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 .'כולן שוים לטובה' –. וברש"י "שני חיי שרה ויהיו חיי שרה..."

 

הלא בדרך כלל חיי האדם מורכבים מעליות וירידות. ואם כן כיצד שייך לומר את כוונת רש"י הק' כולם שוים לטובה,  להבין יש

, שכן בסוף עדיין אינו דומה תחילת חייו לסופם שכולם שוין לטובה, ואף אם נאמר שכל החיים האדם נמצא במצב של עלייה,

 ?חלהצריך להיות במקום הרבה יותר גבוה מאשר בהתהוא 

 

ולבני הפילגשים "כתוב משום שלאחר מכן  ,סתירהלכאורה יש כאן . ""ויתן אברהם ליצחק בנו את כל אשר לוהפרשה, בסוף 

ואם נתן הכל ליצחק כיצד נשאר לו מה לתת לבני הפילגשים, ואם נתן לבני הפילגשים, ... "אשר לאברהם נתן אברהם מתנות

 לא נתן ליצחק את הכל?רר שבמת

 

לשפ"א גם כאן אנו נתקלים במילה 'בכל' ויש להבין מה טמון במילה זו? . "זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכלואברהם "

וּות, כלומר  תַּ אינו נמדד  'לטובהכולם שוים המושג ' –יש מהלך שם מבאר שהאדם צריך להביא את עצמו לחיות במידת הִהשְׁ

מדרש לצדיקים... עוד מובא בתו גנז הקב"ה אואור הגנוז ה אהו 'טוב'טוב? מהו  דווקא באיכות, וכעת נבאר דבר זה:בכמות אלא 

ויש לבאר מהי המלכות והדרך ארץ? '. המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ'חז"ל השבוע בשם 

מדגיש שקיבלו עליהם עול תורה ובכל זאת יש להם עדיין שיג ושיח גם במלכות ודרך ארץ? ויותר מזה הרי רואים אנשים רבים 

! והכוונה היא שלאדם 'דרך ארץ ועול' 'מלכות עול'אלא  'מלכות ודרך ארץ'שמה שכתוב מעבירים ממנו לא כתוב זי"ע השפ"א 

זכות. אם לוקח את המצבים שעובר ומפרש ללו יש בחירה האם כל דבר שעובר במלכות ודרך ארץ יהיה בשבילו עול, או שיהיה 

הרי זה עול, ואם רואה בצורה חיובית הרי זו זכות, ובהמשך נבאר אי"ה מהי הכוונה לראות הכל בצורה  אותם בצורה שלילית

 חיובית.

 

 בזוהר הק' אקבל עליו עול תורה! מהו עול תורה? מוביעל ידי שרק כדי שאדם יחיה כל מה שעובר בראייה של זכות, זה  עכ"פ

עוד  .הקב"ה ברא את העולם עם אותיות התורה הק'התורה היא מורכבת מאותיות.  .'הסתכל קוב"ה באורייתא וברא עלמא'

והטעם לכך ספר התהלים שכתב דוד המלך ע"ה יכול למצוא כל אחד ואחד את עצמו ואת מעבריו השונים, שב מובא בספה"ק,

התהלים מתוך המעברים שעבר. וע"י שבכל מעבר מצא את אותיות התורה הק' משום שדוד המלך חיבר את ספר הוא 

, הבושה שביישו אותי אומר דוד המלך"חרפה שברה ליבי" ת את אותו המעבר יכול היה לחבר כזה ספר! ולדוגמא: יֹוחַּ מְׁ ש  

לכל הפחות שיבוא מישהו לומר  – "ולמנחמים"חיכיתי שמישהו יניד את ראשו לעברי ואין...  – "ואקוה לנוד ואין" – שברה אותי

ולכאורה מהיכן אזר  "אהללה שם אלוקים בשיר ואגדלנו בתודה"!... ובהמשך אומר דוד המלך "ולא מצאתי"לי דברי תנחומים, 

להודות להשי"ת? מבאר הבעש"ט הק' משום שחיפש בכל מעבר למצוא  –כאלו עוז ותעצומות בתוך כל הכאב שמתאר שם 

"ת הטמונה באותיות הללו של התורה הק'. וכשהתחבר לאותיות אלו עשה מהם שיר ושבח לרבש"ע שם את החיות של השי

כיון שאם הכל מגיע ממנו זה ודאי טוב! וכבר ידוע על פי הקבלה שישנם ד' דרגות המכונים: טעמים נקודות תגים אותיות. והאות 

וד משמעותי מכיון שכל ניקוד מורה על הנהגה שונה היא הכלי שמקבל את האור ומעליה התגין ומעליה הניקוד שגם הוא מא

]וביתר ביאור, כל אות ואות מורה על הנהגת ה' בבריאה. וא"כ באות. ומעל הכל הם הטעמים, והטעמים הם הניגון של התיבה. 

'              ' 
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על פי האות ניתן לדעת את ההנהגה שיש עכשיו. ולכן כשאדם הופך את המילה הוא גורם לכך שתהיה השפעה חדשה של 

את  –הטעמים שהם הדרגה הכי גבוהה, ואת מה הוא ניגן?  לבחינת דוד המלך הגיע במעברים שלו לשיר לה' היינוהנהגה[... 

אותם אותיות שגרמו לו לכאב ולחרפה ולבדידות, שם חיפש ומצא כיצד הופכים את האותיות האלו על ידי הטעמים לשיר 

הוא המקום הגבוה ביותר שנקרא  'עול תורה',להכיר אותו דרך הכאב. מקום זה הוא ה –ושבח לקב"ה שזיכה אותו בקשר בורא 

 המתקת דינים בשרשם!!! –בספרי החסידות 

 

 ולכאורה יש להבין מדוע השתמש אליעזר .'עבד אברהם אנכי'ויאמר  כתוב,אנו מוצאים אצל אליעזר עבד אברהם ש השבוע

לומר שהוא המנהל הלוגיסטי של כל הנכסים של אדונו אברהם... בד את עצמו ולכבעוד שיכול היה  ,עבד –בלשון כה בזויה 

רהם אבינו ע"ה בכלומר כיון שהיה דבוק בא – 'עבד משכיל' אליעזר הגיע להשגה של ובין כה אף אחד לא יכול להכחישו?

והנהגת ה' מנגד שמובילה אותו בכל צעד, ובשל כך  ,ובדרכו גם הוא עבד בצורה זו של הכנעה והכרה בכל דבר את שפלותו

בדה שהיה עבד של אברהם היתה לו מעלה עצומה ולכן לא רק בק בברוך. על כן בעּוד  כותב הזוה"ק זכה לצאת מכלל ארור ולִ 

 בי וגילוי מציאות השי"ת בכל דבר.שלא התבייש בזה אלא להיפך היה גאה בזה שזכה ללכת בדרך זו של ראיית החיו

 

 

אל תאמר שהימים ' על הפסוקו צא מכלל ארור לברוך...ימחליט האם יההשפ"א זי"ע בכל דבר שאדם עובר בחיים הוא  אומר

 ונבאר: '...שלפי זַּּכּות הדור משתנה הזמן' –מבאר רש"י במקום  ,'הראשונים היו טובים מאלה כי לא בחכמה שאלת זאת

 

מוחין דקטנות כידוע. כשאדם במוחין דקטנות אדם  דגדלות, ויש מצבים שלבים בחיים של מוחין ישנם מצ ,הבעש"ט הק' מבאר

מאוד פגיע ומאוד רגיש ובעצם הבעיה המרכזית היא שמה שעובר על האדם בכזה זמן שהוא לוקח את זה באופן אישי, ולכן 

בריאה. בכללות הב"ה מצב טבעי שטבע הקאינו אישי אלא כל דבר מציק לו אז. אך דוד המלך ע"ה מגלה לנו שמצב זה הוא 

כי המצב של קטנות הוא גם בגרמי השמים קיים. אז היינו  –לפעמים הקב"ה רוצה מאיתנו שנהיה בדומיה  "לך דומיה תהלה",

רק להתבונן ולזכור שיש לכך גם טעם שהקב"ה שם אותו במצב הזה, האדם נדרש לתת את הדומיה הזו, להרפות, לא להגיב, 

שאין זה הצלחתו הפרטית אלא הנהגה שהקב"ה מנהיג אותו בפרטיות כפי  ,בשיא כוחותיוכשהוא  להכיר גםוהוא כדי שיעבוד 

קטנות לא יתיאש ולא יישבר שם אלא ילמד מזה את מציאותו שלולי עזר שמנהיג את העולם בכלליות. ומנגד כשהוא במוחין ד

צב זה אלא יבואו גם יבואו זמנים טובים יותר של וכמו כן יזכור שלא לעולם יישאר מ השי"ת באמת אינו יכול להתקדם בכלום.

 מוחין דגדלות.

 

זו גורמת לו לאדם שתמיד יחיה בקשר בורא, כי בכל מצב שנמצא יזכור את המצב שכנגד ולעולם לא יבוא לא לידי  הנהגה

 גדלות ולא לידי שיברון.

