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 'ואל תשכח –זכור '
 

איך  ? איך יכול אדם ששוכח לזכור? האם היפנוזה יכולה לעזור? זוכר? הנך מצווה גם לא לשכוח!!  זיכרון, מה הפיתרון 

   תחנת מינוף!   – ברמה גבוהה    התבוננות. סכנה   –   אמונה בריכוז גבוה   קרש?   – נוצר קשר מ  

 . " עמלק וגו' זכור את אשר עשה לך  "

שיה מתעצמת  ווהקמקשה כיצד שייך לצוות על אדם לזכור בעוד שהוא שוכח? זי"ע הפרי הארץ הרה"ק בעל 

כירה  מילא עם הז 'לא תשכח'.   –שבעתיים כשהתורה כופלת לשון לכאורה ומוסיפה בסוף הפסוק את צמד המילים 

הפרי הארץ זי"ע בונה מהלך לפי הידוע כי האדם מורכב מגוף ונפש.  וד נוכל להתמודד אך לא לשכוח אף רגע?  אולי ע

הגוף הוא מציאות של שכחה ואילו הנפש מציאותה היא זכירה. הגוף החומרי הינו במצב תמידי של שכחה, ואילו 

 , בנפש ,מתבטאת רק בדברים רוחניים, בתורהירה הזכ .ה לאיןהזכירה היא מצב של ביטול הישות וחיבור הנשמ

, עוקפים את המח ואת הלב ונכנסים האדםניתן גם לראות בהיפנוזה כשצריכים להוציא מידע מ ולדוגמא בנשמה.ו

 אף מגלגולים קודמים...של הזיכרון ולשאוב את כל המידע אפשר שם  – תת מודעישירות ל

כלומר   . ' הסתכל קוב"ה באורייתא וברא עלמא ' רה. וכמאמר הזוה"ק  הוא שהרוחניות מגלמת בתוכה את הזכי  הסדר 

'זכור את  הרוחניות של הדבר שמתחיה מהתורה הק'. א"כ כשהתורה מצווה אותנו  ושכל מה שמחיה את הגשמי ז

אלה היא כיצד האדם  שאמנם ה  אות וסימן הוא שיש בתוכנו את הזכירה הזו באופן מובנה!! ה לך עמלק',ש אשר ע 

כל דבר אדם חי רק את באג תמיד להגביר את החלק הרוחני שבו, אזי הוא נמצא בזכירה, אך אם וא דואם ה .חי

 אזי הוא נמצא תדיר בשכחה. ,חיצוניותההגשמיות ואת 

יות! התורה מגלה  למד אותנו כיצד לחאינו ציווי בעלמא אלא הרבה יותר מכך הוא מ 'זכור',מתבאר שהציווי כן  םא 

סתכלות פנימית ממילא נהיה כל הזמן בזכירה. ועצה טובה קמ"ל מה יביא אמנם את בהיה כל דבר חלנו שכשנ

לחיות חיצוניות  !!!כשיידע את הסכנה הטמונה לחיות רק בחיצוניותהאדם לחיות כל דבר בפנימיות? התשובה היא 

הצדיק את קיומו, פירושו לחיות בנתק ובהעצמת הישות של האדם, או אז הא נדרש להוציא הרבה יותר כוחות כדי ל

על עצמו צרות   אך מהר מאוד מגלה שהוא לא מסוגל לבד להתמודד ללא העזר אלוק ממעל והוא נשבר ונופל ומביא

ומתבונן בפנימיות של כל תהליך שעובר, הוא מגלה את הנהגת הבורא יתברך,  מעברים ... אך כשאדם עובר נותשו

וזה  ,  וה במקומו", "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום"וחד  "עוז וזה מביא אותו לרגיעות ושמחה פנימית ככתוב,  

יים כל הזמן את סכנת הנפילה אז ניתן להיכנס לעולם  רק על ידי שחאלא  אי אפשר להגיע מיד,  לדרך זו  נקרא אמונה.  

זה הפנימי שלנו, כלומר רק לאחר שכבר האדם הבין שהגוף לא יושיע אותו אלא להיפך, הגוף כל הזמן מפשל. ו

 'בעל כרחך אתה חי'.   –בבחינת 

חה/החברה/מפגש עם היינו ניסיונות שיש לו עם המשפ –ג' סוגי ניסיונות. א. ניסיון סביבתי  עובר בחיים האדם 

כשאדם    –היינו לחץ מתקופות במשך השנה, חגים אירועים וכדו'. ג. ניסיון ביולוגי    –אנשים שונים וכדו'. ב. ניסיון עונתי  

חנות שעוצרות את האדם ממרוץ השגרה שלו. כל תחנה שכזו מטרתה לתת ל המצבים הללו הינם תלא חש בטוב. כ

לחזק את הקשר בורא  התמודד לבד או שהוא יכול למנף את התחנה הזו ח להתבונן האם הוא מצליח לולאדם רו

מאורעות  שלו ולהפנים את העזר אלוק ממעל שמלווה אותו כל רגע. הבעיה הראשית מתחילה כשאדם נשבר מ 

דבר ומגלה את חוסר היכולת שלו,  מזה שהוא נשברשכאלו ומגיע לאיבוד עשתונות, ויותר מכך הוא האדם שנשבר 

ת מלח על הפצעים... הדרך היא להכיר במצבים אלו את אוזלת היד שלנו ולבקש רחמים מאת ה'  ייזרלזה דומה 

 בכל התמודדות את יד ה' שמכוונת אותנו. שנתחיל סוף סוף לחיות בפנימיות, היינו לראות בכל הצלחה או 

 ,אל תן לעצמך ליפול לתהומות הייאוש וההפקרות אלא שא תפילה ותזכור שכל קושי 'זכור'!הפשט של הציווי  וה 

הקב"ה מדבר איתך!! ומראה לך שאתה לא יכול לבד. כמה שאדם יכיר יותר את  –הן סביבתי הן עונתי והן ביולוגי 

אוד והעיקר לא  כל העולם כולו גשר צר מ 'ידועה האמרה:  ר מהר יוכל להשתחרר מהקושי. העמלק שבקרבו, כך יות

לכאורה איך אפשר לומר לאדם אל תפחד! הלא הוא מפחד? מספרים על הרה"ק בעל הפרי הארץ   – 'לפחד כלל 

ך וחזר על סיפר למקורביו שעלה ברעיונו שהל מכןהלוך ושוב. לאחר  זי"ע שפעם נסע באניה והלך שקוע בשרעפיו
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היה לטבוע ומה מחזיק אותו שיינצל ולא יפחד מטביעה   ב, אילו היה קרש זה במים הלא יכולאותו הקרש כל הזמן וחש

ראה שהקרש מחובר לעוד ועוד קרשים ויחד נהייתה לה אנייה גדולה ורחבה ללא שום פחד ומורא של נפילה שכ –

מדוע  צר מאוד, אך הפחד של האדם נובע מכך שחושב כך האדם צריך לדעת שכל העולם כולו הוא גשרלמים... 

כדי להכריחו לחיות עם הבורא ית', ממילא צר הוא  העולם שלו  ש שני רחב?... אך אם יפנים שזה  הגשר שלי צר ושל ה

דע שכל אחד חייב לעבור את הקרש הצר שלו  יאתו יחד בפנימיות!! וי החייסתכל על החיצוניות של השני אלא ילא 

כיצד השי"ת   לראותוסיף כח לשני  יפנימיות, כל אחד   ה חייחייל אחד שככ  ,ו לפי השורש שלו, ואדרבהבמקומות של

 כל אחד במעבריו הוא.  ,מנהיג אותם

עם השני הוא גם מקשר את הקרש שלו לקרש   כי כשחי את הפנימיותהצר שלו,  העולם  גורם להרחבת  זה כבר    דבר

ר' אשר זי"ע היה נוהג לומר, שכל אדם סלק את הפחד. כך יכול לו רחבות הדעת תיישל השני וממילא לשניהם נה

בכל מעבר מגיע לפרשת דרכים. ושם יש לו ג' אפשרויות, או ליפול לזרועות הייאוש, או להיכנס למצב של הפקרות, 

בל נשכח כי הסילוק של הפחד משמעותו לא ליפול מהפחד  –ועל כן  למצב של אמונה!!  לתת הכנעה ולבוא –או 

 יים של אמונה בה'.לזרועות הייאוש וההפקרות אלא להיפך למנף את הפחד לח

מכריח אותו לעבור למצב של פנימיות וקשר  ,הפירוש בעל כרחך אתה חי, הגשר צר מאוד הנ"ל שהאדם עובר הז 

על לחיות את הסכנה פירושו בדיוק כמו במשל, כשאדם צריך לעבור  בורא, כי ללא זה לא היה מגיע לכך מעצמו.

על פני הגשר ואז לאט לאט הולך צעד אחר צעד   גשר צר מאוד, הוא בוחן תחילה את המסלול בודק את יציבותו

. אך כשאין את ההכנה וההתבוננות הרי שישנה סכנת נפילה. כמו כן בחיים, אם אדם יודע מראש שעוד בריכוז גבוה

וודאי שהגישה היא אחרת לגמרי. בומה יעשה, אז  ט מגיע חג מסוים או כל תרחיש אחר, והוא יושב ומתבונן כיצד  מע

 כך לדוגמא נוהגים אצלנו בליל שבת את המושג של 'נאך דפיש'... 

 ( נ.ב.)מושג שנאמר בלשון מליצה אך האמת שבו הינה אבסולוטית והרי התוצאות בשטח!!! חובה לנסות!! 

או סתם עייפות של סופ"ש, הכל מתנקז ם והמצבורים של יום שישי, אם זה מחמת שאין ארוחות מסודרות  כל המתחי

לאחר שאדם  לכך עצה. מאחר התפילה ועד לאחר אכילת הדגים עושים תענית דיבור!! לשבת בלילה. ועל כן יש 

אחד המרבה ואחד הממעיט  ' אוכל ונרגע כבר הכל מסתדר... הוא אשר אמרנו לחיות את הסכנה ולהתכונן אליה. 

ת הביאור הוא שהממעיט על אף שהוא נותן מעט העיקר שיכוון "א, בפשטומבאר השפ . ' ובלבד שיכוון לבו לשמים 

לבו לשמים. אך האמת שהביאור הוא להיפך, עם הממעיט אין לנו בעיה כלל מאחר והוא מכוון רק לשמים כי גם כך 

חשש  וא על המרבה דווקא. שמכיוון שהוא מרבה ומרבה עוד ועוד, יש הביא מעט ואין לו במה להתגאות. העניין ה

  שתכוון את ליבך לשמים. היזהרך מביא הרבה  שכבר יהיה לו אחיזה בזה, ועל כן אומרים לו, גם אתה שהנ

הזכירה הינה הקשר  על ידי התורה הק'.  פי כל האמור לעיל, נבוא לידי סיכום. שהזכירה מובנית בנפש האדם,על 

הפחד שיש לאדם נועד כדי למנף ת ה'. בורא שהוא התפקיד למענו ירד האדם לעולם למצוא בכל מעבר את הנהג

ולדרבן אותו לקיים את התכלית שלו, כי לולי זה הגוף שהוא מרכז השכחה, ימשוך אותו לגשמיות. על כן אומרת  

  לחיות היינו  –  'לא תשכח' , הנך חייב לעבור את המצב של כדי להגיע למצב של זכירה תמידית זכור!התורה הק', 

 את הסכנה! 

* 

 

 'כף של זכות'
 

 מה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי". ו בני ישראל ויקחו לי תר דבר אל  ' 

ומצד  .י שלא רוצה לנדוב שלא יתןמכלומר רק מי שידבנו לבו ו אשר ידבנו לבולעיין מצד אחד התורה מדגישה יש 

ישנו ווארט תוכם'. 'ועשו לי מקדש ושכנתי בהתורה מסיימת   משמע כל אחד? מאת כל איש שני אומרת התורה הק'  

נפלא בעניין הצדקה מהרה"ק ר' מאיר מפרמישלאן זי"ע. הלא ידוע מהספה"ק שהמטבע של הצדקה היא כנגד 

ידו הפשוטה של העני הינה כנגד האות    ה'.משמו של הקב"ה. וחמשת האצבעות של הנותן הינן כנגד האות    י'האות  
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כששם ההוי"ה הוא כסדרו אזי ההשפעה הינה ג"כ  וד ידוע כיאחרונה. ע ה'וחמשת אצבעותיו הינן שוב כנגד אות  ו'

כסדרה, ואם חלילה הופכים את הסדר אז גם ההשפעה היא שלא כסדר השם. א"כ ויקחו לי תרומה, התורה מזרזת 

הצדקה לעני כדי שיהיה השם הוי"ה כסדרו, כי אם יקדים העני לפשוט את ידו  את האדם שיקדים הוא לתת את

 מתהפך...לבקש אזי הסדר 

לכוון לשם המצוה כי ההנאה    ךמבארים בשם הבעש"ט הק' שבמצות צדקה אין צרי  'לשמי'.באר רש"י הק'  'ויקחו לי'  

בדרך כלל על הכבוד שיש לו שהוא נותן,  של העני מזה שנותנים לו היא מספיקה. אמנם מכיון שהנותן צדקה חושב

העני שלוקח את הצדקה יכוון לשם הצדקה... וזהו   הפחות  אך לכלשל העני,    ואו מטעם אחר שלא יכול לראות בצער

כן ידועה קושית העולם, מהו ויקחו, לכאורה היה צריך לומר  כמו לשמי. שזה שלוקח יכוון לשם המצוה... –ויקחו לי 

שמי שנותן צדקה יידע שהוא לא נותן אלא לוקח ומקבל שפע גדול בזכות המצוה. וזה מבאר   ויתנו? אלא ללמדך

 יקר במקום מהמילה 'ונתנו' שנקראת לשני הכיוונים...הכלי 

בדרך מליצה    את כל האדם לכף זכות'.  ן 'הוי ד נחזור לשאלה הראשונה ששאלנו מהו כל איש? ידוע מאמר חז"ל    עכ"פ

מפרשים העולם, כי כמו שכשאדם מתקשה להכניס את רגלו לתוך הנעל הוא משתמש בכף נעליים... כמו כן גם אם  

דם ללמד זכות על השני, בכל זאת יתאמץ מאוד ב'כף של זכות' ללמד עליו. מספרים שהרה"ק מבעלז מאוד קשה לא

יו לא היו נוהגים לדבר בדרך זו, ושאלוהו מדוע שינה מדרך זי"ע אמר פעם פלפול בלימוד. ואצל רבות  )ר' יששכר דוב(

יך לערוך פלפול כדי לדון אותו לכף רבותיו? ענה להם: שפעמים יש אדם שעל פי הפשט קשה לדונו לכף זכות וצר

 זכות בכל אופן.

ו עד עלי האדם, אם רוצים לדון אדם צריך לדון את כולו, היינו את כל מה שעבר כלבספה"ק הוי דן את  מבארים 

עניין בדרך רמז, על אף שאנו רואים אדם שעושה מעשים שאינם רצויים צריכים אנו שהגיע למה שהגיע... ובעומק ה

ל 'בעל התניא' זי"ע שלימד אותנו שאין לשנוא חלילה את האדם אלא רק את מעשיו הלא רצויים. כי ש ללכת בדרכו

שמתו נפגמת כלל כפי שביארנו כמה פעמים, וכפי שאנו הלא כל אדם הינו חלק אלוק ממעל, וכשאדם חוטא אין נ

ך זו של  נו מסתכלים על האדם בדר והחידוש הוא שעל ידי שא היא'.    אומרים בכל יום, 'אלוקי, נשמה שנתת בי טהורה

והפרי הארץ מבאר 'ביתר עמקות'. וממשיל זאת לבנין שרוצים להרים  כף זכות אנו מעוררים בו ניצוץ של תשובה!!! 

אם יאחזו אותו מלמעלה יתפרק הבנין באויר, אך כדי להרים דבר אנו צריכים לחפור מתחתיו ואז להרימו אותו, 

אני מרגיש על עצמי שאני ' מנחם מנדל מוויטעבסק זי"ע, בעל הפרי הארץ, "ק ר' מר הרהא  ולנשאו למעלה למעלה.

ממני וממילא אני יותר נמוך ממנו. וכמו כן אני מוצא נקודה אחת שהוא יותר טוב    הכי נמוך מכולם, מכיון שבכל אדם

מר 'אם ו מאוד ואשהיה עני מהלל בפרשת שופטים )ודוגמא אחת מני רבות מביא הפרי הארץ, 'אני לומד מכל אדם

אני כאן הכל כאן ואם אין אני כאן מי כאן'. ובאר שכוונתו של הלל היתה שאם הוא, שהרגיש עצמו הכי נמוך יכול 

כל כאן' בוודאי שכל אחד ג"כ יכול להיות כאן. אך אם אני מרגיש הכי חשוב מכולם א"כ מי להיות כאן ממילא 'ה

 אני יכול להרים איתי יחד את כולם...מתרומם כשאני  ,וממילא אם אני מתחת לכולם כאן(...

לעשות על כך מעשה נפלא מהרה"ק ר' משה לייב מסאסוב זי"ע, שהיה כל שבת נכנס לטיש ולפני שהיה מתחיל    ביא

קידוש היה מסתכל על כל הקהל ורק לאחר מכן היה מתחיל בקידוש. שבת אחת נכנס לטיש, הסתכל על הקהל אך  

חר מספר דקות הרים את הגביע אך לבסוף שוב הוריד אותו וכך כמה פעמים וחוזר נמנע מלהתחיל בקידוש, לא

כות עברו ולפתע התנער ממחשבותיו והחל . דקות ארוחלילה... מביט בקהל מרים את הגביע ומניחו לאחר מכן שוב

דוש הוא ש. לאחר הטיש סיפר למקורביו, כי בכל שבת כשהוא ניגש לעשות קידויקבהתרוממות הרוח לערוך את ה

כי מאחר והקידוש הינו עדות על מעשה שמים וארץ, לא  מדמה בנפשו שאין נמוך ממנו בכל הקהל. והטעם לכך הוא  

עליונות על מישהו כי זה פוגם בכל העניין של עדות שמים וארץ שבאה לחבר בין יתכן שהוא יאמר עדות וירגיש 

ן רק כשמרגיש שהוא הכי נמוך מכולם ונמצא באחדות הנשמות ואחדות הבריאה כולה ולא חלילה לגרום לנתק. על כ

לעולם לא בת זו נכנס לטיש המלשין של העיירה, וחשבתי בליבי כי מלשין שגמורה עם כולם עושה קידוש. אך ב

אהיה. אך א"כ אינני יכול להתחיל באמירת הקידוש כי עדיין ישנו כאן יהודי שאני מרגיש יותר טוב ממנו וזה פוגם  

ר זמן הפכתי בליבי שאם היו מציעים לי סכום הגון של כסף אולי הייתי משתכנע להיות מלשין, אך גם באחדות. לאח

עלה ברעיוני כי לּו יתכן והייתי חלילה מלשין, כי אז ודאי שלא   קות ארוכותאפשרות זאת פסלתי מיד... רק לאחר ד

 וא טוב ממני...ף מצבו הירוד, א"כ ודאי הא נכנס בכל זאת לטיש על אוהייתי נכנס אף פעם לטיש של רבי, ואילו ה
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היינו  – הארץ זי"ע מוסיף לבאר ומיטיב להגדיר את כל המהלך הזה של לימוד זכות על השני בשם 'רחמים' הפרי

שכדי שאדם ילמד זכות על השני הוא צריך להגיע לתובנה שכל מה שהוא לא במצב הנפילה של השני זה רחמי ה' 

יהיה שם בפועל, אך בכח כלומר בפוטנציאל בוודאי שהוא יכול ליפול לשם. ומנגד, זה ששולח לו את הסיבות שלא 

שהוא קשור לנפילה זו! זו משום זה שזה מפריע לו והוא מבין מ –שהאדם רק רואה את נפילת השני וזה מפריע לו 

 הסתכלות נוספת של רחמים, שמן השמים עוררו אותנו לראות את רחמי ה' בצורה זו... 

שכשצריכים   נוספת של ראיית הרחמים היא לא רק בין אדם לחברו אלא אף אצל האדם עצמו. ישנם אנשים קודה

שהם עצמם נופלים, מיד הם מתייאשים מעצמם ונכנסים לרגשות ללמוד רחמי ה' דרך השני הם מסתדרים, אך כ

סתם דאגות שצפות  אשמה... הרה"ק בעל התניא זי"ע מבאר שכשבאים לאדם מחשבות זרות באמצע התפילה או

ועולות במשך היום ומונעים מהאדם לתפקד כראוי, יידע האדם שזהו סימן שתפילתו טובה ורצויה! והראיה הם  

ווקא. ומשל לשני אויבים שעומדים זה מול זה. כל זמן שצד אחד נח, גם השני רגוע. אך ברגע המחשבות הזרות בד

צפים לאדם מחשבות באמצע התפילה  שנהיה דרוך לקרב. כ שיש תזוזה באחד מן הצדדים מיד הצד שכנגד גם הוא

ם אותם. והעצה לכך  אות הוא שתפילתו התחילה 'להזיז' משהו וממילא בתגובת נגד עולים המחשבות כדי שיתקן ג 

. כלומר לעשות לעצמו פעמיים ביום זמנים מיוחדים 'אנ  ב  ש  חּוא ד  ר  מ  'הם דברי הזוה"ק, שכותב שאדם צריך להיות מ

שבה זרה באמצע התפילה שלא ידחוק ולא יחנוק ון נפש. ואז, אם באה לאדם איזו דאגה במשך היום או מחלחשב

 העבודה בערב אעשה לי זמן להרהר באותה הדאגה או המחשבה... אותה אלא יקבע לה זמן. היום בל"נ בסיום

שולטת עליו. אך אם אני הוא    והרעיון בזה הוא נפלא ועצום כי כשהמחשבה 'נופלת' על האדם בפתע פתאום אז היא

אז האדם יכול לעשות  בה במתינות ובישוב הדעת אזי אני הוא זה ששולט על המחשבה. רזה שקובע לה זמן להרה

הנפש שאמנם יש לו מקום לדאגה אך כמה דברים טובים הוא עשה היום ואם אמנם יש לו דאגות או שהוא   חשבון

הכרה שמגלה את ה  מגיעהשעשה היום?... אלא כאן ל הדברים הטובים מהיכן צצו להם כ ,נופל בחטאים והוא גרוע

אך מנגד יש לאדם במצב הזה גם זמן להפנים   'בכל עצב יהיה מותר',רחמי ה' עליו בכל רגע. אמנם אומר הפסוק 

בכל עצב יהיה מותר, החשבון נפש של הדברים הלא טובים שלי  –כלומר  'תשמיעני ששון ושמחה'. את הפסוק של 

שיש לי על אף הרוע שיש בי, ומהו היתרון? השמחה שזה  את היתרון  –ב הזה מביאים אותי לראות את המותר במצ

 ומבין בעצם שהוא מנהיג אותי. מביא אותי שאני רואה כמה הקב"ה נותן לי דברים טובים במשך היום!

יים, והלך עמו בנו של נוסף על הרה"ק ר' משה לייב מסאסוב זי"ע, שהלך פעם לאסוף כסף לפדיון שבו מעשה 

יום נקשו על אחת הדלתות כדי לחפש מקום להניח את עצמותיהם למשך הלילה. פתח הרה"ק מברדיטשוב. בסוף ה

להם בעה"ב ולבקשתם הראה להם את עליית הגג, שם היתה ערימה של קש, שישנו שם. ר' משה לייב זי"ע סידר 

גשם, ועם  בב כל הזמן על 'יצועו' ונאנח. לפתע החל לטפטף  לעצמו קצת קש ונשכב לישון, ואילו המלווה שלו הסתו

לא היה רגיל לשינה שכזו. אך ר' משה לייב מסאסוב זי"ע נעמד ואמר: שכל טיפה וטיפה נאנח יותר ויותר המלווה 

על צד ימין... לאחר מכן  ןא הייתי מצליח לישולרבש"ע תודה רבה לך שלא כואבת לי יד ימין שאילולי היתה כואבת 

כואבת לי... וכן המשיך לומר על כל איבריו עד שקמו שניהם לך על יד שמאל שלא    משיך ואמר, רבש"ע תודה רבהה

רואים שלא משנה באיזה מצב אדם נמצא, אלא הכל תלוי בכך שכשהוא שולט על המחשבות ורקדו בהודיה להשי"ת.  

 אז הוא יכול להכניס אליו את השמחה. 

דרך חיים שאדם צריך לחיות בראש  זהו לא רק על השני אלא  ת',האדם לכף זכו  'הוי דן את כלזהו מה שפתחנו, 

כי זו הדרך שמביאה אותו לחיות עם זכות כי אין יהודי שאין לו איזו זכות. ועל זה אומרים בשם ובראשונה עם עצמו!!  

גדולה  ירה הכי אך מה שהעצבות יכולה להביא לאדם, העב שמחה אינה מצוה והעצבות אינה עבירה', ה חסידים 'ש

 לא יכולה להביא, ומנגד מה שהשמחה יכולה להביא לאדם לא יכולה אף מצוה הכי גדולה להביא... 

