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 ' להפסיק לרכל –יציאת מצרים '
 

השפ"א   השבוע מצרים'.  'יציאת  על  קוראים  אנו  בפרשה 

עומד על נקודה זו ומק' מדוע בכל התורה כולה אנו מוצאים 

בכל מצוה שמזכירים את יציאת מצרים, ויש להבין מדוע יש 

ובכלל גם אז מדוע   להזכיר סיפור מלפני כמה אלפי שנה, 

היו זקוקים לכל התהליך הזה ולא לקחם הקב"ה מיד לקבל 

 את התורה? 

 

אנו    המהלך שם  הדיברות  בעשרת  פותח  השפ"א  של 

'אנכי ה"א    –מוצאים את הדיברה הראשונה תמוהה ביותר  

מצרים'  מארץ  הוצאתיך  על   –  אשר  הדגש  שימת  שוב 

מצרים, במקום לכתוב למשל אשר בראתי שמים וארץ? אך 

ה המרכזית היא לא רק שהקב"ה מחיה כל דבר וברא הנקוד

שמים וארץ, אלא אף דברים כדומם צומח חי המשפיעים על 

ר  חיי האדם, גם זה הוא רצון של השי"ת. ויותר מכן אף ְמַדבֵּ

בעל בחירה, שעושה משהו לשני, גם בזה יש   –שהוא אדם  

 השגחה פרטית וטעם פנימי מדוע זה עשה לזה...

 

אחרון צריך עיון רב, כי במקרה שאדם הלך החידוש ה  אמנם

יכול  מיד  אותו,  הבהילה  חיה  איזו  או  עץ  לידו  ונפל  ברחוב 

כשאדם  אך  זאת.  היתה  ה'  שמאת  לומר  עצמו  על  לעבוד 

אחר בעל בחירה כמוהו גורם לו רעה, כיצד יוכל לעבוד על 

עצמו לומר גם שם שהקב"ה שלח אותו, הלא הקב"ה ברא 

זועק כל הזמן כוחי ועוצם ידי עשה את האדם באופן שגופו  

לי את החיל הזה, ומה יתן לאדם את הכוחות לעמוד ולהגביר 

 את כח הנשמה שבו להאמין שהכל מאת ה'? 

 

ביארנו בשבוע שעבר בשם הבעש"ט הק', שלזו הסיבה   כבר

שם אותנו הקב"ה דווקא במ"ט שערי טומאה ולא הסתפק 

רק בשער המ'. כדי לתת לאדם את ההכרה שבכל מצב הוא 

זו?   יש לאדם להגיע להכרה  צריך עזר אלוק ממעל. ומדוע 

בשביל השלב הבא כשהוא כבר לא במצרים וכבר יצא משם 

שכח שכל הטעם שהוא אינו במצרים כעת וכעת טוב לו, לא י

בפועל הוא לא משום שהוא עובד ה' והצליח בכוחו לצאת 

הזמן  כל  נמצא  האדם  שבכח  היא  האמת  כי  ממצרים, 

במצרים ומה שהוא לא בפועל במצרים הוא חסד ה', אך אם 

ישכח מזה ולא יחיה כך ייאלץ לשוב בשנית להיות בפועל 

 במצרים שלו הפרטי!

לעבור.   זו נאלץ  ידי'  ועוצם  'כחי  שחי  אדם  שכל  הפשטה 

לדוגמ', אדם יכול למצוא את עצמו בכעס נוראי ִמְדָבִרים של 

מה בכך, והוא משתולל ומרגיש שמאבד את השליטה על 

עצמו, אולם לאחר שוך הזעם ימצא את עצמו חושב על כך, 

כיצד יתכן ש'הוא' הגיע למצב שכזה ויתחיל לחשב חשבונות 

את ההדורים.  כיצד   בחזרה  ומיישבים  מה'הריסות'...  קמים 

על זה כבר כתב השפ"א משפט 'חריף' מאוד בפרשת וארא 

'ווווו וווו וווו וו ווו וווו ווו וו  וזלה"ק:  

ווו   ווווו  וווו  וווו  וו  וו"ו  וווווו  ווו 

את האדם   וווו ווו ווו וווו'.  זו הסיבה שמביאים 

ך כלל הוא 'בסדר' לכזה מצב כדי שיבחין שכל הסיבה שבדר

הוא רחמי ה' ששולח לו סיבות לשמור אותו שיתנהג כראוי, 

לכזה  אותו  מביאים  בהצלחתו  מתגאה  שאדם  ברגע  אך 

מקום שהוא לא חלם שיכול להיות שם בכלל כי הרי זה לא 

 מתאים לאישיות שלו הבנויה על תילה...

 

'וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם מתחת  הפשט בפסוק   זהו

לנסותו    מצרים'. סבלות   השטן  שביקש  איוב  אצל  מובא 

ולהביא עליו ייסורים ונתן לו הקב"ה רשות ובתנאי שישמור 

עליו... ורש"י מבאר משל לחבית יין ונחש כרוך עליה, שמצד 

שלא  היין  על  לשמור  יש  אך  החבית  את  לשבור  יש  אחד 

מפני   הזה.  למשל  דומה  שלו  במעברים  האדם  יישפך... 

הוא לטעון שגם שם הקב"ה נמצא א"כ שכשאדם חוטא יכול  

נפשך אם הוא צריך להיות בחטא  מה רוצים ממנו? ממה 

הרי זה נגד רצון הבורא שאמר לא לחטוא ומצד שני באמת 



 ב

 

סותר  זה  והרי  מיוחדת,  לסיבה  שם  אותו  מחיה  הקב"ה 

 לאדם??? 

 

'ויקם  כבר מבאר השפ"א באופן נפלא ביותר את הפסוק    אך

מצרים', על  חדש  של ומק  מלך  מצב  יתכן  כיצד  לכאורה   '

מוזכר  שבה  הראשונה  הפעם  הלא  במצרים?  התחדשות 

נאמר  שם  ממצרים  כשיצאו  היה  התחדשות  של  עניין 

? אך האמת היא שבאמת 'החודש הזה לכם ראש חדשים'

הפשוט  מהטעם  להתחדשות  כלל  להגיע  יכול  לא  גוי 

שהתחדשות היא מושג של קשר שאדם מקשר את עצמו 

ש החיות  עצמו למקור  שמבטל  ע"י  ואז  השי"ת  שזה  לו 

ומתחבר לה' מקבל התחדשות. אך גוי שאינו מקשר עצמו 

לבורא לא תיתכן בו התחדשות. אמנם כבר באר ר' אשר זי"ע 

שאנחנו המפרנסים הכי גדולים של הסט"א... כלומר בכל 

פעם שהקב"ה שולח ליהודי חיות להחיות את נשמתו ויהודי 

אלא נכנס אתה לתאווה וכדו'   לא מקבל אותה באופן הרצוי

הכח של  ומכאן שכל  לסט"א,  הולכת  החיות  הרי שאותה 

 המצרים נבע בעצם מכך שינקו אותה מהיהודים.

 

נפלא נוסף שישפוך תוספת של באור בנושא זה מובא  יסוד

בשם המשגיח הרה"צ יחזקאל לווינשטיין זצ"ל ופותח מדוע 

תרגום   ואחד  מקרא  שניים  דווקא  לקרוא  לא תיקנו  ומדוע 

מספיק לקרוא פעם אחת? ואמר שפעם אחת כדי להעביר 

הפרשה  את  יקרא  שאדם  כדי  שניה  ופעם  הסדרא  את 

לעצמו! ויחפש למצוא מה הוא יכול להסיק מהפרשה. ומביא 

הפסוק   על  מדרש  יחזקאל  אור  בספרו  כך  בני  על  'ויאנחו 

מדוע נאנחו בני ישראל? מבאר המדרש   ישראל מן העבודה'. 

ואיום, שמכיון שפרעה נצטרע נתנו לו החרטומים  דבר נורא 

'עצה' שירחץ בדם של תינוקות יהודיים, ובכל יום היה שוחט 

מאה וחמישים תינוקות בבוקר וכמו כן בערב ורוחץ בדמם.  

האלקים'  אל  שועתם  שואל   'ותעל  ממנו.  הצרעת  ופסקה 

המשגיח זצ"ל לכאורה משהו כאן לא תקין, היכן מצינו כזו 

שחוט בכל יום כ"כ הרבה תינוקות??? ועונה עפ"י אכזריות ל

הגמ' שאומרת, אין לך חיה ובהמה שיהרגו לחינם, אלא א"כ 

הם צריכים מזון לגופם הם הורגים. א"כ כיצד במצרים הרגו  

דיברו  ישראל  שבני  מפני  לכך  הטעם  לחינם?  תינוקות 

לשה"ר! ולשון הרע על סתם הוא נאמר, ללא מטרה ותכלית 

הנאה ה לכך וללא  גורם  עצמו  האדם  כן  על  לאדם.  גיונית 

סתם  אכזריים שכאלו של  מעשים  גם הם  יעשו  שאחרים 

 ללא מטרה נכונה והגיונית. 

וווו   וו  ווווו  ווו  וווו,  ווו  ווווו  ו"ו 

ווווווו   וווו  ווו  וווווו  ווו"ו  ווווו, 

ווווווו   ווווו  ווו  וו  ווווווווו  וווווו. 

וווו וו  וווווו  ווווו  וו  וווו  וווו  ווו"ו 

ואמנם כשצעקו לה' רואים מיד שהתקבלה ווווו וווו.  

בתהלים   פסוק  ע"כ  ומביא  ונרפא.  לבם  תפילתם  'הפך 

ומבאר, כיצד הופכים את הלב?   לשנוא עמו להתנכל בעבדיו'. 

למלך  משנה  יוסף  היה  במצרים  היה  ישראל  שעם  אלא 

ויעקב אבינו ע"ה ושבטי קה היו בעמדות מפתח שכל מצרים 

, ולפתע התהפך לבבם של המצרים ושנאו שיחרו לפתחם

אותם עד מות. מה גרם לזה לקרוא? אין זה אלא היהודים 

בעצמם גרמו לכך. כשאדם מפספס את הנקודה שהקב"ה 

ששווה  ישות  באמת  שהוא  לחשוב  ומתחיל  אותו  מזכה 

וזה  'להתנכל בעבדיו'...   משהו, אז צריך להגיע למצב של 

ים שכחו את מציאותם בדיוק כפי שאנו מבארים שכשהיהוד

וחיו בכחי ועוצם ידי, אזי היו חייבים לתת להם את התזכורת 

ווו  הזו.   וו  וווווו  ווו  ווווו  ווווו  ו"ו 

ווווו   וווו  וווו  ווווו  ווווו  וווו,  ווווו: 

וווו   ווו  וווו  וו  ווווו  ווו,  וווו  וווווו. 

ווו וו וווווו ווו וווו וו' ווווו וווו ווו  

וווו ווו  וווווו  ו'  ווו  ווו  וו  ווווווו  וו 

ולחידוד העניין נספר על   וווווו וווו וווו ווווו... 

את  להאכיל  באמצע  שהיה  רפתן  פעם  שראה  אשר  ר' 

בהמותיו ואמר לו שיש לו כזו הנאה שהבהמות שלו אוכלות 

א"כ אתה  אשר:  ר'  לו  אמר  שלו...  הילדים  הן  כאילו  ממש 

שלך, אוהב את הילדים שלך כפי שאתה אוהב את הבהמות  

אך מדוע יש לך הנאה מהבהמות? מחמת שהשקעת עליהם 

ממון וכח וכל זאת כדי שיניבו לך את תנובתן בחלב ובשר 

את  בהם  משקיע  אתה  דבר  אותו  זה  בילדיך  גם  אך  וכו'. 

מרצך וממונך כדי שיגדלו לשם ולתפארת וירוו אותך בנחת, 

תמשיך  וכי  נאמנה  תפקידן  את  יעשו  לא  הפרות  אם  אך 

יצער אותך ליהנות מ וכמו"כ אם ילד ח"ו  הן באותה מידה? 

אלא  זאת  אין  כ"כ?...  אותו  לאהוב  תמשיך  גם  שמא  מאוד 

שעתה מתברר שיותר מכל אוהב אתה תחילה את עצמך...  

אומר  שהפסוק  הרי  נעימה'  ה'לא  הדוגמא  את  נקצין  ואם 

ילדיהן',  בישלו  רחמניות  נשים  מעם   'ילדי  בילקוט  ומבואר 

מצמרר. סיפור  המקום:    לועז  הבית.  חורבן  התקופה: 

יחד  מסתובבת  נשים  קבוצת  ירושלים.  של  סמטאותיה 

בחיפוש נואש אחר פיסת אוכל כלשהו כדי לקבל עוד כמה 

רגעי חסד. ימי רעב ומחסור, אנשים נפוחי כפן מתים בסבל 

עד  משווע  רעב  בייסורי  חודשים  פני  על  ונוראי  מתמשך 

וכול חוצות  כל  בראש  נשמתם  את  ואין  שנופחים  רואים  ם 

ותעצומות  ידם לעזור. אחת הנשים לפתע אוזרת עוז  לאל 

ממקום בלתי נראה ואומרת: יש לי רעיון מהיכן להשיג אוכל, 

התחבאו כולכן כאן והמתינו להוראה שלי. ואז קוראת היא 

לבנה ואומרת לו: בני יקירי, הלא יודע אתה שמאז שנולדת 

הכי יפים ותמיד   תמיד דאגתי לשלומך, קניתי לך את הבגדים

חשבתי רק כיצד יהיה לך טוב, והנה רואה אתה מה שקורה 

בחוצות כיצד אנשים מתים בסבל נוראי ומתמשך, ואני רואה 

מה  אין  להיפך.  אלא  יותר  טוב  ונהיה  הולך  לא  שהמצב 

אך  בגבורה.  בה  לעמוד  ועלינו  משמים  היא  גזירה  לעשות 

בעיני רוחי    עדיין אני חושבת על עתידך ואיני יכולה לראות 

כיצד תתהלך בחוצות סובל כל כך, הבה ונקצר את הדרך 

ואני אשלחך למקום ממנו באת אחת ושתיים בלי שום סבל 

הבן  טוב.  היותר  הצד  על  לך  שדאגתי  שלמה  אהיה  וכך 

הסכים, וכבר לאחר דקה אחת כבר אינו בין החיים ר"ל. לקול 

זו קריאתה של האשה התאספו כולן ויצאו ממקום מחבואן,  

 לקחה יד וזו תפסה רגל והשביעו את רעבונן...... 

 

מזעזע כל לב ומצמרר כל קורא אך הפשט הפשוט   המעשה

באותה רחמנות   –נתון בידינו!! ממש!! ילדי נשים רחמניות  

לו כל טוב, בה גם  ונתנה  גידלה אותה אשה את בנה  בה 

רצחה אותו. הוי אומר שבראש ובראשונה אדם דואג לעצמו, 

הוא להיות בבחינת 'אדם' עליו לזעוק מקירות ליבו   ואם רוצה

ה'  לולי  כי  טובות,  מידות  לו  ויתן  עליו  שישמור  להשי"ת 

לשונו   הן הם  בשאול תחתית.  כבר  הרי שאני  לי...  עזרתה 



 ג

 

לעיל:   שהבאנו  זי"ע  השפ"א  בעל  הרה"ק  של  'וצריך  הק' 

לא   עכ"ז  דביקות  קצת  לו  שיש  רצון  בעת  אף  לידע  האדם 

שלא יבוא על    וכן מצד עצמו לכל חטא ועוןישכח ממנו שמ 

לידו  נוספת של רחמנות   . .. ' ידו רק שלא הגיע עדיין  דוגמא 

מתעוררת  ובלב האדם  צדקה  לבקש  בדלת  דופק  כשאדם 

רחמנות על ההלך המסכן או המקרה המצער, אומר הרה"ק 

מברדיטשוב זי"ע, זו מידה של רחום. וכשאדם מוציא מכיסו 

זו מידה של חנון. כלומר שמה  מטבע ומשתתף בצדקה הרי

שהתעורר לאדם בעת הרחמנות על העני היא גילוי השי"ת 

במידה זו, וכן כשאדם נותן צדקה. הקב"ה שולח לאדם את 

ויבין   יגלה אותו שם  כדי שאדם  זה  הכאב של השני באופן 

שהוא מצד עצמו אינו מרחם על אף אחד ועד שלא דפקו לו  

הו, ורק הקב"ה גרם בדלת לא חשב כלל לתת צדקה למיש

האדם  בזה  ואביון,  עני  איש  על  ברחמיו  שיתעורר  כעת  לו 

מגלה את הנהגת השי"ת שלולי הסיבה שהיו דופקים בדלת 

לא היה כלל חושב לתת, ורק על ידי שקב"ה גלגל לפתחו  

שלא   –את הסיבה נכמרים לפתע רחמיו ורוצה לתת, כלומר  

ם אדם מכיר הוא רוצה לתת אלא גם זה הקב"ה נותן לו. וא

ולהדבק בה'  לחיות את הסכנה שלו  יכול להגיע  בזה הוא 

את המוטל  שיעשה  כדי  טובים  ומעשים  מצוות  לו  שמזמין 

עליו נאמנה. זו יציאת מצרים! ומסיים השפ"א שזה מה שאנו  

'הוא עשנו ולו אנחנו עמו  אומרים במזמור לתודה בכל יום  

'לו' לרמז כי    וצאן מרעיתו'. כל זמן שאדם וכתיב 'לא' וקרי 

 לקב"ה.   –כך הוא יותר לו  –יודע שהוא לא 
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 רגע אחד של החלטה'  –'אור הגנוז 

מבואר בסה"ק שהתורה הק' מגלה לנו שהחושך הכי גדול שיכול    "לא ראו איש את אחיו".חושך כותבת התורה הק',  במכת  

 כשלא רואה ולא מרגיש את השני... –להיות לאדם הוא 

 

מובא שבמכת חושך האיר הקב"ה ליהודים ע"י אור הגנוז. ויש לתת טעם מדוע דווקא באור הגנוז, הלא הקב"ה גנזו כדי  עוד  

לומר שבמכה זו מכיון שגם הרשעים לא ראו דבר, לא היה חשש שישתמשו    שלא ייהנו ממנו הרשעים ושלא יפגמו בו? אמנם יש

בו שלא כהוגן. אמנם יש להעמיק ולהבין מהו בכלל אור הגנוז זה, ומדוע דווקא בחושך הכי גדול של טומאת מצרים ראה  

 הקב"ה צורך להוציאו להאיר בו ליהודים? 

