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שליט"א  מן  שלמה  רבי  הגאון  הרב  והנעלה  הנכבד  חתני  לכבוד 
אחדשה"ט

ראיתי ספרך "אור התורה" על חמישה חומשי תורה, והוא רעיונות 
בכמה  הפירושים  על  ועברתי  השבוע,  פרשת  על  ורמזים  ופירושים 

מקומות, ומאוד הוטב בעיני הנאמרים בתבונה ובדעת שלימה.

עדת  קהל  ובכל  המשפחה,  בכל  יפוצו  התורה  שאור  אברכך 
ישראל, ונתברך בישועה שלימה ומהירה, והימים האלו יתהפכו לששון 
במהרה  ותפארתינו,  מקדשינו  בית  ובנין  צדק,  גואל  בביאת  ולשמחה, 

בימינו אמן.

מאת חותנך המאחל לכם כל טוב ונחת

לוי הכהן רבינוביץ
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ראיתי גליונות של הספר החשוב "אור התורה" על חומש 
ויקרא והוא כולל בתוכו רעיונות נפלאים ומיוחדים הדרכות 
מעשיות ועצות נפלאות בעבודת ד', והדרכים להגיע לאמונה 
ובטחון בבורא יתברך ברוך הוא וברוך שמו. וגם פנינים 

נחמדים לפי סדר הפרשיות הכל על פי יסודות נאמנים.
פרי הגותו ומחשבתו של האי גברא רבה ויקירא והמפורסם 
מוסר עצמו ונפשו למען אחינו בני ישראל ומלמדם תורה 

ודעת ומביא את דבר ד' לכל אחד ואחד
הרב שלמה מן שליט"א

להוציא  ויזכה  חוצה  מעינותיו  שיפוצו  שיזכה  רצון  ויהי 
לאור עוד ועוד ספרים בכל התחומים ושיתקבלו לרצון בכל 
תפוצות ישראל מתוך בריות גופא ונהורא מעליא מתוך נחת 

והרחבת הדעת וכל טוב סלה.



על  שני  חלק  עה"ת  תורה  אור  הנקרא  קונטרס  לפני  הובא 
הרבים  ומזכה  פעלים  רב  חו"ב  הרה"ג  שחברם  ויקרא  ספר 
הנ"ל  הספר  ירושלים  מעיה"ק  שליט"א  מן  שלמה  מוה"ר  ה"ה 
נפלאים  והדרכים  נפלאים  ורעיונות  בחיד"ת  וגדוש  מלא  הוא 
בעבודת השי"ת וכבר יצא לאור חלק א' ועכשיו יוצא לאור חלק 
שני וכבר אתמחי האי גברא יקירא שכבר חיבר כמה ספרים על 
הלכה והגדה וכבר נתקבל ספריו אצל הלומדים בחבה ובאהבה 

יתירה כספרים נחוצים לכל או"א.

ספרים  עוד  להו"ל  שיזכה  שליט"א  המחבר  בעל  הה"ג  ואברך 
בבריות גופא ויזכה לילך מחיל אל חיל להגדיל תורה ולהאדירה 
ויה"ר שיפיצו מעלותיו ומעינותיו החוצה מתוך הרחבת הדעת
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................................. רמו חסדי הבורא בנתנו לנו את יום הכיפורים

................................................................רמח עינוי נפש הבהמית

.......................רמח לעשות בלתי לה' לבדו ולא מחמת רצונו העצמי

...................... רמט ביום הסליחה יקבל על עצמו מיד קבלות טובות

אפילו בדבר גשמי צריך לדרוש ולבקש מהו רצון השי"ת.......... רמט

קדושים
אופן קנין הקדושה.................................................................. רנ

קדושת נשמות ישראל............................................................ רנג

ביאור ענין הקדושה................................................................ רנג

.......................... רנד התגברות בענין מורא אב ואם כדוגמת השבת

................................................. רנה הולך רכיל כאילו שופך דמים

............................. רנו מצות אחדות מחמת היותנו בניו של הקב"ה

לעצור מידות רעות שלא יתפשטו בעולם ולהשפיע על 

.................................................. רנז חבירו התנהגות במדת החסד

אמור
....................................................... רס אל תחקור אחר העתידות

ענוה אמיתית דייקא מתוך גדולה ועל כבוד שמים אין לוותר...... רסא

........................... רסב פעולות האדם יהיו תמים יחד עם מחשבותיו

................................ רסד ענין קדושה ברוב עם שהיא עבודת הכלל

קדושת המועדים כקדושת השבתות....................................... רסה

......................................... רסו לעסוק בשבת אך ורק בעניני שמים

.............. רסז השבת והתורה שייכים למהותו של הקב"ה כבי' ממש

המשכת קדושת השבת על ידי "וקראת" לשבת עונג................. רסח

...............................................רסט כל הברכות נמשכות מן השבת

עינוי הנפש לעמוד בתוקף ובעוז ולהתגבר ולא להיכנע

ליצר השולט בנפשו................................................................ ער



יזיזתוכן העניינים  אור התורה

........................................... רעא שני חלקים בענין התגברות הנפש

........................................ רעב בשעת האכילה יתקשר עם התענית

בהר
לימוד מהר סיני להשפיל עצמו אחר הלימוד............................ רעג

בשעת קיום המצוות תהיה אמונתו בהשי"ת שלא יפסיד 

.............................................................. רעד כלום מחמת המצוה

בחוקותי
............................. רעו זיכוך הגוף וקבלת האור על ידי עמל התורה

ראש חודש
ישועה מן היצה"ר................................................................... רפ

ימי הפורים
המתקשר ומתדבק בהקב"ה אין הצרות רודפים אחריו.............. רפא

............................................................. רפב להפך מקרירות ליקר

קיום מצות הדביקות בזמן פנוי................................................ רפב

............................................................. רפג לדרוש בטובת חבירו

ענין התחפושת רמז לתיקון המידות........................................ רפג

................ רפד קבלת התורה בפורים על ידי אחדות וקירוב הלבבות

בדיקת חמץ
בדיקת חמץ תיקון לחטא עץ הדעת......................................... רפה

..................... רפה חורבן ביהמ"ק בעוון הגאות וזוהי ענין ביעור חמץ

חג הפסח
ענין מים בליל הסדר.............................................................. רפז

............................................................. רפז כל דצריך ייתי ויפסח

ענין אכילת מצה ושמירה מן החימוץ בכדי להחיש את 

................................................................................ רפח הגאולה

בליל הסדר יעורר בקרבו מדת הכרת הטוב על ידי דיבורים 

של חסד............................................................................... רפט

....................... רצ הישועה באמצעות האמונה והתדבקות בהשי"ת

שביעי של פסח
................................. רצא דביקות בהשי"ת ובקשות בשעת השירה



תוכן העניינים  אור התורהיחיח

ל"ג בעומר
...... רצב לאחר י"ג שנה במערה נוכח לראות שבכל דבר יש חלק טוב

ר' שמעון שבת לה' קודש....................................................... רצג

....................................... רצד מוסר השכל הנלמד ביום ל"ג בעומר

עלה מעלות רמות כי בתוך הקושי מצא את האור..................... רצה

תלמידי רשב"י נהגו כבוד זה בזה............................................. רצו

לזכור ולשמור את הדברים הרוחניים....................................... רצז

חומש במדבר
במדבר

............................................................... שא החיבה לבני ישראל

חשבון נפש כל יום................................................................. שב

לא להתחבר לשכנים רשעים................................................... שג

.......................................................... דש בכל מצוה נעשה מלאך

ערב שבועות
.................. שה דעה שלילית משפיעה שאינו לקבל דעה האמיתית

סגולה לזכרון הלימוד.............................................................. שו

הכנה לשבועות
................ שח לפני כל פעולה צריך למשוך עליו אהבת ה' ויראת ה'

................................................... שי אחדות הכנה לקבלת התורה

שבועות
................................................ שיב  טעם שאוכלים חלב בשבועות

................................................. שיג לימוד האחדות ממשה ואהרן

להיות צדיק ולא להיות רשע................................................... שיד

ענין התחדשות בחג השבועות................................................ שטו

................................................... שיז להגיע להתקשרות להקב”ה

נשא
.......................................... שיח צריך לעבוד שהראש יהיה למעלה

......................................................................... שיח ברכת כהנים

................................................................. שכ לראות השגחת ה'
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בהעלותך
................................................ שכא לעשות שלום בין איש לרעהו

......................................... שכב האיך עשה אהרן שלום בין ישראל

אור וחושך אצל האדם.......................................................... שכד

............................................. שכו האיך מגיעים להשראת השכינה

שלח
לכל אדם יש בחירה.............................................................. שכח

בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו...................................... של

להיזהר לא להיכנס לטבע...................................................... שלב

על ידי הציצית מתקשר להקב”ה............................................ שלה

............................................. שלה בכל בחירה יש סכנת נפילה ח”ו

............................................ שלז עם האמונה לא מגיעים לשאלות

.......................................................... שלט צריך לשמוח בנסיונות

קרח
לא להיפרד מהצדיק............................................................. שמא

ממחשבה אחת שלילית יכול האדם להידרדר לגמרי ח”ו.......... מדש

בגנות הגאווה........................................................................ שמו

הרצון לדברים קדושים ולא להיפך ח”ו................................... שמח

משה רבינו כל חייו לחם למען כלל ישראל............................... שנא

כשאדם נמצא בטבע המחשבות מתערבות.............................. שנד

חוקת
התורה היא נצחית................................................................. שנו

מה שקשור לטומאה וטהרה זה למעלה מהשכל....................... שנח

................................................. שס לא לענות ליצר הרע תשובות

ללמוד לשמה ...................................................................... שסא

בלק
ישמור עצמו מלהוציא דבר רע מפיו....................................... שסב

פנחס
כמה סוגי טבעים באדם......................................................... שסד

גדולה שימושה יותר מלימודה................................................ שסו
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כוחו של מנהיג ישראל........................................................... שסז

מטות 
.............. שסט המטרה של המצוות שכח הקדושה ישלוט על האדם

..................................................... שעב לכוח הדיבור יש כח עצום

מטרת הנדר.......................................................................... שעג

לפני כל פעולה יחשוב אם זה רצון ה'...................................... שעה

חומש דברים
דברים

................................................... שעט לקשר כל הפעולות למעלה

כשאדם מחובר להקב”ה יש לו תמיד האור העליון................... שפא

....................................................... שפב עצה שהתפילות יתקבלו

ואתחנן
.......................................................... שפד עסק התורה בתמידית

עקב
הכנעה.................................................................................. שפו

................................................ שפו עצם התקרבות לה' זהו השכר

הסתר פנים........................................................................... שפז

הגאווה מביאה את האדם לשכוח מהקב”ה............................. שפט

ראה
............................................. שצא להאמין בהקב”ה שהוא אין סוף

שופטים
הרבה שערים אצל האדם....................................................... שצג

........................................................................... שצד דעת תורה

עצה להיזהר מכעס................................................................ שצו

שלם במידת היסוד................................................................ שצז

כי תצא
דע את האויב....................................................................... שצט

להחזיר המחשבות לשורש..................................................... תא
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כי תבוא
האדם צריך לדעת שאין לו כוח עצמי כלל................................. תג

הקב”ה רוצה לזכות אותנו לתת................................................תה

ניצבים
.......................................................... תו האדם מעניש את עצמו

וילך
האדם צריך תמיד להתעלות................................................... תח

האזינו
.......................................................... תי להאזין לצעדי ההשגחה

ראש השנה
........................................................ תיב התכלית של ראש השנה

יום הכיפורים
עיצומו של יום מכפר............................................................. תיט

סוכות
..........................................................................תכא עניין הסוכה

מהסוכה יגיע האדם לאמונה עצומה........................................ תכד

.............................................................................. תכו אושפיזין



הטוב  כל  על  לבב  בכל  לד'  אודה  שמים,  ובורא  הארץ  יוצר  הקב"ה  של  שמו  יתברך 

קיט,  (תהלים  שכתוב  כמו  במצות,  ולעסוק  ללמוד  כח  בי  לתת  סוף  האין  בחסדו  גמלנו  אשר 

קסב) שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב, לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני. מכל 

מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי, הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי. ואני בער ולא 

אדע בהמות הייתי עמך מה אני ומה חיי כי הגעני עד הלום, אולם מאת השם היתה זאת 

שזכיתי בחסדו הגדול לומר דברי תורה בזמנים שונים על פסוקי תורה בס"ד על פרשת 

השבוע בפרט בסעודת שלישית בביה"כ.

הגם שכתובים הרבה פירושים על התורה, כבר אמרו חז"ל אין ביה"מ בלא חידוש.

שבתורה  האור  את  ולראות  טובות  והנהגות  האמונה  חיזוק  על  מבוססים  הרעיונות 

והטוב הצפון בה.

יהי רצון שנזכה לחדש דברי תורה בעזרתו יתברך ולראות המאור שבתורה.

הכהן  רבינוביץ  גמליאל  ר'  להרה"ג  לב  מקרב  חמה  ברכה  ולברך  להודות  רוצה  הננו 

עבור  לדפוס  ומסדרו  הספר  עורך  שליט"א.  רבינוביץ  הכהן  דוד  יעקב  אלחנן  ר'  בהרה"ג 

מן  שלימה  משכרתו  תהי'  הרבים  זיכוי  למען  טעם  בטוב  כראוי  שהשקיע  הרב  העמל 

השמים לשלם לו בכפליים בזה ובבא, ותהיה לו נחת מיוצ"ח.

אדר ב' תשס"ח

המחבר





כהחומש בראשית  פרשת יתרו פרשת יתרו אור התורה  כהההכהההחומש בראשית  אוור התורה



כזכז  אור התורה

"ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹקים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור" (א, ג)

אפשר לרמוז שאדם שנמצא במצוקה בחושך ורוצה לצאת מהחושך, התרופה היא 

שיקבל היסורים באהבה.

וכמו"כ הכא "ויאמר אלוקים יהי אור" - אלקים מידת הדין שאם האדם אומר שהוא 

מקבל עליו אלקים את הדין עי"ז יהי אור. "ויהי אור" -  שלומד מהמיצר שלו ענין בעבודת 

ה' לתקן את עצמו, ועי"ז יהא לו אור.

