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 'תרומה חוזרת –מצ'ינג '
 

הדא הוא  ]ויקהל[ויעשו את כל המלאכה, }'דברי המדרש: במדרש מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. ' ]תרמ"א[

אם היו מתכנסים כל העובדי כוכבים  ,עובדי כוכביםאלו מים רבים דכתיב מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, 

את האהבה שבין הקב"ה לישראל לא היו יכולים... אבל בני עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'{. שאנו רואים אחר לבטל 

 כל החטא נתקנו בני ישראל על ידי הנדיבות'.

ויש להבין מה הפשט שאדם חוטא, וע"י כמה פרוטות שנותן לצדקה יוצא  'חטאך בצדקה פרוק',בפסוק מובא 

 מחטאו? וכן מובא כאן שכלל ישראל נתנו צדקה וכיפרו בכך על חטא העגל. לכאורה מה טמון בזה?

 , שע"ז כתיב אנכי מגן לך'...  'וכמ"ש מו"ז ז"ל כי יש נקודה בכל איש ישראל שאין שם מגע נכרי כלל

ית שיש לנו מאבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, שם אין הפגם מגיע כלל. וכפי שבקש יעקב הנקודה הפנימזו 

היינו שהפגם של קרח לא יגיע עד האבות. כמו כן מובא בשם הרה"ק בעל התניא 'בקהלם על תחד כבודי' אבינו 

זי"ע, שלכל יהודי יש נקודה של מסירות נפש שאם ידרשו ממנו להמיר דתו יבחר לקפוץ לאש ולא לעבור, על אף 

הנפש, שאותו אדם בחיי היום יום לא מסוגל לעצור את עצמו בעבור התאווה הפעוטה ביותר כאן לפתע מוסר את 

שנקודה זו אינה בשליטתו של האדם כלל, אלא דבר זה מושרש ויש לתת טעם מהיכן כח זה? מבאר בעל התניא זי"ע 

משא"כ בשאר  באדם מהאבות הק', שבעבודתם הגדולה השפיעו והשרישו לדורות עולם את הנקודה היהודית.

באומרו 'גם כך אשאר יהודי', ר"ל... ובדרך התאוות נדמה לאדם שאינו מסוגל לעצור את עצמו ולכן אינו נלחם שם, 

מליצה היה מתבטא כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל, מדוע יש כל כך הרבה מחלות לב? משום שאנשים מקילים לעצמם 

בתרי"ג המצוות ואומרים שמספיק להיות יהודי בלב. וידוע שרמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה הן כנגד איברים 

ו כל המצוות עשה ולא תעשה וממילא אין ליבו עומד ברק יהודי בלב מתנקזים אל לי וגידים שבאדם, אולם מי שהוא

 בעומס...

'אין אדם חוטא אלא א"כ נכנסה  חטא מלמדים אותנו חז"ל,להנקודה הפנימית ישנה בכל יהודי ויהודי. והטעם  עכ"פ

פו פעמייך בנעלים בת נדיב, 'וכמ"ש מה יאך בנקודה הפנימית גם הרוח שטות לא יכולה לגעת.  בו רוח שטות'.

היינו שהנקודה הפנימית נעולה היא בפני הנכרי היינו החטא שהוא ] –ש גן נעול שאין שם מגע נכרי. וכמ" –בנעלים 

וכפי שיבואר להלן  אמנם הנדיבות לב שאדם נותן היא הפותחת לו ומעוררת בקרבו את הנקודה הפנימית!כנכרי... 

ונצטט על כך שפ"א המובא בקטע הבא בסוף הקטע: ]ד"ה ולכן יכולים בכח זאת הנקודה לשוב בתשובה'.  [אי"ה.

'שכמו שאדם נותן מנכסיו השייכים לו בעבור רצונו יתברך, כן זוכה שיחזירו לו המדרגות שנאבדו ממנו ע"י  משנכנס[

ות נפש', כי כשאדם מוסר לכבוד השי"ת ובעל התניא זי"ע מכנה זאת 'מסיר'... מתן אדם ירחיב לו, וכמ"ש החטא

דבר שהוא עבד עליו בשביל שתהיה לו פרנסה, אזי בזה הוא מעורר את הנקודה הפנימית הזו של המסירות נפש 

 שביארנו לעיל. 

'התהלך לפני הנ"ל מבאר השפ"א גם בפרשת וירא ונצטט את דבריו הק': ]תרל"ט ד"ה במדרש ואחר[  קהפסו את

והיה תמים, ע"י המילה. אף כי הוא מחסר הגוף על ידי המילה מכל מקום הוא עיקר השלימות, כי בודאי האדם צריך 

להיות נתקן בכל הקומה שלו כמ"ש בצלם אלקים עשה האדם. אך אין כל אדם זוכה לזה ונתן הקב"ה מתנה לבני 

ידי זה עצמו שמחסר מגוף זוכה להארה המיוחדת למקום המילה להיותה עכ"פ מקום קדוש זה להשי"ת ועל  ישראל

 הזה. ונקרא פתח האהל ונאמר עליו זה השער לה'... ובזה נתקיים מ"ש מתן אדם ירחיב לו'...

א"כ מדברי השפ"א זי"ע, שבעבור שאדם נותן מעצמו, הן מגופו, והן מנכסיו שהן חלק בלתי נפרד ממנו אחר רואים 

ממילא החיסרון הזה הוא דווקא  תרתי משמע, –'נתינת דמים' וכפי שאומרים העולם,  שעובד עליהם לצורך חיותו,

פעולה למען השי"ת ובכך זכה לעורר את הנקודה הפנימית של השלימות שאדם מקבל מאת השי"ת משום שעשה 

וקרוניות שעגלות מפולש 'פתחו לי פתח כחודה של מחט ואני אפתח לכם פתח המסירות נפש שבו. וע"ז נאמר 

 נכנסות בו'.
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וכן התעוררות השקלים באדר שהוא כמו אלול שנתקן לתשובה מאימת הדין. כן אדר מתוך האהבה שימי  ]תרמ"א['

 ניסן ממשמשים ובאים שהוא התחדשות שניתן לבני ישראל'.

 –מיראה  השפ"א זי"ע כידוע שיש תשובה מיראה וישנה תשובה מאהבה. בימים הנוראים אנו שבים בתשובה מבאר

אימת הדין. וביומי ניסן זו תשובה מאהבה. נביא בעניין זה רעיון נפלא על המנהג לקחת בערב פסח 'מים שלנו' 

לאפיית המצות. ונקדים לכך סיפור על הרה"ק ר' מנדל'ה מרימנוב זי"ע, שחזר שנה אחת מאמירת תשליך בנהר, 

רופשיץ כבר איחרת את התשליך... אמר לו: בכוונה ופגש בדרך את הרה"ק ר' נפתלי מרופשיץ זי"ע, אמר הרבי מ

תחילה הלכתי כעת כדי לאסוף את כל העבירות שהרבי זרק... ואמנם אומרים שמה שחוזרים בתשובה מיראה בימים 

הנוראים עוזר להפוך את הזדונות לשגגות, אך בחודש ניסן ששבים בתשובה מאהבה זה עוזר להפוך את החטאים 

כעת לזכויות ואנו  בחודש תשרי בתשליך נהפכיםים את המים שלנו כדי שכל העבירות שזרקנו לזכויות ועל כן שואב

פורים, אך יום הפורים יותר גדול, משום -בנוסף לזה מבארים גם מדוע יום כיפור הינו רק כ אוספים אותם בחזרה...

  וזה יותר גדול.  שבפורים התשובה מאהבה

דשות שניתן לבני ישראל, שבחר השי"ת בנו להיות לו לעם... לכן חכמינו 'שימי ניסן ממשמשים ובאים שהוא התח

 ז"ל בחכמתם הקדימו פרשיות אלו להיות התעוררות האהבה מלמטה מקודם'.

אותנו השפ"א שבכדי לקבל את ההשפעות של חודש ניסן, נתנו לנו חז"ל עצה שנקדים לעורר את ההשפעה  מלמד

הצדקה. וזה יעורר את הנקודה הפנימית. מסופר על הרה"ק ר' משה מסאמבור על ידי המסירות נפש שנעשה בעניין 

זי"ע, שהלך פעם בשדה בחודש ניסן וכשחזר אמר שהרגיש התעוררות גדולה יותר מתמיד. ובאר הטעם משום 

ההתחדשות של הבריאה הפורחת שבה יש ניצוצות של נשמות שכל מי שהולך בדרך התורה הרי הם מסייעות לו 

כמו כן הן ארבע מקבלות את תיקונם...  ןלו להנאה וקורת רוח כדי להיכלל בו ולהיות חלק ממנו, ועל ידי זה ה וגורמות

פרשיות הללו הכנה מעליא לימי ניסן וכמה שאדם מכין את עצמו יותר בפרשיות אלו כך זוכה להתעוררות הפנימית 

 שבקרבו ומכין את הכלי שלו לקבלת השפע.

ע בפרשת שקלים, שללמד דעת לעני שבדעת היא הגדולה שבצדקות, ומבאר הטעם, שעני ובמביא השהבני יששכר 

שבדעת היינו שאין לו כלל דעת וממילא לא מחפש דעת, ועל כן כשנותנים ומעוררים בו מעט דעת זוהי גדולה 

ונהיה רעב. שבצדקות. יתירה מזו, עני שהוא רעב, ברגע שנותנים לו לאכול נהיה שבע, אך לאחר זמן שוב חוזר 

משא"כ כשמשפיעים לעני שבדעת דעת זה נשאר לאורך ימים ושנים, וגם בזה יש מסירות נפש כמו בצדקה רגילה, 

ם געדאנק אחד של דעת לקבל על חשבון דברים אחרים, וכן ניתן עשאדם מפנה מזמנו ומפנה את עצמו להאזין לשני 

 חיים שלמים של עבודת ה'. 

כלומר כל אדם בדרכים שלו כשפושט את  – 'כל הפושט יד נותנים לו'ז"ל על חודש אדר, יובן גם מה שאמרו חעפי"ז 

פותחים ומרחיבים לו משמים שפע  –ידו לתת לשני מסירות נפש הן בצדקה שבממון, הן בצדקה שבדעת, נותנים לו 

 .'מתן אדם ירחיב לו'גדול ורב בבחינת 

, כי כל המצוות שאם עושה למטה לעורר השורש מעלהוזה הרמז מחצית השקל שהעיקר החצי הב' הבאה מל'

 '.למעלה

ר את ההשפעה רהשקל מסמלת את העשייה של האדם כאן למטה, אך עלינו לדעת שכל זה נועד כדי לעו מחצית

האמתית הבאה מלמעלה. וכפי שאנו אומרים 'ומשפע מצות תפילין יתמשך עלי', כלומר אנו פועלים במעשי המצוות 

 את השפע האלוקי מלמעלה.להמשיך עלינו 

 אדר השקלים. א שמחת הנדבה שהביאו בני ישראל בכלו'משנכנס אדר מרבין בשמחה, ה

שכשאדם נותן נדבה הוא מעורר את השורש הראשון של נתינת הנדבה מוצאים בתורה ויקחו לי תרומה, הוי אומר אנו 

מעוררת בו את אדם נותן שוכשם ששם נתנו העם בשמחה כן גם הנדבה העכשווית  שהיתה בתרומת המשכן

שקיבלו עליהם בשמחה  ותמצו'ומוסיף השפ"א זי"ע, בשם הגמ' איתא  השמחה ההיא שהיתה בזמן תרומת המשכן.

ב שכתו מוכהיה בשמחה ת ישראל לשמים נדבוכל 'ממשיכה עד עתה להיעשות בשמחה.  – 'עדיין הם עושים בשמחה

בבית שני התנדבו  במקדש בימי דוד וגםוכן ' כלומר שכל אחד חפץ היה לתת. ,'במשכן ויבואו האנשים על הנשים
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והיות משנכנס אדר מרבים בשמחה, ממילא  .'אלו םכן נתעורר שמחת עבודת ביהמ"ק בימיל בשמחה עיין שם.

 כשאדם נותן את השמחה ומעורר את השמחה באה השמחה לשכון אצלו.

בחודש  עתה שאין לנו לא משכן ולא מקדש, יש להרבות בצדקה בימים אלו כאשר נתקן אח"כ מתנות לאביונים גם'ו

כי מכיון שזהו זמן של שמחה וכדי לעורר את עניין השמחה צריך האדם לעשות פעולות שעוררו בעבר את '. הזה

 השמחה כמו כן גם עתה יעורר דבר זה את השמחה אצלו.

שנתנו בחטא העגל את הצדקה בשמחה כך זה גם מבואר במה זה מתקן את החטא של כלל ישראל, כי כפי  כעת

והחידוש הגדול של השפ"א הוא משפיע עד היום הזה שהצדקה פועלת ומעוררת את שורש העניין ונתקן החטא. 

קידוש ה', אלא אף בכל ולמות על  שהנקודה הפנימית יכולה להתעורר אצל האדם לא רק כשצריך למסור את נפשו

שיותר קשה לחיות על קידוש ה' מאשר למות שמביא השפ"א נקודה זו בכמה מקומות  מעשה של מסירות נפש, וכפי

 על קידוש ה'.

* 

 החסדבגבולות 
 

מנורה, החדש, שקל. שהוא מענין פרשת שאל השואל שלשה דברים נתקשה משה עד שהראה לו הקב"ה והן "

 השקלים".

יש להבין דבר. דבשלמא בענין המנורה שצריכה כולה להיות מיקשה אחת מזהב, אפשר להבין מה נתקשה לכאורה 

משה. וכן בענין קידוש החודש שהוא ג"כ דבר מורכב, אמנם במחצית השקל לא מובן מה נתקשה, הלא בסך הכל 

 ית השקל ומה בכך?צריכים להביא כל אחד מחצ

 לבאר כל זאת בס"ד מקדים הפרה"א כמה יסודות מבריאת העולם: בשביל

כי אין סוף ב"ה דיו באלוהותו ואינו צריך לשום נברא שהרי  הראשונות לדרך כלל נחזור א "אבל בכדי להבין הענין

 חסד יבנה".עולם הכל מאיתו ולא רצה בבריאת העולם כי אם מגודל חסדו וטבעו להיטיב כמאמר 

ביארנו בשבועות קודמים כי כל סיבת הבריאה היתה מאת ה' כדי להיטיב לברואיו ולגלות כאן בעולם הזה את  כבר

היה נצרך צמצום השפע מאיתו גודל הטובה שמשפיע עלינו תמיד. ובכדי שנוכל להשיג ולהבין ולקבל את השפע הזה 

עצום. ולכן עשה הקב"ה ברוב רחמיו סדר מסוים של  יתברך, כי בלא זה לא יהיו לנו כלים להכיל כזה שפע

השתלשלות וצמצום דרך כל העולמות שברא עבור זה, וכל כמה שיורד האור ומשתלשל למטה, הוא יותר ויותר 

 עשיה.מתעבה עד שמגיע אלינו לעולם ה

נשפע ללא  מבאר הרב זי"ע שהקב"ה הוא בלי השגה ובלי גבול, וכשמשפיע החסד הלא היה צריך להיותעכ"פ 

גם לרעים וגם לטובים כי הלא חסד הוא, ודבר החסד בלי שום גבול, היה נשפע  , אך אם אמנם היהכלל גבולות

ב"ה, כי מצד כדברי הרב, וא"כ היה העולם חוזר להתפשטותו הראשונה בהיותו באין סוף  ,שאינו מוגבל אינו ניכר

עצמותו של השי"ת החסד והשפע הם ללא גבולות והוא מצד עצמו אור אין סוף ואין לנו כלל אפשרות להשיג אותו 

וכדוגמת האדם שמדליק נר בצהרי היום שאור השמש חזק פי כמה וכמה בעצמותו, ולא היה ניכר כלל שהוא חסד. 

 אור השמש...לאז אור הנר מתבטל 

מחויב המציאות לחבר ולקשר את מידת הדין עם מידת החסד, כי רק כך יכול החסד להתגלות. הדין הוא הצמצום  לכן

אומרים  של העולמות והשפע עד למימדים המתאימים לנו, הדין הוא הגבול של החסד כדי שנוכל להבין שזה חסד.

וכן מצינו ... אם הוא איש כשר וק אחריובשם הר"ר בונים מפשיסחא זי"ע שאדם שנותן צדקה בפזרנות צריכים לבד

חסד הוא" אך ההמשך של הפסוק הוא "ונכרתו שניהם", כי חסד ללא  –"איש כי יקח אחותו  שכתובתורה הק' ב

אמנם אם היה נברא העולם רק במידת הדין, גם לא היה יכול להתקיים, מחמת שלא היה ניכר  גבולות אינו חסד.

 שילוב של שניהם, חסד עם גבולות.כלל ענין החסד מהו, לכן צריך 
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"ולכן הוצרך להיות הגבלת התורה עד פה תבא, שהוא ענין הצמצום והחכמה הקדומה בכל דבר ודבר להתגלות 

אלוהותו, שהוא קיום העולם ובריאתו מתחלה ע"י חוק קצוב ושקול בפלס מאזני משפט התורה והמצוה, כמאמר 

 שנים יעבד"... ודל לא תהדר בריבו כי תקנה עבד עברי שש

אנו מבינים שכל דיני התורה הק' בשרשם הם גילוי אלוקותו יתברך וטבעו להיטיב, א"כ כמה צריכים להזהר  כעת

כי כל מה שאנו מבינים בדיני התורה הוא רק כפי צמצום השכל שלנו וכדי שנשיג את שלא לגשם את הדינים האלו. 