 

זי"ע, מבאר את מאמר חבספר   יוסף מפולנאה  ואינם משיבים  ז"ל,  תולדות יעקב  ואינם עולבים, שומעין חרפתם  'הנעלבים 

הפנימיות בכל    –העבודה של האדם בעולם היא ללמוד בכל דבר את השכל שלו, כלומר    ואהוביו כצאת השמש בגבורתו'.

קא  מקרה שקורה לנו. לדוג': כשה' שולח לאדם מצוה של לא תקום ולא תיטור, זה לא מגיע בצורה יפה ומחייכת אלא דוו

להיפך, באופן של רצון ותשוקה לנקום בשני. ואז על האדם להביט בעניין בעיני השכל שלו ולהתגבר על הרצון לנקום וכך  

'ואהבת לרעך כמוך אני  לקיים 'לא תיקום'. דרך זו מביאה את האדם לחיות עם הזולת באהבה שאינה תלויה בדבר, כדכתיב  

 ע? כי אני הוי"ה.אהבה זו שאתה נותן לזה שהכאיב לך, מדו ה'.

 

... ההסתכלות בשמש אפשרית רק על ידי אמצעי ומגן. כך מבאר האריז"ל  'כי שמש ומגן הוי"ה אלקים' כך מבואר גם הפסוק  

של דין ולהמתיק אותו. זהו הביאור    –הק', כמו כן כדי להגיע להשגה בבחינת שם הוי"ה, צריך קודם לעבור מצב של אלקים  

ואינם עולבים'.. ואוהביו כצאת השמש  'הנעלבים  מנרתיקה,    -.  יוציא חמה  ולעתיד לבוא מובא שהקב"ה  נרתיק  יש  לשמש 

רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאים לאורה. הפשט הוא בעצם משל לבהירות הגדולה הזו שתהיה לעתיד לבוא שכולם יראו  

מחנות, אלו שלא הרגילו עצמם קודם    וישיגו פה אחד שהקב"ה מנהיג את כל הבריאה. וכשדבר זה יקרה ייחלק העולם לשני

לכן לחיות הכל בבחינת נפש לגלות את הנהגת ה', הרי שלא יוכלו לעמוד באמת הזו והם יישרפו מגודל הבושה שבבהירות  

ובלתי   נתפסת  נקמתו ממנו, כעת שריפת הבושה תהיה בלתי  נקם את  כי כמה ששרף לאדם כשהחבר הציק לו אך  הזו, 

ים נידונים בה. אמנם מי שכבש את נקמתו כדי לקיים רצון ה' ואהבת לרעך כמוך אני ה', הרי שהוא  זהו רשע   – נסבלת עבורו  

 יזכה להיות מהצדיקים המתרפאים ממנה.

 

בסה"ק קדושת לוי, 'אין לרשעים גיהנם יותר ממה שמכניסים אותם לגן עדן. כשמכניסים את הרשעים לגן עדן, ורואים מובא  

לפחותי ערך, ורואים כיצד הם מתענגים בתורה ובתפילה זהו הגיהנם הגדול ביותר עבורם, וזהו את הצדיקים שהיו בעיניהם  

השמים וזה עצמו יהיה החושך הכי גדול למצרים.   עלהביאור הוא שיוריד משה רבינו כזה אור גדול מ  –   'נטה ידך על השמים'' 

ובתפילה. איזו אור זה? שאדם מכיר ומכניע עצמו לראות  , שהיו רגילים בתורה  'ולבני ישראל היה אור במושבותם' ועל כן מובן 

 בכל דבר הנהגת השי"ת!

מספרים שפעם הגיע יהודי לר' אשר זי"ע לקבל ישועה באיזה ענין, אמר לו ר' אשר שיעשה דיאטה... לאחר שהלך הסביר ר' 

ן הכנעה למה שאמרו לו, יזכה בודאי  אשר, שהדיאטה כלל לא קשורה לעניין אותו היה צריך אותו יהודי אלא מאי, על ידי שיית 

]כפי שניתן  'ואור זה מסמא הקליפות  לישועת ה', כי עיקר הענין לפעול ישועה הוא בהכנעת האדם לצדיק ואז הקב"ה עוזר לו...  

שכל העופות הטמאים רואים בלילה, והעטלף לא מסוגל לראות כלום באור יום. וזה טעם מה שמשתחוים    לראות בחוש[

ח שהוא לסמאות עיני הקלי' שאינם יכולים לסבול זה, וזה מה שכתוב בקריאה ים סוף 'ויאר את הלילה', אור זה  בעלינו לשב 

 סימא את עיניהם שלא יכלו לסובלו כלל ונסתמאו'. 

 

במצריים נגלה אור הגנוז ולא בשום מקום. כי יש לדעת שאור הגנוז הוא טמון ומכוסה ועל כן נקרא עולם הזה  אמנם דווקא  

בשם 'עולם' מלשון נעלם. אמנם גם העוה"ב הוא לשון נעלם להורות לנו שגם ברבדים הרוחניים תמיד יש עוד נעלם ועוד גילוי  

עד אין סוף. דבר זה מכונה בשפת אמת 'עומק תחת' ו'עומק רום'. כלומר כמה עומק שיש מתחת יש אותו עומק גם ברום  

כלומר, כשאדם חלילה   –קום בו מסתיים עומק תחת, שם מתחיל העומק רום השמים ושמי השמים וכו'... עוד יש לדעת כי במ

מגיע למקומות הנמוכים ביותר בבחינת עומק תחת, אם חוזר שם בתשובה ומגלה בעומקים הכי גדולים שהקב"ה מחיה אותו  

ישראל עברו במצרים שם הרי הוא מאיר את כל אותם המקומות באור השי"ת, וממילא הוא מתחבר לעומק רום... זה מה שבני  

שהגיעו למ"ט שערי טומאה ואז בבת אחת יצאו ממ"ט שערי טומאה ובאו למ"ט שערי קדושה. ולכן נתגלה האור הגנוז דווקא  

 שם, כי במקום הכי חשוך שם מתחבא האור הגנוז.

 

ן הברכה שורה אלא  'וכן בכל דבר נמשך מהאור הגנוז ואפי' הפרנסה יש לאדם להמשיך פרנסתו בעצמו. וזה מה שכתבו 'אי 

בדבר הסמוי מן העין', והטעם לכך הוא משום שדבר זה בא מן האור הגנוז, לכן צריך שיהיה בהצנע. וכן בגמ' 'קוה אל ה' חזק  

דהיינו שאדם מתפלל על איזה דבר הרבה פעמים ימשיך ויתפלל  אפי' מאה פעמים'.  – ויאמץ לבך וקוה אל ה''. ובמדרש 'קוה 

 נוז, וכמה שאדם רואה יותר שמתפלל וכביכול לא נענע יידע שהוא מתקרב יותר ויותר אל האור הגנוז.  כי הכל תלוי באור הג
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על ר' יוחנן מראחמסטריווקע זי"ע שפעם נוצר תור גדול מאוד להיכנס אליו מחמת איזה עשיר גדול ששהה זמן רב מסופר  

ם הרבי. קבל העני על כך בפני הרבי, מדוע רק העשיר יכול  בפנים. כשיצא העשיר נכנס איש עני, ולו נתנו רק מעט זמן לדבר ע

לשהות זמן רב ואילו העני רק מעט? השיבו הרבי: וכי מה אינך מבין, לעשיר לקח זמן רב להבין שאין לו כלום אלא הכל מאת 

 ה', אולם לך שבין כה אין לך מבין אתה זאת מיד... 

 

וווו וווו וו    – ווו.  וווו ווווו וווו ווו וווו, וווווו וווו ווווו ו 

 ווווו וווו וווווווו: 

 

ומבואר במדרש, שהיה קשה להם לפרוש מע"ז.   'משכו וקחו לכם משכו ידיכם מע"ז וקחו לכם צאן של מצוה'.   ]שפ"א תרל"ט[ 

בארץ לא  'וגם צידה לא עשו להם', ודרשו חז"ל על זה הפסוק 'זכרתי לך חסד נעורייך... לכתך אחרי במדבר אח"כ מיד כתיב  

ולכאורה יש להבין מה הפשט בזה, לפני רגע אמר להם משכו ידיכם מע"ז ומיד לאחמ"כ כבר נהיו הכי קרובים למקום?   זרועה'. 

שרואים מכאן שמיד שאמרו שעוזבים הם את הע"ז, כבר נהיו קרובים ביותר עד כדי כך שהקב"ה    –מבאר השפ"א דבר נורא  

וד מזה שבחן של בני ישראל, שעצם בני ישראל לעולם הוא להתמשך אחר הבורא ית',  'יש ללמ זכר להם זאת כחסד נעורים!!!  

כי עצם איש ישראל הוא טוב ועל כן  רק החושך יכסה ארץ. ותיכף ברגע אחד שנגאלו מיד נתעורר כח אהבתם להשי"ת'.  

מצרפה למעשה   מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה מחמת שיהודי הוא במהותו טוב משא"כ מחשבה רעה אין הקב"ה

  'משכני אחריך נרוצה', משום שאין זה במהות של היהודי ועל כן אם עדיין לא עשה אות הוא שאינו רוצה לעשות רע. וזהו  

כשהקב"ה ימשוך אותנו ברמז הכי דק כבר נרוץ אליו. וכפי שהתבטא אחד הצדיקים שאם הקב"ה היה עושה עימנו כיום דבר  

 כבר היו כולם רצים אחריו. הכי פעוט מן הניסים שהיו במצרים 

 

כעת כשהכל מכוסה, מה שיכול לתת לאדם את הראיה הנכונה היא ההתבוננות בדבר שהאדם הוא חלק אלוק ממעל   אמנם 

 ממש. ההתבוננות זו תביא לאדם את ההכרה של האור הגדול שטמון במקום שהוא נמצא. 

 

כת לפרעה, ובאותו מאמר אומר לו כי אני הכבדתי את ליבו. השפ"א, לכאורה כיצד יתכן שהקב"ה מצוה על משה רבינו לל  מק'

ממ"נ אם ישנה הכבדת הלב, שליחות זו למה? ומבאר שמה שצריך משה רבינו ללכת לפרעה הוא כדי לומר לו שהכבדת הלב  

שפרעה    איננה מעשה פרעה אלא אף זה הוא הנהגת השי"ת ואין אדם נוקף אצבעו וכו'... ובעומק העניין מבאר השפ"א זי"ע,

הוא רומז ליצה"ר המפתה את האדם תמידים כסדרם לחטוא לפניו ית'. על כן אומר השפ"א עצה כיצד לא ליפול ברשת היצר  

'וצריך כל אדם לידע זאת שגם כח היצה"ר וסט"א הוא רק מה שניתן לו כח בגזירת המלך.  ואדרבה יוכל לעמוד כנגדו בקל, וז"ל:  

"ה יצר אדם באופן זה שיהיה נמצא דמיון שקר וכזב בעולם. כי יצר הוא צורה ודמיון שאינו  ב' יצרים. פי' שהקב   – כמ"ש וייצר  

כלומר שהקב"ה ברא בכוונה תחילה התנגדות  דברים של אמת רק דמיון כזב. וכשיודע האדם זאת מתחזק כנגדו בנקל יותר'. 

רת המלך. והטעם לכך הוא כדברי קודשו  שכזו כדי שהאדם יתן את ההתגברות הזו להכיר שגם הנפילה והדמיון היא בגזי 

'ואף שרואין בעלי עבודה כמה מיני נפילות כענין שבע יפול צדיק וקם. יידע נאמנה כי הכל לטובה. כמ"ש ויחזק ה'  בהמשך:  

את לב פרעה. והכל כדי שיהיה הגאולה אח"כ בשלימות יותר. וכמו כן כל הנפילות שיש לאדם הכל צורך עליה שנעשה אח"כ  

א"כ מתבאר כי כל הנפילות שיש לאדם הינן בגזירת המלך, כי על ידי ההתחזקות של האדם והתאמצותו שלא  יותר'.    בירור 

ליפול, ואף אם נופל ומיד קם יש בזה טעם, כי ע"י ההכרה שהאדם נותן במצבים הללו שהקב"ה מוביל אותו נאמנה, זהו הגורם 

יותר מושלמת. היינו עי"כ שהאדם מכיר בכל מצב את הנהגת ה', ויודע לכך שעל ידי ההתנגדות תהיה הגאולה יותר מבוררת ו

בעצמו שהוא לבד לא יכול להתאמץ כנגד היצה"ר, זה עצמו יתן לו גם את הכוחות לראות שהכל זה דמיון כוזב שנשלח אליו  

   מאת השי"ת לעורר אותו לה', ועי"כ יזכה גם להתגבר בקל על הניסיונות וגם יזכה לגאולה השלימה.

 

 שיעור בשפת אמת פרשת בא ] 

 [ בשנים קודמות נמסר:  
 

ס!! נפלת?!'   'אּופְּ

 

לכאורה יש סתירה "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו".  

ילך   שלא  סיבה  זו  לבו  את  הכביד  הקב"ה  אם  כי  בדבר 

"להודיע לכל איש ישראל  לפרעה? מבאר השפת אמת זי"ע,  

לחזק לבו שלא לירא מגודל כחו של היצה"ר. ורוב הסתרות  

שיש לכל דבר שבקדושה כי גם זה רק מהשי"ת שנותן כח  

 גם לסט"א". 
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בשם ר' זושא זי"ע, על מה שמובא לפעמים בספרים   מבארים

ובאר  חורפי?  ימי  מהו  וכדו',  חורפי'  בימי  ראיתי  'ואני  לשון 

ללא שינוי של ממש, משא"כ בחורף יכול    שבקיץ הימים תמיד

להיות בבוקר חם ואחה"צ גשום. כמו כן אדם בימי חורפו הוי  

אומר שעדיין לא נעמד דיו בכל כוחותיו ושכלו... כמו כן הוא 

בחיי הנפש, אדם מפחד מהמעברים שעוברים עליו, בבוקר  

בא  כן  על  להיפך...  או  בניסיון  נופל  הוא  ואחה"צ  צדיק  הוא 

ל להתמודד  השפ"א  והדרך  המעברים,  מהות  את  לנו  באר 

 עימם. 

 

זרות    אדם מחשבות  אותו  תוקפות  ולפתע  להתפלל  עומד 

שאינו   לומר  נראה  לכאורה  מהתפילה.  אותו  המפריעות 

דווקא   ההיפך הגמור,  מובא  זי"ע  מתפלל. אך בבעל התניא 

מבוקשת  לאדם שתפילתו  הוא  סימן  זרות  מחשבות  כשיש 

היה האדם מורכב רק מנפש אחת    מאוד. ומבאר זאת, כי אם

ב'  יש  שבאדם  יודעים  אנו  אך  לאו.  או  שמתפלל  או  ניחא, 

לשמש  יכולים  אין  א"כ  בהמית  ונפש  אלקית  נפש  נפשות, 

נמצאות   הנפשות  שתי  אלא  בלבד  זו  ולא  העת,  באותה 

שקט  השני  גם  שקט  שהאחד  זמן  וכל  תמידית,  במלחמה 

מל להשיב  מתעורר  שכנגדו  גם  מתעורר  חמה וכשהאחד 

שערה, כדרך שני אנשים המתנצחים זה עם זה. א"כ כשאדם  

מתפלל ובאות לו מחשבות זרות אות הוא שהוא ודאי מתפלל, 

ועל כן מתעורר גם היצר הרע להפריע לו בתפילה שאם לא  

 היה מתפלל מה לו ליצה"ר להילחם לחינם...

 

שנותנים   הבעש"ט  ידוע  במלחמה  עצום.  חידוש  מבאר  הק' 

לבל כדי  לא  סימן  שכשאומרים  ומסכמים  האויב,  את  בל 

הכווונה ל'הן' והן פירושו לאו. כמו כן היצר הטוב הוא ברור  

כדי  שנלחם  הרע  היצר  אולם  לא,  זה  ולא  כן  זה  כן  ופשוט 

לנסות את האדם, נוהג כמו במלחמה. וכשמפתה את האדם  

תוכו שהאדם לא  לעבור על רצונו של מקום,   בתוך  מתכוון 

וכשמזדמנת לאדם מצוה, ור על רצון ה'.  ישמע בקולו ולא יעב 

לאדם,   עצלות  מכניס  שיתגבר  והיצה"ר  באמת  הוא  מתכוון 

וזהו חיזוק גדול שגם היצה"ר בעצמו הוא   ויעשה את המצוה!!! 

