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 סדר ספר 'פרי הארץ' פרשת מקץ שיעורים על  

 

  (ובט מתא שגחה פרטיתה) "נהג האט!"
 

ומקשים ויחי כותב רש"י הק', כיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרות השיעבוד. בפרשת 

מה קרה דווקא אז שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל, הלא השיעבוד התחיל הרבה לפני כן, ומנגד עד שלא נפטרו 

 כל השבטים לא היה קושי השיעבוד כ"כ וא"כ יש להבין את כוונת רש"י?

 

שם מבאר מהו שעבוד, וכו'. השפת אמת בונה כמו כן זה יתבאר בס"ד על ידי יסודות הפרי הארץ בפר' מקץ  דבר

עבוד פיזי אך הוא עצמו חי באמונה הרי שאינו יעבוד נפשי. כל זמן שאדם נמצא בשיסוד כי יש שיעבוד פיזי ויש ש

אלוק. מבארים בשם הרבי מזידיטשוב זי"ע, שהגמ' מדייקת בגלות. וכבר אמרו בגמ', מי שדר בחו"ל דומה כמי שאין לו  

לכתוב דומה כמי שאין לו אלוק, מחמת שיש מי שהוא בחו"ל וכל הזמן עסוק מתי יזכה להגיע לא"י, הרי שהוא יש לו 

אלוק, כי כל הזמן קשור במחשבתו מתי יזכה, ויש מי שדר בא"י אך ראשו בחו"ל הוא דומה כמי שיש לו אלוק, אך 

 אינו קשור כלל בה' אלא מנותק...  באמת

 שם הוא.  – דברי הבעש"ט הק' שאמר היכן שמחשבתו של האדם רעיון זה מונח בתמצית 

 

נותיו ובנות בניו וכל זרעו, ומקשה מדוע ... בניו ובני בניו איתו בביאור של האור החיים הק' על הפסוק וירד יעקב ישנו

זרעו? וכן מקשה על הפסוק ויקחו את מקניהם מדוע לא כתבה התורה  הפסיק בתיבת 'איתו' בין בניו לבנותיו וכל 

זאת בתחילת הדרך היכן שכתוב ויסע? ומבאר עפי"ז כי באמת לא כולם רצו להשתעבד מרצונם והיו כאלו שהלכו 

עם יעקב אבינו כפי שמציינת התורה הק', 'איתו' כלומר לדעתו שיורדים להשתעבד, והיו שרק הלכו ללוות את יעקב 

אבינו ע"ה, אך כשראו שם את דברי הנבואה בין יוסף ליעקב הבינו שזהו רצון ה' ולכן באו לבסוף כולם לבצע את  

 קיום שטר חוב הגלות. 

 

הפשט ביקש יעקב לגלות את הקץ. יעקב אבינו חפץ היה לתת לבניו דרך כזו בהירה שתמיד יוכלו לחיות באמונה   זה

 אך רוחנית יהיו בכל דבר מקושרים בכל השנים הללו,  במצרים  דורו  ללא הסתרות כלל. וכל הגלות תהיה רק פיזית שי

די עבודה של הכנעה ולא נקבל את הבהירות על בבורא. אך 'ונסתם ממנו', מפני שהקב"ה חפץ שנגיע לאמונה על י

 מגש של כסף... 

 

. כי כל 'דור ההוא'וימת יוסף וכל אחיו וכל הפשט בפסוק על פי ה ביסוד עצוםמוסיף האור החיים הק' ומסיים  עוד

ואם  יא אמת  שכל הזמן החדיר להם את הענין של השגחה פרטית שהזמן שדור זה חי, היו קשורים ביעקב אבינו ע"ה  

בוד ועל כן כלל לא עך לרדת ולהשתעבד פקע מהם קושי הש ומכיון שקיבלו עליהם גזירת המל . זה אמת אז זה טוב

נשארו אלו שירדו בעל כרחם למצרים, ולהם היה יותר קשה לעבוד אך לאחר שמתו כולם  .עבודהתחיל אצלם הש

וד חשובה מאוד לחיים, כשאדם חי בהכחשה  . וזו נקודת יסהשעבודעל נקודות של אמונה וזה עצמו היה להם קושי 

אזי הוא סובל יותר מהמעברים שעוברים עליו. סיפר אחד שמוסר שיעורים בבתי כלא, כי האנשים שהכי סובלים הם  
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האנשים שחיים בהכחשה, ובמקום להיות עסוקים בהתקדמות, הם עדיין עסוקים בטעויות של מי שהושיב אותם ועל 

 , יות שם, אך זה רק מוסיף סבל... וכמו כן היה במצרים כי אותם שירדו בעל כרחםכך שהם כלל לא צריכים לה

במקום שיהיו עסוקים לחפש את הקב"ה בכל דבר ולהתקדם לכיוון הגאולה, היו עסוקים בהכחשה שהם בכלל ירדו 

 .רטיתבהשגחה פ האמונה. והנקודה המרכזית צריכה להיות השעבודלמצרים בטעות, ודבר זה עצמו הוא קושי 

כלומר גם אם אדם נופל או כל מעבר אחר של ייסורים שעוברים עליו, עיקר הסבל שלו הוא מפני ששם את עצמו  

ברמה אחרת מאשר נפילה או ייסורים, מכיון שכל הזמן הוא בריא אז מה פתאום שכעת יהיה חולה, זוהי הכחשה! 

ת ה', וממילא כשאדם נופל שגחה פרטית מאאך אנו צריכים לחיות שכל הבריאות שלנו או ההצלחה שלנו היא ה

מדרגתו זה מחמת שלא חי כך אלא חי כוחי ועוצם ידי, אך אם חי שגם זה השגחה פרטית אם כן בכל מקום שהקב"ה  

שם אותו טוב לו משום שהשגחה פרטית היא אמת ואם זה אמת אז זה הכי טוב שיכול להיות! וזה עוזר לו להצליח 

 שנראה כעת להלן בדברי הפרי הארץ זי"ע.לקום ולהתקדם משם, וכפי 

 

"והענין הוא מדרגה השמינית מן הביטחון המבואר בספר חובות הלבבות הוא כי זה כל האדם שהוא במדרגה היותר  

 שפלה ותחתונה יבטח בשם ה' הצור תמים פעלו כי הוא הפועל הכל צופה ומביט עד סוף תכלית הכל"... 

 

נו בחיי שמצטט מתוך חובות הלבבות, פר רביהפרי הארץ כי יש שני דרגות באמונה, וכפי שניתן לראות בס מבאר

שמביא שם שמונה דרגות באמונה והם בעצם מתחלקות לשתי רמות שונות. כשתינוק נולד הוא נסמך על אימו 

ל לגדול גם בלי להזדקק לה שנגמל ממנה היא נותנת לו אוכל רגיל ואז מבין שיכוכשמאכילה אותו. לאחר מכן 

ישירות. לאחר מכן שם לב שהאוכל הרגיל מגיע מהאב שמפרנס את המשפחה ואז תולה את יהבו על אביו. לאחר 

מכן גודל עוד ומשיג שמה שאביו עושה יכול גם הוא לעשות ויוצא ומפרנס את עצמו. לאחר מכן משיג שיש דברים 

חל לגשם שישקה את האדמה שתצמיח תנובה, ואז תולה יהבו בה'. שאינם בשליטת האדם כגון שצריך לצפות וליי

דרגה נוספת היא כשרואה שיש אנשים שמתפרנסים בעבודות קלות יותר, ואז תולה מבטחו בה' שיזמן לו פרנסה 

עד וכשמזדמנת לו פרנסה קלה משיג ומבין ומודה לה' שרואה בחוש כיצד הקב"ה מנהיג אותו על מי מנוחות. קלה. 

הדרגה   אמנם  הרמה הראשונה באמונה וביטחון בה הכל מסתדר לאדם ומבין ומשיג את סדר פעולות העולם.  כאן זו

השמינית היא בדברים בהם לו מסתדר לאדם כלום ואינו מבין מה התכלית הכל המעברים שעוברים עליו ואם היו  

מה שזה מאת ה' על אף שאינו 'מתיעצים' איתו היה מסדר זאת באופן אחר... ושם מבקשים מהאדם לתת את ההסכ

מבין למה זה. וזה היסוד של פרשת מקץ כפי שמובא בתורה שבגלל שיוסף הצדיק בטח בשר המשקים כפי 

מפני זה הוסיף לו הקב"ה עוד שנתיים להמתין.   שמדייקים בכפילות המובאת בפסוק 'כי אם זכרתני... והזכרתני'...

כפי שצריך, וידע שהקב"ה מסובב את הכל מהעת שנכנס לבית  וההסבר בזה הוא נפלא. משום שבאמת יוסף פעל

האסורים עבור דרך פתרון החלומות וכו' וכלה בהשתדלות שעשה יוסף ששר המשקים יזכיר אותו. כל זה ברמת 

הביטחון הראשונה שהזכרנו מחובות הלבבות. אך הקב"ה רצה מיוסף הצדיק רמה נוספת של אמונה וביטחון והיא  

זכרנו, בה אדם עושה את כל המכסימום של ההשתדלות המוטלת עליו, ולאחר מכן הקב"ה מזמין הרמה השניה שה

לו את הישועה ממקום אחר בלתי צפוי כדי שיחיה שהקב"ה מחיה ומנהיג אותו גם כאשר אינו מבין מה רוצים ממנו 

שהשאיר הקב"ה את יוסף עוד  וכיצד זה עובד, וכדי שלא יהיה לו כחי ועוצם ידי לומר בזכותי נעשה הדבר. זה הטעם

שנתיים בבית האסורים כדי שיגיע להכרה הזו שהכל השגחה פרטית ואם זה כך אז זה האמת שלי ומה שאמת זה  

 הכי טוב שיש בשבילי, גם אם אני לא מבין מה הטובה שבזה. 

 

השמים ככתוב  'דברי שמואל' מביא עשר הדרכות מהבעש"ט הק', ואחת מהם היא להאמין שאין רע יורד מן בספר

כי מאיתו לא תצא הרעות. כי לרע אין כלל מקור ושורש בשמים. וכל הקיום של הרע הוא מחמת הכח הפנימי 

המחייהו וכח זה הוא הטוב במקורו כי הטוב הוא הנותן חיות להכל. ועל כן מסיים הבעש"ט הק' אם יביט על הרע  
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הארץ זי"ע שדייק לכתוב באדם שהוא בדרגה שפלה  ב שבו. ואלו הם דברי הפריומצד פנימיותו לא יראה רק הט 

ותחתונה שדווקא שם יש את האפשרות להתחזק על ידי מחשבה זו שאין רע יורד מן השמים וכל המושג רע וטוב 

 נתון לבחירה שלנו. וכפי שנרחיב מעט בהמשך. 

 

מונחים בנהיגה וגם לשוחח מחקר שנעשה מטעם משרד התחבורה האם נהגים שנוסעים בכביש יכולים להיות  ישנו  

בפלאפון ולעשות עוד דברים שונים כגון להסתכל בשלטי חוצות וכדו'. והוכח שאדם שעסוק בדבר אחר מלבד 

הנהיגה אין לו שליטה מכסימלית על הנהיגה ואין אפשרות להיות עסוק בכמה דברים בו זמנית... דבר זה אמנם כבר 

הגמ' על אחד התנאים שאמר לתלמידיו שאם רוצים הם לשאול אותו   מובא בפרי הארץ באחד המקומות על פי דברי

שאלות במסכת מסוימת לא ישאלוהו כשהוא עסוק במסכת אחרת, והפרי הארץ מרחיב שם ומעמיק לבאר מה  

אדם שקוע בענין אחד לא יכול הוא להיות שקוע בעוד דבר והמחשבה כשרעיון המרכזי הוא ש... אך ההטעם לכך

לכאן. במה דברים אמורים? כשאדם נמצא במדרגה השפלה והתחתונה ביותר אזי יש לו כמה   אחת היא לכאן או

ברירות או להסתכל במצב ולחיות במרירות ועצבות ויאוש, או לחיות כדברי הבעש"ט הק' לחפש שם את הטוב 

   המחיה את המצב הזה. כי רק כך הוא יכול להוציא את עצמו משם.

 

דבר מאוד יפה. כיצד ניתן להעריך את המושג זמן? אם ננסה לדבר על זמן שעכשיו  במורה נבוכים מסביר  הרמב"ם 

שאדם מחדיר לתוכו ערך פנימי הוא תופס מקום במושג   כל דברעדיין לא בא... אלא   –ועל זמן שיבוא  .הוא כבר אינו

וראו ומקיים מצוה הוא מכניס  שכן כשאדם עושה רצון ב  ',שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה' של זמן. ולכן אנו אומרים  

שם את הנקודה הפנימית שהיא אמונה  משמעות למושג זמן. כמו כן כשאדם נמצא במצב שיכול ליאש אותו ומוצא 

אמת וממילא זה נהיה לו טוב, כי זה הטוב האמיתי שגנוז שם כדי שנמצא אותו ועל ידי זה האדם מקבל משמעות   –

 למעשיו ועושה את רצון ה'.

 

       זה כל האדם. רק לאדם יש את הבחירה הזו מכל הבריאה להילחם לראות את הטוב שמונח בכל מצב. וזה נוטריקון   כי 

אך אם אינו חי בקשר לחפש את ה' בכל   .ם, שכשחיים עם אלופו של עולם אז האדם זוכה בצדק לשם אדםד – א

 דבר אין לו הגדרה של אדם.

 

' זו, הפועל אמת ואמונה בו ית' כי הוא הטוב הגנוז כי מאתו לא תצא הרעות,  "כמאמר מי נתן למשיסה יעקב הלא ה 

שום טובה מסבה זו, הוא מחמת העדר השגת חכמתו יתברך... ועל ידי ביטחון כזה  ואף כי אין שום שכל מחייב ומשיג  

ה בחכמה  שהוא האמונה בהשגחתו יתברך ברור ופעולתו אמת ואמונה כי טוב הוא, מעלה סיבה זו ומקשר אות 

בעליונה שהוא מידת צדיק, המקשר את כל העולמות וסוד יוסף הוא השליט הוא המשביר כי בהגיעו אל החכמה  

 העליונה היא מקור הברכות משם מתברך ומשפיע שולט ומשביר לכל". 

 

בשבת ביאור מאת הכתב סופר זי"ע על הכתוב ביוסף ויהי איש מצליח. והקשה הלא כבר בפרשת וישב מובא הבאנו  

שהיה איש מצליח אצל פוטיפר וכן בחלומות שפתר ומה ראתה התורה לכתוב כאן בהצלחתו? ותרץ כי אם היה 

ריך להימכר בדמים מרובים מוצלח מתחילה כיצד יתכן שהאחים לא שמו ליבם לזה ומכרוהו בתור עבד. הלא היה צ

בעבור שהוא מוצלח ביותר. אלא משמע שהקב"ה בכוונה תחילה הסיר חינו מעיניהם כי אם היה נמכר בתור איש 

לטובה  לים ולא היה מגיע כלל למצרים... יוצא א"כ שכל המחשבה היתהאמצליח היה נשאר אצל הישמע

וסר חינו ח"ו מיד יתן את הנקודה הפנימית שהכל זה   נו שכשאדם רואה שאינו מצליחמלכתחילה. וזה לימוד עבור
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בהשגחה פרטית למען טובתו האישית וזו האמת לאמיתה ואם זה אמת זה טוב, מפני שאמת ושקר הם דברים 

שאינם מתחלפים לעולם. כי אמת היא אמת ושקר הוא שקר. אך טוב ורע יתכן שמה שטוב לי אינו טוב לשני, ועל כן 

וברגע שאדם משנה את ההסתכלות הוא משפיע   לוי בהסתכלות של האדם על פני השטח.תאו לא טוב זה טוב 

לעצמו טובה לא רק בקשר הרוחני של הדבר אלא ממילא גם במציאות הגשמית. כי כל המושג טוב משתנה. וכפי 

א כחי שאמר ר' אשר זי"ע שהקב"ה נתן לנו את המפתח להגיע לגן עדן אך שם לנו שני מכשולים בדרך, האחד הו

ועוצם ידי והשני הוא ייאוש. ואדם יכול כל חייו להיות עסוק בגאוה וייאוש. אך כשנותן את הנקודה הפנימית הוא 

 מוציא את עצמו מכל הגלויות לגאולה השלימה. 

* 

 

 "ריתחא דמיהמנותא"
 

שעבר למדנו פר' מקץ בה דיברנו על ההכנה לגאולה. וכפי שביארנו שההבדל בין גלות לגאולה הוא באות   בשבוע 

א'. כל הפרשיות הבאות מדברות בנושא האמונה, כפי שאמר משה רבינו ע"ה 'והן לא יאמינו לי'. מובא באמרי יוסף 

ת היא האמונה בה' בכל דבר, וממילא מובן זי"ע, שאין גאולה גשמית ללא גאולה רוחנית, ונבאר כי הגאולה הרוחני

מדוע אין גאולה גשמית כל זמן שאין גאולה רוחנית משום שכל הגלות הגשמית באה לעורר את האדם לזכור שהוא  

דומסק זי"ע מובא על הפסוק 'וירא  שם התפארת שלמה מרבגלות רוחנית וכפי שבעז"ה נרחיב בהמשך. ב 

דת הסבלנות של בני ישראל במשך השעבוד וכיצד בכל דבר הם נכנעים בסבלותם', שמשה רבינו ע"ה ראה את מי

 להנהגת השי"ת, ואז ידע כי הגיע עת גאולתם. 

 

"כי זה כל האדם מה שיותר במדרגה  בדברי ביאור על דברי הפרי הארץ שהתחלנו בשבוע קודם. כותב:  להוסיף 

הפסוק 'וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה'   עפ"י דברי הרמח"ל על  "...שפלה ותחתונה יבטח בה' הצור תמים פעלו 

הוא האלקים', הקב"ה ברא אותנו ברי הבנה וברי השגה. אך ללא השלב של האמונה בה' לא יוכל האדם ליישב על  

', משום ששם נותנים הדרגה השפלה ותחתונה ביותרליבו כי ה' הוא האלקים. וזו כוונת הפרי הארץ כשנקט בדווקא ' 

חון את עצמו כמה הוא דבוק בה', ולהחליט שהוא נותן שם נקודת אמונה ורוצה להדבק בה'.  לאדם את ההזדמנות לב

ויש דוגמאות למכביר ואחת מהן היא אנשים שעברו את השואה האיומה ר"ל ומי מביניהם שניסה להבין על פי השכל  

ההבנה ולהיות רק , משום שישנם מצבים בהם האדם נדרש לעזוב את ואת כל אמונת עזבמה שקרה שם, לצערנו 

 במצב של אמונה.  

 

מצבים אלו   ולחוות מצבים של אמונה.לה האדם נדרש לחיות  בשבעז"ה נתקדם עוד שלב להבין מהי הסיבה    השבוע 

שכשאדם מכניע את עצמו להנהגה עפ"י אמונה הוא פותח לעצמו ולכל הכלל שערים של השפעות  ,מפתח הם

 .וישועות

 

אדם   ,ולמשל ראותם כסיבה.נותן הכנעה לה' במצבים שעובר ולא עושה מהם מציאות אלא ממיר אותם ל כשאדם

למטבע אחד גדול או לחילופין להרבה מטבעות קטנות. כמו"כ האדם שעובר   שיש לו כמה מטבעות יכול להמירם

איך להתמודד וממילא יוזם  מעבר קשה, יכול להמירו או למטבעות קטנות, קרי: שעושה ממצב זה מציאות ולא יודע

, ומביא על עצמו קושי יותר גדול. אך מנגד יכול להמיר את המצב הזה למטבע העיקר לא להיכנעשרשרת של טעויות  

ונותן שם הכנעה, ובזכות   אחד גדול של אחדות, על ידי שרואה מצב זה כסיבה מאת ה' לקרב אותו לעבודת האמונה
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וההשתלשלויות שהגיעה ממקור אין סוף ב"ה. כי הרי המצב הזה שעובר  ההכנעה שלו נכנעת כל שרשרת המידות

הוא קשור במידה מסוימת, אם בתאוה שקשורה לחסד או בניסיון הכעס שקשור במידת הגבורה או תפארת וכו', 

המשתלשלים מעולמות העליונים עד לאדם התחתון, וכל העולמות הללו מחכים לראות מה יעשה אותו אדם.  

, אזי עולה הכנעה זו למעלה וכל שרשרת  כיון שמבין את משמעות העשיה שלום זה הכנעה וכשנותן אד

, ההשתלשלויות נותנת גם היא הכנעה לבורא עולם וכן כל העולמות כולם. וזהו הנקרא 'איתערותא דלתתא'

קרא 'צדיק'  והתעוררות זו מעוררת את ה'איתערותא דלעילא' להשפיע עוד ועוד השפעות טובות לעולם. ואדם זה נ

 קשר את כל העולמות.ממכיון שקשר את כל העולמות והצדיק כדברי הפרי הארץ זי"ע הוא זה ש

 

הפשט 'ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים'. כי על ידי שיהודי נותן הכנעה גורם שההשפעה היורדת עוברת גם  זה 

דרכם שהוא מאיר גם להם. וזה היה יוסף  היא דרך כל העולמות ואז כל העולמות גם הם מרויחים מהשפע שעובר 

נשבר ל'משביר'  ות על ידי ההכנעה שנתן להנהגת ה', ולא נשבר וממילא הפך  את ההצדיק שהיה מקשר כל העולמ

 , ובזכותו ניצל כל העולם מרעב. 'ויוסף הוא המשביר'כדכתיב 

 

נוסע מדי שבוע לוינה לקנות שם  אשתו היתה מוכרת בחנות והוא היה .על יהודי אחד שהיה לו בית מסחר מספרים

סחורה. אך 'בעיה' היתה לו והיא שבוינה היה ביהמ"ד של חסידי טשורקוב והוא שנמנה עם חסידות זו היה נוהג  

כנס תדיר לבית המדרש ומשהיה נכנס כבר שכח כיצד יוצאים. היה מתוועד עם החסידים ורק לאחר כמה ימים ילה

רה. קונה ושב לביתו. יום אחד אירע שחנותו התרוקנה כליל מסחורה והיה צריך  היה חוזר ונזכר כי עליו לקנות סחו

ללכת שוב לרכוש סחורה חדשה. אך אז אמרה לו אשתו: אולי ניסע יחדיו לוינה וביום הראשון מיד תקנה סחורה  

נסעו שניהם לוינה.  סבר וקיבל, ובכן שאר כאות נפשך בביהמ"ד. י טובה, ואני מיד אחזור עם הסחורה וכך תוכל לה

כשנחתו בוינה היה זמן מנחה, אמר החסיד לאשתו שחייב ללכת למנחה. אמרה לו: נו ומה בכך אם תתפלל כאן 

בבית כנסת הסמוך. אמר לה החסיד: וכי דבר קטן הוא בעינייך להתפלל מנחה הנה בית המדרש שלנו בקרבת מקום 

התפילה  אך ראוהו החסידים שמחו לשובו ומיד לאחר  ושם ת מדרשו,ואיך לא אתפלל במקומי הקבוע? הלך לבי

מה שלומך וכו'... אדהכי והכי נפתח בקבוק משקה וסיפורי צדיקים לצד ווארטים   קבלוהו בקריאות של חיבה ר' בערל

כשיצא הבעל    החלו להשמע בחלל האויר. כעבור שעה ארוכה נקשה האשה על חלון ביהמ"ד ובקשה לקרוא לבעלה.

