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 שם אתה חי' –'בעל כרחך 
   

  "והנה כללא דמילתא דכל דבר והיפוכו הוא מן הקצה אל הקצה". בשבוע שעבר ביארנו בדברי הפרי הארץ זי"ע, 

כפי שכשאדם מתחזק הוא עולה לקצה אחד כמו כן אם ח"ו נופל הוא יכול גם ליפול אל הקצה השני...  –כלומר 

ובביאור כוונתו כן איתא במהר"ל שלפעמים אין אנו יודעים מעלתם של דברים אלא דרך החסרונות שלהם. שכשאדם  

 ים המה מאוד. נופל ומגלה חסרונות גדולים אות הוא שגם המעלות של המצב הדבר גדול

הארץ מבאר שאדם בעל ידיעות, אינו בהכרח שחכם הוא. משא"כ היפך החכם... בשבוע שעבר הבאנו בתחילת   הפרי

וכבר ביארנו שבפרשת קדושים הפרי הארץ   "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני".דבריו של הפרי הארץ את הפסוק  

יקון כח מה, לאמר במקום שאדם ייכנס למקום של שם דגש על ביאור עניין החכמה. החכמה היא מצד אחד נוטר

בדקי   – 'ייסורי  ישות במעברים שלו, צריך לבטל את עצמו להגיע למצב של התבטלות לאין. הפרי הארץ מכנה זאת 

כלומר הייסורים הם המבחן של האדם. ולדוגמא הבאנו בעבר את המושג 'מבחן התרסקות' שעושים   דמיתא', 

ת מידת חסינותם בדיקה זו לא נועדה כדי להרוס את הרכב אלא להיפך כדי לעמוד על  לרכבים כדי לדעת ולבדוק א

טיבו כמה חזק הוא שבמקרה הצורך חלילה נוכל לדעת כמה אנשים ובמשא וכדו' הוא יכול להכיל... כמו כן 

העלות כשהקב"ה מנסה אותנו בניסיון זהו כמו אותו מבחן התרסקות אך לא כדי לקחת מאיתנו משהו אלא כדי ל

ולחזק בנו את כח העמידה. ועל כן כל זמן שהאדם עומד במבחני ההתרסקות הללו ולא נשבר שם, הוא נכנס למצב 

של חכמה, שיביא אותו לבסוף למצב של אין. ונבאר, אם אדם יחליט שהוא כבר הגיע לאין אך לא יעשה כלום, אז 

אין. אך העבודה היא להיכנס למצב של חכמה לא יקבל כלום. בגלל שהוא לא עושה משהו כדי להגיע למצב של 

לבטל אותה על ידי העבודה של ההכרה שהבורא נותן לו את הכוחות  –היינו לדעת את כל העשייה של האדם ואז 

 לזה. אך לא לעשות כלום ולשבת רגל על רגל ולהרגיש שאני באין זה לא נכון כלל.

רו אינו יכול לו. ולכאורה מה הפירוש הקב"ה עוזרו, הלא של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוז יצרו

הקב"ה עושה את הכל ומהו העזרה הזו? באר ר' אשר זי"ע שאמנם הקב"ה עושה הכל אך העבודה שלנו היא באמת 

להכיר בכך!!! כי הגוף לא נותן שיקחו לו את השליטה. מספרים על הרה"ק מקאצק זי"ע, שיום אחד נכנס לביהמ"ד 

ובבים היכן נמצא הרבש"ע? התחילו כל אחד לומר פסוקים מפסוקים שונים, כמו 'מלא כל הארץ כבודו' ושאל את הס

  הקב"ה נמצא היכן שאתם מכניסים אותו!!! 'סובב כל עלמין' 'ממלא כל עלמין' וכו'... אמר להם: נקטו כלל זה בידכם:  

שלו בחייו כן יראה פלאות כיצד הקב"ה   וזהו געדאנק חזק מאוד, כי כמה שאדם יותר ישחרר את האחיזה והשליטה

 נמצא אצלו יותר ויותר.

'האדם  מהו אחד?    "שמע ישראל הא"ה אחד".כאן את דברי הבעש"ט הק' שמבאר בפרשת ואתחנן את הפסוק    נצטט

צריך לשים עצמו במקום שהוא אין ואפס, ואין עיקרו אלא רק הנשמה שבו שהיא חלק אלוק ממעל, נמצא שאין בכל  

אלא רק הקב"ה אחד. ועיקר הכוונה באחד שיכוון לסלק את עצמו ולכוון שמלוא כל הארץ כבודו ואין שום  העולם 

נשמע לכאורה פשוט, אך זהו בעצם משפט המפתח לכל הדרך שאנו מדברים כל הזמן. אין   דבר פנוי מנו יתברך'.

שמבקשים מהאדם הוא   מבקשים מהאדם להכניס את הקב"ה לכל מצב מהחיים שלו ומהמעברים שלו אלא מה

לסלק את עצמו, וממילא באופן אוטומטי הקב"ה ישכון שם. כי כשאדם עושה עצמו כאין וכאפס ולא מבין ומסלק 

 את עצמו, ממילא מתגלה יד ה' שמנהיג אותו כפי הבנתו וכפי רצונו.

ותן לנו חכמה מצד אחד הקב"ה נ "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני".לעיל בפסוק ששלמה המלך אומר  פתחנו

והבנה כדי שנבין ונשיג את החכמה. אך היעד של כל זה הוא להגיע להתקשרות עם החכמה הזאת היינו לבטל את 

ההבנה וההשגה מאחר וכל מה שאנו משיגים הוא כאין וכאפס לעומת הקב"ה שהוא אין סוף ואז מתקשרים החכמה 

מד אותנו הוא שאדם לא עובד את ה' בהתנדבות. ב"ה עם האין ומתגלה כבוד ה' בעולם. החידוש שר' אשר זי"ע לי

היום בדור שלנו ניתן לראות אנשים שמתנדבים לעשיית חסד עם הזולת גם בדברים מאוד מורכבים, אך עבודת ה' 

שדורשים מאיתנו אין לה מתנדבים, האם ראיתם פעם מישהו שמתנדב לא לכעוס על השני??? שמתנדב לשתוק 

מה שהמציאות מביאה לפתחו של האדם לא מתיעצים אותו חי!!!    -  -  -א בעל כרחך אתה  ולהתגבר על מידותיו? אל