התורה ברמה שלנו, כפי מה שמצוה אותנו השי"ת בתורה הזו. אך במקור של התורה הזו היא עמוקה מני ים. משא"כ 

 דינים המשוערים בשכל האדם הכלה והנפסד...להבדיל דיני הגוים הם 

המה מעשי תעתועים מה לתבן את הבר וחכמת מה להם המשוער בשכל האדם הכלה  "אם אמנם בלאו הכי הבל

והנפסד, מה שאין כן תורתינו הק' שנסתכל בה וברא את העולם שהיא סוד אלוהותו יתברך... וכל אות ותיבה ענין 

 ומצוה הכל סוד אלוהותו וסוד בריאת העולמים וקיומם".

יים אם אמנם דיני התורה הק' להבדיל. שאת החוקים הפשוטים והגשמ חוקות הגוים לבין ההבדל המהותי בין זהו

אך אנו בני המלך עם ישראל יודעים להעמיק ולהגיע  לגוים. נים, אותם השאיר הקב"האהומהם שכליים מאוד ו

, שהם גבוה מעל גבוה, ולכן אף שחוקי הגוים דומים שורש הדינים וקדושת התורה היוצאת מאלו הדיניםאת  שיגלה

 לדיני התורה הלא זהו רק מעשי תעתועים כלשון הרב, כי המהות היא שונה לגמרי.

"והנה ענין דייני ישראל הצריכים להיות דבקים בה' אלקים חיים ובהתדבקם איליו ית' היו ראוים להתחסד הרבה 

א בלי גבול שהוא הראשית ותכלית הדביקות וההתפשטות בעולם כמאמר עולם חסד יבנה. והנה אותה הדביקות הי

כגודל חסדי השי"ת שאין לו סוף, אבל התורה ציוותה בגבול החסדים שלא לרחם בדין, והנה הוא מצווה לחזור מן 

החסדים עד לדין. הרי שבמשפט זה הוא מחבר ומשתף מידת הרחמים ומידת הדין שהוא תחילת בריאת העולם והוא 

 קיום העולם".

ו צריכים לדבוק במידותיו של הקב"ה מה הוא חנון אף הם... אך התורה ישראל שהם דבקים בה', לכאורה הידייני 

באר מדוע. ית בדין. ובהמשך מצווה אותם שלא לרחם בדין, ודל, על אף שהוא עני לא מרחמים עליו אם הוא יצא חייב

שזהו  רחמים אמיתייםאמנם בצורה זו שהם כובשים את הרחמים ומשתפים עימם את הדין, הם גורמים לתוצאה של 

 רצון ה' וקיום הבריאה.

התכלית של דיני התורה הם למעלה מהשגתינו, ורק מצטמצמים כאן באופנים כדוגמת "כי תקנה עבד  סיכום:ל

אחד מדיני התורה הוא עוזר כביכול לאותו דין לחזור למקורו, או לדוגמה את עברי", ולכן על האדם לדעת שכשמקיים 

האשמה.  את ם מיד במי לתלותחפשי'לרעתם', יוצאים לעיתים ממורמרים ומאנשים שבאים לדון בדין תורה ונפסק 

אך אם יתנו את דעתם שכעת כשמצייתים לדעת תורה, הם מעלים את הבחינה שהקב"ה הוריד לעולם אך ורק 

למענם ובפרטות נשגבה כזו לפי אופן וצורת התיקון שלהם. א"כ ע"י שמצייתים לדעת התורה שהיא עמוקה מני ים, 

נותנים את דעתם ברובדים הנמוכים והסתכלות שטחית, גורמים תיקון לכל העולמות ונחשבים ממש מסייעים  ולא

כפי שביארנו שאם היה העולם מתנהל רק בחסד או רק בדין היה העולם חוזר לתהו ובהו לקב"ה במעשה בראשית. 

שותפים למעשה בראשית, שזוהי מטרת  המתדיינים ם הן הדיינים והןעשיוהוא מבול העולם. אך ע"י שיתוף המידות נ

משא"כ חוקי הגוים עליהם כבר נאמר: הבריאה לעשות שיתוף של חסד ודין ועי"ז להגיע להכיר שיש בורא לעולם. 

  ה".-הללוי –"לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום 

יובן מה שנתקשה משה רבינו. מכיון שמשה רבינו הוא הדעת של כלל ישראל כלומר שהדעת היא המשפיעה, לפי"ז 

)וכפי שמצינו עפ"י א"כ השפעה היא ללא הפסק וגבול. ולכן הוצרך הקב"ה להראות לו שזה חייב להיות עם גבול. 

להתגלות אלא רק ע"י צמצום הספה"ק בהשתלשלות העולמות, שלאחר שיש השפעה רבה של אור, לא יכול הכלי 

לכן מבחינת משה רבינו שחלק מהאור מסתלק ואז מתגלה האור, כי ללא זה הוא כנר בצהרים, וזהו ענין הגבול(... 

לתת גבול ולכן דווקא רוצים שתורגש ההשפעה צריך  היה צריך לתת שקל שלם, והקב"ה למדו שלא כן אלא אם

 מחצית השקל.

דקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק, להיות נתינתו מחמת אמונתו בתורה נתן תתן שהוא "והוא ענין ארז"ל סלע זו לצ

 הגבול והכלי מחזיק ברכה והתגלות החסדים בעולם, שאם אין גבול אין עולם"...

mailto:spinkarebbe@gmail.com


5 

 לתגובות והצטרפות:

spinkarebbe@gmail.com 

חסד  –בזה הוא שהרי זה שהבן נהיה חולה זהו דין, אך הדין במקורו הלא הוא רחמים, כפי שאמרנו שעולם  הפשט

מר שהדין מגיע עד מקום מסוים אך למעלה מזה זהו רחמים גמורים, וחייבים שזה יתהפך לדין כדי שיהיו יבנה, כלו

הרחמים ניכרים. ולאדם יש את הבחירה כיצד לראות את הדין, האם כדין או כחסד במקורו. וכשמגיעים להשגה 

מרחמי ה', צריך להזכיר לו ע"י  וכח ח"וששאדם ש מראה לנו מציאותהו הוא רחמים שמגיעים ע"י הצמצום,שהחולי 

כפי שאמר דוד  "כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשיה', " הצמצום הזה של החולי, אך התזכורת הזו היא חסד מאת

שאדם חש שהקב"ה רוצה שיתקרב אליו, ואם לאו לא היה קורא לו כלל ר"ל. ואז כשרואה את הגבול הזה, כהמלך, 

י... כלומר מהפך את הדין לרחמים ע"י שנכנע לדעת התורה שהיא בעצמה מה עושה? נותן צדקה בשביל שיחיה בנ

וע"י שעשה גבול חדש, מוריד מבנו את הגבול הקודם שכעת הגבול והצמצום המקורי ביותר לגלות את החסדים. 

 נהפך ומתגלה כרחמים גמורים.

* 

 

 בוז'''שבת אין מעזלרגל 
 

הק' החדיר את הענין של אהבת ישראל ואחדות ישראל ואמר ששניהם חופפים לאהבת ה' ואחדות ה'. אנו  הבעש"ט

שות תורה ולכאורה אם הקב"ה חפץ לע'ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו,  –אומרים בי"ג עיקרים 

אנא נפשית כתבית יהבית'. 'היה תורה כזו אם לאו? אך הקב"ה כבר אמר על התורה אחרת מי אנו שנחליט אם ת

בתוך ת. התורה הק' היא עצמותו ית' שצמצם את עצמו חוקים כפי שלהבדיל יש בשאר מדינו התורה איננה ספר

עמוק עמוק מי בשורשה התורה הקדושה היא בבחינת  האותיות ומילים כדי שנוכל להבין מה כתיב בה אך למעל

 ימצאנו.

מבאר רש"י ז"ל 'אמר לו הקב"ה למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה משנה זו ב' או ג' "אשר תשים לפניהם", 

הבינם טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר אשר תשים פעמים עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי ל

מהי האריכות בביאור רש"י, ומה היתה כוונתו ע מבאר "זיבשפ"א  לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם'.

של משה רבינו ע"ה, שמסר את נפשו עבור כלל ישראל ולפתע כשמתבקש להעביר להם את פרטי דיני התורה הק', 

ומופשטת שמשה רבינו רצה להעביר את התורה הק' ברמה כזו גבוהה  הענין הואאך  בביאורה? כביכול רוצה לצמצם

 תורה מעצמם, וכל זאתקיימו את ה וכמו שכל האבות הק'שהשיג טעמה של פרה אדומה. שהוא השיג, וכמובא  פיכ

בפרטי הדינים ובכך יגשמו חלילה את  ישראל ישארו בני ,םימשום שחשש שאם יצמצם להם את התורה לפרטי דינ

שתינתן התורה לו ממה לחשוש כי אע"פ ז אמר לו הקב"ה שאין "וע. 'מטרה של התורה הק' שהיא דביקות בהה

 י פנימיותם של דברים. "עפישראל  מו אותה בנייבצמצום של פרטי דינים בכ"ז יקי

 את האדםהיא משל כדי להביא הק' תורה רה: היש לבאר מהם פנימיותם של דברים, ומהי פנימיותה של תו אמנם

יחדש חידושים בתורה, עדיין הוא מוגבל  דםאבזה כמה שבן  – ורה היא הידע, ההבנה והסברותחיצוניות התלנמשל. 

אך הפנימיות של התורה היא מוגדרת בבחינה של אמונה ואמונה היא מופשטת מעבר להשגה  מוגבלת.והבנתו 

 עד אין סוף. הבנת האדם, ומעבר ל

רמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה. אם נעשה את החשבון של כל הגדרים והסייגים המצוות מחולקות הן ל תרי"ג

של התורה הק' לפרטי פרטים נגיע בערך לחשבון של חמישים וחמשה אלף, כשאדם חושב על כך יכול לקבל 

לא , ומצוות חיות הנפשמכונים  עשהשהמצות חלישות הדעת היכן הוא אוחז בכל זה? אך השפת אמת זי"ע מבאר, 

כלומר, כשאדם עושה מצות עשה הוא מחיה את הנפש שלו. למשל כשאדם מניח תפילין או  רפואת הנפש. תעשה

מתפלל, הוא עושה פעולה גשמית עם הגוף שלו, והחלק הגשמי מעורר את החלק הרוחני שישפיע חיות לנשמת 

ת תפילין יתמשך עלי'... וכששומר את עצמו לא לעבור על מצוות לא תעשה האדם. כמו שאנו אומרים, 'ומשפע מצו

הוא רפואה לנפש שלו, כי אם יעבור על מצות לא תעשה הרי שהוא מנתק את נשמתו ממקור החיות שלה. אם כן 

 התורה היא אוצר בשביל האדם ואם שומר אותה הוא מקיים בזה את עצמו ברוחניות ובגשמיות.
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ואע"פ  'עולם חסד יבנה'.מבאר השבוע שהקב"ה ברא את העולם להיטיב לברואיו כפי שנאמר, זי"ע הארץ  הפרי

ה כל מיני מצבים בהם אינו רואה כלל את הטוב שבהם, עכ"פ אם כתוב שהעולם נברא להיטיב לברואיו, ו  שהאדם חֹו

סד. אך אם החסד יהיה אות היא שבתוך כל דבר טמון חלק טוב!! אך צריך לדעת שאמנם הטוב מתגלה דרך מידת ח

ללא גבולות לא יהיה ניכר שהוא חסד ויותר מכך הוא הופך למבול. מדוע מבול? החסד הוא רומז למים שהם השפעה 

חיובית, בתנאי שהם מוגבלים בתחום שלהם. כשיש לי כלי מוגבל אני יכול ליהנות מהמים שבידי. ואם ח"ו אין למים 

ורמים למבול. הדרך להגביל את החסד הוא ע"י מידת הגבורה. א"כ מה גבולות הם עולים ומציפים את העולם וג

שנראה לאדם כהגבלה וכמצב שהוא לא מבין מה עליו לעשות, זהו התגלמות של חסד רק שהוא כרגע בפנימיות. 

ואם האדם בוחר להביט מלמעלה למטה, אז יגלה שהוא מקבל כעת השפעה של טוב, רק שהטוב הזה משתלשל 

לבוא בדרך של הגבלה כפי שביארנו. אך אם אדם מסתכל על המצב שלו מלמטה כלומר שהוא אוחז  מלמעלה וחייב

אז נכנס לסערת רגשות  רק בשלב של הגבורות בלי להעמיק לראות שיש כאן איזה תהליך של השפעת טובה עבורו.

 וקשה לו להתמודד עם הכאב.

של הנפש רגיעות ומה יכול להועיל לו במצב הזה? , ננסה להבין מה באמת כואב לאדם כשעובר סערת רגשות אם

האדם מתבטאת דרך רמת הקשר שלו עם בורא עולם! הקשר עם השי"ת מכניס את האדם להתקשרות עם כל 

עם עצמו. כגמול עלי אמו. כמו אותו תינוק ששמח כשהוא  –הכי חשוב בעיקר והבריאה, עם משפחתו עם חבריו ו

לום, על אף שיודע שהוא לא יכול בעצמו לעשות דבר והוא נתמך... כל מעבר או סמוך על ידי אמו אז לא חסר לו כ

סערת רגשות שעוברים על האדם גורמים לו חוסר מסוים, אולם אם האדם יידע לשים את האצבע על החוסר האמיתי 

 הוא החוסר בקשר עם הקב"ה, ממילא לא יחפש להתפטר מהתגלות החוסר הגשמי שבא לידי ביטוי –שיש לו 

בצורת הכסף או הבריאות ועוד... הניסיון של האדם להשלים את החוסר הגשמי שיש לו כדי להעצים מחדש את 

 ה'אגו' של השליטה שלו על חייו, היא טעם לפגם שמסיטה את האדם מהמטרה האמיתית.

משל למלך בשר ודם  .'אמר ר' נחמיה מהו אנכי לשון מצרי הואזה נביא רעיון נורא המובא בילקוט שמעוני:  בעניין

ח עמו בלשונן של שבאים. ובא להשי ,שנשבה בנו ועשה ימים הרבה אצל השבאין. לבש אביו נקמה והלך אצלו והביאו

ישראל במצרים כל אותן השנים ולמדו שיחתן של מצרים, כשגאלן הקב"ה ובא ליתן להם את התורה  כך היו בני

בא לתת לעם ישראל שמדרש זה הינו פלא כיצד זה הקב"ה  נוך'.אמר הקב"ה הריני משיח עמהם בלשון מצרי אנכי א

ון מצרית? אמנם יש להעמיק במילה הראשונה בלשפותח את התורה הק', שכתבה כתב אשורי ולשונה לשון הקודש, 

להעצים את האגו האישי ושליטת הגוף  –שהרי כל הרעיון של פרעה היה 'לי יאורי ואני עשיתיני'... וזהו אנך ולבאר 

ל הנשמה. אך יש גם אנכי של הנשמה, ומה שהקב"ה מלמד אותנו במילה הראשונה של י' הדיברות זה שהתפקיד ע

לאנכי, כלומר לבטל את שליטת הגוף ולתת שליטה מלאה לחלק הנשמה  –של האדם הוא להפוך כל מצב של אנך 

י רצון הנשמה שזה רצון ה', אז הוא שבאדם. כיצד עושים זאת? ע"י ביטול. כשאדם מבטל את תאוותיו ורצונותיו מפנ

האנך בתוך הי' כל פעם שאדם עובד להכניס את  –זוכה לצאת ממצרים. אנכי ה"א אשר הוצאתיך מארץ מצרים 

כלומר לחיות את הפנימיות של המצב שעובר, זהו יציאת מצרים בשבילו. יתירה מזו התורה הק' בעצמה שלו 

 ות להגביר את הכוחות הפנימיים שבו על הכוחות החיצוניים. שנכתבה כך היא היא הנותנת לאדם את הכוח

זה מובא בכתר שם טוב מהבעש"ט הק', בשם הרמב"ן, שכשלאדם יש בעיה, יסלק את עצמו מהאינטרס שלו  יסוד

בדבר, ואז יידע את התשובה מה עליו לעשות. וההסבר בזה הוא כפי שביארנו לעיל. כשאדם יודע שהוא מוגבל 

החלטה בשום  לא אין לותו למקומות שגויים, וממיממילא כשהוא מוצף בסערת רגשות הרגשות שלו מושכות או

ענין. אולם אם אדם מנטרל את כוחות הגוף שלו ואת הרגשות שלו, וזהו ענין הצעקה שצועקים או כששותים 'לחיים' 

כדי לשחרר את הגוף מהתמונה, אז כוחות הנפש נכנסים לפעולה, ואדם יכול לקבל דעת כדת מה לעשות. אך כל 

יע מצב של מצוקה, הוא לא יכול לצאת ממנה. זהו הרעיון בו פתחנו, זמן שאדם חי עם האגו של השליטה שלו, כשמג

שהבעש"ט הק' החדיר את המושג שאהבת ישראל ואהבת התורה ואהבת ה' הם תחת אותה קטגוריה. הישראל 

שאנו רואים בחוץ ומתמודדים איתו, יש בו גם פנימיות, וכן התורה הק' רק נראית לנו חיצונית אך באמת שבכל דבר 

 ימיות. זה מה שאמר הבעש"ט הק' אהבת ה' זו אהבת ישראל, אחדות ישראל זו אחדות ה'.יש פנ

מבאר בפרשת שקלים שהטעם שמצוה זו של שקלים נמשכת עד עצם היום הזה, היא משום שבני ישראל  השפ"א

על מחצית השקל.  –נתנו את מחצית השקל בשמחה. כלומר שאת המצוה עשו בשמחה והכניסו אותה לתוך חפץ 
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יכה עד היום שכן היום כשאנו קוראים בשבת את פרשת שקלים אנו מעוררים את אותה שמחה שהיתה אז וממ

 ויכולים להשפיע ממנה. וזו הסיבה שקוראים פרשה זו בחודש אדר. שמשנכנס אדר מרבים בשמחה. 

