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 "יתגדל ויתקדש שמיה רבא"
 

"איתא במדרש קדושים תהיו יכול כמוני תלמוד לומר כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכם ע"כ. והענין הוא  

 אמרו רז"ל באבות בן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם". 

 במה אני חכם? 

, א"כ מהו הלומד מכל אדם, הלא אם יש לו מה ללמוד חכם הלומד מכל אדם. לכאורה החכם הרי יודע הכלאיזהו 

כבר נפגמה חכמתו? והתשובה לזה היא, כי חכמה נמדדת באיכות ולא בכמות! כשאדם מכניס את עצמו לתוך 

 החכמה העיונית כפי שמכנה זאת הפרה"א זי"ע, הוא מקבל את החכמה בשלימותה. ונביא מעט סיפורים מענין זה:  

 מעשה רב 

 הרוגוצ'ובער זצ"ל שהיה מסוגל להתעמק בלימודו ג' ימים רצופים ללא אוכל...ידוע מהגאון 

מספרים מהרבי מברדיטשוב זי"ע, שפעם אחת היה שקוע עמוק בתפילתו, ובתוך כך נכנסו קוזקים פראים   כמו"כ

ן  וצמאי דם להיכל בית המדרש בשאגות אימים. אחד מן המתפללים שהיה נמוך קומה הצליח להתחבא בתוך ארו

קטן והוא זה שראה את סיפור המעשה וכך סיפר: כל מתפללי ביהמ"ד ברחו לכל עבר ואני התחבאתי בארון, ואז 

ראיתי אותם ניגשים לרבי ומכים אותו באלותיהם. אך כשראו שאינו נע ולא זע מפניהם נבהלו מאוד באמרם: ודאי 

ד רוחם בם. כאשר סיים הרבי את תפילתו ליוויתיו מלאך אלוקים הוא כי אין זה אדם כלל, ונסו משם בפחד איום כל עו

הביתה כשהוא לא מזכיר מאומה מן המאורע. וכשהגענו לבית הרבי אמר לרבנית כי היום הוא מרגיש מעט חולשה  

ורק כשנכנס לחדרו ופשט את מעילו העליון ראה את כתמי הדם  באיבריו ולכן רוצה לנוח מעט לפני פת שחרית... 

עוד כמה מהקדמונים הלא היו יודעים בין יום ללילה כמה ימים כשהכניסו עצמם בחכמה... }לשון ו  שהיו על בגדו...

 הפרה"א{. 

 במה דברים אמורים?   – חכמה עיונית  

בשונה  אין היא דבוקה ונוגעת ב  חכמה הארץ יבאר לנו כעת את המושג חכמה ומה היא אומרת כלפי האדם: ה   הפרי

פירושו להיות דבק בה' ע"י ביטול מוחלט איליו ית'.  –ן והחכמה... אין משאר המידות שהן רק השתלשלות של האי

ובהמשך נרחיב. אדם שמכניס את עצמו לחכמה הוא מביא את עצמו בעצם להיות באין ולכן הלומד מכל אדם הוא  

 זה החכם האמיתי מפני שמחפש תמיד למצוא היכן וכיצד הוא יכול להתקשר עם האין.

על דרך מאמר שלמה המלך ע"ה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, והוא שכל המתחכם  "ולבאר יותר הענין היא 

יותר הוא היותר אפס ואין נגד גדולתו ית' ומתבטל לגמרי ממש מפני קטנותו וריחוקו מאלוקות וכל מה שישיג הוא  

 עדיין אצלו גשם גמור נגד אמיתתו ית'". 

מהו והיא רחוקה ממני? ויש לבאר כי כמה שאדם נכנס יותר בעיון לחכמה הוא   –אחכמה ו"לא נתחכמתי"  אמרתי 

  – משיג שעדיין הוא רחוק מאוד מהחכמה. וכן אומרים בשם ר' מנדל מרימנוב זי"ע: כל המרגיש בעצמו שעשה מצוה  

 הוא זה שהתחיל לעשות את המצוה.   -עדיין לא התחיל כלל לעשותה, ומי שהוא מרגיש שלא עשה 

 הבורא מול שפלות עצמו גדלות  

מגיע ע"י החכמה לב' בחינות: א' להכיר את שפלות עצמו וב' לראות את גדלות הבורא שאין חקר לו ולא סוף.    החכם

והא בהא תליא, וכעת בס"ד ביתר הרחבה: הכניסה לחכמה, הינה כשאדם עובר מצב מסוים של התעוררות של 

ורה... בראשונה לאדם אסור להכנס לטבע הדברים, אלא לעיין  מידה, ואם ניקח לדוגמא את הכעס הבא ממידת הגב 

במצב זה. מה טמון כאן, היכן חיות השי"ת המחיה את המצב הזה ומה נדרש ממני לעשות. עם חיות ה' המרוכזת 

במצב הזה יכול האדם לבנות את עצמו אם רק יתאפק ויתן את המחשבה הנכונה, את העיון בחכמה שהיא החיות 

להתבטל ולהתקשר עם האין. ואז מגלה האדם את ב' הבחינות שדיברנו: א'. שפלות עצמו, כיצד אך  המביאה אותו 

לפני רגע כמימרא רצה בכל מאודו לכעוס ולהשיב מנה אחת אפיים, ולהפסיד את הכל בשביל תאוה רגעית שתספק 

וסייעתא דשמיא. ב'. יראה אותו 'כביכול' שיפיג את חמתו על השני. ומזה ילמד שכל ההתאפקות שלו היא חסד ה' 
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את גדלות הבורא שמנווט אותו בדברים הכי קטנים שלא יפול אלא ְיַחֶיה עם המצבים הללו את עצמו ואת כל 

 הבריאה.

 להפוך עולמות!!! 

"ואדם ישר כזה בידו להפוך עולמות ממש כמבואר שהקב"ה נקרא מקומו של עולם מפני היותו מעל ותחות כל עלמין  

עלמין וממלא כל עלמין. והנה האדם המכניס כל עצמו רק במקום החכמה העיונית והסתכלות גדלות  וסובב ובגו כל  

הבורא ית"ש... נמצא שהוא בחכמה והחכמה מקיפו על כל כוחותיו... ואם האדם מוקף מן החכמה כל העולמות בידו  

 הם". 

ארנו כיון שכל המידות הם עשה את האדם ישר כותב שלמה המלך. החכם מגיע להיות ישר כפי שבי האלוקים 

התפצלות מן האין, אך החכמה היא קשורה באין. נמצא, כשאדם מבטל את כל כוחותיו ורצונותיו להשי"ת ומתבטל 

למצב העכשוי שהקב"ה שם אותו שם ולפני שמחפש דרכים טבעיים לצאת ממצבו, נותן רגע של מחשבה עיונית 

הישועה. משום שאז הוא נכלל בחכמה שהיא החיות של כל  בחכמה הזו, ממילא יש לו דרך להביא על עצמו את 

העולמות כי הקב"ה הוא קיים בכל העולמות ושם במקום האין, זהו עולם האחדות ואחר שכבר קישר עצמו עם  

 הבורא אינו צריך לכל הסיבות שסובבים אותו ומשפיע על עצמו ישועה.

 דאוונען! 

וד התורה ג"כ מביא את עצמו לביטול מחמת דברי התורה, וזה פותח גם הענין ללמוד לפני התפילה, כי ע"י לימ זהו

 לו את הפתח לתפילה עצמה שתהיה כראוי. 

 ענין הביטול לאין! 

"והוא הנקרא איש אלוקי כמשה רבינו ע"ה שאמר מחני נא מספרך וגו' ומבואר בזוה"ק שהפקיר עצמו גופו ונפשו  

ר מפני גודל חשקו התגלות אלוקותו ית"ש על עמו ישראל  שימחה שמו על קדושת ה' מעוה"ז ומעוה"ב כלל ועיק 

 דווקא"... 

מדוע התעקש משה רבינו הלא הקב"ה הבטיח לו שיתחיל מחדש את עם ישראל במקום אלו שהיו בחטא  לכאורה 

העגל? רק משה רבינו הוא הלא ה'דעת' של כלל ישראל כידוע, והוא השכיל להבין שכעת הוא צריך להשתוות לעם 

כן הביא את עצמו לביטול גמור ומשם המשיך להם את הישועה. וביאור הדברים הוא, כי 'קוב"ה ואורייתא ישראל ול

וישראל חד אינון', ואם כל ההבדל ביניהם שהם חטאו והוא לא, אז צריך להביאם למקום הביטול האחדות והאין.  

כי קוב"ה ואורייתא וישראל הם יחידה   כי ללא כלל ישראל אין שלימות בבריאה  מחני נא מספרך"ולכן אמר לקב"ה: "

אחת שלא ניתן להפרידה. וכך פעל להם משה רבינו ע"ה ישועה. כעת גם מובן היטב תחילת הדברים. איזהו חכם 

הלומד מכל אדם. כי בדווקא כמה שלומד מכל אדם לחפש ולמצוא שם חיות ה' בכל דרך שהיא, אז יותר ויותר מקרב 

א להיות בעצמו כמי שאינו... ולהשתוקק כי אם אליו ית"ש מגודל עיונו מגדלות  "כללא דמילת  את עצמו לחכמה.

הבורא ית"ש, וכמו שאמר יונה מבטן שאול שועתי וגו', שאפילו משאול פנה אל אלוקים כי מה לו איל ומה שהוא  

רק שיתגדל    ובאיזה אופן הוא שכבר נתבטל לעצמו לגמרי מפני הסתכלותו בגדלות הבורא ית"ש וכל חפצו ותשוקתו

על הגאון מוילנא שפעם הציע לו סוחר אחד לקנות את שכר המצוות  ויתקדש שמו ית' ויתגלה אלוקותו".. מספרים

שלו, לאמר: הגאון יעשה את המצוה ואותו סוחר יקבל את השכר על המצוה. והגיעו להסדר ביניהם. ומספרים כי 

ר להם, כי אף לא הזדמן לידו לעשות מצוה לשם המצוה... מעולם לא ראו את הגאון שמח כ"כ כמו באותו היום, וביא

וכעת שאין לו עליה שכר הרי שמקיים את המצוות בשלימות. לסיכום הענין: כל אדם צריך לשאוף להגיע להיות 

בעיון רב על המצבים אותם הוא עובר במשך היום ולעיין מאוד כדי להגיע עי"כ לדביקות בה', עד כדי שיפקיר עצמו 

 יתגדל ויתקדש שמיה רבא בעלמא! אמן!  –סום שמו יתברך למען פר

* 
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 אמונה אקטיבית
 

לכאורה נשאלת השאלה וכי מה יעשה  בפרשה: "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית... וציוויתי את ברכתי לכם". 

הלא בכל הבן ולא יחטא, הלא אדם יושב בטל בשנה השביעית ללא פרנסה ועוד מבקשים ממנו שלא ידאג על כך, 

 זאת צריך לעשות משהו? אך יש להבין כיצד מגיע אדם בכלל למצב הזה של שאלת 'מה נאכל'. 

הויכוח שהיה בין הפילוסופים של אותו הדור לבין המהר"ל מפראג, האם העולם מתנהל בדרך נס והטבע הוא   ידוע

העולם הוא טבע וכל חריגה  החידוש או שהעולם מתנהל בדרך הטבע והנס ופלא הוא החידוש? הם כמובן טענו ש 

מהטבע היא בגדר נס. והמהר"ל טען להיפך שכל הטבע הינו נס אחד גדול, ובעצם כשיש נס הוא מראה בעצם על  

 ההנהגה הרגילה של הקב"ה בטבע.

בהרחבה את הרעיון הזה: כמה שדבר הוא נסתר, הוא לכאורה יותר חידוש. הקב"ה מסתתר בתוך הטבע, ועל   נבאר

כן כמה שנגלה אותו בתוך הטבע זהו חידוש הרבה יותר גדול מאשר אם נגלה אותו בצורת נס שאז הוא כבר מפורסם 

שהוא מחיה את הטבע ובכך למסור   כלומר לגלות בתוך הטבע את הקב"ה  –לכל. לחיות בתוך הטבע בדרגה של נס  

לו את ההנהגה על אף שהאדם חש שהוא עושה ופועל דברים בעצמו, זוהי דרגה גבוהה של חיים. זוהי דרגה של 

 חיים על פי נס.

אצל רשב"י שבאותו היום שבו הסתלק היה הבית כולו מלא 'אש'. הבחינה של אש היא, ששורפת הכל בין  כתוב

לאכים והשרפים נשרפים מהאש, אך אמנם נפש האדם היהודי מגיעה מאותו דרגה גבוהה  גשמי ובין רוחני. אף המ

מעל למלאכים ולשרפים. וכמו"כ היא יכולה  להגיע כאן בעוה"ז לאותו מקום של האש. אש שבוערת   –של האש 

כל הזמן באדם צריך להפנות אותה למקור של כל דבר ולהתחיות איתה. זה נקרא 'השראת השכינה', כשיהודי חי 

לגלות את רבש"ע בכל מצב ולהגיע לקשר מקסימלי עם ה'. מספרים מר' זלמן וילנאער שהיה תלמיד של הפה"א  

זי"ע ואמר שהוא מפחד כל פעם שלא ישרף מהאש של הפה"א... רשב"י היה מקושר כ"כ שכל מי שהסתכל עליו, 

פני ה', מאן פני ה' דא רשב"י. בימי רשב"י  מיד היה מתקשר עי"ז לה'. וזה מה שכ' בזוה"ק על הפסוק 'ליראות את

גם לא נראתה אות הקשת. הקשת נועדה להתראה ולהרתעה. הקב"ה הבטיח לנח שלא יביא מבול לעולם אלא  

קשת כדי לרמז לנו לחזור בתשובה שנדע שיתכן והיה ראוי להביא מבול ר"ל. אך בימי רשב"י נתקיים מה שכ' "לכבודי 

", כיון שהיה לו בהירות עצומה במושג פני ה', לא היו צריכים כלל קשת בימיו כדי להזכיר בראתיו יצרתיו אף עשיתיו

את ה'. אמרנו מקודם בתהלים את הפסוק "לבב עקש יסור ממני רע לא אדע", כל הסיבה שאדם מרגיש שרע לו זה 

כלומר לראות את   ,'לחיות את הטבע' ויתחיל באמת    לחיות בטבע' בגלל הלבב עקש שלו. ברגע שיפסיק להתעקש ' 

 הקב"ה בתוכו, אזי רע לא אדע ממילא כל מה שנדמה לו כרע, יתבטל.

