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 "לקיחה תמה"
ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. הענין הוא ע"ד ד' מינים שבלולב, שארז"ל יש בהם טעם  "למען 

וריח ויש בהם בלא טעם וריח, יש בטעם ויש בריח לבד. כמו"כ בכללות ישראל, יש בהן בעלי תורה ומצוות שנאמר  

ולא זה. וענין שאמרו בכללות ישראל נוהג    מתוקים מדבש, ויש בהם בעלי יראה שנאמר והריחו ביראת ה', ויש לא זה 

 בכל אדם, יש בו עתים לטובה בטעם וריח, ולא כל העתים שוות"... וכו'. 

נקודת ביאור שהפרה"א זי"ע בא לחדד לנו דרך מצות ד' המינים שהולכים אנו לקיים אי"ה. ישנם מצבים  ישנה 

יו ומרגיש יבש כערבה. אז הדרך היחידה  שהקב"ה שם את האדם במיצר, מצבים בהם האדם מופשט מכל דרגות

 לאחד את כל המצבים ולעמוד בהם, היא ע"י אמונה 

אמת מבאר מדוע כמעט בכל מצוה אנו מזכירים את יציאת מצרים? כדי להורות לנו שכל המטרה ביציאת  השפת

מצבים אלו שהם  מצרים היתה לפרסם ולהמליך את הקב"ה בכל פרט בעולם. מצרים הוא לשון של מיצר, צרה, אך  

ללא טעם וללא ריח בעבורינו אינם באים כדי לייאש את האדם אלא אדרבה, ללמד אותו לתת בכל המצבים את  

הקשר שהקב"ה נותן לו את הכוחות להכל. "אין אדם עומד על דבר הלכה אלא א"כ נכשל בה". הכשלונות באים 

רחמי ה' עלינו. כשאדם מצליח בחיים, הוא יותר  ללמד אותנו לגלות את האפסיות שלנו וכמה אנו מצליחים בזכות

עסוק עם ההצלחה שלו מאשר עם הקשר בורא שהקב"ה חנן אותו בכשרונות והצלחות. והלא כל מטרת יציאת 

מצרים כפי שביארנו היא לפרסם את מלכות ה'. וא"כ בכל דבר שאדם חי שה' עושה אותו בזה הוא מפרסם את  

ל כולם ואף אם זה בחדרי חדרים... ולכן מתי אדם מתעורר לידבק בה'? כשהוא מלכותו ומקרב את התיקון השלם ש

 עמוק בתוך הכישלון ואינו מוצא דרך לצאת אז מגיעלאמונה, כי אין לו במה לבטוח אלא בה' שיחלץ אותו... 

לב  יוצא שהזמנים שבהם אפשר לאחד את כל המצבים לחיות שה' נותן לנו הכל, הם דווקא במעבר דרך הש א"כ

 ללא הרגשות כלל. אל לקיחה תמה!   – וסיבה, וללא ריח    – ללא טעם  שאנו מרגישים כערבה,  

זה מביא את האדם לאמונה שמאחדת אצלו את כל המצבים ובפרט את מצבי האתרוג שעובר כשהוא בטעם  מצב 

אמיץ שה' נותן וריח, שאז יכול להשכיל ולהפנים שגם במצבים האלו שהוא מצליח, צריך לחיות אותם באותו קשר 

 לו כשם שהוא מגיע לחיות עם הבורא בשלב שהוא בלי טעם וריח...

* 

 

 מחה של מצוה או מצוה של שמחה...ש
' שאמר שכל הדרגות שזכה להשיג בחייו, כולן הן רק על ידי שמחה של מצוה. מקשה על בשם האריז"ל הקמובא 

וכי בזכות המצוות עצמן לא זכה לקבל דרגות? ומבאר יסוד עצום,   –כך הרה"ק 'בעל התניא' זי"ע, שהוא תמוה מאוד  

ל ידי האדם, וכדאיתא כי לעשות מצוה אין בכח האדם כלל אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו הוא זה שעושה את המצוה ע

ב  לָׁ בגמ' מנין שהקב"ה מניח תפילין וכו'... א"כ מה נשאר לאדם לעשות? זהו החלק של השמחה, והשמחה היא שָׁ

פנימי שפורץ ע"י שאדם מכיר בזה שהוא לא מסוגל לעשות מצוות, וכפי שכבר מובא 'יצרו של אדם מתגבר עליו 

 וזכות היא לו שהקב"ה מזכה אותו ועושה מצוות על ידו.בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו', 

'במקום  זו יכולה להביא את האדם לדרגות. וכן מובא מהרה"ק בעל ה'ישמח משה' זי"ע שכותב על מאמר  שמחה 

שכשאדם מכיר שהוא לא עושה המצוה אלא הקב"ה, יכול להגיע  שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענותנותו',

שכן ההכרה שהקב"ה מנהיג את האדם מביאה אותו לענוה, וכשאדם מתנהג בענוה הקב"ה יורד עי"ז לרוח הקודש.  

 ומשרה שכינתו עליו, וזו שמחה של מצוה. 

שמחת בית השואבה מובא ברמב"ם שמי שאינו רוקד הרי הוא חוטא ושוטה... ויש להבין מהם שתי הלשונות  בענין

ן זה לכבודו ועל כן הוא חוטא בחטא הגאוה. בשם ר' נחמן מברסלב הללו? אדם שאינו רוקד הרי זה משום שחושב שאי 

אלו מצות שאדם דש בעקביו ]רש"י[. ומבאר, שמצוות שאדם דש בעקביו   'והיה עקב תשמעון'זי"ע מבאר את הפסוק,  

אלו הם הריקודים שאדם דש על ידי עקביו. ומוסיף לבאר שמי שאינו רוקד הוא שוטה, משום שהטעם שאינו רוקד  

משתטה לכבוד התורה הוא כיון שאינו רוצה להיות ללעג ולשחוק בעיני העולם. אך אינו יודע שכשכולם שוחקים  ו
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ממנו יש גם שחוק גדול בשמים וכל המקטרגים של אותו אדם גם שוחקים ועל ידי אותו הצחוק מתבטלים... וזהו סוד 

את כל הדינים הייסורים והצרות שנגזרו  המתקת הדינים בשרשם. וא"כ אדם שמאבד כזו הזדמנות להמתיק ממנו

 עליו חלילה, הוא שוטה גמור. 

יש דווקא ענין שאדם ירקוד ללא הפסקה עד שכולם יצחקו עליו ואז מסיר מעצמו את כל הקטרוגים. גם בפרשת   לכן

אשר   'תחת כי תבוא מצינו שהתורה הק' מונה את כל הקללות, ולבסוף תולה אותם בעון חיסרון השמחה, כדכתיב 

... ומצטט בשם ר' נחמן מברסלב זי"ע: 'שזה שלא רוקד מן הסתם יש עליו דינים קשים לא עבדת את ה"א בשמחה' 

מאוד, וכשיש הרבה דינים על האדם הדמים יורדים לרגליים והרגליים כבדות מחמת הדמים שנתפשטו לשם, ועל כן 

אמץ לרקוד. כמו כן מובא בגמ' סנהדרין: 'ביקש לא חפץ האדם לרקוד מחמת כבדותו'... ולכן אז צריך דווקא להת

הקב"ה לעשות את חזקיהו מלך יהודה משיח, אבל לא זכה מפני שלא אמר שירה'... ומזה אנו לומדים שאדם צריך  

 לחיות עם נקודה של שירה לרבש"ע. 

שת אמור מונה הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, ישנו יסוד נפלא בענין חג הסוכות. בתורה הק' בפר בשם 

התורה את כל המועדים. ולכאורה קשה, מדוע בכל המועדים כתבה התורה בקצרה את שם החג ומיד לאחר מכן  

את עניינו ומהותו, ואילו בחג סוכות מקדימה התורה ומאריכה קודם בענין מצות ארבעה מינים ורק לאחר מכן כותבת 

שני מיני חיות לאדם, אחד הוא פנימי ואחד הוא מקיף.  וכהקדמה לתירוץ מבאר כי יש  'בסכת תשבו שבעת ימים'?

והחיות הפנימית שמחיה את האדם היא יונקת את חיותה מהאור המקיף. ועל דרך זה נזכיר את מאמר הזוה"ק על 

, שמקשה, וכי יש מישהו שעיניו אינם נמצאים בראשו, ומה החידוש בזה? אלא הביאור 'החכם עיניו בראשו'הפסוק 

עיין בכל מעשיו ומגלה את כל ההשתלשלות, שהמעשה הוא משתלשל מהדיבור, והדיבור  שהחכם מ הוא, 

מהמחשבה, והמחשבה היא מגיע ממקור עליון... וזהו 'החכם עיניו בראשו', שכן הוא מחפש לגלות בכל דבר שעובר  

 עליו מה השורש שלו ועל ידי כך מתקשר בכל ענין לקב"ה.  

