כתבה תורה בלשון
"בתוכם" )ולא בתוכו( כדי לרמז שכל מי שיזכה
תשרה )אותו השראת השכי ה שיש במשכן( גם תוך
לבו בלי שיגרע על ידי זה כלום ממקומו של
המשכן שהוא חו ה שם כי אין צורך לתפיסת
מקום בע ין זה.
אפילו מי שאי ו עדיין בדרגא זו בלבו
עם כל זה ע"י שיעבוד עבודתו כראוי במקדש

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

לא וכן פרשו בדרך זה כמה מהמפרשים שהפסוק מרמז
באומרו מאת כל איש אשר ידב ו לבו שהכוו ה למה שלבו
משכו תמיד לתאותיו הגשמיים את זה יפריש וית תק
ממ ה וימסר ו לב ין המשכן.
לב ומה שרצו אח"כ ביום הג' להביא עוד דבה )והיו
צריכים לעצור אותם( אע"פ שברגע ש שלם הסכום להמשכן
הרי זה סימן שכבר הצליחו להוציא את כל הרוח יות
ש שבה לתוך הקליפה כי החזירו את המדה להקדושה ובזה
עשו תשובת המשקל והחזירוה למקומה בקודש ,היי ו
טעמא כי אחרי שהוציאו את המדה והמשיכה ההיא מן
הגשמיות ויצר הרע וחזרה המדה להקדושה תלהבו
באותה המדה להקדושה עד שרצו לתת אפילו את כל

רכושם להמשכן.
לג ויש להוסיף לפרש בדברי האור החיים הק' )באופן אחר
מהאמור בפ ים( שהטעם שהיה יותר מהצורך היה כדי שכל
א' יחשוב אולי חלקו היה מיותר ולא היה השתתפותו צרך
להמשכן ובזה יכ ע לבם ועל ידי זה יושלם הכפרה
)שהמשכן בא לכפר( על חטא העגל.
וע ין זה הוא על פי מה שדרשו חז"ל )ר"ה י"ז א'( על
הפסוק )מיכה ז' י"ח( ושא עון ועובר על פשע לשארית
חלתו וגו' למי ושא עון למי שעובר על פשע דהיי ו
שמעביר על מדותיו אבל רק בעוד ת אי לשארית ...למי
שעושה עצמו כשיריים ,וכמו כן י"ל בכאן שקודם כל קיימו
ויקהל וגו' כלומר ש קהלו ו תאחדו כולם כאיש א' ובלב

א' וזה לא יתכן אלא אם כן יעביר על מדותיו כלפי כל א'
וא' ואח"כ ע"י והותר שהרגיש כל א' וא' את עצמו כשיריים
כ זכר תקיים הת אי הש י שהרגיש עצמו כל א' וא'
כשיריים ,וע"י ב' הת אים האלה יחד תכפר להם עון
העגל.
לד וכשמדדו מן הכותל הדרומי עד הארון היה בה ה'
אמות וכשמדדו אח"כ מצד הש י של הארון עד הכותל
הצפו י היה גם כן ה' אמות וכל הרוחב שבין כותל הדרומי
להצפו י לא היה אלא עשר אמות ,מצא שמקום הארון
לא היה תופס שטח ומקום כלל וכך יהיה במקדש השלישי
שכולו יהיה בבחי ת הארון.

עמ"י

ומשכן ימשיך משם את הקדושה לתוך לב ו )שזה
באמת כו ת עשיית המשכן ועבודתו בהקרב ות שמזה
ימָ ֵשׁך קדושתו לתוך לב ו( וכש גמור עבודתי ו זה

כראוי זכה כול ו להמקדש הג' שתהיה באמת
בדרגא זו הרוח ית המדובר ותשרה שכי ה בלב
כול ו יחד כאמור.
גם פשוטו של מקרא מורה על זה כי הרי
מצוה זו של ועשו לי מקדש ושכ תי בתוכם קאי
גם על ב ין בית המקדש כמו שאמרו חז"ל וגם
כמובן על מקדש הג' והרי בזה יהיה גם פשוטו
בצורה רוח ית כ "ל ואז יתקיים באמת במלואה
ע ין ושכ תי בתוכם בתוך לבו של כל א' וא',
וכפי האמור לעיל הרי כשיצטרפו יחד כל
החלקים יהיה שלם השראה הכללית ש זכה
אליה לעתיד לבא כול ו יחד.
יש לימוד גם לכל אדם הרוצה
שישרה שכי ה בלבו )על כל פ ים בדרגא הפרטית שכל
א' יכול לזכות )בלי צירוף כל הכלל ובלי המשכן( ואפילו בזמן
הזה שאין בית המקדש קיים( שיכול לקבל רק כאשר

יעמול להוציא כל מדותיו וטבעיו ורצו ותיו
מהקליפות והיצר הרע והגשמיות ויכ יסם אל
הקדושה דהיי ו לעבוד אתם את ד' ית'לה.
להשפיע כך על לבו הוא ע"י שישים
ללבו היטב במה ש אמר שבמדותיו מו ח לבו
ו פשו ו שמתו כ "ל שמספירת אלו המדות
חצבה שמתו ,והספירות ומדות האלו )ששורשם
למעלה בגבהי מרומים בספירות העליו ים( הם אורות
אלקות שבהם מתלבש ד' ית' כביכול כמו שכתוב
עוטה אור כשלמה וגו' ו מצא שע"י שהאדם
הוציא את מדותיו ממקורם ושורשם והכ יס
אותם להקליפה והיצר הרע הרי הוא כמו שלקח
את הקשר שלו עם ד' ית' והדבר שהיה מיועד
לשרות שם שכי הלו ואת זה הרי הוא עתה
מחליף בעולם עובר וכלה ו אבד שהיא הקליפה
והיצר הרע ע"י שמשקיעו תוך תאוה גשמית ואין
לך סכלות גדולה יותר מזה ,ובודאי כשיתבו ן
האדם בזה ויתעמק בה יום יום וגם באותה שעה
עצמו שהוא אוכל ו ה ה מתע וג גשמי לא יתכן
שלא יתעורר ויתלהב להוציאם מהשביה
ולהחזירם למקומם ועל ידי זה יחזיר לעצמו
אושרו ה צחי ויתקיים בו אשריך וטוב לך בזה
ובבא.
יוצא ל ו כלל חשוב לדעת שאפילו אם
יקיים האדם כל התרי"ג מצות וילמד יום ולילה
שבודאי יהיה שכרו גדול מאוד לעולם הבא ,אבל
כל זמן שלא עבד וזיכך מדותיו ולא הוציאם
מהעולם הזה והבליו ולהקדישם כולם לעבוד
בהם את ד' ית' עדיין לא יוכל להיות פשו
צרורה בצרור החיים את ד' בעולם ה צחי ,ובזה
מובן מה שכתב הרמב"ם בה' תשובה ) (...שעו ש
המדות יותר חמור משאר עבירות שבתורה
ועליהם לשוב בתשובה ביותר ובזה א שים
טועים ולא יודעים את זה ע"ש.
כל זה ב וגע להשראת שכי ה לפי
בחי תו הפרטי כ זכר אבל בכדי שתהיה השראת
כללות השכי ה לזה צריך שיעשו כך כל הכלל
יחד )כלו' כל הס' רבוא שמות ב י ישראל( וגם צריך
שיהיה איחוד בלבבם בלי שום פירוד כ "ל
וכש גיע למצב כזה זה הדבר שיכשיר אות ו

בס"ד

להיות ו ראויים להשראת השכי ה הכללית ,לא
צטרך לעבור עוד חבלי משיח ושאר ע י ים
הקשים שיכשירו אות ו אלא תיכף ומיד יופיע
הגאולה השלימה ו זכה שיהיה ברחמים וחסדים
בב"א.
)ל"ו ה'( "מרבים העם להביא מדי
העבודה למלאכה אשר צוה ד' לעשות" יש
להקשות לפי מה ש תבאר לעיל )במאמר "כל דיב
לבו יביאה"( שאחרי ש דבו כל ב י ישראל
להמשכן )מתוך דיבות לבם( הרי זה יצא בדיוק כפי
הצורך להמשכן לא פחות ולא יותר ,אם כן לפי
זה יש להבין איך יתכן שהת דבו יותר מהצורך
כמו שכתוב "מרבים העם להביא" וגו' ולמה
הוצרך משה רבי ו לצוות להעביר קול שלא
י דבו עוד.
לתרץ הע ין בטוב טעם בס"ד ,על פי מה
ש קדים מה שיש להקשות עוד בפרשה זו שלפי
משמעות הפסוקים לעיל )ל"ה כ"א-כ"ט( משמע
שהיה ב' דבות חלוקות שקודם כל הביאו כל
א' וא' לפ י משה כל מה שהת דב לבם ,ואחרי
שהעביר משה רבי ו לעושי המלאכה את
ה דבות שהיה כבר מספיק לכל העבודה
התעוררו שוב ובאו עוד פעם עם דבות וספות
כמבואר בהמשך הפרשה )ל"ו ג'( ,ויש להבין מה
היה הע ין הזה ומה גרם להם לכך וזה צריך
ביאור לכאורה.
לתרץ ולבאר ע ין זה ביא כאן את
מימרא ידוע בשם הספה"ק אוהב ישראל מה
שיש לדייק בפסוק כשצוה משה להכריז שלא
יביאו יותר דבה כתוב "ויעבירו קול במח ה
לאמר איש ואשה אל יעשו עוד "מלאכה"
לתרומת הקודש" שמשמעותה שלא לעשות
מלאכת המשכן והלא כו ת הציווי היתה שלא
יביאו עוד דבה )ואע"פ שיש לפרש כו ת תיבת
מלאכה על מלאכת ההבאה וכמו שפירש רש"י )שם בפסוק

ז'( ,עם כל זה הרי זה תמוה למה הזכיר הכתוב לשון
שמשמעותה אחרת ו צטרך לדחוק ולפרש שהכוו ה על
ההבאה ולמה לא אמר בלשון ברור כפי צחות לשון
הכוו ה האמיתית ,אלא בעל כרחי ו לומר שרצה הכתוב
בזה לרמז כאן איזה ע ין ) וסף לפשוטו של מקרא((.