כשאדם חי בטבע, יותר קשה לו לראות את ה' מכיון שהוא עושה ופועל בטבע וצריך לבטל את מעשיו ולהפנים   א"כ

אות שלא תמיד אדם שהקב"ה נותן לו את הכוחות לעשות ואף מסדר לו את הסדר כיצד יעשה ומתי, כפי שיכולים לר

וזה כדי שיפנים לבטל את עצמו להנהגת הבורא בשמחה שיש מישהו שמנהל אותו. ואם הקב"ה    –עושה כפי שתכנן  

 מחיה את האדם על אף שיכול לקחת לעצמו את הקרדיט זהו הביאור מדוע הטבע הוא הרבה יותר ניסי מאשר הנס. 

תר קל לראות את הנהגת ה', בשש שנים הראשונות או שמא  נוכל לבאר את השאלה ששאלנו. לכאורה מתי יו  לפי"ז

בשנה השביעית דייקא? בשנה השביעית אדם נמצא במצב של אמונה פסיבית, כיון שלא עושה כלום ומצפה לברכת 

במשך שש    –ה' ע"י האמונה שלו. אך התורה מגלה לנו דבר נפלא. שהעבודה היותר גדולה היא האמונה האקטיבית  

את פירותיו ומרגיש סיפוק גדול בעבודתו, אז יש לו את המלחמה הגדולה יותר ואת הגילוי שכינה שנים אדם קוצר 

הגדול ביותר לחיות שהקב"ה נתן לו את כל זה. וכעת נבאר את הפסוק: "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית",  

א מוכרח לבוא לשלב מדוע האדם שואל מה יאכל, משום שבשש שנים האחרונות לקח את ההצלחה לעצמו. וממיל

של האמונה הפסיבית ששם מוכרח להאמין שהקב"ה מחיה אותו כי הרי לא עובד ולא קוצר פירות. בשאלת מה  

נאכל מתגלה הפגם של האדם שחי את כל השש שנים כטבע ולא כנס. מבאר השפת אמת זי"ע לכן עונה התורה: 

יזה בטבע. ולכן אומרת התורה, "וציוויתי את אם אמנם אדם חי בטבע א"כ צריך הוא ברכה, כי הברכה היא אח

ברכתי", אדם שחי בטבע צריך בשנה השביעית ג"כ כזה סוג נס שיהיה לו אחיזה בטבע ולכן נותנים לו איזה הנהגה  

  – ר' אשר זי"ע ביאר לנו שכשאדם חי שכל הטבע הוא נס  של טבע כפי מנהגו כדי שיוכל להתקיים... הפלא ופלא.
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זה נס,  אך כשאדם חי שהכל של הברכה!!! במקורשל ברכה, משום שהוא כבר נמצא  השפעה  הוא אינו צריך כלל

ממילא אין בעיה לעשות לו נס, כי אדרבה יותר הוא מגלה את הנס בתוך הטבע אז ודאי שאם יעשו לו נס יחיה את 

 זה עם קשר בורא וממילא לא שואל שאלות כלל.

שבוע זה היה פסח שני. בפסח שני כ' שאנשים טמאים באו למשה רבינו שרוצים ג"כ להקריב קרבן פסח. בתחילת 

פה מהאור החיים הק', בפסוק 'למה נגרע', מבאר האור החיים הק', שטענתם היתה כי הלא כתוב "מי ישנו ביאור י

שהיה בידו לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה", ולכאורה אם מעלה עלינו הכתוב 

ל זה ענה להם משה  שכאילו עשינו, אמנם את מעשה המצוה אין לנו אך לפחות שנרגיש בהשפעות של המצוה? ע

רבינו, שהסיבה לכך שלא הרגישו היא מפני שבאמת אין הם קשורים לפסח הראשון אלא הקב"ה מזכה אותם גם  

המצוה, בפסח שני. עפי"ז מבארים גם מה שכ' שבחנוכת המשכן לא הביא אהרן ושבטו מאומה וחלשה   בעשיית

ולא עשה' בהשפעות של המצוה. לכן חידש לו  דעתו בשל כך. ובאמת הביאור הוא שרצה לפחות להרגיש כ'נאנס

הקב"ה ענין חדש של הדלקת המנורה כמו שמבארים שכל ענין המנורה התחדש רק אז, כדי להסיר את חלישות 

 דעתו של אהרן...  

כן צריך לדעת שכל ענין הקרבן פסח הוא להתאחד בחבורה אחת. הפרי הארץ זי"ע מאריך בענין וכותב באחד  כמו

אדם יכול ליפול ר"ל לשאול על אף שעוסק בתורה ומצוות וזאת כיון שלא חי עם חבורה ומוציא את  המכתבים ש

עצמו מן הכלל, ומרגיש בעצמו שהוא יותר מכולם וכן אין לו מה להתאסף עם כולם. וזה לימדתנו התורה הק',  

ל הסיבה שהגיעו למצב שכשבאו האנשים ההמה אל משה רבינו, אמר לו הקב"ה: איש איש כי יהיה טמא לנפש, כ

של טומאה הוא מפני שהם 'איש איש' ואינם מאוחדים. ועל ידי שמתאחדים ועושים פעולות גורמים להגביר את  

שהיא בשעות מצוקה וכדו' משום  –האמונה האקטיבית בקרבינו וממילא לא יצטרך האדם לבוא לאמונה פסיבית 

 י יושפע רחמים וחסדים טובים על כל ישראל אמן! שעסוק בעשה טוב. הקב"ה יעזור שבזכות הילולא דרשב"

* 

 

 

 ''פתח מילוט לאמונה
 

ידוע למאמינים ברוחניות וחיות ניצוצות הקודש שבכל דבר גשמי ודבורים   "וספרתם לכם ממחרת השבת. הענין 

ומחשבות ומדות ורצונות אשר הכל מיד ה' השוכן בתוכם ממש ובלתו אין שום חומר וצורה טעם וריח וכולם פגרים  

 יים". מתים בלתי נמצאים כלל בלא הוויתו, אבל כל מציאותם ועסקם בעולם הוא ית' בעצמו חיות הקודש וחי הח 

הארץ זי"ע בא לבאר מהי עבודת האדם בעולם, במילה אחת: אמונה! מהי אמונה? לרוב האדם נוטה לפרש כל   הפרי

בהסתר החיות הרוחנית בתוך הבריאה הגשמית.  –דבר שרואה כמציאות, מחמת שכך ברא הקב"ה את הבריאה 

י יאוש או הפקרות... הפרה"א נותן לנו הסתר זה גורם לאדם לפרש באופן לא מדויק את המצבים שהוא עובר עד כד

כלים ומבאר לנו כיצד נחיה כאן באופן הראוי. את הנשמה וחיות הקודש שמחיה את הבריאה אין אנו יכולים לראות 

להאמין שזה קיים. במקום אחר מתבטא הפרי הארץ זי"ע, על מאמר חז"ל  –כלל, ועל כן כל מה שנותר לאדם הוא 

באר שכל העולם על כל אלפי אלפים של פרטים שונים ומשונים הקיימים בו לא נועדו ומ  'בשבילי נברא העולם',

   'אולי ישכיל לראות דרך אחד מפרטים אלו את חיות הבורא ית''...אלא בשביל האדם  

משפט זה אמור להרעיד כל לב, כל בריאת העולם שוה היא 'שמא' דרך אחד מהם יתעורר לב האדם לראות את יד 

הדבר ידוע למאמינים. כי ללא האמונה כלל  –הבריאה! זה מה שכותב הפרי הארץ בתחילת הקטע  ה' המנהיג את

 לא מתחיל כלום, מחמת ההסתר וכנ"ל.

מצרים אנו מוצאים את העומק של נקודת האמונה והשפעתה על כל מהלך החיים של האדם. כיצד הגיעו   ביציאת

ות מחפש או מכין לעצמו מראש פתח מילוט שבעת צרה בני ישראל במצרים לאמונה? כל אדם ברגע של התמודד

יוכל לברוח לשם, כך הוא טבע הגוף. אך כשיש לאדם פתח מילוט עדיין אין הוא מגיע לדרגת אמונה. רק כשאדם  
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מאבד את כל פתחי המילוט שיש לו, אז הוא מגלה שעל אף שאינו יודע כיצד להמשיך בכל זאת הוא חי וקיים כפי 

מביאה אותו לדרגת האמונה, כי כשאין אנו יודעים כיצד להתנהל ובכל זאת אנו חיים ומתנהלים סימן שהוא, נקודה זו  

או אז מתגלה נקודת האמונה בה' בכל הדרה, ונוסכת באדם כוחות מחודשים  –הוא כי מישהו מנהל ומנהיג אותנו 

מילוט, אולי יתפעל האדם   להתקדם. ובעצם דווקא בשל כך מביא הקב"ה את האדם לדרך ללא מוצא, ללא פתחי

 בראותו את מצבו ואעפ"כ את חיותו בתוך השפל ויכיר שיש בורא לעולם. 

במצרים התחילה נקודה זו להתבהר, בה המצרים סגרו כל פתח של יציאה עם שמות של טומאה וכשפים,  דווקא

וכיצד יוצאים מזה... שם   ומנגד עם עבודה סיזיפית קשה כדי שלא יהיה בדל של סיכוי לאדם לחשוב מה עובר עליו

 הגיעו היהודים לנקודת האמונה שפתחה להם פתח של ממש בדרך להיותם לעם. 

"והנה צמצום החיות הקודש שבתוך כל מתגשמים נקרא גלות השכינה כי הצמצום הוא גלות להשוכן בתוכם, ולהיות  

יש לאל ידם להעלות השכינה  קודש ישראל עלה במחשבה תחילה והכל נברא בשבילם הרי שהכל מתנהג על ידם ו 

מעלה מעלה או להורידה ח"ו מטה מטה ע"י עסקיהם, שכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם אפילו בתוך הקליפות  

 וזהו חיות הקליפות".. 

יש להוסיף נופך בביאור העניין וסדר הדברים: מצד אחד אנו אומרים שאין מציאות והכל סיבות, אך מנגד מה אך 

ים ועושים בעצמנו ועם הסובבים אותנו, הרי שבעינינו זו כן מציאות שאנו משיגים כך או אחרת מה  שאנו חווים ופועל

לעשות וכיצד? מבאר הפרה"א כי שני חלקים באמונה: החלק שביארנו עד כאן מכונה בשם 'אור הפנימי', או 'שכינה'  

כל זה הוא בשביל האדם    –גשמיות  לשון שוכן בתוכם, והוא הצמצום שהקב"ה מצמצם כביכול את האור שלו לתוך ה

שתהיה לו השגה שיש חיות שמחיה את הבריאה. אך ישנו עוד רובד נוסף מעל זה המכונה 'אור המקיף' שהוא אינו  

מושג לאדם כלל, כלומר גם לאחר שהאדם 'מקלף' את המציאות שרואה ומגלה שהיא רק סיבה כדי שימצא את  

למעלה מזה ישנה חיות שהיא קודשא בריך הוא בעצמו שאין לנו השגה לא  הקב"ה גם אז עדיין הוא צריך להאמין כי  

בו ולא בהנהגתו את העולם. אמנם מה שהאדם כן צריך לדעת הוא שברגע שמגלה את החיות הפנימית זה נותן לו 

 קשר של השגה למקור ממנו מגיעה האמונה ומשם הוא משפיע לעצמו שפע מעל לדרך הטבע.  