יכמנו כי ביום הראשון נלך לרכוש סחורה... אמר לה: לשם מה לנו סחורה? כדי למכור בחנות. ולשם הלא ס  אמרה לו:

, השיבה מה לנו חנות? כדי שנוכל להתפרנס. ולשם מה עלינו להתפרנס המשיך להקשות? כדי שיהיה לנו חיים טובים

דעת כדי לחזק את עצמו שכל מעבר . אמר לה החסיד: ובכן, לי כבר עכשיו טוב... והנמשל הוא שאדם צריך להאשה

מאוד קשה לתת הכנעה, אך אם נפנים שזה הטוב שלנו שאנו באמת ו ,שהקב"ה מעביר אותו על אף שהוא קשה

 הכנעה אחת כזו וכבר אדם ירגיש שטוב לו בזה ובבא.לאחר כך הרבה צורות, אז מחפשים כ"כ הרבה שנים בכל 

 

ר הגמ' על אחד מהתנאים שהיה 'שייף עייל ושייף נפיק ולא מחזיק ר' חיים שמואלביץ זצ"ל מבארים את מאמ בשם

טיבותא לנפשיה'. ובתרגום, היה נכנס לבית המדרש כפוף ויוצא כפוף... ובאר ר' חיים כי להכנס כפוף אין זו בעיה, 

כך  אך לצאת כפוף אחרי שיעור טוב בלימוד או תפילה חמה זה כבר יותר קשה. והסיבה שהצליח אותו תנא לצאת 

 מכיון שלא החזיק טיבותא לנפשיה, כלומר שלא ייחס טובה זו לעצמו אלא חי שזו מתנת הבורא.

 

ל  אומרת לנו התורה הק', יהודי הוא לשון הודאה. תמיד במצב ש 'יהודה אתה יודוך אחיך'יהודי נקרא יהודי?  מדוע 

ובא בספרים הק'. להורות לנו כי גם משם הוי"ה והאות ד' המרמזת על דלות כמ  הודאה לה'. יהודה הלא הוא מורכב

שאדם במצב של דלות הוא מודה לקב"ה על הכל כיון שיודע שזהו התיקון שלו. וזה מה שרמוז בכוונת התורה בפסוק  
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'ויחי יעקב בארץ מצרים'. דווקא בארץ מצרים היכן שיש התמודדויות שם יעקב אבינו חי. כי שם היה צריך לממש 

 כשטוב ונוח. את עבודת השי"ת יותר מאשר

 

שבביטחון ולא פחות מכן! ודוגמא   המדרגה השמיניתמדגיש הפרי הארץ שמה שמבקשים מהאדם הוא דווקא  לכן

עד שלא מגיעים לנקודת הרתיחה אין זה נחשב למים רותחים כלל. ואף אם אדם לדבר היא כמו שמרתיחים מים, 

ה כלל לעולם להרתחה מלאה. כמו כן הוא באמונה. ירתיח אותם חצי הרתחה ולאחר כמה דקות עוד חצי אין זה דומ 

ומובא בספר ישמח ישראל נקודה נפלאה נוספת, שדווקא הדורות האחרונים מחזיקים מעמד יותר מן הראשונים. 

גאולה תגיע דווקא  הפנימית, ולכן המשום שכמה שהדורות יותר שפלים ונמוכים אפשר להגיע שם מהר יותר לנקודה  

הרן זי"ע שאמר שכל זמן שהמים משמיעים קול סימן הוא שעדיין לא רתחו, אך ברתיחתם הם שם. וכידוע מהבית א 

   משתתקים. וכמו כן כשאדם נותן הכנעה אז יידע שכבר הגיע לנקודת רתיחת האמונה.

* 

 

 "ארוכה וקצרה או קצרה וארוכה"
 

הבאנו בשבועות קודמים את ביאור האמרי יוסף, כי כל גלות גשמית יסודה בגלות "לכן אמור לבני ישראל אני הוי"ה".  

 רוחנית, והשבוע נרחיב בעז"ה בענין זה בעוד כמה רבדים וכן נשלב כל זה על פי דברי הפרי הארץ זי"ע. 

 

 מהי גלות רוחנית? 

ה להתלבש בתוך בחי' הנשמה כדי שתוכל לרדת אח"כ לתוך הגוף  הרוחנית פותחת בכך שהשכינה הק' צריכ  הגלות

הגשמי. הגוף הגשמי צריך לחיות כאן בעולם הזה ויש פחד גדול שלא יעשה את תפקידו זהו עוד גלות. וזו הסיבה 

הפוך כל מצב שנראה כמציאות  את תפקידו לגלות את ה' בכל מצב וילאדם מעברים יום יום, כדי שלא ישכח  ששי

והיה אם אדם אינו חי כך, נאלץ לצאת לגלות בין אנשים שרודים בו. ואם גם זה לא עוזר  ה להתקרבות לה'. לסיב -

 של גלות בין גויים ר"ל המאיימים על שלומו. באז מגיע כבר לשל

 

 

 שרשרת רוחנית 

ואם אדם נזהר לשמוע    ,הוא כמין שרשרת  תה שביארנו כעמאלימלך זי"ע קטע אחרון בפר' שמות מובא, שכל    בנועם 

כבר בחוליה הראשונה את הגלות הרוחנית שמבקשת להיגאל, לא היה מביא על עצמו את כל ההמשך... אך כל 

אר זאת עפ"י הפסוק 'בכל הוא שאדם שומע רק את הצער של עצמו ולא שם ליבו כלל לצער השכינה. ומב הענין

צרתם לו צר', כל צרתם של ישראל היא כדי לעורר אותנו ש'לו צר' כביכול שהשכינה הק' בגלות ומחכה שעם ישראל  

עבודת ה' של כל אחד ואחד ומצוות ומעש"ט. ואותו אדם שלא שם ליבו לצער השכינה ולא מתפל ל ידי  יגאל אותה ע

שנדלקה לו נורת הזהרה ברכבו שהרכב מתחמם ויש לעצור בצד ולטפל על זה, הרי הוא דומה למשל אותו אדם 

 במנוע. אך במקום זה הוא מחליט שהנורה משובשת ומנתק אותה מהחשמל... כי בסופו של דבר

הנורה היא נורת בקרה להזהיר אותו שלא יפסיד את כל הרכב, וכשהוא מתעלם ממנה גורם לעצמו לאחר מכן נזק 

 כפול ומכופל.
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 ת חוטא ומחטיא לא להיו 

כן בדיוק אנו אמורים לשמוע את צער השכינה ולעשות פעולות של רצון הבורא ית', וכאשר אדם לא שומע לרצון    כמו

השי"ת מעוררים אותו ע"י גלות גשמית וצער אצלו אישית או צער מאחרים או מגויים. כל זה כדי שישמע ויתעורר 

. אך האדם העסוק בלכבות שרפות ולחשבן כל הזמן מי עשה לו  לראות שמתכוונים לטובתו שלא יפסיד בזה ובבא

א"כ מתברר כי האדם עצמו מביא לעצמו את  ואיך להשיב לשני מנה אחת אפיים, הוא חוטא ומחטיא את המטרה. 

 הגלות הזו... 

 

 מדוע אין אנו מושלמים? 

בדעת תבונות שואל הלא הקב"ה הוא אין סוף ב"ה ואם כן כשברא אותנו בני האדם היה צריך לכאורה   הרמח"ל

לברוא אותנו מושלמים כפי שהבחינה שלו היא של שלימות, ומדוע נבראו כולם בלתי מושלמים? והביאור בזה הוא  

ודווקא משום שרצונו להיטיב. כי רק כי דבר זה נעשה בדווקא, הקב"ה הלך נגד מידותיו וברא מצב של גבול וחיסרון 

כשיש חושך האדם לומד כמה גדול הוא האור. כי כשאדם מתרגם את החושך ואת החיסרון לעבודת ה' אז הוא  

מתרגל לחיות שכל ההצלחות שלו הם חסד ה' נטו ללא כל התערבות מצידו, ואז האור שמקבל הוא הרבה יותר זך 

"כי זה כל האדם שהוא במדרגה השפלה ותחתונה יותר יבטח  י הארץ וזה מה שמבאר הפר והרבה יותר עוצמתי.

וכן מסיים בשם ה'... וע"י ביטחון כזה מעלה זה סיבה זו ומקשר אותה בחכמה העליונה ומשם מתברך ומשפיע לכל".  

דם ועל כן נסכם כי כמה שא על צער השכינה ודאי היינו נגאלים מיד. רקהנועם אלימלך כי אם היינו שמים ליבנו 

והשכר הוא   צמו יותר שכר ופחות נזקים.מבין ושומע יותר מהר את רצון ה' שכל מה שעבור זו סיבה בלבד, גורם לע

לא רק לעוה"ב כפי שמבאר שם הרמח"ל, אלא עצם העובדה שאדם מגלה כאן בעולם את ה' מתוך חשכותו זהו 

 כבר השכר.

 

 מילת המפתח!   – תפילה  

עיניו למטה וליבו למעלה וענין עיניו למטה הוא האמונה בהשגחתו ית' והסתכלות עיניו  "והוא ענין התפילה שיהיה 

 ויורדים מטה מטה שבדרך אמונת האדם והסתכלות בהשגחתו יתברך, כן ממשיך על עצמו השגחתו". 

של שפלה ותחתונה הוא כידוע לטובתינו. והשפ"א נותן דוגמא מוחשית לכך. כשאדם חפץ להביט בריכוז  המצב

עד כדי חצי וביתר בהירות בחפץ מרוחק, מה שעליו לעשות הוא לצמצם את ראייתו. עוצם עין אחת ואף את השניה 

אך המציאות היא שכך מגדיל את ראייתו. כמו כן כשלא הולך   ,ואז רואה יותר בבירור. אף שלכאורה נראה זה כשוטה 

 יך אותו לבטח בנבכי העולם הזה. לאדם כפי שמתכנן הוא פתיחת פתח בשבילו לראות כיצד השי"ת מול

מבאר השפת אמת זי"ע, את מה שאמר משה רבינו לה' 'וכי יאמרו לי מה שמו מה אומר אליהם'. בני ישראל  עפי"ז

טענו כי אם יש להם חושך אדרבה ואדרבה בזמן שכזה צריך הקב"ה לתת להם יותר הארה שלא יהיה להם חושך 

אשר אור ללא חושך כלל, מר מאיר  כלל? ענה לו הקב"ה: כי ההפך הוא הנכון. האור שיוצא מן החושך הוא הרבה יות

וזו הסיבה שהורידם השי"ת למצרים וכן עד היום הזה כל אחד ואחד עובר מעברים ומצרים בעצמו, כיון שעל ידי 

עבודת ה' באלו המצבים ניתן לגלות ולחוש את האור הגנוז בכל אחד מאיתנו, אור היוצא מן החושך וכפי שאמר 

 מתוך החושך. וזו מתנה שנתן הקב"ה רק לנו ולא לשום אומה אחרת. אהחושך' דווק  מןשלמה 'יתרון האור  
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במילים אלו טמון יסוד נפלא, כמה שיביט   –גם ענין התפילה שמבאר הפרי הארץ זי"ע, עיניו למטה וליבו למעלה    זהו

לל כי אינו מבין כ האדם למטה הוה אומר למצבים הקשים שהוא נמצא בהם יגלה שאינו יכול להתמודד שם לבד

וך חוסר ההבנה יגיע לאמונה  תמדוע הקב"ה שם אותו שם מ'רום מעלתו' של האדם לתוך בירא עמיקתא, וממילא מ

שזהו רצון ה', ורצון ה' הוא שאדם יהיה מקושר אליו כל הזמן כמה שיותר בדביקות בורא. ורק דרך המצב הזה אדם  

זי נכנס האדם או לעצבות או לייאוש או  שם את ליבו למעלה לאביו שבשמים, כי אם גם ליבו ישאר למטה א

 להפקרות, כיון שאדם לא מוצא את מקומו שם. לכן צריך לתת הכנעה שה' ינהיג אותו.

 

 אין קיצורי דרך! 

דווקא צריך האדם להגיע למדרגה התחתונה לגמרי בשביל להשיג דביקות?  מדוענוספת מבאר הפרה"א,  נקודה

והענין הוא שכל הדביקות בה' באה לידי ביטוי רק ע"י הביטול שלנו. כשאדם חסר אונים אין לו במה להיאחז. וזה 

הי זו ,בעצם הביטול שעובר, וכשבמצב הזה הוא לא נשבר אלא מתחזק באמונה שהכל מאיתו ית', וזו הנהגת ה'

 וזו נקודת המטרה. א"כ רק דרך הביטול קיימת האפשרות להגיע לדביקות ואין קיצורי דרך. ,הדביקות

 

 השגחה לפי הדביקות 

אמונת האדם בהשגחה כך ממשיך על עצמו השגחתו כותב הפרי הארץ. יכולים אנו לראות לדוגמא שני אנשים    בדרך

שגחה פרטית, האחד יודה לה' שבדיוק כעת שיוצא יש  שיוצאים לרחוב בזמן הפוגה מגשם. שניהם מושגחים בה

 הפוגה, ואילו השני יאמר: איזה אדם חכם אני היודע לנצל בדיוק את הזמן המתאים ליציאה... 

' מטה מטה וממילא תהיה  שישים עיניו בהשגחתו ית , צריך ליתן עיניו למטה לכן ענין התפילה שהוא ההתקשרות " 

 לבו למעלה ויהיה קשור למעלה משבעת ימי הבנין, שהיא החכמה למעלה מן ההשגה"...  

דוד המלך ע"ה 'ואני תפילה'. כי תפילה היא לשון ההתקשרות הזו. דוד המלך חי כל חייו לקשר ינו גם אצל  צמזה    ענין

מן העוה"ז. בבעל התניא מביא ביאור לדבר זה  וממילא היה קשור לספירת החכמה שהיא למעלה כל מצב לבורא.

מפי רבו המגיד ממעזריטש זי"ע. מדוע דווקא החכמה מקבלת השפעה ישירות מהאין סוף ב"ה משא"כ שאר המידות? 

ובאר כי החכמה היא מבוטלת לגמרי לאין סוף ועל כן היא יכולה לקבל ישירות ממנו השפעה משא"כ כל שאר  

יורדות ובאות לידי ביטוי בעוה"ז באחיזה שיש לאדם בהם, ולכן כיון שיש להם כבר המידות הרי הם משתלשלות ו

איזו אחיזה צריכות לקבל השפעה על ידי השתלשלות ולא ישירות. ולעניינינו, ככל שהאדם מבטל את עצמו יותר כן 

תר את ענין  הוא מתחבר למידה העליונה שהיא החכמה ושם יכול לקבל השפעה לצאת מגלותו. וכדי להפשיט יו

הביטול מסופר בגמ' על נבוכדנצר שאמר שירות ותשבחות עד שבייש את ספר התהלים של דוד המלך ע"ה. בא  

וסטרו על פיו והשתיקו. נשאלת השאלה לכאורה הלא יש כאן טענה שאדם רוצה לומר שירה ולא מאפשרים   ךמלא

כל הגלות שעבר, 'בברחו מפני אבשלום   לו? מתרצים בשם האדמו"ר מקוצק זצ"ל כי דוד המלך אמר שירה מתוך

כל ספר התהלים מלא בסאת ייסוריו של דוד המלך, ומתוך חשכות נוראה זו עמד ואמר שירה לה'. כי בכל  ןבנו', וכ

 זה הספר הרצוי לפני השי"ת!!! ולא ספר שבא מתוך גבהות לב.מצב כזה דבק בהנהגת ה' ללא פשרות. 

 

 ירידה לצורך עליה 

מבאר הבעש"ט הק' זו הסיבה בה היו צריכים בנ"י לרדת דווקא למ"ט שערי טומאה. כי אם היו יורדים רק למ'    עפי"ז

שערים היו סמוכים ובטוחים בעצמם כי בשאר השערים אינם יכולים ליפול ושם הינם יכולים להסתדר בכוחות 

לא יוכל לקבל זאת. ולכן הורידם  שהוא רוצח או אפי' רוצח בפוטנציאל הוארגיל עצמם. כפי שאם נאמר לאדם 

הקב"ה במסע טיהור אבסולוטי דווקא למ"ט שערי טומאה לא פחות ולא יותר כדי לתת להם את ההרגשה שבכל 
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עת ובכל מצב זקוקים הם להנהגת ה' ואין להם כלל אחיזה בשום דבר קדושה ללא חסד ה', וכמו שמתבטא השפת 

אל ליבו שמוכן ומזומן הוא בכל עת ורגע לחטוא בכל חטא ועון שלא  אדם צריך ליתן 'אמת השבוע ביתר חריפות ש

 את יציאת מצרים.  לחיותוזה נקרא  'יבוא על ידו

"וא"כ יותר שהאדם נופל בשפל סתר המדרגה ממילא מבין ומשיג הלא ה' זו, מה שאין כן כשהולך וטוב לו אינו משיג  

 כל כך חכמתו ית'"... 

כשאדם זוכה להתעלות ולהצליח בענייניו, אזי 'שם אתה' הקב"ה  –אסק שמים'  ר' אשר זי"ע את הפסוק 'אםבאר 

ברחוק ממנו שצריך לחפש הרבה כדי למצוא את ה'. אך 'ואציעה שאול' ברגע שאדם נופל או לא הולך לו,  -שם 

' עם דעת כדי עת שזהו רצון ה' שברא אותנו דכבר רואה את הקב"ה. זהו טבע האדם. אך כמובן שאדם צריך ל 'ִהֶנךָּ

שנבין ונשיג את עניני העוה"ז והעוה"ב, אך אחרי כל ההשגה אנו צריכים לקשר זאת לה' ע"י הביטול לדעת שהכל 

 זה רחמי ה'. וה' יעזור שיתקיים בנו הפסוק, 'רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו'.

* 

 

 "אפקט הפרפר"
 

כמה שבועות שאנו עוסקים בענייני גלות וגאולה מתוקף זמן ימי השובבי"ם בהם קוראים אנו בקריאת התורה  כבר

על גלות וגאולת עם ישראל ממצרים. הדגשנו את יסודות הפרי הארץ זי"ע והשפת אמת, שכשאדם חי באמונה אזי 

 תנתק מהחיות שלו.הוא מקיים את הבריאה ומגיע לדביקות בבורא ית', וכשחי בטבע הרי הוא מ

 

חיים מביא בשם הרשב"א ביאור על שאלת משה רבינו ע"ה לה' 'למה הרעת לעם הזה'... והתשובה בה עונה  בדברי  

לו הקב"ה, 'וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי"ה'. יסוד עצום טמון כאן. הקב"ה מבאר למשה רבינו שצריך 

של אלוקים בחי' דין שאדם מרגיש שלא מסתדרים לו דברים וחשוך   תמיד לחיות עם מציאות ה' בכל מצב בין במצב

לו, והן במצב של הוי"ה הוא התגלות החסדים והשפעת טובה וברכה, גם אז צריך אדם לחיות שזה מתת השי"ת ולא 

חת  כוחו ועוצם ידו. וזהו וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי"ה. אין שום הבדל, משום שכשאדם מקושר לה', א

. אמנם זהו בעצמו השכר להיות בואלתיד  היא לו כיצד הקב"ה מנהיג אותו. זהו תפקידינו בעולם ועל זה נקבל שכר לע

מקושר לבורא, וכמו שהתבטא ר' זושא זי"ע שהשבוע חל הייא"צ שלו שכשיבוא לשמים אם ירצו לתת לו שכר על 

ולם הזה השפל לכזו הכרה וחיות שה' מנהיג  עבודת ה' שלו לא יסכים לקבל, מחמת שזה עצמו שזכה להגיע בע

 אותו, זהו עצמו השכר... ואם כבר אזי יבקש שכר על הזמנים והניסיונות הקשים עד שהגיע לדביקות הזו... 

שאין לו בהירות במהלך החיים זה מחליש אותו,   אדם  ]וכן מבאר הרבי מברדיטשוב את המושג 'גיבורים ביד חלשים'.

ב כזה שעל ידי חוסר הבהירות של האדם יתן מחשבה של ביטול שה' מנהיג אותו ויבטל את והקב"ה בכוונה יצר מצ

 עצמו לה'. וממילא כשמתבטל מקבל כוחות חדשים וחזקים הרבה יותר ממה שהיה לו כי הוא מתחבר למקור השפע[. 

הנהר', כל אבות גם הסיבה שהוריד אותנו הקב"ה למצרים למ"ט שערי טומאה כאמור, 'ואקח את אביכם מעבר  זו

האומה עברו במצרים. והטעם לזה הוא כמשל הפרי הארץ באחד המקומות, לבנין שרוצים להרים אם ירימו אותו 

מהאמצע יישבר. והעצה היא לחפור אותו עד לעומק רום יסודותיו ואז להרימו. כמו כן כדי לבנות מצב של אומה, של 

ם מ קרי: שיקבלו על עצ –העלות את הניצוצות שבתחתית היסוד קבלת התורה, היו צריכים קודם להוריד את בנ"י ל

לראות ולחיות את הנהגת ה' בכל המצבים. וידבר אלקים אל משה, רק דרך ההנהגה שתיתנו כשאתם במצב של דין  

 נת הוי"ה. יחאז תוכלו לחיות כראוי גם במצב בברק 
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י שאמר לעולמו די. שם זה -לא נודעתי להם'. שדי ושמי הוי"ה -ל שד-פי זה מבואר גם מהו 'וארא אל האבות בקעל 

מורה על בחינה של צמצום ועל כן התגלה הקב"ה לאבות הק' דווקא באופן זה כדי שיעבדו על עצמם לחיות שהכל 

זה הנהגת השי"ת וממילא ישפיעו לאחרים ויקרבו את מתן תורה ששם נגלה ה' בבחינת ההוי"ה. ועפי"ז מתבאר גם  

נפלא, 'וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם'. בנ"י כששמעו   המשך הפסוקים באופן 

ממשה רבינו ע"ה את תכלית הנהגת ירידתם למצרים שהתפקיד הוא להישאר בכל מצב דבוק לה', אז השיגו שכל  

זה לטובה ורק   מה שמצרים עושים להם הכל מכוון לטובה, ועל כן זעקו לה' שיתן להם את הכוחות לחיות כך שהכל

יראו שמצרים מעבידים אותם ולא יחיו את הטבע של הדברים שמצרים שונאים אותם ומשתלטים עליהם. ושיוכלו 

לראותם כסיבה להתקרבות לה' וכפריצת דרך למתן תורה. כי ללא עבודה זו לא היו יכולים להגיע למתן תורה כראוי. 

גיש שכואב לו המצבים הקשים שעובר, משמע שעדיין הוא  והפרי הארץ מחדד את הנקודה הזו שכל זמן שאדם מר

אוחז בעצו ועוד לא נתן את הביטול השלם, כי גורם של הכאב הוא האחיזה שיש לאדם. אך כשמבטל את עצמו  

 לגמרי למה שהקב"ה יחליט בשבילו, כבר אין סיבה שתכאיב לו כי חי שהכל לטובתו.

 

שם ר' ברוך  ב תפילה, שיהיה ליבו למעלה ועיניו למטה. מבארים  שעבר אחזנו בפרי הארץ בקטע שדיבר על בשבוע 

ממעז'יבוז' על מה שאנו אומרים בזמירות ליל שב"ק, 'מודה אני לפניך האו"א על כל החסד אשר עשית עימדי ואשר 

אתה עתיד לעשות עימי'. כי בשלמא על החסד אשר עשית עימדי זה מובן שאדם מודה, אמנם על החסד ה' העתידי 

יין איננו כאן מה יש מקום להודות? ותירץ כי יש פעמים שהקב"ה עושה חסד עם האדם אך לאדם זה נראה כרע שעד

משום שזה לא לפי הלך מחשבתו, על כן אנו מקדימים ואומרים לה' שאף במצבים אלו שאנו לא רואים את החסד 

 וחושבים שזה להפך גם בזה אנו מודים לו מכיון שלבטח זהו חסד.