דִֹלים  ַהגְּ אֹרֹת  ַהמְּ ֵני  שְׁ ֶאת  ֱאלִֹקים  "ַויַַּעשׂ 

ְוֶאת  ַהּיֹום  ֶלת  ְלֶמְמשֶׁ ַהגָּדֹל  אֹור  ַהמָּ ֶאת 

ְיָלה" (א, טז) ֶלת ַהלַּ טֹן ְלֶמְמשֶׁ אֹור ַהקָּ ַהמָּ

אין  הלבנה  ואמר  מאורות  שני  הקב"ה  ברא  שמתחלה  ע"ב)  ד'  דף  (חולין  בגמרא  ואיתא 

ישראל  והנה  עצמך  את  מעטי  לכי  הקב"ה  לה  אמר  אחד  בכתר  משתמשין  מלכים  שני 

מונים ללבנה (סוכה דף כ"ט ע"א) שבזכות זה שהלבנה מיעטה את עצמה שהיתה בענווה לכן כל 

המועדים תלויים בה וכן הראשי חדשים נקבעים לפי הלבנה.

בוקר"  ויהי  ערב  שכתוב "ויהי  כמו  מהלילה  היום  מונים  שישראל  שמובא  לזה  ורמז 

ל



חומש בראשית  פרשת בראשית  אור התורהכחכח

(בראשית א, ה) והגויים מונים מהיום תחילה ואח"כ הלילה, וזה שכתוב השמש לממשלת היום 

היום  ואח"כ  מהלילה  שמתחיל  הלילה  לממשלת  והירח  הלילה,  ואח"כ  והולך  שמתחיל 

בזמן  גם  להתגבר  יכול  בענוה  מתנהג  שהאדם  שבזמן  מזה  ללמוד  ישראל  שמונים  כמו 

שמיצר לו כמו לילה ואז מאיר לו אור האמונה. ודו"ק בזה.

ה ָאָדם" (א, כו)  "ַנֲעשֶׂ

ויתקנאו  המלאכים  בדמות  הוא  שהאדם  לפי  מכאן.  למדנו  הקב"ה  של  ענוותנותו 

כאן  אף  וכו'.  שלו  בפמליא  נמלך  הוא  המלאכים,  את  דן  וכשהוא  בהן.  נמלך  לפיכך  בו, 

יש  הרי  בתחתונים  כדמותי  אין  אם  כדמותי  בעליונים  יש  א"ל  רשות,  נטל  שלו  בפמליא 

קנאה במעשה בראשית וכו', לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומדת ענוה שיהא הגדול 

נמלך ונוטל רשות מן הקטן (רש"י שם).

(סוטה  בגמרא  איתא  והנה  בענוה.  להיות  לאדם  לימד  הקב"ה  הבריאה  בתחילת  הנה 

איתא  וכן  לדור.  יכולים  והוא  אני  אין  חז"ל  כמאמר  מגאוה  ליזהר  צריך  שאדם  ע"א)  ה'  דף 

באמרי יוסף שפעם אחד שאל חסיד אחד למהרי"א מזידיטשוב שיאמר לו דרך בעבודת 

ה' והשיב לו שהעיקר שיהא האדם שפל בעיניו. ואמרו יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום 

ואלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו (קידושין דף ל' ע"ב), ולמי עוזר ה' אלא למי שהוא שפל באמת 

כדכתיב אשכון את דכא אבל במי שמתגאה אמרו חז"ל אין אני והוא יכולים לדור במקום 

אחד וא"כ אינו יכול לנצח את יצרו כיון שאין ה' בעזרו עכ"ד הקדושים.



כטכטחומש בראשית  פרשת בראשית  אור התורה

המשמעות של ענוה ביחס לקבל

אברהם אבינו אמר ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר (בראשית יח, כז) וכן כל הגדולים עבדו על מדת ענווה. 

מה המשמעות הענווה? ונראה לי שאם אדם רוצה להיות כלי לקבל השפע הרוחני צריך 

להרגיש שחסר לו משהו. ענווה משמעות אינו שלם, וע"י שהוא אינו שלם צריך לחפש 

משהו שישלימו. וע"י זה הוא תמיד יהי' מקבל. אבל אם הוא שלם מה הוא יקבל? ולכן 

לכל  וכן  לקדושה  להתחבר  הדרך  וזהו  שחסר,  לחשוב  תמיד  צריך  ענוותן  להיות  בכדי 

שבעל  ע"א)  ה'  דף  (סוטה  בגמ'  שאיתא  מה  יובן  ובזה  רוחני.  שפע  ממנו  לקבל  שאפשר  מקום 

גאוה אין אני והוא יכולים לדור, היינו שהשם לא מתחבר עם בעל גאוה והטעם אם הוא 

שלם מה יכול לקבל. אבל אם הוא עניו יכול להיות כלי לקבלה. והבן.

ַצְלֵמנּו" (א, כו)  ה ָאָדם בְּ "ַנֲעשֶׂ

עם  הקב"ה  נמלך  באדם  דוקא  ולמה  שם)  (רש"י  הקטנים  עם  נמלך  שגדול  ד"א  למדך 

המלאכים ולא בשאר דברים, ויש לתרץ בשני אופנים:

שאדם לא יכנס לגאוה ועל זה כתוב אין אני והוא יכולים לדור (סוטה דף ה' ע"א) ולכן האדם  א. 

צריך ללמוד לשאול עצה גם לקטנים אז לא יתגאה.

ענין נמלך לקטנים, ידוע היצר הטוב בא לאדם בגיל 13, והיצר הרע בא בלידה נמצא  ב.  

שהיצר הרע הוא הגדול והיצר הטוב הוא הצעיר, ויש ענין לשמוע בקול הצעיר שהוא 

היצר הטוב.

ובזה יובן שאיתא (חולין ס ע"ב) שהירח אמרה שאי אפשר לשתי מלכים שישתמשו בכתר 

המועדים  כל  והנה  הקטנה  היתה  הוא  הירח  ודע  עצמך,  מעטי  לכי  לה  אמר  ה'  ואז  אחד, 

אנחנו קובעים לפי הקטן שהוא הירח, וכן איתא (שמואל א' יז, יד) ודוד הוא הקטן וזכה למלוך 

על ישראל.
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ִביִעי" (ב, ג) "ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹקים ֶאת יֹום ַהשְּׁ

ובמדרש (בראשית רבה פרשה י"א סימן ב') ברכו במאור פנים אינו דומה מאור פניו בימות החול 

עץ  שאחרי  לחם  תאכל  אפך  בזיעת  ג'-י"ט)  (בראשית  הכתוב  ביאור  בהקדם  ואפש"ל  כבשבת 

כיון  צריכים  היו  לא  אז  חוטא  היה  לא  האדם  ואם  לחמו,  על  לעמול  צריך  האדם  הדעת 

שהיינו בגן עדן, וכמו"כ איתא שאם אדם היה מחכה עד שבת היה יכול לאכול מהעץ ולכן 

ברכו במאור פנים שבשבת אין זיעת הפנים.

ְרָאם  ִהבָּ ַמִים ְוָהָאֶרץ בְּ ה תֹוְלדֹות ַהשָּׁ "ֵאלֶּ

ָמִים" (ב, ד) יֹום ֲעשֹׂות ה' ֱאלִֹקים ֶאֶרץ ְושָׁ בְּ

(ישעי'  עולמים  צור  ה'  בי-ה  הגמרא  דברי  בהקדם  לבאר  ויש  קטנה,  ה'  כתוב  בתורה 

בה'  בהבראם  הפסוק  על  נדרש  וכן  ע"ב)  כ"ט  דף  (מנחות  בה'  הזה  ועולם  בי'  הבא  העולם  ד')  כ"ו, 

בראם (בראשית רבה פרשה י"ב סימן י') ונקדים עוד את המשנה באבות התקן עצמך בפרוזדור כדי 

מזה  יוצא  הבא  לעולם  יזכה  ומעש"ט  מדות  ידי  שעל  היינו  מט"ז)  פ"ד  (אבו  לטרקלין  שתיכנס 

קטנה  בה'  כתוב  ולכן  י'  אות  על  שרומז  הבא,  לעולם  מגיע  האדם  הזה  העולם  ידי  שעל 

לחשוב שהעיקר הוא העולם הבא להגיע להבחינה של הי' הקטנה. וגם מרמז על הכנעה 

ושפלות.
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ִמן  ָעָפר  ָהָאָדם  ֶאת  ֱאלִֹקים  ה'  יֶצר  "ַויִּ

ים" (ב, ז) ַמת ַחיִּ יו ִנשְׁ ַאפָּ ח בְּ פַּ ָהֲאָדָמה ַויִּ

שני  יש  לאדם  פירש  ע"כ.  יצירות,  שני  ויצר  ה')  סימן  י"ד  פרשה  רבה  (בראשית  במדרש  איתא 

כוחות א' של עפר רמז לגשמיות והשני הוא רוחניות הנשמה, וכמו שמבאר התניא (ריש פרק 

ב', וע"ע בספר הקנה על ספר בראשית מז:) על הפסוק ויפח באפיו נשמת חיים מאן דנפח מתוכיה נפח 

שזה מהפנימיות של הקב"ה, וכל אדם יכול או להשתמש עם הכוחות הרוחניים שלו או 

בכוחות הגשמיים שלו.

כל  צריך  האדם  וכמו"כ  מצמיח  הוא  עפר  הנה  האדמה,  מן  עפר  האדם  בריאת  ענין 

מן  נברא  האדם  ולכן  בעפר,  כמו  ה'  בעבודת  תמיד  שעולה  חיל  אל  מחיל  לעלות  הזמן 

העפר שיש לו טובה שמצמיח.

ֶנְגּדֹו" (ב, יח)  ה ּלוֹ ֵעֶזר כְּ "ֶאֱעשֶׂ

ודרשו אם זכה עזר, לא זכה כנגדו (יבמות דף ס"ג ע"א). ואפשר לומר שיש שני מיני מצבים 

מן  השניים  טובים  שכתוב  וכמו  לעזר  צריך  דבר  שישיג  בכדי  שהאדם  זמנים  יש  לאדם: 

אמרו  זה  ועל  האחרים,  חשבון  על  מעצמו  מיקל  האדם  לפעמים  אבל  ט),  ד,  (קהלת  האחד 

כנגדו שבאה האשה ונהיית כנגדו.

ועי"ל עוזר פי' שהיא עוזרת לו להעלות בקדושה ולנצח את היצה"ר כנגדו, שהיא עזר 

לכנגדו של הבעל.
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לפעמים  ויש  מהשני,  נעזר  שאדם  קלה  עזרה  יש  בעזרה  מצבים  שני  שיש  ונראה 

שהדברים נראים קשים וכבדים לעשותם.

ונראה שכאן רמז אעשה לו עזר כנגדו כמאמר אשת חיל וכ' בטח בה לב בעלה (משלי 

ל"א, י"א) וב' היצר הרע שמכביד את האדם וזהו עזר לו גם נגד היצר הרע שהוא כנגד האדם 

גם בזה יהיה עזר.

יש לרמז שנכתב בפסוק י"ח, משום דאיתא (אבות פ"ה מכ"א) בן י"ח לחופה, והבן - בגמ' 

772. וכן הדעת טוב ורע (בראשית ב', ט') בגימטריא 772 כמו אעשה לו עזר כנגדו, לרמוז עץ 

הדעת טוב ורע זה גרם לצאת מגן עדן.

תֹוְך ַהגָּן ָאַמר ֱאלִֹהים  ר בְּ ִרי ָהֵעץ ֲאשֶׁ "ּוִמפְּ

עּו ּבוֹ...'" (ג, ג) ּנּו ְולֹא ִתגְּ לֹא תֹאְכלּו ִממֶּ

ופרש"י לא תגעו בו. הוסיפה על הצווי לפיכך באה לידי גרעון הוא שנאמר אל תוסיף 

על דבריו, עכ"ל.

לכאורה קשה-  אם ידעה שהנגיעה אין בזה איסור איך הצליחה לשכנע אותו שכשם 

שהנגיעה לא מזיק גם כן האכילה, הלא נגיעה מותר ואין בזה שום נזק?

אלא אפשר לומר שברגע שהוסיפה על הדיבור היצר הרע בלבל כבר את השכל ולא 

קלטה שזה מותר וזה אסור מפני כשאדם עובר עבירה אז נעשה לו טמטום הלב וטמטום 
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המוח (יומא דף ל"ט ע"א) ולכן היא לא הבחינה בזה.

ענין  על  לזה  למדה  למה  א"כ  באונס,  היתה  היא  אז  דחפה  הוא  אם   - קשה  עוד  וגם 

אכילה ולמה האמינה לנחש? ולפי דברינו מובן שאחרי שהיא לא דייקה אז לא היה כבר 

ההבחנה ולכן היתה אח"כ הקללה "והוא ימשל בך" (בראשית ג, טז) שיגיד לה הנכון ולא תוסיף 

מצות שהשם לא אמר.

כתיב (ישעיה מ, כו) " שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה"

שאדם צריך להתבונן תמיד למרום וע"י זה מקבל  עליו יר"ש שאו מרום עיניכם ר"ת 

שמע, לשון הבנה.

וזה פירושו "בראשית ברא אלוקים" ( א, א) 

וכן  דעת  מוסיף  הוא  וכן  בראשית  במעשה  להתבונן  יום  של  מתחילתו  צריך  שאדם 

כתב בספר חרדים (פרק ס"ו אות ס"ז) כיון דנשיאת עינים לשמים מוסיף דעת דכתיב (דניאל ד, לא) 

ִעי ֲעַלי ְיתּוב, ראוי לישא עינינו למרום דכתיב (ישעיה לח, יד) "דלו עיני  ַמיָּא ִנְטֵלת, ּוַמְנדְּ ַעְיַני ִלשְׁ

למרום".