 

צדיק הוא הקשר הזה שהוא כל הזמן מחפש בכל בזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיווה הוא הדרה, הביאור למילה מובא 

הוא הודה ' במושגמצב אפשרי כולל את הזמנים שהוא לא מצליח להיות בקשר אמיץ וחזק כפי שהוא במוחין דגדלות. משום ש

הוא מקרין  קשר בוראבשאם האדם מרגיל את עצמו לחיות כשהוא במוחין דגדלות  – ' טמון חידוש והואהוא זיווה הוא הדרה

 שיעזור לו בזמנים הפחותים יותר של המוחין דקטנות שיהיה לו שם לעזר ג"כ לא לאבד את הקשר. רושם

 

כמו כן מצאנו אצל שאר ו ,'ויתן אברהם ליצחק בנו את כל אשר לו'. 'וה' ברך את אברהם בכל'בפסוק שפתחנו הפשט  זהו

אמונה לעבור כל מעבר מתוך קשר בורא. זהו מה שנתן . ו'כל' זה הוא נקודת הכלויעקב  מכליצחק  בכלהאבות הק', אברהם 

 .הכל לו יש ממילא שצריך מה בדיוק זהו לו שיש שמה באמונה חי שכשאדם משום – כל נקרא זה ומדוע. אמונה – ליצחק אבינו אברהם

לאמר  –, כי כמה שהיה לו לא הספיק לו ורצה עוד ועוד, לכן אמר רק רוב 'רב'לי  שאמר ישלהיפך, אמנם אצל עשיו מצאנו 

 שאין לו הכל...

 

גם יתבאר מה כוונת רש"י הק' כולן שוים לטובה, כי שרה אמנו עבדה כל חייה לראות את הקב"ה בכל מעבר ומעבר  כעת

או בירידה כפי שביארנו שאין זה מצב אישי שאמור להשפיע עלי ישירות אלא אני  וממילא אין זה משנה אם כרגע אנו בעלייה

רק צריך להתחבר למצב הזה למצוא שם את נקודת האמונה הנדרשת ממני וממילא אז האותיות של המוחין דקטנות 

  מאירות אל האדם ומשפיעים עליו הנהגה של קשר בורא.

 

 ]שיעור בפרי הארץ פרשת חיי שרה 

 נמסר: מוצש"ק פר' וירא תשע"ז[

 
 'עב          '
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"וה' ברך את אברהם בכל, במדרש על הפסוק, וה' ברך את 

אברהם בכל, בשביל המעשרות. שנאמר ויתן לו מעשר 

 מכל"...

 

ברך את אברהם בעקבות המעשרות שנתן. במאמר הקב"ה 

ווארט נפלא בשם הרה"ק מברדיטשוב זי"ע. המוסגר נפתח ב

ר' ש ֵֹ עַּ ר תְׁ ש ֵֹ עשר בשביל שתתעשר, כשאדם נותן  – 'עַּ

מעשרות הרי שממעשרות אלו יעשיר כל כך שבשנה הבאה 

ייתן מעשר ממה שנשאר לו משנה שעברה. לדוג': אם לאדם 

₪. הרי שנשאר לו תשעים ₪, ונותן מעשר עשר ₪ יש מאה 

ת שלו בשנה הבאה, כלומר אלו יהיו המעשרו₪ תשעים 

זהו הכח של המעשרות ₪... שיתעשר וירוויח תשע מאות 

 שנותן ברכה בכל מה שנשאר לאדם.

 

"והענין הוא לפי דברי הארץ זי"ע ניגש לפנימיות הענין.  הפרי

מבאר הזוה"ק כי  הזוה"ק על ואברהם זקן בא בימים ע"ש".

העבודה הזו להגיע עם עבודת המידות של כל הימים זו עבודה 

עם כל  –של כל רגע עד שמגיעים לאברהם זקן בא בימים 

הימים. היום אנשים רגילים שהכל 'ביד מיד וליד', אך בעבודת 

ה' אין זה כך. כי כל רגע זו עבודה חדשה, כך עבד אברהם 

 אבינו ע"ה.

 

דרך צחות כבר אמרו רבותינו ז"ל על  "ולהסביר הענין על

ברזילי הגלעדי שהיה בן שמונים שנה ואמר האדע בין טוב 

שהיה כבר זקן ולא  לרע אם יטעם עבדך את אשר אכל"...

לא משום שהיה זקן אלא  "ואמרו רבותינו ז"להרגיש בטעם, 

שטוף בזמה היה וקפצה עליו זקנה, והנה באמת שעל כל 

 תאוות העולם נאמר"...

 

. כלל זה תקף  ידוע עַּ בֵֹ ִעיבֹו ש   רְׁ ב ּומַּ עֵֹ ִביעֹו ר  שְׁ מאמר הגמ' מַּ

בכל המידות שאדם נמדד בהם. כל גירוי או תאוה שאדם 

נלחם לא להיגרר אחריהם אלא מרעיב ומשתיק את תאוות 

עַּ  בֵֹ הוא נרגע ודעתו מיושבת עליו. אך 'משביעו רעב'  –גופו, ש  

וייו, אינו משקיט בכך את ברגע שאדם נותן דרור ליצריו ומאו –

הגוף משום שהגוף ממשיך לחפש עוד ועוד, והאדם רק הולך 

 ומזקין, נחלש ומתעייף.

 

הארץ מדגיש ב' נושאים. א. שענין התאוות שמחלישים  הפרי

ומזקינים את האדם שייכים בכל התאוות. ב. בהמשך הדברים 

נראה שגם בעבודת ה' אפשר למצוא כעין זה, אמנם שם 

"ל שבעבודת ה' הנפש רק מתחזקת והולכת להיפך אמרו חז

 מתאוות עוה"ז, ונבאר אי"ה גם את ההבדל ביניהם.

 

"וכן אמרו רבותינו ז"ל על כל התאוות אין אדם מת וחצי 

תאוותו בידו, ולכן הם מזקינים דעתו של אדם מהיות אין דעתו 

נחה תמיד ומתאוה והכתוב אומר תאות עצל תמיתנו וכן 

]בהמשך הדברים מבאר ושכה מחלה לב". פסוק תוחלת ממ

ה של הנאות בעולם הזה,  ס  הפרי הארץ כי יש לכל אדם ִמכְׁ

"והנה על דרך  וברגע שמבזבז אותם מיד, זו הסיבה שמזקין[...

זה אפשר למצוא בעבודת ה'. להיות דבר ה' יקר למצוא ואי 

אפשר להסתפק ממנו שכל הגדול מחבירו משיג עומק רום 

 ל השגותיו מאין ואפס נחשב לו"... הנעלם מאיתו וכ

 

הפרה"א כי גם בעבודת השי"ת ניתן למצוא את  מבאר

הצימאון של הנפש לרדוף אחר עוד תורה ומצוות, וא"כ יש 

להבין מהו ההבדל לכאורה בין דברים גשמיים המתישים את 

האדם ברדיפתו אחריהם לבין עבודת השי"ת המחדשים את 

? הביאור על כך מביא כוחות האדם לעשות חיל בעבודה

"מה שאין כן בטן רשעים הפרה"א בפרשת ויגש כדלהלן: 

תחסר ומשביעו רעב כדרך כל התאוות, שאין אדם מת וחצי 

תאוותו בידו. כדרך הקליפה שכל חיותה הוא הריבוי והפירוד, 

 הפך הקדושה שהוא אחדות פשוט".

 

להבין את המושג 'אחדות פשוט' נקדים את דברי בכדי 

הק' בפרשת נשא שמבאר את דברי הזוה"ק  הבעש"ט

שאומר שכשאדם מקיים מצוה בשלימות שמגיעה לדביקות 

בורא, כאילו קיים כל התורה כולה. והטעם לכך משום שכל 

להגיע לדביקות בה'.  –המצוות יש להן מטרה אחת והיא 

ממילא כשאדם דבוק בה' על ידי מצוה אחת מתרי"ג המצוות 

ות ומה בכך אם מצוה זו או הרי הגיע למטרה של המצו

אחרת, יתר על כן, כל המושג תרי"ג מצוות ישנו רק כאן 

בעוה"ז אמנם למעלה במקור הכל אחדות אחת פשוטה, 

להגיע להתקשרות עם הבורא ב"ה. ולכן כל מצוה שכזו 

נחשבת לו כאילו קיים כל תרי"ג מצוות. משא"כ בענייני עולם 

כן בתאוות שהן  הזה שעשוי מפרטים ופרטי פרטים, וכמו

שונים ונפרדים זה מזה, והמטרה שבהם היא כל אחת בפני 

אחריה הוא רץ ללא  –עצמה, הוי אומר כל תאוה שאדם רץ 

טעם ומהות פנימיים המקשרים את כל התאוות יחד, לכן 

 הגוף שרץ כל הזמן אחר תאוות שונות מתעייף ומזקין.

 

מיות בעומק העניין הלא סוף כל סוף גם התאוות הגש אך

ניזונות מאי"ס ב"ה, וא"כ שוב יש להבין מהו ההבדל בין 

הרדיפה של הנפש בעבודת ה' לבין הרדיפה אחר התאוות? 

ויש לבאר, שיהודי שהוא חלק אלוק ממעל, כשעושה מצוה 

הרי שהוא עולה עד לאי"ס ב"ה ומקבל משם חיות ישירה דרך 

פתו כל העולמות וחיות זו נותנת לו תוספת כח, ולכן כל רדי

בשאר הדברים אם בכאבים או במצוות וכדו' מגיעים בסופו 

של דבר לאותו מקור של חיות שמוסיף בו כח. אך הקליפות 

וכל הסט"א לא יכולים להגיע למקור הגבוה שמגיע היהודי 

ע"י המצוות ולכן הסט"א מנסה כל הזמן להכשיל את האדם 

וה בעבירות משום שהוא עצמו אינו יכול להתחיות ממקור גב

שם אין לו דריסת רגל כפי המבואר בספרים הק'. ולכן הוא  –

כל הזמן נמצא ברדיפה אחר חיות מינימאלית שמקבל על ידי 

שמכשיל את האדם בעבירה ולוקח ממנו את אותה החיות. 