זה קשור גם בקשר אמיץ להלכה שאין ללכת בגילוי ראש יותר מד' אמות, והענין הוא שבזה שמכסה את ראשו,   יסוד

נותן סימן והיכר שיזכיר לו כל הזמן שיש עוד למעלה מהראש שמשם הכל משתלשל... ועפי"ז גם ביארנו את מאמר,  

, כי כשם שלנר יש פתילה ושמן  שך אל יחסר''ושמן על רא ... וביאור דבר זה הוא על פי הפסוק 'נר דלוק על ראשו' 

ובלעדיהם אינו דולק, כמו כן האדם הוא הנר, והשמן והפתילות הן המצוות והמעשים טובים שלו כדי שיאיר בהם את  

 נשמתו.

כי בכל שנה אדם מקבל 'געדאנק'  ,  'זה היום תחילת מעשיך'מבאר הדברי חיים זי"ע, בראש השנה אנו אומרים    עכ"פ

מונה[ חדש בעבודת השי"ת, ובראש השנה צריך להתחיל לעבוד עם ההשגה החדשה במשך השנה כדי  ]נקודת א 

המידות   'לפי שכלו יהלל איש'.  –הדא הוא דכתיב    הכרה שאף פעם לא היתה לו.   – שיגיע להכרה חדשה בבורא עולם  

רה כנגד יד שמאל וכן נצח  מתחילות לפעול באדם מיד כשנולד. וכידוע בספרים הק' שחסד הוא כנגד יד ימין וגבו

 –והוד הם כנגד הרגליים וכו', אמנם עיקר השכל מגיע רק בגיל הגיעו למצוות. וזה מה שאומרים לאדם: לפי שכלו 

 כלומר כשיגיע אליו השכל, אז לפי עבודתו להתגבר על המידות יהלל איש...

כעס לבד אין אדם ניכר שכן הוא נולד עם כי ב 'אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו'.לכך היא ממה שאמרו בגמ'  ראיה 

כשמתגבר על טבעו ונותן צדקה או בכוסו שאוכל כפי שצריך, בזה הוא ניכר שמגביר   –המידה הזו, אך אם ניכר בכיסו  

 השכל על המידות אז מגיע לתכלית הנרצית.

ה בשמחת תורה של הרה"ק מקוברין זי"ע אומרים, שכל עבודת הימים הנוראים הכל הוא כדי להגיע להשג בשם

ובענין זה נביא מעשה יפה ולאחר מכן יתבאר כל הענין לנכון   'אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו'.

אי"ה. באחד המקומות באו אנשי המקום לבית הכנסת בהיכנס היום הקדוש, והנה מצאו לאחד מהחסידים ואנשי 

י יום חול וריח של שכרות נודף מפיו. ניסו הקהל להעירו אך מעשה שהיה ישן על הספסל בבית המדרש לבוש בגד

ללא הועיל. וכך עבר עליו תפילת כל נדרי ומעריב עם כל הפיוטים... לאחר התפילה נהוג להישאר כל אחד כפי 

כוחותיו ולומר שיר הייחוד או משניות ותהילים וכו'. לפתע התעורר החסיד משנתו, ניגש לעמוד החזן והחל לומר 

גדול: 'אתה הראת לדעת' בניגון של שמחת תורה. כל הקהל החל מיד לצעוק ולהעיר לו שהיום זהו יום  בקול

הכיפורים ובית המדרש אינו מקום לעשות בו צחוק... אך גם הרבי ששהה בחדרו יצא לשמע הקולות והרגיע את 
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ו עושים בכל הימים הקדושים קבוצת המתפללים באומרו: הניחו לו לחסיד זה לנפשו, כי את העבודה הגדולה שאנ

 הללו כדי לזכות לבהירות של 'אתה הראת לדעת', הגיע יהודי צדיק זה כבר בליל יום הכיפורים...

התברר כי אותו חסיד יר"ש היה מהדר למצוא בכל שנה איזו זכות שיעשה לפני היום הקדוש. והנה השנה   לבסוף

כבולה משפחה שלימה של יהודי ששכר את בית המרזח נזדמנה לו מצוה מיוחדת, כי שמע שבמרתף של הפריץ 

ולא היה בידו לשלם בזמן... ומיד החל מגייס כספים בעבורם. כשהגיע חצי היום ולא היה בידו אפי' רבע מהסכום 

הגבוה שדרש הפריץ, עלה במוחו רעיון, כי ליד בית הפריץ שוכן מקום הוללות ושכרות בו מתקבצים כל ה'ארחי  

ותים לשכרה מתוך משחקי קלפים, ושם כנראה נמצאים הסכומים הגבוהים. מיד שם פעמיו לשם פרחי' שבעיר וש

והחל מדבר על ליבם של היהודים שבהם, שהנה להם ההזדמנות ערב יום הכיפורים לשנות דרכיהם ולהציל משפחה  

ננער אחד   לא הצליח. אולם לפתע  –שלימה מרדת שחת. אך ככל שניסה להבעיר בליבם את הניצוץ היהודי 

המשתתפים ואמר: ראה נא יהודי, אם תשמח את ליבנו בלגימה הגונה מהספל שבידי הרי כל קופתי נתונה לך 

במתנה. החסיד לא חשב פעמיים ורוקן בלגימה אחת את ספל המשקה החריף. אחריו אמר יהודי נוסף, הנה לך  

סיד עוד ספל. כעת הצטרף עוד מתנדב קופתי אם תשתה עוד ספל אחד. ולקול צחוקם של יושבי המקום גמע הח

למשחק החדש וביד החסיד היה כל הסכום הנדרש. כשהוא שיכור לגמרי וכל עוד רגליו נושאות אותו רץ לבית הפריץ 

ושחרר את משפחת היהודי... כאשר החל מדדה חזרה לביתו גילה כי השמש כבר נטתה ואנשי המקום כבר הולכים 

 לבית הכנסת ושם כבר צנח על הספסל באפיסת כוחות...לבית הכנסת. בלית ברירה נגרר 

א"כ שכשיהודי עושה מעשה של מסירות נפש ומותר על נוחיותו האישית למען השני, עי"ז זוכה להגיע לתכלית   רואים

 הנקודה של אתה הראת לדעת. 

ים, ורק אח"כ מצות סוכה. בעל הדברי חיים זי"ע: לכן הקדימה התורה הק' לבאר לנו קודם כל את מצות ד' מינ  מסיים

, אמנם כדי להגיע לדעת יש להקדים ולעשות קודם 'למען ידעו דורותיכם' משום שהסוכה היא כנגד הדעת, ככתוב 

לכן הכנה ע"י מצוות. והד' מינים הם מסמלים את עבודת המידות שאנו עושים בימים הקדושים. ונבאר זאת על פי 

 הספרים הק' וכן עפ"י דרך העבודה. 

בספרים הק' ששבעת ימי חג הסוכות הם כנגד ז' המידות. והנענועים שעושים הם לששה הקצוות, ובכל צד  אמוב 

אנו מנענעים ג' פעמים, ומעלים בכך את המידה לבינה, ומבינה לחכמה, עד ששואבים את הדעת מלמעלה לתוך  

שהקב"ה נותן לאדם בר"ה נקודת אמונה לעבוד איתה, והד' מינים הם  –המידה... ובלשוננו בדרך העבודה היינו הך 

רומזים לד' מצבים שהאדם עובר כל הזמן, וכפי שמבואר בספר 'פרי הארץ' זי"ע, שיש פעמים שהאדם הוא עם טעם  

המידות וריח, כלומר יש בו תורה ומצוות. ויש פעמים שאין בו שניהם כמו הערבה, ובכל מצב צריך לחיות מתוך עבודת  

לגלות את הסיבות שהקב"ה שולח לו כדי לגלות את הדעת הזו. ולכן רק לאחר עבודת המידות שהם רמוזים במצות 

ד' מינים, כתבה התורה הק' את מצות הסוכה בעצמה, שהיא ההארה שאדם מקבל דעת על ידי עבודתו. ועי"ז יכול 

 'אתה הראת לדעת'. להתקדם להגיע ל 

 * 

 

 האמיתי''הניגון 
 

ד. א. "  יל ְלָדוִּ כִּ יֹנת ַמֹשְ ְנגִּ ַח בִּ ָמנּו. ב. ַלְמַנצֵּ ר עִּ ְסַתתֵּ ד מִּ ים ַויֹאְמרּו ְלָשאּול ַהלֹא ָדוִּ יפִּ ג.  ְבבֹוא ַהזִּ

י.  נִּ ינֵּ ְגבּוָרְתָך ְתדִּ י ּובִּ נִּ יעֵּ ְמָך הֹושִּ ים ְבשִּ י.  ד.  ֱאֹלהִּ י פִּ ְמרֵּ יָנה ְלאִּ י ַהֲאזִּ ָלתִּ ים ְשַמע ְתפִּ י ה. ֱאֹלהִּ י ָזרִּ ם  כִּ

ים ְלֶנְגָדם ֶסָלה.  מּו ֱאֹלהִּ י לֹא ֹשָ ְקשּו ַנְפשִּ ים בִּ יצִּ נֵּה ו. ָקמּו ָעַלי ְוָערִּ י   הִּ י ֲאֹדָני ְבֹסְמכֵּ ר לִּ ים ֹעזֵּ ֱאֹלהִּ

י.  ם.    ז.ַנְפשִּ יתֵּ ְתָך ַהְצמִּ יב ָהַרע ְלֹשְרָרי ַבֲאמִּ י טֹוב.   ח.ָישִּ ְמָך ה' כִּ ְנָדָבה ֶאְזְבָחה ָלְך אֹוֶדה שִּ י   ט.בִּ כִּ

י.  ינִּ י ּוְבֹאְיַבי ָרֲאָתה עֵּ יָלנִּ צִּ ָכל ָצָרה הִּ  מִּ
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ד.  יל ְלָדוִּ כִּ יֹנת ַמֹשְ ְנגִּ ַח בִּ  ַלְמַנצֵּ

 

שחיבר דוד המלך ע"ה, לא נוסד רק על  שנבאר מה עבר דוד המלך ע"ה בפרק זה נקדים, כי כל ספר התהלים לפני

פי המעברים שהוא עצמו עבר, אלא גם ובפרט כלימוד והוראה לכל יהודי ויהודי באשר הוא שם במעברים שעובר  

לכל  – 'משכיל לדוד'עד עצם היום הזה בכדי שכל אחד יוכל להתחבר ולהגיע דרך התהלים לתכלית שלו בעוה"ז. 