ה רבינו ע"ה שמסר על כך שמשמקשה . הפרי הארץ הפרי הארץ שהבאנו לעיל יבואר עוד ענין מחצית השקל עפ"י

בהשתלשלות הבריאה בקצרה מהו נקרא דעת: נפשו עבור כלל ישראל והוא נקרא הדעת של כלל ישראל ]ונבאר 

יש את ספירת החכמה שבה אין לנו כלל השגה ומתחתיה הבינה שבה כלולים כל המידות לפני שיצאו לפועל והוא 

מח אך עדיין לא יצאה למעשה... ומתחת לבינה מגיע דוגמא לאדם שיש במוחו תכנית לבנות בנין, שכל התכנית ב

הדעת שהוא שלב התגלות המידות.[ משה רבינו היה הדעת של כלל ישראל היינו שהוא מסר להם כל השגה וכל 

שליחות שהיה לו מאת הבורא ב"ה בשבילם. וכעת מצוה אותו ה' לתת להם חצי מצוה, מחצית השקל, דבר זה היה 

, מצד אחד מחצית השקל הינה מצות נתינה שהיא ללא צריך כעת להגביל את עצמומאוד קשה למשה רבינו ש

חסד חובת ה ם חסד יבנה', שבכדי להשפיע את? אמנם כבר הבאנו לעיל 'עולגבולות, אך בתוכה מחצית שהוא גבול

ו בסיס, מחצית השקל היא על אותמצות כי אם לא יהפוך החסד למבול... ועי"ל. גם  ו.תוהמציאות היא להגביל א

זדמן אליו הילך עני. הכניס אותו האדמו"ר החידושי הרי"ם מגור זי"ע, שפעם נ וכאן נביא את המעשה הנפלא מבעל

לביתו ונתן לו לחם לאכול ובגד ללבוש, וכן מיטה נקיה וכסות לילה. למחרת בבוקר שוב נתן לו ארוחה חמה ומזינה 

האדמו"ר שב לביתו, יצא מיד שוב אל הרחוב כשהוא ממהר לאחר שהלך העני וואז שילחו לדרכו בפנים מאירות. 

לכשתצטרך... כשחזר לביתו תמהו בני  מר לו האדמו"ר: הי לך כמה מטבעותבעקבות העני. כשהצליח להשיגו א

"כ הבית ושאלוהו לפשר דבר זה, 'הלא נתת לו ארוחות ולינה וכסות השוים הרבה יותר ממעות אלו שנתת לו לאחמ

הרחמים שהיה לי  כסף הצדקה? ענה להם האדמו"ר: 'כל מה שנתתי לאותו הילך היה מחמת רגשוא"כ למה נועד 

, אך אנו צריכים לדעת שהתורה הק' מצוה עלינו לתת צדקה, צדקה זו יכולה להינתן גם בעבור מספר פרוטות... אליו

את דברי  אמרי יוסף זי"ע . על אותו הדרך היה מבאר הרה"ק'על כן נתתי לו כמה פרוטות כדי לקיים מצות צדקה

שמי שמרגיש שהוא 'מבזבז' אזי לא יוציא יותר מחומש בדרך מליצה ואמר  'המבזבז אל יבזבז יותר מחומש'המשנה 

אך מי שיש לו הרגשה שרוצה לתת יכול לתת גם יותר מכן. זו מצות מחצית השקל, מצד אחד נתינה ומצד שני בגבול 

ולכאורה מדוע הוא  ,שיחיה בני הרי זה צדיק'בשביל צדקה סלע זו ל'ברי הגמ' על פי דמחצית. ומסיים הפרי הארץ  –

צדיק הרי נותן את הצדקה בשביל רפואת בנו ולא לשם הצדקה? אך עפ"י ביאורינו מובן היטב כי אמנם ישנם אנשים 

בוראו, היא לחבר את האדם עם ששמחפשים לעשות כל מיני סגולות להצלחה אך כוונתם לברוח ממטרת הסגולה 

כמו כן אותו אחד שנותן סלע רק עושים את הסגולה כדי להתחמק מהקשר הזה וסומכים רק על כך שעשו סגולה... 

לצדקה בשביל שיחיה בני מבאר הפרי הארץ שאין כוונתו לעשות הסגולה לבד באופן מנותק, אלא להיפך עושה 

דרבה אפי' בסלע אחד שנותן בס"ה, מאמין זאת בעבור האמונה שמאמין במצוות התורה הק' צדקה מציל ממות וא

שיכול לפעול ישועות כי הוא מתחבר ע"י המצוה לקב"ה, ולכן נקרא צדיק, כי צדיק הוא המחבר והמקשר את הבריאה 

 לבוראה.

* 

 

 'אדם מועד לעולם'
 

ורש"י 'כי תקנה עבד עברי... ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני... ורצע אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם'. 

יָרַצע'. על כן רוצעים במקום  מבאר, '...אוזן זאת ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים והלך וקנה אדון לעצמו תֵּ

את אוזנו. מק' השפ"א זי"ע לכאורה היו צריכים לרצוע את אוזנו של העבד מיד כשמוכר את עצמו ולא לחכות עד 

אותו אדם שמכר את עצמו לעבד הלא נמצא  שיאמר אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא? מתרץ השפ"א

בצרה ואין לו כסף, ניסה את מזלו בכל מיני עבודות ולא הצליח, לבסוף נכשל בגניבה ונתפס, ומכיון שאין לו כסף 

לשלם את הגניבה נאלץ למכור את עצמו לעבד. לכאורה איזו טענה יכולה להיות עליו? שעשה השתדלות כדי להביא 

 מזון לפיו?

העבד הנ"ל במה הוא נמדד? התורה הק' מתחשבת במצבו הרגיש ולכן נותנת לו הזדמנות לתקן את מצבו אמנם 

ולעלות בחזרה על דרך המלך. ימכור את עצמו לעבד ירויח את לחמו ביושר, ישיב עי"כ את הגניבה אשר גנב, ולאחר 
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נים מה אומר אותו העבד? 'איני שבע שנות עבדות, ייצא לחופשי ויתחיל מסלול חיים מחדש. אולם לאחר שבע ש

רוצה לצאת לחופשי! טוב לי בחיי עבדות, חיי הפקרות'... משמע שלא חוסר הכסף הביאו לגנוב אלא מחשבות 

 אחרות היו עמו. על אחד כזה אומר רש"י 'אוזן זאת ששמעה על הר סיני... תירצע'.

 רוצה או צריך?

תנו יש רצונות ועם רצונות אפשר להתמודד על פי כל אחד מאפרמטר לבדוק את עצמו. להק' נותנת לאדם התורה 

היינו שהוא לא מסוגל והוא חייב את הדבר... הוא כבר נכנס להגדרה של  –דרך התורה. אך מי שאומר אני צריך 

מכור. הפשט 'לא אצא חפשי' הוא שאדם אומר אינני מסוגל להתגבר על תאוותי ואני צריך אותם. אז האדם משתמט 

 תעבור!!! לא מתייאשים מאף אחד ויבויות שלו בשביל התאווה. באה התורה ומלמדת אותנו יסוד חשוב:מכל המח

 שנה ועוד שנה ולבסוף יגיע היובל והאדם ייצא מזה.

 כיצד מיישמים את הדרך?

בתוך כל   -בתוכו לא נאמר אלא בתוכם 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', בפרשה הבאה מלמדת אותנו התורה הק' 

לא שייך אלי, אין לי לא חשק ולא כח לתפילה ולמצוות... כי התורה מגלה אדם שיכול לומר דבר זה אחד ואחד. אין 

ואפילו לאדם שאומר לעצמו לא אצא חפשי! אנו מוצאים בתורה שכשעמדו לנו שזה שייך לכל אדם באשר הוא נמצא. 

שהתחילו את המסעות כהיה גילוי שכינה גדול כל כך שאפילו שפחה ראתה על הים... ואילו  בני ישראל לפני ים סוף

ומבארים הספרים הק' שלא המים היו מרים אלא בני ישראל  'ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם'.כתיב במרה 

 עצמם היו מרים... ולהלן נרחיב בביאור העניין אי"ה. 

על שור תם ומועד, שהזיקו. שהתם משלם חצי נזק שכן יכול לקרוא שבהמה מזיקה  נוסף מובא השבוע בפרשה, דין

לשלם נזק שלם וכו'... אך  ז זה כבר מראה על דבר קבוע וחייביםפעם אחת. אך אם אירע הדבר שלשה פעמים א

. והדבר תֹומּוהקשורה לעניין זה. כי שור מועד שעבר בעלות לאדם אחר, חוזר לתַ מאוד מעניינת נוספת הלכה ישנה 

 החלפת הבעלות להתנהגותה של הבהמה???פלא. מה שייך 

 הסוס שידע מתמטיקה

מעשה יפה בעניין: פעם התפרסמה ידיעה שישנו סוס שיודע חשבון. הגיעו אנשים לחזות בפלא על ארבע וערכו  נביא

פרים לפי הסדר. כל זמן בעה"ב נעמד מול הסוס ושאל אותו תרגיל, והתחיל לומר את המס .לו תרגילים בחשבון

שובה הנכונה, מיד תשהתשובה עדיין לא הגיעה לתשובה הנכונה רקע הסוס ברגלו, וברגע שאמר בעל הסוס את ה

יותר ומורכבים הפסיק הסוס לרקוע... הפלא ופלא. באו אנשים מכל העולם וניסו אותו בכל מיני תרגילים מורכבים 

ואחד מהם ביקש לחצוץ  ,נכנסו לעובי הקורה לברר כיצד יתכן הדבר ובכולם ידע הסוס לענות. כמה חוקריםפחות 

כבר התחיל הסוס לזייף מעט בתשובות. ראה החוקר שיש קשר בין הדברים  ןאכבוילון בין בעל הסוס לבין סוסו. 

וביקש מבעל הסוס לעזוב את החדר. ואז ניגש אליו החוקר בעצמו ושאל אותו מאה כפול מאה? עשר כפול עשר? 

ועוד אחד, אך הסוס נשאר סוס. על עומדו יעמוד לא נע ולא זע. לא חשבון ולא כפל... לאחר מכן הסביר החוקר  אחד

כי לסוס ישנה רגישות חזקה במיוחד לאדונו, וכל זמן שלא ענו את התשובה הנכונה חש הסוס שאדונו במתח ולכן 

סק המתח באחת אצל בעל הבית ואף הסוס ע גם הוא ברגליו והיה במתח. אולם כשהגיעו לתשובה הנכונה פקַ ָר 

 שחש בכך מיד הפסיק לרקוע.

 מיהו בעל הבית?

השור נשאר שור, אמנם הטעם לנזק שהוא עושה קשור בהחלט לאופן נוכל להבין את ההלכה שהבאנו לעיל.  כעת

מחמת שהשמירה של האדון  בעליו נזק שלם,הראוי שאדונו משמר אותו. ולכן אם כבר נגח שלשה פעמים משלם 

 נפגמה! אמנם כשעובר בעלות והבעלים החדש שוב שומרו כראוי שלא יזיק חוזר להיות תם.

 האם אנו שומרים על הסוס שלנו??

העניין: גופו של האדם הוא דומה לסוס, אוכל, ישן, וצורך כל הזמן דברים. אמנם הנשמה האלוקית היא בעלת  בעומק

הבית. כל זמן שהאדם מגביר את הנפש האלוקית על הנפש הבהמית הקשורה לגוף, גם אם מעד פעם אחת, עדיין 

ב של אהבתי את אדוני וגו'... לא אצא הוא בבחינת שור תם, )ועל אף שאדם מועד לעולם(... אך אם אדם מגיע למצ

mailto:spinkarebbe@gmail.com


9 

 לתגובות והצטרפות:

spinkarebbe@gmail.com 

חפשי, והוא מרגיש כבר ָכבּול ומכור לתאוות ליבו, אז הוא צריך משהו שישנה לו בחזרה את הבעלות מהגוף לנשמה! 

שור תם. ב. לשילך לטפל בעצמו ויעשה עבודה אישית עד שיחזור להיות משור מועד לפעולה זו ישנם ב' דרכים: א. 

מבאר זי"ע בעל התניא הרה"ק  'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'.פרשה הבאה. בהתורה הק',  דרך נוספת מגלה לנו

האדם להיות בבחינה של בינוני. בפשטות מה אנו מבינים, שבינוני הוא אחד שיום כך שיראה בפרק י"ג, וכותב שם 

בקודש. אמנם כבר באר מתעלה וברגע שני מחליק למטה... והצדיק הוא אדם שכל הזמן למעלה  אחד ויום כך. רגע

ר' אשר זי"ע, מדוע הקב"ה ברא שתי כוחות בעולם? שכשאדם עולה יזכור שלא הוא עולה אלא הקב"ה מזכה אותו 

להגיע לשם. וכשלא חושב כך אלא מרגיש שכחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אז צריך ליפול כדי שיכיר 

נפל, כי כל זמן שחי בקשר בורא הוא יודע הנופל להישבר על ש וא"כ אין לאדם במציאותו ויחזור לחיות בקשר בורא.

שכל מה שעושה זה מתנת ה' ובאיזה מצב שלא יהיה ואפילו חטא גדול ביותר, עדיין הנשמה שנמצאת בקרבו טהורה 

נשמת האדם חלק אלוק ממעל מקום זה הוא שיש מקום פנימי באדם ששם הפגמים לא יכולים לפגוע,  –היא. כלומר 

כשאדם חוטא הנשמה לא נפגמת חלילה אלא מתרחקת ממנו יותר פנימה וכדי לשוב ולהשליט אותה על ממש. 

הנפש הבהמית אדם צריך רק לתת את ההכרה הזו ִלְחיֹות שהוא חייב כל הזמן את רחמי השי"ת בין בהצלחות שלו 

 וק"ו דרך הכשלונות...

 הגוף מרוצה מבעלות הנשמה!

שם הוא מקבל התחדשות תמידית שוב ושוב עד שמזכך את  –חי כך הוא מגיע לבחינת עוז וחדוה במקומו  כשאדם

עצמו להגיע למצב בו לא יצטרך ליפול במעשה אלא כבר בנפילה קטנה במחשבה יתפוס את הנקודה וישוב לקשר 

 אחת עם הנפש האלוקית.בורא הזה. וזהו מצב שבו הנפש הבהמית גם היא מקבלת את הרגיעות שלה ועושה יד 

אבא שאול אומר סימן  ,'בגמ' ת"ר המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמיםנפלא. וז"ל:  מובא בב"ח בסי' צ"ח יסוד

. נראה דהא דאמר סימן לדבר הוא לפי דקרא משמע דאין ביד האדם לכוין לבו לשמים 'תכין לבם תקשיב אזנך'לדבר 

שהרי אמר תכין לבם, דמשמע אם תכין לבם אז תקשיב באזנך... אלמא דביד הקב"ה להכין לבם שיכוונו בתפילה 

כי ים בדעתו לכוין ואלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לכוין את לבו. אפילו הכי סימן לדבר הוא שיתעורר האדם ויסכ

 אז ודאי הקב"ה עוזרו כי הבא ליטהר מסייעין לו מן השמים'. עכ"ל.

הב"ח הם מאירי עיניים ממש לעניין שאנו מדברים. האדם בפני עצמו לא יכול כלל לכוין בתפילה, ומה העצה דברי 

לקב"ה שהוא חפץ להתפלל  לסמן''היינו סימן מלשון סימון וציון דרך. האדם צריך  –א"כ לכוין בתפילה? סימן לדבר 

שאדם מכיר בכך שהקב"ה הוא מכין את לבו לתפילה והדבר כ והסימון הואלפניו ולכוין לבו ואז בודאי הקב"ה עוזרו. 

וזה מבאר לנו הרה"ק בעל היחיד שעליו לעשות הוא לבקש מה' את הרחמים שיתן לו את הכוונה, אז תקשיב אזנך! 

ר היא הדרך שהאדם מכיר באפסיותו ומכיר בחלל השמאלי שבו ישנן התאוות שמושכות ון אוהתניא זי"ע, שהדרך תיכ

אותו לתהום, ומנגד הנפש האלוקית שנלחמת כל הזמן להכריע את הנפש הבהמית. וממשיך שם לבאר שרק בעיתים 

ית ת על הנפש הבהמית, והנפש הבהממזומנים כמו בשעת התפילה וכיוצא בזה מתגברת ושולטת הנפש האלוקי

אז בבחינת שינה. אך לאחר התפילה חוזר הדבר לקדמותו שהנפש הבהמית 'חוזרת וניעורה', ועל זה היה  נמצאת

מחזיק עצמו רבה לבינוני אף שלא פסק רגע אחד מללמוד ובכל זאת היה נדמה בעיניו כבינוני וכמאמר רז"ל הלואי 

ש האלוקית שולטת יותר, וזה הזמן שאדם יכול כי זמן התפילה הוא הזמן שבו הנפשיתפלל אדם כל היום כולו... 

בלי עזר אלוק וכשהוא מצליח ויש לו את הכוחות לעשות מצוות ללכת בדרך האמת לדעת מצד אחד שהוא אינו יכול 

 ולהתפלל זהו לא בזכות כוחותיו אלא חסדי השי"ת שמזכה אותו.

 סיכום: לתת את הכרת הבעלות לבורא.

ועשו לי 'כעת נוכל לבאר היטב את כל המהלך שפתחנו בו. כי כל אדם באשר הוא אם הולך בדרך התורה של  א"כ

, ממילא לא משנה לא באיזה מצב הוא נמצא, ותמיד זוכר את תפקידו לתת את נקודת ההכרה 'מקדש ושכנתי בתוכם

ותיו שהם 'אהבתי את אדני את אשתי שהקב"ה מוליך אותו. ואם אדם מתדרדר ונהיה 'שור מועד' ומתחיל לדבר מתאו

יידע כי הוא בסכנה שלבסוף יאמר לעצמו 'לא אצא חפשי'! היינו שהנפש הבהמית שלו תתגבר עליו  עַ דֹוואת בני' יָ 

ביותר שיחשוב שהוא מכור לדבר. אך תמיד יזכור כי יש דרך חזרה כי התורה תמיד תחכה לו עד שנת היובל ושב 

 ליף את הבעלים הבהמי בבעלים האמתי היא השלטת הנפש האלוקית.לאחוזתו, לחזור בחזרה ולהח

* 
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 "חסד של אמת"
 

"פתח הרב ואלה המשפטים פירש"י ואלה מוסיף על הראשונים מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני ואח"כ לפניהם 

 ולא לפני ערכאות של גוים שמיקר שם אלילים שנאמר כי לא כצורנו צורם ואיבנו פלילים. 

