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 'הכרת החיסרון  –יסוד הגאולה '
שמות אנו מתחילים לקרוא את פרשיות הגלות של העם היהודי במצרים. הבעש"ט הק' מביא מהלך בענין   בפרשת

 הגלות והגאולה ואנו נצטט את דבריו ונבארם אי"ה. 

גלות מצרים נסתלק הדעת...  'הנה זה היה סיבת גלות מצרים שלא ידעו חסרונם, כמבואר בכתבי האר"י זלה"ה, כי ב 

לכך היו בגלות אצל פרעה בחינת העורף מקום השכחה, ולכך אמר לא ידעתי את ה', היפך הדעת. עד שנתגלה  

בעולם בחינת משה שהוא בחינת הדעת, ואז וימת מלך מצרים שהוא פרעה העורף שנסתלק השכחה ובא בחינת  

 דעת בעולם'... 

שיש לו חסרונות, הוא בגלות. למה הדבר דומה? לאדם שהולך אצל רופא   עם השלימות שלו בלי להכירשחי  אדם

 והרופא אומר לו שיש לו מחלה. והחולה אומר שאין לו! הרי הוא שחולה מאוד...

א בחשבון את  יהפרשה הקודמת אמר יעקב אבינו לבניו: האם יש בכם חטא? ומבארים על פי הרמז, שאם נב בסוף

אין בהם לא את האות ח' ולא האות ט'. ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתם ממנו. כל שמות השבטים הק', נגלה ש

אם נשים לב גם האותיות ק' וצ' לא מופיעות ברשימת שמות השבטים... אומרים העולם כי מי שאינו מכיר שיש בו 

להיות ממרא   את דברי הזוה"ק שאדם צריךהבעש"ט הק'    מביאאינו יכול לצאת מהגלות ולהגיע לבחינת קץ.  –חטא  

דחושבנא. וכן מובא במסילת ישרים שהיצה"ר גורם לאדם להיות עסוק כל הזמן כדי שלא יהיה בידו פנאי לחשוב 

חשבון הנפש. בשם האריז"ל הק' אומרים שהעבר הוא קליפה. משום שמילא ההוה והעתיד יש בהם תועלת לעבוד 

מובא במאמר חז"ל וכל ההתעסקות עימו מביאה לעצבות כ  .ןי  א    –בהם לבוא לשפלות, הכנעה, וקשר בורא. אך העבר  

וייאוש. אך כל זה כשאדם משתמש בעבר בשביל העבר. אך ישנה דרך נוספת כשאדם משתמש בעבר כדי ללמוד 

אז יש לו תועלת. זה הפירוש שמלמד אותנו דוד המלך ע"ה שישנם ג' פעמים  –מכישלונותיו כיצד להתמודד בעתיד 

כשאדם לוקח את החטאתי חטאתי נגדי תמיד' 'מכאבי נגדי תמיד' 'שויתי ה' לנגדי תמיד'. ' שכתוב בהם 'תמיד'. 

יכול להגיע לזה שוב, אזי הוא זוכה לחיות שויתי ה' לנגדי שכבר חטא או את הכאב שעבר וזוכר שהוא בפוטנציאל 

י זה אומר שאדם זה  החטא או הכאב שאדם חווה בעבר אינם נמצאים כעת בהוה, וא"כ אול –תמיד בהוה. כלומר 

כעת הוא מושלם? אך אם אמנם הוא מושלם מה קרה בעבר שחטא... ואם הוא חטא בעבר כיצד עכשיו הוא נקי וחף 

מכל חטא או כאב? אין זה אלא ללמד את האדם שכל מה שאין לו כאבים כעת זה מחמת חסד ה' שנותן לו ס"ד 

רא, ועל כן עושה איתו השי"ת הוא חי בנתק וחטא מהבו  שיצליח. אך כשאדם לא זוכר זאת וחושב שהוא מושלם שוב

 וסף של חטא או כאב כדי שייזכר שכל הצלחתו היא מאת ה' ולא בידו הדבר. שויתי ה' לנגדי תמיד.חסד נ

הדרך הנכונה להשתמש בעבר כדי לייעל את העתיד. אך כשאדם דש בעבר ונשבר ומתייאש אז הוא הורס לעצמו    זו

מרו בשם הרבי מקוצק זי"ע על עבירה גוררת עבירה, שאין העבירה שאדם עושה כה חמורה  גם את ההוה. וכבר א

כמו מה שהיא גוררת אחריה עבירה נוספת... ובפרט בימינו שרואים חברות שמתפילות מים וממחזרות זבל, זהו 

 הצליח.לימוד לאדם לשחזר את העבירות שלו כדי להעצים את החסד שה' עושה איתו כל הזמן. אז יכול ל

זו הינה תובנה עמוקה לאדם. ישנם אנשים שלא מסוגלים להיכנס לעסק שפתחו או למקומות מסוימים. והסיבה   דרך

ראה ייחשב בעיניו כחיסרון. אך אם אדם חי את א שיא השלימות, ממילא תמיד מה שילכך נעוצה כשאדם חושב שהו 

טוב, כי זו האמת שהוא החיסרון והקב"ה משלים   החיסרון שלו ממילא כל מקום שהקב"ה ישים אותו שם יהיה לו

דוד המלך ביקש מהקב"ה, ה' תאיר   "כי אתה תאיר נרי ה' אלוקי יגיה חשכי",אותו. דוד המלך ע"ה אומר בתהלים: 

לי את החושך שלי! דוד המלך ידע וחי את החיסרון שלו ולכן יכול היה להודות כשצריך כפי שאנו מוצאים במזמור 

נתן הנביא... הלא יכול היה לומר לו שזו חוצפה לדבר כך אל המלך, אך דוהמע"ה חי את המציאות  נ"א בבוא אליו

וכן ביהודה שבקלות יכול היה להכחיש את תמר  "הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני".כפי שהיא ובמקום זה אמר: 

ולומר צדקה ממני... מדרך זו ולהוציאה לשריפה ואף אחד לא היה מגלה את האמת, ידע להודות עפ"י שמו יהודה 

מספרים על היהודי הק'   אנו למדים שכשאדם חי את הכישלון שלו יכול להגיע מהר יותר לקשר בורא ולדרך האמת.

מפשיסחא זי"ע, שבכל יום היה פוסל את עבודת יום האתמול ובשעה שהיה מברך ברכת שלא עשני גוי, היה מכוון 

 חיל מחדש!על אתמול שהיה כגוי והנה כעת הוא מת
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'אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה  הרה"ק בעל האוהב ישראל מאפטא, מבארים את הפסוק במשלי:  בשם

אנו רואים דבר מעניין שישנם אנשים עשירים, שעל אף שיש להם כסף המספיק גם לעשרה דורות   אז תבין יראת ה''.

ש לתמוה מדוע העשיר שיש לו דיו ממהר לקום כל אעפ"כ ממשיכים הם לצבור עוד ועוד ולעסוק במסחר. ולכאורה י

באר הרב מאפטא  בוקר לעשות עוד עסקים ואילו העני שאין לו למחייתו לא ממהר לקום ולחפש לעצמו פרנסה? 

זי"ע כי הקב"ה ברא בטבע האדם חיסרון שאינו רואה מה שכבר יש לו, ובדרך מליצה מובא בשם הרה"ק מקוברין 

של אדם מעמידו על רגליו', ושאל מדוע על רגליו ולא על ראשו, הלא ממונו נמצא בראשו   זי"ע על מה שכתוב 'ממונו

כשחושב כל הזמן כיצד לצבור עוד ממון? ותרץ שמה שיש לו ברגליו הוא כסך שכבר שייך לו ומוחבא מתחת לרגליו... 

פ הן העני והן העשיר  אמנם הכסף שמונח בראשו הוא כסף שעדיין לא הגיע אליו אלא מה שמנסה להשיג... עכ"

קמים בבוקר ואין להם כלום. אמנם העני שכל מה שזקוק לו הוא פרוסת לחם ועוד משהו ללפת בו את הפת הוא  

אינו מודאג ובמשך היום ישיג את מבוקשו. אך העשיר שרק להיכנס למשרד שלו כל בוקר שווה ערך לכמה אלפי  

ע, אם תבקשנה ככסף, אם תחפש יראת שמים כמו שהעשיר  מבאר האפטא רב זי"שקלים הוא רץ להשיג עוד ועוד.  

כלומר שהאדם יידע בכל יום שאין לו כלום וצריך להתחיל מחדש כמו אותו עשיר, אז תבין יראת ה'   –מבקש כסף 

 אז האדם יזכה להגיע לדרגות גבוהות.

רים נסתלק הדעת. וכמו שאמרו בדרך צחות על הפסוק מבאר הבעש"ט הק' שלא ידעו חסרונם כי בגלות מצ זה

תבן לשון תבונה ודעת אין ניתן לעבדיך ועל כן הם בגלות... וזה מה שאמר פרעה לא ידעתי  "תבן אין ניתן לעבדיך"

רעה היה במצרים שהיא מקום השכחה והפך הדעת. ובכזה מקום רק משה רבינו ע"ה שהוא הדעת הכולל כי פאת ה'  

ל יכול להשפיע להם את נקודת האמת שיראו את החסרונות שלהם ויגלו את האמת שהקב"ה מחיה  של כלל ישרא

כמה שהאדם חי יותר בקשר בורא הוא מגלה יותר ויותר  ,אותם בכל רגע מתוך חסד עצום. ודבר זה הוא כמו גלגל

אדם הוא החיסרון אזי את השפלות שלו וכמה שמגלה יותר את שפלותו כך הקב"ה מרעיף עליו יותר חסדים, כי כש

הקב"ה משלים אותו. )באחד השיעורים המשיל זאת אדמו"ר שליט"א לחשמל. שחברת החשמל מזרימה לבית חוט 

חיובי והאדם צריך בביתו להתקין חוט שלילי ורק כך יכול להיווצר מעגל חשמלי... אך אם אדם יביא חוט חיובי ויחבר 

 אליו חיובי אחר יהיה מיד ֶקֶצר(...

בטבעו לא מוכן להודות שהוא אינו רוצה, ועל כן אומר שאינו יכול להשתנות. וכבר אומרת הגמ' שכשאדם חוטא   אדם 

. והשפ"א זי"ע מבאר במקום אחר שאין מושג כזה איני יכול וראיה לכך מהגמ'  מה הוא מתפלל, הלואי לא יראני אדם

על האמת שאינו רוצה. כשאדם עובד על עצמו שאומרת בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו... רק צריך להודות 

במקום איני יכול, אזי הוא כובש לעצמו דרך לחיות בפתיחות עם החיסרון שלו ומשם הדרך לישועה    לומר שאינו רוצה

כי כשהנפש רואה את החיסרון שלה היא מחפשת כל דרך אפשרית לצאת מזה, והדרך לצאת מזה היא   מובטחת.

 לנו מול השלמות של הבורא ית' וההתחברות אליו. רק על ידי הכרת המציאות ש 

הם כמו אלכוהול שמורחים על הגוף כל מקום שיש פצע פתוח זה שורף. מספרים על המגיד ממעזריטש הדיבורים 

כל   –זי"ע שהיה מדבר דיבורים בהפשטה כ"כ גדולה שכשהיו יוצאים ממנו כל אחד היה אומר שאמר משהו אחר 

 הצליח לנגוע בו. ועל כן כל אחד דיבר מהמצב בו הוא נמצא. אחד לפי חסרונו הפרטי ש

'ומאחר שעיקר גלות מצרים היה על ידי שנסתלק הדעת שהוא הגלות הרוחני, לכך נמשך גלות הגשמי. משא"כ  

 כשידעו חסרונם על ידי בחינת הדעת אז עשו תשובה לתקן חסרונם ונתקרב קץ הגאולה'.  

. היחיד שיכול היה לתת להם את הדעת כל אחד לפי בחינתו ולפי הכרת חסרונוכן משה רבינו ע"ה היה האדם  כמו

 – האספו    'האספו ואגידה' 'הקבצו ושמעו'...וכן יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ אך נסתם ממנו, על כן אמר לבניו,  

יחד לקבוצה   ולאחר שתדברו באמונה תהפכו כולכם ,כדי שאשמיע לכם דיבורי אמונה – עשו אסיפות כדי ואגידה 

מאוחדת. שכל אחד יבין את חסרונו ואף אחד לא ירגיש יותר חשוב מהשני. 'הקבצו' וממילא 'שמעו' תוכלו להפנים 

את הדברים וליישם אותם בשטח. יעקב אבינו ע"ה גילה לבניו סוד זה שזהו הדבר היחיד שיכול להחזיק אותם ואותנו 

שני, ולהתקשר לבורא ית' על ידי הפנמת הדברים ויישומם לתת הכנעה אחד ל ,באחרית הימים, לדבר באמונה

         במציאות החיים.

* 
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 'השפעה גדולה של גאולה –נקודה קטנה של אמונה '
 

 ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה". " 

להבין תחילה הלא כשילד בוכה שומעים אותו בכל האיזור ולא רק בבית, וא"כ מהו לשון הפסוק ותפתח ותראהו יש  

, יםהרה"ק ר' שלמה מראדומסק זי"ע בעל התפארת שלמה מבאר  בשם  משמע שעד שלא פתחה לא שמעה שבוכה?

גיל שמונים שנה, כמאמר הפסוק ומשה בן שמונים שנה בדברם  עדיה לגאול את ישראל יכול הכי משה רבינו לא 

ולא   אל פרעה... והביאור הוא מכיון שבת פרעה נגעה בו לפני שהתגיירה, היה צריך זמן רב כדי להזדכך מנגיעה זו.

מיד כשפתחה והביטה בו החל  נגיעה, אלא ותפתח ותראהו את הנער, משמע אמנם שלפני כן לא בכה אלארק ה

 לבכות. וז"ל:

'כי לגודל קדושתו לא היה יכול לסבול שום דבר רע ולכן נתעכב הדיבור אליו מהש"י פ' שנים עד אשר יזדכך מהפגם  

 של נגיעת בת פרעה'. 

, שליהודי יש כח לבכות ללא שישמעו אותו משא"כ בגוי. וזהו הפשט יםהרה"ק ר' יצחק מווראקי זי"ע מבאר בשם

בכה על ותפתח ותראהו.. בוכה, כי בכה ללא ששמעו אותו ולכן רק ראתה זאת, זה היה כוחו של משה רבינו ע"ה ש

לאמר בכל פעם שליהודי כואב   השכינה,, הולך על  ותחמול עליו  .תבאר בהמשך הפסוקכאבם של בני ישראל וכפי שי

ותאמר מילדי    משהו והוא מתפלל על כך, הוא מעורר חמלה מלמעלה, ואפי' שזו בכייה פנימית שאינה נראית לחוץ...

 כל הזכרים רקו אתזשי הגזירה שגזר פרעה על ילדי העבריםלאמר הסיבה שהוא בוכה הינה מחמת  – העברים זה

זו דרגה גבוהה מאוד הרגיש ובכה על זה. בגיל כ"כ קטן ועל אף שהיה  .ליאור, על זה היה מצטער משה רבינו ע"ה

'ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל...  לחוש את הצער של הזולת. דבר זה ניתן לראות גם בפרשה שעברה, בפסוק 

יה אפילו לבית לחם... וידעתי שיש בלבך לא הולכת –ומבאר רש"י הק', 'ואקברה שם  ואקברה שם בדרך אפרת'...

עלי אבל דע לך שעל פי הדיבור קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך שם 

מהו הלשון ידעתי תחילה , כמה תמיהות יוצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים'... לכאורה יש לתמוה

ף הלא הצדיק את אביו בודאי בכל מעשיו וידע שלכל דבר שעושה ישנה סיבה, ועל ואם נאמר שיוסשיש בלבך עלי. 

ה אמו במערת המכפלה הוא לסיבה מסוימת ולא הקפיד בשל כך. אמנם אמר לו רכן הבין היטב שמה שלא נקב

אב זה  עלי. היינו גם אם בשכל אתה נכנע אלי, אך ידעתי גם ידעתי שלא ימלט ממך כ בלבךיעקב אבינו ידעתי שיש 

בודאי מתעורר  רת המכפלה ואת אמך לא קברתי שםכשאני מצוה על כך שיקברו אותי במעברגש שבלבך כי כעת 

. וא"כ קשה קושיה נוספת מהי התשובה שעונה לו, אם אמנם כואב לך הרגש דע לך שעוד כמה אלפי לך כאב מזה

יא זו וכי זה מה שירגיע את הרגש שבעוד  שנים יעברו שם יהודים ויוכלו להתפלל על קברה, ולכאורה מה תשובה ה

 כמה אלפי שנים יתחילו לפקוד את קברה??? 