האוהב ישראל לפרש ע ין הרמז כך,
שמשה רבי ו אמר להם לעושי המלאכה
שהסיבה שב י ישראל מתלהבים להביא עוד
ועוד יותר מהצורך הוא מכח ההתלהבות
הגדולה של עושי המלאכה שהם מתלהבים
בשעה שעושים את עבודתם ,ומביא על זה
עובדא ממה שהיה בעירו )אפט( שהיה שם שמש
יהודי צדיק וכל לילה בחצות היה כ ס לבית
הכ סת והיה דופק שם עם פטיש על הבימה
להעיר את הקהל לעמוד לתיקון חצות )כמו שהיה
הוג בכל הדורות שאפילו הרבה מהפשוטי עם היו קמים

ז

עש"ו

כולם קמו ממטותיהם ובאו לבית הכ סת
ואחרי שאמרו תיקון חצות כל א' היה ממשיך
כל הלילה לפי דרגתו התלמידי חכמים למדו
והעמי הארצות אמרו תהילים עד אור הבוקר.
כן היה כאן אצל עושי המלאכה של
המשכן שכאשר ב י ישראל שמעו את קול
הפטיש של עושי המלאכה שהם מתלהבים
בשעה שעושים את עבודתם בב יית המשכן
כ ס התלהבות כל כך גדולה בלבות ב י ישראל
שמכח ההתלהבות הזאת לא יכלו להתאפק
ובאו להוסיף להביא עוד דבה להמשכן מעל כל
הגבולות ולכן צוה משה להעביר קול במח ה
שהעושי מלאכה יפסיקו מלעבוד ובזה ממילא
ויכלא העם מהביא ,עכדה"ק.
זה מתורץ היטב גם קושיותי ו ה "ל כי
באמת מצד עצמם הביאו רק מה שהיה לצורך
וכמו שמבואר ממשמעות הפסוקים הקודמים
)ל"ה כ"א כ"ד כ"ט( שכתוב שם )בפסוק כ"א( הביאו
את תרומת ד' ...ולכל עבודתו וגו' )ובפסוק כ"ט(
אשר " דב לבם אותם" להביא "לכל המלאכה"
 ...הביאו ב י ישראל דבה לד'"לז ורק אחרי
שהעביר משה רבי ו את דבתם לעושי
המלאכה אזי פתאום תעוררו מחדש והביאו
עוד וזה היה מכח מה שהתחילו העושי
המלאכה במלאכתם ,והרי ל ו שמשמעות
הפסוקים מאירים כפירוש האוהב ישראל
ה זכר ובזה מתורץ גם הקושיא הראשו ה )על
מה שמבואר במאמר "כל דיב לבו יביאה"(.
בפירושו של האוהב ישראל עדיין צריך
ביאור להבין מה היה הפתרון במה שיפסיקו
עתה מעבודתם הלא כאשר יתחילו שוב
להמשיך במלאכתם הלא יתעוררו הקהל שוב
פעם ויביאו עוד ואם כן איך יגמר הע יןלח ועל
כן צריך להבין דבריו הק'.
לתרץ הע ין קדים קודם מה שיש
לתמוה עוד כאן בפרשה זו למה היו צריכים
העושי מלאכה לפ ות אל משה רבי ו בע ין זה
ולמה לא היה די שיאמרו לב י ישראל שיפסיקו
להביא כי זה לח ם ואין בזה תועלת כי לא יכ ס
דבותם ה תוסף עתה למלאכת המשכן ועל ידי
זה בודאי שיבי ו ויפסיקו להביא בח ם.
לפי דברי ו )במאמר כל דיב לבו יביאה( יש
לתרץ היטב ,שיש לומר שמה שפ ו העושי
מלאכה אל משה רבי ו )ואמרו לו "מרבים העם
להביא"( לא היה בכדי למ וע את העם מלהביא
)כי זה יכלו לעשות גם הם על ידי שיאמרו להם כ "ל שלא

יכ ס דבותם ה תוסף עתה למלאכת המשכן( אלא באו
להשיח דאגתם למשה רבי ו שצריכים לעורר
את העם ל דב כראוי ב דיבת וכוו ת הלב ,מפ י
שהבי ו גם הם )שהיו חכמי לב ושרתה עליהם רוה"ק
כמבואר( שאין זה ראוי להיות כך שי דבו יותר
מדאי מהצורך ולכן פ ו אל משה רבי ו כי חששו
שאולי הרי זה סימן ש דבת ב י ישראל היא רק
מעשה חצו י ולא בא באמת מכח דבת לבם
כמו שראוי להיות בכדי שתוכל לשרות שכי ה
במעשי ידיהם ואם כן לא יצא המטרה
המבוקשת) ,כמו ש תבאר לעיל במאמר כל דיב לבו

לתיקון חצות( ולעבודת ד' ,והיה שמע קול
הדפיקה בכל העיר וזה העיר את כל ב י העיר
ומכיון )שידוע הכלל( שכח )וכו ת( הפועל )עושה
רושם( ב פעל לכן מכח קול דפיקתו עשה
התעוררות כל כך גדולה בלבות כל א שי העיר
יביאה(.
עד שלא יכלו לחזור ולישן אחרי זה ועל כן

זה ע ה להם משה רבי ו שאל ידאגו כי

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

לה וגם מי שכבר זכה לזה צריך תמיד לשמור על עצמו
שלא יפול וירד שוב מזה כי כל זמן שהאדם חי על פי
האדמה ואוכל ו ושם מהעולם הזה הרי הוא תמיד בסכ ה
של ירידה ועליו לשמור על עצמו ועל מדותיו תמיד ,וכמו
שכתוב "הן בקדושיו לא יאמין" ובזה שישים האדם אל
לבו שעלול להפסיד את השראת השכי ה שכבר זכה אליה,
אזי זה יעורר תמיד את האדם שלא יסכן את עצמו

בהתרשלות במדותיו אלא ישמור עליהם כעל בבת עי ו.
לו ועל ידי כן היה מיועד לעתיד להתע ג מזיו שכי תו ית'
אשר אין לה דמיון כלל.
לז וכן בפסוק כ"ד "לכל מלאכת העבודה הביאו" וכפי
משמעות הפסוקים שם )ל"ה כ"א  -כ"ט( ראה גם כן שכבר
גמרו ב י ישראל את הבאתם וכמו שכתוב שם שה שיאים
הביאו את אב י השהם וכפירש רש"י שם שזה היה אחרי

שלא מצאו כבר מה ל דב וכן כתוב שם )בפסוק כ"ט( אשר
דב לבם להביא "לכל המלאכה" ...הביאו ב י ישראל וגו'.
לח ובעל כרחי ו שיצטרכו לומר להם בגזירת משה רבי ו
שלא יביאו אפילו אם ירגישו התלהבות להביא ואם כן
יוכלו לומר להם את זה עתה תיכף מיד ולמה היה צורך
עתה להפסיק העבודה ,ודבריו הק' צריכים ביאור.

עמ"י

כל מה שהת דבו ב י ישראל מתחלה עד שהיה
די למלאכת המשכן זה בא מ דבת לבם באמת,
ומה שב י ישראל הרבו להביא יותר מן הצורך
זה בא כ "ל מכח התלהבות עושי המלאכה
שכשהתחילו לעסוק בהמלאכה וב י ישראל
שמעו קול ה קישה מזה כ ס בהם התלהבות
חדשה אבל לא מתוך לבם של עצמם אלא מכח
לבם של העושי מלאכהלט.
כוון משה רבי ו להרגיע דעתם ולהוכיח
להם שכך הוא )שאכן הוספת ההת דבות באה מכחם
של העושי מלאכה( ולכן אמר להם שעתה יפסיקו
עתה על שעה מועטת מהעבודה וממילא יהיה
פסק ההתלהבות וההתעוררות בלבות ב י
ישראל ומעצמם יפסיקו כבר להביא ,ואחרי
שכבר יצא הבירור בע ין זה אזי אע"פ שיתחילו
שוב פעם לעבוד ועוד פעם יתעורר בלבות ב י
ישראל חשק להביא עוד מזה אין לדאוג כי בקל
יוכלו למו עם מזה שיאמרו להם )העושי מלאכה(
שאל יביאו בח ם כי כבר יש ו יותר מכדי
העבודה וכ "ל.
יש לומר שע"י שיראו העושי מלאכה את
זה )ש פעל מכחם רצון לב י ישראל להביא עוד דבה(
מעתה כאשר יעבדו ויתלהבו בלבם יעצרו את
התלהבותם מלעבור ללבות ב י ישראל ע"י
שיכוו ו בפירוש שההתלהבות הזאת לא תעבור
אל לבם של ב י ישראל וזה מועיל כמו כל
מסירת מודעה בע י ים הרוח יים שפועלים
באמת לפי הכוו ה והרצון של המוסר מודעה.







לדעת שע ין זה ש תבאר כאן
שהכ יסו
המלאכה
עושי
שהתלהבות
במלאכתם מלאכת הקודש גרם התלהבות בכל
הכלל ,וכמו כן הספור שמובא על השמש )דעיר
אפטא( הצדיק ,כל זה שייך גם בכל אדם בי ו י
שכאשר עושה מצוה בהתלהבות לבו הרי זה גם
כן מבריק ומשפיע על כל הכלל ,אמ ם לא בכח
גדול כמו שהוא כשצדיק עושה כן מתרי טעמא
א( כי ההתלהבות של הצדיק הוא הרבה יותר
גדול וחזק משל אדם בי ו י ,ב( כי הצדיק
ש פשו טהורה ו קיה ויותר רוח ית )וגם שמתו
היא יותר גדולה וחזקה( משל שאר הא שים
הבי ו ים ,לכן אפילו דבר קטן שהוא עושה הרי
זה מבריק ומשפיע הרבה יותר משאר א שים
הבי ו ים אשר אין פשם כל כך קיה וטהורה
ורוח ית ,אבל בכל זאת איזה שהוא הברקה
והשפעה עשית לכל העולם גם על ידי כל אדם
ואין חילוק באיזה דרגא שהואמ.
כן איתא בספרי מוסר שכשא' יורד אפילו
במקצת מדרגתו ברוח יותו ובשמירת התורה
הק' ,הרי זה גורם להיותר חלשים לירד הרבה

עש"ו

בס"ד

בדרגתם שהם מצאים בה ,ולכן אם בן עליה
או א שים המעולים ברוח יות מזלזלים באיזה
דבר ש ראה קל בעי יהם יש להם לדעת שיתכן
שזה גרם ליהודי חלש בסוף העולם שהיה
מחזיק עצמו בקושי להשאר בשמירת הדת או
להשאר יהודי בכלל ועתה ע"י חולשה זו של
הבן עליה הרי האדם החלש ההוא יורד גם
מדרגא שלו לדרגא יותר מוכה ועל ידי כן הרי
הוא ח"ו משתמד לגמרי או כשל בעבירות
חמורות ד"י ,ועל כן הבן עליה או מי שהוא שיש
לו חלק בירידתו של החלש שירד על ידו יהיה
ידון על העבירה החמורה ש עשית ע"י החלש
הזה ד"י.
כמו כן יש ללמוד מזה לגבי מדה
הטובה המרובה יותר )ממדה ההפוכה פי חמש מאות
פעם כמו שאמרו חז"ל( שכאשר א' מב י ישראל
מתלהב בעשיית מצותיו וכמו כן בכל
התעוררות טובה אם זה לתשובה או לשאר דבר
שבקדושה הרי זה משפיע על כל הכלל עוד
הרבה יותר ממה שבמדה הרעה ח"ו.
כן בשעה שרואה האדם שהעולם חלש
באיזה ע ין רוח י ובעבודת ד' ית' ובקיום
המצות וכמו כן בדברים שהרבה ב י אדם
צריכים חיזוק או ב סיו ות של סור מרע או
בע ין עשה טוב ואין להם מספיק עוז מאיזה
סיבה שתהיה ,והוא רואה שאצלו הדבר ההוא
קל יותר ,אזי יש לו להדר לעשות אותם
הדברים וכמו כן יש לו לעשות גם שאר מצותיו
ועבודתו בקודש ביתר שאת של התלהבות
ובאש דקדושה ויכוון ועוד יותר טוב שיאמר כך
בפירוש הרי י עושה מצוה זו וגו' בשם כל
ישראל )כמו שמובא ב וסחאות של לשם יחוד
ש אמרים לפ י המצות( כלו' שמכוון בפעולה זו
לזכות כל הכלל ישראל ואז הרי זה משפיע עוד
יותר וכ "ל שלפי כוו ת הלב הן הן הדברים
פועלים ובזה יהיה חלקו בין מזכי הרבים שאין
ערך לשכרם.