אשר זי"ע היה אומר שאדם שלא מצליח להשתחרר מהדאגות שלו צריך לרדת ממש עד הנשימות שלו, לחשוב  ר'

נשימה כך הוא דואג לו בכל ותן לו כיצד הקב"ה נותן לו בכל רגע נשימה חדשה... ומשם לגלות שכשם שהקב"ה נ

 מאת ה' כדי שהאדם יגלה דרכם את הקב"ה ולהלן נרחיב בזה. מתנהדבר ודבר. הכאב והדאגות הן  

פעם    'יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו'.באר ר' אשר זי"ע, את מאמר חז"ל    עוד

ניין להצלחת פרנסתו. ענה לו היהודי: ב"ה ה' עוזר. אמר לו ר' אשר, ו והתענכנס יהודי לר' אשר. שאל ר' אשר לשלומ

מעניין שלי אין הקב"ה עוזר כלל, אלא הוא עושה לי הכל... א"כ יש להבין מה אמרו חז"ל שהקב"ה עוזרו? אלא הפשט  

אנו  'רפ לה שהקב"ה עוזר למי שמכיר בכך שהוא זקוק לעזרה. כך מבארים גם במאמר המוסגר מה שכופלים בתפי
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 –שאנו מבקשים מה' שיתן לנו את ההכרה שאנו זקוקים לרפואה... יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום  ה' ונרפא',

שהוא יכול לעמוד מול  בבאמת הקב"ה צריך לעשות לאדם את כל המלחמה אמנם הבעיה מתחילה כשאדם חוש

משמים: אם אכן אתה יכול להילחם לבד בתאוות   היצה"ר שלו, מול התאוות שלו ולהתגבר עליהם, או אז אומרים לו

אז כשאדם מנסה רואה שבבוקר נלחם ובצהרים נופל ושוב בערב מצליח שלך ובמידות שלך, אז צא והילחם בהם, ו

  'הבא ליטהר מסייעים לו',לו. ועל זה הדרך מבארים גם את מאמר חז"ל  שבאמת לא יכול  ואז מבין  ובבוקר שוב נופל,  

שימשיך לבד ויטהר, ומדוע מיד כשבא כבר צריך עזרה? אלא האמת היא  דם כבר בא ליטהר לכאורה קשה אם א

והעזרה היא שאדם יבוא לידי ההכרה שהקב"ה באמת עושה לו  שכל המושג הזה לבוא ליטהר הוא גם כן מאת ה'.

זה הסייעתא אך הבעיה שלנו היא שכשכואב לאדם הוא לא חושב ש  העזרה היא הכאב!! . א"כ מהי העזרה?  את הכל

ראות שהקב"ה מנווט אותו אלא הוא משליך את הכאב על הבנק או הבית דישמיא שהקב"ה שולח לו לעורר אותו ל

ולכן נתקע במקום   מש בה, ת וממילא במקום לקחת בשתי ידיים את העזרה של הקב"ה הוא לא מש או החבר, 

 שנתקע... 

'הרוצה  מקום השמחה. וזהו חודש אדר כמובא בגמ',  מגיע להכרה זו שהקב"ה עושה לו את הכל, הוא מגיע ל  שאדם

אדר מלשון א' דר שמפנה כביכול מקום בתוכו שאלופו של עולם ידור וישכון שם אזי   שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר'. 

כלומר שגם בעצמו  –האדם לכף זכות  כל"ה מקיים אותם. וזהו כשאדם דן את נותן קיום לנכסיו כשמכיר שהקב

, נכנס מיד לנקודה של שמחה וממילא כל הנקודות של האמונה והתפילה נפתחות בפניו. כות הזומחפש את הכף ז

 וזהו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.

יתבאר מה ששאלנו בתחילה, מהו מאת כל איש, כי אין הדגש על הכסף של התרומה אלא על בראש ובראשונה    עת

בר מגיע הנדבת לב, כי האדם מגלה שלא הוא נותן אלא  למצוא את הנקודה שהקב"ה נמצא בתוכי, כי לאחר זה כ

 הקב"ה נותן. 

קום שקט יותר כדי לנוח. יצא אל מחוץ לעיר, על הרה"ק בעל החידושי הרי"ם שהיה גר בוורשא וחיפש מ מספרים

ושם פגש את האבני נזר. שאל אותו האבני נזר על הגמ' הידועה שמספרת על רבן גמליאל שהיה נשיא, ושם שומר  

סלק את  כנס... לאחר זמן העמידו במקומו את ר' אלעזר בן עזריה ש יתח ביהמ"ד שרק מי שתוכו כברו יכול להבפ

באותו היום נתרבו ספסלי ביהמ"ד. מספרת הגמ' שחלשה דעתו של  לכל דיכפין.מ"ד שומר הפתח ופתח את ביה

שכשנכנסו  שתוכו כברו ייכנס? ובאר  רבן גמליאל... הק' האבני נזר, מדוע חלשה דעתו הרי זו היתה שיטתו שרק מי

ין תוכו כברו וע"ז חלשה דעתו שאמר אילו ידעתי שגם מי שא כולם לביהמ"ד נהפכו בתוך ביהמ"ד לתוכם כברם.

עפי"ז נוכל להבין ביתר שאת את מה שביארנו, כשאדם כבר מכניס  משתנה בתוך ביהמ"ד לא הייתי מונע מהם...

הטובות שבו כדי לגלות כיצד הקב"ה נותן לו ועשה לו הכל, אז הקב"ה פותח   את הקב"ה לתוכו ומחפש את הנקודות

 ושכנתי בתוכם! –לי מקדש  לו בכפל כפליים. ועשו

* 

 

 'בדרך המלך נלך'
 

 ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי". " 

מרים תרומה הוא נותן ולא לוקח? וכמו כן כמה תמיהות. א. מהו לשון 'ויקחו', הלא כל מי שיש לעמוד על זו בפרשה 

ִתי', משמע שאין זה של האדם כלל? ב. רש"י במקום לפי"ז   רּומ  אם אדם נותן תרומה מדוע מסיים הפסוק 'תקחו את ת 

לב היא עיקר המצוה...  המשמע שנדבת    –ידבנו לבו    , ויש לבאר כוונתו? ג. מאת כל איש אשר'לשמי  –ויקחו לי  'מבאר  

זהב  ,אשר תקחו מאתם... והתורה הק' מונה י"ג מיני תרומות – לשון יחיד  –מכן וזאת התרומה  יב לאחרמדוע כתד. 

 ? רה לכתוב ואלו התרומות אשר תקחו?וכסף נחשת תכלת וכו' היה צריך לכא

צריך לדעת שכשמדובר בתרומה שהקב"ה מבקש, הרי זו לקיחה ולא נתינה. בפרשה קודמת מבאר רש"י על   האדם 

. לעומת זאת 'וז"ל: 'ביהמ"ק של מעלה מכוון כנגד ביהמ"ק של מטה 'הנה אנכי שולח מלאך לשמרך בדרך',הפסוק  
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של מטה מכוון כנגד ביהמ"ק   שביהמ"ק ,כותב רש"י להיפך'תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך', בפרשת בשלח בפסוק 

זמן שביהמ"ק היה קיים, של מעלה? מבארים נפלא בשם הרה"ק מבעלז זי"ע, שהפסוק בפרשת בשלח עולה על 

לשמרך   ... מלאך נכי שולחוממילא הביהמ"ק של מטה היה מכוון כנגד ביהמ"ק של מעלה, אולם בפסוק של 'הנה א

  עת במצב של הגלות הזו, שכ דעו לכם    ק קיים, שם אומר להם הקב"הין ביהמ"אבדרך' היה זה הזמן בו יצאו לגלות, ו

עומד מכוון כנגד אותו מקום   שב ללמוד, הרי שמייד ביהמ"ק של מעלה מקום שיהודי הולך בו ומתפלל או מתיי כל 

 המקום הנ"ל הוא הוא ביהמ"ק של מטה. של היהודי הזה!!! כי  

לדורות. ומקשים   –ומבאר רש"י וכן תעשו    ." מראה אותך... וכן תעשו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם... ככל אשר אני  " 

ושיה מובא  ? ועוד קוהיו חסרים כמה דברים וא"כ מהו לדורות בתחילהבדיוק כפי שהיה  הכלהלא לדורות לא נעשה  

ֲעֵשה  "ּוְרֵאה ו   ולבסוף מדגישה התורה הלא כתוב בפסוק אריכות גדולה כיצד לעשות את המנורה, בבית אהרן זי"ע,

לאש  ובפועל מובא שנתקשה משה רבינו במעשה המנורה ולבסוף זרק גוש זהב  . כתבניתם אשר אתה ָמְרֶאה בהר" 

 וף אמר לו הקב"ה לזרוק הזהב לאש? ויצא בצורת המנורה, וא"כ מה הציווי לעשות אם בין כה וכה לבס

לחמה התמידית הקיימת בין הגוף לנשמה.  לב' הקושיות תירוץ אחד. הפרי הארץ זי"ע מביא ביאור בעניין המ אמנם 

עושה אותה. בבחינת 'כחי ועוצם מת בא הואהקב"ה נתן כוחות לגוף שיוכל להסוות את העשייה של האדם כאילו 

ועל האדם לעבוד להפוך ולהסיר את המסוה הזה ולגלות את הנהגת ה' להגביר אותה   ידי עשה לי את החיל הזה'.

'ועשו  לפי חוץ. בספר עבודת ישראל לרה"ק המגיד מקוז'ניץ זי"ע, מבאר על הפסוק  על אופן ההנהגה שנראה לגוף כ

'כל  ם צריך לקדש ולזמן ולהכין את עצמו לעבודת השי"ת וז"ל:  ון והכנה. ומבאר שאד , מקדש הוא לשון זימלי מקדש' 

לעבוד לעילת  הרוצה לעבוד ה' ולהתחיל בתורה או בתפילה אי אפשר לשום נברא להעלות על דעתו שיש בכוח 

וכי יעלה על    ודומה הדבר לאדם שיקראו לו יום אחד ללא הכנה מוקדמת לבוא לעבוד בחברה מאוד גדולה  העילות'...

דעתו שיכול? ובודאי שירגיש מבוכה גדולה... ק"ו בעבודת ה' שהאדם הוא חומרי וצריך לעבוד את השי"ת שהוא  

 רוחני, הכיצד יעלה על דעתו לעובדו כראוי?

, לעשות מקום לקב"ה להתפלל וללמוד. והביאור העבודה שמבקשים מהאדם היא לפנות מקום כביכול לקב"האלא  

י ולא רק שאינו יכול אלא הוא גם  ידי שהאדם יחיה שאין בכוחו להתפלל וללמוד מחמת שהוא חומרבזה הוא, על 

ק את עצמו מיד יתגלה חלק הנשמה  מפריע כי הגוף מנסה כל הזמן לתפוס את השליטה על ההנהגה... א"כ כשיסל

 חלק אלוק ממעל ממש במלוא הדרו ויעשה את עבודת ה' כראוי

ם להכיר את שפלותו. והם המשך דבריו של המגיד מקוז'ניץ מהלך שלם כיצד ילמד אדאשר זי"ע לימד אותנו  ר'

להיות מוכן ומזומן לקבל  'אלא צריך האדם לפנות עצמו מכל מיני מחשבה זרה והרהור בשום עסק, ו שפתחנו בהם. 

ואז יוכל קצת   וכפי אשר יורהו ה' בדרך יהיה נכון ללכתקדושת בוראו והשפעת חכמה ובינה אשר ה' ישפיע בו, 

אם אדם חי   –הוי אומר לעשות נחת רוח ליוצרו בכח עליון, ובהשפעת חכמתו הקדושה אשר היא גם כן מבלי גבול'.  

ר מאוד יגלה זאת שהוא אינו יכול לשלוט על מעשיו. אך כל זה כדי שילמד , ומהלפי התכתיבים של גופו הוא מוגבל

ת. כי ה' הוא בלתי גבול וא"כ השפעתו על האדם היא ג"כ בלי לפנות את עצמו )גופו( ולתת מקום להשפעת השי" 

ר זי"ע, עה גדולה יותר. זו הדרך שלימד אותנו ר' אשגבול, וכמה שהאדם מסכים לפנות את עצמו יותר כך יקבל השפ

יע את היינו ללכת לפי הסיבות! כי כשאדם מכנ  –בדיוק כדברי המגיד זי"ע 'וכפי אשר יורהו ה' בדרך יהיה נכון ללכת'  

 ו, זו הכוונה לפנות את מקומו.עצמו ללכת לפי הסיבה שה' שולח ל

בפתחם של ימי חודש אדר ופורים. אחת המצוות העיקריות המאפיינות את כל התקופה הזו, הינה אנו נמצאים    כעת

ץ ופקלהיחיד שהעז  היה  ישראל ועמלק    םויש להבין כיצד יתכן שכל העמים פחדו לצאת למלחמה ע מחיית עמלק.    –

בר כאן? ומיישב הזוה"ק , איזו דרך מדואשר קרך בדרך'חם? כמו כן קשה מה הדגש ששמה התורה הק' באמרה  הילול

שהיה זה על פרשת דרכים. ומבאר בספר דרך מצותיך מהי פרשת דרכים זאת, ואומר שכל שבעים אומות העולם  

עולם קטן הוא...( כל   –העולם והאדם )האדם  ובפרט ז' עממין ששהו בארץ ישראל, רומזים הם לז' מידות של הנהגת  

. וע' אומות  ן שכל אומות העולם יונקים את החיות שלהם מהמידותוהטעם הוא מכיו עם מתאפיין באחת מן המידות

היינו שכל הז' מידות   'לפי שכלו יהלל איש',. הכתוב אומר  , הרי ע'העולם כנגד ז' מידות הכלולות כל אחת מי' ספירות

מוחין. וזה  – ֹות מוחין. )מעל ז' המידות ישנן עוד ג' ספירות המכּונ די ג' ספירות העליונות שהן נקראותנשלטות על י

יותר מן הג' ספירות הללו(...  רומז כביכול לשכל שנותן לאדם שליטה על שאר המידות שהם נמוכות בהשתלשלות

מידותיו על ידי שמפעיל את השכל שבו.  אתיכול לכפות ובפרט היהודי שהוא יונק ממקום גבוה מן המידות האדם 
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אמנם מוכנים לכעוס אך לא היום אלא רק מחר. או אחד הצדיקים  ידוע מצדיקים שהיו אומרים ליצר שלהם, אנו 

 שהיה לו בגד מיוחד כדי לכעוס, ועד שהיה הולך להחליף את הבגד הזה היה משתלט על כעסו ושוכח...

כלומר  ם מידה אלא יושב על פרשת דרכיםבן היתה שהוא אינו עומד בשושל עמלק על דרך השלילה כמו הייחודיות

, ועל כן הוא חמור מכולם שרצה לנתק את היהודי בדיוק 'ראשית גוים עמלק'ובין המידות. כדכתיב בין המוחין  –

על כן יש לנו מצוה  במקום המקשר בין המח למידות כך שלא יהיה מה שיתן לאדם את הכח לשלוט על המידות.

. כלומר, עמלק 'למרוד בו יודע אדונו ומתכוון'גדולה למחות את שמו של עמלק, משום שהוא העז את פניו כמובא 

לאדם להתפלל וללמוד ולקיים הכל, אך בתנאי שהמח שלו יהיה מנותק מקשר בורא. ומקום של חוצפה לתת יכול 

כשאין מח יכול להיות לאדם הכל ובעצם אין  הוא המקום הכי גרוע וכפי שביארנו שעל מידה עדיין ניתן להתגבר אך 

אך בעוד ויתכן שהלץ אינו יודע כמה גרועים   יא מידה רעה בפני עצמה.לו כלום. החוצפה גרועה מהליצנות שגם ה

 דרכיו ואינו מתכוון ביודעין למרוד באדונו הרי שעל עמלק מוזכרת החוצפה שיודע שעושה שלא כהוגן ובכוונה עושה... 

בבוקר כשהקיץ משנתו וב שכרותו נכנס בלא יודעין לגן החיות הישר לכלוב של האריה ושם ישן. רמלשיכור ש משל

אמר לו השיכור, וכי  פגע בו השומר של גן החיות ואמר לו: איזה גיבור חיל אתה שהעזת לישון בכלוב של האריה.

רה של מעשיו הרי הוא כאותו היה זה אריה אמיתי??? כלומר כשאדם עושה עבירה מחמת שאינו יודע את רמת החומ

 ואין לו תקנה. שיכור, משא"כ מי שעושה ויודע הוא כבר חצוף

משם  ' , אז מתקיים בו הפסוקכשאדם חי שמה שיש לו זה לא שלו הק', בשם הבעש"ט מביא קאמרנא מ רה"ק ה 

יות חדשה כל הוא מתחבר לכח האין סופי ומקבל ח ' אף אחד לא יכול לעשות לא רע, ומשםיתפרדו כל פועלי און

 ונפרד מה' ח"ו. עושה הרי הוא מנתק את עצמו   שהוא   ושבהזמן. אולם כשאדם ח

עשה אותם בחינת שי   אדםכל הקניינים שיש ל ומבארים שהכוונה ל  ' וכל מקנך תזכר ' כי תשא כותבת התורה    בפרשת

  יע אז אנו המקבלים אם הקב"ה הוא המשפיש להבין מה הביאור בזה הרי  לכאורה  וזכר המשפיע ולא בחינת מקבל.  

מי שהוא מחובר לה' ויודע שהכל ממנו ממילא הוא נהיה חלק  אלא וא"כ כיצד שייך שאנו נהיה בחינת משפיעים? 

 . ' מה אני בורא אף אתה בורא ' מההשפעה הכללית הזו כמאמר  

' משפיע, וה'  ה הוא באופן זה. י' הוא משפיע, ה' מקבל. ו"חודש זה. ידוע ששם הויבביאור יפה  נופי קבלה יש על

. אך המן אמר,  , יש משפיע ואח"כ מקבלסדרה וכתקנהה נכתב כסדרו הרי שכל ההשפעה היא כ"מקבל. כששם הוי

, והס"ת הם שם הוי"ה שלא כסדר אלא קודם ה' ואח"כ י' מכיון שרצה להשפיע שהאדם הוא  יל  השוו  וננאי הוכל ז

 . אעושה ללא הקשר בור

לתת לאדם את ההרגשה של הגוף שהוא עושה  כי המן הוא עמלק רוצה תמיד יתבאר היטב הכל על מקומו,  עפי"ז

לפנות את מקום הגוף, כי החלק אלוק   –בבחינת כחי ועוצם ידי, אולם התפקיד של האדם הוא מחיית עמלק היינו 

יפנה את מקומו ואז יוכל ממעל נמצא תמיד וההשפעה גם היא ישנה כל הזמן, רק מה שמבקשים מהאדם הוא ש

 ר להתגלות ולהשפיע כראוי.האו

מקודשים ומזומנים ומוכנים לקבל את אור מלכותו של השי"ת! ובאיזה דרך שהקב"ה יחליט  'ועשו לי מקדש'  זהו

להוביל אותנו אנו מסכימים לעמוד שם, כי שם הוא הטוב האמיתי הגנוז המחכה שנגלה אותו ע"י ההסכמה הזו. על 

א דבר אחד לפנות את מקומכם לתת לי תם אינכם יכולים לתת כלום אללנו הקב"ה ויקחו לי תרומה, אכן אומר 

 – לב הנדבת את להנהיג אתכם. וזאת התרומה ולא התרומות, כי מה שמבקשים מהאדם הוא לא התרומה אלא 

ה מנהיג אותנו הכל אחת, כי כשהקב"  –שיפנה את הלב שלו שהקב"ה יוכל להיכנס לשם. ושם בתוך הלב זו תרומה  

 ,חד אפי' שבחיצוניות הן נראים י"ג דברים פעם זהב פעם נחשת וכו'ות אחת וכל הדברים מקושרים יהופך לאחד

 אמנם אם הקב"ה מנהיג את זה הכל מקשה אחת שזורקים לאש ויוצאת המנורה הטהורה..

  כן אנו מוצאים בתפילת שמונה עשרה, י"ג בקשות, והביאור הוא שכל הבקשות הללו לא נועדו כדי שהאדם כמו

יכול לעזור יבקש מה' הב לי פרנסה הב לי רפואה וכו'... אלא כדי שבכל בקשה ובקשה יאמר האדם רבש"ע אני איני  

ע לי פרנסה רפואה סליחה וכו' אז לעצמי רק אתה משפיע לי ועל כן אני מבקש שמכיון שרק אתה יכול להשפי

לו לה', והעליה היא כשמודה שהוא לא  תשפיע עלי. על זה נתקנה התפילה כדי שהאדם יעלה את כל הדברים הל

ל רצונות הגוף לנפש. ואז תוכל לבוא ההשפעה  יכול לעשות זאת בעצמו ועי"כ מגיע לדביקות העליון והופך את כ
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ל פי האמת יכלו לבקש מאדם אחד את כל התרומה למשכן. אך הכתוב אומר כסדרה. הדור ההוא היה עשיר מאוד וע

א רק מאחד, מכיון שכאן מבקשים את נדבת הלב, ואינו דומה נדבת ועבודה יש ולכל א אשר ידבנו',  כל איש 'מאת 

נימית של האחד לשני כי כל אחד משלים את השני ועל ידי שכולם יחד נותנים עבודה כך אפשר לקבל השראת  הפ

 השכינה. 

* 

 

 לקח –למוד ל
 

בפשטות נראה  לכם וכו'... במדרש כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, אל תעזובו את המקח שנתתי" 

שהמדרש מתכוון שלא לעזוב את התורה הק'. אך השפ"א בא לבאר מהלך מעמיק יותר בדברי המדרש. אל תעזובו 

כלומר, שאדם לא ילמד את התורה הק' כחמור נושא ספרים לידיעה בלבד, אלא בכל פעם שאדם לומד   –את המקח  

ובו את המקח שהתורה  בעבודת השי"ת. וזהו אל תעזדרך חיים  זות עצמו מה התורה לימדה אותו, איצריך לבחון א

'חכמת  הפסוק  אתאחד עימו. וכמו כן מבארים בשם הבעש"ט הק'  והיתבקב"ה ו וידבקתכדי ש יכולה לתת לכם

ה, כלומר "י –הכוונה היא שכשאדם נמצא במסכנות צריך להפעיל את החכמה שלו להפנים שבזו  המסכן בזויה', 

"ז לצאת מהמצב הזה מאפילה  יוכל עי יחפש היכן הקב"ה מחיה את המצב שלו שם, ואם האדםשהקב"ה נמצא 

 אי"ה בהמשך הדברים.א ואת הכח הזה האדם מקבל מהתורה הק' כפי שנבי לאור גדול.

'פי'  ובשפ"א:  וכו'.  " יש בו כסף יש בו שדות יש בו כרמים  יש בו זהב מקח שנתתי לכם "  ,הם המשך דברי המדרש הן 

'דעת קנית מה חסרת דעת  יכולין ליקח הטוב ולהעלות כל הדברים שבעולם למצוא הטוב שבהם'. התורה  שע"י 

  חסרת מה קנית', יתכן שיש לאדם הכל אך אין לו כלום וכן להיפך, וכל זאת משום שלא מחפש את התכלית שהיא 

עי לחבר את האדם יא האמצ בהם. התורה הק' ה  שלו עם השי"ת ע"י כל המצבים שעוברלמצוא את נקודת הקשר    –

 תמיד לרבש"ע, הן בכסף הן בזהב הן בשדות הן בכרמים...

אנו נכנסים לחודש אדר, ידועה הגמ' 'משנכנס אדר מרבין בשמחה', אם נדייק את לשון הגמ', לא כתוב משנכנס כעת  

להרבות את , אלא להעלות ולהרבות שמחות  בכמות השמחהכלומר לא    –חים הרבה, אלא מרבים בשמחה  אדר שמ

אם נשים לב תקופה זו דווקא תקופה לחוצה יותר משאר ימות השנה הרגילים, הכנות שונות לחגים   איכות השמחה. 

צדיקים, שמשהו חמץ בפסח הוא איסור  בשם  הממשמשים ובאים בחודשי אדר וניסן וכדומ'... וכבר אמרו בדרך צחות  

אלא על חה שמדברת הגמ'? אנו מגלים את ריבוי השמדרבנן אמנם משהו כעס הוא איסור דאורייתא, א"כ היכן 

האדם לדעת שבזמנים אלו בהם עשה הקב"ה ניסים גדולים לעם ישראל, הם הזמנים בהם מתעוררת כל שנה 

וע"י שאדם מתכונן לכך ומפנים את הזמנים הללו יכול לקבל כוחות מיוחדים להעלות את  ,ההארה מאותם הניסים

כמו   'כגמול עלי אמו', ם מדוד המלך ע"ה ששמחה היאמדיאנו ל. מה זו שמחה? השמחה הפנימית שלו בכל מצב

תינוק ששמח בכך שאמו מרימה אותו ומטפלת בו ודווקא במקומות ומצבים שאינו יכול להסתדר לבד, כך האדם  

רך בכל מצב יכול לקבל שמחה פנימית אם יפנים את הנקודה שהקב"ה תמיד נושא אותו בכל מצב ומוליך אותו בד

שמחה פנימית כי הוא תמיד חי את הקשר הזה בינו ובין בוראו. עניין זה אנו מוצאים גם   בטוחה. אז האדם מקבל

בדברי הפרי הארץ זי"ע שמביא באחד המכתבים על מאמר חז"ל 'פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון', א"כ יש 

מה שהקב"ה ש להם, וחיסרון השמחה בלתמוה מדוע נקראים הם פושעים? ומבאר משום שאין הם שמחים במה שי

"יען אשר לא עבדת את ה"א בשמחה  נותן לאדם הוא חיסרון בכל המהלך של תכלית האדם. עוד מבארים על הפסוק  

ת, ויש לכאורה לתמוה מה ראתה התורה הק' לשים את הדגש דווקא על ענין השמחה כטעם לקללו ובטוב לבב",

 יותר?הלא ישנם מספיק עבירות חמורות 

מבארים בשם חסידים, שהדגש הוא על השמחה מפני שאדם שמגיע למצב שעובר עבירות חמורות צריך לדעת  אך 

לאדם   שהסיבה הראשונית שגרמה לו לכל זה היא חוסר השמחה שהיה שרוי בה, וחיסרון בשמחה הפנימית גורמת

 ליפול חלילה מכל מדרגותיו.

mailto:spinkarebbe@gmail.com


9 

 והצטרפות:לתגובות 

spinkarebbe@gmail.com 

ישנו מצב מאוזן שבו האדם יכול  "ה ואורייתא וישראל חד'.וב'ק זוה"ק ה מאמרבספר הק' מאור עיניים, על  מובא

הביאור הנכון בדברי הזוה"ק הוא כמו  לפרש את דברי הזוה"ק שהקב"ה והתורה ועם ישראל הם יחידה אחת. אך

שרשרת של השתלשלות שעם ישראל יכול להתקשר לקב"ה מלמעלה למטה רק על ידי  –מצב מאונך, כלומר ב

היוצא מכל זה   חיות.חסר לו בכי ללא התורה הק' אדם לא יכול להתחבר עם הקב"ה כי  הק'.  א התורה  האמצעי שהי 

מעשה נברא אחרון כמובא במדרש, וזאת כדי להזכיר לשכוח שבמחשבה נברא תחילה אמנם ב הוא שאסור לאדם

שלו הזדמנות  נצל את ה ... אמנם אם מ'יתוש קדמך'לאדם שאם הוא מנתק את עצמו מחיות התורה הק', אומרים לו  

להתקשר לבורא ע"י התוה"ק אזי הוא קודם לבריאה, כי אז התורה מביאה אותו להתקשרות למעלה למקור השמחה  

 האמתית. 