ם לכאורה גשמים מורכבים כי תקנה עבד ומצות ד' שומרים כסף או כלים הענין הוא שלא לגשם מצות דינים שה

לשמור או פקדונות, כשאלת השואל שהרי לכאורה חכמת תכונה ופילוסופיא שחכמתם ובינתם לעיני העמים והיא 

 מדברת מגשמים יותר פשוטים ממצות דינים ומשפטים"...

זכינו לקבל את התורה. כעת כשאנו פותחים את התורה מקשה הפה"א בהקדמתו הלא חכמות שעבר ב"ה בשבוע 

גדולות יותר מצינו אצל הגוים מפורסמים מאוד בכל קצוות תבל כדוגמת הפילוסופיה והאסטרונומיה, ובתורתינו 

 מוצאים אנו לכאורה דינים פשוטים כמו שמירה על כילים וכדומ'? 

ותי בין חוקי הגוים וחכמתם לבין קדושת חכמת התורה ודיניה להבדיל בין הקודש ובין להבין את ההבדל המהכדי 

 דרך התורה הק'. –החול, נחזור מעט אחורה לנקודת ההתחלה של בריאת העולם ומטרתו 

דרך כלל נחזור אל הראשונות כי אין סוף ב"ה דיו באלוהותו ואינו צריך לשום נברא שהרי  "אבל בכדי להבין הענין

 הכל מאיתו ולא רצה בבריאת העולם כי אם מגודל חסדו וטבעו להיטיב כמאמר עולם חסד יבנה".

י להיטיב לברואיו ולגלות כאן בעולם הזה את ביארנו בשבועות קודמים כי כל סיבת הבריאה היתה מאת ה' כד כבר

גודל הטובה שמשפיע עלינו תמיד. ובכדי שנוכל להשיג ולהבין ולקבל את השפע הזה היה נצרך צמצום השפע מאיתו 

יתברך, כי בלא זה לא יהיו לנו כלים להכיל כזה שפע עצום. ולכן עשה הקב"ה ברוב רחמיו סדר מסוים של 

העולמות שברא עבור זה, וכל כמה שיורד האור ומשתלשל למטה, הוא יותר ויותר השתלשלות וצמצום דרך כל 

מתעבה עד שמגיע אלינו לעולם העשיה, ]כידוע מספרים שעולם האצילות הוא כולו טוב ואין שייך בו כלל רע או 

צי חצי, שליטה של הסט"א, ועולם הבריאה שמתחתיו הוא רובו טוב ומיעוט רע מתגלה בו, ועולם היצירה הוא ח

ובעולם העשיה מתגלה רוב רע ומיעוטו טוב. ולכן כשמתגלה השפע הרוחני של השי"ת בזה העולם, הוא מתעבה 

כ"כ עד שבעינינו נראה כדבר גשמי לחלוטין. כגון אם הקב"ה משפיע לנו שפע דרך מידת חסד. המידה משתלשלת 

אכילה, ואז נגלה לעיניו מאכל טעים וחושק לכאן דרך כל העולמות ומתעבה מאוד עד שמגיעה לאדם בתור תאות ה

לאוכלו, אך האמת היא שהחשק הזה לאוכל הוא במקורו קדוש מאוד, שפע אלוקי שמגיע מעולם שכולו טוב, רק כאן 

זה נגלה בתור מאכל טעים מחמת עביות החומר שיש כאן. ומי שעיניו עיני השכל מיד עושה ברכה ומכוון להודות 

ת הכיסוי והמלבוש של האור הזה ע"י שמכיר מהיכן מקורו, וזוכה ליהנות מהשפע הזה ומקבל לה', וכך מגלה ומסיר א

 ממנו כוחות רוחניים[...

מבאר הרב זי"ע שהקב"ה הוא בלי השגה ובלי גבול, וכשמשפיע החסד הלא היה צריך להיות נשפע ללא עכ"פ 

לרעים וגם לטובים כי הלא חסד הוא, ודבר גבולות כלל, אך אם אמנם היה החסד בלי שום גבול, היה נשפע גם 

שאינו מוגבל אינו ניכר, כדברי הרב, וא"כ היה העולם חוזר להתפשטותו הראשונה בהיותו באין סוף ב"ה, כי מצד 

עצמותו של השי"ת החסד והשפע הם ללא גבולות והוא מצד עצמו אור אין סוף ואין לנו כלל אפשרות להשיג אותו 

ר כלל שהוא חסד. וכדוגמת האדם שמדליק נר בצהרי היום שאור השמש חזק פי כמה וכמה בעצמותו, ולא היה ניכ

 אז אור הנר מתבטל לאור השמש...

מחויב המציאות לחבר ולקשר את מידת הדין עם מידת החסד, כי רק כך יכול החסד להתגלות. הדין הוא הצמצום  לכן

א הגבול של החסד כדי שנוכל להבין שזה חסד. אומרים של העולמות והשפע עד למימדים המתאימים לנו, הדין הו

בשם הר"ר בונים מפשיסחא זי"ע שאדם שנותן צדקה בפזרנות צריכים לבדוק אחריו אם הוא איש כשר... וכן מצינו 

חסד הוא" אך ההמשך של הפסוק הוא "ונכרתו שניהם", כי חסד ללא  –בתורה הק' שכתוב "איש כי יקח אחותו 

. אמנם אם היה נברא העולם רק במידת הדין, גם לא היה יכול להתקיים, מחמת שלא היה ניכר גבולות אינו חסד

 כלל ענין החסד מהו, לכן צריך שילוב של שניהם, חסד עם גבולות.
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דבר להתגלות "ולכן הוצרך להיות הגבלת התורה עד פה תבא, שהוא ענין הצמצום והחכמה הקדומה בכל דבר ו

אלוהותו, שהוא קיום העולם ובריאתו מתחלה ע"י חוק קצוב ושקול בפלס מאזני משפט התורה והמצוה, כמאמר 

 ודל לא תהדר בריבו כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד"...

טבעו להיטיב, א"כ כמה צריכים להזהר אנו מבינים שכל דיני התורה הק' בשרשם הם גילוי אלוקותו יתברך ו כעת

שלא לגשם את הדינים האלו. כי כל מה שאנו מבינים בדיני התורה הוא רק כפי צמצום השכל שלנו וכדי שנשיג את 

התורה ברמה שלנו, כפי מה שמצוה אותנו השי"ת בתורה הזו. אך במקור של התורה הזו היא עמוקה מני ים. משא"כ 

 .משוערים בשכל האדם הכלה והנפסד..ים הלהבדיל דיני הגוים הם דינ

"אם אמנם בלאו הכי הבל המה מעשי תעתועים מה לתבן את הבר וחכמת מה להם המשוער בשכל האדם הכלה 

נין והנפסד, מה שאין כן תורתינו הק' שנסתכל בה וברא את העולם שהיא סוד אלוהותו יתברך... וכל אות ותיבה ע

 ומצוה הכל סוד אלוהותו וסוד בריאת העולמים וקיומם".

משל מהבעש"ט הק', למלך אחד שהרגיש שהולך למות ורצה להוריש לבנו את כל חמדות אוצרותיו. אך ידע  ישנו

ובנה חדר מיוחד שבו ישכנו כל שאימתי שימות מיד יכנסו כל השרים והמשרתים ויקחו הכל. לכן הגה רעיון במוחו, 

אוצרות המלוכה. אך ללא שידעו הכין מבעוד מועד חדר נוסף מתוך החדר הזה בעלת כניסה נסתרת ושם החביא 

את האוצרות המיוחדים יותר. ואף באותו חדר עשה חדר נוסף שאיליו יכול להכנס רק מי שיודע בדיוק את מקום 

ת עיקר אוצרות המלוכה שעליהם עמד כל הארמון... ויהי היום והמלך הכניסה, מחמת שהיה כ"כ מוסתר, ושם שם א

מת, וכל השרים רצו מיד לתפוס את כל האוצרות ורוקנו את כל החדר. אך בן המלך שידע היטיב את דלת הסתרים 

 הצליח להניח את ידיו על האוצרות האמיתיים...

להבדיל. שאת החוקים הפשוטים והגשמיים אם אמנם  ההבדל המהותי מול חוקות הגוים לבין דיני התורה הק'כמו"כ 

הם שכליים מאוד והומאנים, אותם השאיר הקב"ה לגוים. אך אנו בני המלך עם ישראל יודעים להעמיק ולהגיע 

להשיג את שורש הדינים וקדושת התורה היוצאת מאלו הדינים, שהם גבוה מעל גבוה, ולכן אף שחוקי הגוים דומים 

 הו רק מעשי תעתועים כלשון הרב, כי המהות היא שונה לגמרי.לדיני התורה הלא ז

"והנה ענין דייני ישראל הצריכים להיות דבקים בה' אלקים חיים ובהתדבקם איליו ית' היו ראוים להתחסד הרבה 

אותה הדביקות היא בלי גבול  שהוא הראשית ותכלית הדביקות וההתפשטות בעולם כמאמר עולם חסד יבנה. והנה

כגודל חסדי השי"ת שאין לו סוף, אבל התורה ציוותה בגבול החסדים שלא לרחם בדין, והנה הוא מצווה לחזור מן 

החסדים עד לדין. הרי שבמשפט זה הוא מחבר ומשתף מידת הרחמים ומידת הדין שהוא תחילת בריאת העולם והוא 

 קיום העולם".

על הרבי מברדיטשוב זי"ע שהיה קדוש עליון, עד שאמרו צדיקים שאם רק מזכירים את השם ברדיטשוב, מספרים 

כבר מעוררים בזה רחמים גדולים על עם ישראל... ובכן, ביום השוק של העיירה ניסה יהודי אחד את מזלו בתיווך 

ד השוק סוחר עם בהמות שרוצה עבורם תבואה, ובצד השני גילה סוחר שחפץ סחורות, והנה נגלה לעיניו בצ

בהחלפה, תבואה תמורת בהמות. אך אם יציע את שירותיו אף אחד לא יפנה לעברו מאחר והיה "מתווך מתחיל". 

גרה לכן ניגש לאחד המתווכים הגדולים באיזור השוק והציע לו את התיווך הנ"ל תמורת כך וכך אחוזים. לאחר שנס

העיסקה, ביקש היהודי את חלקו בתיווך אך למתווך ה"גדול" לא היה פנאי לשמוע אותו... בצר לו פנה היהודי אל 

הרבי מברדיטשוב, והלה שלח את משמשו לקרוא ליהודי ההוא. לאחר ג' פעמים "נאות" האיש לפנות מזמנו ולבוא. 

וך כל מיני בוקי סריקי ותירוצים שונים ומשונים... שאלו הרבי מדוע לא מקיים את הבטחתו בעיסקה? טען אותו מתו

או אז אמר לו הרבי: ראה, אף אני עוסק בתיווך. ופעם אחת הסתובבתי בעולמות העליונים וראיתי שם ג' דברים 

מיותרים, מחילה, סליחה, וכפרה. למלאכים ושרפי מעלה אין מה לעשות במושגים אלו, על כן באתי לפני הקב"ה 

לי הצעת תיווך, אתם תתנו לי את ג' הדברים האלו, ואני אתווך לכם ג' דברים מן העולם הזה שאין  ואמרתי לו: יש

לאף אחד חפץ בהם, והם, חטאים, עוונות, ופשעים. והקב"ה הסכים לעיסקה. אך כשהגעתי לביהמ"ד להציע את 

"ה הלא יש כאן עוד ג' דברים העיסקה לא הסכימו לה האנשים. א"כ חזרתי וניסיתי להעלות את המחיר, ואמרתי לקב

שכאן אין לכם מה לעשות בהם, ואצלינו חשובים הם עד למאוד והם, בני, חיי, ומזוני. א"כ הבה ניקח גם אותם 

בתמורה, והקב"ה הסכים. וגם אנשי העוה"ז שמחו מאוד. אך כיון שאני הייתי המתווך נתן לי הקב"ה "דמי תיווך" 
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ג' הדברים הללו. ועתה אם הנך עומד בהסכם ונותן לו את המגיע לו, אשפיע  והם, שאני יוכל להשפיע לאחרים את

 לך בני חיי ומזוני רויחי, אך אם תעמוד בסרובך רע ומר יהיה גורלך...

ישראל שהם דבקים בה', לכאורה היו צריכים לדבוק במידותיו של הקב"ה מה הוא חנון אף הם... אך התורה דייני 

ן, ודל, על אף שהוא עני לא מרחמים עליו אם הוא יצא חייב בדין. ובהמשך יתבאר מדוע. מצווה אותם שלא לרחם בדי

שזהו  רחמים אמיתייםאמנם בצורה זו שהם כובשים את הרחמים ומשתפים עימם את הדין, הם גורמים לתוצאה של 

 רצון ה' וקיום הבריאה.

, ורק מצטמצמים כאן באופנים כדוגמת "כי תקנה עבד התכלית של דיני התורה הם למעלה מהשגתינו לסיכום:

עברי", ולכן על האדם לדעת שכשמקיים את אחד מדיני התורה הוא עוזר כביכול לאותו דין לחזור למקורו, או לדוגמה 

אנשים שבאים לדון בדין תורה ונפסק 'לרעתם', יוצאים לעיתים ממורמרים ומחפשים מיד במי לתלות את האשמה. 

ו את דעתם שכעת כשמצייתים לדעת תורה, הם מעלים את הבחינה שהקב"ה הוריד לעולם אך ורק אך אם יתנ

למענם ובפרטות נשגבה כזו לפי אופן וצורת התיקון שלהם. א"כ ע"י שמצייתים לדעת התורה שהיא עמוקה מני ים, 

ונחשבים ממש מסייעים ולא נותנים את דעתם ברובדים הנמוכים והסתכלות שטחית, גורמים תיקון לכל העולמות 

לקב"ה במעשה בראשית. כפי שביארנו שאם היה העולם מתנהל רק בחסד או רק בדין היה העולם חוזר לתהו ובהו 

והוא מבול העולם. אך ע"י שיתוף המידות נעשים הן הדיינים והן המתדיינים שותפים למעשה בראשית, שזוהי מטרת 

יע להכיר שיש בורא לעולם. משא"כ חוקי הגוים עליהם כבר נאמר: הבריאה לעשות שיתוף של חסד ודין ועי"ז להג

 ה".-הללוי –"לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום 

* 

 

 "החסד שבדין"
 

"שאל השואל שלשה דברים נתקשה משה עד שהראה לו הקב"ה והן מנורה, החדש, שקל, שהוא מענין פרשת 

 השקלים".

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. פרש"י ואלה מוסיף על הראשונים מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני, ואח"כ 

פני ערכאות של גוים. הענין הוא שלא לגשם מצות דינים שהם לכאורה גשמים מורכבים כי תקנה לפניהם ולא ל

 עבד וד' שומרים"...

' כותבת לנו השבוע מצוות ודינים הקרובים אל השכל. ואם אמנם בצורה שטחית נראה ח"ו שאין הבדל הקהתורה 

 משמעותי בין דיני התורה לדיני העכו"ם, הרי שבא הפרה"א זי"ע לבאר לנו היטב את ההבדל התהומי שביניהם. 

חכמתם ובינתם לעיני העמים, אם אמנם בלאו הכי הבל המה מעשי "שהרי לכאורה חכמת התכונה ופילוסופיה ש

 תעתועים מה לתבן את הבר וחכמת מה להם המשוער בשכל האדם הגשמי הכלה והנפסד"

 חוקי העכו"ם בנויה על בסיס הגיון שכל אנוש אשר הוא עצמו מוגבל, ואף המערכת הרוחנית שלהם כזו מערכת

היא. אולם מה שלמעלה מזה היכן שהשכל אינו משיג, שם אין להם הסכמה ולא הכנעה למה שאינו מובן להם. 

משא"כ דיני התורה הק' שהביטול לדיניה הוא מעבר למושג לנו, וגם כשלומדים ומבינים ומשיגים מצוות מעשיות 

גה. והדרגה של היהודי היא להיות כפוף כגון ד' שומרים ופקדונות וכדו', יש בכל מצוה כזו שורש למעלה מן ההש

 לדיני התורה ולו רק מפני שהוא עצמו נחצב מאותו שורש, קוב"ה ואורייתא וישראל חד אינון.

"אבל בכדי להבין הענין דרך כלל נחזור אל הראשונות כי אין סוף ב"ה דיו באלוקותו ואינו צריך לשום נברא שהרי 

כל מאיתו ולא רצה בבריאת העולם כי אם מגודל חסדו וטבעו להטיב כמאמר עולם חסד יבנה בכדי שיהיה למי ה

 להטיב".

מתבאר שכל צמצום הוא חסד בשורשו, על אף שבעינינו נדמה כדין. משום שזהו האופן היחיד בו מתגלה אלינו א"כ 

ן עשה זאת הקב"ה בצורה של השתלשלות וצמצום כפי שביארנו בשבועות קודמים, שהמים החסד שלו ית'. וביודעי
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ע"י  –רומזים לחסד וטבעם להתפשט אך גבול שם ה' למים, האומר לים עד פה תבא. ובזה מתגלה החסד האמיתי 

רצונו להשפיע,  הגבול. כי ללא הגבול לא היה ניכר החסד, ואם הקב"ה היה משפיע חסד לרעים ולטובים כאחד, מפני

הרי לא היה ניכר שוע לפני דל, ועוד יותר מכן שהיה העולם חוזר לפשיטותו הראשון מאחר ואין שום צמצום וחילוק 

 בין אורו ית' לבין ההשפעה שמתקבלת בעולם... 

