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 [ידותהמ ]הדביקות דרךהדבק במידותיו' '
 

"אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם. ופירש"י ז"ל אם בחוקותי יכול זה קיום המצוות כשהוא אומר  

 תשמרו הרי קיום המצות אמור הא מה אני מקיים אם וכו', שתהיו עמלים בתורה".  ואת מצותי 

אמרות טהורות, מביא בשם חסידים שתיקון המידות הוא עמל התורה, וקשה לעבוד על מידה אחת יותר  בספר

י הארץ מלגמור ש"ס. כעת כשאנו עומדים באמצע ספירת העומר נעסוק בעניין זה של תיקון המידות. כך מבאר הפר

א לקחת את כח התורה ולהפנות ל ע בלבד, אד  תיקון המידות, כלומר לא להשתמש בתורה לי    –זי"ע מהו עמל התורה  

 אותו לתיקון המידות.

 מהו תיקון המידות ומהן המידות בכלל? 

תשלוט שיש לאדם עם הסביבה מורכב ממידות. והבחירה ניתנת ביד האדם לשלוט על המידה או שהמידה    שמפגכל  

עליו ותוריד אותו למטה ותחריב את עולמו. לדוג' אם מתעוררת באדם קנאה לשני או שנאה או אהבה, הרי שיש לו 

התעוררות של מידה, חסד או גבורה או לנצח את השני וכן ע"ז הדרך. בשפה המקצועית מוגדרות מידות אלו כ'חוויה 

המידות מתעוררות באדם בהפתעה ואין ביד  –, לאמר חוויה היא גם מילה נרדפת להפתעהה. ו  רגשית' שאדם חֹו

האדם לשנות מציאות זו. אמנם מה שכן ביד האדם לשנות זו הבחירה כיצד 'לפרק' את החוויה הרגשית שעובר, האם  

ייכנס ממנה לסערת רגשות ויפול לאחמ"כ בתהומות הייאוש וההפקרות, או שימנף אותה ויתעלה דרכה. זו עבודת 

ום של האדם, לגלות בכל התעוררות שכזו את המקור של אותה מידה ולהתעורר דרכה להגיע לקשר ה' בחיי היום י

 ים אותה לעבודת השי"ת. ל  ע  ת  מ  בורא. וכעת יבאר הפרי הארץ איך משנים את החוויה הרגשית ּו

ה ראיה ושמיעה  "בכל דרכיך דעהו ומאמר הדבק במידותיו, שיתן האדם אל ליבו כל פועל ותנוע ]פרה"א מכתב י"ב:[  

 מחשבה ודיבור דאתי לידיה מאיזו מידה מן המידות שתהיה יתבונן על כל פנים הלא ה' זו שהרי בלעדו אי אפשר"... 

מזהה במעברים שעובר שהם מידות, הוא כבר נכנס לשלב של עבודת ה'. זיהוי המידות ניתן להדגמה במשל    כשאדם 

אנשי הקשר בפלאפון, כשהפלאפון מצלצל אפשר לזהות לפי המספר את פרטי המתקשר, אמנם ישנה גם אפשרות  

מזו ישנה אפשרות גם לבחור בין להזין צלצול מיוחד לכל איש קשר ואז עפ"י הצלצול כבר יודעים מי זה... יתירה 

ים, בין צליל שמח לבין צליל פשוט, אך לעולם לא נתייחס ישירות לצליל אלא התגובה שלנו תהיה בעיקר הצליל

כמו כן להבדיל ברא הקב"ה את העולם ע"י המידות, כשלכל מידה אמנם 'צלצול'   משום שאנו יודעים מי התקשר...

, יותר קל לו תשומת ליבו שהקב"ה הוא זה שמתגלה אליו דרך המידות שונה מחברתה, אך ככל שאדם נותן את

 לעבוד עם המידות.

 

 מדוע מתגלה אלינו השי"ת דרך המידות? 

בכל מדינה מתוקנת יש מלך ומתחתיו ישנם שרים את המשל הבא:   ספר 'דרך מצותיך'סדרת השיעורים בב הדגמנו 

להיפגש עם שר האוצר, הוא צריך להעביר בקשה דרך הבנק והממונה  הממונים על עניינים שונים. אם אדם רוצה 

תר עד שלבסוף מגיעה הבקשה לשר האוצר... אך קשה יותר לפגוש שה לדרג הגבוה יומטעם הבנק מעביר את הבק

 דרך המידות. רק אי אפשר להגיע לקשר בורא את שר האוצר עצמו... כמו כן להבדיל

שוט אדם צריך לדבוק במידותיו של הקב"ה, מה הוא רחום אף אתה תהא רחום  במידותיו', על פי הפשט הפ 'הדבק 

ֵיה חנון... אך לפי הביאור הנ"ל יש לבאר כי הדביקות בקב"ה מגיעה רק ע"י המידות, ורק ע"י  מה הוא חנון אף אתה ה 

הבורא   שאדם מגלה את המידה הוא יכול להתקשר דרכה עם הבורא. והחידוש הוא שמקום המפגש של האדם עם

 מתחיל דווקא במעברים שעובר עם המידות שמתעוררות בו. ולהלן נוסיף ביאור מדוע זה כך?

בד"ה שמעתי מפה קדוש אדמו"ר הרב המגיד  מבאר הפרי הארץ זי"ע יסוד נוסף הקשור לדברים הנ"ל:    במכתב ל"ב,

מהיכן זה  ,ומקשה, שמי שהוא עובד ה' באמת זי"ע פירוש על פסוק רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם. 

מתאוה להתפלל, הלא אם זו גזירה מאת ה', אות הוא שזהו רצון השי"ת וא"כ מה לו להתפלל ולשנות מרצון השי"ת? 

שאותו אדם מתפלל על עצמו או על חבירו מכיון שמידת הרחמנות הטבעית התעוררה  יתירה מזו, גם אם נאמר
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ח את כל הרחמנות שיש ה ושורשה הוא מאיתו ית', ואם ניקורור הרחמנות שיש בבני אדם מקבליבו, והרי ידוע כי מק

אחד, הרי יהיה זה כאפס  באדם ונשים אותה אדם אשר על פני האדמה ונצרף את כולם לרחמנות אחת הבני כל ב

וכאין לעומת מידת עוצם רחמנותו יתברך. וא"כ שהוא כזה רחמן ובכל זאת גרם חולי למשל לאדם מסוים מי אנו 

 שנתערב כביכול ונתפלל ונעתיר בעד רפואתו של אותו אדם?

מאדם זה ועל כן הוא    שכחו'ם. אם נראה לאדם שבשמים כביכול 'תלוי בהסתכלות של האדהמגיד זי"ע, הכל    מבאר 

ת היא שהכל  ושיה הנ"ל. אך האמיזכיר להם לדאוג לפלוני, ודאי שקשה מאוד הקשיקיש על דלתות שמים ו  בא לצדיק

איתנו כ מה רוצה מר. א"כן ומזומן לפניו ית' בכל העניינים עד אחרון הפרטים, והאדם עצמו אינו יכול לשנות דבמו

צון להצדיק  אך העניין הוא שהשי"ת מתאוה לתפילתן של צדיקים ע"כ מצמצם ומסתיר רחמנותו ועושה ר " השי"ת?  

הקב"ה רוצה מאיתנו את הקשר  מלפניו ית'".    איתערותא דלתתא להתפלל ולבקש רחמים כדי שיעוררו את עצמם ב 

הכאב מעורר את התפילה והתפילה מעוררת באדם את הרצון  והדביקות ועל כן האדם עובר מעברים וכאבים. כי 

כלומר הקב"ה הוא זה שעושה ויוצר את התעוררות הרצון באדם כדי  'רצון יראיו יעשה'לדביקות. וזהו הפשט 

שדבקים בו. כעת מובן שכשאדם עובר איזה מעבר לדוג' אם    - ששועתם ישמע ויושיעם. זהו התענוג שיש להשי"ת

ות על קיחלילה אלא אדרבה זהו רצון ה' שנגיע לדב ואנו מתפללים עליו שיבריא אין זה נגד רצון ה'יש מישהו חולה 

 ות. קישמביאה לדב ן לתפילהרצו ידי הכאב שמעורר 

? ולכאורה מה שייכת שאלה שכזו למה שני מובא בתורה שבאו אנשים למשה רבינו ע"ה ואמרו לו, למה ניגרע  בפסח

אדם שיפסיד טיסה מה נאמר לו? שיחכה בסבלנות לטיסה  לדוג'בועים לכל מצוה, וק ניגרע, הלא יש כללים וזמנים

שאותם אנשים הרגישו את הרצון ן  לפי מה שביארנו הפלא ופלא, מכיו  הבאה... ומה שייך כאן לטעון למה ניגרע? אך

מרו לו: אם יש לנו עדיין רצון לקרבן פסח אות הוא שהקב"ה  ועל כן באו למשה רבינו וארבן פסח  שבקרבם להקריב ק

רבן פסח, ואכן בזכות זה יש לנו פסח שני, ת שאפשר לקבל מקוקייתנו את התפילה לדבר זה ואת הדבש מאמבק

 שבוע אחרי...   שיוכל להשלים זאת  תפיליןלולב או  מצות  שהוא דבר שלא מצינו בשום מצוה אחרת שאם אדם הפסיד  

