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 דברות קודש בעת קידושא רבא בצפרא דשבתא

השבוע כתוב: ויהי בעצם היום הזה הוציא ד' את בני ישראל מארץ   בפרשותינו 
מצרים על צבאותם. לכאורה קשה למה היו צריכים לצאת משם בעצם היום הזה 
ובריש גלי, ולמה לא היו יכולים לצאת ממצרים בשקט ובלי רעש גדול ובלי שאף 

 אחד ידע מזה?

ה אל אחיו מה בצע כי להסביר בהקדם, כתוב במכירת יוסף: ויאמר יהוד  ונראה
נהרוג את אחינו וכסינו את דמו. לכאורה קשה מאוד מה יהודה רוצה כאן, הלא 

ה רבו עם יוסף, והלכו לבית דין ושאלו מה לעשות אתו, ויצא פסק בית -שבטי י
דין שחייב מיתה, וגם הביאו עדויות על כל מה שעשה, ולמעשה כולם פה אחד 

זמן   וחיפשו  מיתה,  שזה הסכימו שחייב  הרגישו  ועכשיו  לעשותו  מתי  מתאים 
הזמן המתאים לבצע את הפסק דין, א"כ למה אומר יהודה מה בצע כי נהרוג את 
ולמה  כאן  הבושה  ומה  התורה,  פי  על  לפעול  וחייבים  ההלכה  זה  הלא  אחינו 

 יהודה מתלבט האם לעשותו או לא?

ים, כל דבר עם יסוד גדול על החי  הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"למסביר    אלא
אל תעשה  צודק  אחוז שאתה  בזה מאה  בטוח  לא  ואתה  לעשות  רוצה  שאתה 
דברים  לעשות  ולא  שלו  אחריות על המעשים  לקחת  צריך  אדם  דהיינו  אותו, 
שהוא אינו יכול לעמוד מאחוריו במאה אחוז, לפעמים אנשים מציקים לאנשים 

בטוח בזה   אחרים ובצדק, אבל אם אתה חושב שזה מותר על פי התורה ואתה 
ואתה מרגיש שאתה יכול לקחת אחריות על זה אז תעשה בלי שום בעיה ובלי 
שום בושה ואל תפחד מאף אחד כי זה התורה, אבל ברגע שיש לך ספק האם 
אתה צודק ואתה מרגיש שאולי לא, אז אין לך שום היתר בעולם להציק לשני 

 וזה יהיה נגד התורה. 

א עשה מעשה שלא יעשה, ואז אנשים הולכים ברחוב ושומעים שההו  לפעמים
ואוסרים לקרוא את ספריו שהוציא  ופוסלים אותו  מחליטים לתקן את העולם 
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וכדומה, אבל אדם צריך לדעת לקחת אחריות על המעשים שלו ולדעת במאה 
יש  לנו  ולא לפחד מאף אחד, כי  יכול לעמוד מאחורי דיבוריו  אחוז האם הוא 

וצריכים סנהדרין ולא עושים ומחליטים לבד תורה וצריכים על כל דבר עדויות  
 ובוודאי לא הורגים אנשים על פי החלטה שלך. 

זה נכון מה שאני עושה או לא, תלוי האם אתה יכול לספר זאת   והמדד האם 
לאשתך ולבנך אם אתה מסוגל לספר ואתה תרגיש בסדר עם זה אז אתה יכול 

ה שאתה הולך לעשות להמשיך, וברגע שאתה יודע שאתה לא יכול לספר להם מ
אז אל תעשה, ולפעמים אני צריך להחליט בכמה רגעים וקשה לי אז לספר זאת 
לאשתי או לבני אז מספיק שתחליט במוח האם אתה תוכל להגיד להם זאת או 
לא, אם אתה יכול אז אתה יכול להמשיך, ואם אתה לא יכול אז תעצור מיד ואל 

 תמשיך.