ק קצוב בפלס מאזני משפט התורה והמצוה, "לכן הוצרך להיות הגבלת התורה... שהוא קיום העולם ובריאתו ע"י חו

 כמאמר ודל לא תהדר בריבו שלא לרחם בדין".

שאינו שומר את התורה הוא הנמצא בתוהו ובוהו, וממשיך עליו את הדין הכי גדול. משא"כ אין לך בן חורין אלא מי 

לט על עצמו ועל כולם, ומי שלא הולך כך הוא הנשלט ביד מי שעוסק בתורה ומי שהולך בדרך התורה הוא השו

 תאוותיו. כי הגבול שעושה התורה, שם הוא גילוי כבוד השי"ת, וקיום העולם.

 "והנה ענין דייני ישראל הצריכים להיות דבקים בה', והיו ראויים להתחסד הרבה"...

לאחר שביארנו לשם מה כל ההשתלשלות שמקורה בהתגלות החסדים, ודיני התורה שמקורם ממקום גבוה, כעת 

ניתן להבין עוד נדבך בהשתלשלות הזו, והם דייני ישראל הצריכים בתוקף תפקידם הרם לידבק בה'. ומכיון שה' קל 

ם הם היו צריכים לרחם בדין ללא גבול עד אי"ס ב"ה. אבל לשם כך ציוותה התורה רחום וחנון עד אי"ס ב"ה, הרי שג

לדין, ומתברר ע"י המשפט  –שלא לרחם בדין. משום שאז מתגלה רצון ה' בקיום העולם, ע"י שחוזר הדיין מן הרחמים 

יהא ניכר החסד. שזה תחילת הבריאה כדי ש –שמחבר בין מידת הרחמים למידת הדין, ומחבר חסדים וגבורות יחד 

ואמנם לאחר פסק הדין יכול הדיין לתת צדקה לעני כפי צורך מחייתו ולקיים בזה מצות צדקה, אך בעת המשפט 

היכן שמתגלה קיום העולם דרך הצמצום שמתגלה בתורה הק', שם אסור לו לרחם, משום שאז מתגלה התהליך 

התורה שמצמצמת את הרחמים, ואז מתגלה החסד שהיה בבריאת העולם, שהוא רחמי הדיין עד אין סוף, וציווי 

 האמיתי כמו שהוא צריך להיות, וכמו שהיה בבריאת העולם ולכן זהו קיום העולם. 

מבאר הפרי הארץ את מאמר הגמ', "מאן דבעי להוי חסידא יקיים מילי דנזיקין", כי לכאורה חסיד זהו המתחבר לפי"ז 

ינו מובן כי עצם החיבור ע"י הצמצום והגשם זהו רצון ה' בגילוי השכינה לקונו ללא שום סממנים גשמיים. אך לפי דבר

 בבריאה. 

 "וזהו ארז"ל שהדן דין אמת נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית"...

. שבתורה כל פרט ופרט מתחבר לשורשו הראשון, משא"כ ההבדל המהותי בין התורה הק' לבין חוקי העכו"ם זהו

חוקי העכו"ם על אף שהם דינים שוים, וכמו שפוסקים בבית הדין כך להבדיל פוסקים בבית המשפט. אך ההבדל 

הוא עצום, שכן בדיני התורה יש לנו את המצוה לתת את הביטול והחזרת הרחמים וכו', משא"כ בערכאות של גויים 

י השכל בלבד ללא שום התחברות אל השכל הראשון של ההתפשטות. וזהו שאמרו חז"ל 'אל יאמר הדין משוער עפ"

אדם אי אפשי בבשר חזיר אלא אפשי וארי' הוא דרביע ליה', כלומר אם אדם לא אוכל חזיר מפני שהוא סולד מהטעם 

שלא נאכל אז הוא מתחבר שלו, הרי שלא עשה בזה ולא כלום. אך אם אומר שטעמו ערב מאוד אך רצון התורה הוא 

לרצון העליון של זה. וזה הביאור גם 'גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה', על אף שנראה שמי שאינו מצווה 

ועושה יותר גדול משום שעל אף שאינו חייב בכל אופן עושה. רק הביאור הוא שזה שמצווה ועושה הוא זה שמקשר 

מחמת הציווי לבד בלי לבחון אם זה נוח לו או לא. משא"כ מי שאינו מצווה לא את עצמו ע"י העשיה לציווי ועושה 

 יכול לקשר את העשיה שלו לשכל העליון. 

 "וזהו ענין מחצית השקל שנתקשה משה שהוא הדעת"...

ות, והמחצית הוא ההגבלה של החסדים. וא"כ זה סותר זה את זה. אך השקל היא השפעה ונתינה והתפשט נתינת

הקב"ה הראה למשה רבינו את הענין שביארנו, שכל רחמים שמחזירים חזרה למקור זה יוצר התהוות הכלי. כמו 

שאחר שהאור חוזר ישנה האפשרות של יצירת הכלי דווקא ע"י חזרת האור והתעבותו... וממילא כל חסדים וגבורות 

הקו האמצעי. וזה מה שמובא בגמ', הנותן סלע לצדקה על מנת  –צר כלי של הדעת שהוא המקשר שבשניהם יו

שיחיה בני הרי זה צדיק גמור. משום שנתינתו היא מחמת שמאמין בתורה שכותבת 'נתן תתן', וא"כ הוא הגבול 

דיק הוא המקשר כל דבר בחזרה שעושה את הכלי לכלי מחזיק ברכה. ולכן אומרת הגמ', הרי זה צדיק גמור, כי צ

 לבורא ית'.
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* 

 

 תאמין" -געת ומצאת "י
 

"פתח הרב ואלה המשפטים פרש"י ואלה מוסיף על הראשונים מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני ואח"כ לפניהם 

 פלילים.  ולא לפני ערכאות של גויים שמיקר שם אלילים שנאמר כי לא כצורינו צורם ואויבינו

הארץ זי"ע בא בפרשה זו לבאר לנו מהו סוד עומק גדלות התורה ואת ההבדל התהומי בין משפטי התורה אמת הפרי 

להבדיל לבין חוקי הגויים על כל המשתמע מכך. אך תחילה יש להבין, מה טמון בעומק הפשט ברש"י שדווקא כאן 

לנו 'מה ראשונים מסיני אף אלו מסיני'? ועוד יש להבין, אם ישנו שופט שאינו דן על פי דיני  בפרשת משפטים מגלה

 התורה אך פוסק את הדין באופן שווה לדין התורה מדוע לא יהיה ניתן לסמוך על פסיקתו???

לנו בפסיקת להבין את הענין נביא את דברי הפרי הארץ זי"ע, מהי בכלל התורה ומהם דיני תורה ומה הקשר ש כדי

 דין תורה לתורה דווקא.

"הענין הוא שלא לגשם מצות דינים שהם לכאורה גשמים מורכבים כי תקנה עבד ומצות ד' שומרים כסף או כלים 

 לשמור או פקדונות כשאלת השואל שהרי לכאורה חכמת תכונה ופילוסופיא שחכמתם ובינתם לעיני העמים והיא

מדברת בגשמים יותר פשוטים ממצות דינים ומשפטים, אם אמנם בלאו הכי הבל המה מעשי תעתועים מה לתבן 

את הבר וחכמת מה להם המשוער בשכל האדם הגשמי הכלה והנפסד, מה שאין כן תורתינו הקדושה שנסתכל בה 

 וברא את העולם".

יודעים כי הקב"ה ברא את העולם על פי התורה שנכתבה זמן רב קודם לכן. וכל התורה הינה צמצום של אורו אנו 

יתברך עד לדרגה שלנו כלל ישראל כדי שנוכל להיות מחוברים וקשורים להשי"ת על אף החומריות שאנו מכוסים 

פן כדי שאנו במקרה מסוים נוכל גם בה. א"כ כל דין ומשפט שכתוב בתורה הוא בעצם אור אלוקי המכוסה בזה האו

שם לגלות את חיות השכינה. ובהמשך נראה מה תפקידו של הדיין בזה. אולם עכ"פ מכיון שכל העולם הושתת על 

 התורה, פה טמון האור הגדול של תיקון הבריאה אם נציית לדיני התורה. 

התורה הק', כי שכל האדם הינו כלה ונפסד השוני העצום בין פסיקה שלא עפ"י דין תורה לבין להבדיל פסיקת  זהו

והיום סובר כך ומחר אחרת. אך בדיני התורה הק' טמון הקישור של השתלשלות כל העולמות, וכשאדם מציית לדין 

 תורה הרי הוא קושר את עצמו עד לתחילת ההשתלשלות ומקיים בכך את כל העולמות.

אמת על פרשת יתרו ]תרל"ה[ מביא ביאור מיוחד שנותן כיוון ליסודו של הפרי הארץ. כתוב "ויעמוד העם על בשפת 

משה מן הבוקר עד הערב", מבאר השפ"א כי בוקר הוא בחינה של 'אור' הוא הקב"ה בכבודו ובעצמו, וערב הוא 

שני אנשים בעולם הזה עולם בחינה של צמצום של האור, הוא ההשתלשלות של הקב"ה עד המקום בו עומדים 

העשיה ויש ביניהם דין תורה. ותפקיד הדיין הוא לפרסם את שם ה', שזה חייב וזה זכאי, וזהו הביאור ויעמוד העם על 

משה מן הבוקר עד הערב, כי משה רבינו ע"ה המשיך כל פסק של דין תורה מאור אין סוף עד מקום ההשתלשלות 

 שהגיע לפניו.

יון באותו ענין כתיב 'כל הדבר הגדול יביאון אל משה וכל הדבר הקטן ישפטו הם'. כך יעץ יתרו מביא השפ"א רע עוד

יביאון אל משה'. ויש להבין מדוע שינה הפסוק מגדול  הקשהלמשה רבינו ע"ה. אך מה כתיב לאחר מכן, 'כל הדבר 

משאר דיני העכו"ם להבדיל.  לקשה? אך זאת ללמדינו כמה שונה דין התורה הק' וכל המהלך של משה רבינו ע"ה,

כי הלא נהוג כידוע בבתי המשפט שאין דנים בבתי המשפט הגדולים אלא מסכום מסוים, וכל סכום קטן מזה דנים 

בבית המשפט לתביעות קטנות. אך משה רבינו לימד אותנו שאין זה כך אלא דין פרוטה כדין מאה ולא משנה כלל 

שהינו מסובך באיכות פסיקתו  הקשהנו עפ"י דיין רגיל ידונו, אך דבר מהו סכום התביעה אלא כל דבר שאפשר לדו

 הוא היה נפסק על פי ראייתו הק' של משה רבינו שהיה יודע לכוון כל פסק לשורשו...
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בזוה"ק קוב"ה ואורייתא וישראל חד אינון. ומבאר בעל ה'מאור עיניים' זי"ע לכאורה איך יתכן לומר כן שחד  כתוב

ה אין ואי אפשר להשיגו כלל? אמנם הביאור הוא שלכך ברא הקב"ה את העולם עפ"י התורה שהיא אינון הלא הקב"

 המקשרת אותנו ממש אליו ית', ומי שהולך בדרך התורה ומכניע את עצמו לדיני התורה הוא זוכה לעשות רצון ה'. 

עשה ושס"ה לא תעשה ומייחס  'חרדים' שמבוסס על פי ר' חיים ויטאל זי"ע, מביא את כל פרטי המצוות רמ"ח בספר

אותם, כל מצוה ומצוה לאיזה אבר או גיד מרמ"ח איברים ושס"ה גידים היא שייכת. כי כל מצוה ומצוה יש לה שורש 

 עליון למעלה, וכל העולם הזה הוא דוגמת העולמות העליונים. 

גודל ההשגה של מצוות התורה כי שביארנו שאמנם הקב"ה והתורה הם עליונים מאוד ולעולם לא נוכל להגיע ל אהו

כדאיתא, ולגדולתו אין חקר... אך לפחות אנו יודעים שכל מצוה מהתורה ניתנה בכזה צמצום גדול עד לשכלנו הקטן 

 כדי שנוכל עי"כ להתחבר לשורש התורה ולהגיע לדביקות בה'. 

די שיגיד לו לאיזה איבר בדיוק על הרבי מזידיטשוב זי"ע, שאם היה חש כאבים בגופו היה הולך לרופא רק כ מספרים

שייך הכאב, ואת השאר כבר היה עושה לבד ע"י מצוות באותו האבר... אצל ר' אשר זי"ע מספרים כי היו אנשים 

שקשורים ודבוקים בו ובדרכו והורה להם לעבוד 'לבד' על מחלות וכדומ' שיקשרו כל דבר לבורא ית'. ואמנם אנשים 

 פן זה, לא היו צריכים כלל לא רופא ולא תרופות...אלו במשך כמה שנים שהתנהגו באו

"אבל בכדי להבין הענין דרך כלל נאמר לחזור אל הראשונות כי אין סוף ב"ה דיו באלהותו ואינו צריך לשום נברא 

ם חסד יבנה בכדי שיהיה שהרי הכל מאיתו ולא רצה בבריאת העולם כי אם מגודל חסדו וטבעו להטיב כמאמר עול

למי להטיב. ולהיות חסד הנשפע מאין סוף ברוך הוא ג"כ אין סוף לרעים ולטובים ולא ניכר שוע לפני דל שהוא בלי 

גבול... לכן היה צריך להיות הגבלת התורה עד פה תבא שהוא ענין הצמצום והחכמה הקדומה בכל דבר ודבר 

מתחלה על ידי חוק קצוב ושקול בפלס מאזני משפט התורה  להתגלות אלהותו, שהוא קיום העולם ובריאתו

 והמצוה".

ה' הוא בלי סוף והגבלה, וממשיל זאת הפרי הארץ למים הנשפעים לבלי סוף, וכמו שמים צריכים חומות כדי  חסד

בעולם... כמו כן ראה הקב"ה שאם ישפיע להגבילם כי מים בלי גבול זה הרס, כפי שרואים בסופות האחרונות שהיו 

רק חסד בעולם בלא שום הגבלה לא יהיה קיום לעולם. וזו הגבלת התורה 'עד פה תבא', הגבלה שנאמרה לים. 

אמנם עלינו לזכור כי מטרת הצמצום היא כדי לגלות את חיות ה' בסופו של דבר, אך ללא הצמצום לא יהיה שייך 

 הגילוי. 

מאפטא זי"ע מובא, שהקב"ה משפיע לכל אחד ואחד כפי הדרגה שלו, וככל שבעולמות כמה ה'אוהב ישראל'  בשם

שיותר נמוכים צריכים יותר לבושים בשל כך, כן הוא אצל האדם, כמה שהוא יותר נמוך יש יותר לבושים וממילא 

את חסדו ואורו האור יותר נסתר. אמנם הקב"ה מתגלה לכל אחד כפי כוחו לסבול את האור כי אם הקב"ה ישפיע 

לכל אחד בכמות בלתי מוגבלת הלא יכלל בו ויסתלק מן העולם, כי לא יוכל לסבול זאת. ולכן כתוב בעשרת הדברות 

'אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים' בלשון יחיד ולא ברבים, כי כל אחד יש לו את ההשפעה כפי ערכו 

הוא מגלה את ה'. עכ"ד. כמו כן כאן ענין הצמצום הוא דווקא חסד וכוחותיו. וכמה שאדם יוצא יותר ממצרים כך יותר 

 ולא דין כפי שנראה מכיון שרק כך אפשר לגלות את השי"ת.

ישנו ביאור נפלא מר' מנחם מנדל מרימנוב זי"ע. על מה דאיתא 'מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די'. מדוע  עפי"ז

וביאר מדוע אמר לעולמו די הלא לפי מה שהסברנו לעיל הצמצום הוא י שאמר לעולמו די.  –ד  –שמו של הקב"ה ש 

בשביל הגילוי וא"כ כמה שהקב"ה יותר יצמצם את עצמו כך יהיה לנו גילוי יותר גדול? אך התשובה לכך היא כי אם 

יו לה' הקב"ה היה מצמצם עצמו יותר ממה שצריך, ג"כ לא היינו יכולים לגלותו. א"כ, פנה הרבי מרימנוב והרים כפ

כפי שאיננו יכולים לגלותך בצמצום יתר, כמו כן אמור נא לצרותינו די! שכן מרגישים אנו שעוד קצת צרות וכבר לא 

 נוכל לגלותך בהן... 

מבאר הפרי הארץ שזו הסיבה שיש לאדם כאבים. משום שלפי מה שביארנו לצמצום יש מטרה וא"כ כל  ובאמת

להתקשר לה' ולעלות מעלה מעלה. ואם לא עולה אלא יורד מפסיד את  מקום שאדם נמצא שם יש לו את האופציה

אור ה' ית', עובר האדם כאבים ויסורים כדי להכריח  -המטרה, אך מכיון שיש שם אור גדול מאוד שרוצה להתגלות 

 אותו לגלות שם את יד ה'.  
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ר זאת פעם אחת אלא כל רגע ה' דברך נצב בשמים' מבאר הבעש"ט הק' שכשהקב"ה אמר יהי רקיע לא אמ 'לעולם

ורגע הוא אומר יהי רקיע ואם רגע אחד יפסיק ח"ו יתבטל כל העולם. וכן החיות של כל האדם מתחדשת תמיד 

וכשאדם מתפלל כל בוקר ואומר 'לך ה' הגדולה והגבורה ... כי כל בשמים ובארץ', 'שמע ישראל' וכו', הוא משפיע 

 לעצמו חיות חדשה מאת ה'.