קודם לכן מתי זה יבוא ואיך הוא יהיה אז, ובאמת גוף האדם מושך אותו כל הזמן שיש לו חכמה ויש לו השגים,  
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כי הדרך היחידה להעצים את האגו ולהסתכל רק על החיצוניות. אך הקב"ה עושה עם האדם חסד ומביא לו כאב קטן  

כלומר ברגע הכאב, שם האגו שלו מתרסק והוא יכול לעבוד על עצמו  –שאדם נכנס לעבודה זו הוא בעל כורחו 

לפנות מקום להנהגת השי"ת. וזהו הפשט 'אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו', כי מציאות הוא שאינו יכול לבד להיכנס 

ה הקב"ה עוזרו ונותן לו 'לק' קטן של כאב שהוא כאין וכאפס לעומת לדרך עבודת ה' כי הכל הוא יקח לעצמו, ועל ז

 הכאב של הקב"ה מזה שאיננו נותנים לו להיכנס אלינו שזה ממש כדוחק רגלי השכינה. 

המצב הנוכחי שהקב"ה עזר ושם אותנו בו, איבדנו כל חוש כיוון, אף אחד לא יודע כיצד החיים ימשכו בכל תחום   זהו

חות ברפואה בלימודים וכו' כל דבר משתנה כעת לפי הנסיבות ולפי הסיבות. ומי שאומר שהוא  שהוא, בכלכלה בשמ

כי זאת ההזדמנות שלא תחזור שהקב"ה המציא לפתחנו כדי שנגיע לנקודה של  יודע הוא בסך הכל טיפש! מדוע? 

מגש של כסף שהקב"ה    מה נותן לי הביטול הזה? ביטול זה הוא מתנה מזהב על  כח מה. שהוא הביטול לה'.   – חכמה  

נותן לנו כעזרה מן הצד. עזרה ְלַמה? להכיר שאת הכל הוא עושה! ואיך אני רואה את העזרה הזו? דווקא דרך הלא  

נודע שם עומדת נקודת הכאב של האדם ַבחוסר אונים הזה שלא יודע מה יעשה מחר, זה נותן לו את האחיזה  

ה אותו... והן הם דברי הבעש"ט הק',  אך לא לשכוח לרגע שהקב"ה הו   –האמיתית לעשות   "שמע  א זה שעושה ּוְמַעשֶׂ

כמה שאני מזיז את עצמי הצידה ממילא מתפנה יותר מקום כביכול לשכינה הק' לשרות בתוכי.   ישראל הא"ה אחד",

ומספרים משל על אחד מראשי הממשל באחת המדינות שהגיע לביקור בכור האטומי של מדינתו, והמדען לקח אותו 

בוב במפעל והראה לו את כל התהליך והשמות המורכבים... כשיצאו ראה ראה"מ על הקיר ליד הדלת שני לסי

לחצנים גדולים אחד בצע ירוק ואחד בצבע אדום. שאל את המדען ומה הם שני לחצנים אלו? אמר לו המדען: עד  

איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את  ' עכשיו הבנת הכל ורק זה נשאר לך להבין?... ע"ז ביארו בדרך מליצה את הפסוק  

הוי אומר אם אתה כזה כסיל, זה רק בגלל שאתה מראה שהבנת הכל ורק את 'זאת' אתה לא מבין אך אם   זאת',

שאינך מבין בעצם כלום. אך בעומק   –אינך רוצה להראות את כסילותך אז תודה על האמת שאיש בער לא ידע 

ע, זה באמת הדבר היחיד שמעכב אותו מלהגיע ולהתחבר למקור החכמה,  העניין, דווקא זה שהאדם חושב עצמו ליוד

ומנגד כמה שהוא יתן יותר הכנעה ויבטל את ידיעותיו כך יוכל יותר להשרות עליו את השכינה, ולהגיע לתפקידו 

דים ולומ 'הלומד מחברו אפילו אות אחת קורא לו רבו אלופו ומיודעו',בעולם. ר' אשר זי"ע היה מבאר את המשנה 

זאת מדוד המלך ע"ה שלמד מאחיתופל שני דברים וקראו רבו אלופו ומיודעו כך מי שלומד מחברו אפי' אות אחת... 

מקשה הבעש"ט הק', ולכאורה מה הק"ו הלא מפורש נאמר שדוד למד מאחיתופל שני דברים וכיצד אנו לומדים מזה 

דברים כל הזמן שיש חיצוניות ופנימיות, יש ידע חיצוני שאפילו אם לימדו אות אחת? באר ר' אשר ואמר, אנו יודעים ומ

"בראשית  ויש ידע פנימי, יש חכמה חיצונית וחכמה פנימית. אך בואו ונחזור לתחילת התהליך. התורה הק' כותבת 

השמים הם החלק הרוחני והארץ היא החלק הגשמי. ממשיכה התורה הק',   ברא אלקים את השמים ואת הארץ". 

כלומר רק בארץ יש תהו ובוהו, אך בשמים אין מושג שכזה. והשפ"א זי"ע מבאר השבוע   ובוהו",  "והארץ היתה תהו 

מה ההבדל, ואומר שבאמת הקב"ה תמיד הוא נסתר גם בעולם הזה וגם בעוה"ב. אמנם כאן בעוה"ז הקב"ה נסתר  

ד ולהתפלל, ולאחר בתוך הגשמי וכאן מגיעה העבודה של האדם שמתחילה אומרים לו שצריך לעשות מצוות וללמו

מכן אומרים לו לבטל את כל העשייה שלו כדי שהקב"ה ישרה עליו וזהו התהו ובוהו שיש לאדם. וביתר ביאור: כעת 

אנו נמצאים בימי ספירת העומר. כידוע שימים אלו יש בהם דגש על עבודת המידות. היינו שהתהליך הוא שבפסח  

ריכים לעבוד מחדש ע"י איתערותא דלתתא במשך כל ימי העומר,  קיבלנו איתערותא דלעילא, ובמוצאי הפסח אנו צ

כדי שבחג שבועות שוב נקבל את האיתערותא דלעילא. אך מהי האיתערותא דלתתא של האדם בעבודת המידות? 

