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 בס"ד

  לא יוצאים מהמסגרת'

 
איכות התמונה אך יש עבודה ויש עבודה. ומשל למה הדבר דומה, לאדם שיש לו תמונה, שבעבודת ה' אשר זי"ע לימדנו ' ר

במסגרת שישים עליה... כמו כן ישנם מצבים שאדם נכנס לאקט מסוים של עבודת ה', אך מצפה שהשינוי בעיקר תלויה 

ראשון לדעת שאין שינויים, וההקרבה שעושה יקרבו אותו ליישום החיים הטובים שתמיד חלם... אך בעבודת ה' צריך דבר 

והחידוש הוא שככל שניקח את המעברים של החיים ונמסגר אותם במסגרת יותר איכותית, כך הם באמת ייראו. אך בל 

 נצפה לשינויים בתמונה עצמה.

 

פירושה אמונה שהיא מופשטת  –כך פותח ר' אשר זי"ע באחד ממכתביו. אמונה פשוטה  'העיקר היא האמונה הפשוטה'.

. אמנם אחד כמה שאדם מאמין במוצר חזקה עליו שיצליחידוע הכלל בעולם המסחר, שגיון ומשוללת השגת השכל. מהי

העיקרים להצליח לעמוד בנקודת האמונה היא העיקשות. להתעקש באמונה. משל למה הדבר דומה, לאדם שיודע על 

וץ הלכלוך והפועלים קשיי היום, המשאבים מקום שבו יש מרבץ יהלומים, אמנם אינו רואה אותם בפועל אלא רק את הב

כאן יש יהלומים!! במיזם שלו על פי הפרמטרים שניבאו לו:  ים ולא שוברים אותו כי הוא מאמיןהעצומים והעלויות לא מזיז

 בזכות אמונה זו הוא ימשיך להתעקש וִיְצַלח את כל המהמורות שבדרכו.

 

ת מגלה עצמו אליך שתחיה איתו בצערו על בניו שהם חיים ברגעים שנופלת עליך עצבות, באותה נשימה שהשי"'

בשנאת חינם, וכל הדרכים הרעים המפריעים להתקשר אלינו, מביא אותך התעוררות של כאביו להשתתף בצערו 

   מקום בעולם העשייה שמשם נובע חיות כל העולמות'. שיהיה לו

 

בהיקפים עצומים, וכמעט ו באופן מיוחד עלת חסדבשהיה עם ר' אשר זי"ע שהגיע פעם לצפת. ושם היתה אשה  מעשה

כל מעשה חסד בצפת והסביבה היה קשור איכשהו אליה. וכשהגיע ר' אשר לשם אמר לה לאשה ההיא, דעי לך כי כל 

כל כח החסד העצום הזה החסד הנפלא הזה שאת עושה אין זה את בכלל אלא הקב"ה שמרחם עלייך ומעביר את 

נותן לך כח זה הרי שלא היית עוסקת כלל בחסד עם הבריות. המשיך ר' אשר בדרכו והאשה אם הקב"ה לא היה דרכך. ו

נשברה מאוד והפסיקה כליל את כל פעילות החסד שעשתה. לימים הגיע שוב ר' אשר  ,הנ"ל נפגעה עד עמקי נשמתה

ור זא מסוגלת לע, ראה מה עשית לי, מאשה בעלת חסד הפכתי לאשה שלבאה אותה אשה לפניו והחלה לצעוק לצפת,

אול אותך? ועוד כהנה וכהנה... אמר לה ר' אשר: אענה לאיש, מדוע עשית לי זאת ומדוע ייאשת אותי, וכי פניתי אליך לש

לך במשל. לפני שנים לא רבות היה בית הכסא מחוץ לבית, בחצר. בעל הבית היה חופר בור ולאחר תקופה כשהיה 

... יום אחד יצא בעל הבית לחצרו והנה הוא רואה פריחה נפלאה של דשא מתמלא היו סותמים אותו וחופרים בור אחר

חו כאן כאלו פרחים יפים??? ולא עמד על דעתו עד שבדק וחפר בקרקע מופרחים מלבלבים. תמה בעל הבית מהיכן צ

שר לבדוק את מקור הצמיחה, אך ברגע שהחל לחפור יצא החוצה כל הריח הרע של בית הכסא... האדם, הוסיף ר' א

לבאר, צריך להכיר במציאות שהקב"ה מזכה אותו לעשות דברים נפלאים עם הזולת, ואין זה כדי לשבור את האדם אך 

האמת היא שהמניע העיקרי של האדם בעשייתו מצד גופו הוא כבוד או תאוות אחרות, ולכן אם כבר עוסק בחסד כדאי 
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ה מזכה אותו כי הוא בפני עצמו מיד יחשוב על רווחים שיעשה זאת באופן המושלם ביותר, וזה ע"י ההכרה הזו שהקב"

 אישיים...

 

לא לא גמ' ואף  ,, לא היו לו שם לא סידור לא חומשלמערהלהיכנס רשב"י אמר הקב"ה לר' אשר ואמר, שכש הוסיף

ס ב ל נ ו ת ! מזה יצא רשב"י. והרעיון שבזה הוא כי באדם  –א"כ מה היה לו ללמוד שם? אלא הקב"ה לימד אותו  .בגדים

שמכונה בתור 'מידות', הן  –החלק הרגשי שבאדם . 2הטכני של הפעולות.  עַ צ  בַ ְמ הַ  –הגוף . 1ישנם שלושה רבדים, 

היינו הקשר של האדם  –הוא הרצון העמוק ביותר מניעות את האדם לפעול עם גופו כפי המתבקש. והרובד השלישי 

 (1) שמניעות את הגוף (2) הקב"ה מתגלה אל האדם הוא מתגלה על ידי הרצון שמתבטא במידותשעם בורא עולם. כ

לפעולה. כלומר שלאדם נכנס רצון לעשות משהו מסוים על פי מידה מסוימת המתגלה בו באותו הזמן לפי עניין אותו 

 הרצון, והרצון מבוצע ע"י הגוף.

 

שאנו מדברים עליו בשיעור זה הוא לא לברוח מהמעברים אלא למסגר אותם במסגרת יפה כפי שפתחנו, ללמוד הרעיון 

בתורה  ביטאם נ !!!התמונה את נעביר אנו בה האיכות אלא תשתנה לא התמונה כיולתרגל לעבור את המעברים הללו בשמחה, 

! הצדיק יוסף –בלבד והוא פרשיות באדם אחד החלק הארי של חומש בראשית עוסק במשך כמה וכמה הק' נבחין כי 

מפרשת וישב עד סוף הספר. בואו ונחשוב אילו לא היינו מכירים את חומש בראשית לאורכו, והיינו שומעים את הסיפור 

ניהם, ו להזדמנות הראשונה כדי לסלקו מבי, אחיו שנאו אותו וחיכ9מו בגיל זעזע על אותו ילד יקר שהתייתם מאהמ

במשימתם ומוכרים אותו לקבוצת אחיו צליחים מ 'לך נא ראה שלום אחיך',בכל כוחו לקיים מצות אביו  שניסה ולאחר

בית הכלא המרכזי... הלא היינו בטוחים  –ים לדיוטא התחתונה ביותר שונזרים המחליפה ידיים, עד שמגיע לאחר ניסיונות 

ומה שמוסיף על כל הנ"ל הוא  ר הארץ הנוכחי...ביותר בתולדות כדו והכאוב שיש לנו כאן את סיפור האדם הממורמר

אני יוסף ' ,ומבאר הפלא ופלא'אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה', ביאורו של האור החיים הק' על הפסוק 

תה. ולכאורה קשה מאוד להבין מהיכן אזר יוסף עזמן אשר מכרתם אותי מצרימה ועד העדיין אני אחיכם מאותו  'אחיכם

הרגיש בליבו עדיין אח קרוב אליהם, הרי אדם במצבו ותעצומות שכאלו לא לשמור להם טינה ולא זו בלבד אלא לעוז 

במצב  שמגיע לבית הסוהר זה כביכול תחנה אחרונה בתנאים הכי גרועים ללא שום צל של ידיעה לכמה שנים וכדומ'

גיש אליהם עדיין אח? תמיהה נוספת יש להבין בורה ועוד יותר מכן מרוהוא עמד בג ,זה אדם מאבד כל תקוה לכאורה