על כך מפעימה במיוחד: אמר לו יעקב אבינו ליוסף: אמך ע"ה שכל חייה מסרה את נפשה בשביל הזולת,  התשובה

שואלים אותה מה  היינו    תחילה מסרה את הסימנים לאחותה וגאלה אותה מלהנשא לעשיו וכן לאורך כל הדרך... לּו

ר על אם הדרך כדי שבעוד כמה שנים  בת הק' או שמא להיקוהיא מעדיפה, להיטמן במערת המכפלה יחד עם האב

בודאי   .יעברו שם יהודים שבורים ורצוצים מחמת הגלות הנוראה ויוכלו להתרפק על קברה ולהתפלל שם על מצבם

אמך... זהו מה שענה לו יעקב אבינו ראה את הדרך  שהיתה משיבה שרוצה להיקבר על אם הדרך, כי זו דרכה של 

]ובמאמר  שהנחילה לך אמך, דרך שהיא לחיות את הכאב של השני על אף שזה בא על חשבון הנוחיות הפרטית שלך.  

'וימת יוסף... ויחנטו אותו  המוסגר עפי"ז מבואר גם בסוף הפרשה הקודמת בפסוק האחרון כותבת התורה הק', 

. ולכאורה קשה, וכי זה פסוק מתאים לסיים איתו 'חזק חזק ונתחזק' וכל הקהל עונים ואומרים,    ', ויישם בארון במצרים 

'ואלקים פקד  את הפרשה ולומר עליו חזק חזק, היה עדיף כבר לסיים עם פסוק שלפניו שם כתוב דבר יותר טוב, 

, וכדו'? והתשובה על כך נפלאה עלפי מה שביארנו. יוסף הצדיק המשיך את הדרך של אמו ע"ה ועל כן יפקד אתכם' 

אני מת בארץ מצרים אך נשאר אני איתכם בגלות ועד שלא תצאו מגלות מצרים אני נשאר כאן אמר לבני ישראל, 

 בשבילכם! על זה אנו אומרים חזק חזק ונתחזק... –עימכם! אפי' שתחנטו אותי ותזרקו אותי לתוך היאור, אני כאן 

יינית מאוד, ומבאר באופן הארץ השבוע נקודת יסוד מענ הנ"ל של לכאוב את כאבו של הזולת מחדד הפרי בעניין

מיוחד את הויכוח כביכול שהיה בין משה רבינו ע"ה לקב"ה. הקב"ה שולח את משה רבינו לגאול את ישראל, והוא  
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מנגד עונה, 'שלח נא ביד תשלח'. ועוד לאחר מכן כביכול קובל משה רבינו 'למה הרעת לעם הזה, למה זה שלחתני'. 

 ויש להבין דבר זה לעומק. 

מקרה אצל ר' אשר זי"ע, שהגיע פרופסור גדול לפסיכולוגיה לשמוע את הרעיון של הדרך. ישבו ודיברו זמן פעם    היה

רב, עד שאמר לו ר' אשר: אתה עובד על פי ספר מסוים, עורך ללקוחותיך התאמה מסוימת עלפ ידי אבחון ולפי זה 

א שומע את כאבו, אלא רק מתאים לו הנך קובע את אופן הטיפול, אך אין אתה חש כלל את מצוקתו של השני ול

הדבק'... אולם הדרך בה אנו מדברים הינה דרך הבעש"ט הק', שבאר את המשנה    –דרך טיפול כמו שעושים 'העתק  

כלומר שכל הנגעים שאדם רואה בחוץ, מראים   'כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו', בנגעים על פי דרך החסידות  

 למד מזה שאלו הם נגעי עצמו... לו אותם בכוונה תחילה כדי שי

'וא"ת מה איכפת לך, קובל אני על ששלחתני'. מבאר הפרי הארץ זי"ע,  'למה הרעת'...הק' מביא על הפסוק  רש"י

הדרך שאדם צריך לחיות היא לדעת כמה שהוא שביר ותלוי בחסדי הבורא ית'. ואע"פ שהאדם רגיל לחיות את 

החיים כשהרוב עובד על 'אוטומט'. צריך להרגיל את עצמו לראות בכל מצב כיצד ה' מנהיג אותו. אלו הם חיים 

ים לגמרי, חיים מתוך קשר בורא. וכשאדם רואה את נגעי הזולת הוא מיד משייך אותם לעצמו, ומבין שזיכו אותו אחר

והסיבה שכרגע בפועל הוא לא חוטא כי הקב"ה  משמים לראות את פלוני חוטא כדי שיידע שגם הוא בכח חוטא 

 שומר עליו כעת.

השני ורק חסד ה' שלא נופל, בזה הוא מעורר רחמים, ומתוך אדם חי את הסכנה שיש לו שיכול ליפול בדיוק כמו    אם

הרחמים האלו הוא יכול גם לדבר אל השני ולעורר אותו לתשובה. מכיון שהוא מדבר אליו ממקום שהוא עצמו נמצא  

בו. אך כל זמן שאדם מדבר אל השני מתוך דקלום ולא מתוך שחי את מציאות הכאב של השני, הרי שלא עוזר לו 

ה, דיבורים אלו אין להם שום התחדשות ושום רגש פנימי להעביר מאדם לזולתו, אלא סתם צורך גופני מאומה בז

לפרוק את חוסר הנעימות שיש לאדם כעת כשרואה דבר שמנוגד לערכים שלו... אך דיבור שנובע מחמת הפנמה  

ההכרה בבורא העולם   של המציאות הנוראה שעוברת על השני, יש בה התחדשות כי אדם עובר בדיבור שלו דרך

 שמטיב עימו כל דקה, וממילא ממקום זה מקבל האדם כוחות חדשים גם להשפיע על השני.

שמזמנים לו משמים לראות את   נוספת שניתן ללמוד היא שאדם צריך וחייב להבחין ולהתעמק ברגעים האלו  נקודה

ום היה צועד כברת דרך עד הכפרים הסמוכים כאב השני וכדו', והמשל ידוע על אותו כפרי שהיה מוכר ביצים, ובכל י

ביא תרנגולת כדי למכור את מרכולתו. יום אחד החל לחשב בדרכו מדוע צריך הוא לעבוד כ"כ קשה, מוטב היה שי

לדגור על הביצים ולאחר שיתפתח מסחר הביצים יקנה עיזים וכן הלאה עד שמרוב שהיה שקוע במחשבות לא שם  

מלוא קומתו ארצה, והביצים כמובן נשברו ויחד עימם גם החלום שלו... והנמשל הוא  לב לאבן שהיה בדרכו, השתטח  

שצריך קודם כל לחיות את הרגע שנתנו לו! כי אם כל הזמן יהיה שקוע בעתיד ולא יחיה את הרגע הנפלא שיש לו, 

 ו יכול לצמוח.ממילא נלקחת ממנו השמחה והחיות של אותו הרגע וממילא דבר זה משפיע ישירות על העתיד שאינ

איכפת לך? מבאר רש"י, כלומר היכן אתה מרגיש את הכאב של כלל ישראל. ועל כך ענה לו משה רבינו: קובל  מה 

אני על ששלחתני. אני אמרתי 'שלח נא ביד תשלח' 'ואני ערל שפתיים' ובכל זאת שלחת אותי, והנה עם ישראל 

על האנשים'... ואמנם כאן הראה לו הקב"ה את הכאב  עדיין משתעבדים ויותר קשה מפעם כאמור 'תכבד העבודה

 בכאב של כלל ישראל, כלומר היכן הוא מוצא את הכאב הפרטי שלו בתוך הכאב של הכלל...  שלו

בני ישראל נגאלו ממצרים על ידי איתערותא דלעילא בלבד, הפרי הארץ מעמיק בביאורו ומדגיש היטב יסוד נוסף:    אך

ם האיתערותא דלתתא שלא ניתנה היתה רק במעשה, אולם נקודה אחת של אמונה  כך מבואר באריז"ל הק', אמנ

חייבים היו לתת. לשם כך שלח הקב"ה את משה רבינו כדי שיתן הם לפחות נקודה של אמונה, כי ללא זה לא יכולים 

משה  יהיו לצאת כלל ממצרים. והאמונה הזו היא ההכרה שהקב"ה הוא הגואל אותם ממצרים והוא זה ששלח את 

רבינו לבשר להם על זה. דבר זה הוא מחובתנו עד היום הזה, בכל תפילה שאנו מתפללים, חנון המרבה לסלוח, 

מברך השנים, וכו', מה מבקשים מהאדם, שיאמין שהקב"ה עושה את כל הדברים הללו וזהו הפתח שהאדם באמת 

  יקבל את ההשפעה של התפילה שלו.

רבינו ע"ה היה מנהיג של כלל ישראל ביציאת מצרים ובירידת המן ובכל הניסים שנעשו במדבר עד כניסתם  משה

'והאיש משה עניו  לארץ ישראל, לכאורה כיצד ומה נתן לו את הכוחות לחיות בכזו ענוה שהתורה הק' מעידה עליו 

וביקש שיביאו לו את דמות דיוקנו של משה ...? ישנו מדרש ידוע על מלך אחד שהיה מבין גדול בחכמת הפרצוף  מאוד'
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לשם כך, אך כל אחד שבא הרגו מחמת שהביאו לו כולם ציורים של אדם שמראה פניו   רבינו ע"ה, ושלח כמה ציירים

מגלה מידות רעות ממש. כשראה לבסוף שכולם מביאים אותו ציור הלך ודרש כיצד יתכן הדבר? והביאור הוא, שמשה 

המידות שלו, ועל כן הקשר בורא שלו היה כל הזמן ברמה של, חנון המרבה לסלוח, ראה נא  רבינו חי כל הזמן את 

זהו היסוד שביארנו בתחילה, הראשון שהיה לו אמונה היה משה רבינו ואע"פ שלא היה   בעניינו, נותן התורה וכו'.

לא להיפך כל הזמן חי כלל בשיעבוד מצרים הוא חי את הכאב של היהודים במצרים ולא זקף לעצמו שום הצלחה א

את מך ערכו ונתן מקום כביכול להנהגת ה'. ומי שחי ביראת שמים כזו דבריו נשמעים. אך מדגיש הפרי הארץ, אם 

שהוא מוצלח ויודע לדבר היטב ולשכנע... אז לא רק שלא יכול לעזור לשני אלא    אדם לא חי כך אלא חושב אפי' לרגע

ר אל השני נכנסים בליבו כארס! מכיון שלוקח דיבורים קדושים של תורה כל דבריו שמדב –הרבה יותר מסוכן מזה 

ומוסר ומעביר אותם דרך מקום של נתק, כי חושב שהוא זה המדבר, ולא השכינה מדברת מגרונו. מזה פחד משה  

 רבינו ע"ה, על כן אמר לקב"ה: כל זמן שהתכנית היא להכניס בלב כלל ישראל דברי אמונה, זהו רק בתנאי שאני 

יחיה במשך כל הזמן את הסכנה שלי, אך אם ח"ו אתנתק אפי' לרגע קט מיד דברי לא רק שלא יעזרו אלא יקלקלו  

ויזיקו להם, והנה הראיה שמאז באתי אל פרעה לדבר בשמך נהיה להם הרעה במצב, משמע שהזקתי להם... ואני 

 הגורם הישיר לכך שלא יוכלו לצאת ממצרים. 

לו הקב"ה: דע לך כי זה לעומת זה עשה האלקים וכל פעם שיש התגברות הקדושה חייב שיהיה גם התגברות  ענה 

הקליפה, וזו הראיה שכן דברת כפי שצריך כי דווקא בשל נקודת האמונה שהחדרת בהם ראויים הם כעת לצאת  

קליפה דווקא בגלל שמרגיש  כלומר לנתק את המוח מהגוף, מגביר את ה  –ממצרים ולכן פרעה שהוא לשון עריפה 

 את קיצו הקרב ובא. 

* 

 

 'להוציא את הגלות מהיהודים '
 

 "וימת מלך מצרים... ויאנחו בני ישראל מן העבודה... ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה". 

 אנו מוצאים בפרשה את התחלת הגלות/גאולה של כלל ישראל במצרים.   שבוע ה 

 

 המטרה: גאולת הנפש. 

עלינו לדעת שההכרה העצמית של האדם שהוא נמצא בגלות היא כבר התחלת הגאולה שלו. וכבר אמרו  תחילה 

אך החמור   על כך במשל, שהתולעת שחיה בתוך החזרת החריפה בטוחה שאין מקום מתוק יותר מזה בכל העולם...

היציאה מגלות הגוף תלויה    – שגלות הגוף היא תוצאה ישירה של גלות הנפש וזה בלא זה לא שייך  מזה הוא להכיר  

ולא זו בלבד  וכל זמן שאדם לא מכיר בזה, אינו מתחיל כלל בתהליך הגאולה שלו. אך ורק ביציאה מגלות הנפש!

 אלא שזו גלות בפני עצמה...

 

 ומשמעותו   גילוי המושג נפש 

יש לה מטרה,    ם עוברהגוף המתבטאת בכאבים שהאד  גלות  משייך את המילה גלות מלשון גילוי. איזה גילוי?  השפ"א 

והיא שיגלה שיש לו נפש פנימית בעלת תוכן ועושר פנימי בדיוק כמו חיי הגוף ואף יותר מכן. ומטרתה של גלות  

א שייצא  ועקבות שלבים אלו, מובטח הבמהקב"ה. ואם אדם צועד    –הנפש היא לגלות מהיכן מקורה של אותה הנפש  

 לגאולה מתוך רגיעות הנפש וכמוה לרגיעות הגוף ותאוותיו.מגלותו הן הגופנית והן הנפשית ויגיע 

 

 אבן היסוד בתהליך החדרת האמונה   – צדיק  
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לכאורה נראה שהקב"ה עשה לנו  הארץ מעלה נדבך נוסף בתנאים לגאולה שלמה, והוא האמונה בצדיק. הפרי 

אנו מוצאים מאוד טמון כאן. 'הנחה' שמספיק שנאמין בצדיק בלבד, וכבר מובטחת לה הגאולה... אמנם יסוד עמוק 

כיצד?  . ' הוצא את עמי בני ישראל ממצרים 'לכה ואשלחה אל פרעה ו בפרשה שהקב"ה מצווה את משה רבינו ע"ה 

ידוע שזה לעומת זה עשה האלוקים,  על ידי שתחדיר את האמונה בכלל ישראל. ומהי הדרך להחדיר את האמונה? 

את ההשגחה  יחיההוי אומר, שמול כפירת מצרים בהשגחת השי"ת בפרטות הבריאה, צריך מישהו שכל רגע ורגע 

של השי"ת. זהו הצדיק, משה רבינו ע"ה חי בכל רגע ורגע שהקב"ה מחיה אותו במצרים, וכל היהודים שראו כיצד 

א יכלו למצוא גם את עצמם בגאולה. א"כ האמונה וממיל חיות אמונה ל כיצד  הצדיק חי קיבלו דוגמא אישית

 המתבקשת מהיהודי היא האמונה בצדיק שהקב"ה נותן לו את הכוחות להוציא את בני ישראל ממצרים. 

יש להבין מהיכן יצא ומה ראה? מסופר על בעל הפרי הארץ זי"ע שפעם הגיעו לומר לו  "ויצא משה אל אחיו וירא" 

פרי הארץ זי"ע ממקומו פתח הה להר הזיתים עם שופר גדול והחל לתקוע ואומר שהמשיח הגיע. קם  שאדם אחד על 

... שאל אחד הצדיקים, מדוע היה צריך לפתוח 'אין זה ריח של משיח' את חלון החדר, הריח מעט מבחוץ ואחר אמר: 

ראות חוץ לל יצאשה רבינו את חלון החדר? והשיב, שכנראה בביתו של הפרי הארץ כבר היה בחינה של משיח! מ

כיצד חיים בני ישראל בגלות, מחמת שהוא עצמו חי כל הזמן בגאולה, כי ההבדל בין גלות לגאולה כפי שכותב 

השפ"א זי"ע, הוא לא איזה מעבר עובר על האדם אלא איך הוא עובר את המעבר! האם המעבר מוריד אותו לטבע 

שראל עודם בגלות. וכפי שמבארים את הפסוק  ראה משה רבינו שבני י  –וירא בסבלותם  או שמביא אותו לקשר בורא.  