רו של השפת אמת זי"ע, 'יגעת ומצאת תאמין'. ומקשה לכאורה מה שייכות אחד לשני, הלא מציאה בביאו נסיים

באה בהיסח הדעת ומצד שני יגיעה לא בהכרח מבטיחה שנמצא מציאה? אך בעבודת השי"ת כן קשורים הם, כי 

 אמנם מי שמתייגע לעבוד על מידותיו סופו שיזכה אותו ה' במציאה כשרה!!! 

* 

 

 "אמונת האומנות"
 

)דף קנט( ..."ועל קול ענות חלושה במכתבם ממשא מלך ושרים למנוע פרנסתם הקאבין לא נבהלתי משמוע, כי לא 

ם מאז היותי במחניהם תחת ממשלת מלכותם כי ידו כבדה נתחדש לי דבר מעתה כי ראיתי גם תמול גם שלשום ג

הולך וחזק האוד והאלוקים יעננו בקול, אבל שוש אשיש בה' והיה ה' מבטחם לטובתם האמיתי בגשמיות ורוחניות 

כי ברבים היו עימם, וכל ישראל חברים, ולא מראש בסתר דברתי קודם נסיעתי מאתם כי נבהלתי מראות גודל 

להשוות היהודים להבדיל עם הגוים בכמה ענינים ונימוסים שונים, ודברי שריהם הם נרגן מפריד התקרבות המלכות 

אלוף אשר אמריהם החליקו להתקרב. ומעשה ארץ מצרים יוכיח כמבואר בזוה"ק כוונתו ית' להגלותם למצרים 

עשיהם. ובזכות זה נגאלו דווקא, להיות מצריים מואסים בישראל ונימוסיהם, ולא יתערבו בגוים ולא ילמדו עוד ממ

 שלא שינו את שמם ולשונם.

מתאר יהודים שפרסתם עסקה בבתי הארחה ופונדקי דרכים על אם הדרכים. וכתבו לפרי הארץ שקשה המכתב 

י משמוע'... להם בפרנסה, מחמת שהממשלה הכבידה את ידה עליהם. והפרה"א זי"ע עונה להם בתגובה, 'לא נבהלת

והביאור בתשובה זו הוא כי על פי דרך האמונה יהודי צריך לראות ולחיות בכל רגע שהקב"ה מנהיג לו את העסק. 

וא"כ דבר ראשון אין מה להבהל מכיון שמי שהנהיג אותנו עד כאן עדיין ממשיך להנהיג אותנו. ועוד יותר מכן האדם 

ומתגלה אליו בקושי הזה כי רק כעת כשקשה לאדם, הוא 'נזכר'  צריך להיות שמח במצב הזה, מכיון שהקב"ה מדבר

שהקב"ה נמצא כאן וחפץ שיתקרב אליו, ולכן הוא מגביל אותו. ודוגמא לדבר הוא הזרע שזורעים באדמה שאין אף 

אחד שמצטער על כך שהגרעין נרקב, אלא אדרבה בוטח בה' שיצמיח מהריקבון הזה תהליך והכנה לעץ חדש ופירות 

. כמו"כ אם קשה לאדם בפרנסה שלו, זוהי הכנה למצב יותר טוב. וכשם שכל זמן שהגרעין לא נרקב באדמה חדשים

לא יוכל לצמוח שם מאומה, כן הוא כל עוד שהאדם לא מפנים את מציאות הקושי וחי את מציאות הריקבון של עצמו, 

 שהקב"ה מחיה אותו, לא יוכל לגרום למציאות חדשה. 

שהקב"ה לוקח לו את המלכות כביכול, ואז יכול להתחבר לה' בריקבון שלו ולהצמיח ישועה צריך לשמוח  האדם

חדשה. כי מוכח שזו היא הדרך היחידה בא האדם יכול להגיע למקסימום אחוזים של דביקות בה'. א"כ השמחה 

ישועה הגדולה בראש ובראשונה היא על כך שהאדם מתקשר לה', הרבה יותר מן השמחה והפורקן של עצם ה

 בפרנסה.

משל מהמגיד מדובנא, לילד שצריכים לתת לו תרופה ואינו רוצה מחמת שהוא איסטניס. ואמר הרופא שימתיקו  ישנו

לו את התרופה. אך גם זה לא עזר והיו צריכים להשקותו בכח את התרופה. לאחר זמן הגיע הזמן לקחת שוב את 

יהת הוריו אמר הילד כי מאחר ובפעם הראשונה טעם את התרופה, והנה הילד מגיע מעצמו ומבקש לקבלה. לתמ

התרופה וחש כי היא מתוקה, כבר אינו מתנגד... כמו"כ היה במתן תורה שבתחילה כפה עליהם הקב"ה הר כגיגית, 

 ולבסוף נוכחו לדעת שהתורה היא אמת.

מקרבים אותם הוא , כותב להם הפרי הארץ שמאוד נבהל כשרואה שהם מקורבים למלכות. משום שכל מה שמנגד

הוא אדם שיש לו כאבים וקשיים וכל הזמן הוא ממורמר ומדבר על כאביו, הרי  –בבחינת "נרגן מפריד אלוף", נרגן 
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מפריד את אלופו של עולם, כי הוא לא מנסה לתת שום מחשבה מצידו שהקב"ה נמצא עימו  -שהוא מפריד אלוף 

את בנ"י למצרים בכוונה תחילה הורידם למצרים משום ומחכה לתפילתו. וההוכחה לכך היא, שכהקב"ה הגלה 

ששם לא תהיה להם אפשרות להתבולל, מכיון שהמצרים מואסים בהם. וידוע אמנם היום לצערינו שיש אחוזי 

התבוללות גבוהים מאוד בחו"ל, כיון שמנסים להידמות לגויים, ועושים שוויון בין כולם. ומנגד בארץ ישראל האחוזון 

 ת מכיון שאנו מוקפים במדינות ששונאות אותנו, וזה דווקא לטובתינו שלא נתקרב עמהם.הוא הרבה פחו

בלבם לקבל על עצמם ממשלת שר של מצרים, ואם אמרו רז"ל ישראל שבחו"ל עובדי ע"ז בטהרה הם,  "ולא נתרצו

להיות תחת ממשלתם ממשלת השר שלהם, אעפ"כ רחמנא לבא בעי וכל זמן שנקודת לבם לשמים... מבלתי יכולת 

ש, והקרבתם ממשלת השר לחול עליהם בחזקה להיות למעלה הימנו, משא"כ אתם למדתם עליכם אלופים לרא

באמת ובנקודת הלב אל נימוסיהם כי ישרו בעיניכם, והמשלתם את נימוסיהם וגזרותם על עצמכם, המרחם ירחם 

 ויפדה אתכם מכל צרותיכם הקל המושיע".

בגוים ולא שינו את שמם ולשונם. ואף על פי שעבדו  עוד הפרי הארץ כי בזכות זה נגאלו בנ"י שלא נתערבו כותב

תחת ממשלת גוים אמנם בעמקות הדבר ידוע ידעו כי זה מחמת הגלות, אך לא נתנו את הסכמתם להמשיל עליהם 

את מנהגי הגוים. ולכן אין לשר שלהם שליטה עליהם כלל מעבר למה שניתן לו. משא"כ אתם שהסכמתם למנהגי 

את הסכמתכם להיות כפופים תחתם, אם בנימוסיהם וממילא גם בגזירותיהם, ועל כן באה  הגוים ה"י, והבעתם בכך

לכם הצרה הזאת, כדי שתתעוררו להמליך עליכם את קוב"ה. כי גם אם יהודי נאלץ להיות תחת ממשלת עכו"ם אך 

 ן ליהודי הכנעה.אם רק זוכר כי לא הגוי הוא השליט אלא השי"ת הוא השליט כי אז אין לגוי שליטה עליו, ונות

כעת אם אמנם נכון הדבר בכל זאת מה יעשו בענין הפרנסה הרובצת על כתפם? כותב הפרי הארץ על הפסוק  אך

"באלוקים אהלל דבר בה' אהלל דבר". אלוקים הוא הצמצום ובגימטרייא 'הטבע', והחיות שמחיה את הצמצום הוא 

מחיה שלו. וכמו ילד שמכניסים אותו לישיבה גבוהה ההוי"ה. וכל הטבע נברא בכדי שנגלה דרכו את ההוי"ה ה

ומלמדים אותו ואינו קולט, זה אינו משום שאין שם חכמה אלא מפני שהילד לא כשיר לקלוט את הרמה הגבוהה הזו. 

כמו"כ כשאדם עובר קשיים בפרנסה זה משום שאינו מבין את המצב שצריך לעבור, אך בשביל זה יש את האמונה, 

ו שמאיתו לא תצא הרעות... ועוד יותר, אמרו רז"ל אין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות, שיאמין בכל ליב

אדם צריך לדעת שכל עסק פרנסתו הינו סיבה שכך יעבוד את בורא  –והסיבה אין היא העיקר אלא המעשה. כלומר 

עושים מעסק הפרנסה מציאות.  עולם. אולם מהי הסיבה שאנו נכנסים מהר מאוד לכאבים וחשבונות? משום שאנו

וכשזה הופך למציאות אז ממילא השרשרת מתחילה להסתובב... אך אם כל הפרנסה היא רק סיבה, ולא עשירות 

ולא עניות תלויים בה. א"כ הכל נפלא כי האדם עושה את ההשתדלות שלו כדבעי, והתוצאה הסופית כלל לא קשורה 

לם הזן ומפרנס לכל. ואם יחשוב אדם שהעשיה שלו היא המביאה לו לזה אלא דווקא לרמת האמונה שלו בבורא עו

 דלהלן:כאת הכסף, אזי רק מתרחק מההצלחה שלו. כן כותב הפרי הארץ 

( שטה מעליה ועבור היינו בעבודה מסוימתוהסיבה אין היא העיקר אלא המעשה, ואם אי אפשר לעסוק בסיבה זו )

לך אחת הסיבות האחרות, ולפי דעתי ועצתי אפילו אם תתבטל גזירת המלכות ויהיו רשאין בעסק סיבת  ואחוז

 המחיה, ירחיקו אותה מה שאפשר להרחיקה מפתח בחתם, כי מאחר שהקטרוג עליהם אין הברכה שורה בה".

יום שהיה צריך לשלם על הדירה, היתה נפילה גדולה ברוסיה  על יהודי שחיתן לפני מספר שנים, ובאותומספרים 

)תש"ן לערך(, והמניות שצבר לעצמו הרקיעו שחקים במחיריהם מחמת הבלבול הגדול ששרר אז. ולמחרת ראו 

באמת שהמצב לא כ"כ גרוע וירד הכל... אך אותו יהודי זכה לראות באמונתו שיש מנהיג שמכוון הכל בכדי שיהיה לו 

צרכו. וכן מסופר על תלמיד של המגיד מקוז'ניץ שהיה צריך לחתן, וכתב לו המגיד מכתב המלצה. אך  פרנסה כל

לפני שיצא אמר לו, כי יש בשמים ספר ובו כתוב בדיוק את רשימת האנשים שמהם יקבל כסף. ולכן בקש ממנו שמי 

ע התלמיד לעיירה מסוימת ושם נפגש שלא יתן לו שלא יכעס עליו, מאחר והוא אינו ברשימה... לאחר מספר ימים הגי

עם אחד החסידים של המגיד. והלה היה יהודי פשוט בקהילה שם ודבריו אינם נשמעים. יעץ לו אותו אדם ללכת 

לראש הקהל עם המכתב ובודאי יעניקו לו ביד רחבה, אך החסיד התעקש ש'בערל בטלן' כפי שהיה כינויו בעיירה, 

כלל כיון שאף אחד לא ישמע לדבריו. כעבור כמה רגעים אמר החסיד לעצמו: נו,  הוא יילך. אך זה בשלו, שלא הולך

כנראה שאיש זה אינו כתוב בספר... שאלו בערל: על איזה ספר הנך מדבר? ענה לו החסיד שלפני שיצא מהרבי אמר 

את כתב לו הרבי שלא יקפיד על אף אחד, משום שרשום למעלה בשמים מי יעזור לו ומי לאו. מיד נטל בערל 

ההמלצה, ורץ לביתו של ראש הקהל, ובמשך כל היום אספו כסף. בסוף היום שאלו 'בערל בטלן' כמה הנף צריך 
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לחתונת בנך, וספרו ומנו כי בדיוק לפי הצטרכותו היה בשק... עכ"פ זה מה שכתב להם הפרה"א, כי אחרי שראו 

בה יותר אף אם יתירו להם כעת, כי מה בחוש שהקב"ה אינו חפץ כעת בסיבה זו של הפרנסה אל להם לעסוק 

איכפת לן בהשתנות הסיבה, ואולי אדרבה הקב"ה רוצה כעת שתבוא השפעה גדולה יותר ממקום אחר כפי רצונו 

 ית'. וכותב עוד שכן היה בזמן הבעש"ט הק', שנתרומם קרנם למעלה יותר בהסבתם לסיבות אחרות...

דמילתא האמונה ובפרט בשעת הדחק שאני, שליבו של אדם מאליו נכנע, ומוכן ומזומן וקרוב הדבר מאוד "כללא 

 בפיהם ובלבבם להאמין, שהרי כל הניסיונות והדוחק הם לקרב לבם של ישראל לאביהם שבשמים".

ך ע"ה, 'וחטאתי נגדי תמיד' ו'מכאובי נגדי תמיד' ורק בשעה שטוב לאדם צריך תמיד לזכור את דברי דוד המל אף

 עי"ז אפשר להיות כל הזמן בבחינת 'שויתי ה' לנגדי תמיד'.

"עתה אתם ברוכי ה' עת לעשות לה' שאם לא עכשיו בשעת הניסיון אימתי, שהרי ומסיים הפרי הארץ את המכתב: 

 סותם להטיבם באחרית שלום".הניסיון להכי הוא בא לנ

כלומר, שלא יאמר אדם, ה' יעזור ויהיה טוב יותר בעתיד, כי אז הוא מפספס את הרגע הנתון שבו הקב"ה רוצה שיתן  

בסופו של דבר, אך השאלה כיצד הוא  לו מחשבות אמונה, על אף שזה קשה לו מאוד. כי אמנם הזמן הזה יעבור

יעבור, אם יתן האדם מחשבה של אמונה הרי שהצליח 'לתפוס' את ההזדמנות ולחזק את ידיו אמונה בהתקרבות 

 .יתברךלבורא 

* 

 

 לגבולמעבר 
  

מדבר השבוע על 'הצבת גבולות', ומה התועלת שיש בזה שכך ברא הקב"ה את הטבע. מספרים  הארץ הפרי"

שכשהמלבי"ם הגיע לבוקרסט, נכנסו אליו הרבה אנשים וביניהם קבוצות של חברת ש"ס, משניות, עין יעקב ועוד. 

'קענערס' כילים. שאלם המלבי"ם מהו השם שאותו בחרו לקבוצה? ענו לו: חברת בין הקבוצות נמנו גם קבוצת מש

ים חיים באופן שאנו יודעים השורשיאמר להם: בחרתם שם מוצלח מאוד, שכן אנו היהודים  ' )או היכולים(.ה'יודעים -

ידיו. רוצה לשתות, אינו יכול עד  למשל יהודי שקם בבוקר ורוצה לגרד את ידו, אינו יכול עד שיטול שאין אנו יכולים,

הגבולות הן בכל דבר. מיסד הפרי הארץ שההצלחה של הבריאה  וכךשיברך. רוצה לאכול, אינו יכול עד שיתפלל... 

 בכלל והאדם בקיום התורה בפרט תלויים בענין זה של גבולות. ונפתח בהקדמה של הפרי הארץ.

לו הקב"ה והן מנורה, החדש, שקל, שהוא מענין פרשת "שאל השואל שלשה דברים נתקשה משה עד שהראה 

 שקלים.

תמוה בשלמא קידוש החודש הוא דבר המצריך ידע וחשבון ויכולים להתקשות בו. כמו כן המנורה שהיתה  לכאורה

הקושי הטמון בבניה שכזו, אולם מחצית השקל לא מובן  אתצריכה להיות כולה מקשה אחת זהב גם כן יש להבין 

 התקשה בזה משה רבינו ע"ה? מדוע כל כך

"ואלה המשפטים פירש"י ואלה מוסיף על הראשונים מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני. לפניהם ולא לפני ערכאות 

 של גויים שמייקר שם אלילים".

מכיון שניתנה בסיני יש לשמור ולקיים אך ורק אותה. וטעם נוסף מכיון  ומבאר כי התורה הק' הפרי הארץ פותח

ניתנה בזה שהתורה אדם הולך לדון בערכאות של גויים הרי הוא מגדל אותם בכך. אך יש לשאול, מה הגדולה שכש

בסיני? ועוד, גם אם נניח שישנם מצוות שהם קשורות רק ליהודים ניחא שצריך לקיימם רק מפני ציווי התורה הק', 

ל פי התורה, הלא הם מובנים לכל, ויכולים אך דינים אחרים שהם מובנים על פי השכל מדוע צריך דווקא לקיימם ע

 להתקיים גם בלי ציווי התורה ואם כן מה ראתה התורה בכל זאת לצוות עליהם?
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הוא שלא לגשם מצות דינים שהם לכאורה גשמים מורכבים כי תקנה עבד ומצות ד' שומרים כסף או כלים  ן"העני

 לשמור או פקדונות".