ולכאורה מה החידוש הגדול להיות  את הסיפור של שר המשקים והאופים, כותבת התורה הק' ויהי בבוקר והינם זועפים

חן בעיני  מצאשימצא אותם שמחים ומאושרים? ויותר מכן אנו מוצאים שיוסף יוסף וכי מה חשב  ,בבית הסוהר זועפים

רצו כולם בקרבתו? אנשים ני שר בית הסוהר, ולכאורה אדם כאוב וממורמר כיצד יתכן שיהיה לו חן ושיִ פוטיפר ובעי

שנכנסים לאדישות ואפאטיות ובודאי שכבר נגמר מעיין דמעותיהם מרוב צרות, ואילו אצל ככאלו  יםבמצבו של יוסף ידוע

למצרים, וכשנפגש עם יעקב ועם בנימין וכו', וזה כשבאו אחיו  פעמים! שבע 'ויבך'יוסף הצדיק אנו מוצאים את המילה 

מראה שהוא היה בשיא כוחותיו לא פגוע פיזית ואף לא רגשית והשאלה המרכזית היא שאנו יודעים שכשאדם פגוע 

רגשית רצונותיו משתנים ומילא יש לזה השלכות חמורות גם על המעשים, וא"כ כיצד הצליח יוסף להגיע לכאלו 

 יכולות???

 

נוסף נצטט כאן ובזה נתחיל את הביאור הכולל על כל הנושא הנ"ל. כשבאו אחי יוסף לפניו לא רק שלא היו מסוגלים דבר 

שיוסף עצמו  –לבקש ממנו מחילה כדכתיב ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, אלא משמע מהפסוק יותר מזה 

ר בעיניכם אשר מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני ביקש מחילה מהם, כפי שאומר הכתוב ועתה אל תעצבו ואל יח

 ,כשמלך בוחר שליח ישנם שני תנאים אלוקים לפניכם. אמר להם יוסף אני הנני שליח של המלך! מהו שליח של מלך?

 שכשהנשמה, נורא דבר ל"באריז מובאשל המלך בשליח שלו.  ןמויושנית צריך את הא ,האחד שיהיה לו את הכישורים לכך

. לטובתה הוא ומעבר מעבר כל כיצד לה ומסבירים הזה בעולם לעבור שתצטרך המעברים כל את כן לפני לה מראים לעולם תלרד צריכה

ואז כשהנשמה יורדת משביעים אותה הוי !!! מרצונה לרדת בוחרת כמובן והנשמה? לכך מסכימה היא האם אותה שואלים מכן לאחר

דיק עליו את הדין בכל מעבר ומעבר שעובר עליו מכיון שיודע שהוא צדיק ואל תהא רשע. והמילה צדיק הוא שאדם מצ

 שליח של המלך שסמך את ידיו עליו והאמין בו שיעשה שליחותו כראוי והוא עצמו הסכים לכך כי יודע שזה לטובתו...

 

הפנימית הזאת כי ידע כן יוסף הצדיק בכל צומת בחייו זכר את שליחותו וזה מה שנתן לו את הכוחות ואת השמחה  כמו

בבירור שהקב"ה איתו בכל מצב, נותן לו את הכוחות המתאימים לכל תרחיש ויותר מכך את האימון שיצליח לעמוד 

במשימה. וידע יותר מהכל שאם לא יעמוד במשימה הזו הוא כביכול עוצר את עצמו באמצע הדרך אל היעד. ומעשה 

"ע, שפעם באחת הגלויות שערכו נתפסו בעלילה כלשהי והושלכו לכלא. ר' אלימלך ור' זושא זישהיה עם שני הצדיקים 

לאחר לילה שנאלצו להיות בין הגויים ראה ר' אלימלך את אחיו שהוא עצוב. שאל אותו, מדוע הנך עצוב הרי תמיד בכל 

כל זה שמצב שעברנו אתה היית שמח וקבלת את הדברים באהבה ומה אירע כעת? ענה לו ר' זושא שמאוד קשה לו עם 

לא יכול לומר ק"ש ולהניח תפילין, שכן בתא האסירים היה כמין דלי שבו היו עושים ימיו הקפיד מאוד על ק"ש ועתה 

כי הקב"ה שציווה אותנו לקרוא  !הא  ואסור להתפלל כנגד מקום זה. אמר לו אחיו ר' אלימלך זי"ע, ְר האסירים את צרכיהם 
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בכל יום ק"ש הוא גם זה שציוונו לבל נקרא כעת משום המקום המאוס שאנו נמצאים בו, וכי לא נשמח על קיום מצוות 

המלך?! שמח ר' זושא כ"כ על הדברים עד שקמו שניהם והחלו לרקוד מסביב לכלי המאוס, וכ"כ רקדו עד שכל האסירים 

ו אף הם על רגליהם והחלו לרקוד ולהשתולל שם. השומר ששמע את הרעש העצום הבוקע הגויים אשר סביבותיהם קמ

מן התא נחפז לבוא ושאל את אחד הגויים, מה לכם פה משתוללים? אמר לו האסיר שני היהודים שהבאת לכאן היום 

עושים צרכים... אמר  הם אלו שהחלו לשמוח ואין לנו מושג על מה ולמה רק זאת נדע שהם רוקדים ושרים סביב הדלי בו

י השומר: אהה!! אכן נודע הדבר, ומיד נכנס לתא לקח את הדלי עם השפכים והשליכו לחוץ, בעודו מסנן מבין שיניו: ה  

לכם יהודים עלובים כעת אין לכם דלי וגם אין ריקודים... מיד הודו שני האחים הק' לקב"ה על החסד שעשה עימם, הניחו 

 תפילין וקראו ק"ש...

 

זה רואים אנו מוסר השכל עצום. שכשיהודי מאמין בתוך החושך שנמצא שאין זה חשוך כ"כ כפי שנראה  שהממע

בתחילה, ומתחזק באמונתו שהכל מאת השי"ת והכל זה לטובה, והוא השליח שהסכים לשליחות זו, בסופו של דבר 

 רואה באמת את הישועה.  

 

עוצמתי פי  –לראות שבעצם כזה כאב א כדי שהאדם יתעורר נעמיק לבאר אז הכאב שיש לאדם במעברים שלו הו אם

אלף כביכול יש לקב"ה שסיכם איתנו שנזכור אותו כל הזמן ובפועל אנו מועלים בשליחותינו, אמנם האדם משתדל לומר 

כל הזמן ב"ה ובעז"ה אך לא חי ונלחם על כל מעבר ומעבר לראות את הנהגת ה' שם. אומר לנו ר' אשר זי"ע במכתב 

א"כ במקום שאדם  ולם העשיה!בעלקב"ה לו מקום  הגורם ועוש הואל ידי שאדם מגלה את הקב"ה במעבר הזה אזי שע

הישועה הגשמית וגם את יאמר שעשו לו עין הרע וכדומ' ייקח את המעבר למקום של עבודת ה' וממילא הוא ירויח גם 

 את הקשר הרוחני.

כלל ופרט וכלל אין בכלל אלא בסוף הקורבנות 'עם ווארט בשם הרה"ק מברדיטשוב זי"ע. אנו אומרים בתפילה  נסיים

הוא הנשמה הפרטית של כל אדם. התפקיד  –הוא העולם שברא הקב"ה יחד עם כלל הנשמות, פרט  –. הכלל 'מה בפרט

י שחי כך הוא מחזיר את כל הפרט לכלל. של הפרט הוא לזכור שבעצם הוא מגיע מהכלל והוא קשור לכלל. ואמנם מ

אין בכלל אלא מה שבפרט,  –שבכל מקום שהתורה כותבת כלל ולאחר מכן פרט  עפ"י הגמ' בזבחים מבאר הרה"ק הנ"ל,

לכלל, שלו חזיר את כל הפרט מכלומר מה שהאדם קיבל בפרט זה מה שיש לו ואין לו אפשרות לקבל יותר. אך אם אדם 

הכלל מוסיף על הפרט!! כלומר שהחיבור שלו ואז וא מחבר את הפרט שלו עם הכלל דלתתא שהאיתערותא  ורם לכזוג

 עם הכלל גורם לכך שיקבל יותר השפעה מהכלל.