במצרים. כל זמן שבני ישראל היו במצרים ולא גילו שם את מציאות חיות ה' שמחיה כל דבר   לדבר אנו רואים  דוגמא 

הרי שגרמו גלות לשכינה שהיתה צריכה לרדת עוד יותר לעומק הקליפות להחיות עם חיות זו את המצרים עצמם  

ם של הסט"א... אך ברגע  וממילא לא יכלו לשנות דבר. וכפי שר' אשר זי"ע נהג לומר שאנחנו ה'מפרנסים' הכי גדולי

שגילו שאין שום דרך מוצא ונתלו בנקודת האמונה של האור הפנימי הזה שמחיה את המצב ההוא, עי"כ הוציאו את  

איבדו המצרים את   'משם יתפרדו כל פועלי און' האור הפנימי מהמצרים והתקשרו לאור המקיף וכפי שאומר הפסוק  

 לו בני ישראל ממצרים ויצאו משם. כל חיותם ונגאלה השכינה הק' ועימה יחד ע

הקב"ה הוא אחד בכל העולם. אך בשביל הנבראים הצטמצם הקב"ה כביכול לתוך הגשמיות כדי סיכום הדברים: 

שעם ישראל יעשה לו נחת רוח ויגלה את הצמצום הזה, אך אם האדם לא משכיל לראות את החיות הזו, הרי שהוא  

לשכינה הק' שצריכה לרדת כעת עוד יותר להחיות את אותו אדם במקום גורם בזה צמצום יותר גדול ויותר עמוק 

הירוד ששם נכנס. א"כ הגלות הראשונה היא כשהקב"ה הצטמצם לתוך הגשמיות, אך זה בשביל המטרה הנעלית 

שעם ישראל יגלה אותו שם, ]ובמקום אחר מבאר הפרה"א טעם כדי שעם ישראל יקחו כביכול חלק בבריאה ובתיקון 

שלא יקבלו לעתיד לבוא 'נהמא דכיסופא' אלא כל אחד יקבל חלקו, אך גם זה כפי שביארנו הוא טעם לשבר  העולם  

את אוזנינו כי אין לנו השגה כלל בשאינו מושג ואכמ"ל[... והגלות הנוספת היא כשאדם לא מכיר במצבים שעובר  

ך שזהו צער גדול עוד יותר לשכינה, עד את החיות האלוקית ומגשם את חיות השכינה הק' עוד יותר למקום יותר נמו

למקום הקליפות ועונשים שיעוררו אותו לשוב ולגלות את מציאותו האמיתית ואת השכינה הק' שמחיה אותו וכפי 

שביארנו באריכות לעיל. ואלו הם הימים הללו של ספירת העומר בהם אנו סופרים בכל יום ועובדים על מידה נוספת 

צמת השכינה הק' בכל מיני אופנים, חסד שבחסד, חסד שבגבורה, וכן על זה הדרך,  משבעת המידות שבהם מצטמ

ימים אלו ימי תיקון המידות נקראים, על שם שבהם אנו צריכים ביתר שאת לגלות בכל מידה ומידה שמודד לנו 

נחבר את הקב"ה לגלות אותו שם עד שנגיע ליום החמישים שהוא בבחינת קודשא בריך הוא שאינו מושג כלל ושם 

'וכל מעשיך  המושג אור הפנימי עם אור המקיף, ועי"ז יהיה ייחוד שלם ע"י מעשינו. וכן מובא בבעש"ט הק' שמבאר 

 לקשר את כל החיות שמחיה את הגשמיות עם החלק הגבוה של אור המקיף.   יהיו לשם שמים', 
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העולם לא נברא אלא בשביל ישראל, כן מובא יסוד עצום בשפ"א בשם החידושי הרי"ם זי"ע, שבאר שמכיון שכל    כמו

לכן לא נתן להם הקב"ה לרדת לשער הנון של הטומאה שמשם לא היה להם דרך לחזור, והיה העולם צריך להתבטל. 

וממילא כל מקום שיהודי נופל לשם ודאי הוא שהקב"ה מוריד אותו לשם בידיעה ברורה שיש לו אפשרות לצאת  

 משם, ככתוב 'ולא ידח ממנו נדח'... 

וכל היותר שחטא שטים העמיק שאולה לכנס בעומק הקליפות צריך להתאמץ ולעלות יותר מדרגא לדרגא  " 

ולהמשיך עליו רוח הקודש במקום הטומאה שיוצא משם, כידוע שאין ריקות בעולם כי אם מקבל טומאה או טהרה  

בונים תסתתר עד אחרי  וקדושה. ולכן כשיצאו ישראל ממצרים שהוא עומק הקליפות בכדי לקבל התורה, בינת נ 

ספירת ימי טהרתם חמישים יום לשוב מדרכם הראשון ולזכך חמרם, ובלתי זה לא היו יכולים לקבל הבינה והחכמה  

 שהוא התורה". 

מבאר הפרי הארץ יסוד נוסף. בשם החפץ חיים זצ"ל אומרים שהעולם דומה לסולם, או  מדוע ניתנו ימי הספירה? 

ם אין עומדים בו! כך בכל מקום שאדם נמצא בין בקדושה ובין ח"ו בטומאה צריך  שעולים בו או שיורדים אך לעול

לדעת שיש שם קדושה שמחיה את אותו מקום כפי שביארנו, כי הכל תלוי באדם, אם מגלה את השכינה הרי העלה 

שיוצא   את הקדושה ואת עצמו עימה יחד, ואם חלילה להיפך, עושה לעצמו מסך המבדיל מהקדושה, ולכן לא מספיק

משער המ"ח שנמצא בו כי לפניו יש עדיין מסך המבדיל משער המ"ז וכן ע"ז הדרך. לכן צריך להתאמץ ביותר להסיר  

שם בכל מצב האדם חי עם מציאות   –את כל המסכים בכל המצבים ובכל הדרגות, עד שמגיע לשער החמישים 

אם אדם עדיין לא תיקן את ה'מושג' שהיא הבורא שמחיה אותו בכל רגע, שהוא כפי שביארנו ה'שאינו מושג', ו

השכינה הק' המסתתרת בתוך הגשמי להכיר שם את יד ה', בוודאי שלא יתכן הדבר להגיע לשאינו מושג... על כן  

קיבלנו מ"ט ימים של 'הרחבת הדעת'. דעת הוא הקשר שאדם נותן לבוראו, והרחבת הדעת פירושה בכל מצב שאדם 

ות השי"ת במעברים שלו, הוא מרחיב את הקשר שלו בעוד נדבך בינו לבין הבורא עד  נותן את ליבו להכיר את מציא

שער החמישים. ביאור נפלא מובא באור החיים הק' שכל זמן שעם ישראל היו במצרים ללא התורה הק' לא ירדו 

ורה  לשער החמישים אולם לאחר קבלת התורה שייך גם שייך המושג לרדת לשער החמישים ר"ל מכיון שע"י הת

   הק' ניתן לצאת מכל המקומות, ואפילו משער החמישים...

 "וספרתם לכם ממחרת השבת". 

בספר החינוך משרשי מצות ספירת העומר, שהיא הכנה אחת גדולה לקבלת התורה בחג השבועות הבעל"ט,  מובא 

וכשמברכים שהחיינו בשבועות מכוונים אף על הספירה. הצדוקים טעו לומר שכונת התורה ממחרת השבת היא על  

המועדים, משום שביו"ט  החג, אך כבר נכתב רבות בספרים שפסח אינו דומה לשאר אחרי יום ראשון בשבוע מיד

של פסח ישנה איתערותא דלעילא ממש כמו בשבת קודש, משא"כ שאר המועדים. ולכן קוראת התורה לפסח גם  

 בשם שבת מכיון שהם אמנם באותה בחינה.

מקליפותינו  הארץ בא לבאר לנו את ענין הספירה בדרכו שלו. בימי הספירה נוהגים אנו לומר "לטהרינו הפרי

 ומטומאותינו" וכו', מה זה טומאה? הטומאה והקליפה היא בעצם ה'ישות' של האדם. 

כשברא הקב"ה את העולם ברא אף את מלאך המות. שלט המלאך בעולם ועשה את תפקידו. עד שהגיע   מספרים

מר לו ה', נשנה את אברהם אבינו והזהיר את כולם מפניו. חזר המלאך לבורא עולם ואמר: נגמר תפקידי בעולם. א

שמך לשטן. וכך המשיך בתפקידו עד שנולד משה רבינו והזהיר את כולם מפניו. חזר וקבל לפני ה'. אמר לו ה', מהיום 

יהיה שמך יצר הרע. וכך המשיך עד שהגיע הבעש"ט הק' והזהיר את כולם מפניו... והחליפו שמו לנפש הבהמית. 

האמיתי של מלאך המות, החליף הקב"ה את שמו ל'יש'. וכך עד היום    וכשהגיע הבעל התניא וחשף שוב את פרצופו

 הזה ועד ביאת גוא"צ נקרא שמו 'יש'.

זה אינו אלא המציאות איתה אנו חיים יום יום. מלחמת הישות התמידית של האדם לא פוסקת לרגע. וזוהי   משל

בבחינת אין כלפי הנהגת ה', אזי שם שיטת הפרה"א זי"ע שכל זמן שאדם מבטל את ישותו לנגד רצון ה', והוא חי 

יתפרדו כל פועלי און ואין לקליפה שום שליטה עליו. משום שכשאדם נמצא בבחינת 'יש' אז חל עליו החוק שקבע  

ה' בבריאה כנאמר, "זה לעומת זה עשה האלוקים", אך כשמכניע עצמו ומתעלה עי"ז לבחי' אין, אז הוא מעל הטבע  

 תנה לרמה של עולם שכולו טוב.וממילא ההנהגה היא שונה ומש
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: הדבר שמביא את האדם להתנהגות של יש או אין זהו המחשבה שלו. מובא במסכת פסחים, שניים בביאור הדברים

שצלו פסחיהם אחד אוכל ומכוין לשם קרבן פסח ואחד אוכל ומכוין לשם הנאת גופו תאות אכילת בשר נטו, עליהם 

יכשלו בם". למעשה, שניהם עושים את אותה פעולה, אך המחשבה לוקחת   הכתוב אומר "צדיקים ילכו בם ופושעים

 אחרים לגמרי. כל אחד מהם בקיצוניות למחוזות

נראה אי"ה בפרה"א מהי הדרך להגיע למחשבה נכונה ובזמן הנכון. ודרך עבודה זו מתבטאת בשני שלבים: א.   כעת 

יות השי"ת שרק היא מחיה את הבריאה לפרטיה. לדעת ולהבין שאין דבר בעולם שיש חיות עצמית משלו, זולת ח

ההשגה הזו שהקב"ה הוא זה שמנהל את מהלך חיינו היא שלב הכניסה לעבודת ה', כפי שאומר בעל ההגדה  

, לא נאמר לעובדו אלא לעבודתו, לומר שהעבודה היא ג"כ של  לעבודתו מתחילה עובדי ע"ז... ועכשיו קרבנו המקום

ינם. ואנו בוחרים האם להכיר שזה ממנו או ליחס את העבודה לעצמינו. ב. אך לא  הקב"ה, ואצלינו הכל מתנת ח

בשביל זה בלבד הוציאנו ה' ממצרים, משום שכל אחד בעולם יכול להגיע להשגה הזו לבדו ע"י קצת מחשבה, שיש  

ם. רק  ק", מעבר לטבע ה'פשוט' לכאורה שאנו רואי-כח עליון שמחיה את הבריאה, כדכתיב "מבשרי אחזה אלו

העבודה האמיתית היא לאחר שהאדם משיג את חיות ה' לבטל את ההשגה הזו, ולדעת שגם מה שאנו מבינים ויש 

האמונה היא התבטלות   לנו בהירות במה שעובר עלינו, גם זה הסתר בתוך הסתר לסיבה יותר עמוקה שקבע השי"ת.

  מוחלטת לרצון ה', דווקא בהעדר ההשגה על מה ולמה. 

ממחרת השבת, הענין ידוע למאמינים... שבכל דבר גשמי ודיבורים ומחשבות ומדות ורצונות אשר   "וספרתם לכם 

הכל מיד ה' השוכן בתוכם ממש ובלתו אין שום חומר וצורה טעם וריח וכולם פגרים מתים בלתי נמצאים כלל בלא  

 הויתו... 

ה בשם ממלא כל עלמין, הוא השוכן  בספרים שישנם ב' חלקים בחיות ה' המחיים את הבריאה. האחד מכונ מבואר

בתוך החפץ הגשמי ונותן לו חיות. והשני הוא הסובב כל עלמין, מכיון שחיות זכה כ"כ הוא שאינו יכול לצמצם עצמו  

להאיר בתוך החפץ הגשמי כי מחמת חוזק האור הזה יתבטל החפץ הגשמי לגמרי ולא יהיה ניכר, ולכן מאירה החיות  

שיש ב' רמות של החיות האלוקית הזו. האחת מבפנים והשניה מבחוץ. כשהאדם מחפש  הזו סביב החפץ. יוצא א"כ

ומסכים לשמוע ולראות את הרבש"ע דרך הבריאה הוא יכול לתקשר אפי' דרך הדומם והצומח. כי זהו בעצם תפקיד 

 האדם כפי שנראה בהמשך, להעלות את הבריאה ע"י ההתקשרות הזו. 

כל מתגשמים נקרא גלות השכינה, כי הצמצום הוא גלות להשוכן בתוכם,   "והנה צמצום החיות הקודש שבתוך 

ולהיות קודש ישראל עלה במחשבה תחילה והכל נברא בשבילם הרי שהכל מתנהג על ידם ויש לאל ידם להעלות  

השכינה מעלה מעלה או להורידה ח"ו מטה מטה ע"י עסקיהם שכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם אפילו בתוך  

 ". הקליפות 

כל עלמין שביארנו לעיל נמצא תמיד בגלות, מכיון שהישות הגשמית סותרת למציאות הרוחנית. ולכן תפקיד  הממלא 

האדם בעולם הוא לגלות ולהוציא את השכינה הזו מגלותה. ]ידוע המעשה אצל הבעש"ט הק', שפעם הגיע אחד 

בא כבר הרבה זמן ואף אחד אינו מנכדיו בוכה. ושאלו מדוע? אמר לו ששיחקו במשחק מחבואים והוא מתח

אחריו... התחיל הבעש"ט בעצמו לבכות ואמר: אף הקב"ה מסתתר כבר אלפי שנים ואף אחד אינו  מחפש

אחריו![ ולמשל, אם בכל דבר גשמי ישנה חיות המחיה אותה, וחיות זו היא בגלות, ממציא הקב"ה סיבה   מחפש

גדול של האדם לאכול או לכל דבר אחר, ובין אם זה בניסיון לאדם להתקשר עם אותו דבר גשמי, בין אם זה בחשק 

של כעס וכדומ', הכל לפי המידה והזמן והמקום... יש לאדם כעת תפקיד להוציא את השכינה מגלותה. כיצד? ע"י 

שבוחן את הדבר הזה ולא נכנע לטבע ולגשמיות, כי אם יכעס על האדם שמכעיסו הרי שלא מאמין שהקב"ה נמצא  

את אותו הכעס, אלא מתנהג כאילו זה ישות נפרדת שצריך להסתדר ולהעמיד אותה על מקומה... אך  שם ומחיה 

אם יודע שיש חיות ה' בדבר זה, יתגבר על עצמו ויבקש מה' רחמים שלא לגשם את זה יותר ממה שזה עכשיו, כי 

וממילא הגלות הרבה יותר כשכועס ולא מתגבר הרי הוא מכניס ומצמצם את השכינה למקום עוד יותר נמוך וגשמי 

גדולה אז, ומה הועיל. אבל כשמחיה את השכינה הזו בהתגברותו, הרי שמקשר את החיות הזו ומחזירה 

"וזהו חיות הקליפות ר"ל כשנמשך אחד מישראל אליהם הרי השכינה שממשיך עמו מחיה הקליפות    לשורשה. 