משום כך בתאוות האדם מתעייף יותר כי אין לו את החיבור 

ת מהמקור שייתן לו כוחות, אלא הוא בכל פעם צריך חיו

חדשה ממקור אחר... וממילא כשיש ריבוי פרטים במקומות 

פרודים יש הזדקנות ועייפות מהירה יותר. משא"כ בעבודת ה' 

שם הביאור זקן הוא נוטריקון זה קנה חכמה, שכל פעולה 

שעושה גורמת לו קנין בנפשו. ]כדי להמחיש את העניין נביא 

קניית מעשה בחסיד אחד שהיה נוסע מדי חודש לחו"ל לצורך 

סחורות למלא את העסק שלו. אך בעיה אחת היתה לו, 

שכשהיה מגיע לחו"ל היה עובר בביהמ"ד של חבריו 

לחסידות, ושם היה שוכח עולם ומלואו והיו יושבים ושותים 

mailto:spinkarebbe@gmail.com


 ד

 

 spinkarebbe@gmail.com  הערות והארות 

 

לחיים ומדברים דיבורים של אמונה... אמנם, בשטח המעשי 

היתה הסחורה מתאחרת להגיע לחנות והקונים היו 

.. באחת הפעמים אמרה לו אשתו, הפעם מתרעמים וכו'.

אבוא איתך לחו"ל כדי שתחילה תקנה את הסחורה. אני 

אשוב עם הסחורה ואתה תלך לחבריך... הסכים החסיד 

להסכם, ונסעו. כשהגיעו לחו"ל אמר החסיד שכבר הגיע עת 

השקיעה והוא עדיין לא התפלל תפילת מנחה, ועל כן סר 

התפלל. אשתו שהמתינה לכמה רגעים לביהמ"ד של חבריו ל

בחוץ ראתה שהתפילה 'משום מה' מתארכת יתר על 

המידה... שלחה לקרוא לו אך הוא כבר היה בגילופין שותה 

לחיים ומדבר בהתלהבות של קדושה דיבורי אמונה... אמרה 

לו: הלא סיכמנו שתחילה נקנה סחורה? והוא בשלו: לשם 

ו מה למכור. מה אנו צריכים סחורה? אמרה לו: כדי שיהיה לנ

ולשם מה אנו צריכים למכור? אמרה לו: כדי שיהיה לנו כסף. 

ולמה אנו זקוקים לכסף? ענתה: כדי שיהיה לנו טוב יותר. 

אמר לה: על מה את מדברת הלא עתה טוב לי מאוד ואין אני 

זקוק כלל לכל זה... מעשה זה ממחיש לנו שכשאדם מחובר 

לדאגה אלא למקור הכל מתאחד אצלו ואין אצלו סיבה 

 אדרבה מקבל חיות ואין זה חשוב אם בצורה זו או אחרת[... 

 

הנ"ל נותן מקום גם במעברים של האדם. כשאדם  היסוד

עובר מעברים, והופך אותם למציאות, הרי שכשל כח הסבל 

וחייו קשים מנשוא, וכאותו אחד שאמר: כיצד ניתן לסחוב כ"כ 

דם הופך את הרבה צרות על כתפיים כ"כ צרות?... אך כשא

המציאות לסיבה, ומבין שכל מה שעובר עליו הוא ממקור 

גבוה, רצון השי"ת שמתגלה אליו בדרך מיוחדת המתאימה 

לו, לתת לו חיות נצחית אם יגלה שם את הבורא, אז מגלה 

שהוא כלל אינו 'סוחב' את המשא הזה אלא הכל הוא ממקור 

 אחד, והקב"ה מוליך אותו ונושא את עולו...  

 

 !למחשבה ודותנק

 

היום בעולם רפואת  )עפ"י עריכת הכותב( ]בסיכום המאמר:

הנפש המודרנית, מקובל לקטלג כל בעיה תחת שם, כמו 

 –למשל אימפולסיביות או קומפולסיביות. הוי אומר 

כשהמחשבה של האדם משתבשת ח"ו מחמת איזה מעבר 

או תחת לחץ כבד או תאוה מסוימת, ישנם אנשים שהתגובה 

איבוד שליטה עד כדי  –תבטא אימפולסיביות כלומר שלהם 

השגת התאוה. וישנם שילקו כביכול בשיתוק מוחין ולא יוכלו 

לעשות כלום עד שה'סכנה' תחלוף... הפרי הארץ זי"ע מביא 

לנו 'מרשם' מדויק לטיפול, והוא עפ"י הפסוקים במשלי: א. 

 'תוחלת ממושכה מחלה לב'., ב. 'תאות עצל תמיתנו'

הורסות את האדם! והטעם הוא א. מפני שהן אף  התאוות

פעם לא מפסיקות לעבוד והנפש תמיד נמצאת במצב של 

רדיפה ומילוי החיסרון, ועל כן כמה שאדם ימלא את תאוותיו 

לעולם הוא ירוץ אחר תאוה חדשה שעדיין לא הורגל בה, וכפי 

שביארנו לעיל, דבר זה גורם להתעייפות החומר מאחר ואין 

וחידוש והוא רץ מדבר לדבר ללא תכלית. ב. טעם לו מקור 

נוסף הקשור קשר אמיץ לטעם הראשון והוא שלכל אדם יש 

מכסה כמה תענוגים גופו יכול להכיל במשך שנות חייו. 

ממילא כאשר האדם רץ אחר התאוות ולא נלחם להשתיק 

אותן, גומר לעצמו את המכסה... ומכאן נבוא אולי גם להבין 

ייו נוחל המון אכזבות במגוון נושאים, הלא האדם במשך ח

אמנם הכל תלוי בהסתכלות של האדם. או שיחפש את 

המסכנּות מדוע שום דבר לא מצליח לו... או שיש לו מקום 

להבין שאדרבה, הקב"ה בכוונה תחילה עוצר אותו כעת 

ממילוי תאוותיו, כדי שיפרוש ביתר חיזוק את תענוגי גופו על 

ן האדם יודע את עתו. ובהסתכלות שכזו פני משך חייו והרי אי

הוא גורם לעצמו טובה כפולה, גם במאוויי הרגע וגם 

בכלליות באיכות החיים שלו. כי כשלא מתרעם על חוסר 

מילוי תאוותו אלא יודע שיש לו כאן טובה, אין התקשרות 

טובה יותר מזה לבורא ית', )וכבר ביארנו לעיל שזה החילוק 

דות לבין רדיפת הקדושה המגיעה בין תאוות העוה"ז הנפר

ממקור השפע שם מקבל האדם התחדשות תמידית(... וזה 

גורם גם את עבודת הרגע שהשתיק את גופו, וכמו כן בזכות 

רגיעות  –זה מקבל האדם חיות לנשמתו, או בלשון העם 

הנפש, כיון שמאמין שהקב"ה פורש לו את תענוגי הגוף 

 נות חייו[...בדיוק במינון הנכון שצריך למשך ש
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 ]  ע ר בפר   ארץ פר   ח    ר  
 נ סר   צ "ק פר   רא   ע"ב[

 

 
 "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל". ובמדרש בשביל המעשרות שנתן".

נתינת המעשר ידוע בספרים שהוא נוהג בכל דבר, והרעיון שבו הוא כי מעשר הוא י', וי' רומזת לחכמה עילאה, וכשאדם  ענין
 , נחשב לו למעשר.מקשר כל דבר להשי"ת לחכמה עילאה

 
"ולהסביר הענין על דרך צחות, כאמרז"ל על ברזילי הגלעדי שהיה בן שמנים שנה ואמר האדם בין טוב לרע אם יטעם 

 עבדך את אשר אכל, וארז"ל שטוף בזמה היה וקפצה עליו זקנה".
 

הארץ זי"ע בא השבוע לבאר לנו את ענין הזקנה, וההקשר לכל עניני העוה"ז. אם אדם מרגיל את עצמו בעניני העולם  הפרי
הזה, סופו שזקנה קופצת עליו, ולאו דווקא בזמה. ומשמעות הדבר הוא, כידוע שזקנים דעתם מתרחבת עליהם. מי שהוא 

ו. כמו"כ מי שמגשם עצמו בתאוות עוה"ז סופו שלא נהנה, כיון מזקין דעתו נהיית רחבה מרוב השנים והדברים שעברו עלי
אמנם  מתרחבת, ומחפש תמיד דברים חדשים שעדיין לא היה לו ולכן לבסוף נמצא לא נהנה ולא מסופק. –שהנאתו מזדקנת 

יד לא רק בעניני עוה"ז אלא גם בעבודת השי"ת הנפש מתאוה תדיר, כדכתיב במשלי "וגם הנפש לא תמלא". הנפש תמ
מתאוה, וההבדל הוא במה אנו ממלאים אותה, כי מי שממלא אותה בתאוות עוה"ז סופו שמטרפת עליו דעתו, ומי שממלא 
את עצמו בעבודת ה' ובענינים שבקדושה אזי מתחיה מזה לנצח. והטעם הוא כי הנפש שהיא רוחנית חלק אלוק ממעל, 

"ז, אין זה מדרכי הנפש, ולכן לא רק שאינה מתמלאת מזה מתאוה למלא את סיפוקה. אך כשאדם ממלא עצמו בתאוות עוה
אלא תאבה לעוד ועוד, ושוב אדם בעקבות זה ממלא עצמו בעוה"ז עד שמשחית והורס את נפשו ואת סף הרגישות שלה, 

"תאות עצל תמיתנו" וכן "תוחלת ממושכה מחלה עד שלבסוף דעתו מטרפת עליו, ר"ל. וכפי שמצטט הפרה"א את הפסוק: 
אך מי שממלא את נפשו בקדושה, יוצא מחוץ לגבולות עוה"ז מקום אשר הנפש שייכת שם, ואז גם ממלא אותה וגם  לב".