 

הצדיק שעבר את כל המעברים הללו היה לו קשה מאוד אך הוא ידע שכל זה בא כדי למנף אותו שיחזק את הקשר  יוסף

זה מה שנתן לו את הכוחות לעמוד שם ולהיות כל הזמן עם שמחה פנימית  שלו עם הבורא ועם כלל הנשמות, וממילא

ולהרגיש לא פחות מאשר אח לכל דבר, כי על ידי שאדם עובר כך את המעברים בחייו הופך בכל פעם את המעבר 

 לעצומה אדירה שנותנת לו כוחות וממילא גם הופכת לו בסופו של דבר את הצרה לישועה.

 לקל חיי –תפילה 
 והאמין בה' ויחשבה לו צדקה. על דרך אמרם ז"ל לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל".

 

חיסרון כלשהו, אם  הארץ זי"ע בא בשבוע זה לבאר את מהות ענין התפילה. בפשטות כל אחד יודע שכאשר יש לוהפרי 

בפרנסה, בריאות, או כל דבר אחר, יש לו פתרון. כשניגש לתפילה הוא מזכיר לפני ה' את חסרונו או את הכאב שיש לו. 

אמנם הפרה"א מתייחס לענין התפילה ברובד עמוק יותר ושונה לגמרי, אך תחילה נקדים כמה הקדמות כדי שיתיישבו 

 הדברים אי"ה היטב.

 

מביא משל. כשילד קטן בוכה משום שחסר לו משהו, יש לאביו שתי ברירות. האחת, לברר אם הילד רעב הק'  הבעש"ט

או עייף או שיש לו ניסיון כלשהו. ברגע שהאבא משלים לבן את חסרונו הילד חוזר להיות שמח כטבעו. כל זה כשלאבא 

ישית לפני טובת בנו, אז כשהבן 'מפריע' לו יש מּוַדעּות לצרכי בנו. אך ישנה עוד אפשרות כשהאב חושב על טובתו הא

עם חסרונות כלשהם האבא משתיק אותו... )הערה: משל זה אינו ביחסי אב ובן אלא ביחס של נותן ומקבל כפי שיבואר 

להלן(. השתקה זו יוצרת שקט זמני אצל האב אך משאיר ומעצים את החוסר של הילד... הוי אומר שהכאב או החיסרון 

 , הוא כאין וכאפס לעומת החוסר של הילד שלא התמלא...הרגעי שיש לאב

 

יסוד זה הינו יסוד נורא ועצום מאוד, ! לתפילה הזדמנות בעצם הוא לאדם שיש חיסרון כלאשר זי"ע באר לנו את היסוד הזה. ר' 

כי כשם שבמשל הילד שבוכה אינו עושה זאת כדי להציק לאביו, אלא מפני שהאב הוא הדמות הכי קרובה אליו, וממנו 

הוא מצפה לקבלת עזרה. אילו ישלח האבא מישהו אחר לטפל בילד, התגובה שלו תהיה בכי גדול יותר. כך בנמשל, 

או חיסרון, הסיבה לכך היא משום שהאדם הוא הכי קרוב לקב"ה בחיסרון הזה ורק הוא כשהקב"ה שולח לאדם כאב 
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 המכונה ה"לקב כביכול שיש הכאב לעומת וכאפס כאין הוא לאדם שיש והכאביכול כביכול למלאות את החיסרון הזה ע"י עבודתו. 

טא ר' אשר זי"ע( לעומת הכאב שיש כלומר, הכאב שיש לנו מחוסר מסוים הוא רק 'ֶלק' )כך היה מתב '.השכינה צער'

 לקב"ה מהפגם שאנו לא הכרנו בו ועל כן היו צריכים לשלוח לנו חוסר בדבר מסוים.

 

א רצון של ההשגחה העליונה להשפעה חדשה. השפעה זו תוכל להתממש א"כ  מתבאר שכל כאב יש לאדם הוא ְמַבט 

אנו בעבר בשם הרה"ק מביאלה זי"ע )שיום היא"צ שלו חל על ידי עבודת האדם בהכרת הבורא ומילוי רצונו ית'. וכבר הב

'בעלמא מתי מתגדל שמו של הקב"ה בעולם?  'יתגדל ויתקדש שמיה רבא',השבוע בז' חשון( שבאר את מילות הקדיש, 

כשהבן ממלא את רצון אביו שבשמים אזי זהו כבודו של מקום. אם  –ובאר כרעותיה לשון רצון, היינו  – די ברא כרעותיה'

את  לעצמוחסר לאדם משהו, זהו משום שלא נתן לקב"ה את כבודו ולא הכיר בו בדבר מסוים זה או אחר. אלא לקח 

הצלחותיו והעצים את ישותו המדומת. א"כ מילוי החיסרון של האדם לא יהיה כשהוא ייצא מהמצוקה שלו, כי גם אם 

את רצון ה', הרי שפספס את מטרת החיסרון. ר' נניח שאדם שחסר לו כסף יקבל סכום גדול של כסף אך לא יכיר שם 

 '!סיבה אלא מציאות אינו חיסרון כל'אשר היה מגדיר זאת במשפט אחד: 

 

ככל שאדם מסדר  –כלומר 'לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל', הפשט בפתיחת הפרי הארץ זי"ע,  זהו

 היג אותו, עי"כ מגיע יותר ויותר לבחינה של תפילה.יותר שבחו של מקום על ידי ההכרה שנותן שכל דבר הקב"ה מנ

 

הקדמה נוספת: באמונה ישנן שני שלבים: א. אמונה פשוטה  מה היא בחינה של תפילה? "כי השכינה נקראת תפילה".

בלי שום חקירה ודרישה. ב. יש נקודת אמונה שהאדם מגיע אליה לאחר כל העבודה שעושה, ע"י שמבטל הכל ומגיע 

עשייתו היא מאת ה'. זו הכוונה 'לסדר שבחו של מקום'. הקדמה זו מגיעה מחמת שאלה שמתעוררת. הלא להכרה שכל 

אמרנו מקודם שהחיסרון מגיע לאדם משום ששכח מי מנהיג אותו, ויש בזה צער לשכינה שבמקום לגלות אותה האדם 

 משך דברי הפרה"א: מעצים את ישותו... אמנם כל זה מובן היטב בעולם שברא השי"ת. ונבאר עפ"י ה

 

"וכן על דרך זה היתה בריאת העולמות כמאמר בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית שידעו לפאר ליוצרם ויקראו 

פרה רוצה להניק, וזהו ההתקשרות  –לפניו אבינו מלכנו. וזהו כל שעשועיו יתברך כמאמר יותר ממה שהעגל רוצה לינק 

 וצה להשפיע לשתחתיו ובהשפעתו מקבל תענוג יותר מהתחתון בקבלתו"...שבין כל עולם לעולם שכל הגדול מחברו ר

 

בעצם הגורם לאדם להשפיע לשני ולהשלים את חסרונו? ישנו מושג של משפיע ונשפע. לכאורה נראה שהנשפע מהו 

' הנ"ל משמע שההנאה שיש למשפיע לתת לשני השגה חדשה שאין לו, הוא יותר נהנה מהמשפיע. אך ממאמר הגמ

יותר גדול מחסרונו של הנשפע בדבר זה. ולמשל כשאדם מבקש צדקה ממי שיש לו, הרי ככל שהמבקש ַיְרֶאה יותר את 

בסף, הרי החוסר שלו, כן יגדל רצון המשפיע לתת, מכיון שיש לו את האפשרות לכך. ולכאורה מדוע ירצה העשיר לתת 

הוא גם צריך אותו ואולי יותר מהעני, כפי שמבארים בדרך מליצה בשם הרה"ק מאפטא זי"ע, שכשעני קם בבוקר אין לו 

טרדות מיוחדות אלא להשיג מעט לחם וחתיכת הערינג... משא"כ העשיר רק לפתוח את העיניים עולה לו כמה אלפי 

נקה שמעניק העשיר היא מיטיבה עמו באיכות! לכן טבע שקלים. אך ההבדל הוא שהעני מבקש עזרה בכמות וההע

הקב"ה שיהיו יחסי גומלין של נותן ומקבל וההנאה של הנותן גדולה משל המקבל כי מה שנותן לשני יש לו כבר ממילא 

 ובנתינתו מקבל תוספת איכות במה שכבר יש לו...