ו' אך התורה היא המורה  הקב"ה יש בו הטוב כמ"ש וירא אלקים את אשר עשה והנה טוב כ'כי הלא כל מה שברא 

טוב, רק כאן בסוף ההשתלשלות אדם למעלה הכל הוא מבאר השפ"א כי וא בכל דבר את הטוב'. דרך איך למצ 

רואה לפעמים בחינה של זהב ולפעמים כסף וכו', אך אם יקשר עצמו להשי"ת תמיד יוכל להגיע בסופו של דבר 

כי כדי שאדם יגיע להכרה הזו שבכל דבר טמון  , 'ויקחו לי תרומה' לראות את הטוב שבמצב הזה. ולכן אמר הקב"ה 

וא צריך שימשילו לו את זה לפי ההשגה המצומצמת שלו, לכן התורה מדברת באותו מעבר, ה ב העליון הגנוזהטו

למשוך אותו לגלות את העומק הנמצא בכל דבר, אך אם אדם רק ילמד את לאדם בסגנון של כסף, זהב וכדומ', כדי 

לם  קאי על כל העו   'ובאמת לקח טוב התורה בלי להתעמק בפנימיות הדברים א"כ לא עשה מאומה להגיע לתכליתו.  

מבאר השפ"א כי הלקח טוב המדובר הוא לא רק על לימוד התורה  ומלואו אך בתנאי תורתי אל תעזובו, כי הכל אחד'.  

 אלא לגלות לנו שבכל העולם ומלואו שייך לקח זה, וכפי שביארנו

ל מתאחד בשורש  ידיהם ונתברר שהכ והעלו כל הדברים עד ששרתה שכינה במעשי ישראל זכו בני כאשר ראינו ש ' 

בני ישראל עשו עשייה שלמה של כלי המשכן בכל מיני אופנים, כל כלי לפי עניינו, אך עיקר התכלית היתה   ליון'.הע 

בשביל להגיע לשורש העליון רק אז זכו ששרתה שכינה  נועדלבסוף שאחר שהעלו לה' בהכרה מלאה שכל מצב 

ך סוף התהליך הוא לקשר כל דבר להכיר ים השייכים לו, אחד עובר את המעברבמעשי ידיהם. כמו כן בימינו כל א

מי מוליך אותו בדרך זו ועי"ז זוכה להשראת השכינה. והמבחן כיצד יידע האדם היכן הוא אוחז בעבודה זו, נמדד לפי 

ולמכיר נתתי את  ' על הפסוק,  מלעלוב זי"ער' שלמה השמחה הפנימית שיש לו, וכפי הביאור הנפלא בשם הרה"ק 

ַמִכיר  , גלעד'  מי שרוצה להכיר האם הוא קשור לה' או   –ואמר הלא התורה הק' אינה מנוקדת וא"כ אפשר לומר ּול 

לא, זה ע"י 'גלעד' שמרמז על שמחה, כשלאדם יש שמחה פנימית אז הוא חש שהקב"ה מוליך אותו והוא מקושר  

 לה'. 

'וזה הרמז לא ידע כי קרן,  אי ידיעה. ביטול וי יע לדבקות הזאת הוא ע"השפ"א זי"ע, שעיקר יסוד העבודה להג מסיים

פי' מה שהאדם יודע אינו עדיין המדרגה השלימה כי הוא למעלה מהשגת האדם. לכן משה רבינו ע"ה שהשיג מדרגה  

יוות הוא  העליונה כתיב בו לא ידע. והאמת כי כל עצמו של משה רבינו ע"ה הוא הביטול כדכתיב עניו מאוד וזה הענ 

תתי, משמע שאין אנו יכולין לראות האמת הגנוז, ומבטיח לנו ה' לקח טוב  התורה. וז"ש לקח טוב נ סירסורתא של 

ביארו בשם ר' אשר זי"ע כי העולם הזה דומה הוא  ה' כמ"ש תורתי אל תעזובו'.    ת נתתי. אך האדם צריך לעסוק בתור 

האמת והיכן הוא עומד? אלא  מחמיץ לו פנים. א"כ מההאחד מברכו לשלום והשני לאדם שנכנס לאולם שמחות, 

שהקב"ה נותן לו נשיאת חן שיהיה מוצלח בכל העניינים, אך כדי שלא יעלה בליבו שהוא מוצלח בזכות עצמו צריך  

ת את עבודתו ולקבל גם תזכורות כדי שיקשר את כל ההצלחות שלו לה'. וזה מסיים השפ"א שאדם צריך לעש

שגה, כפי שביארנו שכל המעברים הם א יכול להגיע על ידי הת, אך להשראת השכינה ל ולעסוק בתורה ובמצוו

צמצום ומשל לדברים גבוהים הרבה יותר, רק בכדי שנשיג אותם מצמצמים לנו אותם. ולכן כאשר האדם יחיה כך 

י שמבטיחה בביטול גמור להצלחות שלו דרך הכרת הכישלונות שלו, אז יוכל להיות כלי לקבל השראת השכינה כפ

את זה רק אני נותן במתנה, כי ההתקשרות  – 'נתתי ' היינו הקשר לטוב האמיתי השורשי,  – ' לקח טוב '  לנו התוה"ק,

 השלימה היא בדווקא ע"י ביטול וחוסר השגה שכן הוא הרבה יותר גבוה מהשגת האדם. 

* 
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 מרבים בשמחה!!!
 

יצד מעוררים ומגיעים השבוע נבאר אי"ה בענין השמחה, לשמחה מה זו עושה, וכשנכנס אדר מרבים בשמחה. מ

משנכנס אדר שמחים הרבה ומהו לשון 'מרבים בשמחה'? עוד היו צריכים לומר לשמחה. ישנם שואלים כי לכאורה 

שואלים על מה שכתב הב"י בהלכות תשעה באב 'משנכנס אב ממעטין בשמחה' אולם בחודש אדר לא הזכיר כלל 

 מדוע? המחבר הלכה כזו שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, ולכאורה 

על דין. עוד ידוע כי אנו אומרים בכל בוקר  אדמורי לעלוב מבארים פשט נפלא. ידוע כי מנהג גובר בתוקפו בשם

'קרבנות', וזאת על פי מה דאיתא, 'ונשלמה פרים שפתינו' כי היום כשאין ביהמ"ק קיים ואין אנו יכולים להקריב 

ולה לאדם כאילו הקריב. עפי"ז מבארים כי בכוונה תחילה בפועל זיכה אותנו הכתוב לומר בפה את ענין הקרבנות וע

אולם   כנס אב ממעטין בשמחה כדי שתהיה כזו הלכה ואז נוכל לצאת ידי חובה בלימוד הלכה זו,כתב המחבר משנ

 כלפי משנכנס אדר מרבים בשמחה אין הלכה כזו אלא הוא מנהג, ומנהג חייבים לקיים בפועל!!! 

רבות בשמחה אין הכוונה לכמות השמחה אלא לאיכות ואר כי מה שמדברים על לההאדמו"ר מבאבוב זצ"ל מב  בשם

. יום יום היה חוצב אבנים בהר בחום ובקור אבניםיתו בתור חוצב  יונביא על כך משל. היה אדם שעבד למח  השמחה.

מכרכרים ם הכרכרה וכולם ובר עך עוהיה מתפרנס בקושי. יום אחד שמע קול שאון עובר והנה הוא רואה את המל

לו הייתי מלך כי אז הייתי המאושר שבאדם.  :שב אותו האישוחהחל לו חם...  המנפנפים בידיהם שלא יהיסביבו ו

מלך, ומרגיש בפסגת העולם, אך לפתע השמש יצאה על הארץ והתחילה לחממו מאוד. התחיל  כבר הוא ובדמיונו

והנה הוא   .נהיה שמש  ו הייתי שמש כי אז הייתי מאושר.לות בנפשו. או אז אמר:  צע כולו נוטף זיעה ואינו ידוע להשית  

א מטייל בעולם מחמם ומאיר לכל ושמח וטוב לו. אך לפתע מה זה? ענן קטן מגיע ומסתיר את אורו. חשב: א"כ ל

באה רוח ומעיפה  והנה הוא מטייל להנאתו, מסתיר את השמש ומוריד גשם, והנה    כאן פסגת האושר. הלך ונהיה ענן.

ולך מפה לשם מפזר עננים ונושב בעולם. אך הנה הר גדול עומד בדרכו ולא נותן ותו... הלך ונהיה רוח. הומפזרת א

לפתע מרגיש הוא דקירה  וחוסם את כל מי שבדרכו, אך עומד לו זקוף  ,בפסגתועם שלג  ,לו ללכת. הלך ונהיה הר

 קטנה בגבו. הציץ אותו הר ומה הוא רואה?  

 בהר...   מד שם אדם עם גרזן וחוצב עו 

היה לי קצת יותר ממה שיש לי עכשיו אז   לפעמים חושב לו אדם לּו 'דעת חסרת מה קנית, דעת קנית מה חסרת'. 

יכול הייתי לעבוד את ה' ביתר שאת. יש אדם שיש לו הכל אך אין לו כלום כי הוא לא מרוצה ממה שיש לו, וזו הכוונה 

 שמדברים על איכות השמחה.

"י ז"ל ת את ה"א בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך'. ומבאר רשרים את הפסוק 'ואהבר' שלמה מקרלין מבאבשם  

'שלא יהא לבך חלוק על המקום'. ישנו אדם שיכול להיות במקום מסוים אולם ליבו בל עימו והוא רחוק משם 

  הא לבו ודל האהבה שלו לקב"ה, שלא יבמחשבתו, ויש פירוד בין הדבקים. 'ואהבת' אם אדם רוצה להראות את ג

ם שהקב"ה שם אותנו שם! שלא יהא המקוה וכן אפשר להסביר כי מקום הוא הקב" הוא  –חלוק על המקום, מקום 

בנו חלוק על המקום ששם אותנו השי"ת, אלא נאמין שהיכן שאנו נמצאים זו השגחה פרטית וזוהי האמת ואם זה  לי

 אמת זה הכי טוב בשבילינו!!!

יא על פי השכל ויש אמונה שהיא מעל השכל. בעצם רים אלו. ישנה אמונה שהעל אמונה מתכוונים לדב  כשמדברים

ההגדרה של אמונה היא ללא שכל וללא הבנה. אך יש אמונה שנובעת מהשכל. כגון כשאדם רואה שהקב"ה כל 

עו, ן שעד עכשיו ראה שהקב"ה מסייוהזמן מיטיב עימו ומסייעו בכל דבר, ואז מגיע מצב של קושי, האדם מאמין שמכיו

  שכל. וזהו 'נעשה ונשמע', שאמרו עם ישראל. ניכרת הטובה. זוהי אמונה הנובעת מאחרי ה   גם זו לטובה רק שכעת אין

דבר זה עמד ועומד להם לדורות, משום שהסכימו לקבל את התורה ללא השכל שבדבר אלא על פי אמונה. ]ואע"פ  

לאמונה ללא שכל. משום שישנם שני מצבים שהיה זה לאחר כל הנסים שראו במצרים, אמנם אעפ"כ נחשב להם 

ן כיצד הקב"ה מוליך אותו אך מאמין שזה לטובה אולם יש מצב יותר קשה שבו באמונה, יש מצב שבו אדם לא מבי

האדם עובר מעברים שסותרים לגמרי לכל המציאות שבונה לעצמו. וכגון עם ישראל שאמר להם ה' וישובו ויחנו 

לאמונה    ם ומצרים מאחריהם וזה סתר לגמרי לכל המציאות של יציא"מ על כן נחשב זהלפני פי החירות, שהים לפניה
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נטו ללא כל שכל[... זהו הקושי באמונה שאדם צריך לשמוח שכל מה שיש לו זהו בדיוק המקום שבו הוא צריך להיות 

 היה לו יותר רוחה היה יכול לעבוד את הקב"ה ביתר שאת.  ולא לחיות במחשבות שלּו

יתברך שמו בעולם'. מהו ההבדל בין יחודו  ואחדותוייחודו  שיש בהם וציוונו להניח תפילין... בהנחת תפילין, ' אומרים

לאחדותו? אלא מבואר על פי הרמב"ן ז"ל וכן הפרי הארץ מבאר שכל הגוים מאמינים באיזה שהוא מקום שהקב"ה  

היה להם שיבוש שחשבו שהקב"ה השאיר את הוא יחיד בעולמו והוא ברא את הכל, כן מבאר הרמב"ן על פרעה, אך  

ם ומזלות, אך אנו יודעים ומאמינים שיש השגחה פרטית לכל אחד באשר הוא, וכמו המשל הנהגת העולם לכוכבי

  , הידוע מתלמיד הבעש"ט שרצה לראות השגחה פרטית והראה לו הבעש"ט הק' עלה שעף ברוח ונופל על הארץ

מחמת ת  התולעכמעט נתייבשה    חתיו תולעת. הסביר לו הבעש"ט הק', כיוכשהרים אותו תלמיד את העלה גילה מת

 השמש המציקה ושלח לה הקב"ה ברוב רחמיו עלה שיגן עליה.. 

קוב"ה ואורייתא וישראל חד אינון וכבר ביארנו בשבוע שעבר כי אין הכוונה שאנו    ,המאור עיניים, על הזוהר הק'  בשם

לא הולך  ה, אלא הפשט הוא להכיר בהשגחה פרטית כפי שדיברנו. כשב"קוה כלל בחד כמו ה' כי הלא אין לנו השג

לאדם יש לו ג' אפשרויות לבחור בהם: ב' הם היאוש או ההפקרות, והדרך השלישית היא הכנעה. זה לימד אותנו דוד 

ת המלך ע"ה 'כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת'. במקום הכי נמוך שאדם מגיע הוא צריך לדע

ו ששם במקום הנמוך ההוא הקב"ה חפץ בו בדווקא, אז שזה מכוון מאת השי"ת ואם ישכיל לדבר אז ולחזק את עצמ

הוא מחיה את עצמו עם המחשבה הזו או הדיבור הזה ועולה משם ומעלה איתו משם את כל הניצוצות שטמונים 

לל אלא רק שמח שהקב"ה נותן לו  שם. כי זהו הנחת רוח שעושה לה' כשהאדם לא מתיאש ולא חושב על עצמו כ 

 עצומה לראות את יד ה' שם כפי שכתוב גם שם ידך תנחני..גם במקומות כאלו בהירות 

בדרך מליצה שהיה פעם חסיד אחד אצל הקוז'ניצער רבי זצ"ל, שבא להתלונן שקשה לו בפרנסה, ניסה   מספרים

ה יש בעיות. אמר לו הרבי אבל זכית לגדל הרבי לעודדו שב"ה יש לו משפחה טובה, מיד אמר החסיד: גם במשפח

מיד אמר לו החסיד: גם זה לא ממש כפי שתיכננתי... ראה הרבי שבכל ענין הוא מוצא פסול ולא   בית של תורה,

מעונין לקבל נקודה למצוא בה חיזוק, אז אמר לו: שאלה לי אליך, מה יעשה אדם בחג סוכות, כשהולך לבית הכנסת 

ת ואתרוג בידו השניה. ובאה  זרועו האחת ומחזור תחת בית שחיו השני. לולב בידו האחהשכם בבוקר, טלית תחת 

 רוח ומעיפה את כובעו ובאותו הרגע גם מתעטש... מה לדעתך צריך הוא לעשות קודם...

המוסר השכל הוא שאדם צריך לחפש דרכים כיצד להעלות את עצמו ואת סביבתו על ידי הסיבות שהקב"ה שולח 

ל יצחק זי"ע ביארו על מה שאנו אומרים בכל יום, 'ברוך גוזר ומקיים'. שהקב"ה נותן לנו גם את הכוחות לו. בשם החק

את המצבים הקשים למימדים המתאימים לנו, ולא להגדיל אותם פי כמה כמו שאנו נוהגים לעשות... מסביר   'לגזור'

ואורייתא וישראל חד. אפשר להסתכל  לנו המאור עיניים זי"ע כי יש שני דרכים להביט על המאמר הזה קוב"ה

ואין אנשים ואין חפצים כי הכל   ואז לראות שרק הקב"ה מנהל את העולם וכל העולם הוא רק דמיון  מלמעלה למטה

חיות ה' המה. אך לא זה הוא רצון ה', אדרבה להיפך! הקב"ה עשה יש מבחינה של אין ואנו צריכים לעשות בחזרה 

 ם מהסובב אותנו אלא להתיחס אליו ולהעלותו לצור מחצבתו.אין מבחינה של יש. לא להתעל

ואדנ"י. כי כל שמות הקודש יכולים אנו ליחס אותם, כמו  גם מבארים בספרי חסידות הכוונה ליחד שם הוי"ה זהו

אדונינו אלוקינו וכו', אך שם הוי"ה לא ניתן הוא ליחוס כלל. משום שהוא מורה על המצב הנעלם והמופשט שלא  

השגה. וזהו הפשט של המאור עיניים, ישראל ואורייתא וקוב"ה חד, כי הקב"ה נתן לנו 'ישראל' כלומר מצבים ניתן ל

ם בעולם הזה לא כדי ש'נתקע' שם בטבע אלא כדי שנקשר אותם עם התורה שהיא החיות של העולם, וגם את שוני

גרידא אלא נבטל את ההבנה ונגיע    התורה נתן לנו ה' כדי שנתקדם איתה הלאה לקוב"ה ולא נשאר בהבנת התורה

י"ה שהוא נעלם מאיתנו, לחברו לאמונה באין סוף ב"ה. זה העבודה של האדם לגלות בכל נעלם שהוא בעצם שם הו

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. הוי"ה אלוקינו ושוב הוי"ה עם אדנ"י שהוא כן מובן ברמה שלנו כל אחד לפי דרגתו.  

הבדל מהותי בין יחיד לאחד, כי כדי לבאר שהקב"ה יחיד בעולמו די בפעם אחת  כן יש ד. ול –ח  –מהכל לעשות א 

עבודה תמידית שלא מפסיקה עד שהאדם עובר מן העולם. זה צריך לומר ג' פעמים  בלבד. משא"כ שהוא אחד, זו 

ר אמיץ. אנו  ביום להזכיר לנו כל הזמן לחבר את ההוי"ה עם האדנ"י ולהכיר את מציאות ה', ולהתחבר אליו בקש

ביא את עצמו כלומר אדם צריך לה ב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי',י 'חי אומרים 

לדרגה כזו שלא משנה עם כעת הוא במצב של ארור המן או ברוך מרדכי תמיד טוב לו והיכן שהקב"ה שם אותו הוא  
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כח שניתן לנו ביום הק' הזה של פורים לחבר את ההוי"ה מפתח שם את השמחה הפנימית של האמונה בה'. וזהו ה

 עם האדנ"י בכל דבר. 

אם אדם בוחר כיצד להסתכל על מה שיש לו, ס אדר מרבים בשמחה, כי ה מובן גם מדוע אומרים משנכנכעת 

להסתכל על מה שחסר לו ואז ממילא תמיד יש לו רק חצי, או להביט שמה שיש לו זהו בדיוק כל מה שהוא צריך  

 ואם היה צריך עוד משהו היה לו גם את זה.  

 !! לנו ע"י השמחה של האמונה! מרבים את מה שיש    - זהו מרבים בשמחה   זו איכות של שמחה ו 

שה' יעזור שנזכה לזה. ונאחל כפי שהיה מאחל האמו"ר מלעלוב זי"ע, שאמר פעם שבפורים מאחלים שיהיה שמח  

גם שיהיה כשר. ובפסח מאחלים שיהיה כשר, אולם כולם מנקים אך האמת שכולם בין כה שמחים רק צריך לדאוג 

וכפי שאמרו שמשהו חמץ בפסח הוא איסור דרבנן אך משהו כעס בערב  ומכשירים, אך צריך לדאוג גם שיהיה שמח.  

   !שמח וכשר , ופסח כשר ושמח פסח הוא איסור דאורייתא!!! א"כ נאחל שיהיה לכולם פורים

* 

 

 

  'נדבת הלב'
 

אמר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"...  אל משה ל  "וידבר ה' 

 וגו'. 

כמו כן מהו לשון   מספיק לכאורה לכתוב 'לאמר, ויקחו לי תרומה'?להבין מהו לשון דבר אל בני ישראל, היה  יש

המלך  עשה שלמה ש זבחהלא ידוע שמ  "ן,בשם התוס' והרמב תרומתי? עוד מק' הרה"ק מברדיטשוב זי"ע,  –תרומה 

  –   'וכן תעשו' וא"כ כיצד זה מסתדר עם ציווי התורה בהמשך הפסוקים   ע"ה לא היה דומה כלל למזבח שעשה משה,

? עוד יש לתמוה שבכל הציוויים כתיב 'ועשית'  בנות את ביהמ"ק, משמע שבדיוק כך היה צריך ל ומבאר רש"י: 'לדורות'

 שו'? חוץ מהמשכן שם נכתב 'וע

חתונה. כל ההכנות שעושים לחתונה הינן בשביל דבר שמחת  משל למה הדבר דומה, למובא בספרים    נבאר   תחילה 

'האי עלמא כבי  לאכול ולשתות... הגמ' אומרת כדי אחד: שמחת חתן וכלה. אך ישנם אנשים שבאים לחתונה רק 

ש מי שבא לאכול  ם שם ה' בעולם וייש מי שמחפש לפרסלאולם חתונות, הוא עולם הזה דומה  הילולא דמיא'. 

באמריקה שנכנס פעם לרופא שיניים ואמר לו, כמה אני מקנה בך.  'תורה ודעת' שיבת ולשתות. מסופר על ראש י

שאלו הרופא: בי? על מה ולמה? אמר לו הר"י: אנשים נכנסים אליך עם כאבים איומים ויוצאים רגועים ומחייכים... 

. אמר לו הר"י: לאממי אנשים יוצאים מהכאב שלהםהלל אלא אני עובד לפרנסתי ואמר לו הרופא, אין זה ממני כ

להיפך, תפקידך הוא להוציא אנשים מהכאבים שלהם, רק הקב"ה שלח לך את המתנה הנפלאה הזו בתור פרנסה 

 כדי שיהיה לך סיבה לעשות זאת...

את שם ה'. אבל החכם עיניו בראשו אדם צריך לדעת שכל התפקיד שלו בעולם הוא לפרסם  'בכל דרכיך דעהו', 

 רק לשמחת חתן וכלה שהם קוב"ה ושכינתיה.  ומסתכל תמיד

באר הקדושת לוי, 'דבר אל מ 'דבר אל בני ישראל'... למשה רבינו  ל, למה היה צריך הקב"ה לשוב ולומרלעי הקשינו 

על ריש לקיש, שכל מי שהיה   מ'בגבא  ומ  תורה שנכתב 'דבר אל בני ישראל'.  אחר מתן  וזהו פעם ראשון  בני ישראל',

ריש לקיש מדבר עימו היו עושין עימו עיסקאות ללא עדים. כהוכחה על כל שאם ר"ל דיבר עימו אות הוא שהוא אדם  

וד את דיבורו עם על פי הפשט מעשה זה יפה מאוד, אך הקדושת לוי זי"ע, מעמיק לבאר כי הצדיק שומר מאישר. 

התרומם טפחיים ק אותו מעבודת השי"ת. אך אם ישנם אנשים שיכולים להמון העם, משום שהם יכולים להפסי

בקדושה מדיבורי הצדיק, אז מדבר עימם. כי אדרבה אז דיבורו עושה רושם. זהו הפשט שריש לקיש כשהיה מדבר 
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 שדיבורים אלו יעשו רושם בנפשו של אותו אדם וממילא עם אדם ידעו כולם שיש לו השפעה רוחנית עליו וא"כ בטוח  

 ישר דרך אפשר לעשות עימו מסחר אף בלא עדים..זה הינו אדם ש  אם מתברר

על פי הפשט הנ"ל... על כן היה צריך ציווי  כשחטאו בעגל, וחזרו לזוהמתן, היה משה מתיירא לדבר עימהם אמנם 

חק ויעקב,  רצה לומר שהם זרע ישראל בני אברהם יצ  וידבר ה' אל משה לאמר', 'דבר אל בני ישראל', חדש מאת ה', |

 לשמי... –תגביה ותרומם אותם אל הקדושה. וזה מה שבאר רש"י ז"ל, לי אשר בדברך עמהם בודאי הוא ש

לילה לפני עקידה אמר אברהם לשרה אמנו  יסוד חשוב בעבודת ה'. ומספר שם ש ישרה תורה מביא ספר בכתר 

עולה. מבאר הכתר תורה העלותו להקב"ה ל  והשל שם ועבר, ולא רצה לגלות לה שציוושלוקח את יצחק לישיבה 

נו הלא ידוע שהיה אברהם אבינו ע"ה טפל בנביאות לשרה אמ  ,מדוע באמת לא הסכים אברהם אבינו ע"ה לגלות לה

ת אותו ביותר ואומרת זראת האמת לשרה בודאי היתה מזאילו היה אברהם מגלה    ,וא"כ מדוע לא לספר לה? ומתרץ

אך אברהם ידע שבזה יקטן ערך הניסיון... שהרי אינו  בריה היו חיזוק לאברהם.  לו לך שמע בקול ה' כמו שנצטווית וד

ועל זה  דומה ניסיון שעומד בו ללא שום חיזוק ועושה הכל מעצמו, לניסיון שעומד בו בכח החיזוק שמקבל מאחרים.