הקדמה  הקדוש  הזהר  בשם  ל"ו)  ל"ה  אות  (פ"ה  האהבה  שער  חכמה  בראשית  איתא  וכן 

א' ב' אמר ר' שמעון בר יוחאי ע"ה שבא אליהו ואמר לו רבי ידעת מי ברא אלה אמרינן 

ליה אילין שמיא וחיליהון עובדא דקודשא בריך הוא דאית ליה לבר ניש לאיסתכלא בהן 

ולברכא ליה דכתיב (תהילים ח, ד) "כי ארא שמיך מעשה אצבעותיך וגו' ד' אדונינו מה אדיר 

שמך בכל הארץ" (שם י).
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בראשית - ב' ראשית יראה עלאה היינו יראת הרוממות שהוא השליט על הכל (זהר ח"א  א. 

יא, ב).

ויראה תתאה היינו יראת העונש. ב.  

תתאה  יראה   - הארץ  ואת  רוממות.  יראת   - השמים  את  אלקים  ברא  בראשית  וזה 

יראה  עילאה  יראה  על  רמז  תמיד  ירא"ש  ב'  בראשית  במילת  מרומז  וזה  לארץ.  שקשור 

תתאה בארץ.

מפני  לומר  ואפשר  בדשאים?  ופעם  במים  פעם  טוב  כי  פעמיים  ג'  ביום  נזכר  למה 

וזהו  יב)  א,  בראשית  (רש"י  למיניהם  ג"כ  יצאו  והם  למיניהם,  מהאילנות  ק"ו  נשאו  שהדשאים 

מעלה גדולה שלומדים מהשני אפילו דשאים למדו לצאת כל מין לחוד.

על ידי תפילה יהיה לו דעת בהירה

ַלְיָלה ְיַחוֶּה  יַע אֶֹמר ְוַלְיָלה לְּ "יֹום ְליֹום ַיבִּ

ַעת" (תהילים יט, ג)  דָּ

על הבריאה שמים וארץ (ע"ש ברש"י).

ונראה לפרש שאם אדם מתפלל תמיד אז הוא על ידי התפילה מתקשר להשם ואז 

מתפלל  הוא  יום  שכל  אומר,  יביע  ליום  יום  הפירוש  וזהו  חדש.  שכל  לו  יתן  ה'  לפעמים 

להשם, אז לילה ללילה יחוה דעת, יהי' לו דעת בבחי' לילה, אפילו בזמן שקשה לו שהוא 

בחינת לילה, יהי' לו דעת איך להתנהג.
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יש דורשים לגנאי בכדי שלא יתגאה

ִמים  תָּ יק  ַצדִּ ִאיׁש  נַֹח  נַֹח  ּתֹוְלדֹת  ה  "ֵאלֶּ

דֹרָֹתיו" (ו, ט) ָהָיה בְּ

שאם  לגנאי  אותו  דורשים  ויש  לשבח  אותו  דורשים  יש  בדורותיו  כתב  (שם)  וברש"י 

היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. 

לכאורה קשה - אם אפשר לדרוש לשבח למה צריך לדרוש לגנאי? אלא אדם צריך 

השם  עם  לקשר  מפריע  זה  בגאוה  יהי'  אדם  שאם  מפני  ושפלות,  בענווה  להיות  תמיד 

כמאמרם (סוטה דף ה' ע"א) על גאוה אין אני והוא יכולים לדור.

לפני  צדיק  ראיתי  אותך  כי  לו  אומר  והשם  תמים -  צדיק -  איש -  בתור  נח  על  הנה 

בדור הזה אז לא היה יכול להתגאות שאם יתגאה זה יפריע לו לקשר עם השם.

ולכן אמרו שעדיין הוא לא מושלם ואם היה בדורו של אברהם לא היה נחשב, אם כן 

אין מקום להתגאות יוצא מזה שהדרשה לגנאי הצילה את נח מגאווה. והבן.

ה ּתֹוְלדֹת נַֹח" (ו, ט)  "ֵאלֶּ

פירש רש"י ז"ל יש מרבותינו דורשים אותו לגנאי אילו היה בדורו של אברהם לא היה 

נחשב לכלום (סנהדרין קח א. א תנחומא נ"ח ה')
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היה  שלא  היינו  לכלום,  נחשב  היה  לא  אברהם  של  בדורו  היה  שאם  לפרש  ואפשר 

צריך להביא את עצמו לויגבה לבו בדרכי ה' דהנה איתא ויגבה לבו בדרכי השם, (דברי הימים 

ב יז ו) שלפעמים כשאדם נמצא במקום שיש התנהגות שלילית כמו בדור המבול שכתוב 

כי השחית כל בשר את דרכו (בראשית ו, יב) שהיו גוזלים אחד מהשני. אז האדם צריך להגביה 

עצמו ולומר שאני תמים וצדיק ולא מתנהג כמוהם, איש ישר, וזהו ויגבה לבו, כשזה בדרכי 

מ"ה)  (פ"ב  אבות  בפרקי  שכתוב  וזה  יתברך.  השם  בדרכי  הוא  שהולך  לכולם  להוכיח  השם 

במקום שאין איש השתדל להיות איש.

אבל אם היה בדורו של אברהם אבינו שלא היה כל זה, אז היה יכול להתנהג עם ענוה 

כמו שאינו כלום.

התוארים דרך עבודת השם

דֹרָֹתיו" (ו, ט)  ִמים ָהָיה בְּ יק תָּ "נַֹח ִאיׁש ַצדִּ

למה נתנו התואר דוקא לנח? אפשר שזה הי' אמצעים איך להלחם נגד היצר. כשבאו 

לנח ואמרו לו בא גם לחטוא אמר אני איש מכובד לא מתאים לי שאנשים יראו שאני גוזל 

זהו המושג "איש" (עיין רש"י במדבר י"ג, ג')

מתאים  לא  צדיק  שאני  להם  אמר  יראו.  לא  שאנשים  זה  את  תעשה  אולי  לו  אמרו 

לצדיק לחטוא.

אמרו לו הרי כולם חוטאים מה אתה צריך להיות צדיק. אמר אני תמים אני לא מבין 

פשרות ככה זה נכון ואני לא יודע חכמות, ועוד שאני רוצה להיו תמים שלם בכל מעשי 
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ולא לחטוא. והשם בחר את ענין התואר דוקא ענין כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה 

(בראשית ז, א) מפני שהמושג צדיק מראה על קשר בין אדם לבורא והבן.

עם  מאוחד  היה  זה  שע"י  לרמוז  אחד  כמנין  קטן 13  במספר  ר"ת  תמים  צדיק  איש 

הבורא.

וכן נח מספר קטן 13 כמנין ר"ת של איש צדיק תמים וכן אותיות תצא שע"י זה ניצל 

ויצא מהמבול ולא היה כשאר אנשים.

ֶאת  דֹרָֹתיו  בְּ ָהָיה  ִמים  תָּ יק  ַצדִּ "ִאיׁש 

ְך נַֹח" (ו, ט) ָהֱאלִקים ִהְתַהלֶּ

(הובא  זצללה"ה  מפרשיסחא,  בונם  שמחה  מוה"ר  קדושת  דברי  פי  על  לבאר  אפשר 

בישמח ישראל) דכל איש מישראל צריך להיות לו ב' בחי' אלו: 

כמאחז"ל (סנהדרין ל"ז ע"א) חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. א.  

מידת אברהם אבינו - ואנכי עפר ואפר (בראשית יח, כז) והיינו כאשר היצה"ר מסיתו  ב.  

להתגאות במעשיו הטובים, צריך לידע אז בחי' "ואני עפר ואפר" וכאין וכאפס נחשבו כל 

הב'  והבחי'  להתגאות)  מה  על  לו  אין  ולכן  מהשמים  מתנה  הוא  לו  שיש  מה  שכל  לחשוב  (היינו  הטובים  מעשיו 

היצה"ר  כאשר  ר"ל,  הקליפה  בעומק  מושקע  שהוא  ידיעתו  מפאת  ח"ו  יתייאש  כאשר 

כי  ועבודתו.  תורתו  נחשב  במה  אשר  שפלותו  לו  ומראה  עצבות  לידי  להביאו  ח"ו  רוצה 

שיאמר  החטא.  ברשת  זה  ידי  על  להפילו  האדם  את  ולהשפיל  להעציב  היצה"ר  דרך  כן 
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ולהתפלל  לעבוד  בא  אתה  איך  באמרו  הרעים,  ומעשיו  חטאיו  לו  שמזכיר  נואש  לנפשו 

לבוראך, ולבוא אל שער המלך בלבוש שק. ומה גם להרים ראש, למללא מילי קדם מלכא 

לחזק  צריך  אז  תפילתו.  ישמע  שהקב"ה  יאמין  שלא  עד  כך  כל  שיתמרמר  עד  עילאה, 

עצמו במאחז"ל הק' ולומר בשבילי נברא העולם. והיינו שיש בו עוד חלק יעקב. אשר ירד 

ממקור חי החיים מהאור אין סוף ואין חקר. וגו'. ע"ש.

בשפלות,  להתהלך  צריך  אז  במעשיו  להתגאות  מסיתו  כשהיצר  כך  לפרש  ואפשר 

מפאת  ח"ו  יתייאש  כאשר  הב'  בח'  אבל  להתגאות.  במה  לו  ואין  לתמים  שנחשב  היינו 

ידיעתו שהוא מושקע ח"ו בקליפות והיצה"ר רוצה ח"ו להביא לידי יאוש אז את אלוקים 

התהלך נח, יש לו את הקב"ה והוא ברא בשבילו העולם ואזי לא מתייאש כלל אלא מתחזק 

והולך תמיד. ומתעלה יותר ויותר בעבודת הבורא בחי' התהלך לעלות מעלה מעלה.

ְך נַֹח" (ו, ט) "ֶאת ָהֱאלִקים ִהְתַהלֶּ

כתב בעל הטורים שם, ס"ת חכם, (תמיד לב.) ואפשר לומר שאיתא איזהו חכם הרואה 

את הנולד. יש לומר שנח היה לו נסיונות הדור המבול שעסקו בחמס וכדומה ואמר לעצמו 

הקב"ה ברא את העולם ויש לו הכח בעליונים ובתחתונים וצריך לשמוע בקול השם.

ונח ראה שדור המבול מורדים בה' ולא הולכים בדרך נכונה. והוא בחר ללכת בדרך 

השם ולכן כתוב את האלקים התהלך נח, ס"ת חכם שהבין שבסופו של דבר זה לא ימשיך 

כך.
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ֵניֶהם"  (ו, יג) י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמפְּ "כִּ

וכך  פרוטה,  ששוה  וגזל  פרוטה,  שוה  אינו  חמס  חנינא  א"ר  גזל?  ואיזה  חמס  איזהו 

היו אנשי המבול עושים היה אחד מהם מוציא קופתו מליאה תורמסים והיה זה בא ונוטל 

פחות משוה פרוטה וזה בא ונוטל פחות משוה פרוטה עד מקום שאינו יכול להוציא ממנו 

בדין א"ל הקב"ה אתם עשיתם שלא כשורה אף אני אעשה עמכם שלא כשורה. (מדרש רבה 

נח ל"א ה')

ונראה ללמוד מזה שאם אדם שומר עצמו גם מחלקים כאלו, השם נוהג עמו כשורה, 

צריך ליזהר לא לקחת מהשני אפילו פחות משוה פרוטה.

ָבה" (ו, טז) ה ַלתֵּ ֲעשֶׂ "צַֹהר תַּ

ר' חנניה ור' פנחס ר' אנין ור' הושעיא לא מפרשין ר' אבא בר כהנא ור' לוי מפרשין ר' 

אבא בר כהנא אמר חלון, ר' לוי אמר מרגליות, ר' פנחס משום רבי לוי אמר כל י"ב חדש 

מרגלית  אלא  בלילה  הלבנה  לאור  ולא  ביום  החמה  לאור  לא  צריך  לא  בתיבה  נח  שהי' 

היתה לו והי' תולה אותה ובשעה שהיא כהה הי' יודע שהוא יום ובשעה שהיתה מבהקת 

הי' יודע שהוא לילה, אמר רבי הונא וכו' ע"ש מדרש (נח פר' ל"א סימן י"א)

ונראה הי' שני סוגי' הנהגות טבע חלון, למעלה מהטבע מרגלית.

חלון כלפי חוץ, מרגלית כלפי פנים, ודו"ק.



חומש בראשית  פרשת נח  אור התורהממ

יק  ַצדִּ ָרִאיִתי  אְֹתָך  י  כִּ  ... ְלנַֹח  ה'  "ַוּיֹאֶמר 

ְלָפַני" (ז, א)

שאומרים  מצינו  עזריה,  בן  אלעזר  ר'  אמר  איתא  ג')  סימן  ל"ב  פרשה  רבה  (בראשית  במדרש 

מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו שכן הוא אומר בנח איש צדיק תמים היה 

שלא בפניו. וכתיב כי אותך ראיתי צדיק לפני בפניו. פירוש מוהר"ז, הטעם שלא אומרים 

טוב  וע"כ  והתפארות,  גאוה  לכלל  בא  בפניו  הרבה  אותו  שמשבחים  אדם  כי  שבחו  כל 

למעט בשבחיו בפניו ע"כ. 

וקשה לי -  למה אמר לו השם השבח כי אותך ראיתי צדיק, ולמה לא אמר לו כי אותך 

ראיתי תמים?

ואפשר לומר שפירוש תמים זהו לשון שלמות ופירוש צדיק הוא אדם שהולך בדרכי 

אמר  המבול  דור  כמו  רעים  מעשים  עשה  ולא  חומס  לא  שהוא  ראה  כשה'  ולכן  ה'.  רצון 

למה  ענין  ועוד  הקב"ה.  כלפי  שייך  לא  השלמות  עניו  שהוא  תמים  אבל  צדיק  שאתה  לו 

כשאומרים מקצת שבחו הוא לא מתגאה דהרי כל שבח נותן לאדם הרגשה טובה וזה יכול 

מעריכים  שלא  מרגיש  אדם  ואם  לשלימות  תמיד  שואף  האדם  והנה  גאוה.  לידי  להביא 

אותו מספיק אז לבו נשבר בקרבו ולא יבא לידי גאות.