ָאְספּון    ...' 'לא תאספון לתת תבן לעם  פּון בכתיב חסר לאמר לא תֵּ שלא יישבו יחדיו בחבורות לדבר דיבורי   –לא תֹאס 

ה  התחזקות. מה עשה? התחיל לדבר אליהם דיבורים של אמונה, דעו לכם כי ה' הוא האלקים, וכל הגלות איננה המט 

 לשון לגלות את ה' בכל דבר... וכן על זה הדרך.אלא גלות 

יודע הוא רק אם האדם יכול לצאת ממצרים  , ' אנכי ה"א אשר הוצאתיך מארץ מצרים ' הפסוק  אתמבאר  השפ"א 

על פי הדרך שאנו  אך ללא זה הוא חי את האנכי של עצמו... נכי ה' אלוקיך. ואז יכול להגיע לאשהוא במצרים 

, שיוצא  ם תכ"הבספה"ק שהרגו בש  כיצד הרג משה רבינו את המצרי? מובאמבארים, ניתן לבאר באופן נפלא ביותר  

' ה  תא  ואהבת הפסוקם זה ישנו גם בס"ת של שֵּ מבאר הרה"ק בעל החקל יצחק זי"ע, ש  . ' למה תכה רעך ' מפסוק 

לעם ישראל במצרים את החיות הבסיסית של האמונה והיא ההכרה  רבינו החדיר    . והפשט בזה הוא, שמשהךאלוקי 

וברגע שמשה רבינו הוציא ממנו את החיות הבסיסית של ואהבת את   בהשגחה פרטית. אך בגוי לא שייכת הכרה זו,

אלו הם כ"ה אותיות של  –כה וכה  וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול' ויפן כה וכה ' ה' אלוקיך מיד מת. 

מהו היסוד של שמע ישראל   .' ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ' וכ"ה אותיות של  ,' שמע ישראל הא"ה אחד ' 

 שלא יהיה לבך חלוק על המקום, ובאיזה מקום שהקב"ה שם את האדם  –ובשכמל"ו, ואהבת את ה"א בכל לבבך 

  להוציא את בני ישראל ממצרים?   זהו הכי טוב שיכול להיות בשבילו. אמנם א"כ מדוע לקח לאחר מכן כ"כ הרבה זמן

מבאר השפ"א מדוע מזכירה התורה בתחילת דרכו של משה רבינו ע"ה את שני המקרים הללו, הריגת המצרי וניסיון 

אומרים העולם יותר קל להוציא את בני ישראל מהגלות מאשר להוציא את הגלות ההשלמה בין שני עברים נצים? 

 מבני ישראל...

מי  ' הוציאם אך להשפיע עליהם להתנתק מדרך הכפירה פיזית קל ל ' שלח נא ביד תשלח ' זי"ע מביא הארץ  פריב 

כי משה רבינו החזיק עצמו לבעל גאוה הכי גדול ועל כן פחד שיקלקל יותר מאוד,    זה קשה  'אשמע בקולו   ר ה אש " הוי 

 מאשר ישפיע...

.  שהקים מוסדות יד עזרה את תעד ול לצלם  אליו פעם קבוצה של אנשים השהיה אצל ר' אשר זי"ע שהגיע  מעשה 

ו מרומניה שני גברים יהודים ואשה אחת גויה. וכשהכניסו אותם לר' אשר החל להרצות בפניהם את אותם הגיע

  ' שני היהודים שהיו כאן לא יודעים אפילו א' לאחר שיצאו אמר ר' אשר:דיבורי אמונה שהיה מדבר כל הזמן לכולם... 

. אך  'אף לא למילה אחת שיצאה מפי כי הרי הם יודעים יותר טוב ממני כיצד להיות יהודים וב', אך הם לא הקשיבו

 מה זה יהדות היא זו שהקשיבה הכי חזק לדיבורים. כלל אותה גויה שלא יודעת

כיצד בימים ההם הצליח  וזה פלא ד' אלף בעלי תשובה. במשך חייו עליו על ר' אהרן הגדול זי"ע שהחזיר  אומרים

וידעת היום והשבת אל  'את הפסוק  מספרים שהיה נכנס לביהמ"ד והיה אומר  ו  בתשובה כ"כ הרבה יהודים?  להחזיר

חזרו כולם בתשובה. ומבארים שהרעיון הוא שכשיהודי דבוק בה', אזי וובאותו רגע נפל על כולם פחד ואימה  'לבבך 

 הוא משפיע על כולם. 
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ממצרים. זה שיכול להוציא את בני ישראל    הוא השגחה פרטית  ב כן משה רבינו שהיה חי שהקב"ה מחיה את הכל    כמו

נכי ה"א אשר הוצאתיך מנגד כפי שאמרנו אי אפשר לצאת ממצרים ללא ההכרה שחייבים לעבור במצרים. להגיע לא

משום שיציאת מצרים יותר גדולה ויותר מדוע? מבאר השפ"א, מארץ מצרים, ולא כתוב אשר בראתי שמים וארץ. 

עמוקה ויותר תכליתית מבריאת השמים והארץ שהם נבראו לתכלית הזו שבני ישראל יפרסמו את שם ה', במקומות 

 הכי נמוכים.

וכי כמה   ?' גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ '  ת מאמר חז"לא מבאריםממעזריטש זי"ע המגיד  בשם

יא מיהב  משמש  בגמ' פרקי תהלים של כמה צדיקים יותר חשובים מבריאת השמים והארץ? ומבאר עפ"י המובא

מיהב יהבי הפירוש שהקב"ה ברא יש מאין. אך הצדיקים שלוקחים את היש הזה   –יהבי מישקל לא שקלי, כלומר 

ים לא עושים כן אך הצדיקים גורמים שכן יעשו כן. מזהו בבחינת מישקל שקלי שמש ,אותו בחזרה לאין ומבטלים

ולכן המעשים שלהם יותר גדולים! ועל כן גדולה קבלת התורה יותר ממעשי שמים וארץ שכן כל המטרה של גלות 

קליפת מצרים מי הויה אשר  מצרים היתה למען הגיע לבסוף לקבלת התורה ומהי קבלת התורה? לבטל לגמרי את 

 אשמע בקולו. להתבטל ע"י התורה לרצון השי"ת.

לכן, אך הבסיס של כל  םת יש לנו אפשרות להכיר את הרבש"ע בצורה חדשה שלא היכרנו אותו קודיוגלוה  כל ב 

 דבר זה תקף בכל הגלויות. הכרת ההשחה הפרטית!!! גאולה וגלות הוא האופן בו יצאו ממצרים. 

לשון   –אשר אהיה  אהיה    :אמר לו הקב"ה  . ' מה שמו מה אומר אליהם 'ואמרו לי  את הקב"ה  רבינו ע"ה שאל    כשמשה 

  . תצליחו לגלות את השם ולעבור את המעבר י מחכה למעבר שאתם עוברים האם באמת  שממשום שהשם ש  ,עתיד

העמלק שבקרבו הוא מגלה  עם  כל מעבר שאדם עושה מלחמה    והוא  ,שדיברנו בשבועות קודמים  ה החדש"וזה שם מ

 שם חדש שהוא חלק מהנשמה של האדם. 

  דם. מבאר שנותנים להורים רוח הקודש לתת לבנם שם. רואים א"כ ששם זהו דבר פנימי אצל האהק' החיים  האור 

כל נפש  ' השפ"א מביא על הפסוק  כשאדם מכיר את הקב"ה במעברים שלו הוא מגלה שם חדש שלא היה עד היום.  

היו באחדות, ולאחדות ניתן להגיע רק כאשר האדם חי ש , ללמדנונפש בלשון יחיד – 'יוצאי ירך יעקב שבעים נפש 

 בדביקות בורא אזי כולם אצלו אחד. 

? קובל מה איכפת לך'וא"ת  ,ורש"י אומר 'למה הרעת לעם הזה למה זה שלחתני 'הפסוק  זי"ע מבאר אתאשר  'ר 

  של כלל ישראל?  ... ומקשים הלא למי יהיה אכפת אם לא למשה רבינו ע"ה שהוא היה המנהיג אני על ששלחתני'

מו יחד. מספרים שבחב"ד אחד ות את הכאב הזה עחילותרץ ר' אשר שאין אפשרות להכיר את הכאב של השני בלי  

שבכל פעם שבא אליו מישהו הוא ממש מזיע משום שצריך להוריד את  הרבאים לא קיבל קהל יום אחד והסביר

לפשוט את המעיל של השני ולאחר מכן שוב  המעיל שלו וללבוש את המעיל של השני כדי להתחבר לכאב שלו,

להלביש מחדש את המעיל שלו עצמו כדי שיוכל לענות לשני תשובה... וכעת היה אצלו אדם שעד שלבש  ולחזור ו

את המעילים כבר התעייף מאוד... ואין בכוחו עוד לקבל היום קהל. והוסיף ר' אשר כל כאב של יהודי הינו  'והחליף'

יש לקב"ה של גלות השכינה. ועל כן כשאני מתחבר לשני דרך הקוב"ה אזי החיבור מצליח לק קטן לעומת הכאב ש

כי ברגע שיהיה איכפת לך מהשני אזי על  ,ואפשר להוציא את השני מהכאב שלו. כמו כן משה רבינו מה איכפת לך

להוציא אותם  ידי החיבור של הצדיק עמהם דרך הכאב של השכינה הק' יכול להביא להם את הגאולה השלימה ו

 ממצרים. 

א"כ לסיכום: שלב א. להכיר שאנו בגלות. ב. הגלות איננה מטרה אלא אמצעי להביא את האדם לקשר בורא. ג. כל 

זה יכול להתקיים רק על ידי האמונה בצדיק בבחינת 'איתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא'. כי לצדיק שחי בדבקות 

ם. לתת להם את העוז לאמונה זו ולהוציאם תמידית גם בעליות וגם בירידות לו יש את הכח להנחיל את הדרך לכול

 מהמיצר שלהם. 

* 
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 "ריתחא דמיהמנותא"
שעבר למדנו פר' מקץ בה דיברנו על ההכנה לגאולה. וכפי שביארנו שההבדל בין גלות לגאולה הוא באות   בשבוע 

א'. כל הפרשיות הבאות מדברות בנושא האמונה, כפי שאמר משה רבינו ע"ה 'והן לא יאמינו לי'. מובא באמרי יוסף 

ת היא האמונה בה' בכל דבר, וממילא מובן זי"ע, שאין גאולה גשמית ללא גאולה רוחנית, ונבאר כי הגאולה הרוחני

מדוע אין גאולה גשמית כל זמן שאין גאולה רוחנית משום שכל הגלות הגשמית באה לעורר את האדם לזכור שהוא  

דומסק זי"ע מובא על הפסוק 'וירא  שם התפארת שלמה מרבגלות רוחנית וכפי שבעז"ה נרחיב בהמשך. ב 

דת הסבלנות של בני ישראל במשך השעבוד וכיצד בכל דבר הם נכנעים בסבלותם', שמשה רבינו ע"ה ראה את מי

 להנהגת השי"ת, ואז ידע כי הגיע עת גאולתם. 

"כי זה כל האדם מה שיותר במדרגה  בדברי ביאור על דברי הפרי הארץ שהתחלנו בשבוע קודם. כותב:  להוסיף 

הפסוק 'וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה'   עפ"י דברי הרמח"ל על  "...שפלה ותחתונה יבטח בה' הצור תמים פעלו 

הוא האלקים', הקב"ה ברא אותנו ברי הבנה וברי השגה. אך ללא השלב של האמונה בה' לא יוכל האדם ליישב על  

', משום ששם נותנים הדרגה השפלה ותחתונה ביותרליבו כי ה' הוא האלקים. וזו כוונת הפרי הארץ כשנקט בדווקא ' 

חון את עצמו כמה הוא דבוק בה', ולהחליט שהוא נותן שם נקודת אמונה ורוצה להדבק בה'.  לאדם את ההזדמנות לב

ויש דוגמאות למכביר ואחת מהן היא אנשים שעברו את השואה האיומה ר"ל ומי מביניהם שניסה להבין על פי השכל  

ההבנה ולהיות רק , משום שישנם מצבים בהם האדם נדרש לעזוב את ואת כל אמונת עזבמה שקרה שם, לצערנו 

 במצב של אמונה.  

מצבים אלו   ולחוות מצבים של אמונה.לה האדם נדרש לחיות  בשבעז"ה נתקדם עוד שלב להבין מהי הסיבה    השבוע 

שכשאדם מכניע את עצמו להנהגה עפ"י אמונה הוא פותח לעצמו ולכל הכלל שערים של השפעות  ,מפתח הם

 .וישועות

אדם   ,ולמשל ראותם כסיבה.נותן הכנעה לה' במצבים שעובר ולא עושה מהם מציאות אלא ממיר אותם ל כשאדם

למטבע אחד גדול או לחילופין להרבה מטבעות קטנות. כמו"כ האדם שעובר   שיש לו כמה מטבעות יכול להמירם

איך להתמודד וממילא יוזם  מעבר קשה, יכול להמירו או למטבעות קטנות, קרי: שעושה ממצב זה מציאות ולא יודע

, ומביא על עצמו קושי יותר גדול. אך מנגד יכול להמיר את המצב הזה למטבע העיקר לא להיכנעשרשרת של טעויות  

ונותן שם הכנעה, ובזכות   אחד גדול של אחדות, על ידי שרואה מצב זה כסיבה מאת ה' לקרב אותו לעבודת האמונה

וההשתלשלויות שהגיעה ממקור אין סוף ב"ה. כי הרי המצב הזה שעובר  ההכנעה שלו נכנעת כל שרשרת המידות

הוא קשור במידה מסוימת, אם בתאוה שקשורה לחסד או בניסיון הכעס שקשור במידת הגבורה או תפארת וכו', 

המשתלשלים מעולמות העליונים עד לאדם התחתון, וכל העולמות הללו מחכים לראות מה יעשה אותו אדם.  

, אזי עולה הכנעה זו למעלה וכל שרשרת  כיון שמבין את משמעות העשיה שלום זה הכנעה וכשנותן אד

, ההשתלשלויות נותנת גם היא הכנעה לבורא עולם וכן כל העולמות כולם. וזהו הנקרא 'איתערותא דלתתא'

קרא 'צדיק'  והתעוררות זו מעוררת את ה'איתערותא דלעילא' להשפיע עוד ועוד השפעות טובות לעולם. ואדם זה נ

 קשר את כל העולמותממכיון שקשר את כל העולמות והצדיק כדברי הפרי הארץ זי"ע הוא זה ש

הפשט 'ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים'. כי על ידי שיהודי נותן הכנעה גורם שההשפעה היורדת עוברת גם  זה 

דרכם שהוא מאיר גם להם. וזה היה יוסף  היא דרך כל העולמות ואז כל העולמות גם הם מרויחים מהשפע שעובר 

נשבר ל'משביר'  ות על ידי ההכנעה שנתן להנהגת ה', ולא נשבר וממילא הפך  את ההצדיק שהיה מקשר כל העולמ

 , ובזכותו ניצל כל העולם מרעב. 'ויוסף הוא המשביר'כדכתיב 

נוסע מדי שבוע לוינה לקנות שם  אשתו היתה מוכרת בחנות והוא היה .על יהודי אחד שהיה לו בית מסחר מספרים

סחורה. אך 'בעיה' היתה לו והיא שבוינה היה ביהמ"ד של חסידי טשורקוב והוא שנמנה עם חסידות זו היה נוהג  

כנס תדיר לבית המדרש ומשהיה נכנס כבר שכח כיצד יוצאים. היה מתוועד עם החסידים ורק לאחר כמה ימים ילה

רה. קונה ושב לביתו. יום אחד אירע שחנותו התרוקנה כליל מסחורה והיה צריך  היה חוזר ונזכר כי עליו לקנות סחו

ללכת שוב לרכוש סחורה חדשה. אך אז אמרה לו אשתו: אולי ניסע יחדיו לוינה וביום הראשון מיד תקנה סחורה  

נסעו שניהם לוינה.  סבר וקיבל, ובכן שאר כאות נפשך בביהמ"ד. י טובה, ואני מיד אחזור עם הסחורה וכך תוכל לה

כשנחתו בוינה היה זמן מנחה, אמר החסיד לאשתו שחייב ללכת למנחה. אמרה לו: נו ומה בכך אם תתפלל כאן 

בבית כנסת הסמוך. אמר לה החסיד: וכי דבר קטן הוא בעינייך להתפלל מנחה הנה בית המדרש שלנו בקרבת מקום 
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התפילה  אך ראוהו החסידים שמחו לשובו ומיד לאחר  ושם ת מדרשו,ואיך לא אתפלל במקומי הקבוע? הלך לבי

מה שלומך וכו'... אדהכי והכי נפתח בקבוק משקה וסיפורי צדיקים לצד ווארטים   קבלוהו בקריאות של חיבה ר' בערל

כשיצא הבעל    החלו להשמע בחלל האויר. כעבור שעה ארוכה נקשה האשה על חלון ביהמ"ד ובקשה לקרוא לבעלה.

