
  

  [שיעור בפרי הארץ פרשת בהר

  נמסר מוצש"ק פר' קדושים תשע"א] 

  

 

ר כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה, שנאמר ושם דרך "נשאל מאמ

 אראנו בישע אלוקים".

 

הוא לשון שמאות, אדם צריך להחשיב ולהעריך את פעולותיו, וכל דבר שעושה כאן 'שם' 

בעוה"ז הוא חלק ממערכת השמים שהקב"ה תכנן, וממילא הוא יותר יחשיב ויעריך את זה. 

עוצמת פעולותיו הוא משתנה גם בהתנהגותו. ולדוגמא נביא אדם שלוקח  כשאדם מעריך את

הלוואה בבנק, וצריך למשכן בשביל כך נכס. מביא שמאי שיעריך את הנכס. וכמה שהשמאי 

יעריך את הנכס יותר גבוה בשוויו כך תגדל גם ההלואה... כמו"כ כמה שאדם מעריך יותר את 

  ר לעצמו.פעולותיו, כך גורם הוא השפעה רבה יות

  

השמאות כן דוגמת האדם בעולם ואף יותר מכן. כשאדם שם נכס, בתחילה בוחן הוא  כדוגמת

אלו בנינים יבנו עליה ואיזה סוג בניה, , את הקרקע מאיזה זן היא, ובאיזה איזור היא ממוקמת

וכו' עד שמגיעים למוצר המוגמר שהיא הדירה עצמה. כמו"כ כדי שנבין את תפקיד השמאות 

  בעוה"ז מקדים הפרי הארץ זי"ע לבאר מהו העולם ובשביל מי נברא.שלנו 

  

"בעשרה מאמרות נברא העולם והלא במאמר אחד יכול וכו', אלא ליתן שכר טוב לצדיקים 

 ולהפרע מן הרשעים"

 

כולם, וכי בשביל זה ברא ה' את העולם בי' מאמרות, הלא אין הקב"ה בא בטרוניה  שואלים

ליתן שכר טוב לצדיקים כיון שרוצה להכפיל ולשלש שכרם ניחא,  עם בריותיו, ובשלמא כדי

אולם יכול להפרע מן הרשעים בעוד דרכים, ומדוע דווקא היה צריך י' מאמרות? והרב מבאר 

עפ"י דרכו, הלא ידוע כי כל הבריאה נבראה בשביל האדם. וכמו בדוגמת הדירה, כשחופרים 

עמודים וכי בשביל העמודים עושים זאת? אך יסודות וכי בשביל הבור חופרים? וכשיוצקים 

בסופו של דבר כשמגיע האדם לגור בדירה, או אז מובן מה היה מטרת הכל. וכשאדם גר 

בדירה צריך הוא לתחזק אותה, כי אם לא כן יירד עליו גשם, והשמש תכה בעצמה ויפסיד את 

  הכל... 

  

אותה, וממילא אף לשלוט  הוא הנמשל, האדם נועד כדי להעלות את הבריאה, לתקן כמו"כ

עליה. וכמה שהמשל מחייב הנמשל עוד יותר. כי במשל אם אדם יילך מהדירה יבוא אחר 



במקומו, אולם בנמשל כל העולם לא נברא אלא בשביל האדם, וכל אדם צריך לומר לעצמו את 

המאמר הזה שהעולם נברא אך ורק בשבילו. ואין זה סותר כלל מאיש לרעהו, משום שבאמת 

אחד יש לו מיוחדות שאין לשני, כפי שנראה בהמשך הדברים. ובמחשבה חיובית הוא  כל

  שומר על העולם, ובמחשבה שלילית הוא מפיל את העולם חלילה לשאול תחתית.

  

"וכענין התחתונים כן הוא בעולמות העליונים ואדם על כולם, שהרי אמרו רז"ל אין לך עשב 

ו ואומר לו גדל, ואחרי היות האדם מושל בכל מלמטה שאין לו מלאך מלמעלה שמכה עלי

 מלמטה כן הוא מושל על המלאכים... שהרי הוא מלך על כולם".