 מתאוית לעוד קדושה, עד אין סוף לידבק בה', וממילא מקבל מזה חיות לבלי סוף.
ור נפלא בשם המגיד באמת גם הגוף חפץ בקדושה, כי הוא כלי שרת ביד הנשמה הק' ולא להיפך. ובענין זה נביא ביא כי

ממעזריטש, שביאר מה הוא גן עדן התחתון וגן עדן העליון. ואמר, שג"ע התחתון הוא כאן בעוה"ז שאדם עוסק בעניני 
אכילה ושתיה ועוד הנאות אחרות וכיו"ב, וגן עדן העליון הוא הנאות רוחניות שיש לאדם כגון תפילה לימוד או עבודת ה'. 

שמגנה את כל עניני העוה"ז. ולאחמ"כ  –הוא לשון גנאי  –נס תחילה לגן עדן התחתון. וגן והחפץ ללכת בדרך ה', הוא נכ
נכנס לגן עדן העליון, שגם בענינים רוחניים הצדיק פועל ועושה בתפילותיו ועבודת ה' שלו, אולם לאחר שמתעלה לדרגה 

הענין לגנות לשון לבטל גם בעניני העדן  יותר גבוהה צריך שוב לבטל את כל פעולותיו, ולדעת שהקב"ה מסייעו לזה. וזה
 העליון. וכך מוסיף ומתעלה...

 
א"כ שהגוף הוא המשרת של הנשמה. כי אמנם הגוף עצמו גם הוא רוחני כפי שכותב הפרה"א בכמה מקומות שהגוף  מבואר

האדם שקוע הוא לא האדם אלא בשר האדם, ועיקר האדם עצמו הוא חיות הנפש אשר מחיה את האדם. ולכן כל עוד ש
בתאוות העוה"ז, יש לו כל הזמן כאבים מזה, 'תוחלת ממושכה מחלה לב', כי גם הגוף חפץ לבוא לתיקונו וזה ע"י שאוכל 

 ושותה ונהנה מהעוה"ז, אך עם מטרה לבוא דרך זה לחזק עצמו בעבודת השי"ת, ולא כדי לדכא את נפשו...
 

"והנה עד"ז אפשר למצוא בעבודת ה', להיות דבר ה' ל הפרה"א: ענין הזקנה שאמרנו, וכעת נביא את דברי קדשו ש זהו
יקר למצוא ואי אפשר להסתפק ממנו שכל הגדול מחבירו משיג עומק רום הנעלם מאיתו, וכל השגותיו מאין ואפס נחשב 

 לו. כמאמר והחכמה מאין תמצא כי הוא ית' אין סוף וכן כל השגותיו אין סוף".
 

את האדם. כי כשיש התרחבות הנפש היא מקבלת מזה חיות ותוספת חיות תמידית, כיון הזקנה בעבודת ה', שמחיה זו 
"אבל עיקר העבודה הוא ההתקשרות איליו יתברך בכל מדה ומדה ובכל אופן המתגבר על האדם שהרי שהקב"ה הוא אי"ס. 

שר בו ית' באותה מדה יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואם אתמול הפילו והתגבר עליו ורוח ה' נחה עליו להתק
 אעפ"כ מתנקש עליו היצר למחר באופן אחר ויותר קשה... וכן לעולם".

 
צחות ומליצה מספרים בשם הרבי מרוז'ין זי"ע, שתמה מדוע נקרא היצה"ר מלך זקן וכסיל, הרי תככן גדול הוא היצר  בדרך

הרשעים במאסר, אמר שמבין, כי גם שם  ומלומד גדול בתחבולות מלחמה עד למאוד, אמנם כשפעם אחת הושיבוהו הגוים
הגיע איליו היצר לפתותו, וא"כ באמת הוא כסיל כי מה יש לו ליכנס איתו יחד לבית הסוהר... א"כ מה יעשה האדם לעומת 

 היצר שמתגבר עליו בכל יום מחדש וביתר תוקף?
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לא יהנה בה כי אם בהשתמשו "אלא א"כ שהתחזק האדם כל כך עד שיצא לחירות מלהשתמש באותה מדה לעצמו כלל ו
בעבודת בוראו ית' כמאמר דוד המלך ע"ה ולבי חלל בקרבי. אז ינוח היצר מאיתו, כי במה ילכדנו אם אין לו שום הנאה 

 של להשתמש בו לעצמו"...
 

שלפנינו היתה חסידות שהתפלגה, ואחד האדמורים שבדור היה מקורב לאחד הפלגים ובאו איליו לדעת עם מי בדורות 
מצדד... אמר אותו אדמו"ר: איני רוצה לחוות את דעתי בנידון שכן חושש אני שאיני נקי לגמרי ממידת הקנאה שבי... מעשה 
זה הוא אבן פותחת בביאור הקטע הנ"ל, משום שכל הסיבה שהיצר הרע בא ומתגבר על האדם הוא מפני שהאדם לוקח את 

ות שלו. ועבודת הצדיקים תמיד היתה להגיע מהמידות הללו לעבודת המידות הקדושות ומגשם אותם עם היצרים ועם החשבונ
ה', שם אין ליצה"ר דריסת רגל ושם אינו יכול להם. כדוד המלך ע"ה שאמר ולבי חלל בקרבי. כי באמת חי ששום מידה אינה 

מעיקרה מלהשתמש לעצמו אלא בהכ עבד על עצמו להעלות חזרה לה', ]וזה מה שכותב הפרה"א בפר' כי תבוא, לעקור המדה 
בה בגשמיות בלתי לה' לבדו זהו הנקרא תשובה שלימה שמשיב המדה למקורה[. זה מה שלימד אותנו הצדיק הנ"ל, שעד 
שאנו בקושי מתמודדים עם הניסונות שיש לנו יום יום השוכנים בתוכינו, אין צריך לחפש לפתוח במערכה חדשה נגד היצר, 

 ..ולכן השיב בחכמה שמרגיש שאינו נקי.
 

גם העובדה על החפץ חיים זצ"ל שכאשר ישב בחברה שהיו נכשלים בלשה"ר, היה נרדם! איך הגיע לדרגה זו? מכיון  ידועה
 שהוציא עצמו מהמידה המגונה הזו, ואז באופן מידי אין ליצה"ר שליטה עליו שם. וזהו ליבי חל בקרבי. 

 
נין זה הוא בנין הנפש. ובדורות הראשונים נתן הקב"ה את כי ב"ואופן זה נקרא בשם גאולה ובנין בית המקדש בימיו". 

הזכות לבנות את ביהמ"ק בגשמיות, מכיון שכל דבר השכילו לפרש ולתרגם אותו לרוחניות, כגון, הכסף שהיה הוא כנגד 
ת המידות. מידת החסד, והזהב הם הגבורות. וכך העלו את כל הגשמי. אמנם היום בנין ביהמ"ק הוא רק ע"י רוחניות ע"י עבוד

ומידות נקראים בספרים הק' בשם 'ימים'. וכל אחד שנותן התאפקות במידות כגון כעס וכדומ', נקרא שנבנה ביהמ"ק בימיו, 
 "ועתה נגאל במדה זו מקושי עבודת היצר".כלומר על ידי מידותיו שלו. וזהו הפשט בפסוק, קרבה אל נפשי גאלה. 

 
"וכל עוד שאין הגאולה תהיה לו היצר מתחבט עליו, ואין שום חילוק היצר: מניח הפרה"א את עיקר היסוד במלחמת  כעת

בין פעם לשתיים למאה פעמים, ואם ח"ו עוונותיו ילכדונו אפי' בעשירי... ממילא הימים הראשונים יפלו... שהרי עכשיו 
 ה אלו גם כן בקליפה".אחרי ידיעתו גדול העצה ותושיה והמשיל על עצמו את היצה"ר לשמוע אליו הכניס ניצוצי קדוש

 
הקודם ביארנו כי מאחר וזה לעומת זה עשה אלוקים, א"כ אדם צריך עצה נבחרת כדי לנצח את היצר, כי תמיד כח  בשבוע

הטוב והרע הם במידה שוה. והעצה שאמרנו היא להגיע לאמונה שעי"ז אדם מבטל את ישותו והשגותיו ומתבטל לאין סוף 
ם זה עולם האחדות, עולם שכולו טוב. וזה מה שמבאר כאן, כי אפי' שאדם התגבר על היצר ב"ה, ושם אין את המלחמה כי ש

מספר פעמים, כעת יכול לבוא למחשבה שיש לו הכח לנצח במערכה ויש לו עצה ושיטה בעבודת ה' כיצד לגבור על היצר, 
מושך עימו את כל עבודתו הנה במחשבה זו נלכד ונופל בפעם העשירית מחמת שלא חי את הסכנה של כל רגע, ואז 

"אין חבוש מתיר עצמו, אלא א"כ בתוקף הגבורה וקדושה יתירה הראשונה לקליפה ר"ל. אך העצה היא כדברי הפרה"א: 
 שמעולם לא היה לו, או אז יכנע".

 
 

יש כל הסיבה שנפל היא ע"י שהביא את עצמו בניסיונות הראשונים לדרגת שלב האמונה, וכעת חוזר להשגה שמדמה שכי 
לו 'דרך' בניצוח היצר. אך כבר אמרנו שכל יום היצה"ר מתחדש עליו בענין אחר וביתר חוזק, ובמדה אחרת השונה מאתמול. 
וא"כ אסור להפסיק לחיות את הסכנה שבדבר כפי שאומרים בשם ר' אשר זי"ע שהפחד הכי גדול שקיים בעולם הוא הפחד 

ולא יקח לעצמו מאומה... א"כ העצה היא שוב לחזור לשלב האמונה והיראה של הצדיק אמת שלא ישכח שה' מחיה אותו 
ולזכור ולשנן שכל מה שהצליח בקדושה עד היום גם זה מעולם לא היה לו כדברי הפרה"א, אלא מאת ה' היתה זאת. ואז 

 נכנע היצר.
 