יכמנו כי ביום הראשון נלך לרכוש סחורה... אמר לה: לשם מה לנו סחורה? כדי למכור בחנות. ולשם הלא ס  אמרה לו:

, השיבה מה לנו חנות? כדי שנוכל להתפרנס. ולשם מה עלינו להתפרנס המשיך להקשות? כדי שיהיה לנו חיים טובים

דעת כדי לחזק את עצמו שכל מעבר . אמר לה החסיד: ובכן, לי כבר עכשיו טוב... והנמשל הוא שאדם צריך להאשה

מאוד קשה לתת הכנעה, אך אם נפנים שזה הטוב שלנו שאנו באמת ו ,שהקב"ה מעביר אותו על אף שהוא קשה

 הכנעה אחת כזו וכבר אדם ירגיש שטוב לו בזה ובבא.לאחר כך הרבה צורות, אז מחפשים כ"כ הרבה שנים בכל 

ר הגמ' על אחד מהתנאים שהיה 'שייף עייל ושייף נפיק ולא מחזיק ר' חיים שמואלביץ זצ"ל מבארים את מאמ בשם

טיבותא לנפשיה'. ובתרגום, היה נכנס לבית המדרש כפוף ויוצא כפוף... ובאר ר' חיים כי להכנס כפוף אין זו בעיה, 

כך  אך לצאת כפוף אחרי שיעור טוב בלימוד או תפילה חמה זה כבר יותר קשה. והסיבה שהצליח אותו תנא לצאת 

 מכיון שלא החזיק טיבותא לנפשיה, כלומר שלא ייחס טובה זו לעצמו אלא חי שזו מתנת הבורא.

ל  אומרת לנו התורה הק', יהודי הוא לשון הודאה. תמיד במצב ש 'יהודה אתה יודוך אחיך'יהודי נקרא יהודי?  מדוע 

ובא בספרים הק'. להורות לנו כי גם משם הוי"ה והאות ד' המרמזת על דלות כמ  הודאה לה'. יהודה הלא הוא מורכב

שאדם במצב של דלות הוא מודה לקב"ה על הכל כיון שיודע שזהו התיקון שלו. וזה מה שרמוז בכוונת התורה בפסוק  

'ויחי יעקב בארץ מצרים'. דווקא בארץ מצרים היכן שיש התמודדויות שם יעקב אבינו חי. כי שם היה צריך לממש 

 כשטוב ונוח. את עבודת השי"ת יותר מאשר

שבביטחון ולא פחות מכן! ודוגמא   המדרגה השמיניתמדגיש הפרי הארץ שמה שמבקשים מהאדם הוא דווקא  לכן

עד שלא מגיעים לנקודת הרתיחה אין זה נחשב למים רותחים כלל. ואף אם אדם לדבר היא כמו שמרתיחים מים, 

ה כלל לעולם להרתחה מלאה. כמו כן הוא באמונה. ירתיח אותם חצי הרתחה ולאחר כמה דקות עוד חצי אין זה דומ 

ומובא בספר ישמח ישראל נקודה נפלאה נוספת, שדווקא הדורות האחרונים מחזיקים מעמד יותר מן הראשונים. 

גאולה תגיע דווקא  הפנימית, ולכן המשום שכמה שהדורות יותר שפלים ונמוכים אפשר להגיע שם מהר יותר לנקודה  

הרן זי"ע שאמר שכל זמן שהמים משמיעים קול סימן הוא שעדיין לא רתחו, אך ברתיחתם הם שם. וכידוע מהבית א 

   משתתקים. וכמו כן כשאדם נותן הכנעה אז יידע שכבר הגיע לנקודת רתיחת האמונה.

* 

 

 התגלות -גלות 
   

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. ראובן שמעון וגו'... וברש"י, 'אע"פ שמנאן בחייהן  " 

בשמותם חזר ומנאן במיתתן להודיע חיבתם שנמשלו לכוכבים שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם, שנאמר המוציא  

 במספר צבאם לכלם בשם יקרא'". 

רה מהי החיבה בזה שמונין שוב את בני ישראל בשמותם, הלא נשארו באותם השמות להבין דברי רש"י הק', לכאויש  

מוסיף על ענין ראשון, גם דבר זה צריך ביאור רחב איזה ענין ראשון   ו'  'ואלה שמות' ומה מעלה יש בכך? עוד מובא 

 יש כאן שצריכים להוסיף עליו?

"איתא במדרש  ולאחר מכן נרחיב אי"ה בנושא.  מדבר בנושא זה השבוע ונביא את לשונו בענין השמות, השפ"א 

וכבר כתבנו מזה כי הגם שכל אחד ממונה  שנמשלו לכוכבים דכתיב 'לכולם בשמות יקרא' ופעם כתיב 'בשם יקרא'.  

על ענין מיוחד, מכל מקום דבקים באחדות אחד. איתא שכל מלאך נשתנה שמו לפי השליחות ואעפ"כ 'בשם יקרא',  

 כלולים בשם אחד והוא משתנה בחילופים וצירופים משונים כפי השליחות"...   שכל התחלפות השמות הם 

 למדנו מכאן שלכל אדם ישנו שורש אחר ממנו הוא בא ואליו הוא קשור בתפקידו בעוה"ז, אך עכ"פ תכלית הכלא. 

היא להתאחד ולהגיע כל אחד בדרכו שלו לקשר בורא. וכל אחד על ידי כולם כפי שיתבאר בהמשך. וכן מצינו בקריעת 
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'כל הנחלים  ים סוף שנחלק הים לי"ב שבילים, וכל אחד הכיר את הקב"ה בשביל המיוחד שלו. וזהו ביאור הפסוק, 

ל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי  - 'ק ם. בפיוט  , כי בסופו של תהליך כולם מגיעים לאותו מקוהולכים אל הים' 

, הקב"ה משתבח על ידי כל נשמה ונשמה בדרך המיוחדת שלה. ולכל אחד יש את הכח הזה מובנה כל נשמה' 

'ויהי כל נפש יצאי  בנשמתו להגיע להכיר את הבורא כאן בעולם ההסתר. דוגמא נוספת לכך מוצאים אנו בפרשה 

 אך כולם יחד הם נפש אחת, עם אותה שאיפה לאחדות הבורא. –מנם היו שבעים , א ירך יעקב שבעים נפש' 

מבאר רש"י הק' ביאור נפלא שבו נגלה  'כאיל תערוג על אפיקי מים כן נפשי תערוג אליך אלוקים'.  בהרחבת הענין: 

הזו חסידה שבחיות, שהחיות צמאות למים הן מתכנסות אליה    האילה   – 'כאיל תערוג  יסודות עמוקים טמונים בס"ד.  

שתתלה עיניה למרום, ומה היא עושה, חופרת גומא ומכנסת קרניה לתוכה וגועה, והקב"ה מרחם עליה והתהום  

הן רומזות לכל המעברים שהאדם עובר. ]כידוע שכל חיה מגלמת בתוכה מידה  החיותיש לבאר כי מעלה לה מים'. 

אכזריות כעס וכדומ', ובאדם יש כידוע את כל המידות שבכל החיות, רק שבכל פעם מתגלה אצלו   מסוימת, כגון

מידה זו או אחרת, והסיבה לכך היא כי האדם שהוא נזר הבריאה תפקידו לעבוד על מידות אלו להכיר פחיתותו שיש 

ה מרומם אותו ומסייע בעדו למידות בו מידות כאלו, ועי"ז לחיות שעל אף מידותיו הרעות המולדות בו, בכל זאת הקב"

 שזהו שלימות השי"ת המתגלה בנו, האדם החסר, ומשלים אותנו[. –טובות ולהתגברות 

הם רומזים לתורה הק', וכמו כן לניצוצות הקדושה שמחיה את אותם מעברים שהאדם עובר. וכפי שמובא   – המים

באורייתא וברא עלמא'. א"כ בכל דבר ישנה חיות של תורה הק', ועל כן כשיש לאדם כאב,  בזוה"ק 'הסתכל קוב"ה

נקודת הקשר בינו  –שרוצים משמים שהאדם יגיע אליה, והיא  הוא לא ממציאות אלא סיבה לנקודה עמוקה יותר

 לבין בוראו.

'גל עיני ואביטה נפלאות  יב מבאר כי גלות מצרים היא ג"כ בבחינה זו. גלות היא לשון התגלות כדכת השפ"א 

נקודת החיות של כל מצב, וזהו קיום התורה. אך   –. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד לגלות את התורה, קרי מתורתיך' 

כשאדם לא מגלה את התורה במצב שעובר ונכנע לטבע וכועס או עובר איזו עבירה אחרת הוא גורם צער לשכינה 

ניה ולעלות להדבק בחזרה בשורשה, ולכן זהו הגורם העיקרי לצער שלא יכולה להתגלות ולהסיר את המסוה מפ

והכאבים שאנו עוברים. כי התורה מביאה את האדם לכזה מקום שיצטער בו, אך לא כדי לצער אותו אלא כדי לעורר 

 אותו שישקול את צעדיו מחדש ויעשה שם שוב את תפקידו...

רה מה מקשר בין החיות ובין האילה, שידאגו לעצמם למים? , לכאו' כשהחיות צמאות למים ' הפשט ברש"י הק'.  וה ז 

אך רש"י הק' מלמד אותנו יסוד עצום, שכשמישהו מכאיב לי או שיש לי איזה צימאון, איזה חוסר כלשהו, הרי שצימאון  

המידות הבוערות בנו צמאות לנקודת החיות שלהן שתתגלה. ולכן בדווקא הן מגיעות אלינו וכמו  –זה הוא למים 

  –  'שתתלה עיניה למרום  והן מתכנסות אליה ' בנקודת העבודה שאני צריך לתת. 'בשבילי נברא העולם' ובא שמ

בדרך מליצה, כשאדם עובר   חופרת גומא ומכנסת קרניה לתוכה'.  'ומה היא עושה'? כלומר שתעלה אותם לשורשם.  

מעברים, בראש ובראשונה הוא 'שולף את הקרנים שלו' ומחפש עם מי לסגור את החשבון... אך כאן מלמדים אותנו 

  'וגועה' וכך אפשר להתקדם הלאה.  וללמוד את המצב שעוברים! קודם כל לטמון את הקרנים בגומא, לתת הכנעה 

פיק הכעס שלו לתפילה, הוא הופך את הסיבה ממצב של דין למצב היא התפילה. כי כשאדם מתאפק ומפנה את א  –

 . 'הקב"ה מרחם עליו' של תפילה שהיא רחמים. וזה נקרא בלשון הספרים הק' 'המתקת דינים בשרשם'. ואז 

 –שהמילה חיים עולה לכאן ולכאן. כלומר  מבאר האור החיים הק', 'ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום'.

אם אדם חי בדביקות בורא הרי שהם החיים שלו אך אם מסתובב כאן בעוה"ז כאוב וכועס ולא עובד על שום נקודה 

בחומש בראשית  כי  –הוא מפספס את החיים. בשם הרה"ק בעל ה'בית אהרן' זי"ע מבארים עוד יסוד עצום, והוא 

 יפור בריאת העולם הגשמי, כיצד היה תחילה תהו ובוהו ולאחר מכן נולד עולם חדשמספרת לנו התורה הק' את ס

,  'תעבדון את האלקים על ההר הזה' ומתוקן. אך בחומש שמות מספרים לנו את בריאת העולם הרוחני! שסופו הוא 

בור דרך התהו בו נהיינו יהודים בניו של מלך מלכי המלכים הקב"ה בברית עולם. אך הדרך לשם צריכה גם היא לע

ובוהו שאדם עובר במעברים שלו ונלחם שם לגלות מה דורשים ממנו בעבודת השי"ת, ואז יש לו חלק ושותפות 

 בבריאת העולם הזו. 

החידוש הגדול הוא שבתוך התהו ובוהו כבר מגולם בפוטנציאל כל הבריאה, רק מחכים לעבודה שלנו להוציא   אמנם

שגלות מצרים היא ת"ל שנים כמנין נפ"ש, כיון שהאפשרות  '   –של הבית אהרן    זאת מן הכח אל הפועל. ובלשונו הק'
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מובא בגמ' ששלושה דברים נקנים  . ' לזכות לעוה"ב היא רק על ידי תיקון הנפש שהיא נתינת העבודה בייסורים 

יכים לעבור שום  'שאילו לא היינו חוטאים במצרים לא היינו צר בייסורים התורה, א"י, ועוה"ב. מוסיף הבית אהרן זי"ע,  

כמו כן  ייסורים לשאר הדברים. אך מכיון שלא החזקנו מעמד נגזר עלינו ללכת עוד מ' שנים במדבר כדי לזכות לא"י. ו 

 לא היינו צריכים לעבור את כל הייסורים בדרך לעולם הבא'... אילו לא היינו חוטאים בא"י  

 ודעות החיות שבכלל יש מים, אולי אין בכלל מים ומהיש להוסיף כאן עוד יסוד לביאור הענין, לכאורה מהיכן י אך 

שלה מלמדים אותנו שלא מבקשים מהאדם מים! לא דורשים אך הביטחון שיש לאילה והגעיה  להם להתאסף?

 מאיתנו תוצאות, אלא רק תפילה ביטחון ואמונה. וזה כבר גורם שיבואו כל ההשפעות ממילא. 

השמות בו פתחנו. כל שליחות וכל מלאך הוא שליחות אחרת לגמרי. ועל כן הוא שם אחר אך כפי  נחזור לעניןכעת 

שאמרנו הכל אותו שורש. ובכל זאת מהו א"כ השבח שחוזרים ומונין את בנ"י באותם השמות? אך לפי מה שביארנו 

שביציאת מצרים לראובן   עולה כי אינו דומה ראובן שבמצרים לראובן שלפני יציאת מצרים, ואינו דומה ראובן

שבמצרים... כי אין זה אותו שם משום שלאחר העבודה שאדם נותן שמו משתפר ומשתבח והולך וכבר נמצא בהשגה  

אחרת מכבתחילה. וכשאדם בא לעולם ומגלה את השכינה הק' ומתקן את הצריך תיקון על פי שמו ושורש נשמתו 

 כי כעת זהו מנין חדש עם עוצמה הרבה יותר גדולה. המיוחד, הרי זהו השבח ששבה התורה ומונה אותם.  

כי אמנם הם עדיין אותם השמות, אך במהותן הם  מוסיף על ענין ראשון, ו'  - שמות'  'ואלה כן מובן הביאור של  כמו

שונים לגמרי ומתוספים עוד ועוד... ומסיים השפ"א כי ש"ם הוא בגימטריא ספ"ר, ולכל אחד יש את הספר שלו ואת 

 המיוחדים לכך כפי שורש נשמתו.הכוחות 

* 

 

 'גלות? תלוי בהסתכלות!'
 

קובל אני על ששלחתני. והנה המוסר  וישב משה אל ה' ויאמר ה' למה זה שלחתני". פירש"י ז"ל, וא"ת מה איכפת לך,  

פשוט והסכל שאין לשום אדם לשאול ולהכניס עצמו בדבר שאינו שלו, ואפילו משה רבינו ע"ה שהיה אפשר לומר  

 שהוא מצטער בצרת ישראל, כי הוא הכולל כלל ישראל ואעפ"כ מה איכפת לך"... 

 על ידי הכאב שלי... רק    – להכיל את הנפש  

ים שתמיד מדברים על צרות כלל ישראל ועל חיזוק אשר זי"ע היה מבאר את פירוש רש"י הנ"ל בהדגש, ישנם אנש  ר'

הנ"ל, מה איכפת לך? וכי למי יהיה איכפת אם לא למשה רבינו ע"ה?    רש"י לכלל ישראל... וא"כ יש לתמוה על דברי

אך היסוד הראשון המתחדש בפרשתינו הוא, כי אי אפשר להקשיב ולהכיל את צער הזולת רק אם יש לנו ג"כ כאב, 

אנו יכולים לתקשר עם האחר. רש"י הק' מדגיש שהכאב של משה רבינו ע"ה היה 'קובל אני על  וע"י הכאב שלנו

כלומר, הכאב שלו שאמר 'ואנכי ערל שפתיים', וכפי שראה אמנם בתחילה שהקשה פרעה יותר את  –ששלחתני' 

חברו מבלי העבודה כמובא בסוף הפרשה. ומהכאב שלו יכול היה להתחבר גם לכאב שלהם. אם אדם מדבר אל 

להיות במקום הזה בעצמו, אינו מועיל. ולדוג' אם ח"ו קרתה תאונה, שאלה ראשונה שכולם מיד שואלים: היכן זה  

קרה, ומי הנפגעים. אם אין מכירים לא את המקום ולא את האיש לא מרגישים את הכאב כפי שמרגישים אותו בידיד 

מה הטעם שכעת זה כואב לנו יותר? משום שכעת אנו  קרוב. מה? חבר שלי? רק לפני זמן קצר שוחחתי אתו...