ח





מה שכתב בספר בית אלקים להמבי"ט
על ע י י תפלה שכאשר מתפללים בצבור אזי
כל א' מהמ ין )או מהצבור( משפיע על כל המ ין
)והצבור( לפי כו תו בתפלתו וכל מחשבותיו
באמצע תפלתו מועילים או ח"ו מזיקים לכל
המ ין ,ועל כן יש להדר להתפלל יחד עם צדיק
ע"ש )והובא בספרי ו כחה של תפלה( ,ומכל שכן
שע ין זה שייך להש"ץ ביותר מכיון שהרי הוא
השליח של כל הצבור ושלוחו של אדם כמותו,
וכמבואר במש ה )ברכות  (...ששליח ציבור
שטעה הרי זה סימן לכל הצבור ,ומכיון שכך
שהש"ץ קשור להצבור עוד יותר משאר
הא שים שבצבור לכן כוו תו משפיעה על

הצבור יותר משאר כל אדם על כן יש לו להש"ץ
ליזהר ביותר בתפלתו.
כן יש לשים לב שמי שהוא ממהר ללכת
לדרכו ולכן הרי הוא ממהר בתפלתו אין לו
לגשת להיות הש"ץ כי הרי הוא גורם לכולם
למהר וזה עבירה הרבה יותר חמורה ממה
שהוא ממהר רק לעצמו ובזה הרי הוא ח"ו
ממחטיאי הרבים שאין להם כפרה ח"ו כמבואר
במש ה )אבות ) ,(...ואפילו שרוצה למהר התפילה כי
צריך ללכת למצוה עוברת והוא אי ו רוצה להתפלל
ביחידות )ועל כן הרי הוא גש להיות הש"ץ למהר התפלה( אין
לו לעשות כך אלא עדיף שהוא יתפלל ביחיד ולא יהיה
מחטיא ומזיק את הצבור כדי לזכות את עצמו בתפלה
במ ין( ואפילו במ ין שיודע שבין כך יתפללו

במהירות אמ ם אם הוא אי ו מסוגל להתפלל
בכוו ה כלל כשהוא ממהר מצא שהוא מוסיף
להם עוד זק ע"י חוסר כו תו שעל ידי כן יגרום
גם להם חוסר כוו ה כ "ל ,על כן לא יגש הוא
אלא יתן לגשת למי שכן מסוגל על כל פ ים
להתפלל עם קצת כוו ה יחד עם המהירות.
שיוכל לגרום להצבור שלא ימהרו
בתפלתם ועל ידי כן יתפללו יותר בכוו ה זכות
היא לו שיגש להיות הש"ץ כדי לזכות את
הרבים )ואפילו אם יצטרך להפסיד על ידי זה קצת
מדרגת תפלתו( ויהיה חלקו בין מזכי הרבים שאין
ערוך לשכרם.

אוצר הזמנים

שבת שקלים

"זה ית ו כל העובר על הפקודים
מחצית השקל" וגו' כתב רש"י )והוא מת חומא ט'(
שלכן אמר "זה" ית ו וגו' לפי ש תקשה בה
משה רב ו להבין עד שהראה לו הקב"ה מטבע
של )מחצית השקל של( אש ואמר לו כזה ית ו.
מ חות )כ"ט .ד"ה שלשה( כתבו שלא שייך
לומר ש תקשה בזה ,אלא הכוו ה שלא ידע
)כלומר שלא היה יכול משה רבי ו לדעת( בשום ע ין
)איזה מטבע ית ו( אם לא היה מראהו ,וה ה דברי
התוס' הללו אי ו מובן כלל למה לא היה מספיק
שיאמר לו ד' ית' בפירוש שית ו מטבע של
מחצית השקל ,ודבר זה צריך ביאור.
החתם סופר כתב להסביר ע ין מה
ש תקשה משה רבי ו להבין בדרך זה לפי הידוע
שכל דבר שבעולם יש לו משקל )אפילו האויר( וגם
אש יש לה משקל )אמ ם פחות מהאוירמא( וה ה
מתחילה הראה הקב"ה למשה אש גדול מאד
ואמר למשה שישער כמה הוא המשקל של האש
הזה והיה משה מתקשה לשער את משקלה

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

לט ומה שהתלהבו העושי מלאכה היה בצדק ובמישור
לא על ע ין ה דבה אלא על העבודה שזה היה חלק שלהם
ב וסף לכל הכלל לעשות את המלאכה ולכן ההתלהבות
שלהם היתה עדיין בוערת בלבם להוציא לאור עולם חלקם
ועד שיגמרו חלקם לא תכבה האש הזאת שבלבם כמובן.
ויתכן לפרש הע ין ביותר ביאור באופן זה שההתעוררות
היתה בצורה כזאת כי העושי מלאכה היו א שים במדריגה
יותר גדולה מכל העם כי הם היו מגדולי העם שלכן בחרו
הם שמלא ד' ית' לבם בחכמה וכו' )ועי' מה שכתב האור
החיים הק' לעיל ל"א ב'( ובפרט בצלאל שהיה בלבו רוח
הקודש כמו שפירש רש"י )לעיל ל"א ג'( ,ועל כן ההתלהבות
שלהם היתה הרבה יותר גדולה מהתלהבות שאר העם ,ועל
כן כאשר הרגישו ב י ישראל את ההתלהבות שלהם ע"י
שמיעת קול מלאכתם כ זכר ,כ ס בלבם התעוררות של
ק את סופרים וחרטה על שלא עשו גם הם את דבתם
בדרגה כזאת ,ועל כן רצו להביא עוד פעם ולהחליף את

דבתם הראשו ה ורצו שישתמשו למלאכת המשכן
ב דבתם החדשה*.
* ועי' בספה"ק ו"א שכתב שכאשר האדם מדבק עצמו
לצדיק יתכן שהצדיק ישפיע עליו לעשות מצותיו באותה
דרגא הגדולה שהצדיק עושה אותה ע"ש.
אמ ם לפי זה עדיין יש להבין למה רצו ם וכו תם זה לא
תקבלו אצל עושי המלאכה ,ויש לומר לפי המבואר
בספרים הק' )על הפסוק ל"א ד'( לחשוב מחשבות וגו'
שבצלאל ועושי המלאכה ידעו ברוח קדשם להכיר בכל
דבה את מחשבת ה ודב באיזה דבת )והתלהבות( הלב
ת דבה ועל ידי זה קבעו מקומה אם בקודש הקדשים או
בשאר מקום וכל דבר הושם במקום הראוי לפי הכוו ה של
ה ודב ,ועל כן י"ל שהעושי מלאכה לא הרגישו בה דבות
שיהיה יותר חשובים מהראשו ה.
והטעם בזה יש לומר כך כי אע"פ שזה עשה בהתלהבות
יותר גדולה מהראשו ה בכל זאת מה שחשוב אצל ד' ית'

הוא מה שהאדם עושה בכח עצמו אפילו אם יהיה פחות
ממה שהיה יכול לעשות ע"י סיוע והתעוררות מזולתו.
מ וע ין זה ידוע היום גם בהתקדמות המדע הטבעי שכל
אדם וגם מחשבותיו מבריקים ומשפיעים על כל העולם,
וזה בחן היום במכשירים שיש ם היום לקליטת ע י ים
כאלו ,אמ ם אין א ו צריכים לחכמתם והשכלתם
והבח תם בכל זה כי הם ידועים ל ו מדברי התורה הק' כפי
המבואר במדרשי חז"ל ובזוהר הק' ובכתבי האר"י ובשאר
הספה"ק ,וידוע דברי החפץ חיים שאמר שכל התגלות
ההתקדמות המדע בדברים כעין זה הרי זה התגלה
בהשגחה עליו ה בזמ י ו אלה כדי לחזק אמו תי ו במה
שעלי ו להאמין בין כך.
מא ולכן אש עולה תמיד למעלה יותר מהאויר מכיון
שמשקלה קל יותר מהאויר וכידוע שכל דבר שמשקלו קל
יותר עולה יותר למעלה מדבר שהוא יותר כבד ממ ו.

