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מעלת שמירת הברית שהיא שורש כל הדרכים בעבודת ה' ,ובה נמדדת מדרגת האדם ,והמסתעף

.à

 ïéðòימי השובבי"ם כבר נתבאר במאמרנו כמה פעמים ,ונבוא
לחזור על הדברים ,ואין בית המדרש בלא חידוש .הנה
הקדמונים העמידו ימים אלו להיותם מיוחדים לתיקוני הברית,
והאריז"ל קבע עסק שלם על תיקון זה ,דהרבה תעניות תיקונים
ויחודים ייסד האריז"ל על תיקון פגם זה ,ורוב תיקוני העוונות
שבדבריו באים על ענייני פגם זה ,וכגון התיקונים שבשער רוח
הקודש ,ושבכוונת קריאת שמע שעל המיטה ,מלבד מה
שכלליות קריאת שמע זו מיוסדת על תיקון פגם הברית .ונראה
מדברי האריז"ל ,כי פגם זה הוא פגם כללי של כל העולם
כולו ,וכי גם חטא אדם הראשון בא בענין זה ,וחזינן נמי כי
דור המבול פגמו בכך ,ואזי נחרב כל העולם ,והרי לן כי כמה
שרשי ויסודי העולם נפגמו ע"י פגם הברית.

לכאורה אין כל ענין שישוב האדם בתשובה על החטאים שחטא
בגלגוליו הקודמים ,דכל העבודה ע"פ נגלה אינה אלא על
מציאות האדם בהווה ,ותו לא .מה גם כי בנגלות התורה לא
נזכר כלל ענין סוד הגלגול ,וכמה ראשונים לא ידעו מסוד זה
כלל ,ואילו בפנימיות התורה מבואר עניינו ביותר .וסוד זה אכן
נוגע ביותר לענין פגמי הברית ,דהנה כאשר אירע לאדם מכשול
באונס בענין זה ,קיי"ל ע"פ נגלה כי אונס רחמנא פטריה )÷"á
 ,(:çëאולם מדברי האריז"ל משמע שה"ז נחשב לפגם ,וביותר
מבואר הדבר בספרי חסידות ,דגם פגם באונס צריך תיקון,
וצריך לשוב עליו בתשובה ,והיינו מכיון שבפנימיות הדברים
נקטינן כי אונס זה נמשך מכח פגמיו בגלגולים הקודמים ,ויתכן
שנמשך לו זאת מצד שהיה לו חלק גדול יותר בחטא דור
המבול ,או בחטא אדם הראשון ,והוא מן "הנסתרות לה'
אלקינו" ) ,(çë ,èë íéøáãועכ"פ אם הזמינו לו מן השמים שיארע
לו אונס בדבר זה ,ה"ז סימן מן השמים כי עליו לתקן את
שרשו בגלגולים הקודמים או בשרשי העולם ,ואשר מכח זה
בא לידי אונס זה.

 úåéììëáåענין פגם זה יש לכאורה חילוק גדול בין נגלות
התורה אל פנימיות התורה ,דע"פ פנימיות התורה
יש בו חומר גדול ביותר ,ועסק גדול בא מסביבו ,ואילו ע"פ
נגלה אין בו עסק גדול עד כדי כך .ועומק עניינו הוא ע"ד
הנ"ל ,דעיקר חומר פגם זה הוא מצד שזהו פגם שרשי וכללי
של כל העולם כולו ,וחומר שכזה הוא ענין הבא ע"פ פנימיות
התורה ,ולא ע"פ נגלות התורה .ודוגמא לדבר ,דהנה ע"פ נגלה

 ñðåàåזה יש לו שייכות לפעמים אל ענין מה שכל ישראל
ערבים זה לזה ) ,(:æë ïéøãäðñוכן כתב הרה"ק ר' צדוק
זי"ע כמה פעמים ,דבענין זה ישנם סודות נעלמים ,וכגון מעשה
יוסף הצדיק שיצאו ממנו עשרה טיפין ) ,(:åì äèåñומחד גיסא
הוצרכו לתקן פגם זה ,ומאידך גיסא נחשב זאת ליוסף כאונס
גמור ,וע"פ חשבונות שמים היה יוסף מוכרח לבוא לידי כך,
ואדרבה ,הרבה תיקונים נמשכו מענין זה ,דמכח זה נתקרבו
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í"éááåùä éîé éðééðò
אח"כ הרבה נשמות נדחות ,נשמות הערב רב ,ונמצא כי היה
זאת צורך העולם ,אלא שאעפ"כ ה"ז צריך ג"כ תיקון ,ויבואר
עוד להלן .וזהו חלק מענין הנ"ל ,מה שכלליות העולם צריך
תיקון בענין זה ,והנכשל בו באונס היינו שהטילו עליו מן
השמים לעסוק בתיקוני העולם שבדבר.
 ïëàåכבר כתבו הרה"ק מוהר"ן מברסלב זי"ע ,והרה"ק ר'
צדוק הכהן מלובלין זי"ע ,כי כאשר הפגם בא באונס
גמור ,אזי אכן אין בו ממש ,דיתכן שנמשך לו זאת מכח
התאמצותו היתירה לבטל ממנו הרהורים רעים ,ומכח זה
התגברו הם עליו להכשילו באונס .והאמת היא כי כמו"כ כל
אדם המשתדל לשמור עצמו בקדושה וטהרה ,והוא נזהר בכל
יכולתו מכל אביזרייהו של פגם הברית ,אזי אף אם בא לו
איזה מכשול ח"ו ,ה"ז נחשב בפשטות כאונס גמור ,ויתכן
שנמשך לו זאת מחולשת העצבים ,ואין לו שייכות אל פגם
בענייני קדושה .אלא שבכהאי גוונא הדין נותן ע"פ פנימיות
התורה ,כי הוא צריך עדיין לתקן אונס זה ,אמנם אל לו ליפול
לידי ייאוש מחמת מה שאירע לו אונס ומכשול בענין זה ,דלאו
דווקא לומר כי הוא עצמו אשם בדבר ,אלא עליו לידע כי עסק
זה הוא מכלליות תיקוני העולם ,ובכל דבר ישנם חשבונות
שמים ,וה"נ יתכן כי מן השמים הביאוהו לידי כך ,דעי"ז הטילו
עליו לעסוק בתיקוני העולם שבדבר.
 ïéðòáåמה שהאדם צריך לתקן את פגמיו בגלגולים הקודמים,
הנה אין זה ענין ע"פ נסתר בלבד ,אלא יש מקום
להבין עניינו גם ע"פ נגלה ,שהרי אין לנו שני תורות ,ואם
ע"פ נגלה קיי"ל דאונס רחמנא פטריה ,מה זאת שע"פ נסתר
חייב האדם לתקן גם את האונסין .וביאור הענין הוא ,ע"ד
שכתב הרמב"ם ) ,(â"ä æ"ô äáåùúדכשם שצריך אדם לשוב
מעבירות שיש בהן מעשה ,כך הוא צריך לחפש בדעות רעות
שיש לו ,ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה וכיוצא בהן.
ומדבריו נראה לכאורה ,כי אפילו מי שלא הוציא מעולם את
הרגש הגאוה שבו מן הכח אל הפועל ,מ"מ "תועבת ה' כל
גבה לב" ) ,(ä ,æè éìùîועליו לשוב בתשובה על עצם הרגש זה
שיש בו .ואם תאמר הלא אנוס הוא ,ומה עליו לעשות על
הרהורי הגאוה העולים בקרבו .ובפשטות י"ל כי אה"נ ,אם
האדם התאמץ ועשה כל יכולתו לעקור ממנו את מידת הגאוה,
אזי אכן אינו צריך לשוב בתשובה על הרגש זה שעדיין נותר
בקרבו ,ואף כי עדיין מוטל עליו להשתדל לבטל ממנו את עצם
הגאוה ,מ"מ אין בו מקום לתשובה .אולם בעומק הדברים י"ל,
כי מה שצריך לשוב בתשובה על מידות רעות ,היינו ע"ד מה
שמבואר בפנימיות התורה כי צריך לשוב בתשובה על החטאים
שנעשו בגלגולים הקודמים ,שהרי כשנתבונן מהיכן בא לאדם
טבע של גאוה ,ומה שיש לו בטבעו נטייה לתאוות וכדו' ,הנה
זהו מכיון שנשמתו פגומה ועומדת מכח חטאיו בגלגולים
הקודמים ,ובירידתה לעולם בגלגול זה ,כבר היו לה חשבונות
ישנים מגלגולים קודמים .ומעתה הנה ע"פ נגלה עליו לשוב
בתשובה על עצם התאוה והמידה הרעה המתעוררת בקרבו

עתה ,ואילו ע"פ פנימיות התורה אין להאשימו על עצם התאוה
והמידה הרעה בדבר ,אלא שגלגוליו הקודמים הם שהביאו לו
זאת ,ועל כך עליו לשוב בתשובה .ונמצא כי בכך השתוו נגלות
התורה עם פנימיות התורה ,דלכולי עלמא צריך האדם לשוב
בתשובה על המידות הרעות ,והנידון הוא אם תשובה זו באה
על ההווה ,או על שרשו בעבר בגלגולים הקודמים.

í"éááåùä éîéá äùòîì äâäðää
 ô"ëòåנמצא כי בענין תיקוני הברית ישנם חשבונות נעלמים
מן "הנסתרות לה' אלקינו" ,והאדם צריך להשתדל
בתיקונם ,ומכח זה הנהיגו הקדמונים לעסוק בימים אלו בתיקוני
הברית ,ברב או במעט ,וכגון ע"י הריבוי בנתינת צדקה,
ובאמירת תהלים ,ובלימוד התורה ,ובתעניות וסיגופים ,כל אחד
לפי שורש נפשו .ואע"פ שבדורנו אין להרבות בסיגופים ,מ"מ
עצה טובה הוא לכל אחד ,כפי כוחותיו ,שלא יתעלם לגמרי
מן העסק בתיקונים אלו ,אלא עליו לעשות דבר מה על כך,
אם שינהג במנהגים מסויימים הנהוגים בימים אלו ,או שינהג
פרישות מדברים מסויימים בשבועות אלו ,ויהא לו זאת לזכרון
כי בעצם מוטל עליו לעסוק בתיקוני הברית .ומי שיש בכוחו
ויכולתו לעסוק בתיקונים גדולים יותר ,מה טוב ,אלא שאין
ראוי כ"כ לבחורים ואברכים צעירים לעסוק בתיקונים אלו,
ובפרט בזמן הזה ,דעסק מרובה בענין זה יכול להביא לחולשת
העצבים ,עד שיתעוררו בו נסיונות בדבר זה ,ולכך מוטב שלא
להשקיע עצמו כ"כ בענין .אולם הנהגה טובה שינהג בימים
אלו בודאי לא תזיק לו ,ויהא לו זאת לזכרון על עצם הענין,
ולכשיהא בא בשנים ,ולא יהא לו התגברות היצר כ"כ בדבר,
אזי יוכל לעסוק יותר בתיקונים אלו.

x
- ãåñéä çúô é"ò äùåã÷ä éøòùá äñéðëä
äøåúä é"ò ,éðçåø âåðòúì úåøù÷úä
 àåáðåלבאר את הענין ביתר הרחבה ,הנה נתבאר כי ע"פ
זוה"ק נחשב פגם הברית כפגם חמור ביותר ,ועד כי
יש לשון בזוה"ק ) ,(:èéø à"çדלית לך חובא בעלמא דלא אית
ליה תשובה ,בר מהאי .וכבר ביארו בספה"ק ,כי אין המכוון
לומר שאין כל תיקון לפגם זה ,אלא המכוון לומר כי על פגמים
אלו צריך לשוב בתשובה עלאה ,יתר מן התשובה שעל שאר
העוונות .וביאור עניינו הוא ,ע"ד מה שנודע כי ישנם שני
פתחים שעל ידם נכנסים בשערי הקדושה ,ונרמז עניינם במאמר
חז"ל ) ,(.ç úåëøáלעולם יכנס אדם שני פתחים לבית הכנסת,
ושני פתחים אלו היינו פתח המלכות ופתח היסוד ,שהן שני
מידות העומדות בגבול הכניסה בשערי הקדושה .הפתח הראשון
הוא פתח המלכות ,ענין האמונה ,והיינו בפשטות להאמין בו
ית' ,דמי שאין לו אמונה זו לא יתכן שיקיים אפילו את נגלות
התורה ,והוא אינו מקיים תורה ומצוות כלל .והפתח השני הוא
פתח היסוד ,קדושת הברית ,ופשטות עניינו הוא השמירה
מעריות ,ומיצרא דעריות ,ומכל המסתעף.
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í"éááåùä éîé éðééðò
 ÷îåòåענין פתח היסוד הוא ,ע"ד מה שנודע כי ברית הוא
לשון התקשרות ,ושמירת הברית היינו הזהירות מן
ההתקשרות אל העולם הזה .דהנה אם כל נברא משתדל אחר
תענוגים ,ביותר בא זאת אצל האדם ,שהרי תכלית בריאתו אינו
אלא להתענג על ה' ) ,(à"ô íéøùé úìéñîונמצא כי האדם אינו
מין נברא יבש ,שתכליתו לעמוד בצביונו כפי שנברא ,ותו לא,
אלא האדם נוצר בטבעו עם רצון לבוא לידי תענוג ,והוא
משתדל בטבעו לבוא אל חיות יתירה ,ואשר חיות זו באה לו
ע"י תענוגים נפלאים שהוא מתענג בהם ,ומצד זה משתדל
האדם ביותר אחר תענוגים .ופעמים בא האדם לידי תענוג נפלא
כ"כ ,עד שהינו מרגיש כי בכך בא אל תכליתו ,וכי זה היה
מבוקשו בכל עת ,דזהו התענוג הגדול שאין למעלה ממנו,
ורצונו לעמוד בתענוג זה לנצח נצחים ,ולא להיפרד ממנו כלל,
ובכך נחשב כי הוא כורת ברית עם תענוג זה ,דזהו חיותו,
והוא מתקשר כל כולו אל חיות זו .והנה כל אדם יש לו
התקשרות מסויימת אל העולם שהוא עומד בו ,אלא שהאדם
מורכב משני יצירות ,יצירה בעולם הזה ויצירה בעולם הבא
) ,(ä ,ãé ø"øáומצד היצירה בעולם הזה יש לו נטייה אחר
תענוגים גשמיים ,אולם תאוותן של צדיקים הקב"ה ),àî ø"øá
 ,(àדהצדיקים מתייחסים יותר אחר יצירתם בעולם הבא ,והם
מתאווים לעולם הבא שנאמר בו "עין לא ראתה אלקים זולתך,
יעשה למחכה לו" ) ,(:ãì úåëøá ;â ,ãñ äéòùéואשר התם באה
מדרגת הדביקות כנכון .והנביא זכה לבוא אל מעין דביקות זו,
ובזמן בית המקדש יכול היה כל אדם לבוא לפי ערכו לידי
קשר אל דביקות אמיתית ,שהרי הוא התוועד עם הקב"ה בבית
המקדש ,דכתיב "אשר אועד לך שמה" ) ,(å ,ì úåîùוהתם נתגלה
פנימיות הקשר של כל איש ישראל עם הקב"ה ,ע"ד כריתת
ברית ,בבחי' מידת היסוד.