 

תפקיד השמאות. אך כמה  –חייב להביט בעולם כדי לגלות את התפקיד הנבחר שקיבל  האדם

נפלא מצד אחד ונורא מצד אחר לגלות שהבריאה כולה מתנהלת מלמעלה ע"י המלאכים 

ממונים לתת טל תחיה לפרטי פרטים של ברואים מכל מגון החי צומח דומם וכו'. שלוחי ה' ה

ואם כל העולם לא נברא אלא בשביל האדם הרי שאם הוא שולט על הבריאה, הוא שולט גם 

על המלאכים הממונים על הבריאה... וא"כ כמה זה מחייב אותו לזעוק לה' שיתן לו את 

לא עושה את המוטל עליו, סוחב עימו את הכל  הכוחות לעמוד במשימה. כי אם ח"ו אדם

  למטה כדברי הפרה"ה הק': 

  

סלקי ובהא נחתי העולמות וכל הנבראים ע"י [במחשבתו של האדם בדיבורו ובמעשיו] "ובהא 

רוח האדם העולה מעלה מעלה לדבקה בו ית', או רוח האדם ובהמה היורד מטה מטה ח"ו... 

 אחרי שכולם כלולים בו".כן ממשיך העולמות וכל הנבראים אתו 

 

רואה שחייו מתנהלים בעקמומיות ה"י אין לו במי לתלות את האשמה אלא בעצמו  כשאדם

בלבד, מאחר וכל העולם לא נברא אלא בשבילו, לפי הזמן והמקום שלו, ולפי מידותיו וכוחות 

י הנפש שלו, ולכן לכל אחד יש גם את התיקון שלו בעולם, ואת המבט האחר על החיים לפ

התפיסה המיוחדת שניתנה לו משמים. וכך ע"י שכל אדם יעשה בשלימות את המוטל עליו, 

  תתקבל בסופו של דבר מכולם, תמונה אחת שלימה של עולם מתוקן.

 

מובנת הגמ', לעולם יראה אדם את עצמו כאילו הוא חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצוה לפי"ז 

ת... כי מאחר שהוא הבסיס של העולם, כל דבר אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכו

  שעושה מכריע את כולם לטוב או למוטב ח"ו.

  

 כיצד כל הבריאה כלולה באדם?

 

"כידוע מנפש הבהמית שבאדם שהוא נפש המתאוה וכן כל הנבראים כולם ואם נמשך האדם 

 אחרי נפש הבהמית שלו הרי הוא בהמה בצורת אדם... ובדבר שקלקל צריך שיתקן".



 

ברבינו בחיי שהקב"ה ברא את כל הרוחניות שבעולם ואת כל החומריות, והרכיב את מבואר 

את הנפש הרוחנית  –שניהם בתוך האדם. ולאדם יש את המלחמה להגביר את מעשיו הטובים 

שבו על הנפש הבהמית המתאוה. ואם ח"ו קלקל הרי הוא ממש כבהמה, וכבר ידוע המעשה 

הם ענין זה, ורצו להבין זאת בפנימיות הענין, ואמר להם שמי מתלמידי הבעש"ט הק' שביאר ל

שמספיק מזוכך יכול לראות זאת בבירור, ולקח את מטפחתו והניף עליהם, וכבר השתנתה 

ראייתם לראיה רוחנית גבוהה. וכשהביטו בשולחן שישבו, ראו בסוף השולחן אדם שאכל חמין 

  אשו נראה ממש כבהמה... וכיון שהיה ראשו ורובו עסוק בתאות המאכל היה ר

סוטה מבארת הגמ' שמכיון שעשתה האשה מעשה בהמה צריכה גם להביא כפרה מאכל  בגמ'

בהמה, ועל כן קרבנה הוא קרבן שעורים. וכן כל קרבן שאדם מביא על חטאיו, מלבד הטעם 

הכמוס שקבע ה' מדוע מקריבים קרבנות, מבאר הפרה"א שבפשטות הדבר הסיבה היא, 

ם הגביר את החלק הבהמי שבו על החלק הרוחני לכן דווקא בזה תהיה תקנתו, שמכיון שאד

אחר שכעת ירד לדרגת בהמה, וכי למה ישחטו אדם ממש שיכול לחזור בתשובה ועדיו 

לגדולות בתיקון הבריאה. לכן התיקון שלו הוא בשחיטת בהמה ויעשה את סדר התשובה אשר 

  יורו לו הכהנים ויתכפר לו.