 

שערכו חישובים בנושאים שונים העלו כי ַמַשק כנפיים אחד של פרפר ביבשת אחת, יכול לגרום לתנודה  חוקרים

זה מחקר  ... אדירה  צונאמיסופת  באויר שהולכת ומתחזקת מרגע לרגע עד שכשמגיע ליבשת הסמוכה יכול לגרום ל

השלכות עתידיות  שלכות עתידיותה ת לנו את ההבחנה כיצד כל דבר גם שאיננו רואים כאן ועכשיו יש לויכול לת

 ומחזק את העובדה שהקב"ה מתכנן ומשגיח על כל פרט ופרט.

 

'ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה, כי  תתבאר גם נקודת השבוע בפרשה הנוכחית, על פי דברי הפרה"א זי"ע.  ובזה

... מקשים, הלא אם הקב"ה הכביד את ליבו זו סיבה הכי טובה שלא ילך לפרעה, ומדוע נתנה אני הכבדתי את ליבו'

התורה טעם הפוך לסיבת לכתו אל פרעה? ומבאר, שהקב"ה שלח את משה רבינו ע"ה להבהיר לפרעה שההשגחה  

נותן כח   פרטית שהקב"ה משגיח היא כה עצומה )למול טענת פרעה שאין כלל השגחה פרטית( עד כדי כך שהוא

ולמד אותו,   –  בא אל פרעהבאדם למרוד בו. ותפקיד האדם הוא להתגבר ולשמוע את רצון ה'. ולפיכך יתבאר מעתה,  

גם מה שמכביד את עולו על בני ישראל גם זה הוא מכוחי הוא... ונצטט את לשונו של  –  כי אני הכבדתי את ליבו

 הפרה"א ביתר נופך בביאור זה: 

 

ז באתי אל פרעה לדבר בשמך שהוא בהשגחה פרטית שהוא שם הוי"ה הרע לעם הזה, כידוע  "וזהו שאמר משה ומא 

מענין התחזקות הקליפה לעמוד על נצחונה בכפירה בהשגחה פרטית ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך בכדי  

 חזק בעניינם יותר, ובאמת לא ידעו כי גם זה מתת אלקים שהרי קושי השעבוד היה משלים"... הת ל 

 

mailto:spinkarebbe@gmail.com


11 

 והצטרפות:לתגובות 

spinkarebbe@gmail.com 
 

 

המחדש בטובו בכל יום תמיד. וזה מה שהתבקש משה רבינו ע"ה להחדיר  ,הוי"ה מורה על התהוות תמידית שם

לפרעה. אמנם פרעה הבין שאין כזה מושג אלא יש טוב לחוד ורע לחוד ח"ו ואין הם באים ממקור אחד, ועל כן התחזק  

לא ישלח. אך המסר של ה' היה ברור,   לכפור בהשגחה פרטית כדי להראות שהקב"ה אומר לשלוח אך הוא בדווקא 

כי כל הכבדת הלב היתה גם היא בדווקא כדי שקושי השעבוד ישלים ויזרז את הגאולה בפועל שייצאו אחרי רד"ו 

 שנים במקום ארבע מאות. ואז הוברר שהכל מאת ה' עד לפרטי פרטים.

 

לתת לנו עוד עצה מאחר ובני אדם אנחנו   כאן הצגנו את תיאוריית הדברים והכל טוב ויפה. אמנם הפרי הארץ בא  עד

ואדם שנמצא ועובר מצבים של קשיים קשה לו להתמודד שם עם נקודת האמונה, ויכול ליפול עשרות פעמים ביום 

בכל החזיתות וא"כ מה העצה לזה? במכתב ל' כותב הפרי הארץ את התשובה. תחילה פותח בנקודת הבסיס כפי 

 הלן: שעושה בכל הפרשיות וכפי שנראה ל 

 

"...כי השי"ת משגיח בכל רגע על כל פרט קטן וגדול, ובכל זאת ראינו לפעמים כמקרה כסיל כן מקרה החכם,  

ואמיתות הענין שהשגחת השי"ת הוא על דרך דביקות השכל שיש בינינו ובין השי"ת, וכפי שיעור דביקותו בו ית', כן  

 שיעור ההשגחה עליו". 

 

"מי שלא יסור שכלו ודביקותו ממנו ית' תמיד כן יהיה שפע השגחתו ית' בו  ק. עובר הפרי הארץ לנקודת החיזוכעת 

מיד, ומי אשר יפנה מחשבתו לפרקים באותו פרק תמעט השגחתו מאיתו ית', אבל ח"ו לא תסור ממנו השגחתו ית'  

זאת   בו כל עיקר בעת הנ"ל כי עדיין הצל של אור הדביקות והשגחה שופע עליו כי אם שנתמעט ההשגחה ובכל

מחמת אור הדביקות יראה עליו ההשגחה מאיתו ית'. לא כן מי שאין מחשבתו ודביקותו בהשי"ת כלל ואינו מחפש  

 אחר דביקותו עליו הכתוב אומר ורשעים בחושך ידמו כנ"ל"... 

 

יש לו הארה מהפעמים שכן חי בדביקות עם ה', וזה   יין לא סרה ממנו ההשגחה ח"ו כיעד , שאם אדם נופלמתבאר

ה שיכול לתת לו את הכוחות לשוב ולהתגבר ולהתחזק בעבודת ה'. אך זו עדיין איננה המילה האחרונה. וכעת נותן מ

 הפרי הארץ את העצה כיצד תמיד להישמר.

 

"והנה כל מי שימצאהו מקרה בלתי טוב מפגעי הזמן ה' יצילנו והוא משלימי הדעת בודאי לא תמצאהו כי אם בעת  

הדביקות... אבל להיות שאין לך אדם שאין לו קטנות השכל והפסק הדביקות ממנו ית' לזאת הזהיר  השכחה הפסק  

אותנו ית' בתורתו מצות ואהבת לרעך כמוך, כי מידת האהבה גורם הדביקות... וכשנחשבים לאיש אחד הרי הוא  

 ב... מושגח ע"ד דביקות חברו ממש כגוף אחד שכל האיברים מושגחים ע"י התקשרות המח והל 

 

העצה להיות מקושרים יחד זה עם זה ואז כל אחד שנופל חבירו מחזיקו ומושגח על ידו. וכפי שאיברי הגוף קשורים   זו 

יחד, ואף על פי שהמח והלב הם שמורים יותר מכל איברי הגוף, עכ"פ הגוף שומר עליהם והם שומרים על תקינות 

כל כלל ישראל שיהיו גם הם מקושרים ועל ידי זה יוכלו  כמו כן משה ואהרן שהיו קשורים לה' החזיקו את הגוף.

 לגמור את התיקון ולצאת לחירות.

* 
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 "המופת היומי"
 

כמה שנאמר', וכן בשאר הפסוקים חוזר בעל ההגדה ואומר 'כמה שנאמר'.  –של פסח אנו אומרים 'ויענונו  בהגדה 

וההסבר לזה הוא, שכל פעם שעובר על האדם איזה משבר מחשבתו תמיד מובילה אותו לאמר, אילו הייתי נוהג 

אחרת לא הייתי מגיע למצב הזה. אך בעל ההגדה בא ללמדנו שאצל יהודי אין מקום למחשבה מסוג זה, שכל 

הוי אומר מה   –היא להפיל את האדם עוד יותר. אלא יהודי צריך לומר לעצמו תמיד, ויענונו כמה שנאמר מטרתה 

שלא יעבור עליו זהו כעת רצון ה' ומכאן אני צריך ללמוד ולהתחזק ולהמשיך הלאה. כמה שנאמר המעבר שעובר  

 הכנעה ולהתקדם... עלי כבר כתוב מלמעלה וחשבונות שמים הם ומה לנו להתעסק בהם, אלא רק לתת 

 

יש מהלך באמונה שמבאר כי בגויים ישנם כמה סוגי ע"ז. יש בהם שלא מאמינים כלל בבורא עולם חלילה.   במהר"ל

ויש מהם שמאמינים בבורא רק השאיר אותו להנהגת האדם ח"ו. וכן אמר פרעה, 'מי הוי"ה אשר אשמע בקולו', וכבר 

עולם אך כפר בהשגחתו הפרטית ולכן אמר מי הוי"ה אשר אשמע מובא בפרי הארץ זי"ע שפרעה ידע שיש בורא ל

 בקולו מאחר וכאן אני הוא המחליט.

 

המהר"ל כי אנו צריכים להאמין שהקב"ה משגיח ומוליך אותנו בכל הפרטים, אך אין זה מספיק אלא גם יש מסיים 

בין אם לאו, הוא הבסיס להפנים להודות לו על כך. ההודאה לה' על כל פרט ופרט בין אם זה נראה לנו שזה טוב ו

את האמונה בקרבנו. והעצה להתחזק בענין זה היא לפרוט את מהלך החיים לפרוטות. וכמו שמספרים על הרב 

פעם נכנס אליו יהודי מבוגר  מקאליסק זי"ע שהשבוע חל יומא דהילולא שלו והיה תלמידו של הפרי הארץ זי"ע,

ילין פעם אחת במשך כל שבעים שנות חייך, שווה לקב"ה לברוא את כל ונאנח על רוע מצבו. אמר לו: אם הנחת תפ

העולמות ואת כל הבריאה כולה... ומשל לזה אפשר לראות בחשמל שאנו משתמשים, ידוע כי החשמל אינו זורם 

באופן רציף כיחידה אחת של וולטים אלא מורכב מחלקיקים הנקראים 'פולסים'. וכל הזמן הפולסים מעבירים את 

ל, רק לנו נראה הדבר כיחידה אחת מגודל המהירות שמתבצעים הדברים. כמו"כ כל העולם מורכב ממיליוני החשמ

יחידות של זמנים ופרטים, וע"כ כל דבר קטן שהאדם מנצל לראות שם כיצד הקב"ה משפיע ומנהיג אזי עי"ז הוא  

מתנהג כראוי הנה כבר חלפה לה   עושה את המוטל עליו ויכול להתחזק מזה להתקדם בעבודת ה'. וגם אם הוא לא

ים משמים שיעשה בה טוב. ורק עצת היצר היא לראות הכל כיחידה אחת כחשניה זו וכעת יש לו שניה חדשה שמ

תכן שאני שפגמתי לפני שניה אעבוד כעת את הבורא בכל כוחי... אבל ההיפך הוא הנכון כשאדם שם  וא"כ כיצד י

ותו זו הסיבה הכי גדולה לכך שהוא לא רק יכול אלא חייב לחזור אל ליבו שעל אף שחטא הקב"ה ממשיך להחי

 לעבודת הבורא ביתר שאת.

 

בפסוק 'כל הנשמה תהלל קה', על כל נשימה ונשימה תהלל קה. וכן  זו של עבודת ה' מלמד אותנו דוהמע"הרמה 

הטעם לכך, 'שמא עלה  בגמ' מובא 'המקדש אשה על מנת שהוא צדיק ונמצא רשע מקודשת'. ומבארת הגמ' את 

כלומר הרהור תשובה אחד מחזיר אותנו ממציאות של רשע לבחינה של צדיק, כאדם שנולד  בליבו הרהור תשובה'.

השבוע הוא גם היא"צ של ר' יעקב ברקוביץ ז"ל מאנ"ש, והוא סיפר פעם שהיה אצל גרפולוג מומחה שאמר    מחדש.

שאינו שומר תורה ומצוות לבין תקפוה שלאחר מכן כששב   לו שאפשר לראות הבדל מהותי דרך כתב היד של אדם

 בתשובה, גם אם ההפרש הוא בדקות מספר. 
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מהלכו של המהר"ל מובא בקשר למכות מצרים, כי המכות הם אות ומופת בהם הקב"ה מעורר את האדם  בהמשך 

לראות את יד ה' בהנהגת עולמו. וכמו הדוגמא שהבאנו מהחשמל, מכיון שאנו בעין גשמית מורגלים שהעולם הוא  

יחשבו שעולם כמנהגו  רצף אחד של אירועים, מסבב הקב"ה מופת כמו מכת דם וכדו' כדי לעורר את העם שלא

נוהג, אלא יש השגחה פרטית על כל פרט ופרט. כמו"כ גם היום יש לכל אחד את ה'מופת' היומי שהקב"ה עושה לו 

 כדי להזכיר לו לחזור למסלול האמונה והדביקות בה'.

 

מותנית  יש להדגיש על פי דברי הפרי הארץ בפרשת כי תשא, שהבהירות שאדם יכול לזכות לה בדביקותו בה', אך

בהכנעה שאדם נותן כדי לזכות לבטל את ישותו מפני רצון השי"ת. בפר' כי תשא מדבר הפרה"א על הפסוק 'אם 

ויש להבין מדוע דווקא המשיל הפסוק את התורה ויראה  תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה''. 

יכים קודם לגרר את מקום ההדבקה, שלא  לכסף? מבאר הפרי הארץ תחילה כי כדי להדביק שתי חתיכות כסף צר

יישאר שם לכלוך וחלודה. ורק לאחר הגרירה יוכל להדבק בחוזק. משא"כ אם יישאר הלכלוך אזי ההדבקה גם היא  

תהיה חלשה ותיפול אחרי זמן קצר. כמו כן ההכנעה, שכשאדם מכניע את עצמו לרצון הבורא הוא כביכול מגרר 

 יו כדי להדבק בה', ורק ע"י זה יכול לקבל את הדביקות כראוי.ומקלף מבשרו ומישותו את רצונות

עוד על פי ההקדמה בספר דעת תבונות להרמח"ל שם מובא תקציר לכל הספר, ושם מבאר שהיסוד לכל  נבאר

היסודות הוא ג' פעמים אין שהקב"ה מנהיג בבריאה, וכדי להגיע לגילוי יחודו יתברך בעולם )כלשונו( יש לעבור ולשנן 

לה את ג' היסודות הללו, ואלו הם: א. אין שום שליט ומושל אלא הוא. וכמו הגמ' על אותו תנא שרצתה אשה  תחי

פלונית להזיקו בכשפים ואמר לה, אין עוד מלבדו. ומבאר רש"י במקום שאמר לה, אם רצון ה' שיתקיים הכישוף הרי 

ת אותם בעין רעה וכדו', אך העצה הכי טובה שיתקיים ואם לא לאו. וכן היום אנשים נוטים לברוח בצרותיהם לתלו

ב. אין מנהיג בעולמו אלא הוא ואין אדם נוקף אצבעו למטה  היא לזכור שהקב"ה מעורר אותנו אליו, ואין עוד מלבדו.

אלא אם כן מכריזין אליו מלמעלה. כלומר לא רק שהקב"ה נצמא בעולם אלא הוא גם משגיח עליו בפרטות. ג. אין 

ין מונע לרצונו. כלומר שאין לקב"ה שום הגבלה לעשות כרצונו. האדם למשל אם טוב לב הוא אינו מעכב על ידו וא

מסוגל לעשות רע לאיש. וכן אדם רע לא מסוגל לגרום טוב למישהו. משא"כ אצל השי"ת עושה כרצונו ואין לו את  

ם אדם חי עם שלושת כללים אלו הגבלת הכלי כשלנו ולכן יכול לעשות טוב ליהודים ורע למצרים באותה פעולה... א

מיד הוא שומע לרצון ה'. והסיבה היא כיון שנשמתו כמהה לחזור ולהדבק בצור מחצבתה, וזה רצון ה' שאנו על אף  

 מה שמסתדר או לא מסתדר לנו נחפוץ להדבק בו. 

 

מובן מדוע דווקא נקט הפסוק לשון כסף, כי הלא לכאורה גם בעץ וכל דבר אחר יש בו את הכלל של לגרר את   כעת

הלכלוך לפני ההדבקה. אך הכסף הוא מלשון כיסופין שיש לנשמה להדבק בה', וכן רצון השי"ת הוא שאנו נכסוף 

 . אז זוכים לדביקות ראויה.שלושת היסודות של איןלהדבק בו... וכשאנו מורידים את החלודה על ידי 

 

הרמב"ן ואומר כי זה כל הענין שהקב"ה מסובב את המופת על ידי נביא, כדי שיתחזק אצל כלל ישראל שלושת מסיים  

היסודות שדיברנו מהם. כי על ידי שרואים כלל ישראל שה' מדבר עם הנביא יודעים הם על אתר שהוא קיים. וכן הם 

 ר יכולים לשמוע לכל מה שמוציא הנביא מפיו בעניני תורה ומצוה...יודעים שאין עוד מלבדו ואז כב

 

שאלו את ר' אשר זי"ע מדוע היתה תקופה שעשה מופתים גדולים ועצומים לאנשים כידוע לכולם שפעל ישועה    פעם 

לחשוכי בנים שכבר התייאשו מהם לחלוטין וכן בעניני כספים ועוד, ולאחר מכן פסק עם זה. ואמר, שכל הסיבה  

שעשה זאת הוא כדי לעורר את האנשים לחיות באמונה ודביקות בה'. ורק בזכות שחיו כך נושעו בין בפרנסה ובין 

קיבלו את הכסף או הילדים הלכו ממנו ושכחו מהאמונה... וא"כ אינו רוצה  שבבריאות ואכמ"ל. אך הבעיה החלה שכ 
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בר מופלא, שהתרבה לימוד התורה בעם ודקדוקי לעשות מופתים אם אין מחזיקים אחר כך באמונה. גם היום רואים ד

וזה מה שמדגיש   מצוות ברמה שלא היתה מזה דורות, אך אמנם כמה דביקות אנשים מגיעים בעקבות זה לה'?...

 הרמב"ן שכוונת כל המצוות הן כדי שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בוראינו... 

 

ים בה, 'והוא ענין התפילה'. שם אדם יכול למדוד ולבחון את הארץ מבאר זאת בפרשת מקץ שאנו עדיין אוחז הפרי

ביאור נפלא. הקב"ה אומר למשה   עצמו היכן הוא אוחז בעבודת השי"ת. האוהב ישראל השבוע בפר' בשלח מביא

נו 'מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו'... ידוע על פי הספרים הק' כי כל השפעה היורדת משמים אינה יורדת רב

ל ידי מסירות נפש של האדם. והטעם הוא כי הסטרא אחרא מנסה תמיד לקטרג על האדם כדי למנוע ממנו רק ע

מביא את ההשפעה. וכך אנו מוצאים בסדר התפילה, השפעות ולכן כשהאדם מוסר את נפשו מוריד את הקטרוג וכך  

בעולם האצילות, ולאחר  שעד שמונה עשרה אנו מעלים את ארבעת העולמות עשיה יצירה בריאה עד שמ"ע שהוא

מכן מורידים את השפע בסיום התפילה מאשרי ובא לציון עד עלינו לשבח מאצילות לבריאה ליצירה ולעשיה, אך  

באמצע יש נפילת אפיים שהיא המסירות נפש שאדם מוריד את הראש כדי שיעבור ממנו הקטרוג, וכמו אותו מלך 

ללכדה, ועשתה את עצמה מתה... וכשבא הרופא להוציאה כדי שחפץ בציפור מיוחדת במינה וסוף כל סוף הצליח 

לבדוק מה אירע לה, פרחה וברחה... כמו כן אנו מורידים את הראש מפני הס"א כדי שיעבור ולא יקטרג עלינו... ומובא 

ותן  אם אינו כועס אלא ניו ניסיון של כעס. ואז הוא נבחן  ם שכשאדם צריך ישועה באיזה ענין, הקב"ה מביא עלבספרי

 וזוכה לישועה.הכנעה גמורה לה' באותו ענין נחשב דבר זה למסירות נפש 

 

ועל ידי שאתם תתנו הכנעה לה'   ההסבר גם בקריעת ים סוף שם אמר ה' למשה ה' ילחם לכם ואתם תחרישון, זה

 . ב הזה ותכנסו לים במסירות נפש, אתם בעצכם תגרמו לכך שיסור הקטרוג ותהיה קריעת ים סוףבמצ

* 

 

 "ואני תפילה"
 

בשבועות קודמים ליבן הפרי הארץ זי"ע את תפקיד האדם בקשר עם בוראו, ואת האופנים בהם ניתן לעשות  תקציר:  

זאת, וזאת על ידי ראיות ומשלים מגוונים המתיישבים על הלב. השבוע נתקדם בעוד פרט, שמי שאכן לא נוהג בדרך  

"אם מאמין השגחתו בפרטות  ונו הק': זו, אלא נותן לטבע להוליך אותו )שולל( אזי נקרא כופר! לא פחות, וכלש

מושגח בפרטיות, עד נוקף אצבעו ממש שהוא מאיתו יתברך ואם מסיר עינו מהשגחתו יתברך ואינו מאמין ניתן תחת  

 הטבע ונקרא כופר"... 

 

חל היאר צייט של הריי"ץ זי"ע. מספרים שכשהיה תקופה בשיקגו עברו לפניו לומר שלום עליכם לאחר   השבוע 

הרבי היה עוצר מדי פעם יהודים מסוימים ומתעניין בהם. באחד מפעמים אלו פנה הרבי ליהודי גלוי ראש  , והתפילה

ושאלו: האם הנך מניח תפילין? ענה לו היהודי: אינני מניח מפני שהנני אפיקורס. אמר לו הרבי: הנך יודע בכלל מהו 

ומיהו תה שאינך מניח תפילין כלל אינך יודע מהו אפיקורס? אפיקורס הוא מי שיודע ריבונו ומתכוון למרוד בו, אך א

 בורא ולכן אינך אפיקורס כלל וכלל...ה
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הארץ בא להבהיר את הנקודה, שכל זמן שאדם 'מבין' מה הקב"ה עושה עימו ואיך הוא מנהיג אותו אזי הוא  הפרי 

עדיין חי בטבע. ונקודת ההסתכלות האם אנו מקושרים לבורא עולם היא כיצד אנו מקבלים את המצבים שם אנו לא 

ר' אשר זי"ע שהיה צריך לטוס לחו"ל,   מבינים מה רוצה מאיתנו ה'... ולהמחשת הענין נספר מעשה על אחד מחסידי

בבוקר, והוא משום    11והכין את עצמו כראוי לטיסה, אך לא שם לב לפרט אחד, בכרטיס היתה נקובה שעת הטיסה ל

. כשהגיע התברר לו כי הפסיד את הטיסה. מיד סידר כרטיס חדש שעלה לו הרבה כסף יותר ממה שחשב 1מה ראה  

הספיק את הטיסה הבאה. כשסוף סוף התיישב במטוס, החל לחשוב כיהודי עובד לחסוך בכרטיס הקודם, והזדרז ל

הקב"ה לא חפץ שאסע בטיסה הקודמת ובודאי  ,חשב לעצמו ,ה' מה טמון פה? והמחשבות החלו רצות, מסתמא

שהכל בהשגחה ומי יודע מה קרה לטיסה זו, אם עברה בשלום וכדומ'... לאחר שנחת לשלום ראה כי הטיסה הקודמת 

עברה ללא שום פגע ונחתה שלוש שעות לפניו. ואז הבהירה לו מחשבה נוספת: כמה רדוד אני שבשביל לראות חסד 

ה' והנהגתו היה צריך מבחינתי שהטיסה הקודמת תיפגע ומאות אנשים ימותו... וכי אין מספיק לראות חסד ה' בכך 

א כך והעבודה שעלי לתת היא אמונה שהכל  שהגעתי כעת? והלא לקב"ה יש את ההנהגה שלו מדוע הנחה אותי דווק

 חסד ובפרט כשאיני מבין את ההנהגה. 