שורה כלל וכלל לתפילתו, כי יתכן שלא אור הנ"ל שישועתו של האדם אינה קבות הבי נוספת מתחדדת בעק ודהנק 

גד אדם יכול להרבות בתפילה על דבר בל מחמת כאב זה[ ומנתפלל כלל ויוושע ]אך הפסיד את הקשר שיכל לק י

יקות מגיעה ע"י הכאבים של האדם ולא בהצלחות שלו, שם בר הדמסוים ולא להיענות כלל... כמו כן יש לדעת שעיק

ות שם את יד ה'. ממילא נוכל גם  וכן לראנלחם הגוף מלחמת חרמה שאף אחד לא יגנוב לו את ההצלחה ולא מ

ים פה ושם אדם לא חווה אותה כפי שתכנן בדיוק נמרץ כי אם ע"י שינויים קללהבחין שגם בעת ההצלחה אף פעם ה 

 דרכו. ומצליח תוואי השי"ת שגם בהצלחות שלו יתן את ליבו להכיר מי מסובב כל זאת מפני רחמ

* 

 

 

 'דיברה תורה בלשון בני אדם '
 

ר, מהם  המדרש מספר על רבי שערך סעודה לתלמידיו, והביא לפניהם לשונות של בק.  ' מות וחיים ביד לשון ' במדרש,  

שים. אמר להם: ראו מה אתם עושים כפי שאתם שו התלמידים אחר הרכים והניחו הקשים. חיפרכים ומהם ק

כ "ור לשון רכה בדיבורכם. כמו, כשאתם מדברים זה לזה ראו לבחומתוך הקשים כך אלו לאלמבררים את הרכים 

. בהונאת דברים הכתוב מדבר  ,אל תונו איש את אחיו'   וכי תמכרו ממכר לעמיתך 'משה רבינו ע"ה מזהיר את ישראל  

 ת לשונכם רך אלו לאלו.ן, להיווזהו מות וחיים ביד לשו

א מכח הנפש כמובא בחובות  בור והו מה שיש להם צוותא זה לזה ע"י הדי  דהנה עיקר יתרון המדבר מבעלי החיים ' 

 . הלבבות' 

הדיבור, עלינו להשתמש בה   החיים בכך שניתן לנו כח מדגיש לנו יסוד, שמיכיון שזכינו ליתרון על כל בעלי השפ"א 

 – לחבר בין אחד לשני ע"י לימוד זכות ודיבורים חיוביים זה על זה, ולא חלילה לדבר שלילי כי זה גורם את ההיפך 
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ר מה טוב, אך אם לאו  מביאים לצוותא ולחיבו מקום. א"כ אם אדם רואה שדיבוריובין אדם לחברו ובין אדם ל ריחוק

 ולא ידבר. עדיף שישתוק

הנפש כל הנפשות יש להם שורש  והוא מכח הנפש, וצריכים לשמור זה הכח שלא ישתנה ע"י כוחות הגוף כי מצד ' 

 . אחד' 

ר ואילו ללא הדיבור אין חיבור? מבאר השפ"א זי"ע, כי הדיבו  לקרב ולדבק  א בכח הדיבורלהעמיק ולבאר מדוע דווק  יש

 מתחת לכסא הכבוד. –מזה, אך הנפשות נחצבות כולן מאותו המקור  ים הם זההוא כח הנפש. ידוע שגופים חלוק

ורא למשה רבינו ע"ה שילך  את ענין הדיבור. אנו מוצאים שהקב"ה ק הארץ בפרשת שמות מבאר באריכות הפרי

ב"ה ללכת. מדוע? התשובה  אותו הקובכל זאת מצוה  לדבר עם פרעה, ומשה רבינו משיב בתגובה ואנכי ערל שפתיים.  

ת הגוף שלהם. אלא ברובד א מטרה עמוקה יותר מאשר להוציא רקמכיון שליציאת בני ישראל ממצרים היתה היא 

ליפת מצרים שפגמה ביסודות האמונה וההשגחה הפרטית. א"כ יש יציאת הנפש של בני ישראל מק –תר פנימי יו

הורסת!  –ורת ביק בונה, –ת לב ומכפי שנהוג בפי העם לומר, תש לנו כאן לימוד ביסודות הדיבור: א. ברובד השטחי

דבוקה תר: על אף שהיה משה רבינו ערל שפתיים, היתה מחשבתו נתונה ווהעמוק יו ב. כעת ניגע ברובד הפנימי

שר רבי לתלמידיו, הדיבור צריך לק כן זה מה שאמר ו יראת שמים דבריו נשמעים'. כמוב"ה, ועל כן 'מי שיש לבק

אתכם, ועל כן כשאתם מדברים בררו לשונכם לדבר דיבורים רכים. כיצד? ע"י המחשבה. כשאדם חושב על האינטרס  

על ידי הדיבור.   הרי שקלקלהאישי שלו, נכנסים כוחות הגוף בדיבוריו וממילא אם לא משיג לבסוף את האינטרס שלו  

 בין הסביבה ורואה בשני סיבה לחזקנפש לחבר בינו ושר ה. אך מי שמחפש את ק)גם אם דיבורו יהיה 'נופת צופים'(

 שרים ומעלים את הבריאה. דיבוריו דיבורי נפש הם המק , אזי עצמואת  

. כלומר, אם אני רוצה לומר  ר לחברך את זה בדיוק הוא ישמע'מה שתאמ, 'צוע בתחום הנפששאמר איש מק  ידוע 

ניין פלוני. אני משדר לו שאני מושלם בעניין זה והוא  בע י אומר לו: ראה שצריך אתה להתחזקדברי מוסר לשני ואנ

דיבור שכזה הוא דיבור שמרחק  .  ואתה )המוכיח( צריך חיזוקשלם  דיוק כך שומע זאת השני, אני מואמנם ב.  יזוקצריך ח

ם שצריך  דת והוא נובע מגוף ולא מנפש. מהו דיבור מתוך נפש? דיבור הנפש מגיע רק לאחר הפנמה שאם ראיתי אהיו

סימן הוא שאני הוא זה שצריך חיזוק במידה הזו ועל כן משמים מראים לי את אותו העניין.  –זוק במידה פלונית חי

אמנם אין להתחמק מהאמת שהאדם הוא אינטרסנט ולא ימלט ממנו לדבר מתוך האינטרס שלו? כבר באר לנו ר' 

ש רחמים מאת ל אינטרס, ואז יכול לבקו שהוא בעאשר זי"ע את הנקודה והיא: א. אדם צריך להכיר את הסכנה של

דיבורי נפש )עכ"פ כלפי עצמו(. ב.   מילא יהיו דיבוריוב"ה שולח לו דרך השני, ומה' שיזכה להפנים את המסרים שהק

יודע כמו"כ להעריך ולהודות ל להתדרדר למצב שרואה אצל השני,  אדם שמכיר את הסכנה שלו שיכול בקמעבר לכך  

 נשמעים. קבל יראת שמים ודבריו תר. ע"י מחשבות אלו האדם מ שהקב"ה שם אותו במצב טוב יועל העובדה  לה'

את התורה כמ"ש מורשה קהלת    יבלוות אחת כמ"ש כאיש אחד בלב אחד וק ולכן בהר סיני שנעשו בני ישראל אחד ' 

 ב'... יעק 

עצום של הפנימיות   קבלת התורה היה גילוימשום שבעת  קבלת התורה באו כלל ישראל לאחדות גמורה. וזאת    בזמן 

 היינו חיות השי"ת שמחיה את כל הבריאה וממילא נהיה אחדות שלמה אצל כלל ישראל. השבוע יחול יומא –

ה המגיפה  מחה ביום זה, כמו"כ ביום זה פסקום מרבים באש ובשו הק' ובכל מקנדרשב"י. כולם עולים לציודהילולא  

בע ליום שמחה ואחדות בכלל ישראל, הלא הרבה  זה נק א ביוםלכך שדווקהסיבה ש להבין מהי וימתלמידי ר"ע 

 תנאים נפטרו ואצל אף אחד מהם לא עשו כן? 

תר את הנהגת השי"ת אור אין סוף בעולם  הנעלם. כמה שאדם מגלה יותר ויו  גילה סוד  'בר יוחאי'ן  אומרים בפזמו  אנו

ות כולן ממקור אחד וכשמתגלה  וכבר ביארנו לעיל שהנפשות חצובהוא מגלה ומאיר את הפנימיות של הבריאה. 

שכשרשב"י  מובא בזוה"קור זה מגיעים כולם לאחדות הנפש, וממילא נגררים גם הגופים תחת שליטת הנפש. מק

ם לימודו. אמנם ביוע את  הקב"ה ומלאכים היו יורדים לשמוטן מאוד של תלמידים ואף  יה לומד באו לשיעורו קומץ קה

יקים מגן עדן התווספו באותו ותו מן העולם, משום שגם הצדשיודע הוא שהגיע עת הסתלק תו אמר לתלמידיופטיר

ם לשיעורו, וכמו כן להבדיל הגיעו עוד הרבה אנשים אחרים עד שהתמלא כל הבית. וההסבר הוא שכמה שהאור  היו

ת  משתוקקום מאחר והנפש שלהם למק ל כן עוד ועוד אנשים מתחבריםתר, וער גדול הפנימיות מתגלה יותר ויויות

mailto:spinkarebbe@gmail.com


4 

 והצטרפות:לתגובות 

spinkarebbe@gmail.com 

ן שהוא נוגע לכולם ת כלל ישראל ביום זה מכיולהגיע לשם. הסוד הנעלם הוא סוד הייחודיות של רשב"י שמאחד א

 בשורש הנפש. 