הוא השכל הטכני שעל ידו אנו משדרים פקודות  השכל המעשי שי ושכל עיוני. אדם ישנם ב' מיני שכל, שכל מע

הוא משקף את פנימיות האדם, ותכליתו  השכל העיונישגרתיות לגוף בהתאם לפעולות שאנו רוצים לעשות. אמנם 

ר  שהאדם יתחבר על ידי חשיבה מעמיקה למקור שמחיה אותו, ויערוך חשבון נפש במעברים שעובר מדוע הוא עוב 

 אותם ומה התועלת הרוחנית שהקב"ה רוצה שהוא יפיק מהם. 

גם הנגינה מתחלקת לכמה רבדים. ישנו  'למנצח בנגינות משכיל לדוד'.המלך ע"ה כשבא לבית המקדש, אמר:  דוד

ניגון שגורם לאדם שמחה וריקוד, וישנם ניגונים מעמיקים שמסייעים לאדם להגיע לחשיבה מעמיקה, כגון ניגוני 

כלומר שיביא אותו לחיבור הזה של השכל העיוני  –ות וכדו'. דוד המלך ע"ה חיפש ניגון כזה שישכיל אותו התעורר

 במצבים שעוברים עליו. 

הבעש"ט הק' מובא בביאור על ספר התהלים, שדוד המלך ע"ה אף פעם לא קישר את המעברים שעבר  בשם 

הקב"ה ברא את העולם    –ת את אותו המצב. ונבאר לאנשים מסוימים, אלא תמיד חיפש לגלות את האותיות שמחיו

אותיות התורה הק' הן החיות   'הסתכל קוב"ה באורייתא וברא עלמא'. על ידי הכח שטמן באותיות הק' כמובא 

שמחזיקה את העולם. וכמשל הפרי שעטוף בקליפה, שכל מטרת הקליפה היא להחזיק ולשמור את הפרי, אולם 

ים את הקליפה וזורקים אותה. כמו כן כל מעבר שהאדם עובר הוא קליפה שאין  כשרוצים להשתמש בפרי אנו מסיר

לה חיות משל עצמה אלא מתחיה מחיות הקדושה הפנימית שבתוכה שאותה אנו צריכים להסיר ולגלות כדי שנוכל 

שר  ליהנות ולהתחיות מאותה הק'. דוד המלך מצא בכל צרה שעברה עליו את האותיות שמחיות את אותה הצרה וקי

"כהימס דונג מפני אש יאבדו  כל דבר לבורא עולם. דוגמאות רבות אנו מוצאים לדרך זו בספר התהלים, כמו בפסוק:  

כמו הדונג שנמס כשקרב לאש, כמו כן על ידי שאדם מתגבר ומפנה את האש שבוערת בקרבו   רשעים מפני אלקים".

שני וכדו'. או אז מסיר את הקליפה וזוכה להגיע  להתקרב לבורא עולם ולא מפנה אותה לאפיקים שליליים, לנקום ב

כשאדם חי עם קשר   – "שם יתפרדו כל פועלי און" לתכלית של אותו המעבר שהקב"ה שם אותו שם. וכן הפסוק 

בורא הוא מסלק בכך את כל המפריעים לו בדרך הטבע, מכיון שכשחי בקשר בורא הוא חי בהנהגה אחרת על  

 את כל המציקים לו... טבעית, וממילא הוא מסיר מעליו

מסופר ששמואל הנביא משח על  ]א' פרק כ"ג[זה נלמד על עוד מעבר שעבר דוד המלך ע"ה. בספר שמואל בפרק 

פי ציווי השי"ת את דוד למלך. כשנודע הדבר לשאול ]שעדיין היה מלך[ החל לרדוף את דוד. באחד הימים באו אנשי 

גבול[ אל דוד, וסיפרו לו שהפלשתים מתכוננים לבוא אליהם  העיר קעילה ]שהיתה עיירת ספר השוכנת על ה 

למלחמה, ועל כן מבקשים הם ממנו לבוא לעזרתם. כאן יש לציין כי אנשי קעילה לא היו מאנשי דוד אלא מאנשיו 

של שאול המלך, ואמנם אם דוד המלך היה רוצה מאוד לבוא לעזרתם אך זו שאלה של סכנה בשבילו שיסגירוהו  

ול המלך. מה עשה? נמלך באורים ותומים האם טוב שייצא עם אנשי קעילה אם לאו? ענה לו הקב"ה:  לידיו של שא

דוד המלך מיד יוצא עם אנשי קעילה כשהוא לוקח עימו שש מאות  'לך והכיתה את הפלשתים והושעת את קעילה'.

מאוד. אך אנו חוששים  מאנשיו. אך אנשי דוד המלך באו בטענה ואמרו לו: אמנם אתה בדרגת עבודת ה' גבוהה

מהפלשתים, ומה לנו להיכנס לצרה זו. ואף אם ננצח הרי שאנו פותחים לעצמנו חזית נוספת מול אנשי שאול המלך 

שאל דוד המלך בשנית והקב"ה שוב ענה לו: לך עם אנשיך וניצחתם את פלשתים. ]אמנם   שבוודאי יסגירונו לידיו.

לעיל בשם  )פר' לך לך( ן בידם כח לנצח, כבר ביארנו בענין זה השבוע יש להעיר כי אם חשבו אנשי דוד המלך שאי 

השפ"א ע"ה מדוע המתין הקב"ה מלתת לא"א בן רק בגיל מאה, ומדוע לא הספיקו כביכול שבעים וחמש שנות  

ציפיה? וביארנו שכשא"א נצטווה למול את עצמו, נהיה אז כבריה חדשה ממש, מגוי ליהודי! ואז ההשפעה על יצחק 

ילא תהיה שונה לגמרי. וכמו כן כל אדם כשעובר מעבר ומתגבר עליו מתוך מסירות נפש לראות את יד ה' ולא ממ

להיכנע לטבעים שלו, הוא ממש נולד מחדש... ואף כאן אנשי דוד המלך שהתעלו מעל עצמם ללכת לעזור ליהודים 

בלו בזה כוחות מחודשים להילחם על אף שיש חשש שיסגירו אותם לשאול המלך ע"ה, אעפ"כ הלכו ובודאי שקי

 בפלשתים. ואמנם כפי שאמר להם הקב"ה ניצחו את פלשתים[.
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הניצחון הסגירו בני קעילה את דוד המלך לשאול. מה עשה דוד המלך ע"ה? שוב שאל באורים ותומים: האם  אחר 

לו ה': יסגירו. כששמע זאת דוד שאול המלך יבוא לרדוף אותי? ויאמר לו ה': כן. והאם ייאותו להסגירני לידו? ויאמר 

המלך ע"ה, מיד לקח את אנשיו וברח עימם למדבר זיף, ושם התחבא. ]ובמאמר המוסגר נגלה שנקרא מקומו זיף על  

שם אנשיו שהיו מזויפים. הראו לדוד המלך שהוא משלהם ואמרו לו ולאנשיו, בואו ברוכי ה'... אך באמת היו גם הם 

ָמנּו. פסוק מאנשי שאול[... וזהו ביאור ה ר עִּ ְסַתתֵּ ד מִּ ים ַויֹאְמרּו ְלָשאּול ַהלֹא ָדוִּ יפִּ כשהדגש הוא על המילה   ְבבֹוא ַהזִּ

שעשו עצמם כאנשי דוד... שאול המלך הגיע ודוד המלך ברח לעבר סלע אחד. אנשי זיף כיוונו את שאול המלך   עמנו.

ע"ה לאותו הסלע ושאול המלך כיתר את כל המקום. כעת לא נותרה לדוד המלך שום ברירה, או שיוצא ומסגיר  

רעב וצמא... מספר הפסוק: ויבא מלאך  עצמו, או שלאחר ג' ימים לכל היותר של כיתור ימותו חלילה הוא ואנשיו מ

ויאמר לשאול, באו פלשתים להילחם בישראל, ואם תישאר כאן לתפוס את דוד אזי לא תישאר בידך ארץ ישראל... 

 מיד קם שאול המלך וחזר למערכה עם הפלשתים וכך ניצל לעת עתה דוד המלך שוב מידיו של שאול. 