ביארנו מספר פעמים כי מטרת התורה הק' היא לקשר את האדם לשורשו. ודווקא היהודי שנחצב חלק אלוק  כבר

מפני שיש לאותה מצוה עומק מעבר לסברה  ,ממעל ממש, צריך להבין כי כל מצוה שהתורה מצוה עליה בדווקא היא

ואף אם יש להם חכמות  ישנם סברות –הפשוטה שאדם מבין על פי השכל. אמנם גם אצל הגויים, להבדיל 

פיות שהם מכנים אותם רוחניים, אך עדיין אין להם נשמה חצובה כשל יהודי, ועל כן לעולם לא יוכלו להגיע וופילוס

גבוה כפי שיהודי יכול. ועל כן יש הבדל ניכר אם אדם מקיים את ציווי התורה או חלילה דיני עכו"ם. כי החיבור שלו 

 תו למקום שממנו בא.עם התורה משפיע עליו לקשר או

מעשי תעתועים מה לתבן את הבר וחכמת מה להם המשוער בשכל  ]תורת הגויים["אם אמנם בלאו הכי הבל המה 

האדם הגשמי הכלה והנפסד, מה שאין כן תורתינו הקדושה שנסתכל בה וברא את העולם שהיא סוד אלוקותו, וכמה 

עיני כל חי, וכל אות ותיבה ענין ומצוה, וקיומם איך הדבר מוכרח פנים, וכפטיש יפוצץ סלע, וקדמה לעולם, ונעלמה מ

 ואי אפשר בענין אחר להיות משתלשל  ממקום גבוה".

כפי שפטיש מפוצץ סלע ועושה  כפטיש יפוצץ סלע,ו ,כמה פניםהפרי הארץ חמש מעלות שיש בתורה, א.  מחדד

ועימה נברא העולם,  קדמה לעולם,' מתפרשת לפשט, רמז, דרש, סוד, ב. ממנו חלקים חלקים כמו כן התורה הק

וא"כ כשיהודי מקיים את דברי התורה דווקא הוא מתקשר למקום הרבה יותר גבוה מאשר תורות הגויים להבדיל 

 השגת התורה היא גבוהה מאוד משא"כ השגות הגויים יש ונעלמה מעיני כל חי,שהם רק מהעולם הזה ולא לפני. ג. 

כל אות יש בה ענין אלוקי שאדם להם גבול בהם מסתיימת החכמה שלהם וזאת מכיון שכל השגתם היא גשמית. ד. 

שאם התורה  הדבר המוכרח,מאחר ואין אפשרות להשיג את הקב"ה שהוא אור אין סוף ב"ה. ה.  לא מבין ולא משיג

שאם אדם מוצא סברה חדשה מקבלים בשונה מחוקות העכו"ם  ו הוא חוק מוכרח שלא ניתן לשנותו,כותבת משה

אותה ומוחקים את הישנה, כפי שניתן לראות בהמון מחקרים שנעשו עם השנים, בהם אנשים שונים מצאו נוסחאות 

 שונות במדעים ושינו תפיסת עולם. אך התורה הק' כשכותבת לנו 'לא תגנוב', אין אפשרות לשנות זאת.

הק' לבין אומות העולם והשגתם אף בחוקים שנראים דומים על פי שיסדנו את ההבדל המהותי בין התורה  לאחר

, כי ללא הארץ ומבאר, שכל בריאת העולם היתה מחמת רצון הבורא להיטיב לברואיו הפריהשכל הפשוט, ממשיך 

. וכשברא הקב"ה את העולם בראו בחסד ככתוב ]לשון הפרה"א[זאת דיו לקב"ה באלוקותו ואין צריך לשום נברא 

מים הם רומזים לחסד וכפי שרואים  –. אך חסד כידוע הוא התפשטות ללא גבולות, כידוע גם ש ד יבנה''עולם חס

במים שאם אין להם גבולות הם מתפשטים והולכים, כמו כן החסד שבבריאה היה מתפשט לכולם כדי להיטיב איתם 

ם הרעים וגם הטובים. לכן הגביל ולא היה ניכר ההבדל בין צדיקים לרשעים מכיון שכולם היו מקבלים אותו שפע ג

הקב"ה את החסד, וכך התחיל בבריאת העולם שאמר לים עד פה תבוא, כי אם לא כן היה העולם חוזר ונכלל באין 

סוף... כמו כן קבע הקב"ה את הגבולות בתורה הק', למשל אם באים שניים לדון והאחד עשיר והשני עני, והדיין 

י גבול התורה יצטרך לפסוק על פי המעשה לרעת העני, כך יהיה וכן יעשה, על מרחם מאוד על העני... אמנם על פ

 אף שהוא מאוד מרחם עליו ורוצה לתת לו.

וכשעושה הדיין  לא היה ניכר החסד, למדנו שהגבלת החסד היא בעצם גילוי החסד. כי ללא הצמצום וההגבלה א"כ

הרי במעשה זה הוא חוזר מן החסד כי הוא מבחינתו  כפי שהתורה מצוה אותו ומתגבר על הרחמים הטבעיים שלו,

רוצה לרחם על העני בלי גבול, ומתחבר לדין התורה, ובכך הוא מחבר ומשתף מידת הדין עם מידת הרחמים, והוא 

 קיום העולם, כפי שביארנו.

א קו שמאלי, זה מכנה הפרי הארץ קו האמצעי, משום שחסד ללא גבולות הוא קו ימני ומצד שני דין לבד הו ודבר

והחכמה שבבריאה היא לחבר בין שניהם ולעשות ממוצע. בענין זה ישנו ווארט מהרה"ק מר' מנחם מנדל מרימנוב 

, ובאר כי כפי שהחסד ללא גבולות אינו ניכר כמו כן הדין 'מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותנו די'זי"ע על האמרה 

הקב"ה את העולם גם במידת הדין, כדי שנכיר על ידי זה שהחסד  כשהוא ללא גבול גם כן אינו ניכר, וא"כ מדוע ברא

הוא מאת ה', ואם כן אם תהיה מידת הדין גדולה מדי גם כן כבר לא יהיה בכוחינו להכירו. אמר הרמ"מ מרמינוב, 

 רבש"ע כפי שאמרת לעולמך די בכדי שיהיה אפשר להכירך, כמו כן אמור נא לצרותינו די כי עוד מעט יגברו כל כך

 וכבר לא יהיה בכוחינו להכירך על ידם...
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והוא ארז"ל מאן דבעי למהוי חסידא יקיים מילי דנזיקין, אשר לכאורה רחוק הוא מחסדים ועמוק עמוק כי החסידים 

להתחסד עם קונו לבד בלי שום הפסק גשמים וכל ענין מילי דנזיקין הם רק גשמים, אך לפי דברינו כי המשפט 

 .לאלוקים הוא החסד"..

פי היסוד הזה מובן שזהו תכלית בריאת העולם לעשות רצון השי"ת בכלים שלנו ולא לחפש להתעלות מעל  על

זהו התרגום על הפסוק ואלה  'ואילין דיניא די תסדר קדמיהון'עצמנו, וכפי שמובא בשם הרה"ק מביאלה זי"ע, 

שכשיש לאדם סדר בחיים זהו כבר הפתח שלו לקדושה ולכל ההצלחות. ובשם הרבי מקאצק  ,המשפטים, שאמר

אדם צריך להתקדש אך עליו להישאר אדם ולא להפוך למלאך... כמו כן מבאר  'ואנשי קודש תהיון לי'זי"ע אומרים, 

ד, ועל ידי זה מתגלים הפרי הארץ, כל ענין החסידות הוא דווקא להגיע לדרך הממוצעת לחבר ולקשר בין הדין לחס

החסדים ביותר, כי ללא הדין אין החסד ניכר. וע"ז אמרו חז"ל מי שרוצה להיות חסיד יעסוק במילי דנזיקין, כי דווקא 

שם היכן שנראה הכל גשמי, וצריך להיכנס ולהפריד בין שני מעלי דינים, וכל אחד מגיע עם סברתו וכו'... דווקא שם 

 ת של התורה הק' מי צודק ומי לא. והחיבור הזה מביא השפעה לעולם.מתבררת לבסוף החיות האמיתי

פי כל הנ"ל יובן גם השאלה ממחצית השקל, כי הלא משה רבינו ראה במחצית השקל דבר תמוה מאוד, כי מצד  על

הנתינה היא חסד ללא גבול, והחצי הוא גבול וצמצום והם סותרים זה לזה. וזה הראה לו הקב"ה שדווקא דבר  אחד

 זה הוא קיום העולם, שממצעים בין הדין לחסד.

* 

 

 אף אלו מסיני...
 

'ואלה מוסיף על הראשונים מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני'.  ופרש"י "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם",

תחילה יש להקשות מה בא רש"י לחדש אף אלו מסיני, והרי דבר זה פשוט לכאורה? עוד מבאר רש"י, 'אשר תשים 

אמר לו הקב"ה למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים עד שתהא  –לפניהם 

הם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם כשולחן סדורה בפי

 ערוך ומוכן'... גם כאן יש להבין מדוע יש לחשוש שכך ינהג בהם משה רבינו ע"ה?

לחדד את התמיהה האחרונה, יש ביאור נפלא מהרה"ק בעל התפארת שלמה זי"ע, על הפסוק המובא בקרבן  כדי

'אף משה ואהרן כן עשו'.  –, ומבאר רש"י מהו כן עשו ""וילכו ועשו בנ"י כאשר צוה ה' את משה ואהרן כן עשופסח 

וכולם תמהים מה החידוש בזה שאף הם עשו? מסביר התפארת שלמה ונמשיל לכך משל הידוע בעולם המסחר, 

לגלות את הרעיון לאף אחד, גם שכאשר יש לאדם רעיון חדש ורוצה לשווק אותו, אחד הכללים החשובים הוא לא 

בכדי שלא יגנבו ממנו את הרעיון וגם למטרת השיווק עצמו. כשיוצא המוצר לשוק אנשים מתעניינים אך אף אחד 

אינו יודע את סוד ההצלחה , וזה עצמו דבר שמגביר את עוצמת הפרסום ונותן תוספת כח למוצר... וזהו נקרא 

בלו את התורה הק' מפי הקב"ה, ומן הראוי היה שישמרו לעצמם לפחות סוד העסק. משה ואהרן למדו וקי בפשטות

בדיוק כפי  – "כאשר צוה ה' את משה ואהרן כן עשו"חלק מסודות התורה, אך לא כן מספרת לנו התוה"ק אלא 

שלמדו משה ואהרן מאת השי"ת כך העבירו זאת לבני ישראל! א"כ מתעצמת השאלה מדוע נחשוש שמשה רבינו 

 מבני ישראל?ע"ה יסתיר 

'הכי ]דף צט ע"ב[ אמת זי"ע, מבאר בדרכו שלו מהלך בעניין זה. ומביא מאמר מהזוה"ק אותו נצטט כדלהלן:  השפת

ידעת שאינה מתגלית אלא לאוהבה,  לא אתגליאת אלא לגבי רחימאה וא ענין התורה,כך ההוא מלה דאורייתא 

יודעת התורה הק', שאותו חכם לב מסובב כל היום כדי  אורייתא דההוא חכימא דליבא אסחר לתרע ביתה כל יומא

דרת גליאת אנפהא לגביה מגו היכלא וארמיזת ליה רמיזא ומיד אהמה עושה?  מה עבדתלחפשה בשער ביתה, 

כל אינון דתמן לא מגלה התורה את עצמה בפניו ורומזת לו רמז, ומיד שבה להסתתר במקומה.  לאתרא ואמתטרת

ומעוי שם לא יודעים ולא מסתכלים אליה אלא הוא לבדו,  יםכל מי שנמצא ידעי ולא מסתכלי אלא איהו בלחודוי

ומעיו וליבו ונפשו הולכים אחריה, ועל כן התורה הק' מתגלה ומתכסה כדי לעורר אותו  ולביה ונפשיה אזיל אבתרה

 לאהבת התורה... יעויי"ש.
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לו קצת הארה כמ"ש אין לך אדם שאין לו 'וכן צריך כל איש ישראל כשמתגלה אמת ]תרס"א[ בסוף הקטע:  שפת

בכל הנפש עד שיעשה אצלו פרי. וכל זה שעה, על זה יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא אותה השעה להתדבק בו 

הענין נעשה בכלל ישראל שמקודם שם להם חק ומשפט ברמז לפי שהיה להם תשוקה אל התורה ואח"כ נתמלאו 

 '.קבל כל התורה בשלימותעד שזכו ל תשוקה ביותר

את אותה ההתעוררות ולאחוז בה עד שירגיש  השפ"א זי"ע, כי בשעה שיש לאדם התעוררות צריך לתפוס מבאר

בצורה 'יבשה' ולאחר  שעשתה פעולה של התקשרות בנפשו. כי כך היא דרך התורה הק', בתחילה אדם לומד 

שמראה בעצמו תשוקה לדברי התורה הק', אז מקבל איזה ניצוץ של הבנה וכל זה כדי להגביר בקרבו את התשוקה 

השפ"א ]תרנ"ז[ שלב נוסף הקשור לעניין זה, שכשאמרו בני ישראל 'נעשה לעול מלכות שמים. וכמו כן מבאר 

ונשמע', כוונתם היתה לתשוקה הגדולה שיש להם לעשות את המצוות ושוב לשמוע. והדוגמא לכך היא לפועל 

שעובד במפעל וכשגומר את עבודתו מיד יוצא והולך לביתו, ובזה הוא מראה שאין לו כל חלק ונחלה במפעל אלא 

רק בשביל להתפרנס. אך עובד שמראה את כוונתו ליעל את המפעל הוא אותו עובד שכשגומר לעבוד בא לשאול בא 

מזומנים אנו לעשות את  –האם יש עוד משהו שאפשר לעשות... כך היא דרכה של תורה, בני ישראל אמרו נעשה 

וד דרכים להתקשרות עם הבורא שוב אנו מזומנים לשמוע עוד וע –המצוות, אך לאחר שגמרנו את המצוה, נשמע 

 וזה בחינת עול מלכות שמים. ית'. ומסיים שם השפ"א שזהו עיקר יותר מהעשיה עצמה של המצוה. 

מבאר השפ"א את המושג 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם'. תחילה האדם מקבל משפטים וחוקים כדי  כך

עוד במאמר המוסגר ישנו ווארט נפלא מהרה"ק מסאטמר ]להלהיב ליבו לדעת גם את טעמי התוה"ק וסודותיה... 

מיד דיני התורה הק' של פרשת משפטים, וא"כ  יםזי"ע, שהקשה הלא לאחר מתן תורה שנכתבה בפרשת יתרו, מגיע

מן הראוי היה שגם בסדר ההלכה של השו"ע יהיה הסדר תחילה לימוד 'חושן משפט' ורק אח"כ 'אורח חיים' ומדוע 

שידוע הכלל בחושן משפט שאמנם יש מושג של דין תורה אך כמו כן יש מושג של עין טובה, ועל  זה הפוך? ומתרץ,

ת שומן הראוי בכל דין לנסות להגיע לפשרה. אך אם היה זה החלק הראשון בשו"ע, אנשים היו מתרגלים לעכן 

תחילה סידרו את חלק ראשון  על כן... ה"י עושים פשרותגם בזה היו מגיעים לחלק של אורח חיים,  פשרות ואז כשהיו

בין לפשרות גם בעניינים ש'אורח חיים' כדי ללמד אותנו שביסודות היהדות אין פשרות! ורק אח"כ אפשר להגיע 

 אדם לחבירו[. 

'שויותי ה' לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות אם בענייני שו"ע עסקינן נצטט את ההלכה הראשונה בסי' א': 

ולכים לפני האלוקים. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, בישיבתו ותנועותיו הצדיקים אשר ה

כל שכן כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה אשר מלוא כל הארץ כבודו  ועסקיו והוא לפני מלך גדול...

 זה ניתן למצוא בטורה מעניין בענין מעשעומד עליו ורואה במעשיו... מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת. ]

 המאמרים[. 

טאים עוד לעולם. ושלא היו חכזו ישראל פחד ואימה  לנפל על כל 'ה' אלוקיךכשאמר הקב"ה 'אנכי  ,השפ"א ארמב

כדי ליתן פתחון פה 'מבאר במקום ורש"י )'ה' אלוקיך', אך מכיון שאמר זאת הקב"ה למשה רבינו ע"ה בלשון יחיד 

לא ידענו כי זה משה האיש 'שאמרו אלא בו ברגע כיצד באמת חטאו?  "כ.. א.(סניגוריא במעשה העגל'ללמד למשה 

נפלו משה רבינו וממילא אחרי הנתק  באותו הרגע התנתקו מהקשר שהיה להם עם הקב"ה דרך – 'מה היה לו

 בעגל... 

', הגיעו להתקשרות ה' אלוקיך אנכית הקב"ה 'שהיו במעמד קבלת התורה ושמעו מאכעד עכשיו  –השפ"א  מסיים

עבד מו אך כעת בפרשת משפטים לפתע הם שומעים כל מיני דינים שקשורים לעניינים גשמיים כ עצומה בשל כך.