דבר היה כאן עם יהודה ואחיו מול יוסף הצדיק, באמת הביאו עדויות והלכו   אותו
לבית דין שצריכים להרוג אותו, אבל יהודה אמר להם למה אתם אומרים וכסינו 
יוסף, הלא אם זה התורה אז למה צריכים  ונגיד לאבינו שטרף טורף  את דמו 

ז אם  שלנו  המעשים  על  תירוצים  צריכים  ולמה  זה  עם  אז להתבייש  האמת  ה 
עושים ולא מתביישים עם זה, אלא בזה שאתם רוצים לסדר את העניין בשקט 
ולבוא עם תירוצים טובים העיקר לא לומר את האמת שהרגנו אותו סימן שמשהו 
חסר לנו בזה, דהיינו אנחנו לא שלימים עם זה חסר לנו בחיבור עם התורה, דהיינו 

ם אנחנו לא יכולים לעמוד מאחורי אם אנחנו לא יכולים לקחת אחריות על זה וא
ההריגה הזאת אז אנחנו לא נעשה את זה ועוצרים כאן. ואז החליטו בעצת יהודה  

 למכור אותו למצרים אבל להרוג את זה אנחנו לא עושים.

דבר היה במצרים עם בני ישראל, פרעה הכניס אותנו למ"ט שערי טומאה,   אותו
לנו את כל הטובות בעולם, אבל פרעה אבל הבטיח לנו פנסיה לכל החיים והבטיח  

מה  כל  מאחורי  ולעמוד  שעשה  שלו  המעשים  על  אחריות  לקחת  הסכים  לא 
שעשה לנו, אלא פרעה כיסה זאת עם מלא דברים אחרים עד כמה הוא עושה 
טוב לבני ישראל. וברגע שבני ישראל החליטו לצאת ממצרים החליטו שאנחנו 
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אחריות על זה אפילו שמצרים הבטיח עושים עכשיו צעד נכון ומוכנים לקחת  
לנו כל טוב שבעולם, וממילא החליטו לצאת משם בעצם היום הזה בריש גלי 

 שכולם יראו את זה, כי היות שזה אמת אנחנו לא מתביישים עם זה כלל. 

היה אומר חוצפה כלפי שמיא, אדם שמגיע לקחת ממך משהו אתה מוכן   ר' אשר
שות בעבודת השם ית', צריכים לנבוח כמו  להרוג אותו, אותו דבר צריכים לע

כלב, כלב אם פוגעים בבעל הבית שלו הוא נובח, אותו דבר תתחיל לנבוח כמו 
כלב, כי מי פוגע בך השטן הסטרא אחרא, א"כ צריכים לצעוק ואז הקב"ה יתגלה 

 אליך.

השבוע בא אל פרעה. פירוש רש"י ז"ל בא אל פרעה והתרה בו, וההתראה   כתוב
היא שתאמר לו כי אני הכבדתי את לבו. לכאורה אם הקב"ה מכביד שתתרה בו  

את לבו הלא זו סיבה לא ללכת ולא סיבה ללכת, וכמו אם אני אומר למישהו  
אתה יכול ללכת הביתה אבל תיידע לך שלא יהיה לך שם אוכל לאכול, ברור 

י לכולם שזה סיבה לא ללכת הביתה ולא סיבה ללכת, א"כ מהו הכוונה כאן כי אנ
 הכבדתי את לבו?

הארץמסביר    אלא כפר   הפרי  אלא  לבירה  ומנהיג  בורא  שיש  ידע  שפרעה 
הענין ידוע להיות פרעה השיב לא ידעתי את ד', וגם את ישראל בהשגחת פרטית.  

לא אשלח, פרשו המפרשים כי פרעה היה מכחיש בענין השגחת פרטית, שהוא 
היה מודה באלקות, כענין   ה ברוך הוא המהוה ומחיה את הכל. אם אמנם-שם הוי

שאין העולם מחודש על פי מקרה, כי אם על ידי כוונת המכון, אבל נמשך אחר 
אמונת שארי האפיקורסין, כי עזב ד' את הארץ אחרי עשותה תחת המזלות כוכבי 
השמים וכסליהם ועל ידם הם כל הנהגות העולם, ולכן כל אומות העולם היו עובדי 

 נינם ואין כוונתנו להאריך בבאורם.כוכבים ומזלות, כידוע מע

וזהו בא אל פרעה והתרה בו כי אני הכבדתי את לבו, פירוש, להסביר לו אופן  
השגחה פרטית כנזכר לעיל, כי אף גם זאת שהכביד עולו על ישראל, לא מחמת 
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חזקת ידו היא זו להורות על העדר ההשגחה, אבל אדרבא היא בעצמה השגחה 
 נפלאה כנזכר לעיל. 