שהיה שאול חלוק בליבו האם   –אר רש"י במקום מהו סלע המחלוקת  ומב  'סלע המחלקות'.  –הסלע קיבל שם    ותוא 

לשוב ולהילחם על ארץ ישראל, או להישאר ולתפוס את דוד. אך יש לתמוה מהיכן הגיע לפתע ובזכות מה מלאך 

להציל את דוד המלך ע"ה? מבארים המפרשים, שמלאך זה הגיע בזכות דוד בעצמו. אם דוד המלך ע"ה היה נשבר  

רגע, הרי שהיה נתפס. אך דוד המלך ע"ה שלא חי את טבע הדברים, וראה בהכל התנהלות שמימית, חי שם באותו 

בכזה בהירות וביטחון, כי הרי לא היה לו כלל לאן לברוח. ובכח הבהירות הזו נברא מלאך ששכנע את שאול לעזוב 

 אותו ולחזור להילחם בפלשתים. וכעת נראה את הפסוקים וביאורם בפנים.

 

י. ֱאל  נִּ ינֵּ ְגבּוָרְתָך ְתדִּ י ּובִּ נִּ יעֵּ ְמָך הֹושִּ ים ְבשִּ  הִּ

ַבל לפני הקב"ה, ואמר: אם יש פקיד שרודף אותי, למי חובת ההשתדלות שלי לפנות?  מובא במדרש, שדוד המלך קָׁ

למנהל שלו. וכשהמנהל רודף הולכים לממונה עליו. וכן הלאה עד למלך. אך כשהמלך בעצמו רודף אותי למי אפנה?  

 אין לי למי לפנות אלא אליך השי"ת. ועל כן בשמך הושיעני ובגבורתך... 

 

י.  י פִּ ְמרֵּ יָנה ְלאִּ י ַהֲאזִּ ָלתִּ ים ְשַמע ְתפִּ  ֱאלהִּ

 אף שאין בי כח 'שמע אמרתי'שני מצבים. לפעמים כואב לאדם כ"כ עד שאינו מסוגל לדבר. וזה הביאור ישנם 

 מכיון שאני יודע ומאמין שאתה מאזין לי בכל מצב. 'האזינה לאמרי פי'להתפלל. ק"ו כשאדם מסוגל להתפלל  

 

ים ְלֶנְגָדם ֶסָלה.  מּו ֱאלהִּ י לֹא ֹשָ ְקשּו ַנְפשִּ ים בִּ יצִּ ים ָקמּו ָעַלי ְוָערִּ י ָזרִּ  כִּ

טענה, כי בכל זאת לעת עתה שאול הוא המלך, ואם הם לא   הם אותם זרים? על אנשי קעילה לכאורה לא היתה מי

היו מדווחים למלך שדוד נמצא אצלם, יתכן והיו נחשבים למורדים במלכות. אך עיקר הענין הוא על אנשי זיף. דוד 

המלך הלא לא נכנס לעיר שלהם אלא התחבא באחת המדבריות באיזור, ומה להם ללכת ולהלשין עליו?... הם  

ת במאמר המוסגר יש לבאר כי באמת איך יתכן שאנשים רשעים כאלו הצליחו להגיע עד שאול המלך, הזרים. ]ובאמ

כלומר שהיה צדיק וירא שמים ושלם בכל מעשיו? ובאמת  'משכמו ומעלה' הלא הפסוק כבר מעיד על שאול שהיה 

ומבאר שם שכשהיה   'מושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים'. ישנו מדרש 'שוחר טוב' שמבאר את הפסוק 

שאול אחוז ברעיונו לתפוס את דוד כמובן לסיבותיו השמימיות שלו, מאחז בכל בדל של מידע. ואנשי זיף ניצלו זאת 

לגבעת שאול לדבר עימו, כי בדרך הטבע לא היתה   – כפי שמתאר שם הפסוק שאמרו מתי נוכל לעלות הגבעתה 

 כמוהו[... להם כלל אפשרות לדריסת רגל במעונו של צדיק ופרוש

מבארים המפרשים, כי כולם ידעו שדוד נמשך כבר למלך, וזה רק ענין של זמן עד שהמלוכה תעבור אליו. ואם   עכ"פ

כן, מי שהולך להלשין כנגד דוד המלך הוא אינו רק מלשין בלבד אלא הולך נגד רצון השי"ת. ועל זה מכריז עליהם 

רה"ק מלובלין זי"ע מבארים באופן נפלא את היסוד הזה. הפסוק כעריצים שלא שמו אלקים לנגדם סלה. בשם ה

לכל אחד מאיתנו קורה שרואים או    'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם'.כתוב בפסוק:  
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כלומר אל תתירו  –שומעים דברים האסורים, אך גם אם זה קורה לאדם עדיין מבקשת ממנו התורה הק' ולא תתורו 

שלכם עם בורא העולם בעקבות ראיה כזו או אחרת, מאחר וכולנו בני אדם וכל אחד יכול לטעות ולהיכשל, את הקשר  

אך עדיין יש דרך לחזור... אותם אנשים אנשי זיף קובל דוד המלך ע"ה, אינם חפצים רק ללכת לשאול כדי להיות 

 ס האישי שלהם... נתינים נאמנים אלא כל רצונם הוא לחתוך את הקשר עם הקב"ה למען האינטר

 

נֵּה  י.   הִּ י ַנְפשִּ י ֲאֹדָני ְבֹסְמכֵּ ר לִּ ים ֹעזֵּ  ֱאלהִּ

הלשון המובא בפסוק זה מלמד אותנו על שני סוגים שונים של עזרה. ישנה עזרה פיזית שאדם עוזר באופן טכני   כפל

יזית. הפסוק לחברו. אמנם ישנה עזרה שהיא תמיכה נפשית, והרבה פעמים היא יותר מועילה מאשר התמיכה הפ

החיים של האדם נמדדים לא בהכרח לפי בריאותו הגופנית  'רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה'.אומר 

אלא ואלי בעיקר לפי בריאותו וכוחותיו הנפשיים. כשרוחו של האדם נכאה לפעמים גם התרופות לא בהכרח עוזרות 

וצה המונה כשישים ילדים קיבלו חולצות עם התמונה  לו. ]ישנו מחקר שעשו בארה"ב בבי"ח לחולי המחלה. קב

חיובית משמעותית  תגובתם לטיפולים שעברו היתה 'אני גאה להיות קרח'...שלהם כשהם קירחים ועליהן הכיתוב, 

הרבה יותר מאחרים שהתמודדו לבדם ונכנסו לייאוש וחוסר שמחה[... זה מה שמבקש דוד המלך שיהיו לו הכוחות 

 בכל המצבים הללו לא לאבד את המח.

במצב שלנו רואים כיצד הטכנולוגיה גונבת את שלוות הנפש מהאדם. וכבר מובא בתוספות יו"ט בסוף מסכת  היום

שבימות המשיח אין אדם שואל בשלום חברו... ובענין זה נביא ביאור נפלא ביותר על הפסוק שבפרשת  סוטה, שכותב  

עגלה ערופה, בה מסופר על אדם אורח שהגיע לעיר, ולאחר שיצא ממנה, נמצא על אם הדרך כשהוא ללא רוח חיים. 

א עגלה ולערוף את ראשה בנחל,  הדין הוא שמודדים לאיזה עיר קרוב המת ביותר, וזקני אותה העיר צריכים להבי

ומקשה רש"י במקום, 'וכי יעלה על לב 'ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו'...  וכמו כן לומר את הפסוק הבא:  

 שזקני בי"ד שופכי דמים 

אין    שהזקנים אומרים שלא ליווינו אדם זה לדרכו ללא שציידנו אותו קודם באוכל ושתיה לדרך'. ועל כן  –הם? ומתרץ  

להם חלק במיתתו. מקשים המפרשים, איזו שייכות יש לנתינת אוכל ושתיה לזה שאותו אדם נהרג, הרי יתכן בכלל 

שהוא נרצח בידי ליסטים וכדומ'? והביאור הוא על פי דברינו לעיל, אדם שמגיע לעיר ואף אחד לא נותן לו שלום ולא 

א ירוד בנפשו וכבר אין לו שום טעם להילחם על חייו, כי מתייחס אליו, כשהוא יוצא בחזרה ופוגש את הרוצחים הו

בין כה אף אחד לא דורש בשלומו... זהו מה שאומרים זקני ביה"ד: אדם זה כשיצא מעירנו היה בשיא כוחותיו, מכיון 

ן  נפשית ופיזית. זה מה שחסר היום בדור שלנו, כשאנשים ממעטים לצאת מ  –שאנו ליווינו אותו ונתנו לו צידה לדרך 

הבית וממעטים בשיחה מחמת פלאי הטכנולוגיה שתפקידה האמיתי הוא באמת לקשר בין בני אדם, אך האמת 

במציאות היא אחרת שונה... הגמ' מספרת בברכות שהנותן צדקה לעני זוכה לארבע ברכות, אולם הנותן צדקה לעני 

רואים שהתרומה הנפשית גדולה יותר   ומפייסו בדברים זוכה לאחד עשר ברכות. עוד יותר ממה שהנותן סתם מקבל.

 מהתרומה הפיזית עצמה.     

