
  פרי הארץ נח תשפ"ב                                                                                         בס"ד

  צוותא חדא   – מצוה 
  

אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו. ויש לתמוה אלו תולדות מנה הפסוק  
ולא הביא כלל את שמות ילדיו? ומבאר רש"י במקום ללמדך שעיקר תולדותיהן של 

יש משהו במעשיהן של צדיקים שדומה לתולדותיהן.   –צדיקים מעשים טובים. כלומר 
  והמכנה המשותף הוא  

זה דור בעצת רשעים ת חז"ל אשרי האיש זה נח אשר לא הלך והענין הוא עפ"י דרש
  ובדרך חטאים לא עמד זה דור הפלגה. ושורש הדברים, דאית יראת מצוה... המבול 

 כיצד? –נית באדם הגשמי הכרה רוח

הבעש"ט הק' חידש יסוד עפ"י הפסוק 'בכל דרכיך דעהו'. האדם צריך להכיר את 
תגלה אלינו דרך המידות ועד שזה  הקב"ה בכל דבר. אך עיקר הבעיה היא שהקב"ה מ

מגיע אלינו זה כבר מתלבש בלבושים גשמיים, וא"כ כיצד נוכל לזהות בכל דבר שזה  
מאת השי"ת? אם ניקח כדוגמא את דברי הפרי הארץ זי"ע, הרי שבכל מצוה אנו צריכים 
לגלות ולהתקשר עם הרוחניות של המצוה, אמנם בפועל אנו עסוקים רוב הזמן עם 

ודם לכן צריכים אנו לשאול את עצמנו מדוע ק  של המצוה, פרטיה וענייניה. אךהגשמיות  
אנחנו צריכים כלל וכלל להתקשר עם הרוחניות של המצוה? וכבר כתב בזוה"ק 

ע"י המצוות אנו מגיעים לחיבור עם רבש"ע. ותרי"ג   –שמצוות הן מלשון צוותא, אחדות  
להתקשר ע"י להשי"ת. ומר עצות מצוות מכנה אותם בלשון הזוה"ק תרי"ג עיטין כל

חליף את המ' והצ' בא"ת ב"ש הרי נ ובאריז"ל הק' מבואר שמצוה היא שם הוי"ה אם 
ד ולנו י' וה' וביחד שם הוי"ה שלם להורות לנו על ההתקשרות הנ"ל. כמו כן מביא ע

כשם שיש לאדם רמ"ח איברים ושס"ה גידים גשמיים, כן יש לו איברים וגידים האר"י ש
רמ"ח איברים ושס"ה גידים מכוונים הם כנגד רמ"ח מצווה עשה ושס"ה רוחניים ואותם  

כמו שיש מזון גשמי שגורם לאדם לגדול כך יש מזון רוחני שגורם לאדם כלומר  לא עשה,  
  להגדיל ולחזק את איבריו הרוחניים. 

 אתה שם'?! –'הלו 

שם הוא!  –יסוד נוסף מלמד אותנו הבעש"ט הק', והוא במקום שמחשבתו של האדם 
וכן להיפך, וכבר מגלים זאת במדע של היום, אם לדוגמא אדם אוכל ואינו מרוכז באוכל  
אלא טרוד בדברים אחרים, שוב אין המערכת שלו פועלת כראוי בקבלת האוכל ורמת  

דברים, כשאדם יושב עם הילד שלו אך הוא עסוק התזונה של האוכל פוחתת. וכן בשאר  
למדים שהמזון   נמצאנויתו. א"כ  הילד מיד ישים לב לכך שהאבא לא א  .בדברים אחרים.. 

הרוחני של המצוה הוא הוא הסיבה לכך שאנו צריכים את הרוחניות של המצוה יותר  
ריכים מכל. משום שזהו המזון של הנשמה שלנו. וע"כ כדי שזה ישפיע כראוי אנו צ



ואם בדברים גשמיים כן ק"ו בדברים עדינים כדברים רוחניים כגון 'להיות שם' במצוה. 
מצוות וכדומ'. וא"כ כל זמן שאנו רואים שהתפילין לדוג' עשויות מעור של בהמה, כיצד  

זהו הנושא בפרשה שמבאר לנו   יכולים לבוא לגלות את הרוחניות שטמונה שם???
  הפרי הארץ וכדלהלן: 

 ע"י היראה! –ריסון השליטה הטבעית 

מגלה לנו הפרי הארץ שהדבר היחיד שיכול לנטרל את גוף האדם הוא ה'פחד'! כשמגיע 
. בזמן איבוד השליטה הגוף  איזה פחד לאדם מיד הוא מאבד את השליטה הטבעית שלו

לא מסוגל להישאר 'תלוש' מהמציאות הטבעית שלו והוא מחפש נואשות אחר איזה  
להיאחז בו, ואז האדם מגיע לשני קצוות, או שהוא מאבד קצה של חבל הצלה שיוכל 

את השליטה באופן מוחלט ומתחיל להשתולל ומגיע להפקרות, היפך עבודת המידות,  
העברת מצב השליטה לנשמה שבאותו   –או שהפחד מביא אותו למקור הפחד שהוא 

  הרגע מתחילה לחוש את הקשר בורא ונאחזת באמת הזאת. 

 מּוַדעּות!