øåà ,äúåéîéðôá àåä äøåúä âåðòú ø÷éò
'÷ä úåîùä

ø÷éòå

קשר זה בא ע"י התורה ,דהתורה היא המקשרת בין

ישראל לאביהם שבשמים ,ע"ד "ביום חתונתו" )ù"äù
 (àé ,âזה מתן תורה ) ,(:åë úéðòúוה"נ התורה היא התענוג הגדול

ביותר ,ועיקרו בא בפנימיות התורה ,תורת בית המקדש .שהרי
התורה יש לה ג"כ שני חלקים ,בחי' נשמתא דאורייתא ובחי'
גוף התורה ,דפנימיות התורה לעומת נגלות התורה הוא כערך
נשמה לעומת גוף .ואין ערכם דומה אל הנשמה והגוף דידן
הנלחמים זה בזה ,דהגוף נוטה אחר ארציות ,והוא מתאווה
לתאוות רעות ,והנשמה נוטה אחר רוחניות ושמיימיות ,ואילו
שני חלקי התורה הינם כנשמה וגוף המתאחדים כאחד ,כפי
שיהאו לעתיד לבוא ,כשיתאחדו השמים והארץ ,והם לא יסתרו
זה את זה ,כפי שהיה במעמד הר סיני ,דהקב"ה ירד למטה,
ונתאחדו השמים והארץ ) ,(â ,áé ø"åîùוה"נ נגלות התורה
ופנימיות התורה הינם תרין רעין דלא מתפרשין .אלא שבכל
זאת נחשב כי פנימיות התורה הינה בבחי' נשמה לעומת נגלות
התורה ,דבנגלות התורה ,מלבד חלק התורה שבו ,עוד יש בו
סברא מבוארת גם לשכל הגשמי ,וכל מי שיש לו שכל בקדקדו

יש בידו להבין את סברותיו העמוקות של בעל קצות החושן,
ותכלית תורה זו הוא לירד אל שכל הגוף ,לזככו ולרוממו.
אלא שהלומד שלא לשמה מפריד שכל זה מן הנשמה שבו,
ואצלו לא יהא זאת אלא בגדר חכמה בעלמא ,אולם לאמיתו
של דבר יש מקום לקשר שכל זה עם הנשמה שבו .ולעומת
זאת פנימיות התורה הינה יותר בגדר נשמה ,ואע"פ שגם אותה
ניתן לגשם ,שהרי הגוף והנשמה פועלים סוף כל סוף כאחד,
ויש מקום לגשם גם את תורת הנשמה ,ואזי לא תהא תורה זו
בגדר נשמה ,אלא בגדר כח הדמיון ,אולם כל עוד שלא יגשם
אותה האדם ,ה"ז בבחי' נשמה ,ומכח זה יתעלו גם כוחות
הגוף ויבואו אל מעלת הנשמה.
 øãâåמהות התענוג שישנו בפנימיות התורה לאמיתו כנכון
היינו אור השמות הקדושים המאירים אל הצדיק,
דההסבר שישנו בענייני פנימיות התורה אינו אלא בחי' הנגלה
שבנסתר ,ואין זה עיקר המכוון שבו ,ואילו הנסתר ממש היינו
מעיין של אור הנמשך מכח השמות הק' .ואור זה קיים גם
בנגלות התורה ,דאע"פ שנתבאר כי תורה זו משתמשת עם כלי
הגוף ,ועם סברות שכליות שניתן לבארם גם לגוי שאין לו
נשמה ,מ"מ הגוי לא ירגיש בה אלא טעם של סברת השכל,
כשכל של חול ,ואילו היהודי ירגיש בה טעם של תורה ,והיינו
טעם מתיקות התורה ,מתיקות של דביקות ,מאחר שאין זה רק
סברא בעלמא ,אלא זהו סברת התורה .ומצד הרגש נפלא זה
נאמר ג"כ "והגית בו יומם ולילה" ) ,(ç ,à òùåäéדכלל ישראל
יש להם חיות יתירה בלימוד התורה ,עד כי הינם הוגים בה
ביום ובלילה .ועד"ז הוא ג"כ בענין התפלה ,ובשאר כל
העניינים הרוחניים ,דהרגש המתיקות שבהם הוא בחי' הפנימיות
שבנגלה .ועכ"פ נמצא כי כלליות התקשרות כלל ישראל עם
השי"ת הוא ע"ד כריתת ברית ,למעלה מטעם ודעת ,וביותר
מתגלה עניינו בפנימיות התורה.
 äúòîåהנה המקושר אל רוחניות זו ,לא יתכן שיהא מקושר
גם אל הגשמיות ,ואילו מי שמתקשר אל הגשמיות,
לא יתכן שיהא מקושר אל רוחניות .וההתקשרות אל הגשמיות
באופן שהאדם מרגיש על תאוות אלו כי זהו חיותו ,הוא הוא
ענין פגם הברית ,אם מצד שהתקשרות זו נמשכת מכח פגם
הברית ,או שהתקשרות זו באה אצל פגם הברית ,דפגם הברית
גורם לאדם שיתקשר אל תאוות גשמיות ,להיותו אדוק בהן עד
שלא יוכל להתנתק מהן ,וזהו נקו' ענין פגם הברית .ואם נמשך
זאת לאדם מחמת חולשת העצבים ,ה"ז מחלה ככל המחלות,
אולם כפי כמה שהתקשרות זו באה לאדם מצד בחירתו שלו,
ה"ז נחשב כי הוא פגם בבריתו ,דאיש ישראל צריך לקשר עצמו
אל הרוחניות ,ולא אל הגשמיות.

x
- 'ä úãåáòá úåðåùä íéëøãä ìë ùøåù
ãåñé 'éçáá ä"á÷ä ìà äååàúäå úåøù÷úää

ãöîå

יסוד זה נחשב ג"כ כי יוסף הוא בכור השבטים ,דהנה
בכלליות הדברים ישנם הרבה דרכים בעבודת ה' ,וכל
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שבט יש לו דרך משלו בעבודת ה' ,כגון אשר דרך שבט
יששכר הוא בעסק התורה ,ודרך שבט יהודה הוא בעבודת
התפלה ,ועד"ז בכל שאר השבטים .אולם יוסף נחשב כעיקרן
ושרשן של כל דרכים אלו ,והיינו מצד שנקו' עניינו של יוסף
הוא ההתקשרות אל הקב"ה ,והתאווה אליו ית' ,ע"ד "לשמך
ולזכרך תאוות נפש" ) ,(ç ,åë äéòùéוזהו גדר מידת יסוד צדיק
כנכון .ואע"פ שבפשטות הדברים נחשב כי מידת יסוד צדיק
היינו עבןדה פרטית על שמירת הברית ,ואמת נכון הדבר ,מ"מ
עיקר ענין מידה זו היינו לבוא מכח שמירת הברית לידי כך
שיהא לאדם תאווה אל הקב"ה ,עד שלא יוכל לנתק עצמו מן
הדביקות .ואין המכוון בדביקות זו באופן שהאדם מאמץ את
מוחו לחשוב בכל רגע משם הוי"ה ב"ה ,דהתאמצות זו איננה
בגדר דביקות ,אלא אמיתת ענין "שיוויתי ה' לנגדי תמיד"
) (ç ,æè íéìäúהוא ,שיהא לאדם תאווה נפלאה כ"כ אליו ית',
עד שלא יהא מסוגל לנתק עצמו מן השי"ת ,ולהיפרד ממנו,
והוא לא יוכל להעלות על דעתו דבר אחר ,ועל כך אמרו חז"ל
כי תאוותן של צדיקים הוא הקב"ה ,ואשר תאוה זו באה להם
מכח היותם שומרי הברית.
 äúòîåהנה כל הדרכים הפרטיים בעבודת ה' נכללים באמת
ביסוד זה ,דכל ענין דרכים אלו אינו אלא ביטוי
לתאוות הצדיקים אל הקב"ה .וכגון מה שדרכם של שבט יהודה
הוא בעבודת התפלה ,אין עניינו מצד שהם סבורים כי התפלה
הינה עבודה נפלאה ביותר ,כדרך אדם שיש לו נטייה למידת
החסד ,והוא נהנה ביותר לתת לזולתו הרגשה טובה ,ומכח זה
יבוא להעריץ את מידת החסד ,ומידה זו תיחשב כעניינו שלו,
והוא יהא בעל חסד .אמנם קביעת הדרך בעבודת ה' אינה באה
באופן זה ,אלא דרכים אלו נמשכים מכח מה שיש לכל אדם
בעומק נפשו תאווה נפלאה אל הקב"ה ,ויחד עם זאת הינו
מרגיש ,כי ע"י מידה זו יהא בידו להשלים בפועל את
התקשרותו אל השי"ת ,דמצד שורש נפשו הינו מרגיש בענין
זה התקשרות יתירה עמו ית' ,מאחר שנשמתו נפתחת בפניו
ע"י עבודה זו ,וע"י מידה זו ,כל אחד לפי שורש נפשו .ושוב
נמצא כי מידת היסוד הנ"ל היא שורש כל הדרכים כולם,
דהתאווה שיש לצדיקים אל הקב"ה זהו שורש כל עבודתם,
וכל דרכיהם בפרטיים אינה אלא ביטוי למידת היסוד שלהם,
ע"ד מאי דתנן )÷ ,(.á ïéùåãéהאשה נקנית בשלש דרכי"ם .וכגון
צדיק אשר מידת החסד הינה מידה עיקרית אצלו ,היינו מצד
שהוא מרגיש בה דביקות יתירה ,וכאשר צדיק זה מתמסר
לעשיית חסד ,יהא ניכר בו להדיא כי אין זה סתם כמידה הגונה
בלבד ,אלא זהו ענין אלוקי אשר על ידו הינו מתקשר אל
השי"ת .וכן צדיק אשר עבודת התפלה היא עיקר עבודת ה'
שלו ,היינו נמי מכח שהוא מרגיש בה דביקות יתירה ,וה"נ כל
צדיק יש לו אופן משלו איך לבטא את מידת היסוד שלו ,ואילו
מי שיעסוק בעבודת התפלה ללא שיהא לו תאוה אל הקב"ה,
בסברו כי עצם התפלה מצד עצמה הוא ענין נאה ,אין זה נחשב
כלל כדרך בעבודת ה' .ועכ"פ נמצא כי מידת היסוד היא

כלליות כל הדרכים בעבודת ה' ,ולכך נחשב יוסף הצדיק כבכור
השבטים.

åðéà äá õåøôä ,'éì÷ä ìë ùøåù àåä á"äâô
åéúåìòî øúé ìë óà ìò ïåâä íãàë áùçð

 éøäåזה לעומת זה עשה האלקים )÷ ,(ãé ,æ úìäוה"נ מצינו
אצל אומות העולם ,דאע"פ שיש לכל אומה קלי'
משלה ,מ"מ כל ענייניהם אינו אלא גילוי לקלי' עריות שלהם,
והיינו גילוי להתקשרותם אל העולם הזה ,וע"ד שכתב בספה"ק
ליקוטי מוהר"ן )÷ ,(è"é äøåú ,àîכי קלי' עריות היא הקלי'
הכוללת של כל אומות העולם ,וזהו הצד השוה של כל האומות
כולם .ואכן ישנם אומות מנומסים ואנושיים יותר ,ולא נאה
להם להיות פרוצים כ"כ בעריות כזולתם ,ומ"מ למעשה בעומק
נפשם מקושרים גם הם אל תאוות עריות ,אלא שבפועל יש
בהם איזו נימוסיות ,וזאת רק מצד האנושיות שבדבר ,ומצד
מה שהעולם אינו יכול להתקיים אילו יהיו כולם פרוצים
בעריות ,דהשכל האנושי קובע ג"כ את חסרון הדבר ,אולם קלי'
זו היא שורש כל קלי' אומות העולם ,ולעומת זאת נימא נמי
כי שורש כל הדרכים שבקדושה הוא שמירת הברית.
 àîâåãåלדבר ,דהנה אם ישנו אדם שהוא ירא שמים גדול,
ואף כי אינו בגדר צדיק ממש ,מ"מ הינו ירא וחרד
בכל העניינים ,אלא שבענין החסד הינו לקוי ביותר ,או
שתפלתו אינה באה כדבעי ,ואזי אע"פ שבודאי נחשב לו זאת
לחסרון ,ובודאי מוטל עליו לתקנו ,מ"מ יש מקום לסבול חסרון
זה ,שהרי בכל שאר העניינים הינו מתנהג כראוי ,ויש לו עוד
הרבה מעלות טובות ,ובכלליות הדברים הינו נחשב כאדם הגון.
אולם מי שאינו שומר הברית ,והוא מתנהג בגסות ממש בענין
זה ,לא יתכן כלל להחשיבו כאיש הגון מצד מה שהוא לומד
ומתפלל ,אלא אדם שכזה הינו מופרך לגמרי ,והיינו כנ"ל אשר
מידה זו היא שורש הכל ,ומבלעדיה אין התחלה לכל עבודת
ה' .ועד"ז איתא בשבחי מוהר"ן ) ,(æ"è úåàכי בימי נעוריו היו
לו כמה נסיונות גדולים של תאוה זו ,ואמר ,שהבעל דבר היה
מרוצה להניח לו שישבר כל התאוות ,רק שהוא יוותר לו דבר
אחד ,היינו התאוה הכללית הנ"ל ,שעיקר היצר הרע הוא
בתאוה זו .אבל הוא ז"ל אמר להיפך ,שהוא יניח לו הכל לבלי
לשברו ,רק זאת התאוה רוצה לשברה לגמרי .והיינו כנ"ל אשר
מידה זו היא שורש כל המידות ,מכיון שענין מידה זו הוא
ההתקשרות לרוחניות ,להקב"ה ,לחיי העולם הבא ,והוא
התקשרות אל העניינים שאיש ישראל צריך להתקשר אליהם.