עמ"י

)כמובן שהרי זה קשה מאד לשער( עד שלבסוף הראה
לו הקב"ה מטבע של אש של מחצית השקל
וגילה לו שזהו משקלה ,עכדה"ק.
גם אחרי הסבירו של החתם סופר עדיין
אי ו מובן לאיזה ע ין וצורך הראה ד' ית' את
האש הגדול ויצטרך משה רבי ו לשער מתוך זה
כמה עליהם לתת ,ולמה לא אמר לו ד' ית' למשה
בפירוש שית ו מחצית השקל ,ואם רצה ד' ית'
למסור מצות מחצית השקל דוקא בצורה של
ראיית האש למה לא הראה לו תכף ומיד מטבע
של אש כמו שעשה לבסוף.
לישב בהקדם מה שכתב שם )מ חות
כ"ט (.בשיטה מקובצת )בתוס' ה "ל( ש תקשה משה
רבי ו להבין איך דבה של מחצית השקל יכפר
על עון העגל )כמו שכתב רש"י )בחומש( שעל תרומת
מחצית השקל אמר "לכפר על פשתיכם"( ,ע"כ ע"ש.
כתוב במדרש ) (...שכאשר אמר ד' ית'
למשה רבי ו "ועשו לי מקדש ושכ תי בתוכם"
תקשה משה רבי ו גם כן איך תשרה שכי ה
במשכן שיב ה על ידי ב י אדם הלא השמים
ושמי השמים לא יכלכלוהו ,ואם כן איך תשרה
שכי ה בדבר קטן כזה ,והקב"ה ע ה לו לא כמו
שאתה חושב אלא כן אשכון בב ין שיב ו
בעשרים קרשים ,ע"כ תוכן דברי המדרש.
הע ין יש לומר על פי מה שיש לדעת
שכל מצוה שעולה למעלה מתהפכת לאש )כי אי
אפשר לדבר גשמי לעלות לשמים )כמובן( ולכן היא
מתהפכת לאשמב( רוח י ,וכמו כן כך עלו כל ה דבות

של המשכן ,וה ה יש לדעת שגודל האש אי ה
לפי ערך גודל הכמות של ה דבהמג ,וכבר תבאר
לעיל בדברי החתם סופר שהאש יש לה משקל,
וה ה כדי שהאש יגיע למשקל של מחצית השקל
מכסף אזי צריך לזה כמות גדולה ע קית של אש
עד שזה ישקול כמשקל מחצית השקל וזה צריך
להיות טו ים טו ים של אש ,וה ה האש הגדולה
והע קית שהראה הקב"ה למשה רבי ו היה אש
גדולה שמשקלו עולה כמשקל מחצית השקל של
כסף )כמבואר בדברי החתם סופר( ,וזה מה שרצה
הקב"ה שמשה רבי ו יבין איך זה באמת ראוי
לכפר עון העגל וגם איך תשרה שכי ה במשכן
קטן של מעשה ידי אדםמד ,ולכן רצה הקב"ה
להראות למשה רבי ו מה ש עשה בשמים
ממצוה קט ה זו ,ועל כן מתחילה הראה הקב"ה
למשה רבי ו אש להבה ע קי מאד ואמר לו שזה
עשה מ דבה שית ו ב י ישראל ,ובזה הראה
הקב"ה למשה רבי ו איזה ע ין גדול עשה

בס"ד

בשמים ממצוה זו של תרומה הקט ה של מחצית
השקל מ דבת ב י ישראל קט ה ,ובזה חה דעתו
של משה רבי ו להבין איך תהיה משכת השראת
השכי ה על ידי מעשה ב י אדםמה ,ועל ידי
דבתם הקט ה )וכן הוא בכל מצוה היותר קט ה
שעושה האדם ש עשה ממ ה אש גדולה רוח ית בשמים(.

תקשה משה רבי ו לשער כמה הוא
משקל האש הזה ,ולכן אחר כך הראה לו הקב"ה
מטבע של מחצית השקל של אש ואמר לו
שהאש הגדול שראית הוא שוקל כמו מטבע של
מחצית השקל ,אמ ם רק כאשר ית ו את דבתם
באש ההתלהבות ובאהבה גדולה לד' ולהמצוה
ובצמאון להמשיך בזה את השראת השכי ה אזי
בכח וזכות של תשוקתם והתלהבותם זו
שיכ יסו ב דבתם תשרה השכי ה ,ובכך יתהפך
המחצית השקל לאש גדול שראית ,ואין פקא
מי ה בכמות של מעשה המצוה אלא באיכותו
וכ זכר ,וכמו שאמרו חז"ל )ס הדרין  (...על כל
המצות "הקב"ה לבא בעי" שזה העיקר מכל
המצות ולפי זה הוא גם קבלת השכר.
ש ראה למשה רבי ו באופן שלא היה יכול
להשיג ולשער גודל משקלו של אש היה בכדי
לרמז שאין להשגת האדם להשיג גודל הכח
ש עשה בשמים על ידי מצוה היותר קט ה של
יודי ואפילו כאשר עשה חצי דברמו דומה כמו
מחצית השקל.
מהאמור שערך כל מצוה הרי הוא תלוי
איך עשה המצוה ,שאם עשתה באש
והתלהבות אזי המצוה )שהיא עשויה מאש של עולם
הזה( הפכת לאש רוח י ועולה לרצון למעלה,
אמ ם כשהמצוה לא עשה עם ההתלהבות
וחשק כ צרך אזי אין לה אפשרות להתהפך לאש
רוח י ואי ה יכולה לעלות ולפרוח למעלהמז ,וזה
מה שרמז לו במה שהראה לו לבסוף מטבע של
אש שרק בצורה כזאת המצוה הפכת לאש
שראה בתחילה.
מה ש תבאר כאן יש לבאר גם כן היטב
הטעם שצוה ד' ית' שית ו דוקא שיעור קטן של
מחצית השקל וכמו שכתוב "העשיר לא ירבה
והדל לא ימעיט" וגו' ,מכיון שהדל גם ה דבה
הקט ה הזאת )של מחצית השקל( קשה לו לתת
ויצטרך ליתן את זה במסירת פש לכן זה גם
מוסיף לאיכות וערך המצוה ,ובשמים י ֵָר ְ ֶאה
ב דבתו כח מסירת פשו לתת עד שאש זו של
מסירת פשו יעלה למשקל של מחצית השקל
של אש שממשיך השראת השכי ה.

ט

עש"ו

העשיר שאפשר לו לתת יותר משיעור זה
ורוצה בכך שיהיה לו לתת חלק יותר גדול
בתרומה זו של דבת יסודמח המשכן )ושל קרב ות
ציבור לכפר על החטא( ,אמ ם התורה אמרה
"והעשיר לא ירבה" ולכן הרי הוא בעל כרחו
מ ע מלתת כפי שהיה רוצה ,ולכן דוקא על ידי
שזה מ ע ממ ו הרי זה גורם לעורר את
התשוקה וההתלהבות ביותר ועל כן בודאי
שבשעה ש ותן המת ה הקט ה מתעורר בלבו
תשוקה גדולה שאין לשער )כפי שהוא בטבע האדם
שדבר ש מ ע ממ ו מעורר צמאון ותשוקה ביותר להדבר(,
וכל התשוקה הזאת הגדולה שהתעורר בלבו
כ סת תוך תי ת המחצית השקל שכן ותן
מכיון שהרי זה עשה בחשק ובהשתוקקות
גדולה וזה עושה את החשיבות של דבתו,
ובשמים י ֵָר ְ ֶאה ב דבתו כח האש הגדולה עד שזה
האש יהיה לו משקל של מחצית השקל וזה ראוי
להמשיך השראת השכי ה וכמבואר.







יש ללמוד מוסר השכל וחיזוק גדול לגבי
כל מצוה ופעולה היותר קט ה בעבודת ד' ית'
שאע"פ שלפעמים ראית בעולם הזה ולעי י
האדם העושהו כדבר קטן ולכן אי ו מכ יס בה
התלהבות כראוי מפ י שאי ו מרגיש שיש בה
חשיבות כל כך.
הרי זה טעות גדולה אלא יש לדעת
שאין לאדם מושג כמה גדול כחה של כל פעולה
קט ה של מצוה ועבודת ד' ש עשית לד' ית'מט
ולשים לב שחשיבות מעשה מצוה עשה ו ערך
לפי גודל החשק והתשוקה ואש האהבה
וההתלהבות והיראה לד' ולהמצוה ולעבודת ד',
ואז גם מעשה קטן חשב מאד למעלה מהשגת
הא ושי וההגיון.
חזק את לבבי ו שאף על פי שאין ל ו
האפשרות לעבוד את ד' ית' בדברים גדולים כפי
שהיה ראוי להיות בכל זאת לא פול ברוחי ו
מכח זה אלא כ יס כל תשוקתי ו והתלהבות
לב ו להמעט שכן ביכלתי ו לעשות ,וכן כל אדם
שיש לו מ יעות מלעבוד את ד' ית' ומלקיים
מצותיו כפי רצו ו וכפי חיובו עם כל זה יחזק
את עצמו ויעשה המעט בכל חשקת לבו )כלומר
שיכ יס באותו המעט שמצליח לעשות את כל חשקת לבו
שהיה מכ יס אם היה מצליח לעשות את הכל( ואז זה

יהיה חשוב בשמים כאלו עשו כל שאר המצות
שברצו ו לעשות  ,וע ין זה )לעשות המעט שכן יכול

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

מב כלומר שה ה ידוע שכשורפים איזה דבר גוש היא בספ"ח שהרי זה סכ ה לעזוב מצוה באמצע עשייתה ולא בדרגא זו שיוכל לכוון לשם שמים בלתי לד' לבדו )ובפרט
אחרי חטא העגל שאז הוא ש ת ו את דבתם( ולא מצי ו שלא
מתהפכת לאש ולכן כל דבר גשמי כאשר היא עולה לעולם לגומרה.
הרוח י היא כמו שרפת מגודל )קדושת אש( הרוח יות ולכן מז ובזוהר הק' איתא שהכ פים של המצות שבזה הם השתתפו כל ישראל במצוה זו ,אלא בעל כרח ו לומר
היא מתהפכת לאש רוח י ובכך היא יכולה ולהתקיים שם .פורחים ועולים למעלה היא האהבה והיראה שבה עשית שהמצוה היה שיכוו ו )או שיאמרו במפורש( ובמסירת

מג אלא לפי ערך גודל אש ההתלהבות והתשוקה
והאהבה לד' ית' שבלב האדם שעמה הוא עושה את
המצוה.
מד אף על פי שהמדובר כאן )במה שכתב "זה ית ו"( היא על
מחצית השקל ש דבו לצורך הקרב ות בכל זאת יש לומר
שבזה הראה לו ד' ית' גם כדי להבין שאר המחצית השקל
ה זכר בפרשת תרומה שממ ו עשה האד ים שהם יסודות
המשכן) ,וזה לבד היה ממה ש תחייב כל א' וא' לתת( ובזה לבד
היה חייב להיות שלכל א' מישראל יהיה חלק בה.
מה וכמו כן הוא בב ין בית המקדש השלישי ש עשת
ו ב ית באש ההתלהבות של ו במצותי ו ,ולעתיד לאחרי
הגאולה השלימה תתגלה ל ו הבית המקדש בצורתה
האמיתית הרוח ית שהיא עשית מהאש כאמור.
מו כמובן דהיי ו כאשר אין ביכולתו לעשות יותר כי אם
יש בידו לעשות כולה הרי אמרו חז"ל דבר ולא חצי דבר,
ועוד אמרו המתחיל במצוה אומרים לו גמור ואיתא

המצוה ,וז"ל כל מצוה בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא
עכלה"ק.
מח שיש בהם )במאה האד ים( חשיבות מיוחדת שהיא
מגי ה גד כחות של היצה"ר והקליפה שהם במספר מאה
כמבואר בספה"ק ,ושכ גדם הוא מה שתק ו המאה ברכות
בכל יום שהם שמירה והג ה על האדם )כאשר אמרים
בכוו ה כראוי( גד המאה כחות של היצה"ר להחטיא את
האדם.
מט ובעיקר כאשר עשית בכו ה שיכון האדם שרוצה
שיהיה לשם שמים ,וכמו שהיה כאן ב דבת המשכן שכתוב
"ויקחו לי" )ופירש רש"י לי( לשמי.
ואל יאמר האדם מי א י שאעשה לשם שמים הלא ה י
יודע מה ערכי שאי י בדרגא זו ולמה ארמה את לבי בזה,
כי התשובה לזאת הוא שיש ללמוד ממה שכתוב ב דבת
המשכן שהיה ת אי המצוה שיהיה דוקא "לשמי" לשם ד'
ובזה תחייבו כל ישראל ,וכי סלקא דעתך דכל ישראל היו