שאלנו על כך את ר' אשר זי"ע, והוא אמר מילה אחת: גורנישט. ובציטוט דברי הפרי הארץ זי"ע בפרשת שופטים 

א"כ משמע שאף נקודת האמונה לא האדם נותן  'כי גם נקודת אמונתו בו יתברך גם כן מאיתו יתברך'.נבאר וז"ל: 

אלא השי"ת מביא לו אמונה זו. א"כ חוזרת השאלה מה א"כ האדם עושה בעוה"ז??? האם עושה משהו או שכל מה 

נשארת נקודה אחת של   שמאמין שה' עושה זה גם לא הוא עושה א"כ מה נשאר לאדם? ענה ר' אשר ובאר, לאדם

בחירה, והיא להסכים שהקב"ה עושה את הכל. נקודה זו יכולה להעמיק עד קצה מוחו של האדם בעשייתו אך בסופו 

של דבר יש לו את הבחירה ובעיקר את המלחמה האם לכיר שהקב"ה מנהיג אותו או לחיות שהוא עושה. דיוק נפלא 

ל השתלשלות תוכן הדברים שהבאנו לעיל. כי זו א"כ האיתערותא  זה בעבודת השי"ת מבאר לנו באופן מיוחד את כ

היינו ההכרה שהוא לא עושה כלום, ואז הוא מפנה את עצמו מעשייתו  –גורנישט  –דלתתא שמבקשים מהאדם 

וממילא מתגלה השראת השכינה בכל מעשי ידיו. על דבר זה אנו עובדים בכל ימי העומר להכיר בכל מצב ובכל דבר 

קטן ביותר את הנהגת ה' והשראת שכינתו ע"י סילוק הישות שלנו כביכול משם, ואז ורק אז יכול לבוא עד הפרט ה

 על האדם השפעת האיתערותא דלעילא וכל ההשפעות החדשות שרוצים להשפיע עליו משמים.
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הבאנו מקודם נוכל גם להבין אי"ה את מאמר המשנה הלומד מחברו אפי' אות אחת קורא לו רבו אלופו ומיודעו.    כעת

את ביאור של השפ"א זי"ע על תהו ובוהו. ממשיך השפ"א ומבאר, כי על אף שהקב"ה נסתר הוא גם בעוה"ב, השוני 

בין עוה"ז לעוה"ב הוא שכאן בעוה"ז שהקב"ה מסתתר בתוך הגשמי והחומרי, העבודה של האדם היא בשני מישורים. 

. ואף לאחר השגה זו יש לאדם עבודה נוספת לבטל תחילה לפרק את החומרי ולדעת שיש שם חיות של השי"ת

השגה זו ולדעת שגם מה שהשיג זה לא סוף התהליך אלא רב הנסתר על הגלוי מאחר וכמו שיש שמים ישנם גם 

שמי השמים. והשפ"א מכנה זו עומק תחת ועומק רום. כפי שיש עומק למטה יש גם עומק למעלה... וכיצד עבודה זו 

הקב"ה אומר לנו, הסיבה שאני נותן   – ויאמר "ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור",והסביר,  מתבצעת? המשיך ר' אשר 

היינו שתאמינו שזה אור   –  אלקים יהי אורלכם את המצב הזה של התהו ובוהו הוא כדי שתעבדו על עצמכם ותאמרו,  

שיש שם אור, כך יהי   על אף שאתם חושבים שזה חושך. וכמה שתכירו יותר במצב של אלקים כלומר של ההסתרה,

אור. וזהו מבחן הריסוק שהבאנו בתחילה. כמה שאדם יותר מכיר בריסוק שלו כך יותר הוא מקבל חוסן לשחרר את  

השליטה שלו ולתת לקב"ה להנהיג אותו. אך כל זמן שלא יתן את ההכנעה יצטרך לעבור עוד מבחני ריסוק. הלומד 

אחד לשני. על ידי שאנו מסכימים לתת הכנעה לחבר, ולא סתם   חבר לשון חיבור. כיצד אנו מתחברים –מחברו 

הכנעה לבד אלא כל תהליך ההכנעה כפי שמבאר הפרי הארץ זי"ע, תחילה יידע האדם שאם הוא קיים בעולם ואף  

חברו קיים זהו סימן מובהק שהחבר יכול ונמצא כאן בעולם לתקן איזה דבר שאני לא יכול לתקן, כי אילו יכולתי 

ת חלקו של השני למה הוא כאן?... שנית, אם ראיתי את השני עושה מעשה שלא כהוגן, זה בשביל לעורר לתקן א

ואע"פ שאני בחיים לא הייתי נופל כך כמו השני, הרי שכל זה בפועל, אך בכח בוודאי שהייתי נופל. והטעם  –אותי 

יתי אמנם נופל כמו השני הייתי שהקב"ה שומר עלי שלא אפול בפועל הוא לא בשל צדקותי אלא משום שאם הי

נופל עמוק יותר ממנו וא"כ חסד הבורא עשה עימי רק להראות לי את נפילת החבר כדי שאלמד מזה להיכן יכולתי 

להתדרדר לולי ה' עזרתה לי. ושלישית, מתברר בעצם שבגלל שאני לא חייתי שהקב"ה מנהיג אותי, היו צריכים 

 ר אותי לראות את ה'. א"כ אני הוא זה האשם בנפילתו של השני.משמים להפיל את השני בחטא כדי לעור

החכמה  התהליך הזה גורם לאדם שיחיה עם החבר בהסתכלות פנימית ועמוקה מאוד. עבודה זו נותנת לאדם את    כל

בין הַאִין )האי"ס ב"ה( ליש )לאדם הנמצא בתוך התהו ובוהו(. ולכן הלומד מחברו בכזה אופן, א"כ   שהיא הממצע

היינו כל התורה שלומד ממנו בכזה אופן של חיבור ישיר לנותן התורה הקב"ה שהוא אין, אז האדם    –אפי' אות אחת  

 מקבל כל הזמן כוחות חדשים והשפעות חדשות מחמת שהוא מחובר למקור. 