  

כל מעשי האדם דרכיו ומחשבותיו אשר בכל עת ובכל שעה ובכל רגע כחץ  "ועל זה הדרך

 יעוף יומם יצוה חסדו"...

 

הם העשרה מאמרות שברא הקב"ה את העולם דווקא בי' ולא באחד, כדי שאדם ישים אלו 

ליבו לראות יד ה' המכוונת אותו בכל רגע ובכל מצב. כי הקב"ה מביא לאדם בכל רגע ניסיון 

חר במידות שונות ומשתנות מש כחץ יעוף יומם, כפי שכותב לנו הפרי הארץ שונה ומהלך א

זי"ע. ואנו צריכים להיות מוכנים בכל רגע למצב חדש שבו נתעלה ביחד עם הבריאה. אך 

ניסיונות אלו אינם ניסיונות כפי ההבנה הפשוטה להפיל חלילה את האדם אלא להיפך. אלו הם 

ה ילך. וע"י שאדם מחשב דרכיו ומבקש מהקב"ה שיאיר הזדמנויות להתוות לאדם את הדרך ב

  לו את הדרך, מיד זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה. 

  

זושא מאניפולי היה אומר, שכשיגיע לשמים לא יבקש שכר על שגילה את חיות ה' בבריאה,  ר'

כי זה עצמו השכר, אך אם יבקש יהיה זה על הדרך עד הגיעו לכך. וא"כ מובן מה שהקשינו 

חילה, כי כל הי' מאמרות הם המידות, שהאדם יעלה איתם ודרכם אל ה' ויקבל שכר כולם. בת

וק"ו זה לעומת זה עשה האלוקים, הרשעים ר"ל שמורידים את עצמם לשאול ואיתם יורד כל 

  העולם, שעתידים להפרע מהם גם כן בכפילות. וכדלהלן:

  



מועיל שנעשה מבשר הבהמה  "וכן הרשעים, כמשארז"ל עם הארץ אסור לאכול בשר כי מה

גופו ובשרו והרי הוא ג"כ מעשה בהמה אחרת, ועתה באכילתו הנה הוא מחליף פרה 

 בחמור"...

 

הביאור מבעל ההפלאה, על מאמר הגמ' העולם לא ראיתי בהמה חיה ועוף שנזקקים  ידוע

אורה לפרנסה, ואילו האדם נזקק לפרנסה? אלא שהריעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי. ולכ

מה הקשר? ומבאר, שמכיון שכל הבריאה כלולה באדם, מחכה הבריאה מתי תזכה לעלות 

לתיקונה ולמקומה ע"י האדם. ולכן למשל הצומח מתפלל שיזכה שחי יאכלנו ואז יתהפך לדם 

החי, ויעלה לדרגת חי אחר שהוא כעת החיות שלו. ואחר כל החי מתפלל שיזכה שאיש יהודי 

הראויה שיזכה לבוא לתיקונו. אמנם אדם שמרע את מעשיו, הבריאה  ישחטנו ויאכלנו בצורה

בורחת ממנו, כדי לא להתדרדר על ידו למקום הקליפה ח"ו שהוא הרבה יותר נמוך ממה 

שהיתה קודם לכן בדרגת צומח. ולכן ממילא מובן שהריעותי את מעשי ועי"ז קיפחתי את 

 פרנסתי.