ודש  שהגופות מחולקים, ולכן בשבת ק קנאה ושנאה ותחרות שכל אלה מכוחות הגוף וכמו שכתוב שאין בהם ' 

 ... י ישראל כאחד' ה גוברת מתאחדים בנשהנשמ 

נאה לשני ולא תחרות, כי כח הנפש  ש רנו לעיל אין לו קנאה בשני ולא  השפ"א שכשאדם חי חיי נפש כפי שביא  מבאר 

ודע גם להפנים את מה שרואה אצל השני. וזהו הרמז אדם משיג ומודה על מה שיש לו וי הוא לאחד את כולם. ואז

 הדיבור בכח הנשמה ע"י מחשבה נכונה מחשבת נפש. כלומר שיהיה עיקר – '  ב אלא שתיקה 'לא מצאתי לגוף טו 

'. הרמז על הקנה  בה וכיבה וכו  רקק במדרש מות וחיים ביד לשון, מצא גחלת ונפח בה וביערה, ' שפ"א תרס"א: 

נה בחינת עוה"ב וושט עוה"ז, והם בחינת  ושט כח הגוף, וכן כתוב בזוה"ק ק הרוח כח הנפש והו נה הוא  והוושט. כי הק 

 מות וחיים והלשון נאחז בשניהם'. 

ודה הפנימית. כיצד בבריאה ישנה נקודת האמת היא הנקאמת. בכל דבר עצום. גחלת היא בגי' השפ"א יסוד   מבאר

באדם. אם נוגע רק מבחוץ ידו חת עד כדי כוויה. והכל תלוי רה ודוממת אך בפנים רותשחו –נראית גחלת? בחוץ 

ק בה מכבה אותה, ואם נופח בה מעורר תוחב ידו פנימה מיד נכוה. אם רוקצאת מפויחת ואינו מרגיש דבר, אך אם  יו

הגוף ומצד שני "כ הוא הלשון שנאחזת מצד אחד בוושט שהוא נימית שתצא ותבעיר אש נוספת. כמואת האש הפ

'ויפח באפיו  הנפש. אם האדם בכל מעשיו משתף את כח הרוח והנפש, נופח ומבעיר כדכתיב,    –נה שהוא עוה"ב  בק

בחינת גוף  בה באמת רקק רי נפש והקשבה לזולת. אך אם רוקיכול האדם 'להחיות מתים' ע"י דיבו נשמת חיים'. 

 ...ר"ל בה הגחלתמכ –בלבד 

את   אם אדם חי רק 'דרש ר"ע ואהבת לרעך כמוך זהו כלל גדול בתורה'.אפשר לבאר גם את דברי הגמ'  עפי"ז

שר התורה לבורא יתברך,  בלבד מבלי להפנים את מהות קהחיצוניות של התורה לגדל את עצמו על ידי ידיעת התורה  

בל מהם טובות הנאה ואינטרס אישי. אמנם מי שחי עם שמקהוא חי כך, ומתייחס רק לאלו ממילא גם עם הסביבה 

ת וה"ק הוא חי כך ומקבל ממנה חיול בזולת, אזי זהו סימן שגם בתת ומכניס עבודת הנפש כשהוא נתקהשני בפנימיו

 .מית ודבקות בבורא ית'פני

אלו לאלו, כי כפי התגברות כח הרוח ונפש באדם אוהבין זה    כן מסיים המדרש להיות לשונכם רק 'ול מסיים השפ"א:  

 לזה כי הנפשות קרובין'. 

* 

 

 

 'והחבורה –הצדיק  –הקב"ה '
 

נשאלת השאלה מי חוזר  'שהשדות חוזרות לבעליהן'. –וברש"י ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשובו'. 

זי"ע ביאור נורא, שהאחוזה של האדם היא   למי האם האחוזה חוזרת לאדם או האדם חוזר לאחוזתו? מבאר השפ"א

הקב"ה בעצמו! אליו צריך לחזור. ונבאר: מסופר על הרה"ק מברדיטשוב זי"ע שהגיע פעם לאיזו אכסניא ובעל 

האכסניא סרב להכניסו משום שהרה"ק ר' ברוך ממעז'יבוז' זי"ע מגיע אף הוא והזמין את כל האכסניא לאנשיו ודרש 

ל אותו אם  שלא יתנו לאף אחד מלבדם א  להיכנס. אמר לו, מצוין. אמור נא לר' ברוך ממעזיבוז שר' לוי יצחק כאן ּוש 

אוכל להיכנס. חזר בעל האכסניא כעבור מספר רגעים ואמר: בדיוק אותך אמר הרב ממעזיבוז' לא להכניס... אמר 

הכניסו בעל האכסניא,  לו הרב מברדיטשוב הכניסני נא ואני מבטיחך שלא יאונה לך כל רע. לאחר כזו הבטחה

והרה"ק מברדיטשוב התיישב לסעודה יחד עם כל האורחים ששהו שם. בעל האכסניא ששרת את האורחים הגיש  

לכל אחד את מנתו, ולאחר מכן הסתובב בשנית עם מגש ועליו תבלינים, למי שרוצה להוסיף מלח או פלפל וכדומ'. 

? נענה הרה"ק בצעקה: וכי פלפל אני אוהב? את הקב"ה  כשניגש לרה"ק מברדיטשוב שאלו האם הוא אוהב פלפל
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אני אוהב! ומרוב התלהבותו הפך את כל השולחן... אמר הרה"ק ממעזיבוז לבעל האכסניא, אמרתי לך לא להכניס  

 אותו... זהו מה שביארנו שהאחוזה של האדם היא הקב"ה בעצמו.

לו מצוה. אך מי שאין לו קרקע אין לו את מצות  בעולי רגלים שרק מי שיש לו קרקע עולה לרגל מחמת שיש כתוב

עלייה לרגל. ולכאורה מדוע? מספרים על אחד הצדיקים שאסף כסף לצדקה כדי לקנות לעניים עצים לחמם את  

ביתם. באחת הכתובות הגיע לאיש עשיר גדול שישב בבית מוסק וחלוק דק לגופו... דפק הצדיק בדלת והעשיר פתח 

לטרקלין המחומם כיאה לצדיק שכמוהו. אך הצדיק, כאילו לא נרמז. עומד בפתח, הקור העז  והזמינו להיכנס פנימה 

חודר פנימה לעצמות והצדיק מתחיל להסביר את העניין לשמו בא. העשיר שהחל להרגיש את הקור העז פנה אליו 

קות הוא מנסה בשנית מזמינו להיכנס, הלא קר מאוד בחוץ ועדיף לדבר בפנים על כוס תה מהביל. וכך כמה ד

להכניסו והצדיק ממשיך לעמוד בפתח ולדרוש. עד שפקעה סבלנותו של העשיר ושאל ישירות מדוע אינכם נכנסים 

לביתי? ענה לו הצדיק: אם אכנס לביתך הנעים ואדבר על העניים הרי שלא אשיג מאומה. אך כעת שהנך מרגיש את  

ֵאה כמה שהעניים סובלים כך במשך כל  ימי החורף ללא עצים להסקה, פתח נא את לבבך ואת הקור העז הנה ר 

 כיסך והרם תרומה הגונה עבורם...

המצוה של שמיטה, לעזוב הכל ולתת את המחשבה שכל מה שיש לנו הוא מאת השי"ת. וזה מה שכותב הפסוק  זו

ה הוא עסוק  היינו שכל אחד יחזור לאחיזה שלו בקב"ה. כי כל זמן שהאדם בתוך העבוד – 'ושבתם איש לאחוזתו'

בשלו ואינו זוכר מי נותן לו את הפרנסה ואת חלקת האדמה, אך כשצריך לשבות שנה שלמה או אז זהו זמן של  

 חשבון הנפש לזכור מי נותן לו את הכל.

מבואר היטב שדווקא מי שיש לו חלקת אדמה יש לו מצוה לעלות לרגל כדי שיעזוב את ביתו עם מעט צידה  עפי"ז

ים ללא קורת גג ויחפש שם את הקב"ה, לראות ולגלות ולהזכיר לעצמו שכל מה שעד היום זוכה לדרך וילך לירושל

לשבת תחת גפנו ותאנתו זה חסד ה' ולא מובן מאליו. אך מי שאין לו קרקע וחושש כל דקה שמא יזרקו אותו מדירתו 

 השכורה וכדומ'... הוא זוכר את הקב"ה ומתפלל אליו כל הזמן.

תות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה'.  'וספרת לך שבע שב 

ולכאורה מה האריכות הזו והפירוט הרב שבפסוק? משל לאדם שלא היה לו כלום והיה מסתובב כל היום לאסוף  

הגדולה    צדקה להחיות את נפשו. בלילה שמח מאוד על צרור הכסף הכבד שנשא. אמר לו מאן דהוא, על מה שמחתך

הרי לאחר ספירת כל האגורות אולי תגיע לעשרים ₪... כמו כן אדם עובד קשה בחייו ועושה כל היום דברים חשובים 

מאוד אולם צריך לעשות לעצמו חשבון נפש לשם מה התכלית של כל זה ואם לא עושה כן יש לו לבדוק אם באמת 

 בסופו של יום אינו רק סופר אגורות...