* 

 

 

 'לשון מאזניים  –אמרות טהורות '
 

חיים ומלך עולם... תינוקות שיודעין לדרוש התורה מ"ט פנים טהור   ]תרל"ג[ במדרש, אמרות טהורות וכו' אלקים " 

 ומ"ט פנים טמא וכו', אתה ה' תשמרם נטר אורייתא בליבהון, תצרנו מן הדור זו לעולם" 

בימי דוד המלך ע"ה ידעו אפי' תינוקות עד שלא טעמו טעם  'אמרות ה' אמרות טהורות'...מדבר על הפסוק  המדרש  

היה מתפלל עליהם שהקב"ה ישמור התורה בליבם וישמרם מן הדור הזה ד ה מ"ט פנים... ודוורתחטא לדרוש את ה

נו שמוזכר בה שאדם צריך  יין של אמרות טהורות, על פי פרשתשחייב כליה. השפת אמת זי"ע בא לבאר את הענ

האדם נהיה   לשמור עצמו בטהרה. ובאמת לכאורה כיצד האדם יכול לשמור עצמו בטהרה? בדרך העולם בכל לילה

ומקיים מצוות,   ,לומד  ,טמא ובבוקר כשקם צריך ליטול ידיו, הולך לטבול במקוה בשביל טהרה, וכל סדר יומו מתפלל

 נמצא שכל פעולה שעושה היא למען יביא על עצמו תוספת טהרה וקדושה. 

 מאמרות"...  רק כי הכל במאמר נברא כמ"ש העשרה  דקשה איך יכול בשר ודם להטהר כראוי?]תרל"ב[  במדרש

מכיון שהתורה הק'  יסוד עצום שמלמד אותנו כיצד יגיע האדם להתחבר לטהרה אמתית. וכותב,  מבאר השפת אמת  

מחיה את כל הבריאה, והיא הקדושה שיש בכל דבר וממילא היא נותנת טהרה בכל דבר, וא"כ כשאדם מתחבר לכל 

מטהרת אותו. ובהמשך נרחיב על כך אי"ה. אמנם  נקודת הטהרה שהתורה הק'    מיד ימצא שם את  ,דבר דרך התורה
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הדבר עצמו הגשמי שאדם נתקל בו בעוה"ז אין רואה בו טהרה משום שהיא מכוסה בלבוש גשמי, עכ"ז המאמר 

 'השוכן אתם בתוך טומאתם'. שמחיה את אותו הדבר גשמי בו יש טהרה, וכדכתיב 

די להתחבר לטהרה שבו? מסופר על הדברי שמואל שהגיע פעם לרה"ק מטשורקוב ניתן להיכנס לתוך הדבר כ  כיצד

מו על אף שהולך לדרכו? ענה לו: אני אחשוב על רבש"ע  ו איך יכול להמשיך להיות מקושר עזי"ע, ושאלו כשנפרד

ם הוא של האדם שוכך נהיה מקושרים כל הזמן... וזה למדנו הבעש"ט הק' שהיכן שמחשבתו  ו  ואף אתה תחשוב עלי

נמצא שהמחשבה של האדם היא   'רק להיות דבוק בשרש החיות שבכל דבר'. נמצא! וא"כ ממשיך השפ"א ואומר, 

 היכולה לקשר אותו למקור הטהרה. 

לוי מובא השבוע שבכל הקומה הרוחנית של האדם יש מושג של טוב ורע. וכל זאת בכל שלבי קומת האדם    בקדושת

ישנם טובים וישנם גרועים, וכן  –ישנן טובות וישנן לא טובות. דיבורים  –בות מחשבה דיבור ומעשה. מחש –דהיינו 

 במעשה. והוא מכנה זאת חיים ומות. הדומיננטי שבין השלושה הללו הוא  

אם אדם רוצה להכריע את עצמו לטוב או למוטב יבדוק את לשונו, וכמו   . ' מות וחיים ביד הלשון ' הדיבור! וכמו שכתוב  

זניים' היינו שהלשון היא המאזניים לבדוק את האדם. מדוע? כי ברגע שאדם מדבר טוב, ממילא שאומרים 'לשון מא

דיבורו נובע ממחשבה טובה, וזה גם יגרור אותו למעשים טובים, וחלילה אם אדם מדבר רע, זה אוטומטי משפיע גם  

 על המחשבה וגם על המעשה! 

ככל שהאדם   'האמנתי כי אדבר',אשר זי"ע תמיד היה מדגיש את עניין הדיבור, והיה נוהג תמיד לבאר את הפסוק  ר'  

הקשור לעניינינו בפרשת אחרי,  הק'  אור החיים  מאמר נפלא מה  נביאמדבר חיובי כך הוא משפיע על כל הקומה שלו.  

כותב האור החיים בסוף הקטע  [יאמר על זה הדרךד"ה או ]שרק ע"י הביאור הנ"ל של ר' אשר ניתן להבינו בבירור. 

ל, שה  למתבונן ודיע 'וא  הק' וז"ל: כָּ ַלת ַהמּושְֹ כָּ ל השכלתו,  כ  שְֹ ה  בְֹ שכלת ההשכל תשכיל ההשכלות, ּו בפנימיות ַהש ְֹ

ִכיֹלו למשכילים בייחוד השכלתו בסוד    ל ההשכל, בלתי מושכל לָּ שְֹ ל מ  כָּ שְֹ מ  ישכיל, שְֹ  ִהשְֹ ל, וְֹ כ  ַהש  נשמה לנשמתו'...  מ 

הספר שאנו מבקשים להבינו. והשכל הוא ההבנה של האדם, לדוגמא באר ר' אשר זי"ע, ונקדים שהמושכל הוא 

והמשכיל זה הקב"ה שנותן לנו את השכל להבין את המושכל. בכל דבר שאדם רואה ורוצה להבין הוא משתמש  

שלי יבין דבר אני צריך להבין שיש משכיל שנותן לי בשכל. כעת יש לו לעבור תחילה שלשה שלבים. בכדי שהשכל 

שכל להבין ולהשכיל. א"כ השלב הראשון הוא ההכרה שיש מישהו שנותן לי שכל. השלב הבא הוא שאם המשכיל 

נותן לי שכל להבין הרי שהשכל שקיבלתי הוא לפי הכלי שלי, כלומר השכל שלי מוגבל לעומת המשכיל שהוא אינו  

. וא"כ כשאני מנסה להבין דבר ם לגמריברים שאני עם השכל המוגבל שלי לא יכול לרדת לעומקמוגבל. והוא מבין ד

גם מה שלבסוף אני משיג במושכל, הוא רק לפי השכל שלי. אך יתכן שהמושכל ההוא הינו הרבה יותר עמוק מהשכל  

בראיה את אותה התמונה    ימת, אך הרב יראהשלי. ודוגמא לדבר הוא רב ותלמיד, שהתלמיד יכול לראות תמונה מסו

שחושב ומבין בתוכי   והרבה יותר רחבה וכוללת. ואז מגיע האדם לשלב השלישי שהוא בעצם העיקר. כי אם יש מישה

לקב"ה שנותן לי את השכל. וכעת נבאר את האור  צריך להתבטל זהו הקב"ה ואם אני רוצה להבין משהו הרי שאני

השכל  כלומר מהי השכלת המושכל שאנו רוצים להבינו?   – לת המושכלואודיע למתבונן בפנימיות השכ החיים הק'.  