שאני הובלתי  כלומר מהמהלך – 'עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חשכת את בנך יחידך ממני' אמר לו הקב"ה 

 הניסיון.   בכלבתמימות ועמדת טית ממנו אלא הלכת אותך, לא ס

כן ניתן לבאר את הפסוקים בפרשתינו, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי, ככל שאדם סומך על  כמו

אנשים אחרים שיתנו זה מוריד לו מההתלהבות של נדבת הלב, משא"כ כשמחליט שהוא עצמו רוצה לתת ולא 

 ס בשני ידיים את ההזדמנות שלו אזי תקחו את תרומתי.מסתכל על אחרים אלא תופ

ללמדנו שלכל אחד ואחד יש חלק בבנית דבר זה בא    'ועשית',בשונה משאר מקומות שנאמר  'ועשו לי מקדש',  כתיב,  

יו ג' סוגי המשכן? מבאר הרמב"ן ז"ל שבמשכן ה המשכן. ובאמת יש להבין כיצד זה כולם יכולים להשתתף בבנית

בבנית עזרו בפועל אחרים שלא היה בידם לתת  בניית המשכן.יילך לזה  , וזכו שכסףכסף אנשים שנתנו ונתינה, הי

ה להם את החשק  אך הילא בכסף ולא בסיוע ממשי, לא יכלו לעשות מאומה היו שאבל ציבור גדול מאוד  המשכן. 

בין הרצוי למצוי. ו בפועל. היום מכנים זאת להבדיל והקב"ה החשיב להם זאת כאילו שעש ,ל לעשותודוהרצון הג

שהקב"ה החשיב להם   כפי שבאמת רואיםוהחידוש שהתחדש כאן שהרצוי גם היה פעולה שהועילה לבניית המשכן,  

 זאת. 

. בבניית המשכן היה צריך הרבה חומר. כל כיכר זהב טהור היה מורכב הקשור לעניין זה  הק' מביא דבר נפלא  בשל"ה

ב שהיה אצל כל כלל רות זהב מזוקקות בכזו רמה עד שיצא כיכר אחד של זהב טהור. מצד שני כל הזהמאלף ככ

ישראל יחד לא הספיק לכיכר אחד של זהב טהור. א"כ מהיכן היה להם זהב? מבאר השל"ה, מיכיון שכל איש ישראל 

רתה ברכה בזהב זה, וכן כולם  נתן אותו עם כ"כ הרבה חשק ורצון לבנות את המשכן עד שש הגיע לתת את זהבו,  כש

 זהו הפשט אשר ידבנו ליבו. הקב"ה מחפש את הרצון של האדם.  וכך היה מספיק זהב!...

עשה משה למזבח בח שמהו לדורות? הלא אינו דומה מזפי זה מתבאר היטב גם קושיתו של הקדושת לוי זי"ע.  על 

מאמר הגמ', אדם חורש בשעת חרישה וזורע  נקדים תחילה את דברי התולדות יעקב יוסף זי"ע עלשעשה שלמה? 

יעה וקוצר בשעת קצירה, ותורה מה תהא עליה?... ומסיימת הגמ', הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם. בזמן זר

רשב"י כלומר שרצו -וזהו הרבה עשו כ תו של השני!מבאר התולדות הכלל הוא שאין עשייתו של האחד דומה לעשיי

'אם אני אני בגלל  ות להיות תחילה הם עצמם. וכבר אמרו בשם הרה"ק מקוצק זי"ע, להיות כמו רשב"י במקום לרצ

שאתה אתה, ואתה אתה בגלל שאני אני, אז אני איני אני ואתה אינך אתה. אך אם אני אני בגלל שאני אני, ואתה  

בגלל  אם אדם בונה את התדמית שלו –כלומר אתה אזי אני הנני אני ואתה הנך אתה... אתה בגלל שאתה 

הוא לעולם לא יהיה מי שהוא באמת. אך אם אדם בונה את עצמו לפי התדמית שלו, אזי הוא   השני/החברה וכדו' אזי

 נותן מקום גם לעצמו וגם לאחרים להתפתח ולגדול.

מובן היטב שרצון השי"ת הוא שכל דור ודור יעשו לא באותה תבנית אלא הציווי לדורות   הקדושת לו זי"ע, לפי"זמסיים  

אותו הזמן, כן נוצרה התבנית שבאר רש"י הוא על הרצון והכוונה, וזה מדור לדור נשאר וכפי כל רצון ונבואה ששרתה ב
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 תמחה" "מחה
 

סוק זכור את אשר עשה לך עמלק. שמקשים הפשטנים איך אפשרות הצווי על הזכירה שאינו ביד האדם אם שוכח,  פ 

אמת דבריהם הוא באדם מגושם שכבר קלקל כוחותיו ומדותיו בהשגת הגשמיות שהיא הקליפה מקום השכחה,  וב 

התורה אמרה אשר ברא אלוקים את האדם ישר. ובאורייתא ברא קוב"ה עלמא ובודאי כח הזוכר שנברה על  משא"כ  

חית ונוהגת בכל דור ובכל  מצות הזכירה הנ"ל, אבל קושית הפשטנים במקומה עומדת להיות התורה נצ  ידה הוא 

 אדם וא"כ לאדם שכבר קלקל איך שייכות מצוה זו". 

וכח. ואמנם הרי אנו יודעים שהקב"ה ברא את העולם צוות אדם לזכור אם הוא שהפרי הארץ, כיצד ניתן ל מקשה 

ורה אנו רואים ושומעים כדכתיב 'הנוטע ע"י שהסתכל בתורה, וע"י כח התורה ניתן לנו כח הזכירה, וכפי שבכח הת

ח שטמן הקב"ה  הרי הם בכ  –אזן הלא ישמע היוצר עין הלא יביט', כלומר מה נותן לאדם את הכוחות לשמוע ולראות  

בתורה הק', כמו כן הוא כח הזכירה. אמנם מה יעשה אדם שכבר חטא ואינו זוכר מחמת שקלקל מידותיו ומנגנון 

זכור את מחיית עמלק התקלקל, כיצד ניתן לצוותו בזכירה והלא התורה ניתנה לכל לו התורה להשמירה שנתנה 

אר לנו בס"ד מה היא מצוה זו מצות הזכירה כדרכו רוצה לבאך הפרי הארץ  אדם ובכל דור ודור ואיך יקיים מצוה זו?

בשתים ולא עלתה לו, אשר לכאורה התמיה באמת  "והענין הוא ארז"ל שאול באחת ועלתה לו דוד ומהי השכחה: 

גדולה לאלוקים וכי משוא פנים יש בדבר. להיות כללא דמילתא האדם נקרא על שם הנפש רוח ונשמה שבו והדעת,  

 שר האדם". אבל הגוף הוא ב 

ֻצווה להשמיד את כל העמלקים שלא ישאר מהם זכר, אך לבסוף עבר על דברי הנביא ידוע ששלמה המלך הנה 

והשאיר את הצאן כידוע, וכיון שעבר על דברי הנביא נלקחה ממנו המלוכה. ומשא"כ אצל דוד המלך ע"ה שחטא ב' 

ביא חייב מיתה להבין כי אמנם העובר על דברי נ  חטאות, האחת עם בת שבע, והשניה שמנה את בנ"י בלי מטבע, ויש

ולכן עלתה לשאול במלכותו ודוד שעבר על דברי תורה לא עלתה לו במלכותו, אך הרי יש מצות התשובה ורואים  

 שאצל שאול לא עזר לו כלום ומה ההבדל ביניהם? 

הוא   מהשל יש, ו בחינההוא  אנוש, "מה אנוש כי תזכרנו" הארץ בתחילת פרשת בראשית מבאר את הפסוק  הפרי

טול. כעת, כל זמן שאדם חי את ישות עצמו, הרי הוא קרוי אנוש, אך כאשר מבטל את עצמו וחי שהקב"ה  בחינת בי

מנהיג אותו ומתרגם כל גשמי לרוחני, אז הוא בבחינת 'מה' שהוא בגי' אד"ם. עוד יסוד מניח הפרי הארץ על פי מאמר 

עצמו יש את החלוקה הזו של גוף  האלוקים, שבכל דבר ובעצם באדם שלמה המלך ע"ה את זה לעומת זה עשה 

לעומת הנפש. וכן מצינו בשפת אמת שמבאר מהי מצות מחצית השקל. כתוב בתורה 'עשרים גרה השקל', כלומר 

שמחצית מזה היא עשר. עשר הוא רומז לעשר ספירות שיש בכל דבר מכתר ועד מלכות. אך בכל קדושה יש כנגדה  

הבהמית כפי שמגדיר זאת בעל התניא. והכח של מחצית השקל  רות של היפוך הקדושה והיא הנפשגם עשר ספי

הוא לחצות ולעשות הפרדה בין הקדושה לקליפה, ובזכות המצוה הזו זוכה האדם להגביר את שליטת הנפש  

 האלוקית על הנפש הבהמית.

ודשא ב"ה  האחרונים, הזוהר הק' כותב "ק  נקדים את המאמר שמבאר המאור עיניים וכבר הבאנו זאת בשבועות  עוד

ואורייתא וישראל חד". וצריכים אנו לדעת כי אין הכוונה שכולם אחד ששוים הם חלילה, אלא כהשתלשלות מלמעלה  

למטה. וזאת כדי לתת לישראל את האפשרות של ההתחברות לקוב"ה וזה ע"י התורה הק'. על זה מובא סיפור 

 מאלף שיוסיף נופך לענין.  

זי"ע, והיה שם בדחן שהוזמן לתת שבח והודיה בחרוזים כנהוג, אולם על בעל  היתה חתונה אצל הבעל התניא  פעם 

התניא לא אמר מילה. שאלו הבעל התניא מדוע אינו אומר עליו כלום? ענה לו הבדחן שכן הוא מפחד לדבר על 

ם אני איני י? הלא מה שהרבי אינו יודע ג רבי'עס. אמר לו בעל התניא שיאמר. אמר הבדחן: לכאורה מה ביני ובין הרב

יודע וא"כ בזה אנו שוים. ומה שאני כן יודע הרבי ודאי יודע וא"כ עדיין אנו שוים. אמנם ההבדל היחיד הוא במה שהרבי 

יודע ואני לא, אך מה זה לעומת מה ששנינו איננו יודעים... ומספרים שבעל התניא החל לבכות מרוב התרגשות, כי 

ת של הבעש"ט הק', שתכלית הידיעה לדעת שאינו יודע. וזה הביאור אותו בדחן את כל יסוד החסידובכך ביטא 

החכמה מאין תמצא, החכמה מגיע מהאין אך ֵאין הוא נקרא ַאִין כי הוא אינו אלא הוא היש האמיתי, רק כלפינו 

 את הקב"ה.  –הנבראים הוא אין שאיננו משיגים אותו 

mailto:spinkarebbe@gmail.com


15 

 והצטרפות:לתגובות 

spinkarebbe@gmail.com 

בתפילה: 'מודים אנחנו לך שאתה הוא ה' אלוקינו',  אומריםא במקום נוסף על מה שהפשט שמבאר בעל התני זהו

כשאדם קם בבוקר הוא מרגיש כביכול הוא איזו ישות והקב"ה הוא אין, אך כשמתחיל להתפלל ועולה מעשיה ליצירה  

יון, והקב"ה הוא  ומיצירה לבריאה עד השמו"ע שהוא בעולם האצילות אז לפתע מגלה כי הוא עצמו האין ובעולם הדמ

 כי אתה היש האמיתי... שאתה הוא ה' אלוקינו'. אז אומר: 'מודים אנחנו לך היש האמיתי

שבכל יש את זה לעומת זה האלוקים, ומי הוא העושה הרי האין שלו המחיה את היש שלו, לכן  "ואחרי הנחת הכלל  

 ל האין ושם יתפרדו כל פועלי און". עיקר ושורש דבר להנצל מהיצה"ר הנוהג בכל היש שבו הוא שיביא עצמו א 

ם המצב של זה לעומת זה, אם אדם רוצה להנצל מעצת הפרי הארץ זי"ע, כי בסיכום הדברים כיון שתמיד קיי  בארמ 

היצר יביא את עצמו לביטול הישות שלו, ולהכנעה כלפי השי"ת ושם נמצא בבחינת אין שהיא מציאות ה' ושם לא 

מבאר השפת אמת זי"ע מזימת המן הרשע שאמר 'יעשו עץ גבוה חמישים אמה'.  יוכל היצה"ר להפילו. וכמו כן 

ק לו עשרים אמה שגם זה גבוה מאוד? אך המן ידע גם ידע את הכלל של זה לעומת זה עשה  לכאורה מדוע לא הספי

כי האלקים, ולכן עד השער המ"ט יש לו גם שליטה בשערי הטומאה, אך בשער החמישים שם אין הוא יכול לשלוט 

וט בכל שער, יסוד שער החמישים הוא הביטול, עולם האחדות, והמן הוא הפך הביטול ואדרבה תמיד מחפש לשל

 ולכן כיון שניסה להכנס לשער הביטול שם באמת התבטל ואבד מן העולם...

מר  "והוא ארז"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, אשר לכאורה סותר מא 

המדרש. אבל באמת כי התורה שהיא החכמה  בראתי יצר הרע בראתי תבלין את התורה, גם מאמר משכהו לבית 

 התחלת של היש וכלי אומנתו היא מתבלת כל היש להגיע על ידה אל האין המאיר בתוכה ומחיה אותה". 

מוד בניסיונות היצה"ר, ומנגד יש להבין כי מצד אחד אנו יודעים שללא סיוע של הקב"ה אין אנו יכולים לע לכאורה

ר הקב"ה בראתי לו תורה תבלין שמשמע שאין אנו זקוקים לקב"ה כדי להתגבר על היצה"ר? אלא האמת היא  אומ

שהקב"ה הוא עצמו נותן לנו את הכוחות נגד היצה"ר ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, רק כדי שבכלל נהיה בכיוון 

חכמתו יתברך ובה טמון כל הכח הזה   , לכך נתן לנו את התורה הק' שהיאהזה של התחברות עם האין סוף ב"ה

שעוזר לנו להגיע לאין. וביאור זה מאוד מתאים עם ביאור נוסף שמביא החידושי הרי"ם בענין 'יגעת ומצאת תאמין', 

היצה"ר   ששואל הלא מציאה באה בהיסח הדעת וכיצד שייך לשייך אותה ליגיעה? ומת' שאמנם כדי שאדם יתגבר על

ב"ה נותן לאדם במתנה, אך כל זה בתנאי שאדם מתיגע בתורה הק', ורוצה לבוא למצב  זהו מציאה של ממש וזה הק

הזה. כי היגיעה בתורה הק' היא מכניסה את האדם להגיע למצב הזה של האין כי כל כח התורה הוא מהאין. וזהו 

האין שם יאבדו   על ידה אל האין. וכשמגיע האדם אלבראתי תבלין את התורה כי התורה היא מתבלת את היש שיגיע  

 רשעים מפני אלקים.  

"ומי לנו גדול ממשה רבינו ע"ה שארז"ל מ"ט שערי בינה נמסרו לו למשה חוץ מאחד שלא השיג, המחיה את כל מה  

חיה  שהשיג, כי החיות מוכרח להיות מה שאינו מושג, הוא המחיה את ההשגה, וכל חד וחד לפום שיעורא דיליה מ 

אותו מה שלמעלה מהשגתו, ולכן לא נכתבו טעמי המצוות להשיגם שהרי אחרי כל ההשגות העיקר הוא להתדבק  

 בשאינו מושג"... 

אנו רואים בחוש שכל ההשגות מקבלות את החיות שלהם מהשער הנ' שהוא חייב להיות אינו מושג. וכבר  כאן 

י כל המטרה היא להגיע  כל ספרי החסידות. ובאר כם היה יכול היה גונז את התבטא פעם אחד מהצדיקים כי א

לבסוף לביטול ולקשר גמור בבורא כל עולמים, אולם מה שבפועל חסידים מתפלספים על מאמרי החסידות ומגיעים 

 עי"ז להגדיל את ישותם הרי שעושים את היפך הענין וחכמתם מרובה ממעשיהם... 

 –ויוריד פרופיל  ם. אמר לו השדכן כי ישב בבית כחצי שנהבדרך מליצה על בחור שלא הצליח בשידוכי ]מספרים 

היינו שלא ירגיש את עצמו כ"כ גדול ושוה. אחרי חצי שנה הציע לו שוב השדכן כמה וכמה הצעות ישנות. אמר לו 

 י ודאי ובודאי שלא אשמע אותם[...הבחור: אם לפני חצי שנה לא היו הצעות אלו לפי ערכי, עכשיו שגם עניו הננ

משה רבינו רואים אנו להבדיל בדיוק להיפך כי לפי רוב השגותיו הגיע לשער הנ', שם ביטל את הכל, כי הביטול   אצל 

הוא מקור כל החיות של ההשגות. ולכן המצוות לא נכתבו טעמיהם כי אין זה עיקר התכלית... אמנם ישנם מצוות 

יותר קל להגיע לביטול אך אלו שיש להם   אמת היא שהיכן שאין טעם למצות הוא הרבהשכן נאמרו טעמיהם, אך ה 
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טעם הוא כדי שנבטל גם את הטעם הזה ביודענו שאין זה סוף הדרך. וא"כ ככל שההשגה יותר גדולה כן הביטול 

 צריך להיות יותר גדול.

ד: כי דברי התורה הק' הם כללות כל מבאר הפרי הארץ את כל השתלשלות הדברים, ונבארם אי"ה אחד לאח  לפי"ז

ה מחזירו למוטב, וזהו דוד שעשה תשובה ותשובה קדמה  העולם ולכן אף אם חטא באחד מהם המאור שבחיות 

למושג שהוא הנביא וע"כ אין לזוז  –לעולם כדאיתא. אך דברי הנביא משתלשלים הם מהקב"ה שהוא אינו מושג 

 מאת ה', ולכן עלתה לשאול במלכותו.מהוראתו ימין ושמאל כי בדווקא כך קיבל 

בעמלק, מבואר במדרש משל ליורה רותחת ובא אחד וקפץ וקרר אותה. כמו כן עמלק קרר את האמבטיה  ן כ כמו

שהיה הראשון שהעז להלחם בישראל. ומבאר הפרה"א זי"ע, כי היורה הרותחת הזו לפני שקופץ לתוכה הרי היא  

אך עמלק שקפץ הביא להשגה    לא יודע את גודל הכויה למי שיקפוץ לתוכה,בבחינת יראה שאינה מושגת כי אף אחד  

אחיזה בה. וזו כל מטרתו של עמלק להביא לאדם אחיזה בגשמיות שלא יגיע ויתבטל לשאינו מושג. בגודל הכויה ול

 והעצה להנצל ממנו היא דווקא לחזור בכל דבר לשאינו מושג כפי שביארנו לעיל שממנו מתחיה כל המושג. 

שנוכל מעט מזעיר להשיג  ת החיות למושג וכל המושג הוא בשבילינו היא מצות זכור לשון זכר שהוא המשפיע א זו

את ההתקשרות עם הקב"ה, וכל זה ע"י התורה הק' שממנה הושתת העולם ובה טמון כל החיות של העולם. וזו 

סוף ע"י יגיעה בדברי התורה הק', אזי יקבל העצה למי שכבר קלקל מידותיו עדיין יש לו תקוה כאשר יבטל עצמו לאין  

השער החמישים שבו הוא יחזיר הכל ויבטל את עצמו לגמרי  את המציאה של דביקות בהשי"ת בכל השערים עד 

 לקב"ה כפי מטרת התורה והבריאה. 

* 

 

 "תורה נביאים וכתובים"
 

שהרי ברא קוב"ה עלמא וכל הוויות    היא כללות כל העולם כולו "והנה החילוק שבין התורה ומצוות הנביא, שהתורה  

 העולם תורה הם ומשם אפשרות הדביקות באין סוף ב"ה ע"י אור התורה". 

בשבוע קודם החל הפרי הארץ בסוגית הגמ' מדוע שאול איבד את מלכותו בעבור עבירה אחת שעבר ואילו  תקציר:

ן לעבור על מצוות התורה הק' לבין ירות? ישנו הבדל מהותי בידוד המלך ע"ה לא איבד אותה גם כשעבר שתי עב

לעבור על ציווי של נביא. אם אמנם שאול המלך היה צודק בסברתו שאמר 'אם אדם חטא בהמה מה חטאה'... ועל 

כן חמל על הצאן. אך כשיש ציווי מהנביא לא מועיל נגד זה שום עצה ותבונה. משא"כ דוד המלך עבר על דברי תורה 

 להעמיק ולהבין מה בין זה לבין זה, מדוע על דברי הנביא לא תועיל תשובהמועילה התשובה. ובאמת יש שם 

איש יחידי כמאמר  'איש יהודי היה בשושן'קצה המזלג נקדים שמהלך זה הוא קשור קשר אמיץ לעניינא דיומא,  על

הוה אומר   –  עבדו'  'ויאמינו בה' ובמשה וף כתיב  ולבס  'והן לא יאמינו לי'הגמ'... וכן מצינו אצל משה רבינו ע"ה שאמר  

שכל הגאולה לא נהייתה רק כאשר הגיעו בני ישראל לאמונה בצדיק ודרכה השלימו את האמונה בה'. כי אמונה 

 בצדיק היא חלק בלתי נפרד מתהליך האמונה בהשי"ת. וכדלהלן:

הזוה"ק  ברי הפרי הארץ שמצטט את דבריכבר ביארנו פעמים רבות את ד'התורה היא כללות כל העולם כולו'... 

. כל יסוד העולם עד לפרטי פרטים מושתת עפ"י התורה הק'. ועל כן אין אנו יכולים 'באורייתא ברא קוב"ה עלמא' 

לעולם להתנתק מהתורה הק'. וכל אדם בין אם הולך בדרך התורה ובין אם מנסה ללכת ח"ו כנגד התורה, לא יצליח 

יש לו עדיין נשמת חיים וחיות וכח אפי' בשביל לחטוא,   ם התורה, והלא גם כשאדם חוטאמשום שתמיד יהיה בקשר ע

ומהיכן מגיע חיות זו? מהתורה! בעל התניא מגדיר זאת שכשאדם חוטא אינו מתנתק מהתורה כי אז כלל לא היה לו 

 קיום, אלא הרי הוא כמי שלוקח את המלך עם הכתר ומכניסו למקום בית הכסא...

זאת כשאדם חוטא בחדרי חדרים הרי שם בטוח שאף אחד לא רואה אותו ר עיניים מבארים נפלא כי בכל  המאו  בשם

ואם כן באמת היכן נמצא שם הקב"ה? אך כבר כתוב 'משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים', כשאדם נסגר בחדרי 
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תו ממקומו, אכן זו היא השגחת חדרים יש לו כל הזמן הרהורים ופחדים אולי מישהו רואה אותו וכל רחש מקפיץ או

שיעצור עצמו ולא יחטא. ואשרי מי ששומע את הסיבות הללו. הנה אנו רואים שאין מצב   סיבותהשי"ת ששולח לו 

להתנתק מהקב"ה, כי בכל מקום שהאדם שם, הקב"ה נותן לו סיבות לראותו רק צריך לבקש מה' שיתן לנו את  

תר המלכה 'קלי קלי למה ובמאמר המוסגר זה מה שאמרה אסהבהירות לראות זאת ולא לפספס את הרגע. ]

 מדוע אתה נותן לי את ההרגשה כאילו עזבת אותי, והלא אני יודעת שאין אפשרות להתנתק ממך[...   –עזבתני' כלומר  

"והמצוות נקראים נרות כי נר מצוה, לכן אפילו אם סר מן המצוה ימין ושמאל להוויות עולם שנבראו בתורה, המאור  

 בה מחזירו למוטב שהיא תשובה". ש 

ישראל, מבאר רש"י שהקב"ה אומר לכנסת  לבבתיני אחותי כלה לבבתיני באחת מעינייך'...בשיר השירים ' נאמר 

משכתם אותי אליכם, על ידי העיניים שלכם שהם תכשיטי מצוה שישראל מצויינים בהם. כלומר, על ידי שיהודי 

ין את חמיו אמר עליו את דברי עושה מצוה אחת הוא מושך אליו את הקב"ה. ]מספרים שכשהספיד הרב מטשעב

ח את הצדיקים אלא בחול הים, והרי יש המדרש שצדיקים נמשלים לחול הים... ומקשים וכי אין למדרש במה לשב

דברים נוספים חזקים? והסביר כי חול הים עד כמה שהוא נראה בסך הכל כגרגירים בלבד, בכל זאת המציאות היא  

מצוה ומצוה שיהודי עושה מצטרף לו לסכר גדול וחזק שעוצר אותו מפגעי שיש כח לעצור את הים[... כמו כן כל 

 אל הבורא.  הזמן, וכן מושך ומקשר אותו

שהעמדנו את הבסיס שהכל מתנהל על ידי התורה הק', אפשר להבין כי מי שעובר על דברי התוה"ק שייך   אחרי

ת היא התשובה.  רך הנכונה בעבודת השי"אצלו מושג של תשובה, וכמו שאמרו בשם הרבי מלעלוב זי"ע ]רמ"מ[ שהד

כי אדם שחי כל הזמן בתשובה הוא כל הזמן מקשר את עצמו לתורה הק', ותשובה היא לשון תשב ו"ה, על שם ששב  

ומאחד י"ה בו"ה. ]השבוע היה הייא"צ של ר' אלימלך מליזענסק זי"ע. פעם הגיע לאדמו"ר מביאלה זי"ע חסיד אחד 

הרבי האם מותר ללכת אליו? ענה לו הרבי: יכול הנך ללכת  י מגיד עתידות ושאל את וסיפר כי יש בירושלים ערב

אולם בכיס החליפה קח נא עמך ספר 'נועם אלימלך'. לקח אותו חסיד את הספר תחת בית שחיו והלך לערבי. 