אגב חשיבות שאדם לא יתגאה רק יהי' בענווה תמיד מובא בשם הרבי מקאריץ (אמרי 

פנחס השלם, מערכת ראש השנה, אות תנ"ח) שאמר אדם שהוא עניו בעיני עצמו אין דינים יכולין לשרות 

עליו. כיון שהוא בעיני עצמו אין, על מה יהיו שורין הדינים.
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ע"י אחדות התפילה מתקבלת יותר

ָבה" (ז, ט) אּו ֶאל נַֹח ֶאל ַהתֵּ ַנִים בָּ ַנִים שְׁ "שְׁ

נראה לפרש שנים מראה על אחדות לומר לא אחד.

הנה יש מפרשים שתיבה מרומז על תיבת התפילה. איתא מהריז"ל שלפני התפילה 

צריך לומר: הריני מקבל עלי מצוות ואהבת לרעך כמוך. משמעות אחדות עם חבירו, וזה 

פירוש שנים באו אל התיבה שלפני התפילה שיהיו אהבת ישראל וזה גורם לאחדות וכן 

איתא בגמ' (בבא בתרא דף י' ע"א) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי שיש חשיבות לחשוב 

על הזולת וככה להתחיל להתפלל.

כשאנו  מפני  פניך  באור  יחד  כאחד  כולנו  אבינו  ברכנו  אומרים  שאנו  כמו  ונראה 

מתייחס  שאתה  רואה  שהשם  ביותר  מתקבלת  התפילה  וכן  מיוחד.  ברכה  יש  באחדות 

לחברך ככה השם מתיחס אליך.

ָחָרָבה" (ז, כב) ר בֶּ "ִמּכֹל ֲאשֶׁ

פרט לדגים שבים (לב, יא) ואפשר לבאר שדגים כל הזמן קשורים למים וזקוקים תמיד 

סא  (דף  ברכות  שבגמרא  כמשל  להתקיים.  יכולים  לא  מים  בלי  אחד  ורגע  מהמים  לחיות 

אותם  שאל  מהמים,  קופצים  קטנים  שדגים  איך  וראה  ים  יד  על  שועל  עבר  שפעם  ע"ב) 

שרוצים  הגדולים  מהדגים  מפחדים  שאנו  להם  אחר  מהמים  קופצים  אתם  למה  השועל 

לבלוע אותנו אמר להם השועל בואו איתי ליבשה ואני אשמור עליכם אמרו לו אתה זה 

שאומרים עליך שאתה פקח שבחיות ואינו אלא אתה טיפש שבחיות מה במקום חיותינו 
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היינו במים שאנו קשורים לזה אנו מפחדים, במקום היבשה שאנו לא יכולים היינו היבשה 

על אחת כמה וכמה, ע"ש. 

בדור  חטאו  לא  ולכן  להקב"ה  דעתם  תמיד  מכוונים  למים  קשורים  שהדגים  בגלל 

ע"א)  מ"ב  דף  ח"ג  (זוהר  שאיתא  מה  להסביר  ואפשר  המבול,  בדור  נענשו  לא  גם  ולכן  המבול, 

שצדיקים נקראים נני ימה. דומים לדגים בגלל שהם קשורים תמיד לבורא עולמים.

 

אך נח רמז לארי'

ֶאר ַאְך נַֹח" (ז, כג) שָּׁ "ַויִּ

רש"י אחד הפירושים שם כתב שהארי הכישו שלא הביא אוכל בזמן, וקשה מהיכן 

מרומז שהארי' הכישו. ונראה שמרומז במלה אך שהוא נוטריקון ארי' כישו רמז לפירוש 

רש"י, וק"ל.

השינוי הנהגה אחר המבול - חסד - ואמונה

ח ֶאת ָהעֵֹרב ..." (ח, ז) לַּ  "ַוְישַׁ

פירש רש"י (שם) שאמר שיש לה שליחות בזמן אליהו להביא לו לחם ולכן היא חזרה, 

ואחר כך שלח את היונה לראות הכלו פני המים וחזרה היונה עם עלי זית בפיה ואמרה יהי 

רצון שיהיו מזונותי מרורים כזית בידי הקב"ה ואל יהי' מתוקים כדבש בידי בשר ודם (רש"י 

מעופפים  ולא  אלו  שני  דוקא  למה  וכן  חיים  בעלי  שני  של  המשמעות  מהו  מובן  ולא  שם) 

אחרים. 

ונראה לי שיש משמעות מאחד דוקא למעופפים האלו.
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והנה דור המבול נחתם גזר דינם בגלל שעסקו בגזל (סנהדרין דף ק"ח ע"א) כמאמר כי מלאה 

צריכים  היו  המבול  אחרי  אמנם  בגזל  מהשני  ולקחו  רחמו  שלא  יג)  ו,  (בראשית  חמס  הארץ 

לחזור בתשובה, וזהו התפקיד לעשות חסד ולכן עם העורב צריך לעשות חסד.

וכן היונה באה לומר שהפרנסה באה מהשם ולכן אמרה יהי' מזונותי בידי הקב"ה ואז 

לא יצטרכו לגזול.

ִפיָה" (ח, יא)  "ְוִהנֵּה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף בְּ

ופירש רש"י (שם) שהיונה התפללה יהי רצון שיהי' מזונותי מרורים בידי הקב"ה ואל 

יהי מתוקים בידי בשר ודם ע"כ. מה ענין התפילה שהתפללה היונה דוקא אחר המבול.

ונראה שכתוב בתורה (נח ו יג) כי מלאה הארץ חמס ופירש רש"י שלא נחתם גזר דינם 

אלא על הגזל (סנהדרין דף קח ע"א) גזל זה כסף שבא בקלות יחסית ואדם לא צריך לעבוד על זה 

ונקרא כאילו הם מתוקים בידי בשר ודם ומה היה סופם שבא עליהם מבול וזה לא היה 

הנהגה מוסרית. ולכן ביקשה יונה מעכשיו אחרי המבול שיהי' מרורים בידי הקב"ה בזיעת 

ובצדק  ביושר  לחמו  את  ומרויח  פרנסתו  על  עובד  וכשאדם  יט)  ג  (בראשית  לחם  תאכל  אפך 

ולא צריכים לגזול ולא יהי' יותר מבול.

טעם עונש של גשם דוקא

דור המבול נענשו בגשם למה לא בעונש אחר, ונראה דאיתא שהיו נוהגים דור המבול 

שאם בא אדם עם שק חיטים או פולים היו לוקחים כל אחד פחות משוה פרוטה וכך רוקנו 

לא  דבר  של  בסופו  אבל  פרוטה,  משוה  פחות  רק  שלקחנו  אומרים  והיו  השק  כל  את  לו 

נשאר לו כלום ( רבה פרשה ל"א ס"ק ה') וזה גם הי' הגשם שזה מורכב מטיפות אבל ביחד מצטרף 

למבול, והבן.
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כל בי' עשרה שכנתי' שרי'

כתוב אצל אברהם כשהתפלל על סדום - "אולי ימצאון שם עשרה" (בראשית יח, לב)

ולמה לא התפלל על פחות מזה, למד מנח ששם הי' פחות והי' המבול (רש"י שם). ונראה 

הטעם שאברהם אבינו ע"ה ביקש על העשרה.

צדיקים  עשרה  הי'  ואם  שרי'  שכינתא  עשרה  בי'  כל  ע"א)  ל"א  דף  (סנהדרין  שאיתא  מפני 

וביניהם יש השכינה בטח היו יכולים להשפיע על סדום להשתפר, אבל כשאין השכינה 

קשה לתקן.

בקידוש רבה לחתן תורה בפרשת נח

אנחנו עושים היום קידוש לכבוד גמרה של תורה כדאיתא (שהש"ר א, ט) עושים סעודה 

לגמרה של תורה.

הסעודה הזאת שונה מסעודת סיום שאדם עושה, בגלל כשאדם למד ומסיים מסכת 

הוא למד לבד עם עצמו אבל כאן זה סיום של כל הציבור שסיימו את התורה אחר שקראו 

במשך השנה ולכן זה שמחה משותפת, והיות שכולם שותפים ואוכלים ביחד, זה ביטוי 

של אחדות בחי' (תהילים קלג, א) הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, ואולי זהו תשובה 

על ענין דור המבול שלקחו אחד מהשני וכמאמר רז"ל (סנהדרין דף ק"ח ע"א) לא נכתב להם גזר 

דינם אלא על הגזל.

והנה אנחנו היום אוכלים ביחד ואחד לא לוקח מהשני וזהו לימוד התורה מלמדת את 

עושים  ולכן  ע"ב),  ל"ח  דף  נימה (יומא  כמלא  אפילו  לחבירו  שמוכן  מה  נוגע  אחד  שאין  האדם 

סעודה לסיומה של תורה ללמד לאדם שאחד לא יקנא לחבירו.



מהמה  אור התורה

לראות את הניסים בממון ובבנים וגו'

ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך  ַאְבָרם  ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר 

ית ָאִביָך" (יב, א) ָך ּוִמבֵּ ּוִמּמֹוַלְדתְּ

וברש"י (שם ב) ואעשך לגוי גדול לפי שהדרך גורמת לשלשה ברכות הללו שהבטיחו 

על הבנים ועל הממון ועל השם. עכ"ל.

ולכאורה איתא (עיין ברכות דף נח ע"א) שהשם לא עשה נס בחינם אם לא זקוקים לזה, א"כ 

למה אמר השם אמר לו לצאת ואח"כ השם עשה לו נס אם הי' נשאר שמה לא הי' זקוק 

לנס.

ואפשר לומר דהנה אברהם אבינו הלך בדרכי אמונה בכל אשר יפנה.

והנה שלשה הדברים השם הטוב ובנים וממון זהו הבסיס של החיים. והנה כולם ראו 

מה שיש לאברהם זה הי' למעלה מדרך הטבע שלמרות שהדרך ממעט את הממון, והנה 

כתוב אצל אברהם: ואברהם כבד מאוד במקנה (בראשית יג ב) וזה הי' לפלא ולנס, מזה למדו 

באי עולם שכל מציאותו הוא אמונה בהשי"ת וזהו הפרסום אלקות יתברך, וכן ע"י לידת 

יצחק, א"כ הנסים היו לראות הנהגת השם בבריאה ובטבע, והבן.



חומש בראשית  פרשת לך לך  אור התורהמומו

ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך  ַאְבָרם  ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר 

ָך" (יב, א)  ּוִמּמֹוַלְדתְּ

ברש"י (שם) לך לך להנאתך ולטובתך ע"כ.

מה המשמעות הנאה ומה זה טובה? הנאה הוא מה שאדם מרגיש הנאה בזה הפעולה 

טובך  שהודיע  מזה "ועוד  נהנה  לא  שהוא  אפילו  טוב  לו  עושה  שזה  וטובה  המצב.  ובזה 

בעולם" (רש"י שם).

ואפשר לומר "להנאתך" הכוונה שי' לו בנים שזה הנאה כמו שרש"י מביא ושם אעשך 

לגוי גדול כאן אי אתה זוכה לבנים ועוד שהודיע טבעך בעולם. שראו כולם    העניש את 

פרעה בעבור שרה וראו כולם שהוא איש אלוקים.

לו  שאין  ב.  מזה.  הנאה  לו  שיש  א.  האדם  אצל  מצבים  שני  שיש  לומר  אפשר  עוד 

הנאה אבל זה טובתו ולכן השם אמר לו שיהי' לו שני דברים גם הנאה וגם טובה. 

"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם" (יב, א)

רבי יצחק פירש שמעי בת וראי והטי אזנך (תהילים מה, יא) וגו'

אמר  דולקת  אחת  בירה  וראה  למקום  ממקום  עובר  שהיה  לאחד  משל  יצחק  א"ר 

לפי  כך  הבירה.  בעל  אני  לו  אמר  הבירה  בעל  עליו  הציץ  מנהיג.  בלא  זו  שהבירה  תאמר 

שהיה אברהם אבינו אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקב"ה ואמר לו 

אני הוא בעל העולם וכו'. (בראשית רבה פרשה ל"ט סימן א') 



מזמזחומש בראשית  פרשת לך לך  אור התורה

הענין הוא שהעולם מתנהג בהשגחה פרטית כמו שהבעש"ט אמר שאפשר לראות 

בכל דבר את ההשגחה, רק אדם צריך לחיות באמונה ולהכנס בנתיב של אמונה פשוטה. 

כמו שמצינו אצל אברהם שכתוב והאמין בה' ויחשבה לו צדקה (טו א).

ששאלו  הידוע  כמעשה  בהשגחה,  לראות  זוכה  אדם   - פשוטה  האמונה  כח  דרך 

אמר  שבשדה,  תולעים  על  אפילו  ההשגחה  לראות  אפשר  איך  הבעש"ט  של  תלמידיו 

עלים  עליו  מטלטל  שרוח  ראו  לשדה  כשהגיעו  לשדה.  אתו  שיצאו  לתלמידיו  הבעש"ט 

שנשרו מהעצים שהיה בשדה. אמר להם הבעש"ט שישימו לב לאחד מהעלים שמרחף 

מרחף  שבחרו  העלה  איך  סימנים  לעצמם  ונתנו  מסוים  עלה  בחרו  התלמידים  באויר, 

באויר. העלה היה עולה ויורד למעלה ולמטה לפי הרוח המנשבת באויר. התלמידים ריכזו 

אל  נח  והעלה  שקטה  הרוח  בינתיים  ממנו.  עין  הרפו  ולא  המיוחד  העלה  על  מבטם  את 

האדמה, והבעש"ט אמר להם להרים את העלה וראו שבזמן הזה נולדו תולעים חדשים 

והעלה היה להם לצל וראו בעיניהם את ההשגחה המיוחדת של העלה.

וזהו ראו בעיניהם והתבוננו בהשגחה, שבכל דבר כמו אברהם שרצה לראות מי בעל 

הבירה ואז התגלה לו ה'.