כוונתו   כן  ועל  מהשי"ת  כוחותיו  את  שמקבל  המלך  שליח 

המלך   בטובת  שחפץ  מלכות  שליח  כשל  היא  האמיתית 

 כדלהלן.  בלבד. כך מבאר השפ"א השבוע

 

השי"ת   השפ"א לעבודת  שההתקרבות  לחדש  מוסיף  זי"ע, 

היצה"ט.  דרך  מאשר  והיצה"ר  הניסיונות  דרך  יותר  גדולה 

משום שאדם מתרצה יותר לומר על עצמו שהוא איש חסד 

)כמובן בסייעתא דישמיא( וירא שמים באמת, מאשר לומר על  

ואז עצמו שהוא גנב אמיתי או שזכה להיות מגדולי הרמאים...  

כשמרגיש שהוא איש חסד הוא מתנתק מה' מכיון שמיחס 

לעצמו מידה זו. משא"כ כשהניסיון מפגיש אותו עם מציאות  

לקב"ה  פונה  הוא  מיד  אז  או  וכו',  חנופה  שקר  של  עגומה 

יכול   האמיתי,  מקומו  את  כשיודע  וממילא  רחמים,  בבקשת 

 לשמוח עם כל מידה טובה אחרת שהקב"ה מעניק לו. 

 

מאבדים עשתונות? הטעות הגדולה של האדם היא אנו מדוע 

יום  ארבעים  מסוימת.  מידה  על  לעבוד  מנסה למשל  שהוא 

'הלך לו' ולא כעס. אך לפתע: אּוְפס!! נכשל בכעס. מה זה?  

כבר היה בטוח שגמר עם המידה הזו. ואז בדרך כלל מאבד 

של  לאקט  נכנס  או  נשבר  או  ונופל  עשתונותיו  את  האדם 

א אומר הפקרות. השפת  לנו שהטעם שהאדם  מסביר  מת 

אופס! היא משום שלא חי את הסכנה התמידית של איבוד 

כוחו של היצר מלוה   –הקשר בורא על ידי הנפילה. כלומר  

הוי אומר, עד שסוגרים עליו    – את האדם עד זיבולא בתרייתא  

לאחר   הגולל  אחד 120את  פעם  התבטא  מליצה  בדרך   .

זיבולא בתריי  תא הכוונה שגם בלווייתו  הצדיקים ואמר שעד 

'יציץ' לראות כמה אנשים הגיעו ללויה שלו   של האדם הוא 

המון  לאדם  לתת  מסכים  הרע  היצר  הגיע...  לא  מי  וכמובן 

נקודות של חיזוק ושמירת מצוות ועבודת המידות רק בתנאי 

אחד, שישכח לקשר כל דבר לבורא. ולכן יש לאדם תחושה 

כע לא  הרי  כי  ה',  עובד  באמת  העבודה שהוא  אבל  וכו'  ס 

ולא לשכוח שזו הסכנה   האמיתית היא לעמוד על המשמר 

ברוחניות   ההצלחות  את  לעצמו  יגנוב  שאדם  גדולה  הכי 

ובגשמיות. ואם אמנם אדם חי את הסכנה שלו זה גורם לו  

לחיות מתוך בקשת רחמים תמידית שהקב"ה יראה לו את  

או  שכועס  שפל  של  נקודה  לו  שמתעוררת  וברגע  הדרך, 

מישהו אומר לו מילה לא במקום עד כמה שהוא לא עובד ש

על מידותיו, האדם לא נשבר מזה כלל, אלא להיפך מכיר בכך 

זאת   בכל  אותו  מזכה  והקב"ה  שלו,  המציאות  זו  שאמנם 

 להתנהג ההיפך מטבעו ולא לכעוס וּכן לקיים מצוות.

 

ברגע שהאדם מודע לכוחות שיש ליצה"ר שבא תמיד כעת  

שתי ברירות. או שמכיר את מציאות הכח הזה לנסותו יש לו  

מקבל  קוד המלחמה,  את  ומבין  מידותיו  על  כשמתגבר  ואז 

ומפסיד את   ומזין את נשמתו מהכח הזה. או שנופל בניסיון 

הכח הזה ומגביר את כח הסט"א. כי ס"ה כוחות אלו הן הם 

נפש הבהמית ונפש אלוקית. דוגמא לכך   שלו, כוחות הנפש  

בשתי לראות  ששת   נוכל  מלחמת  כאן.  שאירעו  מלחמות 

גדולים  ניסים  קרו  בשתיהן  הכיפורים.  יום  ומלחמת  הימים 

מאוד. אולם הבדל אחד מכריע היה ביניהן: במלחמת ששת 

נערכו בכל  וערים לסכנה, תפילות  מוכנים  כולם היו  הימים 

שיכרון   היה  ביוה"כ  אולם  בהתאם.  היתה  והתוצאה  מקום, 

זה ממילא הכהה את חוש הסכנה  חושים של כחי ועוצם ידי, ו

הטבעי... זהו בדיוק מה שעובר על האדם יום יום. אם חי את  

הסכנה יש לו סיכוי להתחיות גם ובפרט מהיצה"ר, אולם אם 

יכול   'שולט' במידותיו, אזי בנקל  יום כבר  מרגיש שארבעים 

 לפספס ולסטות מהממטרה. 
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לו   שיש  מי  אמת "וממילא  כדכתיב    רצון  מזה  לירא  לא  אין 

ובאמת זה גבורה    ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים עמו, 

כח   לתת  יכול  שכל  מה  הקב"ה  של  גבורתו  והכרת  יותר 

 לעשות נגד רצונו ית'". 

 

 

שמפריע לאדם כשמידותיו מתעוררות בקרבו זהו ערעור    מה 

המעמד הרוחני שבנה לעצמו. כשאדם מגלה שהוא לא שולט 

שאין לו את הכלים להכיל איזה מעבר, אז מתברר ברוחו או  

זה  נמצא כלל במקום שחשב... אך כל  לו בעצם שהוא לא 

נקרא 'רצון עצמו'. רצון האמת שהשפת אמת מבאר לנו הוא 

אדם שחי את הסכנה של הנפילות שלו, מחמת שיודע שהוא 

ליהנות   פתח  לו  נותן  זה  וממילא  לחלוטין,  שליטה  חסר 

מש שהקב"ה  במידות  מהחסדים  נתון  רגע  בכל  עליו  פיע 

הטובות שלו ובהתנהגות הראויה לשמה שהוא מתנהג. רצון  

בדרכים  דווקא  הקב"ה  את  למצוא  שמחפש  אדם  זה  אמת 

התחושות   עם  לו  מסתדר  זה  שאין  אע"פ  לו  מתווה  שה' 

 האישיות שלו. 

כשדרכו של האדם   –'ברצות ה' דרכי איש' ביאור הפסוק  זהו

  'גם אויביו' י"ת ולבטל את רצון עצמו,  הוא לראות את רצון הש

האדם    – כנגד  כביכול  שבאים  והניסיונות  המעברים  היינו 

כאויביו,   עימו'ונראים  אותו    –  'ישלים  יביאו  אלו  מעברים 

לשלימות! יסוד נפלא זה היה מבאר ר' אשר זי"ע. וכך אמר:  

ג' מצבי התמודדות לימד אותנו דוד המלך ע"ה: מכאובי נגדי 

תמיד, חטאתי נגדי תמיד, ושיויתי ה' לנגד תמיד. הכאב שיש 

לאדם גורם לו בעיקר לביטול העצמיות. פעולה זו גם החטא 

מביאים   ושניהם  אותו  גורם,  שמביא  לביטול  האדם  את 

להשגת 'שויתי ה' לנגדי תמיד'. אך דווקא בסדר הנ"ל. כלומר 

ע"י הכרת המציאות של האדם דרך הכאב יכול גם להפנים   –

נגדי  'חטאתי  עם  קודם  יתחיל  אם  אך  החטאים.  דרך  זאת 

תמיד', לא יצליח להגיע לשיויתי ה' לנגדי תמיד, משום שהוא 

חוטא או האם הוא 'בסדר', ומחפש עסוק כל הזמן האם הוא  

דרכים 'להתפטר' מהרגשת השפל שבאה ע"י החטא ולחזור 

כאלו   רוחניות  פעולות  מיני  כל  ידי  על  רוחו  את  להעצים 

המציאות   הכרת  שהיא  המטרה  את  מאבד  ובדרך  ואחרות, 

והשגת הקשר עם הבורא. אולם כשאדם מגיע לביטול דרך 

ח אחד  לאף  שאין  יודע  אחד  כל  שם  אחד כאב,  וכל  סינות 

שמתרגשת עליו איזו צרה יודע שכעת הגיעה שעת האמת 

יכול   וממילא  להשי"ת,  בתפילה  לפנות  אלא  ברירה'  ו'אין 

דרך  גם  שלו  המציאות  הכרת  את  ולהפנים  להמשיך 

ה'חטאתי נגדי תמיד' ואז ממילא מוצא את עצמו בשיויתי ה' 

 לנגדי תמיד. 

 

אחר קטע  נקדים  אמת  בשפת  הקטע  המשך  משנת    לפני 

יגרש:   ד"ה כלה גרש  י"ל הפירוש  תרל"ד  יגרש,  "כלה גרש 

שאחר העבודה במצרים היו בני ישראל יגעים מאוד... וכמובא  

והוא   אותם.  יגרשו  המצריים  כי  השי"ת  אמר  לכן  בזוה"ק, 

ללמוד הבטחה לכל אדם שאף שנתייגע נגד היצה"ר וניטל  

וקוי   הכח ממנו, יוכל אח"כ לעשות בכח היצה"ר עצמו. וכ"ש 

ה' יחליפו כח והבן. וכ"כ בכל לבבך בשני יצריך שאח"כ מסייע  

   גם הוא". 

 

נמצא  חידוש   כשאדם  גם  זי"ע,  השפ"א  אותנו  מלמד  נפלא 

הוא  העיקר  משם.  לצאת  ומתייגע  בניסיונות  היינו  במצרים 

ההכרה שנותן שהקב"ה מנווט אותו וממילא אפילו היציאה 

ב"ה מוציא אותו, ממצרים לא מתבקשת מהאדם כי גם זה הק

העיקר   שהגיע,   –אלא  במקום  להיות  ההסכמה  את  שיתן 

ולגלות שגם שם הקב"ה נמצא ומחכה לרגע שהאדם יגלה  

מכיון   מאוד,  גדולה  יגיעה  מהאדם  דורש  זה  דבר  אותו. 

של  קונפליקט  לאדם  גורם  הניסיון  של  השפל  שהמקום 

רגשות סותרים. אך ברגע שמחליט לתת את נקודת האמונה  

הוא מקבל את הכוחות הללו של הצד השלילי שהגיע  הזו,  

לנסות אותו ויוצא ממילא ממצרים! כי אמנם זו האמת שניסיון  

 זה הגיע בצורה זו דווקא כדי שהאדם יקבל כוחות.

 

נחזור לסיום השפ"א בקטע אצלינו תרל"ה:   "ובמדרש  כעת 

כובד אבן, מי שרואה את ההרים ואת הגבעות אינו אומר איך  

את אלה. החול שהמים עומדים עליו מלמעלה    ברא הקב"ה 

והוא נתון למטה והוא נושא אותם, אמר הקב"ה יקרים בעיני  

בני אדם, כי רואים כאילו יגיעה היא לפני, אין זה יגיעה. במה  

ותמהו   בטלים.  בדברים  לפני  שמכעיס  במי  ייגע  אני 

אבל   האדם.  מחטא  ית'  לפניו  יגיעה  זה  מה  כי  המפרשים 

ש  כנ"ל  והכעיס  הפירוש  ודם  לבשר  כח  השי"ת  שנותן  זה 

בדברי בטלים וגם לסט"א עצמו שורש הרע זה יגיעה לפניו  

 יותר מבריאת שמים וארץ". 

 

השפ"א זי"ע, מה הפירוש יגיעה? האדם יכול לעשות  מבאר  

בהם  לו  יהיה  ולא  ומאתגרים,  מאוד  קשים  דברים  הרבה 

למטרה  כשמגיע  שלבסוף  משום  כלל,  יגיעה  הרגשת 

כל שבשלה ה עבור  לו  משתלמת  זו  תוצאה  כך,  כל  תאמץ 

מגיע   ולא  לשוא,  אך  כשמתאמץ,  אולם  שעשה.  המאמץ 

למטרה שרצה, זה הפירוש יגיעה. זה מה שמובא במדרש כפי  

בדרך  כוחות  לאדם  נותן  כשהקב"ה  לעיל,  שביארנו  מה 

ניסיונות, המטרה היא לגלות שאמנם יש שם  מסוימת של 

אך כשאדם לא מסכים קשר בורא שבא לתת לאדם חיות.  

להיות שם ממילא מאבד את המטרה של אותו הכח וזו יגיעה  

וארץ שהם השיגו   גדולה לפני השי"ת יותר מבריאת שמים 

 את מטרתם... 

 
הי"ו(  נפתלי בינג)נכתב ע"י ר'  
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אני הכבדתי את לבו וכו', הענין ידוע להיות פרעה "פתח הרב וכו' הנה התורה אמרה בא אל פרעה פירש"י ז"ל והתרה בו, כי  

 השיב לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח"
 

 להבין אם הקב"ה בעצמו אומר למשה רבינו שפרעה לא ישמע "כי אני הכבדתי את ליבו", א"כ למה בכלל שלח לדבר איתו?ויש 
 

 "פרעה היה מכחיש בענין השגחה פרטית שהוא שם הוי"ה ב"ה"... 
 

האמין כמו שאר הגוים שהקב"ה ברא את העולם אלא שטוענים שהשאיר ה' את הנהגת הבריאה לכוכבים ומזלות ועל כן    פרעה
אך כפר בהשגחה פרטית שה' מנהיג את הבריאה ומחדשה בכל רגע. וכל ענין ההתנגדות הזו יש לו כל הגוים היו עובדים להם... 

סיבה. כשמשה רבינו ע"ה ראה שכל מה שמדבר יותר עם פרעה המצב רק מחמיר יותר ויותר אמר לקב"ה "ומאז באתי אל פרעה  
". אך הסיבה לכך מבאר הפרי הארץ במשל כמו  שם הוי"ה שהוא מורה על ענין ההשגחה פרטית, "הרע לעם הזה   –לדבר בשמך"  

שני אנשים שמתנצחים ביניהם, כל זמן שהאחד יושב ולא עושה דבר, גם זה שכנגדו דומם. אך ברגע שאחד קם להתנצח מיד  
פרעה ברגע שראה שמשה רבינו רוצה להחדיר לבנ"י את האמונה בהשגחה פרטית, מיד קם לנגדו להכחיש   כמו"כ.  השני קם למולו

 זאת והרע להם יותר בכדי שלא יאמינו.  
 

 "ובאמת לא ידעו כי גם זה מתת אלקים הוא שהרי קושי השעבוד היה משלים" 
 

שפרעה לא ידע זה שהקב"ה בא ללמדו שההשגחה פרטית היא בכל דבר ובפרט בהתנגדות כפי שיתבאר בהמשך אי"ה.  מה  
פרעה היה בטוח שבזה שמכביד את העבודה גורם להם שירדו מדרך האמונה כשרואים הם שזה עוד יותר קשה, אך זהו במבט 

הכוללת רואים אנו שקושי השעבוד השלים להם ובזכות זה יצאו יותר מוקדם ממה שהיו צריכים. וזה מבאר   קצר מאוד, כי במציאות
 הרב מה שכתוב בפרשה "בא אל פרעה" והטעם שתבוא אליו 

הוא כדי לבאר לו ש"אני הכבדתי את ליבו", שכל מה שהוא חושב שהוא הכביד את העבודה, טעות היא בידו אלא גם זה ממני 
ההשגחה הפרטית שלי. ובהמשך הדברים מבאר הפרי הארץ כיצד בכל אדם שייכת העבודה הקשה הזו של נקודת פרעה  הוא, מ 

 שיש בכל אחד ואחד מאיתנו להתמודד במצבים הקשים ולא לכפור בהשגחה הפרטית. 
 

התמצית בפרשה זו היא יציאת מצרים היא תמצית לימוד בשבילינו כפי שמכל פרשה אדם צריך ללמוד הנהגות לעבודת ה'. ו   כל
ללמדינו שגם כשלא הולך לאדם כפי שמתכנן זה כדי להביא אותו לאמונה שה' מנווט אותו. ועל אף שהוא לא מבין כעת איך  
להתנהל יש מעליו ראיה יותר רחבה ועמוקה מני ים וע"י האמונה בה' מביא על עצמו התקשרות אל ההנהגה הזו וזוכה לראות מיד  

 בישועת ה'. 
 

הגוים לא מסוגלים להבין וכ"ש שלא לחיות כך תלושים מן המציאות כביכול שאין הם מנהלים את חייהם. וכל ענין הבריאה   משא"כ
היא בשביל ישראל, כי לישראל יש נשמה והנשמה היא חלק אלוק ממעל וצריכה לחזור ולהדבק במאציל שלה ע"י שבכל מצב אנו 

אך ורק בהנהגתו של הקב"ה. ואם אנו לא חיים כך וכשיש קושי מסוים לאדם    כלומר להאחז  – מגיעים בסופו של דבר לאמונה  
נשבר או לא מתגבר על תאותו זה בחי' חוקות הגוים שכופרים בהשגחה פרטית הזו, אך העצה היא שגם אז לא צריך להשבר 

 אלא מיד לחדש לעצמו את ההנהגה של הקב"ה היכן שנמצא, "באשר הוא שם". 
 

העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו... להתענג על ה'. כך פותח המסילת    החסידות ושורשיסוד  
ישרים. משל לבנין גבוה שעומד על תילו שנים רבות, מה גרם לו, אלא כשעושים יסודות ראויים וחזקים אז יכולים להעמיד בנינים 

לל אל ה' בכל המצבים שעוברים עליו, זה הפשט להתענג על ה',  גבוהים הרבה שנים. כמו"כ האדם כשעובד ע"ע לראות ולהתפ
, בכוונה קורא להם המסילת ישרים בשם יסוד ושורש, כי רק ע"י שאדם מחזק לעצמו את יסוד החסידות ושורש העבודהוזהו  

 היסודות, את השורשים, יכול לעבור את 'סופת החיים' בזמנים שקשה לו.
 

"וצדיק יסוד עולם שכל מה שיש בעולם יש באדם ובידו הכח הגדולה לגדל ולחזק לכל ולשנות סדרי בראשית במאמרו וברוח 
 פיו ולבו לשמים בדביקות אחדות פשוט בלי שום הפסק"... 

 
שחי כך נקרא צדיק כפי שביארנו כבר שהצדיק הוא מקשר כל דבר בטבע למקור שממנו הגיע. וכשהוא בדרגה הזו של המקשר,   ע"י

חיים זכו", יש לו נצחיות כפי שביארנו שכמה שהיסוד יותר חזק הבנין יותר עומד    -ויודע שזה עיקר החיות והיסוד שלו אזי "טועמיה  
 על תילו.  

 
נקודת מטרת הבריאה. הרי כל הבריאה משתלשלת לכאן דרך המידות שהקב"ה ברא. ומידות אלו הינן מחדד הפרה"א את  כעת

משל כפי שרוצים ללמד לילד קטן את הא"ב שאין אפשרות ללמדו בע"פ כי אם ע"י שיראו לו תמונה ויאמרו לו, זה א' וזה ב'. כמו"כ 
ריכים ללמוד מכל התמונות האלו את בחי' ה' במצב הזה ובחי' ה'  הקב"ה מתגלה בעולם בכל מיני בחינות צורות ואופנים, ואנו צ 
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האלו ומגלה שם את הקב"ה לפי אותה הנהגה   ולכן האדם נקרא עולם קטן, א' משום שהוא מקשר את היסודות  במצב אחר. 
ח איבריו ושס"ה  שהקב"ה רוצה שנגלה אותו כעת. וב' שגם באדם עצמו ישנן את כל הבחינות האלו הן הן שמותיו של הקב"ה ברמ"

גידיו, רק לנו זה נראה כתמונה בעלמא, אך האמת היא שכנגד זה יש גם את התרי"ג מצוות שהם מורכבות כידוע מרמ"ח מצוות 
עשה ושס"ה לא תעשה, והתורה היא הרי המקשרת שלנו לקב"ה. והסיבה לכל זה היא רצונו ית' למלוך עלינו. וכמה שאנו יותר  

 מתפרסמת מלכותו יותר...   מנהיגים אותו בכל דבר כך 
 

עוד שכל הבריאה כבר ישנה במידת החכמה שהיא למעלה מן המידות ושם כל הבריאה היא נמצאת בכח, ויוצאת אל הפועל   ידוע
במידות שמתחתיה. והאדם כשהוא עושה את רצון ה' וע"י מגלה אותו הוא מעלה את כל העבודה הזו ע"י התורה הק' לחכמה, וזו 

ם נקרא עולם קטן כי כפי שבחכמה כלול כל העולם כך בעבודה של האדם כאן כלול ומוחזק העולם, ורק בשביל עוד סיבה שהאד
 זה ברא ה' את העולם. 

 
הגמ' על ר' פנחס בן יאיר שהלך לעשות פדיון שבויים והיה צריך לחצות נהר, ולא רצה הנהר לחלוק את מימיו וטען לו: אתה    ידועה

ני בודאי עושה רצון בוראי. אמר לו ר' פנחס בן יאיר אם לא תחלוק לי מימך גוזרני עליך שלא יעברו בך ספק עושה פדיון שבויים וא 
מים לעולם! מיד חלק את מימיו... ולכאו' צריך להבין, הלא טענה צודקת טען הנהר ומדוע רצה לייבשו? אך לפי דברינו הלא האדם  

הוא רק חלק קטן מהבריאה הזו, כעת, אם אדם חי כמו שצריך הוא מחיה  הוא עולם קטן כפי שביארנו בשם הבעש"ט הק', והנהר 
את הבריאה בכל רגע וא"כ הוא יותר חשוב מן הנהר, כי הנהר עובד את ה' בדבר אחד בלבד, הוא הדבר אשר שם אותו ה' שם 

עכשיו הוא צריך לפדות    לזרום ללא הפסקה באפיק שלו, אך ר' פנחס בן יאיר הוא עובד את ה' בכל מישור שה' שם אותו, ואם
יכול גם לעשות את מלאכת   שבויים זהו מצב נתון שבו צריך כעת לגלות את ההשגחה פרטית. ואם הוא עולם קטן הרי שהוא 
הפרסום של הנהר עצמו, וכפי שמביא הפרי הארץ דוגמא נוספת משמש בגבעון דום, שאמר יהושע לשמש שתעמוד עד שינצחו 

ה במקומה. רואים א"כ שהיה בכוחו לומר שירה במקומה מאחר והוא חשוב יותר ממנה ונצטט במלחמה, ואמר לה שיאמר שיר
 את דברי הרב הנפלאים:  

 
"ומעתה אין שום טענה לשום נברא שרצון הצדיק לשנות סדרה איך יפסיק, שהרי הצדיק ממלא מקומו ומאיר לכל העולם 

 , ואחרי שהצדיק מלא כבוד ה' ומלכותו ויראתו הוא המאיר יותר והוא אמירת שירה במקומה".יותר מן השמש בצהרים
 

לפי"ז צריך להבין מה הרעיון של הבריאה אם אפשר לכל צדיק לשנות אותה? ובאמת מבאר לנו הפרה"א שכיון שכל עניני  אך  
ית'  אלוקותו  התגלות  כולם  הם  פניית ,  הבריאה  שום  ואין  צדיק גמור,  אם ע"י  כי  והטבע  "לכן קשה בעיניו לשנות ההנהגה 

מחשבת עצמו בשום אבר והרכבת גופו ונפשו בלתי לה' לבדו בהפקרות אמיתי, אז נמצא שעומד במקום כל הנבראים לכבודו  
 ית' שהרי כבודו מתראה באדם הזה שהוא עולם קטן".

 
על העולם הבא שלהם אם זהו רצון ה'... אך ישנה עוד סיבה שהקב"ה רוצה שהבריאה   אמנם צדיקים שהסכימו לותר אף היו  

תישאר כמו שהיא. כי לכאו' מתעוררת קושיא נוספת הרי היכן שיש נס מעל לדרך הטבע שם מתגלה כוחו של השי"ת יותר מבטבע 
 עצמו על דרך ההרגל וא"כ שינוי דרך הטבע עדיף?

 
"והנה אם אמנם שינוי הטבע מראה לעין כל אלוקותו יתברך לשמוע ה' בקול איש אשר רוח אלקים בו, אבל באמת הנהגת 

 הטבע היא היא שמגיד נפלאות ה' לבדו וכח מי יכיל שלא יפסוק מהנהגה וסדר א' מששת ימי בראשית עד סוף העולם"...
 

הוא מוגבל ואם מנסה להתמיד במשהו זה תמיד יהיה מוגבל אם בכמות ואם באיכות, משא"כ כח ההתמדה ששם הקב"ה  האדם
בבריאה הוא עצום ונורא ויותר מתגלה בו כבוד ה' מבמעשה ניסים. רק צריכים אנו להתבונן בזה. 

הנה באמת אשרי משכיל ורואה ומבין מסדר ההנהגה הטבעית להבין ממה שאינו משתנה איך גודל השגחתו יתברך פרטית  "ו
ועינא פקיחא, שהרי אין שום דבר נמצא בלתי חיותו ית', "והחיות רצוא ושוב" ]פסוק ביחזקאל[ בכל מקום ולכל אדם  שאי 

 השפעת החיות יתבטל המקבל".אפשר לקבל חיותו ית' כי אם ברצוא ושוב כי בהתמיד 
 

ניקח לדוגמא את הנשימה, אדם מכניס אויר ואחרי רגע קט פולט אותו, מדוע זה עובד כך? מבארים בשם הרב מאפטא על  אם  
כוכב מנצנץ לרגע אותו עשב הגמ' שאומרת "כל עשב יש לו מלאך שמכה עליו ואומר גדל". ומבאר שלכל עשב יש כוכב וכשאותו  

מתעורר לעלות איליו אך לאחר רגע מכבה הקב"ה את הנצוץ ושוב חוזר העשב 'לשקוע בעצמו'. וכמו"כ ענין הנשימה כל פליטה  
של נשימה היא כדי להתעורר ולהתכונן לנשימה הבאה, לחיות הנוספת. לא לחינם אמר דוד המלך ע"ה "על כל נשימה ונשימה  

בכוונה תחילה ברא זאת כך כדי שאדם יתעורר לראות מכל הבריאה שיש כאן חיות תמידית והשגחה פרטית  ה" הקב"ה-תהלל ק
בכל רגע ורגע על כל נברא מהקטן ביותר והלאה. ואם היה תמידות החיות ללא החוסר, אם היה רק 'רצוא' בלי 'שוב' אדם היה  

מתבטל המקבל כפי שהיה קודם בריאת העולם שהכל היה    שוכח כלל שיש בורא לעולם ר"ל. וכן אם היה רק השפעה אז היה 
אחד. משום שאדם שרק מקבל ואת הכל בלי שום הגבלה הרי הוא נכלל בחזרה בקב"ה שהוא גם בלי שום הגבלה. לכן ברא ה'  

 דווקא בצורה של חוסר ונתינה כדי שיהיה מצב של מקבל ונותן.
 

 פרי הארץ הוא בכדי שנבין מה היה במצרים עם פרעה.  ההקדמה הזו על ענין הבריאה ברצוא ושוב מחדש ה כל 
 

  "ואחרי ההתבוננות צמצום היותר גדול בהסתר פנים הרי זה גילוי שכינה והתגלות אלוקותו ית' יותר ויותר".
 

מכל האמור לעיל יסוד עצום, שהיכן שיש יותר צמצום והסתר, שם יש גילוי שכינה יותר גדול. ואנו צריכים לדעת שכל ענין יוצא  
הצמצום כשלא 'הולך' לאדם הוא הענין של ה'שוב' כדי להזכיר לו שהכל זה מאת ה' גם הרצוא וגם השוב, וכל כמה שאדם מכניס 

יותר מסך המבדיל בינו לבין ה'. אם כי ה' ברא אותנו בטבע כדי שיהיה לנו השגה   מחשבה השגה והבנה במה שקורה איתו, הוא
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בו, אך בכל השגה נזכור מהיכן היא נובעת, לא מחכמת האדם אלא מרצון ה' שמחיה אותו. ועוד יותר, שכל מה שמשיג הוא צריך  
לפי רצון ה' והנהגתו האמיתית. וממילא כך  לדעת שיש עוד עומק ששם עדיין אין לו תפיסה והבנה ומה שמבין זה שטחי מאוד כ

הוא נותן, ואף את ה'שוב' הוא נותן ומחיה כדי שנגיע למצב שבכל    – רוצה ה' שנחיה, מצד אחד שנזכור שאת הרצוא הוא החיות  
 נשימה ונשימה נחיה עם הקב"ה. 

 
הוא ענין עורף כידוע שהוא השכחה והמחשבת חוץ, והתרה בו כי אני "וזהו אומר השי"ת למשה שהוא השכל בא אל פרעה ש 

 הכבדתי את ליבו"...
 

הסיבה של הכבדת הלב היתה כדי שיתעורר לראות את ההשגחה פרטית, משום שהירידה היא צורך עליה ואי אפשר לחול  וכל  
 גם את השוב אל הרצוא.  כי אם ברצוא ושוב והכוונה היא כדי להעלות 

 ]שיעור בפי הארץ פר' בא 
 נמסר במוצש"ק פר' וארא תשע"ב[ 

  

 
ידעתי "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה, ופירש"י והתרה בו, כי אני הכבדתי את לבו וכו', הענין ידוע להיות פרעה השיב לא 

 את ה' וגם את ישראל לא אשלח, פירשו המפרשים כי פרעה היה מכחיש בענין השגחה פרטית".
 

הארץ בא השבוע בס"ד לבאר לנו את ענין השגחה פרטית של השי"ת בבריאה, ופותח תחילה בסתירה מפרשתינו בה מצד   הפרי
להתרות בפרעה, ומנגד מגלה לו באותו דיבור כי הוא יקשה את ליבו. וצ"ב כי אם הקב"ה  אחד שולח הקב"ה את משה רבינו ע"ה 

 מקשה את לב פרעה מה טעם יש לשלוח את משה רבינו להתרות בו?  
מבאר הפרי הארץ כי היסוד הראשון במלחמתו של פרעה היה לכפור בהשגחה פרטית. ובפסוקים מבואר הדבר ביתר שאת, כפי  

ם רוב הגוים מודים ומכירים בכך שיש כח אלוקי שברא את העולם אך טוענים שהקב"ה נתן כח בבריאה שתפעל  שנראה להלן. אמנ
באופן תמידי על דרך ההרגל, ומכאן והלאה ניתנו כוחות הטבע להיות שולטים בעולם, ח"ו. וזה מה שמשה רבינו אמר לפרעה,  

בכל רגע ובכל פרט, הוא מצווה לשלוח את ישראל ממצרים. ותשובת שהוי"ה שהוא לשון היה הוה ויהיה השולט ומחיה את הבריאה  
לא ידעתי את הוי"ה וגם את ישראל לא אשלח. כלומר אין אני מכיר בהשגחה פרטית, ולא רק זאת אלא כראיה   – פרעה היתה  

עה לא ידע כי אך מה שפר  לדבר שאני צודק אראה לך שאני הוא המחליט, ולא רק שלא אשלח את ישראל גם אכביד את עולם.
בהשגחה פרטית גלגל כך הקב"ה את הדבר כידוע שקושי השעבוד השלים להם, וזכו לצאת ממצרים בזכות זה הרבה שנים לפני 

ותאמר לו, 'כי אני הכבדתי את ליבו', כלומר גם   – מה שנגזר עליהם בתחילה... ולפי"ז זה מובנת הסתירה היטב, 'בא אל פרעה'  
 ולכן לא משלח אותם זהו גם ממני כדי לזרז להם את הגאולה. מה שהוא חושב שהוא השולט 

 
עליו  שמכריזין  עד  למטה  אצבעו  נוקף  אדם  שאין  כזו  פרטית  בהשגחה  להאמין  לבם  ויפג  מרשעים  רחוק  באמת  "והנה 

ו יתברך מה הוא רחום וחנון והכל בראשית מלמעלה, הכל מאיתו ית' כפי חכמתו בשמו ולכבודו לגלות אלוהותו וחכמתו ומדת
 ברא בשביל ישראל וצדיק יסוד עולם". 

 
'וירא   עם וכן מבאר התפארת שלמה בפסוק  שחיו בהשגחה פרטית.  בזכות  החזיקו מעמד בסבל שעברו במצרים רק  ישראל 

בהשגחה פרטית... ובאמת לפעמים אדם עובר קושי מסוים    בסבלותם', שראה את מידת הסבלנות שלהם שהכל הם מקבלים
וחושב לעצמו הלא אם היתה לי רווחה הרי יכולתי להתעלות הרבה יותר, או שמתרעם מדוע לשני שהוא הרבה פחות ממני יש 

נפש זה לשון   – יותר ממני, אך האמת היא כי הקב"ה רוצה מאיתנו עבודתו ית' דווקא שם. כמו שכתוב 'ואהבת את ה"א בכל נפשך 
של רצון כדכתיב 'אם יש את נפשכם', על אף שלאדם יש רצון מסוים מצווה אותו התורה להתבטל לרצון ה'. כי בזה הוא מכבד את 
השי"ת שמודה ומגלה שהקב"ה הוא מנהיג אותו וכל מה שהוא עושה לו זה הטוב ביותר, וכשהוא נכנע למצב הזה ושמח עם המצב  

 אהבת את ה' אלוקיך.  הזה, בזה הוא מקיים את ו
 

יוצא לפי"ז שגם לנו יש עדיין את המלחמה הזו להכיר בכל דבר את ההשגחה פרטית שבו, ודווקא אנו עם ישראל שנשמתנו א"כ  
חצובה חלק אלוק ממעל כמו שכתוב 'בראשית' בשביל ישראל שנקראו ראשית, עלינו מוטל לסיים כביכול את מעשה הבריאה ע"י 

נעים בכל דבר ומגלים שם את רצון ה'. וזה מה שכתוב 'צדיק יסוד עולם', כי הצדיק הוא המגלה ומפרסם  הפרסום הזה שאנו נכ
 את שם ה'. 

 
"והנה אם אמנם שינוי הטבע מראה לעין כל אלוהותו ית', לשמוע ה' בקול איש אשר רוח אלוקים בו, אבל באמת הנהגת 

 ד נפלאות ה' לבדו"... הטבע היא היא שמגי
 

כי צדיקים יכולים לשנות את הטבע, כידוע צדיק גוזר והקב"ה מקיים. והביאור בזה הוא מפני שהצדיק הוא מקושר לה', ע"י   ידוע
ומביא הפרי הארץ את  שלא חי לפי הטבע אלא בכל טבע מגלה את חיות השי"ת שם, ומי שחי מעל לטבע יכול לשנות את הטבע.