 

ברא הקב"ה את העולמות שעולם אחד נותן כל מה שהמשלנו עד כה, תקף רק מבריאת העולמות ומטה. כי כך  אמנם

העולם שתחתיו, וכן על זה הדרך עד לעולם העשייה על מידותיו... וכפי שמבאר הקדושת לוי זי"ע שכשעני  –כח לחברו 

 מבקש צדקה,

אך לכאורה קשה, משום שכל  רחמים.זו של  מידהמתעוררים רחמי הנותן ומשפיע לעני פרוטה, משום שהתעוררה בו 

בודת האדם בעולם הלא היא להתקשר עד אין סוף ב"ה שהוא מעל לכל העולמות. ושם לא שייך לומר משל תכלית ע

זה כביכול של משפיע ונשפע. כי הקב"ה הוא מעל לכל המידות והעולמות וכל השפעתו היא השפעה קבועה בלי צורך 

 בכזה מקום? של יחסי גומלין בין נותן ומקבל, וא"כ כיצד מעורר האדם לעצמו את ההשפעה 

 

"אבל עיקר העבודה וההתקשרות בו יתברך... הוא באמונה בלבד בלי שום טעם אהבה הפרי הארץ זי"ע וז"ל:  מתרץ

והביאור הוא, שאמנם בכל העולמות עד לתחילת ההשתלשלות יש יחסי גומלין של נותן ומקבל, אך עיקר וחיבה". 

ונה היינו בלי להבין ובלי להשיג ובלי יחסי גומלין אלא רק העבודה היא להגיע מעבר למידות ושם לתת נקודה של אמ

להאמין שכך זה עובד, שהקב"ה משפיע לנו מתוך רחמים אין סופיים שפע תמידי. אך הדרך להגיע לזה היא בדווקא על 

מה ידי ההשגות והשפעות מאחד לשני כדי שלבסוף יבטל האדם את כל השגותיו ויתבטל לאין סוף ב"ה. על פי זה מובן 

שהקדמנו שהאמונה עובדת בשני שלבים, תחילה ההשגות שיש לאדם וכל עשייתו ולאחר מכן ביטול הכל והתחברות 

לנקודת האמונה. ואז כל העשייה עולה ומתחברת עם המקור שלה כל עשייה לפי סדר השתלשלות המידה שירדה לכאן 
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בעשייה ולאחר שיראה שמגיע למבוא סתום,  לעולם... ובכוונה תחילה ברא הקב"ה כך את התהליך כדי שאדם ישקע

יבין שיש לזה סיבה כדי שיעלה את כל עשייתו ולכן דווקא מביטול זה מגיע ההשפעה הישירה מעל ומעבר למידות... 

משא"כ אם אדם לא יעבוד כלל, לעולם לא יגיע לשום נקודת אמונה, משום שנקודת אמונה חייבת להגיע ע"י ביטול, 

י עשייה. אך אם אין עשייה אין מה לבטל וממילא נחסרת מהאדם גם נקודת האמונה ר"ל. נצטט את וביטול מגיע על יד

"וזהו החילוק שבינו יתברך לכל הנבראים המשפיעים, שהרי כל המשפיעים מקבלים לש"ק של הפרה"א בסיכום ענין זה: 

 ו מקבל כלל רק משפיע".בהשפעתם התענוג היותם משפיעים כטבע הבריאה, משא"כ הוא ית' אדון הטבע אינ

 

"כי השכינה היא הנקראת תפילה שהוא הדביקות האמתי ברצון העליון ע"י האמונה בלי שום טעם. ודקות הענין יתבאר 

 בהמשך הדברים כמאמר כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים שם הם שבים ללכת". 

 

דילגנו בכוונה תחילה כדי לתת רקע לדברים. כל הטבעים ברא ה' שיעבדו הקטע הראשון שכותב הפרי הארץ אותו זהו 

שם הם עולים  –עם יחסי גומלין. המפלים נותנים לנחלים והנחלים לנהרות וכו' אולם לבסוף שמגיעים המים לתהום 

השגות ועושה בחזרה להרים למקורם הראשון... כמו כן האדם עובד עם יחסי גומלין הן עם הבריאה והן עם עצמו משיג 

פעולות, אולם הוא צריך לדעת שלאחר כל ההשגות מגיע שלב של ביטול הכל להכרה שהקב"ה מוביל אותו בהמלך 

הזה שנמצא בו. וכל כמה שמשיג יותר ומבטל יותר כך מתרבה כבודו של הקב"ה יותר, כי ככל שההשגה יותר גדולה כן 

 ה יותר. וכן מבאר הפרה"א בלשונו:הביטול יותר גדול וזה מביא את האדם להתקשרות גדול

 

"כי השכינה לית לה מגרמה כלום כי אם הנמשך אליה דרך המידות שהם שבחו של מקום כידוע. לכן כשהאדם חפץ 

לדבקה בו ית' אי אפשר כי אם על ידי תפילה שהיא השכינה. אבל מדלית לה מגרמה כלום צריך לסדר תחילה שבחו 

בין את זאת באמונתו כי עדיין לא השיג קצהו וכבודו הוא אמונתו לבד, וכל השגותיו של מקום. וכשמגיע אל הדביקות י

 אינם רק פעולת התחזקות האמונה". 

 

 

"וזהו והאמין בה' ויחשבה לו צדקה". שכל האמונה שחשב אחר כל העיונים והשכלים לא חשב לשום השגה כי אם 

 לים כנגדו ית'".למדריגה התחתונה שהוא אמונה צדקה, שהרי כל ההשגות בט

הן שני השלבים שביארנו ההשגה וביטולה שהם מחויבות המציאות כדי להגיע לנקודת האמונה. כעת מובן גם מהי אלו 

שהיא החיבור הנ"ל בין האדם לבוראו. ואין המושג תפילה מתבאר כפשוטו לתת לאדם את צרכיו בלבד כי  –תפילה 

קשר נצחי בין האדם לבוראו ומילוי רצונו של מקום,  –ה הרבה יותר העיקר חסר מן הספר, אלא משמעות התפילה עמוק

על ידי חוסר שמקבל האדם שהוא בהסתכלות עמוקה יותר הזדמנות לאדם להתחבר לשפע העליון מעל למידות 

 ולהשפיע לו ולעולם שפע מאור אין סוף ב"ה.

 
 

 ]פרי הארץ פרשת לך חלק ב'. 
 נמסר במוצש"ק לך לך תשע"א[

 

                    
 

 "ארז"ל וכו'... והוא ע"ד ארז"ל לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל.
 

היא ענין אמונה פשוטה  –תפילה זו מבאר לנו הפרי הארץ זי"ע את היסודות מהי תפילה ואיך ניגשים לתפילה. בפרשה 
משפט זה מסכם את כל המושג תפילה.  דוד המלך אומר בתהילים "ואני תפילה". תפילה  בלא טעם והבנה והשגה כלל.

אדם מופשט מכל ההשגות שלו. כשאדם מגיע למצב שבו מלבד העובדה שהיא אמירת מילים שפועלות, היא גם מצב בו ה
הוא ללא הבנה וללא השגה במצבים שעוברים עליו, כגון, אם יש לו כעת איזה ניסיון שבו מאבד את עשתונותיו, ומאבד את 
. האחיזה בעצמיות שלו מחמת שאינו יודע כיצד להתמודד עם המצב שאיליו נקלע, זה הזמן שבו הוא נמצא במצב של תפילה

כי תפילה היא בעצם מילה נרדפת לאמונה כפי שנראה בעז"ה בהמשך הדברים. וכשנמצא במצב הזה שאינו יודע ואינו 
מצליח להתמודד, שם מבקשים ממנו להגיע למצב של אמונה. כי אע"פ שכבר נמצא במצב הזה של תפילה, לא בהכרח 

אוטומטית לחיות באמונה משום שאין לו שליטה על  שינצל את המצב הזה כראוי. משום שהגוף שהוא משדר ישות, מתנגד
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 מבין ומשיגהמצב הזה, והדרך בעבודת השי"ת היא להתפלל במצב הזה והתפילה היא בעצם ההוכחה לכך שהאדם אכן 
  השגה שאינו משיג כלל...כעת שכלום אינו תלוי בו אלא הכל מאת השם, וזה בחינה של  

 
להגיע למצב הזה חייב אדם לעבור איזה מצב של השגה. ואם נרחיב קצת יותר אז אדם נתון בכל רגע מחייו לטלטולי  אך