 

ם.  יתֵּ ְתָך ַהְצמִּ יב ָהַרע ְלֹשְרָרי ַבֲאמִּ  ָישִּ

זה ועוד רבים בתהלים הדומים לו, מתעוררת לנו שאלה לא פשוטה. הלא אנו מדברים כל הזמן בשיעורים על   בפסוק

יצד מובן דבר זה שדוד המלך לפתע כביכול נותן הוראות הדרך בה האדם צריך להאמין שהכל מאת ה', ואם כן כ

 ישיב הרע לשררי... איך מסתדר דבר זה עם דרך ההכנעה והשפלות. –ברורות מה לעשות עם אותם אנשים 

ר' אשר זי"ע, כי התורה הק' מספרת לנו בפרשת ערי מקלט על אדם שרצח בשוגג. לכאורה כיצד דבר זה קורה?   ארב 

לא יהיה לו הסבר מדוע זה קרה לו. אך אנו יודעים שיש לקב"ה חשבון מדוקדק מה צריך לעבור אם נשאל את האדם  

על כל אדם. א"כ אמר דוד המלך ע"ה, הלא אותם אנשים שמצירים לי, זה כלל לא הם אלא הסטרא אחרא שמתלבש  

יב, עם כל זה, אין לאנשים בהם כדי לעשות את שליחותו. ואף כי מובא שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חי

הללו קשר ישיר למעשיהם. וראיה לדבר אנו מוצאים שכשברח דוד המלך מבנו אבשלום, מסופר ששמעי בן גרא 

, אך לאחר מכן כתוב שהתחרט מדוע 'והוא קיללני קללה נמרצת' פגש אותו וקילל אותו כפי שאומר שם הפסוק, 
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ו ישירות היה שמעי מקבל כח יותר גדול מהסט"א להשיב מלחמה. קילל את המלך... כעת, אם דוד המלך היה נלחם ב

. ובדבר זה עצר אותו לבד. וכמו כן כאן מתפלל דוד 'אלקים אמר לו קלל'אך דוד המלך מיד אמר: אל תגעו בו כי 

 המלך ע"ה ישיב הרע לשררי באמתך הצמיתם,  

ילא ייצא מאנשים אלו הרוע הטמון בהם, על ידי שאני אכיר באמת שלך, שאתה מנהל אותי בכל המצבים האלה. ממ

באותו  –, שם 'שם יתפרדו כל פועלי און' כמו חדר חשוך שכשמכניסים בו קצת אור והחושך נעלם מעצמו. כמו כן 

מקום שאדם נותן את המחשבה הנכונה להתקשר לה' ממילא ייפרדו ממנו כל המציקים לו. בענין זה יש עוד ביאור 

אדם צריך לדעת כי כל מה ' אלוקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלוקיך'. 'ויהפוך ה נפלא על הפסוק, 

את הקללה   לך שהקב"ה מביא עליו זה ברכה, גם אם לו עצו זה נראה כקללה. וזה אומרת התורה הק', ויהפוך ה"א 

שמאמין  לברכה, כלומר לך שאתה חושב שזו קללה לך הקב"ה צריך להפוך את זה שייראה כברכה, אך באמת מי 

 רואה בחוש שגם מה שנראה כקללה חלילה הוא בעצם ברכה. 

 

י טֹוב.  ְמָך ה' כִּ ְנָדָבה ֶאְזְבָחה ָלְך אֹוֶדה שִּ  בִּ

המלך ע"ה מלמד אותנו שמי שהולך בדרך זו של אמונה מיד נושע בישועה מופלאה כפי שלו עצמו קרה בדמותו   דוד

הסיבה שהקב"ה ברא אותנו בעולם   ם זו יצרתי לי תהילתי יספרו'.'ע של המלאך שבא לשאול... נאמר בישעיה הנביא:  

היא כדי שנספר את נפלאותיו. כל אחד יכול להוציא ספר שלם על סיפורי ההשגחה שעובר. כשאדם חושב שהוא  

 יכול בעצמו להתנהל אזי הוא מוגבל, אך כשחי באמונה ונותן לקב"ה את ההנהגה, אז רואה ישועות.

 

י.  ינִּ י ּוְבֹאְיַבי ָרֲאָתה עֵּ יָלנִּ צִּ ָכל ָצָרה הִּ י מִּ  כִּ

דוד המלך ע"ה, כשאדם הולך בדרך הזו, אזי הוא ניצל מכל צרה שבאה עליו. מספרים על האוהב ישראל  מסיים 

מאפטא, שהיו באים אליו מכל מיני קהילות כדי שיעזור להם לתקן תקנות בקהילה. כאן השוחט לא בסדר וכאן ענין  

ר... עד שלא היה לא פנאי ללמוד כלל. אמר לעצמו: אם אשב ואתקן את כל העולם לא אגמור אף פעם, אתקן  אח

'אדמך אכנך ולא ידעתיך הנך  את עצמי וממילא יפסיקו אנשים להגיע... כמו כן אנו אומרים בזמר 'אנעים זמירות' 

נו בכל מיני אופנים. אם אדם מחפש כשאני מנסה לדמות את הקב"ה הרי שהוא מתגלה אלי אחד בכל הדמיונות'

להתמודד לבד עם כל מצב, הרי שהוא לא יכול מרוב מצבים ודקויות. אך אם כל דבר מקשר לה' ממילא לא משנה 

מה עובר עליו תמיד יגיע לתכלית של הדבר. כך מסיים דוד המלך ע"ה, כעת כשאעבור את המצב הזה עם שאול 

רה של מכל צרה הצילני, כבר עכשיו אני חי זאת ולא מחכה להתמודדות המלך אני כבר אומר מראש שאני חי בצו

 הבאה. 

 אמרתי ונושעתי 

 אחרי שיעור זה לא נותר אלא לחזור לתחילתו של השיעור לומר את הפרק ולנסות להתחבר דרכו.הארת המערכת:  

* 

 

 "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  

נו בקול, אבל שוש אשיש בה' והיה ה' מבטחם לטובתם האמיתי בגשמיות ורוחניות  הולך וחזק האוד והאלוקים יענ 

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

גן מפריד  התקרבות המלכות להשוות היהודים להבדיל עם הגוים בכמה ענינים ונימוסים שונים, ודברי שריהם הם נר 
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אלוף אשר אמריהם החליקו להתקרב. ומעשה ארץ מצרים יוכיח כמבואר בזוה"ק כוונתו ית' להגלותם למצרים  

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

 שלא שינו את שמם ולשונם. 

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

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

האמונה יהודי צריך לראות ולחיות בכל רגע שהקב"ה מנהיג לו את העסק.  והביאור בתשובה זו הוא כי על פי דרך 

וא"כ דבר ראשון אין מה להבהל מכיון שמי שהנהיג אותנו עד כאן עדיין ממשיך להנהיג אותנו. ועוד יותר מכן האדם 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בפרנסה. 

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

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

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, 

 ולבסוף נוכחו לדעת שהתורה היא אמת. 

, 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 

מפריד את אלופו של עולם, כי הוא לא מנסה לתת שום מחשבה מצידו שהקב"ה נמצא עימו   -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 

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

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

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

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

ש, והקרבתם  ממשלת השר לחול עליהם בחזקה להיות למעלה הימנו, משא"כ אתם למדתם עליכם אלופים לרא 

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

 ויפדה אתכם מכל צרותיכם הקל המושיע". 

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

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

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

ם, אם בנימוסיהם וממילא גם בגזירותיהם, ועל כן באה  הגוים ה"י, והבעתם בכך את הסכמתכם להיות כפופים תחת

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. 

מנם נכון הדבר בכל זאת מה יעשו בענין הפרנסה הרובצת על כתפם? כותב הפרי הארץ על הפסוק  כעת אם א ך

"באלוקים אהלל דבר בה' אהלל דבר". אלוקים הוא הצמצום ובגימטרייא 'הטבע', והחיות שמחיה את הצמצום הוא  
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אותו לישיבה גבוהה   ההוי"ה. וכל הטבע נברא בכדי שנגלה דרכו את ההוי"ה המחיה שלו. וכמו ילד שמכניסים

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

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

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

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. 

וכשזה הופך למציאות אז ממילא השרשרת מתחילה להסתובב... אך אם כל הפרנסה היא רק סיבה, ולא עשירות 

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

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

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

( 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  

 הרחיקה מפתח בחתם, כי מאחר שהקטרוג עליהם אין הברכה שורה בה". המחיה, ירחיקו אותה מה שאפשר ל 

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

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

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  

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

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

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

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

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

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

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 

ו ומנו כי בדיוק לפי הצטרכותו היה בשק... עכ"פ זה מה שכתב להם הפרה"א, כי אחרי שראו לחתונת בנך, וספר

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

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

"כללא דמילתא האמונה ובפרט בשעת הדחק שאני, שליבו של  ית'. וכותב עוד שכן היה בזמן הבעש"ט הק', שנתר 

אדם מאליו נכנע, ומוכן ומזומן וקרוב הדבר מאוד בפיהם ובלבבם להאמין, שהרי כל הניסיונות והדוחק הם לקרב  

 לבם של ישראל לאביהם שבשמים". 

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

 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 הטיבם באחרית שלום".  הניסיון להכי הוא בא לנסותם ל 

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

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

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

 ומם קרנם למעלה יותר בהסבתם לסיבות אחרות...