הרה"ק ר' משה לייב מסאסוב זי"ע למד אהבת   את הכאב וחוסר הנעימות שלנו במקרה הזה. מרגישים את עצמנו, 

ישראל משני שיכורים. כשאחד חיבק את חברו ואמר לו: כמה אני אוהב אותך... ענה הלה לעומתו: וכי איך אתה אוהב  

 דע מה כואב לי...אותי ואינך יו

"אבל האמת הנה העיד הפסוק על משה רבינו ע"ה, והאיש משה עניו מאוד... שהיה משה שפל בעיניו מלעורר את  

בני ישראל כידוע מבלתי אפשרות הגאולה אלא א"כ באתערותא דלתתא כמאמר למען יאמינו כי נראה אליך ה',  

 אמונה נגאלים". שהוא הגואל האמת כידוע שעיקרו היא האמונה ובזכות ה 
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 נפש!!! עבודת   – ציאת מצרים  י 

שולח את משה רבינו להוציא את בנ"י ממצרים. הזדמנות של פעם בששת אלפים שנה! אם היו מבקשים  הקב"ה 

מאיתנו לארגן כזה פרויקט כיצד היינו נוהגים? מן הסתם היו נערכים להם עצרות תפילה המוניים, הפגנות וסנקציות 

אך הפרי הארץ מנגיש לנו יסוד עצום: יציאת מצרים אינה רק בעיה  כלכליות על מצרים, וכדומ' כיד הדמיון הטובה.

"מי הויה אשר אשמע   –טכנית של לוגיסטיקה, אלא עניין של פנימיות הנפש. שיעבוד מצרים הינו תחת הסיסמא 

בקולו". אשר על כן מסרב משה רבינו לקבל את התפקיד הנשגב הזה יען יציאת מצרים פיזית אינה דומה כלל 

יתר על כן מובא בשם האור החיים הק', שכל    יסודות האמונה לתוך אישיותם הנרדפת תחת עול השיעבוד.  להחדרת

זמן שחיו במצרים עם קשר בורא, לא עברו כלל קושי השיעבוד. כל קושי השיעבוד נובע מחיי נתק, אז האדם מכריח 

: א, שמוריד מעצמו את קושי השיעבוד. את עצמו כביכול להתמודד 'לבד'. א"כ האמונה מסייעת לאדם בשני מישורים

 מיצריו האישיים.  –ב. שעל ידי כך יכול גם לצאת ממצרים 

 קא בחושך??? מדוע דוו 

נבאר אי"ה יסוד נפלא: הקב"ה ברא את כל העולמות בהשתלשלות מלמעלה למטה. בהשתלשלות זו יורדת כעת 

לחזור ולהתחבר עם שורשה, וזה  גם נשמת האדם ונכנסת בתוך גוף. כשיוצא העובר ממעי אמו, רוצה הנפש תמיד 

מסביר את הרגיעות שחש התינוק על אמו, כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי, האמא דואגת לכל דבר, וכמו כן כשהוא  

על אמו הוא חוזר למקור שממנו בא. אותו דבר בדיוק כשיש לאדם כאב כלשהו, אם פיזי ואם מצב של חוסר אונים 

מיתי שיש לו הוא הכאב שהקשר שלו עם הבורא הולך ומיטשטש. אם אדם  וכדו', הכאב עליו לדעת שהכאב הא

מצליח להחזיק מעמד לא לאבד את החשבון במצבים האלו, הרי שאין לו שום קושי. הקושי מתחיל כשרגשות האדם 

צפים ועולים ברמה כזו שהוא מרגיש שאין בכוחו להחזיק במוחו חשבון של אמונה, ואז הוא מתייחס רק אל הכאב  

 פיזי...ה

זמן שיעקב אבינו היה חי, הוא עמד על המשמר ובזכותו לא היה להם קושי השיעבוד, מאחר וכל הזמן הוא חזר כל 

להם על משפטי האמונה הבסיסיים שיאמינו שהכל מאת השי"ת. אך כשנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם 

מכבר אמנם עיניהם וליבם היו משועבדים לקב"ה,   של ישראל מצרת השיעבוד. וזה מדויק היטב כי השיעבוד היה זה

אך כשנפטר יעקב אבינו ע"ה, נסתמו עיניהם וליבם!!! בעניין זה נביא רעיון יפה שאמר הרה"ק בעל הלב שמחה מגור 

זי"ע, בשם הרה"ק בעל החידושי הרי"ם זי"ע, כשהשתתף בלוויתו של הרה"ק מביאלה זי"ע, וכך אמר: כתוב בפסוק, 

ובאר כי הפשט הפשוט הוא כי אין איש שם לב שהצדיק נפטר, אולם ניתן לבאר  ואין איש שם על לב'.'הצדיק אבד 

'צדיק אבד,  גם בדרך זו, אם הצדיק היה רגיל לקרב יהודים אל אביהם שבשמים על ידי דברי חיזוק וכדומ', עליו נאמר  

וא הצדיק, שישים דברי חיזוק וכיבושין על כלל  ה  –היות והצדיק הלך מן העולם אין כעת 'איש'    –  ' ב ל ואין איש שם על  

 ישראל... 

מגיעה הנקודה העיקרית והיא, שכשנסתמו עיניהם וליבם, לא מועיל להוציאם ממצרים בגוף לבד, ולכן דווקא  כעת,

בתוך החושך, שנסתמו עיניהם וליבם צריך לתת להחדיר להם את היסוד שגם בחושך צריך למצוא ולחיות את נקודת 

ה בה' שהוא נמצא ויש בזה טובה לאדם. וכל זמן שלא הגיעו לנקודה זו עדיין אין הם בבחינה של יציאת מצרים! האמונ 

ולכאורה, אולי קודם כל ייצאו ממצרים ואח"כ כשיהיו בנחת לאחר הסרת עול השיעבוד יוכלו לשמוע ביתר שאת את  

  שועתי',   – 'מבטן שאול  זה דווקא כמאמר הפסוק    יא שאין אפשרות כזו כי 'לחיות אמונה'האמת הנקודת האמונה? אך  

מבאר האריז"ל הק' שישנם עשר מעמקים שיש לאדם עבודה  'ממעמקים קראתיך ה'', דווקא בתוך החושך כאמור. 

לתת שם נקודה של אמונה, והראיה לכך היא, וכי בני ישראל לא חיו באמונה? הלא כבר מובא שלא שינו שמם לשונם 

ומלבושם, כל זה עשו ודאי מתוך אמונה, אך החידוש הוא שאין זה מספיק כדי לצאת ממצרים, אלא העבודה היא  

"ת שהכניס אותנו למצרים, להודות לו על הקושי כי בודאי יש בזה טובה עצומה, והיא נקודה של אמונה  יהשלהודות ל

בתוך החושך. וכן מבאר הרה"ק בעל המאור עיניים זי"ע, שכבר במצרים הללו היהודים את לשון ההגדה 'עבדים היינו 

לא נמצא שם אלא מעלה את זה ע"י שמכיר לפרעה במצרים ויוציאנו וכו'. כי רק כשאדם נמצא במצרים, אך במוחו 

 שהקב"ה נמצא איתו ומעביר אותו את המעבר הזה, רק כך יכול לצאת באמת ממצרים.
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"להיות כל עיקר הגלות הוא העדר אמונה ושכחתה, כי אם להשגיח על הטבע כידוע מעניין גלות מצרים שהיו  

ת ישראל באותה שעה היו משועבדים ח"ו לעולם  נטבעים בנפשותם בעומקי הקליפות. ואילו לא הוציא הקב"ה א 

 בהם יעבודו". 

 ות... חושך הגלות? תלוי בהסתכל

סיבת הגלות במצרים היתה מחמת חיים בעומק הטבע במקום להעלות את הטבע לשורשו. וכבר ידוע כי ההבדל כל  

היינו הקשר של האדם עם הבורא ב"ה אלופו של עולם דרך הטבע. יותר מכן ביארנו  –בין גלות לגאולה הוא בא' 

גלות. ולזה דווקא שלח הקב"ה את  בשבוע שעבר שהחידוש היותר גדול הוא לראות את יד ה' דווקא מתוך חושך ה 

משה רבינו ע"ה שיחדיר לכלל ישראל את מציאות ההשגחה גם בחושך של מצרים! וכפי שיבואר להלן. ומשל למה 

הדבר דומה: לקולטים סולאריים שבמשך היום צוברים אנרגיה מהשמש, ואז גם בלילה אפשר ליהנות מהאור. אמנם  

נרגיה וממילא פחות אור... אך כל זה 'בטבע הדברים' תרתי משמע, כי ביום מעונן יהיה מטבע הדברים פחות א

קרי חיי הנפש, גם הנפש צריכה כל הזמן את הקשר שלה כדי לקבל משם חיות. אולם בשונה מהמשל  –בנמשל 

הוי אומר, אם הקב"ה שם את האדם במצב    "ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים".  –מלמד אותנו משה רבינו  

סימן הוא שגם שם ישנה חיות וכעת הקב"ה רוצה מהאדם שיתן את הקשר אליו דווקא דרך הערפל. אמר   של ערפל

על כך הרה"ק מאושבצא זי"ע, שהשבוע חל יום ההילולא שלו, שלאדם יש ערפל, הרי הוא נמצא בחיקו של הקב"ה.  

לינו ומחובר לחמצן, ובא מישהו  אדם צריך לנצל זמן שכזה להתעלות ולא להיפך חלילה. אם אדם שוכב בביה"ח לא ע

ומנתק אותו, האם ירוץ לחפש מי ניתק אותו או דבר ראשון יחפש כיצד לחבר את עצמו בחזרה?... מצב ערפל הוא  

זמן שאדם צריך בראש ובראשונה למצוא את החמצן של הנפש שנמצא שם, לפני חשבונות אישיים, שכן הוא יונק  

שהחושך אינו הגלות אלא כיצד האדם מסתכל על החושך. אם נשבר בחושך הרי הוא  א"כ מתבאר    ח מ צ ן !  –משם  

בגלות אך אם מחפש שם נקודת אור הרי כל חושך שבעולם גאולה היא לו. )הוספת הכותב: בשבת קודש, זמן רעוא  

ניינינו, כי דרעוין נהגו בהרבה מקומות להחשיך את מקום הסעודה כדי לגרום ליתר התעוררות, וזו דוגמא טובה לע

לכאורה שבת היא מקור האור ומן הראוי היה דווקא בזמן כזה גדול להאיר באור יקרות את המקום? אך האמת היא  

שזמן התעוררות הוא זמן של לימוד, ולכן דווקא בזמן כזה גדול מחשיכים את בית הכנסת להראות שיש חושך אבל  

 הרגשת התעלות ואור גדול ביותר(...אף אחד לא נשבר בחושך הזה אלא להיפך כולם מרגישים 

 ש... ש... ש... 

"וזה לך האות... בהוציאך את העם ממצרים  המודד לאדם האם הוא כבר יצא ממצרים? מבאר הפרי הארץ,  מהו

האדם צריך לדעת שעד היום הזה קיימת קליפת מצרים. אם חיים באמונה  תעבדון את האלוקים על ההר הזה". 

מונה חוזרים למצרים. כך מבאר השפ"א זי"ע שעל כן אנו אומרים בכל יוצאים ממצרים, אך ברגע שלא חיים א

היא   –המצוות 'זכר ליציאת מצרים' שכן כל מצוה שאדם עושה זו יציאת מצרים בשבילו שמתחזקת נקודת האמונה  

ההצהרה שאנו מצהירים שהכל מתנהל בהנהגת ה' ולא נכנסים לטבע, כי הטבע הא רק קליפה שמכסה על הנקודה 

מית. עבודת ה' נותנת לאדם אינדיקציה האם מחפש קשר בורא במעברים שלו או שמחפש רק לצאת מהמיצר.  הפני

וכבר באר ר' אשר זי"ע, שהטבע של האדם מושך אותו כל הזמן להיות במצרים ורק העבודה על ידי תורה ומצוות 

ישים דקות שישים שניות בדקה,  שאומר,  הוי    –יכולים להוציא אותנו משם. ועל כן עבודה זו היא עד זיבולא בתרייתא  

 נה...שלוש מאות שישים וחמש יום בשבעה ימים בשבוע,  שבשעה,  

* 

 

 שער התוכחה
 

"וישב משה אל ה' ויאמר אדני למה הרעותה לעם הזה למה זה שלחתני, פירש"י ז"ל וא"ת מה איכפת לך קובל אני  

 על ששלחתני". 
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זו ישנם מספר תמיהות שאותם נבאר אי"ה עפ"י המהלך היסודי של הפרי הארץ זי"ע בחובת האדם בעולם:   בפרשה 

יש להבין תחילה את הדיבור שהתנהל בין הקב"ה למשה רבינו, מדוע רצה ה' דווקא שמשה רבינו ע"ה הוא יהיה זה 

 שיוציאם ממצרים? ב. מה היתה טענת משה רבינו שסרב? 

ין בכלל מהי גלות מצרים? היציאה ממצרים אם היתה נעשית בצורה פיזית בלבד, הרי שלא היה  עלינו להב  בראשונה

בה תועלת, מחמת שמצרים היה רעיון של מי ה' אשר אשמע בקולו, החיים מנוהלים אך ורק ע"י הטבע ח"ו, ולכן 

ם. ורעיון זה אף היום בנ"י הגיעו למצב שהיו שקועים בתוך הטבע עד שעשו ממנו מציאות שאין למעלה ממנה כלו

הוא שייך, כי בכל מצב שאדם חי ומתנהג עפ"י דרך הטבע ולא מנסה להתעמק לחפש האם יש עוד משהו שמחיה  

את המצב הזה, הרי הוא נמצא בגלות מצרים. כעת צריך לדעת מהי העצה כדי לצאת ממצב זה? האמונה היא הניגוד 

ף שאדם חווה מצב מסוים הוא לא רואה אותו כמציאות שאיננה  של דרך הטבע. אמונה היא ביטול היש, כלומר על א

ניתנת לשינוי, אלא מאמין שיש רבש"ע ששלח את המצב הזה כדי שיתמודדו איתו וישיגו את החיות שמחיה מצב 

 זה. והחיות הזאת היא חלק אלוק ממעל, שע"י אמונה אדם מעלה את המצב הזה לתיקונו. וזהו תפקידינו בעולם.

הנה העיד הפסוק והאיש משה עניו מאד... שהיה משה שפל בעיניו מלעורר את בנ"י כידוע מבלתי   "אבל האמת 

כשעם ישראל היו שקועים במצרים שלהם, היה צורך גדול להוציאם,  אפשרות הגאולה כי אם בהתערותא דלתתא"...  

הו לא בסדר בצורת החיים וכדי להביא אותם למצב של גאולה וישועה היה צורך גדול שיתעוררו קודם לראות שמש

שלהם, כי כך הקב"ה ברא בסדר הבריאה שצריך קודם את ההתערותא דלתתא כדי לעורר את השפע מלמעלה.  

ומכיון שהיו כ"כ שקועים, לא יתכן שברגע אחד יגיעו להכרה ברורה בהשי"ת, ולכן במצב זה צריך את הצדיק שהוא  

מען יאמינו כי נראה אליך ה'", ואם יאמינו בצדיק זהו כבר המקשר ביניהם לקב"ה, כפי שאומרת התורה הק', "ל

אדם צריך לשלוט על הטבע ולא  תחילת שלב ההתקדמות שכבר מאמינים בעוד משהו חוץ מהטבע ששקועים בו.

לתת לטבע לשלוט עליו, ומשה רבינו חי כל הזמן ברדיפות מצד כלל ישראל עד כדי כך שכתוב שחשדוהו באשת  

 איש.  

ם כשקיבלו את הברכות מיעקב אבינו ע"ה, היתה לכל אחד מהם מלחמה לראות את הנהגת ה', למנשה  ואפרי  מנשה 

היתה המלחמה בכך שהיה צריך להשפיל עצמו בעת שמגדילים את אחיו. ולאפרים היתה המלחמה לא להרגיש 

ם גדול היה משל  גדול יותר על אף שכעת הוא לכאורה מרומם יותר מאחיו. אך כתוב בספרים שהניסיון של אפרי

 מנשה. כי להיות בגדלות ולחיות שם שהקב"ה מנהיג את זה והוא מרומם או משפיל זה יותר קשה. 