אמונה, וחוזר חלילה. אדם מנהל את סדר יומו, אך בסופו של דבר הוא צריך לתת  –אמונה,  השגה  –המלחמה של השגה 
יתברך. וכשאדם מרגיל את עצמו לחיות כך, ממילא יותר קל  דו"ח שהוא חי שכל מה שניהל היום היה אך ורק מאת הבורא

לו להתמודד במצבים שהוא לא יכול לענות עליהם... משום שבין כה וכה חי שהקב"ה מנהל אותו ולכן יודע לכוף עצמו לרצון 
ר לו ממקום הבורא. ]אך עם כל זה חייבים אנו לדעת, שעל אף שנראה לאדם שהישועה תבוא לו מצד זה ולבסוף הקב"ה האי

אחר, זה לא אומר שלא צריך לעשות את אותה השתדלות הנראית לאדם. אלא אדרבה, דווקא בשל כך נותנים לאדם את 
האפשרות לבחור בא' ולבסוף הישועה באה מצד ב', כדי שישיג שהשתדלותו רצויה לפני המקום מחמת שכעת גם מגיע 

כלומר יהיה במצב של  – לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ארץ:להשגה שהקב"ה מוליך אותו[... וזה מה שכותב הפרי ה
היא אמונה פשוטה ללא השגה כלל. כלומר  -אח"כ יביא את עצמו למצב של תפילה  – ואח"כ יתפללהשגה והכרה בעניניו. 

 שיבטל את כל השגותיו ביודעו שכל מה שמבין הוא רק חלק קטן "מהתמונה כולה".
 

דברים... והוא כי השכינה לית לה מגרמה כלום וכו', לכן כשהאדם חפץ לדבקה בו ית' אי "ודקות הענין יתבאר בהמשך ה
 אפשר כי אם על ידי תפלה שהיא השכינה שהיא היראה בזאת יבא אהרן אל הקדש".

 
זה נבין אי"ה מדוע אדם חייב לעשות השתדלות של השגה ולא יאמר לעצמו הלא בין כה איני משיג את רוממותו  בקטע
ומה לי להשקיע בזה כוחות? אך התשובה היא אדרבה ואדרבה, הלא השכינה הקדושה אין לה מעצמה כלום והיא  יתברך

מושכת את ה"הארה" שלה דרך המידות שמתגלות אליה. והמידות הרי מתגלות בנו וזוהי עבודתינו, וא"כ אם אדם לא 
ר את כל חללו הרוחני ריקם. ויותר מכך, הכבוד הכי יתייחס כלל למידות והמצבים שעובר ולא יעשה חשבון הנפש, הרי ישאי

גדול של השכינה זה שאדם ממלא אותה כביכול ע"י עבודת המידות ולאחר מכן מכניע את עצמו כשיודע שעדיין לא הגיע 
 לאפס קצהו של ההשגה בבורא עולם. וזהו הכבוד הכי גדול שאדם יכול לתת לקב"ה, כפי שנראה בהמשך הדברים.

 
ת לה מגרמה כלום צריך לסדר תחילה שבחו של מקום כנ"ל בכדי לעורר אליה והשכינה אומרת חזי במאי ברא "אבל מדלי

 אתינא לקמך"...
 

הקדושה אומרת "ראה במה בני מגיעים לפניך"( ודוגמא לדבר הוא שני אנשים הרוצים לחיות בשלום זה עם זה  )השכינה
שכלות, אך צריך הוא לפעמים לדחות את כל מושכלותיו מפני חברו... כמו"כ ידוע יודעים הם, כי כל אחד מגיע עם רצונות ומו

האדם מנסה בחייו לחשבן מדוע עוברים עליו כל מיני אירועים, או למשל אדם שמקבל משכורת ממקום מסוים ובזמן מסוים 
דם נכנס למצב של ובונה לפי זה את סדר יומו. אמנם לפעמים הסדר הזה משתבש, ואז לפי ביאורו של הפרי הארץ הא

תפילה. שמאמין בכל ליבו שהקב"ה יסייע בידו אך אינו יודע כיצד ובודאי לא בדרך שהוא התוה לעצמו. אך דבר זה הוא 
הצלה לאדם ולו מהסיבה שע"י השיבוש הזה הוא נזכר שיש מישהו בעצם שמנהל לו גם את סדר יומו ה"שגרתי" לכאורה. 

י, וע"י המעבר זוכה בשני דברים: גם שחי איך הקב"ה מנהיג אותו, וגם שהשכינה ועד היום היה במצב של כחי ועוצם יד
הקדושה מתפארת בו ואומרת לקב"ה ראה בן זה שהגיע עם מושכלות עצמאיות מהיכן יתפרנס, ועכשיו בעת הניסיון לא 

בלבד שהגיע להתקשרות מתרעם כלל אלא נכנע להנהגת הבורא ע"י שמאמין וסמוך ובטוח בישועתו, ולו בישועה הרוחנית 
 בבורא ית'. 

 
 נחת וכבוד גדול להשי"ת הרבה יותר מאדם שמגיע להתקשרות איתו בלי שום השגה כלל... ועוד יותר מכך... וזה

 
"אבל כל השגותיו אינם רק פעולת התחזקות האמונה, וחוזק האמונה מנהיר ומזהיר סידור שבחו ית' יותר שהרי לית לה 

 ידור שבחו של מקום במופלא ממנו יותר מביאו אל הדביקות ותפלה יתירה"...מגרמה כלום, וגדולת ס
 

מעבר והשגה שאדם עובר הוא מזכך ומקרב עצמו יותר להנהגת ה', וממילא הוא כביכול ממלא יותר את השכינה כפי  כל
שאמרנו שהיא מתמלאת מהמידות... וככל שממלא יותר את השכינה ע"י המידות שעוברות עליו, זוכה ליותר הארה וליותר 

  בא שלו באמונה שהקב"ה מנהיג.התקשרות ולהשגות חדשות שאותם מבטל כאמור ע"י הניסיון ה
 

 "וזהו כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ללכת, כנ"ל".
 

"והענין כי נח היה צדיק באמונתו בלי שום השגה עיונית... והשי"ת האיר לו, אבל אברהם בן שלש שנים הכיר את 
כלומר ביטל את השגותיו  –רא ע"י התבוננות והשגה, ובכל זאת היה תמים במעשיו אברהם אבינו הכיר את הבובוראו"... 
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"כי ההשגה בו ית' הוא אין סוף וההתקשרות והדביקות האמתי בו ית' הוא ע"י אמונה מפני רצונו ית', וזה הפשט אמונה. 
 זו לבד".

★
 
 ]שיעור בפרשת לך לך
 נמסר השבוע בקרי"ס[

 
הוא ספר מוסר ואמונה כדי להחדיר לנו דרכי אבות, בספרים שספר בראשית כתוב  "ויאמר ה' אל אברם לך לך, וגו'...

השבוע נעמוד אי"ה על כמה נקודות יסודיות אותם הנחילו לנו  ושדרכם נתחזק לעמוד ולראות כיצד לעבוד את השי"ת.
 האבות הק'. 

 
ש צדיק מקשה מדוע לא כתבה התורה שום הקדמה לומר לנו מי היה אברהם אבינו ע"ה, כפי שכתבה בנח שהיה איהרמב"ן 

 תמים וכו'? 
 

בזוהר הק', "ויי לאנון דניימי שנתא בחוריהון לא ידעי ולא מסתכלאן איך יקומון בדינא". }אוי לישנים והשינה בנקבי מובא 
. הקב"ה ברא את הבריאה בדרך הנעלם והלבוש זוהי קריאה לכל אחד מאיתנו !!!לך לךעיניהם, ר"ל שישנים בתרדמת הזמן{,  

אחר לבוש, ותפקידינו 'לקלף' את הלבוש ולגלות את השכינה. הכאב שיש לאדם במעברים שלו הוא מפני שלא יוצא מהיכן 
היה אברהם אבינו. הקב"ה שם  -שנמצא כדי לגלות את הרבש"ע. הראשון ששמע וחי את זה שהקב"ה מנהיג את הבריאה 

 כדי שנתקדם איתם ולא שנשאר שם. אותנו במצבים
 

מבאר נפלא את הענין של ישיבה בסוכה שזה עתה נפרדנו ממנה. הסוכה היא כידוע דירת עראי. ישנם אנשים  השפ"א
שסוברים שהם אינם בנויים לשינויים, והם מקבעים עצמם בכל מיני פרטים ובכך מקשים על עצמם ועל הסובבים אותם. בית 

את הפרטיות של האדם. הקב"ה ציוה אותנו לצאת לשבוע אחד מחוץ לבית כדי שנשכיל לחיות בעוד הוא הדוגמא לבטא  -
 זוית שעד היום חשבנו שלא נצליח להסתדר איתה... וכן בכל דבר. 