כשאדם חושב על שם הוי' מביא ברכה

ָרָכה" (יב, ב) ָך ְלגוֹי גָּדֹול ... ֶוְהֵיה בְּ "ְוֶאֶעשְׂ

לאדם  ברכתי  בידי  היו  עכשיו  עד  בידך  נתונות  הברכות  ברכה  והיה  (שם)  רש"י  וכתב 

ונח, ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ, ע"כ. 



חומש בראשית  פרשת לך לך  אור התורהמחמח

ונראה שזכה אברהם שהוא יברך, דהנה כתוב בתהילים (טז) שויתי ה' לנגדי תמיד. כי 

מימיני בל המוט, לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח ע"כ. משמע שאם אדם 

חושב שויתי השם אז הוא שלום והוא שמח, ובשרו ישכון לבטח. וזהו רמז ב"והיה" שזה 

טוב, והיה במספר קטן הוא טוב, 17 וזהו פירוש והיה אם תחשוב תמיד על שויתי השם, 

זהו ברכה והבן היטב.

וענין שאברהם יכול לברך, משום דאיתא צדיקים דומים לבוראם. כמו שנאמר (ספרי 

ואצל  אפים,  ארך  אתה  אף  אפים  ארץ  אני  מה  רחום  אתה  אף  רחום  אני  מה  מט)  פרשה  עקב 

כח  קיבל  שלכן  לומר  אפשר  לכן  חסד  שעושה  הקב"ה  וכמו  חסד  שעשה  ראינו  אברהם 

של ברכה.

וכמו שהקב"ה מברך את ישראל, וכמו דכתיב ה' יברך את עמו בשלום (תהילים ל יא).

להודות להשם על כל דבר

ְרֶאה ֵאָליו" (יב, ז)  ַח... ַהנִּ ם ִמְזבֵּ ֶבן שָׁ "ַויִּ

רש"י (שם) ויבן שם מזבח על בשורת הזרע, וכו'.

לפני  עוד  מזבח  לו  ובנה  לה'  אודה  שכבר  אבינו  אברהם  של  המיוחד  והחשיבות 

לשמוח  שצריך  השם  בעבודת  דרך  מזה  ללמוד  צריך  ואדם  הבשורה,  על  רק  שהתקיים, 

על  רק  לה'  אודה  שאברהם  הטוב  להכרת  שייך  וזהו  הראשונם,  בשלבים  כבר  ולהודות 

הבשורה.



מטמטחומש בראשית  פרשת לך לך  אור התורה

חסד לעשות גם בבית

ֵאל  ְלֵבית  ֶדם  ִמקֶּ ָהָהָרה  ם  ִמשָּׁ ק  "ַויְַּעתֵּ

ית ֵאל ִמיָּם ..." (יב, ח) ַויֵּט ָאֳהלֹה בֵּ

רש"י (שם) "אהלה" כתיב בתחלה נטה את אהל אשתו ואח"כ את שלו, ע"כ.

היה  לשני  וטוב  חסד  לעשות  שיכל  מקום  כל  החסד  איש  היה  אברהם  ומשמעותו 

עושה וזה נקרא איש חסד שלא רק עושה חסד בשביל אחרים שיש לו כבוד. זה גם טוב 

בבית  עושה  שאדם  יותר  הגדול  החסד  אבל  זה,  על  שכר  גם  ויש  טוב  עושה  זאת  למרות 

שאין לו כבוד ובינו לבין עצמו זהו חסד אמיתי וזהו רואים אצל אברהם שקודם כל דאג 

כגופו  אהבה  ע"ב)  סב  דף  (יבמות  בגמרא  שכתוב  מה  מתאים  זה  ואולי  לעצמו,  ואח"כ  לאשתו 

ומכבדה יותר מגופו.

 לעשות מצוות גם בדרך

ה" (יב, ט) ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהנְֶּגבָּ סַּ "ַויִּ

רש"י (שם) הלך ונסוע הנגבה להגיע לדרומה של א"י. להר המוריה. ע"ש.

אברהם היה לו שאיפה להגיע יותר ויותר לקדושה להתקרב להשם וכל מגמתו הוא 

כל  חני'  בזמן  לפעמים  נסיעה,  בזמן  לפעמים  הליכה,  בזמן  לפעמים  להקב"ה,  להתחבר 

מצב ובכל עת יש מצוות שאפשר לעשות בין אדם למקום וכן בין אדם לחבירו לפעמים 



חומש בראשית  פרשת לך לך  אור התורהננ

רואים בדרך שמשהו זקוק לעזרה ועוזרים לו ואם אדם ירצה לחפש מצוות ימצא הרבה, 

למשל אם אדם נוסע בדרך יכול לקחת עוד שתיה או עוד כוס אולי מישהו יהי' זקוק ואז 

עושה חסד או דבר מאכל, וזהו מרומז בסופי תיבות ויסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה סופי 

תיבות עם הכולל זהו במספר קטן הוא 26 כמנין שם הוי'.

ולא תאמר אני העשרתי

צֹאן  לוֹ  ַוְיִהי  ֲעבּוָרּה  בַּ ֵהיִטיב  "ּוְלַאְבָרם 

ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים ַוֲעָבִדים..." (יב, טז)

ובהמשך אחרי שאברהם ניצח במלחמה עם המלכים והביא למלך סדום את הנפש 

אמר  כא).  יד  (שם  ָלְך  ַקח  ְוָהְרֻכׁש  ַהנֶֶּפׁש,  ִלי  ן  תֶּ לאברהם  אמר  סדום  שמלך  כתוב  והרכוש, 

ר ָלְך; ְולֹא  ל ֲאשֶׁ ח ִמכָּ רֹוְך ַנַעל ְוִאם ֶאקַּ אברהם למלך סדום ֲהִרמִֹתי ָיִדי וגו' ִאם ִמחּוט ְוַעד שְׂ

י ֶאת ַאְבָרם. (שם יד כב-כג) והשביע אברהם שלא יהנה, ולכאורה מגיע לו  ְרתִּ תֹאַמר ֲאִני ֶהֱעשַׁ

ע"פ דין וכפי המבואר בגמ' המציל מזוטו של יום הרי אלו שלו (בבא מציעא דף כב ע"א) א"כ גם 

מצד  לאברהם  מגיע   - והצילם  אברם  ובא  החפצים  את  ולקחו  סדום  את  נצחו  המלכים 

הדין.

לו  בא  שזה  אומרת  זאת  העשרתי,  אני  אמר  ולא  לאברהם  נתן  פרעה  התירוץ:  אלא 

מצד ההשגחה ע"י הנס שה' עשה עם שרה. אבל כאן היה כדרך מלחמה ומלך סדום רצה 

להתגאות בזה שבגללו העשיר אברהם ואז זה מוריד מהשגחה שהשם נתן לו - ולכן לא 

רצה לקחת.



נאנאחומש בראשית  פרשת לך לך  אור התורה

ברכה בזכות האשה

ֲעבּוָרּה" (יב, טז) "ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב בַּ

איתא בגמרא א"כ חלבו לעולם יהי זהיר בכבוד אשתו שאין הברכה מצויה בתוך ביתו 

ונראה  ע"א),  נט  מציעא  (בבא  בעבורה  היטיב  ולאברהם  שנאמר  אשתו,  בשביל  אלא  אדם  של 

הטעם דכתיב (ישעי' כו ד) בי-ה השם צור עולמים, ומקשה הגמרא (מנחות דף כט ע"ב) שהשם ברא 

שני עולמים עולם הזה ועולם הבא ואיני יודע אם ביו"ד או בה"א וממאי דכתיב בהבראם 

משמע בה"א ברא העולם הזה וביו"ד העולם הבא ע"ש.

והנה כתוב (סוטה דף יז ע"א) איש ואשה שכינה שרויה ביניהם והיינו התחברות היו"ד של 

נברא  ובה"א  אליו  מצטרף  הה"א  אז  אשתו  את  מכבד  אדם  ואם  אשה,  של  והה"א  איש 

העולם הזה ולכן יש לו פרנסה בעולם הזה. והבן.

עבירה גוררת עבירה

כָּר ַויֱֶּאַהל ַעד ְסדֹם" (יג, יב) ָעֵרי ַהכִּ ב בְּ "ְולוֹט ָישַׁ

רש"י ויאהל נטע אהלים לרועיו ולמקנהו עד סדום, ואנשי סדום רעים, ואעפ"כ לא 

הגיע  איך  אברהם  עם  הי'  הזמן  כל  הלא  קשה  לכאורה  עכ"ל.  עמהם  מלשכון  לוט  נמנע 

שעזב אברהם שעסק בחסד והתחבר לסדום שהי' הפוך מחסד.

אלא שאיתא ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. (שם יג ז) ופירש רש"י 

(שם) לפי שהיו רועי לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות אחרים, ע"כ.



חומש בראשית  פרשת לך לך  אור התורהנבנב

גוררת  עבירה  מב)  סד  (אבות  אבות  בפרקי  ואיתא  הגזל,  מן  נהנו  שהבהמות  אומרת  זאת 

עבירה זאת אומרת שאם עושים עבירה אחת זה גורם לעשות עוד עבירה, ועכשיו מובן 

בגלל שרועי לוט נהנו מהגזל ולוט אכל מהבהמות הללו נמשך לבו אח"כ גם לרע ולכן עבר 

לעיר סדום שהם היו רעים וחטאים, והבן.

ְתִהי  ָנא  ַאל  לֹוט  ֶאל  ַאְבָרם  "ַוּיֹאֶמר 

י   כִּ רֶֹעיָך  ּוֵבין  רַֹעי  ּוֵבין  ּוֵביֶנָך  יִני  בֵּ ְמִריָבה 

ים ַאִחים ֲאָנְחנּו" (יג, ח) ֲאָנשִׁ

אברהם אבינו היה איש חסד וחסד שייך במישורים שונים. הנסיון הקשה הוא לפעמים 

דוקא באנשים קרובים ביותר: אח, חבר טוב, משפחה קרובה - שמה היצר לפעמים חזק 

של  מהתנהגות  נפגע  אדם  לפעמים  לו,  אמר  שהשני  מדיבור  נפגע  אדם  לפעמים  יותר. 

השני שלא כיבדו כרצונו או כמו שהוא חושב שהשני צריך להתייחס אליו. 

ומה הדרך לא להיפגע ולהמשיך את הקשר כמו שהי' מתחילה? על זה כתוב בתורה 

לחיות  צריך  שאדם  כז)  יח  (בראשית  ָוֵאֶפר"  ָעָפר  ביטול "ָאנִֹכי  בבחי'  הי'  אברם  אברם,  ויאמר 

כי "אנשים  במריבות  לעסוק  לנו  אסור  בינינו,  מריבה  תהיה  נא  אל  להיפגע,  ולא  בביטול 

אחים אנחנו". אנו זקוקים להיות באחדות ולא בפירוד אפילו הפירוד הוא במקום שאחד 

גר במקום אחד והשני במקום אחר אעפ"כ הקשר הנפשי צריך להיות שלם אחד עם השני 

בחי' "אחים" אחוה וריעות, חוץ אם השני לא נוהג כשורה צריך מרחק ממנו.



נגנגחומש בראשית  פרשת לך לך  אור התורה

הפרדה חלקית

ֶרד ָנא ֵמָעָלי" (יג, ט) "ִהפָּ

לבין  גזל  על  ועברו  אחרים  בשדות  שרעו  לוט,  רועי  בין  מחלוקת  שנוצר  כתב  רש"י 

רועי אברהם שלא רצו לרעות בשדות אחרים ע"ש. 

ונראה שהלכו ביחד לרעות בשדות ואז פרשו רועי אברהם למקומות שהשדות לא 

שהשם  טענו  לוט  רועי  אחרים.  בשדות  לרעות  הלכו  לוט  רועי  לעומת  לאנשים  שייכים 

הבטיח לאברהם את הארץ, ולוט הוא היורש ואברהם אמר שעדיין לא הגיע הזמן והארץ 

לא שייך עדיין לאברהם, וזה שאמר אברהם ללוט הפרד נא מעלי ר"ת מ'תנה ע'כשיו ל'א 

י'ש.

ומזה  וקרובים  ידידים  נשאר  אבל  ביחד,  נרעה  שלא  זה  טכני  לצורך  רק  ממני  תפרד 

למדים שאח"כ שלוט נשבה בא אברהם אעפ"כ והציל אותו מיד המלכים, והבן.

ֶרד ָנא ֵמָעָלי" (יג, ט) "ֲהלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ִהפָּ

(עיין בזוהר לך פד ע"א) א"ר שמעון, לוט ביקש לחזור לע"ז שעבדו יושבי הארץ, וסוף המקרא 

מוכיח והפריזי אז יושב בארץ, ומנין שלוט חזר לסורו לע"ז שנאמר (בראשית יג יא) "ויסע לוט 

מקדם" מהי מקדם מקדמונו שלעולם, היינו מהשם שהוא קדם.



חומש בראשית  פרשת לך לך  אור התורהנדנד

אברהם כל עבודתו הי' אמונה בבורא ולא בכל מיני מחשבות שלא קשורות לאמונה, 

ואפשר לומר ממה שאמרו חז"ל (אבות פ"ד מ"ב) עבירה גוררת עבירה, שבזה שרועי לוט רעו 

מתפרנסים  ישראל  דאיתא  כמו  באמונה  הראשון  הפגם  זהו  מהגזל  ונהנו  אחרים  בשדות 

שלא  לשמור  צריך  הי'  לוט  וגם  המדרש)  בשם  יתרו  פרשת  מגדים,  ובנועם  משה,  בישמח  (מובא  אמונה  בזכות 

ירעו בהמותיו בשדות גזל, מתוך אמונה שהם יכולים למצוא אוכל במקומות שלא צריכים 

לגזול, אבל בגלל חוסר אמונה הלך במקומות שהם לא שלו ולכן גררה אחריו המחשבה 

לעבוד עבודה זרה (כמבואר בזוהר שם) והבן.