 

ת כח המחשבה שקיבל משמים כדי לגלות את עם הארץ שמתנהג כבהמה ולא מנצל אכמו"כ 

רצון ה' במעשיו, והולך אחר שרירות ליבו ונפשו הבהמית, הנה על ידי שאוכל בשר פרה הלא 

מגשם אותה יותר והרי הוא ממש כמחליף פרה בחמור... כיון שעל ידי בחירתו לרעה ח"ו 

  במקום לתקנה. נכללים בו כעת גם הבהמות הטמאות מאחר וכך בחר, ומוריד את הבריאה

 

"וזהו כל השם אורחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה... וכן נח ואברהם שקיבלו 

שכר כולם. כללא דמילתא שבכל סוף דבר נכללים כל הסדר שקדמוהו והוא תכלית הכל 

 והכל כאין בטל ומבוטל נגדו ונגרר אחריו"...

 

שכולם נכללים בו, מה גם שבמחשבה עלה  נברא אחרון חביב הברואים, ולכן הכלל הואהאדם 

אחרון, וכל זה כדי שיעלה את כל הברואים. וכן נח ואברהם  –ראשון מלפניו ית', ובמעשה 

אבינו שקדמו להם דורות שהתנהגו כבהמות ולא העלו את הבריאה כלל, לכן על ידי עבודתם 

  עבודת הקודש העלו את כל הבריאה וזכו בשכר כולם.

  

לשום היטב אורחותינו לחפש ולגלות את השי"ת ולהכנע בכל מידה ומידה, וזה  אנו צריכים וכן

לומדים מפרשתינו פרשת השמיטה, וזהו ענין השמיטה להר סיני. כי שמיטה היא אחרי שש 

שנים של עשיה אז האדם מצווה לא לעשות כלום ובכך הוא מבטל את כל העשיה של שש 

יה היא ע"י הכח שהשי"ת נתן לו. וממצות השנים ומעלה אותה על ידי שמכיר שכל העש

השמיטה מבאר הפרה"א נלמד גם לשאר המצוות, שמתעלים על ידי סוף המעשה. וכל אלו 

מסיני, ע"י  –נאמרו בסיני, שסיני מורה על ענוה וביטול ואין. וזהו מה שכתוב משה קיבל תורה 

  שהיה שפל בעיניו זכה לקבלת התורה.



  

  

  [פרי הארץ פרשת בהר

  מוצש"ק פרשת אמור תשע"ב]נמסר 

   

  

"נשאל מאמר כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה שנאמר ושם 

 דרך אראנו בישע אלוקים".

 

הארץ בא לחדד לנו השבוע בעוד דרך כיצד להביט בכל דבר. ישנם שני סוגי הפרי 

בעיני בשר נראה תמיד את החיצוניות שבכל דבר ברמה הסתכלויות: עיני בשר, ועיני השכל. 

השטחית למעלה מפני השטח. ובעיני השכל נעמיק להביט אל הפנימיות שמחיה כל דבר ואל 

התכלית שלה. מי שזוכה לראות בכל דבר את הפנימיות, מתקשר עי"כ לרבש"ע, ובנוסף לזה 

א ע"י אותו המצב שנמצא ממילא בכוחו גם לשנות דברים בטבע, משום שכשמגיע לקשר בור

בו, כבר לא נצרך לדבר זה יותר ולכן המצב הזה יכול להסתלק ממנו. ודוג' לדבר היא חוסר 

הרי שבאמת הוא במצוקה גדולה, אך אם מעבר למאמצים  –שיש לאדם, אם יביט בעין בשר 

שעושה להחלץ מהסבך, יפנים גם ראיה עמוקה יותר ופנימית יותר, שהקב"ה רוצה לעורר 

ותו לראות שאין עוד מלבדו והוא בעצמו לא יכול להסתדר לבד, אזי מגיע ליעד שאותו רצה א

ממנו ה' בחוסר הזה. וממילא בעקיפין כבר לא צריך את החוסר הזה כיון שכבר התעורר 

  וממילא יוצא לחירות רוחנית וגשמית.