 
שאין כללים! וגם זה אינו כלל... ודוגמא לכך, אם אדם עובר איזה מעבר והקב"ה  -חסידים אמרו כלל גדול בחסידות הוא  אצל

ם בידו את הכוחות להתבונן בסיבות ומגיע עי"ז לקשר בורא, כגון שאיזו תפילה מושכת מאוד את ליבו. לא יהפוך את ש
הסיבה הזו למציאות לאמר, הנה הגעתי אל המנוחה והנחלה בכל פעם שארצה להתחזק הנה יש לי שיטה! בתפילה הזו 

אני צריך לתת את העבודה  שםשהקב"ה שם אותי כעת,  בקטע הזה זהו המקום שלי... אלא הענין הוא שבכל דבר וסיבה
למצוא אותו, פעם זה בתפילה ופעם חלילה בנפילה. ]ללא קשר כמובן לחובת ההשתדלות שיש לאדם להתנהג כשורה כפי 

 שאנו מדגישים תמיד[... 
 

וא מגלה שכאן השפ"א יותר מכך, כי כשאדם גר בסוכה דירת עראי הוא מגלה לפתע את הצילא דמהימנותא וה מחדש
 בעצם הוא חי את חיי הקבע, ומה שהוא חשב שהבית שלו הוא הקבע זהו בעצם חיי הארעי שלו. כי הקבע זהו הקשר בורא.

 
החיים הק' מבאר ביאור נפלא, על כל המהלך של אברהם אבינו ע"ה. הקב"ה מצוה את א"א, "לך לך" מכיון שרוצה  האור

וכל עבודת הגילולים שיש שם זה לא שייך. אך לכאורה, כשאברהם אבינו מתחיל להשרות את שכינתו עליו, ובין משפחתו 
ללכת מצטרף אליו לוט בן אחיו. וכאן לכאו' התמיהה מדוע לא אמר א"א ללוט שאינו יכול להצטרף אליו מפני ציווי ה'??? 

יבות. וכפי שמבאר האור רק התירוץ הוא שכאן אנו רואים את צורת העבודת ה' של אברהם אבינו שחי כל הזמן עם הס
החיים בהמשך שלא אמר לו כלום פן יכלימהו. א"א הבין שלא יתכן לפגוע במישהו ולקבל אח"כ גילוי שכינה. ]יש סיפור 
מהרש"ב שהלך עם אחד מבניו ובדרך קטף הבן עלה ומוללו בידו, והעיר לו הרש"ב: מי החליט שאתה יותר ראוי מהעלה 

לו... כמו כן ישנו פתגם שאומר "לעולם לא יהיו בעיניך רבים מדי אלף ידידים ולא קצת הזה שאתה מנתק אותו מהחיות ש
מדי שונא אחד"... כי מה ששונא אחד יכול לעשות לאדם לא יכולים לעזור אלף ידידים. וכן מי שיש לו אלף ידידים לעולם לא 

ע"ה לא רצה לפגוע בלוט ולכן הלך על פי הסיבות יזלזל ויאמר יש לי די... אלא כל אחד הוא חשוב בפני עצמו[. כמו"כ א"א 
                                  ונדד איתו למרחקים עד שהגיעה הסיבה מאת השי"ת בסיפור של ריב הרועים, או אז אמר לו מיד "אם השמאל ואימינה"... 

 כך אפשר לקבל השראת השכינה!
 

"ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה". האבות הק' בעבודת ה'. כתוב:  דרך מוצאים אנו בפרשה עוד נקודה בה רואים את כן
ולכאורה קשה, מדוע לא גילה הקב"ה לא"א בתחילה להיכן הוא הולך? ומבארים כי חוץ מהפשט שהקב"ה רצה לתת לו 

סוימות וכו', שכר... יש כאן עוד תוספת. כי כל עם משבעים אומות העולם יש לו טבעים מסוימים ואקלים מסוים והנהגות מ
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משא"כ ארץ ישראל ועם ישראל הם מעל לדרך הטבע. ולכן לא יכול לומר לו לאן הולך, כי זו דרכינו דרך היהדות, ודרך 
האמונה. כשאדם נמצא בתוך מציאות הבלתי נודע, מצב זה הוא המעיק על האדם. אך האמת היא שאם ירגיל את עצמו 

שלוה האמיתית. מפני שהיכן שאדם מונח בעשיה שלו אין לו שמחה בזה, כי לחיות כך, יגלה ששם האמונה, ושם השמחה וה
הוא אף פעם לא מרוצה מעשייתו ותמיד מחפש להיות מושלם. יותר מהשני ויותר מעצמו... אך השלימות האמיתית היא של 

יש לנו שמחה, ויש לנו  ה' ואם אנו מתקשרים לשלימות של ה' ע"י שאנו ניתן לו כביכול את המושכות, אזי יש לנו שלימות,
. כי האמונה שהקב"ה יסדר לו הכל, זהו 75שלות נפש. וזו הסיבה שלא גילה לו השי"ת להיכן הולך ואיך יסתדר אדם בגיל 

 מתוה הדרך של עם ישראל הדרך שהיא מעל הטבע. 
 

שלכאורה עמד בניסיון, מיד א"כ כעת קשה עוד יותר, הלא כשסוף כל סוף מגיע לארץ ישראל ובונה שם מזבח לה', וכו',  אך
מתחיל רעב בארץ ושוב הוא נזקק לרדת למצרים. מה טמון פה שהקב"ה אומר לו לילך לא"י וכשכבר מגיע מיד עוזב ויורד 
למצרים? ועוד הלא הקב"ה לא אמר לו לירד למצרים ואיך נהיה לו פתאום כביכול החיסרון הזה באמונה שכיון שיש רעב 

 יירד למצרים?
 

הקדושת לוי זי"ע ומבאר, כי לפני חטא אדם הראשון, לא היה כלל המושג של בחירה. אלא כל הברואים כולל האדם מק' כך 
היו כמו בעולם הגלגל, כמו השמש והירח וגרמי השמים שמתנהגים עפ"י מאמר השם. האדם חי עפ"י הסיבות והוא בכלל 

י אמר שאינך עושה כלום ורק הקב"ה מנהיג אותך, בוא לא הרגיש שהוא פועל ועושה משהו. עד שבא הנחש ואמר לאדם, מ
ותאכל מעץ הדעת ואז תראה שגם אתה עושה ופועל. וכך היה, האדם אכל וראה שהוא עושה. אך האמת היא שאין הוא 
באמת עושה, אלא החטא הוא מאז ועד היום שכשאדם עושה רק נדמה לו שהוא עושה אך המציאות היא שהקב"ה מסובב 

 בתשובה זה לחזור לכמות שהיה קודם החטא שהאדם יעשה ויחיה שהקב"ה מוליך אותו לעשות. הכל, והחזרה
 

מברכים ברכה, הם מזדעזעים ומכוונים היטיב כשמזכירים שם השם. אולם שכשה'עולם' מ שממעזריטש היה אומר, שי המגיד
ה ישפיע לנו שפע ממקור כל הברכות אני מזדעזע כבר במילה ברוך, שכן ברוך פירושו מקור הברכה, אנו מבקשים שהקב"

 שנזכה בכלל לומר שם השם. ובברכה אנו מגלים ומעידים שהקב"ה מנהיג את העולם. 
 

הקדושת לוי לבאר, שכשהקב"ה אמר לאברהם לך לך... אל הארץ אשר אראך. איך ידע אברהם לאן ללכת? אלא כפי ממשיך 
הלך לשם. ואם  –למשל אם אמר לו אדם הנה שם יש מקום ללון  שביארנו בתחילת השיחה. א"א הלך כל הזמן עם הסיבות.

הלך ולבסוף ראה דרך חסומה חזר לאחוריו, וכן הלאה הכל לפי הסיבות, עד שהגיע לא"י. זוהי הדרך שלנו, אנשים מחתנים 
ממילא כשא"א ילדים ואף אחד לא יכול להסביר כיצד... יש סיבות מאת ה' אצל כל אחד בצורה מופלאה איך בדיוק הסתדר. 