פרעה עבר הרבה תהליכים, בהתחלה כפר לגמרי בהקב"ה, אחרי המכה   דהיינו
שלישית התחיל להאמין שיש בורא ומנהיג לבירה אבל כפר בהשגחה פרטית, 
וגם היום אנשים חושבים שאפשר לעשות מה שרוצים וזה הפרעה שיש בנו עד 

ה עצם היום הזה. אמר לו הקב"ה אני ישלח לך מכות כדי שתבין שיש השגח
לו  ואמרו  ובמכת ארבה עבדיו כבר התחילו להאמין בהשגחה פרטית  פרטית, 

 פרעה תן להם לצאת כי עוד מעט לא יישאר מאתנו שום דבר.  

במכת ארבה פרעה התחיל להיות שמח, כי עד עכשיו היה לו מלחמה האם   וכאן
 להאמין או לא, ועכשיו כבר אין לו מלחמה כי אני לא נותן לכם לצאת כי היו אז 

כי אני הכבדתי את לבו וזה היה קל מאוד בשבילו לומר זאת, ואז הקב"ה שלח 
משה שיגיד לו עד עכשיו לא רציתי לשלח אותם אבל עכשיו אפילו שאתה רוצה 
אתה לא יכול, כי אם אתה תגלה את הקב"ה איפה שאני לא נותן לך אז אתה 

כי עד עכשיו תגיע לכאלו מקומות גבוהים שמישהו אחר לא יכול להגיע לשם,  
אתה מגלה את הקב"ה איפה שטוב לך ואיפה שאתה מסכים, אבל איפה שאתה 

 לא מסכים שם אתה לא רוצה לגלות אותו. 

הקב"ה אמר למשה לך תגיד לו כי אני הכבדתי את לבו אבל תבין ותיכנע   א"כ
שאני לא נותן לך לחיות איתי וזה לא אתה כלל. ואז אמר פרעה בסדר אני מאמין 

גחה פרטית אבל את הכנעה אני נותן ולא הקב"ה ח"ו. אם פרעה היה שיש הש
מכניע את עצמו עד הסוף להקב"ה היה יכול להביא את הגאולה והיה יכול להיות 
הראש ישיבה שלנו ושר האוצר, אבל פספס אותו בשנייה אחד שהיה לו להחליט 

 או הוא או הקב"ה ואז טבע בים.

וא, לפעמים אנחנו מגיעים למצבים שנראה ועבודה שלנו שאנחנו לומדים מזה ה
לנו שאין מציאות לגלות שם את הקב"ה, אבל אנחנו צריכים לדעת לגלות אותו 
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גם שם, אם הקב"ה רוצה שאני יכנס לגיהנם אני נכנס לשם, ואם כה יאמר לא 
 חפצתי בך כל אילי נביות לא יועילו לו לקדש עצמו.

אומר שכל   האר"י הק'אנחנו, דהיינו  היה אומר שיש צדיק ויש רשע ויש    ר' אשר
אחד יש לו שורש נשמה מאיפה הוא מגיע, יש כאלו אנשים שהם צדיקים וזה 
ולא  שורש הנשמה שלהם, דהיינו הולך להם טוב עושים טוב נמצאים בחיובי 
בשלילי ולא רואים את הרע אף פעם, לעומת זאת יש אנשים שהם לא ככה אלא 

רים כדי להגיע להקב"ה, וזה אנחנו שעוברים כ"כ הם צריכים לעבור מעברים ויסו
 הרבה, וזה נשמות כאלו שהקב"ה רוצה שיעברו עד שיגעו לנקודה האמת.

מיד מזהה בכל דבר את הקב"ה ולא צריך לעבוד כ"כ קשה בשביל זה,   הצדיק
לעומת אנחנו לוקח לנו זמן עד שאנחנו מזהים את הקב"ה, אנחנו יכולים לעבור 

שאנו תפוסים מה שקורה כאן, אבל בסופו של דבר אנחנו   הרבה רמזורים עד
נותנים הכנעה ומגיעים להקב"ה, לעומת זאת הרשע גם נמצא באותו נקודה כמו 
רשע,  הוא  וממילא  לתת הכנעה  מוכן  לא  הוא שהוא  שלו  הבעיה  אלא  אנחנו 
דהיינו גם אנחנו וגם הרשע נמצאים באותו מקום ובאמת שם אין לנו מדי הרבה 

ות אלא עבודה אז הוא לתת הכנעה ולהתפלל להקב"ה אבא תעזור לנו מה לעש
לצאת מכאן, הרשע לא מוכן להיכנע אז וללכת להתפלל, כי הוא מסתובב מיואש 
לגמרי מהרגע הראשון, לעומת זאת אנחנו נכון שלפעמים לא נכנעים אבל היות 

זה דורש עבודה לא להתייאש אל א שלפעמים כן אנחנו לא כמו הרשע, אבל 
לדעת ולבקש מהקב"ה תעזור לי לתת הכנעה, וברגע שנותנים הכנעה הכל ייסע 

 בעז"ה.