.á

íöòá çéùî 'å÷ð ,ïìæà éããäë úéøáå äðåîà
ïúéð àì êãéàîå ,íäá íâôä øîåç .ùôðä
éøîâì íîâôì

 éøäåנתבאר כי ענין האמונה וענין שמירת הברית הם שני
הפתחים שעל ידם נכנסים בשערי הקדושה ,ועניינים
אלו אכן דומים ביותר זו לזו ,ע"ד דכתיב לעתיד לבוא" ,ואתה
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בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה וכו' ,ולקח עץ
אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכו' ,וקרב אותם אחד אל
אחד לך לעץ אחד ,והיו לאחדים בידך" ) .(æè-åè ,æì ìà÷æçéדהנה
המקושר לרוחניות ע"ד מידת היסוד ,יש לו ג"כ אמונה בהירה
יותר ,וענייני האמונה באים אצלו בחוש ממש ,וכל העולם
נראה בעיניו כעולם אחר לגמרי ,דהוא רואה אותו כעולם רוחני,
והוא מרגיש את השי"ת השוכן בו .וכן לאידך גיסא ,דמי שיש
לו אמונה שלימה בו ית' ,כמו"כ יהא בודאי גם שומר הברית,
דמכח האמונה יבוא לידע כי עולם הבא הוא העיקר ,וכמו"כ
מכח האמונה יבוא להרגיש את מציאותו ית' בעולם ,ומכח זה
יבוא להתקשר עמו ית' ,ויהא לו תענוג בהתקשרות זו ,עד שלא
יוכל להתקשר לדבר אחר זולתו .ונמצא כי ב' עניינים אלו יש
להם שייכות להדדי.
 ãöîåזה מצינו ג"כ כי הפגם בעניינים אלו הינו חמור ביותר,
שהרי כל מי אדם מבין כי פגם באמונה הינו עוון
חמור ביותר ,וכמו"כ מבין כל אחד כי פגם הברית הוא דבר
חמור ביותר ,ובפרט ע"פ זוה"ק כנ"ל .ובאיזהו מקומן שבדרכי
החסידות מכנים את ענין שמירת הברית כ'יידישקייט' ,מאחר
שענין זה כולל את כל היהדות ממש .אולם כבר נתבאר במקום
אחר ,ודבר נחוץ ביותר לחזור על הדברים ,בפרט בזמן הזה,
והוא שלא יחשוב האדם כי מכיון שפגמים אלו חמורים כ"כ,
שוב אין בידו לתקנם ,ואע"פ דבזוה"ק איתא כי קשה לתקן
פגם זה ,היינו לומר כי נצרכת עבודה רבה בכדי לתקנו ,אולם
המשתדל לתקן ענין זה ,בודאי יהא לו סייעתא דשמיא שיוכל
להשלים עבודה זו ,ולתקן את כל הפגמים.
 éðùåהפכים אלו נמשכים מכח מה שעניינים אלו יש להם
שייכות אל תרין משיחין ,והרי נשמת משיח הינה נשמה
כוללת אשר כל ישראל נכללים בה ,דכל איש ישראל יש בו
נקו' משיח ,והוא עומד בבחי' משיח ,הן בבחי' משיח בן יוסף,
והן בבחי' משיח בן דוד ,ואילו המזלזל בענין אמונה ושמירת
הברית ,ה"ז מזלזל בנקו' משיח שבו ,שהרי כל תיקונו תלוי
בעניינים אלו ,ולכך נחשב כי עניינים אלו נחוצים עד מאד,
ואי אפשר לזלזל בהם ,כדרך שאין לזלזל באיברים פנימיים
שחיות האדם תלויה בהם ,והוא בבחי' מאי דכתיב "אל תגעו
במשיחי" ) ,(åè ,ä÷ íéìäúוכתיב "כי מי שלח ידו במשיח ה'
ונקה" ) .(è ,åë à"ùולאידך גיסא ,מכיון שעניינים אלו נחוצים
כ"כ ,לכן נמי לא יתכן לפגום בהם לגמרי ,אם מצד שהשי"ת
לא יניח לפגמם לגמרי ,וביתר עומק היינו מצד שלא שייך
לפגום בעניינים אלו ,דזהו חלק מעצמיות האדם ,והאדם אינו
יכול לשנות את עצמיותו ,להיותו מה שאינו הוא.
 éàäîåטעמא לא נאמרה מצות האמונה בלשון ציווי ,אלא
בלשון קביעת מציאות" ,אנכי ה' אלקיך" ),(á ,ë úåîù
והרי לולי אמונה לא יתכן להחשיב את השי"ת כי הוא אלקיך,
ומאחר שנאמר כי השי"ת הוא אלקיך ,בהכרח לומר כי איש
ישראל מאמין בו ית' .וכבר נחלקו הראשונים אם למנותו ממנין
המצוות אם לאו ),(íù ï"áîøä úåâùäáå ,'à äùò í"áîøäì î"äñ

ולהנ"ל נימא ,כי הציווי שבו הוא שלא יעלים האדם את
עצמיותו זו ,להשוות עצמו כמציאות אחרת זולתו ,וה"ז כאחד
המחקה את זולתו ,ומצווים עליו שלא ינהג כן ,מאחר שהנהגתו
אינה נובעת ממנו בעצמו ,ומה לו לדמות ולהשוות עצמו כאחר
זולתו .וה"נ ענין מצות "אנכי ה' אלקיך" היינו לצוות לאדם
שלא ישלה עצמו לחשוב כי הוא אינו מאמין בהשי"ת ,ושלא
ישווה עצמו כמי שאינו מאמין ,שהרי האמת היא כי הינו
מאמין .ומכח זה נמשך ענין הנ"ל ,דמחד גיסא הפוגם באמונתו
ה"ז פגם חמור ביותר ,שהרי האמונה היא שורש הכל ,וזהו
שורש עצמיות האדם ,והפוגם בה הינו פוגם בשרשו
ובעצמיותו .ומאידך גיסא יש בו קולא יתירה ,שהרי אפילו מי
שמעמיד עצמו כמי שאינו מאמין ,מ"מ האמת היא כי גם הוא
מאמין בעצם ,ולאמיתו של דבר לא שייך לפגום בשורש זה,
והפגם הגדול שבו היינו מצד שהוא מעלים ומכסה על שורש
זה שהוא ענין יסודי ביותר ,אולם כשירצה הלה לתקן פגם זה,
יהא קרוב ביותר אל תיקונו ,שהרי סוף כל סוף אין לו צורך
לקנות שום דבר מחוצה לו ,אלא עליו לגלות את מה שהוא
בעצם ,ולכך בא תיקונו בנקל יותר.
 ä"äåלגבי ענין שמירת הברית ,ואשר עיקר הציווי שבו הוא
מצות מילה ,וה"נ מצוה זו נאמרה כבר בסדר בראשית
שהוא ספר היצירה ,ואין עיקר עניינו לצוות בו מצוות .וכמו"כ
מצוה זו מכונה בשם 'בריתו של אברהם אבינו' ,ואשר אברהם
אבינו הוא אביהם של ישראל ,וכדרך שהאב מוליד בן דוגמתו,
כן נחשבים כל ישראל כי הינם דוגמת אברהם אבינו בענין זה,
והינם נחשבים כמהולים בעצם ,ע"ד דתנן ) ,(:àì íéøãðקונם
שאני נהנה לערלים ,מותר בערלי ישראל ,ואסור במולי עובדי
כוכבים .שאני נהנה למולים ,אסור בערלי ישראל ,ומותר במולי
עובדי כוכבים .שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכבים,
שנאמר "כי כל הגויים ערלים" ) .(äë ,è äéîøéובעומק הדברים
נחשב כי גם אדם הראשון לא היה ערל ,אלא שמושך בערלתו
היה ) ,(:çì ïéøãäðñוהיינו לומר כי הוא השווה עצמו כערל,
דאילו אדם שבקדושה לא יתכן שיהא בגדר ערל ,ורק הגויים
מכונים בשם ערלים ,דהם אינם מתייחסים אחר אדם הראשון
כמות שנברא ע"י הקב"ה ,אלא הם מתייחסים אחר הזוהמה
שהכניס בו הנחש ,והערלה נמשכת מזוהמת הנחש .ומצד זה
אמרו חז"ל ) ,(.àñ úåîáéדאתם קרויין אדם ,ואין העובדי כוכבים
קרויין אדם ,דכלל ישראל מתייחסים אחר האדם דקדושה,
ואילו אומות העולם מתייחסים אחר זוהמת הנחש ,ולכך
נחשבים כלל ישראל כמולים בעצם ,מאחר שהם נמשכים מאדם
הראשון עצמו ,אלא שאדם הראשון הרי מושך בערלתו היה,
ובכך המשיך על בני אדם ענין זר הבא כתוספת אליהם ,וזהו
ענין הערלה.

éàäîå

טעמא נמי נצטווה האב דווקא למול את בנו )÷ïéùåãé
 ,(.èëדהאב הביאו לאויר העולם ,ומוטל עליו

להשלים את יצירתו ,להיותה כמות שהיא באמת ,ללא ערלה.
וכמו"כ הבן הנימול אינו אלא בן שמונת ימים ),(áé ,æé úéùàøá
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í"éááåùä éîé éðééðò
ועדיין אין לו דעת כלל לבחור בין טוב לרע ,וכן מעשה המילה
אינה באה על ידו כלל ,ובעומק הדברים היינו מצד שלאמיתו
של דבר אין צורך לעשות מאומה עבור כך ,דהבן נחשב בעצם
כמהול ,והאב המל אותו אינו אלא גילוי על עצמיות הבן.

שהתאוו בני אדם בעולם הזה ,ותאוות אלו מביאות גם לידי
כף הקלע וכדו' ,שהם עונשים גרועים יותר מן הגיהנם .ונקו'
הענין הוא ,דעיקר העונשים לעתיד לבוא מיוסדים על
ההתקשרות שהיה לאדם עם העולם הזה ,ולכך בא משפט
רשעים בגיהנם י"ב חודש ,ע"ד דאיתא בזוה"ק ) ,(.äëø à"çכי
אחר י"ב חודש נאכל גם הגוף בקבר ,וה"נ בי"ב חודשים אלו
מזדככים חלקי הנפש המקושרים אל הגוף שיסודו מעפר ,והם
נאכלים בגיהנם ,ובכך נטהר האדם מזוהמתו .ואכן יש עוד
עניינים בתיקוני האדם לאחר מותו ,וכגון שישנם עוונות
שעונשם בכף הקלע וכדו' יותר מי"ב חודש ,וכן גם הנשמה
צריכה להתעלות מדרגא לדרגא ,וכגון ביום היא"צ ,ועכ"פ
הקדיש שאומרים האבלים בשנה ראשונה עיקרו מצד עונש
הגיהנם .ומעתה הנה מהות עונש זה תלוי כפי השיעור שהיה
האדם שקוע בחייו בתאוות עולם הזה ,דמי שהיה שקוע כל
כולו בתאוות אלו ,כמו"כ יהא שקוע כל כולו בגיהנם ,ואילו
מי שלא היה שקוע בהם כ"כ בעולם הזה ,אזי אף אם יכניסוהו
לגיהנם ,מ"מ לא תהא אש הגיהנם שולטת בו כ"כ.

x
ïëúé àìå ,á"äåò ïá íöòá åðéä ìàøùé ùéà
íìåòä úååàú øçà åìåë ìë êùîð àäéù
 ô"ëòåנמצא כי ענין שמירת הברית הוא כענין האמונה ,דכל
איש ישראל הינו מאמין בעצם ,וכמו"כ הינו מהול
בעצם ,ועל כך נאמר "ועמך כולם צדיקים ,לעולם יירשו ארץ"
) ,(àë ,ñ äéòùéובזוה"ק מבואר ) ,(.âö à"çדקאי על מצות מילה.
והנה פסוק זה נאמר לגבי עולם הבא ,וכדילפינן מיניה כי כל
ישראל יש להם חלק לעולם הבא ) ,(.ö ïéøãäðñובן עולם הבא
היינו מי שמקושר אל העולם הבא ,ומעתה הנה אדם שכזה לא
יתכן לעולם שיאמר על הנאות עולם הזה כי זהו תכליתו,
ולוואי שיהא לו הנאה זו לנצח נצחים ,ורק הגוי מסוגל לומר
כן על תאוות עולם הזה ,ואילו איש ישראל שהינו בעצם בן
עולם הבא ,אין התאוה הגשמית מקפת את כל כולו ,והוא
מרגיש לאלתר כי לא זהו תכלית הנרצה .ועל כך הביא במסילת
ישרים ) ,(à"ôאת דרשת חז"ל על הפסוק "וגם הנפש לא
תמלא" )÷ ,(íù ø"ä÷ ;æ ,å úìäמשל למה הדבר דומה ,לעירוני
שנשא בת מלך ,אם יביא לה כל מה שבעולם אינם חשובים
לה כלום ,שהיא בת מלך .כך הנפש ,אילו הבאת לה כל מעדני
עולם אינם כלום לה ,למה שהיא מן העליונים .ונמצא כי לא
יתכן שהנאת הגוף יביאו איזו הנאה אל הנשמה ,שהרי הנשמה
הינה מין בריאה אחרת לגמרי ,שהיא מן העליונים .וזהו אמיתת
ענין קדושת ישראל ,בבחי' ההתקשרות לרוחניות ,והפתח
להתקשרות זו בא כפי השיעור שנידון האדם כמהול ,אם מצד
מילה בפשטות ,וביותר מצד שמירת הברית ,דאילו מי שאינו
שומר הברית נחשב כמושך בערלתו ,שהרי מלוהו ביום שמיני
ללידתו ,ובעצם הינו נחשב מהול ,ונמצא כי לאמיתו של דבר
הינו מקושר אל העולם הבא ,ונטייתו אחר תאוות העולם הוא
כמושך בערלתו.