ונקדים מעשה עם ר' שמואל    'איש כי לא יהיה לו גואל והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו'.  –ופר זי"ע  בשם החתם סמובא  

מקאליב שהיה תלמיד של הרבי מלובלין, וזכה לאירס את ביתו, אך אין בידו מאומה כדי לחתנה. אמרה לו אשתו: יש 

שאין ברירה. ארגן לעצמו צרור הזמין לך אח עשיר בוורשא סע לאחיך העשיר ובקש ממנו עזרה. לאחר זמן ראה הרבי  

עגלה ובא לצאת מהבית. ביציאתו הניח ידו על המזוזה וכך נשאר זמן רב. העגלון וכל בני הבית ממתינים אמנם הוא 

עדיין בפתח וידו על המזוזה. לפתע הסתובב וחזר לשבת ליד הגמ'. ראה העגלון כי אינו בא ופנה לדרכו. נגשו אליו 

תו מדוע לא נסע? אמר הרבי, עשיתי חשבון על מה אני נוסע לאחי לבקש עזרה. הלא שנים כבר בני הבית ושאלו או

לא ראיתיהו ומי אומר שבכלל עדיין חי. ואם נניח בעז"ה שעדיין חי, מי אומר שהוא עשיר. וגם אם הוא עשיר גדול מי 

לו: אבא, אתה חי וקים ואתה גם   אומר שירצה לבוא לעזרתי... אמנם כאן בביתי אני פונה ישירות לרבש"ע ואומר

א"כ אצל אחי יש לי כמה וכמה ספיקות ואילו אצל הקב"ה יש לי רק  'לי הכסף ולי הזהב נאום ה''...עשיר ככתוב 

לאחר מכן הסיפור עוד ממשיך שמישהו הפקיד אצלו סכום    ספק אחד שיתן לי... וא"כ בוודאי שעדיף לי להישאר כאן. 

, אדם הזקוק לישועה, מה  'איש כי לא יהיה לו גואל'  –מבאר החתם סופר זי"ע  ונושע. כסף גדול ולא חזר לבקשו...

 'ומצא כדי גאולתו'. שיבוא להשגה מי באמת נותן לו הכל ואז,   'והשיגה ידו'יעשה?  

הרה"ק ר' זושא זי"ע מבאר בשם אחיו  'וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתינו'.  

"ק ר' אלימלך זי"ע, ואומרים שווארט זה שמע מאליהו הנביא ז"ל בעצמו, שלכאורה קשה כיצד יתכן שיהודי הרה

ישאל כזו שאלה? ובכל זאת התורה הק' כותבת כך, אין זה אלא שכשיהודי אומר 'מה נאכל' הוא עוצר את כל השפע, 

בכל זאת מהו ההבדל הרי לפני כן נתן לו 'וציוותי את ברכתי' על אף אותה אמירה הקב"ה ממשיך להשפיע לו. אך 
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ה' וגם כעת משפיע לו שפע ומה הרבותא. מבאר השפ"א יסוד גדול מאוד, יש הנהגה על פי נס ויש הנהגה על פי  

הטבע. יהודי צריך לדעת שכל הנהגת הטבע שלו היא הנהגה ניסית. אך כשיהודי שואל 'מה נאכל' הוא יוצא  

צריך להגיע ל'וציויתי את ברכתי', היינו שמורידים אותו להנהגה של טבע ככל  מההנהגה הנסית ונכנס לטבע, ואז

 הברואים. 

מבאר הרה"ק ר' אלימלך מליזענסק זי"ע  'כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא גאלו הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו'. 

קושר לאביו בעבותות של  'משל לבן שבתחילת גידולו הוא מ וכך כותב:  'טוב שכן קרוב מאח רחוק'.עפ"י הפסוק 

אהבה. אולם ככל שגדל יותר ויתחזק שכלו בגשמיות העולם, אזי נפרד מעט מעט מאביו עד אשר יפרד כולו ויצא  

מאביו וידמה כאחר... כמו כן הנשמה כשבאה לזה העולם עדיין יש לה התקשרות בעולם העליון כי ממנה נחצבה  

גשמיות העולם הזה וישים עיניו וליבו שהם תרי סרסורי דחטאה  ותרצה בעבודת הבורא ואחר כך כשהאדם נתהוה ב 

אז נפרדה מחשבתו מעבודת הבורא וסובר בעצמו שלא נברא כי אם להבלי הזמן ותאוותיו הגשמיים.   – בתאוותיו 

 'ונתמכר' ונתרושש מהשי"ת ב"ה. וכדכתיב 'וימכו בעוונם' וזהו ומכר מאחוזתו. 

זהו הצדיק הקרוב אליו בגן עדן בהתקשרות נשמתו משרש אחד 'וגאל את   – ובא גואלו הקרוב אליו ומה תקנתו? 

 כר אחיו' שיסייעהו ויעזרהו לפרש עצמו מהעולם השפל הזה ולדבק עצמו בעולמות העליונים. ממ 

היינו הצדיק שכאן בארץ הוא רחוק אך בעולם העליון הוא קרוב וזהו קרבת   – וזהו פירוש הפסוק טוב שכן רחוק 

ה אינו יכול להועיל לו  ממי שהוא אח בעוה"ז אך בעוה"ב הוא רחוק ממנו שז  – הנפשות. זהו יותר טוב מאח רחוק 

וכבר אומר הבעש"ט הק' שכל קשר שיש בין שני בני אדם אות הוא כי היה כלום, כי אם הצדיק שהוא גואלו באמת. 

 להם קשר בעולם העליון...

ם, ורועה כסילים ֵירֹוַע'...בשם הרה"ק מנשכיז זי"ע על הפסוק במשלי    מובא מק' מדוע כתוב ו'   'הולך את חכמים ֶיְחכָּ

חיבור בין חכם לכסיל? אך יש כאלו אנשים שפוסחים על שני הסעיפים ועל כן אומר לו הפסוק. אם תלך לחכמים ה

שלא    –אחד    –מאחיו יגאלנו'    'אחדוגם לכסילים תישאר ברע והחכמה לא רק שלא תעזור אלא תרע לך... זהו שכתוב  

 יפסח על שני הסעיפים.  

 –דודו  'או דודו או בן דודו יגאלנו... אחד מאחיו יגאלנו'."ם זי"ע על הפסוק נוסף מביא הרה"ק בעל החידושי הרי יסוד

'כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים  זהו הקב"ה ובן דודו אלו הם הצדיקים. ולאחר מכן מסיימת התוה"ק 

ד שנת היובל 'שטרי קודם! אשר הוצאתי אותם' ... ע –אומר רש"י הק' במקום עבדי הם  לא ימכרו ממכרת עבד'.

התורה מלמדת אותנו שהקב"ה לא נותן   'אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג'.יעבוד עמך, ובגמ' ]ערכין כ"ט.[  

ליהודי להיות ב'חושך' רק כל זמן שיש לו כוחות לכך, אך לאחר מכן חוזר לעבודתו עבודת הקודש! ועל כן היום שאין  

ו שאין הקב"ה מוריד אדם למקום שלא יכול לעלות משם. וזהו יסוד נורא יובל אין גם עבד עברי משום מה שביארנ

'כן כל מה  כי ידע שיבוא יום שיצא לחפשי.    – 'לכן אף שהיה גרוע באותו זמן עכ"פ לא נשתקע באותה עבודה'  ועצום.  

, איך נוכל לגשת במעט כוחות, כי יהיה לב כל איש ישראל ברור  שנתמעט כוחנו בעבודת הקודש בל יפול לבנו עי"ז 

וזהו 'עבדי הם'. כשהיו בני ישראל במצרים עזר להם משה רבינו לצאת שכל מה שלא יעבור עליו הוא יכול לתקן'. 

היינו כל אחד מהיכן שנמצא יכול על ידי הצדיק  –משם, וכן לאחר חטא העגל צעק משה רבינו ע"ה 'מי לה' אלי' 

לעלות בחזרה ולצאת מעבדותו לעבודת הקודש. כי לא נותנים לאדם ֵלֵרד למקומות שלא יכול לעלות מהם!!! וכן 

זהו משה רבינו שעומד ואומר עד היום הזה לכל אחד' בואו נשתחווה ונכרעה'.    'בואו נשתחווה ונכרעה' מבואר הפסוק  

אלו הם החברים.  'אחד מאחיו יגאלנו'ים לו? וכן כל הצדיקים. ואם יש אחד שלא שומע חלילה שהצדיקים קורא

 שכשאדם בחבורה אחת הוא נקשר לחבורה וממילא נקשר לצדיק ואז יכול לעלות ממקומו לקשר בורא. 

* 

 

 

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

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"

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

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

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

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

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

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

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...

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

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

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

 ישראל כלולות זו בזו...