הורס לי את כשהגיע תורו החל הערבי למלמל ולגלגל וכו', ולאחר כמה דקות קם וצעק עליו: 'כלך לך מפה כי אתה  

היא התורה הק', כל   –ני יכול לראות כלום בגללך'...[ רואים ממעשה זה שכשאדם מגיע עם האמת הפרנסה ואי

השקר בטל ממילא. הקב"ה בכוונה תחילה נתן כח לסט"א שידמה לאדם כאילו יש בהם איזו ישות, אך כל זה הוא 

קבל משמעות לחייהם בחיפוש אחר האמת כדי לבשביל הבחירה לנסות אותנו. וכבר ראינו אנשים רבים שעסקו 

 ושבו לארץ וחזרו בתשובה. בתוכם!  –ולבסוף בקצה המזרח הרחוק גילו את האמת היהודית שנמצאת 

קדמה לבריאת העולם. ועל כן יש בה כח להעלות את האדם בחזרה לדרך הישר. בשם הרבי מברדיטשוב  התשובה 

שה לפניו ית' שצריך חוזק יד? אך ההסבר הוא  ומקשה וכי יש דבר שק ...'כי בחוזק יד הוציא ה''מובא על הפסוק 

שהקב"ה ברא את העולם בהנהגת דין ומשפט, וא"כ כשאדם חוטא היה צריך לכאורה לעמוד למשפט וכיצד זה 

תציל אותו התשובה? אמנם ישנו מקום משם נחצבו כל נשמות ישראל והם במקום שמתגלים י"ג מידות של רחמים 

דרך הטבע 'שוה ומשוה קטן וגדול', ועובר מכסא דין לכסא של רחמים, וכיון מנהיג את העולם מעל לשם הקב"ה 

ששורש בנ"י משם הוא ואף התשובה קשורה לאותו מקום, עי"ז יכול כל אדם להתחבר לתשובה שקדמה לעולם 

ו ע"י ההנהגה הטבעית הי, כי 'בחוזק יד'שנברא בדין ומשפט, וממילא להפוך את מידת הדין לרחמים. זה הפירוש 

צריכים לעמוד למשפט אך הקב"ה שנהג בהם מעל לדרך הטבע נקראת מידה זו חוזק יד, כי היה צריך לשנות בשל 

, מבקשים אנו 'כי קל גואל חזק אתה' כך מההנהגה הטבעית של העולם. וזה מה שאנו מתפללים כמו כן בכל יום, 

טיין זצ"ל היה מספר תמיד את הרש"י הזה שגיח ר' יחזקאל לוינשמהשי"ת שינהג עמנו בחוזק ויגאלנו מהרה. ]המ 

בשיר השירים והיה מדגיש כמה הקב"ה מתרגש מכל יהודי שעושה מצוה... פעם בא אליו מישהו לשמוע דברי חיזוק. 

אמר לו ר' חצקל: אני מתחזק כל יום כשאני מכוון בתפילה כמה חסד עשה עימי הקב"ה שהייתי עבד נקלה במצרים 

ועוד נתן לי תורה ומצוות... וכשנפטר ר' חצקל לוינשטיין זצ"ל התבטא עליו אחד  קב"ה הוציא אותי משם,וה

 המספידים, שכעת נפטר האיש אחרון מיוצאי מצרים[... 

מדגיש הפרי הארץ כי ענין התשובה הוא למי ששב באמת ולא למי שאומר 'אחטא ואשוב' שעליו כבר אמרו  כעת

בפיסקה זו יש ביאור נפלא מאוד בשם הרבי מאפטא בעל האוהב ישראל   בידו לעשות תשובה'. 'שאין מספיקין  חז"ל  

  'בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת שובו בנים שובבים', זי"ע, שהקדים בשם הבעש"ט הק', על מה שכתוב 

רר אותו, ומי שאינו והק' הבעש"ט ממה נפשך, מי ששומע את הבת קול הזו כנראה צדיק הוא ולמאי צריך כלל לעו
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צדיק בין כה  לא ישמע??? ובאר הבעש"ט הק' שאכן בכל יום שיהודי נאנח על מצבו הרוחני והמעט שהתקדם  

בעבודת ה', זהו הבת קול שמעוררים אותו מן שמיא להתחזק ולהתאמץ בעבודת ה'. אמר על פי זה האוהב ישראל, 

איתערותא מיוחדת לתשובה. אך   שמספק לאדם בכל יום א"כ מובן שהקב"ה הוא זה שמספיק בידינו את התשובה,

מי שאומר 'אחטא ואשוב' אין מספיקין בידו לעשות תשובה, והוא צריך להתעורר בעצמו ללא האיתערותא דלעילא... 

 ומפסיד את הבת קול הזו.

נה בצדיקים. כאן ביארנו בס"ד את ענין התורה והתשובה, וכעת נשלים את החלק הנותר הוא דברי הנביא ואמו עד

ין כן המוותר על דברי נביא שנשתלשלו משאינו מושג אל המושג באופן דבריו דווקא ואין לו דרך אחר חייב  "מה שא 

כי דברי הנביא מתגלים אליו מן השמים באופן מסוים דייקא, ולכן שם אין אפשרות כי אם לשמוע דווקא  מיתה ודאי".  

י אנו מוכרחים לשמוע בקול הנביא כי ללא  . אמנם יש להדגיש כלהוראת הצדיק כפי שקיבל אותה ללא כחל ושרק

זה אין אפשרות כלל להדבק בה' מחמת גודל ההפשטה שצריך לחיות, ורק על ידי הנביא הוא הצדיק נפתח לאדם 

פתח להתקרב לכל יסודות האמונה בה'. דבר זה מצינו פעמים רבות בתולדות עם ישראל ונביא את אחד מהם:  

'עד מתי אתם פוסחים על  את עם ישראל בתשובה אחרי שנהו אחרי הבעל.  נשלח מאת ה' להחזיראליהו הנביא 

מדלג מצד לצד. ודבר זה לא היה פשוט כלל, אחרי שהיו ארבע מאות נביאי הבעל    –מבאר רש"י פוסח    שני הסעיפים' 

אמר  אמונה בה'... וכבר היה זה ניסיון קשה מאוד האם להאמין בהם או לאליהו הנביא שמדבר כל הזמן 'רק' על

הר"ר אלימלך זי"ע שלפני הגאולה העתידה ינענעו אותנו חזק מצד לצד, ורק מי שיחזיק חזק בחבל הוא יצליח 

להשאר ולא ליפול מהאמונה... וכן אצל משה רבינו לא נגאלו בני ישראל עד שלא האמינו בה' ובמשה עבדו. כך גם  

החשורוש מפני דרכי שלום והאוכל כשר למהדרין   ת מדוע ללכת לסעודתבנס פורים על אף שהיה להם תשובות נכונו

מן המהדרין וכו', היו צריכים לשמוע בקול הנביא הוא מרדכי הצדיק שהלך כנגד כולם וציווה לא ללכת למשתה. א"כ  

מצד אחד רואים ששמיעה לדברי הנביא היא זו שמקשרת את האדם לקב"ה, אולם מצד שני הקבלה שמקבל הנביא 

דרך אחת ללא מוצא ועל כן אין סברות יכולות לבטל אותה. בשם הישועות משה זצוק"ל אמרו   בדבריו מאת ה', היא 

, ובאר כי שם היתה הנפילה של עם ישראל בחטא העגל, 'כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו'על הפסוק 

ל דברי נביא ק, כי זהו המוותר עכשהתחילו לחקור מה עם משה רבינו, והאמת היא שאין לחקור כלל אחר הצדי

מתחייב מיתה. וכבר אמר הרבי מלכוביץ זי"ע, שהיצה"ר רוצה להפיל אדם מה עושה? קודם כל זורע בו ספיקות 

ברבו, ואח"כ בחבריו ואח"כ כשכולם כבר לא בסדר מגיע ח"ו לכפור בה'. וזה אחד הפירושים הנפלאים שמובא על  

פו ידיה 'ויסעו מרפידים'הפסוק  הפירוש ידיהם, הוא כמו ביאור לשון 'ידות  'ויבא עמלק'.  ם מדברי תורה. ומידשר 

הכלים' כל כלי יש לו ידית עימה מחזיקים את הכלי ובלי הידית אי אפשר להחזיק את הכלי. כמו כן הצדיקים הם  

רפו ידיהם הידים של התורה, ורק על ידיהם אפשר להגיע להשיג את דברי התורה ואת נקודות האמונה. ולכן כש

צדיקים מיד ויבא עמלק. הדברי חיים זי"ע מבאר כי אמנם הרגליים הם אלו שהולכים איתם, אבל ללא מאמונה ב

הראש שיתן את הפקודה לרגליים אין להם ושם משמעות. כמו כן הצדיק הוא הראש של העדה ובלעדיו 'אין לנו ידים 

 ורגלים'...

רי נתינת טעמו ונימוקו עמו בדברי הנביא  א בהמה מה חטאה ושא "לכן שאול המלך שאזל בתר טעמיה אם אדם חט 

מזה ויתר על דברי הנביא והפריד את המושג משאינו מושג בנתינת טעמו, שהרי עקרא ושרשא דכולא השאינו מושג  

המחיה ואחת היא בכל העולם כולו, וזהו ארז"ל שאול באחת ועלתה לו ודאי. משא"כ דוד בשתיים אם סר הרי הוא  

שתיים, לכן לא עלתה לו, שהרי תשובה קדמה לעולם שנברא על ידה ומחיה אותו,   ה מצוה הנערך למספר מאיז 

 והמאור שבה מחזירו אל האחת שאינו מושג". 

שהוא הקב"ה שאין לנו השגה בו, והוא מחיה עם זה את    –מדבר לעם הרי שהוא מוריד חיות משאינו מושג    כשהנביא

ריו הרי שאנו מגשמים את דבריו על ידי נתינת טעם פרטי אם נותנים טעם לדבהעם על ידי ששומעים בקולו. אך 

שלנו, אף אם הוא טעם צודק מאוד הרי שהוא מנתק אותנו מהשאינו מושג. ועל כן דברי הנביא הם 'אחד על אחד' 

ם מתוך ושאול המלך הפסיד את מלכותו בשל כך. משא"כ דוד המלך ע"ה אם אמנם עבר על דברי תורה, אך הן שתיי

 הק' שהיא חיות כל העולם וממילא מועילה שם תשובה שקדמה לעולם התורה. כלל התורה 

* 
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 "אשר קרך..."
 

מוצאים אנו מהלך נפלא בכל השתלשלות הענינים. בכל הזמן שהמן דיבר עם אחשורוש על גזירת השמד,   במגילה 

מפוזר ומפורד", וכן  עם אחדים, "ישנו לא הזכרת היהודים כלל. כפי שמובא בפסוקדיבר עימו במילים סתומות ל

לעשות בו כטוב בעיניך" וכן בהמשך מובא שכל האגרות שכתבו להשמיד להרוג ולאבד את  והעם"הכסף נתון לך 

ן ליום הזה. כל היהודים אגרות אלו היו מוצפנים עד לתאריך י"ג אדר, בו נכתב בפתשגן הכתב שכולם יהיו עתידי

 שיפתחו את האגרות ואז יראו במי המדובר. וביום י"ג אדר היתה התכנית

כתיב "והעיר שושן נבוכה". מבארים שבעיר בירה בדרך כלל מתגוררים אנשים מכל העדות והעמים, וא"כ כולם   לכן

ולם נבוכו כי כל אחד ידעו שיש תאריך בו מצווים כולם להרוג את אחד העמים אך אף אחד לא ידע איזה עם וע"כ כ

זירה. אך "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה", ולכן מיהר אל אסתר המלכה לגלות לה כי הגזירה חשש אולי על עמו הג

היא על היהודים. ולכן גם ציוה עליה שתלך למלך לבקש ולהתחנן מלפניו על עמה, ומכיון שאחשורוש לא ידע מאיזה 

 עם היא, ממילא יתרצה לה...

ך להבין מדוע חשש מרדכי שאחשורוש יידע את מוצאה?  שאחשורוש לא ידע את עמה של אסתר באמת צריזה    בענין

מספרים על האדמו"ר "בית ישראל" מגור זי"ע, שפעם נכנס איליו אחד החסידים לקבל ברכת יציאה לדרך לרגל 

ידי פעם להחליף את המילוי מסחרו בחו"ל. ביקש ממנו האדמו"ר טובה, שכיון שיש לו עט מיוחד נובע וזקוק הוא מ

דושיו, אם יוכל אותו חסיד בזמנו הפנוי לחפש חנות שמוכרת מילוי מיוחד זה. שמח החסיד שמחה  לצורך כתיבת חי

גדולה על השליחות של רבו והסכים מיד. כשהגיע לחו"ל פנה לעסקיו, ובסוף היום נזכר שיש לו שליחות בשביל רבו. 

ד. כך הסתובב מספר ימים עד שראה שאין להשיג בשום מקום את הדיו המיוחאך ככל שחיפש נחל אכזבה גדולה כ

שתמו כל עסקיו והיה צריך לחזור לארץ. כשחזר נכנס בראשונה אל רבו במפח נפש והודיעו שהתאמץ מאוד לחפש 

ח את הדיו הזה אך לצערו הוא אינו בנמצא. לשמע הדברים חייך האדמו"ר והורה לו לבוא עימו. בחדר הסמוך פת

החסיד קופסה מלאה במילויים חדשים. לתמיהתו של החסיד ביאר  האדמו"ר מגירה והראה לעיניו הנדהמות של

האדמו"ר: ראה, כשאתה נוסע לחו"ל לעסקיך אין בכך פסול, אמנם מתי שיש לאדם זמן פנוי היצה"ר מנסה להסיתו 

מיד שאתה חסיד וירא שמים ולא תבוא לידי לדברים לא רצויים, ולכן רציתי שיהיה איזה קשר בינינו, ואז תזכור ת

 טא...ח

מרדכי חשש שבארמון המלוכה הנוצץ ומלא הפיתויים, לא תעמוד אסתר בעצמה, ולכן ציוה עליה לא לגלות  כמו"כ

את מוצאה, אך לא בשביל זה אלא כדי שכל פעם שאחשורוש ישאל אותה מיד תיזכר שמרדכי ציוה עליה אשר לא  

 רמון... היא יהודיה וצריכה להשמר מכל התאוות של האתגיד וממילא תיזכר ש

ידוע שהכנה  ". אשר הכין לו"והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמר למלך לתלות את מרדכי על העץ  בהמשך 

שייך רק לדבר מצוה, ולכאורה כיצד זה מעשה המן שייך בהם הכנה? אמנם ידוע שקליפת עמלק היא הקליפה הקשה  

ינה רק מהחיצוניות, אך לפנימיות אינם מגיעים יותר מכל האומות. מבואר בתניא, שכל אומות העולם כל יניקתם ה

אלוק ממעל ממש הם מקבלים יניקה וחיות מהפנימיות. ואין להם כלל שייכות שם. משא"כ כלל ישראל שהם חלק 

וכדי להפשיט זאת יותר נבאר עפ"י היסוד של הפרי הארץ זי"ע, שהפנימיות זהו היסוד של האין, והאין הוא הקב"ה 

ל דבר שאדם משיג בעולם, הכל הוא כדי להביא אותו לדרגה של אין. כלומר שיפשיט את ההשגה  שהוא אינו מושג. כ

שגם מה שכן משיג, יש חכמה למעלה מזה שמחיה אותו ושם אין לו הבנה. כי הקב"ה שהוא האי"ס ב"ה   שלו ויכיר

את התורה בשביל   ברא את כל ההשגות והישות ע"י התורה הק' שהיא המקשרת אותנו אל האין. אך לא קיבלנו

האין. רק יהודי יכול  להבין את המצוות שבה, אלא כדי להגיע דרכם להכיר את הקב"ה שהוא האינו מושג והוא

להרגיל את עצמו לחיות במצב של אמונה ששם כאמור אינו מבין ואינו משיג אלא מתבטל לה' ולהנהגה שלו. משא"כ 

 הזו להתבטל לשאינו מושג  גוי לא יכול מתוקף המקום שמשם נוצר להגיע לדרגה

עם כומר גוי שהיה ידוע שהוא 'מבין'  מאדמו"ר שליט"א בפעלד שסיפר על ר' אשר זי"ע שהפגישו אותו פעם   שמענו 

בביטול הישות והוא חי בהכנעה, ואמר ר' אשר שלא יתכן. ואמנם נפגשו והתוכחו רבות, עד שבסופו של דבר הגיעו  

ומר להודות שאין לו שליטה... גם ידוע במאמר המוסגר על סיפור דומה לאיזו נקודה עמוקה ששם לא הסכים הכ
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ו שכומר זה הוא עניו גדול. ואכן היה עניו גדול. אך בסוף השיחה כשנדברו לילך שכומר היה אצל הרמב"ם ודיבר

 לביתם, פנה הכומר לרמב"ם ושאלו: נו, מה הנך אומר על הענוה שלי...

, עמלק הוא זה שהצליח במעט מן המעט לנגוע באין, ולכן אשית גוים עמלק""ר מבאר בעל התניא על הפסוק    עכ"פ

ל האומות, כי בשלמא כל אומות העולם שאינם באים ממקום גבוה זה, אין הם יודעים כלל גם הוא יותר עז פנים מכ

ותו מחיית במה הם פוגעים. אך מי שכן יודע ובכל זאת מתחיל עם עם ישראל, לא אין סליחה ואין כפרה וצריך למח

 עולם.

לא ידע כלל ששער החמישים  הכין המן עץ גבוה חמישים אמה, כיון שרצה לנסות להכנס לשער החמישים. אך לכן

אינו בר כניסה, כי שער החמישים הוא האין בעצמו כלומר ללא השגה וללא הבנה, כפי שכותב הפרי הארץ שהקב"ה  

א לשער הנו"ן משום ששער הנו"ן הוא להשיג שכל ההשגות  לא נתן למשה רבינו להגיע אלא רק עד השער המ"ט ול

והתהליך שהקב"ה קבע בבריאה הוא שדבר מסוים אשיג ודבר שני  עד שער המ"ט הם לא השגה שלי אלא חסד ה'

 לא. ועל כן הכל מידו ובהכוונתו הברורה. וזה בעצם השער הנו"ן להגיע לביטול. ועי"ז לתת חיות לכל השערים.

בדרך" לשון מקרה, וזהו העמלק בגי' ספק שמנסה להחדיר באדם כל הזמן את   קרךמלק "אשר כבר כתוב בע אך

פיקות ושהכל בדרך מקרה, וכופר בהשגחה פרטית. וזה מצינו בהמשך הדברים במגילה, כשראה המן כיצד  ניצני הס

את כל אשר  ו וכו'...  כל תכניתו מתהפכת עליו, מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, כתוב במגילה, "ויספר המן לזרש אשת

.. נפל תפל לפניו, לא אבה לשמוע, " שוב הכל אצלו בדרך מקרה. ואע"פ שאמרו לו חכמיו אם מזרע היהודים.קרהו 

 כי זוהי מלחמתו שאין השגחה פרטית, וע"ז נלחם עד כלותו

לקבל יותר  אנו צריכים ללמוד מעמלק שנלחמים עד כלות הכוחות וכמה שעושים יותר הכנה למצוה כך זוכים זה

ר הכין למרדכי כי בסופו את השפע של פורים שהוא להשיג ולהגיע לדרגה של אינו מושג. ולכן כתוב את העץ אש 

 של דבר אמנם 'ונהפך הוא' ותלו את המן על העץ, וממילא זו הכנה מעליא למצוה.

עם ה' ע"י התורה הק',    כעת מובן גם מהו הענין של זכור את אשר עשה לך עמלק, כי הזכירה היא הקשר של האדם

כל רגע שאדם אינו מקושר בה' הוא  והאמונה בהשגחה פרטית והביטול התמידי בכל דבר ובכל רגע ביממה. וב

וה' יעזור שנזכה להכנה מעליא למחות את עמלק ולקבל את הקשר עם השי"ת  ממילא נמצא במצב של שכחה. 

 וכוחות לכל השנה. 

* 

 

 "מה נעים גורלינו"
 

 רים על שם הפור"...  ימים האלה פו על כן קראו ל 

בשפת אמת מקשה על פסוק זה. מדוע נקרא יום זה על שם הפור? הלא עיקר הנס היה שנתהפך ליהודים לששון  

ושמחה ותלו את המן וכו', וכל הפלת הפור הוא הגורל היה רק חלק קצר מהתהליך של להשמיד להרוג ולאבד? ועוד 

ישראל ולא תחילת הישועה? והשפת אמת זי"ע מתרץ לפי דרכו. צרתם של עם  יותר קשה כי ענין הפור היה תחילת  

והתירוץ פותח בשאלה נוספת מדוע קוראים ליום זה פורים על שם הפור, הלא אם היה פור אחד צריכים היו לקרוא 

י ישראל. ליום זה 'פור' ולא פורים? אלא יש לומר כי אמנם היו שני גורלות. גורל אחד של המן וגורל אחד של בנ

פשט בזה הוא כי יש מעשה בפועל ומעשה בכח. ואם אמנם המן היה זה שעשה את הגורל בפועל, אך לעם ישראל  וה

ניתן לשנות את הגורל לטובה. ובהמשך בעז"ה נרחיב בענין. ובאמת מכיון שעסקו בתענית ובמספד, ונקהלו ועמוד 

ם. על שם הפור שעשה המן, וישראל היפכו ם האלו פוריעל נפשם, נהפך הגורל להיות לטובתם. ועל כן נקראים הימי

אותו במעשיהם לפור שלהם. ומכאן צריכים אנו ללמוד שלעם ישראל יש את הכח להכריע בטבע. ונביא כאן בקצרה 

שני סיפורים. האחד על אדם שחזר בתשובה, ולפני שחזר הלך והראה את כתב היד שלו לגרפולוג מומחה שאמר  

. והורה לא בכמה דברים אף לא לעסוק כלל. ולאחר שהתקרב ליהדות, הראה שוב  יאים במיוחדעליו דברים לא מחמ

את כתב ידו לגרפולוג ההוא שאמר לו דברים שונים לגמרי והפעם על דרך החיוב... זאת אומרת שהאדם מסוגל  
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  האחרון עלה  לשנות דברים. וכן עוד מעשה משידוך שהוצע לאחד המשפחות וכמעט סגרו את השידוך, אך ברגע

השידוך על שרטון, משום שאחד הצדדים הלך לשאול חכם שמבין במספרים וחישובי גימ' והלה הורה לו חד משמעית 

שאין זה השידוך המתאים. ובאו לשאול את האדמו"ר מה עושים. כי בשלמא אם לא היו מאמינים כלל באותו אדם 

כאן מכיון שכבר שאלו וכביכול הפיל פור הוא מבטלים. אך אין שאלה כלל, וכן אם היו מאמינים בו ג"כ אין שאלה ו

הגורל, מה ניתן לעשות, האם להתיחס או לא? וענה להם אדמו"ר: כי הכל תלוי באמונת האדם ואם כעת אתם 

 מאמינים שזה מתאים אז אפשר להפך את הגורל לטובה...

ת אמת, ובא לבר לנו מהו מבאר השפ צריכים אנו להבין מה יש בכלל ישראל שיכולים הם לשנות את הטבע?עת 

"הפיל פור הוא הגורל, אמנם היה גורל אחד, אמנם אף כי לא הפילו פור בפועל אבל הפילו פור בכח,  המושג גורל: 

וכן מפרשים אצל יעקב אבינו בפסוק "והיה המחנה   כי אין כזו מציאות של להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים".

ע יעקב שאין כל זרעו נופל ביד עשיו, וזה גם סימן לבניו שאין בני עשיו יכולים  "משום שיד הנשאר לפליטה", ומבארים  

למחות שמנו אלא מלך אחד גוזר בארצו ומלך אחד מרחם בארצו, ממילא נהפך לטוב וגורל שלהם הוא גורל שלנו  

 באמת רק שצריך תפילה, צעקה, לישועתו יתברך". 

נכתב  ידע את כל אשר נעשה"...  ידער, על הפסוק "ומרדכי במקום אחאת דברי השפת אמת על פי דבריו נבאר 

בלשון עבר, לרמז על כך כי באמת ידע מרדכי לא רק את ענין הגזירה אלא גם את הסוף הטוב שתהיה ישועה גדולה  

לכלל ישראל. והחידוש הוא שאעפ"כ לא מנע את עצמו מללבוש שק ואפר בתחילה ביחידות ולאחר מכן עם כל 

ולהתפלל לה' על רוע הגזירה. והביאור בזה כי הצדיק האמיתי מחפש תמיד כיצד להיות בקשר עם  ולזעוק  הקהל,

ה', ואם ניתנה לו ההזדמנות ע"י צום בכי ומספד הוא לא פוסח על זה על אף שיודע שלבסוף תהיה ישועה משום  

י צדיק שיודעים עליו ם נוסף כשלא שייך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים. ואמנם כותב השפת אמת במקו

בשמים שלא יתפלל על רוע הגזירה באמת לא מגלים לו... א"כ בשעת צרה רואים אנו שצריכים להתפלל לה', כדי 

 לזכות לישועה וכמו שכתוב בברכות המגילה 'כי פור המן נהפך לפורינו'... 

בע. וגודל הנס היה שהגורל דרך הט  מבאר השפת אמת כי הגורל הוא המרמז על"ובאמת גודל הנס היה בגורל". 

הראה שהטבע יהיה לטובת המן ובחודש זה יכול לעשות מה שרוצה. ורק על ידי התפילות של כלל ישראל נהפך גזר 

"אמר  הדין, כפי שעוד מעט נראה בס"ד שישראל הם מעל הטבע. זהו שכתוב במדרש שאיגרת שלהם סתומה היא, 

אך לא נכתב מה יהיה ביום הזה האם הם    להיות עתידים ליום הזה",דכתיב " ר' לוי אומות העולם נבואתם סתומה כ 

 יהרגו או שמא ייהרגו". 