בבניה, משמע שהוא חי  כי אם אין האדם עוסק"ולכן אמרו חז"ל כל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו". 
בהשגה וחושב שמצליח ויודע וזהו חורבן לעצמו ולעולם. כי מכניס את ניצוצי הקדושה שסייעו בעדו להצליח, לתוך מקום 

 ציה ושממה מקום הקלי' ע"י שזוקף את ההצלחה לעצמו. וזהו הפשט בפסוק "ואברהם זקן בא בימים"... ואידך זיל גמור.
★ 
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 ]פר   ארץ פר   ח    ר 
 נ סר:   צ "ק   רא   ע"ג[

 

הוא לפי דברי הזוהר על ואברהם  "וה' ברך את אברהם בכל. במדרש בשביל המעשרות שנאמר ויתן לו מעשר מכל. והענין
זקן בא בימים עיי"ש. ולהסביר הענין ע"ד צחות כארז"ל על ברזילי הגלעדי שהיה בן שמנים שנה ואמר 'האדע בן טוב 
לרע'... וארז"ל שטוף בזמה היה וקפצה עליו זקנה. והנה באמת על כל תאוות העולם נאמר שכן אין אדם מת וחצי תאוותו 

 ינים דעתו של אדם.בידו. ולכן הם מזק
 

לבאר מהו לשון הפסוק, 'בא בימים', שנאמר אצל אברהם אבינו ע"ה? ומדוע ברכו ה' בכל, ומה זה כולל 'בכל'? בענין  יש
התאוות ידוע מחז"ל כי כל כמה שאדם מתאוה, ימשיך תמיד ויתאוה לעוד. ובזאת מחלק הפרי הארץ את הענין לב' חלקים, 

ם, וכידוע דברי הגמ' 'משביעו רעב מרעיבו שבע', דבר זה מתבאר ומבאר כי התאוות החומריות הן מביאות זקנה על האד
על כל התאוות. כמה שאדם מרגיל את עצמו יותר לתאוות חומריות כמו"כ הוא מאבד את סף הרגישות שניתן לו משמים 

 ן.לעצור את עצמו שלא לגשם יותר מהראוי את הנשמה. ואם מתאוה יותר גורם לעצמו זקנה חומרית שסופה הוא אבדו
 

תאוה רוחנית כדברי הפסוק 'צמאה לך נפשי כמה לך בשרי', ]וכאן עלינו להוסיף ביאור כי הנפש היא תמיד מתאוה משא"כ 
)ככתוב במשלי 'וגם הנפש לא תמלא'( רק הענין הוא במה האדם ממלא אותה האם בדבר שצריכה או ברעל[... מוסיפה 

 לאדם התחדשות. ובאמת מה ההבדל בין זה לזה?
 

בעבודת השם הוא זה שמבטל את המידות שלו ומגביר על ידי כך את המח על הגוף. מצינו בפרשה שעברה מדרש  זק"ן
שבו אברהם אבינו ע"ה הלך 'להתיעץ' כביכול עם חבריו האם למול את עצמו... וממרא הוא זה שנתן לו עצה על המילה, 

ממרא'... מבאר השפת אמת זי"ע שלכל אחד מהשלושה היה ובזכות זה זכה שנגלה ה' בחלקו, כדכתיב 'וירא אליו ה' באלני 
אינטרס שאברהם אבינו לא ימול את עצמו, כי ידעו שבזה שהם "מאשרים" לו למול את עצמו, מעתה יאלץ להבדל מהם, 
ולא יוכל לאכול עימם בשר ולא לשתות יין וכו'. אך ממרא שאף הוא ידע זאת ובכל זאת נתן לו עצה, הוא זה שכבש את 

 דותיו בכדי שאברהם אבינו יזכה בהשראת השכינה כיהודי, ולכן זכה בזאת גם הוא להדבק בשכינה.מי
 

למדים אנו לימוד עצום. שכל זמן שאנו מבטלים את מידותינו ושותקים היכן שצריך, זהו גילוי השכינה. כל התאפקות  וממנו
כל זמן שמזקינים דעתם מטפשת עליהם. זקני ת"ח  מזכה את האדם לבחינת 'דעתו מתרחבת', כידוע מחז"ל 'זקני עם הארץ

 כל זמן שמזקינים דעתם מתרחבת עליהם'. אך אם אדם נכנס למערבולת הרגשות של הטבע הגשמי, דעתו מטפשת.
 

יצרו של אדם מתגבר "אבל עיקר העבודה הוא ההתקשרות אליו ית' בכל מידה ומידה ובכל אופן המתגבר על האדם שהרי 
עליו בכל יום ואם אתמול הפילו, אעפ"כ מתגבר עליו למחר באופן אחר ויותר קשה אפי' נצחו בכל יום אעפ"כ מתחזק 
עליו היצר להפילו ברשתו לעולם... אלא א"כ שהתחזק האדם כל כך עד שיצא לחירות מלהשתמש באותה מידה לעצמו 

 כלל, אז ינוח היצר מאיתו"...
 

אותנו הפרה"א זי"ע, כי המלחמה היא תמידית. ואפי' האדם עומד במידה מסוימת היצה"ר מנסה להכשילו במידה  מזהיר
אחרת וכפי שביארנו בשבוע קודם, זה לעומת זה עשה אלקים, ואדרבה כמה שאדם יותר נכנס לעבודת ה' יש לו יותר 

יבאר בהמשך כיצד מתמודדים במצב זה. אמנם יש עצה והיא שאם אדם משתמש במידות ובתאוות קשיים... והפרי הארץ 
ועיקר מגמתו היא לעבודת השי"ת, אז יניח לו היצר כי אין לו שום הנאה עצמית מלבד לעשות את רצון הבורא. הקב"ה 

עוה"ז, כדי להפרע מהם, וא"כ מדוע אומר לאברהם אבינו 'שכרך הרבה מאד', ומקשים העולם, הלא לרשעים משלם ה' שכר ב
 אמר כך לאברהם אבינו? 

 
בשם הרבי מברדיטשוב זי"ע, במשל לאדם שהולך לבית מלון לנוח. ואוכל ושותה שם, הלא כל אחד מבין שאינו  מבארים

ובקדושת משלם כ"כ יקר עבור האוכל לבד, אלא על כל ענין המלון. אך ישנם כאלו שאינם משלמים כלל, והם עובדי המקום. 
לוי מעמיק אף יותר וממשיל זאת לבעל המלון שמקבל גם חדר ללון, ובסוף החודש כולם משלמים לו... כמו"כ אמר הקב"ה 
לאברהם אבינו 'שכרך הרבה מאוד', אך לא כאן בעולם הזה, כי מה שיש לו כאן בעולם הזה עושר וכל טוב, הוא משום 

קור הרוחני שלהם, וממילא זהו כלל לא שכר אלא דבר טבעי שמקבל כל שעבד את השי"ת, וכל המידות הגשמיות העלה למ
 עובד מטבע הדברים והמקום...

 
"ואופן זה נקרא בשם גאולה ובנין בית המקדש בימיו כי הימים נקראים מידות כידוע ועתה נגאל במידה זו מקושי עבודת 

ר מתחבט עליו ואין שום חילוק בין פעם לשתיים למאה פעמים ואם ח"ו עונותיו ילכדונו היצר. וכל עוד שאין גאולה היצ
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ממילא הימים הראשונים יפלו... ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים אלא א"כ בתוקף הגבורה וקדושה יתירה שמעולם 
 "...לא היה לו או אז יכנע. וזהו אמרו רז"ל כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו
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שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו. מבאר השפת אמת, לכאורה מה עם כל צדיקי הדורות  כל
שעבדו את השי"ת כל ימיהם וכי נאמר שכאילו נחרב בימיהם? ומתרץ כי הימים אלו המידות כפי 
שמבאר הפרה"א, ולכל אחד מכלל ישראל ישנם מידות שצריך הוא לתקן בעבור בית המקדש 

דוע, ]וכבר ביארנו בעבר שהאש היא אש רוחנית של התגברות המידות[, השלישי, שירד באש כי
ממילא כל הצדיקים הללו כבר תיקנו את חלקם בבנין בית המקדש שיבנה בב"א... אך מי שלא 
עובד על מידותיו ומתאוה בגשמיות ומזדקן, גורם בכך שמחריב בית המקדש וחלקו שלו בידים 

 רח"ל!
 

ודה שצריך להיות כל הזמן בזהירות תמידית, ולהתחבר לפן החיובי נוגע הפרי הארץ בעוד נקכעת 
שבאדם. משום שברגע של מעידה לכאורה כל הבנין נופל, ואף אם אדם התגבר מאה פעם על 
היצר ובפעם אחת נפל, נופלים איתו כל הניצוצות שכבר העלה בפעמים קודמות. וא"כ מה יעשה 

ילה לא להכניס את עצמו למקומות ודברים האסורים אדם ולא יחטא? על כך עונה: שאדם צריך תח
ולא יאמר לעצמו, אתגבר ואצליח לעמוד בניסיון. וכפי שמבואר בספר החינוך, כי רבים וטובים 
ממך אמרו כן ולא עמדו, והאדם נפעל לפי פעולותיו, ומבאר זאת בקרבן פסח, שם מצווה אותנו 

אין לשבור את העצמות. ומבאר כי שבירת התורה, 'ועצם לא תשברו בו', באכילת קרבן הפסח 
העצמות הינה ניגוד משוע לתכלית מציאות יציאת מצרים שבו אנו צריכים להרגיש בני חורין. ואם 
אדם יתנהג שלא כראוי אפי' בדבר פעוט שנראה חסר משמעות, זה יוביל אותו להיגרר ולהתנהג 

גם לצד שכנגד, ואף אם היה אדם  בסופו של דבר כחייתו יער, על כל המשתמע מכך. ועוד כותב
 רשע גמור ועלה בדעתו לשוב בתשובה, אע"פ שלומד תורה שלא לשמה הקב"ה מקבלו!