אדם נמצא במצב של מ"ט שערי טומאה, עבודה שלנו אז הוא לדעת   לפעמים 
שאתה זה הקב"ה רוצה ושם יש לי עבודה להכיר את הקב"ה שנמצא שם, והסר 

קש מהקב"ה לא ליפול שטן מלפנינו ומאחורינו, דהיינו לפני שנופלים צריכים לב
שם, ואחרי שנופלים צריכים לבקש מהקב"ה לא להישבר. דהיינו אדם שלא מכיר 
שהקב"ה שם אותו שם מיד ייפול לייאוש ולא יגיע לאף מקום כלל, אלא אדם 
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גם  להכיר את הקב"ה  לי שם עבודה  ויש  לדעת שהקב"ה שם אותו שם  צריך 
 בכאלו מקומות נמוכים. 

דבר ראשון לא יכאב לו על זה שהוא שם ודבר שני שיצליח אדם ירוויח מזה,    ומה 
לצאת משם ג"כ, אבל דבר ראשון צריכים להכיר בזה. אם הקב"ה שם אותי לעבוד 
לשם,  שייך  נשמה שאני  כזה  ואני  הקב"ה  רצון  לדעת שזה  צריכים  בתעבורה 
וצריכים לדעת שבזכותי העיר נקייה ואין זבל. אדם שיושב בכלא אם הוא לא 

בזה אז יש לו שתי בעיות, דבר ראשון הוא לא מבין למה הוא שם כי לדעתו מכיר  
הוא לא עשה שום דבר וגם כואב לו על זה שיושב שם, אבל זה לא יעזור לו שום  
דבר לא להכיר בזה כי אנא מפניך אברח אם תברח משם תחפור מנהרה מתחת 

כול אבל בסופו  זה לא יעזור לך, כי אולי תברח ותהיה מוכן לצום שבוע ולא לא
של דבר יתפסו אותך ויכניסו אותך לשם בחזרה, א"כ דבר ראשון צריכים להכיר 

 בזה ואז לפחות פתרת בעיה אחד, ואחרי זה הכל יסתדר כבר. 

היה אומר שכולם מחפשים את האמת רק השאלה איפה מחפשים אותו,   ר' אשר
מ בכל  הקב"ה  את  מזהה  שהוא  דהיינו  באמת,  האמת  את  מחפש  קום הצדיק 

וממילא הוא מוצא את האמת באמת, הרשע במקום לחפש את האמת בשקר הם 
מחפשים את השקר באמת, דהיינו הוא חי חיצוני בכל דבר ולא חי עם הקב"ה  
השקר  את  מחפשים  הם  וממילא  האמת  זה  שלהם  שהחיים  חושבים  והם  כלל 

וה באמת. וברגע שהם יכירו את האמת באמת בתוך השקר יגיעו לכאלו מקום גב
אין  עומדים  תשובה  שבעלי  במקום  כי  להגיע,  יכול  לא  אמת  הצדיק  שאפילו 
ואנחנו שלא חיים עם הקב"ה מחפשים את   יכולים לעמוד בו.  צדיקים גמורים 
השקר באמת נכון שאנחנו חיים בעלמא דשיקרא אבל אם לא חיים עם הקב"ה 

 זה נקרא שחיים עם השקר דהיינו שלא חיים עם הקב"ה באמת. 

ברא את העולם ואפילו שזה עלמא דשיקרא אין מציאות שלא יהיה שם   הקב"ה
אמת, כי כל דבר בעולם החיות שלו מגיע מהקב"ה, הקב"ה היה לו רצון לברוא 
את העולם, והיה יכול להפסיק באצילות אבל המשיך עד עולם העשייה וברא 

מות את כולם גם את הרשעים וגם את הקליפות, כי ברגע שתכיר את הקב"ה במקו 
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נסתרים ונמוכים יהיה ומלאה הארץ דעה את ד'. ואפילו המקום של הרשעים אין 
טעם לומר שאין שם כלום כי ואתה מחיה את כולם א"כ חייב להיות שגם שם 

 יהיה הקב"ה. 