 * 
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 כי יצפנני בסכה-למען ידעו דורותיכם 
 

 " למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל" 

 "הידיעה" 

המושג "ידיעה" "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות   נאמר בפסוק זה מה שלא מצאנו באף חג ומועד.  מעניין ומיוחדדבר  

ככלל המושג ידיעה הוא הבנה מעמיקה מעבר להבנה בסיסית ויש להבין מדוע דווקא  .הושבתי את בני ישראל"

 במועד זה ובהקשר לקיום מצוות סוכה נאמרה ידיעה זו?

 ים הנוראים סוכות לאחר הימ 

הנה ידוע ההקשר הנפלא שיש בין הימים הנוראים הלא המה ראש השנה ויום הכיפורים לימי חג הסוכות וכפי 

לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא ה' מעוז חיי ממי אפחד" " שהדבר בא לידי ביטוי בפרק הנאמר מדי יום במשך ימים אלו  

 טובבמדרש תהלים שוחר ו)תהלים, כז, א( 

אֹור  רבנין פת רי קרא בראש השנה וביום הכיפורים. אֹוִרי בראש השנה שהוא יום דין. שנאמר )תהלים, לז, ו(, ְוהֹוִציא כָׁ

ִים. ְוִיְשִעי ביום הכיפורים. שיושיענו וימחל לנו על כל עונותינו ֳהרָׁ ֶטָך ַכצָׁ והמשך הפסוק "כי יצפנני בסכה   .ִצְדֶקָך ּוִמְשפָׁ

 ר אהלו בצור ירוממני" והם ימי הסוכות.ביום רעה יסתירני בסת

ממזמור זה של דוד המלך ע"ה מוכח שהדרך היחידה להגיע לימי חג הסוכות הוא דרך המעבר של ימי ראש השנה  

 ולאחר מכן יום הכיפורים או אז באים ימי הסוכות.

 הנוראים?  ויש להבין במה שונה חג הסוכות מחג הפסח או שבועות שדווקא מועד זה הוא אחרי הימים

 דין ודברים של אומות העולם, ומצוות הסוכה 

הגמרא במסכת ע"ז דף ג' עמ' א' וב' מביאה את הדין ודברים שיש לאומות העולם עם הבורא יתברך. שהם מבקשים  

נתנה לנו ראש. והקב"ה מנסה אותם במצוות סוכה מצוה קלה יש לי וסוכה היא. וכאשר נכנסים לסוכה מוציא  

מנרתיקה והגויים מבעטים בסוכה. שואלת הגמרא והרי בדין עשו דהרי מצטער פטור מן הסוכה.   הקב"ה חמה

 מתרצת הגמרא שאמנם פטורים הם אך בעוטי לא מבעטינן.

וכן הביא הטור בסימן תרכה' שהסיבה שהקב"ה עשה את הסוכות בזמן זה הוא בדוקא בכדי להראות שישראל  

 זו הקלים בעולם נוח למצוועושים רצון ה' יתברך על אף שאין א 

 מבואר בדברי חז"ל אלו שיש בחג הסוכות עניין מיוחד שמתייחס באופן ישיר לאומות העולם.

 ומצוות הסוכה היא זו שמוכיחה על הקשר בינינו לבין הקב"ה. 

 לקיטרוג אומות העולם – הקרבת שבעים פרים  

מה שלא מצינו במקום אחר ובחג אחר שום התייחסות וכמו כן אנו מקריבים שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולם  

 מיוחדת לגויי עולם.

בחג כנגד שבעים  נקרבים שבעים פרים היו ע"א(: קלז )]לקח טוב[ במדבר פרשת פינחס דף זוטרתא ובפסיקתא

והולכים כך אומות העולם. ופר אחד איל אחד בעצרת כנגד ישראל גוי אחד בארץ. וכשם שהיו פרי החג מתמעטים 

בהקרבת הפרים כנגד אומות העולם   האנו למידים מדברי מדרש אלו שאין הכוונ הכנענים כלים וישראל אין כלים.

 סתמית אלא עיקר העניין הוא עפ"י דברי המדרש הוא הלימוד על התמעטותם של גויי עולם.

 לתיקון אומות העולם   – הקרבת שבעים פרים  

 רבה נראה לכאורה היפוכם של דבריםוהנה באם נתבונן בדברי המדרש 
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ִתי    ואומות  הוא בכדי לכפר על אומות העולם.  של עם ישראל  שהמעשה העולם כפויות טובה. על הפסוק "ַתַחת ַאֲהבָׁ

ה" )תהילים, פרק קט, פסוק ד( נאמר במדרש רבה  )במדבר רבה, פרשה כא, פסקה כד(   :1ִיְשְטנּוִני ַוֲאִני ְתִפלָׁ

רבון העולמים, הרי אנו מקריבין עליהם שבעים פרים, והיו צריכין לאהוב אותנו, והם שונאין אותנו, אמרו ישראל:  

ִתי ִיְשְטנּוִני". "ַבּיֹום ַהְשִמיִני ֲעֶצֶרת ִתְהֶיה  –לפיכך אמר להם הקב"ה: עכשיו הקריבו על עצמכם  שנא' "ַתַחת ַאֲהבָׁ

ֶכם יחַ  …לָׁ ה רֵּׁ ה ִאשֵּׁ ד ְוִהְקַרְבֶתם ֹעלָׁ ד ַאִיל ֶאחָׁ משל למלך שעשה סעודה שבעת ימים, וזימן כל  ".…ִניֹחַח ַלה' ַפר ֶאחָׁ

בני אדם שבמדינה בשבעת ימי המשתה. כיון שעברו שבעת ימי המשתה, אמר לאוהבו: כבר יצאנו ידינו מכל בני 

: "ַבּיֹום ַהְשִמיִני ֲעֶצֶרת כך אמר הקב"ה לישראל  ליטרא , או של דג, או ירק.  –המדינה, נגלגל אני ואתה במה שתמצא  

ֶכם  בפר אחד ואיל אחד.  –" )במדבר, פרק כט, פסוק לה(.  גלגלו במה שאתם מוצאים …ִתְהֶיה לָׁ

   ויש להבין עומק העניין בהבאת השבעים פרים כנגד אומות העולם?

 ף חג האסי 

ם חג האסיף לחג הסוכות מוצאים אנו את הש - מלבד שאר שמותיה של חג הסוכות היא נקראית גם "חג האסיף" 

ֶדה"... )שמות, כ"ג, טז ְסְפָך ֶאת ַמֲעֶשיָך ִמן ַהשָׁ נָׁה ְבאָׁ את ַהשָׁ ִסף ְבצֵּׁ אָׁ ֹכת  "  (בפסוק מספר שמות: ..."ְוַחג הָׁ ַחג ַהסֻּ

ַמְחתָׁ ְבַחֶגָך ְרְנָך ּוִמִּיְקֶבָך: ְושָׁ ְסְפָך ִמגָׁ ר ְוַהּיָׁתֹום ַתֲעֶשה ְלָך ִשְבַעת יִָׁמים ְבאָׁ ִוי ְוַהגֵּׁ ֶתָך ְוַהלֵּׁ ה ּוִבְנָך ּוִבֶתָך ְוַעְבְדָך ַוֲאמָׁ  ַאתָׁ

ֶריָך:" )דברים, ט"ז, יג נָׁה ֲאֶשר ִבְשעָׁ ַאְלמָׁ בתקופת האסיף   אהציווי המיוחד לעשות את מועד חג הסוכות דווק (יד-ְוהָׁ

 א הוא מאת ה' יתברך ולכך דווק לבא לתת לימוד גדול לאדם כמובא בדברי המפרשים שכל מה שעושה אדם הכו

אולם באם נתבונן בעומק הרעיון הטמון בחג זה  בשעה זו על האדם לדעת שכל מה שהשיג הוא מאת השם יתברך.

 היות עובדים את השם יתברך בחג מיוחד זה.נראה את החיוב העצום ללמוד וללמד את עצמנו כיצד עלינו ל

 ויעודם - סוגי בריאה 

לא הרי הדומם שאין בו חיות כהרי הצומח שיש   ישנם כידוע ארבעה סוגים של בריאה. הדומם, הצומח, החי, המדבר,

בו חיות ולא הרי הצומח שאין בו חיים כהרי החי שיש בו רוח חיים ולא הרי החי שיש בו רוח חיים כהרי המדבר שיש 

הקב"ה יצר את האדם עם כוחות משולבים המרקם המיוחד שממנו בנוי האדם  בו כוח רוחני ודעת. לרוח ממללא.

בריאה. כל הבריאה כולה מתחלקת למושגי גשם ורוח. דרך כלל אין האחד נוגע בחבירו. הגשמי  לא מצוי באף דבר ב

החי בעולם הלא המה בעלי חיים. משולבים  אמנם במידת מה בשני הכוחות. יש  הינו מגושם והרוחני הינו רוחני.