 

לא נאמר לאדם שאסור לו לחשוב מחשבות, אבל כשמגיע בסופו של דבר להכרעה האמיתית כמה האדם  אמנם

הוא חסר וכיצד הקב"ה משלים אותו אז נוצר חיבור מהותי בין האדם ובין קונו. ועוד יותר מזה אם יחשוב האדם 

ם ר' יצחק מווארקי זי"ע, על שלחיות באמונה הכוונה לשבת בחיבוק ידים טעות היא בידו. ישנו ביאור על כך בש

. ויש להבין מדוע כתבה התורה ויברכהו ה' בסוף  'ויזרע יצחק וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'' הפסוק 

הפסוק, תחילה היה עליה לכתוב ויברכהו ה' ואז וימצא בשנה ההיא מאה שערים? ובאר כי התורה הק' מלמדת  

אמונה וזקוק הוא לשפע עליון ולברכת שמים, אך כל זה רק אחרי שעושה ת בואותנו יסוד. כי אמנם אדם צריך לחי

את מכסימום ההשתדלות שניתן בידו, ועל כן ביאור הפסוק יהיה כי יצחק אבינו במקום לשבת ולבטוח בה' שיזמין  

רכה  ו ה' בכלו כל צרכיו, ובודאי שבטח בכך אך אין זה מספיק ועל כן גם טרח בחפירת הבארות, והברכה אשר בר

 מיוחדת היא על שלא הטריח את המקום לעשות לו נס אלא הלך על פי דרך הטבע והעלה אותו. 

 

אשרי האיש אשר שם ה'  ' שמבאר הפרי הארץ מצינו כמו כן גם אצל יוסף הצדיק. מצד אחד אומר המדרש  זודרך 

'כי אם  זה יוסף. מצד שני רואים אנו שפנה אל שר המשקים  –. אשרי האיש 'מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב 

... אלא הלימוד הוא אחד, צריך לשלב את הדברים. חיים בעולם העשיה בצל הטבע, אך המחשבה זכרתני והזכרתני'

 היא מחשבת אמונה וביטול להנהגת ה' ואז הטבע מיתקן ומתעלה. 

 

 

שאמר כי אם  יפות וכל זמן שתלה בטחונו בשר המשקים "וזהו יוסף הוא הצדיק, הניתן בבור שהוא בעמקי הקל 

 זכרתני אתך וישכחהו שכל ענין הטבע הוא עיקר השכחה אבל מקור הזיכרון הוא למעלה מהטבע"... 

זכור מביא הפרי הארץ שיחה שלמה בענין זה, ומק' כיצד ניתן לצוות לאדם לזכור דבר שאינו בהישג ידו, בפרשת 

המשך הדברים מעמיד הפרי הארץ יסוד, שכל הזכירה והשכחה הם שני צורות חיים. לזכור את אשר עשה עמלק? וב

מהות החיים בטבע הם שכחה וכשאדם חי באמונה הוא חי בזיכרון. ממילא התורה מצוה אותנו לחיות בזיכרון של 

לא בזה ולא להיות עסוקים בשכחת הטבע ובחשבונות בני אדם, וממימעל לדרך הטבע, כלומר להעלות את הטבע, 

 נקיים את מצות הזכירה.
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על פרשת מקץ, יוסף   1יוסף ושר המשקים. כי באמת כפי שהבאנו בשיעור מס'    זה מבואר היטב ביתר חידוד ענין  לפי

, אז נתן לו 'זכרתני' הצדיק עשה את ההשתדלות שהיה צריך אצל שר המשקים, אך כיון שאמר את המילה כי אם 

ע, הקב"ה מהלך שונה, משום שאם מדברים על 'זכירה', הלא הזכירה לפי מה שביארנו כעת היא למעלה מדרך הטב

ומה שייך אצל שר המשקים לשון זו. ולכן נתן לו השי"ת מהלך גם כן מעל לדרך הטבע, שיגיע למדרגה השמינית של 

 כל ההשתדלות.ביטול הביטחון כפי שכבר ביארנו בעבר, להתחבר לנקודת האמונה אחרי 

 

נים את הנקודה הזו יוסף הצדיק היה צריך לעבור את המהלך הזה של עוד שנתיים בבית הסוהר כדי להפ ובאמת

שכשיש לאדם מהלך מעצמו ]השתדלות[ אזי לא יכול להיות כל כך של מהלך האמונה שמעל לדרך הטבע. משום 

, לחיות במהלך של 'בעל כרחך אתה חי' דבוק באמונה שסותרת כביכול את העשיה שלו. וכמו שבאר ר' אשר זי"ע 

 אך כשמתחבר לזה מוצא את החיות שיש שם. ביטול ואמונה נותנים לאדם 'מתנה משמים' ובעל כורחו! 

 

ג"כ נוכל לראות מהלך דומה. בקריעת ים סוף מבאר השפת אמת שבני  ים סוף וכן לפני קבלת התורהבקריעת 

ישראל היו חייבים לעבור את ההסגר הזה מארבע רוחות הארץ כידוע, מצרים מצד זה, מדבר וחיות רעות מצד זה,  

ריעת ים סוף היה לבני ישראל אמונה, אך במצרים לא היה  קב 'ובא במדרש מפני שוהים מנגד... וכל זאת למה? מ

משמע שכן האמינו במצרים? ומבאר כי במצרים היתה  'ויאמן העם' מקשה השפת אמת, הלא כתוב '. להם אמונה

 . להם אמונה על פי דרגתם מחמת הניסים והמכות שראו, שם זה 'מסתדר להם' וזה בחינה של טבע כפי שביארנו

אך בקריעת ים סוף כשראו שאין שום דרך מוצא, אז הגיעו לבחינת אמונה של דביקות בה' מחמת ביטול גמור, ואז 

וזו אמנם הסיבה שאמרו שירה דווקא על הים ולא במצרים, משום ה של מעל לדרך הטבע. יכלו לזכות להנהג

שבמצרים היתה האמונה מחמת מה שהבינו על ידי המכות שקיבלו מצרים, אך האמונה שמביאה לידי שירה היא  

לא זכו לשירה. אמונה כפי שהיה בקריעת ים סוף שם הגיעו לאמונה מחמת חוסר הבנה ונתינת ביטול גמור לה', וממי

! כלומר שלושה ימים בהם היו צריכים להכניע וכן בשלושת ימי ההגבלה שקדמו למתן תורה שם היה להם הפסקה

 את עצמם כדי לזכותו לדרגה של קבלת התורה. 

 

 גם ענין התפילה שמזכיר הפרי הארץ   זהו

, לכאורה מה  גם תפילתו תועבה'   'מסיר אזנו משמוע תורה בהמשך הדברים. המאור עיניים מביא ביאור על הפסוק, 

הקשר בין תורה לתפילה? ומבאר נפלא, כי אותיות התורה הן הנהגת העולם והנהגת סדר יומו של האדם. ואם כן 

הוא מגיע לבסוף לתפילה  אבכל דבר לעשות רצון ה', אזי ממילכשאדם הולך במשך היום על פי התורה ומחפש 

ל היום בבחינת הטבע בלבד ללא כל מחשבה מעמיקה וחושב חשבונות שהיא ההתקשרות לבורא ית'. אך מי שחי כ

נקרא מסיר אזנו משמוע תורה וממילא גם תפילתו... ולאדם זה שזה בעצם  בני אדם מה עשו לו ואיך יסתדר, אזי 

  'תעו במדבר בישימון בחיי היום יום נאמר דברי חיזוק מאת הבעש"ט הק', על הפסוק,  בעצמינו  מצבים שאנו עוברים  

מי שתועה בדיבורו, שלא מצליח להתחבר למילים מכיון שחי כל הזמן בטבע,  ...'ויצעקו אל ה' בצר להם' ...דרך'

 תקותו היא 'ויצעקו', לפחות שיצעק ללא מילים ואז יש לו תקוה. 

 

היא המרכיב החיוני לקשר האדם עם הבורא. הלא אנו יודעים כבר שכל דבר גשמי הוא התלבשות   בדווקא התפילה 

של אור רוחני בלבושים רבים מאוד כדי שנוכל להשיג את אורו של השי"ת. אך כל דבר גשמי הוא עם הרבה לבושים 

האור המחיה אותו. אך אותיות וים הוא לא הלבוש הנראה לעין בשר אלא וִ וקצת אור, ותפקידנו לחיות שמה שאנו ח  

התפילה הן שיא ההפשטה. כלומר, שיש בהם הרבה אור ופחות לבושים, כדי לתת כח באדם לעלות ולחיות מעל 

 לטבע, כי ללא התורה והתפילה איך יוכל האדם לחיות מעל מטבע כשהוא כל כולו שקוע עם גופו בתוך הטבע. 
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ה שבדבר אזי גם תפילתו היא גשמית ללא כל יֶ חַ לות את המ  כן כשאדם חי במשך היום בטבע ולא מנסה לג  על

התעוררות והתחברות, אך מי שמחפש כל הזמן לגלות את השכינה ורק לא מסוגל מפני שהטבע עוטף אותו, אחד 

 כזה כשמגיע לתפילה התפילה מעלה אותו ונותנת לו כוחות חדשים לעמוד בהמשך הדרך... 

* 

 

 השמן שבנס
 

הוא על   "אמר ר' חמא בר מניומא אמר רב נר חנוכה שהדליקו למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה וכמבוי הענין 

סדר הבנת הפסוק ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם וכו', והענין הוא מדריגה השמינית מן הבטחון המבואר בספר  

חובות הלבבות הוא כי זה כל האדם שהוא במדריגה היותר שפלה ותחתונה, יבטח בשם ה' הצור תמים פעלו כי הוא  

 הפועל הכל צופה ומביט עד סוף תכלית הכל". 

 

ץ השבוע מחדש לנו יסוד עצום בתפקידינו בעולם. עד עתה יודעים אנו שאדם עובר מעברים יום יום במשך  האר הפרי  

חייו, חלקם טובים וחלקם לא. אך מי יודע מהו באמת טוב? החידוש הוא שהיכן שנדמה לאדם שהוא משיג ומבין  

נכון בהכרח. כי הקב"ה ברא אותנו כביכול את ההנהגה שכעת עוברת עליו, אז מרגיש שהוא במצב טוב, אך אין זה 

בטבע מוגבלים בידע ובחכמה שלנו. ובו ברגע שלוקחים לאדם את ההשגה כגון שעובר עליו איזה צער ולא משיג 

בשל מה או איך הוא אמור לחיות עם זה, אזי טבע האדם להרגיש שכבר הגיע לסוף הדרך ח"ו. אך אם יביט לאחור 

ברים בעבר בהם היה בטוח ש"העולם הגיע לסיומו"... אך כאן טמון היסוד שאותו יווכח לראות כי היו גם היו לו מע

הזכרנו. התמודדות האדם במצבים שאינו משיג היא כדי שיבין שהחכמה שניתנה לו משמים היא כטיפה מן הים 

 - יניו מהחכמה האמיתית שאין למעלה ממנה, ומה שאדם לא מבין מדוע רע לו, זה מכיון שאינו רוצה לפתוח את ע

 עיני שכלו לראות שיש תמונה שלימה והוא רק חלק ממנה. 

 

החידוש שמחדש לנו הפרה"א הוא יותר עמוק מזה. כי אם טוב לו לאדם עלי אדמות והכל ברור ונהיר לו, בסופו אמנם  

ידי  של דבר הוא "גונב" זאת לעצמו, כפי שביארנו פעמים מספר, בבחי' כחי ועוצם ידי. והנתק הזה של כחי ועוצם

הוא ממש ככפירה ח"ו כפי שכותב הרב בהמשך הדברים. וא"כ כשלוקחים לאדם את ההבנה והשכל, זה לטובתו 

 שיכיר ויחיה שיש הנהגה שהיא למעלה מהשגתו כדי שיבין שגם מה שמשיג יש מישהו שנותן לו להשיג כך. 

 

הפרשה נגלה שמן אותו רגע, רק   יעקב אבינו מצינו שהבטיח לו ה' "כי לא אעזבך", אך אם נסתכל בהמשך אצל 

ייסורים היו לו, עם עשיו ועם לבן וכו' א"כ מהי השמירה שהבטיח לו ה'? אך כאמור זוהי ההבטחה כי רק במצבים 

לא אתן לך אף רגע אחד מנוחה, אלא כל  –ומעברים האלו האדם חי עם ה' כל הזמן וזוהי השמירה. כי לא אעזבך 

הזמן תחיה שאני מחיה אותך ומנהיג אותך. וזה הטוב האמיתי. כי החכמה היא המקום הכי גבוה שאדם יכול להגיע 

לשם כי היא למעלה מכל המידות ומה שנראה לנו כאן טוב ורע, שם הוא טוב לגמרי. האדם בעוה"ז דומה כמי שנמצא  

שמש בזוית מסוימת היא שולחת לו קרן אור, ואז הוא מרגיש תענוג גדול, אולם לאחר כמה  בבור אפל ומדי יום כשה

רגעים שוב חושך... כמו"כ אנו צריכים לדעת שהחכמה שיש לנו היא קרן אור קטנה מהחכמה הגדולה והתמונה 

ע של ישועות. האמיתית, ולכן כשאדם יודע זאת ומכניע את עצמו לחכמה הזאת זה גורם לו להשפיע על עצמו שפ
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כי כל זמן שחי בטבע המצומצם שלו, בקטנוניות עם הסביבה משפיע לעצמו חיות ברמה שהוא חי. אך אם מעמיק  

בטבע ומבין שזה למעלה מהשגתו, ומכניע את עצמו למצב הזה מיד מתחבר לחכמה העליונה ושם אין רע "כי מאיתו 

מדרך הטבע, כי מידה כנגד מידה כפי שהאדם   לא תצא הרעות", ממילא יכול גם לקבל השפעה שהיא למעלה

 מתנהג כן מתנהגים ומנהיגים אותו.

 

מביא את האדם בכוונה תחילה למצבים האלו כי טבע האדם הוא לא להכנע, וכמו שהגדיר זאת ר' אשר   הקב"ה 

לו... ישנם זי"ע שלאדם יש 'גישמאק' ]חיות[ מיוחד להיות במרירות ולהתאונן בפני מי שרק מוכן לשמוע, כמה רע 

אנשים ששבעים שנה מתחיים מהתסכול והיאוש ובעצם מאבדים בידיים את ההזדמנות שנותן להם השי"ת להתחבר 

 איליו. 

 

"הלא ה' זו, הפועל אמת ואמונה בו ית', כי הוא הטוב הגנוז כי מאתו לא תצא הרעות, ואף כי אין שום שכל מחייב  

 גת חכמתו יתברך"...   ומשיג שום טובה מסבה זו, הוא מחמת העדר הש 

 

הגנוז הוא האור שגנזו השי"ת בבריאת העולם. וזהו האור שמתגלה גם בנר חנוכה כפי שמבאר בספר "בני  האור

יששכר", זהו אור האמונה שמתגלה רק לצדיקים, וכפי שנבאר בהמשך מהו ענין של צדיק. היוונים חיפשו לטמאות 

א שמן הוא רומז כידוע לחכמה והחכמה מאין תמצא, כפי שביארנו, את השמנים, וצריך להבין מה היתה מטרתם? אל 

שרצון ה' הוא שנגיע לחכמה העליונה ע"י שנסכים עם כל המצבים שהשם שם אותנו בהם ונתלה עינינו בו בלבד, 

 אך היוונים הרשעים רצו לטמאות ולהשכיח את המושג הזה. ולכן טיפחו כל הזמן את הכחי ועוצם ידי, כידוע בספורט 

 וכדומ'. זה ענין של לטמאות את השמן הוא החכמה. 

 

מדויקת היטב לשון התפילה שמוסיפים בחנוכה "מסרת גיבורים ביד חלשים", לכאורה מדוע לא עשו גם   כמו"כ

אותנו גיבורים הלא סוף סוף עם ישראל ניצח במלחמה וא"כ גיבורים אנו יותר מהם? אך התשובה היא, דווקא בשל  

ם לכן הגיעה לנו הישועה והניצחון. כי כשאדם יודע שהוא החלש וכל מה שהוא כן מנצח  כך שנשארנו החלשי

במלחמת היום יום הוא ישועת השי"ת בלבד ומתבטל לה', גם אם לא מבין כיצד מתנהל העסק, זהו מה שמשפיע  

בחנוכה, הלא   את הניצחון... הגבורה של היהודים היתה בזה שהכירו שהם חלשים. וזה בעצם האור הגנוז שמתגלה

הזמן הוא הגורם וכמו שנעשו להם ניסים בימים ההם, כן אנו יכולים ע"י קיום מצות הדלקת נר החנוכה וזכירת 

 הניסים ההם לקבל כוחות מן האור הזה כדי לחיות עם השי"ת בכל מצב.

 

"גם צריך להאמין בהשגחה פרטית על כל מה שבעולם קטן וגדול... וע"י ביטחון כזה, שהוא האמונה בשהגחתו ית'  

ברור, מעלה סיבה זו ומקשר אותה בחכמה העליונה שהוא מידת צדיק המקשר כל העולמות וסוד יוסף הוא השליט  

רך ומשפיע שולט ומשביר לכל. והוא  הוא המשביר כי בהגיעו אל החכמה העליונה היא מקור הברכות משם מתב 

ענין התפילה שכדרך אמונת האדם והסתכלותו בהשגחתו יתברך כן ממשיך על עצמו השגחתו, אם מאמין השגחתו  

בפרטות מושגח בפרטיות עד נוקף אצבעו ממש שהוא מאיתו ית'. ואם מסיר עינו מהשגחתו ית' ואינו מאמין ניתן  

 תחת הטבע ונקרא כופר". 
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ור מהבעש"ט הק' שראו עלה נושר מעץ וציווה לתלמידו להרים את העלה, וראה מתחתיו תולעת שעמדה  הסיפ  ידוע 

להתיבש מחום השמש הקופחת, והקב"ה ברוב רחמיו השיב הרוח והשיר העלה מן העץ וירד בדיוק עליה להצל.  

כלומר אדם צריך קודם רואים שיש השגחה פרטית בכל דבר קטן כגדול. הרמב"ן כותב שאין ביטחון בלא אמונה, 

להאמין שהקב"ה הוא מחיה את העולם, ואח"כ צריך לחיות בביטחון שאנו מסכימים לכל מצב שהקב"ה שם אותנו 

 שזה לטובתינו, וכפי שאמרנו זה עצמו כבר הישועה של האדם גם ברוחניות וגם ממילא בגשמיות.  

 

חה"צ ללכת למקוה ומשמשו בקודש היה מקריא לו  על ר' שלומק'ה זווילהער זי"ע שהיה מנהגו בכל יום א מספרים

אמר הצדיק שילכו עכשיו מיד למקוה. . שמות הזקוקים לישועה. באחד הימים הגיע אדם עם שאלה של פיקוח נפש

לכשהגיעו היו עוד אנשים שם, ואחד מהם כששמע את המשמש מתחיל להקריא את השמות, החל ללעוג ולבזות 

י מיהו אותו יהודי שלעג להם, והמשמש החל להצטדק שבודאי לא התכווין אותו אותם. כשיצאו מהמקוה שאל הרב

יהודי להכעיס, אך הרבי בשלו היכן הוא אותו יהודי. לבסוף כשאמר לו מיהו, לקח ר' שלומק'ה מעטפה שם בה סכום  

איזו מצוקה  נכבד של כסף ואמר למשמשו: מקובלני מבית אבותי שכל יהודי שמתנהג כאותו יהודי מן הסתם יש לו

 וכדו' א"כ שלח לו סכום זה וירוח לו...

תקופה נזדמן להם שוב מקרה דחוף והיו צריכים ללכת למקוה בשעות הבוקר. כשהגיעו ראה המשמש שהרבי    כעבור

מחפש משהו, ושאלו האם יוכל לסייע לו? נענה ואמר: היכן יש עוד יהודי כזה שיבזה אותנו כמו אז, כי אינך יודע אלו 

ת גדולות הצלחתי לפעול אז בזכות אותו יהודי... מכאן אנו למדים, שיהודי שחי שכל מה שעובר עליו הוא מאת ישועו

ה' יכול לפעול בזה ישועות גדולות לפרט ואף לכלל... יהודי צריך להפנים לעצמו שכל מה שה' עושה עימו זה הכי 

 כי ה' הוא טוב ומטבע הטוב להיטיב כידוע... טוב בשבילו, ואם היה יכול להיות יותר טוב הלא ודאי שכך היה,

 

צדיק הוא מי שמקשר כל דבר בטבע להשי"ת. ויוסף ע"י שחי כך הגיע להיות שליט ולשבור לכולם אוכל. כי  המושג 

ע"י שמתקשר לחכמה העליונה ולא חי בטבע הדברים יכול ממילא להשפיע לעצמו ולסביבתו. ר' אשר זי"ע היה 

"אני יכול ללמד אתכם כיצד להמשיך את הישועה, אך את הישועה עצמה צריכים אתם יו: אומר לאנשים שבאו איל

ומושג של   "כפי שפגמת אתה בעצמך כך תתקן אתה בעצמך",ולאדם אחר שרצה ישועה אמר, להמשיך לבד"... 

צליח פגם זה שאדם חי שהוא מנהל את חייו ולא ה', והתיקון הוא שעובר מצב של חכמה, של הפשטה, שאינו מ

להשיג מדוע הגיע לכזה מצב ושם חי את ה'. ר' אלימלך מליזענסק ביאר זאת כיצד להגיע להכרה הזאת בבורא, 

מהפסוק "הודו לה' כי טוב", ע"י שאדם מודה לה' כי בטוח שמה שעובר עליו הוא טוב, על אף שאינו מבין כעת כיצד, 

 גורם להמשיך עליו חסדים.

 

בבור שהוא עמקי הקליפות וכל זמן שתלה בטחונו בשר המשקים שאמר כי אם זכרתני    "וזהו יוסף הוא הצדיק, הניתן 

אתך וישכחהו שכל ענין הטבע הוא עיקר השכחה אבל מקור הזיכרון הוא למעלה מהטבע, וכיון שתלה בטחונו בשר  

 המשקים שיוציאו מן הבור על דרך הטבע לכן וישכחהו". 

 

כידוע שכל ענין הצלתו מהחטא הנורא עם אשת פוטיפר התחיל עוד  הצדיק היה חי תמיד שה' מנחה אותו יוסף 

הרבה קודם, מפני ששתק כשהאחים היו מבזים אותו ומקנאים בו. ורק בזכות שעמד בניסיונות האלו קיבל כח 

מלמעלה לניסיון הגדול. יוסף חי עם ה' גם כשהיה למעלה וגם כשירד לבור תחתיות. א"כ מה ראה לבטוח בשר 

וציאנו מן הבור? ע"ז מבאר הרב זי"ע שיוסף היה צריך נס כדי להעלותו מן הבור ודרך נס הוא בלי המשקים שי

השתתפות הטבע בכלל, כי הוא למעלה מדרך הטבע. אך יוסף הוא הרי הצדיק ותפקידו של הצדיק הוא לקשר את 
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קים יכנס לבור ויוסף הטבע לבורא על עולמים, ולכן מיד כשראה מצב של מהלך בטבע שהקב"ה מגלגל ששר המש 

 יפתור לו את החלום, ראה בזה סיבה מאת ה' לחלצו ממיצר, שהרי הטבע ג"כ מאיתו ית'. 

 

"אבל אין דרך נס בכך שהרי הנס הוא ההשתנות ואין השתנות שייך כי אם למעלה מן הטבע בלי שום שיתוף טבע  

למעלת הזכירה לכן וישכחהו שהרי בזה קיום  השכחה ולבוא  – כלל, ויוסף היה צריך שינוי הטבע להעלותו מן הבור  

 הטבע". 

יוסף הצדיק רצה לקיים את הטבע ע"י שראה בכך סיבה מאת ה', אך רצון ה' היה שיצא בדרך נס ולכן  אמנם

 וישכחהו.

 

נביא אמרה מהרבי מברדיטשוב זי"ע שאמר: כשם שעם ישראל מדליקים למטה ל"ו נרות, כן הקב"ה מדליק  לסיום

ות וביחד עולה בגי' חסד. ויה"ר שהאור של נר חנוכה ישפיע רחמים וחסדים טובים עלינו ועל כל ישראל למעלה ל"ו נר

 אמן. 

* 

 

 "האור הגנוז"
 

מניומא אמר רב נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה וכמבוי. הענין הוא על  "אמר ר' חמא בר 

סדר הבנת הפסוק ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם וגו', והענין הוא מדריגה השמינית מן הביטחון המבואר בספר  

 חובות הלבבות". 