למדת אותנו המשנה? מבארים ע"פ השפת אמת זי"ע, שיש מה מ 'איזהו חכם הלומד מכל אדם'.באבות, במשנה 

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

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

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

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

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

 כמה הוא רחוק מההשגה האמיתית של התורה וזה מראה לאדם את גדלות הבורא ולהבדיל את שפלותו עצמו. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 לבחירתנו רק על ידי התבוננות בנקודת החכמה של השני שאותה אין לנו... 

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

תה הוא נולד אדם מקבל את הכוחות לבטל את עצמו. אמנם לפני שאדם עושה פעולה יש לו ג"כ חכמה כי הרי אי
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כפי שביארנו, אך היא חכמה מעשית גרידא ואין בה את ענין הביטול לרצון ה', כי חכמה זו גורמת לאדם ידיעה טכנית 

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

עשות את תפקידינו בעולם, אז המעשים הללו מעוררים את דרך כל אדם כמה רחמים אנו צריכים כדי שנוכל ל

החכמה העיונית שהיא להכיר את פנימיות הדברים, והם נותנים כח לאדם לבוא לביטול, וממילא לקשר בורא  

כוונת המשנה היא   –כעת ניתן להבין את מאמר המשנה, מעשיו מרובים מחכמתו  והתחברות אל מקור ההשפעות.

 ית שמתעוררת דווקא על ידי המעשים וכפי שביארנו...לחכמה העיונית הפנימ

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

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

ד, הוד הוא לשון של הודיה והוד שבהוד הוא להודות להשי"ת על כך שאנו יכולים להודות לו דרשב"י הוא הוד שבהו

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

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

* 

 

 

 מתחת לפני השטח" –"שמיטה והר סיני 
 

 "נשאל מאמר כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה, שנאמר ושם דרך אראנו בישע אלוקים". 

הוא לשון שמאות, אדם צריך להחשיב ולהעריך את פעולותיו, וכל דבר שעושה כאן בעוה"ז הוא חלק ממערכת 'שם'  

השמים שהקב"ה תכנן, וממילא הוא יותר יחשיב ויעריך את זה. כשאדם מעריך את עוצמת פעולותיו הוא משתנה  

כך נכס. מביא שמאי שיעריך את  גם בהתנהגותו. ולדוגמא נביא אדם שלוקח הלוואה בבנק, וצריך למשכן בשביל 

הנכס. וכמה שהשמאי יעריך את הנכס יותר גבוה בשוויו כך תגדל גם ההלואה... כמו"כ כמה שאדם מעריך יותר את 

 פעולותיו, כך גורם הוא השפעה רבה יותר לעצמו. 

השמאות כן דוגמת האדם בעולם ואף יותר מכן. כשאדם שם נכס, בתחילה בוחן הוא את הקרקע מאיזה זן  כדוגמת

אלו בנינים יבנו עליה ואיזה סוג בניה, וכו' עד שמגיעים למוצר המוגמר שהיא הדירה  ,  היא, ובאיזה איזור היא ממוקמת

י הארץ זי"ע לבאר מהו העולם ובשביל מי עצמה. כמו"כ כדי שנבין את תפקיד השמאות שלנו בעוה"ז מקדים הפר

 נברא.

 "בעשרה מאמרות נברא העולם והלא במאמר אחד יכול וכו', אלא ליתן שכר טוב לצדיקים ולהפרע מן הרשעים" 

כולם, וכי בשביל זה ברא ה' את העולם בי' מאמרות, הלא אין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו, ובשלמא כדי   שואלים

דיקים כיון שרוצה להכפיל ולשלש שכרם ניחא, אולם יכול להפרע מן הרשעים בעוד דרכים, ומדוע ליתן שכר טוב לצ

דווקא היה צריך י' מאמרות? והרב מבאר עפ"י דרכו, הלא ידוע כי כל הבריאה נבראה בשביל האדם. וכמו בדוגמת 

העמודים עושים זאת? אך בסופו   הדירה, כשחופרים יסודות וכי בשביל הבור חופרים? וכשיוצקים עמודים וכי בשביל

של דבר כשמגיע האדם לגור בדירה, או אז מובן מה היה מטרת הכל. וכשאדם גר בדירה צריך הוא לתחזק אותה, כי 

 אם לא כן יירד עליו גשם, והשמש תכה בעצמה ויפסיד את הכל... 

לשלוט עליה. וכמה שהמשל  הוא הנמשל, האדם נועד כדי להעלות את הבריאה, לתקן אותה, וממילא אף כמו"כ

מחייב הנמשל עוד יותר. כי במשל אם אדם יילך מהדירה יבוא אחר במקומו, אולם בנמשל כל העולם לא נברא אלא  

בשביל האדם, וכל אדם צריך לומר לעצמו את המאמר הזה שהעולם נברא אך ורק בשבילו. ואין זה סותר כלל מאיש 

ות שאין לשני, כפי שנראה בהמשך הדברים. ובמחשבה חיובית הוא  לרעהו, משום שבאמת כל אחד יש לו מיוחד

 שומר על העולם, ובמחשבה שלילית הוא מפיל את העולם חלילה לשאול תחתית.
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"וכענין התחתונים כן הוא בעולמות העליונים ואדם על כולם, שהרי אמרו רז"ל אין לך עשב מלמטה שאין לו מלאך  

ואחרי היות האדם מושל בכל מלמטה כן הוא מושל על המלאכים... שהרי הוא  מלמעלה שמכה עליו ואומר לו גדל, 

 מלך על כולם". 

תפקיד השמאות. אך כמה נפלא מצד אחד ונורא   –חייב להביט בעולם כדי לגלות את התפקיד הנבחר שקיבל    האדם

יה לפרטי פרטים מצד אחר לגלות שהבריאה כולה מתנהלת מלמעלה ע"י המלאכים שלוחי ה' הממונים לתת טל תח

של ברואים מכל מגון החי צומח דומם וכו'. ואם כל העולם לא נברא אלא בשביל האדם הרי שאם הוא שולט על 

הבריאה, הוא שולט גם על המלאכים הממונים על הבריאה... וא"כ כמה זה מחייב אותו לזעוק לה' שיתן לו את  

ל עליו, סוחב עימו את הכל למטה כדברי הפרה"ה הכוחות לעמוד במשימה. כי אם ח"ו אדם לא עושה את המוט 

 הק':  

סלקי ובהא נחתי העולמות וכל הנבראים ע"י רוח האדם העולה  ]במחשבתו של האדם בדיבורו ובמעשיו[ "ובהא 

מעלה מעלה לדבקה בו ית', או רוח האדם ובהמה היורד מטה מטה ח"ו... כן ממשיך העולמות וכל הנבראים אתו  

 ם בו". אחרי שכולם כלולי 

רואה שחייו מתנהלים בעקמומיות ה"י אין לו במי לתלות את האשמה אלא בעצמו בלבד, מאחר וכל העולם    כשאדם 

לא נברא אלא בשבילו, לפי הזמן והמקום שלו, ולפי מידותיו וכוחות הנפש שלו, ולכן לכל אחד יש גם את התיקון  

שניתנה לו משמים. וכך ע"י שכל אדם יעשה   שלו בעולם, ואת המבט האחר על החיים לפי התפיסה המיוחדת

 בשלימות את המוטל עליו, תתקבל בסופו של דבר מכולם, תמונה אחת שלימה של עולם מתוקן 

מובנת הגמ', לעולם יראה אדם את עצמו כאילו הוא חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצוה אחת הכריע את עצמו  לפי"ז 

א הבסיס של העולם, כל דבר שעושה מכריע את כולם לטוב או למוטב ואת כל העולם לכף זכות... כי מאחר שהו 

 ח"ו.

 כיצד כל הבריאה כלולה באדם? 

"כידוע מנפש הבהמית שבאדם שהוא נפש המתאוה וכן כל הנבראים כולם ואם נמשך האדם אחרי נפש הבהמית  

 שלו הרי הוא בהמה בצורת אדם... ובדבר שקלקל צריך שיתקן". 

י שהקב"ה ברא את כל הרוחניות שבעולם ואת כל החומריות, והרכיב את שניהם בתוך האדם.  ברבינו בחימבואר 

. ואם  את הנפש הרוחנית שבו על הנפש הבהמית המתאוה –ולאדם יש את המלחמה להגביר את מעשיו הטובים 

ח"ו קלקל הרי הוא ממש כבהמה, וכבר ידוע המעשה מתלמידי הבעש"ט הק' שביאר להם ענין זה, ורצו להבין זאת  

בפנימיות הענין, ואמר להם שמי שמספיק מזוכך יכול לראות זאת בבירור, ולקח את מטפחתו והניף עליהם, וכבר 

, ראו בסוף השולחן אדם שאכל חמין וכיון שהיה השתנתה ראייתם לראיה רוחנית גבוהה. וכשהביטו בשולחן שישבו

 ראשו ורובו עסוק בתאות המאכל היה ראשו נראה ממש כבהמה...  