יש לבאר כי מחויב היה שהדבר ייעשה על ידי הגורל של המן דייקא, כפי שיציאת מצרים היתה מוכרחת לקבלת   עוד

ורא כל עולמים. וכמו שבקבלת י הכאב שאדם עובר יכול להגיע למצב של ידיעה והשגה בבהתורה. משום שרק ע"

התורה אז היו חייבים תחילה לעבור את המיצרים של מצרים, כדי להגיע ל'אנכי', כמו כן בפורים שכתוב בגמ' 'הדר  

 ירות בבורא עולם.קיבלוה' היו צריכים לעבור שוב את התהליך הזה של צר מיצר צרה מהמן, כדי להגיע לבה

שיית הגורל אצל המן וטעמו: בתחילה ניסה המן לעשות גורל על ימי השבוע, מובא במדרש דבר נפלא על אופן ע  עוד

חודש אדר. ומק' השפת אמת אם אמנם  ובכל יום לא עלה בידו. אח"כ ניסה לעשות לפי סדר החדשים עד שמצא את  

החודש?   מצא חודש מה יעלה ומה יוריד לו מאחר ואין לו אף יום מימות השבוע שראוי לגזירה שלו, וא"כ מה יעזור

ומבאר השפת אמת ביאור עצום: כי כל ענין הגורל כפי שביארנו לעיל הוא הוראה על דרך הטבע, כלומר הגורל  

יש לו את הדרך לחיות מעל הטבע כאשר הוא מקושר לה' הוא המקום שמשם   מגלה מה יהיה בטבע. אך יהודי

את מדרך הטבע, וכך גם לשנות את דרך  זהו כל הכח של היהודי להיות מקושר לה' בכל מצב ולצ נחצבה נשמתו. 

מפוזר ומפורד בין  אחדובדבר זה נלחם המן ועמלק במשך כל הדורות, כפי שכתוב במגילה "ישנו עם  הטבע...

מים". כלומר, הם תמיד בבחינת 'אחד' על אף שהם מפוזרים בין העמים... זה מה שהפריע להמן. ואמנם ישנם הע

ימי השבוע ומספר ימי החודש. ובמספר ימי השבוע ניסה המן להכניס את   שני מספרים כותב השפת אמת, מספר 

'! כי כל ימות השבוע ניזונים בשבת... הטבע וה'יש', אך כיון שהם ימי השבת כפי שאנו אומרים בתפילה 'היום יום 

ם לבטל מקדושת השבת, ולכן שם יש את הנהגת האין. ולשם אין להמן ועמלק רשות ליכנס, משום שהם לא מסכימי

 עצמם להנהגת האין. וכן משום שאין הם קשורים לזה כלל. משא"כ עם ישראל שנחצבה נשמתם ממקור האין. 
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וה חמישים אמה, כי לכאורה מה רע בארבעים וחמש או שלושים אמה? רק הענין  גם הביאור מדוע בנה המן עץ גב  זה

ק' ששער הנו"ן ביאורו הוא להתחיל הכל ידוע שמשה רבינו ע"ה זכה להשיג את שער הנו"ן. ומבאר הבעש"ט ה

מתחילה. כאשר מגיעים לשער זה העבודה היא להשיג שכל מה שהשגנו עד עתה במ"ט השערים הוא אין ואפס 

י השגת הבורא ב"ה ועל כן שער החמישים הוא הביטול. אך הכניסה לשער זה היא רק ליהודי שנחצב מאין. כלפ

וכנגד מ"ט שערי קדושה ישנם מ"ט שערי טומאה, אך לשער החמישים  משום שאמנם זה לעומת זה עשה אלוקים 

ן לו שום התחברות לאין אין אפשרות  שם אין מושג של זה לעומת טוב ורע כי שם הוא עולם האין שכולו טוב. ולגוי שאי 

 ליכנס לשם. 

חל את מפלתו היתה מטרת המן הרשע שניסה להכניס לשער הנו"ן את ענין הטבע, אך דווקא בגלל זה שם נ זו 

 השלימה מכיון שאין לו כלל דריסת רגל שם לכן נפל שם. 

  – ולשם רצה להכניס את ענין הגורל  היה בענין הגורלות, המן ניסה ליכנס לימות השבוע הם ימי השבת קודש וכן 

הטבע. אך לא ידע שהם ימות השבת שהיא יומא דנשמתא והיא מעל הטבע, ואין לו שייכות שם כלל. אך לימות 

החודש היתה לו כניסה כביכול. כי בימי החודש היתה לו גישה להכניס שם את ענין ה'יש', ולבחון את בני ישראל 

לשון חידוש! כי לעם ישראל יש את  –יר את בחינת האין. וזה המושג חודש האם יכולים הם להתגבר שם ולהגב

והגברת האין. ולכן אנו אומרים בברכת  עבודה בכל יום לחפש ולמצוא משהו חדש בקשר בורא על ידי ביטול היש

מחזיר  הלבנה 'חוק וזמן נתן להם'... החוק הוא גם לכלל ישראל שיחדשו את הלבנה ע"י מעשיהם וביטול היש. וזה

הם המקשרים כל דבר אליו יתברך. ולכן  –את אור הלבנה ומגלה את האור הגנוז שכל זה גנז הקב"ה לצדיקים 

 שמשפיע את החיות לבריאה. הצדיק נקרא חי שכן הוא זה 

זה מבארים מאת המגיד מקוז'ניץ, על הפסוק "כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא", ישנו מחזור מסודר   בענין

שהמים הולכים בו מהתהום אל הים דרך הנחלים וחוזר חלילה... אך זהו סוד חיותם, שמאחר שחוזרים כל הזמן אל  

לים להמשיך ולזרום בצלילות ונקיות. משא"כ מים שפורשים ממקורם ועומדים מקורם מקבלים הם חיות משם ויכו

ות לכל המקומות שצריך, אך אם חלילה  במקום אחד, מיד מתעפשים. כמו כן מחזור הדם שבאדם מעביר חמצן וחי

החזיר את וחס מקום אחד יסתם ולא יגיע אליו חמצן, מיד יהיה נמק. וכן הוא ברוחניות שיהודי צריך תמיד לחזור ול

כל מה שעובר עליו למקור חיותו הוא השי"ת ומשם יונק הוא את חיותו האמיתית. משא"כ הרשע מחפש תמיד לחיות 

ועוצם ידי והוא הוא המנתק עצמו ממקור החיות האמיתי. וחי חיים שאולים ואין אלו כלל   רק בהנאות הטבע ובכוחי

שעם ישראל   "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד"סף על הפסוק חיים אלא רשעים קרויים מתים... ר"ל. וזהו פירוש נו

של בהירות להפך כל   אחד. וזה הכח של פורים שיש בו כזה כח  -מחפשים תמיד לחבר את כל הפזורים והפרודים ל  

טבע לבורא עולם, וזה גם רמוז בפסוק בסוף המגילה, "והימים אשר נחו בהם היהודים... והחודש אשר נהפך להם"... 

וקא בחודש נהפך ולא בימים, אלא כדביארנו כי בימים לא היה לו רשות לגעת כלל, אשר נחו בהם היהודים מדוע דו

א המשפיעה על כל ימות השבוע שנקראים ע"ש השבת. משא"כ החודש רומז לשבת, 'באה שבת באה מנוחה', והי 

 לששון ולשמחה.  שם ניסה המן להכניס ולהגביר את היש על האין, ועם ישראל זכו להפך זאת לטובה

* 

 

 להסיר את התחפושת
 

שר  'לכן יתלהב האדם בקריאת המגילה ובשמעו ויכין את עצמו לקבל עליו מאותו יום עול תורה ומצות ויתחדש כנ 

 נעוריו וישמח בעול קבלת המצות'... 

לה. תחילה  לוי זי"ע בונה מהלך שלם בכל ענין המגילה כפי שנראה בעז"ה. ישנן כמה תמיהות בענין המגיהקדושת 

יש להבין מדוע לא נכתב במגילה אפי' לא פעם אחת שם ה' בגלוי, ורק בדרך רמז אנו מוצאים את שמותיו של 

גים? עוד קשה מדוע ישנן חומרות יתרות בכתיבת וקריאת המגילה, שאינם מובאים הקב"ה בר"ת או ס"ת או דילו

וימת דווקא? ועל הכל קשה מאמר הגמ' על הפסוק  כלפי כתיבת וקריאת ס"ת, כגון חסרות ויתרות קריאה בלשון מס

כעת את התורה דורשת הגמ' קיימו מה שקיבלו כבר, ומכאן מודעה רבא לאורייתא שקיבלו  'קיימו וקיבלו היהודים'
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מרצון. ולכאורה מקשים כולם הלא כפי שבמעמד מתן תורה כפה הקב"ה עליהם הר כגיגית כדי שיקבלו את התורה,  

ים תחת איום של להשמיד להרוג ולאבד, וזהו ג"כ בדיוק כמו כפה עליהם הר כגיגית ומה החידוש גם כעת היו היהוד

 כעת שאומרים שקיבלו את התורה מרצון? 

. מבאר האריז"ל כי אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה' כתוב 'כה 

פנים בפנים, דרגה פחותה יותר היא פנים באחור, כלומר שאדם אחד יש כמה דרכי השפעה, האחד הכי מעולה הוא  

היא אחור באחור אז שני  עומד עם הפנים ומדבר עם השני אולם השני מפנה לו עורף. וההשפעה הכי פחותה 

 המדברים מפנים את אחוריהם זה לזה.

י אליכם היתה פנים במדבר שהשפעת אחרילכתך  –אומר הקב"ה לכנסת ישראל, זכרתי לך חסד נעוריך  א"כ

באחור... ולכאורה קשה מאוד, הלא במדבר התרחשו הניסים הכי גדולים, נס המן, השלו, באר המים ועוד, ומדוע 

 "ה פנים באחור הלא לכאורה זו השפעה הכי גדולה של פנים בפנים? מכנה זאת הקב

הקב"ה. אפשר לגלות את הקב"ה  הרה"ק המגיד מקוז'ניץ זי"ע, כי יש שני אופנים בעבודת השם לגלות את מבאר

בדרך של ניסים, ואז אפילו שהאדם עצמו נמצא בבחינת אחור, כח ההשפעה הוא כה גדול שהאדם מקבל הארה  

אמנם הרצון האמיתי הוא הדרך הנוספת שכל אדם יתן מעצמו עבודת  פנים על אף שהוא בדרגה של אחור.  בבחינת  

טבע הוא יילחם עם המח שלו לראות שהקב"ה מחיה את הטבע ובכל  השם בבריאה בכל מצב טבע שעובר עליו.

זהו גילוי האלוקות בתוך  הזה, וכל הכאבים שיש לו אינם מבני אדם אלא הארה אלוקית שצריך לגלות ולזכך אותה.

, ומבאר בספר קב הישר בשם האריז"ל שישנם לצדיקים שתי 'קלי קלי למה עזבתני' ההסתר, כפי שאמרה אסתר 

ם הם יכולים להשפיע לעולם שפע טוב על ידי בחינת אהבת ה' וכן ע"י יראת ה' שיש להם. והם בחינות על יד

'ה'  , שהוא רומז ליראת ה'. ושם שני הוא מי"ג מידות קל כמוך' 'מי מושפעים משני שמות 'קלי', האחד הוא מפסוק 

עם אהבת ויראת ה', על כן הם שהוא מורה על אהבת ה'. ומכיון שצדיקים אלו חיים כל הזמן  ה' קל רחום וחנון' 

מובא שכשעברה אסתר את הסף כדי להגיע לאחשורוש,    יכולים להיות מושפעים משני שמות אלו של אהבה ויראה.

שם צלם של ע"ז, ואז נעלם ממנה שם אחד של קלי, וממילא איבדה אז את המוחין המיוחדים של ההשפעה, ראתה 

עקים קלי קלי למה עזבתני, נסחפנו אחרי החיצוניות ואנו כבר לא שומעים  ולכן זעקה קלי קלי למה עזבתני. גם אנו זו

 שאתה נמצא בכל מצב...

'להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר  מה שמובא במגילה  מבואר יסוד נפלא בשם הבעש"ט הק', על עוד

לעשות דבר שכזה? אך  , ואומרת הגמ' שציוה להביא את ושתי ללא לבושים כלל. ולכאורה מדוע היה צריך מלכות'

, ולא כתיב לפני המלך אחשורוש. וזה רומז על דבר עמוק יותר. כי כל פעם 'לפני המלך' האמת היא שכתוב במגילה  

מלך במגילה הוא רומז למלכו של עולם הקב"ה. כמו כן ידוע שזה לעומת זה עשה האלוקים וכל דבר שכתוב 

בעלמא. ועוד ידוע שכל החיות שיש לקליפה הזו אינה חיות  שבקדושה יש לו כנגדו בערכו גם בקליפה כמעשה קוף

חינה הזו של ושתי? מבאר עצמית אלא מה שהיא יונקת מהקדושה. א"כ כיצד נוציא את הקדושה שנמצאת בתוך הב

היצה"ר אינו יכול לשכנע אדם לעשות עבירה   –הבעש"ט הק', כי כל הקליפה היא רק מראה של חיצוניות, כלומר 

י של העבירה, אלא הוא מלביש לאדם את העבירה במלבוש כאילו זה מצוה, וכן הוא מונע את האדם  במובן המהות 

א"כ הדרך להוציא את הקדושה  ומשכנעו שמצוה זו היא עבירה... ממצוה על ידי שהוא מלביש לאדם לבוש חיצוני 

ושתי המלכה ערומה,   מהקליפה היא על ידי הפשטת הקליפה והסרת הלבוש החיצוני שלה. וזה הפשט להביא את

כלומר שאדם חי ללא הלבוש אלא חי רק את הפנימיות של כל דבר שזה חיות השי"ת האמיתי, וממילא אף אחד לא  

לו ולא לעשות לו מאומה משום שהוא אינו מתפעל כלל מהמלבושים החיצוניים ומסתכל רק בפנימיות  יכול להזיק

זה' של ושתי מתוך ההסתר מה שנותר לעשות הוא להפשיט  הדברים. ולכן כשהגיע הזמן לגלות את ה'זה לעומת

עבודה היא שפעמים הכל  א"כ יוצא שה   את הקליפה ואז ממילא מתגלה החיות האמיתית ואז אסתר יכולה למלוך... 

 ברור, ופעמים שהכל מוסתר ואנו צריכים להפשיט את הטבע כדי לגלות שם את הנקודה הפנימית שמחיה אותנו. 

'ויאמר שאול אל  א מלחמת דוד וגלית. גם שם יכולים אנו לראות את המהלך הזה. מובא בפסוק: שמואל מוב בספר

'ויאמר דוד אל שאול  ... כי נער אתה והוא איש מלחמה מנעוריו'דוד לא תוכל ללכת אל הפלשתי הזה להלחם עמו 

ו... גם את הארי ואת הדב  רועה היה עבדך לאביו בצאן ובא הארי ואת הדב ונשא שה מהעדר, ויצאתי אחריו והכתי 

 ... הכה עבדך והיה הפלשתי הערל הזה כאחד מהם' 
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לו, אתה בא אלי בחרב ובחנית ואני בא אליך בשם ה'... כלומר באמת אין בי כח להלחם דוד את גלית אמר  כשפגש 

דוד כוחות בך אך לא אני נלחם בך כי אם הקב"ה שיש לו כח גם כנגדי וגם כנגדך... ובאמת יש לתמוה מהיכן לקח 

כשנלחם דוד ע"ה בארי ובדב אלו לומר לגלית שיעור מוסר?... וכי בזה הוא בא לנצחו? אך לפי מה שביארנו לעיל, גם  

וכי היה לו כח מיוחד לנצחם? אלא נצחם על ידי שהפשיט את הלבוש מהם ומיד קישר כל מצב להשי"ת וזה נתן לו 

כן מספרים שהבעש"ט הק', ציוה לתלמידיו שלא יספרו מופתים את הכוחות להוציא מהם את החיות של הקדושה... ו 

של היראת שמים שלו, וכאותו מעשה שהיה הבעש"ט הק' מסתובב ביער שעשה, אלא רק סיפורים שיש בהם גילוי 

ומתפלל ולפתע הגיע אריה, והבעש"ט אחז בתפילה, ולאחר התפילה מצאו האריה שסוע וגזור לגזרים. אמר 

בעת התפילה שאריה הוא אותיות יראה ובזה הקב"ה רוצה שיחזק עצמו במידת יראת ה' וכפי  הבעש"ט הק' שכיוון

 עיל משתי השמות הק'. וממילא נפל האריה ומת.שביארנו ל

הק' התנגד לסיפורי מופתים ממנו, משום שמופת הוא קשר של פנים באחור, ושם זה לא חכמה לגלות  הבעש"ט 

מית ונלחם להכיר את יד ה' בכל מהלך בחייו אז הוא זוכה להארה של פנים ה. אך כשאדם נותן עבודה עצאת הקב"

בפנים. דוד המלך הרג את הארי והדב על ידי קשר בורא שנתן במצבים הללו... הוא לא ידע כלל מהיכן יש לו את 

כיון לחם גם נגד הפלשתי... כי מהכח לזה אך הוא הלך עם ההנהגה שהקב"ה הוביל אותו ומשם שאב את הכח להי

 שהיה כבר במצב המלחמתי הזה יכול היה ללכת בכח זה ולנצח בכל המצבים האחרים ג"כ.

נבוא לבאר את כל הענין. מובא שבשנה ראשונה חגגו בשושן, שנה שניה בכל המדינות, ובשנה שלישית כבר  כעת

מגילה שאין בלימוד להבין מה יש דווקא בקריאת הנבנה בית המקדש. מה גרם לכל זה? קריאת המגילה! אמנם יש 

קבלת התורה  –התורה או בכל קיום מצוה אחרת שדווקא קריאת המגילה השפיעה כל כך שקיימו וקיבלו היהודים 

 מאהבה. כלומר אם לא היו קוראים את המגילה לא היו מגיעים לכזה מצב של קבלת התורה מרצון 

ראו וחיו את כל הניסים הגדולים, שם אין זו בהר סיני היתה כזו בהירות כש כפי שביארנו לעיל בקבלת התורה אך

, שכפה הוא לשון חיבוק, 'כפה עליהם הר כגיגית'גדולה לקבל את התורה. וכמו שמבאר בעל התניא זי"ע על המאמר  

יו כל זה, כמו כמו שאדם מחבק את השני ומרעיף עליו טובה, ומרוב טובה אין אותו אדם יכול לסרב למי שמשפיע על

תורה מתוך בהירות עצומה. אולם כאן בזמן המן ואחשורוש שהיה הסתר עצום של להשמיד להרוג כן היתה קבלת ה

, מדוע לא כתוב זוכרים 'והימים האלו נזכרים ונעשים' ולאבד, וכמו שמבארים בשם הרה"ק מרופשיץ זי"ע, על הפסוק  

רואה רצף סיפורים שנמשך , אך בהגיע פורים והאדם לפתע ועושים? אלא כל השנה אדם חושב שהוא פועל ועושה

על פני שנים, וכל דבר מקושר ומחושבן היטב ביד השי"ת אזי הוא משיג שכל מה שעובר עליו הוא גם כן חשבון 

מדויק והנהגה נפלאה של הקב"ה. וזהו נזכרים ונעשים, אלו זמנים מיוחדים שאדם יכול לקחת כוחות לכל השנה  

 הקב"ה מנהיג.לזכור שהכל 

זי"ע, בכל המצוות אדם עולה ומתעלה יחד עם המצוה. אמנם בפורים הקב"ה גילה את עצמו  הקדושת לוי מבאר

בתוך הטבע, ולכן המצוה יורדת למטה ומתגלה בטבע דווקא ומתנקמת בגויים בתוך הטבע ונותנת לכל יהודי ויהודי 

כי אדם צריך לדעת שברגע    ן יתלהב כל אדם בקריאת המגילה,את כל צרכיו בתוך הטבע. וזהו 'נזדככו הטבעיים' ולכ

שהוא קורא את המגילה הוא פועל בזה שהמצוה יורדת לעולם שלנו ומשפיעה שם השפעות נפלאות... ולכן לא נזכר 

שם ה' במגילה רק בהסתר, מכיון שיש כאן לימוד בשבילנו שלגלות את הנהגת ה' בבריאה היא דווקא בתוך ההסתר,  

 יותר מזמנים אחרים שהקב"ה מגלה את עצמו דרך ניסים ומופתים...וקא ישנה הנהגה של פנים בפנים ואז דו

'ויכוון שבכל דבור שיוצא מקריאת מגילה נברא הארה וכל דיבור שיוצא נברא מלאך  ונסיים בהמשך דבריו הקדושים:  

ונברא מלאך, מה מאוד יתלהב    אחד מה מאוד יתלהב האדם כשיעלה במחשבתו שמכל דבור ודבור שמח הבורא בו

ם כי כן הוא בדברי קדושה והשי"ת שמח בקריאת מגילה של בני ישראל ונזדככו כל העולמות וכל הנשמות ובכל  האד 

דבור ודבור עושין נחת רוח להבוררא ויוצר ועושה הכל ומקוים מש"ה ישמח ה' במעשיו בן חכם ישמח אב זה הקב"ה.  

אל בנו כמש"ה ישמח ה' במעשיו ויקוים בנו שוש  ם ולשמור מצותיו וישמח ויעלוז ה והאל יתן בלבבנו לעבדו בלבב של 

 אשיש בה' וישמח האל אותנו בשמחתו כמ"ש ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר אמן סלה'. 

 * 
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 משנכנס אדר מרבים בשמחה. 
 

השבוע נבאר אי"ה בענין השמחה, לשמחה מה זו עושה, וכיצד מעוררים ומגיעים לשמחה. ישנם שואלים כי לכאורה  

צריכים לומר משנכנס אדר שמחים הרבה ומהו לשון 'מרבים בשמחה'? עוד שואלים על מה שכתב הב"י בהלכות היו  

באב 'משנכנס אב ממעטין בשמחה' אולם בחודש אדר לא הזכיר כלל המחבר הלכה כזו שמשנכנס אדר תשעה 

 מרבים בשמחה, ולכאורה מדוע? 

גובר בתוקפו על דין. עוד ידוע כי אנו אומרים בכל בוקר אדמורי לעלוב מבארים פשט נפלא. ידוע כי מנהג  בשם

פתינו' כי היום כשאין ביהמ"ק קיים ואין אנו יכולים להקריב 'קרבנות', וזאת על פי מה דאיתא, 'ונשלמה פרים ש

בפועל זיכה אותנו הכתוב לומר בפה את ענין הקרבנות ועולה לאדם כאילו הקריב. עפי"ז מבארים כי בכוונה תחילה 

אולם   ב המחבר משנכנס אב ממעטין בשמחה כדי שתהיה כזו הלכה ואז נוכל לצאת ידי חובה בלימוד הלכה זו,כת

 י משנכנס אדר מרבים בשמחה אין הלכה כזו אלא הוא מנהג, ומנהג חייבים לקיים בפועל!! כלפ

חה אלא לאיכות האדמו"ר מבאבוב זצ"ל מבואר כי מה שמדברים על להרבות בשמחה אין הכוונה לכמות השמ  בשם

נים בהר בחום ובקור השמחה. ונביא על כך משל. היה אדם שעבד למחייתו בתור חוצב אבנים. יום יום היה חוצב אב

והיה מתפרנס בקושי. יום אחד שמע קול שאון עובר והנה הוא רואה את המלך עובר עם הכרכרה וכולם מכרכרים 

שב אותו האיש: לו הייתי מלך כי אז הייתי המאושר שבאדם. סביבו ומנפנפים בידיהם שלא יהיה לו חם... החל חו

אך לפתע השמש יצאה על הארץ והתחילה לחממו מאוד. התחיל ובדמיונו כבר הוא מלך, ומרגיש בפסגת העולם, 

כולו נוטף זיעה ואינו ידוע להשית עצות בנפשו. או אז אמר: לו הייתי שמש כי אז הייתי מאושר. נהיה שמש. והנה הוא 

יל בעולם מחמם ומאיר לכל ושמח וטוב לו. אך לפתע מה זה? ענן קטן מגיע ומסתיר את אורו. חשב: א"כ לא מטי

אן פסגת האושר. הלך ונהיה ענן. והנה הוא מטייל להנאתו, מסתיר את השמש ומוריד גשם, והנה באה רוח ומעיפה  כ

ולם. אך הנה הר גדול עומד בדרכו ולא נותן ומפזרת אותו... הלך ונהיה רוח. הולך מפה לשם מפזר עננים ונושב בע

ם את כל מי שבדרכו, אך לפתע מרגיש הוא דקירה  לו ללכת. הלך ונהיה הר, עם שלג בפסגתו, עומד לו זקוף וחוס

 קטנה בגבו. הציץ אותו הר ומה הוא רואה?  

 עומד שם אדם עם גרזן וחוצב בהר... 

ושב לו אדם לּו היה לי קצת יותר ממה שיש לי עכשיו אז  לפעמים ח 'דעת חסרת מה קנית, דעת קנית מה חסרת'. 

יכול הייתי לעבוד את ה' ביתר שאת. יש אדם שיש לו הכל אך אין לו כלום כי הוא לא מרוצה ממה שיש לו, וזו הכוונה 

 שמדברים על איכות השמחה.

דך'. ומבאר רש"י ז"ל ובכל מאו  ר' שלמה מקרלין מבארים את הפסוק 'ואהבת את ה"א בכל לבבך ובכל נפשךבשם  

'שלא יהא לבך חלוק על המקום'. ישנו אדם שיכול להיות במקום מסוים אולם ליבו בל עימו והוא רחוק משם 

במחשבתו, ויש פירוד בין הדבקים. 'ואהבת' אם אדם רוצה להראות את גודל האהבה שלו לקב"ה, שלא יהא לבו  

כי מקום הוא המקום שהקב"ה שם אותנו שם! שלא יהא  שר להסבירהוא הקב"ה וכן אפ –חלוק על המקום, מקום 

ליבנו חלוק על המקום ששם אותנו השי"ת, אלא נאמין שהיכן שאנו נמצאים זו השגחה פרטית וזוהי האמת ואם זה  

 אמת זה הכי טוב בשבילינו!!