הקב"ה שהוא המשכיל הוא זה שנותן לי שכל להבין את כל ההשכלות. וא"כ אפשר   – ההשכל תשכיל ההשכלות 

מכיון שהשכל שלי מוגבל ואינו יכול להבין   –ישכיל שמושכל משלל מהשכל    ו ובהשכל השכלת להתקדם לשלב הבא,  

היינו שע"י הביטול לה' שהוא נותן השכל מגיע  –והשכילו למשכילים ביחוד ללות המושכל... וממילא לעומק את כ

 האדם לייחוד שמאחד ונהיה קשור בקונו.

היום   זהו אמור ואמרת, ובגמ' ה' האמירךלהיות דבוק בשורש החיות שבכל דבר, ו מה שמבאר לנו השפ"א זי"ע,  זה

כשאדם עשנו חטיבה אחת ואנו עושים אותו חטיבה אחת. שפירוש אמירה הוא החיבור והדיבוק בשרש החיות'. 

אלא   א.משתמש בשכלו באופן זה הרי הוא כמו צינור שעוברים דרכו מים. וכי הצינור נהיה בגלל זה מים? ודאי של

מה שמבין הוא רק ככלי  השכל שלו להבין שכלהוא רק כלי להעביר דרכו את המים. כמו כן האדם צריך לבטל את 

ת כלומר לאחר שלש 'והשכלתו בסוד נשמה לנשמתו'. שהיא הנשמה שלו שמבינה. וכפי שמסיים האור החיים הק' 

שלבים הנ"ל האדם מגיע לחבר כל דבר בעולם שעובר לקב"ה שהוא מעביר אותו ובכך הוא מתקן את אותו הדבר ה

ותו הדבר על ידי ההפשטה שעושה. השכל שלי מגיע מהמשכיל, והוא מוגבל לפי ומגלה את הניצוץ הרוחני של א

הכלי שלי, וא"כ אתן לקב"ה לחשוב דרכי כי אני כצינור בעלמא. וזה מגלה את הפנימיות של אותו המושכל ומעלה 

 אותו לשורשו.
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שאדם מקשר עצמו לה' על ידי וכן ביאור הגמ' מנין שהקבה מניח תפילין וכדומ'. שכ ,' בכל דרכיך דעהו 'הפשט וזה 

ג' שלבים הנ"ל אז באמת הקב"ה מניח תפילין דרכו ולא הוא מניח והקב"ה עזר לו... וזהו ביטול גמור לרצון השי"ת.  

זהו הפשט ובחרת בחיים מדוע לא כתוב ובחרת חיים? מבאר האור החיים הק', שהבחירה של האדם לבטל עצמו  

לקב"ה שבחר בנו לגלות אותו בעוה"ז.  להודותלבטל את כל הרגשותיו לקב"ה שהוא חי החיים מביא את האדם 

אלו הם עם  לה זו לסגולתו'.  ו 'ושוללת חיים הנשתוים בהרגש הכללי, ויברך ברוך אלקים חיים אשר סיגל סג וזלה"ק:  

 ישראל, עם סגולה. 

'ובתוספת ביאור כי זה עניין ספירת העומר שאומרים שציוונו כדי לטהרינו וכו', כי ביציאת מצרים  ממשיך השפ"א: 

בימים אלו צריך כל אחד להתחזק ולהכיר בכך שהקב"ה  נתגלה בכל איש ישראל אשר יוכל לצאת מכל רצון אחר'. 

צא יכול לצאת מכל רצון שהוא  אותנו ממ"ט שערי טומאה למ"ט שערי קדושה. כלומר היכן שהאדם נמומוציא  הוציא  

נמוך ככל שיהיה על ידי סגולה זו שהבאנו מהאור החיים הק', להגיע עי"ז להכרה שהקב"ה ברגע אחד מעלה את 

האדם לשיא הקדושה! ולשם כך נתן לנו הקב"ה את המצוות שע"י כל מצוה יתחבר האדם לבורא וחיבור זה מטהר 

ע"י האמירה של הקב"ה שם  יסיון שלו באיזו מידה שמתעוררת בו  את האדם שמתקשר לשורש המצוה או לשורש הנ

 'וזהו חירות להיות הרצון תמיד ליבטל ולהיכלל בהשי"ת'. שמחיה את אותה המידה. 

בפזמון 'חד גדיא' אנו רואים שהמקל הוא זה שמכה את הכלב. ולכאורה מדוע דווקא המקל? מהו תפקיד השכל? 

וההסבר הוא שלכלב יש אינטליגנציה מסוימת שעל פיה מתנהג, אולם כאשר מתחילים המידות להשתולל בו רק 

ד ומשפיע חסד  המקל. וכמו כן אדם שהמידה הדומיננטית שבו היא חס –דבר אחד יכול להחזיר אותו בחזרה לגוף 

ללא גבולות, או למשל אדם שהגבורות שולטות עליו וחי בכעסים או בפחדים כל הזמן גם זה לא טוב. לשם כך נתן 

הקב"ה לאדם שכל כדי שיוכל לנווט את מידותיו ולהגיע לנתינה של חסד אך בגבול, וכן כדי שיוכל להמתיק את  

אמנם היתה בתחילה גאולה על פי נס, ולמעלה מדרך הטבע,  הגבורות שבו על ידי החסד. וזה היה בגאולת מצרים ש

וזאת כדי להראות לנו שבכלל שייך שיהיה בנו איזה שינוי מה שלא האמינו עד אז. ולאחר מכן ניתנו לנו ימי ספירת 

שכשאדם מכניס את השכל שלו לתוך   העומר לעשות את כל העבודה הזו מחדש על פי הכלים שלנו ועל פי המידות.