ות של המעמד הנורא שהיו לאבד את הקשר שכל זה הוא גם השתלשעברי וד' שומרים וכדו' וממילא יכולים הם ל

מיקום הגיאוגרפי ששם ניתנו לא כדי ללמד אותנו את ה –מה אלו מסיני "ל ז. לכן מדגיש לנו רש"י עדים לו בהר סיני

ת של אותו ולאלו הינם השתלשאף  ,אותו מעמד גדול ונורא –כירנו מה אלו מסיני , אלא להזחוקים ומשפטים אלו

 קשרות! תהה הרא וצריך דרך דינים אלו להגיע לאותומעמד גדול ונ

 ע"ה סבר, הלאמשה רבינו יובן גם מה החשש שמשה רבינו לא ילמד אותם את כל החוקים כראוי, משום שכן  כמו

מה לנו שהיתה במעמד הר סיני, וא"כ  'אנכי ה' אלוקיךבהירות של 'היא שיגיעו בחזרה לשל התורה כל התכלית 

בקבלת התורה לפני חטא  דרגתםאפשר להשאיר את זה בהפשטה כפי  דברים אםושאר לצמצם את זה לעבד עברי 
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לשון רש"י ודייקא  .ערוך לפניהם לאכול ןכאן בעוה"ז צריכים הם לקבל את זה כשולח ,אמר לו הקב"ה לכך .העגל

א במקום להבי –והמלצר  ,חתונה שמתקיימת באולםונמשיל זאת אנו לשמחת  כשולחן הערוך לפני האדם לאכול,

ארוחה דשנה כיצד זה רים ונוזלים בדיוק כפי שמציעה כסו ,ושומנים ,יש חלבונים תבאח ,אוכל מביא קפסולות

ייראה?... זה מה שבאר הקב"ה למשה רבינו ע"ה, שאין כעת אפשרות כזו להעלותם לכזו דרגה אלא העבודה שלהם 

 .מות ההתקשרותגם לשללבסוף בדרך של ההשתלשלות ומשם יגיעו  היא דייקא לפי דרגתם עכשיו

* 

 

 'או חיי שייכות –חיי עבדות '
 

'אמר רבן יוחנן בן זכאי, וברש"י אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי, ורצע אדוניו את אזנו במרצע". "

יָרַצע'.עצמו ל קנה אדוןוהלך ו כי לי בני ישראל עבדיםהר סיני את ששמעה על אוזן ז על כן רוצעים את אוזנו. מק'  תֵּ

לכאורה היו צריכים לרצוע את אוזנו של העבד מיד כשמוכר את עצמו ולא לחכות עד שיאמר אהבתי השפ"א זי"ע 

נמצא בצרה ואין לו שמכר את עצמו לעבד הלא את אדני את אשתי ואת בני לא אצא? מתרץ השפ"א אותו אדם 

לשלם את  כסף ין לוומכיון שא ,נתפסו, לבסוף נכשל בגניבה כסף, ניסה את מזלו בכל מיני עבודות ולא הצליח

 הביא מזון לפיו?איזו טענה יכולה להיות עליו? שעשה השתדלות כדי ללכאורה . נאלץ למכור את עצמו לעבד הגניבה

הנ"ל במה הוא נמדד? התורה הק' מתחשבת במצבו הרגיש ולכן נותנת לו הזדמנות לתקן את מצבו  עבדה אמנם

ימכור את עצמו לעבד ירויח את לחמו ביושר, ישיב עי"כ את הגניבה אשר גנב, ולאחר ולעלות בחזרה על דרך המלך. 

שבע שנות עבדות, ייצא לחופשי ויתחיל מסלול חיים מחדש. אולם לאחר שבע שנים מה אומר אותו העבד? 'איני 

א מחשבות יי עבדות, חיי הפקרות'... משמע שלא חוסר הכסף הביאו לגנוב אלרוצה לצאת לחופשי! טוב לי בח

 הר סיני... תירצע'. ששמעה על י 'אוזן זאתאחרות היו עימו. על אחד כזה אומר רש"

להבין מהו הגורם באמת לאדם באמצע החיים, לחשוב מחשבות זרות, להישבר בפתאומיות ולעזוב  באמת צריךאך 

 הכל בלי מחשבה?...

 הרגשת השייכות

של שייכות למשהו, למגזר או לקבוצה, או לרעיון מסוים. הרגשת השייכות מביאה את  האדם יש רצון ותחוש לכל

... מסופר שלא שמעה בר את האוזן זאתהאדם לעשות פעולות של שייכות, להקריב מעצמו לקבוצה, לרעיון... כדי לש  

 ,מנין לתפילהמתקיים יה על עיירה קטנה במקום נידח שחיו בה כעשרה משפחות יהודים. מנין בדיוק נמרץ. בכל יום ה

מחה גדולה בעיירה. משפחה חדשה התווספה לקבוצה. אך מאותו יום כבר יום אחד בהיר, ש ִ בבוקר בצהרים ובערב. 

מישהו חדש הגיע... כשאין לאדם את תחושת  לאה ,לא היה מנין לתפילה, כי כל אחד בדק שיש מנין גם בלעדיו

 , ואז קרובה הדרך לנפילה בכל התחומים.השייכות הוא מאבד גם את ההשקעה שלו בדבר

כדי שאני יוכל לקבל את הערכה שהשני מעריך  כמוך'! –'ואהבת לרעך הק' מגלה לנו יסוד נפלא בעניין.  התורה

אותי, עלי בראש ובראשונה להעריך את עצמי. למשל: יכול לבוא אדם ולכבד אותי תוך כדי שהוא מכביר מילים 

בל את הדברים, ובזה אוכל לדעת את מקומי. אני יכול לומר, 'מה הוא כבר בשבחי. כעת יש לי שתי אפשרויות לק

ולא מאמין ביכולות ובשבחים  מילים כ"כ יפות'?... אז אדע שאני לא אוהב את עצמימתכנן לבקש ממני אחרי 

שמצמידים לי. אך אם אני אוהב את עצמי ומאמין ביכולות שהקב"ה נתן לי, ובפרט שכעת אני שומע את זה מחבר, 

יש בי. האהבה  מיד אני מתחיה מהמילים הללו ומקבל כוחות אדירים של חיזוק. 'ואהבת לרעך' נמדד כמה 'כמוך'

שהאדם מעריך את עצמו היא תנאי בלתי נפרד מקבלת ההערכה מהזולת. וזה מה שנותן לאדם את הכח להחזיר 

 בחזרה ולהשקיע ולהקריב מעצמו לקבוצה שתמכה בו כ"כ.  

ם הדברים הנ"ל. אדם מעריך את עצמו עשאנו מדברים בה, דרך ההכנעה, צריכה ביאור כיצד היא מסתדרת הדרך 

יכולותיו, ומנגד אנו אומרים לו, אל תשכח לרגע את נפילותיך, כמאמר דוד המלך ע"ה אין שלום בעצמי מפני  ואת

 .בפרק י"ג חטאתי, שהוא ההיפך הגמור של הערכה? הדברים יבוארו אי"ה עפ"י דבריו של בעל התניא זי"ע
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ק בעל התניא זי"ע עניין זה של מובא שספר זה הינו של בינונים. ובפרק י"ג מבאר הרה" ספר התניאל בהקדמה

בו נמצאת הנפש  הבינוני. המלחמה התמידית שיש לאדם בין החלל הימני שבו שוכנת הנשמה. לבין החלל השמאלי

, והוא מחולק לעיתים מזומנים כגון בשעת התפילה וכדו' שהוא מגיע לאהבה עזה ורשפי אש, אך למעשה הבהמית

מאחר וחולפת  ,נה ממידת הצדיקים, ואין עבודה זו נקראת עבודת אמתמידה זו שאדם מצליח להיכנס לתפילה אי

ועוברת אחר התפילה. וכתיב 'שפת אמת תיכון לעד', ועל כן אם זה עובר זה לא אמת. ועל כל פנים נקראת עבודה 

 ..אמת לאמיתה לגבי העבודה שלהם.עבודה תמה ב םהבינונימדרגת זו אצל 

 בא להזכיר לאדם מי נותן לו את החיובי שבו... –לל השמאלי הח

צד נוסף של אשמנו בגדנו גזלנו וכו'... אמנם  תחת הביקורתהאדם לא מעריך את עצמו, משום שחי כל הזמן  מדוע

'... רצינו, השתדלנו, ויתרנו, זיכינו, וכו ,התפללנו ,דברנו יופי ,גמלנו חסד ,בחרנו בטוב ,אהבנו והוא: אדם,ב בויש 

וכדי להבין . 'ויגבה ליבו בדרכי ה''הסתכלות זו מביאה את האדם לבהמשך הדברים מבאר התניא ששימחנו, תרמנו... 

צריך לדעת מהו תפקידו של האדם . פסוק זהעל ר' אשר זי"ע את דברי בעל התניא זי"ע לאשורן נביא את ביאורו של 

. וממילא אם נמצא כעת בשלילי הקב"ה נותן לולו שחיובי מצב ההאת כדי להבהיר לו ש החלל השמאלי שבו, והוא,

ט מנגד יזכור שיש לו צד חיובי מאוד שה' זיכה אותו, ו כשנמצא במצב חיובי יזכור שיש לו גם צד שלילי שהוא כעת ָשקֵּ

רגע שהמלחמה בתוך האדם נמשכת עד ל –הוי אומר  אך הוא לא נעלם ממנו לעולם אף אם עוסק כל הזמן בחיובי.

, כמו כן כשהצד גובר ואחד שנחלששניים מתנצחים יש תמיד אחד שכששאחרי האחרון שלו עלי אדמות. וכמו ש

השלילי שלנו גובר נזכור תמיד את הנפש האלוקית שלנו שנותנת לנו לעשות חסד עם הזולת וכל הדברים הטובים 

חפש להתפרץ, אך לא כדי להפיל אותנו האחרים. וכשאנו עסוקים בחיובי נזכור תמיד את החלל השמאלי שלנו שמ

 אלא כדי שנעמוד על המשמר לזכור מאין בא לנו כל הכח של עשיית הטוב שבנו.

כשאדם חי במצב  –של האדם היא האם להוציא את המצב השלילי שלו מהכח אל הפועל או לאו. כלומר  הבחירה

וחטאתי ' ,כמאמר דוד המלך ע"ה ,שיכול כל רגע ליפול ,בכח בוחיובי של עשייה, ולא שוכח את המצב השלילי שיש 

אך כשאדם שוכח  .'שיויתי ה' לנגדי תמיד'לממילא אינו צריך ליפול בפועל אלא מגיע  'נגדי תמיד ומכאבי נגדי תמיד

מקשר בורא על אף שאומר ב"ה את 'החטאתי והמכאבי' שלו וחש שהוא עסוק רק בחיובי... אז כל עשייתו מנותקת 

לקשר בורא נפילה, כדי שיחזיר את המצב  –והוא צריך לעבור מיד מצב של שלילי בפועל כלומר ל משפט, אחרי כ

 ע"י שייזכר שוב את המציאות שלו של החלל השמאלי. 

שלא יבוא על ידו...  זי"ע כותב בעניין זה בפרשת וארא. שיידע האיש היהודי שמוכן ומזומן הוא לכל חטא ועון השפ"א

מי עושה את המצוות אם לא א"כ ומדוע לא בא על ידו, משום שהקב"ה מזכה אותו ושומר עליו כל רגע שלא ייפול. 

וכמאמר הגמ' ִמַנִין שהקב"ה מניח תפילין דכתיב וכו'... הקב"ה עושה  !הקב"ה עושה אותם דרכיהתשובה היא שאני? 

 שים את ליבינו לכך.את המצוות על ידינו אך אנו צריכים ל

 לחיות ב"ה! ולא רק לומר...

אם נעמיק לחקור לפי דברינו שאדם צריך להכיר בשלילי שבו ולהעלותו ע"י שמכיר בזה כל הזמן, מהו ההבדל  אמנם

יושב ולומד ומקיים מצוות?? נמשיל לכך אם אדם אומר ב"ה או חי ב"ה, הלא גם מי שאומר ב"ה ולא חי את זה הוא 

בכל העולם כשמאמנים חיילים לצאת לקרב, לפני כל מלחמה עורכים תרחיש כאילו יש מלחמה בפועל  משל: ידוע

ת ולפעול כאילו זו מלחמה אמיתית ממש, כדי לתרגל מצב של מלחמה. ואם חייל נורה כנּווכולם צריכים להראות מּו

כדו'... אך השאלה הגדולה היא כיצד הרי זה כדור עם צבע אדום בלבד, ואז הוא צריך לשכב על הארץ ומפנים אותו ו

בכל העולם ישנם חיילים מוכנים לכל מיני תרחישים, ולמולם עומד קומץ ְמַפְגִעים שמתאבד ובא להזיק ר"ל ואין 

אירעה מלחמה, אך אותם  כאילויכולים לעמוד כנגדם? התשובה על כך היא שבכל העולם עושים מצבי תרחיש 

להם תרחישים אמיתיים! באש חיה עם הרוגים. ממילא מי שנהיה יותר עז  מחבלים ימ"ש כשהם מתאמנים עושים

ִמי...  פנים ויותר מחוסן הוא המחבל שעבר את התרחיש באמת ולא בד 

כן לעניינינו, אדם שיודע שיש לו צד שלילי אולם כעת הוא עסוק בחיובי ואין לו זמן לחיות את הסכנה שלו בכל  כמו

 'דמי'גדולה הרבה יותר, משום שהוא חי במלחמת ה ובעז"ה אבל הסכנה שלו ליפול רגע. הוא יכול אמנם לומר ב"

יים שלא יצליח ומהטעם שביארנו שהניסיון בא וכישייתכן ואולי ייפול ממדרגתו. וכשבאמת יבוא לידי ניסיון מירב הס

היא. אך מי שחי בעצם להזכיר לו שסטה מהדרך של הקשר עם הבורא וכבר הוא בטוח שכל עשייתו החיובית שלו 
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את הסכנה שלו כל הזמן וחי את הב"ה ובעז"ה, וגם כשהוא עסוק בחיובי לא שוכח לרגע את החלק השלילי שבו 

ואת הסכנה שיכול ליפול בן רגע, וממילא הוא באמת חי כל הזמן שגם החיובי שלו הוא מאת ה' אדם זה הוא כל 

זו של חטאתי ומכאבי שעבר עליו ויודע שכל רגע יכולה הזמן בקשר בורא!! משום שהוא מבעיר כל הזמן את האש ה

 האש הזו לבעור בו שוב, וממילא מפנה את האש הזאת לקשר בורא.

ידוע שהמשכן היה עשוי מעצי שיטים  ע עבודת הבינונים היא אמת לאמיתה?מדו יתבאור דברי בעל התניא זי"ע, כעת

ואומרים חז"ל שעצים אלו עומדים עד היום הזה. והם העצים שנטע אותם יעקב אבינו ע"ה במצרים. אך  –עומדים 

שלימות החסד. יצחק אבינו ע"ה היה שלימות הגבורה,  –היה עמוד החסד  אברהם אבינונפלא ונורא. יש בזה רמז 

הצדיק היא למצוא ולחיות כל  אולם יעקב אבינו לקח את המידה של האמת כדתיב 'תתן אמת ליעקב'. והאמת של

אחד לפי האמת שלו. אצל הצדיק אין מצב של רע כיון שהוא מחפש ומחזק וחי את הטוב שהוא מוצא לפי האמת 

 של השני.

אנו לחיות את האמת שלי? הביאור הוא שהבינוני חי בכזו הכרה שלעולם הנשמה שלו אינה נפגמת.  כוונהה מה

טהורה היא, וכמו אדם שלובש בגד והבגד מתלכלך, לעולם לא נאמר שהאדם נשמה שנתת בי אומרים בכל בוקר, 

הזה גופו מלוכלך אלא נאמר שהבגד שלו התלכלך, כמו כן כל אדם באשר הוא נמצא יידע שהאמת שלו היא הנשמה 

ש והרעיון הוא שבמצב הזה שאדם מרגיש שהוא לא מתנהג כמו שצריך ישממשיכה ְלַחיֹות אותו על אף המצב שלו. 

לו בחירה האם להתחבר לאמת שלו היינו שיודע שהנשמה שלו טהורה והוא רק צריך להתחבר אליה או שהוא 

 מסתכל על הלכלוך שלו ולא מצליח למצוא את עצמו שם.

בעל התניא זי"ע, כשאדם מתחבר לאמת שלו ויודע שאע"פ שכלפי חוץ תפילתו לא היתה כראוי, אך מכיון  מבאר

. אומרים בשם חסידים שכמו שיש מצוה להאמין 'ויגבה לבו בדרכי ה''זהו הביאור של  – אמתשהיה בה רגע אחד של 

הישראל  'קוב"ה ואורייתא וישראל חד',בה' ובתורתו כך צריך גם אדם להאמין בעצמו! ובכוחות שהקב"ה נתן לו. וזהו 

 הוא חלק בלתי נפרד מחמת הנשמה שלו, וע"כ הוא צריך ג"כ להאמין בעצמו.

 להתחבר לאמת!!!

היה מתחבר לאמת שלו על אף המצב הנוראי שהתדרדר  לּואותו עבד  .פתחנולשאלה עימה נבין את התשובה  כעת

אחז בדרך התורה הק' לעבוד שבע שנים, לסדר את עצמו ולצאת יאליו והיה מאמין בעצמו ונותן לעצמו סיכוי לה

זה שרוצה להישאר במצב שלו ולא רוצה להתחבר לאמת לחופשי אזי לא היה מבקש להישאר אצל אדוניו. אך מצב 

 אות הוא שאינו שלם עם עצמו בפנים, וכל הערך העצמי שלו ירד, וממילא הגיע לאן שהגיע.

ישועה  וכו', 'ליהודים היתה אורה ושמחה' .ומשנכנס אדר מרבים בשמחהנמצאים בשבת מברכין של חודש אדר,  אנו

אסתר המלכה  ,כל זה הגיע מדמות אחת במגילהבל נשכח שכה גדולה שעד היום הזה אנו מזכירים אותה. אך 

והסכימה להישאר במצב ובמקום שהיא עומדת ולהסתכן לבוא אל המלך  'וכאשר אבדתי אבדתי'הצדקת שאמרה 

והפרה"א מביא  אמת הזאת.וזכתה להתחבר ל כל זה משום שהכירה את מצבה וחיה שהקב"ה מנהיג אותה, –

לא משנה לו היכן הקב"ה שם אותו, ואף אם צריך לוותר על  ,בפרשת קדושים שמי שהולך באופן זה עם הרבש"ע

כמו תינוק שאמו מחזיקה אותו ואינו זקוק לכלום  ,יש לו שמחה פנימיתו הוא מתחיה שם העוה"ז ואף העוה"ב שלו

יק את האדם ואת כל העולם ולא משנה כיצד והיכן האדם נמצא, כי האמת היא הבריח התיכון שמחז מעבר לזה.

 וכשנזכה לחיות במצב הזה נזכה לשמחה אמיתית.

* 
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