מודעה שרוצים שזה יהיה מקודש לשם שמים ,והרי זה
דומה להלכה שכפין את האדם לומר רוצה א י ובזה מספיק
שיהיה חשב לרצו ו אף על פי שאי ו מרגיש כך אלא
אדרבה הרי הוא מת גד בלבו לכך וכמו שהסביר הרמב"ם
) (...הטעם מפ י שא ן סהדי שבאמת בעומק לבו של כל
יודי הרי הוא רוצה לקיים כל מצות התורה הק' אלא שיצרו
הרע שיושב בלבו מבלבל את מחשבותיו וגורם לו
הת גדות לכן כאשר אומר בפיו שכן רוצה הרי זה מתקבל
באמת ,וכמו כן יש לומר לע ין מצות דבת המשכן שזה
מה ש תחייב כל א' וא' ובזה הראה ד' ית' למשה רבי ו
גודל האש ש עשה מזה.
ובזה פירש ו בס"ד )במקום אחר( מה שאמרו חז"ל
)ברכות  ...ומ חות " (...אחד המרבה וא' הממעיט )כלומר
שהוא א וס ואי ו יכול לעשות כי אם מעט( ובלבד שיכון לבו
לשמים" והקשו על זה ,שבשלמא אם המרבה לא היה צריך
לכוון אזי היה מובן שהממעיט על ידי שמוסיף לכוון הרי

עמ"י

בס"ד

לדבר המשמח ממה שהוא לקום לדבר ש עשית
בקושי וכובד.
כן כאשר יהיה מו ח בזכרון מח האדם
את התפילה והלימוד של יום האתמול )כשזה לא
עשה כראוי( הרי זה לא די שלא יוסיף לו אומץ
לקום אלא אדרבה זה יכביד עוד יותר על רפיו ו
מה שאין כן כאשר יזכור מצב שהוא מלא עם
שמחה וחיות אזי זה יוסיף לו כח טבעי להתגבר
על כל הקושי א וק"ל.

בכל לבו והרגישיו( הרי זה חשוב הרבה יותר
ממעשה גדול ש עשה בלי התלהבות ותשוקה
כזה.
דוקא זה שאין ביכלתי ו לעשות הרבה
בכמות הרי זה טובה גדולה עבורי ו ,מכיון שעל
ידי זה שא ו מ עים מלעשות דבר גדול בכמות
הרי זה גורם התשוקה וההתלהבות הגדולה
בלב ו ובזה עולה חשיבות וערך מצותי ו פי
כמה וכמה ממה שהיה אם היי ו יכולים לעשות
הרבה בכמות ,אמ ם כל זה כאשר אין האדם
ופל ביאוש מכח חוסר יכלתו לעשות יותר ולא
עושה את המעט שביכלתו ברפיון ידים ובלי
חיות ו שמה אלא אדרבה מגדיל תשוקתו
וחשק לבו כ זכר.
יש להוסיף דבר חשוב שיש לדעת לפי
מצב המצוי בעוה"ר אצל מספר א שים מב י
דורי ו שאפילו כאשר הסיבה ש מ ע האדם ולא
עושה יותר ממעט הרי הוא בפשיעתו כגון
ש משך בשי ת הבוקר והתעצל לקום ,עם כל
זה בשעה שכבר התגבר על עצל ותו והולך
להתפלל וללמוד ואז הוא בודאי ממורמר על
מצבו שיצרו גובר עליו כל כך והרי הוא רוצה
להשתחרר ממצבו לכן אל יוסיף לתת כח ליצרו
על ידי שגם עתה כאשר כבר עושה מה שעליו
לעשות יעש ו ח"ו ברפיון ידים ובלי לב כי אף
על פי שיש לו סיבה מוב ת להיות ביאוש ועצב
על מצבו )וכן ראוי להתמרמר כך בשעה שעושה חשבון
פשו ועוסק בתשובה על זה( אמ ם עם כל זה הלא
כתוב )קהלת " (...ועת לכל חפץ" ולכן בשעה
שעוסק במצוה אסור להיות באבל אלא עליו
להתאזר ולהסיח דעת ולעשות המצוה עם כל
ההתלהבות בלבו וכ "ל ,ודוקא על ידי כן יקל
עליו יותר לכבוש יצר העצל ות ורפיון ידים
ששולט עליו.
מטעם שבהתגברות כח הקדושה של
דרגת המצוה ש עשית כראוי בעוז ואומץ
וזריזות דקדושה הוא הדבר שמחליש כח
הקליפה שכ גדה והיא בסגולתה גם תשפיע כח
לעושיה לעשות ולקיים עוד מצות וכמו שאמרו
חז"ל )אבות " (...מצוה גוררת מצוה" ומכל שכן
שתשפיע לו לעשות אותה מצוה עצמה יותר
בשלמות ובזריזות בזמ ה בלי להחמיצה ולא
יכשל באיסור כמו שאמרו חז"ל "אין מחמיצין
את המצות" וז"פ.
יש בזה גם ע ין הגיו י שכאשר התפילה
ולימוד התורה שעושה אחרי שמצליח לקום
עשה בעוז וחיות ושמחה הרי זה יתן לו ביום
המחר כח וחשק לקום מכיון שיזכור את
השמחה וכו' ,וכידוע לכל שלפי טבע האדם קל
לו )ומקבל אומץ וחשק גדול פי כמה פעמים יותר( לקום

לדעת דבר חשוב בע ין הלימוד עם ב ים
ותלמידים )וכמו כן לע ין החי וך בכלל( שעיקר מה
שצריכים להע יק לילדים ולתלמידים הוא
להכ יס בלבם האהבה התשוקה והצמאון
ללימוד התורה הק' ולידיעת כל התורה כולה
ולהתמדה ושקידה בה ,וגם להעלות בלבם
החשיבות הגדולה ואהבה ליגיעת התורה )וגם
היגיעה במצות( ו קודה זו יש בה מצד א' חשיבות
עוד יותר מחלק הלימוד עצמו.
ה ה ע ין החי וך אין המטרה רק שילמד
עתה או שיקיים המצות עתה ,אלא עיקר
המטרה היא כמו שכתוב בפסוק )משלי כ"ב י'(
שגם כי יזקין לא יסור ממ ה ,והיי ו שכשיגדל
ימשיך כל ימי חייו לעשות את מה שמלמדים
אותו ,ועל כן פשוט הוא הע ין שהמטרה הזאת
אי ה יוצאת לפועל אלא על ידי שיכ ס ללבו
אהבה וחשיבות ותשוקה וצמאון לדברי תורה
ולמצות ד' ית' ירדוף אחריהם כל ימיו ב.
מה שכתב התוי"ט )אבות א' א'( לפרש
בלשון המש ה "והעמידו" תלמידים הרבה ולא
אמר ְת ַל ְמדוּ תלמידים הרבה ,שהכו ה שלא
מספיק רק ללמדם אלא צריך להעמידם על דרך
האמת שילמדו באופן שיהיה לאמתה של תורה
ורק אז הם קראים עומדים על רגליהם כי שקר
אין לו רגלים ,ע"ש דבריו הק'.
להוסיף לתרץ הדיוק הזה על פי דרכו
ובדומה אליה לפי מה ש תבאר כאן ,והיי ו
שיעמידם על רגליהם שימשיכו בזה תמיד וילכו
בה )וכמו מי שעומד חזק על רגליו ועל ידי כן יכול לילך
ברציפות בהמשך בלי להפסיק באמצע( וזה משמעות
לשון "והעמידו" שיעמידם על מעמדם ,מה
שאין כן מי שמח כם ומלמדם רק במטרה
שידעו מה שמלמדם אפילו אם ידעו בצורה
היותר מעולה ,עם כל זה אם לא ימשיכו
מעצמם לגדול יותר בודאי לא פעל מה
שמבוקש ,כי כמה שילמד עם הילד או התלמיד

זה חשב כמו המרבה אבל מאחר שגם המרבה מכיון א"כ
איך ובמה יהיה חשב הממעיט כמו המרבה ,אמ ם לפי
האמור שכוו ת חז"ל לומר שיכון כל תשוקתו והתלהבות
לבו שיש לו ושהיה מכ יס בשאר כל המצות אם היה
מקיימם )וזה כוו ת שיכוון את "לבו" כלומר כל לבו שיש לו לכל
המצות יכ יסם לתוך מעשה המעט שעושה( ואז יהיה אותו
המעט שהוא עושה שוקל כ גד כל אותם המצות שרצו ו
לעשות ,וק"ל.
א ע ין זה הוא עצה טובה לכל אדם לקום יותר בזריזות
לקיים המצוה שכתוב בש"ע )או"ח ס' א'( "יתגבר כארי
לעמוד לעבודת בוראו" שתמיד בשעה שמתעורר משי תו
יחשוב על איזה דבר המשמחו )ושעושה אותו בחשק רב(
שיעש ו תכף ומיד אחר קימתו ,וזה יעזור מאד להאדם
לקום בזריזות ,ואחרי שכבר קם יוכל לדחותו אלאחר זמן
אם יש צורך )כגון שרוצה לומר מקודם ק"ש עם תפילין וכדו'(.

וגם כאשר הדבר המשמחו )ושיש לו מאד חשק לעשותו(
הרי הוא עומד לעשותו אחרי זמן תפלתו גם זה יעזור לו
לזרזו לקום ,אמ ם כל מה שהדבר יהיה יותר רחוק משעת
קימתו צריך שיהיה הדבר יותר משמחו ויהיה לו יותר חשק
אליה ,גם תלוי לפי כובד עצל ותו שלפיה צריך להיות
מקביל ההיפוך כמובן ,ומי שכבדו גדול מאוד לפעמים צריך
דוקא שיעשה הדבר המשמחו סמוך ממש לקומו ממטתו
לפ י שאר כל דבר ,ולפעמים העצה היא להתחיל בהדבר
לפ י ש תו ויהיה דבר שמאד אכפת לו לגומרו ואז ילך
לישון כאשר מחשבתו מאד דבוקה בחשק לגמור הדבר
ושיהיה כבר מחכה לרגע קומו בבוקר להשלים ולגמור
עבודתו ,והחכם עי יו בראשו לשקול בפלס דרכו בהשכל
ודעת ,ויוסיף תפלתו לד' שיצליח דרכו.
ב ויש להוסיף לזה על פי מה שכתב המהר"ל ) (...שהאדם
מתעלה יותר מההליכה וההכ ה שמתכו ן להמצוה ממה

עש"ו

י

הצעיר הרי זה בס"ה עדיין מעט מזעיר שעדיין
לא יגיע הילד והתלמיד על ידי זה לשום תכלית
ולא יגיע בזה לגדר תלמיד חכם כלל אלא אם
כן ימשיך התלמיד לעמול בתורה ולשקוד בה
בהמשך ימיו ,וזה לא יתכן להשפיע עליהם אלא
אם יע יק להם את האהבה והצמאון המבוקש
כ "ל ורק בזה יקיים את כוו ת ומטרת החי וך
והעמדת תלמידים ,ופשוט הוא.