משה רבינו ע"ה הלא מלך היה בזמן שאחיו השתעבדו במצרים, וא"כ מצד בנ"י הוא כלל לא חי עימם את   כמו"כ

בר בהשגחה, גדול יותר משלהם ולכן דווקא השיעבוד, אולם הקב"ה ידע שדווקא בשל כך הניסיון שלו לחיות כל ד

 לחיותכי כדי לעזור לשני צריך    וא"ת מה איכפת לך? הוא המתאים ביותר להוציאם. ובאמת שאלו כפי שכותב רש"י,  

"שאפי' משה רבינו שהיה אפשר לומר שהוא מצטער בצרת כלל ישראל  את הכאב של השני וכמו שמבאר הרב זי"ע  

כלומר איך אתה חי את הכאב שלהם, וע"ז ענה   אל, עם כל זה שאלו ה' מה איכפת לך".כי הוא הכולל הכל כלל ישר 

... כי משה רבינו ראה שמאז שהלך לדבר עם פרעה מצבם של עם ישראל נהיה יותר גרוע קובל אני על ששלחתני

יש שהוא האשם  גשמית, ואיך יתכן שיהיה לפרעה שליטה עליהם, אין זה אלא כיון שהתדרדרו גם רוחנית. ולכן הרג

 במצב הזה. והרב יבאר כעת מדוע חשש משה רבינו שהוא האחראי הישיר למצבם של בנ"י  וכדלהלן.

"והנה משה רבינו ע"ה שיוכל להכניס בדבורו דברים היוצאים מן הלב להכניס בלבם האמונה תכליתית לא שיער  

בו יראת שמים דבריו נשמעים, וענין   בנפשו מגודל השפלות שלא היה מחזיק את עצמו לכלום, כארז"ל מי שיש 

 היראת שמים הוא הדביקות... ואחרי בטול כל המדות אליו ית', האלקים יעננו בקול". 

בכלל יש לגשת לדבר דברי תוכחה, ומה לכאורה הקשר ליראת שמים? ידוע שהקב"ה ברא את העולם  כיצד

בהשתלשלות ממקום גבוה ורוחני מאוד, וצמצם את הרוחניות הזו מדרגה לדרגה, כדי שאנו בעולם הזה נוכל לחיות 

אנו מורכבים מגוף ונשמה יחד. ולהשיג את הרוחניות הזו, משום שגבוה יותר כבר לא היינו מסוגלים לחיות כלל כש

והעולם הזה בנוי ממידות וכל אחד יש לו את אישיותו ומחשבותיו, והחומר שממנו קורץ, ועל כן כאן לכאורה אנו חיים 

בפירוד זה מזה. אך אם אדם מתעלה במחשבתו למידת החכמה שהיא כידוע "מאין תמצא", אז מביא את עצמו  

כלפי מי שברא אותו ומוכן להתגבר על הרצונות שלו כעת שמשדר לו הגוף,  לביטול, דהיינו שמבטל את מחשבותיו

 ולהתבטל ולחיות כפי שהתורה מחייבת אותו כעת לחיות.
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בשם הבעש"ט הק' זי"ע שלא משנה אם אדם לומד גמ' בסוגית המחליף פרה בחמור, או שהוא מקיים את זה  מובא 

ב מהו רצון ה' ממני, הוא מקושר ומחובר לה' למעלה מכל בפועל וחושב מה רצון ה', כי בכל מקום שנמצא וחוש

 המידות, והכוונה לחכמה שהיא מעל כל המידות שלנו כאן בעוה"ז בהשתלשלות... 

הכוונה לחיות ביראת שמים. כי 'יראה' היא לשון 'ראיה', כשאדם רואה בכל דבר את השמים כלומר את הקב"ה,   זוהי

ובמצב זה הוא יכול להיות כלי המקשר להעביר תוכחת מוסר לשני. כי אינו מוכיחו אזי הוא מקושר ודבוק בו כל הזמן,  

מתוך תאוות הגוף, כפי שביארנו לעיל, "וא"ת מה איכפת לך", בכל מצב שאדם מתערב בחיי השני צריך קודם ליישב 

כבר ביארנו  בדעתו מה באמת איכפת וכואב לו במצבו של השני. ובכלל, מדוע אדם מצפה שהשני ישמע לו, הלא

שלכל אחד ישנה דעה עצמית, ולמה שהשני יבטל את דעתו מפני דעתו של חברו? ויתירה מזו, ידועה האימרה מעולם 

הנפש, שאדם שומע בדיוק מה שאומרים לו, למשל אם יבואו לאדם בטרוניה "כיצד מתנהג" זה בדיוק נמרץ מה  

נהג"... וזאת מפני שכשאדם חוטא חלק הגוף שבו ששומע, אך לא לעצמו אלא כלפי השני לאמר: "כיצד אתה מת

 גובר על חלק הנשמה ואז הוא מעובה יותר, ופשוט שלא ישמע לתוכחה. 

מי שחי ביראת שמים ומבטל כאמור את רצונותיו וישותו לפני רצון ה', ושם בחכמה הזו אין פירוד כי כולם  אך 

וכיח כי תוכחתו היא אמיתית ומגיעה מהמקור העליון. מאוחדים שם ומבטלים עצמם לרצון ה', אכן אדם כזה יכול לה

ואז דבריו של אותו אדם נשמעים כפי שמבאר הרב, מפני שכשמתבטל לה', לא הוא מדבר את התוכחה אלא הקב"ה 

בכבודו ובעצמו מדבר מגרונו ללא כל התערבות גשמית מצד רצונותיו של אותו אדם המקשר, ככתוב והאלקים יעננו 

 יו נשמעים.בקול, ולכן דבר

"אבל משה רבינו ע"ה אמר ואתחנן אל ה' שלא תלה במעשים טובים אלא במתנת חנם... ולהיותו מגושם לא די שלא  

יועיל בדבריו אליהם אלא אף כי יפסידם לנתק את לבם אל הגשם להיות דבריו גשמיים, ודיבור גשמי הוא כארס אם  

שם על ידם בגדלות ואמונה כוזבת ומתגברים ההתנגדות  אפשר להתג  אפילו הטוב והמובחר שבדבורים נכנס בלב 

 על ידי כך". 

מספרים שכל מקום שכתוב בתורה 'חנם', הכוונה לסטרא אחרא, כיון שכל יניקת הס"א אינה בזכות עצמה   ידוע 

אלא מה שמקבלת מהקדושה ע"י מתנת חינם מאת ה', או ע"י חטאי בני האדם ר"ל. משה רבינו ע"ה היה כ"כ שפל 

ני עצמו עד שביקש מה' שיתן לו גם מתנת חינם כפי שמחיה את הקלי'... וכעת מובן מדוע חשש כ"כ להיות זה בעי

שיוציא את כלל ישראל, כי הרגיש שדבריו עלולים להפיל אותם עוד יותר, כפי שכותב הרב זי"ע שאם אדם מדבר 

סר הכי משכנעים שיש, לא רק שלא  תוכחה לא מתוך התבטלות לחכמה העליונה, אזי גם אם ידבר את דברי המו

 ישמעו לו אלא גם יזיק להם...

דווקא בשל כך בחר בו השי"ת כיון שראה בו תכלית השפלות וההתחברות לחכמה הזו ע"י שהיה מלך ועם כל   אך 

הם החיים בטבע ללא שום התעמקות בחיות האלוקית המחיה כל דבר... ולכן  –את שיעבוד בנ"י במצרים  חיזאת 

"עתה תראה, פי'  "ה השיב לו: כשראה שע"י דיבוריו עם פרעה רק החמיר המצב, קבל לה' מדוע שלחו? אך הקב

 הראיה וההתגלות צריכה להיות ע"י ההתנגדות ובלאו הכי אינו ניכר כידוע מסדר בריאת העולם... 

* 

 

 "לשנות את התפיסה"
 

"אמר לו הקב"ה למשה, לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי את בני ישראל, ויאמר משה בי אדני שלח נא ביד  

תשלח. וישב משה אל ה' ויאמר אדני למה הרעת לעם הזה למה זה שלחתני, ומאז באתי אל פרעה וגו' הרע לעם  

 ת מה איכפת לך קובל אני על ששלחתני". הזה... ופירש רש"י ז"ל וא" 

זו מבאר לנו הפרה"א זי"ע מה היה הדין ודברים בין הקב"ה למשה. והפרי הארץ בונה זאת עפ"י כמה יסודות בפרשה  

יש מה כואב כפי שנראה בהמשך הדברים. היסוד הראשון הוא, לשון רש"י 'מה איכפת לך', כל זמן שאדם לא מרג

לשני ומה הצער שלו, אין לו להתערב בזה. אך משה רבינו שהיה מנהיגם של ישראל כיצד זה שייך לומר עליו שלא  
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חש בצערם, על אף שלא היה עימם בגלות? ובמשל אפשר גם להבחין בדבר זה אצלנו, אם אדם נפטר ח"ו, כל מכריו 

הפחד הוא כי אדם קרוב אצל עצמו ופוחד שמלאך המות   וידידיו נפחדים מאוד ומפשפשים במעשיהם, אך אולי כל

מתקרב לכיוונו... ובאמת נראה שאם הגיעה שמועה שלוי נפטר אך מיד לאחמ"כ מתברר שזה לוי אחר ולא מישהו 

שאנו מכירים, מה גורם לאדם 'להרגע' לפתע? ואם זה אדם אחר רחוק יותר האם זה לא צריך לעורר אותנו ג"כ? וכן 

שאדם מצר על כאביו של הזולת אך עפ"י רוב לא מתוך איכפתיות ותחושת הכאב האמיתית, אלא  בכל הנושאים

 בתור מתכבד בקלון חברו, שעי"ז מחשיבים יותר את דעתו וכדומ'.

יתפרש מה איכפת לך שכ' רש"י, האם אתה באמת מרגיש קשר ישיר לגלות בנ"י במצרים? ואם אינו מרגיש לפי"ז 

 הפרי הארץ הרי הוא כמתעבר על ריב לא לו, וכפי שכ' בישעיה "על בני ועל פועל ידי תצווני"?חיבור עמהם כותב 

נוקט במהלך מיוחד בו מתבאר שמשה רבינו הרגיש בעצמו הגורם הישיר לסבלם של בנ"י במצרים וא"כ  הפרה"א 

 לא רק שלא יכול לגאול אותם אלא אם ינסה רק יגרע להם. אך בל נקדים את המאוחר. 

נבאר מהי בכלל גלות מצרים, ואיזו היא הדרך בא ניתן להיגאל ממצרים: התורה מגלה לנו על משה רבינו  תחילה 

ע"ה, "והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה". וכבר דרשו, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה  

היא השפעה  –ב של ענוה, וענוה שם אתה מוצא ענותנותו. הקב"ה יסד בטבע שבכל מצב של גדלות יהיה מצ

למקומות היותר נמוכים. כמה שאדם יותר גדול הוא יכול להשפיע למקומות נמוכים יותר ולהלן נבאר גם בס"ד מה 

הכוונה מי שהוא 'גדול'. עכ"פ הקב"ה בחר במשה רבינו דווקא מפאת היותו גדול יותר והראיה שהתורה מעידה עליו  

 הא בהא תליא. ומנגד משה רבינו סבר בעצמו מרוב ענותנותו שאינו ראוי כלל לזה.שהיה הכי עניו וכבר ביארנו ש

נוסף מאיר לנו הפרה"א, שכל גלות מצרים, מיצר, צרה, הינם כשאדם לא חי באמונה אך מאן דאית ביה יראה   יסוד

זדמנויות נוסף לית ביה חוסר כלל. מי שחי ביראת שמים, אדרבה ואדרבה המיצרים שעובר רק פותחים לו חלון ה

להכרה ברבש"ע. כפי שמוצאים אנו בשבוע שעבר, בביאור הרש"י 'ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתם ממנו'. 

האם רצה לגלות להם את התאריך שבו ייצאו ממצרים? וגם א"כ איזה גילוי הוא זה בזמן שהם כעת צריכים 

אבינו ע"ה רצה להשריש כאן דרך נפלאה איך   להשתעבד כ"כ הרבה שנים? כך מק' השפ"א ומבאר שודאי יעקב

לכם   האספו ואגידהלעבור את הגלות מתוך גאולה אמיתית. התורה כותבת שני פסוקים שנדמים ככפילות לשון. א',  

בני יעקב וגו'. כשאנשים מתאספים לדבר באמונה זהו חלק אחד, אמנם צריכים גם להתקדם  הקבצו ושמעווגו'. ב', 

ים עד ליישום בפועל. זהו הגילוי של יעקב אבינו ע"ה לבניו, התאספות לשם מעשה. וכשאדם  ולהפנים את הדיבור

שם ליבו אך ורק לזה שכל הגלות היא מהלך שמימי שמנוהל ע"י הקב"ה, זהו בעצם הקץ! כי כשאדם מכניס את 

יעקב', כי האמונה עצמו למצב של אמונה הוא נמצא באותו הרגע ממש כבר בגאולה. וזהו הפשט בפסוק 'תתן אמת ל

היא אמת, אע"פ שלאדם כרגע זה נראה רעה, משום שממנו לא תצא הרעות והטוב. אצל הקב"ה יש רק מושג של  

אמת, הוא אמת וחותמו אמת, וההשתלשלות של האמת היא רק טוב, וכשאדם מאמין בזה זוכה גם לחוש בזה. וכבר 

. אך לעתיד לבוא יכירו וידעו כל יושבי תבל והיה ה' למלך ידוע שאין בין עוה"ז לעוה"ב אלא שיעבוד מלכויות בלבד

הוא אלופו של עולם וידיעתו. כן מצינו גם אצל   א'על כל הארץ, ואין אחר זולתו. וההבדל בין גלות לגאולה הוא באות  

ורגע  אחי יוסף כמובא בתורה הק', "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו". רגע קודם היה נדמה להם כנכרי

אח"כ הנה הוא יוסף אחיהם... כלומר, מה שחשבו לפני רגע לטומאה ולצרה הכי גדולה, מתברר להם בעצם 

כישועתם האמיתית בכל המובנים. וכל זאת מפני שהגיעו להכרה "אבל אשמים אנחנו". כמו"כ בביאת המשיח תהיה 

של האדם כשהוא מתחבר עי"ז לבורא עולם. כזו בהירות שכולנו נבין שמה שחשבנו לצרה הכי גדולה יתברר כישועה  

וכמו שאמר להם יוסף, "אתם חשבתם עלי רעה אלוקים כל העבודה של האדם היא לשנות את התפיסה במח!!! 

 חשבה לטובה"...

גם תפקידו של משה רבינו ע"ה, להוציאם ממצרים ברוח, ולא רק בגוף הגשמי. כי אם היו יוצאים רק בגופם  זהו

לי", כי זה  יאמינופיסה היו נשארים בגלות, הרי שלא הועילו כלום. ולכן טען משה רבינו, "והן לא ממצרים אולם בת

 היה הדבר הראשון שהיה צריך להחדיר בבני ישראל, את האמונה. 

 "כידוע מבלתי אפשרות הגאולה אא"כ בהתערותא דלתתא". 

רעיון המצרים היה להשתלט על כלל ישראל ולא בכדי, אלא משום שידוע שלסט"א אין חיות משל עצמו וכל  כל

חיותו היא היניקה מהקדושה. ולכן היה חשוב להם שכל החיות המקורית שמקבלים עם ישראל, ינקו הם. וזאת ע"י 
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בחומר ובלבנים... א"כ עם ישראל היו אלו ש'פרנסו' את מצרים. וכן עד היום בכל חיסרון האמונה והגברת החומריות  

פעם שאנו מדברים לשה"ר ורכילות מתכבדים בקלון חברינו וכו', אנו מפרנסים בזה את הסט"א. אך אם מעלים כל 

ם יונתן על נקודה ומחפשים למצוא שם את חיות ה' והנהגתו, זו היא היציאה מגלות מצרים. כפי שכותב התרגו

הפסוק, 'וינצלו את מצרים', ורוקינו כמצולה שאין בה דגים. וזהו ההתערותא דלתתא שאנו צריכים לעשות בשביל 

לצאת מגלות לגאולה. והראיה לזה היא מאמר הקב"ה למשה, "וזה לך האות" נתן לו סימן לכך שיצאו ממצרים.  

דעו בבירור שהם בחוץ? אלא כפי שביארנו היציאה  ולכאורה מה צריך סימן הלא כשייצאו מגבול מצרים כבר יי

תעבדון את   – "בהוציאך את העם ממצרים ממצרים היא במח ולא רק בגוף בפועל, ולכן אמר לו "וזה לך האות", 

וכעת מבאר הפרי הארץ   כשתגיעו לעבודת ה' זהו הסימן כי אכן יצאתם ממצרים לגמרי.האלוקים על ההר הזה". 