  

טוב  "בעשרה מאמרות נברא העולם והלא במאמר אחד יכול להבראות אלא ליתן שכר

לצדיקים ולהפרע מן הרשעים. והנה אמרו רז"ל סוף מעשה במחשבה תחילה שכולם לא 

 נבראו אלא בשביל 

 

 האדם, לכן כל העולם כולו מתנהג על ידי האדם"...

 

ברא את העולם באופן של השתלשלות, עשרה פעמים 'ויאמר'. וכל זאת בשבילנו כדי  הקב"ה

שבכל המהלך של הבריאה האדם נמצא במרכז, כפי  שהאדם ישיג את רצונו ית'. כמו"כ רואים

שמובא שהאדם נברא במחשבה תחילה אך במעשה נברא אחרון, 'סוף מעשה במחשבה 

תחילה'. ואם מתחילה נראה בפשטות לבאר כי הקב"ה רצה לברוא את העולם בשביל האדם 

נסתר יותר  ולכן הכין לו את העולם ערוך ומוכן לפניו, כפי שכתוב במספר מקורות. אך טעם

מבאר הפרה"א לדבר. כי האדם הוא זה שתפקידו לקשר את עצמו ואת כל הבריאה לקב"ה 



ובכך לבטל את עצמו ולהתקשר ולהמליך את הקב"ה על עצמו ועל מעשיו וסביבתו, ולכן ברא 

אחרון, כדי לתת לו את הכח להעלות את כל  –ראשון, ובמעשה  –אותו הקב"ה במחשבה 

  הבריאה.

  

 

הרב זי"ע כל העולם מתנהג על ידי האדם, כפי שכתוב 'ורדו בדגת הים', וכן אומר  מבאר לכן

דהמע"ה בתהלים 'תמשילהו במעשה ידיך כל שתה תחת רגליו'. ודבר זה מחייב את האדם, כי 

 –כשם שאדם יכול לשנות את העולם לטובה, כמו"כ אם ח"ו לא מתנהג עפ"י דרך התורה 

  ר"ל. מוריד יחד איתו את כל הבריאה 

  

מיהודי שנכנס פעם לר' חיים קנייבסקי שליט"א וביקש עצה, כי רוצה למכור את  מספרים

דירתו מחמת שיש לו שם כל הזמן סבל של מחלות וכדו', והחליט שזהו מזל רע. אמר לו 

הגר"ח: הבעיה אינה בדירה אלא בך. העיקרון הוא אחד, לפני שאדם עושה 'חשבונות' מי ומה 

יעשה קודם חשבון הנפש עצמי, היכן למצוא את הקב"ה בסימנים הללו  מפריע לו בחיים,

 שעוברים עליו. 

 

"ואם נמשך אדם אחר נפש הבהמית שלו הרי הוא בהמה בצורת אדם, ובדבר שקלקל צריך 

 לתקן".

 

מוסיף הפרה"א רעיון נוסף: כי מי שלא שם ליבו לתפקיד העצום שהקב"ה שם אותו כאן הרי 

ברואים והוא כמו בהמה רק בצורה של אדם. אך כאן ישנו גם חידוש. הוא לא שונה משאר ה

ידוע שבזמן שביהמ"ק היה קיים אדם שחטא היה מביא קרבן. ולכאורה יש להבין, מדוע יביא 

בהמה לקרבן הלא הוא עצמו חטא וצריך להביא משהו ברמה שלו? אך מכיון שזה עתה 

היה חושב ומשתמש בעיני השכל שלו, ביארנו כי אדם שחוטא הרי הוא כבהמה, משום שאם 

להתעוררות ועליה, ממילא צריך לכפר גם בדבר  - לא היה מגיע למצב של חטא אלא להיפך 

  שהוא היה בו וזו בהמה...

  

יומא דהילולא דרשב"י זי"ע. ה'בית אהרן' כותב על כך בהקשר לענין שבו דיברנו וז"ל:  השבוע

מי שיש לו אמונה ברשב"י כך יש לו חיזוק רשב"י מזכך את גופם של ישראל לעולם. כל 

כל אחד  ברשב"י וכשם שהקב"ה הוא הקב"ה לכל אף רשב"י הוא רשב"י לכל ואפי' לפחותים.