שהוא הקב"ה, אז יכול להשליט את השכל על המידות ולתעל אותן לבניית  – , ומגיע להפשטה וחיבור לאיןהמידות

 רוחנית, על ידי שמושך את הארת השי"ת לתוך המידות על ידי השכל.הקומתו 

'או יאמר,  שמבאר אף הוא עניין זה של יציאת מצרים מול ספירת העומר. בד"ה  זי"ע עוד קטע מהקדושת לוי נביא 

ת ושראוי  וספרתם לכם ממחרת השבת והוא קרוב לאופן הנ"ל, כי הנה בפסח נתגלה אלקותו ע"י ניסים ונפלאו 

השני    שנהיה אנחנו חפצים באהבתו ובשבוע   [ הגם שהוא מעורר אותנו מלמעלה לעובדו ]   לעובדו. אמנם השי"ת רוצה 

אנחנו חפצים ביראתו ובשבוע השלישי אנחנו חפצים שיתפאר בנו כאב המתפאר בבנו ובשבוע הרביעי והחמישי  

שנאמין באמונת הבורא ב"ה, ובשבוע השישי שנהיה אנחנו דבוקים ומקושרים בעבודתו ובשבוע השביעי שאנחנו  

 ממליכים אותו על כל העולם'.  

 –ם זכות של מצוה שנותנת לאדם כח מיוחד להכניס את הקב"ה בכל דבר אנו מקבלי בעבודת ספירת העומרא"כ 

היינו לגלות בכל מידה ומידה את הנהגת הבורא הטמונה בתוך אותו הדבר, וזה מה שמביא לאדם את הטהרה  

שדיברנו בתחילת השיעור. והלימוד הוא שמכיון שהקב"ה הוא ללא סוף וגבול, בו ברגע שאדם מתבטל אליו ית' 

לרצונו הרי שהוא ממשיך על עצמו חיות מהשי"ת לכל הנבראים וזה הנקרא מידה. וההסבר בזה הוא שככל   ומסכים

שאנו נמצאים בעולם העשיה יש מטבע הדברים יותר לבושים ויותר ַמָסִכים ועל כן ככל שאדם מכיר ביותר ויותר 

ו, הרי שמקבל 'הרחבת הדעת',  מצבים שהקב"ה מחיה אותו בהם ומחפש בכל פעם היכן ה' מסתתר במעברים של

מהי הרחבת הדעת? היא הרחבת הכלי של האדם. כל קושי שיש לאדם והוא נושא תפילה לה' מתוך הקושי שלו, זו 

ההכנה לכלי הרחב יותר ששם יתגלה אליו ה'. וכפי שאנו רואים אצל דוד המלך ע"ה שהגיע לכזו דרגה של כל  

פנימה ואת הנשיפה החוצה. שזה הקושי שמוליד  יותהח נשימה של הנשמה תהלל קה, כל נשימה ונשימה חי את ה

  עליהם   דברים שאנו כלל לא חושביםבלאדם נשימה חדשה בגוף חדש ובהשגה חדשה יותר וגדולה ועוצמתית יותר.  

וזהו  ניואנסים הקטנים והעדינים ביותר להכיר שם את מציאות השי"ת.ע"ה לרבדים ובמשך היום, הגיע דוד המלך 

ש של המילה מידה, למשל כלי של ליטר מקבל מידה של ליטר אך אי אפשר להכניס בו יותר, אך ככל שהכלי הפירו

גדל יותר כך נכנסת בו תכולה יותר. כמו כן כמה יקבל האדם חיות מאת השי"ת? כמה שירחיב את הכלים שלו יותר... 

'וכפי מה שנכנס  "א זי"ע ביסוד עצום: כי הקב"ה הוא ללא גבול וללא סוף רק ההגבלה נמצאת בנו. ומסיים השפ
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הארה מנקודה הראשונה תוך המידות שבנפשו, כן מגרש ומטהר האדם מכל טומאות ורצונות אחרים אשר לא לה'  

 המה. 

* 

 

 

 

 'נתיב האצה'
 

קלה    "אמור אל הכהנים וגו' ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו וגו'. הנה הוא על דרך ארז"ל באבות הוי רץ למצוה 

 כבחמורה... והוא על דרך הפסוק דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי". 

להבין מהו לשון הריצה שנקטו חז"ל ובפסוק, וכן מהי המצוה קלה שעליה מדברים? הפרי הארץ זי"ע כדרכו יש 

בקודש מיסד לנו יסודות בעבודת השי"ת ומקדים לכך אקדמות מילין. בכל הספר מרבה הרב לבאר את ענין  

 לשלות העולמות הרוחניים עד לעולם הגשמי שאנו נמצאים בו לתכלית מסוימת שעוד ידובר בה.השת

הזה אנו מלובשים בחומריות ותפקידינו להסיר את הלבוש ולגלות את חיות ה' ובכך לקשר עליונים ותחתונים. בעולם  

... שמה שעומד כמסך בינינו ם''אנכי עומד בין ה' וביניכ מבארים על כך בשם הרה"ק מלעכוביץ' זי"ע את הפסוק 

  לאבינו שבשמים הוא ה'אנכיות' של כל אחד ואחד.

 

 קל או כבד 

לאדם משא כבד אינו יכול לרוץ כפי שרץ כשהוקל ממנו המשא. כמו כן הוא ברוחניות, כל זמן שאדם עושה כשיש 

משא"כ מגלים לנו חז"ל הוי  עושה את המצוה והוא שייך למצוה, אזי כמשא כבד היא עליו,שהוא  מצוה והוא מרגיש  

כלומר שלא תרגיש כלל שייכות אליה אלא הכל הוא בחסד ה' שמזכה    – רץ למצוה קלה, אם תעשה את המצוה קלה  

את האדם, אזי יכולה מצוה זו לרוץ ולהעלות אל מקומה שכן מה מעכב בעדה. ועוד נבאר בהמשך הדברים בעז"ה  

 ביתר עומק והסבר. 

כשהאדם עושה מצוה לשם שמים שהיא לשמה מפני שאמר ונעשה רצונו, מעורר כל העולמות מן השפלים    "והענין 

התחתונים המורכבים שבעשיה וכל עשיה בריאה יצירה אצילות ועולמות אין מספר עד הרצון העליון שעלה ברצונו  

 הפשוט לברוא העולמות בשביל ישראל שנקראו ראשית שיקבלו התורה ועול מלכותו". 