 משיך בזה" והמותרות... והוא הנקרא בשם כתם וטומאה השורה על האדם המ 

 אדם לא רוצה לשמוע שהשי"ת מחיה את הניסיון הזה שהוא נמצא בו כעת עליו אם 
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אמרו חז"ל "אין אני והוא יכולין לדור" מכיון שהוא נותן כביכול לישות שלו לשלוט, ואע"פ שגם שם הקב"ה מחיה 

לא לגלות את ה' אלא  אותו בצמצום גדול, אך כבר ביארנו שהכל הולך אחר המחשבה ומכיון שהאדם הזה בוחר 

לחיות בכפירה הרי שהחיות הזו שנועדה בשביל להחיות אותו בעולם הנצחי, מחיה הוא עצמו איתה את הקליפות 

ומטמא את עצמו ה"י ואף יוצר מסך המבדיל בינו ובין הקדושה שמסתיר ממנו לראות את האמת. ובהמשך יתבאר 

 בעז"ה מה העצה לזה... 

 לם כי אם מקבל טומאה או טהרה וקדושה". "כידוע שאין שום ריקות בעו 

חיים ממשיל את העולם הזה לסולם, וכולנו יודעים שבסולם משתמשים או לרדת או לעלות אך אף אחד לא  החפץ 

עומד סתם על סולם. כמו"כ מבאר לנו הפרה"א בעולם הזה האדם יכול להמשיך ע"ע, או טומאה או טהרה. ואין מצב  

 יף בעבודת ה' חלילה יידע שזה על חשבון ההתקדמות שלו.ביניים. אם אדם חושב להתעי

"ולכן כשיצאו ישראל ממצרים שהוא עומק הקליפות בכדי לקבל התורה, בינת נבונים תסתתר עד אחר ספירת ימי  

טהרתם מדרגא לדרגא חמשים יום שהם שערי בינה ותשובה לשוב מדרכם הראשון ולזכך חמרם, ובלתי זה לא היו  

 ינה והחכמה שהוא התורה". יכולים לקבל הב 

שהאדם פוגם ומחיה את הקלי' הרי יוצר מסך המבדיל כפי שביארנו, ולכן חייב לפני כניסתו חזרה לקדושה  לאחר

לעבור תהליך של הורדת המסך המבדיל הזה. חמישים שערי בינה הם ההתבוננות שהאדם מתחיל לתת בדברים 

פי מטה כפי שהיה עד עכשיו יכול הוא למשוך את החומר שעוברים עליו. במקום שהחומר ימשוך את האדם כל

למעלה כפי רצון הבורא. אך בלי המעבר הזה אי אפשר להגיע לשערי הקדושה מחמת המסך המבדיל. ולהתנהגות  

זו מכנה הפרה"א בשם 'חכמה תתאה', שאדם מכניס את החכמה שלו לגלות בכל דבר את חיות ה' ולהכיר שה'  

 כל מצב.נמצא איתו בכל מקום וב

"ואם האדם עוסק בכל ענינו בדביקות השכינה... הוא הנקרא ייחוד קוב"ה ושכינתיה ועסק כזה הוא בירור יותר מן  

 הקליפות שאפשר להגיע לקבלת התורה". 

מה שביארנו לעיל שיש אור מקיף המכונה סובב כל עלמין, ואור פנימי המכונה ממלא כל עלמין, יובן בס"ד שאם   לפי

דבר בבחינה הפנימית שלו ע"י מחשבה שה' מחיה זאת, ומתגבר על הטבע הגשמי שמורה לו לעשות   אדם מגלה כל

ההיפך, הרי שגילה את האור הפנימי וממנה נמשך לאור המקיף וגורם לייחוד קוב"ה שהוא המקיף האין סוף ב"ה  

 לת התורה. השוכן בתוכם הוא הפנימי. ועי"כ משיל ממנו את המסך המבדיל וזוכה לקב –ושכינתיה 

* 

 

 

 "קרויים חיים"
 

צדיקים אומרים כי בעל הפרי הארץ זי"ע ידוע ברוב קדושתו עד כדי שאפשר לדבר אליו כדבר אל צדיק חי...  בשם 

ובהמשך הדברים יתבאר אי"ה ענין זה ביתר ביאור. במקום קדוש זה אפשר לפעול ישועות, מקום בו נטמן מתלמידי 

הכרת מציאות האדם   –ה ושפלות הבעש"ט הק' שזכה להגיע לא"י ולהנחיל את דרך העבודה בדרך של הכנע 

אמנם מי שהולך  והתקשרותו לבורא ית'. כל הדיבורים העוסקים בדרך זו הם סובבים סביב נקודת האמונה הפנימית,  

 וחי בדרך זו הוא מחובר למקור של כל הברכות. 

'.  נועם זיווך 'הדור נאה זיו העולם נפשי חולת אהבתך, אנא קל נא רפא נא לה בהראות לה אומרים בתפילה,  אנו

מבארים בשם הרה"ק בעל הבית אברהם זי"ע, אדם שנהיה זיו העולם הזה הדור בעיניו, זהו סימן שנפשו חולה 

ומרוחקת מאהבת השי"ת. א"כ מה יעשה? צריך הוא לפנות לה' בתפילה. אך נקדים לזה את דבריו הנוקבים של 

אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען  'כמעשה ארץ מצרים השפת אמת זי"ע, בפרשתינו כותבת התוה"ק 

ולכאורה יש לתמוה, הלא אם הקב"ה רוצה להעביר  אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו'.
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מסר לבני ישראל מדוע נוקט בדרך רמז ולא אומר במפורש שלא יגנבו וכדומ'? אלא יש כאן יסוד שהתורה רוצה  

ם הינם מעשים שנעשים ללא כל התבוננות. ליהודי ניתן כח שכל דבר שעושה צריך  להדגיש לבני ישראל. מעשי הגויי

בשם   שכל מעשיך יהיו לשם שמים. – 'בכל דרכיך דעהו' הוא להתבונן בתוכן הדבר ולקשר אותו למקור שלו. וזהו 

א בך אך לא  'עולם עולם, טוב למי שעדיין לא נמצא בך, אך טוב יותר למי שכבר נמצ  –הבעש"ט הק' ישנה אימרה 

כלומר, זו עבודת האדם לחיות את הפנימיות של כל דבר. הרמב"ם בשמונה פרקים מביא שאדם יכול  נמצא בך'...

לעשות את אותה הפעולה, למשל כשדואג שגופו יהיה בריא שזו פעולה גשמית, אך יכול לומר שעושה זאת למען  

 ומחוברת למקור. יוכל לעבוד את ה', ואז אותה פעולה גשמית מקבלת פן רוחני

זה אומרת התורה הק', כמעשה ארץ מצרים וכנען לא תעשו, אלא תחיו בכל דבר את הפנימיות ואז תבואו  על

 לתכלית של התפקיד שלכם בעולם.

, מיד 'אחרי מות שני בני אהרן' השבוע בפרשה מדבר על יסוד זה באופן נפלא. אחרי שפותחת התורה הק',   השפ"א 

מק' השפ"א זי"ע, לשם מה הקדימה התורה לציווי זה את פרשת   'ואל יבוא בכל עת אל הקודש'...ממשיכה בפרשת  

פא אל תאכל דבר פלוני שלא תמות בני אהרן שמתו לפני ה'? אמנם רש"י מבאר במקום 'משל לחולה שאמר לו הרו 

כשם שמת פלוני', שנמצא מזרזו ביותר לציווי... אך לפני ביאורו של השפ"א נקדים לבאר יסוד עצום על זה הדרך  

מהרה"ק מקוברין זי"ע. על הרה"ק הנ"ל מסופר שפעם ישב בליל שבועות והקשה, הלא בני ישראל ציפו כל כך 

ענין כ"כ הרבה דיבורים כמאמר הגמ' ארץ יראה ושקטה, אם יראה למה הרבה זמן לקבלת התורה ושמעו בזה ה

שקטה ואם שקטה למה יראה, אלא אמר הקב"ה אם ישראל מקבלים את התורה מוטב ואם לאו העולם יהפוך לתוהו 

'דבר אתה עימנו ונשמעה ואל ידבר  ובוהו... אך ברגע שהגיעו כבר למעמד קבלת התורה אמרו למשה רבינו ע"ה, 

היתכן? ומיד התעלף. למחרת שוב הקשה קושיא זו ושוב התעלף... במוצאי יו"ט אמר בואו  ו אלקים פן נמות'...עימנ 

ואבאר לכם עניינו של דבר. ישנם בשמים מלאכים ושרפים לאלפים ורבבות שמחכים פעם אחת בחיים לומר לפניו 

הקדושה ומפחד הדר גאון עוזו, ומזיעתם   שירה, וכשמגיע זמנם אומרים שירה בחיל ורעדה עד שנשרפים מחמת עוצם

נברא נהר דינור כמובא בספרים הק'. אך כלל ישראל אמרו למשה רבינו: אנו יודעים שאין זה רצון ה' שנישרף על  

 קידוש ה', אלא התכלית היא שנישאר כאן ונילחם! 

הקודש. ויאמר הרה"ק על נכדו של הרה"ק מקאליסק זי"ע, שהתלונן בפניו על יצה"ר שטורדו בעבודת  מספרים

מקאליסק: 'אף אני יום שאין שאין לי יצר הרע איני יודע מה עושה אני בזה העולם'... כשנדב ואביהוא נכנסו לפני 

ולפנים מבאר השפ"א, הם ידעו שהם הולכים להישרף על קדושת ה' מרוב עבודתם להדבק בקב"ה, ועל כן קינא  

מעלת עבודת הקודש שכזו כמו המלאכים והשרפים, עד שאמרו בהם משה רבינו באומרו שגם הוא רוצה לבוא ל

,  'ואל יבוא בכל עת אל הקודש'  –משה ואהרן אלו גדולים ממני וממך... ולכן מדגישה התורה מיד אחרי פטירתם 

לאמר לא זו היא התכלית הנרצית לפניו ית', אלא דווקא להישאר בעוה"ז ולהילחם על כל רגע ורגע להיות דבוק בה' 

הפעולות הגשמיות דווקא, להעלותם לשרשם. וחי בהם ולא שימות בהם, לחיות על קידוש ה' ולא למות על דרך 

 קידוש ה'. 

מסופר על ר' מאיר בוכובער זי"ע שהיה קשור מאוד לרבי ר' מנדלי זי"ע, וכמו כן היה קרובו של הרה"ק ר' אלימלך   עוד

לא"י, השתוקק מאוד גם הוא לעלות יחד עם רבו. והר"ר אלימלך ניסה  מליזענסק זי"ע, וכשעלה הרמ"מ מויטעבסק

להניאו מכך. לאחר שראה שהוא דבק ברעיונו לנסוע אמר לו: א"כ גם אני אבוא עימך, אך דבר אחד אמור לי האם  

דרך שייך להגיע לא"י דרך היבשה או שמא יש לעבור גם דרך הים? ענה לו ר' מאיר שצריך לפחות כברת דרך לעבור  

הים. אמר ר' אלימלך זי"ע, א"כ איני בא! מאחר והגמ' אומרת שעוברי ימים הרי הם כיחידים. ואנו אין אנו רשאים 

 להתנתק מכלל ישראל אפי' לא לרגע... 

המושג 'עולם שנה נפש' ]כל דבר החוזר בעולם מעורר הוא את ההארה הראשונית בו אירע, למשל כשקוראים   ידוע 

רי שהקריאה מעוררת את אותו הזמן בה קרה המקרה ואף ההשפעות היורדות בקריאה זו פרשה מסוימת בתורה ה

הנפש היהודית קשורה וכלולה בנפשות כלל ישראל   –הן כאותן השפעות שהיו בשעת מעשה ממש[... וכן הוא בנפש  

שהאדם היהודי כאן רואים במוחש  'עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות'... עד שאמרו חז"ל, 

מקושר הוא לכל העולמות בכל הפעולות שעושה. כמו כן נביא כעת סיפורים על אותם צדיקים שבכח אמונתם ראו 

 דברים מסוף העולם ועד סופו.

mailto:spinkarebbe@gmail.com


10 

 לתגובות והצטרפות:

spinkarebbe@gmail.com 

יהודי ושמו ר' משה זושא'ס, ושמו כך מכיון שהיה מקושר מאוד לרבי ר' זושא זי"ע. יהודי זה השתוקק מאוד  היה

כן נכנס לבקש את ברכת הדרך מר' זושא. אמר לו ר' זושא: אני אלוה אותך בעיני עד  לעלות לארץ ישראל ועל

שתפליג. תמה אחד הנוכחים ושאל מדוע הר"ר מנדל'ה יושב בארץ ישראל והוא העיד על עצמו שרואה את כל 

ר' זושא זי"ע:  חסידיו בחו"ל במראה ובתואר על אף שיושבים מעבר לים, והרבי ר' זושא רואה 'רק' עד הים? ענה לו

א. אני איני כהרה"ק ר' מנדל'ה. שנית, הרה"ק ר' מנדל'ה יושב בארץ הקודש שעליה כתוב ש'גבוהה' היא מכל  

 הארצות א"כ אין כאן כלל קושיא שרואה, אך אנו שיושבים בארץ 'שפלה' זו אין יכולים לראות כ"כ רחוק...