"והנה משה רבינו ע"ה שיוכל להכניס בדבורו דברים  כיצד ניתן להחדיר אמונה בבני ישראל ובכלל אחד עם השני: 

היוצאים מן הלב להכניס בלבם האמונה תכליתית לא שיער בנפשו מגודל השפלות שלא היה מחזיק את עצמו  

 לכלום". 

להפנים לשני דברי אמונה צריך להיות בבחינת 'דברים היוצאים מן הלב'. והכונה לדיבורים שיוצאים מההרגשה    כדי

האמיתית של האדם ומתחושת האחריות שיש לאדם כלפי עצמו תחילה, בעקבות מעשי השני. ולמשל, כשאדם  

 – , מדוע הנך מתנהג שלא כראוי... זהו בדיוק מה שהשני שומע רק לכיוון הנגדי מתכוין 'להוכיח' את חברו ואומר לו

אינך מתנהג כראוי. אם אמנם אדם רוצה להשפיע על השני יכול רק ע"י תוכחה עצמית. כשאנו רואים  אתהמדוע 

תנהג כראוי, מישהו שמתנהג שלא כשורה הרי שאנו בעצמינו מתנהגים כך, רק בכח ולא בפועל, כי לולי רחמי ה' שנ

הרי שהיינו בדיוק כמו השני ואולי אפי' פחותים ממנו... ואז כשהאדם מפנים שההתנהגות של השני שהראו לו משמים 

מתנהג לא כראוי, )כי הרי לא לחינם   אניהיא 'תוצרת בית', אז הוא מוכיח את עצמו. וכשיאמר אדם זה לעצמו, מדוע  

יראה באיזה מצב יכל הקב"ה לשים אותו וא"כ כל מה שיש לו כעת  הראו לו זאת משמים אלא בשביל מוסר השכל ש

 לא מתנהג כראוי. אניזהו מאת ה'(... אז גם השני יאמר לעצמו, מדוע  

לעומת זה עשה אלקים. ומובא שה'זה לעומת זה' של משה רבינו שנביא ישראל היה, הוא להבדיל אלף אלפי   זה

הרי, שמשה רבינו אחז בעצמו במ"ט שערי טומאה בכח. כלומר הבדלות בלעם הרשע, מ"ט שערי טומאה בפועל. 

שהכיר בכל תג ותג שצריך הוא את רחמי ה', וזה הפשט שכמה שהיה יותר גדול כמו"כ היה גם יותר עניו, ולכן רק 

הוא שאחז באמת בכל מצב את המציאות שה' מוליך אותו והיה שפל בעיניו, הוא זה שיכול להכנס לשפל של מ"ט 

מאה של מצרים כדי לבשר לבני ישראל את בשורת הגאולה היא היא האמונה בבורא עולם. ומנגד זו גם שערי טו

הסיבה שלכן הצליח להגיע למ"ט שערי קדושה ואף יותר מכן, ועל כן דווקא בו בחר ה'. אך אמנם הוא עצמו מתוקף 

. ולכאורה אפשר להבין את החשש דרגתו בקודש אחז באמת שאינו ראוי להוציאם ופחד שרק בגללו יגרע להם יותר

   שלא יוכל להוציאם ממצרים, אך למה חשש שיהיה להם יותר רע בגלל זה? 

"כארז"ל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים וענין היראת שמים היא הדביקות ויחוד גמור אמתי כל המידות אליו  

 ית'"... 

הוא מחמת שמבטל את כל המידות הגשמיים אליו ית'. למשל אם בא לאדם מקרה של  –שיש לו יראת שמים  מי

כעס, כעס זהו גילוי השכינה הק' שמתגלה במידה ושמה גבורה. והשכינה הזו נכנסת ומחיה את הגבורה הזאת. ואם  

וה שלא לכעוס וכל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו וכל הכועס כאילו עובד האדם מתגבר ולא כועס כי הקב"ה צי

ע"ז ח"ו, וכל הכעס הוא השתמשות לא נכונה בחיות של המידה הזו. או אז ע"י ההתגברות שלו הוא מתחיה ממידת 

בקול",  הגבורה הזו, ומתדבק בהשי"ת שהוא החיות של המידה הזאת. ואז זוכה להגיע לדרגה של "והאלקים יעננו

ומה שמדבר נשמע לכולם משום ששכינה מדברת מתוך גרונו. אך אם לא עומד בניסיון וכועס, מפסיד את היראת  

שמים הזו ]יראה מלשון ראיה[, ודבריו שנכנסים בלב השני לא רק שלא מועילים לו אלא הם כארס. וכלשון הפרה"א  

יפסידם לנתק את ליבם אל הגשם להיות דבריו גשמיים    "ולהיותו מגושם לא די שלא יועיל בדבריו, אלא אף כיהק', 

ודבור גשמי הוא כארס אם נכנס בלב אפילו הטוב והמובחר שבדיבורים אפשר להתגשם על ידם בגדלות ואמונה  

 כוזבת ומתגברים ההתנגדות על ידי כך".  

א עשה קידוש ורק לאחר  מעשה מר' משה לייב מסאסוב זי"ע, שפעם נכנס אצלו ל'טיש' אדם שהיה מלשין. ול ]ישנו

זמן החל לערוך את ה'טיש'. לאחר שהלכו כולם אמר למקורביו, שמדי שבוע לפני שמתחיל לומר את הקידוש, 

מסתכל על הקהל ומחפש תמיד מדוע הוא יותר שפל מכולם, ורק אז מתחיל את הקידוש. אמנם השבוע כשראיתי 
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מסוגל להגיע. ורק לאחר זמן עלה במוחי שאילו חלילה את המלשין הזה אמרתי בליבי, שלשפל המדרגה כזה איני 

 הייתי אני מלשין, לא הייתי מעלה על דעתי להשתתף ב'טיש' של רבי... ואז התחלתי לומר יום השישי[...

רבינו סבר שאין בו כלום שיכול ללכת לבני ישראל להוציאם ממצרים, וכמו שמבארים על הפסוק 'ואתחנן אל  משה  

ה'' שביקש מתנת חינם... ולא בשל מעשיו הטובים. ולא זו בלבד אלא כשראה את דתן ואבירם שיצאו נצבים כנגדו, 

ו אלו עומדים כנגדי. וע"כ ענה לו ה': שכל  מיד אמר: זהו הסימן שאיני מדבר מתוך אמונה טהורה, כי אם כן לא הי

הסיבה שיצאו כנגדו הוא מחמת התגברות הקליפה לפני שנופלת. וכפי שניתן לראות בטבע כשאדם לוקח  

אנטיביוטיקה חומו עולה במשך הטיפול, אך זו הראיה שהתרופה אכן פועלת כי אז מתחילה המלחמה, שהחיידקים 

"וזה השיבו ה', עתה  ר העולם חייב שיהיה קודם חושך כדי שיהיה ניכר האור. מנסים להתגבר עד שנופלים. וכן בסד

תראה פי' הראיה וההתגלות צריכה להיות ע"י התנגדות ובלאו הכי אינו ניכר כידוע מסדר בריאת העולם לכן ויכבד  

 למען תספר משום פרסומי ניסא".  -ל  כדי להגיע – לב פרעה  

* 

 

 "ואמונתך בלילות"
 

שב משה אל ה' ויאמר אדני למה הרעת לעם הזה למה זה שלחתני, ופירש"י וא"ת מה איכפת לך קובל אני על  "וי 

ששלחתני". והנה המוסר פשוט והשכל שאין לשום אדם לשאול ולהכניס עצמו בדבר שאינו שלו ואפילו משה רבינו  

ל ואעפ"כ מה איכפת לך... שהוא  ע"ה שהיה אפשר לומר שהוא מצטער בצרת ישראל כי הוא הכולל הכל כלל ישרא 

הארץ זי"ע מתמקד במילים 'מה איכפת לך'. לכאורה איזו שאלה היא   הפריכמתעבר על ריב לא לו מה איכפת לך". 

ן מלמדינו הרב שכשלאדם כואב הצער  זו, הלא משה רבינו היה מושיען של ישראל ובודאי כאב את כאבם? אך כא 

של הזולת צריך מקודם לחפש מה באמת כואב לו שם, ואיזה קשר אישי יש לו לדבר. בשם הרבי מברדיטשוב ביארו 

כי כשאדם נותן צדקה לעני, מלבד המצוה שבדבר בראש ובראשונה הוא כדי להשקיט את כאבו שלו על הצער של  

בשביל הנותן מאשר בשביל העני. אמנם אין זו המטרה של המצוה אך הנקודה  השני. ובעצם יוצא שהמצוה היא יותר  

כדי להשקיט את מצפונו, אמנם לאחמ"כ   –היא ללמד את האדם להיות אמיתי עם עצמו מה גורם לו לתת את הצדקה  

 מתוך שלא לשמה יבוא ללשמה וכפי שמבאר הקדושת לוי.

נוספת המתבארת היא שלעולם לא יהיה לאדם ציפיות מהשני. מסופר על אדם מבוגר שאהב מאוד לעזור  נקודה

אותה הוא משאיר חתומה לילדיו ולכן חילק להם את כל כספו בחייו. אך הדגיש להם כי ישנה בביתו עוד כספת אחת  

עד לאחר שיפטר מן העולם. הילדים אכן כיבדוהו מאוד ודאגו לכל מחסורו עד שנפטר מן העולם. לאחר השבעה קמו 

כל הילדים לבדוק מה עוד נשאר לחלק ביניהם. פתחו את הכסף ומה שמצאו שם היתה פיסת ניר ועליה היו כתובות 

תי לכם את כל כספי בחיי מפני שחסתי עליכם ורציתי לעזור כפי  לבני האהובים, אמנם חילק המילים הבאות: "

יכולתי. אולם חששתי שלאחר מכן שוב תשכחו ממני ולא תבואו לעזרתי כי אדם קרוב הוא אצל עצמו, ולכן אמרתי  

חשוב מאוד שאדם יכיר שאבוא עליכם באיזו תחבולה כדי שתישארו קרובים אלי. ואכן הצלחתי אנא סילחו לי"... 

דם את מציאות המידות שבו כדי שעי"ז יוכל לבנות את עצמו כראוי, כי התמודדות מתוך הכרה עצמית היא בניה  מקו

 אמיתית מאשר התמודדות מתוך הכחשת המציאות...

. כששלח הקב"ה את משה לדבר אל פרעה לא רצה לילך וטען לקב"ה  "מה איכפת לך קובל אני על ששלחתני"

ותו הקב"ה, מה איכפת לך? הלא לא היית בשעבוד עם כלל ישראל וא"כ היכן אתה  שהוא לא ראוי. ואמנם שאל א

מוצא את עצמך בכאב שלהם? אך לאחר שהלך לדבר עם פרעה והרגיש כביכול שבגללו הכביד פרעה את העבודה,  

וכן מצינו   אז אמר לקב"ה קובל אני על ששלחתני, ובגללי הרע להם. אז הסכים איתו ה', כיון שדיבר ממציאות הענין.

בדוד המלך ע"ה שהיה אומר: "בכל יום הייתי מחשב, למקום פלוני אני הולך וכו', והיו רגלי מוליכות אותי לבתי 

כנסיות ולבתי מדרשות". מכל זה אנו למדים לחיות את האמת ולתת ביטול לקב"ה להנהיג אותנו כרצונו למקומות 

אך בסופו של דבר רואה שהקב"ה מוליכו והאדם צריך לתת טובים. בכל יום אדם מחשב ללכת לכל מיני מקומות, 

את ליבו לזה, א. להיות ריאלי לדעת את מצבו. ב. לתת לקב"ה להנהיג אותו. ולדוגמא, נביא עוד מדוד המלך ע"ה.  
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כששמעי בן גרה עמד וקיללו וזרק עליו אבנים, אמר דוד המלך: 'אלקים אמר לו קלל'. ומובא בחז"ל שאז נהיה דוד 

רביעי במרכבה... כי עפ"י הדין היה שמעי בן גרה מורד במלכות וחייב מיתה, אך דוד המלך ע"ה העדיף ללכת רגל 

עם הסיבות וקישר זאת לבורא מתוך הכנעה גמורה. לפני שנפטר דוד המלך השאיר צוואה ובה גם כתב לשלמה בנו 

גה שלו ש'אלקים אמר לו קלל'? אלא אומר  כי שמעי בן גרה חייב מיתה ושיראה ליישם זאת. ולכאורה זה סותר להנה 

הפתגם: "אדם צריך לתת הכנעה אך לא צריך לתת לשני לדרוך עליו בשל כך"! כלומר דוד המלך עבד על מידותיו 

לקשר כל דבר לבורא, אך מצד האמת היה שמעי בו גרה חייב מיתה כדין מורד במלכות, ולכן אין בזה סתירה. אמנם  

 לענין יכל לבצע את הדין על ידי צוואת אביו שלמה המלך שלא היה קשור

גדולתו שם אתה  אבל באמת הנה העיד הפסוק על משה רבינו ע"ה והאיש משה עניו מאד, ובמקום שאתה מוצא 

להבין התמיהה הגדולה כיצד זה הקב"ה מצוה את משה רבינו ללכת והוא אומר שלח נא ביד יש מוצא ענותנותו"... 

 תשלח? 

מצרים היתה לצורך מטרה ברורה, להעלות את עם ישראל בדרגה שיהיו ראויים לקבלת התורה. כדכתיב  ירידת

"אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה". כפל הלשון 'גם עלה', פירושו, כי אם אדם יורד בבחינת ירידה לצורך  

ך כשהעליה היא בתוספת ממה שהיה  עליה ולבסוף מגיע בחזרה לאותו מקום שממנו ירד, אין בזה שום חידוש. א

אך יש להבין מדוע אי אפשר לתת את העליה ללא  בתוספת עליה.  –קודם אז מובן צורך הירידה. וזהו 'גם עלה' 

 הירידה??? 

ביאור מה'בת עין' זי"ע, ]יהודי שלא זכה לפרי בטן ושבע מכאובים[ והוא מבאר כך: בפסוק "מאשר שמנה לחמו",   שנו

נו כיצד להמתיק דינים בשרשם. 'שהעיקר הוא להאמין שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד'. וצריך התוה"ק מבארת ל

להבין איך נסביר לאדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? אך כאשר אדם נמצא במיצר יכול הוא לראות  

השי"ת, ורק ע"י המיצרים  שעדיין נשמת חיים באפו. וזאת כדי להזכיר לו שהחיים אינם דבר המובן מאיליו אלא הנהגת  

אדם יכול לחיות כך. כשאדם בצרה הוא רואה כיצד חסד ודין משמשים בערבוביה. מצד אחד יש לו צרה ומנגד הוא  

ה ודורשים חז"ל 'על כל נשימה  -חי ובריא או כל טובה אחרת לפי הענין. מדוע זה כך? כתוב כל הנשמה תהלל י

ב שהנשימה שלו היא חסד? אך אם נאבד את הנשימה לשניה אחת, ה'. האם מישהו מאיתנו חוש-ונשימה תהלל י

נקבל מיד את הבהירות הזו שהנשימה היא חסד ה'. זהו הביאור בפסוק "להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות", אם 

כלומר כשיש לנו הצלחה, זהו חסדך, אזי ואמונתך בלילות נוכל גם להפנים שגם הלילות והמיצרים    -נזכור שהבוקר  

החשכות שלנו זהו ג"כ חסד רק שכעת איננו מבינים אותו. אך אם לא נחיה שהבוקר הוא חסד אלא כחי ועוצם ידי ו

 אזי נאלץ לעבור מסכים של חושך כדי להאיר לנו שהבוקר הוא גם מאת ה'. 

כי כל מה נמצאים בבעיה כיון שהשגרה מטעה אותנו לחשוב שכל מה שיש לנו שלנו הוא ובזכותינו. אך זו טעות   אנו

שיש לנו הכל זה חסד ה' ובגלל שאנו לא חיים כך אנו צריכים לעבור מעברים שונים. ובמקום שנודה לה' על כל 

חסדיו ונודה לו שהוא מזכיר לנו שהוא קיים בכל פרט, אנו נלחצים מהצרה העכשוית המתרגשת עלינו ומתפללים 

ק אנו צריכים עזרה במצוקה שנפלה עלינו... אבל האמת  עליה: ה' תעזור. ומה אם מה שיש לנו כעת? "זהו שלנו"! ר

היא שהמצוקות נועדו כדי להזכיר לנו את החסד היום יומי שיש לנו כל טוב ואנו חיים זאת כטבע וכשגרה. תודה לך 

 ה'. 