לי מימך שכן הולך אני לעשות רצון בוראי  גינאי ואמר לו, חלוק  ר' פנחס בן יאיר שבא לעבור את נהר  הסיפור הידוע בגמ' על 
}למצות פדיון שבויים{. אמר לו הנהר: גם אני עושה רצון בוראי. אמר לו: אם אינך חולק לי מימך גוזרני עליך שלא יעברו בך מים  

וחלק לו הנהר את מימיו... ולכאורה יש להבין, איזו מן תשובה זו לאמר גוזרני עליך... אלא כיון שהיה צדיק, והאדם הוא לעולם.  
עולם קטן כידוע מספרים הקדושים, וממילא הוא יכול לפרסם את שם ה' בדיוק כפי שהנהר מפרסם. וזה מה שאמר לו ר' פב"י 
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מך בזמן הזה שלא תרוץ. וכפי שאמר יהושע לשמש דום! וכוונתו היתה שיאמר במקומה  חלוק לי מימך כי אני יכול למלאות את מקו
 שירה. ובהמשך מעמיק הפרי הארץ לבאר בס"ד ועל פי זה נבין מדוע לא רצה גינאי לחלוק את מימיו. 

 
כך ירבה כבוד שואל הפרי הארץ זי"ע, אם באמת כ"כ נשגבת מעלת הצדיקים, מדוע לא משנים הם בכל יום את הטבע ובעכ"פ  

שמים? ומתרץ, שגדולת השי"ת ניכרת בעולם דווקא דרך הטבע שמתנהל כבר שנים באותו הסדר ללא שום שינוי, מה שאדם לא  
יכול לעשות. אליהו הנביא אמר לנביאי הבעל שיבדקו אולי אלוהיהם ישן או איזה שיח לו... ובכך לעג להם. אך הקב"ה הנה לא  

 ח על ברואיו.ינום ולא יישן, ותמיד משגי
 

כלפינו עשה ה' מצב של 'רצוא ושוב', כלומר שמחיה אותנו ולוקח לנו את החיות, כמו שרואים בנשימות שלנו, שאדם נושף   ובאמת
ונושם. הסיבה לכך היא כיון שתענוג תמידי אינו תענוג כפי שביארנו מספר פעמים. ועוד יותר שאם תהיה השפעה תמידית ללא 

האד ויכלל בשורשו ותתבטל כל הבריאה. לכן עשה ה' מצב של רצוא ושוב, גם בשביל שלא נתבטל ונשאר גבול כלל, יחזור  ם 
כלומר הזמן שהוא לא מבין מה עובר    –במציאותינו כאן ונפרסם אותו, וגם בכדי שאדם מטבעו נוטה לשכוח את ה' וע"י ה'שוב'  

 ישכח מי מחיה אותו ונותן לו כל מה שיש לו. עליו או שיש לו חיסרון מסוים אזי יזכר שמאת ה' היתה לו, שלא 
 

"לכן ירידה צורך עליה היא... והכל מאיתו ית' וחיותו המחיה את כולם, מלבד כי הירידה הוא חיותו בהסתר פנים והעליה 
 "...היא בהתגלות

 
שכשברא ה' את העולמות  מחדש הפרי הארץ יסוד עצום, שהקב"ה עשה בכוונה תחילה ירידה לצורך עליה. ונבאר, ידוע הדבר    כעת

סדר ההשלשלות היה שבכל עולם ירדו בסדר י' ספירות וכשירדה הספירה התחתונה מעולם האצילות למשל, אזי אחרי זה היה  
צריך לברא עולם שמתחת שהוא עולם הבריאה, אך לפני בריאת כל עולם כיוון הקב"ה שלא יברא ישירות הבריאה ע"י האצילות  

הספירות שלמעלה להשתלם מהאין סוף ב"ה. ועל רגל אחת נבאר שהיו צריכים לקבל תופסת כח כדי    אלא א"כ קודם יבואו כל 
לברוא את ההשתלשלות הבאה. מלבד עוד סיבות שאין כאן המקום לפרטם. ולענינינו מתבאר שכל כמה שהמקום שנברא הינו 

נמצא איפה, שבמקום ת של כח והארה כדי להחיותו.  יותר נמוך, הרי שצריך יותר דרך לעלות עד לאין סוף ברוך הוא ולקבל תוספ 
וכמובן צריך להתפלל שנזכה במצבים   היותר נמוך יש גילוי שכינה יותר גדול, ופרסום שם הוי"ה יותר מאשר בקדושה העליונה.

 הללו לתת ביטול מוחלט לה', כי עפ"י רוב אנו במצבים אלו, נכשלים וכועסים  
טומאת המצרים שלו קשר בורא ומאמין בכל ליבו שגם שם ידך תנחני, אזי זה הפשט 'זדונות ומתאוים חלילה. ומי שזוכה לתת ב

"ואחרי ההתבוננות צמצום היותר גדול בהסתר פנים הרי זו נהפכים לו לזכויות'... וכל זה כותב הפרה"א זי"ע במשפט דלהלן:  
 גילוי שכינה והתגלות אלוהותו ית' יותר ויותר". 

 
 "אבל הכסיל לא יבין את זאת ומניח אותם תחת המקרה". 

 
אנו צריכים להזהר לא להיות כסילים, ולדעת שבכל ירידה טמון פוטנציאל עצום של התעלות ואם אדם מבטל את עצמו לגמרי,   כן

ומשפיל את עצמו דהיינו, שמכיר שמציאותו היא הנפילה וכל מה שמחזיק אותו זה בכח השי"ת והוא מצידו מוכן ומזומן לכל חטא, 
לות באמת. כי כל ההרגשה שאדם חוטא היא רק אצלו ומה גורם לו להרגיש לפתע שהוא רק שעדיין לא בא לידו. אז זוכה להתע 

כבר 'בסדר' עם ה'... וכמו שמבארים בספרים 'וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי"ה'. כלומר שמצד משה רבינו חשב שזה 
לה היא כיצד האדם מקבל את הדברים. וכן  מידת הדין, אך ויאמר אליו אני ה', שמבחינת הקב"ה הכל ברחמים, השא  –אלקים  

כתוב 'כי שמש ומגן הוי"ה אלקים' ומבאר האריז"ל הק', כמו השמש, שצריך לשים מגן כדי להביט בה. כמו כן לפעמים כשאדם  
אלקים, צריך הוא לדעת שזה הכניסה לבחינה של הוי"ה. רק צריך לתת שם את ההכנעה    –עובר מצבים של 'דין' כדוגמת השם  

 ויה. הרצ
 

מבאר הפרי הארץ 'בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו', לאמר: כל אדם צריך לומר לעצמו במצבים של פרעה שהוא   עפי"ז
המצבים.   בכלמרמז על קשיות עורף, דע לך כי הקב"ה מכביד את לבך, כדי לעורר אותך להכיר תמיד שהקב"ה מחיה אותך  

ו אין עליה לפני שאדם מתבטל לפניה וההתבטלות מוכרח שתהיה ע"י הירידה, כמו  והירידה היא היא צורך העליה כי כפי שביארנ
 ה', בכדי להכניס נשימה חדשה צריך קודם להוציא את הנשימה הקודמת... -'על כל נשימה ונשימה תהלל י

 
 ]שיעור בפרי הארץ פרשת בא
 נמסר במוצש"ק פר' וארא תשע"ג[ 

 
 

 

והנה אם אמנם שינוי הטבע מראה לעין כל    )ובהמשך הפרי הארץ( "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו...  
אלוקותו יתברך לשמוע בקול ה' איש אשר רוח אלקים בו, אבל באמת הנהגת הטבע היא היא שמגיד נפלאות ה' לבדו וכח מי יכיל  

 ל". -שית עד סוף העולם השמים מספרים כבוד אשלא יפסוק מהנהגה וסדר א' מששת ימי ברא

ביאור נפלא מהרמב"ן בפרשתינו הקודמת. נאמר במכת כנים "ויהי לכנם", משמע שנברא יש מאין ולא היה קודם לכן כלל, משא"כ  ישנו
את הצפרדעים על ארץ מצרים", וכן שאר המכות היו,    והעללדם, וכן בצפרדע כותב הפסוק, "בשאר המכות שהיו כגון במים שנהפכו  

וינסו גם החרטומים   הביאו את המכה עליהם ככתוב  ידוע כי המצרים בעצמם  והתאספו ובאו למצרים. מבאר הרמב"ן כי בכל המכות 
הוי"ה אשר אשמע בקולו". ולכן בכל מכה רצה להראות    בלהטיהם, וזאת משום הויכוח שהיה לפרעה עם משה רבינו ע"ה על מהות "מי
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",  ולא יכלולמשה שאין זה מאת ה' כי גם בכחם לעשות כן. אך בכינים באמת לא יכלו. "ויעשו כן החרטמים בלטיהם להוציא את הכנים  
 לבראותם ממקום אחר'.  – וברש"י 

 
מציאות קימת למציאות אחרת אך לברוא יש מאין זהו רק  ! בכח האדם לשנות  יש מאיןטעם הדבר הוא משום שהכנים נבראו  ובאמת  

 ".אצבע אלקים היאבכוחו של הקב"ה. ולכן מבאר הרמב"ן דווקא שם ראו את יד ה' כפי שאמרו, "
הפעולה שהקב"ה רוצה    עפ"י ונבאר: מהי בעצם  שישנו את הטבע,  לצדיקים  הקב"ה מחכה  כי  הפרי הארץ השבוע  זה מבאר  רעיון 

רואים? שנגלה אותו בתוך הטבע, ונעלה את הטבע. ככל שאדם מכיר את הקב"ה מתוך הטבע שעובר כך יותר דבוק  מהצדיקים ומכל הב
הוא בה', מאחר ואין זו גדולה להכיר את ה' מתוך שידוד המערכות וניסים כי אז ניכר לכולם כוחו וגבורתו מלא עולם, אמנם בתוך הטבע  

דווקא בעולם העשיה שם מעורב ה'כחי ועוצם    – . זהו מה שאנו אומרים 'ומפליא לעשות' בהסתר, שם יותר קשה להפנים את הנהגת ה'  – 
ידי' יותר נחשב ונכבד להכיר את יד ה' ולבטל את הנהגת עצמינו כביכול, מאחר וכשדבר רוחני מצטמצם ובורא דבר גשמי ומחיה אותו  

 כל הזמן זהו אכן הפלא הכי גדול בבריאה וכפי שיתבאר. 
 

הו פלא גדול מה השייכות שלנו לכל הענין הזה? מבאר הפרי הארץ זי"ע, כי ישנם ב' צורות הסתכלות. אם אנו מסתכלים  אם אכן ז   אך
מצד הקב"ה הרי שהוא ה'יש' האמיתי ואנו כלפיו 'אין', וכן בכל דרגות הבריאה כל דבר הוא גשמי יותר כלפי הדבר שמעליו שמחיה אותו.  

הרי אנו 'יש' שנוצר מאין, והקב"ה הוא האין בשבילינו מאחר ואין אנו משיגים אותו כלל. כעת יש  מנגד אם נסתכל מצד ההשגה שלנו,  
לבחון מה היא תכלית הבריאה שברא הקב"ה את העולם? כדי שנכיר את הנהגתו. וא"כ אין הקב"ה חפץ בניסים כי זה נוגד לתכלית של  

כן הצדיקים שמגלים את הקב"ה מתוך הטבע ואפי' במצבים הגשמיים הבריאה, כי תכלית הבריאה היא להכיר את הנהגת ה' בטבע ול
 והפחותים ביותר הם אלו שבוראים שמים וארץ חדשים כפי שמכנה זאת הפרה"א ומקיימים את העולם.  

 
ם ג' שנים הכיר אברהם את בוראו אומר המדרש. אדם שחי עם קשר בורא אינו צריך שום דבר  שיעורר אותו, לא רעמים שמפשטי  בן

עקמימיות שבלב ולא עונשים. ]העונש הוא כדוגמת ניתוח שעל האדם לעבור. האדם חושש מאוד מהניתוח, אך האמת היא שהניתוח  
הוא פתח ההצלה שלו והמחלה היא עיקר הפחד שצריך שיהיה לו. כמו"כ העונש הוא הקריאה לאדם להתעורר שאינו חי בקשר בורא.  

ועפ"י הפסוק בתהלים    אותנו ומעורר אותנו לשוב אליו חזרה ולהחיות את עצמינו חיות נצחית.  ובעצם העונש הוא חסד ה' שאינו שוכח
מתבאר נפלא, "כי שמש ומגן הוי"ה אלקים" ה' הוא מידת הרחמים ואלקים הוא מידת הדין, כמו השמש שאי אפשר להביט בה רק על  

שמש, אך ההיפך הוא הנכון כי רק ע"י המגן שייך להביט בה, כמו"כ  ידי מגן, והנה יראה לאדם כי המגן הוא לא טוב כי הוא מסתיר את ה 
להשיג ולהכיר את הקב"ה הוא ע"י האלקים שאם אדם שוכח ולא רואה את יד ה', מעוררים אותו על ידי בחינת דין. ועי"ז שוב רואה  

 הוי"ה[. 
 

צבעותיך וכו', ומה שאינה משתנה ותמיד מתנהג על סדר אחד היא ההוראה על "כמאמר דוד המלך ע"ה כי אראה שמיך מעשה א
גדולת כח אין סוף ב"ה וכח אלוקות שאינו משתנה כדרך כח האדם וכל הגשמים מוגבלים בכחם שאי אפשר להיות על סדר כח 

 אחד כי אם משתנה תמיד מיום ליום ומשעה לשעה".
 

שנים כסדר ללא שום שינוי. זהו   5773מראה לנו הרבה יותר את גדולת השי"ת. וכפי שרואים בכל גרמי השמים שהולכים כבר    הטבע
כח ההתמדה של ה' בשונה מהאדם שאין לו כח התמדה שכזה. וכל זאת בכוונה תחילה כדי שנפנים את מציאות ההנהגה שלולי הקב"ה  

אשר זי"ע, על הבא ליטהר מסייעין אותו, ובמה מסייעין אותו? בזה שנופל וקם נופל וקם, זהו הפשט  עוזרו אינו יכול... וכבר ביאר לנו ר' 
הבא ליטהר, כי אז מגיע להבנה שהוא זקוק לסיוע וממילא אחרי השגה זו כבר מסייעין לו. כי הסיוע הכי גדול לאדם הוא שיודע וחי את  

ל צעד ושעל. אך אילו תמיד היה מוצלח היה מיד זוקף את ההצלחה לכחי ועוצם  מציאותו שאינו יכול בלי העזר שהקב"ה שולח לו על כ 
ידי שלו, וכל אחד יעיין בעצמו. ובעצם זאת היתה סיבת הירידה למצרים, כי בשביל להגיע לקבלת התורה חייבים קודם לעבור את מצרים  

יע עם הכנה מעליא לקבלת התורה לקבל עוד השגות  שם קיבלו את ההשגה הגדולה שחייבים עזר אלוק ממעל, ורק משם יכולים להג – 
 חדשות של מצוות התורה. 

 
"והנה באמת אשרי משכיל ורואה ומבין מסדר הנהגה הטבעית להבין ממה שאינו משתנה איך גודל השגחתו יתברך פרטית ועינא  

החיות רצוא ושוב בכל מקום ולכל אדם שאי אפשר לקבל חיותו יתברך כי פקיחא, שהרי אין שום דבר נמצא בלתי חיותו יתברך, ו
אם ברצוא ושוב כי בהתמיד השפעת החיות יתבטל המקבל, לכן ירידה צורך עליה הוא והכל מאיתו יתברך מלבד כי הירידה הוא  

 חיותו בהסתר פנים והעליה היא בהתגלות"...
 

הארץ כי אשרי מי שמשכיל ללכת בדרך זו להכיר את הנהגת ה' בטבע, ולא כמו שיטת האפיקורסים כי גם הם מודים בזאת הפרי מבאר 
שהקב"ה ברא את העולם יש מאין כפי שביארנו בתחילה ממכת כינים, אך סוברים הם שלאחר בריאתו את העולם עזב אותו לגרמי  

דעים זאת כי הקב"ה מחיה את כל הבריאה בכל רגע ורגע ככתוב "המחדש בטובו בכל השמים ולכוחות הכוכבים ומזלות ח"ו. אך אנו יו
 יום תמיד מעשה בראשית", וזה אנו מוצאים בכח ההתמדה הזו שהקב"ה מחיה את הבריאה ללא שום שינוי.

 
הוא השפעה של חיות ה'    –מחדד לנו הפרה"א את דבריו הקודמים כי אין שייך לקבל את חיותו ית' כי אם ברצוא ושוב. רצוא    אמנם

על כל    – הוא גילוי ה' בהסתר. ואפשר לראות זאת באופן מוחשי ומידי בנשימות של האדם. כל הנשמה תהלל קה    -בהתגלות, ושוב  
וזהו סדר הבריאה. ]פעם שהינו בביה"ח עם קרוב   ונותן נשימה  נשימה  נשימה ונשימה תהלל קה כפי שמבואר במדרש. אדם מקבל 

איתותים שהמח מעביר לריאות כדי   15,000בר למכונת הנשמה. ולשאלתינו מדוע הוא צריך זאת ענה הד"ר, כי יש משפחה שהיה מחו
שיעשו את הפעולה הזו של הנשימה ומספיק שאחד מהם לא יעבוד כדי שאדם יתקשה בנשימה[. מדוע ברא כך הקב"ה את סדר הבריאה  

ה? משום שאם אמנם היתה רק הנהגה ניסית בבחינת 'רצוא' לא היינו מכירים  ומדוע לא נתן לנו נשימה אחת ארוכה למאה ועשרים שנ
 כלל בהשגחה פרטית ברבש"ע והמציאות מראה שכשיש לאדם חוסר אז הוא מבקש היטב על עצמו... 