סוטה מבארת הגמ' שמכיון שעשתה האשה מעשה בהמה צריכה גם להביא כפרה מאכל בהמה, ועל כן קרבנה   בגמ'

שקבע ה' מדוע מקריבים קרבנות,  הוא קרבן שעורים. וכן כל קרבן שאדם מביא על חטאיו, מלבד הטעם הכמוס

מבאר הפרה"א שבפשטות הדבר הסיבה היא, שמכיון שאדם הגביר את החלק הבהמי שבו על החלק הרוחני לכן 

דווקא בזה תהיה תקנתו, אחר שכעת ירד לדרגת בהמה, וכי למה ישחטו אדם ממש שיכול לחזור בתשובה ועדיו 

בשחיטת בהמה ויעשה את סדר התשובה אשר יורו לו הכהנים ויתכפר   לגדולות בתיקון הבריאה. לכן התיקון שלו הוא

 לו.

 "ועל זה הדרך כל מעשי האדם דרכיו ומחשבותיו אשר בכל עת ובכל שעה ובכל רגע כחץ יעוף יומם יצוה חסדו"... 

מכוונת הם העשרה מאמרות שברא הקב"ה את העולם דווקא בי' ולא באחד, כדי שאדם ישים ליבו לראות יד ה' האלו  

אותו בכל רגע ובכל מצב. כי הקב"ה מביא לאדם בכל רגע ניסיון שונה ומהלך אחר במידות שונות ומשתנות מש 

כחץ יעוף יומם, כפי שכותב לנו הפרי הארץ זי"ע. ואנו צריכים להיות מוכנים בכל רגע למצב חדש שבו נתעלה ביחד 

הפשוטה להפיל חלילה את האדם אלא להיפך. אלו הם עם הבריאה. אך ניסיונות אלו אינם ניסיונות כפי ההבנה 
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הזדמנויות להתוות לאדם את הדרך בה ילך. וע"י שאדם מחשב דרכיו ומבקש מהקב"ה שיאיר לו את הדרך, מיד זוכה 

 ורואה בישועתו של הקב"ה.

היה אומר, שכשיגיע לשמים לא יבקש שכר על שגילה את חיות ה' בבריאה, כי זה עצמו השכר,  זושא מאניפולי ר'

אך אם יבקש יהיה זה על הדרך עד הגיעו לכך. וא"כ מובן מה שהקשינו בתחילה, כי כל הי' מאמרות הם המידות, 

שעים ר"ל שמורידים את שהאדם יעלה איתם ודרכם אל ה' ויקבל שכר כולם. וק"ו זה לעומת זה עשה האלוקים, הר

 עצמם לשאול ואיתם יורד כל העולם, שעתידים להפרע מהם גם כן בכפילות. וכדלהלן:

"וכן הרשעים, כמשארז"ל עם הארץ אסור לאכול בשר כי מה מועיל שנעשה מבשר הבהמה גופו ובשרו והרי הוא  

 ג"כ מעשה בהמה אחרת, ועתה באכילתו הנה הוא מחליף פרה בחמור"... 

הביאור מבעל ההפלאה, על מאמר הגמ' העולם לא ראיתי בהמה חיה ועוף שנזקקים לפרנסה, ואילו האדם  ידוע

נזקק לפרנסה? אלא שהריעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי. ולכאורה מה הקשר? ומבאר, שמכיון שכל הבריאה  

משל הצומח מתפלל שיזכה כלולה באדם, מחכה הבריאה מתי תזכה לעלות לתיקונה ולמקומה ע"י האדם. ולכן ל

שחי יאכלנו ואז יתהפך לדם החי, ויעלה לדרגת חי אחר שהוא כעת החיות שלו. ואחר כל החי מתפלל שיזכה שאיש 

יהודי ישחטנו ויאכלנו בצורה הראויה שיזכה לבוא לתיקונו. אמנם אדם שמרע את מעשיו, הבריאה בורחת ממנו, כדי 

שהוא הרבה יותר נמוך ממה שהיתה קודם לכן בדרגת צומח. ולכן ממילא לא להתדרדר על ידו למקום הקליפה ח"ו  

 מובן שהריעותי את מעשי ועי"ז קיפחתי את פרנסתי.

עם הארץ שמתנהג כבהמה ולא מנצל את כח המחשבה שקיבל משמים כדי לגלות את רצון ה' במעשיו, כמו"כ 

פרה הלא מגשם אותה יותר והרי הוא ממש  והולך אחר שרירות ליבו ונפשו הבהמית, הנה על ידי שאוכל בשר 

כמחליף פרה בחמור... כיון שעל ידי בחירתו לרעה ח"ו נכללים בו כעת גם הבהמות הטמאות מאחר וכך בחר, ומוריד 

   את הבריאה במקום לתקנה.

א דמילתא  "וזהו כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה... וכן נח ואברהם שקיבלו שכר כולם. כלל 

 שבכל סוף דבר נכללים כל הסדר שקדמוהו והוא תכלית הכל והכל כאין בטל ומבוטל נגדו ונגרר אחריו"... 

נברא אחרון חביב הברואים, ולכן הכלל הוא שכולם נכללים בו, מה גם שבמחשבה עלה ראשון מלפניו ית', האדם 

אברהם אבינו שקדמו להם דורות שהתנהגו כבהמות אחרון, וכל זה כדי שיעלה את כל הברואים. וכן נח ו  –ובמעשה  

 ולא העלו את הבריאה כלל, לכן על ידי עבודתם עבודת הקודש העלו את כל הבריאה וזכו בשכר כולם.

אנו צריכים לשום היטב אורחותינו לחפש ולגלות את השי"ת ולהכנע בכל מידה ומידה, וזה לומדים מפרשתינו  וכן

מיטה להר סיני. כי שמיטה היא אחרי שש שנים של עשיה אז האדם מצווה לא לעשות פרשת השמיטה, וזהו ענין הש

כלום ובכך הוא מבטל את כל העשיה של שש השנים ומעלה אותה על ידי שמכיר שכל העשיה היא ע"י הכח שהשי"ת 

נאמרו  נתן לו. וממצות השמיטה מבאר הפרה"א נלמד גם לשאר המצוות, שמתעלים על ידי סוף המעשה. וכל אלו

מסיני, ע"י שהיה שפל בעיניו זכה לקבלת   –בסיני, שסיני מורה על ענוה וביטול ואין. וזהו מה שכתוב משה קיבל תורה  

 התורה. 

 * 

 

 

 "סוף מעשה במחשבה תחילה"
 

"נשאל מאמר כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה שנאמר ושם דרך אראנו בישע  

 אלוקים". 
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הארץ בא לחדד לנו השבוע בעוד דרך כיצד להביט בכל דבר. ישנם שני סוגי הסתכלויות: עיני בשר, ועיני השכל. הפרי  

בעיני בשר נראה תמיד את החיצוניות שבכל דבר ברמה השטחית למעלה מפני השטח. ובעיני השכל נעמיק להביט 

ר את הפנימיות, מתקשר עי"כ לרבש"ע, אל הפנימיות שמחיה כל דבר ואל התכלית שלה. מי שזוכה לראות בכל דב

ובנוסף לזה ממילא בכוחו גם לשנות דברים בטבע, משום שכשמגיע לקשר בורא ע"י אותו המצב שנמצא בו, כבר 

לא נצרך לדבר זה יותר ולכן המצב הזה יכול להסתלק ממנו. ודוג' לדבר היא חוסר שיש לאדם, אם יביט בעין בשר  

ה, אך אם מעבר למאמצים שעושה להחלץ מהסבך, יפנים גם ראיה עמוקה יותר הרי שבאמת הוא במצוקה גדול –

ופנימית יותר, שהקב"ה רוצה לעורר אותו לראות שאין עוד מלבדו והוא בעצמו לא יכול להסתדר לבד, אזי מגיע ליעד  

ממילא יוצא  שאותו רצה ממנו ה' בחוסר הזה. וממילא בעקיפין כבר לא צריך את החוסר הזה כיון שכבר התעורר ו

 לחירות רוחנית וגשמית.

"בעשרה מאמרות נברא העולם והלא במאמר אחד יכול להבראות אלא ליתן שכר טוב לצדיקים ולהפרע מן  

 הרשעים. והנה אמרו רז"ל סוף מעשה במחשבה תחילה שכולם לא נבראו אלא בשביל  

 האדם, לכן כל העולם כולו מתנהג על ידי האדם"... 

ולם באופן של השתלשלות, עשרה פעמים 'ויאמר'. וכל זאת בשבילנו כדי שהאדם ישיג את רצונו ברא את הע  הקב"ה 

ית'. כמו"כ רואים שבכל המהלך של הבריאה האדם נמצא במרכז, כפי שמובא שהאדם נברא במחשבה תחילה אך  

צה לברוא  במעשה נברא אחרון, 'סוף מעשה במחשבה תחילה'. ואם מתחילה נראה בפשטות לבאר כי הקב"ה ר

את העולם בשביל האדם ולכן הכין לו את העולם ערוך ומוכן לפניו, כפי שכתוב במספר מקורות. אך טעם נסתר 

יותר מבאר הפרה"א לדבר. כי האדם הוא זה שתפקידו לקשר את עצמו ואת כל הבריאה לקב"ה ובכך לבטל את 

ראשון,   –כן ברא אותו הקב"ה במחשבה עצמו ולהתקשר ולהמליך את הקב"ה על עצמו ועל מעשיו וסביבתו, ול

 אחרון, כדי לתת לו את הכח להעלות את כל הבריאה.   –ובמעשה 

מבאר הרב זי"ע כל העולם מתנהג על ידי האדם, כפי שכתוב 'ורדו בדגת הים', וכן אומר דהמע"ה בתהלים  לכן

שאדם יכול לשנות את העולם  'תמשילהו במעשה ידיך כל שתה תחת רגליו'. ודבר זה מחייב את האדם, כי כשם 

 מוריד יחד איתו את כל הבריאה ר"ל.  – לטובה, כמו"כ אם ח"ו לא מתנהג עפ"י דרך התורה 

מיהודי שנכנס פעם לר' חיים קנייבסקי שליט"א וביקש עצה, כי רוצה למכור את דירתו מחמת שיש לו שם   מספרים

לו הגר"ח: הבעיה אינה בדירה אלא בך. העיקרון הוא  כל הזמן סבל של מחלות וכדו', והחליט שזהו מזל רע. אמר 

אחד, לפני שאדם עושה 'חשבונות' מי ומה מפריע לו בחיים, יעשה קודם חשבון הנפש עצמי, היכן למצוא את הקב"ה  

 בסימנים הללו שעוברים עליו. 