 

"חובות הלבבות" וכך כותב: "בטח אל ה' בכל לבך רבינו בחיי בהקדמה לפרשת מקץ מביא את דבריו מספר בספר  

ואל בינתך אל תישען" )משלי(. אנו נוטים בדרך כלל לסמוך על הבנתינו ורק על ידי כך אנו פועלים. אך מה שאדם 

לא מבין, קשה לו ליישם. הרבינו בחיי מביא שבעה שלבים שאדם צריך לעבור כדי להגיע לדרגה השמינית מן הביטחון 

ר הפרי הארץ. השלב הראשון הוא, כשאדם נולד ובוטח על שדי אמו. וכן דוד המלך ע"ה כותב בתהילים, שעליה מדב

"מבטיחי על שדי אמי". בשלב השני, כעבור שנתיים אמו נותנת לו אוכל רגיל, ואז הוא עובר דרגה, "כגמול עלי אמו 

אוכל רגיל, אמנם עדיין הוא יודע שאמו   כגמול עלי נפשי", זהו כשמגלה פתאום שלא על שדי אמו חיותו כי אם על

היא זו שדואגת לו לאוכל. אז מגיע השלב השלישי, כשהוא שם לב שכל האוכל שאמו נותנת לו מגיע דרך האבא.  

אם כן, הוא שם בטחונו באביו. ברביעי, הוא גודל ומנסה להסתדר בכוחות עצמו, מוצא לו פרנסה וכדו', וכבר אינו 

חמישית, הוא מגיע למצב שהוא מבין שישנם דברים שאינם תלויים גם בו, כגון כשזורע את נסמך על אביו. בדרגה ה

השדה וצריך גשם, ואינו יכול להביא גשם. אז משיג שישנו רבש"ע שעליו הוא צריך להישען ומתפלל אליו, שיירד 

שאם הוא עוסק בפרנסה גשם, או שיצלח את המדבר לשלום ולא יתקפו אותו חיות רעות וכו'. בדרגה השישית משיג  

קשה המייגעת הבשר, הנה תולה בטחונו בה' שישיג לו פרנסה קלה יותר. ובדרגה השביעית, הוא מגיע להשגה שכל 

 מה שלכאורה תלוי בו, ומה שלא תלוי בו, הכל הוא מאת השי"ת. 
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היתה בדברים שהוא  ר המדרגה השביעית, מגיעה המדרגה השמינית, והיא כי עד עכשיו עבודת בטחונו ואמונתו  לאח 

מתכנן, והקב"ה מסייע בידו והכל טוב לו. אמנם כשמגיעים אליו מצבים שלא מבין כיצד להתנהג או חלילה שואל  

למה עשה לי ה' ככה ומה רוצה ממני במצב הנ"ל, אז ג"כ צריך להאמין לפחות כמו שהאמין עד עתה כשהסתדר לו, 

מן הסיבות, אלא רק לעשות את רצון ה', באיזו צורה ומצב שישים    שהכל מאת ה'. ולא יתלה בטחונו כלל באיזו סיבה

"ואם הוא בריא או חולה עשיר או עני חפשי או אסור  יבטח בה' שזהו רצונו וזהו הנחת רוח שעושה לפניו.  –אותו 

ים  בבית האסורים, כיון שרוצה הקב"ה בזה יש לו גם לחפוץ בזה. ואם מבקש הוא סיבה שינצל מן המאורע ההוא מש 

חלק אחד מן בטחונו בסיבה ההיא ואיננו בוטח בה' ביטחון שלם בכל ליבו. ומי שהוא שלם במידת הביטחון יש עליו  

אך בדרגה זו קשה    לבטוח בהקב"ה בכל ליבו, שהוא יתעלה בעל הסיבות כולן יזמין אליו הסיבות כפי מה שיצטרך". 

או לתוכניות שלו. כך מבאר הוא גם את הפסוק במשלי מאוד לאדם מטבע הדברים כיון שהם מנוגדים לרצונות האדם  

הכוונה היא לז' המידות שהן כנגד ז' הדרגות באמונה וביטחון עליהם דיבר רבינו  –עימו החל, בטח אל ה' בכל לבך 

בחיי. ובז' מידות אלו שהם המעברים המתגלים אל האדם בז' אופנים, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ומלכות. 

האדם לשים מבטחו בה'. אך אומר שלמה המלך, גם כשכבר עבר האדם את כל השלבים והגיע כבר  בם צריך 

לספירת הבינה, שהיא מעל החסד, לא יעצור שם כי העיקר הוא להגיע לחכמה שהיא הדרגה השמינית שדיברנו 

היה להיות יותר   ואם יכולממנה לסמוך בביטחון גמור בה', ולדעת שהמצב שנמצא בו כעת הוא הכי טוב בשבילו, 

 הרי שבאמת היה...!    – טוב  

 

 והפרי הארץ השבוע בא ללמדינו כיצד להגיע ולעמוד שם בדרגה השמינית:

"כי זה כל האדם שהוא במדריגה היותר שפלה ותחתונה, יבטח בשם ה' הצור תמים פעלו, כי הוא הטוב הגנוז כי  

ם טובה מסבה זו, הוא מחמת העדר השגת חכמתו  מאיתו לא תצא הרעות. ואף כי אין שום שכל מחייב ומשיג שו 

 ית'". 

 

בפרשתינו מבאר השפת אמת ]תרס"א[ נוקב מאוד כיצד עמד יוסף הצדיק בניסיון כה קשה. וכותב, כי משום גם 

שבעת המכירה שמכרוהו האחים היה מתבזה ושתק. ובשתיקה זו הכניע את עצמו להנהגת הבורא, והאמין כי הכל 

ה פרטית מאיתו יתברך, בזכות זה או אולי בכוונה נתן לו הקב"ה ניסיון זה כדי שישתוק, וע"י הוא ע"י סיבה והשגח 

שתיקה זו העלה את עצמו למדריגה השמינית שהיא מעל לגדר הטבע, ובזכות זו נתן לו הקב"ה גם כן כח כנגד 

ללא בגד. והביזיונות הללו הטבע. שהרי זה דבר מנוגד לטבע שברח מאשת פוטיפר, ועוד השאיר את בגדו בידה ויצא  

שהצליח לעמוד בהם, הם בזכות ששתק בביזיון המכירה. וזהו המבחן של האדם מבאר הפרי הארץ, דווקא כשהוא  

נמצא במדריגה שפילה, שמבחינת עצמיותו הוא שפל כגון שנכשל בעבירה, או שעובר איזה צער ש'חושב' שאין זה 

ולת וכו'... אם אז נותן הכנעה למצב שהוא נמצא ומשיג שגם 'שם'  מגיע לו אחרי שעושה כ"כ הרבה חסדים עם הז

ידך תנחני, זו היא הדרגה השמינית. וזה התפקיד של האדם, שמעבר לאמונה שצריך להאמין שהקב"ה עושה זאת,  

 זאת אומרת כי באמת זה טוב רק שאין אנו מבינים   -צריך גם להאמין שזה הכי טוב בשבילו כי מאיתו לא תצא הרעות  

מהו הטוב שבזה מחמת קוצר השגתינו. וע"י שמשיג את האמונה הזו הדרגה השמינית, וגם מאמין שזה הטוב האמיתי 

הוא המצדיק, שמצדיק את הנהגת ה' בו   –שבהמשך נבאר אי"ה מה הטוב שבזה, על ידי כך, הוא מגיע לדרגת צדיק  

 על אף שאינו מבין, כי יודע שזה טוב. 

 

הוא השליט הוא המשביר, שהוא הצדיק המקשר כל העולמות כי בהגיעו אל החכמה העליונה  "וזהו סוד יוסף הצדיק  

   היא מקור הברכות משם מתברך ומשפיע שולט ומשביר לכל".
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 יש להבין מה התכלית שבמצבים הללו ולמה האדם צריך את כל הקשיים הללו שנדמים בעיניו קשים מנשוא?  אך 

 

כן  רטיות מאיתו ית'... ובדרך אמונת האדם והסתכלותו בהשגחתו יתברך, "גם צריך להאמין בהשגחה פ נקדים: 

ממשיך על עצמו השגחתו, אם מאמין בהשגחה פרטית, מושגח בפרטות עד נוקף אצבעו ממש שהוא מאיתו ית',  

ויותר שהאדם נופל בשפל המדריגה,   ואם מסיר עיניו מהשגחתו ית' ואינו מאמין ניתן תחת הטבע ונקרא כופר"... 

שיג ומבין הלא ה' זו, מה שאין כן כשהולך וטוב אינו משיג כל כך חכמתו ית' שהוא נעלמה שהרי סבותיו מושגים  מ 

 לטובה". 

 

מגלים אנו יסוד עצום בהתנהגות טבע האדם. יותר ממה שאדם משיג את קרבת ה', כשטוב לו, משיג אותה  כאן 

הראוי לו, לא זוכר את הקב"ה, מחמת שעכשיו הוא    כשיש לו פחות בהירות. משום שכל זמן שהכל מתנהל אצלו כפי

מסודר. ורק מתי שמתחיל אצלו החיסרון, ממילא מגיע בהכרח להכרה ולהתקרבות לה'. אך יש בזה טעם, וכן מצינו 

 אצל יוסף הצדיק.  

 

  אמרי פנחס מר' פנחס מקוריץ זי"ע מביא יסוד עצום בפרשה. האור החיים הק' מבאר מדוע כותבת התורה  בספר

ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, הלא היה צריך לכתוב ופרעה חלם, לשן עבר? אלא כי באמת פרעה חלם את  

ובכל יום היה שוכח אותו כשקם. ובאותו יום קם וזכר את החלום. שואל ר' פנחס מקוריץ, מדוע   ,חלומו שנתיים ימים

ותלמידו הלכו ביום מן הימים ביער, ודיברו על  סיבב הקב"ה כך שנתיים ימים? ותירץ על פי מעשה ידוע: הבעש"ט 

מידת הביטחון בה'. לפתע אמר התלמיד כי הוא צמא, אך מהיכן יהיה לו מים באמצע היער? אמר לו הבעש"ט: האם  

מאמין הנך באמונה שלמה שהקב"ה שזן ומפרנס לכל הכין לך כבר מים כדי שתוכל לשתותם? אמר התלמיד הן. 

שני כדי מים על כתפיו. ביקשו אותו לשתות מעט, והוא התרצה להם. לאחר ששתה, שאל לפתע הופיע גוי מולם ו

אותו התלמיד: כיצד נקלעת למקום זה? אמר לו הגוי: אדוני הפריץ השתגע וחפץ לשתות מים מן הבאר שבקצה  

את הבעש"ט היער, וכבר שלושה ימים שאני תועה כאן ולא יודע כיצד לחזור... לאחר שנפרדו ממנו שאל התלמיד 

הק', מדוע היה הקב"ה צריך לסבב אותו ג' ימים בכדי להכין לי מים? ענה לו הבעש"ט הק': כבר לפני ג' ימים היו 

א"כ אתה הוא זה  מוכנים לך מים לשתות, רק עד שלא נתת את נקודת האמונה בו ית' ורק בו, לא יכלת לקבלם, 

כמו"כ מבאר גם את מעשה יוסף הצדיק. וכן מבאר הפרי הארץ. כי כל זמן   שעיכב את הגעת המים מחוסר האמונה! 

 שתלה יוסף הצדיק את בטחונו 

בשר המשקים שיזכירהו אצל פרעה, היה חסר במדרגה השמינית שלו שהכל מאת ה' אם לטוב ואם למוטב 

הפוכות שעבר בחייו? }מבחינתינו{. ובאמת נשאלת השאלה כיצד זה סמך יוסף הצדיק על שר המשקים לאחר כל הת

מבאר הפרי הארץ, שצריך לעלות מדרגה לדרגה ואדם צריך לעשות את מקסימום חובת ההשתדלות המוטלת עליו. 

ולכן בניסיונו לחלץ עצמו מבית האסורים היה אסור עליו לפסוח אף על סיבה כזאת שגם היא שלוחה מאת ה', והיא  

 על ידי שיזכרוהו לטובה... וכפי שכותב הפרה"א : חלומות שר המשקים והאופים וההשתדלות להשתחרר 

 

"ואם אמנם יוסף צדיק היה, שומע כי המליץ בינותם, הוא הטבע שהרי הטבע ג"כ מאיתו יתברך ורצה לקשר הטבע  

בו ית'... אבל אין דרך נס בכך שהרי הנס הוא ההשתנות ואין ההשתנות שייך אלא למעלה מן הטבע בלי שום שיתוף  

סף היה צריך שינוי הטבע להעלותו מן הבור השכחה, ולבוא למעלת הזכירה, לכן וישכחהו שהרי בזה  טבע כלל. ויו 

 אדרבה קיום הטבע".  
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הקב"ה חפץ שיוסף יגיע אף כאן לדרגה השמינית, ולכן אמנם עשה את השתדלותו אך רק לאחר שביטל גם אותה  

 ונתן מבטחו בה', אז נזכר פרעה בחלום וכו'...

היינו השכל והמידות שבטבע.   -אפשר לבאר גם את ענין חג החנוכה, כי בחנוכה טמאו היוונים את כל השמנים  כמו"כ  

ברירה אלא להגיע למעלה מן הטבע הוא הפך הקטן של הכהן גדול, שהוא אמנם מספיק רק  עד כדי שלא נותרה 

ליום אחד. ויום אחד ביאורו למידה אחת העליונה היא החכמה שהיא למעלה מן הטבע. וכשהגיעו לבחינה זו של 

קדושה ואמונה.    למעלה מן הטבע משם נולדו ונתברכו כל ז' המידות האחרות שבטבע, ושוב היו יכולים להשפיע שם

כידוע בסדר השתלשלות הבריאה שבספירת החכמה כלולים כל המידות ומשם משתלשלים כל המידות... וזה רומז 

בהדלקת שמונה ימים, כל יום כנגד מידה אחת עד שמגיעים ליום השמיני הוא המדריגה השמינית שדיברנו, היא 

 ות שכן ממנה מתחיל התגלות האורות.החכמה שלמעלה מן הטבע שממנה מתברכים ומושפעים כל המיד

* 

 

 מהשחור שבעין... –לראות 
   

הוא על סדר הבנת    "אמר רב חמא בר מניומא נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה וכמבוי, הענין 

הפסוק ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם וכו'. והענין הוא מדריגה השמינית מן הביטחון המבואר בספר חובות  

הלבבות הוא כי זה כל האדם שהוא במדרגה היותר שפלה ותחתונה, יבטח בשם ה' הצור תמים פועלו כי הוא הפועל  

 הכל צופה ומביט עד סוף תכלית הכל"... 

 

וביטחון של האדם נמדדים דווקא במצבים שאדם לא נמצא במצב האידיאלי שלו, או אז יכול לבדוק את עצמו.   אמונה 

הרה"ק ר' שלומק'ה זווילהער זי"ע היה אומר שאדם שכועס הוא פגום במידת הביטחון. וכן מובא בשם האריז"ל הק'  

מאמין בהשגחה פרטית... הפרי הארץ  שאדם שכועס לא יעסוק כלל בתורת הנסתר משום שהוא מגשם הכל ואינו 

בא לתת לנו דרך שאדם יידע במה לנחם את עצמו בעת קושי ובלבול, עד כדי כך שיגרום לעצמו להודות לקב"ה על  

 הרגעים הקשים כשעוברים עליו, מלבד עצם העובדה שיסלק מעצמו את ההרגשה הרעה. 

 

, והביאור בפסוק זה הוא עמוק  ניתי למען אלמד חוקיך""טוב לי כי עו המלך ע"ה מגלה לנו יסוד בספר התהלים:   דוד

אנו יודעים שישנם משפטים וישנם חוקים. משפט הוא דבר אותו מבינים על פי סברה, אמנם חוק הינו הוראה    –ביותר  

שאינה מובנת על פי השכל. ]ובהמשך יתבאר אי"ה כי הטעם לכך אינו משום שאין לחוק סברה אלא מפני שאנו לא 

על פי הכלים שלנו להשיג את טעמו של החוק[. אנו מוצאים לאורך ההיסטוריה היהודית אין ספור דרכי מסוגלים 

התמודדויות בדרך האמונה. אברהם אבינו ע"ה מהראשונים שבהם כשמצד אחד הבטיח לו השי"ת 'כי ביצחק יקרא  

הפרי הארץ מגדיר את הניסיון הזה  לך זרע', ומנגד 'והעלהו לעולה'... זהו מפגש שהאדם עובר בין השכל לאמונה. ו

כניסיון שיותר קשה מהניסיון ליפול לתוך האש. משום ששם האדם נדרש לבטל את עצמו ואת ההבנה שלו לגמרי 

'מותר האדם מן הבהמה', הוא בדעת. לאדם יש דעת ולשאר הברואים    –וללכת נגד השכל הישר. וזהו הרי כל האדם  

 לבטל את דעתו. אין. ולכן זו היא עבודתו של האדם 

 

'למען  אני שמח שהקב"ה מעביר אותי מצבים של עינוי,  –'טוב לי כי עוניתי' א"כ מה שמלמדינו דוד המלך ע"ה,  זהו

כי כך אני לומד לחיות גם במצבים של חוקיך, אלו המצבים שאני נדרש לבטל את עצמי לרצון ה'. זה   –אלמד חוקיך'  
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צמינו הוא דווקא בעת שהאדם לא מבין מה רוצים ממנו ושם הוא  מה שמבאר הפרי הארץ שהמדד לבדוק את ע 

 מאמין שהכל מאיתו יתברך ולטובתו.

 

מבאר רש"י הק', אמר  "שיר המעלות לדוד ה' לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני".

בים שאמר 'כשל כחי... ואור עיני גם דהמע"ה 'רבש"ע דומה אני לפניך כמי שאין לו ידים ורגלים'. דוד המלך עבר מצ

הם אין איתי'... מה נתן לו את הכח להחזיק באותם רגעים? הוה אומר בכח האמונה. ומנגד גם כשהיה לו טוב והיה 

בשיא מלכותו זכר כל הזמן את הזמנים הללו של כשל כחי, ומי נתן לו בכל זאת כח? הקב"ה. כמו כן עתה שהוא  

את ה', וממילא מצב אחד מחיה ונותן כח למצב השני לחיות כל הזמן באמונה ובקרבת  בטוב יודע וחי שזה מהלך מ

. לכאורה מה השמחה הגדולה להיות 'כגמול עלי אמו' כדי כך שאמר דוד המלך שהוא מרגיש בקשר בורא שלו    עדה'.  

טול שנותן האדם כגמול עלי אמו, הרי תינוק אינו יכול לדאוג לעצמו? אמנם מצב זה מלמד אותנו שלפי רוב הבי

להנהגת ה', כמו כן היא השמחה הפנימית שמקבל שהקב"ה מוליך אותו. כמו תינוק שהוא מבוטל לאימו והיא דואגת 

לו לכל צרכיו, כמו כן אנו בעוה"ז צריכים להגיע בסופו של תהליך לביטול לרצון ה' ואז אדם יכול לקבל את הרגיעות 

 שה' מקבל אותנו בכל מצב שבו אנו באים אליו ונותן לנו הכל.הפנימית הזו שמתהווה עם הקשר בורא הזה  

 

קטע זה בפרה"א יתבאר על פי הקדמת הרבינו בחיי בריש פרשת מקץ. שם מבאר  "המדרגה השמינית מן הביטחון",  

שמונה דרגות של ביטחון שאדם עובר או ליתר דיוק צריך לעבור בחייו. א. הוא תינוק הבוטח באימו. ב. כשאימו 

ה לו אוכל אחר אזי מבין שהאוכל הוא מקור חייו ובוטח באוכל. ג. כשרואה שאביו מביא לאימו את האוכל אז  מביא

עובר לבטוח באביו. ד. כשגדל ורואה שגם הוא מסוגל ללמוד איזו מלאכה ולהביא טרף לעצמו אזי בוטח בעצמו. ה. 

לבטוח בה'. ו. כשבוטח בה' שיכול להזמין   כשרואה שכל כוחותיו המה מאת השי"ת לפי ההשתנות שעובר אזי מתחיל

לו פרנסה נקיה וקלה, ולא קשה ומייגעת. ז. כשבוטח בה' שיזמין לו איזו פרנסה ולא חשוב לו כבר אם תהיה קלה או 

קשה העיקר שיהיה לו פרנסה ומקור מחיה. עד כאן רשימת דרגות הביטחון היו עם נקודת הצלחה שהאדם משיג  

הבדל הוא באלו דרכים הוא משיג זאת, אמנם הדרגה השמינית היא שבוטח בה' בכל דבר משהו כלפי עצמו, רק ה 

שעושה עימו, גם אם זה נראה לרעתו ולא משיג הטעם בזה. דרגה זו מבאר לנו הפרי הארץ השבוע. הראיה של  

. כאותו , משא"כ הראיה המצומצמת של האדם'צופה ומביט עד סוף כל הדורות'הקב"ה היא כוללת כמובא בפסוק 

משל של החפץ חיים זצ"ל על אותו אורח שבא לביהכ"נ בשבת ומאוד חרה לו האפליה שעושה הגבאי, לזה מכבד 

עליה פלונית ולאחר אלמונית. ניגש אליו ברוגז ואמר לו, שלפי עניות דעתו נראה היה לכבד דווקא את השוחט בעליה 

וכבר רוצה הנך לחלק עליות? שבוע שעבר קיבל פלוני  מסוימת וכו'... אמר לו הגבאי: הנך אורח לשבת אחת בלבד

ואלמוני חפץ דווקא בשבוע הבא לקבל ומה לך כי תלין... כמו כן להבדיל אנו אורחים בעוה"ז וכבר חפצים להבין 

 הכל.

 

, אנו יודעים 'ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם' דרך זו מבאר הרה"ק בעל ה'דברי חיים' זי"ע את הפסוק,  עפ"י

לא כי יוסף הוא הצדיק, וצדיק הוא זה שמקשר כל דבר בבריאה להשי"ת, על ידי ההכנעה שנותן. אך לפעמים בשל  ה

. וזה הביאור שיוסף  'עוונותיכם מבדילים ביני וביניכם'סיבה מסוימת לא נותנים לצדיק להעלות את הדור בסיבת 

ורק חש במסך המבדיל הזה שאינו יכול הביא את דיבתם רעה אל אביהם שבשמים, אלא שהוא רצה לתקן אותם 

לעשות מאומה, והם חשבו עליו שהוא מקטרג עליהם. אמנם אנו ממרחק של אלפי שנים יודעים כי האמת היתה 

שתפקידו של יוסף היה רחב הרבה יותר, שהיה צריך לירד למצרים להעלות משם את כל הניצוצות הקדושים שנפלו 

ק' כדי שיורידוהו בעל כורחו למצרים כמובא בזוה"ק. ואילו ידע ראובן זאת  שם, ולכן היה מסך המבדיל לשבטים ה

מובא שהיה נושאו על כתפיו למצרים... וכן בכל הנביאים מובא בספרים הק' שכל מה שכתבו היה מעברים של כלל 

ספר ישראל, וכן היום כל מעשה שיהודי עושה בדורנו אנו של הכנעה או התאפקות, כשיבוא המשיח יעשה מזה 
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מיוחד בפני עצמו. זאת אומרת שבאותו הרגע קשה לאדם לחיות כביכול תלוש בלא להבין מה עובר עליו, אך אם 

 מתחזק באמונה שוודאי שהכל מצטרף לחשבון אחד, אזי לבסוף זוכה לראות בישועתו.