 
שזה חסד    הפשט 'ירידה צורך עליה היא', גם הירידות שיש לאדם הן חיות ה' רק שהן בהסתר והן צורך כדי שגם בעליה לא נשכח  זהו

הבריאה כפי שביארנו כבר שהיכן  זה תכלית  אין  אך  ה',  יתעורר לעבודת  ודאי  ניסים שבזה  מעדיף חיים של  היה  ובאמת האדם  ה'. 
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שמתגלה כבוד ה' בהסתר הוא יותר נחשב כי כל כמה שדבר רוחני יכול להחיות דבר גשמי יותר בהסתר ויותר חומרי אז ניכר גדלותו  
 יותר ויותר. 

"אבל הכסיל לא יבין את זאת ומניח אותם תחת יד המקרה, וכן פרעה וכל הבוטחים כמוהו שלא ידעו  ולא יבינו מתמידות ההנהגה 
השגחה פרטית אם אמנם האמינו להיות כל תחילת הבריאה ענין אלוקות... אבל אמרם שאחר הבריאה הניח על סדר ההנהגה  
כוכבים ומזלות ולא השגחה פרטית ברצוא ושוב... והנה מי שמבין השוב הוא גם כן ענין הרצוא רק שהוא דרך ירידה וצריך להיות  

 מטפס ועולה, הרי על כל נשימה תהלל יה. מה שאין כן מי שאינו נפגע ואינו מרגיש בדבר שיצא מן הכלל"...
 

יש לחדד כאן כי אמנם בגרמי השמים וכן כפי שאנו רואים שיש כל יום אור ביום וחושך בלילה, בזאת ניתן לנו בקלות להאמין    באמת
ולהשיג את ענין הרצוא ושוב. אך כשזה נוגע לניסיונות האדם הפרטיים מדוע שם זה יותר קשה וכיצד ניתן גם שם לחדד את האמונה  

היא טמונה בהסתכלות האדם. השבוע הוא היא"צ של ה'קליסקער', וסיפרו כי פעם התלונן באזניו יהודי  הזו שזהו רצון ה'? אלא הנקודה 
קשיש על כאביו. אמר לו: אפי' יהודי במצבך אם מניח אתה תפילין פעם אחת במצב כזה, נח לו לקב"ה לברוא את כל העולם ולקיים אותו 

י שאדם ישמח ויחיה 'כגמול עלי אימו' שחי שהקב"ה מחיה אותו ומנווט דרכו. אך  שבעים שנה בשביל זה... כל ענין הרצוא ושוב הוא כד
כאמור בכל דבר אפשר להתנהג בב' הסתכלויות, כמו מנהרה חשוכה שרואים אור בקצה שלה. האחד יאמר הנה אור בקצה המנהרה,  

של האדם כמטרה, אזי כל עליה שתהיה לו לאחר  והאחר יאמר אין זה כי אם פנסי הרכבת שמגיעה ממול... כמו"כ אם נתרגם את הירידה  
מכן לא תהא שוה שעיניו כי מפחד כל הזמן ומחכה לראות מתי כבר יפול בשנית. אך אם נראה את הירידות שלנו כאמצעי להפנים שגם 

 העליות הם מאת ה', וכמו בענין הנשימה אז נקיים את רצון השי"ת בתכלית ייסוד הבריאה. 
 

"וזהו אומר השי"ת למשה שהוא השכל כידוע בא אל פרעה שהוא ענין עורף כידוע שהוא השכחה והירידה מחשבת חוץ, כי אני  
 הכבדתי את לבו...

 
 

לנו והכבדת הלב בחינת פרעה  הזה נמצא בכל אחד מאיתנו וזה מה שמצוה עלינו התורה, שנפנים כי אני הכבדתי את לבו גם הירידות ש  הפרעה
שהו קשיות העורף, הם גם מאת ה' כדי שעי"ז נרגיל את עצמינו לחיות שבכל דבר נראה את יד ה', אם בירידות על ידי ההסתר ואם בטוב על  

 ידי הגילוי.
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 'חושך או אור' 

ה להסיר  מכות.  לעשר  צורך  שהיה  מה  כי  הגיד  זצלה"ה  מו"ר  והסתר 'אא"ז  קליפה 
 מעשרה מאמרות לעשותן עשרת הדברות עכ"ד ז"ל'.

 
 

שלפני העשרה מאמרות שאמר    – מאמרות הן מושג של צמצום. המושג צמצום ביאורו    עשרה
השי"ת בבריאת העולם היה העולם קיים אמנם, אך בצורה מופשטת ורוחנית כזו שלא היה  
וכדו', אלא הכל היה אחד. ובכדי שלא יהיה   ולילה, אחד ושניים  יום  ונברא,  מצב של בורא 
עשה   שלו,  הגדול  האור  בבורא מחמת  ויכלל  יחזור  שהנברא  שכזה  מצב  העולם  בבריאת 

"ה מחיצות כביכול, וצמצם את אורו בהתלבשויות שונות ודרגות שלכל אחד כינוי אחר  הקב
והארה שונה מחברתה, עד שנברא העולם החומרי שבו אנו חיים. כעת נראה שיש בורא ויש 
נברא, ולנברא יש תחושה שהוא ישות בפני עצמו, וזה מחמת ההסתר שהסתיר הקב"ה את  

לשון נעלם,    – ום של עשרה מאמרות יצר הסתר בעולם עצמו בתוך הטבע. יוצא א"כ שהצמצ
ותפקיד האדם הוא לחזור ולגלות את אותו הסתר בתוך הטבע. בתהלים אנו מוצאים שדוד 

כאותה חולדה   – מבאר המדרש חלד   'יושבי חלד'.המלך מכנה את יושבי העולם הזה בשם  
שחופרת מחילות וחיה מתחת לאדמה, כמו כן תפקיד האדם בעולם הוא לגלות את המתרחש  

האלוקית שמחיה כל מצב, ולא להתפעל ממה שרואה  מתחת לפני השטח לגלות את החיות 
 למעלה באופן שטחי. 

 
שהם יוצרים בעולם בחינה של    –הדברים, הקב"ה ברא את העולם בעשרה מאמרות  סיכום

הוה אומר אנכי ה' אלוקיך, וכבר מבאר הרה"ק    – הסתר, ואנו צריכים להגיע לעשרת הדיברות  
לוי שאדם מגלה שהוא לא נפרד חלילה אלא  בעל הנועם אלימלך זי"ע שאנכי ה"א זהו הגי

לעשרת   מאמרות  י'  את  להפוך  הזה  למצב  מגיעים  כיצד  היא  השאלה  הבורא.  עם  אחד 
לא   עבודה  וזו  בו  שמתעוררות  ממידות  בנויים  עובר  שהאדם  המצבים  כל  הלא  הדיברות 
פשוטה? כאן נכנסים לתמונה עשרת המכות! השפ"א מבאר בשבוע הקודם כי אילו היו בני  
ישראל מקשיבים למשה רבינו ע"ה והיו מסכימים עם המהלך שרצה להביא אותם לדרגת  
אמונה גבוהה כ"כ, לא היו צריכים לעבור את כל עשרת המכות וקריעת ים סוף, וכל הסיבה  

'הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני  שעברו את כל המעבר הזה הוא כדברי הפסוק  
שכשאדם מקבל מכה הוא אך פעם לא שואל מדוע... כי כל  בדרך מליצה אומרים,  פרעה'...

אחד יודע בדיוק מדוע מגיעה לו מכה... אך אנו נבוא לבאר אי"ה את עומק הענין של עשרת  
 המכות. 

 
מקשה הרה"ק בעל הקדושת לוי זי"ע, אם    "ולכל בני ישראל היה אור במושבותם".  כתוב

ב בין  שהיו  והשוני  ההבדל  את  להדגיש  רוצה  לכתוב  התורה  צריכה  היתה  והמצרים  נ"י 
שלמצרים היה חושך, ואילו לבני ישראל לא היה חושך. אך יש להבין מדוע כתבה התורה  

במלאכים   נאמר  ומתרץ,  אור?  היה  שלישראל  בדווקא  לכאורה  פניו הק'  יכסה  "בשתיים 
 ובשתיים יכסה רגליו".

 
 

שהקב"ה צמצם בעולם ישנו סדר בבריאה: עולם האצילות, עולם הבריאה, וכו'. כל   בצמצום
נברא ונברא היכן שהקב"ה הציב אותו שם הוא עומד מבריאת העולם ללא יכולת לשנות או 

כפי שכתוב מצד אחד   היכולת להתקדם  ניתנה  לו  האדם  יאמר להתקדם. משא"כ  "כעת 
יד לבוא המלאכים ישאלו את עם ישראל מה  ומבארים שלעת  ליעקב ולישראל מה פעל קל"

ומנגד ישראל , פעל קל, שכן רק אנו נוכל להשיג את עצמותו יתברך )אוהב ישראל ט"ו באב(
כשהם יורדים הם יורדים עד התחתית שבאומות... האדם כשהוא מתעלה הוא מעלה את  

איר שאמר  כל הבריאה איתו יחד. וכבר מבאר הפרי הארץ זי"ע השבוע, על ר' פנחס בן י
רצון   עושה  אתה  'מה  הנהר:  לו  אמר  שבויים.  לפדיון  כשהלך  מימך'  לי  'חלוק  גינאי  לנהר 
בוראך, אף אני עושה רצון בוראי'. ענה לו: 'אם לא תחלוק לי מימך אגזור שלא יעברו בך מים  
לעולם'. לאחר שעבר ביקש ממנו שיחלוק גם לערבי שהיה הולך עימו בדרך, שלא יאמרו כך  

בני לויה... והביאור בזה הוא, שר' פנחס בן יאיר אמר לנהר, אמנם אתה עושה רצון  עושים ל
הבורא אך הנך נשאר באותו המקום ובאותו המצב, אך אני אדם בחיר הבריאה והתפקיד  
שלי הוא להיות תמיד מוסיף והולך, וא"כ השליחות שלך כלולה בתוך השליחות שלי ועליך  

ה כל העולמות כולם. ויתירה מזו שאני יכול להביא אותך  להכניע את עצמך מפני, שאני מעל

 מאמרים

יש באדם מח  "כי אני הכבדתי את לבו".
על   מח  להשליט  צריך  והאדם  כבד,  לב 
הלב שלא יושפע מתאוות הכבד. ובפרעה  

לבונאמר   אני הכבדתי את  כן   ' 'כי  וכמו 
פרעה לב  מושפע    יה שה   ,' 'כבד  לבו 

 מהכבד ועל כן מאן לשלח העם. 

★ 

ה'   ציוה  כאשר  ישראל  בני  יעשו  "וילכו 
עשו"  כן  ואהרן  משה  הרה"ק    את  בשם 

רש"י,  דברי  עפ"י  זי"ע  יוסף  האמרי  בעל 
שכל מצוה ששמעו בנ"י ממשה רבינו ע"ה  
לקימה   גדולה  בהשתוקקות  מיד  חפצו 
בעובדא. א"כ כאן היתה להם השתוקקות  
הגיע   לא  עוד  אך  הפסח  לקיים  גדולה 

 זמנו,מיד החלו ללכת 

 מאמרים

לכיוון ביתם לזרז עצמם למצות הפסח.  
הליכתם   שכל  ויעשו',  'וילכו  כתיב  ע"כ 
את   לקיים  יכלו  שלא  מחמת  היתה 
לשם   הלכו  לכן  בעובדא  כעת  המצוה 
כעשיית   ההליכה  להם  ונחשב  מצוה, 

 המצוה בעובדא לכשיגיע זמנו.

★ 

יצחק    בשם מצוות  החקל  ישנם  זי"ע, 
ויש   במחשבה,  וקשה  בעובדא  שקל 
יוה"כ קשה בעובדא,  צום  כגון  להיפך. 
שמים   לשם  לחשוב  במחשבה  קל  אך 
מחמת שאין הגוף מתגבר כ"כ. משא"כ 
בערב יוה"כ שצריך לאכול לשם שמים,  
שם קל בעובדא וקשה במחשבה... וכן  
היה אצל אברהם אבינו ע"ה, שכשאנר 

לעו 'והעלהו  הקב"ה  קשה  לו  היה  לה' 
שמים,   לשם  במחשבה  וקל  בעובדא 
וכשאמר לו הקב"ה 'אל תשלח ידך אל  
וקשה   בעובדא  קל  היה  הנער', 
לפרש  גם  אפשר  עפי"ז  במחשבה... 
יתן   'ולא  להם  שאמר  פסח,  בקרבן 
הוה   א"כ  בתיכם',  אל  לבוא  המשחית 
רוח   מזה  להם  יש  כי  בעובדא  קל 
לשם   במחשבה  קשה  אך  שינצלו, 

בת התוה"ק 'ועשו בני שמים. על כן כות
שבחן  להגיד  רש"י  ומבאר  ישראל'... 
של ישראל שלא הפילו דבר מציווי משה  
כל  היו  ואהרן  שמשה  כלומר  ואהרן. 
מחשבתם בלתי לה' לבדו, וכמו כן נהגו 
בני ישראל שכיוונו הכל לשם שמים ולא 

 חיפשו טובת עצמם כלל.

★ 
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לכזה מקום שלבדך לא היית מגיע לעולם. וכן מצינו בשמש בגבעון דום שיהושע אמר שירה במקום החמה, והוא על זה הדרך. כעת  
 ניגש לבאר א"כ כיצד ניתן להתמודד בין עליית כל העולמות לבין יורדים עד שאול תחתית. 

י, שלכל אדם נותנים את המעברים המיוחדים לו בדיוק לפי הדרגה שלו. מצד אחד, כדי שיוכל לקבל את ההארה  הקדושת לומבאר  
שצריך, ומצד שני, במידה כזו שלא יתגשם. במכת חושך נתן הקב"ה במצרים אור כה רב שנהיה חושך. ודוגמא לדבר מבאר הזוהר הק'  

שחור, חשוך(. כלומר עד כמה שהכתר הוא הגבוה מכולם, אך לגבי הקב"ה    –שמידת הכתר לגבי עילת העילות אוכמא הוא. )אוכמא  
עצמו אור אין סוף ב"ה הוא צמצום... ולשטח המעשי: אם אדם נפגע חלילה ממישהו, נהיה לו חושך. חושך זה יכול למשוך את האדם  

את האדם כלפי מעלה, 'אין אדם נוקף אצבעו  מצד אחד כלפי מטה, לשה"ר רכילות מחלוקת מידות רעות וכו'... ומצד שני יכול להעלות
אלא א"כ מכריזין עליו', 'ואהבת לרעך כמוך', מדוע? כי 'אני ה''... השני הוא שליח של המלך וצריך לכבד ולאהוב אותו... באופן שכזה  

ו, וזה מה שהיה במכת  אותו אדם מגלה את האור שהקב"ה מתגלה אליו בצורת מכה. יוצא א"כ שאם זו מכה או אור זה תלוי באדם עצמ
רק החידוש הוא שבעוד המצרים לא סבלו את החושך הזה, ליהודים היה זה אור. מפני שהם  חושך. במכת חושך לכולם נהיה חושך!  

למדו ממשה רבינו ע"ה כיצד לעבוד עם החושך הזה ולגלות בו את האור שהקב"ה מתגלה דרכו בהסתר כפי שטבע בבריאה  
ימוד גדול לאדם בכל תחומי החיים. כשההסעה מאחרת בדקה וחצי, לגוי זהו חושך איום ונורא. וליהודי זה  וזהו ל  מששת ימי בראשית.

  – אור גדול. וכשהאוטובוס בא בזמן זה חושך ליהודי ששוכח את הקב"ה מכח ההרגל של הטבע, אך כשמשהו הכי קטן מתחיל לצלוע  
כתוב שלבני ישראל לא היה חושך, אלא להיפך החושך הכי גדול נעשה  זהו הזמן לשמוח, יש קשר בורא! ולכן לא מספיק שהתורה ת 

 להם לאור. 
 

מה שמבר השפ"א זי"ע, המעבר בין עשרה מאמרות לעשרת הדיברות, יכול להתבצע רק על ידי עשרת המכות. הפרי הארץ מבאר   זה
כשאדם מסתכל על הסדר המופתי של הבריאה שברא השי"ת מששת ימי בראשית   "והחיות רצוא ושוב". שישנו מושג עפ"י הפסוק  

השתנה, אותה שמש אותם יום ולילה, הקב"ה לא ייעף ולא ייגע כפי שאומר הפסוק.    ועד ימינו, יכול מזה לבד להתפעל מאוד! דבר לא
 רצוא בשונה מהאדם שאינו מסוגל להגיע לכזו רמה. אך האמת היא שהפלא היותר גדול לגלות את הקב"ה הוא במושג של רצוא ושוב. 

טנות, בו האדם לא במיטבו הרוחני. כעת, אם  זהו מצב של מוחין דק  –   שובזה השתוקקות רוחנית של הבריאה להדבק בבוראה.    – 
נביט בראיה רוחנית ודאי שהמצב של רצוא הוא יותר משובח, שם האדם מרגיש שהוא יותר רוחני ויותר קרוב לבורא. אך אם נסתכל  

ו כלום,  במבט של הכנעה, היכן האדם יותר מיישם את התפקיד שלו למצוא את הקב"ה, זה דווקא במצבים שלא נח לו ולא מסתדר ל
דווקא במצב זה של 'שוב' יש יותר מצבים של גילוי הבורא. ידוע בעולם הטבע שאדם יותר מפעיל כח להוציא נשימה מאשר להכניס.  