איפה   א"כ דווקא  אותי  ותגלה  שתכיר  ממך  צריך  אני  לפרעה  הקב"ה  אמר 
אין לך כלום אבל יש משהו שלקחתי ממך את הרצון לגלות אותי, ותכיר אפילו ש 

שחי כאן, וברגע שאדם מכיר בזה אתה בזה אתה מעלה את הקב"ה גם מכאלו 
מקומות נמוכים מאוד. א"כ יש נשמות שהם או צדיקים או רשעים ויש נשמות 
שהם יום ככה ויום ככה. יש כאלו שמסתובבים כאן וברגע שזה מסתדר להם הם 

 בורחים מכאן. 

זוהר הקדוש, לית ליה מגרמיה כלום, לית אתר פנוי שלושה סוגי לית ב   מצאנו
מ"ט שערי  למצב של  מגיע  דהיינו כשאדם  ביה.  תפיסא  ולית מחשבה  מיניה, 
טומאה הוא צריך לדעת דבר ראשון שהוא לא יכול לעשות שם שום דבר, והוא 
יכול רק לתת הכנעה שאם הקב"ה שם אולי שם כנראה שזה הכי טוב בשבילי 

ית' אליו  ליה   ולהתפלל  לית  נקרא  זה  זאת  וברגע שאדם מחליט  לצאת משם, 
 מגרמיה כלום.  

שלב שני הוא לדעת שאין מציאות לרע וכל הכוח שלו מגיע מהקדושה   ועכשיו
שמסתתר מתחת, וברגע שהקב"ה שלח אותי לשם סימן שעבודה שלי עכשיו 
הוא להכיר את הקב"ה דווקא שם, וברגע שאדם עושה זאת זה נקרא לית אתר 

ו פנוי מיניה כי גם שם הוא נמצא, ועכשיו אני לא רואה אותו ואני לא משיג אות 
ע"ז אני צריך לומר שלית מחשבה תפיסה ביה כלל וממילא אני לא יכול להבין 

 ולהשיג אותו כלל ורק להאמין בו יתברך. 

הקב"ה נותן לאדם כל מיני הזדמנויות במשך חייו שעוצר אותו מלהמשיך   דהיינו
ואז הוא כבר  נכנע להקב"ה  הלאה במעשיו הרעים ועל האדם להחליט שהוא 

 מהכל.  יוציא אותך לגמרי
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לי יהודי שחזר בתשובה, שאלתי אותי הרי גדלת בקיבוץ חילוני ולא ידעת   רסיפ
כלום על יהדות א"כ מתי זה תפס אותך לחזור להקב"ה ולעשות תשובה. ענה לי 
אותו יהודי שנכון הוא לא ידע שום דבר בתחילת חייו, אבל יום אחד לקחו אותם 

ואצלם הולך שיש יום שצריכים לתפוס לסין לאיזה אירוע, ואז היה יום חג שלהם,  
נחשים ולצלות אותם ולאכול אותם. אבל זה לא קל לתפוס ואז מי שכן מצליח 
זה שמחה גדולה לכולם, וקוראים לכל החברים ועושים חגיגה, והסדר היה לחלק 

 לכולם קצת מהתבשיל המיוחד הזאת.

רתי לעצמי הגעתי לכזה מקום והציעו לי לאכול חתיכה, אבל פתאום אמ  ואני
שאני לא מסוגל לעבור על כזה עבירה לאכול כזה דבר שאסור מן התורה. אבל 
פתאום עלה לי מחשבה מה קרה לך הרי אתה גדלת בקיבוץ ואין לך מושג על 
לי  נותן  לא  ומה קרה שעכשיו פתאום מישהו  על כל התורה  ועברתי  היהדות 

מאז הפכתי ליהודי לאכול מה שאני רוצה. ואז באמת התחלתי לחזור בתשובה ו
כמו כולם. דהיינו הקב"ה שולח לאדם הזדמנויות לחזור השאלה מה עושים עם 
זה, או שממשיכים הלאה או שמחליטים לתת שם הכנעה ואז הקב"ה כבר יעזור 

 לך לחזור בתשובה עד הסוף. 
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