לחיות ביחד גם בזמן מריבה

ְתִהי  ָנא  ַאל  לֹוט  ֶאל  ַאְבָרם  "ַוּיֹאֶמר 

יִני ּוֵביֶנָך ..." (יג, ח) ְמִריָבה בֵּ

ביחד  להיות  אפשר  אי  אם  ולכעס,  למריבה  להכנס  לא  מהאבות  ללמוד  צריך  אדם 

בגלל חלוקי דעות צריך להסביר את זה בדרך שלום, לדבר אחד עם השני ולהסביר את 

והבנה,  הדברות  של  בדרך  המחלוקת  ענין  את  ולסדר  לשני  אחד  של  והקשיים  המניעים 

ואפילו לעודד אחד את השני שימצא את דרכו בברכה, ואפילו לדאוג לעזור אחד לשני 

השמאל  אם  וגו'  לפניך  הארץ  כל  הלא  שאמר  אברהם  אצל  שמצינו  כמו  הצורך.  בזמן 

זהו  ולעזר  למגן  לך  ואעמוד  ממך  אתרחק  לא  תשב  אשר  בכל  רש"י  ט)  יג  (שם  וגו'  ואימנה 

לשני  אחד  יפריע  שלא  לקשר  דרך  למצוא  ביניהם  דעות  חילוקי  למרות  בריאה  גישה 

ולהיות לעזר בזמן הנכון.



נהנהחומש בראשית  פרשת לך לך  אור התורה

אדם מרים ידים להתעטף בציצית

"ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה' ֵאל ֶעְליוֹן" (יד, כב)

עליון כאן רמז על הציצית והתפילין. בזמן שאדם מתעטף בציצית צריך להרים את 

עליו  להשים  בכדי  היד  את  להרים  צריך  תפילין  כשמניח  וכן  הציצית,  את  להרים  הידים 

התפילין וזה מרומז אם מחוט מרומז על ציצית ושרוך על תפילין, והבן.

עוד יש לפרש הרמותי ידי וגו' רמז שאדם צריך להחזיק הציצית בידו.

כמו  והאדם,  השם  בין  אות  הוא  שתפילין  שמובא  כמו  תפילין  על  רמז  עליון  לא-ל 

וזהו  להשם,  המח  לשעבד  ראש  של  ותפילין  הלב  לשעבד  יד  של  תפילין  אומרים  שאנו 

המשמעות "לא-ל עליון" רמז לקשר הנ"ל.

הציצית מרמזת על מצוות השם

רֹוְך ַנַעל" (יד, כג) "ִאם ִמחּוט ְוַעד שְׂ

מהו המשמעות 'אם מחוט עד שרוך נעל' ולמה דוקא שני המצוות, ולמה זה למלחמה? 

רק כתוב אצל היוצא למלחמה, הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו (דברים כ ח).

הכוונה מי שאין לו מצוות (סוטה דף מד ע"א) אמנם בציצית כתוב (במדבר טו לט) וראיתם אותם 

מלמעלה,  שמור  הוא  אז  מצוות  רק  עבירות  לו  כשאין  ואז  השם,  מצוות  כל  את  וזכרתם 

והבן.



 אור התורהנונו

לעשות כפי יכלתו

ַתח ָהאֶֹהל" (יח, א) ב פֶּ "ְוהּוא ֹישֵׁ

לכאורה לא מובן הרי אברהם אבינו היה נחשב החולה כמבואר ברש"י שה' בא לבקרו 

ביקור חולים ומזה אנו למדים לעשות חסד, וחז"ל אמרו (סוכה כה ע"א) העוסק במצוה פטור 

מן המצווה א"כ למה הי' צריך לטרוח עצמו.

ואפשר לומר שאברהם באמת לא ה' יכול לטרוח באורחים אבל חשב לישב על יד 

הדלת אני יכול לכל הפחות לרצות לקבל אורחים. וזה המעט שיכול לעשות. והנה חז"ל 

אמרו (אבות פד, מב) מצוה גוררת מצוה ואחרי שישב לרצות לקבל אוחרים יכול אח"כ לכבדם 

ולטרוח אחרי האורחים שבאו אליו כמאמר (בראשית יח, ד) "יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם" 

- וכן טרח להביא לכם אוכלים ומעדנים.

לראות גילוי ההשגחה העליונה

ב  ֹישֵׁ ְוהּוא  ַמְמֵרא  ֵאלֵֹני  בְּ ה'  ֵאָליו  "ַויֵָּרא 

ַתח ָהאֶֹהל" ( יח, א) פֶּ

מהו המשמעות וירא אליו? משמעות שאברהם ראה את השם. מה מלמדנו הביטוי 

וירא, למה לא כתב שהשם בא לאברהם לראות מה שלומו? ונראה דאיתא בפתח אלי' 



נזנזחומש בראשית  פרשת וירא  אור התורה

שמבינים  שרשרת  כמו  א.  היינו  אלה,  משמעויות  בשתי  לאדם  מתגלה  יתברך  שהשם 

הגילוי וב. דרך סיבה היינו גורם טבעי ולא טבעי, שמגלה ההשגחה.

וזה הדיוק שאברהם עא"ה ראה את ה' בזמן המיצר שלו, וזה היה התהליך הראשון 

אחרי ברית המילה. להורות כשיורד ההסתר פנים יש גילוי אלקות והבן.

"ַויֵָּרא ֵאָליו ה' ..." (יח, א)

הקב"ה  ובא  היה  למילתו  ג'  יום  חנינא  בר  חמא  בי  אמר  פו)  (ב"מ  בגמרא  איתא  הנה 

מזה  למדים  החולים,  לבקר  הקב"ה  שממדת  ע"א)  יד  (סוטה  בגמ'  איתא  וכן  לשלומו.  ושאל 

איך להתנהג במדות טובות, לעשות חסד, ולבקר החולה, כדאיתא בפרשת ראה אחרי ה' 

תלכו וגו' ובו תדבקון (דברים יג, ה) ושואלת הגמרא (סוטה יד ע"א) וכי אפשר לדבק בשכינה אלא 

הדבק במדותיו מה הוא רחום אף אתה רחום וכו' מה הוא מבקר חולים וכו' מזה למדים 

החשיבות של חסד, וזהו נקרא דביקות שדבקים במדות של הקב"ה.

וכן מצינו אצל רבי עקיבא שהלך לבקר החולה ואמר כמה חשיבות יש בזה.

ָך" (יח, ג) "ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני... ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבדֶּ

ויאמר  דכתיב  השכינה  פני  מקבלת  אורחים  הכנסת  גדולה  רב  אמר  יהודה  רבי  אמר 

אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור (שבת דף קכז ע"א) לכאורה לא מובן למה גדולה 

הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, שזה השכינה שזוכים אנו לכבדו ולקבלו?



חומש בראשית  פרשת וירא  אור התורהנחנח

רק איתא (ספרי פנחס כח ח) נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, א"כ העיקר זה לעשות 

איך  ראה  והשם  לכבדם  אברהם  רץ  אז  לאכול,  אורחים  שבאו  כאן  א"כ  הבורא  רצון 

שאברהם מכבד ורצונו לקבל אורחים, ועל זה ויתר ה' שיותר טוב שיכבד אורחים ממה 

שיהי' על ידו שזה רצונו, והבן היטב.

ֵאלֵֹני ַמְמֵרא" (יח, א) "ַויֵָּרא ֵאָליו ה' בְּ

צריך  ואדם  השגחה,  לאדם  מראה,  שהשם  הסיבות  וסיבת  העלות  עלת  הוא  אנת 

האמונה  תכלית  וזה  אליו,  התגלה  שהשם  וירא -  עם  מתחיל  וזה  לזה,  לב  ולשים  לראות 

לראות השגחה.

לעשות חסד לאדם ששונה מדעותיו

ַחת ָהֵעץ" (יח, ד) ֲענּו תַּ "ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהשָּׁ

 מדת הגמ"ח של אברהם שנתן לאכול אפילו שהם היו שונים מדעותיו, כמו שאיתא 

ורחצו רגליכםשמשתחוים לעפר רגליהם (ב"מ פו ע"ב) ואעפ"כ נתן להם לאכול.

 

חסר סעודה דיבור

לקבלו  ב.  לאכול  לו  לתת  להשני  שחסר  מה  כל  לתת  א.  חסד:  של  דרגות  הרבה  יש 

נוטריקון  חסד  וזהו  נעימים.  דיבורים  אתו  לדבר  האוכל  אחרי  אתו  ללכת  ג.  יפות.  פנים 

ח'סר ס'עודה ד'יבור.



נטנטחומש בראשית  פרשת וירא  אור התורה

המתנה לענייך מבטל גזירה

ִקפּו ..." (יח, טז) "ַויַּשְׁ

רש"י (שם) כל השקפה שבמקרא וגו' חוץ מהשקיפה ממעון קדשך (דברים כו, טו) שגדול כח 

מתנות עניים שהופך מדת הרוגז לרחמים (רש"י שם) ואפשר דאיתא (שבת דף קנ"א ע"ב) כל המרחם 

על הבריות מרחמים עליו מן השמים, פעם היה בימי הר"י בצפת שהיה עני שהתפלל לה' 

שלא עוזרים לו והר"י ביקש שיביאו לו אוכל ובגדים ונהפך הגזירה לרחמים.

אברהם הלך עם המלאכים

הֵֹלְך  ְוַאְבָרָהם  ים...  ָהֲאָנשִׁ ם  ִמשָּׁ "ַויָֻּקמּו 

ָחם" (יח, טז) לְּ ם ְלשַׁ ִעמָּ

ללותם כסבור אורחים הם (רש"י שם) וקשה הלא ידע שהם מלאכים שבאו לבשרו על 

שרה וכן לרפאותו, ואפשר לומר שהיות ברגע הראשון שראה אותם חשב שהם אנשים 

אורחים ולא מלאכים א"כ רצה ללוותם, ולכן לא רצה לבטל מה שהתכוון מתחילה והלך 

ללוותם.

צדקה וחסד

יתוֹ  בֵּ ְוֶאת  ָניו  בָּ ֶאת  ְיַצוֶּה  ר  ֲאשֶׁ "ְלַמַען 

ַאֲחָריו" (יח, יט)

ר"ת יצוה יעשה צדקה וחסד היום הכוונה כל יום לעשות חסדים וק"ל.



 אור התורהסס

ֶאת  ַרְך  בֵּ וה'  יִָּמים  בַּ א  בָּ ָזֵקן  "ְוַאְבָרָהם 

ּכֹל" (כד, א) ַאְבָרָהם בַּ

שאברהם לא הי' לו רק את יצחק, ורש"י שם כתב בכל עולה בגמ' בן ע"כ. 

וזה פירוש בכל שזה הכל שהי' לו, אברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל, 

ר"ת מספר קטן יצחק כמנין 19.

ּכֹל" (כד א) ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם בַּ "וה' בֵּ

הנה איתא בגמרא יומא (דף כח ע"ב) א"ר חמא ב"ר חנינא מימיהם של אבותינו לא פסקה 

ישיבה מהם, אברהם זקן ויושב בישיבה היה שנאמר ואברהם זקן, ע"כ. 

ונראה לומר שאברהם למד תורה שבכתב שזה יהי' הבסיס ואח"כ באו חכמים בכל 

דור והוסיפו תורה שבע"פ שנתנה מסיני ג"כ כגון גמרא, כמו שאיתא שכל מה שתלמיד 

עתיד לחדש ניתנה למשה מסיני, (ירושלמי פאה פ"ב ה"ו) וזה מרומז בכל. ב' מתחיל בראשית ל' 

סוף התורה לעיני כל ישראל כ' כתובים והבן.



סאסאחומש בראשית  פרשת חיי שרה  אור התורה

ּכֹל" (כד, א) ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם בַּ "וה' בֵּ

איתא בגמרא (ב"ב טז ע"ב) רבי שמעון בן יוחאי אומר אבן טובה היתה תלויה בצאוורו של 

אברהם אבינו וכל חולה שהי' רואה אותה מיד נתרפא.

למה צריך לבוא לאברהם ולא לקחו האבן?

שחרית  תפילת  תיקן  אבינו  שאברהם  ע"ב)  כו  (דף  ברכות  בגמ'  דמבואר  לרמוז  ונראה 

וזהו  בזה  האנשים  את  חיזק  ואברהם  ובטחון.  אמונה  בדרכי  הלך  וכן  וגו'  וישכם  שנאמר 

רמז שאבן היתה תלויה בצווארו של אברהם. הצואר מרמז על דיבור ותפלה, ואבן מרומז 

על אמונה בטחון נצחיות שהם ר"ת אבן. וזה ר"ת של בכל כולם באו לאברהם.

 

 



 אור התורהסבסב

 להרבות בתפילה

ר ִיְצָחק  לה'" (כה, כא) "ַויְֶּעתַּ

ויעתר הרבה והפציר בתפלה (רש"י שם) אדם צריך לדעת שצריך להיות קשור להשם 

כמו שכתוב בתהלים (טז ח) שויתי השם לנגדי תמיד, והקושי שבא לאדם זהו בכדי שיבקש 

מה  וזה  הקב"ה  עם  האדם  את  מקשר  להשם  התפילה  של  והדיבור  תפלה  בדרך  מהשם 

לא  לפעמים  האדם  אבל  ע"א)  ס"ד  דף  (יבמות  צדיקים  של  לתפלתן  מתאוה  שהקב"ה  שכתוב 

מספיק מקושר להשם ולכן הקושי בא לקשר אותו יותר. ולכן לפעמים התפילה הראשונה 

שעדיין לא נענה  לא מתקבלת מספיק ולכן יש מקום להמשיך ולהתפלל ולא להתיאש. 

מלמעלה וזה אנו רואים אצל יצחק כפי שרש"י מפרש, הרבה והפציר עד שהשם נתפייס 

ונתפתה לו וקיבל את תפלתו.

שני תפילות של אברהם ושל יצחק

"ַויֵָּעֶתר לוֹ  ה'" (כה, כא)

וברש"י (שם) לו ולא לה, שאין דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק וכו', 

ע"כ. מה הדיוק שרש"י מביא צדיק בן צדיק.