הפעולה הראשונה שעושה היא להכניס אויר. דוגמא זו מלמדת אותנו פרק בעבודת ה'. כי תחילה הקב"ה משפיע    – כמו כן תינוק שנולד 
רצוא, והאדם הוא זה שצריך לעבוד לאחמ"כ להוציא את האויר, בחינת 'שוב'. ועל כן אם אדם במצב של חושך    לאדם שפע, בחינה של

נותן הכנעה לטבע ומכניס את עצמו למערבולת רגשות ונקמה וכו' אז הוא מפסיד את החיות שהקב"ה נותן לו. כי הקב"ה נתן לו בחינת 
את החושך זה שמסתתר בו    – ב לקב"ה, ואם לא מחזיר לקב"ה את הנשימה הזו  רצוא והוא צריך להשיב את הנשימה הזו בחינת שו

אור, אז הוא מפסיד לעצמו את החיות הרוחנית שאמורה להעלות אותו בכל העולמות כולם... ומנגד אם משיב את הנשימה / החושך  
 ראל היה אור במושבתם.  הזה על ידי שעושה את תפקידו לגלות שם את רצון השי"ת, ממילא מתקיים בו ולכל בני יש

 
'וז"ש שנותנים שכר לצדיקים המקיימים העולם שנברא בעשרה מאמרות, פי' שהם יודעים ודבקים בשורש חיות הנעלם שעל ידי  

ר אחד   – העשרה מאמרות. וע"י כל מכה הסיר הסתר מאמר אחד. ונעשין עשרת הדיברות. פי' דיבור  לשון הנהגה כמו שאמר ַדבָּ
 מעשיו עפ"י דברי השי"ת ואחדותו ואהבתו שיהיו כל מעשיו לשם שמים'...  לדור. שמנהיג כל

 
 

 

 להודות באמת... 
  

"עד מתי מאנת לענת מפני וברש"י, בא אל פרעה: והתרה בו.  "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו".  
 וברש"י, לענת: כתרגומו לאתכנעא והוא מגזירת עני. מאנת להיות עני ושפל ממני.  שלח עמי ויעבדני".

 
הארץ מקשה לכאורה מהי הטענה על פרעה שלא שילח את ישראל, הלא הקב"ה הכביד את ליבו ואף אם ירצה לשלחם לא  הפרי

אדם שולטים ג' אברים חשובים מח  הלא ידוע כי ב  –   'כבד לב פרעה' יוכל עקב הכבדת הלב. ]בדרך מליצה מבארים את הפסוק  
,  'מח שליט על הלב' לב וכבד, המח הוא מסמל את הרוחניות של האדם והכבד את מקור התאוה, ועל כן מובא בספרים המושג  

אולם פרעה, הכבד כבׁש את ליבו ועל כן לא יכול היה לשלחם[... וא"כ ב' תמיהות יש כאן, האחת היא הציווי הלכאורה תמוה למשה  
והתרה בו, הרי בין כה זה לא יעזור, ושנית מדוע משתמשת התורה הק' בלשון עד מתי מאנת לענות מפני,  –בא אל פרעה  רבינו

 הרי אין זה כלל תלוי בו והיה מספיק לכתוב שלח עמי ויעבדוני? ובהמשך יתבאר אי"ה אל נכון. 
 

"וילכו ויעשו בני ישראל ים כותבת התורה הק',  הפרשה מובא הענין של מצות הקרבת קרבן פסח לראשונה. בסוף הדבר  בהמשך
וברש"י, 'להגיד שבחן של ישראל שלא הפילו דבר מכל מצות משה ואהרן. ומהו כן עשו? כאשר צוה ה' את משה ואהרן כן עשו" 

 אף משה ואהרן כן עשו'. ויש להבין מה החידוש בזה שמשה ואהרן גם כן עשו כמו בני ישראל?
 

כלומר בעשייה )ולא רק במחשבה(. וכשנצטוו   –יוסף זיע"א, שידוע שכל מצוה צריכה להיות בעובדא  הרה"ק בעל האמרי    מבאר
'וילכו בני ישראל במצות קרבן הפסח, השתוקקו מאוד לקיימה, אך לא יכלו מכיון שעדיין לא הגיע זמנה, ועל כן כותבת התורה  

חשב להם לחלק בלתי נפרד מהמצוה עובדא זו שהחלו להתכונן שהחלו ללכת וכל מקום שהלכו היה לשם המצוה וממילא נ  –   ויעשו' 
 למצוה. 

 

mailto:spinkarebbe@gmail.com


 טז

 

 spinkarebbe@gmail.com    הערות והארות 

 

הרה"ק בעל החקל יצחק זיע"א מובא, שישנן מצות שקלות בעשייתן אך בכוונת המצוה הן קשות מאוד ויש מצות שהפוכות,   בשם
ם עצמו הוא קשה בעשייה עשייתן קשה מאוד אך לעומת זאת הכוונה בהן לשם שמים הינה פשוטה וקלה... כגון צום יוה"כ שהצו

אולם הכונה שהיא לשם שמים יותר קלה. משא"כ בערב יוה"כ שם יש מצוה לאכול והיא מצוה שקלה בעשייתה, אך הכוונה לשם 
'תחילה שציווה הקב"ה שמים יותר קשה... בניסיון בעקידה אנו מוצאים שאברהם אבינו ע"ה נתנסה בשני עניינים אלו. וז"ל הק': 

ט את בנו היה זה קשה בעשייה וקל בכוונת המחשבה, כי באמת מי שיעשה זאת לשחוט את בנו ודאי את אאע"ה לשחו
כוונתו לשמים. אמנם כשהקב"ה ציווהו אל תשלח ידך אל הנער, העובדא היתה קלה לעשייה כרחם אב על הבן, אך שיהיה 

 כוונתו רק לשם שמים ולא יהנה מזה זהו קושי גדול'... 
 

וא"כ זו מצוה שקלה לעשייה לשחוט  'ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף'.אפשר לבאר גם בפרשתינו, שהרי כתיב  כמו"כ
הפסח וליתן את דמו על המשקוף, אך הכוונה רק לשם שמים היא קשה הרבה יותר מאחר והטעם לנתינת הדם היא שמירת בני  

'ולא הפילו דבר  וז"ל האמרי יוסף זיע"א:  'וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה... כן עשו'.  ישראל. על זה מדגישה התורה הק',  
 מרו משה ואהרן שהיתה כוונתם טהורה ונקיה בלתי לה' לבדו ולא העלו במחשבתם טובת עצמם כלל'.ממה שא

 
אף משה ואהרן עשו כן', מבאר האמרי יוסף באופן נפלא ונצטט את לשונו    – הדברים על מה שאומר רש"י הק' 'כן עשו    בהמשך

לדרגת אצילות, אין צריכים כוונה כי תמיד שוהין 'על פי מה שכתב רבינו שהצדיקים מה שזכו להזדכך חומרם ועלו  הק':  
המוחין על ראשם ומכוונים את ליבם וממילא נעשו הוא ומחשבתו אחד במדרגת האצילות. ועל כן שמשה ואהרן היו שניהם 
דבוקים במדרגת האצילות ולא היו צריכים כלל לכוון, מכל מקום לא סמכו את עצמם על זה וקיימו גם כן בכוונת המצוה 

 רטות כמו שכיוונו בני ישראל'.בפ
 

'כן עשו' שלא חשבו על עצמם שהיו במדרגה עליונה אלא שמו עצמם ככל כלל ישראל. אמנם גם לאידך גיסא מובא בספה"ק   וזהו
'וילכו ויעשו בני ישראל כאשר  שמי שאינו יודע לכוון את כוונת המצוה לאמיתה, יכוון על דעת הצדיקים שמכוונים. ועפי"ז יתבאר  

 שהתבטלו אליהם וקיימו את המצוה על דעתם כדי להיכלל עמם באותה הכוונה.וה ה' את משה ואהרן' צ
 

זה ישנו ביאור נוסף מהרה"ק ר' שמעון מירוסלב זי"ע. אנו אומרים ביו"ט, 'הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו טוב, יום שכולו    בענין
מזיו השכינה'. ובאר שכשיבוא משיח צדקנו, יחזיר המשיח לכל אחד  ערוך, יום שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים  

אמר הרה"ק ר' שמעון זי"ע, כשיחזירו לי את הכתרים אומר    – מבני ישראל את ב' הכתרים שלקחו מהם בחטא העגל... אמנם  
כל תלמידיו וכל התלמידים  שאין הם שלי כלל וכלל אלא של מורי ורבי מלובלין, שבזכותו אני קיים ולו אתן את הכתרים וכן יעשו  

לרבותיהם... והרבי מלובלין יאמר אף הוא שאין זה כלל הכתרים שלו אלא של רבו ר' אלימלך זיע"א והרבי ר' אלימלך זי"ע ימסור  
זאת הלאה לרבו המגיד ממעזריטש זי"ע, וכן הלאה לבעש"ט הק' שימסור זאת הלאה, עד שיגיעו הכתרים בחזרה למלך המשיח...  

אצל הראשים שלהם אלו הם רבותיהם הק'...   –הכתרים שלהם, בראשיהם   –נה יום שצדיקים יושבים, אולם ועטרותיהם וזו הכוו
הצדיקים משה  בזכותם של  זו אלא  זכינו במצוה  אנו  ישראל אמרו לא  ישראל'... שבני  בני  ויעשו  'וילכו  נוסף בפסוק  וזהו פשט 

 ה את זכות המצוה למעלה מהם עד למשיח צדקנו.ואהרן... ומנגד, כן עשו משה ואהרן שהמשיכו הלא
 

בתחילת השיעור בסדרת שאלות מדוע טענו על פרעה הרי לא היתה לו בחירה? השפת אמת מביא את עיקרי הדברים    פתחנו
בראש  השי"ת  לעבודת  ליכנס  שרוצה  שאדם  מביא  יוסף  באמרי   . )למעיינים(  ביאור  ביתר  מובא  משה  ישמח  ובספר  בקצרה 

ריך לעבוד על מידת ההכנעה והשפלות. כידוע 'יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו'.  ובראשונה צ
ודבר זה טבע השי"ת על פי דרך הטבע כפי שכתוב בתהלים 'הן בעוון חוללתי' שבעולם הזה אי אפשר שיֶַטה האדם את נפשו 

העולם שנמשכים מאליהם לתאוות ושרירות ליבם. וא"כ יהודי חייב להכיר בזאת לטוב להתגבר על כח המתאוה. ואינו דומה אומות  
שמחמת עצמו אין לו שום כח להתגבר על הניסיונות שעובר, אלא רק על ידי כח העזר העליון המסייע בידו יכול לקדש ולטהר עצמו  

 ולהגביר חלק הטוב על הרע'...  
 

תגאה מרחיק מאיתו את העזר אלוק הזה משום ש'אין אני והוא יכולים לדור  האמרי יוסף זי"ע לבאר כי אם ח"ו האדם מ  ממשיך
'מאיליו נמשך אל    – במדור אחד'... ומאבד את כח השמירה שיש לו, וממילא נהיה משוקץ ומתועב, וכמו שמובא בפרי הארץ לשון 

ו רעה, הקב"ה חותר לו חתירה מתחת  החיצוניות'... וכפי שביארנו. אך כשאדם נכנע מלפניו יתברך כאשר מבין שגאוותו גרמה ל
כסא הכבוד. 'וכשאדם מתגאה נעשה שחוק למעלה כפי שכתוב 'ה' ישחק למו', כפי שינסה היתוש לגבר על הארי', כן הוא הגאותן, 

'ולמען תספר... את אשר התעללתי שחושב שיכול להצליח ללא עזר אלוק. ועליו כתוב לשון שחוק. וזה מה שכותבת התוה"ק,  
 התעללתי: שיחקתי. הוא ע"ד מה שביארנו. – וברש"י  ם' במצרי

 
חוטא הוא שם את עצמו במצב של הכחשה, כי מה שגורם לו לחטוא הוא הגאוה שהוא אינו זקוק לעזר, ואז חייב לעבור   כשאדם

 מצב של חטא כדי לחזור ולהבין שהוא לא יכול לעבוד לבד... 
 

אין מספיקין בידו לעשות תשובה'. מדוע? משום שהוא אינו משיג את משמעות  כן מבארים 'האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב    כמו
החטא ומשמעות התשובה. משמעות התשובה היא להכיר שהקב"ה מנהיג את האדם ודרך זה להתקשר אליו ית' ע"י הכנעה,  

אחטא ואשוב מגלה  ומשמעות החטא היא להביא את האדם למצב של שפלות כדי שדרך שם יחזור לחיות בהכנעה. אולם האומר 
את דעתו שהוא מנהל את כל התהליך גם של החטא וגם של התשובה ובזאת הוא מביא את עצמו לחיות בהכחשה, וכששב  

 בתשובה הוא מרגיש שכעת הוא 'מסודר' ופוגם גם במושג של התשובה. 
 
פלל ולא מצליח להתכוון, ללמוד  התשובה שאנו עונים לפרעה, אדם רוצה הרבה פעמים להתעלות בעבודת ה' ולא מצליח, להת זו

כיצד לנהוג, או ביאוש או בהפקרות, או  ולא מצליח להבין. ואולם כבר ר' אשר זי"ע לימד אותנו ששם יש לאדם פרשת דרכים 
בהכנעה! וההכנעה היא להכיר בעובדה שהאדם באמת לא יכול ללמוד ולא להתפלל ולא שייך לזה כלל, ורק בכח העזר אלוק הוא 
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, וכשאדם חי בהכנעה הזו, אז הוא מתקשר עם הקב"ה ויכול להתקדם, כי זו באמת הסיבה שבשלה הוא לא הצליח  מתחיה בזה 
עד עתה. א"כ כל הטענה על פרעה לא היתה הכבדת הלב, כי על זה אין לו שליטה. אך אדם שרואה שכל המדינה שלו נחרבת 

שלא מבין את המסר, ועל כן זו הטענה עליו שלא נכנע. 'עד מתי    במכות קשות, וממשיך לומר 'לי יאורי ואני עשיתיני' זהו אדם
לאתכנעא, נכון שיש הכבדת לב ואתה לא יכול לשחרר את עם ישראל, אך מה שמבקשים ממך    – מאנת לענות מפני' כתרגומו  

או לשם כדי  תבו  'בא אל פרעה'שתודה בזה שאינך יכול. ועל כן קיבל את המכות. זה מה שרצה הקב"ה ללמד את עם ישראל  
לראות גודל הפגם של המתגאה כפרעה שעד סוף המכות היה מתרחק יותר ויותר וממשיך להתגאות ולחפש תירוצים להסביר את 

ויהיה מאוס בעיניהם,   כיצד לא להתנהג  וכו'. ומזה ילמדו  ועי"ז תבואו למאור 'וידעתם כי אני ה'' המכות לכאורה על פי טבע   ,
 דם יזכה לראות והכנעה האמיתית, ובשפלות הא

 

 "אפקט הפרפר" 
 
 
 

כמה שבועות שאנו עוסקים בענייני גלות וגאולה מתוקף זמן ימי השובבי"ם בהם קוראים אנו בקריאת התורה על גלות וגאולת עם    כבר
ישראל ממצרים. הדגשנו את יסודות הפרי הארץ זי"ע והשפת אמת, שכשאדם חי באמונה אזי הוא מקיים את הבריאה ומגיע לדביקות  

 תנתק מהחיות שלו. 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 לו הקב"ה, 'וידבר  בדברי  
אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי"ה'. יסוד עצום טמון כאן. הקב"ה מבאר למשה רבינו שצריך תמיד לחיות עם מציאות ה' בכל מצב בין  

של אלוקים בחי' דין שאדם מרגיש שלא מסתדרים לו דברים וחשוך לו, והן במצב של הוי"ה הוא התגלות החסדים והשפעת טובה    במצב
וברכה, גם אז צריך אדם לחיות שזה מתת השי"ת ולא כוחו ועוצם ידו. וזהו וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי"ה. אין שום הבדל,  

חת היא לו כיצד הקב"ה מנהיג אותו. זהו תפקידינו בעולם ועל זה נקבל שכר לעתיד לבוא. אמנם זהו  משום שכשאדם מקושר לה', א
בעצמו השכר להיות 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 אותו, זהו עצמו השכר...  עבודת ה' שלו לא יסכים לקבל, מחמת שזה עצמו שזכה להגיע בע
 ואם כבר אזי יבקש שכר על הזמנים והניסיונות הקשים עד שהגיע לדביקות הזו...  

]וכן מבאר הרבי מברדיטשוב את המושג 'גיבורים ביד חלשים'. אדם שאין לו בהירות במהלך החיים זה מחליש אותו, והקב"ה בכוונה  
ב כזה שעל ידי חוסר הבהירות של האדם יתן מחשבה של ביטול שה' מנהיג אותו ויבטל את עצמו לה'. וממילא כשמתבטל מקבל  יצר מצ

 כוחות חדשים וחזקים הרבה יותר ממה שהיה לו כי הוא מתחבר למקור השפע[. 
הנהר', כל אבות האומה עברו במצרים.  גם הסיבה שהוריד אותנו הקב"ה למצרים למ"ט שערי טומאה כאמור, 'ואקח את אביכם מעבר    זו

והטעם לזה הוא כמשל הפרי הארץ באחד המקומות, לבנין שרוצים להרים אם ירימו אותו מהאמצע יישבר. והעצה היא לחפור אותו עד  
העלות את  לעומק רום יסודותיו ואז להרימו. כמו כן כדי לבנות מצב של אומה, של קבלת התורה, היו צריכים קודם להוריד את בנ"י ל 

קרי: שיקבלו על עצמם לראות ולחיות את הנהגת ה' בכל המצבים. וידבר אלקים אל משה, רק דרך ההנהגה    – הניצוצות שבתחתית היסוד  
 שתיתנו כשאתם במצב של דין רק אז תוכלו לחיות כראוי גם במצב בבחינת הוי"ה.  