 הכח הגשמי. בהם נפש בהמית מחד שיש בה מימד רוחני יותר מאשר הדומם והצומח. ומאידך יש בה את

האדם הינו היצור היחיד שיש בו את שני הקצוות הקיצוניים ביותר מצד אחד דעתו ושכלו מעידים על הכוח הרוחני 

שיש בו. מצד שני יש בו את הגשמיות. ולא עוד.אלא  שניתן כוח ביד האדם ע"י הכוחות הרוחניים שבו לגשם עוד ועוד 

מצא  סוק תמידי רק בטיפוח החלק הגשמי ע"י ידי דעתו ומחשבתו.את החלק הגשמי שנמצא ממילא בו, וזה ע"י עי

 שהאדם יכול להטביע ולהרוס את כל הכוח הרוחני שבו ע"י שישקיעם בדברי הבל ורעות רוח.

 מערכת המצוות 

מערכת המצוות שנתן לנו הקב"ה. עיקר מטרתם היא לתת עליונות לחלק הרוחני שבנו. כלומר בכדי לשבור את  

ן הכוחות הגשמיים לבין הכוחות הרוחניים שדרך כלל הכוח הגשמי על תאוותיו ורצונותיו הם קרובים יותר האיזון בי

לאדם. נתן הקב"ה מערכת שלימה של מצוות עשה וכמו כן מצוות לא תעשה שעל ידם יוכל האדם לשבור את האיזון 

את הכוח הגשמי עד כדי שבסופו יוכל   ויכולתם של המצוות היא כה גדולה שבכוחה לעדן  לטובת החלק הרוחני שבו.

 לחיים גשמיים.  תלהיות בעצמו כוח רוחני ללא שום השתייכו

הדרך היחידה בעולם שיכולה לשמר את כוחו של האדם לא ליפול ברשתי החיים הגשמיים היא אך ורק מערכת  

 המצוות שנתן לנו הקב"ה. 

עיקר העבודה בהם היא אקטיבית ומעשית כלומר שאנו  באם נתבונן בכל המצוות הקיומיות שאנו מחויבים לעשותם  

 מצווים להתעלות מהכוח הגשמי שלנו ולעשות את רצון הקב"ה שע"י כך נהיה יותר מתוקנים ונעלים.

 
 וכך גם במדרש תנחומא,פנחס, פרק טז(. 1
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 לחסות בצלו 

אכן במצוות ישיבת הסוכה באה לידי ביטוי הכוח החזק ביותר במערכת המצוות. הקב"ה מבקש מאתנו להגיע לרמה  

במצוות סוכה אנו מתנתקים לגמרי מהווי הגשמי  בעה ימים את הגשמיות שבנו ונחסה בצל כנפיו.כזו שנעזוב לש

 שבנו ונכנסים כולנו בלי שום מחיצה גשמית לתוככי השכינה הלא היא הסוכה. 

 "וסוכה תהיה לצל יומם"

 "ה' שומרך ה' צלך" 

 - וסוכה תהיה לצל יומם  מתוככי האדם.  ההבדל בין שומר לצל, ששמירה היא משהו חיצוני מבחוץ אך צלך הוא משהו

 פירושה שהכוח של הסוכה זה לחדור לעומק חיי האדם והפוך אותו את גשמיותו לחלק רוחני נעלה.

 

 התקופה שהאדם רואה בגשמיותו ערך והצלחה היא כאשר מפעלו עומד ומתקיים.

היוצר שבו מוטל עליו להפנים שאין מכוחו מאומה   חבתקופה שהאדם אוסף את התבואה ומרגיש את הכו אדווק

הוא מאת הבורא יתברך. ולא עוד אלא שאת כל שמחת פועלו והצלחותיו הגשמיות הוא מחויב להביאם אל   לשהכו

 האמונה בבורא עולם שהוא זה אשר נתן לו הכוח לעשות את החיל הזה. 

ת זו אינה פשוטה היא דורשת הכרה פנימית וראיה מעמיקה אל תוככי נפשו, ומשום כך כוח עבודה זו עבודה רוחני

יכולה להיות חלק מהאדם רק לאחר שעבד את הקב"ה והכיר את מלכותו יתברך בימים הקדושים והנעלים ימי ראש 

בקרבו את ההרגשות האלוקיות    השנה ויום הכיפורים. בימים אלו הוא נדרש לעזוב את הכוחות הגשמיים שבו ולפתח

והרוחניות שבקרבו. או אז לאחר ההשגות הנעלות הללו יכול עתה לעלות מדרגה נוספת לפנות אל החלק הגשמי 

 שבו ולסחבו אל אותם רגשות עזים של דביקות בהקב"ה. 

 טענת הגוים לחלקם במצוות 

  ה עצמם מערכת מצוות ואף אם המצווהמובאת במסכת עבודה זרה היא שגם הם מוכנים לקבל על  םענת הגויט 

תדרוש כוח ואמצעים מיוחדים הם מוכנים לכך כי גם הם מבינים שיש בכוח הרוחני עליונות מהכוח הגשמי. אומר 

להם הקב"ה אין שום צורך בכוח ואמצעים מיוחדים. אלא יסוד המצוות הוא המהות שבהם ומצוות סוכה היא זו 

ות שלא די בעשייתם מעשה סתמי גרידא המוכיחה על כל הדרך והמהות של מצוות השם על היעד והיעוד שיש במצו

 אלא יש במצוות את הכוח הרוחני להפוך את התפיסה הגשמית שיש באדם ולהפוך את החומר לרוחני.

ואף שהיו בועטים בסוכה על פי ההלכה שהרי מצטערים הם אך בעצם הבעיטה הם הוכיחו שאין להם חלק ונחלה 

עליונות הרוח על הגשם אך בשום אופן אינם יכולים  ורוצים באלוקי ישראל. הם אומנם מוכנים להכיר בעובדת 

 לנסות למשוך את החומריות או לבטלם בכדי לחיות חיים רוחניים.

 וזהו הכוח הייחודי שיש ליהודי הידיעה הברורה והשאיפה כל חייו לקחת את חייו ולמוסרם למען הבורא יתברך.

 שפע גשמי ותביעה רוחנית - בעים פרים ש 

ם המוקרבים בימות החג גם הם באים לבטא את המציאות הגשמית המושפעת לעולם שכל ההשפעות  שבעים הפרי

שאנו רואים מול עינינו בהצלחותיהם הגשמיות של הגוים הם רק מהכוח של השפע הרוחני שיש בעולם וללא הפרים  

 שהם כנגד אומות העולם לא הייתה יכולה להיות שום שפע גשמי לשום דבר בעולם.

ו עושים דוקא בחג של סוכות שאנו מגיעים להכרה העליונה והמיוחדת שאין שום קיום אף לא הגשמי לולא וזה אנ

 הכוח הרוחני שיש בעולם.

אך בדיוק באותה עבודה שהיא נותנת את ההצדקה לקיום השפע הגשמי באותה נשימה זהו קיטרוג אדיר על הגויים 

יהם היא אך ורק גשמית ואינם מסוגלים להכיל בקרבם את שלהם אין את ההבחנה המיוחדת הזאת שכל צורת חי

 עומק הרעיון של קידוש החומר וביטול הגשם. 
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נמצאנו למדים שדווקא מתוך אותה העבודה הנעלית המשפיעה על העולם היא זו שמקטרגת יותר מכול על אומות 

 העולם. שאין כמו עם ה'. 

 פנה צ ידיעת הה 

 בסכה""למען ידעו דורותיכם" "כי יצפנני 

זאת ידיעה עמוקה ולא סתם ראיה שטחית כי דווקא במצב של הפשטת החומר שם צריך את הידיעה המעמיקה כי  

לולא ההבחנה העדינה הזו לא נגיע לשורש עניינה. ההצפנה המיוחדת הזו היא סוד עניינה הגדול והנעלה של הסוכה  

 וידיעה עמוקה ורחבה יש בתוכנה.

* 

 ו  "שפת אמת תרל

 ד"ה ענין סוכה 

  ולכן. בישראל שבר מצד' ית רוממותו  לפי גודל שבישראל הפחות או הגדול בין ה"ב המקום  לפני הפרש  מה באמת כי

 .ה"הקב לפני וריח טעם  מעלה  ואז ישראל כלל  תוך עצמו  לבטל העיקר זה

 תרל"ט

 הללו  בימים הושענות לומר קבעו ל"ז חכמינוד"ה 

  '.ית לפניו להתפלל הכנעה י"ע רק ריח ולא  טעם לא לערבה בדומין גם' ית להבורא שיש החן  וזה

  שיש  אותן על החן העיקר אמנם'. ית לפניו ערב שקולן יעקב קול הקול בירושתו מתגאה ש"כמ בפה ישראל של וכחן

  שיותר שיודע ידי על. בערבה עצמו ומדבק ישראל לכלל עצמו שמכניס ביחד האגודה י"ע כן י"ואעפ. וריח טעם להם

'  כו ובהמה אדם נאמר  ז" וע. בערבה רק  ואחזו המינים כל  חכמים הניחו  לכן. מעשיו מבכח בתפלה  נושע  להיות יכול

 ': ית הבורא לפני כבהמה עצמן  ועושים בדעת שערומין

 

 ' וגוילין 'אותיות פורחות  

גם ביום מתן  ויש להבין מדוע? ובשמחת הכנסת ס"ת. ,בשמחת נישואין בחופה,שמשתמשים  םאנו מוצאי פעמיים ' 

במדרש על הפסוק וירד ה' על הר סיני, איני יודע אם הנמוך  מובא  של הקב"ה... 'יום חופתו'תורה מכנים זאת חז"ל 

בא ובבית אהרן מקרלין מהגביה את עצמו או הגבוה הנמיך את עצמו, כתיב וירד ה' סימן שהגבוה הנמיך את עצמו.  