בעל התניא הכניסו תחת חסותו. כשגדל לקחו הבעל נח האלטשולער, ]בנו שלום שכנא התייתם בגיל צעיר ו ר'

התניא לחתן לביתו. בנו שלימים נהיה הרה"ק מחב"ד בעל ה'צמח צדק' נקרא מנחם מנדל על שמו של הרבי ר'  

מנדל'ה מויטעבסק בעל ההילולא זי"ע[ היה מחסידיו של הרה"ק ר' מנדל'ה. ואף הוא יצא אחריו להפלגה לא"י.  

לה אנושה אשר נפטר ממנה בעודו לבוש בטלית ותפילין. על פי משפט מוליכי הספינות באמצע ההפלגה נחלה במח

באותם הימים כל מי שנפטר בעת ההפלגה היו משליכים את גופתו הימה ר"ל. אך הוא ביקש מאת רב החובל 

ב החובל שיעשה עימו חסד אחרון, שיקשרו את גופתו ללוח עץ וירשמו עליו את שמו ושם עירו ואת מחוז חפצו. ר

כיבד את בקשתו וכך עשה. כשהשליכו את גופתו קלטו הגלים את לוח העץ וטלטלוהו מגל אל גל עד אשר פלטוהו 

המים בחופי א"י. על שפת הים נקבצו ובאו המון אנשים לחזות בפלא הגדול איך הים פלט גופת אדם עם טלית 

שישב בטבריה קרא לשני אנשים קודם לכן ושלחם   ותפילין ועליה רשומים כל הפרטים... בינתיים הרה"ק ר' מנדל'ה

לחיפה כדי לקבל את פניו של ר' נח האלטשולער... לכשהגיעה האניה שאלו האנשים לשמו אך לא היה אף אדם  

באניה שענה לשם זה. האנשים לא אמרו נואש כי בודאי לא שלחם ר' מנדל'ה לחינם. והנה לפתע ראו את אותה  

 את מה שרבם הק' ראה ברוח קודשו, ומיד לקחוהו והביאוהו לקבר ישראל. התקהלות ואז הבינו למפרע 

שנקבר הגיע כדין הגיע בהתגלות לרה"ק מויטעבסק זי"ע, וסיפר לו שמכיון שהיתה לו כזו השתוקקות לבוא  לאחר

לא שמי לרבו וחי עימו בהפשטה גמורה, נותנים לו רשות גם עתה אחרי מיתתו לבוא לרבי זי"ע. רואים א"כ דבר מופ

 שקשור לצדיק באופן מופשט, ממילא אין הוויות עוה"ז מונעים בעדו מאומה, ויכול לבוא בכל עת אל הקודש...

כשאדם מתגשם בתאוות עוה"ז נפשו נהיית חולה ומרוחקת  'הדור נאה זיו העולם נפשי חולת אהבתך',הפשט זהו 

שתראה   'בהראות לה נועם זיווך',כיצד?  –נא לה' 'אנא קל נא רפא מהשי"ת ועל כן עצתו היא, לפנות לה' בתפילה 

את הזיו של הרוחניות שכנגד ואז תירפא. וזהו מה שאנו אומרים 'להתעדן באהבתך וביראתך' ]בפיוט הק' קה  

אכסוף'[, אהבה היא דבר מעודן שהאדם חפץ בו אך היראה מה שייך בה עדן? אך על זה אנו מתפללים שהקשר  

כה חזק שגם באהבת ה' וגם ביראת ה' נבוא לאותו מקום של עדן להתעדן בקשר בורא שלנו עם בורא עולם יהיה 

זכותו של בעל ההילולא וכל ההולכים בדרכו תעמוד לכולנו לכל הישועות, ושיושפע רחמים וחסדים    בכל דבר ומצב.

 טובים על כל ישראל אמן! 

* 

 

 

 'עבדים היינו, עבדים גם עכשיו'
 

ויש להבין איזו שייכות יש באמצע   'החודש הזה לכם ראש חדשים'  ישראל היא, הראשונה שנצטוו כלל "המצוה 

פרשת בא למצות ראש חודש ובשלמא אם היו מצווים על הפסח היה יותר מובן ההקשר? תמיהה נוספת היא לשון  

 רש"י, אמר ר' יצחק היה צריך להתחיל מהחודש הזה לכם... וזה עוד יותר קשה? 

ם היתה לא בשביל עולמות אצילות בריאה ויצירה שהם בפני עצמן עולמות נעלים, אלא  תכלית בריאת העול  נקדים:

דווקא בשביל עולם העשיה! העולם שאנו נמצאים בו. וכבר ביארנו שעולם הוא לשון נעלם. הקב"ה מסתתר כביכול 

יותר שם בעולם ותפקיד האדם הוא לגלות את השכינה המסתתרת בכל דבר גשמי. משא"כ בעולמות העליונים 

הרוחניות גבוה ודומיננטית יותר וממילא ההסתר הוא הרבה פחות מכאן. ואמנם, ככל שההסתר רב יותר, כך 
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כשהאדם מגלה את השי"ת בהסתר הזה יש לו תענוג רב יותר. ודוגמא לדבר כשאבא מתחבא לבנו, ככל שהבן  

מצד שני תפקיד זה גורם לאדם קושי מחפש אותו יותר כך יש לאב תענוג גדול יותר מעצם החיפוש של הבן. אך 

ושברון לב גדולים מההסתר הזה, כי בוודאי שכל אחד היה מעדיף לחיות בבחינה של עולם האצילות. וא"כ מדוע 

השי"ת עושה זאת. ונמשיל לכך משל, לעובד שמתקדם יפה בעבודתו ובעה"ב רואה את השקעתו בעבודה, בוודאי 

ו את השכר. אך בנמשל כביכול העוה"ז כמה שאדם מתקדם ומחפש לגלות שבסוף החודש נותן לו קידום ומעלה ל

'כל הגדול מחברו יצרו גדול  את הקב"ה נראה לפעמים שבמקום קידום הוא מקבל הסתר גדול יותר... וכמובא בחז"ל  

 ויש לבאר דבר זה.     הימנו'

לילה להפיל אותו אלא למנף אותו עלינו לדעת כמה דברים: א. הקושי של האדם בעבודת השי"ת לא נועד ח תחילה 

גבוה יותר. ב. אין דרך אחרת )עוקפת( להגיע לזה. ג. לשם עבודה זו ברא הקב"ה את העולם, רק מה שעלינו להפנים 

 זה היכן אנו מוצאים את עצמנו בתמונה הזו?

ם ב' מיני עבדים. בפתיחת הפרי הארץ זי"ע, את הפסוק אני עבדך בן אמתך. שם ביארנו שישנ  1בשיעור מס'  ביארנו  

עבד הקנוי, שהוא צריך שמירה מעולה יותר שלא יברח מהטעם שהוא קנוי וכבר היה מחוץ לבית אדונו. לבין עבד 

שהוא בן שפחה ומעולם לא טעם שום הנהגה אחרת מלבד זו של אדונו, הוא צריך פחות שמירה כי החשש שיברח  

. וזו היתה בקשת דוד המלך ע"ה שמכיון שהוא מרגיש כבן  לא קיים כלל מאחר ומעולם לא עלה על דעתו דבר שכזה

 אמה אין חשש שיברח ועל כן פתחת למוסרי...

נוסף מבאר הפרי הארץ בפרשת שלח. על פי הגמ' מה עבד שיוצא לחירות בשן ועין בלבד שהם איבר אחד  ביאור

כל גופו של אדם בוודאי שיוצא בהם לחירות. ומבאר הפרה"א מקשין העולם מה שן ועין   בלבד, ייסורין שממרקין

שאינם חוזרים לעולם, תאמר בייסורים שלבסוף חוזרים וא"כ מה הלימוד? ומתרץ שאותם הייסורים שעובר האדם  

 ורים הינם כשן ועין.  בשביל דבר מסוים, אינם קשורים לייסורים אחרים הבאים עליו בשל משהו נוסף, ועל כן כל ייס

יוצא שכל מעבר שאנו עוברים הוא תפקיד חדש שלא קשור כלל למעבר הקודם, ולהיפך ככל שאדם מגלה את  א"כ  

ה' במעבר הראשון כך מקבל כוחות גדולים יותר לגלותו במעברים הבאים. וכבר ביאר הבית אהרן זי"ע את הפסוק 

אלו הם המעברים והקשיים  –ם כל נראה אותו בבחינת אחור שהקב"ה כך ברא העולם שקוד 'אחור וקדם צרתני', 

שרק כך ניתן לראות את ה' בעוה"ז. וזהו העניין של ערב פסח שתחילה רבה מאוד העבודה והקושי והמעברים שכל 

אחד עובר, ולכאורה אם יוצאים בפסח לחירות הלא היינו צריכים להרגיש בחירות ולא בלחץ העבודה? אך זו הדרך 

לים דווקא מתוך קושי השעבוד והמעברים השונים את חסד ה' בכל דבר, וזו מתנה שלא היינו יכולים להגיע  שאנו מג

אליה בדרך של חירות הגוף... כי אם להיפך דווקא שעבוד הגוף והמעבר מביא את האדם להסתכלות פנימית יותר 

 וגילוי שכינה בפנימיות שלו בעוצמה רבה יותר.

הבדל המהותי בין עבד הקנוי לעבד שנולד בבית המלך. עבד הקנוי אף פעם הוא לא מרוצה  הביאור הנוסף מהו ה  זהו

מכיון שכל שעבוד שנותנים לו הוא מיד מתרגם את זה במח לעול לעומת כל האנשים בחוץ שעושים מה שרוצים... 

להתפלל וללמוד  וכמו כן בעבודת ה' מי שמתנהג כעבד הקנוי, הרי שהוא ממורמר כל הזמן מדוע כולם מצליחים

ולהספיק והם כל הזמן במוחין דגדלות ואילו הוא מנסה ולא מצליח להתרכז בלימוד ואף תפילתו היא עבודה למחצה  

לשליש ולרביע... ומה שקורה לאדם זה שאינו מרוצה מכיון שמודד כל הזמן את הצלחתו לעומת ההצלחה שבחוץ,  

אוות וכבוד ושנאת האחר ואינו מצליח להתחבר לעצמו ולהיות וחוסר הסיפוק הזה מביא אותו לרדיפה שלילית של ת

 מרוצה ממה שכן יש לו...

זאת עבד בן אמה כותב הפרי הארץ לשון, שהוא מרוצה מכך שהוא בכלל זכה להגיע לדרגה שהוא יכול  לעומת

וא מרוצה ומכיון שזהו הרצון הבסיסי שאתו הוא מתחיל ממילא כל דבר שעושה בשביל המלך ה –לשרת את המלך 

ושמח עם זה עד מאוד, וכפי שמבאר בעל התניא שאפילו אם יתן לו המלך לנקות את בית הכסא, ישמח מאוד 

בעבודה זו כי כל עיקר ההסתכלות שלו היא לשרת את המלך, וא"כ יתכן והמלך ייכנס לבית הכסא ויחשוב עליו 

יך להתחבר לעצמו, וכפי שמבאר הזוה"ק שבזכתו כ"כ נקי בית הכסא של המלך... ולעניינינו בנמשל האדם צר

 כלומר עצות כיצד יתחבר האדם לקב"ה.       –שתרי"ג מצוות קורא אותם תרי"ג עיטין 

אדם חייב להאמין בעצמו כפי שמחוייב להאמין בקב"ה. הקושי של האדם להתחבר למצוות נובע משני דברים:  כל

וא נסתרת. אך כשאדם עושה את המצוה הוא מגיע לשני  א. משום שהוא חומרי. ב. משום שהחיות שבאה מהמצוה ה
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הדברים גם יחד, הוא מזכך את החומר שלו וגם זוכה להארת המצוה, אך כל זה הוא בתנאי שעושה את המצוה כעבד 

בן אמה. כי עבד הקנוי גם הוא עושה מצוות, הנה כבר ניקה את כל החדרים מחמץ וכו', אך ההסתכלות שלו היא  

וחייב לעשות זאת, וברצון היה מנסה 'להיפטר' מזה, אך עבד בן אמה מחפש בכל קושי לא לסמן 'וי' שאין לו ברירה 

על המצוה, אלא להפוך את המצוה לחלק בלתי נפרד ממנו שכן הוא חלק אלוק ממעל והמצוה מחברת אותו לעצמו 

, פושט צורה ולובש צורה.  שזו דביקות בה' והארת הפנימיות של האדם. וזה מבאר הרה"ק ר' פנחס מקוריץ זי"ע

 פושט צורה הוא הקושי ורק עי"כ אפשר ללבוש צורה חדשה. כדוגמת הגרעין שאם לא יירקב לא יצמיח מחדש. 

הכל  'המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים'וכמו כן 'אל מוציאם ממצרים' מבאר האור החיים הק' את הפסוק  כך

ו בפועל ממצרים לחירות, ומהי החירות? דביקות בה' שיכולה  בלשון הווה! כי בכל שנה ושנה הקב"ה מוציא אותנ

לבוא רק על ידי המעברים שמקלפים מהאדם את הישות שלו בבחינת פושט צורה ואז יכול לקבל השגה חדשה. 

ומוסיף הרה"ק בעל הישמח ישראל זי"ע, שאדם חייב להאמין שהוא יוצא בכל שנה מהמצרים הפרטי שלו וזאת לא 

א על ידי שרף אלא על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו. וע"ז מספרים על אחד הצדיקים שהיה נוהג לכנות על ידי מלאך ול

כל יהודי בשם 'צדיק'. פעם ניגש אליו יהודי פשוט שהיה בעל עגלה שיעשה עמו שידוך מכיון שהוא צדיק והוא צדיק... 