ע"ה ראה שיש רעב, השיג שגם זה סיבה מאת ה' שכפי שהקב"ה אמר לו ללכת לא"י והגיע ע"י הסיבות, כך הקב"ה כעת 
 רוצה שירד למצרים כי זוהי הסיבה הבאה בתור... 

 
מתישבת לנו גם השאלה שנשאלה בתחילה, מדוע התורה לא כתבה שום תואר לא"א כמו שכתבה בנח. התשובה  עפי"ז

שזהו  "לך לך מארצך וממולתך ומבית אביך"...כך היא, שאין לנו תואר יותר גדול מלהכתיר את אבי האומה כמו במילים ל
 היסוד של העבודה של העם שלנו בתיקון העולם וחטא אדם הראשון.
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★★★ 

 
 ]פרי הארץ פרשת לך לך
 נמסר: מוצש"ק נח תשע"ג[

  

 "למעלה מטעם ודעת"
 
 
 רז"ל מנין למילה באותו מקום שנאמר המול לכם כל זכר מקום שהוא זכר וכו'" א
 

ם שבחו "הענין הוא ע"ד הפסוק והאמין בה' ויחשבה לו צדקה. והוא ע"ד ארז"ל לעולם יסדר אד
 של מקום ואחר כך יתפלל, כי השכינה היא הנקראת תפלה שהוא הדביקות האמיתי"...

 
בה' ויחשבה לו צדקה". הפרי הארץ בא לבאר לנו בפרשה זו את נושא הביטול והאמונה.  "והאמין

מתי מתחילה האמונה ומתי היא מסתיימת. ארז"ל לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל. 
זה הוא, כי יש ב' דרכים באמונה, אמונה שהיא למטה מטעם ודעת, ואמונה שהיא למעלה הביאור ב

מטעם ודעת. דרך של אמונה למעלה מטעם ודעת ביאורה הוא, שאדם קודם כל מתבונן בגדלות 
הבורא ובעוצם הבריאה שברא, ועי"ז משיג שאין לו כלל השגה ברבש"ע כי גם מה שמשיג הוא 

שרחוקה ממנו... והשגה זו מביאה אותו לאמונה. ולכן אמרו רז"ל, לעולם  כאין וכאפס לעומת האמת
היינו כשיבוא להשגה  –יסדר אדם שבחו של מקום ויתבונן ויתפעל מאוד מפלאי הבריאה, ואחר כך 

שכבר אינו יכול להבין כלום ומבטל את כל השגותיו מחמת שרואה כמה עצום הוא הכל, אז יכול 
התרגום הפשוט לאמונה. כי תפילה היא תחושה שאדם מגיע אליה לבוא לתפילה שהיא בעצם 

כשיודע שהוא כבר לא לפתח שום תלות, לא בעצמו ולא באדם אחר אלא רק בה'. והדברים יתלבנו 
 בהמשך.

 
"ודקות הענין יתבאר בהמשך הדברים כמאמר כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא אל 

והוא כי השכינה לית לה מגרמה כלום כי אם הנמשך אליה מקום שהנחלים שם הם שבים ללכת. 
דרך המדות שהם שבחו של מקום כידוע. כן כשאדם חפץ לדבקה בו ית' אי אפשר כי אם ע"י 

 תפלה שהיא השכינה שהיא היראה בזאת יבא אהרן אל הקודש".
 

ומתפעל הולך לטיל ורואה נחל, מתפעל מאוד. בהמשך הטיול הוא רואה אגם או נהר גדול  אדם
עוד יותר. אח"כ מגיע לים הגדול ושם ממש עומד ומשתומם... והסוד שבזה מגלה לנו שלמה המלך, 

כיון שסוד חיות המים הוא החידוש והמחזוריות  איננו מלא –כל הנחלים הולכים אל הים אך הים 
ר וכך בכל דבר בבריאה, כידוע כל מה שברא הקב"ה כאן למטה הוא כנגד ביאור והסבשלהם!!! 

על העולמות העליונים שעוד מעט נבארם אי"ה. גם במערכת הלב אפשר לחזות בזאת ככתוב 
מבשרי אחזה אלוק. הלב, שמזרים את הדם לכל הגוף באופן סדיר, והדם חוזר חזרה ללב להחיותו... 
הנה אם יפסיק לקבל איבר אחד דם מהלב, או במשל המים יעמדו המים במקום אחד ולא ילכו, הלא 

 יהיה נמק, ויסכן לפעמים את כל הגוף והמים יסריחו ולא יהיו ראויים לכלום.באיבר 
 

הפרי הארץ כי כל התכלית של משלים אלו הם גם בעבודת ה'. 'וקווי ה' יחליפו כח', יש  מבאר
לאדם השגות כמו ים גדול אך כל ההשגות נועדו לפתוח את האדם להשכיל ולהחכים ולהבין בשביל 

שאינו מבין עדיין כלום. ובהכנעה זו הוא יוצר את החיבור בינו לבין השי"ת.  שלבסוף יגיע להכנעה
כי כל השגה נקלטת בגוף ואם אדם לא יחבר את ההשגה למקור שלה, הרי הוא יהיה כמו המים 
שיוצאים ממסלול המחזוריות שלהם ועומדים ולבסוף מתעפשים. כמו כן אדם שנשאר עם ההשגות 

 שהוא האמונה, בסוף נופל בשאול ר"ל.ולא מבטל אותם ע"י המקשר 
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כמובן אם אדם לא יצבור לעצמו השגות כל שהם ודאי שלא יקרא בשביל זה אדם מאמין, כיון  אך

שאין לו במה להאמין מחמת שמעולם לא השיג כלל. אלא קודם כל יש להשיג ולאחר מכן לבטל 
אך הנקודה המרכזית היא  את ההשגה על ידי האמונה. ולהלן נביא אי"ה שני סיפורים בענין,

כך  שדווקא כמה שאדם משיג יותר השגות בעבודת השי"ת, ומבטל אותם, כך גדלה אמונתו...
ע"י לבושים. המושג שכינה היא ככתוב  –ברא זאת השי"ת, כי רק כך הוא יכול להתגלות אלינו 

מלכות, ונבאר  כלומר אור אלוקי הלבוש במקום או חפץ כלשהו. השכינה נקראת גם –השוכן בתוכם 
מעט בהרחבה מה הכוונה: הקב"ה ברא עולמות כשכל עולם הוא בניה של עשר ספירות. שאר 
הספירות יכולים אנו קצת להשיג על פי משל כגון חסד הוא למשל המים או גבורה למשל האש וכו', 

היא אך הספירה האחרונה היא ספירת המלכות עליה כתוב בזוהר הק', לית לה מגרמה כלום, אלא 
רק מקום התקשרות להעברת השפע ממקום גבוה לנמוך יותר וכן להיפך. ולמשל מדינה שממליכה 
עליה מלך, אין למלך זה כלום משל עצמו אלא מה שהעם נותן לו. והוא רק האחראי כביכול להעלות 
את הדברים לשטח. כמו כן כל מלכות שבכל עולם אין לה מעצמה כלום, רק מקבלת הארה משאר 

 ות.הספיר
 

עוד דוגמא, אם אדם חפץ לבקש משהו ממקום גבוה הוא צריך לפנות לדרגה שבשבילו היא  וכן
הגבוהה ביותר והאיש שבדרגה זו הולך ומבקש מהדרג הגבוה שבדרגתו וכן הלאה עד שהבקשה 
מגיעה למלך הגדול בעצמו. וכן כשמתמלאת בקשתו תחילה עוברת לבכיר ביותר והוא מעבירה 

עד שמגיע לאיש שביקש. כך הוא כשאדם מתפלל ורוצה שתפילתו תגיע  לבכיר שתחתיו וכן הלאה
למרומים, צריך שתפילתו תעבור בכל העולמות דרך הספירות העליונות שדיברנו לעיל. ואז המלכות 
של כל עולם מעבירה את תפילתו לעולם שלמעלה ממנה. וכן כשיורד השפע יורד באופן זה שביארנו 

ין שאינו יכול להגיע למלך בעצמו כי אם רק לדרג הכי גבוה במשל. אך כמו שבמשל אדם מב
שבדרגת ההשגה שלו, והוא נכנע לו ומקבל את מרותו, כי אם הוא רוצה שימלאו את בקשתו הוא 
חייב תחילה לפנות לממונה עליו, וזה על פי עיקרון של ביטול, כי יודע שרק על ידי שיבקש ממנו 

שו ואינו יכול לבד לעשות זאת. כך בתפילה האדם צריך יוכל להתקדם הלאה עד שיקבל את מבוק
קודם לבוא להכנעה ולביטול כל ההשגות שלו, ע"י שיודע ומכיר שכל מה שמשיג הוא כאין וכאפס 
לעומת ההשגה האמיתית בהשי"ת, ע"י הכנעה זו יכול להתחבר עם המלכות של העשיה ואז 

אך אם אדם מתפלל מתוך הרגשת השגה המלכות הזו שאין לה מגרמה כלום מעבירה זאת הלאה. 
וכוחי ועוצם ידי, אינו יכול להתחבר למלכות וממילא נשאר על מקומו ללא התקדמות. ולא רק זאת 

 אלא שמגשם את ההשגות הרוחניות שלו בשביל הנאת הגוף ה"י.
 