ע י ו "ללמד" כלו' שצריך ללמד את
הילד ולהסביר לו מאיזה טעם וסיבה הוא ירצה
לעשות כך ,והיי ו על ידי שמספרים לו שיש
בורא עולם והוא ברא את הכל והוא הטוב
ומטיב ל ו וכל מה שעושה ל ו הרי זה אך ורק
לטובתי ו ואפילו מה שלא ראה ומובן ל ו שזה
טוב הרי זה גם אך ורק לטובתי ו להטיב ל ו
באחרית ו להעולם הבא וזה תכלית כל החיים
של ו להגיע לזה וכל חיי העולם הזה הוא רק
פרוזדור להגיע לזה ,ובדרך זה להכ יס ללבו חשק
ורצון למה שהקב"ה דורש מאתו ג ,ואחרי שכבר
יתלהב לעשות רצון ד' ית' אזי כאשר מלמדו
ומודיעו את המצות ומצביע לו על כל מצוה
ומצוה שזהו מה שהקב"ה מצוו ו לעשות כך אזי
יתלהב לבו ויעש ה בחשק ורצון גדול ובאהבה,
ולכן צריך להבי ו את הדבר הזה בדרכי ועם
ולקרב הדבר אל לבו ולהב ה שלו.
ידי כך הרי זה בו ה ומייסד את לבו ומביא
לו פתיחת הלב לד' ית' ולתורתו ועבודתו יתברך
שמו ,ועל ע ין זה של פתיחת הלב א ו מתפללים
ומבקשים כל יום מאת ד' ית' שהוא יפתח לב ו
בתורתו ,וזה באמת קרא חי וך זהו החי וך של
התורה הק' ,כי בזה תלוי עיקר התורה הק'
והעבודה לד' ית' שהוא מבקש ומחכה מאת ו
וכמו שאמרו חז"ל )ס הדרין  (...הקב"ה לבא בעי
וזאת אומרת שעיקר המכוון בכל המצות הוא
ש כ יס את כל לב ו כלו' שזה האופן שא ח ו
מבטאים את אהבתי ו ומסירות ו להקב"ה ומכח
האהבה הגדולה הזאת שבלב ו א ו רוצים
לעשות חת רוח לפ יו ,כמו במשל בשר ודם
שמי שאוהב את הש י הרי הוא מכח זה עושה
לו דברים שיה ו אותו )ובלי שום צפיית גמול( ובכך
א ו עובדים את ד' ,ויש בע ין המצות עוד ע ין
שכל המצות שהקב"ה תן ל ו יש בהם גם כח
לזכך ולטהר את לבו של האדם ,וזה מה שאמרו
חז"ל "רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך
הרבה להם תורה ומצות" ,ועוד אמרו )ילקוט
שמעו י )ויקרא פי"א רמז תקל"ה(( "אמר רב לא ית ו
המצות אלא לצרף בהם את הבריות" ,ועי' מה
שכתב האבן עזרא )דברים ה' י"ט( עיקר כל המצות
ליישר הלב" ד.

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

שמתעלה ע"י קיום המצוה ,וביאור הע ין מפ י שכפי טבע
האדם יש לו הרגש הלב ותשוקה חזקה לפ י עשית המצוה
יותר מקיום המצוה בפועל )כי בשעת העשיה כבר מתקרר
תשוקתו מכיון שכבר השיג והגיע למטרתו( ,כך הוא כפי טבע
האדם.
ג וכבר תבאר לעיל שכל מה שמבי ים המשכילים של
היום שיש להגדיל ולטפח את חיי העולם הזה בעי י הילד
ולהכ יס בלבו תשוקה לטיולים ולפרסים וכל מעד י אוכל
וכבוד של תעודות וכדו' כמו שעושים בעוה"ר לדאבו י ו
היום ל ערים ו ערות ,כל זה הוא ההיפוך הגמור
מאמו תי ו ומסורתי ו הטהורה והקדושה וזה חי וך
והשקפה של גוים של היום )אמ ם הגוים שלפ י ו היו מבי ים
אחרת(.
ד ופירוש דבריו הוא כי אחרי שהלב היה זך וטהור הרי
הוא מתיישר ואז הוא מבין בקלות ומשיג את האמו ה שיש

עמ"י

כל פ ים ע ין החי וך אי ו שהילד יתרגל
לעשות דברים על כרחו מחמת פחד ,אלא להיפך
שהילד יתאחד עם הדברים ויהיה לו חשק רב
ורצון לעשות רצון קו ו ית' ,ו וסף לזה צריך
שיהיה לו יראה ופחד אם לא יעשה חובתו
בעולמו ,ויראה זו צריך להיות כפי דרגת הילד
וכפי ש ותיו כפי שיש לו כלים לקבל וכשמתבגר
יותר צריכים להוסיף לו היראה כפי הכלים שלו,
אמ ם לגבי סור מרע צריכים להע יק גם לקט ים
וגם לגדולים בשיעור יותר גדול כפי שיפעול
המטרה ה.
לדעת שאם רק משתמשים בדרך ה כו ה
זה מאוד קל להכ יס דברים כאלו בלב הילד,
מפ י שילד יהודי יש לו לב יהודי ו פש רוח
ו שמה רוח ית שמחמת זה הוא מוכן לקבל,
וכמו שכתב הרמב"ן ז"ל בע ין מצוות "אהבת ד'"
דהיאך אפשר לצוות על אהבה שאתה מוכרח
לאהוב הרי אהבה אי אפשר להיות בדרך הכרח,
אלא שבאמת הקב"ה ברא יהודי עם שמה
שהיא חלק אלוק ממעל ,ולכן בפ ימיותו יש לו
בין כך אהבת ד' אפילו בלא הציווי ,רק מה שזה
מכוסה מפ י החומר ,ועל זה באה המצוה של
אהבת ד' ,לגלות את האהבה המוסתרת ,והיי ו
שאין המצוה לייצר את האהבה אלא לגלותה מן
החומר המסתירה ,ואותו הדבר ממש הוא לגבי
כל ע י י חי וך שעל פי התורה הק' ,שתפקידו
של המח ך הוא לגלות את השליש של השותפות
דהיי ו ה שמה שהקב"ה הכ יס בתוך הילד ,וכל
ילד יהודי יש לו אוצר מיוחד המוסתר אצלו ואת
האוצר הזה זו היא המצוה לגלותה.

ילד יהודי ולד עם הרגשה ותחושה
לרוח יות רק שבשלב מסוים זה חלש ולפעמים
זה מתקלקל ומתי זה מתקלקל כאשר הילד
מתחיל לקבל השפעות אחרות ,וה ה כל השפה
של הילד כאשר הוא עדיין תי וק היא רק רגש,
הוא רק בוכה והוא רגע וגודל מכח האהבה
שמע קים לו ,וכאשר הילד מתחיל להשמיע קול
ללא דבור אז אמו ואביו שהם מאוד קשורים
אליו בלבם הם מבי ים מה הכו ה שלו ,אבל
כשכבר הילד גודל ויודע לדבר אז הדבור האדם
מלביש את הקול בצורה אחרת שהוא כבר לא
טבעי לגמרי שזה כבר סילוף מהאמת שלו אלא
זה מעורב עם חשבו ות ממה ש כ ס בראשו ע"י
הסביבה וחבריו ולפי מה ששומע ורואה וקולט
מהם שצריכים לחשוב כך וכך ,ועל ידי כן הרי
הוא מאבד את הטבעיות והאמת שלו איך

בס"ד

שהבורא ב"ה ברא ויצר אותו ו ,ואשרי מי ש שאר
לתמיד אמיתי מקורי וטבעי וזה קרא איש תם
כמו שכתוב על יעקב אבי ו ובזה מקיים מצות
תמים תהיה שהכו ה כלבו כן פיו ,ובאופן זה
יעלה ויצמח כגן רטוב ,ובכל אשר יעשה יצליח
וישכיל ויעלה מעלה מעלה על במתי התורה
ויראת ד' אלקיו עמו.
מה ש תבאר יש להבין שאם אביו או
המח ך מדבר אליו סתם בהשכלה ומסביר לו את
התורה בצורה של השכלה בלי רגש אז לא כ ס
ללב הילד כי אין לו את הכח לקלוט את כל זה
אבל כאשר מדברים אליו ברגש קודש זה כ ס
ללב שלו וזה שאר לו לכל החיים ועל זה אמר
"גם כי יזקין לא יסור ממ ה" ,זה החי וך.
כמובן שכשהוא מתחיל להתפתח אזי
צריך גם ללמדו איך לבטא את הרגש ,אבל עיקר
החי וך זה האש קדש ואם לומדים אתו תורה
הקדושה עם הרגש אש קודש שזה השפה שלו
שהוא מבין וקולט אותה וזהו צורה האמיתית
של התורה הק' כמו שכתוב )ירמי' כ"ג כ"ט( הלא
כה דברי כאש וגו' וכך ית ה ל ו כמו שכתוב
)דברים ל"ג ב'( מימי ו אש דת למו וכפרש"י
ש כתבה באש שחורה על גבי אש לב ה ,וזה מה
ששורף את אש היצר הרע שהרי זה מאש
השכי ה שהיא אש אכלה אש הרע ,וכך אמרו
חז"ל )שבת מ"א (.הבלא מפיק הבלא )אש התורה
מוציא את אש היצר הרע מלב האדם( ועוד כתוב )עובדי'
א' י"ח( והיה בית יעקב אש וגו' ובית עשיו לקש
וגו' ואכלום )שתאכל ותשרוף את עשיו כמו שהאש
אוכל את הקש( ,ולפי זה יש להבין שכאשר המלמד
והאב ילמדו תורה עם הילד בצורה ה זכרת

עש"ו

)ומכיון שהוא עדיין ילד הרי זה קלט כך בלבו כ זכר שהרי
זאת היא השפה שהילד מבין וקולט אותה טוב מאוד שמכ יס בלב האדם לחשוב שכל ההתלהבות לדברים
וממילא( על ידי כן יהיה בלבו התורה הק' בצורה שבקדושה ועבודת ד' ית' שהיה לו ב עוריו ובילדותו היה
כזאת שמגרש את היצר הרע ממ ו ,ועל תורה מחמת תמימות וילדות( ,ימא בה עוד מילתא לגבי
כזה אמרו חז"ל )קידושין ל (:שהיא התבלין גד מה שגם המשכילים החדשים שקוראים עצמם

היצר הרע וצריכים להקפיד ללמוד כך עם
הילדים תמיד )וכמו ש תבאר בשם החתם סופר(
אמ ם יש להקפיד ביותר כשמתחילים ללמוד
אתם תורה הק' כי אז לבם עדיין קי ורך ולכן
הרי זה דבק וחודר עמוק בלבו ו שאר כך
לתמיד ז ,ועוד שכל דבר איך שזה כ ס פעם
הראשון כך הרי זה קלט בחוזק בלבו.