צדיקים כמותי... ופעם שאלו אותו כיצד  ענה לו הרבי, אתה עשה שידוך עם צדיקים כמותך ואני אעשה שידוכים עם

מכנה יהודים פושעים בשם צדיקים והלא כל הלילה בילו את זמנם במשחקי קלפים )ואף היום מבלים את הזמן 

במשחקים אחרים על ידי כל המכשירים למיניהם, אך הרעיון בכללות לא שונה כלל מפעם(... ענה להם הרבי: האמת  

צים להיות ערים כל הלילה כדי לשבת ולעסוק בתורה הק'. אך מכיון שאין הם מסוגלים שאותם יהודים צדיקים הם ורו

מיד להתחיל בלימוד, אז הם תחילה מרגילים עצמם במשחקים עד שיראו שיכולים הם להחזיק עצמם ערניים ואז 

לי הוא הבן הרשע יחלו ללמוד... אומר הישמח ישראל זי"ע, שמי שלא מאמין שיוצא ממצרים מדי שנה, יש לבחון שאו

שהתכוון בעל ההגדה אליו שאילו היה שם לא היה נגאל. ר"ל. וביארנו עפ"י האמור לעיל איזה רשע מדברים כאן,  

והלא אלו דברים קשים מאוד? אך ידועה הגמ' בקידושין, 'המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמור ונמצא רשע  

ש לבאר עפ"י הבעש"ט הק', שאמר ראו כמה גדול כוחה של מקודשת! שמא עלה בליבו הרהור תשובה. וי –גמור 

תשובה. שאותו אדם היה רשע ואחרי כן ג"כ הוא רשע אך בשעה שמהרהר בתשובה הוא נהיה כתינוק שנולד... 

ומחדש בעל המאור ושמש זי"ע שהבעש"ט הק' גילה לנו שני מיני תשובה. אחת היא תשובה על עוונות, והשניה היא 

דם אינו קרוב לקב"ה, ובתשובה השניה אדם כל הזמן חי בתשובה כי כל רגע ורגע יכול להתקרב תשובה על כך שא

לה' יותר ויותר נמצא כל ימיו בתשובה. וכבר אמר הרה"ק מלעלוב זי"ע, לא מצאתי מימי עבודה גדולה יותר מכך 

 שאדם יהיה כל הזמן בתשובה.

ח. בר"ה עושים תשובה מיראה, ובפסח הוא תשובה  מבאר הרה"ק בעל התניא זי"ע שזהו ההבדל בין ר"ה לפס

מאהבה. התשובה מיראה היא התשובה על העוונות ]ובמאמר המוסגר מסופר על אחד מאדמורי גור, שהיו מתפללים 

מאוחר, ופעם בא מישהו לרבי והעיר לו על כך. כשיצא פנה הרבי לנוכחים ואמר, וכי מה מפחד הוא יהודי זה, שיפגוש  

מרו לו שלא ידאג על זה כלל כי הוא בגיהנום שלי לא יהיה[... ותשובה על העוונות היא מסתיימת, בי בגיהנום? א

מכיון שעשה עביר וחזר עליה בתשובה וזהו אך אם חוזר בתשובה שלא היה בקשר בורא ואיבד דביקות הבורא ב"ה  

של ההגדה הוא זה שלא מאמין  זהו דבר שאינו נגמר אף פעם כי דביקות ב"ה היא לאין סוף ב"ה... על כן הרשע 

 שהקב"ה מוציא אותו מהמצרים שלו. כי כל רגע שאינו בדביקות בורא הוא מפסיד את החלק הזה של הקרבה.

יבאר כי כשאדם מקדש את האשה יש בו שתי בחינות, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, כלומר שבשורש של כעת 

ם, נקודה של תשובה שבכל רגע ורגע מתעוררת בו, וממילא גם  כל יהודי טמונה מאז בריאתו וקודם לבריאת העול

ובוודאי שעשה תשובה מתוקף ניצוץ   –אם הוא כעת רשע גמור, הרי שמתחת לחופה מוחלים לו על כל עוונותיו 

התשובה של קרב ה' שטמון בתוכו. ולכן מקודשת. וזה בדיוק כמו בליל פסח שמקבלים תחילה התערותא דלעילא 

ותא דלתתא. וממילא גם נבין שאם אדם לא מאמין שיוצא ממצרים הרי הוא כאותו בן רשע שבהגדה אף בלי ההתער

ורשע זה הכוונה שיש בו ניצוץ תשובה אך הוא אינו מרגיש אותו. כי הוא עסוק כל הזמן מה העבודה הזאת לכם ואינו 

 חי את הפנימיות שלו.

עבד קנוי, כל זמן שאדם לא חי את המציאות הזו לשנות את עבדי הם ולא עבדים לעבדים. עבד בן אמה ולא    לסיכום:

ההסתכלות שלו על צורת העבד שבו, אינו התחיל את העבודה כלל. אמנם לאחר ההסתכלות וחיפוש הקשר בורא  

 בעבדות, הרי יכול לצאת האדם להיות בן חורין אמיתי. כיצד? ע"י השעבוד דווקא, פושט צורה ולובש צורה. 
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ן הקושיה שפתחנו בה. מה הקשר בין כל האמור לעיל לבין מצוות החודש הזה לכם ראש חדשים, יתבאר על נכו  כעת

אמנם בשמש ישנה בהירות גדולה מאוד אך   'אין חדש תחת השמש' מבאר הפרי הארץ על פי דרכו, כידוע הפסוק 

למעבר שהאדם במקביל    –התחדשות אין שם! היכן נמצאת ההתחדשות? דווקא בלבנה היכן שמתמעטת מדי חודש  

עובר וממעט את עצמו על ידי זה כדי לקבל התחדשות חדשה והכרה חדשה בבורא עולם. ועל כן בני ישראל מונין 

 .דווקא ללבנה, כי רק דרך המעבר והכאב אפשר להגיע לקשר בורא ולקבלת התחדשות לנשמה

* 

 

 

 

 "סמא דחיי"
 

מי רוצה לקנות סם חיים,  "מאן בעי סמא דחיי"שסבב בשוק והכריז:  לפרשתינו מובא המעשה מר' חייא בהקשר 

 "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב". ולבסוף פתח להם ספר תהלים ואמר: 

בה' מתחלקת לב' חלקים והם, סור מרע ועשה טוב. ומבאר ה'שפת אמת' זי"ע שכל נושא עבודת ה' הוא   אמונה

, ולא יתכן לעסוק רק באחד מהם. וכעת נבארם אחד לאחד: ענין ה'סור מרע', הוא  בדווקא ע"י שתי בחינות אלו יחד

המעברים שיש לאדם כגון קשיים אישיים או כאבים מהזולת. ואז תפקיד האדם הוא לבטל את עצמו על ידי שמכיר 

לנפש האדם.  שכל מה שעובר עליו הוא סיבה מאת ה' ולא מציאות כלל. ודבר זה הוא עבודה בהחדרת המודעות הזו  

והסיבה באה בכדי לעורר את האדם לחדש את הקשר שלו עם בורא עולם. וזה אנו מוצאים גם בצאת בנ"י ממצרים, 

שהאמינו בה' ובמשה עבדו ועל ידי זה המשיכו כל עצמם את כל  האותות והמופתים עד כדי גאולה של יציאת מצרים! 

תעבדון את   – "בהוציאך את העם ממצרים דגישה אך אם נראה לכאורה שבזה תמה עבודתם. באה התורה ומ

כל מטרת יציאת מצרים הינה כדי להכניס את האדם למצב של אמונה, אך אמונה זו היא  האלוקים על ההר הזה".

אמונה פסיבית כלומר עבודת אמונה שעסוקה ב'סור מרע', אך לא זו תכלית האמונה אלא אך ורק יחד עם ההשלמה  

על כך משל, למלך שהיה לו בן שלא היה חכם בלשון המעטה. והמלך ראה שלמלוך ודאי של ה'עשה טוב'. ונמשיל 

שלא יוכל, אך חפץ בכל 'מאודו' שלכל הפחות יידע מקצוע ואפי' פשוט כדי שיוכל לפרנס את עצמו ביום פקודה. 

א מסכים ללמדו מיד הוציא כרוז לרחובות עיר שמחפשים מורה לבן המלך. לימים הגיע חייט לבית המלך ואמר שהו

את מקצוע החייטות, אך תנאי הוא לו מכיון שמקצוע זה מורכב הוא משלושה חלקים מבקש הוא כי בסיום כל שליש 

יגיע לקבל את חלקו המגיע לו. והמלך נתן כמובן את הסכמתו. עברו שבועיים ימים והחייט הופיע בשערי המלך  

לך מאוד שכבר בתוך זמן קצר כזה למד בנו שליש ונתן וסיפר כי לעת עתה השלימו את השליש הראשון. שמח המ

לו שכרו. לאחר שבועיים נוספים הופיע שוב ואמר שכבר גמרו את השליש השני. התלהב המלך מאוד וציפה בכליון 

עיניים לסיום הלימוד כולו, אך זה כאילו בושש מלבוא... לאחר שעברו כמה חדשים שלח המלך לקרוא לחייט ושאלו 

מדוע אינו מסיים את השלב השלישי? או אז החל החייט להסביר: אנו כחייטים עובדים עבודה מאוד לפשר הדבר 

חדגונית. וכדי להפיג את השיעמום והמועקה שבשקט המשמים, אנו שותים לשכרה וכן שרים לנו שירים מיוחדים, 

ה. השלב השני הוא כי הנה  והנה את השלב הראשון הזה כיצד לשתות ולשיר יודע בנך ממש כאילו הוא חייט מליד

באמת מקצוע החייטות כשלעצמו אינו פרנסה ש'מכניסה' רוחים גדולים. ועל כן את רוב התגמול אנו גובים משאריות  

בד שאנו משאירים לעצמינו או כל מיני "גניבות קטנות" וכדומ' ואף את זה הצלחתי להעביר לבנך כראוי. אולם את  

 תפור, את זה אינו קולט כלל לצערי...השלב השלישי והוא המקצוע עצמו ל

אדם עוסק במקצוע האמונה רק כדי לגונן על עצמו מפני נפילות אפשריות וכדומ', הרי הוא כאותו בן מלך... עלינו   אם

לדעת שאמונה פסיבית אינה תמונה שלימה, ורק ע"י עבודה מעשית בצירוף העשה טוב לסור מרע אפשר להגיע 

להרבות בתפילה, בתורה, ובגמ"ח ובמעש"ט, ולא להיות כאותם כבאים שרק בעת   לעבודה גמירתא. אדם צריך

 שריפה רצים לכבות. 
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בוערת באדם אש התאוה באיזו מידה שהיא, צריך הוא לעבוד בשני מישורים: האחד לכבותה שלא תגבר עליו   כאשר 

די לתת לו תנופה להעלותו בקודש. ותפיל אותו לשאול תחתית. ומנגד חייב לזכור כי אש זו היא חיות השי"ת שבאה כ

שמפנה את האש הגדולה הזו לדברים חיוביים. וראיה לזה מצינו בהגדה של פסח, בבן  –וזה על ידי ה'עשה טוב' 

השני לו אנו אומרים "אילו היה שם לא היה נגאל". והפשט בזה הוא כי הרשע גם הוא חי באמונה והצליח לצאת  

ה של סור נרע, ואינו רוצה להתקדם לעבודה המעשית אלא מסתפק בכיבוי ממצרים אך זה מספיק לו רק בבחינ

שריפות, ואומר, מה העבודה הזאת לכם. ועל זה אנו עונים לו שאילו היה במצרים לא היה נגאל כי לא מספיק רק 

להאמין אלא כפי שביארנו האמונה הפסיבית היא שלה הכניסה אך ללא ההמשך לא יכולים להגיע למטרה שלשמה  

 אנו כאן.  

מובן באופן נפלא מאוד מה שאמרו חז"ל 'מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה'. ידוע כי יש באדם רמ"ח  לפי"ז

איברים ושס"ה גידים. ואיברי האדם הינם כנגד רמ"ח מצוות עשה ושס"ה הגידים הם כנגד שס"ה מצוות לא תעשה. 

את הגוף לבל יתפזר לחלקים. ותפקיד האיברים הוא כעת, אם נתבונן מה תפקידם של הגידים? לקשור ולחזק 

 להפעיל את האדם ולעזור לו בפעולות שעושה. 

הם ממש כנגד מצוות עשה שאדם צריך לעשות אותם. והגידים הם פסיביים  –א"כ שהאיברים שהם הפעילים   יוצא

יו, כגון ראיה אסורה ממש כעין מצוות לא תעשה שהם לשמור את האדם. כעת אם לאדם יש ניסיון שלא מתגבר על

או שמיעת לשה"ר או דיבור אסור וכדומ', הרי שאותו גיד שקשור למצוות הלא תעשה הזו ולאיבר ההוא מתרופף 

ממש במציאות! כפי שאכן ניתן לראות שבפעם הבאה שיבוא לאותו אדם כזה ניסיון נעשה לו כהרגל כפי שאמרו 

ו עד שאינו מבין כלל מה רוצים ממנו הלא הוא אינו מסוגל חז"ל עבר ושנה נעשית לו כהיתר. וכל זה ממש בגופ

להתגבר. ומרגיש שאינו שייך, לא בתורה ולא בתפילה. אך מנגד אם מתגבר ולא שומע מה שלא צריך וכו', הרי 

 שמחזק את גידיו וממילא יכול להמשיך בעשיה ברוכה של מצוות עשה ע"י איבריו.