צריך שיהיה לו קשר עם התורה ועם הצדיקים שהם מקשרים עצמם תמיד לקב"ה. וזהו הכח 

את כל מעלה  –של הצדיק שמבאר לנו הפרי הארץ השבוע. הצדיק כשמעלה את עצמו 

הבריאה איתו יחד. וזה מחזק מאוד, כי לפעמים אדם יורד שלא ברצונו לכל מיני מקומות 

ומתיאש שם, אך תחת זאת אם מתגבר לקום ולהתחזק שזה המצב שהקב"ה רוצה ממנו כעת 



שיתן שם נקודת אמונה, אזי מבין שכל הסיבה היא זו שיעלה משם ויחד עימו תתעלה כל 

  ה של דביקות בה'.הבריאה לדרגה יותר גבוה

 

מי שעורך  –אורחותיו בעולם הזה  השםהקטע שהביא הפרה"א בתחילת דבריו, "כל זה 

בכל דבר שעובר בעולם הזה, ומחפש לגלות שם את הפנימיות המחיה אותו ולהעלות  שמאות

הדרך היא ע"י ששם  –"ושם דרך" זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה. שנאמר  –את הבריאה 

 יו...את כל אורחות

 

זהו השכר  –כן זהו הביאור בעשרה מאמרות נברא העולם... כדי ליתן שכר טוב לצדיקים  כמו

הטוב עצם זה שאדם מתקשר ע"י המעברים שלו להשי"ת, זהו עצמו השכר גם בעולם הזה 

מלבד הטוב הגנוז לו לעתיד לבוא שיחוש בפועל את הדביקות שנשמתו תהיה עם הקב"ה 

  בעולם הבא.

  

  נאמרו בסעודת הילולא דרשב"י[דב"ק ש

  אור לט"ז אייר תשע"ב בעיה"ק צפת]. 
  



בפרשה: "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית... וציוויתי את 

לכאורה נשאלת השאלה וכי מה יעשה הבן ולא יחטא, ברכתי לכם". 

הלא אדם יושב בטל בשנה השביעית ללא פרנסה ועוד מבקשים ממנו 

על כך, הלא בכל זאת צריך לעשות משהו? אך יש להבין  שלא ידאג

 כיצד מגיע אדם בכלל למצב הזה של שאלת 'מה נאכל'.

 

הויכוח שהיה בין הפילוסופים של אותו הדור לבין המהר"ל  ידוע

מפראג, האם העולם מתנהל בדרך נס והטבע הוא החידוש או שהעולם 

בן טענו שהעולם מתנהל בדרך הטבע והנס ופלא הוא החידוש? הם כמו

הוא טבע וכל חריגה מהטבע היא בגדר נס. והמהר"ל טען להיפך שכל 

הטבע הינו נס אחד גדול, ובעצם כשיש נס הוא מראה בעצם על 

  ההנהגה הרגילה של הקב"ה בטבע.

  

בהרחבה את הרעיון הזה: כמה שדבר הוא נסתר, הוא לכאורה  נבאר

כמה שנגלה אותו  יותר חידוש. הקב"ה מסתתר בתוך הטבע, ועל כן

בתוך הטבע זהו חידוש הרבה יותר גדול מאשר אם נגלה אותו בצורת 

 –נס שאז הוא כבר מפורסם לכל. לחיות בתוך הטבע בדרגה של נס 

כלומר לגלות בתוך הטבע את הקב"ה שהוא מחיה את הטבע ובכך 

למסור לו את ההנהגה על אף שהאדם חש שהוא עושה ופועל דברים 

  גה גבוהה של חיים. זוהי דרגה של חיים על פי נס.בעצמו, זוהי דר

  