השכל. בעצם מתכוונים לדברים אלו. ישנה אמונה שהיא על פי השכל ויש אמונה שהיא מעל  על אמונה    כשמדברים

ההגדרה של אמונה היא ללא שכל וללא הבנה. אך יש אמונה שנובעת מהשכל. כגון כשאדם רואה שהקב"ה כל 

שהקב"ה מסייעו,   הזמן מיטיב עימו ומסייעו בכל דבר, ואז מגיע מצב של קושי, האדם מאמין שמכיוון שעד עכשיו ראה

בעת מאחרי השכל. וזהו 'נעשה ונשמע', שאמרו עם ישראל.  גם זו לטובה רק שכעת אין ניכרת הטובה. זוהי אמונה הנו

דבר זה עמד ועומד להם לדורות, משום שהסכימו לקבל את התורה ללא השכל שבדבר אלא על פי אמונה. ]ואע"פ  

"כ נחשב להם לאמונה ללא שכל. משום שישנם שני מצבים שהיה זה לאחר כל הנסים שראו במצרים, אמנם אעפ

אדם לא מבין כיצד הקב"ה מוליך אותו אך מאמין שזה לטובה אולם יש מצב יותר קשה שבו  באמונה, יש מצב שבו

האדם עובר מעברים שסותרים לגמרי לכל המציאות שבונה לעצמו. וכגון עם ישראל שאמר להם ה' וישובו ויחנו 

כן נחשב זה לאמונה    , שהים לפניהם ומצרים מאחריהם וזה סתר לגמרי לכל המציאות של יציא"מ עללפני פי החירות
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נטו ללא כל שכל[... זהו הקושי באמונה שאדם צריך לשמוח שכל מה שיש לו זהו בדיוק המקום שבו הוא צריך להיות 

 שאת. ולא לחיות במחשבות שלּו היה לו יותר רוחה היה יכול לעבוד את הקב"ה ביתר 

יתברך שמו בעולם'. מהו ההבדל בין יחודו  אחדותוייחודו ו בהנחת תפילין, 'וציוונו להניח תפילין... שיש בהם  אומרים

לאחדותו? אלא מבואר על פי הרמב"ן ז"ל וכן הפרי הארץ מבאר שכל הגוים מאמינים באיזה שהוא מקום שהקב"ה  

על פרעה, אך היה להם שיבוש שחשבו שהקב"ה השאיר את   הוא יחיד בעולמו והוא ברא את הכל, כן מבאר הרמב"ן

ומזלות, אך אנו יודעים ומאמינים שיש השגחה פרטית לכל אחד באשר הוא, וכמו המשל  הנהגת העולם לכוכבים

הידוע מתלמיד הבעש"ט שרצה לראות השגחה פרטית והראה לו הבעש"ט הק' עלה שעף ברוח ונופל על הארץ,  

מחמת   העלה גילה מתחתיו תולעת. הסביר לו הבעש"ט הק', כי כמעט נתייבשה התולעת  וכשהרים אותו תלמיד את

 השמש המציקה ושלח לה הקב"ה ברוב רחמיו עלה שיגן עליה.. 

המאור עיניים, על הזוהר הק', קוב"ה ואורייתא וישראל חד אינון וכבר ביארנו בשבוע שעבר כי אין הכוונה שאנו    בשם

הולך  נו השגה כלל בקוב"ה, אלא הפשט הוא להכיר בהשגחה פרטית כפי שדיברנו. כשלא חד כמו ה' כי הלא אין ל

לאדם יש לו ג' אפשרויות לבחור בהם: ב' הם היאוש או ההפקרות, והדרך השלישית היא הכנעה. זה לימד אותנו דוד 

יע הוא צריך לדעת המלך ע"ה 'כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת'. במקום הכי נמוך שאדם מג

שם במקום הנמוך ההוא הקב"ה חפץ בו בדווקא, אז שזה מכוון מאת השי"ת ואם ישכיל לדבר אז ולחזק את עצמו ש

הוא מחיה את עצמו עם המחשבה הזו או הדיבור הזה ועולה משם ומעלה איתו משם את כל הניצוצות שטמונים 

חושב על עצמו כלל אלא רק שמח שהקב"ה נותן לו   שם. כי זהו הנחת רוח שעושה לה' כשהאדם לא מתיאש ולא

 מה לראות את יד ה' שם כפי שכתוב גם שם ידך תנחני...גם במקומות כאלו בהירות עצו

בדרך מליצה שהיה פעם חסיד אחד אצל הקוז'ניצער רבי זצ"ל, שבא להתלונן שקשה לו בפרנסה, ניסה   מספרים

ר החסיד: גם במשפחה יש בעיות. אמר לו הרבי אבל זכית לגדל הרבי לעודדו שב"ה יש לו משפחה טובה, מיד אמ

אמר לו החסיד: גם זה לא ממש כפי שתיכננתי... ראה הרבי שבכל ענין הוא מוצא פסול ולא   בית של תורה, מיד

מעונין לקבל נקודה למצוא בה חיזוק, אז אמר לו: שאלה לי אליך, מה יעשה אדם בחג סוכות, כשהולך לבית הכנסת 

תרוג בידו השניה. ובאה  בבוקר, טלית תחת זרועו האחת ומחזור תחת בית שחיו השני. לולב בידו האחת וא השכם

 רוח ומעיפה את כובעו ובאותו הרגע גם מתעטש... מה לדעתך צריך הוא לעשות קודם..

ה שולח השכל הוא שאדם צריך לחפש דרכים כיצד להעלות את עצמו ואת סביבתו על ידי הסיבות שהקב" המוסר 

ומקיים'. שהקב"ה נותן לנו גם את הכוחות   לו. בשם החקל יצחק זי"ע ביארו על מה שאנו אומרים בכל יום, 'ברוך גוזר

את המצבים הקשים למימדים המתאימים לנו, ולא להגדיל אותם פי כמה כמו שאנו נוהגים לעשות... מסביר   'לגזור'

על המאמר הזה קוב"ה ואורייתא וישראל חד. אפשר להסתכל לנו המאור עיניים זי"ע כי יש שני דרכים להביט 

שרק הקב"ה מנהל את העולם וכל העולם הוא רק דמיון ואין אנשים ואין חפצים כי הכל מלמעלה למטה ואז לראות  

חיות ה' המה. אך לא זה הוא רצון ה', אדרבה להיפך! הקב"ה עשה יש מבחינה של אין ואנו צריכים לעשות בחזרה 

 נה של יש. לא להתעלם מהסובב אותנו אלא להתיחס אליו ולהעלותו לצור מחצבתו.אין מבחי

גם מבארים בספרי חסידות הכוונה ליחד שם הוי"ה ואדנ"י. כי כל שמות הקודש יכולים אנו ליחס אותם, כמו  וזה 

והמופשט שלא   אדונינו אלוקינו וכו', אך שם הוי"ה לא ניתן הוא ליחוס כלל. משום שהוא מורה על המצב הנעלם

חד, כי הקב"ה נתן לנו 'ישראל' כלומר מצבים ניתן להשגה. וזהו הפשט של המאור עיניים, ישראל ואורייתא וקוב"ה 

שונים בעולם הזה לא כדי ש'נתקע' שם בטבע אלא כדי שנקשר אותם עם התורה שהיא החיות של העולם, וגם את 

לא נשאר בהבנת התורה גרידא אלא נבטל את ההבנה ונגיע  התורה נתן לנו ה' כדי שנתקדם איתה הלאה לקוב"ה ו

העבודה של האדם לגלות בכל נעלם שהוא בעצם שם הוי"ה שהוא נעלם מאיתנו, לחברו לאמונה באין סוף ב"ה. זה  

עם אדנ"י שהוא כן מובן ברמה שלנו כל אחד לפי דרגתו. שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. הוי"ה אלוקינו ושוב הוי"ה 

בעולמו די בפעם אחת   ד. ולכן יש הבדל מהותי בין יחיד לאחד, כי כדי לבאר שהקב"ה יחיד –ח  –לעשות א מהכל 

בלבד. משא"כ שהוא אחד, זו עבודה תמידית שלא מפסיקה עד שהאדם עובר מן העולם. זה צריך לומר ג' פעמים  

', ולהתחבר אליו בקשר אמיץ. אנו  ביום להזכיר לנו כל הזמן לחבר את ההוי"ה עם האדנ"י ולהכיר את מציאות ה

כלומר אדם צריך להביא את עצמו  בין ארור המן לברוך מרדכי', 'חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע אומרים 

לדרגה כזו שלא משנה עם כעת הוא במצב של ארור המן או ברוך מרדכי תמיד טוב לו והיכן שהקב"ה שם אותו הוא  
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האמונה בה'. וזהו הכח שניתן לנו ביום הק' הזה של פורים לחבר את ההוי"ה  מפתח שם את השמחה הפנימית של

 דנ"י בכל דבר. עם הא

מובן גם מדוע אומרים משנכנס אדר מרבים בשמחה, כי האדם בוחר כיצד להסתכל על מה שיש לו, אם כעת 

יוק כל מה שהוא צריך  להסתכל על מה שחסר לו ואז ממילא תמיד יש לו רק חצי, או להביט שמה שיש לו זהו בד

 ואם היה צריך עוד משהו היה לו גם את זה.  

 מרבים את מה שיש לנו ע"י השמחה של האמונה!!   - ה וזהו מרבים בשמחה   זו איכות של שמח 

יעזור שנזכה לזה. ונאחל כפי שהיה מאחל האמו"ר מלעלוב זי"ע, שאמר פעם שבפורים מאחלים שיהיה שמח   שה' 

ה שמחים רק צריך לדאוג גם שיהיה כשר. ובפסח מאחלים שיהיה כשר, אולם כולם מנקים אך האמת שכולם בין כ

כשירים, אך צריך לדאוג גם שיהיה שמח. וכפי שאמרו שמשהו חמץ בפסח הוא איסור דרבנן אך משהו כעס בערב  ומ

 ! שמח וכשר , ופסח כשר ושמח פסח הוא איסור דאורייתא!!! א"כ נאחל שיהיה לכולם פורים

* 

 

 יעויין שם...
 

ר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. וזאת  וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אש 

 התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת". 

'קדושת לוי': 'דהנה כל אדם מחויב לעבוד את הבורא ב"ה במעשה ובמחשבה שע"י הכוונה והמחשבה בסה"ק 

 ה אזי בזה מקים לשכינתא מעפרא והמעשה הוא בכדי שיתרומם האדם ולהיטיב לעצמו'. קדוש

שאדם צריך לעבוד את הקב"ה לא רק במעשים אלא גם במחשבה, והחילוק הוא שבמעשה  הקדושת לוי מבאר 

אותה.  המצוה מתרומם האדם ומיטיב עם עצמו, ובמחשבה של קיום המצוה הרי הוא מרים את השכינה הק' ומעלה  

ה אך יש להעמיק ולברר מדוע חלק המעשה שייך לאדם וחלק המחשבה קשור בשכינה הק'? כמו כן מהי הכוונ

 במושג הלכאורה מופשט הזה של 'להקים את השכינה'? 

'מכתב מאליהו', מבאר בנושא זה, על פי התורה הק' במכות מצרים. שם אנו רואים שהקב"ה מצוה את משה    בספר

ת במצרים את עשרת המכות, אולם מצד שני הקב"ה מצוה את משה רבינו שלא להיות מעורב רבינו ללכת ולהכו

הרן בלבד, מפני שיש למשה רבינו הכרת הטוב בנוגע לאותן מכות. לדוג', מכת דם וצפרדע במכות מסוימות אלא א

בעודו תינוק. וכן  שהיו צריכים להכות את היאור אמר ה' למשה לא להכות מכיון שבזכות היאור ניצל משה רבינו

 האדמה שסייעה לו בהטמנת המצרי נאסר עליו להכותה במכת כינים...

וכי לעצמו התכוון משה רבינו? מילא אם אדם עושה מעשה שכזה כדי להשיג טובת הנאה  המכתב מאליהו, מקשה 

ולמה ייחשב זה  הרי הוא כופר בטובה שעשו לו, אך משה רבינו הלא מצווה היה מאת ה' להביא מכות על המצרים

מכיון  יו מידית,לפגם בהכרת הטוב? מיסד הרב דסלר זצ"ל יסוד גדול, והוא כי כל פעולה שאדם עושה משפיעה על

הלב הוא מאגר המידות של האדם, והשכל הוא 'חדר הבקרה',    – שהמעשה עובר דרך הלב עד שמגיע לשכל. כלומר  

ן מגיע לשכל שמתרגם ומחשבן האם מה שנעשה היה וכשעובר מעשה הוא עובר תחילה דרך הלב ורק לאחר מכ

מעשה זה הוא מעשה של כפיות טובה, הרי  טוב. ממילא כשאדם עושה פעולה הוא נוגע תחילה במידותיו ואם

שבאותו הרגע פוגע אותו אדם במערכת המידות שלו ופוגם אותה! ואז כבר לא יעזור שהשכל יחל לעשות את 

, הלבבות דייקא ולא אחר הפעולות נמשכים הלבבות –וכדומ'. וזה מה שמובא  החשבון שזה מצוה וזה לא בשבילו

 רק אח"כ השכל.השכלים, משום שהלב מושפע קודם ו

התיאוריה, והן במישור  – נעמיק ביתר ביאור כדי לחבר אי"ה את כל הדברים גם יחד הן במישור השכלי, קרי  כעת

 עבודה בשטח. –המעשי, קרי 
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'על  סידורו של שבת מביא בדרוש ב' פרק א' מאמר י"ב ציטוט בנושא זה עפ"י הרב חיים ויטאל זי"ע וז"ל:  בספר

הם נפש המורכבת ונפש הצומחת והמדמה וכו'... ועוד נוסף בו פנימית מכולם והוא הנקרא  חלקי הנפשות שבאדם ש 

ל עיוני, והשכל העיוני אינו אלא לדעת  "נפש המדברת" ויש שקראוהו נפש השכלית. ונחלקת לשנים: שכל מעשי ושכ 

רא חומר בערך השכל  הדברים כפי אמיתתן, הפרש האמת מן השקר וכו'... נמצא כי כל הנפשות והכוחות הנ"ל נק 

 העיוני, כי הוא צורה לכל'. 

הוא החלק שבו אדם מתכנן את  –פותח הרב ז"ל ומבאר כי יש בשכל האדם שני חלקים. החלק המעשי  תחילה 

יו ומחשב את כל חשבונותיו העוברים עליו. והחלק הנוסף הוא החלק העיוני המכונה 'השכל הנעלם', והוא פעולות

  – שבו אדם מתחבר גם לפנימיות הדברים שעוברים עליו ומשיג את מטרתם. לדוגמא השכל שמעבר לשכל המעשי 

ח עימו לנסיעה. והשכל העיוני אדם שצריך להגיע ליעד מסוים. תחילה מתכנן את מהלך הנסיעה איך יסע, ומה יק

אומר   הוא לברר את אמיתות מטרת הנסיעה ואיך תצליח, האם כפי התכנית או כפי שמנווט בורא העולם, הוה

 בדרכים שלו...

'ונראה שעבור זה נקרא שכל העיוני כי אינו בא לאדם אלא אחרי העיון בו בשכל המעשי, וכשהוא מעיין ומחשב  

 ל חדש משכל העיוני הלז לדעת אמיתת הדברים בפנימיותן ותוכן' בשכל המעשי אז בא לו שכ 

המעשי הינו שכל מוגבל כי הוא פועל לפי כמה הבדלים מהותיים בין השכל המעשי לשכל העיוני. א. השכל  ישנם

רצון האדם ותכונותיו. משא"כ השכל העיוני הוא שכל המקשר בין גשמיות האדם לשורש נשמתו, ועל כן הוא אינו 

גבל, ויכול להכיל כל שינוי... ב. השכל המעשי אין בו חידוש אלא תמיד חוזר על עצמו, רק באופנים שונים ומגוונים מו

היותו מוגבל. משא"כ השכל העיוני שהוא המקשר בין גוף האדם לשורש נשמתו חלק אלוק ממעל,  וזאת שוב מחמת  

דית. ובהמשך נגלה גם אי"ה מה מרויח האדם  ועל כן הוא דבוק ומקושר באין סוף ב"ה, ויש לו התחדשות תמי

 מהתחדשות זו.

הנפרדים, כי שכל המעשי שבאדם הוא  'ונאמר כי עבור זה ברא הקב"ה כן, כדי שיהיה הוא הממוצע והמחבר את שני  

נפרד ונבדל משורש חיות הרוחנית עד שבא לבחינת הגבול והצמצום במח האנושי. ושורש קדושת חיות הרוחנית  

הוא בהפך ממש, שאינו נגלה ונתפס במקום מידה, אלא נעלם ונסתר במקורו... ונתן בו כח שניהם שיהיה תמיד  שלו  

ו ויהיה בבחינת נגלה, שיתגלה לאדם אחר שיבקשו ויתן דעתו ומחשבתו לעיין  נעלם ונסתר במקור שורש חיות של 

 בשכל המעשי יתגלה לו השכל העיוני הלז'... 

לכך שכך ברא זאת הקב"ה. השכל המעשי הוא טפל לעומת השכל העיוני, משום שאם  מבאר הרב מהי הסיבה  כעת  

אמנם אדם צריך לתכנן כי זו ההשתדלות שעימה  נעיין היטיב נגיע להשגה שהקב"ה מנווט את האדם בכל דרכיו. 

וט הוא נברא, אך המטרה בכל זאת היא לחבר את התכנון עם הקשר בורא שנתן לנו את האפשרות לתכנן, ומנו

אותנו לכך שנכיר בו בכל מצב. וכפי שבאר ר' אשר זי"ע 'בעל כרחך אתה חי', האדם חי ומגיע תמיד בסופו של דבר 

אז בעל כורחו. כי זהו היסוד של הבריאה לקשר כל דבר עם ה'. והקשר הזה נעשה על ידי  לקשר בורא ואם לא בטוב

העיוני שהוא כשאדם מגלה שלא הצליח לפעול לפי המתכנן, ולבסוף    –שני חלקי השכל של האדם. תחילה המעשי  

 מה שתכנן אלא קצת אחרת, צריך לדעת שיש בזה הנהגה שמימית כדי שיבוא עי"ז להתקשרות. 

זה מובא גם בפרי בארץ, שכותב ]בפרשת תצוה[ שהאדם נקרא אדם על שם הנר"ן שבו, כלומר על שם החיות  דבר 

  גוף האדם זה נקרא 'בשר האדם'. ולכן מדגיש הרב בסידורו של שבת הרוחנית שמקיפה ומחיה אותו. אך מה שהוא 

כי שכל  שמתו לבין הבורא ית'. וז"ל: שהקב"ה ברא את השכל העיוני כדי שיהיה ממוצע ומקשר בין האדם על גופו ונ

והביאור המעשי שבאדם הוא נפרד ונבדל משורש חיות הרוחנית עד שבא לבחינת הגבול והצמצום במח האנושי. 

ה הוא, שהשכל המעשי כל זמן שהוא המתכנן והוא הפוקד והוא העושה, לעולם לא יגיע לחשוב על השכל העיוני בז

לשלוט על האדם ולקחת לעצמו את כל  –אותו, כי כך הגוף שלו מושך אותו כלומר על הקב"ה שהוא זה שמנווט 

ל ששם לפתע אינו משיג ואינו יודע כלומר כשיש לשכל המעשי גבו  –ההחלטות. אך כשמגיע לבחינת גבול הצמצום  

שכל מדוע נכשל ואיך קרה שלא הצליח בעסק זה או אחר... או אז חייב לקשר את השכל העיוני על ידי התעמקות ב

חשבון הנפש, מביאה את האדם   –המעשי כפי שכותב הר"ר חיים ויטאל זי"ע, כי ההתעמקות בשכל המעשי, קרי 

שתדלות בלבד והכל הוא במטרה אחת, לקשר את עצמו עם בורא עולם. אבל להבנה שכל התוכניות שלו הן בגדר ה
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כל העיוני, אלא רק אחרי שהגיע בשכל ודאי שחייב לתכנן כי בלא זה ודאי שלא יתעורר לעולם מעצמו לחשוב בש

 המעשי לגבול וצמצום, רק שם הוא מתעורר לעיין גם בחלק העיוני.

ד ומחדש את האדם ונותן לו חיות חדשה בכל המובנים הן גשמיים והן השכל העיוני מתחדש תמילסיכום הדברים: 

ו. והשכל המעשי בא לידי ביטוי כשאדם רוחניים. והאדם יכול לבוא לידי השגה זו רק אחרי שמעיין בשכל המעשי של

 מתכנן ומשמים מכוונים אותו אחרת ממה שתכנן, אז מקבל את ההתקשרות להנהגת ה'. 

לנו שכשאדם עושה מצוה הוא צריך איזו סיבה ומקשר שימשוך אותו למצוה, והמקשר הזה   הקדושת לוי ומבאר בא

לבד אין זה מספיק כי למעשה צריך להיות קשור   הוא מעשה המצוה שהוא מעשה שמעלה את האדם עצמו, אך בזה

ל על הלב גם מחשבה, וזה מה שביארנו על פי המכתב מאליהו 'אחרי הפעולות נמשכים הלבבות' כי המעשה פוע

חר שהלב התפעל אפשר להעמיק את הקשר ע"י השכלים, כי ללא זה אין מה שירים את האדם. וכל הטעם אול

 את השכינה מעפר. מה הכוונה?   לתהליך הזה הוא כדי שהאדם יקים

ביארנו שיש לאדם חיות פנימית שמחיה אותו והיא חלק אלוק ממעל ממש, נשמתו של האדם, וחיות זו היא  כבר

ונה 'שכינתיה', כלומר אורו של הקב"ה המתגלה לאחר צמצומים רבים דרך האדם הגשמי. ולכן כיון שהאדם  המכ

דורו של שבת על השכל העיוני... אך חיות זו נמצאת מחיה יפי שביאר הסהוא גשמי מתגלה חיות זו באופן נסתר, וכ

הזו לשורשה כפי שאדם חפץ להתקשר  את האדם בשביל סיבה ולא לחינם, והסיבה היא שיעלה ויקשר את השכינה  

שכינתיה מצומצמת בכל  –עם שורשו. ולכן שם אותנו הקב"ה כאן בעוה"ז כדי שאנו נהיה המקשרים של הבריאה 

 להתחבר עם קוב"ה שהוא אור אין סוף שאין אנו משיגים אותו כלל.  – י חלקים של הבריאה מינ

מצוה בגוף, מתעלה האדם ומתעורר להעלות את השכינה על  ביאורו של הקדושת לוי זי"ע, שעל ידי מעשה ה  וזהו 

וה... ובזה ידי חלק המחשבה שהוא החלק העיוני של השכל אחר שכבר פעל בשכל המעשי לעשות את גוף המצ

שמרים את השכינה ומחבר אותה לשורשה, יונק מזה האדם התחדשות תמידית מכיון שקשר את השכינה למקור 

ידית... 'ובזה מיושב הכתוב כל איש אשר ידבנו לבו דהוא מרומז על המחשבה, עי"ז שהוא אין סוף והתחדשות תמ

רצה לומר ההתרוממות  –תקחו מאתם'  כלומר שהשכינה תתרומם. 'וזאת התרומה אשר –תקחו את תרומתי' 

 שלוקח האדם לעצמו, זה בא על ידי המעשה 'זהב וכסף ונחושת', שהוא המעשה בפועל...

* 

 

 "אמונת האומנות"
 

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

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

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

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

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

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

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

 שלא שינו את שמם ולשונם. 

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

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

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

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

א 'נזכר'  שי הזה כי רק כעת כשקשה לאדם, הוצריך להיות שמח במצב הזה, מכיון שהקב"ה מדבר ומתגלה אליו בקו

שהקב"ה נמצא כאן וחפץ שיתקרב אליו, ולכן הוא מגביל אותו. ודוגמא לדבר הוא הזרע שזורעים באדמה שאין אף  
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אחד שמצטער על כך שהגרעין נרקב, אלא אדרבה בוטח בה' שיצמיח מהריקבון הזה תהליך והכנה לעץ חדש ופירות 

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

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. 

ר לה' בריקבון שלו ולהצמיח ישועה ת המלכות כביכול, ואז יכול להתחבשהקב"ה לוקח לו א צריך לשמוח האדם 

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

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

 בפרנסה. 

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

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

 לד כי מאחר ובפעם הראשונה טעם את התרופה, והנה הילד מגיע מעצמו ומבקש לקבלה. לתמיהת הוריו אמר הי

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. 

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

הוא אדם שיש לו כאבים וקשיים וכל הזמן הוא ממורמר ומדבר על כאביו, הרי  –בבחינת "נרגן מפריד אלוף", נרגן 

מפריד את אלופו של עולם, כי הוא לא מנסה לתת שום מחשבה מצידו שהקב"ה נמצא עימו   -שהוא מפריד אלוף 

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

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 

 דווקא לטובתינו שלא נתקרב עמהם. פים במדינות ששונאות אותנו, וזה הוא הרבה פחות מכיון שאנו מוק

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

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

ת השר לחול עליהם בחזקה להיות למעלה הימנו, משא"כ אתם למדתם עליכם אלופים לראש, והקרבתם  ל ממש 

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

 ויפדה אתכם מכל צרותיכם הקל המושיע". 

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

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

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

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

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

 יטה עליו, ונותן ליהודי הכנעה. השי"ת הוא השליט כי אז אין לגוי של  אם רק זוכר כי לא הגוי הוא השליט אלא

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  

כו את ההוי"ה המחיה שלו. וכמו ילד שמכניסים אותו לישיבה גבוהה  הוי"ה. וכל הטבע נברא בכדי שנגלה דרה

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

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

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

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

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

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

לא קשורה   ולא עניות תלויים בה. א"כ הכל נפלא כי האדם עושה את ההשתדלות שלו כדבעי, והתוצאה הסופית כלל
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ה שלו בבורא עולם הזן ומפרנס לכל. ואם יחשוב אדם שהעשיה שלו היא המביאה לו לזה אלא דווקא לרמת האמונ

 הארץ כדלהלן:  יאת הכסף, אזי רק מתרחק מההצלחה שלו. כן כותב הפר

( שטה מעליה ועבור  היינו בעבודה מסוימת ה זו ) "והסיבה אין היא העיקר אלא המעשה, ואם אי אפשר לעסוק בסיב 

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

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

 על יהודי שחיתן לפני מספר שנים, ובאותו יום שהיה צריך לשלם על הדירה, היתה נפילה גדולה ברוסיהמספרים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ספו כסף. בסוף היום שאלו 'בערל בטלן' כמה הנף צריך ההמלצה, ורץ לביתו של ראש הקהל, ובמשך כל היום א

הפרה"א, כי אחרי שראו לחתונת בנך, וספרו ומנו כי בדיוק לפי הצטרכותו היה בשק... עכ"פ זה מה שכתב להם 

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

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

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

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

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

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

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

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

 הוא בא לנסותם להטיבם באחרית שלו הניסיון להכי  

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

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

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

 לבורא

* 

 

 'סליחה?! אפשר תרומה?'
 