מזבן סמא דחיי. ואמר להם את הפסוק "מי האיש החפץ חיים"... האיש  מובן מה שאמר ר' חייא מאן בעי ל כמו"כ

שחפץ לחיות "אוהב ימים לראות טוב", שיתחיל לאהוב את הימים שלו, על ידי שיראה רק טוב שהקב"ה משפיע  

ואף בדברים שאינם מובנים לו. אולם אם רק יעבוד   כל מה שהקב"ה עושה עימו הוא לטובה,עליו, ומזה יכיר שאמנם  

על אמונה בצדדים השליליים שמגלה בתוכו ושם ישאר, הרי שלא יגיע לשום מקום. וזה החיוב לשלב את שני הדברים 

 גם יחד בתחילה סור מרע כדי להכנס לרעיון של אמונה שהקב"ה מנהיג את הכל, ולהגיע דרך שם לעשה טוב.

* 

 

 

 "אמונת האומנות"
 

)דף קנט( ..."ועל קול ענות חלושה במכתבם ממשא מלך ושרים למנוע פרנסתם הקאבין לא נבהלתי משמוע, כי לא  

נתחדש לי דבר מעתה כי ראיתי גם תמול גם שלשום גם מאז היותי במחניהם תחת ממשלת מלכותם כי ידו כבדה  

ם לטובתם האמיתי בגשמיות ורוחניות  הולך וחזק האוד והאלוקים יעננו בקול, אבל שוש אשיש בה' והיה ה' מבטח 

כי ברבים היו עימם, וכל ישראל חברים, ולא מראש בסתר דברתי קודם נסיעתי מאתם כי נבהלתי מראות גודל  

התקרבות המלכות להשוות היהודים להבדיל עם הגוים בכמה ענינים ונימוסים שונים, ודברי שריהם הם נרגן מפריד  

. ומעשה ארץ מצרים יוכיח כמבואר בזוה"ק כוונתו ית' להגלותם למצרים  אלוף אשר אמריהם החליקו להתקרב 

דווקא, להיות מצריים מואסים בישראל ונימוסיהם, ולא יתערבו בגוים ולא ילמדו עוד ממעשיהם. ובזכות זה נגאלו  

 שלא שינו את שמם ולשונם. 

. וכתבו לפרי הארץ שקשה  מתאר יהודים שפרסתם עסקה בבתי הארחה ופונדקי דרכים על אם הדרכיםהמכתב 

להם בפרנסה, מחמת שהממשלה הכבידה את ידה עליהם. והפרה"א זי"ע עונה להם בתגובה, 'לא נבהלתי משמוע'...  

והביאור בתשובה זו הוא כי על פי דרך האמונה יהודי צריך לראות ולחיות בכל רגע שהקב"ה מנהיג לו את העסק.  
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שהנהיג אותנו עד כאן עדיין ממשיך להנהיג אותנו. ועוד יותר מכן האדם  וא"כ דבר ראשון אין מה להבהל מכיון שמי

צריך להיות שמח במצב הזה, מכיון שהקב"ה מדבר ומתגלה אליו בקושי הזה כי רק כעת כשקשה לאדם, הוא 'נזכר'  

ין אף  שהקב"ה נמצא כאן וחפץ שיתקרב אליו, ולכן הוא מגביל אותו. ודוגמא לדבר הוא הזרע שזורעים באדמה שא

אחד שמצטער על כך שהגרעין נרקב, אלא אדרבה בוטח בה' שיצמיח מהריקבון הזה תהליך והכנה לעץ חדש ופירות 

חדשים. כמו"כ אם קשה לאדם בפרנסה שלו, זוהי הכנה למצב יותר טוב. וכשם שכל זמן שהגרעין לא נרקב באדמה 

מציאות הקושי וחי את מציאות הריקבון של עצמו,  לא יוכל לצמוח שם מאומה, כן הוא כל עוד שהאדם לא מפנים את  

 שהקב"ה מחיה אותו, לא יוכל לגרום למציאות חדשה. 

צריך לשמוח שהקב"ה לוקח לו את המלכות כביכול, ואז יכול להתחבר לה' בריקבון שלו ולהצמיח ישועה  האדם 

ל דביקות בה'. א"כ השמחה  חדשה. כי מוכח שזו היא הדרך היחידה בא האדם יכול להגיע למקסימום אחוזים ש

הגדולה בראש ובראשונה היא על כך שהאדם מתקשר לה', הרבה יותר מן השמחה והפורקן של עצם הישועה  

 בפרנסה. 

משל מהמגיד מדובנא, לילד שצריכים לתת לו תרופה ואינו רוצה מחמת שהוא איסטניס. ואמר הרופא שימתיקו   ישנו

ריכים להשקותו בכח את התרופה. לאחר זמן הגיע הזמן לקחת שוב את לו את התרופה. אך גם זה לא עזר והיו צ

התרופה, והנה הילד מגיע מעצמו ומבקש לקבלה. לתמיהת הוריו אמר הילד כי מאחר ובפעם הראשונה טעם את 

התרופה וחש כי היא מתוקה, כבר אינו מתנגד... כמו"כ היה במתן תורה שבתחילה כפה עליהם הקב"ה הר כגיגית, 

 ף נוכחו לדעת שהתורה היא אמת. ולבסו

, כותב להם הפרי הארץ שמאוד נבהל כשרואה שהם מקורבים למלכות. משום שכל מה שמקרבים אותם הוא מנגד

הוא אדם שיש לו כאבים וקשיים וכל הזמן הוא ממורמר ומדבר על כאביו, הרי  –בבחינת "נרגן מפריד אלוף", נרגן 

ל עולם, כי הוא לא מנסה לתת שום מחשבה מצידו שהקב"ה נמצא עימו  מפריד את אלופו ש -שהוא מפריד אלוף 

ומחכה לתפילתו. וההוכחה לכך היא, שכהקב"ה הגלה את בנ"י למצרים בכוונה תחילה הורידם למצרים משום 

ששם לא תהיה להם אפשרות להתבולל, מכיון שהמצרים מואסים בהם. וידוע אמנם היום לצערינו שיש אחוזי 

הים מאוד בחו"ל, כיון שמנסים להידמות לגויים, ועושים שוויון בין כולם. ומנגד בארץ ישראל האחוזון התבוללות גבו

 הוא הרבה פחות מכיון שאנו מוקפים במדינות ששונאות אותנו, וזה דווקא לטובתינו שלא נתקרב עמהם. 

לקבל על עצמם ממשלת שר של מצרים, ואם אמרו רז"ל ישראל שבחו"ל עובדי ע"ז בטהרה הם,    "ולא נתרצו בלבם

להיות תחת ממשלתם ממשלת השר שלהם, אעפ"כ רחמנא לבא בעי וכל זמן שנקודת לבם לשמים... מבלתי יכולת  

קרבתם  ממשלת השר לחול עליהם בחזקה להיות למעלה הימנו, משא"כ אתם למדתם עליכם אלופים לראש, וה 

באמת ובנקודת הלב אל נימוסיהם כי ישרו בעיניכם, והמשלתם את נימוסיהם וגזרותם על עצמכם, המרחם ירחם  

 ויפדה אתכם מכל צרותיכם הקל המושיע". 

עוד הפרי הארץ כי בזכות זה נגאלו בנ"י שלא נתערבו בגוים ולא שינו את שמם ולשונם. ואף על פי שעבדו  כותב

בעמקות הדבר ידוע ידעו כי זה מחמת הגלות, אך לא נתנו את הסכמתם להמשיל עליהם תחת ממשלת גוים אמנם 

את מנהגי הגוים. ולכן אין לשר שלהם שליטה עליהם כלל מעבר למה שניתן לו. משא"כ אתם שהסכמתם למנהגי 

על כן באה  הגוים ה"י, והבעתם בכך את הסכמתכם להיות כפופים תחתם, אם בנימוסיהם וממילא גם בגזירותיהם, ו

לכם הצרה הזאת, כדי שתתעוררו להמליך עליכם את קוב"ה. כי גם אם יהודי נאלץ להיות תחת ממשלת עכו"ם אך 

 אם רק זוכר כי לא הגוי הוא השליט אלא השי"ת הוא השליט כי אז אין לגוי שליטה עליו, ונותן ליהודי הכנעה. 

סה הרובצת על כתפם? כותב הפרי הארץ על הפסוק כעת אם אמנם נכון הדבר בכל זאת מה יעשו בענין הפרנ אך

"באלוקים אהלל דבר בה' אהלל דבר". אלוקים הוא הצמצום ובגימטרייא 'הטבע', והחיות שמחיה את הצמצום הוא  

ההוי"ה. וכל הטבע נברא בכדי שנגלה דרכו את ההוי"ה המחיה שלו. וכמו ילד שמכניסים אותו לישיבה גבוהה  

לט, זה אינו משום שאין שם חכמה אלא מפני שהילד לא כשיר לקלוט את הרמה הגבוהה הזו. ומלמדים אותו ואינו קו

כמו"כ כשאדם עובר קשיים בפרנסה זה משום שאינו מבין את המצב שצריך לעבור, אך בשביל זה יש את האמונה,  

ואין עשירות מן האומנות, שיאמין בכל ליבו שמאיתו לא תצא הרעות... ועוד יותר, אמרו רז"ל אין עניות מן האומנות 

אדם צריך לדעת שכל עסק פרנסתו הינו סיבה שכך יעבוד את בורא    –והסיבה אין היא העיקר אלא המעשה. כלומר  

עולם. אולם מהי הסיבה שאנו נכנסים מהר מאוד לכאבים וחשבונות? משום שאנו עושים מעסק הפרנסה מציאות. 
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ה להסתובב... אך אם כל הפרנסה היא רק סיבה, ולא עשירות וכשזה הופך למציאות אז ממילא השרשרת מתחיל 

ולא עניות תלויים בה. א"כ הכל נפלא כי האדם עושה את ההשתדלות שלו כדבעי, והתוצאה הסופית כלל לא קשורה 

לזה אלא דווקא לרמת האמונה שלו בבורא עולם הזן ומפרנס לכל. ואם יחשוב אדם שהעשיה שלו היא המביאה לו 

 אזי רק מתרחק מההצלחה שלו. כן כותב הפרי הארץ כדלהלן: את הכסף, 

( שטה מעליה ועבור  היינו בעבודה מסוימת "והסיבה אין היא העיקר אלא המעשה, ואם אי אפשר לעסוק בסיבה זו ) 

ואחוז לך אחת הסיבות האחרות, ולפי דעתי ועצתי אפילו אם תתבטל גזירת המלכות ויהיו רשאין בעסק סיבת  

 ו אותה מה שאפשר להרחיקה מפתח בחתם, כי מאחר שהקטרוג עליהם אין הברכה שורה בה". המחיה, ירחיק 

על יהודי שחיתן לפני מספר שנים, ובאותו יום שהיה צריך לשלם על הדירה, היתה נפילה גדולה ברוסיה מספרים 

ולמחרת ראו )תש"ן לערך(, והמניות שצבר לעצמו הרקיעו שחקים במחיריהם מחמת הבלבול הגדול ששרר אז. 

באמת שהמצב לא כ"כ גרוע וירד הכל... אך אותו יהודי זכה לראות באמונתו שיש מנהיג שמכוון הכל בכדי שיהיה לו 

פרנסה כל צרכו. וכן מסופר על תלמיד של המגיד מקוז'ניץ שהיה צריך לחתן, וכתב לו המגיד מכתב המלצה. אך  

וק את רשימת האנשים שמהם יקבל כסף. ולכן בקש ממנו שמי לפני שיצא אמר לו, כי יש בשמים ספר ובו כתוב בדי

שלא יתן לו שלא יכעס עליו, מאחר והוא אינו ברשימה... לאחר מספר ימים הגיע התלמיד לעיירה מסוימת ושם נפגש  

עם אחד החסידים של המגיד. והלה היה יהודי פשוט בקהילה שם ודבריו אינם נשמעים. יעץ לו אותו אדם ללכת 

הל עם המכתב ובודאי יעניקו לו ביד רחבה, אך החסיד התעקש ש'בערל בטלן' כפי שהיה כינויו בעיירה, לראש הק 

הוא יילך. אך זה בשלו, שלא הולך כלל כיון שאף אחד לא ישמע לדבריו. כעבור כמה רגעים אמר החסיד לעצמו: נו, 

ענה לו החסיד שלפני שיצא מהרבי אמר   כנראה שאיש זה אינו כתוב בספר... שאלו בערל: על איזה ספר הנך מדבר?

לו הרבי שלא יקפיד על אף אחד, משום שרשום למעלה בשמים מי יעזור לו ומי לאו. מיד נטל בערל את כתב 

ההמלצה, ורץ לביתו של ראש הקהל, ובמשך כל היום אספו כסף. בסוף היום שאלו 'בערל בטלן' כמה הנף צריך 

פי הצטרכותו היה בשק... עכ"פ זה מה שכתב להם הפרה"א, כי אחרי שראו לחתונת בנך, וספרו ומנו כי בדיוק ל

בחוש שהקב"ה אינו חפץ כעת בסיבה זו של הפרנסה אל להם לעסוק בה יותר אף אם יתירו להם כעת, כי מה 

איכפת לן בהשתנות הסיבה, ואולי אדרבה הקב"ה רוצה כעת שתבוא השפעה גדולה יותר ממקום אחר כפי רצונו 

 כותב עוד שכן היה בזמן הבעש"ט הק', שנתרומם קרנם למעלה יותר בהסבתם לסיבות אחרות...ית'. ו

"כללא דמילתא האמונה ובפרט בשעת הדחק שאני, שליבו של אדם מאליו נכנע, ומוכן ומזומן וקרוב הדבר מאוד  

 ם". בפיהם ובלבבם להאמין, שהרי כל הניסיונות והדוחק הם לקרב לבם של ישראל לאביהם שבשמי 

בשעה שטוב לאדם צריך תמיד לזכור את דברי דוד המלך ע"ה, 'וחטאתי נגדי תמיד' ו'מכאובי נגדי תמיד' ורק  אף 

 עי"ז אפשר להיות כל הזמן בבחינת 'שויתי ה' לנגדי תמיד'.