  שאם לא כן כיצד זה היינו מגביהים  ני בני,החיית :זי"ע, ואמר לו [הראשון]מקרלין מדרש זה לאביו ר' אשר  ה אהר ש

 ...עצמנו

שאדמו"ר זי"ע היה נוהג לצאת לכל הכנסת ס"ת שהיה רואה. ובאר פעם, כי שמחת הכנסת ס"ת היא שמחה   ידוע

נותן התורה, לאמר שבכל יום ויום אנו מקבלים  'התה ארוך של כולם, מאחר ובכל יום אנו אומרים ברכת התורה, ב

"כ לכל יהודי באשר הוא יש שייכות עם א'בכל יום יהיו בעיניך כחדשים'... מחדש את התורה וכפי שבאר רש"י ז"ל 

 ולהלן נבאר אי"ה ביתר עומק. התורה, וממילא צריך ללכת לכל הכנסת ס"ת שפוגשים.

היא המקשרת בינינו ובין הדורות שלפנינו עד האבות הק'. וכך היה מבאר הרה"ק מביאלה זי"ע את מאמר   החופה 

אל תחזיק טובה זו לעצמך אלא העבר אותה הלאה לדורות   'אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך'... חז"ל,  

הבאים למען ילמדו גם הם וימשיכו את הקשר הזה של התורה הק'... כי זהו אחד התפקידים העיקריים של האדם, 

א"כ כפי שלוקחים ילדים ושמים 'כי לא תשכח מפי זרעו'.  לקחת מהדור הקודם ולהעביר לדור הבא, וכמאמר הפסוק  

לחופה כדי להמשיך את הדורות, כמו כן בהכנסת ס"ת אנו נכנסים גם תחת החופה כדי לתת את אותם מתחת 

 ההמשכיות הזאת הלאה. 
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ב כדי שיקיימו את התורה. אמרו כלל ישראל: הלא הבטחת רֵּׁ שכשרצה הקב"ה לתת את התורה ביקש שיביאו עָׁ מובא  

של   יד קדשם יק. אמרו, נוסיף גם את חתימתלנו את ארץ ישראל, תהיה היא ערבה לנו. אמר הקב"ה אין זה מספ

בים את בנינו הבאים אחרינו. וע"ז האבות הק'. אמר הקב"ה: עדיין אין זה מספיק, או אז אמרו בני ישראל, נביא כערֵּׁ 

שהיה עובד אחד שבזכותם קיבלנו את התורה הק'. ידוע המעשה על אדם  'מפי עוללים ויונקים יסדת עוז'.נאמר 

ועד ערב, אך על שני דברים היה מקפיד מאוד, שיעור גמרא בבוקר ושיעור בערב. אך בעוד שבבוקר היה קשה מבוקר  

משתתף בשיעור במלוא המרץ, הרי שבערב לאחר יום העבודה הקשה היה נרדם מיד על הגמ'. יום אחד שאל אותו 

ענה לו היהודי: בבוקר הנני צמו? ד שיעור מדוע הינו טורח כ"כ על שיעורי הערב אם אינו מצליח להחזיק את עיהמג

בא בשביל עצמי ואז אני ב"ה לומד, אולם אף אחד לא יודע שאני הולך ללמוד כי ילדי בטוחים שיוצא אני לעבודה, 

 אולם בערב כשאני חוזר מהעבודה ויוצא בשנית אז הם יודעים שכעת אבא הלך לשיעור ללמוד...

)כלומר שהיה  מרום מצאו לקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות. גמ': אמר ר' יהודה אמר רב בשעה שעלה משה ל 

אמר לפניו רשב"ע, מי מעכב על ידך? אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות לסוף כמה דורות   כותב תגים לאותיות(

ועקיבא בן יוסף שמו ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. ולא ידע משה רבינו מה הם הדרשות  

 שבה דעתו'... י תשש כוחו, עד ששמע הלכה למשה מסיני ונת הללו ו

להבין הלא משה רבינו הוא זה שהוריד לעם ישראל את התורה ובודאי שידע אותה לפני ולפנים, א"כ כיצד זה את  יש  

יבוא  רישים  שש  יהתגים לא ידע לבאר? אמנם ידוע שאיתפשטותא דמשה בכל דור ודור, וכמו כן ידוע שישראל בר"ת  

לכל יהודי יש אות בתורה, כל יהודי שלומד תורה ומוסר נפשו לתורה, משה רבינו מתפשט בתוכו.  תורה.לות ותיא

על זה  כקוץ בלבד... –הם אינם נראים כאות אלא רק ברמז אמנם ישנם יהודים שלא זכו ללמוד תורה, ומבחוץ 

'מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו'... יכול רק ר"ע שארבעים שנה אמר    היה דורש כל קוץ וקוץ.  מספרת לנו הגמ' שר"ע

וזה מה שר"ע מלמד אותנו   תילי תילים של הלכות.והטעם הוא שבכל 'קוץ' שכזה ישנם    ,להכיל כל אחד ואחדולקרב  

ע כי הוא רק רומז מבחוץ אל  דַ נֵּׁ  עַ דֹ שלכל אחד יש חלק בתורה, ואף אם הוא נראה כקוץ בלבד ולא כאות ברורה יָׁ 

ה כה גדולה היתה אצל רחל לָׁ כַ הפנימיות הענפה שיש לו בפנים. והפעם הראשונה שאנו נתקלים בתופעה זו של הַ 

כאות אלא רק  היה שזיהתה את הפוטנציאל הטמון בו, ואע"פ שלא נראה אשת ר"ע, שנתנה בו כח ואימון משום 

 כקוץ.  –ברמז 

בשם הרה"ק השר שלום מבעלז זי"ע, שהתגים מתויגים על ז' אותיות בלבד והם, שעטנ"ז ג"ץ. כל אות נראית   מובא 

, שמר"ה ועד שמיני עצרתמתויגת כמו כתר מג' תגין. ואם נחשב ג' תגין כפול שבע אותיות עולה כ"א, רמז לכ"א ימים  

 שבהם הקב"ה מחכה לכל אחד ואחד מאיתנו שיבוא ויחזור בתשובה. 

מן הדין. וזה מה שאנו אומרים בתפילות ר"ה כולו יכולני לפטור את כל העולם  –של ר"ע היה רשב"י שאמר  תלמידו

יכולותיו... רשב"י גם מלמד אותנו כי אצל הקב"ה כולם שוים. כל אחד וניסיונותיו כל אחד ו 'השוה ומשוה קטן וגדול'

. היכן מרומז דבר 'ואפילו לפחותים הוא לכל, כך רשב"י רשב"י לכל קב"הכשם שה 'דרך זו להכיל כל אחד, וכמובא 

מהו  ואם לאו הספר פסול. זה בתורה? אצל רשב"י מצינו חידוש, ידוע שכל אות בתורה חייבת שתהיה מוקפת בְגִויל

אותו גויל? הגויל הוא אור כ"כ מופשט שאי אפשר לראות בו לא טעמים לא נקודות לא תגים ולא אותיות, אבל יש 

 שם נשמה שזה הקב"ה בעצמו!! 

שרוקדים עם הס"ת סגור. לכאורה  מחה הגדולה של שמחת תורה, וכן בהכנסת ס"ת, שניתן גם לבאר את ה עפי"ז

חים להראות לכולם את התוכן של התורה? אך המשמעות הרבה יותר עמוקה  היינו צריכים לרקוד עם ספרים פתו

כשרוקדים עם הס"ת סגור, אז אנו מראים את האחדות שלנו עם כולם, הן עם מי שמתבטא באות, והן מי שהוא רק 

השוה    באותיות והוא בבחינת  תג, וק"ו מי שהוא לא ניכר בכלל כאותו גויל, שהוא אור כ"כ גבוה שלא יכול להצטמצם

זאל נשפע ווען רחמים וחסדים טובים ומשוה קטן וגדול. רק אחדות שכזו יכולה להביא את האדם לשמחה אמיתית. 

 על כל ישראל אמן! 

* 

 

 מאמרים 
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 לתגובות והצטרפות:

spinkarebbe@gmail.com 

 

כמו חיבוק כשאנו בשם האריז"ל שמאלו תחת לראשי זה ר"ה וימינו תחבקני זה סוכות. סוכות הם אושפיזא דאהרן: 

בתוך הדפנות, גם שתי דפנות כהלכתן ושלישית אפי' טפח כשר בסוכה, וזה רומז לחיבוק שהיד מהכתף עד הזרוע  

ועד סיום האצבעות היינו השלישית טפח.  כף הידהן שתי הדפנות כהלכתן והשלישית מכף היד פרק ע ועד ומן הזרו

 ות...ם בסוכה הקב"ה מחבק אותנו ע"י הדפניכשאנו יושב

 

קשה עלי פרידתכם. מבארים מלשון פירוד, מחלוקת וחוסר אחדות קשה לקב"ה וכואב לו. ומהו לשון עלי? שאפי'  

 שהמחלוקת היא בדברים הקשורים אלי גם זה קשה, כי העיקר הוא להיות באחדות.
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