 

 עליית העולמות גורמת להשפעה 

זה מבאר הפרי הארץ שני טעמים מדוע ומה קורה כשאדם עושה מצוה לשם שמים. תחילה מקיים את רצון   בקטע 

ה' 'שאמרתי ונעשה רצוני'. וממילא המצוה הזו באה על תיקונה. מלבד זאת כשהמצוה עולה למעלה מתחיים כל 

העולם שלנו. והמשל הוא לבתי הזיקוק בהם לוקחים חומר גולמי העולמות ומולידים שפע שיורד ומשתלשל עד 

ומעבדים אותו עד כדי שיהיה אפשר להפיק ממנו תועלת... כמו כן הוא במצוה או כל התעוררות של ניסיון שעובר 

על האדם, הינו חומר גולמי והאדם הוא בעל הבחירה מה לעשות עם אותו חומר, האם להגיע על ידו לקשר בורא או  

 ו לגשם אותו. ויש בזה אחריות רבה פרטית וכללית לכל אחד כדלהלןח"

כשאדם עושה מצוה ומקשר עצמו לבורא, לא זו בלבד שמעורר עצמו 'בגובה' כלומר משורש נפשו ומעלה עד    אמנם

  כלומר, בכל הסובב אותו בעובי העולם כל הבריאה שסביבו גם היא מתעלה וכן  –הרצון העליון, אלא אף 'ברוחב' 

 העולמות שלמעלה מהם כולם מקבלים שפע בזכות אותו אדם. 
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"והנה בעשותו אחת מכל מצוה ה' בכל כוחו ומידותיו עד ההתעוררות השמחה של המצוה מעורר כל העולמות  

של מעלה כביכול והוא עצמו בתוכם ומשם מחזיר ומוריד שפע מעולם עד עולם עד   בשמחתו ומוסיף כח בפמליא 

השפלים התחתונים... וזהו אין עומדים להתפלל וכו' אלא מתוך שמחה של מצוה שהיותר עליון הוא השמחה ותפלה  

 ידוע שנקראת נפש דוד היא השכינה לכן מוזכר לשון תפילה בנפש כמו ואשפוך את נפשי כמבואר". 

 

 שמחה שבמצוה ה 

'אחרי מות   אלימלך זי"ע מרבה לבאר בפרשה קודמת ענין זה של תפילת צדיק. ונביא מקצת מדבריו הק'.  הנועם 

וכו', נ"ל על דרך הרמז דהנה הצדיק מהפך מידת הדין לרחמים ואף אם נגזר על האדם מיתה ח"ו יכול לבטל הגזירה  

כן הוא מחמת שהצדיק עולה בתפילתו בעולמות העליונים  ולהופכו לחיים. והסיבה לזאת שכח ביד הצדיק לעשות 

אשר שם כולו רחמים בלי תערובות דין כלל ושם לא נגזר אותה גזירה וממשיך משם חיים לאותו אדם... וזהו ששון  

 ושמחה ישיגו, שהצדיקים משיגים לאותם עולמות עליונים אשר שם הששון והשמחה כמ"ש עוז וחדוה במקומו'... 

דבר נפלא, שכל מי שמתעורר לעשות את רצון השי"ת ע"י המצות יכול לעורר השפעה גדולה מאוד לו מכאן  רואים

ולכל סביבתו, והוא כמו אדם שעולה על כסא שלא רגליו בלבד מתרוממות אלא כמו כן כל גופו, ואף הראש... כמו 

ר בעולמות אלו שפע גדול, וכבר כן אדם שמתעלה על ידי תפילה או מצוה הוא מעלה עימו את כל העולמות ואז מעור

מובא בספרים הק' שהשפע הוא כה גדול עד שכשעולם אחד מתמלא עד למעלה מגדותיו ממשיך השפע ויורד לעולם 

 שתחתיו וכן הלאה עד לעולם הזה...

 

 התפילה הנפש והביטול 

היא הבחינה הכי עומדין להתפלל אלא מתוך שמחה של מצוה. התפילה קשורה לנפש... אם נשים לב הנפש  אין

נמוכה במושגי היסוד של האדם הרוחני, נפש רוח נשמה חיה יחידה )נרנח"י בסדר עולה(. כמו כן דוד המלך הנרמז 

במידת המלכות כידוע היא גם הנמוכה שבספירות. כל זה בא להורות לנו מה זו תפילה. רצון השי"ת שהתפילה תגיע  

 .  'דבקה לעפר נפשי חייני כדברך'המלך ע"ה  דווקא מהמקום הכי נמוך שבאדם כפי שאמר דוד 

 

 כיצד לגלות את יסוד התפילה שבאדם 

"והנה ידוע מאמרם ז"ל שכינה בתחתונים צורך גבוה... לכו אם אדם מבקש או מתפלל על איזה דבר שחסר ממנו  

 לא תהיה כוונתו אלא על חיסרון שבשכינה". 

וזאת מפני שכשיש לאדם חיסרון מסוים הוא סיבה לעורר  היא הראשונה שמרגישה את החוסר של האדם.  השכינה 

אותו שיפתח את העיניים לראות ולגלות את רצון ה' שנמצא בכל דבר ויחפש שם את חיות השי"ת. אך מכיון שאדם  

זה לא מחפש וממשיך לחיות בגדלותו המדומה, נאלצת השכינה הק' להתלבש בחיסרון גשמי שכזה שהאדם יתן 

שאין הוא יכול  וחיפרנסה לא קלה או אירוע בריאותי חמור וכדומ' שאז האדם עומד חסר אונים  את ליבו אליו כגון

לעזור לעצמו וממילא מתעורר לבקש את קרבת ה'... או אז כשמתפלל מבאר לנו הפרה"א זי"ע, לא יבקש עבור  

שאינו מתעורר חסרונו הפרטי משום שכאבו האישי הוא תוצאה של מקור הכאב שהיא כאבה של השכינה הק' 

לחפש ולגלות אותה. ואם יבקש רק על צרותיו הרי הוא חוטא לאמת, שלא זו בלבד שהשכינה היתה צריכה לרדת 

עד העולם הזה בשבילו אלא בסופו של דבר לא שם ליבו ומבקש רק על חסרונו הגשמי... ובמקום שיעלה את המצב  