 æ"ãòåביארנו במקום אחר ענין מה שאמרו חז"ל ),(.æë äâéâç
דתלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן,
ונתבאר כי אין המכוון לומר שתלמידי חכמים אין נכנסין
לגיהנם כלל ,אלא המכוון הוא ,כי כדרך שבעולם הזה ,כשאירע
לתלמיד חכם איזו צרה וכדו' ,היה ביכולתו להשקיע עצמו
בלימודו ,ועי"ז התעלה למעלה מצרתו ,ולא היה שקוע בה כל
כולו ,ועד"ז כל מי שנחשב בגדר תלמיד חכם כנכון בודאי
אינו משקיע עצמו לגמרי בגשמיות ,דהוא שקוע בלימודו,
ובתענוג שיש לו בתורה .א"כ ה"ה אחר פטירתו ,אע"פ שהדין
יחייב להכניסו לגיהנם ,מ"מ אש הגיהנם לא תשלוט בו כ"כ,
והוא לא יתפעל לגמרי ממנה ,כדרך אדם שמתרחשת עליו צרה,
והוא אינו מאבד עשתונותיו ,אלא הינו מתעלה מעל צרתו.
 äúòîåהנה עד"ז מבואר ענין מה שאברהם אבינו אינו מניח
לאדם מהול שיכנס לגיהנם ,והיינו לומר כי אברהם
אבינו לא יניח לו להיכנס לגיהנם באופן שיהא כבוש לגמרי
תחתיה ,כאומות העולם ,שהרי כל איש ישראל הינם בגדר
צדיקים שומרי הברית ,וכדכתיב "ועמך כולם צדיקים ,לעולם
יירשו ארץ" ,ונמצא כי הינם בעצם בני עולם הבא ,והם מעולם
לא היו מקושרים כל כולם אל הגשמיות ,אלא הינם מקושרים
בעצם לעולם הבא ,ולכך אין אש הגיהנם שולטת בהם כ"כ.

ïéà ,á"äåòì íöòá øùå÷îä úéøáä øîåù
åìåë ìë ìòôúéù ãò åá úèìåù íðäéâä ùà
äðîî
 ãåñéáåזה מבואר עומק ענין מה שאמרו חז"ל ),(:èé ïéáåøéò
דאברהם אבינו יושב על פתחה של גיהנם ,ואינו
מניח למי שנימול ליכנס שם .ולכאורה יש לתמוה ,דא"כ לא
היה צורך לאבלים שיאמרו קדיש ,ואפילו בשנה הראשונה,
שהרי כל אמירת הקדיש בשנה זו הינה מחשש שמא האב עומד
בגיהנם ,ע"ד דתנן ) ,(é"î á"ô úåéåãòמשפט רשעים בגיהנם י"ב
חודש ,והלא מאחר שהיה מהול ,לא הניחו אברהם אבינו
להיכנס שם .אמנם עניינו הוא ,דהנה הגיהנם מיוסד בעצם על
עוונות בני אדם בעולם הזה ,ובעיקר הינו מיוסד על התאוות

x
èòîî åðéà á"äâô úà ï÷úì úåøùôàä
åúøîåç ìãåâá
 äîîåשנתבאר עד הנה נמצא ,כי ענין שמירת הברית יש בו
לכאורה תרתי דסתרי ,דמחד גיסא צריך לברר עד היכן
בא חומר הדבר ,ומאידך גיסא ,ובפרט בזמן הזה ,צריך לחזק
את כל אדם ,שיידע כי ניתן לתקן את פגמיו .ושני עניינים אלו
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í"éááåùä éîé éðééðò
סותרים לכאורה זו את זו ,דאם דבר חמור הוא כ"כ ,איך ניתן
לומר כי אפשר לתקנו בניקל .אמנם האמת היא כי אדרבה,
מאחר שענין זה חמור ביותר ,הוא הנותנת שתיקונו בא בניקל
יותר ,והא בהא תלייא ,באופן אשר בעוד שלא נכשל אדם
בחטא ,והוא עומד בפני נסיונות בענין זה ,אזי עליו לידע כי
פגם זה הוא מן החמורות שבחמורות ממש ,ואילו אחר שכבר
נכשל בחטא ,עליו לידע כי יש בידו לתקן פגמיו ,ולא עוד
אלא שתיקונו בדבר זה בא בניקל יותר מאשר תיקוני שאר
חטאיו ,דמכיון שענין זה חמור כ"כ ,והוא נוגע אל עצמיות
הנשמה ,בהכרח לומר כי כשנכשל האדם בענין זה ,אין זה
נחשב כי הוא עצמו חטא ,אלא ה"ז נחשב כמי שהתחפש
והשווה עצמו כאדם אחר זולתו ,ואילו כשיתעורר משכרותו,
יבוא תיקונו בניקל ,שהרי עצמיותו לא נשתנתה ,והוא נחשב
בעצם כשומר הברית.
 ãåñéåזה הוא ענין שצריך להבינו על בוריו באר היטב ,דאילו
מי שיפרש ענין זה שלא על מכונו הנכון ,יש מקום
לחוש כי הוא יבוא בנקל להיכשל בדבר זה ,מחמת ידיעתו כי
יש מקום חיזוק על פגמים אלו .והגוי אכן סבור כן ,ואי אפשר
לו להבין ענין זה על מכונו ,וכאשר יאמרו לו על ענין מסויים
כי ניתן לתקנו בניקל ,שוב יחשוב כי הפגם שבו אינו גרוע
כ"כ .אמנם מהלך מחשבה זו הינה מהלך מחשבת אנשי עולם
הזה ,דכל מחשבתם סובבת רק על עצמם בלבד ,אם יוכלו
לשכב במנוחה אם לאו ,ומאחר שהינם יודעים כי יש מקום
לתקן פגם זה ,שוב יש בידם לשכב במנוחה ,בידיעה כי עוד
יוכל לתקנו .ואה"נ אשר החושב על עצמו בלבד ,אכן יבוא
לידי טעות זו ,אולם לכשיתבונן הוא בדבר זה באופן שאינו
נוגע לו בעצמו ,אזי יבין את ענין זה על מכונו.
 àîâåãåלדבר הוא ,דהנה יתכן שיעשה האדם מעשה חמור
ביותר ,וכגון שיעליב את אביו באופן נורא מאד,
אולם מאחר שסוף כל סוף הינו אביו ,לכך ימחל האב על
מעשה זה .ומעתה האם יאמר אדם כי העוולה שעשה זה איננה
חמורה כ"כ ,מאחר שמחלו לו על מעשהו ,והלא מצות כיבוד
אב הינה מן החמורה שבחמורות ) ,(à"ä à"ô äàô éîìùåøéוגם
השכל האנושי מורה כן ,שהרי אביו מסר נפשו לגדל אותו,
והוא היה מסור אליו בכל לב ונפש ,ועתה נעשה הבן כפוי
טובה ,והוא בא בשאט נפש להעליב את אביו ,ולצערו עד
דכדוכה של נפש ,בודאי אין לך ניוול גדול מזה .ואף כי לבסוף
ימחל לו אביו על הדבר ,שהרי האב הינו אב בכל מצב ,וכי
מחמת כן יעלה על הדעת כי העוולה שבדבר איננה חמורה
כ"כ ,הלא בודאי אין המחילה מגרעת בחומר הדבר ,דמעשה
חמור ביותר הוא זה ,ובד בבד באה המחילה עליו בנקל יותר.
 øáãëåהזה ממש הוא בענין פגם הנ"ל ,דהנה מי שעומד
על גודל צער השכינה שבדבר ,בודאי לא היה מוחל
לעצמו על הדבר ,דצער נורא ביותר הוא זה ,אלא שאעפ"כ
הקב"ה הינו א-ל רחום וחנון ,רב חסד ,ומרבה להטיב ,ולמעשה
הינו מוחל אפילו על פגם זה ,וכי יש בכח מחילה זו למעט

מגודל העוולה שבדבר ,והאם יש בה כח להפחית מצער
השכינה שנמשך עי"ז .ולעומת זאת כאשר יחשב האדם
חשבונות בכל דבר ,אם יוכל לקבל מחילה עליו אם לאו,
ומאחר שיש לו אב רחום המוחל לו תמיד על כל מעשיו ,יבוא
הוא ויתנהג ככל העולה על רוחו ,והוא יעשה כל העוולות
שבעולם ,באמרו כי אין זה גרוע כ"כ ,כיון שאביו ימחל לו
על כך ,הלא לית דין בר נש ,שהרי מחילה זו אינה באה אלא
מחמת טוב לבו של האב ,ואין זה מורה על מעשה הבן שאינו
חמור כ"כ ,וכמו"כ אין מחילה זו מפחתת מגריעות ופחיתות
הבן שנוהג כן ,והמחשב חשבונות אלו אינו אלא איש מגושם,
שכל מחשבותיו סובבות רק על עצמו ועל רווחתו ,ותו לא
מידי .ושוב נמצא כי בודאי אין מקום לומר כי מאחר שיש
מקום לתקן את פגם הברית ,ה"ז מורה כי אין הדבר חמור
כ"כ ,דבודאי אינו כן ,דפגם זה הינו חמור ביותר ,אלא
שהקב"ה מוחל גם על כך.
 ïúéðåלקרב ענין זה גם אל פשטות השכל של אנשי העולם
הזה ,דהנה בעוון רציחה בודאי מובן הדבר ע"פ השכל
האנושי כי אין עוון גרוע ממנו ,דאיך מסוגל האדם כלל להיותו
אכזרי ורשע כ"כ ,להרוג את זולתו ,ולסלק ממנו את חיותו.
ומה גם שהוא אינו מתייחס אל מה שיהא עם אלמנתו של זה,
ועם יתומיו הרכים ,והוא מביא משפחה שלימה להיותה
אומללה ביותר ,וה"ז בודאי מעשה גרוע שבגרועים ממש .אולם
אם ירצה רוצח במזיד לשוב בתשובה ,ובתשובת המשקל יעסוק
הוא עתה בהצלת נפשות עד מסירות נפש ממש ,ומכח זה יעלה
בידו להציל אלפי אלפים נפשות .ולא עוד אלא שיסובב הדבר
מן השמים שיציל את בני הנרצח ממות לחיים ,וכגון שהם
יעמדו בפני טביעה בנהר ,והוא ימסור נפשו להיכנס אל תוך
הנהר להצילם .וכמו"כ הוא יפרנס את האלמנה והיתומים בכל
מאי דאפשר ,ויהא מסור אליהם בכל לב ונפש ,בכל יכולתו
ממש ,והוא יעשה עוד את כל התיקונים העולים על הדעת
לתקן עוונו זה ,ועד כי כל העולם נשתנה לטובה מכח תשובתו
של זה .וכי יעלה על הדעת לומר כי עוון הרציחה התמעטה
מעט מחומרתה מחמת שעלה ביד רוצח זה לתקן עוונו ,ונימא
כי מעתה אין הדבר נורא כ"כ לרצוח את הזולת ,שהרי יש
מקום לתקן עוון זה ,הלא בודאי אין כל מקום לחשוב כן ,דכל
התיקון שבו אינו נוגע אלא לרוצח זה בלבד ,לדון אם נתקבלה
תשובתו אם לאו ,אמנם אפילו אחר שבא רוצח זה אל תיקונו,
עדיין נותרה עצם עוון הרציחה בחומרתה ממש כפי שהיתה
בתחילה ,ולא נמעט מערכה מאומה.
 æ"ãòåממש יש להתייחס לענין פגם הברית ,דעוון זה חמור
ביותר ,ולא שייך להעלות על הדעת גודל חומרתו,
ואעפ"כ הכין הקב"ה תיקונים שיוכלו לתקן על ידם פגמים
אלו ,ע"ד דכתיב "טוב וישר ה' ,על כן יורה חטאים בדרך"
) ,(ç ,äë íéìäúוצריך לידע כי תיקון זה מצוי לכל אחד ,וזהו
ענין ימי השובבי"ם אשר בהם באה העבודה ביותר על תיקוני
הברית.
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ìë úà íãàä éðôá úçúåô úéøáä úøéîù
äùåã÷ä úåâøãî

 äðäåמידה זו של שמירת הברית הינה מידה נפלאה ביותר,
ועל ידה נפתחים בפני האדם כל מדרגות הקדושה,
וביותר אם שמר בריתו מימי נעוריו ,שלא לפגום בו כלל ,אולם
אפילו מי שזקוק לעסוק בתיקוני הברית ,מ"מ למעשה ,אחר
תיקונים אלו ,הינו מסוגל לבוא אל כל המדרגות הרוחניות,
אלא שביותר מסוגל הדבר בצדיק שלא נכשל מעולם בענין זה,
מלבד מה ש"אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא"
)÷ .(ë ,æ úìäוידיעה נחוצה היא זו ,שהרי השי"ת הכין אוצרות
רבים נעלמים לעובדי ה' ,ופעמים יכול האדם להתייגע הרבה
בעבודה ,ולא יבוא להשיג אוצרות אלו ,וישנם הרבה בני אדם
המתאמצים הרבה בעבודת ה' ,ואעפ"כ לא זכו מעולם לבוא
לידי מדרגה מסויימת בעבודתם ,דאין להם הרגש בשב"ק,
ובעסק התורה .וצריך לידע כי הרבה פעמים תלוי הדבר במה
שחסר להם בתיקוני הברית ,ועליהם להסיק מכח זה כי מוטל
עליהם לעסוק יותר בתיקוני הברית על העבר ,ובשמירת הברית
מכאן ואילך ,ועי"ז יפתחו בפניהם שערי הכניסה לכל העולמות
הרוחניים.