בעלי מקצוע בחי וך אומרים בע ין דברי היצר
הרע הזה ,והוא מה שהם אומרים שילד שרואים
אצלו שאיפה לרוח יות גדולה יותר מהרגיל הרי
זה מחלת פש ,עפ"ל.
מהם שדורשים כך גם ברבים וכך הם
מלמדים את המטפלים בילדים ואת המלמדים
ומח כים שכשרואים כך אצל ילד או בחור
צריכים לעשות כל מי י השתדלות להורידו מזה,
וה ה הצרה העיקרית שיש בזה היא שלפעמים
גם תמימים שאין כו תם רעה אלא מכח חוסר
הב תם לעומק הדברים הרי הם תפסים
בתמימותם לדברי היצר הרע ה זכר וגם כי חסר
להם האמו ה בדרך המסורה של ו ולכן הם

עשתה((.
וה קודה והשורש להבדלה זו ה זכר היא מדת הגאוה
שבלבם שזאת היא התולעת המכלה ומבלה את הכל וזה
מה שכתוב בתורה הק' )דברים  (...שהקב"ה אומר ל ו הטעם
שחשק ב ו ובחר ב ו ובאבותי ו הוא מפ י שיש ל ו מדת
הע וה וא ח ו ממעטים עצמי ו תמיד שזה היה מדתו של
אברהם אבי ו ע"ה כמו שכתוב "וא כי עפר ועפר" ולכן זכה
אחרי שזיכך את עצמו להשיג את כל התורה כולה כמבואר
בחז"ל ,ואמרו חז"ל שהסימן של זרע אברהם וכו' הוא
שהם בייש ים וכו' שזהו ממדת הע וה ,וכך אמרו במסכת
אבות תלמידיו של אברהם אבי ו "רוח מוכה" שהיי ו
ע וה ,ובזה יובן כל ה אמר שכאשר הפרישות והמצוה
עשה בע וה והכ עה אזי הם מזככים ומצרפים אות ו
ומיישרים אות ו וכמו ש תבאר בפ ים בס"ד.
ה ומה שהמשכילים טוע ים שאי אפשר להכ יס ללב
ילד ע י ים ומושגים רוח יים כמו לעשות רצון קו ו ית',
ועל כן הם מדריכים שיש להכ יס בלב של הילד החשק
והרצון ללמוד ולקיים המצוות רק עבור מת ות וכדו' ,יש
לדעת שגם כל השכלה זו היא מה שקבלו מהגוים ,אמ ם

זה יכול להיות כון כלפי להבדיל ילד גוי שאין לו שמה,
אמ ם אין הם מסוגלים להבין פשו ומכל שכן שמתו של
יהודי.
ו ובזה יובן למה ילד שמתחיל לדבר יש לו חן בכל מלה
ובכל ת ועה שלו כי זה אמיתי ומקורי זה בא מה פש
הטהורה אבל כאשר מתחיל לגדול יותר ואז מלמדים אותו
איך לדבר שימצא חן וכבוד בעי י א שים אז הוא כבר
מכ יס את ההגיון שלו והלבוש שלו בתוך הדבור שלו וזה
כבר לא אמיתי ומקורי וזה מאבד את החן מפ י שאי ו
אמיתי ,ודבור זה כבר אי ו יוצא מתוך עומק פשו שהיא
טהורה אלא מתוך החצו יות שלו וזה כבר לא טהור כל כך
שכבר התלכלך בכל מה שהתאחז בו מבחוץ) ,וכשיגדל עוד
ויתחיל להתבגר אזי יכול להיות שהגיע הלכלוך והפגם
אפילו לתוך עומק לבו ואז זה כבר חסר טעם לגמרי אפילו
ידבר מתוך עומק לבו באופן טבעי בלי חשבו ות והגיון(.
ז ואולי י"ל גם שזה המעלה של גירסא די קותא ,וכל
מה שהאדם יותר צעיר הרי כח ההרגש יותר חזק.

בחז"ל שה עשה ו שמע שאמרו ב י

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

בורא עולם ואת הבטחון בד' ,כי באמת ע י י התורה הק'
והאמו ה והבטחון הם דברים ישרים וקלים להבי ם אלא
מכיון שהלב פגום ומשומן מכל הזוהמא של עולם הגשמי
)וזה התחיל מחטא עץ הדעת( לכן עשה עקלתון ואי ו מבין
את כל זה ואי ו מסוגל לקלוט אותם )וכן שאר דברים
הישרים( ,וכך יש לראות במוחש שכל מה שלבו של אדם
היה שקוע בע י ים גשמיים הרי הוא מאבד את ישרות
השכל וישרות ההרגשה ו עשה כל לבו עקלתון ,וכל כמה
שהאדם מזכך את עצמו ולבו ויפריש עצמו מע י י עולם
הזה והגשמיות אזי )אם יעשה זאת לשם שמים( יפתח לבו
וישיג את ע י י האמו ה והתורה הק' והשקפתה בישרות
גדולה ובקלי קלות )ואע"פ שיש ם גם מכומרי העכו"ם
שמפרישים את עצמם מע י י העולם ובכל זאת שארים עם כל
העקמימות שלהם ,אין זה תימה מכיון שיש להם מתחילה טי א
בלבם ומאמי ים בהשקר ועובדים אליה ולכן אי ם מבקשים את
האמת ולא רדופים לדעת אותה אלא חושבים שכבר השיגו את
כל האמת וכל עבודתם ופרישותם הוא רק להגדיל את שלהם
ולכן מכיון שאי ם מבקשים ללמוד ולהשיג את האמת כלל לכן
כל הפרישות שלהם עוברת לעבודה זרה שלהם )כי לשם כך

יא

ישראל במתן תורה שאר ל ו ו מצא גם היום
בעומק לב ו ,אלא שלב ו מכוסה בכיסוי המבדיל
בי י ו לבין פ ימיות לב ו ולכן כל זמן שהכיסוי
עדיין מצא שם אין האדם מרגיש את הרצון הזה
שבעומק לבו אבל ברגע שיסיר את המכסה הזה
יתגלה אליו רצו ו האמיתי ,ע"כ תוכן הדברים.
מהסימ ים להכיר אם לולי ש תפס ליצר
הרע היה לו הרצון ה כון זה הוא כאשר היה
עדיין בימי עוריו ולבו ומחו היה קי ופ וי
מהבלי העולם הזה אם אז היה זאת רצו ו
ושאיפתו ,ורק אחרי ש כשל ב סיו ותיו ו תפס
ברשתו של היצר הרע שת ה רצון ושאיפת לבו
האמיתי לשאיפות אחרות.
היצר הרע לא ותן להאדם להכיר את
האמת ולדעת שמה שהשת ה רצו ו הרי זה מפ י
ש תפס ברשתו ועל כן הרי הוא מכ יס לו בראשו
לחשוב שמה שהיה מקודם היה רק מכח
תמימותו וילדותו שלכן רצה איך שאמרו לו
וח כו אותו אבל עכשיו שהוא מבוגר ומפותח
מופיע לו בלבו רצו ו האמיתי ,והאדם מפ י
שכבר תפוס בלבו עם היצר הרע הרי הוא כבר
רוצה להאמין שזה כך ולכן הרי הוא מקבל את
דברי היצר הרע ואי ו רוצה לחשוב אולי זה
הטעיה מיצר הרע כי אחרי ש כ ס היצר הרע
ללבו של אדם כבר אי ו מסוגל להכיר ולהבחין
שהיצר הרע הוא המדבר אליו אלא דמה לו
שהוא בעצמו אומר את זה ,ויש לדמות הע ין
לשיכור שהשכירוהו ואחרי שכבר שתכר כבר
אי ו רוצה לשמוע אחרת ממה שהשכרות
אומרת לו ואי אפשר להסבירו ולהוכיחו שזה רק
מכח שכרותו.
זה הואיל ואתא לידן )להזכיר דברי היצר הרע

עמ"י

תפסים למה שאומרים להם המתחדשים.
שלמה המלך החכם מכל אדם כבר סתר
והכחיש ל ו את דברי היצר הללו במה שאמר
)משלי כ' י"א( "גם במעלליו ית כר ער" והיי ו
שמה שרואים שמתחולל בלבו של ילד הרי זה
סימן שזה מהותו האמיתית וזה לא בא מצד
תמימותם וילדותם.
שישים לבו יוכל להוכיח גם בעצמו שכ ים
הדברים שהרי רואים במוחש ,שיש ם ילדים
שאע"פ שיש להם בטבעם מח חזק וכשרו ות
גדולים והתלהבות גדולה בכל זאת אי ם
משכים לדברים שבקדושה ולרוח יות
שמע יקים אותם אלא כל חשקם ומה ש כ ס
בלבם הוא רק דברים גשמיים ,ואפילו דברי
השכלה ומחשבה כאשר זה לא מרוח יות ודברי
תורה הרי זה תפס בלבם.
לע ין זה הסבר אלא כפי ש תבאר שזה
תלוי במהות פשו של הילד אם פשו פגומה אזי
הרי הוא סולד מדברים רוח יים ואם פשו
טהורה הרי הוא משך לרוח יות ולדברים
שבקדושה וכל ההתלהבות שלהם בא מצד
שמתם ש מצא בהם ח ,ומה שלפעמים הם לא
יכולים להתרכז ,הרי זה מפ י רבוי ההתרגשות
שב פשם זה ע ין שבאמת צריכים לדעת איך
לטפל בזה.
מה שהוא ברור כשמש הוא שהדרך
שלהם ה "ל להורידו מהרוח יות וזאת אומרת
ל תק הקשר שלו עם שמתו ח"ו זה דרך ועצת
הסט"א להפר תורה ולהרוס קודת היהדות.
זכיר קודה אחת בע ין זה שהיא כלל
גדול בע י ים אלו שכל מי ש שמתו יותר גדולה
צריכים למלאות את מחו ולבו ביותר רוח יות
בתורה ועבודת ד' כדי לספק את שמתו ,והרי
זה דומה לתי וק שיש לו רעבון יותר משאר
תי וקות שתאב לאכול יותר מהרגיל שבודאי
העצה הוא לתת לו מ ה יותר גדולה בכל ארוחה
ולא להמעיט לו את מ תו כדי לשבור טבעו
ותאבו ו לאכול יותר מהרגיל.
שיעשה כך כדי להרגילו להיות שוה עם
כולם הרי הוא אכזרי ומזיק כי יגרום לו להתי וק
הפרעה ב פשו במ וחת פשו ויגדל עם עצבים
ומחלת פש ח"ו ,ואחר כך יאמר החכם הזה
שעכשיו רואים שבאמת היה לו מחלה פשית
ומפ י זה היה לו תיאבון גדול מהרגיל) ,כידוע
שבעלי מחלה פשית המחלה גורם להם תיאבון גדול