אצל רשב"י שבאותו היום שבו הסתלק היה הבית כולו מלא  כתוב

'אש'. הבחינה של אש היא, ששורפת הכל בין גשמי ובין רוחני. אף 

המלאכים והשרפים נשרפים מהאש, אך אמנם נפש האדם היהודי 

ם ולשרפים. וכמו"כ מעל למלאכי –מגיעה מאותו דרגה גבוהה של האש 

היא יכולה  להגיע כאן בעוה"ז לאותו מקום של האש. אש שבוערת 

באדם צריך להפנות אותה למקור של כל דבר ולהתחיות איתה. זה 

נקרא 'השראת השכינה', כשיהודי חי כל הזמן לגלות את רבש"ע בכל 

מצב ולהגיע לקשר מקסימלי עם ה'. מספרים מר' זלמן וילנאער שהיה 

של הפה"א זי"ע ואמר שהוא מפחד כל פעם שלא ישרף מהאש תלמיד 



של הפה"א... רשב"י היה מקושר כ"כ שכל מי שהסתכל עליו, מיד היה 

מתקשר עי"ז לה'. וזה מה שכ' בזוה"ק על הפסוק 'ליראות את פני ה', 

מאן פני ה' דא רשב"י. בימי רשב"י גם לא נראתה אות הקשת. הקשת 

"ה הבטיח לנח שלא יביא מבול לעולם נועדה להתראה ולהרתעה. הקב

אלא קשת כדי לרמז לנו לחזור בתשובה שנדע שיתכן והיה ראוי להביא 

מבול ר"ל. אך בימי רשב"י נתקיים מה שכ' "לכבודי בראתיו יצרתיו אף 

עשיתיו", כיון שהיה לו בהירות עצומה במושג פני ה', לא היו צריכים 

ו מקודם בתהלים את הפסוק כלל קשת בימיו כדי להזכיר את ה'. אמרנ

"לבב עקש יסור ממני רע לא אדע", כל הסיבה שאדם מרגיש שרע לו 

 לחיות בטבע'זה בגלל הלבב עקש שלו. ברגע שיפסיק להתעקש '

כלומר לראות את הקב"ה בתוכו, אזי  'לחיות את הטבע',ויתחיל באמת 

  רע לא אדע ממילא כל מה שנדמה לו כרע, יתבטל. 

  

טבע, יותר קשה לו לראות את ה' מכיון שהוא עושה כשאדם חי ב א"כ

ופועל בטבע וצריך לבטל את מעשיו ולהפנים שהקב"ה נותן לו את 

הכוחות לעשות ואף מסדר לו את הסדר כיצד יעשה ומתי, כפי שיכולים 

וזה כדי שיפנים לבטל את  –לראות שלא תמיד אדם עושה כפי שתכנן 

שמנהל אותו. ואם הקב"ה עצמו להנהגת הבורא בשמחה שיש מישהו 

מחיה את האדם על אף שיכול לקחת לעצמו את הקרדיט זהו הביאור 

  מדוע הטבע הוא הרבה יותר ניסי מאשר הנס. 

  

נוכל לבאר את השאלה ששאלנו. לכאורה מתי יותר קל לראות  לפי"ז

את הנהגת ה', בשש שנים הראשונות או שמא בשנה השביעית דייקא? 