מי הידיד ומה האמת? למי ולמה? מהו ידיד? האם היה לכם פעם רגע מרגיז בחיים? מיהו זה שבוכה   –ידידות אמת 

 מה יביא אותנו באמת לרגיעות הנפש? בחופה? מדוע חלשה דעתו של רבן גמליאל, ו 

ידועה הקושיה מדוע כתוב  "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי".

 'ויקחו', לכאורה היה צ"ל 'ויתנו'?!
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דיברנו בשבת על הפיוט 'ידיד נפש אב הרחמן', והקשינו מהו ידיד? איך בונים ידידות? הנוַהג בעולם לומר בדרך כבר 

ה האדם זקוק  מ  מליצה שהזמן הגרוע בחיים הוא בין ֵשינה אחת לחברתה... כשאדם ישן אין מה שמפריע לו, וא"כ ל 

 לידידות על כל ההתמודדויות והמורכבות שלה?

מקור אחיד לכל הנשמות כפי שמבאר הרה"ק ר'  –שכולנו מגיעים ממקום של אחדות. אחדות פירושה יודעים אנו 

שאין מקרה בעולם וכל אחד שנפגש עם מאן דהוא, סימן הוא שיש להם   ]בפרשת שמות[אלימלך מליזענסק זי"ע, 

קשר בין איש לאשתו, כמובא איזה מקור אחיד בשורש שלהם ועל כן נפגשו יחד כדי לתקן מה שביניהם. כמו כן הוא ה 

בזוה"ק שבעל ואשה הינם נשמה אחת שהקב"ה הפריד, וכעת במשך זמן חיותם יחד עד מאה ועשרים צריכים הם 

לחפש ואף למצוא בכל יום את הנקודה שמחברת ביניהם. כמו כן הוא הקשר בין אב לבנו. מובא בספה"ק שכשבוכים 

להיוולד... א"כ מצאנו ג' דרגות של קשר, אדם לחברו איש לאשתו  הם הילדים שצריכים –בחופה, מי שבעצם בוכה 

ואב לבנו. 'או חברותא או מיתותא' קבעו לנו חז"ל, ואמנם בסקר שנערך בעולם עולה, כי אחוזי התמותה הגבוהים  

מק  בדידות!! א"כ הצורך באדם נוסף הוא צורך חיוני שאי אפשר בלעדיו. וכעת ניכנס אי"ה לעו –ביותר נובעים מ 

 הענין כיצד ומדוע. 

ידידות. מדוע אני מחפש  –פירושו של פסוק זה במילה אחת הוא  "לא טוב היות האדם לבדו".מלמדת אותנו   התורה 

כ כיצד תתחבר הידידות בינינו? אלא מכיוון שאנו ידידות? בשביל עצמי. ומדוע חברי מחפש ידידות? בשביל עצמו. א"

מחפשים את הערכת השני אלינו אנו יוצרים אותה על ידי שאנו נותנים לשני את ההערכה שהוא זקוק לה בדברים 

שלו ועי"כ אנו יודעים שנקבל משוב בחזרה. ואמנם דרך זו מתחילה 'שלא לשמה' כי כשאנו נותנים הערכה אחד 

רוצים בה. אך במשך הזמן כשרואים שהמהלך הזה מצליח   שאנו רה שזה יביא אותנו לתוצאה  לשני, הוא למען המט 

ויש משוב מאחד לחברו אזי זה נהפך ל'לשמה', כי כמה שאנו נרצה לשמוע ג"כ את האמת מהשני על עצמנו הרי 

ֵשם כך גם אנו נתאמץ להראות שאנו אמיתיים במחמאות שלנו לזולת...  של 

ם על ידי שני כללים שהם אחד: א. סור מרע. ב. עשה טוב. דבר ראשון ע"י דיבורים חיוביים בלבד! ידידות בוניכלל: 

ולא מה שאנו רוצים לומר אלא מה שהשני צריך לשמוע. הערות וביקורת לשני אף בתור ידידות, חוסמת מידית את 

 הידידות וממילא אדם לא יגיע למה שהוא רוצה לשמוע כלפי עצמו

היות וסוף כל סוף כל מה שהאדם עושה לשני הוא כדי שיקבל אף הוא את  "ויקחו לי תרומה". סוק, הפשט בפ זהו

'ישראל מפרנסין  המשוב שמצפה לו. והחידוש הגדול שחידש לנו הבעש"ט הק', שאף כלפי הקב"ה כך, כמובא 

על ידי תהילות ישראל   כך ברא הקב"ה את הבריאה,'ואתה קדוש יושב תהילות ישראל',    –היינו    לאביהם שבשמים'. 

כשישראל נותנים, ממילא הם  בשביל ישראל שנקראו ראשית'.    – 'בראשית  נוצר המצב של קיום העולם. וכבר דרשו,  

   מקבלים וכך יכול לבוא העולם לקיומו. וזהו גם הפשט שאיתערותא דלתתא מעוררת את האיתערותא דלעילא.

לכאורה מדוע כתוב 'ועשו' ולא  לי מקדש ושכנתי בתוכם". "ועשו ביאור נפלא של האלשיך הק' על הפסוק  ישנו

"ושכנתי  'ועשית'? ועוד קשה מדוע נקטה התורה הק' לשון 'מקדש' ולא 'משכן'? קושיה נוספת על לשון הפסוק 

היינו בתוך המשכן? מבאר האלשיך הק', הקב"ה לא נזקק מאיתנו לבניית העצים והאבנים של   –ולא בתוכו    בתוכם"

להשרות שכינתו שם, הלא בכל מקום הקב"ה נמצא ומחיה בכל רגע... אלא מה שמבקשים מאיתנו זה  המשכן כדי

כלומר שיהודי יתן את עצמו ויחיה בכל רגע את מציאות השי"ת בחייו. וכבר מובא בספה"ק הביאור    –את עצם הבנייה  

של אהרן הכהן האירה כל ירושלים עד   ברש"י מלמד שבחו של אהרן שלא שינה וגרסינן ֵשינ ה! היינו שבזכות עבודתו

שלא היה אף יהודי אחד שלא היה בבחינת שינה בעבודת ה' כי רק החטאים באים מחמת השינה, כשאדם שוכח את 

כלומר שאם בא   "כי יהיה להם דבר בא אלי... והודעתי להם"...בוראו חלילה. וכביאור הפסוק בשם אחד הצדיקים, 

  "והודעתי להם"  –עם החבר או ניסיון כלשהו, ומיד מקשר זאת לבורא עולם, אזי  ליהודי איזה מצב של התמודדות

היינו שהקב"ה מיד נגלה אליו שם בהתמודדות הזו ומקבל הארה ובהירות גדולה בעבודת ה'. ואמנם צריך את כל 

לקבל את   הזהב והכסף והנחושת, אך כל זה כדי להביא לידי בירור את העבודה של כל אחד ואת ההשתוקקות שלו

כמה שהאדם ישתוקק יותר לעבודת ה' כדי לקבל את   – "ועשו לי מקדש"הבהירות הזו. א"כ יבואר היטב הפסוק 

 בתוך כל אחד ואחד. –"ושכנתי בתוכם" הקדושה הזו לפנימיות שלו, אז יהיה 

להיכנס... לאחר   מובא מעשה על רבן גמליאל שהיה נשיא, ושם שומר בפתח ביהמ"ד שרק מי שתוכו כברו יכולבגמ'  

זמן העמידו במקומו את ר' אלעזר בן עזריה שסלק את שומר הפתח ופתח את ביהמ"ד לכל דיכפין. מספרת הגמ', 
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באותו היום נתרבו ספסלי ביהמ"ד בעוד ארבע מאות ספסלים. חלשה דעתו של רבן גמליאל מכך... מקשה האבני 

ו כברו ייכנס ומה לו שנכנסו עוד ארבע מאות אנשים שאין  נזר, מדוע חלשה דעתו הרי זו היתה שיטתו שרק מי שתוכ

תוכם כברם הלא אין זה מוריד מאומה מהנהגתו? ובאר שכשנכנסו כולם לביהמ"ד נהפכו בתוך ביהמ"ד להיות תוכם 

כברם. וע"ז חלשה דעתו שאמר אילו ידעתי שגם מי שאין תוכו כברו משתנה בתוך ביהמ"ד לא הייתי מונע מהם...  

כל להבין ביתר שאת את מה שביארנו, כשאדם כבר מכניס את הקב"ה לתוכו ומחפש לראות כיצד הקב"ה עפי"ז נו

   ושכנתי בתוכם"!  – "ועשו לי מקדש  נותן לו ועושה לו הכל, אז הקב"ה פותח לו בכפל כפליים. 

 ועם הקוראים הסליחה[.   – לא מוגה    –]הוספת קטע זה ע"י הכותב  

ע בטבע העולם את הצורך החיוני של הידידות, נוכל להבין ביתר עומק את המושג  לאחר שנתבאר שהקב"ה טבכעת,  

הנ"ל בין אדם לחברו בין איש לאשתו ובין אב לבנו, כפי שפתחנו. הקשר הזה שבין אדם לחברו מתחיל שם בנתינת 

ב של  ההסתכלות החיובית על השני, אך לאחר השלב הזה בא שלב ההתמודדות שלנו עם הקשר הזה, כשזה השל

סור מרע, כשהחבר או השכן עושה לי דברים שלא עולים בקנה אחד עם ידידות אך אני נותן שם את ההכנעה כי אני  

יודע אצל השני ישנה נקודת של שלימות ששייכת לי ורק ע"י החיבור בינינו אוכל לקבל את הנקודה הזו ולזכות 

י רצונות קוטביים, אך כשכל אחד נותן את ההכנעה  ברגיעות הנפש הזו. כמו כן בין איש לאשתו שאיש ואשה הן שנ

לשני הוא מגלה עוד ועוד נקודות שלו שנמצאות אצל השני ורק על ידי הידידות שמתחילה בעשה טוב ומסתיימת 

היינו שלא נראה את המציאות שנדמית לנו כרעה אלא נעמיק להביט פנימה לנקודת הקשר הפנימית  –בסור מרע 

כנעת המידות, רק עי"כ אנו יכולים להגיע לקבלת הבהירות של העבודה שלנו בעוה"ז. וכן שבין איש לאשתו ע"י ה

בין אב לבנו, כידוע שהבנים מגלמים בתוכם ומחקים את התנהגות ההורים. וכשבן מתנהג שלא כהוגן זה כואב לאב  

נים ומעמיד אותו הרבה יותר ממישהו אחר שמתנהג כך, והסיבה היא משום שהוא מגלה לו את המציאות שלו בפ

מול המראה של עצמו!! וזה אמנם הכי קשה. כי אדם במשך השנים לא רק שלא משתפר אלא מצליח להסתיר היטב 

את מידותיו מתחת ללבושים שונים, וכשבא הבן ומגלה לאבא שעדיין הוא באותו מצב, זהו ניסיון לא קל, כי אז 

אן הוא ברמת העבודה הפנימית של האדם עם עצמו ולא דורשים מהאדם להודות על האמת. ]וכמובן שכל האמור כ

קשורה כלל להשתדלות בחינוך או להצבת גבולות וכדו' ואכמ"ל[. אך אם אמנם האדם עומד שם בכל השלבים ובכל 

הדרגות הללו ומכניע את עצמו ומודה על האמת, זוכה לידידות אמת שמקיימת את העולם. כי כל הניסיונות הללו הן  

ת השי"ת לאדם שיעמוד שם בידידות הזו ויקיים את עצמו ואת כל העולם כי סוף כל סוף הכל מאת הם קריאה מא

   השי"ת וכל הכנעה שהאדם נותן הוא מגלה שם את רבש"ע.

* 

 

 "זיכרון לכולם יהיו..."
 

בפרשת מקץ אותה סיימנו באחרונה, הזכיר הפרי הארץ את המושג 'זכירה'. ושם ביארנו כי הזכירה שייכת   הקדמה: 

שכחה. בפרשה זו בעזהשי"ת נרחיב בענין זה, וכן נראה כיצד   –אך ורק בחיים שמעל הטבע, משום שיסוד הטבע הוא  

 זה קשור למצות זכירת מחיית עמלק.

ההכרה. ויש לדעת כי תת ההכרה נובע מהזיכרון, וכל המושג   –קרא הכרה ותת אחזה אלוק', ישנו מושג הנ 'מבשרי

רוחני ביותר. וכן מבואר בספרים הקדושים שהאדם מורכב מחומר וצורה, ותפקיד האדם  –זיכרון הוא מושג מופשט 

שכל  הוא להגביר את הצורה על החומר. ודבר זה מלמדנו שאם זו היא מלחמתנו להגביר הנפש על הגוף, משמע

הזמן אנו חיים בשכחה, כיון שבמציאות שאנו חיים בה אנו בתוך לבוש הגוף. וא"כ האפשרות להגביר את הנפש על 

 הגוף ]שזה בעצם המושג 'זיכרון' כפי שנבאר אי"ה להלן[, היא רק על ידי עבודה מעשית.

ץ זי"ע תחילה פותח ]כך דרכו של הפרי האר "פתח בפסוק זכור את אשר עשה לך עמלק, שמקשים הפשטנים, 

ומתרץ הפרי איך אפשרות הציווי על הזכירה שאינו ביד האדם אם שוכח" בביאור הפשט ואח"כ מעמיק עוד כדרכו[ 

"ובאמת דבריהם הוא באדם מגושם שכבר קלקל כוחותיו ומידותיו בהשגת הגשמיות שהיא הקליפה מקום  הארץ: 

 . שר"השכחה, משא"כ התורה אמרה אשר ברא אלקים את האדם י 
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, וישבות ביום אשר עשה על פי צדיקים מה שאנו אומרים בקידוש, 'ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו  מבארים

', וזאת כדי להזכיר לנו את הפסוק 'האלקים עשה שייראו מלפניו'. כל העשיה של  אשר עשה השביעי מכל מלאכתו 

מבאר הפרי הארץ במקום אחר. בכל דבר כפי ש ראיההיא לשון  –הקב"ה בעולם היא כדי שנבוא למידת היראה 

יהודי צריך להיות רואה ומחפש את הקב"ה מתחת ההתלבשות הגשמית הנראית לעינינו. ואלו הם חיים שמעל 

לטבע, ביטול כל דבר כדי למצוא שם את ה'. ועל כן ציווי הזכירה הוא על דרך זו שאדם תמיד יחיה ויפרש כל מצב 

ולהגיע לכל זה אפשר רק על ידי שחיים בדרך התורה, וכן ירחיב הפרי הארץ בזה  להגיע דרכו לדביקות בבורא ית'.

 בהמשך. 

אדם עובר מצב של טבע כזה או אחר, באמת יש להקשות, הלא בכל זאת אנו חיים בעולם של גשם, וכל רגע אך 

מהי העצה להחזיק מעמד בזיכרון? מבאר השפת אמת בפרשה, 'זכור את אשר עשה לך עמלק', אם אדם רוצה  

לחיות כל הזמן במצב של זכירה, צריך לזכור כל הזמן את עמלק, כלומר את הסכנה שהוא נמצא בה. הפחד של  

דם שיחיה כל הזמן בתפילה לה' שישאר בזכירה, משום שכל הנתק  הסכנה שאדם יפול ויאבד את עצמו שומר על הא

 מגיע כשאדם שאנן ולא מרגיש שהוא בסכנה. 

יוצא שהקב"ה הביא לנו את עמלק בכוונה תחילה כדי שנחיה את הסכנה. ובמקום שאדם יתיאש בנפילות שלו   א"כ

מושג 'נכשל' ולהפוך אותו ל'נחשל'  אדרבה הוא יעלה אותם, כי הכל תלוי בהסתכלות שלנו. אדם יכול לקחת את ה

כלומר להתחשל ולהתחזק ממנו, כי ע"י העבודה אדם מקבל חיות לזכור שהוא צריך בכל רגע את רחמי ה' שלא  

ישכח אותו, וכפי שבאר ר' אשר זי"ע, 'בעל כרחך אתה חי', להגיע לחיות בקשר עם הבורא הקב"ה מכריח אותנו 

 ימשוך את האדם לנתקבעל כרחנו, כי הגוף מצד עצמו תמיד 

"והתורה היא היא הזכירה שהוא מצות זיכרון מעמד הר סיני ובאורייתא ברא קוב"ה עלמא והיא כלי אומנותו, ובודאי  

 כח הזוכר שנברא על ידה הוא מצות הזכירות הנ"ל". 

ידי צירופי   הפרה"א כי אותה תורה שמצוה אותנו על הזכירה, היא התורה שהקב"ה ברא איתה את העולם על  מבאר

אותיותיה. ואותיות אלו הן כלים המבטאים את צורת ההנהגה של הקב"ה בבריאה. א"כ כל דבר מתחיה כאן בעולם 

ע"י התורה הק', וגם מצות הזכירה הכתובה בתורה היא חיות שקיימת עבורנו. ולכן אדם שמתנתק מהתורה ח"ו 

כול באמת להזיק לו או לשנוא אותו וכדומ', רק אדם  והופך את המצבים שעובר למציאות כביכול, כאילו שמישהו י

 כזה מקלקל את החוש העדין של הזכירה שהתורה הק' נתנה לו באופן טבעי, וממילא הוא נכנס למצב של שכחה.

"אבל קושית הפשטנים במקומה עומדת להיות התורה נצחית ונוהגת בכל דור ובכל אדם, ולכל בשרו מרפא ותבלין  

 שכבר קלקל איך שייכות מצוה זו"? ליצה"ר וא"כ אדם  

ומקשה הלא אם אדם בכל זאת קלקל מידותיו ושקוע עמוק בתוך העולם הגשמי לכאורה איך יכול כעת לעורר   חוזר

את עצמו ולהעפיל לפסגת הר הזכירה הגבוה? וכאן מתחיל הפרי הארץ לבנות את התירוץ על פי דרכו, ותחילה 

מ"כ אי"ה נראה בתוך הספר נדבך על גבי נדבך איך הדברים מתיישבים על נבאר בקצרה את נקודת הרעיון, ולאח

 הלב.

זהו תמרור המורה לאדם לשנות כיוון. וא"כ כבר אנו מבינים שהיכן שלא נמצא האדם ואפי' בדיוטא התחתונה   'זכור'! 

האדם יהיה  הרי חיות הקב"ה מחיה אותו גם שם. וכל העבודה היא שהאדם יביא את עצמו למצב של אין. וכאשר

 דבוק באין הוא כבר נמצא במצב של זכירה.

דברים אמורים? כבר אמר שלמה מהלך ע"ה 'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני', שלמה המלך לא אמר שלא  במה 

החכים, אלא אדרבה ככל שהחכים יותר הגיע עוד ועוד להשגה שהתורה רחוקה ממנו. ומצב זה הביא אותו למצב 

שעם כל ההשגות שיש לו הוא עובר לפעמים מצבים שונים ואין לו שום הבנה מדוע הוא עובר של אין, כשאדם רואה  

אותם ומה הקב"ה רוצה ממנו, מצבים אלו נתן לנו הקב"ה במתנה כדי שנבטל אז את כל ההשגות שלנו ונאמר: 

דה של הכנעה  רבש"ע, אני מבטל את כל ההשגות שלי במצב זה שאיני מבין מאומה ממה שעובר עלי, ונותן נקו

ואמונה שאתה מנהיג אותי. מצב זה מביא את האדם לחיות בזיכרון ובקשר בורא, ומחיה ומאיר לו את כל ההשגות  

... וכעת נתחיל בס"ד ללמוד מהלך זה עם כל  עשה לי שאותם ודאי הצליח הגוף למשוך אותו בכח לכחי ועוצם ידי 

 ההקדמות של הפרי הארץ זי"ע דבר דבור על אופניו.
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והענין הוא שאול באחת ועלתה לו דוד בשתיים ולא עלתה לו, אשר לכאורה התמיה באמת גדולה לאלקים וכי  " 

 משוא פנים יש בדבר, והוא ע"ד ארז"ל המוותר על דברי נביא חייב מיתה". 

הסיפור עם שאול המלך שצווה ע"י שמואל הנביא להשמיד את כל עמלק ולא להשאיר אף אחד. אך שאול חמל    ידוע 

על הצאן ולא הרגם כי רצה לזבחם לה', וכן את אגג מלך עמלק הביא משבי המלחמה ולא הרגו מיד. ועל כן אמר לו 

שמואל הנביא שנגזר עליו לאבד את המלוכה. ולעומתו דוד המלך חטא בשני חטאים, ששלח את אוריה החתי 

רחבה בגמ' ]יומא כב:[ ולא איבד את  למלחמה וכן שגרם לכך שימנו את העם והביא עליהם דבר... וכפי שמובא בה 

 המלוכה. 

אמת מבאר מהלך כי יש שתי דרכים של הנהגה המתחילים כבר בשבטים הק'. יוסף היא הנהגה בה הכל  ]בשפת

הוא על פי הדין. אם אדם עושה מה שצריך, מגיע לו לקבל שכר ואם לא עושה מגיע לו עונש. והנהגה נוספת היא 

את השם הוי"ה וד' הרומזת לדלות שפלות והכנעה. הוה אומר, כל מה שעובר על  של יהודה, שמגלם בתוך שמו 

האדם הוא מאת השם ללא קשר לעשיה העכשוית של האדם... ותפקיד האדם הוא לקבל את בהכנעה ובדביקות כל 

גות  הנהגה. ולפי זה אפשר לבאר גם כאן, כי שאול המלך נהג בשיטת יוסף הצדיק שהכל מתנהל על פי חשבון התנה

האדם, ועל כן מיד כשחטא עם עמלק, היה חייב באותו רגע לתת דין וחשבון ונלקחה לו המלוכה. משא"כ דוד המלך 

ע"ה שהלך בשיטת יהודה שהכל מתנהל מלמעלה ואנו צריכים לתת הכנעה בכל מצב וממילא אין זו סתירה שחטא  

מלוכה. אמנם הפרי הארץ בא לבאר לנו מהלך ]כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה... ואכמ"ל[ ולא נלקחה ממנו ה

 אחר. 

 "להיות כללא דמילתא האדם נקרא ע"ש הנר"ן שבו והדעת אבל הגוף הוא בשר האדם". 

הפרי הארץ תחילה יסוד, כי האדם נקרא אדם על שם החיות הרוחנית השוכנת בקרבו, נפש רוח נשמה, והדעת    מניח

בשר האדם', וכפי שאנו רואים בחוש שגוף ללא החיות הרוחנית אין שהיא המקשרת אותו לה'. משא"כ הגוף נקרא '

 בו מאום. 

 "והנה כל הדעה בינה והשכל אפשרות היותם אם טוב ואם רע, כי את זה לעומת זה עשה אלקים". 

נוסף מגלה לנו הפרה"א זי"ע, כי בכל הבריאה ברא הקב"ה זה לעומת זה עירוב של טוב מול רע במידה שוה   יסוד

שיהיה לאדם עבודה בעולם העשיה לבחור בטוב מול הניגוד של הרע, משא"כ למלאכים שאין להם את הבחירה  כדי  

הזו והניסיונות האלו. ]ובמאמר המוסגר שאל מאן דהוא מדוע ישנם יותר מצוות לא תעשה מאשר מצוות עשה, הלא  

לא לעשות עבירות?   –וסר עשיה  האדם צרך להתמקד יותר בעשית המצוות יותר מאשר בלא תעשה שהוא בעיקרו ח

והתשובה לזה היא כי באמת בשניהם האדם מקבל קירבה להשי"ת, וכפי שמבואר בזוה"ק שתרי"ג מצוות התורה 

תרי"ג עיטין הן, כלומר עצות כיצד להדבק בה'. אמנם במצוות העשה לא ימלט מהאדם הרגשת הכחי ועוצם ידי 

ת לא תעשה שם האדם צריך להיזהר שלא יפול ולא יחטא, ושם  והתחושה שהצליח לעשות מצוה... משא"כ במצוו

אין עשיה כי הוא עסוק בלא לעשות וזה דבר שמקרב אותו יותר לה'... כי היכן שיש יותר ביטול הישות יש יותר קרבת 

ה'[. עכ"פ האדם נקרא אדם רק אם משתמש בנר"ן ובדעת שלו להתקשר לבורא, אך אם מנצל את הדעת שניתנה 

 בשר האדם.  –ר חלילה על רצון הבורא, ולהגדיל את ישותו, אזי מוריד גם את הדעת שלו והופך אותה לגוף לו לעבו

כי גם בלעם קיבל החילוק שמחלקים בין משה רבינו לבלעם להבדיל... שהם בבחינת זה לעומת זה עשה אלקים.    זה

דעת ככתוב 'ויודע דעת עליון', אך כיון שהוריד את הדעת הזו למקום טומאה נהפך לבשר גשמי ומגושם. משא"כ  

 משה רבינו ע"ה שהעלה את גופו עם הדעת לחיות בקשר בורא והפך את כולו לרוחני.

א מה שחוץ מן ההשגה ואינו  "והחיות של החכמה המאיר אותה נקרא אין כמאמר החכמה מאין תמצא, והאין הו 

מושג הוא המחיה את ההשגה ומאיר אותה. והנה הכל לפי מה שהוא אדם בהשגה אם מעט ואם הרבה, הוא הנקרא  

 יש אצלו, ומה שהוא חוץ מהשגתו נקרא אין סוף אצלו המחיה את ההשגה"... 

וחני המכונה 'חיים שמעל לטבע',  את דברי הפרי הארץ עד כאן. מחית עמלק היא לחיות בזכרון, שהוא דבר ר נסכם

לגלות בכל דבר את הבורא ובכך להגיע לדבקה בו. ומי שכבר קלקל את החוש העדין הזה תרופתו להגיע לביטול 

ישותו ובכך להיות במקום האין שם אין מושג של רע וטוב, ומשם להמשיך על על עצמו שפע אמונה וקשר עם ה'. 

  רי הארץ.ובעז"ה בשבוע הבא נמשיך את דברי הפ
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