שהאמונה מספרת לנו שהם חסד, נפתחים לאדם ומתגלים  –מודע לחסד שה' עושה איתו, גורם שהלילות  כשאדם 

 נקרא להמתיק את הדינים בשרשם.  לו. וזה

להשלים את הענין ישנו ביאור נוסף מהרבי מברדיטשוב שאמר בשם המגיד ממעזריטש זי"ע, על הפסוק שקראנו  כדי  

בפרש ויגש "והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם", ומבאר כי כשם שהקב"ה ברא בטבע העולם  

כמו כן הוא בשכל האדם, פעמים שיש לו מוחין דגדלות ופעמים מוחין דקטנות. והביאור מדוע  יום ולילה חושך ואור, 

זה כך אין כאן המקום להאריך. אולם מה שכן ניתן להאמר כי יש מצב שבו האדם יכול לצאת ולהאיר גם את המצבים  

חין דקטנות שנמצא בו, ע"י שהוא בחושך יהלך ללא מוצא. זהו ע"י הצדיק. לצדיק יש את הכח להאיר לאדם את המו

שהצדיק שחי את האמונה מדבר אל האדם דיבורי אמונה ומאיר לו את הדרך. וזה מה שהיה אצל יוסף, לאחר שראה 

שהם במצב של חשכות המוחין, יוסף איננו ובנימין נמצא גנב, יהודה הולך לאבד את העוה"ז והעוה"ב שלו, ויעקב 

הכל הולך לטמיון, אמר להם יוסף: "והנה עיניכם רואות... כי פי המדבר הולך להפטר מן העולם... ונראה היה ש
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אליכם", יוסף הוא הצדיק ובדיבורים שלו הצליח להאיר לתוכם את נקודת האמונה שהכל זה חסד ורק כעת הוא 

 בהסתרה בכדי שהאדם יכניע את עצמו ויוכל לקבל את ההשפעה. 

שה רבינו כדי שיאיר להם את האמונה. אך משה רבינו היה שפל כן היה במצרים, עם ישראל היה צריך את מ  כמו

בעיניו ולא רצה ללכת פן יקלקל יותר. וכפי שמצינו שמיד כשהתחיל לדבר אל בני ישראל יצאו נגדו דתן ואבירם וכו'. 

 מדוע יצאו כנגדו? כי כדי שאדם יעלה על דרך המלך ישנם ג' שלבים. א. להכיר בבעיה. ב. להסכים שיש דרכים

להתמודד עם הבעיה. ג. לעבוד על פי הדרך שמתווים לו. עם ישראל במצרים היו במצב שהיה צריך קודם לשכנע 

אותם שהם בבעיה. זהו ההסבר מדוע לא הוציא אותם הקב"ה ממצרים תחילה ואז תחת הרגשת השחרור היו יכולים 

קר הקבלה של האדם כשהוא במיצר אז  לדבר איתם דיבורי אמונה? משום שכשרווח לאדם כבר לא שומע כלום. ועי

את האמונה וזה מה שהיה צריך. פרעה ניסה כל הזמן להשריש בתוכם מי הוי"ה אשר אשמע בקולו. ולכן רק   חיהוא  

בתוך עומק השיעבוד יכלו להגיע להשגה של אמונה. בנ"י היו בכזה מצב שהקב"ה בכבודו ובעצמו גאל אותם אך  

ק של מ"ט שערי טומאה. ודווקא מ"ט ולא מ' שערים. מדוע? כדי שלא יהיה להם  קודם לכן היו צריכים לרדת לעומ

שום אחיזה לעצמם, שבכל המצבים יראו את יד ה' שמנחה אותם ואפי' במצבים הכי עמוקים ושפלים. ועי"כ יוכלו 

    להגיע לקבל את התורה. 

* 

 

 "מילה בסלע"
 

ומשענתך זה תורה.  וצ"ל במה הם מנחמים?{  "שאל השואל ארז"ל שבטך ומשענתך המה ינחמוני שבטך זה ייסורים }

כאן על מה ששאלו מש"ר בשבוע שעבר למה  וצ"ל מה התשובה די. }- ושמי הוי"ה לא נודעתי להם, אלא בשם ש 

 {  הרעות לעם? 

משה רבינו היה כבד פה וכבד לשון. והפרה"א מביא את הגמ', שמקשה כיצד זה עושים את משה רבינו בעל  הנה 

מום? והשאלה היא כיון שמשה רבינו ע"ה היה משבט לוי, וידוע שתפקיד הלויים היה לשיר ולעורר את החוטאים, ע"י 

, ועפי"ז היה מורה ללויים לשיר ניגון  שהכהן היה רואה ברוח הקודש היכן פגם החוטא והיכן הוא שורש תשובתו

מסוים והחוטא היה עומד ורואה כיצד שוחטים את הבהמה ]במקומו[, והיה שומע את הניגון שקשור מיוחד אליו, 

ועי"ז היה שב בתשובה שלימה לעומק עד שהיה נטהר לגמרי. א"כ לוי שהיה לו קול פגום או שהיה מזייף היה פוגם 

של החוטא, ולכן נפסלים הלויים בקול ונחשבים לבעלי מומין. והגמ' מביאה ראיה  בכל תהליך החזרה בתשובה 

בוכה. תחילה ילד ואח"כ נער, מכאן שנפסל בקול.  נער והנה הילד לשאלתה, שכתוב בפסוק ותפתח ותראהו את 

דבריו ומק' הר"ן בדרשותיו, הלא כתוב פסוק מפורש שמשה היה כבד פה וכבד לשון? ומת' מה שמתרץ, אך בסוף 

מבאר שהקב"ה בכוונה תחילה רצה שמשה רבינו יהיה כבד פה. משום שלולי זה לא היתה ניכרת גדולת התורה.  

מפני שהכל היו חושבים שההצלחה של משה רבינו על בנ"י היא מחמת הכושר הרטורי שלו ומתיקות דבריו. לכן 

 תוכן הק' של הדברים, דברי התורה.עשה אותו הקב"ה כבד פה, ואז כולם הבינו שלא הדיבור המשכנע אלא ה

מק' הפרה"א הרי מובא שבמתן תורה נתרפאו כל החולים, ואף משה רבינו נרפא בשעת מתן תורה וא"כ אמנם 

 מתבטל התירוץ של הר"ן, כי אולי כן מחמת כושר הדיבור שלו קיבלו את התורה ולא משום התורה עצמה? 

כבד פה ובכד לשון. ובתמצית הדברים מתרץ שכיון שהדיבור של הפרי הארץ בא עם הבנה חדשה ברעיון של  אלא 

משה רבינו ע"ה היה כ"כ מופשט ומקושר לקב"ה אור אין סוף לכן היה עליו קשה לצמצם את ההשגות הגבוהות  

 שלו לפה, וזה הפשט כבד פה. וכדי להבין יותר לעומקו של ענין נתחיל תחילה לבאר מהו בכלל דיבור:

"אבל באמת הנה הוא ידוע מגדולת הדיבור שהוא מעלת המדבר על החי, והוא האמת כי הדיבור הוא המושל והמצוה  

 והמנהיג את הכל, והענין להיות בו עיקר חיות השי"ת... 

יצאה בדברו'. כשה' ברא את האדם כתוב 'ויפח באפו... ויהי האדם  הוא הנפש של האדם, ככתוב 'נפשי  דיבורה   

. א"כ הדיבור שאנו שומעים הינו גוף הדיבור בלבד, אך האמת היא ששורש  לרוח ממללא -לנפש חיה', ומתרגם 
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הדיבור והחיות של הדיבור שאנו שומעים היא הרבה יותר למעלה מזה. אומרים בשם צדיקים שעד שאדם לא מוציא  

מפיו, הוא הבעל הבית עליה, אולם אחרי שמוציא מילה מפיו, היא כבר נהיית בעלת הבית עליו... וכן מובא מילה 

בשם השפת אמת מדוע לשון הרע הוא כל כך חמור? ואומר, כיון שה' נתן לאדם הרבה אברים בזוגות, כגון עיניים 

ים. ואדם שהולך ומדבר לשון הרע עושה בדיוק אזניים, אולם פה נתן לו רק אחד. וזאת כדי שעל ידו יתאחדו כל הדבר

את ההיפך כי מפריד בין הבריאה, ולכן זה כ"כ חמור. והפרה"א השבוע הולך לבאר את יסודות הדיבור וכיצד אדם 

 יכול לשלוט על הדיבור שלו, ולא שהדיבור ישלוט עליו.

חמשה מוצאות הפה, גרון חיך לשון הדיבור מגיע ומשתלשל דרך שם הוי"ה הק', והה' האחרונה מרמזת על  מקור

וכו'. כלומר שהיכן שאנו שומעים את הדיבור זהו כבר סוף ההשתלשלות שלו, אך לפני כן הוא מגיע ממקומות הרבה  

יותר רוחניים. ושם במקומות אלו הוא אינו מוגבל כלל והרבה יותר מופשט ומהיר, כידוע המעשה באריז"ל הק' 

ל אותו תלמידו מה למד. ואמר לו האר"י כי גם אם ידרוש לפניו במשך שבעים  שמצאוהו מדבר מתוך השינה, ושא

שנה, לא יוכל לצמצם לו את מה שלמד בשינה הזו. רואים א"כ שבמקומות הגבוהים יותר הדיבור הוא יותר מופשט. 

מספרים  כלומר המח מדבר הרבה יותר מהפה. וכל הלבשת הדיבור באותיות הוא רק בשביל הבנת המבין והשומע. ]

מאברך שנכנס ל'לב שמחה' מגור זצ"ל עם בעיה קשה מאוד וביקש שהרבי יזכיר אותו. והלב שמחה נסע באותו יום 

לכותל המערבי. כשהגיע לשם, עמד שם זמן מועט מאוד כמנהגו, ממש שניות ספורות, אמר כמה מילים וחזר בחזרה 

 י בכותל והרעשתי עולמות בשבילך[.לבית המדרש. כשנכנס פגש את אותו אברך ואמר לו: כעת היית

"וכל אדם שמרגיל את דבורו להשגיח ולהבין כי מאתו לא תצא כי אם מה' הטוב והוא המדבר הרי הוא בורא שמים  

חדשים וארץ חדשה... ומה נשתנה עכשיו אם אדם משיג בשעת דבורו איך שכל דבור ודבור יצא מפי הגבורה  

ומשתלשל כל כך עד שנשמע מפיו לכן באיזה דבור שהוא מדבר הוא בורא מחדש. כמעשה דרבי עקיבא שנתמלא  

 כל הבקעה ירקות ודלועין ע"י למודו, וכן הרבה מקדושים". 

בו. כי אם אדם משתמש  מובן שהדיבור הוא כח אדיר שקיים בנו. וצריכים לדעת ולחשוב היטב כיצד להשתמש  א"כ

בדיבורו לדברי טומאה ח"ו, הרי לא רק שלא משתמש בכח שנתנו לו לטובה ויכול לשלוט בבריאה ע"י דבורו בקדושה.  

אלא מוסר את הכח האדיר הזה ביד הטומאה ואז הם מתחיים מזה ושולטים עליו ומורידים אותו בתהומות לשאול.  

מנסה להתגרות בשני, אם השני לא נסחף לריב ומדון, מיד הוא נהיה  ואפשר לראות זאת במוחש בחיים, אם מישהו 

השולט במצב. אך אם אמר מילה אחת של תשובה מנה אחת אפיים, מרגע זה הוא נהיה נשלט. הדיבור צריך להיות 

אצלינו כה חשוב ומוערך עד כדי משל לאדם שאומרים לו, אם תלך שמאלה תמות ואם ימינה תחיה! ואינו שואל 

הולכים ימינה, כי בשאלה של חיים ומות זה ברור ומוחדר לאינסטינקט שלנו. כמו"כ בזה אם אדם מעלה את  כיצד 

 הדברים לרמת המודעות הגבוהה שלו, יכול להטביע זאת עמוק בעצמו. 

דברות ונקנית בדיבור, אבל  "וכן התורה שהיא בריאת העולמות והנהגתם מתחילת הרצון עד עולם היא עשרת ה 

דיבור כזה הוא המופשט מן המידות. משא"כ דבור היוצא מחמת איזה מידה כבר נתלבש במידה ויש למדה התקשרות  

 בכל הדברים הגשמיים, וגם כל מידה יש לה הרגל וא"כ אי אפשר להיות נקי וברור דבריו ית' שהרי ההרגל משכח". 

הפרה"א לבנות נדבך נוסף בכדי לבאר את ענין הפרשה. בדיבור עצמו ישנם שני דרגות. דרגה א' הדיבור  ממשיך

המתלבש במידות, הוא הדיבור שאנו מכירים. והב' הוא דיבור שמדברים בדברי התורה הק' שבא נברא העולם. שהוא  

על למידות. וכשאדם מדבר בדרך כלל דיבור יותר מופשט מחמת שהוא מעל המידות כיון שהתורה עצמה היא מ

דיבורו מלובש במידות כי כך ברא ה' שהכל מלובש במידות. והמידות הם מוגבלות, שכן החסד היא מידה בפני עצמה  

ואין לה שום קשר עם גבורה וכדומ'. וכן כשהדיבור מלובש במילים יש חשש של שכחת המקור האמיתי שממנו מגיע 

ח עם השני, ומצליח לנצחו בדיבורו, הרי שהלבשת הדיבור היתה במידת נצח. אך אם  הדיבור. וכגון, אם אדם מתנצ

האדם עסוק בנצחונו, ושוכח את העיקר שהוא להעלות כל דבר למקורו, וזהו ההפשטה שאנו עושים, אזי יש חשש 

  שו, אזי שע"י המידה גם יגיע למצב של נפילה. אך אם כל דיבור האדם מפשיט אותו מהמידה ומעלה אותו לשור

"דיבור כזה הוא מעיין הנובע כיון שהוא קשור בבורא ית', וכל הפיות נלאים לדבר דבריו, ואינו מספיק לפי משפך ערך  

משפך הוא כלי שדרכו מעבירים מכלי גדול לקטן אך בשל כך הסיום שלו צר מאוד... כמו"כ משה רבינו  נביעתו"...

מידה לשרשה. לכן דיבורו היה ממש מפי הגבורה, ולכן מכנה שהיה מופשט מכל המידות כיון שעבד להעלות כל 

אותו התורה 'כבד פה'. לא משום שהיה דיבורו קטוע ח"ו, אלא שמחמת גודל השגתו וההפשטה שחי בה, הגיע  

לכאלו השגות שבנ"י לא יכלו להגיע לשם כלל, כי הם עוד אחזו במידות עצמם. וכפי שאמר משה רבינו והן לא יאמינו 
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די = שיש די  - וארא אל האבות בשם ש מר שאני רואה שאינם מגיעים להשגתי. ולפי"ז זה גם מה שאמר לו ה',  , כלולי

לאברהם התגלה ה' במידת החסד, וליצחק בגבורה, וליעקב בתפארת. אך   באלוקותו, שהוא ההתגלות לכל אחד.

ר בו ית', ככתוב 'ושמי הוי"ה  למשה רבינו התגלה השי"ת בשם הוי"ה שהוא מעל לכל המידות והוא האחדות הגמו

לא נודעתי להם', נודעתי מלשון חיבור כמו 'והאדם ידע' וגו'. כי בשם הוי"ה התחבר משה רבינו ע"י הדיבור לקב"ה 

 ממש וזה דבר שלא היה אצל האבות. 

ן זה  משה רבינו פחד שקלקל בדיבורו, לכן אמר למה הרעת, כי ראה שפרעה לא רוצה לשלחם, וחשב בליבו שאי  אך 

כי אם מפני שלא דיבר באופן מופשט אלא הוא כן בתוך המידות ואינו מצליח לתקן אותם. וע"ז ענה לו ה' שזהו  

תהליך של בניית האמונה ואינו קורה בדיבור אחד, אבל כשמסתכלים על כל תהליך הגאולה, רואים אמנם שרק ע"י 

ורה, שזה בעצם הדרגה הגבוהה של הדיבור דיבוריו של משה רבינו הצליחו לעבור את הגלות ולצאת למתן ת

 דיבור התורה הק'. ומסיים הפרה"א:   –המופשט 

דיבורים אלו שייכים בכל אדם ולא רק במשה  "והנה כל אדם שהוא מדבר דברי תורה על דרך זה הנה הוא כמוהו. 

רבינו. וזה מה שהתחיל שבטך ומשענתך אלו הם הייסורים שאדם נהיה כבד פה מחמת ההשגות שמגיע אליהם, אך  

בראתי  –הם מנחמים אותו כיון שיודע שהוא מחובר. וכ"ש דברי התורה הק', המה ינחמוני כארז"ל בראתי יצר הרע 

 תבלין התורה. 

* 
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