יצא  זרע,  לך  יקרא  ביצחק  כי  לו  אמר  והשם  בן,  לו  שיהי'  התפלל  שאברהם  ונראה 

שהיה שני תפילות אחד של אברהם ואחד של יצחק. לכן אינו דומה צדיק בן צדיק שהיו 



סגסגחומש בראשית  פרשת תולדות  אור התורה

בתואל,  אבי'  של  ולא  רבקה  של  אחת  תפלה  רק  היתה  רבקה  אצל  אמנם  תפילות,  שני 

והבן.

"ַויֵָּעֶתר לוֹ  ה'" (כה, כא)

למה השם שמע קודם בקול תפלתו.

הנה איתא בגמ' (בבא קמא דף צ"ב ע"א) שהמתפלל בעד חבירו הוא נענה תחלה. והנה כתוב 

ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא, הי' אכפת לו שהיא עקרה ואין לה ילדים ואז 

התחיל להתפלל, ולכן השם קיבל את התפילות שלו קודם.

 

המשמעות הרוחנית מהטבע

ן  ּה ַוּתֹאֶמר ִאם כֵּ ִקְרבָּ ִנים בְּ ְתרְֹצצּו ַהבָּ "ַויִּ

ֶלְך ִלְדרֹׁש ֶאת ה'" (כה, כב) ה זֶּה ָאנִֹכי ַותֵּ ָלמָּ

ברש"י (שם) רבותינו דרשו מהי רציצה כשהיתה עוברת ע"י שם ועבר יעקב רץ לצאת 

ע"ש. מה ענין שהלכה לדרוש את השם. והענין הוא שאדם לפעמים מרגיש רגשות שונות 

לחשוב  לו  יש  שלו  יציבות  החוסר  של  המשמעות  מהו  יודע  ולא  שונים  מצבים  לו  ויש 

אולי יש כאן משמעות רוחנית וצריך לדרוש מה השם רוצה ממנו. ועל איזה חלק רוחני 

עליו לשים לב אם לשנות את דעותיו או אולי המצוות צריכים תיקון. וכשמקבל בהירות 

על עבודת הנפש לו אז הוא נרגע, וזהו שמוצאים אצל רבקה שהלכה לדרוש את השם. 

אחרי שהרגישה שינויים עם שם ועבר קדושה וכן הפוך. ואחרי שדרשה את השם נרגעה. 

והבן.



חומש בראשית  פרשת תולדות  אור התורהסדסד

למצוא את הטוב

ַצִיד  ֹיֵדַע  ִאיׁש  ו  ֵעשָׂ ַוְיִהי  ָעִרים  ַהנְּ לּו  ְגדְּ "ַויִּ

י  כִּ ו  ֵעשָׂ ֶאת  ִיְצָחק  ַויֱֶּאַהב  ֶדה...  שָׂ ִאיׁש 

ִפיו..." (כה, כז-כח) ַצִיד בְּ

פירש רש"י (שם) יודע ציד לצוד ולרמות את אביו בפיו ושאלו אבא היאך מעשרין את 

המלח ואת התבן כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות (תנחומא) ע"כ.

ולכאורה לא מובן שיצחק לא ידע שעשיו מרמה אותו.

ונראה לומר שיצחק ידע שעשו הוא עשוי עם כל המשמעות שבו. שהרי בהמשך אנו 

מוצאים שבא יעקב ליצחק להביא לו המטעמים שאלו יצחק מדוע זה מהרת לבוא היום 

בני, אמר לו יעקב כי הקרה ה' לפני היום, אמר לו גש בני שאין שם השם מצוי בפיו של 

עשו, א"כ איך יצחק אהב את עשיו.

עשיו  את  אליו  משך  ולכן  לקדושה  עשו  את  לקרב  רצה  שיצחק  לומר  אפשר  אלא 

התבן.  מעשרין  כיצד  ושאל  עשו  וכשבא  טוב,  דבר  בו  למצוא  סיבה  וחיפש  אותו  וקירב 

אפשר לחשוב שעצם הענין שרוצה לעשר ומדבר על זה גם זהו משהו טוב. ובדרך זה ניסה 

לקרב אותו. ומצינו שזה עזר, שלא רצה עשיו לפגוע ביעקב כל זמן שיצחק היה חי כמאמר 

יקרבו ימי אבי ואהרגה את יעקב אחי (בראשית כז מא).

 ומזה אפשר ללמוד שטוב תמיד לראות בזולת איזה דבר טוב וע"י זה אפשר לקרבו 

לקדושה, אפילו קצת טוב זה גם התחלה טובה.



סהסהחומש בראשית  פרשת תולדות  אור התורה

ַמנֵּי  ַמִים ּוִמשְׁ ל ַהשָּׁ ן ְלָך ָהֱאלִֹקים ִמטַּ "ְוִיתֶּ

ָהָאֶרץ ..." (כז, כח)

ברש"י (שם) ד"א מהו האלקים בדין אם ראוי יתן לך ואם לאו לא יתן לך אבל לעשו 

אמר משמני הארץ וכו' ישראל שהוא בעל אמונה ומצדיק עליו הדין לא יקרא עליך תגר 

וכו' ע"כ. מהו המשמעות שיש בזה דין.

כמאמר  עוה"ב  לו  שיהי'  כדי  בעוה"ז  מצוות  לעשות  האדם  שמטרת  לומר  ואפשר 

לעשות  המשמעות  לטרקלין.  להגיע  בכדי  בפרוזדור  עצמך  הכן  מט"ז)  (פד  אבות  בפרקי 

מעשים טובים וללמוד תורה, בכדי לזכות לחיי עולם הבא, א"כ אפשר לומר אם יהי' ראוי 

הכוונה שעושה מעשים טובים אז יקבל הטל מהשמים, ואם לא, יהי' מצב שלא יהי', בכדי 

להגיע  האדם  את  לעורר  המניעה  א"כ  היצר,  על  ולהתגבר  לתכלית  להגיע  האדם  לעורר 

לטוב. ואז האדם מתאמץ להגיע לתורה ולמעש"ט והבן.

המעביר על מדותיו מוחלין לו עוונותיו

ת  בַּ ָמֲחַלת  ֶאת  ח  קַּ ַויִּ ו...  ֵעשָׂ "ַויֵֶּלְך 

ן ַאְבָרָהם..." (כח, ט) ָמֵעאל בֶּ ִישְׁ

ואיתא בירושלמי (בכורים פג ה"ג) ויקח את מחלת וכו' מחלת שמה והלא בשמת שמה, 

אלא מלמד שנמחלו לו כל עונותיו, מכאן לחתן שמוחלין לו כל עונותיו ע"כ. לכאורה לא 

מובן אם חתן בונה בית ושמח עם עצמו מה מקום שמוחלין לו כל עונותיו, ונראה דאיתא 

בגמ' (שבת דף ק"ל ע"א) דלית חתנא דלא רמי ביה תיגרא, שהטבע של הברי' שבני אדם שונים 

אחד מהשני וכל אחד יש לו הרגלים משלו ושונה מחשבתו של אחד מהשני ונמצא שבני 



חומש בראשית  פרשת תולדות  אור התורהסוסו

אדם מתקרבים לצורך נשואים זה חושב כך וזה חושב אחרת וצריכים להשוות הדעת ולכן 

לפעמים יוצא מזה ריב, וכן אדם לוקח אשה וצריך להבין את הצד השני ולא תמיד מסכים 

אחד לדעות של השני. אמנם בדרך התורה צריכים ללמוד לוותר ולהסכים לזולת אפילו 

שאני חושב אחרת ובדרך זאת נוצר אחדות וריעות.

והנה חז"ל (ראש השנה דף י"ז ע"א) אמרו כל המעביר על מדותיו מעבירין לו חטאיו ופשעיו, 

א"כ כשאדם נכנס בבית נישואין צריך ללמוד לוותר לאשתו וכו', למרות שקשה לו, וזה 

נקרא מעביר מדותיו, ולכן גם השם מוחל לו על עונותיו והבן.

ַקְחּתוֹ ֶאת  ָנה בְּ ִעים שָׁ ן ַאְרבָּ "ַוְיִהי ִיְצָחק בֶּ

ֲאָרם  ן  דַּ ִמפַּ י  ָהֲאַרמִּ תּוֵאל  בְּ ת  בַּ ִרְבָקה 

י" (כה, כ) ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרמִּ

עדיין  וכי  וז"ל  מסביר  (שם)  רש"י  וכן  בא.  הוא  מאיפה  להסביר  צורך  יש  למה  וקשה 

לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם אלא להגיד שבחה שהיתה בת רשע 

ואחות רשע ומקומה אנשי רשע ולא למדה ממעשיהם ע"כ.

ונראה  הרעים,  ממעשיהם  למדה  לא  שהיא  כאן  דוקא  להסביר  עכשיו  צריך  ולמה 

על  בתואל.  בת  שהיתה  בגלל  עקרה  היא  ואולי  היא,  עקרה  כי  כתוב  הלא  לומר  שאפשר 

זה כתב רש"י שהיא לא למדה ממעשיהם א"כ היא צדיקה א"כ לא שאין לה ילדים מפני 

מפני  יצחק  א"ר  ע"א)  (ס"ד  יבמות  בגמ'  שכתוב  כמו  אחרת  סיבה  יש  אלא  רשעה,  שהיא 

שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים, ולכן לא ילדה שהיא תתפלל ביותר והבן.



סזסז  אור התורה

יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית

ֶמׁש" (כח, יא) י ָבא ַהשֶּׁ ם כִּ קוֹם ַויֶָּלן שָׁ מָּ "ַויְִּפגַּע בַּ

פירש רש"י שם רבותינו פירשו לשון תפילה כמו (ירמיה ז) ואל תפגע בי, ולמדנו שתיקן 

ערבית,  תפילת  תיקן  יעקב  תניא  ע"ב)  כ"ו  (דף  ברכות  בגמ'  איתא  וכן  ע"כ,  ערבית  תפילת 

שנאמר ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש אין פגיעה אלא תפילה, שנאמר (ירמי' ז) ואתה 

אל תתפלל וגו' ואל תפגע בי ע"כ, ומה טעם שדווקא עכשיו תיקן תפלת ערבית.

ונראה דאיתא ברמב"ם (ספר המצוות מצות עשה ה') שאדם נמצא במיצר וצרה צריך להתפלל 

בעת  לו  שיעזור  מהשם  מבקש  אדם  צרה  שבעת  מדאורייתא  עשה  מצוות  וזהו  להשם, 

מצוקתו.

ליעקב  להרוג  אביו  במצות  אחריו  רדף  עשיו  בן  ואליפז  אביו  מבית  יצא  יעקב  והנה 

והשיגו ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך ידו, א"ל מה אעשה לצווי של אבא אמר 

לו יעקב טול מה שבידי והעני חשוב כמת ח"ו ויעקב נתן לו הכל (רש"י בראשית כט, יא).

והנה יעקב התפלל להקב"ה ואז תיקן תפילת ערבית, וזהו שכתב אח"כ ויתן לי לחם 

להתייאש  צריך  לא  במצוקה  נמצא  שאדם  למדנו  ומזה  כ)  כח,  (בראשית  ללבוש,  ובגד  לאכול 

אלא להתפלל להשם, וזהו המצווה מדאורייתא.

וזהו מה שכתוב תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו (תהילים קב, א) עני ר"ת 

ערבית נתקן יעקב, שיעקב תיקן תפילת ערבית.



חומש בראשית  פרשת ויצא  אור התורהסחסח

אם מבטל הגאווה רואה ההשגחה

לֹא  ְוָאנִֹכי  ַהזֶּה  קֹום  מָּ בַּ ה'  ֵיׁש  "ָאֵכן 

י" (כח, טז) ָיָדְעתִּ

ונראה אם אדם נמצא בענוה ובהכנעה משיג את הבורא ואת השגחת הבורא בבריאה 

ואם אדם נמצא בגאוה אז לא רואה את ההשגחה כמו שאמרו חז"ל (סוטה דף ה' ע"א) על בעל 

גאוה אין אני והוא יכולים לדור, וזה הפירוש כאן, אכן יש אלוקים וגו' קיים כאן השגחה 

"אנכי"  אני  אם  כאן  הפירוש  וזה  לא,  או  לראותה  יכול  אני  אם  בזה  תלוי  רק  וזה  מאחד, 

בגאוה לא ידענו [וזהו לא ידעתי] אז אין לי השגה בזה, אבל אם אני לא בגאוה בחי' "ואנכי לא" 

אז "ידעתי" אני מגיע לדעת הנכונה ורואה את ההשגחה העליונה על כל צעד ושעל.

בכל קושי יש מטרה

קֹום ַהזֶּה" (כח, טז) מָּ "ָאֵכן ֵיׁש ה' בַּ

ומקום  אביו  בית  את  לעזוב  צריך  שהי'  פשוטים  לא  מעברים  עבר  שיעקב  ונראה 

למודו שם ועבר, וללכת ללבן שזה לא היה בדיוק מה שרצה רק הלך במצוות אביו. והנה 

בהשגחה.  הוא  שהכל  והבין  בעצבות,  ח"ו  להיות  צריך  הי'  שוקעת  והחמה  בדרך  הולך 

שלפעמים באותו זמן לא יודעים בדיוק מה המטרה של כל הקשיים, אמנם אחר שראה 

במקום  השם  יש  אכן  אמר  המלאכים,  וראה  עמו  שהי'  והשיחה  השם  של  הגילוי  בשינה 

הזה. שהכל בהשגחה עליונה. ואז הבין למה החמה שקעה לפני זמנו וזה פירוש, אכן יש, 

לא  בהתחלה  ידעתי  לא  ואנכי  השם  גילוי  נגלה  אז  הזה,  במקום  ה'  שמש"  ר"ת "ירד  יש 

הבנתי את המשמעות.