- åá äàðùäå äàð÷ä ,óñåé úøéëî ùøåù
àéäù úéøáä úøéîù úìòîá äøëä ïåøñç
ìëä ùøåù

 ïåøñçåההכרה במעלת ענין שמירת הברית זהו שורש חטא
מכירת יוסף ,וחטא זה יכול להתפרש בכמה אנפי,
ואמיתת עניינו הוא למעלה מהשגתנו ,אמנם תורה היא ,וללמוד
אנו צריכים .דהנה ע"פ הזוה"ק נחשב כי חטא זה הוא בבחי'
פגם הברית ,דאיתא בזוה"ק ) ,(:èò÷ à"çכי בכך מסרו את רזא
דברית אל החיצוניים ,ומכח זה נגרם ליוסף שיבוא לידי נסיון
ממש עם אשת פוטיפר ,ואשר ממנו נמשך לו קצת פגם בענין
העשרה טיפין כנ"ל .וצ"ב איך משתווה ענין זה עם פשוטו
של מקרא ,דע"ד הפשט נראה כי עיקר חטא מכירה זו הוא
מצד קנאת השבטים את יוסף ,וכפי שנאמר "ויקנאו בו אחיו",
) ,(àé ,æì úéùàøáוכמו"כ היה שם עוון שנאת חנם ,וכדכתיב התם
)" ,('ã ÷åñôוישנאו אותו" ,ואלו הן חטאים שבין אדם לחברו,
ומה שייכות יש לחטאים אלו עם פגם הברית ,פגם ברזא
דצדיק ,וצ"ב.
 øåàéáåהענין הוא ,דהנה קנאת השבטים ביוסף באה מכח
מה שיעקב אבינו החשיבו יותר מכל אחיו ,והשבטים
סברו כי חשיבותו עליהם אינה נכונה ,והרי בודאי אין להטיל
אשמה על יעקב אביהם ,ולכך הטילו האשמה על יוסף ,בסברם
כי הוא תובע מאביו הנהגה זו ,ובהיותו בנה של רחל נוהג
עמו אביו כרצונו .וכמו"כ סברו כי יוסף מדבר תמיד לשון הרע
עליהם ,והוא מבטל את ערכם בפני יעקב ,ומכח זה יש לו
השפעה על יעקב אבינו ,עד כי אם בעלמא היה יעקב אבינו
אוהבו מאד ,עתה באה אהבה זו ביתר שאת ,והוא ריחק יותר

את השבטים .והרי כל השפעתם הרוחנית באה מיעקב אבינו,
ומאחר שהוא ריחקם ממנו ,שלא יהא להם שום קשר אל יעקב
אבינו ,שוב חסר להם מהשפעה זו ,והם סברו כי יש טענה על
יוסף בדבר ,ומצד זה באו לקנאות בו ולשנוא אותו.
 øúéáåהרחבה י"ל ,כי השבטים ידעו את מדרגתו הנעלית
של יוסף בענין שמירת הברית ,אלא שהם סברו כי
גם כל אחד מהם יש לו מעלה המיוחדת לו ,וכגון דראובן
פתח שער לבעלי תשובה ,ושמעון הוא קנאי לדבר ה' ,ויהודה
הוא בעל תפלה נפלא ,ויששכר הינו מתמיד גדול ,וכן כולם,
והמה ראו כן תמהו ,האם כל מעלות אלו אינן שוות בערכן
למעלת שמירת הברית של יוסף .וה"ז דומה למי שיאמר ללמדן
מופלג ,כי עליו להכניע עצמו בפני צדיק שהינו מופלג
בקדושה ,והוא שמור ביותר בקדושת הברית ,ומכח זה הינו
בעל מופת גדול .ויתכן כי הלמדן יבטל את מעלת איש קדוש
זה ,שהרי בפשטות לא נראה על צדיק זה כי הינו גדול בתורה,
אלא שהוא מדקדק ביותר בענין קדושת הברית ,ואע"פ שאין
ספק בדבר כי מעלתו גדולה מצד שהוא שומר עצמו ביותר
בקדושת הברית ,מ"מ הרי יש עוד חלקים בעבודת ה' ,ומה גם
אשר תלמוד תורה כנגד כולם ) ,(à"î à"ô äàôועליה נאמר כי
"כל חפצים לא ישוו בה" ) ,(àé ,ç éìùîואפילו חפצי מצוה
) ,(:è ÷"åîונמצא כי התורה נעלית יותר משאר במעלות בעבודת
ה' ,וא"כ מה מעלה יתירה יש לו על הלמדן ,עד שיהא הלמדן
צריך להכניע עצמו בפניו .ועד"ז באה טענת השבטים על יוסף,
מאחר שלא הבינו מהו מעלתו היתירה לגביהם.
 íðîàהטענה על השבטים היא ,על שלא הבינו כי שמירת
הברית הינה מעלה יתירה על כל המעלות והמידות,
דמי שעוסק במקצת בזוה"ק ,ובספרי חסידות ,יודע כי שמירת
הברית יתירה מהכל ,ע"ד שפירש הרה"ק מלעכאוויטש זי"ע,
הא דכתיב "ה' בציון גדול ,ורם הוא על כל העמים" )íéìäú
 ,(á ,èöדמי שהינו גדול במידת יוסף שבגימ' "ציון"" ,רם הוא
על כל העמים" ,דהוא מתרומם על כל שאר המידות ,וה"נ היו
השבטים צריכים לידע ,כי עיקר הדגש עד מסירות נפש ממש
צריך לבוא בענין שמירת הברית .ויתר על כן ,הנה חסרון
ההשגה במעלת שמירת הברית ,ה"ז בעצם חסרון גם בעבודה
המיוחדת של כל שבט ,דשמירת הברית הוא שורש הכל.
ומאחר שהם לא עמדו על כך ,ה"ז נחשב להם לפי ערכם
כחסרון בענין שמירת הברית כנכון ,ובבחי' פגם הברית ,ומכח
זה נשתלשל להם כל הפגמים של קנאה ושנאה.

x
øîåù ìà ø÷ç ïéà ãò ä"á÷ä úáäà
äãéìñä úîåòì ,ïç úåàéùð ã"ò ,úéøáä
á"äâôî áåòéúäå

 åúéîàìåשל דבר י"ל עוד ,כי השבטים אכן צדקו בדבריהם,
דחשיבות יוסף עליהם אכן הינה בגדר משוא פנים,
אלא שבבחי' מסויימת אכן ישנה הנהגה כזו גם אצל הקב"ה,
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דיש עניינים שיש מקום לומר בהם גדרים מפורטים ,כי העושה
כך וכך הינו חביב אצל הקב"ה ,וישנם עניינים שלא ניתן לומר
בהם גדרים ,מה לעשות ומה לא לעשות ,ועכ"פ המקיים עניינים
אלו כראוי להם יש לו נשיאות חן בעיני ה' .ועל כגון דא נאמר
"ונח מצא חן בעיני ה'" ) ,(ç ,å úéùàøáוהיינו מכיון שנח היה
שומר הברית ,לעומת כל בני דורו שקלקלו בענין זה ,וכדכתיב
ביה "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" ) .('è ÷åñô íùוה"נ
יוסף היה שומר הברית ,ולכך נאמר ביה "בן פורת יוסף" )íù
 ,(áë ,èîדיש לו נשיאות חן שלא ניתן לבאר עניינה ,והיא מין
חביבות שיש לזה אצל זה למעלה מטעם ודעת.
 ùéåללמוד את מהות החן שבקדושה מענין החן המסולף
שישנו אצל פוגמי הברית ,דפגם הברית היינו כאשר
האדם סילף את מידת נשיאות חן שבו ,והיופי הגשמי ,ודברים
גשמיים ,הם הנושאים חן בעיניו ,ומכח זה יש לו תאוה
לעניינים אלו שאין להם הסבר ,והוא בבחי' נפילת החן.
ולעומת זאת גם ברוחניות הוא כן ,דשמירת הברית משפיעה
על לאדם נשיאות חן רוחנית שלא ניתן לבאר עניינה .וה"ז
כדרך שאמר בלעם ,אלקיהם של אלו שונא זימה הוא )ïéøãäðñ
÷ ,(.åוהיינו כאומר כי אם יבואו אומות העולם בשאלה ,מהו
גודל מעלתם של ישראל עליהם ,יש להשיב להם רק דבר אחד,
והוא כי אלקיהם של אלו שונא זימה הוא ביותר ,והוא שונא
מוחלט למי שפוגם בבריתו ,וזהו תועבה לפניו ,ולעומת זאת
הינו אוהב ביותר באהבה עד אין חקר את מי ששומר בריתו.
וזהו מין טבע של הקב"ה ,ואין מקום לחקור עליו מה עניינו.
וכמו"כ ארץ ישראל מקיאה ממנה אדם שכזה ),(æë-åë ,çé àø÷éå
כמאכל שהאדם מקיא אותו ממנו מרוב גיעול ותיאוב ,והיינו
נמי מכיון שארץ ישראל היא מקום החן שבעולם ,והיא מקיאה
ממנה את מי שאינו שומר הברית ,דהקדושה איננה יכולה
לסבול את מי שפוגם בבריתו ,והיא מקיאה אותו.
 äúòîåהנה יעקב אבינו שהוא מרכבה לקוב"ה ,כמו"כ היה
ליוסף נשיאות חן מיוחדת בעיניו ,מחמת היותו
מיוחד בשמירת הברית ,ואם השבטים יבואו לדון על כך ,מה
טעם יש בדבר ,הנה מאחר שבנשיאות חן הדברים אמורים ,אין
מקום לכל נידון זה ,דיש להם להבין כי ישנה מציאות של
הנהגה כזו ,ענין נשיאות חן בעיני ה' .וזהו ג"כ הקשר הפנימי
שיש להקב"ה עם נשמות ישראל ,דאילו אהבת השי"ת לישראל
הבאה מחמת תורתם ותפלתם ,ה"ז ענין שיש בו טעם ודעת,
אולם אהבת השי"ת אל שומר הברית הינה אהבה לעצם נשמתו,
למעלה מן השכל ,דהאהבה אליו באה מאחר שהינו איש נשמה,
והוא מקושר אל השי"ת כפי שנשמה מקושרת אליו ית' ,דהוא
מעולם לא התקשר אל עניינים אחרים זולתו ית' ,ועניינים אלו
לא נשאו חן בעיניו ,ורק הרוחניות היא שנשאה חן בעיניו,
ולכך במידה כנגד מידה יש גם לאדם זה נשיאות חן מיוחדת
בעיני ה' .וכמו"כ כל איש ישראל שהינו שומר הברית ,והוא
אינו מקשר עצמו אל עניינים אחרים זולת הקדושה ,ירגיש גם
הוא קשר נפלא אל השי"ת הנובע מעצמיות נשמתו ,וזהו מעלת
הנשיאות חן של יוסף הצדיק.

åì ùé äîë ãò - úéøáä øîåù ìò ïçáîä
á"äâô éðééðòì áåàéúå äãéìñ
 ïéðòåזה משמש ג"כ כמבחן אל מדרגת האדם ,כקטן כגדול,
דאם הינו משקיע עצמו בעבודה על שמירת הברית,
ולא נמשך לו זאת מצד מה שראה בספרים את גודל חשיבות
הענין ,אלא דמאחר שראה זאת בספרים ,שוב נתפס ענין זה
בנפשו ,והוא עמד על מעלת הדבר ,ועל החומר שבו ,עד כמה
נחוץ הדבר שיהא האדם שומר הברית ,וכי אכן צריך להשקיע
בו כוחות מרובים ,ואין לוותר עליו ,ה"ז ראייה על כי הוא
דבוק במידת שמירת הברית ,וכי הוא עומד על פנימיות עניינה,
עד כי אין צורך לצוות לו ציוויים על הדבר .דענין זה אין לו
שייכות כ"כ אל ציוויים ,אלא האדם צריך לבוא לידי הרגשה
של גיעול וסלידה מהרהור רע ,והרהור שכזה צריך להביא
יסורים נוראים לכל איש ישראל השומר תורה ומצוות ,וכן
כאשר מזדמן לפניו מראה שאסור לראותו ,צריך הוא להרגיש
יסורי הנפש ממש ,ולחוש גיעול ממש ממנו ,דזהו טבע
הקדושה שאין ביכולתה לסבול עניינים שהם היפך קדושת
הברית ,ובכך דומה האדם להקב"ה אשר שונא זימה הוא.
 øáëåהיה מעשה אצל הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל ,שהוצרך
ליסע למדינה אחת לאסוף כסף עבור ישיבתו ,ונזדמנה
לפניו פריצה אחת ,ואזי נכנס הוא לבית אחד ,ופרץ בבכי גדול
שעות ארוכות ,מתוך שברון לב על כי התורה צריכה להיות
בגלות שכזו ,דבכדי לאסוף כסף עבור הישיבה עליו לילך
למקומות שכאלו .והרי לן כי ענין זה אינו נוגע אל דרכי
החסידות ,אלא כל בן תורה צריך להרגיש זאת ,מה זאת ענין
שמירת הברית.