א במצב של אמונה פסיבית, כיון שלא עושה בשנה השביעית אדם נמצ

כלום ומצפה לברכת ה' ע"י האמונה שלו. אך התורה מגלה לנו דבר 

במשך שש  –נפלא. שהעבודה היותר גדולה היא האמונה האקטיבית 

שנים אדם קוצר את פירותיו ומרגיש סיפוק גדול בעבודתו, אז יש לו 

ל ביותר לחיות את המלחמה הגדולה יותר ואת הגילוי שכינה הגדו

שהקב"ה נתן לו את כל זה. וכעת נבאר את הפסוק: "וכי תאמרו מה 

נאכל בשנה השביעית", מדוע האדם שואל מה יאכל, משום שבשש 



שנים האחרונות לקח את ההצלחה לעצמו. וממילא מוכרח לבוא לשלב 

של האמונה הפסיבית ששם מוכרח להאמין שהקב"ה מחיה אותו כי 

וצר פירות. בשאלת מה נאכל מתגלה הפגם של הרי לא עובד ולא ק

האדם שחי את כל השש שנים כטבע ולא כנס. מבאר השפת אמת זי"ע 

לכן עונה התורה: אם אמנם אדם חי בטבע א"כ צריך הוא ברכה, כי 

הברכה היא אחיזה בטבע. ולכן אומרת התורה, "וציוויתי את ברכתי", 

ג נס שיהיה לו אדם שחי בטבע צריך בשנה השביעית ג"כ כזה סו

אחיזה בטבע ולכן נותנים לו איזה הנהגה של טבע כפי מנהגו כדי 

ר' אשר זי"ע ביאר לנו שכשאדם חי שכל  שיוכל להתקיים... הפלא ופלא.

של ברכה, משום שהוא  השפעההוא אינו צריך כלל  –הטבע הוא נס 

אך כשאדם חי שהכל זה נס, ממילא  של הברכה!!! במקורכבר נמצא 

ה לעשות לו נס, כי אדרבה יותר הוא מגלה את הנס בתוך אין בעי

הטבע אז ודאי שאם יעשו לו נס יחיה את זה עם קשר בורא וממילא לא 

  שואל שאלות כלל.

 

שבוע זה היה פסח שני. בפסח שני כ' שאנשים טמאים באו בתחילת 

למשה רבינו שרוצים ג"כ להקריב קרבן פסח. ישנו ביאור יפה מהאור 

בפסוק 'למה נגרע', מבאר האור החיים הק', שטענתם היתה החיים הק', 

כי הלא כתוב "מי שהיה בידו לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה 

עליו הכתוב כאילו עשאה", ולכאורה אם מעלה עלינו הכתוב שכאילו 

עשינו, אמנם את מעשה המצוה אין לנו אך לפחות שנרגיש בהשפעות 

נו, שהסיבה לכך שלא הרגישו של המצוה? על זה ענה להם משה רבי

היא מפני שבאמת אין הם קשורים לפסח הראשון אלא הקב"ה מזכה 

המצוה, בפסח שני. עפי"ז מבארים גם מה שכ'  בעשייתאותם גם 

שבחנוכת המשכן לא הביא אהרן ושבטו מאומה וחלשה דעתו בשל כך. 

ובאמת הביאור הוא שרצה לפחות להרגיש כ'נאנס ולא עשה' 

המצוה. לכן חידש לו הקב"ה ענין חדש של הדלקת  בהשפעות של

המנורה כמו שמבארים שכל ענין המנורה התחדש רק אז, כדי להסיר 

  את חלישות דעתו של אהרן...  

  



כן צריך לדעת שכל ענין הקרבן פסח הוא להתאחד בחבורה אחת.  כמו

הפרי הארץ זי"ע מאריך בענין וכותב באחד המכתבים שאדם יכול 

לשאול על אף שעוסק בתורה ומצוות וזאת כיון שלא חי עם ליפול ר"ל 

חבורה ומוציא את עצמו מן הכלל, ומרגיש בעצמו שהוא יותר מכולם 

וכן אין לו מה להתאסף עם כולם. וזה לימדתנו התורה הק', שכשבאו 

האנשים ההמה אל משה רבינו, אמר לו הקב"ה: איש איש כי יהיה טמא 

של טומאה הוא מפני שהם 'איש איש'  לנפש, כל הסיבה שהגיעו למצב

ואינם מאוחדים. ועל ידי שמתאחדים ועושים פעולות גורמים להגביר 

את האמונה האקטיבית בקרבינו וממילא לא יצטרך האדם לבוא 

שהיא בשעות מצוקה וכדו' משום שעסוק בעשה  –לאמונה פסיבית 

ם טוב. הקב"ה יעזור שבזכות הילולא דרשב"י יושפע רחמים וחסדי

  טובים על כל ישראל אמן!

  

 