 לתקן". "ואם נמשך אדם אחר נפש הבהמית שלו הרי הוא בהמה בצורת אדם, ובדבר שקלקל צריך  

מוסיף הפרה"א רעיון נוסף: כי מי שלא שם ליבו לתפקיד העצום שהקב"ה שם אותו כאן הרי הוא לא שונה משאר  

הברואים והוא כמו בהמה רק בצורה של אדם. אך כאן ישנו גם חידוש. ידוע שבזמן שביהמ"ק היה קיים אדם שחטא 

הלא הוא עצמו חטא וצריך להביא משהו ברמה שלו?  היה מביא קרבן. ולכאורה יש להבין, מדוע יביא בהמה לקרבן 

אך מכיון שזה עתה ביארנו כי אדם שחוטא הרי הוא כבהמה, משום שאם היה חושב ומשתמש בעיני השכל שלו, לא 

 להתעוררות ועליה, ממילא צריך לכפר גם בדבר שהוא היה בו וזו בהמה...  -היה מגיע למצב של חטא אלא להיפך 

רשב"י מזכך את גופם  א דרשב"י זי"ע. ה'בית אהרן' כותב על כך בהקשר לענין שבו דיברנו וז"ל:  יומא דהילול   השבוע 

של ישראל לעולם. כל מי שיש לו אמונה ברשב"י כך יש לו חיזוק ברשב"י וכשם שהקב"ה הוא הקב"ה לכל אף רשב"י  

קים שהם מקשרים עצמם תמיד כל אחד צריך שיהיה לו קשר עם התורה ועם הצדי  הוא רשב"י לכל ואפי' לפחותים.

מעלה את כל הבריאה  –לקב"ה. וזהו הכח של הצדיק שמבאר לנו הפרי הארץ השבוע. הצדיק כשמעלה את עצמו 

איתו יחד. וזה מחזק מאוד, כי לפעמים אדם יורד שלא ברצונו לכל מיני מקומות ומתיאש שם, אך תחת זאת אם  

נו כעת שיתן שם נקודת אמונה, אזי מבין שכל הסיבה היא זו מתגבר לקום ולהתחזק שזה המצב שהקב"ה רוצה ממ

 שיעלה משם ויחד עימו תתעלה כל הבריאה לדרגה יותר גבוהה של דביקות בה'. 
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בכל דבר שעובר  שמאותמי שעורך  –אורחותיו בעולם הזה  השםהקטע שהביא הפרה"א בתחילת דבריו, "כל זה 

זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה.    –חיה אותו ולהעלות את הבריאה  בעולם הזה, ומחפש לגלות שם את הפנימיות המ

 הדרך היא ע"י ששם את כל אורחותיו...   – "ושם דרך"  שנאמר  

זהו השכר הטוב עצם זה שאדם   –כן זהו הביאור בעשרה מאמרות נברא העולם... כדי ליתן שכר טוב לצדיקים  כמו

בעולם הזה מלבד הטוב הגנוז לו לעתיד לבוא שיחוש   מתקשר ע"י המעברים שלו להשי"ת, זהו עצמו השכר גם

 בפועל את הדביקות שנשמתו תהיה עם הקב"ה בעולם הבא. 

* 

 

 

 "אמונה אקטיבית"
 

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

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

 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

בע והנס ופלא הוא החידוש? הם כמובן טענו שהעולם הוא טבע וכל חריגה  החידוש או שהעולם מתנהל בדרך הט 

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

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

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, 

ת 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 א

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 

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

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

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

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. 
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י יותר קל לראות את הנהגת ה', בשש שנים הראשונות או שמא  נוכל לבאר את השאלה ששאלנו. לכאורה מת  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  

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

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

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

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: 

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

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.

אך כשאדם חי שהכל זה נס,  של הברכה!!! במקורשל ברכה, משום שהוא כבר נמצא  השפעה כלל  הוא אינו צריך

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

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

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

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

אילו עשינו, אמנם את מעשה המצוה אין לנו אך לפחות שנרגיש בהשפעות של המצוה? על זה ענה להם משה  שכ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 

 

 

 'וספרתם' לכם...
 

שמחה פנימית המביאה את האדם לרגיעות בכל המעברים   –זו נקבל את כל המידע כיצד להיות שמחים  פרשה 

שלו. ]בחו"ל ישנם מקומות שאנשים יוצאים לנפוש מדי שנה... באחד ממקומות אלו עשו אנשי המקום 'קונצרט' 

שלא ישמעו את המוזיקה. אך   להנעים את האוירה. ומכיון שהיה זה בזמן שלושת השבועות, סגרו כולם את החלונות

'מעולם לא נהייתי עצוב חלונו של ה'אהבת ישראל' נשאר פתוח. כששאלוהו כיצד זה נתן לשמוע את השירה? אמר:  

 זה מה שאנו הולכים ללמוד השבוע בס"ד[.  מלוויה ושירה לא עשתה אותי שמח'...

mailto:spinkarebbe@gmail.com


14 

 והצטרפות:לתגובות 

spinkarebbe@gmail.com 

כידוע, כולם נוגעים שתהיו עמלים בתורה". "אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם. ופירש רש"י... 

למה קרא  בנקודה זו של עמל התורה, אך לפרי הארץ יש את המהלך שלו מהו עמל ומהי תורה. וכמו כן תמה הרב "

 כאן התורה בשם חוקים, הלא כמה שמות מצות ומשפטים ועדות וכיוצא"... 

ר אחד יכול להבראות אלא כדי ליתן שכר טוב  והענין הוא שאמרו רז"ל בעשרה מאמרות נברא העולם והלא במאמ 

לצדיקים ולהפרע מן הרשעים... והנה רבו המפרשים, ובקיצור שאם היה העולם נברא במאמר אחד ולא  

 בהשתלשלות עשרה מאמרות לא היה עב וחומרי כל כך ולא היה אפשרות תערובות הרע ומתבטל הבחירה" 

זו שהעולם נברא בעשרה מאמרות כדי לתת לאדם את הזכות  שעבר כבר נגע הפרי הארץ זי"ע בנקודה בשבוע

להיות שותף בתיקון העולם. אולם השבוע הוא מבאר זאת מכיוון שונה וכדלהלן. והמשל מדוע היה צריך את  

השתלשלות הבריאה הוא, למפעל גדול שיש שם עובד שלא עומד בתנאי העבודה. כשבא האחראי על העובדים 

עם האחראי, ואם עדיין לא מחזיק מעמד מקבל נזיפה ממנהל הסניף ואם גם אז לא מבין   ומעיר לו הרי שהוא בנתק

בא מנהל המפעל ומפטר אותו... אך אם כשהאחראי היה מעיר לו היה עושה חושבים וניגש ישירות למנהל המפעל  

צמצום, וכל  לבאר את הסיבה, היה חוסך לעצמו את עוגמת הנפש... כמו כן העולם נברא בצורה של צמצום אחר

זאת מבאר הרמח"ל כדי שלאדם יהיה בחירה בין טוב לרע. משום שהקב"ה הוא טוב, ותכלית בריאת העולם היתה 

להיטיב לברואיו, אך חפץ גם שהאדם יעשה משהו מעצמו כדי לזכות לטוב הזה. כי אם לא הרי זה נהמא דכיסופא. 

יה. ולכן טבע השי"ת שנעשה מצות ומעש"ט ולא  כלומר האדם מתבייש לקבל מתנת חינם שאין לו שום קשר אל

 נתבייש בשכר שאנו מקבלים. וזה הטעם שאנו צריכים לעבוד כאן בעולם הזה.  

עבודה אנו עושים? הקב"ה ברא את העולם לשון נעלם בצמצום, כדי שתהיה שליטה לרע ויהיה מושג של רע.  איזו 

של הרע שהוא חיות ה', עי"ז זוכה לטוב. וזה  השורש ועל ידי שהאדם לא מתפתה אחרי הרע אלא נלחם לגלות את

מה שביארנו במשל, כי אותו עובד שננזף בעבודתו, אם הוא משכיל ומבין שהאחראי עליו מקבל פקודות מלמעלה,  

ממילא אין לו מה לכעוס עליו. הוה אומר, ככל שההסתר והצמצום יותר גדולים, כך ניתנת לאדם האפשרות 

אפשר לבאר להפרע    'להפרע מן הרשעים'. מציאות אחרת שמנהלת אותו. זה הפשט אם כן  להתבלבל ולחשוב שיש  

  – להפרע לתת להם את ענשם, כי אם לא היה רע לא היה אפשרות שכר ועונש. אמנם אפשר לומר פשט נוסף,  –

ת הטוב שלנו נדמה שהרע שיש בעולם הוא מציאות בפני עצמה, ועבודת האדם הוא לגלות א לשון פריעה וגילוי,

שמחיה את הרע הזה בשביל הבחירה שלנו שנזכה לטוב ההוא בעצמנו כפי שביארנו. ולכן היה צריך השתלשלות 

 כדי שיהיה מציאות של רשע שהוא בעצם סיבה מאת ה' להיטיב איתנו.