 

יש להוסיף יותר מזה, כשאדם חי באמונה הוא בונה ומגדל את עצמו על ידי זה. וכמו המשל שהבאנו בעבר בשם   אך

ר' יענקל'ה גלינסקי זצ"ל, ששלחו את אליהו הנביא לחזק את ר"ע שלמד תורה מתוך הדחק בצריף דל אחר שחמיו 

אליהם ככפרי, וביקש מעט קש כיון שנולד  זרק אותם מביתו כיון שביתו התחתנה עם ר"ע שהיה רועה צאן... ונדמה

לו תינוק בשעה טובה ואין לו היכן להניחו מלבד הקרקע הקרה. ומקשים העולם, וכי זה בשם חיזוק יקרא, שגם את  

מעט הקש שהיה להם לקח בהם בתואנה כזו או אחרת? ותירץ תירוץ נפלא והוא הלימוד שלנו בענין האמונה. אם  

היה בעזרת מתנת יד או תוספת שהיה נותן להם, הרי שהיה ר"ע גודל בתורה אך לא יותר החיזוק של אליהו הנביא 

את זה היה מפסיד ועימו כל כלל ישראל! ולכן דווקא   –מכך. העבודה העצמית של לימוד ההתמודדות במצבים קשים  

השמים או   כשלקח לו את עוד מעט הקש שהיה להם, או אז היה לר"ע עבודה קשה להעלות מהמצב הזה לשמי

לרדת איתו יחד לתהום. ואמנם הבחירה היתה שאמר ר"ע לאשתו, תראי איזה חסד עשה איתנו השי"ת שלפלוני אין 

 אפילו קש בשביל הילד, ולנו יש... וכך הרים את המצב הזה בחזרה להודות לה' וההמשך ידוע לכולנו.

 

שזה מצב גרוע ביותר, אך בכל זאת אנו מאמינים שהמצב הכי גרוע שרק נדמה   – "כמאמר מי נתן למשיסה יעקב 

הלא ה' זו הפועל אמת ואמונה בו ית' כי הוא הטוב הגנוז כי מאיתו לא תצא הרעות. ואף  לנו הוא מאת ה' ולטובה... 

מאין תמצא    כי אין שום שכל מחייב ומשיג שום טובה מסבה זו, הוא מחמת העדר השגת חכמתו יתברך, כי החכמה 

 שאינו מושג לשום גוף ואינו גוף ונעלמה מעיני כל חי. 

 

'אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך שמכה עליו  הרה"ק מאפטא בעל ה'אוהב ישראל' זי"ע. על מאמר הגמ'  בשם 

ומבאר, כיצד העשבים גדלים ועולים למעלה, זאת על ידי אותם כוכבים השייכים לאותם העשבים   ואומר לו גדל'.

שיש בהם התנוצצות לרגע, ובו ברגע שהם מאירים באותו הרגע מקבל אותו עשב הקשור אליהם חשק גדול להיכלל 

כל מעבר  בהם ונמשכים אליהם כמו הנר לאבוקה... וכך הם גדלים. ביאור זה הוא דוגמא למעברים שהאדם עובר. 

המקור שלו שהוא השי"ת, ואם האדם    וכל נקודת אמונה והתחזקות הם התנוצצות שנותנת לאדם רצון להתקשר עם 

 'תופס' את ההתנוצצות הזו הוא נמשך ועולה וגדל ודבק בבוראו... 

 

כלומר  בטוב הגנוזהנקודה שמדגיש לנו הפרי הארץ, אם אנו רוצים להגיע לקשר בורא זהו דווקא על ידי החיזוק  זו

ינים בלבד. כי אם יש שם שכל הכי קטן זו כבר הטוב הזה חייב להיות גנוז שאין אנו מבינים מה עובר עלינו ורק מאמ

אינה אמונה אלא השגה, ושם כבר הגוף מתערב. אנו חושבים שהקב"ה הוא אין ואנו יש ואנו צריכים להגיע לאין, אך 

 ההיפך הוא הנכון כי הקב"ה הוא היש האמיתי ואנו מכנים אותו אין משום שאין לנו השגה בו אזי הוא לנו כאין... 

 

ה אלוק, מהיכן האדם רואה? מהשחור שבעין, אמנם אין זה שחור כלל רק כיון שאין אנו משיגים מה זה  אחז מבשרי

נדמה לנו כשחור, זו דוגמא למצבים שאנו עוברים בחיים. לאדם נדמה שכעת הוא שחור משחור ואין לו שום פתח 

ודע שהוא בתהליך התקרבות עם יציאה וכולם נגדו, אך אם הולך עם נקודת אמונה, הרי שהכל מאיר לו כיון שי

 הקב"ה ולבסוף הקב"ה יאיר לו גם במובן הגשמי... 
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א"כ שני שלבים באמונה. א. אמונה כללית שהקב"ה מנהיג כל דבר בשלימות. ושנית, אמונה בהשגחה פרטית   למדנו

תקשרים עם  שהקב"ה מנהיג דרכינו בכל דבר את הבריאה ועל ידי שאנו הולכים בדרך אמונה זו אנו נכללים ומ

 השי"ת ועושים רצונו ומביאים את הבריאה לתיקונה. 

* 

 

ל נחלקו בצורת הדלקת נרות חנוכה, בית שמאי אמרו "פוחת והולך", כלומר ביום הראשון שמונה בית שמאי ובית הל

נרות, וכל יום ממעיטים נר אחד, עד שביום האחרון מדליקים רק נר בודד. מאידך בית הלל סברו הפוך, ההדלקה  

יפים עוד נר, עד שביום השמיני צריכה להיות בצורה של "מוסיף והולך", כלומר ביום הראשון נר בודד, וכל יום מוס

 מדליקים את כל שמונת הנרות.

 

 כולנו יודעים כי ההלכה נפסקה כדעת בית הלל "מוסיף והולך".

 

השבוע זכינו לשמוע מהרבי שביאר בשם בעל התניא את הרובד הפנימי יותר של מחלקות בית שמאי ובית הלל,  

 ואת ההלכה שנפסקה כדעת בית הלל. 

 

מעשי, והזווית בה אנו יכולים למצוא  - ויגלה לנו את המימד הרוחני, כמו גם את ההיבט הפסיכולגי זכינו שהרבי יאיר

 פרספקטיבה עמוקה יותר למחלוקת זו ולההכרעה ההלכתית שבאה בעקבותיה.

 

לכשנביט, אמר הרבי, נראה כי ישנה עוד מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, בצורה בה מרקדין לפני הכלה, בית 

 שמאי אמרו "כלה כמות שהיא", ובית הלל אמרו "כלה נאה וחסודה".

 

 במה נחלקו ?

 

 מהו הפן האינטלקטואלי וההגותי שיש במחלוקת זו ?

 

פירושו כיצד לברור הפסולת )כמו בל"ט מלאכות שבת, "מרקד" הוא  מסביר בעל התניא זי"ע, "כיצד מרקדין" 

ובזה נחלקו בית שמאי ובית הלל, לדעתם של בית שמאי, הטיפול הממולץ הפרדת פסולת מאוכל ע"י הרקדתו בכלי(.  

למי שחטא ורוצה להתקרב לקונו, הוא לחפור בחטא, לרדת לשפלותו ולשרש מעצמו את החטא עד שורשו. "כלה 

כמות שהיא", מבלי לטייח, מבלי לסטות מהאמת הכואבת, להתחפר בעומק החטא, בעומק הבוץ, לשבת עד 

 המוגלה, ושם ללטש ולקרצץ עד נקיונו. הברכיים בתוך

 

אולם בית הלל טוענים "כלה נאה וחסודה", הדרך המועדפת היא לא להתעסק עם חטאי העבר, לא לנבור באשפה  

הישנה. הדרך הממולצת היא דוקא להגביה את הצדדים החיוביים, למנף ולרומם את החלקים הטובים, לצבוע בלורד 
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ישראל גם במצב כזה ירוד, גם בתוך החטא עצמו, לעסוק ב"עשה טוב" ולא  זוהר את האהבה של הקב"ה לבני

 להתעסק יתר על המידה ב"סור מרע".

 

טובות שהיו, ע"י הרמת קרן הצד החיובי, -לפי דעתם של בית הלל, ע"י העיסוק במצוות ממילא ייעלמו התופעות הלא

 ממילא ישקע הצד השלילי. הרי מעט אור דוחה הרבה מן החושך ! 

 

 כעת נוכל להתבונן ולהבין כי גם לענין נרות חנוכה נחלקו בית שמאי ובית הלל באותה מחלוקת.

 

בית שמאי סברו כי מצוות הדלקת נרות חנוכה צריכה להיות בדרך של "פוחת והולך", ונתבאר בגמרא כי טעמם של  

וכות שהקריבו קרבנות במשך בית שמאי הוא שנרות חנוכה דינם כמו "פרי החג", כלומר כמו שאנו רואים בחג הס

 כל ימי החג בצורה של "פוחת והולך", כך גם צריך להדליק את נרות החנוכה.

 

"פרי החג" מסמנים את החושך שהיה בתחילת החג, שהרי הקריבו את הקורבנות כנגד אומות העולם, וכל יום שעבר 

 וצד הקדושה גבר, אפשר היה להוריד במינון הקורבנות.

 

שמאי כי היות וביום הראשון אז הצד השלילי גדול, הלב רחוק מלהיות נקי, המוח קרוב עדיין לרפש. כלומר דעת בית  

לכן סוברים בית שמאי שצריך להדליק את כל שמונת הנרות, על מנת שיעזרו לנו לחפש את החטאים, משהו כמו 

הבהמית, לעדן מעט את הגוף  בדיקת חמץ בחורים ובסדקים... ומשך כל יום שעובר וזוכים לטהר במקצת את הנפש  

 הסורר, כל יום כזה שעובר מאפשר להוריד במינון הנרות...

 

 אבל בית הלל סוברים שהכלל בכל דברים שבקדושה "מעלין בקודש ואין מורידין".

 

בית הלל מלמדים אותנו בדיוק הפוך: אל תבוסס בבוץ, אל תדשדש בחושך, אל תחפש בנרות את הצדדים השליליים 

לא על מנת לתקן אותם!(, אל תלעס ואל תחפור בחטאים, אל תחשוב על העבר... כי אדרבה, מעט אור שבך )גם 

ידחה הרבה מן החושך. תדליק נר אחד, מחר תוסיף עוד נר, מחרתיים תוסיף כבר שתי נרות... מוסיף והולך... ממילא 

" ממילא תבוא אינסטינקטיבית למצב יעלמו הנטיות הלא חיוביות, ממילא יתעדנו המעשים... ע"י ש"מעלין בקודש

 ש"אין מורידין"...

 

 הלכה כבית הלל, מוסיף והולך !!! 

 

 גם אצלנו, גם אצל ילדינו או תלמידנו, רק מוסיף והולך!... 
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לפי הדרך שהרבי מלמד אותנו תמיד, ניתן אולי להוסיף עוד, כי שיטת בית הלל אינה רק שמעט   נ.ב. הערת הכותב,

מן החושך ולכן גם במצב של חושך, גם באפיזודה שהחלק הרוחני אינו במצב מזהיר, גם אז הדרך אור דוחה הרבה 

 הבטוחה היא להבעיר את ה"עשה טוב".

 

אלא ניתן להוסיף עוד, כי דעת בית הלל מלמדת אותנו כי דוקא אז, דוקא כשיש חושך, דוקא ביום הראשון שהחושך 

אחרי שהאדם גילה  דוקא אז  עשירה של כמה ימי הדלקת נרות מאירים,מחשיך, ביום הראשון שאין מאחוריו רזומה 

את אפסיותו, לאחר שהאדם נוכח כי אין לו כוח ולו קלוש לעמוד נגד יצרו, ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו. דוקא 

ה, אפילו אז, ורק אז יכול האדם להתחיל בעשיה חיובית ללא חשש שהיצר יבוא לנגן לו באוזן "אוי כמה צדיק שאת

 הקב"ה מופתע מהעוצמות שלך!"... רק אז מתחיל אצלו "מוסיף והולך"...

* 

 

 

שת השבוע קראנו על אחי יוסף אשר לראשונה מאז מכירת יוסף העלו רגשות חרטה, לראשונה עלו בליבם רפב

בצרת נפשו הרהורי תשובה על מעשה המכירה "ויאמרו איש על אחיו, אבל אשמים אנחנו, על אחינו אשר ראינו 

 ..."בהתחננו אלינו ולא שמענו

במעשה המכירה היו השבטים הקדושים בטוחים במעשיהם, הם עשו זאת על פי דין וחשבון, כמבואר בכל הספרים 

 .הקדושים שהשבטים דנו את יוסף הצדיק על פי דין תורה למיתה, ולפנים משורת הדין המירו את דינו למכירה

 ? שפתאום התעוררו כולם כאחד לשוב בתשובה ולפשפש במעשיהם אם כן מה קרה איפוא ברגע זה

 ? קה את רגשי החרטה והתשובה-איזה גורם עלום עורר בבת אחת לכל שבטי

 

כמובן לפי גודל מדריגתם, ) כאן גילה לנו הרבי בליל שבת שעעל"ט את הסוד שהשפיע על השבטים לחזור בתשובה 

 ...ואולי ישפיע הדבר גם עלינו מעט  ,(במעשיהם הקדושיםאשר אין לנו קצה קצהו של השגה 

 :הרבי הביא מספר בית השואבה )מהג"ר שמעון שוואב זצ"ל, רב דקהל עדת ישורון נ.י.( שכתב לתרץ תמיה זו

  כמה פסוקים אחורנית נגלה שאצל יוסף התעוררו רגשי תשובה "ויאמר יוסף ביום השלישי...את האלוקיםלכשנביט  

.. ובהמשך מציע יוסף לאחיו לאסור אח אחד והשאר יעלו לכנען להביא את בנימין, וכאן מסיים הפסוק:  אני ירא".

 .""ויעשו כן

 ? מה כוונת הפסוק "ויעשו כן", מה הם עשו

מסביר הרב שוואב זצ"ל, ברגע שהתעוררו אצל יוסף רגשי תשובה על מה שעשה לאחיו, על שאסר את כל האחים  

מאסר מסוגר המיועד לאסירים בטחוניים כבדים, באותו רגע שיוסף התחרט על מעשהו לאחיו, לשלושת ימים בתא  

 ...""את האלוקים אני ירא

באותו רגע ממש, התעורר גם אצל האחים רגשות תשובה וחרטה "יעשו כן"!, כמו שיוסף חזר בתשובה גם הם חזרו 

 .בתשובה

 ..כלומר, תשובת יוסף הביאה לתשובת אחיו
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התעורר להתחרט על מעשיו לאחיו. באותו רגע חל המפנה לאחר שנים רבות, וגם אצל אחיו התעוררו רגשות   כשהוא

 ...החרטה על מה שהם עשו לאחיהם

נמצינו למדים, כי כשאנו חוזרים בתשובה, כל סובבינו יחזרו בתשובה, כשאנו מתחזקים באמונה, כל הסביבה תתחזק 

 .היחד איתנו. כל ישראל ערבים זה לז

כשנראה עוולה או כל דבר הטעון תיקון אצל בן, אח, חבר, תלמיד, או כל יהודי שרק לא יהיה. הדרך שלנו היא לא  

 .לעורר אותו לתשובה, לא להטיף לו על אמונה ברגעיו הקשים, הערוץ האמיתי היא לא לייסר ולהוכיח אותו על פניו

ורר להתקשר לקוני ביתר שאת, אני יפעל בנפשי להתעורר  אדרבה, הדרך האמיתי היא שאני יתחזק באמונה, אני יתע

 ...ברגשי תשובה על ה' הנותן לנו כל טוב

התשובה שלי ההתעוררות שלי היא ורק היא תשפיע כמו במטה קסמים גם על זולתנו, על ילדינו, על תלמידנו ועל 

 ...לתינוחבירנו. המעשים שלי על עצמי רק הם יצליחו ליצור את האפקט הרצוי גם על זו

 .כששמענו את התוירה של הרבי, לא יכלנו שלא להזכר מפזמונו של הרבי ב"שבת מעז'בוז'" שחיוונו בחודש אדר

 ..."עלי, ועל כל בני ביתי, ועל כל הנלוים אלי, ועל כל בני ישראל עמי"

 ...ל בני ישראל עמיכי אכן, הדרך היא לא להשפיע על בני ביתי, על כל הנלוים אלי, וקל וחומר לא לשנות את כ

אלא הכל מתחיל ב"עלי...", ואז ממילא ישפיע הדבר בצורה אוטומטית ואינסטינקטיבית על כל בני ביתי ועל כל 

 ...הנלוים אלי

* 

 

 קשר של נפש' –'חנוכה 
  

"שאילתא: האבעיא אם הדלקה עושה מצוה או הנחה, ופשיטנא ממאמר הש"ס חרש שוטה וקטן שהדליקו לא עשה  

ולא כלום, שמע מינה הדלקה עושה מצוה... פתח הרב בפרש"י ז"ל על וישב, ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו  

 רוגזו של יוסף, צדיקים מבקשים לישב בשלוה אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא"... 

בטרקלין. ומבואר בספר מוסר על לשון 'כדי' ולא  "הענין הוא עפ"י מאמר חז"ל התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס 

אמר 'והכנס' כדרך העולם. והמשל שהביא שמתקנים עצמם בחוץ ונכנסים לפנים... ואין המשל דומה לנמשל בכל  

מילי שאפילו אם יתקן אדם עצמו בעוה"ז אולי ייכנס לעוה"ב. שלא יהיה צדיק בעיניו שבוודאי ייכנס אלא כל הכנותיו  

 הספק אולי ייכנס וזהו כדי"... יהיו על צד  

ההכנה של האדם לכניסתו לעוה"ב צריכה להיות בדווקא על צד הספק. ובעומק הדברים: האדם יורד לעוה"ז  דרך

עם נפש המלובשת בתוך גוף ומחיה אותו. הפרי הארץ מבאר שעובדה זו יכולה להסיט את האדם מהמטרה  

כלומר אדם  שתכנס לטרקלין'.  – כדי  –'התקן עצמך בפרוזדור  להאמיתית של ירידתו לעוה"ז ועל כן מדייקים חז"

יכול לעבוד בעולם הזה ולבסוף ייאלץ לחזור חלילה. על כן נותן לנו הפרי הארץ את הכיוון איזו דרך שיעבוד בה האדם 

שעדיין  שייתן לו את הסיכוי המוצלח ביותר לעבור את מעברי העוה"ז. דוגמא לדבר: אדם שרוצה לערוך מסע, על אף  

לא החל ללכת אפילו לא צעד אחד, כבר מכין לעצמו את כל הציוד הדרוש לכך. אם לא יכין ציוד הוא עלול לחזור 

לביתו כלעומת שיצא... אנו נבאר בשבוע זה אי"ה את הדרך שיבור לו האדם ונעשה סדר עפ"י דברי הפרה"א זי"ע,  

 כיצד מחברים בין רצונות הגוף לתכלית הנפש.
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הינה יחידה אחת בין כולם, הוי אומר שאם כמה אנשים מתחברים חיבור של  הנפש הותיים בין גוף ונפש: הבדלים מ 

הוא העוה"ב יהיה קיים החיבור הזה. משא"כ הגופים מחולקים. הבדל נוסף קיים בין   –נפש הרי שגם שם בטרקלין 

וא הנגלה והנפש היא נסתרת. אמנם העולמות, שבעוה"ב הנפש היא נגלית והגוף נשאר כאן בעוה"ז, וכאן הגוף ה

לעתיד לבוא יקומו גם הגופים מושלמים בנפשם... אך כעת בעוה"ז יש חלוקה, ולכן כדי שאדם יוכל להתקיים בעוה"ב, 

הוא צריך להכין כאן צידה לדרך בצורה של עבודת נפש כפי שיבואר בהמשך הדברים. אדם שחי כאן רק עם הגוף 

פש, יגיע לעוה"ב ולא יהיה מה לעשות עמו... ר"ל. וכבר הבאנו בשם החפץ חיים ולא נותן מחשבה מה דורשת הנ

 זצ"ל שאדם ירצה לשלם בעוה"ב אלף רובל כדי שיוכל לתת קופיקה אחת לצדקה... 

  

'כשאדם עושה מצוה אין הוא עושה את   הרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב זי"ע מבארים את המשפט הבא: בשם

וביאור הדבר הוא, שכשאדם עושה מצוה ואינו מבין שכל מצוה   מצוה הוא עושה אותה'. המצוה וכשאינו עושה את ה 

יש בה עומק אין סופי, וחושב בליבו שהגיע לתכלית המצוה, הרי שכביכול לא קיים אותה כלל. אך אם אדם עושה  

והמצוה היא גבוהה  מצוה וחושב בליבו שאין הוא ראוי כלל לעשות את המצוה אלא רחמי ה' הם שיכול לקיים מצוה,  

הרבה מעבר להבנתו של האדם, אז יכול להגיע לתכליתה של המצוה. משום שתכלית המצוה היא הקשר שאדם  

מקבל ונותן חזרה בינו לבין הבורא ב"ה. ונבאר זאת על פי הנושא 'כאבי נפש'. מדוע יש לאדם כאב נפש, מה המקור 

 ום?לכאבים אלו ומה התכלית של הכאבים שאדם עובר מדי י

  

היא אור שהוא מושג של חיות נצחית לאדם, ואילו הגוף הינו כלי שמקבל ומכיל את החיות הזו. אך ישנה   הנפש 

דוגמא קיצונית שאנשים מסוימים מקבלים נפש כל כך גדולה יותר מממדי הגוף שלהם, ודבר זה יוצר אצלם 'חיכוך' 

שרוצה להזין את הגוף הזה. אמנם כמו כן כל אדם   בין הגוף שלא יכול להכיל את החיות המרובה הזו לבין הנפש

באשר הוא לעתים מקבל אור חיות גבוה מכדי יכולת הגוף שלו להכיל ואז נוצר החיכוך הנ"ל. אך מה שעלינו לדעת 

בחינת נפש. וכשמגיע אור   –הוא שכל פעם שאדם מקבל הארה מלמעלה, הינה צידה לדרך והכנה מעליא לעוה"ב 

כיל אותו, זו ההזדמנות של האדם להגדיל את הכלים שלו לקבל תוספת של חיות... והעצה  שהגוף לא מסוגל לה

להביא את האדם להגדלת הכלי שלו היא ע"י ההתמודדות שאדם מתמודד עם המעבר החדש שמקבל. ההתמודדות 

 בדרכו של הפרה"א היא ההכנעה שאדם מכניע את הגוף לכוחות הנפש.

  

לתת את ההכנעה הזו שזו עבודה לא פשוטה כלל, הוא מרגיל את עצמו לחיות כל   היא שכשאדם לא מוכן המציאות 

הזמן בהתגוננות! כל מיני סיבות ותרגילים שמשכנע את עצמו מדוע אסור לו לתת הכנעה לנפש שלו. וזה גורם 

כּול' מבפנים, משום שהנפש היא מחיה את הגוף אך אינה יכולה להיות גוף. אך את הגו ף אדם יכול לאדם להיות 'אָּ

להעלות לדרגת נפש כי הנפש יותר גדולה ומופשטת מהגוף שהוא זמני ומתכלה. על כן ככל שאדם יותר ייכנע לנפש 

בהוה ובעתיד. לכן אם הוא 'מוותר' על החיות הזו כדי לספק את רצונות הגוף,   –כך הוא יכיל יותר את החיות לעצמו  

לגוף שלא רוצה להכיל את האור הזה שרוצה להיכנס אליו,  –נפש ממילא הוא רק מגדיל את ה'חיכוך' שנוצר בין ה

נפשית... אולם אם יחפש במעברים שעובר להשיג את חיות הנפש  –מה שגורם לו להיות 'אכול' גם גופנית ובעיקר 

הזה  על ידי שייתן הכנעה לרצון הנפש לחיות אותו, עי"ז הוא יקטין את החיכוך בין הגוף לנפש וישיג את הקשר בורא  

 ויקבל שלוות נפש, המשפיעה ממילא גם על רצונות הגוף ומעדנת אותן. 
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מזה יבאר הפרי הארץ בהמשך שהאדם הוא חלק אלוק ממעל ואין לו אפשרות להתחמק מכך, ולכן יש לו רק  יותר 

'התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס   אחת משתי הברירות כפי שביארנו או לחיות גוף או נפש. וזהו הפשט 

 הרגל עצמך לחיות בבחינת נפש כאן בעולם הגוף, כדי שתוכל להיכנס לטרקלין. ולהלן בהמשך הביאור: קלין', לטר 

  

העוה"ב הוא בחינת הוי"ה שהוא מורה על הפשטה כלומר הסרת הלבושים, ואלוקים  'כי שמש ומגן הוי"ה אלוקים'.