 
הנוסף אותו מבאר לנו הפרי הארץ כיצד נתמודד עם הנפילה שגוררת את כל הקדושה  הדבר

ות אין לאדם שום חלק בהתנהלומפילה אותה לסטר"א, היא האמונה והצפייה לישועת השם, שם 
  של הענין מלבד זאת שיושב ומצפה ומקוה לישועת השם שימציא לו דרך לעלות בחזרה.

 
, יש בפסוק זה כמה תמיהות, תחילה "קוה קויתי ה' ויט אלי וישמע שועתי"בתהלים פרק מ':  נאמר

מדוע כפל הפסוק לשון קוה קויתי? ושנית מהו פשר המילים ויט אלי, כשיכל הפסוק לציין זאת בלבד 
"אין ביד ה לה' וישמע שועתו? מבואר בילקוט שמעוני יסוד נפלא וחשוב לעבודת השי"ת, שקו

אומרת הגמ', כשאדם מתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל, כדי שיהיה כל הזמן  ישראל אלא הקיווי"!!!
כי התפילה אינה האמצעי להגיע למטרה אלא היא עצמה המטרה! בקיווי. משמע מכאן דבר עצום, 

ישועה כבר אינו בגדר מצפה, ואז הוא פחות דבוק בה' מטבע הדברים. האדם נשאל אדם שמקבל 
ציפית לישועה? הציפייה היא הנותנת לאדם דבר נפרד ומיוחד מעבר לעצם הבקשה שלו אם  –

אל ה' חזק ויאמץ  קוהתתמלא ואם לאו. הציפייה נותנת לאדם התקשרות לבורא. וזה מה שכתוב "
 הקיווי והציפייה.  –אל ה'". פעמיים כתוב קוה אל ה', כי זהו חלק מהתכלית של הענין  וקוהלבך 

 
עוד ביאור בענין זה מאת הרבי מקוברין: שכשלאדם קשה יאמר 'לישועתך קיויתי ה''. ואם ישנו 

. עדיין לא עזר לו מאומה יאמר, 'קיויתי ה' לישועתך', ואם גם אז לא נענה יאמר 'ה' לישועתך קיויתי'
והביאור הוא בדיוק מה שביארנו, כי העיקר הוא לקוות, ויש לנצל את הקשר הנפלא הזה עם הבורא 

 'יחל ישראל אל ה' מעתה ועד עולם'.כל זמן שלא נענה. כמה זמן ניחל? 
 

כמה שיותר  -זה מבואר היטב כל מהלך הפרק. אומר דוד המלך ע"ה: קוה קיויתי ה', כפל לשון לפי 
קשר. ויט אלי וישמע שועתי, הקיווי גורם לאדם 'ויט אלי' הוא מטה את האדם  לקוות, כמה שיותר

אל בוראו ואז האדם יכול להמשיך לעצמו ישועה 'וישמע שועתי'. ממשיך הפסוק הבא ואומר: "ויעלני 
מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשורי", לאחר שאדם טובע בטיט כביכול וכל תזוזה 

ביע אותו יותר, נותן את הקיווי ומצפה לישועת ה' נטו בלי שום התערבות מצידו שיעשה רק תט
]כי באמת אינו יודע מה לעשות מאחר ואין לו שום עצה[... ואז מקבל מאת ה' כוחות חדשים 

לפתע מגלה מוצא מהסבך עליו לא חשב ולא ידע קודם  –שפועלת האמונה הזו. ויקם על סלע רגלי 
וממילא מבאר הפרי הארץ שהאמונה  פתע סלע שנוכל לאחוז בו את רגלינו...לכן, כי היאך הגיע ל
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הזו יחד עם התחזקות היראה והתגברות המידות לעבודת השי"ת, הם בכוחם לתת לאדם את הכח 
 להיות מושל ברוחו.

 
קרי מידותיו, לשעבדם אל הקדושה ולא  –גם הפשט ואברהם זקן בא בימים, שעבד על כל ימיו  זהו

אומה מהעוה"ז. וכל כמה שאדם מגשם את עצמו בתאוות עולם הזה, קופצת עליו זקנה, כן נהנה מ
הוא להבדיל בעבודת השם כי כמה שאברהם אבינו ביטל כל מידותיו לעבודת השי"ת קפצה עליו 
זקנה ויצא לגמרי מן המידות והתבטל ביטול גמור לקב"ה. ואז זכה שיקויים בו וה' ברך את אברהם 

קשרות נקראת 'כל', לשון כולל שניים לאחד, וכמאמר "כי כל בשמים ובארץ". ושניים בכל. כי ההת
 אלו הן הם היראה והאמונה שדיברנו מהם שבעבורם זכה בהתקשרות הנ"ל.

  
  ר  ח   ]  ע ר בפר   ארץ פר  

 נ סר ב  צ "ק פר     רא   ע" [

  
 "חכ    קנ  ז –"זק"ן 

  
  
  

 
 

והענין הוא לפי דברי הזוהר על ואברהם זק"ן בא בימים עיי"ש. "וה' ברך את אברהם בכל, 
ולהסביר הענין ע"ד צחות כארז"ל על ברזילי הגלעדי שהיה בן שמנים שנה ואמר האדע בין טוב 

 לרע אם יטעם עבדך את אשר אכל. וארז"ל שהיה שטוף בזמה וקפצה עליו זקנה"...

  

תאוות, ואדם צריך להשתמש בכח הזה. הפרי נתן לנו כח מיוחד לעצור את עצמנו בכל ה הקב"ה
הארץ זי"ע בא לבאר השבוע שע"י ההתבוננות שהאדם נותן בכל דבר הינו יכול לנצל את הכח 

 הזה של ההתגברות, וכפי שנראה להלן.

  

גדולי ישראל מצינו דבר זה שכל דבר היה מחושב אצלם וכל זה כדי לשמור על טהרה וקדושה  אצל
חיים  וות. בשבוע קודם חל ה'יארצייט' של החזון איש זצ"ל. בספרו של ר'ושליטה מלאה על התא

ברים מובא שהחזו"א היה עושה לחתנים תנועות משונות בידיו הקדושות עד שהיתה עולה בת 
שחוק על פניהם וכל זמן שלא היו מחייכים לא הפסיק. וכן לא היה נותן את ידו לכל אחד ובכל זמן. 

ל, לא היה נהוג במקומותינו לברך בהושטת יד, אלא לבאים מן הדרך בשם ר' ש"ז אויערבך זצ"
ובזמני שמחה. ושמע שהחזון איש אמר בדרך צחות, 'ידו של אדם אינה כהפקר שיתפסנה כל אחד 

כאן אנו מגלים ענין זה שמי שלא שומר את אבריו קופצת עליו זקנה, ועוד יתבאר בהמשך  כחפצו'...
 בעז"ה יותר בהרחבה.

  

  

"והנה באמת שעל כל תאות העולם נאמר כן שכן דרך איש מנאף משביעו רעב, וכן ארז"ל על 
כל התאוות אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. ולכן הם מזקינים דעתו של אדם מהיות אין דעתו 

 נחה תמיד ומתאוה והכתוב אומר תאות עצל תמיתנו".

  

ואנו נמצאים תמיד במצב אובססיבי של הארץ מבאר כי דעתו של אדם אינה נחה אף פעם,  הפרי
רדיפה. ובפרשה זו אנו למדים כיצד לנווט את הרדיפה הזו לכיוון חיובי שיזין את הנשמה ולא 
נלעיט אותה בדברים האסורים. בשם אחד הצדיקים סיפרו שהחזיק כוס בידו ואמר שישנם שני 

"ת: האחד הוא גאוה. ומהי דברים שהקב"ה ברא בעולם כדי לנסות את האדם למונעו מעבודת השי
גאוה? כשאנו חושבים שאנו מחזיקים את הכוס. ולאחר מכן מגיעה העצבות. העצבות היא 
כשמראים לאדם מן השמים שמנהיגים אותו אז יש לו שתי אפשרויות: או שמפעיל את המחשבה 
 ומקבל בהירות של הנהגת ה', או שמגיע לעצבות מחמת שחש שניטלה ממנו אפשרות ההנהגה.
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אך דבר זה נובע מעצלות המחשבה, וזה הפשט שאמרנו קופצת עליו זקנה. כי זקנה פירושה איבוד 
שליטה. וישנה זקנה של עמי הארצות שהיא זקנה שנובעת מעצלות כפי שביארנו, ויש זקנה שהיא 

שעל ידי המחשבה מגיע לבהירות באמונה ובהנהגה. לאדם יש  –נוטריקון זה קנה חכמה, כלומר 
ור ולנווט מחשבות. ואף על פי שעולות לו מחשבות זרות כל הזמן, כבר ביארנו בשבת על כח לעצ

הפסוק 'מכל עץ הגן אכל תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו'... ומקשה ר' נפתלי מרופשיץ 
עץ הגן תאכל, ולאחר מכן  מכל זי"ע, שישנה סתירה לכאורה בפסוק, מצד אחד אמר ה' לאדם

ואומר ומעץ הדעת לא תאכל? ומתרץ, שזו כוונת התורה הק' להסביר לו כי מכל  כביכול מסתייג
עץ הגן יש טוב ורע, ועל כן אם אתה יכול לבחור רק בטוב ממילא יכול הנך לאכול מכל עץ הגן, 
אך מעץ הדעת טוב ורע כלומר אם הנך חפץ להגיע לרע ח"ו אז לא תאכל ממנו... רואים שיש 

 כפות על עצמו את הטוב.לאדם את הכוחות הללו ל

  

"והנה עד"ז אפשר למצוא בעבודת ה', להיות דבר ה' יקר למצוא ואי אפשר להסתפק ממנו שכל 
 הגדול מחבירו משיג עומק רום הנעלם מאיתו"...