.ã

é"ò ,úåëìîå ãåñé úåãéîá úåìâì êøåöä
íâô íäá êééù àì éë ,äîìùå ãåã óñåé
 äãå÷ðנוספת יש בענין שמירת הברית ,וכבר נתבאר עניינה
בעבר ,וכדאי לחדש הדיבור עליה ,והוא ענין
ההתחזקות שבדבר .ויבואר בהקדם ,דהנה מצינו כי ליוסף אירע
פגם בענין י' טיפין ,ואעפ"כ נחשב לו כי הוא עמד בנסיון זה,
עד אשר כל נס קריעת ים סוף באה בזכות זה ,דכתיב התם
"וינס ויצא החוצה" ) ,(áé ,èì úéùàøáואיתא במדרש )áùéå àîåçðú
 ,('èאמר לו הקב"ה ,אתה נסת ויצאת חוצה ,חייך הים ינוס
מפני ארונך ,שנאמר "הים ראה וינוס" ) .(â ,ãé÷ íéìäúולכאורה
דבר פלא הוא זה ,שהרי יוסף הצדיק כצדיק יסוד עולם,
וכשורש מידת היסוד ,ומה זאת שמצינו בו למעשה פגם בענין
זה ,דהוא ירד למקום נמוך ביותר ,עד שנמשכו ממנו עשרה
טיפין ,ודורות רבים סבלו ישראל מכח פגם זה ,ויתכן שנמשך
עניינו עד היום הזה ,וכגון ענין עשרה הרוגי מלכות שבאו מכח
זה ) ,(.é÷ æ"å÷éúוהאריז"ל כתב אלו תיקונים צריכים לבוא על
ענין זה ,ודורות ע"ג דורות הוצרכו כלל ישראל לעמול על
תיקון פגם זה ,והרי לן כי פגם זה הינו פגם נורא ויסודי ביותר,
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í"éááåùä éîé éðééðò
ונמשך זאת בעצם מכח מה שיעקב התאבל על יוסף ימים רבים,
דבכך נמצא כי יעקב אבינו חשב עליו כסדר ,והרי במקום
שמחשבתו של אדם מצויה ,שם הוא נמצא ,וה"נ מצד זה עמדה
דמות דיוקנו אצל יוסף בכל עת ,וזהו הקשר שהיה עדיין ליוסף
עם יעקב ,ומכח זה נמשך הכח ליוסף שיוכל להינצל מן הנסיון.
והנה כאשר שלח יעקב את דמות דיוקנו אל יוסף ,הרי לא ידע
יעקב מקיומו של יוסף כלל ,שהרי הוא היה סבור כי "טרוף
טורף יוסף" ,אולם מכח מה שלמעשה נשתלחה דמות דיוקנו
אל יוסף בשעה זו ,עי"ז בא יעקב לידי הרגשה כי "טרוף טורף
יוסף" ,שהרי דמות דיוקנו עמדה אצל יוסף ממש בשעת מעשה
אשת פוטיפר .ואילו מה שיוסף ניצול מנסיון זה לא היה יכול
יעקב לראות ,שהרי הצלה זו יש לה שייכות אל מדרגת יוסף,
ולא אל מדרגת יעקב ,ויעקב לא יכול היה לראות אלא עד
גבול עצם הנסיון.

וצ"ב הלמאי נמשך ענין שכזה ליוסף שהוא המרכבה למידת
שמירת הברית.
 æ"ãòåיש לתמוה גם בענין דוד המלך ,שהרי דוד הוא מרכבה
למידת המלכות שהוא שורש כל ענין האמונה ,ומה
זאת שמצינו ביה כי ביקש דוד לעבוד עבודה זרה ).(.æ÷ ïéøãäðñ
וכמו"כ בשלמה המלך מצינו להדיא בתנ"ך" ,אז יבנה שלמה
במה לכמוש שיקוץ מואב" ) ,(æ ,àé à"îואע"פ שאמרו חז"ל
) ,(:åð úáùדכל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה ,ומאי דכתיב
"ויעש שלמה הרע בעיני ה'" ) ,('å ÷åñô íùמפני שהיה לו
למחות בנשיו ,ולא מיחה ,מעלה עליו הכתוב כאילו חטא ,מ"מ
הרי דוד ושלמה הם שורש מלכות יהודה ,ושורש כל ענין
האמונה ,ומהם בא משיח ,ואיך באו הם לידי כך.
 íðîàהאמת היא כי אדרבה ,בתמיהה זו מונח יסוד מה
שנתבאר כי האמונה ושמירת הברית הם חלק
מעצמיות ישראל ,עד כי לא שייך לפגום בהם ,ודווקא מחמת
כן מצינו מכשול בענין שמירת הברית אצל יוסף שהוא מרכבה
למידת היסוד ,ומצינו מכשול בענין האמונה אצל דוד ושלמה
שהינם מרכבה למידת המלכות .דאילו היה יוסף שומר הברית
בתכלית ,וכיעקב אבינו שלא ראה מימיו ) ,(.åò úåîáéאזי היה
נחשב כי מידה זו באה באופן שהאדם משלים עצמו לבוא אל
מידה זו ,כדרך שאברהם אבינו השלים עצמו במידת החסד,
ועד"ז יכול כל איש ישראל להשלים עצמו במידה זו ,אלא
שאברהם אבינו נחשב כשורש מידה זו .אולם מידות יסוד
ומלכות אינם כן ,דעניינם אינו בא באופן שהאדם צריך להשלים
עצמו בהם ,אלא עומק עניינם בא באופן אשר האדם אינו יכול
כלל לפגום בהם ,עד כי אפילו מי שפגם בהם הינו עדיין בגדר
צדיק בעצם .ומעתה הנה אילו היה הצדיק יסוד עולם מושלם
לגמרי במידה זו ,ולא היה פוגם בה מימיו ,אזי לא היה בידו
לגלות יסוד זה ,דאזי היה נראה כי הצדיק הוא דווקא זה שלא
פגם מימיו ,והרי דבר נחוץ ביותר הוא שיגלה הצדיק יסוד
עולם גם נקו' זו ,לידע את אמיתת מהות מידות אלו ע"ד הנ"ל,
ולכך נסתבב מן השמים לצדיקים אלו שהינם שרשי מידות אלו,
שיבואו לידי קצת מכשול בעניינים אלו ,והם ייחשבו עדיין
כצדיקים ,ובכך יתגלה על ידם יסוד זה ,כי אפילו מי שבא
לידי פגם בדבר ,אעפ"כ אין זה נחשב לפגם בעצם ,דלא שייך
לפגום בעניינים אלו.

 ô"ëòåהנה יוסף היה יכול לחשוב באותה שעה כי הוא אבד
את הכל ,ושוב אינו בגדר "צדיק יסוד עולם" ,ועל
כך אכן נאמר התם "ותתפשהו בבגדו" ) ,(áé ,èì íùוי"ל
ד"בגדו" לשון בגידה ,דהוא תפשה אותו בבגידה זו שיצאו
ממנו י' טיפין ,ומכח זה בקשה למשכו אחריה .וביתר דיוק
י"ל ,שהרי נתבאר כי אפילו הנכשל בענין זה אינו נחשב כי
הוא פגם בעצם ,וכל הפגם שבו אינו אלא בחיצוניותו ,בבחי'
בגד ,והיינו דקאמר "ותתפשהו בבגדו" ,דהוא נאחזה בפגם זה
שהוא בבחי' בגד ,ומחמת כן רצתה למשכו אחריה שיפגום
ממש ,שהרי במילא אינו כבר בגדר צדיק יסוד עולם ,והוא
בקשה להביאו לידי יאוש .אמנם יוסף הפשיט עצמו מכל
חיצוניותו ,והוא נדבק בעצמיותו ,ועל כך נאמר התם "וינח
בגדו אצלה" ,דבבגד זה אכן נתפשה אשת פוטיפר ,והוא אכן
צריך תיקונים במשך כל הדורות כנ"ל ,אולם את עצמיותו לא
עלה בידה לתפוס ,דאף כי נצחוהו בקרב זה ,מ"מ בעצם
המלחמה נצח הוא.
 æ"ãòåמבואר ענין מה שביקש דוד לעבוד עבודה זרה ,ועומק
עניינו באותה שעה הוא ע"ד הנ"ל ,דהוא רצה שיהא
נראה כאילו הוא בא לעבוד עבודה זרה ח"ו ,ומצד פנימיותו
בודאי לא היה בא מעולם לעבוד עבודה זרה ,אולם מכיון
שעוד יהא זמן אשר כלל ישראל ישתחוו לצלם ,ויהא צריך
לגלות כי כל מעשיהם אינו אלא לפנים ,לכך ירד דוד למקום
זה ,והוא בקש לעבוד עבודה זרה ,ואזי נתגלה כי אינו כן,
אלא דוד מלך ישראל חי וקיים ,ומכח זה השתלשל כל ענין
נס הפורים ,ואשר בו נתגלה כי הם לא עשו אלא לפנים ,אף
הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפנים ) .(.áé äìéâîובאותה שעה
אכן יצא כנגדו שמעי בן גרא ) ,(æ ,æè á"ùואשר ממנו יצא
מרדכי הצדיק שעל ידו נתגלה נס הפורים.

 åäæåעומק ענין מה שיוסף בא לידי ענין עשרה טיפין ,דהנה
כשראה יוסף שאירע לו מכשול כזה ,היה לו ליפול
לכאורה לידי ייאוש ,שהרי הוא ידע כי הוא עומד במדרגת
צדיק יסוד עולם ,ובכך הינו מאבד את מדרגה זו ,ויעקב אבינו
שראה זאת אכן בא לידי ייאוש ,והוא התאבל על בנו ימים
רבים ,באמרו "טרוף טורף יוסף ,חיה רעה אכלתהו" )úéùàøá
 ,(ãì-âì ,æìודרשו חז"ל ) ,(èé ,ãô ø"øáנצנצה בו רוח הקודש,
"חיה רעה אכלתהו" זו אשתו של פוטיפר .והאמת היא כי
עומק גדול ישנו בענין זה ,דהנה יוסף ניצל מנסיון זה מכח
מה שראה את דמות דיוקנו של אביו באותה שעה ),(:åì äèåñ

äðåîà ìò àçéùîã àúá÷ò øåã úãåáò
éôðà éøúá úéøáä úøéîùå

ïåéñðå

גדול ישנו בעניינים אלו ,וביותר בזמן עקבתא
דמשיחא ,דאזי נטפלת הסט"א ביותר על עניינים אלו

=י=
גליון דברי תורה  -קהל תולדות יהודה דתלמידי סטיטשין  /שנת תשע”ט • גליון ט”ז • וארא

= אי =
גליון דברי תורה  -קהל תולדות יהודה דתלמידי סטיטשין  /שנת תשע”ט • גליון ט”ז • וארא

æ"î øåòéù - íéøùé úìéñî
שהם בבחי' תרין משיחין ,וזהו ענין מלחמת גוג ומגוג הבאה
"על ה' ועל משיחו" ) ,(á ,á íéìäúוהיינו לעומת משיח בן יוסף,
ומשיח בן דוד ,וחזינן להדיא כי בדורות האחרונים היו נסיונות
של אפיקורסות ,וכי כל הנסיונות בזמן הזה באים בענין אמונה
ושמירת הברית ,ולעומת זאת צריך כל אדם לגלות את נקו'
משיח שבו .והרבה נסיונות יש בדבר ,ופעמים יכול האדם לבוא
לידי יאוש ,בהיותו סבור כי כבר אבד את כל מעלתו .אולם
עיקר ענין דור זה הוא לגלות ,כי אפילו אחר הפגם עדיין לא
נפגמה העצמיות .ואף כי בודאי עיקר העבודה הינה ההשתדלות
שלא לפגום כלל ,מ"מ כמו"כ נחוץ ביותר החלק השני ,לידע

כי עדיין יש בידו לבוא אל תיקונו ,דעניינים אלו הם ענייני
משיח ,ולא שייך לפגום בהם כלל .ויתר על כן ,הנה כדרך
שהגאולה העתידה תבוא בהכרח ,ואין מקום כלל להתייאש
ממנה ,כמו"כ כל ייאוש ממדרגת שמירת הברית היינו בעצם
ייאוש מן הגאולה ,ייאוש ממשיח ,וייאוש זה יש בו איסור
בודאי ,שהרי כל אדם יש לו גאולה פרטית משלו ,וזהו גאולת
נפשו בענין אמונה ושמירת הברית ,ואסור לו להתייאש ממנו.
ועבודה גדולה הוא בדור זה ,שלא להתייאש מביאת משיח,
והמתגבר בענין זה ,והוא מגלה קדושה זו ,יפתחו בפניו שערי
אורה ,יעזור השי"ת שנזכה לכך.

מדור זה נתנדב לעי"נ
האשה החשובה מרת פעריל ב"ר טובי' ע"ה
נדבת משפחת דרו הי"ו

שיעור בספר מסילת ישרים

&

שיעור מ"ז

מחזור ג'

)ח"ב(

%

 -פרשת משפטים תשע"ז
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בעניני מנהגי חסידות
בהמשך למה שהתחלנו לבאר שאצל חסידים סברו
שיש גם ענין של 'מנהגי החסידות' דהיינו מנהגים קבועים
להולכים בדרכי החסידות .אף שלא שללו את יסוד הענין
שכתב החתם סופר )שו"ת חת"ס או"ח סימן קצז( שעיקר
ענין החסידות הוא שהחסיד יוסיף מדיליה כפי אשר ידבנו
לבו .ובאמת חוץ ממנהגי החסידים הקבועים היו אצל
חסידים הרבה עובדי ה' מופלגים ,שלא רק שהיו נקראים
ומכונים בשם 'חסידים' אלא היו באמת חסידים
המתחסדים עם קונם .אף שאין לבטל גם את הענין של
אלו שקוראים ומכנים עצמם בשם 'חסידים' ומחזיקים
עצמם כהולכים בדרך החסידות .אבל עכ"פ אלו שהיו
אנשים נעלים ומרוממים שאכן יכולים לקרות אותם בשם
חסידים נכונים ואמיתיים ,היו עושים הרבה דברים שהיו
מנהגים שחידשו מעצמם ומנדבת לבם.
ובוודאי שהצדיקים היו עושים דברים הרבה שהיו
מנהגי עצמם שנהגו בהם על פי מה שיצא להם מלבבם

הבוער להקב"ה .ועל פי הטעם וההבנה שלהם בעבודת ה'
יצא להם לנהוג בכמה מנהגים ,שאף לא סיפרו זאת לאף
אחד ,ואף אחד לא ידע מזה .ואף אם ידעו מזה ,לא רצו
שילמדו מהם ויעשו כמעשיהם ,כי היה זה הדבר המיוחד
שלהם והשער שלהם אל הקב"ה שהיו עושים ממידת
חסידותם.