הוא   –  לפנים... עפ"י הדגל מחנה אפרים,  'וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה'כן ביארנו את הפסוק    כמו

כדי להגיע לגאולה יש להמיר כל  –על הגאולה ועל התמורה לשון פנימיות לראות כל דבר בעולם הזה בפנימיותו, 

דבר מרע לטוב. כל מעבר שאנו עוברים צריכים לעשות חשבון הנפש מה השורש של הרע הזה ואז מגיעים לקשר  

אר עוד שזה מה שעשה דוד המלך ע"ה כשחיבר הטוב! ומב –בורא וזה מהפך הכל לטוב, מאחר וזו תכלית העולם 

את ספר התהלים, שלקח את כל האותיות ]שהם ההשפעה שמחיה את העולם[ שמשכו אותו כלפי מטה, והעלה  

אותם על ידי עבודת התקשרותו בה', וחיבר מהם פרק תהלים, וממילא היפך הכל לטובה. ולהלן נבוא לבאר מהם 

 כאן במעברים שלנועשרה מאמרות אלו וכיצד הם מתגלים 

"אבל מהיות ידוע אמיתות הענין שהעשרה מאמרות הם העשר ספירות עד שהגיע לכלל המידות, וידוע הוא להיותו  

סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. והנה העשר ספירות הם עשר בחינות שונות הגם שבכל אחת כל העשר, הם  

 ת וכולם מתבטלים כנגד העיקר". כלולים בתוכה אעפ"כ הכל הולך אחר העיקר והיא הגובר 

ספירות הם: כתר חכמה בינה, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות. בימים אלו שאנו סופרים ספירת  עשרה

העומר אנו מוצאים גם כן ענין זה שכל יום הוא בחינה אחרת מהמידות כגון, חסד שבחסד גבורה שבחסד וכן הלאה.  

יצד זה עובד, אם יש עשר ספירות ולכל ומכיון שכל ספירה גם היא כלולה מעשר ספירות פנימיות, א"כ יש להבין כ

המובילה.  –אחד גם עשר אז מיהו השולט והמנווט? אך הענין הוא שיש ספירה מרכזית שהיא הדומיננטית. כלומר 

אם אדם נמצא בעולם של חסד אזי החסד הוא הדומיננטי. אמנם הוא עצמו מורכב בכל מיני אופנים של חסד, לפי 

הו הכלל הראשון. מלבד זאת כל אחד מעשר ספירות אלו יש לו 'סובב' ו'ממלא'. לפני המידה הפנימית שפועלת בו. ז

בריאת העולם היה הכל אור אחד כלומר השפעת החיות היתה מופשטת, ואע"פ שהיו בה גם כן כל הספירות הנ"ל 
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ם ספירות עם כל זאת לא היו מגולים מחמת ההפשטה. וכשצמצם הקב"ה את האור כדי לברוא את העולם הלכו אות

ונפרטו ונתגלו יותר ויותר. ובשביל זה ברא הקב"ה כלים רוחניים שיכילו את אותם האורות כדי שיהיה להם קיום.  

 וקיום זה הוא על ידי שכל כלי קיבל אור פנימי שמחזיק אותו מבפנים, ואור מקיף שמחיה אותו מבחוץ.

הנ"ל באים לידי ביטוי כאן בעולם בכלל ובעבודה  נביא לכל ההקדמה הזו דוגמא כדי לבאר כיצד כל הספירות כעת

שלנו בפרט. כששני אנשים מדברים ביניהם, הם נמצאים בבחינה של 'יסוד' כפי המבואר בשפת אמת, כי יסוד הוא 

רומז להתקשרות. וכשמישהו שואל שאלה הוא מכניס כעת את מידת ה'נצח' שהוא ההתנצחות ביניהם, שאלה  

הראשון את דבריו בנועם, הוא מתחבר למידת 'חסד', ואם מדבר בתוקף הרי הוא   ותשובה... לאחר מכן מבאר

ב'גבורה'... אמנם מידת היסוד היא הדומיננטית, מכיון שהסיבה המרכזית לפגישתם היא ההתקשרות שהם רוצים 

 לעשות, אך למען התקשרות זאת הם חייבים לעבור כל מיני מצבים של ניצוח או גבורה וכדו' למען מטרת

ההתקשרות, וללא העבודה דרך כל המידות שהזכרנו, לא יוכלו שני אנשים אלו להגיע לעולם להתקשרות מחמת 

 שהכל עדיין בהסתר אצלם.

הסוד הנפלא של הבריאה. שכל צמצום וכל הסתר כל מניעה וכל כאב, הוא בעצם מהלך של התגלות כדי לקבל זהו  

ב לברואיו'. הסיבה שאנו נשברים בכאבים היא כי אנו לא מנסים 'אור חדש' שהוא מטרת הבריאה. 'חסד', 'להיטי

לגלות שם היסוד הדומיננטי של הכאב שהוא חסד, אלא רואים רק את מידת הגבורה שבחסד, כלומר את האמצעי  

שבא לתת לנו השפעה חדשה לחיינו. וכשאדם לא מרגיל את עצמו לחיות שכל זה 'מהלך', לא רק שאדם מאבד את 

גם נשלט על ידי המידות. כמו שהיה בבריאת העולם, תחילה תהו ובהו ולאחר מכן אור. ה'אור' הוא   השליטה הוא

שמחה וה'תהו ובהו' הוא אמצעי להביא את השמחה. וכבר סיפרנו על העטרת צבי מזידיטשוב זי"ע, שהיה יודע איזה  

מובן ביתר ביאור, כי כל אור חייב לשכון אורות יקבל בשבת לפי הניסיונות שהיו לו בערב שבת. ולפי דברינו כעת הוא  

בתוך כלי, והכלי הוא הצמצום של האור. ולכן לפי הניסיונות במידות מסוימות אפשר לדעת איזו השפעה של אור 

מתגלה... וכל הסיבה שזה מתבטא בעוגמת נפש או בכאבים הוא משום שאין לנו השגה ובהירות באותו הרגע, אך  

ן הכנעה בכל מעבר ומכיר שזו הדרך אל האור, כלומר לקבל את ההשפעה, הוא מתחבר אם אדם עובד על עצמו ונות

 מיד למקור ואז מקבל כוחות להחזיק את ה'כלי' שלו עד שירד האור, ולא נשבר ושובר את הכלי...

ממנה לדעת שזו היא 'דרך ארוכה', להיכנע, להבליג, 'לעבור על המידות' תרתי משמע, אך 'שהיא קצרה', כי  עלינו

זוכים לכל ההשפעות. משא"כ הדרך הקצרה של התפרצות כעס או להשתיק את השני, השקט הוא רגעי לעומת 

'לא תתן נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות  הדרך הארוכה שמחכה לנו אח"כ ר"ל... וכבר אמר דוד המלך ע"ה: 

   אמיתית שמחיה אותנו.השאול הוא לא המטרה אלא האמצעי לגלות את רצון ה' שהוא החיות ה   – שחת'

הקב"ה נותן לאדם מעברים שאינו יכול לעמוד בהם. וכן מוצאים אנו בעבד עברי שיוצא ביובל, אך היום שאין יובל   אין 

אין גם דין עבד עברי. והטעם הוא כי עבד עברי הוא מצב גרוע מאוד לכאורה, תהו ובהו ממש. אך כיון שלבסוף יוצא  

 ם שאין יובל אין גם דין עבד עברי...ביובל יש לו מוצא. אך כיו

"אי אפשר לצאת מעולם  הפרי הארץ זי"ע, זהו הטעם לעשרה מאמרות, כדי שיהיה גילוי כבודו ית' בעולם.  מבאר 

ולהכנס בשני כי אם על ידו יתברך המסבב אותו ושורש הדבר נמצא בו, ואם כה יעשה להם לטהרם קדוש יהיה  

 אז אדם יכול לעבור מעולם לעולם וממידה למידה ולהתחדש ולהתקדם.  והמדה תפעול פעולתה השרשית...

משא"כ הרשעים כים נגרש שמערב כל המידות יחד ברגע חסד ברגע כעס ואינו יועץ אל גבור להתייעץ מה ולמה  

זו ויוצא מזה אבל כל המידות מתפעלים בו מאליהם לטובת גופו שהרי כולם נכללים בו ואם אינו מתייעץ    נכנס במדה 

עם שרשם וחיותם של המדות הסובב אותם וממלא אותם נמצא שהם כלים מאליהם. וזהו שנאמר אם תבקשנה  

 ככסף וכמטמונים תחפשנה".  

* 
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