כל מה שביארנו עד עכשיו הוא פחד מיקרי, שתופס את האדם בהפתעה. אך הפרי 
זה הוא  הארץ מחדש שאפשר גם אפשר להחיל את הפחד הזה גם באופן מודע! ואת

מכנה 'יראת מצוה'. הכוונה שכשאדם ניגש לעשיית המצוה יישב עם עצמו ויתבונן, 
שבמצוה שעומד לעשות יש בה עומק! וצריכים להבין ולהתחבר לעומק הזה.  
ההתבוננות תביא את האדם לבסוף לנטרל את הגוף מלהתערב ולשלוט על המצוה, 

דם לנטרל את ה'כחי ועוצם ידי' ותחילה יבאר הפרי הארץ שההתבוננות מביאה את הא
  שלו, ולהלן יתבאר מה כן נמצא שם כשהאדם לא שם.

 עולם הדמיון! –התעוררות בלי הכנה 

כלומר כיצד אני אדם גשמי  –רמת ההתבוננות היא העבודה בנושא של יראת מצוה 
יכול בכלל לגשת לעשות מצוה שהיא כולה רוחנית. ויותר מכן הפרי הארץ מתייחס לכל 

שיש לאדם בתפילה למשל של התעוררות והתעלות כדמיון בעלמא   אותם ההרגשות
וכל היראות   והכל הבל ורעות רוח ולא רוח הקודש וכן כותב ובלאו הכי... בכל המידות

שאדם מביא על עצמו בהסכמה הכל דמיון!!! כל זה אם עשה את המצוה ללא ההכנה 
כל ההתעוררות המוקדמת שמדבר עליה הפרה"א. אבל אחרי שנטרל את הגוף אזי 

שיש לו הרי היא לא ממנו כלל אלא מה'לא נודע'. וזו התעוררות אמיתית שר' אשר זי"ע 
היה אומר על כך, זו הרגשת אמת אך אי אפשר כלל להסביר אותה במילים... וכן הבאנו  
בשמו את הביאור על הפיוט שאומרים בשבת, 'נפשי חולת אהבתך... אנא קל נא רפא  

קשה, אם הנשמה היא חולת אהבת השכינה, א"כ היא הגיעה  נא לה'... ולכאורה 
שכשאדם מתפלל לתכלית ומדוע צריכים להתפלל לרפואתה? אך ההסבר הוא כנ"ל 

הוא בבחינת חולי מפני שהגוף שלו נהנה מהתפילה, ואנו מתפללים קל נא רפא נא לה  
דם עושה שנזכה להגיע בתפילה לעונג של הנפש ולא של הגוף. וזה ע"י ההכנה שהא  –

  בנטרול הגוף. 



 מי אנכי שאזכה

כשאדם ניגש לעשות עסק, תחילה הוא מסתכל מלמעלה על כל הצדדים ואם משהו 
הכי קטן לא מסתדר לו, החרדה כבר מציפה אותו שאולי יפסיד וייצא נקי מנכסיו וזאת 

שמביא את האדם לחשוב על אף שעדיין לא עשה כלום בפועל. מצב זה נקרא נטרול 
בדיל בעניינינו אף זה כך, כותב הפרי הארץ אדם צריך לגשת למצוה ולומר  'אמונה'. ולה

לעצמו:הלא אני גשמי ואף המצוה היא גשמית כאתרוג לולב ושאר תשמישי מצוה שהם 
מלובשים בגשמיות, וא"כ כיצד אוכל לא לגשם את המצוה הזו?... זו היראת מצוה  

ו, רוב הסיכויים שאני שעליה מדבר הפרה"א, כמו לעיל בעסק שאדם אומר לעצמ
  מפסיד כאן. ואז מתבהל ומתפעם רוחו... זהו נטרול הגוף. 

 אמונה אבסולוטית

כעת מגיע האדם לחלק של האמונה. האמונה אומרת לאדם: גם אם אמנם אתה גשמי 
ואתה מתנהל במצוה עם חפץ גשמי, עדיין בדרך זו בחר השי"ת שתעשה את המצוה 

"ה להיות לו דירה בתחתונים. ויתירה מזו, גם אם וא"כ זהו כפי לשון הגמ' נתאווה הקב
מדברים על מצוות לא תעשה שאדם מרגיש בהם ממש חוסר קשר לה' כגון בניסיונות 
ובתאוות, גם שם יש לו עבודה ככתוב בתורה ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם 

שיש כאן  ת דעּו וכו'. זהו רצון ה'. אז האדם מגיע לאמונה תמימה שהוא נמצא במּו
ומצפה לאדם הזה שיתן התבוננות ויתחבר   במקום הזה שכינה שהתלבשה בתחתונים

אליה. והחיבור הזה לא יכול לבוא ע"י הבנה אלא רק ע"י אמונה שהיא מגיעה רק אחרי 
נטרול ההבנה. (אמנם הפרי הארץ בהמשך הדברים מבאר שיש כן עניין בהשגה של 

  תר מתקדם של אמונה)... האדם אך זה כדי להעלות אותו לשלב יו

 תכלית העבודה

כשאדם עובד באופן הזה זוכה לזיכוך איבריו הגשמיים כדכתיב נר מצוה ותורה אור. 
שמאירים איבריו וממצוה למצוה הוא הולך ומשתכלל וכמו שהבאנו בתחילת השיעור  
מאמר הבעש"ט הק' 'בכל דרכיך דעהו' שבכל מצב שאדם נמצא יש לו את העבודה  

  שעי"ז יזכה לחיות כל חייו בקשר בורא. הזו, כדי 