החסיד ממציא כוונות וענינים חדשים
ולדוגמא ,מענין הטבילה בערב שבת ,שמבואר בכתבי
האר"י ובספרים הקדושים דברים גדולים בענין טבילה זו,
ובפשטות ענין הטבילה הוא להיטהר בעת שמגיע זמן
הקדושה ,ולקבל שבת קודש בטהרה ,שהשבת קודש הוא
זמן קדוש ונעלה ביותר ,ועל דרך שארז"ל )ראש השנה
טז (:חייב אדם לטהר עצמו ברגל .והנה דבר זה אפשר
ללמוד ממה שכתוב בספה"ק .ואף שגם דבר זה אינו על
פי דין ,כי אין חיוב לכוון לטהרה ,וכן על פי דין אין חייבים
כלל לטבול במקוה בערב שבת ,ואין זה רק מנהג חסידות,
ואין זה מעצם ענין מידת החסידות .אבל מי שהוא חסיד
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אמיתי יכול להמציא מהלך וכוונה חדשה בענין ההליכה
למקוה ,דבר חדש שאין כתוב בשום מקום ,ורק לפי הטעם
שהוא מרגיש בנשמתו להיות מבין דבר מתוך דבר הרי
הוא מתעורר לכוון בענין ההליכה למקוה .ונפשו יודעת
ומרגישה מאד בענין ההליכה למקוה בכוונות וענינים
שונים ,ובכוונות אלו הוא הולך לטבול במקוה.
והרי הוא מכניס הרבה נשמה ולב ומוח בעבודת ה',
עד שהוא ממציא חידושים והארות בענייני עבודת ה',
שהארות אלו הם הכוונות המיוחדות שלו ממידת
החסידות .ולמשל ,כגון שיהיה חסיד שבכל ערב שבת
בשעה שהוא טובל במקוה יכוון שהוא טובל ג' טבילות
לשם כל אותם היהודים שאין טובלים במקוה ,שיש הרבה
יהודים שהיו צריכים לטבול ,אבל אינם נוהגים לטבול
מאיזה טעם שיהיה ,וכיון שכל ישראל ערבים זה לזה ,וזכין
לאדם שלא בפניו ,הרי הוא נעשה שלוחם והוא טובל בכל
ערב שבת כדי להמשיך טהרה למי שאינו טובל .והיא
כוונה טובה ונאה .והנה זהו דוגמא לחידוש שנתחדש
בעיקר מצד הבנה והרגש באהבת ישראל ,ולא מצד ההבנה
וההשגה בענין המקוה.
וכמובן שאין כוונת הדברים לקבוע מנהג כזה ,כי זה
הוא היפך דברינו כאן ,והדברים אמורים בדרך משל
ודוגמא בעלמא .ומי שיבוא לחקות מנהג כזה הרי אין בזה
שום טעם וריח והוא חיקוי בעלמא ,והוא דבר נכון רק
כשכוונה זו באה מתוך הרגש של אהבת ישראל ומתוך
רצון לעשות נחת רוח להקב"ה.
או כגון שיש מי שיכוון בשעת הכנת הנרות לשבת
קודש ,להמשיך אורה בעולם ,שהרי החושך יכסה ארץ
והעולם נמצא במצב של חושך ואפילה כל כך והוא נצרך
לריבוי של אור .והוא אינו מכוון רק להאיר שולחנו לכבוד
שבת קודש ,וכל הכוונות של הדלקת נר שבת ,אלא מוסיף
לכוון להמשיך את אור השכינה בעולם ,שיתרבו הרבה
בעלי תשובה בעולם ויאיר אור גדול בעולם ,והרבה יהודים
יזכו לאור זה ,ובכוונה זה הוא מכין את נרות השבת .או
שיהדר להדליק בנר של שעוה ויהיו לו בזה כוונות שחידש
מעצמו שאינם כתובים בספרים ,כגון שישמע ה' לקול
שוועת עמו .וכיוצא בזה יש כוונות שהם מעניני החסידות
שיכול האדם לחדש בעצמו ,ואינו צריך לגלות זאת לאף
אחד ,והם יהיו כוונותיו המיוחדות.
וכן בחלק המעשה ,כגון שיהיה מי שיהדר לעשות
דווקא עבודות בזויות לכבוד שבת ,כגון להוציא את
האשפה ,וכיוצא בזה ,בכוונה לבזות עצמו לכבוד שבת ,ויש
לו ענין לבזות עצמו לכבוד ה' .וזה הוא חלק מכבוד ה'
לסבול בזיונות עבור כבוד שמים ,והוא מוכן לסבול
בזיונות עבור כבוד שמים .וזה הוא דבר ראוי ונכון כשהוא

בא מתוך הרגש וכוונה עצמית .אבל לחקות דבר זה אין
בזה שום טעם.

אל תטוש תורת אמך
כלל הדבר ,שזהו ענין מידת החסידות ,לעשות דברים
שאינם כתובים ,ויכול האדם להוסיף אותם מדיליה .וזה
מורה על מהותו שהוא מונח בעבודת ה' ,שכאשר מונחים
בעבודת ה' מוסיפים גם דברים שאינם כתובים .אבל עכ"ז
יש חלק במידת החסידות ,שיהיו מנהגים קבועים של
מנהגי חסידות .ובדבר זה יש כמה מדריגות ,אבל בכלליות
סברו אצל חסידים שדבר נכון הוא שיהיו 'מנהגי חסידים'.
ומתחילה יש לומר בפשטות הטעם בזה הוא שקהילה
ועדה של חסידים לא גרעי מעיר ,שכשם שיש דין של
'מנהג העיר' ,שנוהג בזה הדין של אל תטוש תורת אמך,
אזי כמו כן יכול להיות מנהג של עדת חסידים ,שעדה זו
נוהגים במנהג זה .ויהיה מה שיהיה הטעם למה הנהיגו
עצמם במנהג זה ,אם משום שהרבי נוהג כן והם עושים
כמנהגיו ,אומטעם אחר ,אבל עכ"פ אחר שנעשה זה
כמנהג ,תורת מנהג עליו שצריך לנהוג בו אף אם אין טעם
בדבר על פי הלכה ,ואמרינן בזה אל תטוש תורת אמך.
וכשם שמי שמיקל במנהגי ישראל ובמנהגי העיר הרי זה
עובר על ההלכה ,כי בשו"ע יש גם הלכות מנהג ,וכן
הרמ"א כותב כסדר עניני מנהג שכן נוהגין וכו' ,שאף
שאינו הלכה ממש מעיקרא דדינא ,אבל יש עליו תורת
ודין מנהג .וכמו כן במנהגי החסידות ,אף שמעיקרא נתקן
מנהג זה על פי חסידות ,אבל אחר שנעשה מנהג ,תורת
ודין מנהג עליו ,שאלו החסידים המשתייכים לקהילה ועדה
זו נוהגים במנהג זה.

קיום המנהג בתורת התקשרות לצדיק ולעדת
החסידים
אבל גם אם נאמר שאין על זה חלות מנהג ממש ,כי
לא כולם נוהגים כן ,או מחמת טעמים אחרים .הנה עוד
יש בזה מענין התקשרות לצדיק ,שהחסיד מרגיש עצמו
מקושר אל הצדיק .והאדם נמשך אחר פעולותיו ,שעל ידי
שהוא מתנהג כמו הצדיק ,הרי זה פועל בנפשו שירגיש
התקשרות אל הצדיק .וכן שבזה הוא מזדהה עצמו כחסיד
של אותו צדיק ומתקשר לאותו רבי ,ועל כן הוא נוהג
כמותו ,והרי זה ביטוי להתקשרותו אל אותו רבי .ואם הוא
באמת כבר מקושר לרבו הרי זה בא מחמת התקשרותו.
ואף אם עדיין אינו מקושר כל כך ,הרי מה שהוא נוהג כן
 יביא אותו להתקשרות אמיתית כי אדם נמשך אחרפעולותיו.
ולאו דווקא שיתקשר לרבו בזה ,אלא שיתקשר אל כל
העדה הקדושה .כי הוא רוצה להרגיש שהוא חלק מהעדה
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והוא משתייך לאותו עדה קדושה .ובוודאי שזה יפעל עליו
לטובה ,שהרי עדה קדושה זו נוהגים בדברים טובים,
וכשידע בנפשו שהוא משתייך לאותו עדה יתנהג בכל
אותם דברים טובים שמתנהגים בעדה זו ,וירגיש שיש לו
שייכות עם דברים אלו .ואף אם עדיין אינו עומד במדריגה
זו ,ירגיש בנפשו התחייבות להיות כן ,ויש לו תקוה שעוד
יגיע פעם להיות כן .ועכ"פ בזה הוא מגלה ומכריז על
עצמו שזהו מהותו.
ועל כן מהאי טעמא אחזו מאד אצל חסידים שיתנהגו
במנהגי חסידות .שזה גורם התקשרות לרבי ולחסידות ,וזה
נעשה מחייב לכמה דברים טובים .ומלבד זאת סברו אצל
חסידים שהרי עצם המנהג דבר טוב הוא כשלעצמו ,והרי
יש בו איזה ענין גדול שמחמתו נתקן מנהג זה .ואף שאי
אפשר לצאת ידי חובת כל המנהגים ,אבל כמה שאפשר
להנהיג שכל אחד יתנהג במנהגים אלו ,שפיר דמי .שהרי
סוף סוף הם דברים טובים ,וגם יוצא מהם תועלת טובה.
ואמנם כל אחד יוכל להוסיף מדיליה לפי מעלתו ,אבל
המנהגים כשלעצמם גם אם אינם באים מהתעוררות מידת
החסידות ומלב האדם ,יש בהם תועלת וכמו שנתבאר.

בדרכי החסידות בענין ההקפדה במנהגים
ובאמת היה בזה חילוק בין דרכי החסידים ,שהיו מדרכי
החסידות שהיו מניחים דגש גדול על חלק המעשה
וממנהגי החסידות ,ובכל דבר ודבר היה להם קפידא ומנהג
איך נוהגים בדבר זה ,כגון להעמיד את השולחן בצד צפון
מטעם לצפונא ארשין ,או כגון בענייני קציצת הצפרניים
שיהיה דווקא באופן זה ובשני עדים ,ומי מדבר מהחומרות
והקפידות שהיה להם בפסח ,ובכל ארחות חייהם היה להם
מנהגים וקפידות לעשות ממש כמו שאביהם היה עושה
בכל דבר ,והענין בזה שהוא גדר גדול להחזיק עצמו שלא
ליפול ולא לנטות מדרכי וממנהגי אבות גם בדברים
עיקריים וחשובים יותר ,שהרי נעשה אצלו עיקר גדול
שלא לשנות מדרכי אבות .וכיוצא בזה היה כמה טעמים
למה החזיקו את ענין הקפידות והמנהגים לדבר עיקרי.
ולעומת זה היו בדרכי החסידות שהדגישו בדווקא שלא
לחקות את מנהגי האבות ולעשות דווקא את ההיפך .ואף
שהקפידו אצלם על מנהגי החסידות ,אבל היה אצלם
הרבה פעמים ענין שהרבי ישנה ממנהגי הרבי הקודם
ויעשה דווקא להיפך ממה שעשה הרבי הקודם .ואכן מהאי
טעמא ,כדי שלא יהיה מצוות אנשים מלומדה ,ולהורות
שאין צריכים לעשות דווקא כך ,אלא שהרבי הקודם רצה
לעשות כן לפי שורש נפשו ,ולפי המצב דאז היו צריכים
לעשות כן ,אבל אין זה שו"ע קבוע ,ולפי תכונות הנפש
של הרבי הזה ולפי מצב הדור צריך לעשות באופן אחר.
ומכל מקום הרבי היה ממונה על דבר זה ,והוא קבע את

מנהגי החסידות ,ואחר שהרבי אמר איזה דבר לא היה אחר
דבריו כלום ,והיו כולם מקפידים לשמור מנהגים אלו.
והיו מקומות שאדרבה הקפיד הרבי שלא יחקו אותו,
ולא גזר גזירות שצריכים להתנהג דווקא כך ,והשאיר
לחסידים שכל אחד יתנהג כפי הבנתו .והיה מדגיש דבר
זה שאכן לא יחקו אותו ,ולא יצמצמו עצמם להקפיד
להתנהג דווקא כך או כך .וכן היה בראפשיץ שעל הרבה
דברים לא היה קפידא מיוחדת איך לנהוג ,והיה זה בדווקא
שלא יהיה קפידא בדבר .והיו מדגישים ענין זה שלא יהיו
המנהגים כחיקוי בעלמא אלא יהיו באמת ,ובדומה לדברי
החתם סופר הנ"ל שלא שייך מנהגים בחסידות אלא איש
כפי אשר ידבנו לבו ,ורק אם לבו מתעורר באמת לנהוג
במנהג זה אז ראוי לו לנהוג בו .אבל לא בכל דבר היה
כן ,כי היו כמה דברים שאכן היו בהם מנהגים קבועים.