בעוה"ז כל החיות הזו מגיעה בצורה של לבושים הוא בחינת העוה"ז שהוא מצומצם בתוך לבושים. וזה הטעם שכאן  

כדוגמת המעברים שהזכרנו שאדם עובר. אך בעוה"ב בעת הסרת הלבוש, העוצמה של החיות הזו תהיה לאין ערוך  

שהוא יישרף מרוב העוצמה הזו שלא   –במקרה שאדם נתן את ההכנעה, או חלילה למוטב  –בבחינת הוי"ה, לטוב 

'הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים...   בארים גם את מאמר חז"ל:הסכין לקבל אותה. עפי"ז מ

צאת השמש בגבורתו הוא  עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו'. 

ורה כיצד לעתיד לבוא שיוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, ואז נאמר רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאים בה. ולכא

ייתכן הדבר שאותה השמש תרפא האחד ותשרוף את האחר? אך שמש הכוונה היא לאותו האור שאנו מבארים כאן.  

אז ייבחנו כולם, ומי שהרגיל עצמו במשך חייו בעוה"ז 'לפרק'   –אור החיות שייצא לעתיד לבוא בהכרה בבורא העולם  

בעולם ללא הלבושים אזי אותם הצדיקים שהצדיקו  כל מעבר לראות שם את הנהגת השי"ת, אזי כשיהיה בהירות

עליהם את הדין בכל פעם, יוכלו לעמוד בבהירות הזו גם ללא הלבוש, כי זו היתה עבודתם מימים ימימה. אך הרשעים 

שחיפשו רק למלאות את רצונות הגוף ולא השכילו להיכנע לאור הנפש, אזי ברגע שייפתח בפניהם כזה אור גדול 

 ד בפני אמת זו ויישרפו ויהיו נידונים באש הזו...לא יוכלו לעמו

  

"והנה כשנכנס אדם עם כל עצמו בדבר קדושה איזה מצוה או תורה ותפילה, בדביקות גמור הוא הנקרא הסירו  

מלבושים הצואים והלבישו מחלצות... וכן כשמתלבש במצות שבת או חנוכה... נקרא אחדות גמור עמו יתברך... וזהו  

 רוזדור כדי שתכנס"... התקן עצמך בפ 

  

היינו חיבור. וזה עניין המצוות לחבר את האדם לבוראו. ממשיך הפרה"א על  –מצוה היא לשון צוותא חדה  המצוה: 

פי ביאורו שכשאדם נכנס לתוך המצוה, באופן המבואר לעיל, שיודע שאין לו חלק בה ורק הקב"ה מזכהו. וכל עניין 

שר בורא ולחיי נפש כדי להחיות את הגוף, אז אמנם המצוה נותנת לו כח המצוה לעשותה למען יגיע על ידה לק 

היינו אם אדם רוצה להתקין עצמו להיכנס – 'כדי שתכנס'   וחיות נצחיים. על פי זה מבאר הפרה"א את המאמר הנ"ל,

ניסה  לטרקלין, אזי זהו בתנאי שייכנס כולו לתוך עשיית המצוה. והוא הפלא ופלא כפי שבאר הפרה"א לעיל שהכ

למצוה היא על ידי שנותן הכנעה או במעשה המצוה שמכיר את יד ה' שמזכה אותו, או במעברים שעובר שלא נותן  

לגוף את רצונותיו ונכנע לתכלית הנפש, זו הדרך וזו העצה להיכנס לטרקלין. כי בכך הוא כביכול נותן מקום לקדושה  

 להשפיע עליו...

ם. במעשה בלבד ללא דעת וכוונה להגיע לקשר בורא, ומנגד ע"י כוונה יכול אדם לעשות מצוה בשני אופני אמנם

מעליא. דבר זה למד הפרי הארץ מהג', שהראיה מחרש שוטה וקטן, שהם מרמזים לעשייה ללא דעת, שאין בהם  

דעת. ואדם שעושה מצוה או עובר את מעברי העוה"ז ללא הדעת המקשר, הרי שזו בחינת 'הנחה עושה מצוה',  

המצוה ללא הדעת ובזה לא יצא ידי חובתו ואין נקרא הדלקה. משא"כ מי שעושה המצוה עם דעת של   שעושה את

 הכנעה וכניסה למצוה מתוך ביטול, הוא הנקרא מקשר וזו בחינת הדלקה עושה מצוה. 

* 
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 'בורא מאורי האש'
 

ת"ר בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למיספד בהון ולא להתענות בהון... כשנכנסו יונים להיכל טימאו  

אלא פך אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו  כל השמנים שבהיכל. כשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום לא מצאו 

של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד... נעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום  

 לימים טובים בהלל והודאה". 

 

יה  לתמוה מדוע כתבה הגמ' פך 'אחד' של שמן, היה לה לכתוב ולא מצאו שמן? אלא משמע שמצאו פך אחד שהיש  

ריק לגמרי, וא"כ זה מתרץ את שאלת הב"י מדוע חנוכה שמונה ימים לזכר הנס, והלא היום הראשון לא היה נס כלל? 

אך לפי"ז גם היום הראשון היה נס מכיון שלא היה בו כלל שמן... אך התמיהה היותר גדולה מק' השפ"א זי"ע, מה 

יסוד: כדי ליצור אש צריכים שני תנאים, א. כלי  ראה הכהן הגדול לחתום בחותמו פך ריק מתוכן? מבאר השפ"א 

'ימי המעשה יש מאורי האש ושבת הוא מאורי האור, לכן מבדילים במוצש"ק בורא  קיבול. ב. פתילה. בזוה"ק מובא: 

ויש להבין דברי הזוה"ק מהו ההבדל בין אור זה לאור אש? אור האש   מאורי האש, כדי לערב ולחבר בין האור לאש'. 

הינו אור מוגבל לפי גודל הכלי שלו ולפי כמות השמן ששמים בפנים, ועל כן אין שמו אור המאיר אלא אור השורף  

מיים  ומכלה. משא"כ אור של שבת קודש הינו אור המאיר, מחמת שהוא אור רוחני שאינו זקוק לסממנים חיצוניים גש

ממשיך הזוה"ק   –כדי להאיר אלא אור זה הוא אור רוחני שמימי, אור הגנוז הוא אשר גנזו הקב"ה לצדיקים. לפי"ז 

לבאר, בכל ימות השבוע שהם בבחינת אור השורף צריך האדם להכין לעצמו כלים שמן ופתילות, אלו הם התורה  

ימיותו. על כן ככל שהאדם עובד יותר 'לשרוף'  התפילה והמצוות, כדי שיוכל לקבל את הארת השבת להאיר את פנ

את עצמו במשך השבוע במעברים שעובר כדי לגלות שם את הנהגת השי"ת, וככל שמגלה בכל פעם את פנימיות 

 הדברים הגשמיים, כך הוא מקבל בשבת קודש הארה גדולה יותר לנשמתו.

 

ן עוה"ז יכול לסבול אותו, לכן אין שורה בחנוכה רק  'אור הגנוז הוא גדול מאוד ואי בשם הרה"ק ר' פנחס מקוריץ זי"ע:  

חצי שעה, בשעת הדלקת הנרות. אבל בשבת מדליקים הנרות מוקדם כי שבת הוא בעצמו אור הגנוז ויכול לשהות  

ובביאור דבריו הק': יש להבין מדוע   הרבה, כמו שאמרו מתנה טובה יש לי בבית גנזי היא אורו של מלך המשיח'... 

כלומר,   –ון 'בית גנזי', היה להם לומר מתנה טובה יש לי? אך בית גנזי הוא רמז שאור זה גנוז לצדיקים  נקטו חז"ל לש

שהצדיק יודע שבכדי לגלות ולקבל ולהכיל את האור הגנוז הזה אין זה תלוי במעשי האדם כלל אלא מתנה טובה 

המידות ומקשר אותן למקורן, הוא זוכה  היא מאת השי"ת. וזה בחינת טועמיה חיים זכו, שמי שעובד כאן בעוה"ז על

ולכאורה היה צריך לומר מי שטרח בששת ימי  'מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת',לחיות נצחית, וכמאמר חז"ל 

המעשה יאכל בשבת? אמנם התשובה על כך היא דווקא ערב שבת, שאותו אור של שבת נתן אותו הקב"ה גם  

 אר על פי דברי המדרש: בששת ימי המעשה למי שמערב את השבת. ונב

 

'ל"ו שעות שימשו המאורות עד שגנזן הקב"ה לצדיקים לעתיד לבוא. י"ב של ערב שבת י"ב של ליל שבת וי"ב של  

שבת, ל"ו שעות. כיון ששקעה החמה במוצאי שבת התחיל החושך ממשמש ובא. ונתיירא אדם הראשון. מה עשה  

 מהן אור וברך עליה. מאי ברך? בורא מאורי האש'. הקב"ה, זימן לו שני אבנים והקישן זה בזה ויצא  

 

הוא זמן בו האור והחושך משמשים בערבוביה. בזמן שכזה על האדם מוטלת עבודה פנימית לברר את האור   – ערב 

מי שטורח לערב ולגלות את האור בתוך החושך בששת ימי המעשה   'מי שטרח בערב שבת', מתוך החושך. זה הפשט  

  'ויהי ערב ויהי בוקר' שכתוב בהם זוכה להמשיך על עצמו גם אז את בחינת השבת. וכמו כן מצינו בכל ימות השבוע 
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, משום שבליל שבת כבר מאיר האור הגנוז ואין צורך לאדם לעשות בירורים ' ויהי ערב '  מלבד בשבת שם לא נאמר

 אלו, משום שהיום עצמו הוא מאיר... 

 

ביארנו שהיה פך   .' 'ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול יתבאר מה שהתחלנו,  עפי"ז

זה ריקן ולא היה בו שמן כלל. דבר זה עשה הכהן הגדול בכוונה ללמד אותנו שלא הדלקת המנורה היא תכלית 

  'וכי לאורה הוא צריך? הלא עם ישראל הלך לאורו של השי"ת מ' שנה במדבר'? המצוה, וכפי האמור בפרשת המנורה,  

ומז לאור השורף ולא לאור המאיר. כי אור המאיר לא צריך כלומר שהשמן ראלא ללמדנו שהשכינה שורה בישראל. 

ברכה זו מורכבת   –סממנים חיצוניים כפי שביארנו. ומטעם זה אנו מברכים בכל מוצאי שבת קודש בורא מאורי האש  

גם מאור וגם מאש, כדי לערב ולהמשיך את אור השבת לתוך ששת ימי המעשה, ואם אמנם בימות החול נדרש 

וכל זה  – )שמחזיק שמן( בודה קדושה זו. הרי שבביהמ"ק לא מצאו אלא פך אחד )ריקן( של שמןמהאדם לעשות ע

מפני היה מונח בחותמו של כהן גדול. כי הכהן גדול הוא הצדיק שמאיר את אור האמונה לכל כלל ישראל, ולכן זה 

 . הרמז שלפך שלו לא נצרך כלל שמן כי הוא אור המאיר ולא אור השורף 

* 

 

 "להשכיחם תורתך"
 

"מה שהיה הנס בנרות. איתא במדרש 'וחושך על פני תהום' הוא יון שהחשיכו עיניהם של ישראל". יש להבין איזה  

 חושך עשו היונים יותר משאר הגוים בארבעת הגלויות? ומה גרם החושך הזה?  

 

דש ופרצו בו  "אבל משום שזה היה בזמן הבית". הסיבה לחושך הגדול היא מכיון שהעיזו היוונים ונכנסו לבית המק 

י"ג פרצות. מבאר השפ"א על פי מהלך את השתלשלות הדברים: בזמן שבית המקדש היה קיים, היה אור ובהירות  

מיוחדת שלא היה אף יהודי שלא השיג את מציאות ה' בעולם. ולדוגמא מה שאנו משיגים היום בשמע ישראל שאנו  

מושג יום יומי אצל כל יהודי באשר הוא. לעומתם הגויים  צועקים בדביקות בתפילת נעילה של יום הכיפורים, היה אז  

שאינם מבינים במושגים רוחניים אלו, גם חשו שיש אור בבית הזה של היהודים ולכן חפצו לשבור את קירות הבית  

כדי שיתפשט האור לכולם. אך הקב"ה ברא בטבע בכונה תחילה שלא כל הרוצה יבוא ויטול בדבר שאינו ראוי בו,  

קא עשו מחיצות. וברגע שהסירו היוונים את המחיצות נבלע האור והוסתר בתוך קירות הבית. וכן מצינו  ולכן בדוו 

 בבריאת העולם שברא הקב"ה את האור וראה שהרשעים משתמשים בו לרעה, עמד וגנזו.  

 

ותו אנו  רואים שיש כזה מושג שמתי שהאור נמצא בסיכון אז נכבה האור ונסתר. אור זה הוא האור של הבהירות א 

משיגים כשאנו מכירים שה' מנהיג את העולם. ומכיון שבשאר הגלויות לא היה בית המקדש, היה גם חשכת הגלויות,  

אך לא ברמה כזו של הסתרת האור, ואדרבה כפי שיתבאר בהמשך, סיבת הגלויות היא כדי שנתקרב על ידי הקושי  

 יותר לרבש"ע ונדבק בו ונחוש איך הוא מנהיג אותנו.  

 

וונים הרשעים נכנסו לתוך המקור של האור. נאמר 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'. אדם יכול לראות זאת על  הי 

עצמו, כפי שביאר זאת במשל ר' אשר זי"ע: לפעמים יש לאדם כאבים פיזיים. מה הסיבה לכך? כל אדם נברא עם  

ב מזרים את הדם כראוי לכל חלקי  נקודת תורפה מסוימת בגופו, אך כשהוא רגוע, המוח משדר רגיעות ללב והל 
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הגוף כולל לחלקים החלשים יותר שנברא עמהם. אך אם האדם נלחץ ממשהו, כל הורידים שלו מתכווצים והלב  

דם וממילא    - מזרים את הדם בחוזק ואז כשמגיע הדם לאיזורים החלשים הם דורשים תפוקת יתר של הזרמת חמצן  

וא ברוחניות, בית המקדש היה מקור הקדושה והמוחין לכל כלל ישראל  נוצר לחץ הגורם לכאב... כמו"כ להבדיל ה 

ולכל העולם כולו. וכן בכל דבר, השבת משפיעה לכל השבוע ותחילת היום משפיע על כל היום... היוונים כשרצו  

  לקחת לעצמם את האור הזה, לא רק שלא קיבלו לעצמם אלא החשיכו לנו ולכל העולם. ולכן גלות יון קשה מכולם. 

 אך בעצם הקב"ה כל דבר עושה לתועלת וכפי שיבואר להלן. 

 

בשם המאור עיניים מבארים, שכשיעקב אבינו ברח מעשיו, שלח עשיו את אליפז להורגו, וכשפגשו לא רצה להורגו  

  פחד מאביו... אמר לו יעקב אבינו: קח את כל רכושי והעני חשוב כמת, ותוכל לומר לעשיו   - כיון שהיה תלמידו, ומנגד  

שהרגתני. וכך היה. לאחר מכן אמר יעקב אבינו: רבש"ע, אליעזר עבד אברהם הלך לחפש אשה לבנו יצחק 'וכל טוב  

אדניו בידו' כפי שכתוב, ואני אין בידי מאומה. אך אין אני מתיאש כלל אלא בוטח בך, שנאמר: 'אשא עיני אל ההרים  

שיעקב אבינו השיג שכל מה שגרם לו הקב"ה כל זאת הוא  יבוא עזרי, עזרי מעם ה''... ומבאר המאור עניים  – מאין 

לטובה כמו שמצינו בתחילת הבריאה שכל מקום שכתוב ויהי אור, חייב להיות קודם מצב של תהו ובהו. ולכן אם יש  

 לי כעת מצב של תהו ובהו, זהו סימן ל'ויהי אור'.  

של אור, מיד נהיה אור! ובאמת כידוע רואים  וברגע שיעקב אבינו הפך את החושך הזה ל'סיבה' כדי שיהיה מציאות 

שהקב"ה העביר אותו בדווקא את המציאות הזו שיהיה חשוב כמת, ]כמו הזרע שנרקב באדמה ממש לגמרי עד  

 החומר ההיולי שבו כדי שיוכל לנבוט מחדש, כפי שמבאר הרמב"ן[, ועי"ז זכה להגיע לדרגת 'יעקב מיטתו שלמה'. 

 

ר של השפ"א, בדווקא גרם הקב"ה שיפרצו היוונים לבית המקדש ויטמאו אותו, כדי  עפי"ז ניתן להבין את הביאו 

שיאיר האור הזה עד עצם היום הזה, ע"י המסירות נפש של כלל ישראל בעת ההיא. ובכל שנה מחדש בימי החנוכה  

בר עם הבורא  הוא אור הנרות המפרסם את הנס, הוא הבהירות שאפשר לקבל לחיות כל ד   – מאיר לנו אור בהירות זו  

 כל עולמים. 

 

מבאר השפ"א במקום אחר ]תרמ"ד[, ד"ה ימים טובים בהלל והודאה. דבר פלא הוא כי כל הימים טובים מאירים  

מחמת היו"ט, ורק בחנוכה מאיר היו"ט ע"י ההלל וההודאה. כי באמת עם ישראל נבראו רק כדי להודות ולהלל,  

זה כמו שכתוב 'איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר'. אך בחנוכה  ובאמת שאי אפשר להודות ולהלל כראוי בגלות ה 

כיון שהרשעים רצו לקחת מאיתנו את האור הזה, נשאר האור הזה מתנוצץ עד היום הזה בימי החנוכה. וע"י הדלקת  

 הנרות זוכים לזה. וכיון שטמאו כל השמנים בזמן בית המקדש נקם הקב"ה את נקמתינו שיאיר זה האור בחנוכה. 

 

שיך השפ"א לבאר, וזהו 'גולל אור מפני חושך'. שהקב"ה גולל את האור מפני החושך שלא יקחו הרשעים את  ממ 

האור ויהנו ממנו, והוא לטובה שלא יתערב סטרא אחרא באור. והטובה שלנו מזה הוא אח"כ וחושך מפני אור, שאנו  

 זוכים לאור הזה עד היום. 

 

היה המכה בפטיש לפני המפלה הגדולה של היונים    - השכיחם תורתיך  להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצוניך. ל 

 ונבאר מדוע. בשעת צרה יהודי זועק 'מן המיצר קראתי קה'. וזוהי המטרה של המצוקה כדי שאדם יזעק ויתקרב לה'.  
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החקל יצחק זצוק"ל מבאר את הנאמר 'תניא ר' נתן אומר כשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב הדק מפני שהקול  

שהקב"ה שוחק ומצר את האדם, הלא הוא משום היטב, זהו כדי להיטיב לו   – יפה לבשמים'. וביאר שכשהוא שוחק 

עובר לו הצער והמצוקה הוא ג"כ 'היטב  ברוחניות שיגיע להשגה גדולה יותר בדביקות הבורא, ואם גם אז עדיין לא 

ִים, כי הקב"ה חפץ בתפילתן של   – הדק' שעדיין לא עבר ההדק אף לאחר ההיטב  מַּ שָׁ הוא מפני שהקול יפה ְלבַּ

צדיקים. כמו"כ אור הנרות מזכיר לנו את הצרות שהיו מנת חלקם של כלל ישראל אך כל זאת בשביל שיזכו לאורך  

קבל על ידי אורות הנרות חנוכה. וזה מה שכתוב שאור הנרות 'עדות היא לכל באי  כל הדורות בבהירות שאפשר ל 

 עולם שהשכינה שורה שישראל'. עדות היא שיש הקב"ה בישראל, שישנה השגחה פרטית בכל דבר.  

 

זה מה שרצו היוונים לקחת מאיתנו כפי שאנו אומרים 'להשכיחם תורתך' ולא להשכיחם התורה, משום שאמנם  

יו נגד לימוד התורה, אדרבה רצו להרבות בחכמה ואף חכמת התורה היתה לנגד עיניהם, אלא שרצו לגשם  כלל לא ה 

היא תורה   – וזהו להשכיחם תורתך  רק את ידיעות התורה רצו ללא הקשר עם הבורא דרך לימוד התורה. את זה, 

שמביאה לידי התקשרות בזה לא חפצו, וכפרו בהשגחה פרטית. ולכן כל עוד שלא דיברו על האיסור ללמוד תורה,  

יכלו ר"ל להצר לישראל, מהטעם שביארנו לעיל שעי"ז עם ישראל הגיעו לדביקות בה' מתוך הייסורים. אך ברגע  

 שם היתה מפלתם.  שרצו לעקור את הנקודה הפנימית שם כבר איבדו את המטרה ו 

 

דבר נוסף מצינו הבדל בין ג' רגלים לניסי חנוכה ופורים. שבג' הרגלים שניתנו לעם ישראל אחר גלות מצרים וזכר  

ליציאת מצרים שם קיבלו עם ישראל התורה והמצות. משא"כ בחנוכה ג"כ היו יהודים שקיימו את התורה אך הגזירות  

הטמיעם בטבע, ולהעצים את ה'כחי ועוצם ידי'. ולכן ביטל מרדכי היהודי  גרמו לכך להשכיחם תורתך כפי שדיברנו, ל 

את ליל הסדר באותה שנה כיון שאם אין את הנקודה הפנימית של הדביקות בבורא, אז כל התורה לא מגיעה  

 למטרתה.  

 

  זה החידוש בחנוכה שהשכינה יורדת למטה מעשרה, לומר שישראל אע"פ שחטא ישראל הוא ויש אפשרות לכל 

אחד באשר הוא שם להתעלות ע"י נרות החנוכה, וכל מצוה וכל ברכה חשובה לפני השי"ת. ולכן בג' הרגלים צריכים  

 אנו לעלות לרגל לבוא לפני ה'. משא"כ בנר חנוכה הקב"ה מגיע אלינו השכינה יורדת למטה מעשרה טפחים.  

 

כל דבר, ולכן בהדלקת הנרות אנו מקבלים  ובאמת עיקר הנס של חנוכה הוא התחדשות ההכרה הפנימית שה' מנהיג  

את הכוחות מחדש בכל שנה כמו בבית המקדש להכיר בזה, כפי שכתוב 'נר ה' נשמת אדם'. וכן מפרש התפארת  

שלמה 'שומר עמו ישראל לעד', לעד מלשון עדות שהקב"ה שם אותנו בימים אלו להעיד, כי עדות היא לכל באי עולם  

הרמב"ן על אהרן הכהן שחלשה דעתו כפי שכותב רש"י, ואמר לו ה', שלך גדולה   שהשכינה שורה בישראל, ומבאר 

 משלהם, מפני שהוא זה שמפרסם מחדש את ענין ההשגחה פרטית שהשכינה שורה בישראל.  

 

ידוע גם מה שכתוב 'לשנה אחרת קבעום בהלל והודאה'. ושואלים מדוע רק לשנה אחרת ולא באותה שנה מיד?  