"עתה אתם ברוכי ה' עת לעשות לה' שאם לא עכשיו בשעת הניסיון אימתי, שהרי  ומסיים הפרי הארץ את המכתב: 

כלומר, שלא יאמר אדם, ה' יעזור ויהיה טוב יותר בעתיד, כי סיון להכי הוא בא לנסותם להטיבם באחרית שלום".  הני 

אז הוא מפספס את הרגע הנתון שבו הקב"ה רוצה שיתן לו מחשבות אמונה, על אף שזה קשה לו מאוד. כי אמנם 

האדם מחשבה של אמונה הרי שהצליח הזמן הזה יעבור בסופו של דבר, אך השאלה כיצד הוא יעבור, אם יתן 

 'לתפוס' את ההזדמנות ולחזק את ידיו אמונה בהתקרבות לבורא יתברך.

* 

 

 'תורת הנסתר'
 

י"ב זוגות של תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכולם מתו במגיפה מפני שלא נהגו כבוד זה בזה... באבות דרבי נתן   בגמ',

מובא כי ר"ע עצמו גם היה צריך למות במגיפה, אך מפני שהיה תלמיד אחד חולה ולא הלכו כלל לבקרו חוץ מר"ע  

 ל?שכן הלך, על כן נשאר לחיות. ויש להבין מה המשמעות של כל הנ"
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הק' בפר' בהר מבאר כי האדם יכול להיות בחייו בג' מצבים שונים: א. אינו מתנהג לפי דרך התורה ומרוב  הבעש"ט 

ששקוע בתאוותיו לא שם לב כלל לכך שהוא אינו בסדר. ב. אדם שאינו מתנהג כראוי אך לכל הפחות יש לו מודעות 

אוי ומתפלל על כך לה' שיחזיר אותו למוטב. מהו הדבר עצמית ויודע שאינו מתנהג כשורה. ג. אדם שאינו מתנהג כר

בשם האדמו"ר  מבארים  'בשבילי נברא העולם'. שיכול לגרום לאדם מודעות ונכונות ללכת בדרך הישר, הוה אומר 

והם עצמם  קבוצה של חולים, קבוצה של מתים, וכדו'  –ישנם אנשים שחושבים שהעולם מורכב מקבוצות שז"ל, 

מנותקים מסביבתם ולא משיגים שכל מה שקורה בעולם הוא בשבילם! בשבילי נברא העולם ביאורו שכל דבר שאנו 

חווים צריך ללמד אותנו משהו בעבודת השי"ת ובתפקידינו בחיים. זו היתה דרכו של הבעש"ט הק' שסיפר על עצמו,  

שמחלל שבת, והגה בדעתו על מה הראו לו משמים את החילול שבת הזה? לאחר זמן הבין שמכיון   שפעם ראה יהודי

שפעם ראה כיצד מבזים תלמיד חכם ולא מיחה בהם, והרי ת"ח הרי הוא בחינת שבת כמובא בספרים, ועל כן הראו 

 לו חילול שבת לרמוז לו על זה...

פע של קדושה וסייעתא דשמיא, וכמו כן גורם בעקיפין שאותו  חי כך הרי הוא משפיע על כל הסובב אותו ש כשאדם 

יהודי יחזור בתשובה, כי מאחר והאדם לומד מהחילול שבת )לדוג'( מסר עצמי הרי שהחילול שבת הינו סיבה לעורר  

לאותו אדם, כי בס"ה כל נשמות  הסיבה יכולה להסתלק וממילא גורם להרהורי תשובה ,שהתעוררכ אדם זה, וכעת 

 כלולות זו בזו...ישראל 

יש שמה מלמדת אותנו המשנה? מבארים ע"פ השפת אמת זי"ע,  'איזהו חכם הלומד מכל אדם'.באבות, במשנה 

ועל פי דרך זו לאדם שתי אפשרויות ללמוד תורה, או בשביל להעשיר את הידיעות שלו, או כדי להדבק בבורא עולם.  

כשאדם לומד תורה   דכולא בה... שאין לך מידה טובה הימנה'. 'הפוך בה והפוך בה  מבארים באופן נפלא את המשנה  

דרך התורה הק', ולכן מי שלומד  'הימנה' –ומאין נשיג השגה זו  'שאין לך מידה טובה'הוא צריך להגיע עי"ז להשגה  

ה,  תורה ולא מגלה דרכה כיצד לחיות את הכישלונות שלו אזי זהו סימן שלא לומד כראוי. כי התורה קשורה לא"ס ב"

כלומר שעל ידי לימוד התורה הגיע להשגה 'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני',  וכבר אמר על כך שלמה המלך ע"ה,  

 א רחוק מההשגה האמיתית של התורה וזה מראה לאדם את גדלות הבורא ולהבדיל את שפלותו עצמו. וכמה ה

מק'  'כל שחכמתו מרובה ממעשיו הרי זה למה הוא דומה... וכל שמעשיו מרובים מחכמתו'...  נוספת באבות,    במשנה 

השפת אמת זי"ע, לכאורה אדם אינו יכול לעשות שום מעשה לפני שיש לו את החכמה כיצד לעשות את המעשה  

ות משום שקודם  הזה, וא"כ מדוע אומרת המשנה שאדם צריך להיות מעשיו מרובים מחכמתו הרי אין זה יתכן במציא

ב' חכמות. השכל  –למעשה צריך את החכמה? והתירוץ ע"פ הסידורו של שבת שמבאר שיש ב' שכלים לאדם 

, ואילו השכל העיוני הוא כדי המעשי והשכל העיוני. השכל המעשי נותן לאדם את הכלים הטכניים לעשות דברים

ות האדם על פי השכל העיוני מכונה גם  להעמיק בכל דבר לגלות מדוע ואיך קרה ומה התכלית שלו. התנהג

'איתערותא דלתתא'. כי כשאדם מתעורר להביט בפנימיות של כל דבר שעובר עליו ולגלות שם את נקודת האמונה  

בחירה שיש לאדם בעוה"ז האם להסכים שהכל זו ה הפנימית בהשי"ת גורם בכל איתערותא דלעילא ושפע רב.

  ל סיבה... הקב"ה מנהל, או ח"ו לעשות מציאות מכ

השפ"א כי בשכל המעשי אדם מתכנן אך בפועל לא חייב להיות שהתוכניות יוצאות אל הפועל. משא"כ השכל מבאר  

כל דבר בבריאה נברא עם נקודה של חכמה. וכל  חכמה מאין תמצא'. , 'וה 'כולם בחכמה עשית' העיוני בו כבר נאמר  

אדם גם צריך ללמוד מהאחר את נקודת החכמה שיש לו ואין אחד יש לו נקודת חכמה שאין למישהו אחר, ואם כן כל  

לכאורה, החכם זהו מי שיש לו את הידע הכי גדול מכולם,  'איזהו חכם הלומד מכל אדם',לי... וזה ביאור המשנה, 

ואיך יתכן שיש לו משהו ללמוד מהשני הרי זה כבר מפחית את גודל ידיעותיו? אך כפי שביארנו החכמה היא דווקא  

נקודת החכמה הפנימית שהיא ללמוד מכל דבר דרך בעבודת ה', מה הקב"ה רוצה שנלמד מכל דבר, וזה נתון 

 ל ידי התבוננות בנקודת החכמה של השני שאותה אין לנו... נו רק עלבחירת

מה, הכח להגיע לביטול לבורא העולם בבחינת 'ונחנו מה'. בחכמה זו  – זו החכמה הזו? חכמה הוא נוטריקון כח  מה 

אדם מקבל את הכוחות לבטל את עצמו. אמנם לפני שאדם עושה פעולה יש לו ג"כ חכמה כי הרי איתה הוא נולד 

ביארנו, אך היא חכמה מעשית גרידא ואין בה את ענין הביטול לרצון ה', כי חכמה זו גורמת לאדם ידיעה טכנית כפי ש

שמביאה אותו לגאוה כשמצליח או לחילופין לייאוש כשלא מצליח לו. אך כשאדם עובד עם החכמה העיונית להכיר 

עוררים את מבעולם, אז המעשים הללו דרך כל אדם כמה רחמים אנו צריכים כדי שנוכל לעשות את תפקידינו 

החכמה העיונית שהיא להכיר את פנימיות הדברים, והם נותנים כח לאדם לבוא לביטול, וממילא לקשר בורא  
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כוונת המשנה היא   –ניתן להבין את מאמר המשנה, מעשיו מרובים מחכמתו  כעת והתחברות אל מקור ההשפעות.

 .על ידי המעשים וכפי שביארנו.. לחכמה העיונית הפנימית שמתעוררת דווקא

ו שום  עקיבא היה היחיד שלא קיצץ בנטיעות כפי שמובא בארבעה שנכנסו לפרדס... מכיון שלא לקח לעצמ רבי

מכל דבר דרך לבוא לראות את הבורא ית'. ולכן זכה לצאת בשלום. יומא דהילולא  השגה, אלא למד מכל אחד ו

ל הודיה והוד שבהוד הוא להודות להשי"ת על כך שאנו יכולים להודות לו דרשב"י הוא הוד שבהוד, הוד הוא לשון ש

בכלל... רשב"י שגילה את פנימיות התורה הק', מלמדנו לגלות את פנימיות הדברים ללמוד ולקיים את מצות התוה"ק 

 י כך.בעומק, להסתכל על כל הטבע במבט עמוק יותר ולגלות את השכינה ולתקן אותה על יד  –מתחת לפני השטח  

* 

 

 

 'תים ו'ואפי' לפח
 

אשר זי"ע ביאר פעם שהיחיד שיכל לרדת לכזו שפלות גדולה, הוא זה שיכול גם לדבר משם ולהעלות את כולם.   ר'... 

והסביר שבדורות הקודמים כולם היו כל כך גבוהים ביותר, ולא יכלו לרדת לרמה שאנו נמצאים כיום בדורות שלנו. 

האלו לכל אחד, משא"כ בדורות קודמים של היו  ולכן כיום שאנו בדורות מאוד נמוכים הוא יכול לדבר את הדיבורים

יכולים לדבר כך, ולכן גם אין אנו מוצאים בכל הספרים דרך זו של עבודת ה', כי אם פה ושם... ר"ע זכה להשיג את  

פנימיות התורה הק', אבל רק רשב"י הצליח להוריד את זה בצורה של כתיבה למסור את זה לרבים, וזאת משום 

"י וכמו שכותב הרה"ק 'ישמח ישראל' זי"ע, 'כל זמן שהצדיקים שהם בשפלות יותר מיחדים השפלות שהיה ברשב

שיכול לפתור על רשב"י לים למעלה למעלה, ולכן נקרא הייחודים קשת. אמרנו ויותר ויותר וע םייחודים גבוה מרומ

זה הבעש"ט וכבר התבטא בענין    ן דרך שם יכול לדבר לכל אחד ואחד.משום שירד למקומות הכי נמוכים לכ  ,העולם

אהב את הצדיק הכי גדול כפי שהקב"ה אוהב את הרשע הכי גדול... ויש כאן עומק גדול הק', ואמר: הלואי שאנו נ 

מאוד מפני שהקב"ה מחכה לכזה רשע גדול שברגע שיחזור בתשובה תתגלה הנקודה הפנימית במוקם הנמוך ביותר 

מאמר חז"ל 'במקום שבעלי וכפי שביארנו בעבר על  ה יותר גדולה...שהוא נמצא ואז ממילא ההארה תהיה הרב 

כי היכן שהרשע עומד שם יש צורך להוריד את השכינה יותר  ',עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד תשובה

הנהגת השי"ת וזה הרבה יותר   כדי להחיות אותו שם. אמנם ברגע שחוזר בתשובה מתגלה שםלעומקי הקליפות ח"ו  

 ממקום שהצדיק נמצא ואכמ"ל. הארה ידוש והח

כשאדם עושה מצוה   .לשון דביקות ואחדות ,לשון צוותאוה היא ממצ –כלומר  'שכר מצוה מצוה ' מה שאמרנו  וזה

רנו מצוה שם של המצוה? הוא אשר אממהו ה .לשמה, והביאור לשמה הוא לשם של המצוה הצריך לכוון לעשות

המצוה והוא אחד עם פים של יהבורא כל עולמים באורות הפנימיים ואורות המקלשון צוותא ואז הוא מתאחד עם 

מצוה זה כשהאדם מגיע על ידי המצוה לאחדות שכר  –כלומר   .' שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ' נו הבורא. וזהו שאמר

  ' בהאי עלמא ', אך מי שעושה מצוה בשביל הנאת גופו שעושה מצוה ועדיין הוא וותא זהו השכר של המצוהלשון צ

 ין לא הגיע לקיום המצוה בשלימות.ידשע ' ליכא ' שיידע ש 

הסתלקותו היה מייחד ייחוד גדול ונורא שלא יכול לייחדו רק בעת הסתלקותו שאז הוא בביטול גמור בעפר  בשעת ' 

ו"ט מה שאין עושין בהילולא של תנא אחד, לפי שזכינו בעת פטירתו שגילה  ממש... ולכן ביומא דהילולא שלו עושין י

יחוד גדול והנורא מה שלא היה יכול לייחד בעודו בחיים חיותו. ויש שני מיני תפילה שצריכים להתפלל ויסודות עליונות  

ה על הוא בקש בצלותי ובבעותי חרב –כפי שמובא בחרבי ובקשתי חרב הוא  '...אחד נקרא חרב ואחד נקרא קשת

 ת שכל אחד צריך...גלות השכינה וקשת הוא הבקשו
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