  

מרגיל את עצמו לדברים הוא מזדקן ושוחק את רף הרגישות של המתנה שקיבל מאת ה'  "כשאדם
ובד את ה' על ידי מחשבה נכונה שההנהגה של ה', הוא מזין את לשמור את עצמו. אך אם הוא ע

 נשמתו בדבר הראוי לה ואז דעתו מתרחבת עליו.

  

אלימלך בפרשה הקודמת כותב בשם רבו המגיד ממעזריטש זי"ע, שכשהקב"ה צמצם את  בנועם
לומר עצמו הוא הכניס עצמו באותיות התורה. וכבר ידוע המאמר שאורייתא וקוב"ה וישראל חד, כ
עומק  שלאדם יש תפקיד למצוא את הקב"ה בתוך אותיות אלו של התורה הק', וזה פי' הפרה"א

, יש מושג הנקרא עומק תחת, פי' שאדם מגיע להשגת ה' על ידי הנפילות שלו שם הוא מגלה רום
וחי את האפסיות שלו... ועומק רום פי' שמשיג את דביקות ה', על ידי שמשיג השגות קדושות אך 

ל אותם כי יודע שכלפי השי"ת אין סוף ב"ה יש עומק שעדיין הוא לא הגיע לשם, וממילא מבטל מבט
 גם את השגותיו הוא.

  

לדבר מביא ר' אלימלך זי"ע מהדיבור, שמובן הדבר לכל אחד שהדיבור הוא כח הנשמה ולא  ראיה
ור המאיר כח הגוף וזו הנשמה שמצטמצמת בתוך חיתוך האותיות שאדם מוציא מפיו. בספר א

'עיקר עבודת איש ישראל בעולם הזה שילך כל היום בתמימות, להכניס  ]פר' וירא דף לז[ כותב
חכמת הבורא אל כל העּובדֹות, ואפי' בצורכי גופו גם שם יש חכמה נפלאה והתפשטות אורות 

 העליונים'...

  

ה כעת? אך התשובה למי שמקשה והלא אנו כבר מלאים בתאוות ונשלטים בידיהם ומה נעש זו
החידוש הוא שעל ידי העבודה של האדם לאט לאט בונה את עצמו ואת מידותיו. והפרי הארץ 

"אבל עיקר העבודה הוא ההתקשרות אליו ית' בכל מדה ומדה ובכל אופן  מוסיף לזה הסבר.
המתגבר על האדם... ואע"פ שמתגבר אדם בכל יום ומנצחו אעפ"כ מתחזק עליו היצר להפילו 

ם. אלא א"כ שהתחזק האדם כל כך עד שיצא לחירות מלהשתמש באותה ברשתו לעול
לעצמו כלל, ולא יהנה בה כי אם בהשתמשו בעבודת ה', אז ינוח היצר  )שעבד עליה( מידה

 מאיתו".

  

כי זה לעומת זה עשה אלוקים, וא"כ בכל פעם שאדם מתגבר על איזו מידה מחמת הישות  ביארנו
אזי היצר לא נח ולא שקט עד שמפילו, מכיון שכל זמן שהאדם התגבר הואשבו, כלומר שמרגיש ש

חי את 'ישותו' כביכול אזי יש את המושג של זה לעומת זה, אולם לאחר שאדם מבטל את עצמו 
במצבים שעובר, וכל השגה מעלה אל בחינת האין שהיא בחכמה למעלה מכל המידות, שם אין 

הי הסגולה לחזור ולשמר את גופו כראוי על אף פירוד ואין את המושג של זה לעומת זה. וא"כ זו
התאוות, בשעה שאדם מביא את עצמו לבחינת אין מכל מקום שרק נמצא, מגלה שם את דעתו 

  ומכניע עצמו לקב"ה. ושם אין ליצה"ר שליטה עליו כלל.
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על ואברהם זקן בא בימים עיי"ש. ולהסביר ה' ברך את אברהם בכל, הענין הוא לפי דברי הזוהר ו
הענין על דרך צחות כארז"ל על ברזילי הגלעדי שהיה בן שמונים שנה... וארז"ל שטוף בזימה 

 היה וקפצה עליו זקנה. והנה באמת שעל כל תאוות העולם נאמר".
 

ם הלא הן הכוחות הטמוני –הארץ זי"ע בא השבוע לחדד לנו את נקודת המלחמה בתאוות  הפרי
באדם, כיצד לשלוט בהם שלא יסיטו את האדם מדרך הישר. וכן תוספת חידוש כשאדם לוקח את 

 אותם הכוחות ומנווט אותם לעבודת השי"ת.
 

נקדים במאמר הספורנו על התורה ואז נבין תחילה אלו כוחות יש באדם ולאחר מכן נמשיך  תחילה
יש והנחש היה ערום מכל חית השדה', ' בפסוק,אי"ה עם ביאור הפרה"א כיצד לממש אותם. וז"ל: 

להבין מיהו אותו נחש, וכיצד זה יציר כפיו של הקב"ה יכול לפתות לחטוא כנגד רצון ה', ומדוע 
הוא שטן הוא יצר הרע. ועל זה הדרך קרא בזה המקום  –'והנחש דווקא בחר לפתות את אדם וחוה. 

במציאות מועט מאוד ונזקו רב  את היצר הרע המחטיא 'נחש' בהיותו דומה לנחש אשר תועלתו
כלומר, היצר הרע דומה לנחש, תועלתו קטנה מאוד, והנזק שהוא גורם לאדם  עם מיעוט היראותו'.

'וכבר אמרו הינו רב. זאת ועוד שכשמזיק מיד נעלם ועד שהאדם מבין שהוא ניזוק כבר איננו שם... 
היה רוכב עליו ומדוע דווקא נחש? משפט זה גם צריך ביאור מה טעם ז"ל שהיה סמאל רוכב עליו', 

'והוא שכח המתאוה המחטיא יעשה זה באמצעות הכח המדמה המוביל אליו דמיוני התענוגים 
 החומריים המטים מדרך השלימות המכוון מאת האל יתברך'.

 
'ולא והוא שאמרה התורה הק'  כח המדמה.וכמו כן יש  כח המתאוה,הספורנו כי יש באדם  מבאר

כח המדמה. ואין  –כח המתאוה, עיניכם  –היינו לבבכם  בכם ואחרי עיניכם',תתורו אחרי לב
אפשרות שאחד יעבוד ללא השני. כי הכח המדמה הוא הנותן לאדם ציור ותמונה מושלמים ורק 
עי"ז מתעורר הכח המתאוה ומפעיל את הגוף בפועל. דוגמא לדבר ניתן לראות בכל פרסומת 

עושים סימן שאלה גדול כדי שכולם יתמהו וידברו וי'נחשו' על התלויה תחת כל עץ רענן. בתחילה 
מי ועל מה מדובר, ולאחר מכן כשהכח המדמה כבר ער כל צורכו, פורסים בפני האדם את 'התמונה' 
המיוחדת של בקבוק המשקה )לצורך הענין( ]המלא ברעלים שונים[ אך אז האדם כבר שבוי זמן רב 

כורחו להעיר גם את הכח המתאוה ולרוץ לחנות הקרובה בכח המדמה שמצווה עליו כמעט בעל 
לרכוש את המוצר. ועד שהאדם קולט את השקר כבר הספיקה החברה לכסות עלויות ולגרוף כמה 

 מיליוני שקלים... וחוזר חלילה.
 

מה ניתן לעשות כדי להשתלט על זה? מבאר הספורנו בהמשך הדברים, כי בשביל זה יש  א"כ
יתקומם וימחה בהם )בכוחות הפועלים בו( שלא יעשו דברים האסורים ע"י לאדם את השכל, כדי ש

דמיון שאין בו ממש! אך כאשר גם השכל חלש אזי יותר קל לנחש להטעות את הגוף. ולכן בא 
'ששכלה החלוש יותר התעצל מהתבונן ולא התקומם על הדמיון הנחש דווקא לאשה ולא לאדם, 

כמו כן הוא היצר מגיע לפתות את האדם דוקא בעת שהוא פנוי מן החכמה וחלוש יותר הכוזב'. 
ברוחניות. וכן הנחש בא בדווקא לאדם וחוה כי אצלם היה הכח המדמה המוביל אל הכח המתאוה 

 הכי חזק מכל בעלי החיים. 
 