מה שביאר הפרי הארץ זי"ע, כל הנחלים הולכים אל הים, כלומר כל ההשפעות עוברים דרך  זה
ם, אך הים איננו מלא, כלומר איננו מלא בזכות עצמו אלא בזכות מה שמקבל הרי הוא בבחינת הי

המלכות שאין לה מגרמה כלום אלא רק מה שמקבלת. ומספרים על אחד הצדיקים שהיה גבאי 
צדקה, והיו נותנים לו כסף צדקה לחלק למשפחות העניים. ואמר פעם כי מעצם הכסף שמחלק אין 

כי אנשים נותנים לו על פי מה שהקב"ה שם בליבם שהוא אדם אמין שאפשר  לו כל שכר בזה,
לסמוך עליו, וכן מה שמחלק הוא ג"כ מה ששם הקב"ה בליבות העניים האלו שיבואו לבקש נדבות 
וכל זה איננו כלל שלו. אולם מה שכן יתכן שיקבל עליו שכר בשל החלוקה הזו הוא הצער והבושות 

... זוהי בחינת המלכות. וכל זה גם רמוז במילות התפילה שאנו מתפללים שסובל מהאנשים בשביל זה
בכל יום, "לך ה' הגדולה ]חסד[ והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל ]יסוד שמורכב מכמה 

לך ה', כלומר אנו מכירים שאין  –מידות[... לך ה' הממלכה ]מלכות[. בכל המידות האלו אנו אומרים 
המידות אלא רק מה שהקב"ה נותן לנו את ההבנה וההשגה. וכמו המעשה  לנו כל חלק בהשגה של

המובא בגמ' על רב ששת שהיה סגי נהור ולקחו אותו פעם לברך את המלך שעבר שם. וכל פעם 
שעבר משמר המלך בקול רעש גדול אמרו לו שיברך, ואמר להם: עדיין אין זה המלך. עד שנהיה 

לך עובר. וביאר להם כי הוא כמו שנאמר ביחזקאל כשראה שקט מוחלט ואז אמר להם הנה כעת המ
את המרכבה, אמר לא ברעש ה', ולא באש ה', וכו', רק שהיה קול דממה דקה. כך הוא אצלינו כל 
זמן שאדם עובר ומתמלא בהשגות רוחניות אך אין שם ה' עימו כיון שלא מבטל את עצמו לדעת 
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של ה'. והמלך יכול לבוא רק כאשר יש ביטול שעדיין אין זה קצה קצהו של גדלותו האמיתית 
 מוחלט.

 
זושא היה לו בן ר' ישראל אברהם שסיפר כי לאביו היה רוח הקודש ובכל פעם  על ר' מספרים

שהיה נכנס לעיר לאסוף כספי צדקה, היה שומע בת קול כמה כסף יכנס לו, ועד שלא היה מגיע 
ברהם כי הוא עצמו אין לו רוח הקודש לדעת לסכום זה לא היה עוזב את העיר. ואמר ר' ישראל א

כמה יהיה לו אך בכל פעם שעוזב איזה מקום הוא מאמין באמונה שלימה כי זהו הסכום שאותו 
היה צריך לאסוף ולא יותר. וביאר על מעשה זה ר' משה מרדכי מלעלוב זי"ע ביאור נפלא הקשור 

 לענינינו. 
 

ר תאמר אליך שרה שמע בקולה', ומבאר רש"י אצל אברהם אבינו ]וירא כא יב[ 'כל אש כתוב
למדנו שהיה אברהם טפל לשרה בנבואה. והדברים הם לכאורה תמוהים מאוד, הלא אחד היה 

הראשון שהכיר את בוראו והוא היה טפל בנבואה? אמנם יש לבאר כי אברהם אבינו  –אברהם 
ניסיונות שעברו עליו, רק היה בנביאות אך לא רצה להשתמש בזה, כי כל חייו האמין בה', מכח ה

כאשר היה צריך להשתמש בנבואה העדיף לעשות זאת ע"י שרה. עפי"ז ביאר גם לר' ישראל 
אברהם היה רוח הקודש אך העדיף להיכנס ולצאת ולחיות את חיי האמונה שכמה שהיה צריך 

 לאסוף אסף, ולא נכנס לחשבונות אולי מזה הייתי יכול לקבל יותר וכדומ'.
 

מונה מגדיל מנהיר ומזהיר סידור שבחו ית' יותר שהרי לית לה מגרמה כלום, וגדולת "וחוזק הא
סידור שבחו של מקום במופלא ממנו יותר מביאו אל הדביקות ותפלה יתירה... וכן הוא לעולם. 

 וזהו לעולם יסדר אדם שבחו של מקום וזהו כל הנחלים הולכים אל הים... שם הם שבים ללכת".
 

ום כל מה שביארנו עד כאן. כי אם יאמר אדם מה לי לסדר שבחו של מקום עדיף קטע של סיכ זהו
שלא יהיה לי שום ידיעה והשגה וממילא אני מבוטל? אך זהו סדר שטבע השי"ת בבריאה, כי כל 
כמה שאדם משיג יותר ומכניע את עצמו יותר אחרי ההשגה, ביודעו שאמת היא שאינו יודע כלום 

אז מקבל תוספת כח כפי שהמים שבים שבים ללכת למהומות ומשם כי הקב"ה הוא א"ס ב"ה, 
חוזרים ועולים להרים הגבוהים ומשם משתלשלים דרך נחלים לים הגדול וחוזר חלילה... זהו החיות 
של המים הללו שיש להם קשר קבוע. כמו"כ האדם צריך שיהיה לו את הקשר הרצוף הזה עם 

בעולם. ולקיים את תכליתה. ואם אדם לא יעשה זאת השכינה הק', שתתן כח בנשמתו לשרוד כאן 
דרך שבחו של מקום והביטול, ישאר עם חכמות חיצוניות ויחיה את הסט"א ר"ל כידוע שזה לעומת 

 זה עשה אלקים.
 

"והנה איתא במדרש החילוק בין נח לאברהם הוא עפ"י משל, נח דומה לאוהבו של מלך שיושב 
דומה לאוהב שבא להאיר למלך ואמר המלך עד שאתה באפילה והמלך בא ומאיר לו ואברהם 

 מאיר באפילה תלך ותאיר במקום אור"...
 

הפרי הארץ דבר נפלא, כי נח היה צדיק באמונתו בלי שום השגה עיונית, והיה לו כזה דור  מבאר
נוראי של אפיקורסות שיכלו להפילו בקלות רבה, כפי שאמרנו זה לעומת זה... ולכן הקב"ה היה 

האיר לו כדי שלא יפול. כפי שמבאר רש"י שנח היה צריך סעד לתומכו. וזה מה שאמר הפרי צריך ל
. משא"כ אברהם אבינו ע"ה הכיר את בוראו בג' שנים אמונה למטה מטעם ודעתהארץ בתחילה 

וכבר עבר את השלב של טעם ודעת ורק עבד כל הזמן לבטל את זה, וממילא הקב"ה אמר לו בו 
וא א"י שהוא האמונה הפשוטה בה' ללא ללא השגות כלומר הביטול שלאחר ותאיר במקום אור שה

 ההשגה.
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