בדבר, אמנם אחד הטעמים לזה הוא כי באותה שנה לא יכלו לחוג את חג הסוכות שמונה   הרבה תשובות נאמרו 

ימים והשלימו. ולכן בשנה הראשונה עשו החג ח' ימים להשלים לחנוכה, ורק לשנה אחרת קבעום בהלל והודאה  

מן המהדרין'. וכפי  מחמת הנס עצמו. וכשם שבסוכות אנו עושים מצוות עם 'הדר' כמו כן בחנוכה אנו עושים 'מהדרין  

שחג סוכות שמיני עצרת כולל את כל הימים טובים מתחילת הימים נוראים כפי הידוע מספרים, שכל הימים הנוראים  

עד אחר שמיני עצרת הן בחדא מחתא. כמו כן זאת חנוכה הוא כנגד שמיני עצרת, וזאת חנוכה כולל ג"כ את כל  
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דבר ישועה ורחמים. ושיושפע רחמים וחסדים טובים על כל ישראל  האורות וכל הישועות. וכל אחד יכול להיוושע ב 

 אמן! 

* 

 

 מלחמת נפש ורוח' –'נ"ר חנוכה 
 

"וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש, ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה  

 הם רעים". 

 

האיש? זהו המלאך כפי שמבאר רש"י. אולם יש להבין מדוע כתוב וישאלהו האיש לאמר מה תבקש כשהמילה    מיהו

לכאורה אינה שייכת כאן? סיפרנו בעבר על המהר"ש שהיה בעל מח גדול מאוד, והיה יכול להיות שקוע באיזה    לאמר

'מי אתה  כת. עצר אותו חייל ושאל אותו: עניין ומרוב עיונו הלך פעם בלא שימת לב, ועבר את הגבול שהיה מותר לל

המהר"ש החזיר לו בשאלה: כמה אתה משתכר לחודש? החייל שנדהם מהשאלה ראה   ומה אתה מחפש כאן'??? 

שעומד לפניו אדם בעל צורה, וענה, עשר רובל. אמר לו המהר"ש, אשלם לך מאה רובל אם תבוא כל יום לביתי 

   מחפש כאן'?!...'מי אתה ומה אתה  ותשאל אותי שאלה זו, 

 

 הגדרת היעד עוזרת לקושי 

 

צריך להגדיר לעצמו בחיים את היעד שאיליו הוא חפץ להגיע. והטעם לכך הוא שכשאין לאדם יעד מוגדר, כל  אדם

קושי יכול להסיט אותו מהמסלול בקלות רבה. אך כשיש לאדם יעד, הוא מתגבר על כל הקשיים כדי להשיג אותו. 

כאדם שמאמין שבמקום  'אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה' שיעורים את הפסוק  וכבר ביארנו לפני כמה

מסוים ישנו מרבץ יהלומים ועושה לילות כימים בעבודת פרך כדי לגלות אותם, אך שום קושי לא עוצר בעדו כי הוא 

 מאמין ביעד שלו.  

 יוסף הצדיק 

 

מצב שעובר ומחפש לגלות שם את הנהגת השי"ת   הארץ זי"ע מבאר מהו המושג צדיק. כשאדם מצדיק עליו כל  בפרי

הוא בבחינת צדיק כי הוא מקושר לה'. אך כשאדם חי את הטבע כפי שהוא, הוא חי בנתק, ואז הוא בבחינת רשע.   -

שניים שצלו פסחיהם, אחד  כי כל ההבדל הוא הקשר, שהוא החיות של האדם. וראיה לדבר מביא הפרה"א מהגמ', 

אמנם שניהם עושים  ר 'צדיקים ילכו בם', וזה שחושב לתיאבון עליו נאמר 'ופושעים יכשלו בם'.  מכוון לש"ש ועליו נאמ 

את אותן הפעולות. מגיעים עם הכבש לבושים בבגדי חג שרים ורוקדים, אך כשמריחים את ריח הבשר, אחד מתנפל 

. התורה כותבת על יוסף הצדיק  על האוכל, לעומתו השני עוצר את עצמו לרגע וחושב, הריני הולך לקיים מצות בוראי

ולעומת זאת גם כששמו אותו בבית הסוהר נאמר שם  'ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי', 

בכל מקום שיוסף היה, היה דבק רק בעניין אחד, לראות  –כלומר  'ויהי ה' את יוסף ויתן חנו בעיני שר בית הסוהר'. 

 את ה'. זהו הצדיק שבין כשנמצא גבוה ובין בבור הוא כל הזמן עם ה'. 
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 מיט הצלחה!  

 

מחנה אפרים זי"ע, מדייק במילים ויהי איש מצליח, מהי הצלחה? ישנן ב' סוגי הצלחות. כשאדם הוא המצליח   בדגל

ה לא נמצא אתו שם, ואולי באמת אין זו כלל הצלחה. אך אם הקב"ה הוא המצליח  אזי הוא המצליח הבלעדי אך הקב" 

אז גם האדם מצליח. מצינו בשבוע שעבר במלחמת יעקב אבינו ע"ה עם המלאך, שם אמנם יצא יעקב אבינו כשהוא 

תוכל'.  'כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ו צולע על ירכו אך בכל זאת הוא נקרא שניצח את המלאך וכפי שבירכו 

ולכאורה לזו תיקרא הצלחה? אך כאן טמונים שתי יסודות עצומים: א. הניצחון הוא לא בהכרח מי שגובר אלא מי 

היינו שלא נתן לעצמו להיכנע לטבע אלא   – 'ויותר יעקב לבדו'שנלחם! ב. כל זמן שיעקב אבינו היה 'לבדו', כדכתיב 

ותו ואין אף אחד אחר שהוא מציאות להפריע לו, אז יכול כל מציאות הפך מיד לסיבה לראות שרק הקב"ה מוביל א

'איזהו גיבור הכובש את  לנצח. אך כל זמן שרואה את השני כמציאות לא יכול לנצחו לעולם. חז"ל מלמדים אותנו 

אם אדם מתגאה בכח שלו אין הוא נקרא גיבור , מפני שבסך הכל הראה את גבורתו שהיא מוגבלת, ואף איננה    יצרו'

'הכובש את יצרו'  א מאת ה', ובזה שהוא לא מכיר שזה מה' הוא לא מראה כאן שום גבורה כלשהי, משא"כ שלו אל

הוא הגיבור האמיתי מכיון שבכבישת היצר שלו הראה לעצמו ולכולם מהי גבורה, ההכרה שהקב"ה נותן לו כוחות 

אם   'איזהו עשיר השמח בחלקו',ו כן להתגבר על יצרו וכמו שאומרים חז"ל אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו. וכמ

  'השמח בחלקו' אדם מראה את כל כספו וזהבו וכי יש כאן עושר? זהו כסף שהיום כאן ומחר במקום אחר... משא"כ 

 הוא העשיר האמיתי, שמגלה את הנהגת ה' שנותן לו עושר וחיות ודואג לו לכל צרכיו. –

 

 שורף או מאיר   – נר חנוכה  

 

רגל מלשון הרגל, נר החנוכה תפקידו לסלק את ההרגלים של  עד שתכלה רגל מן השוק'.' זי"ע מבאר מהו השפ"א 

 האדם, ולהאיר את הנשמה שלו. וכמו שכותב הבית אהרן זי"ע, נר חנוכה שורף את החומריות ומאיר את הרוחניות.

 

 מדוע?   – גלות יון הקשה מכולם  

 

דעת שכל הגלויות היו בחו"ל ואילו גלות יון בארץ  מבאר הפלא ופלא מה היה בגלות יון. קודם כל יש ל המהר"ל 

ישראל, וזה כבר מגלה לנו את מהות המלחמה. וכפי שנבאר אי"ה להלן. אנו יודעים את הרמז שהאותיות ישרא"ל  

הם ר"ת יש שישים ריבוא אותיות לתורה. וא"כ לכל אחד מישראל ישנה אות בתורה. אות שנותנת לו חיות ומקיימת 

נו ובין הבורא. אך לפני מתן תורה כשהיו בגלות מצרים לא היה להם את החיות הזו, ולכן היה קל  אותו ומקשרת בי

מאוד למשוך אותם. כי אם אמנם היתה להם איזו עדינות, אך החומריות של המצרים גסי הרוח גררה והפילה אותם 

', מיד נגאלו. אך בגלות למטה למ"ט שערי טומאה. וברגע שקיבלו על עצמם לצאת ממצרים לקבל את התורה הק

יון נולדה צרה חדשה. מכיון שבשאר הגלויות הגויים ניסו למשוך את היהודים ע"י חומריות, וברגע שיהודי היה מבין  

את הכאב ואת הסכנה שבדבר היה בורח לרוחניות וניצל. אך היוונים באו עם ניסיון חדש, גם אנו רוחניים, גם אנו 

. וזו צרה הרבה יותר גדולה, כי כשגוי מגיע עם ה'אמונה' שלו, זה יכול חלילה מאמינים בדברים אינם מוחשיים

 לטשטש ולעורר תהיה אצל היהודי. 

 

 ההבדל בין יהודי לגוי   – נפש רוח נשמה  

mailto:spinkarebbe@gmail.com


38 

 והצטרפות:לתגובות 

spinkarebbe@gmail.com 
 

 

 

הדברי חיים זי"ע מבארים את ההבדל בין האמונה שלנו לאמונה של הגויים. לכל אדם יש נפש רוח ונשמה. את   בשם

הן הם    –הנפש נוכל לכנות לצורך העניין כגוף האדם. הרוח, הוא החלק הרוחני המכונה בתור רגשות הנמצאים בלב  

בל יכול להרגיש שזה קיים בו. ואילו המידות המתעוררות באדם בכל רגע. אותם אדם לא רואה אמנם במוחש א

הנשמה משכנה במח, היא המקשרת את האדם למהותו הרוחנית. ובאריז"ל מגדיר זאת שהנשמה רובה טוב ומיעוטה 

'וערלתם את ערלת  מיעוטה טוב ורובה רע. ובאותו עניין נבאר את הפסוק   רע, הרוח היא הממצעת חצי חצי. והנפש 

תוב לעבוד על המח, אלא על הלב דווקא? הפשט הוא שהמח מחובר כל הזמן לכאורה קשה מדוע לא כ לבבכם',

לרוחניות וכל אחד יכול לראות זאת אם רק יתעמק להבחין בכך, שהמח משדר כל הזמן רעיונות של דביקות רוחנית. 

יש את ומנגד הגוף משדר כל הזמן תלות חומרית. א"כ כיצד יתמודד האדם עם הקיצוניות הקוטבית הזאת? לשם כך  

הלב. הלב הוא תחנת ממסר מידע שמעביר בין המח לנפש. ואם אמנם אמרנו שהלב הוא חצי רוחני וחצי חומרי ועל 

כן הוא מסנן את המידע. אך מכיון שהוא יותר קרוב לגוף מאשר לנשמה כי הוא עצמו חומרי, לכן מזהירה אותנו 

ותר מקום לנשמה מאשר לגוף. ובאמת דבר זה כדי שהלב יוכל לתת י'וערלתם את ערלת לבבכם', התורה הק', 

אפשר לראות היטב בהיפנוזה. כשמנסים לדלות מידע מהמח אך האדם בפועל אינו זוכר כלום מהעבר, עושים לו 

היפנוזה והאדם מתחיל לספר את כל המאגר האדיר שיש לו במח, כי המח קולט הכל רק האדם באופן טבעי מסנן 

שלא רוצה נשאר בתת מודע. כיצד עובדת ההיפנוזה? עוקפים את הלב ומתחברים   את מה שרוצה להעביר לגוף ומה

ישירות למח!! וזה נפלא ביותר כפי שביארנו שהלב הוא תחנת הסינון של הגוף מה יעבור מהמח ומה לא... מבאר 

'איזהו  "ל ה'דברי חיים', כשיהודי עובד עם אמונה, הוא מחזיר אותה בחזרה למקור שמשם באה, ולדוגמא מאמר חז

שלומד מכל מה שרואה באנשים כיצד הוא מגיע מזה לקשר בורא, זו נקודת אמונה של יהודי   חכם הלומד מכל אדם',

שמקשרת אותו תמיד בחזרה עם הקב"ה. כי חכם שממלא את עצמו בידע בלבד הוא עדיין אינו חכם כי אם להיפך 

הוא הגיע במידות מעלה מעלה למידת החכמה   הוא רק מגשם יותר ויותר את גופו, אך החכם שמקשר כל דבר

זהו חכם וזו האמונה.    –והחכמה מאין תמצא, כי האין הוא יסוד הקשר של האדם למעלה מהמידות ישירות למקור שלו  

ולכן בכל הגלויות מיד שיהודי היה מתחבר לרוחניות שבו היה נגאל ממילא מכיון שהיה מחובר. אך כשהגיעו היוונים 

שגם להם יש אמונה, החלה בעם ישראל עבודה קשה. אמנם לבסוף ראו היוונים שהיהודים לא הרשעים והראו 

מתרשמים גם מזה, והטעם לכך הוא כי האמונה של היהודים הביאה אותם כלפי מעלה, והאמונה של הגויים היתה 

ת המקשרות את האדם בדיוק להיפך, להעצים וליפות את כוחות הגוף. לכך גזרו הרשעים על ביטול המצוות העיקריו

כלומר תחיו עם אמונה, אך תנו ללב להעביר את   – לה', וכן כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל 

האמונה הזו לכוחות הגוף. על כן גלות יון הינה הגלות הכי מסוכנת שהיתה לעם היהודי שכן היא איימה למחוק 

 . ולטשטש את כל הבסיס שאתו האדם היהודי עובד

 

 הכנת ותיקון הכלים   – מ"ה החדש  

 

'אור לשמים' זי"ע, בפרשת וישב מביא נקודה עצומה בשם הקדושת לוי מברדיטשוב זי"ע: בספרי ח"נ מובא בספר 

דהיינו השפעות רוחניות שירדו בהשתלשלות מסוימת לעולם להחיות אותו.   –שבבריאת העולם ברא הקב"ה אורות  

בתוכו, ובתוך ההשתלשלות הזו נהייתה שבירת כלים. ובקצרה נבאר שהכלים לא לכל אור היה כלי רוחני שישכון 

הכילו את כל האורות יחד ועל כן נשברו. ואין כאן המקום להאריך בכוונת העניין, עכ"פ מה עשה השי"ת, ברא שם  

יינינו חדש של השפעה שנקרא מ"ה החדש. ]וגם בזה אין המקום להאריך כי אנו רוצים רק לדבר על הנוגע לענ

לבסוף[ עפ"י הבעש"ט הק' ידוע שאת כל מושגי הקבלה הדריך בכלים שלנו לעבודת הבורא ית'. מבאר הבעש"ט 

הק', מהי שבירת הכלים? כשמישהו לדוגמ' פוגע בי. מה קורה כשמישהו פוגע בי? אז יורד אור גדול מאוד מהשמים  

'ואהבת לרעך כמוך' 'לא תשנא את אחיך בלבבך',    להחיות אותי. אור זה מסתתר בתוך אותיות התורה הק' בה כתוב

הפתעות רוחניות גדולות ועצומות עד מאוד. אך אורות אלו יורדים בתוך כלי שלא יכול לשאת  'לא תקום ולא תטור', 
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כל מיני חשבונות שעוברים בי שהשני רוצה ברעתי ומציק לי ואני לא מסוגל להתמודד אתו וכו'.  –את משקל האור 

דם שבירת הכלים, היינו או שנכנס לעצבות לייאוש ומרה שחורה או שמשתולל בהפקרות. ע"ז היה אז קורה לא

כלומר ישנה דרך לשמר ולבנות ולתקן את הכלי שמכיל  –מבאר ר' אשר זי"ע לשם כך ברא הקב"ה שם מ"ה חדש 

את עצמו לשני כי מכיר   דרך ההכנעה. על שם הפסוק 'ונחנו מ"ה'. כשאדם מכניע  –את האורות העצומים הללו והיא  

בכך שכל ההשפעה היא מאת השי"ת ואין כאן אף אחד שבאמת רוצה להציק לי, אזי הוא בונה כלי חדש שיכול 

 להכיל את האור ששלחו לו משמים.

 

 רצוי ומצוי 

 

 גם ההבדל וההתמודדות שלנו כל הזמן בין המצוי לרצוי. הרצוי הם הרצונות שהקב"ה כל הזמן שולח לנו, אך זהו

בפועל הם אורות שגורמים לנו לחיכוך מאחר ואין לנו את הכלים כי מה שמצוי אינו יכול להכיל את הרצוי... ושוב 

האדם נע ונד בין ההפקרות לייאוש, אך יש דרך מה החדש, לתת הכנעה ולהבין שמה שהקב"ה עושה זאת הוא  

ארה לנשמתו. כיצד? על ידי שהאדם רואה  בכוונה תחילה כדי שהאדם יחיה אתו באופן תמידי בקשר בורא ויקבל ה

שיש בתוכו רצון עז לרצוי, אך אין ביכולתו להשיג זאת מחמת מיעוט המצוי בידו, מכאן הוא מגיע לשני תובנות 

עצומות: א. גם המצוי שבידו אין זה שלו אלא מתנת השי"ת הוא. ב. לאחר תובנה א. מקבל האדם כלים חדשים 

שם יקבל אותו מתוך אמונה ולא מתוך גאוה שהצליח להשיג את הרצוי. וזה מבאר שיוכל להשיג גם את הרצוי, ו

הרבי מברדיטשוב זי"ע שהשם מה החדש הזה הוא נמשך עדיין עד היום הזה, ועל כן כדי שאדם לא ייכנס בשבירת 

ת הוא הכלים הללו לאמונת יון צריך לבטל את עצמו בהכנעה ולחבר את הרוח לנשמה. אך כל זמן שלא יעשה זא

בבעיה כי האורות קיימים ומחכים לכלי שיכיל אותם, ואם לא ההכנעה אזי הם הולכים למקום הייאוש וההפקרות 

 להחיות אותם ר"ל. וזה נקרא להחיות את הסט"א. 

 

 לחיות את ההוה 

 

נוכה הטעם שנתנו לנו חז"ל את מצות נר חנוכה. בנר חנוכה ישנה הלכה שאין בשאר המצוות והיא, הרואה נר חזה 

ואין לו להדליק או שלא נמצא במקום שיוכל להדליק יכול להסתכל על הנר שרואה דרך הרחוב ולברך שעשה ניסים  

לחיות את  –לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ונקדים, מדוע אומרים בימים ההם בזמן הזה? אלא יש כאן לימוד עצום  

ין בו אלא להדליק יום אחד. באו ונחשוב מה עושה  ההוה! כשבאו להדליק את המנורה מה גילו? פך אחד קטן שא

אדם שצריך לערוך קניה לשבת ומגלה שיש לו בכיס רק חמישים ₪? או שנכנס לייאוש וחוזר הביתה ולא קונה כלום, 

כי בין כה וכה זה לא מספיק. או שנכנס להפקרות ועושה קניה למעלה מיכולותיו ונכנס לחובות... אלא מה יעשה? 

יחיה את ההוה. הכהנים היו יכולים לעשות את אותם חשבונות, שמונה ימים לוקח להכין שמן חדש, יתן הכנעה ו

  – ]עתיד[, שמן טמא לא בא בחשבון ]עבר[, עדיף שלא נדליק בכלל. אך לא! הם לקחו את הפך הקטן וחיו את ההוה  

 זה מה יש, נתחיל עם זה וה' יעזור. זהו בימים ההם בזמן הזה, לחיות את ההוה. 

 

 לשנות את ההסתכלות   – הבטה בנרות  
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 והצטרפות:לתגובות 
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השפ"א זי"ע שזו מחלוקת ב"ש וב"ה. שישנם אנשים ששמים את ליבם לימים היוצאים והיינו שמביטים כל מבאר 

ימים הנכנסים, הם מביטים כל הזמן על העבר  הזמן על העתיד, ומפסידים בכך את ההוה. ויש שמסתכלים על ה

שלהם על הנפילות ועל חוסר ההצלחות וכדו'... ובכך לא נותנים לעצמם שוב מקום בהוה. נר החנוכה מקבע את  

כלומר אם אתה רוצה לחפש את העתיד ולנבור בנבכי העבר, זהו בתנאי אחד  בימים ההם בזמן הזה,   –האדם בהוה 

וזהו העניין שאין במצוות אחרות, אם ת התובנות הנכונות כיצד לשפר את ההוה שלך!!!  בזמן הזה, שתסיק מזה א  – 

אדם יסתכל על תפילין יומם ולילה לא ייצא לו מזה כלום, כי המצוה היא להניחם על ראשו וידו. אך נר חנוכה יש 

חומריות ולהאיר עניין דווקא להסתכל כי ההסתכלות הזאת נותנת לאדם כוחות לחיות את ההוה, לשרוף את ה

  – ולהעצים בקרבו את הרוחניות, להטות את הרוח היינו מסנני הלב לכיוון הנשמה ובכך להתחבר למרכז האמונה 

'על כל נשימה  'כל הנשמה תהלל קה הללוקה'הקשר בורא שמחיה אותנו בכל רגע. ועל זה אמר דוד המלך ע"ה 

נשיפה. כשאדם שואף הוא מכניס בקרבו את האור  ונשימה תהלל קה'. כל נשימה יש בה שני שלבים, שאיפה ו

 ומחבר את עצמו יותר חזק למקור החיות שלו, וכשנושף החוצה הוא מוציא ושורף את כל המפריעים...

 

מביא שנר חנוכה נמסר למשה מסיני. נשאלת השאלה, א"כ מדוע עד היום לא ידענו מזה כלל. והלא משה  הבה"ג 

ולא החביא שום מצוה? אך לפי מה שביארנו מתברר נדבך נוסף. לחיות את ההוה  רבינו מסר כל מה שהקב"ה נתן לו  

היינו שעד שלא נצרכת המצוה הזאת אין טעם לגלותה. אך בזמן שהגיעו היוונים וניסו להחליש את כלל ישראל,  –

כח להיות וכפי שמבארים מסרת גיבורים ביד חלשים, שעם ישראל היה בתקופה זו חלש רוחנית, והקב"ה נתן לנו 

גיבורים, לכן דווקא אז גילו חכמי אותו הדור את הרעיון הטמון בנר חנוכה שיכול לקשר את האדם ולהעלות אותו 

 לנצח את הכח של יון. 

 

כשאדם הולך בדרך ראשית עדיין הוא שלם בעצמו, יש לו שילוט מתאים וכו'.  – 'וישאלהו האיש לאמר מה תבקש' 

או פרדס, לפתע מגלה שאינו יודע לאן צועד, ימינה שמאלה קדימה או אחורה... ואז אך ברגע שיורד לתוך כביש צדדי  

מתחילים לעלות ולצוף כל הרגשות, למה זה היה חסר, ומה אעשה עכשיו?... יוסף הצדיק בבואו לשכם ירד לדרך 

תאמר  – צדדית כדי לחפש את אחיו. ואז פגש במלאך שלימד אותו כלל לחיים, וישאלהו האיש לאמר מה תבקש

לעצמך תמיד מה תבקש מהו היעד שלך שאתה רוצה לשאוף אליו. כי הגדרת היעד כפי שביארנו בתחילת השיעור 

היא הכיוון שנותן לאדם את הכוחות לא ליפול במשברים שלו. כמו כן אמר לו המלאך מ"ה תבקש, הלא לכאורה כל 

יתכן שאדם הולך לקיים מצות כיבוד אב! מקבל  אדם אחר במצב שכזה היה מתחיל להציף את עצמו בקושיות, כיצד  

סטירות לחי בזו אחר זו, מאבד את הדרך, האחים מתנכלים מוכרים מורידים למצרים ניסיונות בית סוהר, כמה אפשר 

להכיל? אבל כשיש את היסוד מ"ה תבקש! אדם מבין שאין מציאות של אחי יוסף אלא רק חיות נצחית לחבר את 

וצמה שכזו חייבים כלי ראוי שם מ"ה החדש, לבקש מהקב"ה בהסתכלות על הנרות שיתן הרוח לנשמה, ובשביל ע

 לנו את הכוחות לתת את ההכנעה לאורך כל הדרך. 

 * 
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