לאכול( ,וה ה כאשר החכמים המטופשים
מטפלים בתי וק הזה גורמים לו במ יעתם
מלתת לו מ ה הראויה לו גם חוסר ריכוז ועצבים
וכו'.
שזה ברור שכאשר מוסיפים ולוחצים
יותר מדאי לימוד על הילד ממה שיכול לעכל הרי
זה מפריע לו ישוב דעתו והריכוז ,כמו כן
כשמע יקים לו פחות מדאי לימוד ממה שהוא
צריך ותאב אליה) ,ב פשו אפילו אם זה מתחת הכרתו(
הרי זה גורם לו חוסר ישוב הדעת וחוסר ריכוז
מפ י זה )מפ י השעמום(.
הזכר ו בע ין זה רק כמו ראשי פרקים כי
לכ ס לעומק הע ין ולהבין כל ילד כפי מהותו
המדוייקת יש בזה צורך להיות חכם ומבין
מדעתו )כמובן המדובר על תלמיד חכם ודעת תורה
המבין בע י ים אלו על פי מה ש יתן לו משמים ממי

בס"ד

שהחכמה שלו( ועל כן אין ל ו ע ין להאריך בזה
לכל הצבור ,אמ ם רצי ו רק להאיר הידיעה
הזאת שיש דרך על פי התורה והאמת לכל סיבוך
של ילד ,ועל כן יש להתפלל לד' שיזמין לו
המלמד שיבין את הילד והוא י סה להע יק לו
יותר לפי תכו ת הילד כ זכר) ,אבל כדאי שהמלמד
יתייעץ עם תלמיד חכם שראוי להתייעץ אתו ,ועל ידי כן
יהיה לו סיעתא דשמיא לכוון אל האמת והצדק(.

יש לח ך את הילדים ולהרגיל אותם שלא
יחשבו על עצמם יותר מן המדה ,ואע"פ שבודאי
צריך לחשוב תמיד איך להת הג ומה לעשות ומה
לא לעשות כמובן )וכמו כן לעשות חשבון פש סוף
היום איך הת הג במשך כל היום( אמ ם לא על זה
המדובר כאן אלא על מחשבות עצמם כמו איך
ה י ראה איך ה י עושה רושם על א שים איך
הקול שלי ושאר ת ועותי וכדו' כי זה יכול לגרום
הירוס להאדם ב פשו וברוחו.
ילדים יש להם טבע לחשוב על זה וזה
מזיק להם מאוד ולפעמים אם ממשיכים כך יותר
מדאי יכולים לבא למחלת פש על ידי כן ,ויש
להסבירם שד' ית' ברא טבע האדם באופן כזה
שלא יוכל לסבול לחשוב על עצמו ,וראיה לדבר
כי בדרך כלל כל אדם כששומע הקול שלו
ש קלט ט אין קולו מוצא חן בעי יו ,וכמו כן אם
יסתכל במראהס גם כן לא ימצא פ יו חן בעי יו,
ועל כל פ ים כך קבע ד' ית' בטבע האדם ,ויש
להבין למה עשה ד' ככה אלא בודאי הרי זה כדי
ללמד ו מזה שאין ראוי לאדם להיות תפוס עם
עצמו כלל ,וכך הוא גם במציאות שאי אפשר לו
לאדם לחיות עם זה.
כן יש להבין שכאשר עושה האדם חשבון
ה פש עם עצמו כל לילה )כמו שראוי לו לאדם
לעשות( אזי אין החשבון איפה הוא אוחז ואיפה
הוא מצא ולאיזה דרגא כבר הגיע ,אלא החשבון
על מעשיו שעשה באותו יום ועל מה שהחסיר
מלעשות ועל הת הגותו וזאת אומרת על מעשיו
ולא על עצמו אישית.
לפעמים כן צריכים לעשות חשבון על
עצמו איפה הוא אוחז ובאיזה דרגא הוא מצא
אבל זה רק מפעם לפעם כאשר יש צורך לזעזע
ולעורר את עצמו שאין תכלית להמשיך כמו
שהוא כי הרי הוא ופל כסדר עד שח"ו לא יוכל
קום או שיפסיד כל העולם הבא שלו ועל ידי זה
יתעורר שיקח את עצמו לידים ויש ה דרכו
לטובה.
אין לעשות כן בשום אופן יום יום כי זה
יגרום א' מש י דברים או שיהיה עשה לבו גס
בה ולא יתעורר מזה כלום ועל ידי כן יפסיד
שאפילו כאשר יעשה כן מפעם לפעם גם כן לא
יתעורר מזה ,או שזה יביא אותו לידי אכזבה
ויאוש מכיון שרואה תמיד יום יום שאי ו זז
ממקומו זה יביא אותו להחליט שאין בידו לתקן
עצמו ואין לו תקוה ועל ידי זה יאבד את כל
האומץ להמשיך ולעבוד על עצמו ,אבל פעם
בש ה יש לעשות כן דהיי ו בימי וראים או פעם
בכמה חדשים הכל לפי הע ין והצורך המיוחד
וכ "ל ,ויש לראות בחוש שאלו שחושבים תמיד
על עצמם סופם לא עים ולפעמים עשים חולי

עש"ו

פש ממש מכח זה.
לדעת שיש ם ילדים שמטבעם חושבים
תמיד על עצמם אמ ם הם שקטים מבחוץ ולא
יכר עליהם שמפריע להם איזה דבר אמ ם
בפ ים בלבם הם תפוסים מאוד עם עצמם והם
מופרעים מאוד מזה ואין להם מ וחת ה פש כי
הדברים מעיק להם ולפעמים כ ס בהם על ידי
זה כל מי י פחדים וחששות ,וזה דברים שהם
סם המות לכל אדם אפילו למבוגרים ומכל שכן
לצעירים שדמם יותר רותח ולבם יותר הומה על
כל דבר ודבר ,וזה מצוי ביותר אצל אלו שמאוד
שקטים וסגורים עם עצמם וכן גם אצל אלו
שהם בעלי מחשבה ומתעמקים בכל דבר ,וה ה
הדרך ה כו ה והישרה הוא בכדי שלא יפול
האדם לתוך מחשבות על עצמו הוא להרגיל
עצמו להיות תמיד תפוס עם מה שעוסק בו ולא
לחשוב לצדדיו ,וכן יש להם להרבות במעשים
של חסד ו תי ה לזולת.
כבר בגיל יותר מבוגר שהם כבר
מסוגלים ללמוד עם השקעת כל מחשבתם ולבם
צריכים להרגיל אותם מאוד להשקיע תמיד
מחשבתם בתורה ובעבודת ד' עד שלא ירגישו
כלל את עצמם כמו שהוא לפי הטבע שכאשר
האדם שקוע באיזה ע ין אי ו מרגיש את עצמו
כלל ואפילו אם יש לו כאב ויסור בגופו לא ירגיש
אותו ,ולפי גודל ועומק ההשקעה כך תהיה בלתי
מורגש ממ ו אפילו כאב יותר גדול ,וזה יהיה
לאדם לסימן לבחון את עצמו אם בשעה שלומד
הרי הוא שקוע בלימוד באמת שאם בשעת
מעשה מרגיש את עצמו וע י יו הפרטיים אי ם
שכחים מלבו ומחו בשעת למודו הרי זה סימן
מובהק שאי ו שקוע בהלימוד ,וזה פשוט.
כן לגבי השקעה בתפלה בשעה
שמתפלל ,שגם התפלה צריכה להיות כך
בהשקעה תוך הדברים שהוא אומר ואז לא
ירגיש את עצמו ואת ע י יו ,ואם ירגיל האדם
את עצמו להתפלל כך יהיה קל עבורו להתרכז
ולכוון בתפלתו כי על פי רוב הרי סיבת מ יעת
הריכוז הוא מפ י שיש לאדם פיזור המחשבות
משאר כל מי י דברים ,והמ יעה היותר גדולה
להריכוז הוא כשחושב על עצמו כ זכר שזה
כובש את לב האדם יותר משאר כל הדברים
וקשה ביותר לבטלם מלבו )אלא אם כן ישקיע בזה
הרבה עבודה והרגל ברציפות לבטל מדה זו כ "ל( ועל ידי
כן אי ו משקיע כל מחשבתו בתפלתו )וכמו כן
בלמודו( )אע"פ שיש בודאי גם סיבות אחרות חוץ מזו
שמפריעים להריכוז כגון חולשה בכלי הריכוז וכדו' בכל
זאת בהרבה או ברוב המקרים בב י אדם בריאים הרי זה
הסיבה(.

הע ין ה זכר הרי זה וגע גם למבוגרים,
אמ ם למבוגרים הרי זה עבודה שלימה לבטל
את הרגילו שהתרגל אליה כל כך הרבה ש ים,
אבל לילדים וצעירים הרי זה קל יותר פי כמה
וכמה ,ועל כן צריכים ללמדם דברים הללו
ב ערותם וילדותם ואז יקל עליהם מאוד על כל
עתידם ויחשוך מהם הרבה עגמת פש וסיבוכים,
וחוץ ממה שבין כך צריכים ללמדם כל הדברים
הללו כי זה הדרך ה כו ה והישרה לכל אדם
ואלה הדברים אשר יעשה אותם כל אדם וחי
בהם בס"ד.

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

ח ואף על פי שאין ה שמה מופיעה בילד עד ש עשה בן
י"ג ש ה ,אין זה בדיוק כך אלא הע ין מבואר בדברי
המקובלים שיש ב שמה ג' בחי ות רוח יות והם א( בחי'
פש שב שמה ב( בחי ת רוח שב שמה ג( בחי ת שמה

שב שמה ,וזמן הופעתם באדם הם כך ,בחי ת פש
שב שמה מופיעה בהברית מילה ,ובחי ת רוח שבה
מופיעה כש עשה בר מצוה ,ובחי ת שמה שב שמה
מופיעה אליו כש עשה בן כ' ש ה ורק אז יש לו כבר כל

יב

בחי ת ה שמה ,ע"כ.
ט בפעם הראשו ה כשעדיין לא התרגל לשמוע את קולו
של עצמו.
ס בפעם ראשו ה על כל פ ים.