"וכן : צריכים אנו לבאר באלו כלים ניתן להתמודד מול המציאות הזו? מבאר הפרי הארץ א"כ
ארז"ל אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, ולכן הם מזקינים דעתו של אדם מהיות אין דעתו נחה 
תמיד ומתאוה, והכתוב אומר תאות עצל תמיתנו. והנה עד"ז אפשר למצוא בעבודת ה', להיות 
דבר ה' יקר למצוא ואי אפשר להסתפק ממנו שכל הגדול מחבירו משיג ערך רום הנעלם מאיתו, 

 והחכמה מאין תמצא"... כדכתיב
 

הארץ מניח לנו יסוד, והוא כי הכוחות הטמונים באדם תמיד מתאוים המה. ואם אדם חושב  הפרי
טעות היא בידו. כי הכח המתאוה תמיד יבקש  –שכשימלא תאוה זו או אחרת ירגיע את כוחותיו 

סוד נוסף: כיון עוד, ]וכבר אמר שלמה המלך ע"ה 'וגם הנפש לא תמלא'[. אמנם עם זאת מגלה י

 'עצ    צר'
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שהאדם מורכב מגוף ונפש, א"כ יש לו הזדמנות לנצל את הכוחות שלו כדי להשביע את הרוחניות 
 שבקרבו. וכעת נפרט את ההבדל העצום שביניהם:

 
מביא מאמר חז"ל 'זקני עם הארץ כל זמן שמזקינים דעתם מטרפת עליהם, משא"כ זקני הפרה"א 

בעולם הטבע אנו מוצאים שכל דבר שאדם עושה צריך תלמידי חכמים דעתם מתיישבת עליהם'. 
לנוח לאחר זמן כדי לחדש את כוחותיו, ואדם שיעבוד לדוג' בלי הפסקה יהרוס את הגוף שלו וייחלש. 
לפי זה עמי ארצות שכל חייהם לא שבעו ִמְלַרצֹות את גופם בתאוות שונות לכן דעתם מטרפת 

מתיישבת עליהם, הרי לשניהם אותו הגוף  עליהם. אך צריך להבין מה הגורם לת"ח שדעתם
לכאורה? אלא כשאנו רוצים להשביע את הגוף המתאוה, הלא ידוע שסוף אדם למיתה והגוף מתקדם 
מיום היוולדו לעבר המות, הריקבון, והחידלון. ולכן האדם מגיע למצב בו הצימאון עדין קיים אך 

זה מכלה את האדם עד שדעתו מטרפת הגוף כבר אינו יכול 'לספק את הסחורה'. וממילא חוסר 
עליו ר"ל. משא"כ ברוחניות, כשהנפש מתאוה להדבק באין סוף ב"ה, שם יש כל הזמן התחדשות, 
וכמה שהאדם ישוב ויחזור להדבק בה' ע"י יסודות ההכנעה והביטול, תמיד ימצא מקום להתחדש. 

ילא זקני ת"ח דעתם מתיישבת וממ 'וקווי ה' יחליפו כח'...וכפי שכבר ביארנו בשבועות הקודמים 
 עליהם, כי תמיד הם מקבלים כוחות ומחיים את נפשם וגופם.

 
כאן באר לנו הפרה"א את יסודות הכוחות של האדם וכעת יבאר לנו כיצד לתמרן את הכוחות  עד

הללו, כי הלא האדם נמצא בסכנה תמידית, משום שהכח המתאוה מתאוה תמיד והשאלה היא רק 
כיצד להפנות אותו לאפיק הרוחני חיובי. והפרה"א מאריך כעת במלחמת היצר בכל מצב אפי' 

 התחתונה ביותר, גם בא אליו. ונביא אי"ה את עיקרי הדברים: כשאדם נמצא בדיוטא
 

"אבל עיקר העבודה הוא ההתקשרות אליו ית' בכל מידה ובכל אופן המתגבר על האדם שהרי 
 יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום"...

 
היצר, הוא יכול מצד אחד לשמוע שם את הנחש, או  –פעם שאדם במעבר/קושי/פיתוי הנחש  בכל
לשמוע שם את רצון ה'. ולעניינינו אנו צריכים להכיר את המציאות הזו שהקב"ה ברא בעולם  מנגד
'יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום'!!! וכשאדם מכיר בזה, כבר חסך לעצמו כברת דרך.  –והיא 

וכאותו זקן שאמר שאם קם בבוקר אחד ולא כואב לו כלום, יודע שהוא כנראה בעולם האמת... כמו 
פרים בדרך מליצה על הרה"ק מרוז'ין זי"ע, שתמה מדוע אומרים על היצר שהוא מלך זקן כן מס

וכסיל הלא חכם מחוכם הוא? ופעם כששמו אותו במאסר, ראה שגם היצר הגיע עימו לשם. אז אמר 
לו: כעת הנני מבין מדוע אומרים שאתה כסיל, כי מילא אותי שמו במאסר, אך אתה מה לך לחפש 

אם כסיל אתה... רואים שהיצר מתגבר תמיד, ומכאן נפתח פתח לאדם שתמיד יכול  כאן אין זה כי
 לחדש את המלחמה, כי בין כך תמיד היא קיימת! 

 
"ואם ח"ו עונותיו ילכדונו אפילו בעשירי באחד ומאה ממליא הימים הראשונים יפלו, פי' כל מה 

היתה לו באותו השכל ותגבורת  שנתגבר על היצר עד אותו פעם... הכל הכניס בקליפה ותקומה לא
 הראשון שבתחילה עמד כנגד היצר באותו התגברות ועצת ה'".

 
הרע יונק מהאדם את כל חיותו, וכבר אמרו שאנו המפרנסים הגדולים ביותר של היצר, היצר 

מחמת שכל פעם שאדם חוטא הוא מכניס את עצמו תחת ממשלת היצר שישלוט בו. וכבר אמרו 
מו' כלומר, במצב שלו כעת מול היצר, אין לו שום סיכוי להתגבר עליו כי כעת 'אין חבוש מתיר עצ

צריך למצוא תחבולה חדשה יותר מועילה ממקודם לאחר שכבר נפל. ומחדש כאן הפרי הארץ שכל 
לוקח לו את  –חיי האדם קשורים היטב, כגון שאדם עושה מצוות ולבסוף בא היצר ומפילו באחת 

הזה ומתחיה מזה. וא"כ יש כאן אחריות גדולה מאוד לאדם, וכיצד זה  כל מה שעשה עד עצם היום
'מלחמה לה' בעמלק מדור נצליח לעמוד מולו. ובענין זה מובא בשם ערוגות הבושם על הפסוק 

שכל דור ישנה מלחמה מחודשת יותר. למשל פעם היו כלי המלחמה אבנים ומקלות, לאחר  דור'.
ם, אחר כך המציאו את הרובה והיום כבר נלחמים בטילים מכן השתמשו בחרבות פגיונות וסכיני

מסוגים שונים. והנמשל הוא במלחמת היצר, שככל שהאדם נופל יותר כך צריך למצוא דרך חדשה 
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להילחם כי את הדרך הישנה כבר כבש לו היצר... א"כ נמצינו למדים שהיצר לעולם לא נכנע ואנו 
 עומדים בחוסר אונים לדעת כיצד להתמודד?

 
"אבל כללא דמילתא היא, האמונה במה שאין עין רואה ואין האוזן שומעת ואין שום שכל משיג 
ונשגב ה' לבדו, ואח"כ התחזקות היראה, וממילא תחול אחר האמונה כי שניהם דבר אחד. וזהו 
המביא התקשרות בו ית' בכל מידה ומידה. כי דברים אלו המה עומדים ברומו של עולם ומשברים 

ובהתגבר אלו על עצמו יתפרדו כל פועלי און וכהמס דונג מפני אש ויהיה מושל  כל התאוות
 ברוחו".

 
הפרה"א כי המקום היחיד שם ניתן לגבור על היצר ולהכניעו הוא בנקודת האמונה. והביאור  מבאר

בזה הוא כי על אף שהאדם מצווה לעשות את המכסימום כדי שלא לבוא לידי חטא ונפילה, אך 
באמונה שלימה כשכבר נמצא שם במקום של הנפילה שזהו המהלך שהקב"ה קבע לו  חייב להאמין

ומבקש מאיתו, על אף שאינו מבין את התועלת שבזה. וכשמאמין במהלך הזה אז הוא יכול להגיע 
וא"כ ההתקשרות  שעיקר העבודה היא ההתקשרות!להתקשרות בה'. כי כבר באר הפרה"א לעיל 

כלומר הרי המידות הן  –שם. ואמונה זו היא למעלה מהמידות צריכה להיות בכל מצב שהאדם 
הנהגות העולם שאנו חיים בו. וכשאדם נופל במידה פלונית הרי שלכאורה אין לו עצה, ולכן כשיבטל 
את השגתו ויאמין בה' אז הוא מתעלה מעל המידה ומגיע למקום האין, ושם הקב"ה כבר יסייע 

ות שוב בהתקשרות. ואחר האמונה הזו יחזק בעצמו גם בידו לקבל מח חדש לשוב בתשובה ולחי
כלומר נקודת הניצחון של האדם היא האמונה להיכנע למהלך את כח היראה שלא לשוב לחטוא. 

ואז כשהוא מעל המידות ומתחזק שם באמונה זו יכול לשוב עם התחדשות  האלוקי שהקב"ה נותן לו.
של עכשיו וכך האדם לא נכנס למעגל הזה כנגד היצר, כי הנפילה הקודמת לא קשורה לנפילה 

 שהיצר מושך אותו אלא להיפך יוצא החוצה ומתחדש באמונה ויראה.
 

"וזהו ואברהם זקן בא בימים פי' במידות בא אל הזקנה שהיא ביטול הילדות והשחרות הבל כדרך 
העולם הגשמי שכל המשתמש יותר קופצת עליו זקנה יותר... כן דרך ה' אחרי התגברו 

 דותיו... יוצא מן המידות ומתבטלים להתקשר בו ית' תמיד בלי שום הפסק רגע".במי
 

היא רומזת לתאוותיו של האדם שכשמזדקן הם מתבטלים כפי שביארנו לעיל. אך  הילדות
אז יוצא מן המידות אלו הנהגות העולם מחמת שמתגבר עליהם  –כשמשתמש במידותיו לרוחניות 

 "ת. וממילא מתעלה למעלה מהם ומתחיה מן המקור ב"ה.להשתמש בהם אך ורק לעבודת השי
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