 
י שאמר לעולמו די. שם זה מורה על בחינה של -לא נודעתי להם'. שדי ושמי הוי"ה -ל שד-פי זה מבואר גם מהו 'וארא אל האבות בקעל 

צמצום ועל כן התגלה הקב"ה לאבות הק' דווקא באופן זה כדי שיעבדו על עצמם לחיות שהכל זה הנהגת השי"ת וממילא ישפיעו לאחרים  
נפלא, 'וגם אני שמעתי את נאקת בני   ויקרבו את מתן תורה ששם נגלה ה' בבחינת ההוי"ה. ועפי"ז מתבאר גם המשך הפסוקים באופן

ישראל אשר מצרים מעבידים אותם'. בנ"י כששמעו ממשה רבינו ע"ה את תכלית הנהגת ירידתם למצרים שהתפקיד הוא להישאר בכל 
זה    מצב דבוק לה', אז השיגו שכל מה שמצרים עושים להם הכל מכוון לטובה, ועל כן זעקו לה' שיתן להם את הכוחות לחיות כך שהכל

לטובה ורק 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. והפרי הארץ מחדד את  

גיש שכואב לו המצבים הקשים שעובר, משמע שעדיין הוא אוחז בעצו ועוד לא נתן את הביטול השלם,  הנקודה הזו שכל זמן שאדם מר
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. 
 

תפילה, שיהיה ליבו למעלה ועיניו למטה. מבארים בשם ר' ברוך ממעז'יבוז' על מה    שעבר אחזנו בפרי הארץ בקטע שדיבר על   בשבוע
שאנו אומרים בזמירות ליל שב"ק, 'מודה אני לפניך האו"א על כל החסד אשר עשית עימדי ואשר אתה עתיד לעשות עימי'. כי בשלמא 

יין איננו כאן מה יש מקום להודות? ותירץ כי יש  על החסד אשר עשית עימדי זה מובן שאדם מודה, אמנם על החסד ה' העתידי שעד
פעמים שהקב"ה עושה חסד עם האדם אך לאדם זה נראה כרע 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 ַמַׁשק כנפיים אחד של פרפר ביבשת אחת, יכול לגרום לתנודה באויר שהולכת ומתחזקת    חוקרים
מרגע לרגע עד שכשמגיע ליבשת הסמוכה יכול לגרום לסופת צונאמי אדירה... מחקר זה יכול לתת לנו את ההבחנה כיצד כל דבר גם  

 שלכות עתידיות השלכות עתידיות ומחזק את העובדה שהקב"ה מתכנן ומשגיח על כל פרט ופרט.שאיננו רואים כאן ועכשיו יש לו ה 
 

'ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה, כי אני הכבדתי את תתבאר גם נקודת השבוע בפרשה הנוכחית, על פי דברי הפרה"א זי"ע.    ובזה
ילך לפרעה, ומדוע נתנה התורה טעם הפוך לסיבת לכתו אל    ... מקשים, הלא אם הקב"ה הכביד את ליבו זו סיבה הכי טובה שלאליבו' 

פרעה? ומבאר, שהקב"ה שלח את משה רבינו ע"ה להבהיר לפרעה שההשגחה פרטית שהקב"ה משגיח היא כה עצומה )למול טענת  
צון ה'. ולפיכך  פרעה שאין כלל השגחה פרטית( עד כדי כך שהוא נותן כח באדם למרוד בו. ותפקיד האדם הוא להתגבר ולשמוע את ר
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גם מה שמכביד את עולו על בני ישראל גם זה הוא מכוחי הוא...   –  כי אני הכבדתי את ליבוולמד אותו,  –  בא אל פרעהיתבאר מעתה, 
 ונצטט את לשונו של הפרה"א ביתר נופך בביאור זה:  

 
ה הוי"ה  שם  שהוא  פרטית  שהוא בהשגחה  לדבר בשמך  פרעה  אל  באתי  ומאז  משה  שאמר  מענין "וזהו  כידוע  הזה,  לעם  רע 

התחזקות הקליפה לעמוד על נצחונה בכפירה בהשגחה פרטית ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך בכדי להתחזק בעניינם יותר, 
 ובאמת לא ידעו כי גם זה מתת אלקים שהרי קושי השעבוד היה משלים"... 

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

הבין שאין כזה מושג אלא יש טוב לחוד ורע לחוד ח"ו ואין הם באים ממקור אחד, ועל כן התחזק לכפור בהשגחה פרטית כדי להראות  
היא בדווקא כדי שקושי שהקב"ה אומר לשלוח אך הוא בדווקא לא ישלח. אך המסר של ה' היה ברור, כי כל הכבדת הלב היתה גם  

 השעבוד ישלים ויזרז את הגאולה בפועל שייצאו אחרי רד"ו שנים במקום ארבע מאות. ואז הוברר שהכל מאת ה' עד לפרטי פרטים. 
 

כאן הצגנו את תיאוריית הדברים והכל טוב ויפה. אמנם הפרי הארץ בא לתת לנו עוד עצה מאחר ובני אדם אנחנו ואדם שנמצא ועובר    עד
ם של קשיים קשה לו להתמודד שם עם נקודת האמונה, ויכול ליפול עשרות פעמים ביום בכל החזיתות וא"כ מה העצה לזה? במכתב  מצבי

 ל' כותב הפרי הארץ את התשובה. תחילה פותח בנקודת הבסיס כפי שעושה בכל הפרשיות וכפי שנראה להלן: 
 

זאת ראינו לפעמים כמקרה כסיל כן מקרה החכם, ואמיתות הענין    "...כי השי"ת משגיח בכל רגע על כל פרט קטן וגדול, ובכל
 שהשגחת השי"ת הוא על דרך דביקות השכל שיש בינינו ובין השי"ת, וכפי שיעור דביקותו בו ית', כן שיעור ההשגחה עליו".

 
גחתו ית' בו מיד, ומי אשר  "מי שלא יסור שכלו ודביקותו ממנו ית' תמיד כן יהיה שפע הש עובר הפרי הארץ לנקודת החיזוק.  כעת  

יפנה מחשבתו לפרקים באותו פרק תמעט השגחתו מאיתו ית', אבל ח"ו לא תסור ממנו השגחתו ית' בו כל עיקר בעת הנ"ל כי 
עדיין הצל של אור הדביקות והשגחה שופע עליו כי אם שנתמעט ההשגחה ובכל זאת מחמת אור הדביקות יראה עליו ההשגחה  

שאין מחשבתו ודביקותו בהשי"ת כלל ואינו מחפש אחר דביקותו עליו הכתוב אומר ורשעים בחושך ידמו    מאיתו ית'. לא כן מי
 כנ"ל"...

 
, שאם אדם נופל עדיין לא סרה ממנו ההשגחה ח"ו כי יש לו הארה מהפעמים שכן חי בדביקות עם ה', וזה מה שיכול לתת לו  מתבאר

ה'. אך זו עדיין איננה המילה האחרונה. וכעת נותן הפרי הארץ את העצה כיצד תמיד  את הכוחות לשוב ולהתגבר ולהתחזק בעבודת  
 להישמר. 

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

והפסק   לו קטנות השכל  לך אדם שאין  להיות שאין  ית' בתורתו מצות  הדביקות... אבל  אותנו  לזאת הזהיר  ית'  הדביקות ממנו 
ואהבת לרעך כמוך, כי מידת האהבה גורם הדביקות... וכשנחשבים לאיש אחד הרי הוא מושגח ע"ד דביקות חברו ממש כגוף אחד 

 שכל האיברים מושגחים ע"י התקשרות המח והלב... 
 
חבירו מחזיקו ומושגח על ידו. וכפי שאיברי הגוף קשורים יחד, ואף על פי  העצה להיות מקושרים יחד זה עם זה ואז כל אחד שנופל    זו

שהמח והלב הם שמורים יותר מכל איברי הגוף, עכ"פ הגוף שומר עליהם והם שומרים על תקינות הגוף. כמו כן משה ואהרן שהיו קשורים  
 ת התיקון ולצאת לחירות. לה' החזיקו את כל כלל ישראל שיהיו גם הם מקושרים ועל ידי זה יוכלו לגמור א

 
 
 

The Butterfly Effect 

  
We have talked of some foundations of the Pri HaAretz, זי"ע, and the Sfas Emes. When a person lives with emunah he is upholding 
the creation and comes to cleave to the Creator Yisborach. But when he lives only according to nature, he is cut off from his life-
force. 
  

The Divrei Chaim brings in the name of the Rashba an explanation of the question of Moshe Rabenu ע"ה, to Hashem: --   למה
וידבר אלוקים   :Why have You done evil to this people?” (Shemos 5:22). And the answer of HaKadosh Boruch Hu“ הרעת לעם הזה
 Elokim spoke to Moshe and said to him, ‘I am Hashem.’” (Shemos 6:2). There is a very deep“ --  אל משה ויאמר אליו אני הוי"ה 

basic foundation here. HaKadosh Boruch Hu explained to Moshe Rabenu that he needs to always live with the reality of Hashem in 
every situation, even if he is in a situation of Elokim, the aspect of judgment, where a person feels that things are not working out for 
him and it’s dark for him. And also in the situation where he is in a situation of Hashem, where the kindnesses, good influences and 
brocha are openly revealed to him. In that situation he needs to live knowing that it is all a gift from Hashem Yisborach, and not 
coming to him through his might and the power of his hands. 
  

That is הוי"ה ויאמר אליו אני   There is no difference between the two because when a person is . וידבר אלוקים אל משה 

connected to Hashem, it’s all the same to him whichever way HaKadosh Boruch Hu leads him. That is our function in the world and 
on that we get our reward in the future world. That in itself is our reward: Living connected to the Creator. 
  

This is as it was expressed by Reb Zushya ,זי"ע, whose yarzeit is this week )ב' שבט(. He said that when he will come to Shamyim 

if they want to give him reward for his Avodas Hashem he won’t agree to it, because his reward is already that he merited to come 
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to this lowly world and here become aware of such great life-force in the way he was led…Maybe he would ask reward for the difficult 
times and tests he underwent until he came to cleave to Hashem… 
  

And also the Rebbe of Berditchev explained the concept of גיבורים ביד חלשים – (the strong in the hands of the weak). A person 

who has no clarity in his life becomes weak. HaKadosh Boruch Hu intentionally created the situation so that through that lack of 
clarity the person will think into bitul – nullification – to Hashem’s leadership, and nullify himself to Hashem. And automatically when 
he is mivatel he gets new strength, much more than he had previously, because he is joining with the Source of the abundance. 
  

That is the reason why HaKadosh Boruch Hu brought us down to Mitzraim, to the 49th level of impurity, as it is written:  אקח את
 I took your forefather Avraham from beyond the river…” (Yehoshua 24:3).  All the Avos of the“ – אביכם את אברהם מעבר הנהר

nation went through Mitzraim. The Pri HaAretz brings a moshel of a building. If you construct it from the middle it will break apart. 
The right way to do it is to dig deep foundations and then raise it up. 
  
Likewise, in order to build a nation which will receive Torah, it was necessary first of all to bring the Bnai Yisroel down to where they 
could raise up the sparks that were at the base of the foundation, so that they would take upon themselves to be aware of and live 
with the leadership of Hashem in every situation. 
  
“Elokim spoke to Moshe,” was saying that only through the way of recognizing His leadership at times of din were they able to live 
in the right way at the time of Hashem, where the kindnesses were revealed. 
  

Through this we can understand י ושמי הוי"ה לא נודעתי להם-ל שד-וארא אל האבות בק  -- “I appeared to the Avos as Kel 

Shakai, but with My Name Hashem I did not make myself known to them.” (Shemos 6:3). That Name speaks of tzimtzum 
– contraction – and therefore HaKadosh Boruch Hu revealed himself to the Avos HaKedoshim specifically in that way so that they 
would work on themselves to live with the awareness that everything is under the the leadership of Hashem Yisborach, and then 
they would automatically influence others and draw close to Matan Torah, where He was revealed in the aspect of Hashem. 
  
This also explains the further posuk in a wonderful way: “I have heard the groan of the Bnai Yisroel whom Mitzraim enslaves.”  
(Shemos 6:5). When the Bnai Yisroel heard from Moshe Rabenu, ע"ה, the reason why they were led down into Mitzraim, so that later 

they would remain steadfast, cleaving to Hashem in every situation, they grasped that everything that Mitzraim did to them was 
intended for their good. So they cried out to Hashem, asking that He give them the strength to live with the awareness that everything 
is for good, not living in the way of nature, where it seems that the Mitzri’im are enslaving them and hating them for nothing. Rather, 
they saw that the reason for it all was so that they would draw close to Hashem and pave the way to Matan Torah. 
  
The Pri HaAretz furthers this point. All the time that a person feels that his difficult situations cause him pain, it means that he still 
hasn’t reached full bitul, because the pain is a result of holding on to what he thinks should happen. But when he nullifies himself 
completely to what HaKadosh Boruch Hu decides for him, there is no reason for it to be painful. He is living in a way that everything 
is for his good. 
  
The Pri HaAretz speaks of tefillah, that a person’s heart should be raised up and his eyes looking down. Reb Boruch of 
Mezhibuzh explains what we say in the night-time zemiros of Shabbos Kodesh, “I thank you Hashem Elokenu for all the chesed 
which You have done for me, and which you will do for me in the future.” We can understand thanking Him for the chesed which He 
has done, but for the future chesed that’s not yet here, how are we thanking Him? He answers that there are times that HaKadosh 
Boruch Hu does chesed with a person, but it seems to that person to be a bad thing because it’s not the way he thinks it should be. 
Therefore, we thank Him beforehand, knowing that even in those situations where we don’t see the chesed and think it is the opposite, 
even then we thank Him since we know for sure that it is chesed. 
  
Researchers have found that a  flutter of a butterfly’s wing on one continent can cause an oscillation in the air that moves, gaining 
strength each second. When it arrives on the nearest continent, it can cause a tremendous tsunami…That research can give us the 
understanding that each thing, even though we don’t see its effect here, has consequences in the future and brings about the reality 
that HaKadosh Boruch Hu plans and supervises down to the smallest details. 
  

With this we can explain the point in our present parsha according to the words of the Pri HaAretz, אל   בא ויאמר ה' אל משה :זי"ע
.פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו..  – “Hashem said to Moshe, ‘Come to Paroh, for I have made his heart heavy.’” (Shemos 10:1). 

The question is: Since HaKadosh Boruch Hu made his heart stubborn that is the best reason not to send him to Paroh. Why does 
the Torah say exactly the opposite? It is explained that HaKadosh Boruch Hu sent Moshe Rabenu, ע"ה, to make it clear to Paroh 

that השגחה פרטית – Divine Providence – (which Paroh didn’t believe in at all) is so deep to the point where He gives room for a 

person to rebel against it. And the job of a person is to strengthen himself and hear the Will of Hashem. 
  
Therefore we can now explain, ”Come to Paroh,” teach him, “for I have made his heart heavy,” and even though Paroh has increased 
the weighty  burden on Bnai Yisroel, that is from the very power of Divine Providence… 
  
“And this is what Moshe Rabenu said, that ‘from the time that I came to Paroh to speak in Your name of Divine Providence, 
with Your Name of Hashem, Paroh has done evil to the people.’ The klipah stood strong in its denial of Divine Providence, 
and the Egyptians made the work of the Jews more difficult. And in truth they didn’t know that this was also a gift of Elokim, 
with the difficulties bringing the slavery to its end.” 
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The name Hashem refers to the continual event of יום בכל  בטובו  תמיד המחדש   – “He renews His goodness every day, 

continually.” This is what Moshe Rabenu,  ע"ה, wanted to emphasize to Paroh, but Paroh did not understand that concept. He held 

that Good is something that stands by itself and evil stands by itself,  ח"ו, and that they don’t come from the same Source. Therefore 

he strengthened himself in his denial of Divine Providence in order to show that even though HaKadosh Boruch Hu said to send the 
Jews out, he, because of that, would not send them out. 
  
But the message of Hashem was clear, that all the hardening of his heart was specifically in order that the difficulties of the slavery 
would speedily bring the redemption about. They went out after 210 years instead of 400 years. Then it was clear that everything 
was from Hashem, down to the smallest details. 
  
Until now we have presented the theory behind the events and all is good and nice. Now the Pri HaAretz comes to give us another 
way, since we are human beings and we undergo very difficult situations that challenge our emunah. We can fall tens of times a day 
on all fronts. What can we do? In his letter #30, the Pri HaAretz brings an answer: 
  
“…Hashem Yisborach watches over every moment and every detail, both big and small…and the truth of the matter is that 
the Management of Hashem Yisborach comes about through our intelligence cleaving to Hashem Yisborach. And 
according to the degree of cleaving to Him, that is the degree of His Supervision...” 
  
He explains that if a person falls, Hashem doesn’t remove His Hashgacha from him,  ח"ו, because the person still has some light from 

the times when he was living with attachment to Hashem. This is what can give him the power to return and become strong in serving 
Hashem. 
  
And this still isn’t the last word. The Pri HaAretz tells us how it is possible to always be guarded, through being connected with others. 
Then if someone falls, his friend will watch over him and strengthen him. The limbs of the body are connected. The brain and the 
heart are more protected then the other limbs. The body watches over them and they watch over the functioning of the body. 
  
Similar to this, Moshe and Aharon were connected to Hashem and they strengthened all the Jewish people, so that they would also 
be connected. Through this they were able to finish up all the tikunim – all the fixing – and go out to freedom.  
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