מה' ומחפש לקשר עצמו מחדש בכל דבר לראות את  הרי הוא מוריד אותו יותר. אך אם מתפלל מיד על כך ששכח

יד ה' שמכוונת אותו תמיד, אזי אין לו צורך כבר לבקש, וכמובא ב'קדושת לוי' זי"ע שמי שמודה לה' ומשבח על כל 

הטוב אינו צריך לבקש דבר, משום שאז מראה שהבין את מקור החיסרון שלו וממילא אינו נצרך לסיבה שתעורר  

 בה ומתמלא החיסרון... אותו ומסתלקת הסי
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 סיכום קצר בנקודות הנ"ל: 

זמן שאדם חי יותר בביטול הוא מתחבר למקור החיות שלו. חיות זו מקורה בשמחה העליונה כיון שעל ידי פעולות כל  

האדם לגלות את הבורא מעורר בזה ומעלה את כל העולמות כשם שעולה על כסא והכל עולה עימו. וכמו כן כיון 

ים על ידו, וכולם עולים עימו גם הקשורים שהוא הינו עושה הפעולה, ממילא הוא נכלל עם כל אותם העולמות שעול

לשורש נשמתו בגובה וגם שאר הבריאה ברוחב... וזה מביא את השמחה שהיא מגיעה ממקור ההשפעה העליונה.  

וכמה שאדם מבטל את עצמו יותר לרצון ה' וחי שכל מה שיש לו הן ברוחניות והן בגשמיות הכל זה חסד מאת ה', 

 להגיע לכל זה, אזי גודלת גם ההשפעה.. והוא בפני עצמו אינו מסוגל 

 

 חזק או חל 

את נקודת הביטול ביתר שאת נצטט כאן מאמר מאותו מקרה נורא שאירע לפני זמן קצר בארה"ב. משפחתו לבאר  

של מר גבי ששון נספית באופן מחריד בדליקה שאירעה בביתם. מעט מן המשפחה נותרה מצולקת, ה' ישלח להם  

ש משפחה יבלח"א עמד בגבורה בעת מסע ההלויה הן בחו"ל והן בארץ והספיד את הנספים, מהרה רפו"ש ואותו רא

כמו כן בכל ימי השבעה נכנסו אליו אנשים שבורים ויצאו מחוזקים. ולשאלה המתבקשת מהיכן לוקח יהודי כזה כח 

חשבתי לעצמי, יש  לעמוד בכזה ניסיון שאינו נתפס, ענה גבי את התשובה הבאה: כשהגיעה אלי הבשורה הנוראה 

הייתי מתרסק מול אסון  –לי שתי אפשרויות: האחת להיות חזק, והשניה להיות חלש. אם הייתי בוחר להיות חזק 

כלומר שאיני מסוגל להתמודד עם זה ואז פניתי לה' וביקשתי שיתן לי הוא   –נורא שכזה. ולכן החלטתי להיות חלש 

 את הכוחות לעמוד בזה, ואכן הוא נתן לי!... 

יש כאן נקודה נוספת לליבון, בביאור דברי הנועם אלימלך זי"ע שהבאנו לעיל יש לבאר בעוד פן כפי שביאר   אמנם 

הרבי שליט"א בשיעור של ערב שב"ק. אם נפשיט את ענין הצדיק שעולה בתפילתו, ענין זה מדבר לכל אחד מאיתנו, 

מבינים בדיוק על מה ולמה. משום שכשאדם חושב  לחיות בהסתכלות חיובית על כל מה שעובר עלינו גם אם איננו 

חיובי הוא מעלה איתו את כל הבריאה, וחלילה להיפך כשאדם חושב שלילי הוא מוריד את כולם יחד איתו... אך א"כ 

יש להבין האם המושג להרגיש 'חלש' הוא חיובי או שלילי? ישנן ב' אפשרויות. א. חולשה שמביאה עימה חידלון 

נה בודאי חולשה שלילית ולא רצויה. ב. אך אם אדם שולל את יכולתו כדי להעצים את יכולת הבורא בעשיה ויאוש, הי

שמעניק לו את כל חייו, זוהי חולשה חיובית המולידה היא בדווקא את ההשפעה הגדולה ביותר שבאה על ידי הביטול 

 של האדם וכפי שביארנו לעיל.

כשאדם עושה מצוה אחת ומקדש עצמו למטה לשמה מעורר כל העולמות... וזהו דרך מצותיך ארוץ,    "כללא דמילתא 

 באותו הדרך של השמחה אשר עשה כבר מן הנתיב הזה דרך כבושה לרוץ כי אין שם שום מעכב"... 

י הוא מבאר הפרי הארץ זי"ע שכשאדם עובר מעברים ומתחיל לסלול את הדרך לקשר עולמות העליונים, הרכעת 

כי נתיב הוא מלא במכשולים שעדיין לא נסלל כראוי, אך כשזוכה להעלות את הנקודה ולהגיע עד   –סולל נתיב 

למעלה, נהיה מן הנתיב הזה דרך כבושה לרבים לרוץ בה, וזהו דרך מצותיך ארוץ, כי אז כבר אפשר לרוץ באותה 

קלה דייקא כלומר שעושה המצוה רק למטרה   –הדרך שאין שם שום מעכב. וכן על זה הדרך הוי רץ למצוה קלה 

רוחנית ולתיקון השכינה ולא מערב את רצונותיו במעשה המצוה אזי יכול לרוץ בזה, משא"כ אם מעורב בזה רצונות 

 גשמיים שנהיה כבד ועב...

נפש היא התפילה שלא יגשם    –  ש לא יטמא' 'אמור אל הכהנים לנפ את מאמר הפרי הארץ הקשור לפרשתינו,    נסיים

את התפילה על ענייניו הגשמיים אלא רק יביט למקור ופנימיות הדברים לבקש על הכאב האמיתי של החיסרון של 

', להאיר  'כזוהר הרקיע מזהיריםכלומר להזהירם מלשון  –' 'אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים השכינה. וזהו 

הם העולמות התחתונים לשון מוחין דקטנות, שהם   לקטניםשהן המוחין שמשפיעים    גדולים  את כל העולמות על ידי

בסופו של דבר המעברים שאנו עוברים, לתת שם נקודת אמונה לגלות את השכינה הק' שמסתתרת שם וממילא  

 .מאירים כל העולמות
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