צריך בדיקה אחריו
והנה אף שנתבאר שיש בזה כמה דרכים ,אבל הא
וודאי שמי שהוא משתייך לאיזה עדה ששם מקפידים על
המנהגים ,אזי אם אינו מקפיד על המנהגים עליו לבדוק
היטב בעצמו מאין בא לו דבר זה .כי אם אמנם הרי זה
בא מחשבון אמת וצדק בעבודת ה' ,ויצא לו דבר זה שהוא
רשאי לעשות כן ,אזי יוכל להיות שהוא צודק .אבל הרבה
פעמים הרי זה בא מחמת שאינו מייחס חשיבות לענין
המנהגים כיון שאינם הלכות מעיקרא דדינא ,והנה אז יש
לחשוש שמתחילה יקל במנהגי החסידות שלו ולאחר מכן
יבא להקל גם במנהגי ישראל ח"ו .והילוך מחשבה כזה
הוא דבר פסול.
ומי שרואים בו שהוא מזלזל במנהגי החסידות שלו,
ואינו נוהג כפי ממה שכל החסידים מקפידים לנהוג ,הרי
זה צריך בדיקה .כי אם אכן הרי זה בא מחמת שיצא לו
בדרכי עבודת ה' שלו שלא יחקה את אחרים ,אזי יש מקום
לדבר זה ,אבל יש לבדוק אם אין זה בא מקולא בכלליות
ענין המנהג .ובאמת גם אם זה בא מחשבון של עבודת ה',
יש לבדוק דשמא הרי זה בא מזלזול ברבותיו וממה שהוא
חולק על כל הילוך מחשבתו של רבו ,שזהו דבר פסול
וטרף ,כי החסיד צריך לקבל את הילוך מחשבתו של רבו.
אלא שבזה יש מקום לדון לפי הענין ,כי לעומת זה הרי
יוכל להיות מי שינהג בכל החומרות שבעולם ויהיה איש
מושחת בן בליעל .וכפי שידוע שראש המשכילים מנדלסון
ימ"ש היה יושב בטלית ותפילין כל היום ,וכל זה היה
מחמת חשבון של רשע שיוכל ללכוד אחרים ברשעו .והיה
הרבה יותר טוב אם לא היה יושב בטלית ותפילין כל היום.
ויוכל להיות מי שלא ינהג בכל המנהגים ויהיה צדיק גמור.
כי הכל הולך אחר הכוונה.
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אבל עיקר הענין שבמנהגי חסידות הוא שיהיה האדם
מונח בעבודת ה' ,עד שיחדש מעצמו דברים שיסבור
שיהיה להקב"ה נחת רוח מזה ,וזה יהיה השער שלו לה'.
וכמובן שדבר זה צריך להיות בהשכל ודעת ,לדעת באיזה
אופן לעשות כן ,וידע שיוכל להקל ממנהגיו באופן של
חשש יוהרא ,וכן ידע שלא כל המצבים שווים .אבל עכ"פ
זהו עיקר ענין מנהגי החסידות שעל פי מידת החסידות,
דברים שחידש אותם מעצמו .ואילו מנהגי החסידות
הקבועים עניינם הוא מצד ההתקשרות לצדיק ולעדת
הצדיק ,וכן שיש בהם דין ותורת מנהג ,וכאשר מקיימים
אותם באופן טוב וראוי יש מזה תוצאות טובות.
ודעת לנבון נקל שיש לדעת שאין זה יותר ממנהג ,וכן
יש לדעת במנהגים המובאים בשו"ע שהם רק מנהג ולא
דין ,ואם יהיה איזה סתירה בין מנהג לדין אזי בדרך כלל
הדין עדיף יותר ודוחה את המנהג .ואף שיש לפעמים
שמנהג דוחה הלכה .וצריך לעשות שאלת חכם לדעת מתי
המנהג דוחה הלכה ומתי להיפך ,ועכ"פ צריך לדעת את
החילוק שבין מנהג והלכה.

בענין פסילת מנהגים אחרים
והנה לפעמים נהוג אצל חסידים ,שמי שאינו נוהג כמו
מנהגיו אזי הוא נעשה פסול בעיניו ,כי הוא סובר שכיון
שבחסידות שלו נוהגים כן הנה זהו הדרך הנכון והישר,
ומוכרחים לנהוג דווקא במנהג זה .וכל אלו שאין נוהגים
כן ,אזי פשוט אינם יודעים את הדרך הנכון .ומהאי טעמא
לא ישתדך עם מי ששייך לחסידות אחרת .ואם יקח חתן
לבתו מחסידות אחרת אזי ישתדל ויפציר בו כסדר לנהוג
כמנהגיו ,כי כן הוא הדרך הנכון להתנהג ,שהרי כן
מתנהגים אצלם .וכמובן שזהו דבר שאינו נכון כלל והוא
מגולמי החסידות ,כי מדוע לא יבין שאמנם הוא נוהג
במנהג זה אבל אצלם אין נוהגים כן.
והרי לא עצם המנהג הוא העיקר אלא שמי שייך
לחסידות זו אזי ההתקשרות שלו לרבו הוא על ידי שנוהג
במנהגים אלו .ובאמת גם הוא עצמו לא היה צריך לנהוג
במנהגי חסידות ,ומה שהוא נוהג במנהג זה הוא רק מצד
ההתקשרות שלו לרבו ,והנה הוא הינו מקושר לרבו שלו
ויש לו את המנהגים שלו ,ונמצא שגם על פי דרך
החסידות שלו אין שום ענין שהלה ינהג כמו מנהגיו אלא
כמנהגי רבו.

באהבתה תשגה תמיד
אך אגב אורחא ,יש לדעת שיש גם מושג של 'חסרונות
חסידיים' .ויש חסרונות חסידיים שהם אכן חסרונות אבל
הוא מלא חן ,ואם צריך שיהי' לאדם חסרונות טוב הדבר
שיהיה לאדם חסרונות אלו .והחסיד בעצמו יודע ומבין

שהוא חסרון אבל הוא דבר טוב ,ובבחי' באהבתה תשגה
תמיד )משלי ה ,יט; ירושלמי ברכות פ"ה ה"א( ,שמחמת
אהבת ה' שיש לאדם הרי הוא יכול לעשות איזה חסרונות
ודברים שנראים כדברים שאינם טובים ,אבל הוא בא
ממקור טוב .וכגון בענין הנ"ל שאף שיודע בעצמו שאינו
צודק במה שהוא סובר שרק המנהגים שלו הם אמיתיים
ונכונים ,ומכל מקום בבחי' באהבתה תשגה תמיד הרי הוא
מקפיד מאד וסובר שצריך לנהוג דווקא במנהגים האלו.
והוא דבר שכיח באלו עדות החסידים שמקפידים מאד
על המנהגים ,שיאמרו שמוכרחים לנהוג דווקא כן ולא
באופן אחר ,ומי שמתנהג באופן אחר נחשב אצלם כמי
שהוא מופרך לגמרי .ובאמת הרי הוא יודע בעצמו היטב
שאין זה כך ,ומה שהלה אינו נוהג כך כי אין זה המנהג
אצלו .אלא שהוא מבטא בזה ביותר את ההתקשרות
הגדולה שלו אל הצדיק ,שלא רק שהוא נוהג כך אלא הוא
גם מוחה באחרים שאין נוהגים כך .והוא כל כך מקושר
באותו צדיק עד שכאילו אין צדיק אחר זולת רבו.
וכגון שהיו יכולים לשמוע מפי חסיד בעלזא בראותו
אחד שאומר תהלים בשבת בבוקר ,ויאמר לו הינך מחלל
את השבת ,ואמירת תהלים בשבת הוא כמו חילול שבת,
שאין לומר תחינות ובקשות בשבת ,כפי שהקפידו על
כך בבעלזא .ואף שהוא יודע שבטשערנאביל המנהג הוא
לומר כל תהלים בשבת בבוקר לפני התפילה,
ובטשערנאביל הוא קפידא גדולה מאד לומר כל תהלים
בשבת בבוקר .והחסיד טשערנאביל יאמר לעומתו כיצד
אפשר לגשת לאמירת נשמת בלי לומר כל תהלים לפני
התפילה .וגם מי שהוא חסיד בר דעת יוכל לומר כן,
שזה בא מחמת גודל דביקותו במנהגי החסידות שלו
שאינו יכול להבין איך יכולים להתנהג באופן אחר ,ועל
כן שניהם מתבטאים באופן זה להדגיש שלא שייך אחרת
מהמנהגים שלהם .ואלו הם מהחסרונות שיש להם חן
חסידי ,וחן של התקשרות לצדיק ,שההתקשרות הוא כל
כך חזקה ואמיצה עד שהוא באופן שמרגיש שאין יכול
להיות בדרך אחר .אבל אלו ואלו בוודאי מודים שכל
דרך ישר הוא בעבודת ה'.

אין למדים הלכה מפי מעשה
ויש שטועים כשרואים איזה אימרה חסידית או איזה
סיפור חסידי ,והם חושבים שדברים אלו הם הוראות
למעשה ,אבל האמת הוא שדברים אלו אינם בתורת
הוראות למעשה ,אלא שחסיד זה עשה כן בבחי' באהבתה
תשגה תמיד .ובפרט בכמה דברים שאינם נכונים שחסידים
עשו לפעמים ,שאין לדבר אלא מקומו ושעתו ,ובוודאי
שאסור לחקות אותם .וזהו אחד מהיסודות שאסור ללמוד
הלכה למעשה מפי סיפורי מעשיות ,כי צריך לדעת אל
נכון מה היה המצב אז וכל פרטי המעשה שהיו שם.

= וט =
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ולדוגמא מה שקראתי לאחרונה באיזה ספר מעשיות
על הפלגת מסירות נפשו של חסיד אחד שרצה לנסוע
ולהכיר את כל צדיקי הדור ,וידע שאשתו לא תניח לו
לנסוע ,ועשה תחבולה שלימה לנסוע בסתר והניח את
אשתו לבד במשך שני שנים ובאותו זמן נסע להסתופף
בצל כל הצדיקים .והנה כמובן שמי שיחקה דבר זה
בזמנינו אינו אלא שוטה מופלג ואכזר ולית דין בר נש,
שעוזב את ביתו ואינו אומר לאן הוא הולך .ואין ללמוד
ממעשה זה ,כי מאן יימר שהלה עשה כנכון ,וגם יש לדעת
מה היה המצב אז ומה היה עם אשתו וכו' .ואלו הם מן
הדברים שלא שייך לחקות אותם .ואדרבה הרי רובא
דרובא מהחסידים לא התנהגו כן.

מיסודות החסידות להבחין בין עיקר לטפל
וכפי שהקדמנו שאין שו"ע קבוע במידת החסידות,
ולפעמים מה שאצל אחד הוא מידת חסידות ,אזי אצל
אחרים לא רק שאינו חסידות אלא הוא ממש ההיפך ממידת
חסידות שאין לך היפך גדול ממנו .שהרי אחד מהיסודות
בחסידות היה שלא לעשות מטפל עיקר .ואף לגבי כמה
דינים המבוארים בשולחן ערוך ,סברו שכדי לצאת ידי חובת

הלכה עיקרית שבשולחן ערוך ,דחו הלכות אחרות שאינם
רק כטפלים לגבי עיקר זה .וכגון שמחמת הכוונה בתפילה
הקילו בדין זמן תפילה ,כי סברו שאין חובת זמן תפילה
עיקרית כל כך כמו החובה העיקרית של כוונה בתפילה ,ועל
כן רשאים להקל בזמן תפילה למען הכוונה בתפילה .ואמנם
דבר מחודש הוא .אבל ענינו הוא שלא להדגיש את הטפל
אלא את העיקר.
אבל מי שנעשה חסיד והולך להדגיש דווקא את
הענינים הטפלים ,כגון שיעשה מחלוקת על איזה מנהג
טפל .הלא הוא היפך החסידות ממש ,שהרי אהבת ישראל
והשלום הוא עיקר גדול בחסידות וביהדות ,לדעת שכל
ישראל קדושים הם וצריך שיהיה אחווה וריעות ביניהם,
וכמה הפליגו חז"ל בגדולת השלום ובחשיבות השלום שבין
איש לאשתו .והנה הוא הולך ודוחה עיקר ביהדות
ובחסידות ,עבור איזה חומרא טפילה שבחסידות .והרי זה
היפך ענין החסידות שלא לעשות מעיקר טפל.
ודבר זה יש להדגיש כאשר מדברים מענין ההידור
בחלק המעשה שבחסידות ,שיש לדעת מהו עיקר ומהו
טפל ,ולגשת לענין ההידור במעשה כמו חסיד אמיתי.
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 -עולמי -
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נפ’ ח’ אדר תשל”ט לפ”ק
ולע”נ בנה היקר והאהוב
הב’ יעקב מנחם ע”ה בן ר’ יחזקאל ישעי’ נ”י
נפ’ כ”ב אדר א’ תש”ס לפ”ק
ולע”נ
האשה היקרה והחשובה
מרת שרה ב”ר אליעזר ע”ה
נפטרה י’ כסליו תשע”ט לפ”ק

תומך השנה:
לע”נ הר”ר שמואל קלמן ב”ר יעקב דוד ע”ה
נלב”ע ביום שמח”ת שנת תשס”ה לפ”ק

נדבת ידידינו עוז
הרבני החסיד המופלג והמפואר

מוהר"ר יעקב יהודה הכהן קנאפף הי"ו
לרגל שמחת נישואי נכדתו תחי'
במז"ט ובשעטו"מ
בת בנו הרה"ח אברהם בנימין הכהן הי"ו
עב"ג החתן המופלג בתורה וחסידות
כמר ירוחם הי"ו
עב"ג בת מחותנו הרה"ח המפואר
מוה"ר דן פלוסברג הי"ו
זכות הפצת התורה יעמוד להם ,שיזכו לבנות בית נאמן בישראל,
ושיזכה לנחת לרוב מהם ומכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא
מעליא לאורך ימים ושנים טובים ,אמן.

המערכת

נדבת ידידינו הרב החסיד המפואר בנש"ק
הרב אלעזר אלימלך מיללער שליט"א
לרגל שמחת אירוסי בנו
החתן המופלג בתורה וחסידות
כמר אברהם חיים ני"ו
עב"ג בת הרה"ג ר' הערשל שימשאוויטש שליט"א
יזכה לנחת לרוב מהם ומכל יוצ"ח מתוך אושר ועושר וכט"ס.
~~~
נדבת ידידינו הרב החסיד המפואר
הר"ר נתן נטע רעטעק הי"ו
ובנו האברך החסיד הר"ר חיים צבי רעטעק הי"ו
לרגל הולדת הבת/נכדה במז"ט
יזכו לנחת לרוב ממנה ומכל יוצ"ח מתוך אושר ועושר וכט"ס.
~~~
נדבת ידידינו הרב החסיד המפואר
הר"ר משה זלצמן הי"ו
לרגל שמחת נישואי הבת במז"ט
יזכה לנחת לרוב מהם ומכל יוצ"ח מתוך אושר ועושר וכט"ס.

= זט =
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