סטסטחומש בראשית  פרשת ויצא  אור התורה

ֶרּנּו ָלְך" (כח, כב) ר ֲאַעשְּׂ ן ִלי ַעשֵּׂ תֶּ ר תִּ "ֲאשֶׁ

מה ענין כל אשר וגו' אעשרנו לך, אלא אדם צריך ללמד לעצמו לא להיות כפוי טובה, 

לחשוב  צריך  לא  הוא  ונצרכים,  עניים  עם  להיטיב  גם  לחשוב  צריך  שכר  מקבל  כשאדם 

שהנה קבלתי מה שמגיע לי, ואז אדם נכנס למחשבה עצמית, אדם שמתחתן וצריך לחיות 

עם השני צריך תמיד להעריך מה שעושים בשבילו כל טרחה כל קניה וכל עשיה יש בזה 

מביא  הבעל  בבית,  שעושה  בפעולות  השני  את  אחד  להעריך  הזוג  בני  וצריכים  טרחה, 

מצרכים האשה מבשלת וצריך להרגיל להגיד תודה אחד לשני פרט כזה או אחר, ועל ענין 

הכרת הטוב אנו למדים מיעקב שאמר כל אשר תתן לי עשר אעשרנו, ממה שאני אקבל 

את  ממנו  לבקש  ללבן  שבא  לפני  לחתונה  בדרך  זה  את  אמר  שיעקב  וזהו  לשני,  גם  אתן 

בתו לאשה, והבן.

להבין את העני

ֶרּנּו ָלְך" ( ח, כב) ר ֲאַעשְּׂ ן ִלי ַעשֵּׂ תֶּ ר תִּ "ְוכֹל ֲאשֶׁ

ענין  מה  לעני,  נותנו  והממון  וממונו  פירותיו  לעשר  צריך  שאדם  יור"ד  בשו"ע  איתא 

שדוקא עכשיו אמר יעקב שיתן מעשר לעניים.

עשיו  בן  שאליפז  יא)  כט,  (בראשית  זו  בפרשה  ברש"י  מבואר  וכן  במדרש  דאיתא  ונראה 

רדף אחר יעקב להורגו, וכשבא אליפז ליעקב אמר ליעקב שיש לו מצות אבי עשיו להרגך, 

אני  ואז  ממוני  את  קח  יעקב  לו  אמר  להרגך  רוצה  לא  ואני  יצחק  אצל  חונכתי  אני  אמנם 

חשוב כלא חי. ויעקב נתן לו כל ממונו א"כ הרגיש מה זה עני, ולכן מוזכר דוקא כאן ענין 

מעשר עני.



חומש בראשית  פרשת ויצא  אור התורהעע

רמז - לי - לך

ֶרּנּו ָלְך" ( כח, כב) ר ֲאַעשְּׂ ן ִלי ַעשֵּׂ תֶּ ר תִּ "ְוכֹל ֲאשֶׁ

ונראה שכאן רמז על ענין מעשר היינו עשירית: לי בגימטריא 40, לך בגימטריא 50 

(יעקב אמר כל אשר תתן לי) נמצא בין גימט' "לי" לגימטרי' "לך" ההבדל הוא עשרה, ולכן אמר כל 

אשר תתן "לי" אני אוריד ממנו עשירית וזה יהי' לך, היינו בשביל מעשר צדקה.

שער - אותיות עשר

ֶרּנּו ָלך" (כח, כב) ר ֲאַעשְּׂ "ַעשֵּׂ

מהו ההסבר שיעקב אבינו אמר עשר עשרנו לך דוקא עשר.

אולי זה מרומז וזה שער השמים (שם יז) שער אותיות עשר ע"י שהתגלה שער השמים 

אמר כל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך.

שם של חסד

ידוע ששם ע"ב הוא שם של חסדים (שעה"ק ערכי הכינויין דף נד ע"א) וזה מרומז "אכן" שהוא 

מספר ע"ב עם הכולל, יש ה' (שם הוי"ה) רמז לשם של חסדים ( רבה פרשה י"ב סימן ט"ו) והבן.



עאעא  אור התורה

ו  ֵעשָׂ ֶאל  ְלָפָניו  ַמְלָאִכים  ַיֲעקֹב  ַלח  שְׁ "ַויִּ

ֵדה ֱאדֹום" (לב, ד) ִעיר שְׂ ָאִחיו ַאְרָצה שֵׂ

לכאורה לא מובן למה היה זקוק יעקב להשתמש במלאכים דוקא.

ונראה דכתיב בפרשה בהמשך כה אמר יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה. 

וברש"י (שם ה) ד"א גרתי בגמטרי' תרי"ג, כלומר עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי 

ולא למדתי ממעשיו הרעים.

לכאורה לא מובן - מה בא להגיד לעשו ששמר תרי"ג מצוות, מה זה מעניין לעשיו?

רק הענין שעשיו חשב שאם אין קול יעקב אז יש ידים ידי עשיו ועשיו ינצח, ולכן שלח 

לו יעקב שהוא לא הרפה מהתורה והמצוות.

אלא  לזה?  וחיזוק  היה  שכך  להוכיח  יעקב  שלח  מלאכים  ואלו  מלאכים  ענין  ולמה 

כמנין  א"כ  מלאכים  רבוא  שישים  לו  ששלח  י"ז)  ס"ק  ע"ד  פרשה  רבה  (בראשית  במדרש  דאיתא 

אותיות לתורה שיש שישים רבוא אותיות לתורה כדאיתא שר"ת של ישראל יש שישים 

רבוא אותיות לתורה והבן.



 אור התורהעבעב

 הגיע הזמן להשתחרר
שום דבר לא מפריע

ָוהּוא  ֲאִני  ֶאָחד  ַלְיָלה  בְּ ֲחלֹום  "ַונַַּחְלָמה 

נּו  ִאתָּ ם  ְושָׁ ָחָלְמנּו  ֲחלֹמוֹ  ִפְתרוֹן  כְּ ִאיׁש 

לוֹ  ר  ַספֶּ ַונְּ ִחים  בָּ ַהטַּ ר  ְלשַׂ ֶעֶבד  ִעְבִרי  ַנַער 

ר  ֲאשֶׁ כַּ ַוְיִהי  ֲחלֹמֵֹתינּו...  ֶאת  ָלנּו  ר  ְפתָּ ַויִּ

ן ָהָיה..." (מא, יא-יג) ַתר ָלנּו כֵּ פָּ

ועיין רש"י שפירש ששר המשקים הזכירו בדרך בזיון "נער" שוטה ואין ראוי לגדולה 

"עברי" אפילו לשונינו אינו מכיר, "עבד" כתיב בנימסי מצרים שאין עבד מולך ואין לובש 

בגדי שרים ע"ש.

מבית  להביא  ציוה  פרעה  זאת  למרות  בגנותו,  דיבר  המשקים  ששר  למרות  והנה 

האסורים ורצה לשמוע גם ממנו פתרון החלום. 

אדם  הסבל  של  הזמן  שנגמר  ואח"כ  זמן  עת  לכל  יש  במצוקה  נמצא  שאדם  ונראה 

סובב  השם  הסוהר  מבית  לצאת  צריך  שהיה  שברגע  מיוסף  נלמד  וכזה  מזה.  משתחרר 

סיבות שיצא משם, וכן כתיב במשלי (טז, ז) ברצות השם דרכי איש.
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הסיבות שהביא לשחרור יוסף

נּו ַנַער ִעְבִרי ..." (מא, יב) ם ִאתָּ "שָׁ

ע"י שר המשקים שסיפר על יוסף יצא יוסף ממצרים הנה איתא בפתח אלי' אנת הוא 

שאדם  בזמן  הנהגה  של  מישורים  בשתי  מתנהל  שהבריאה  הסיבות  וסיבת  העלות  עלת 

צריך לקבל את השפע או להנצל ממיצר מסוים א' ע"י עילה היינו כמו שרשרת שרואים 

ומבינים את הדרך וסדר הטבע. וב' ע"י סיבה שזה למעלה מהטבע והנה אנו רואים אצל 

משר  אחד  סיבות  סובב  השם  האסורים  מבית  לצאת  כבר  צריך  שהי'  הזמן  שהגיע  יוסף 

החלום  פתרון  את  לו  להגיד  יכול  לא  אחד  שאף  פרעה  מחלום  השני'  והסיבה  המשקין 

שיהי' מקובל עליו ורק יוסף ידע את החלום וע"י ניצל.

ְרעֹה ֶאל ֲעָבָדיו ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש  "ַוּיֹאֶמר פַּ

ֶאל  ְרעֹה  פַּ ַוּיֹאֶמר  ּבוֹ   ֱאלִֹהים  רּוַח  ר  ֲאשֶׁ

מֹוָך" ( א, לח- יֹוֵסף ַאֲחֵרי... ֵאין ָנבוֹן ְוָחָכם, כָּ

לט)

ורש"י (שם) אין נבון וחכם כמוך, לבקש איש נבון וחכם שאמרת לא נמצא כמוך עכ"ל. 

לכאורה לא מובן מאין לפרעה שאין חכם ונבון. הלא גם לא ידע שיוסף הוא כזה שיכול 

לפתור חלום אולי יש עוד אנשים חכמים.

השכל  את  לאדם  נותן  שהקב"ה  דעת,  לאדם  חונן  אתה  מתפללים  אנו  דהנה  ונראה 

והחכמה לדעת מה לעשות, ולפעמים שהשם לא נתן לאדם את הדעת אזי אדם לא יודע 

מה לעשות, והנה כשפרעה סיפר את החלום ליוסף, ויוסף אמר לו בלעדי אלקים יענה את 

שלום פרעה (מא טז) ופירש רש"י אין החכמה משלי אלא אלקים יענה יתן ענייה בפי לשלום 
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כשיצטרך  כן  גם  א"כ  מהקב"ה  זהו  ליוסף  שיש  השכל  שכל  הבין  פרעה  אז  עכ"ל.  פרעה 

לדאוג לאסוף את התבואה השם יתן לו את השכל הנכון ואדם כזה שהשם נותן לו שכל 

לנו  ותהי'  מ)  מא,  (בראשית  עמי  כל  ישק  פיך  ועל  ביתי  על  תהי'  אתה  ולכן  מצאתי  לא  כמוך 

למורה דרך ולהנהגה בזמן כזה.

ִמְצָרִים ַוּיֹאֶמר  ֶבר בְּ י ֶיׁש שֶׁ "ַויְַּרא ַיֲעקֹב כִּ

ְתָראו" (מב, א) ה תִּ ַיֲעקֹב ְלָבָניו ָלמָּ

רש"י שם מהיכן ראה והלא לא ראה אלא שמע שנאמר הנה שמעתי וגו' ומהו וירא 

ראה באספקליריא של קודש שעדיין יש לו שבר במצרים ולא היתה נבואה ממש להודיע 

סימנים  שיש  כנראה  הטובה  הבשורה  שמגיע  שלפני  ונראה  עכ"ל.  יוסף  שזה  בפירוש 

שצריך  הישועה  על  וישמח  יראה  שאדם  המציאות  מן  קצה  לאדם  להראות  מהשמים 

להגיע ולכן זה הופיע אצל יעקב סימנים לא בוררים על מציאות שיש לו שמה בן שהוא 

המשביר והנה ר"ת יש שבר בצרים "יוסף שובת במצרים" והבן.

השפלות עוזר לאדם

ִמְצָרִים" (מב, א) ֶבר בְּ "ֶיׁש שֶׁ

כך  כל  ליוסף  היה  מאיפה  רעה,  שני  בשבע  מצרים  את  כלכל  שיוסף  כתיב  הנה 

שפת  על  אשר  כחול  תבואה  הרבה  אסף  השבע  שני  בשבע  שיוסף  כתוב  תבואה  הרבה 

איחסן  אחד  כל  המצריים  וגם  התבואה,  כל  את  לאחסן  מחסנים  הרבה  לו  והסדיר  הים, 

תבואה אמנם כשבא שני הרעב בתחלה עוד היה להם תבואה אבל אח"כ כל התבואה של 
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המצריים הרקיבה, ורק התבואה של יוסף הצדיק לא הרקיבה ואיתא במדרש (בראשית רבה 

פרשה צ' ס"ק ה') שהיה לו חכמה גדולה שאיחסן את השבולים ביחד עם רגבי אדמה שצמחו 

שם. אבל המצריים לא ידעו מזה. ונראה רמז לזה שעפר מראה על שפלות כמאמרם ואנכי 

עפר וגו' (בראשית יח, כז) וזה יוסף שאם ההישג משתמש בשפלות אז הוא מחזיק מעמד לאורך 

ימים ושנים, והבן.

ָחַלם  ר  ֲאשֶׁ ַהֲחלֹמֹות  ֵאת  יֹוֵסף  ְזּכֹר  "ַויִּ

ם" (מב, ט) ִלים ַאתֶּ ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרגְּ

ונראה  ע"כ,  לו  השתחוו  שהרי  שנתקיימו  וידע  עליהם  להם,  חלם  אשר  (שם)  רש"י 

הוא  פעם  שמסתובב  גלגל  כמו  בעולם  חוזר  גלגל  שיש  לדעת  צריך  שאדם  מזה  ללמוד 

למעלה ופעם הוא למטה, וצריך ללמוד שלא לפגוע בשום בן אדם אפילו הוא נמוך ממך 

ואתה גבוה ממנו במעלות מפני שיכול להיות שבזמן מאוחר יותר יהי' לו שליטה וזה יכול 

אחד  באף  לפגוע  ולא  הזולת  כבוד  על  לשמור  צריך  אדם  זה  בלעדי  גם  נעים,  לא  להיות 

כמאמר באבות (פ"ד מי"ב) יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלך, אבל מכאן אנו למדים הזהרה 

החלום  נתקיים  ועי"ז  שיהי'  רצו  שלא  המלוכה  למקום  אותו  הביאו  דוקא  שהם  כפולה 

והשתחוו לו והבן.

חֵֹתינּו  ַאְמתְּ ִפי  בְּ ָמָצאנּו  ר  ֲאשֶׁ ֶסף  כֶּ "ֵהן 

ִנְגנֹב  ְוֵאיְך  ָנַען  כְּ ֵמֶאֶרץ  ֵאֶליָך,  יבֹנּו  ֱהשִׁ

ֶסף אוֹ ָזָהב" (מד, ח) ית ֲאדֶֹניָך כֶּ ִמבֵּ



חומש בראשית  פרשת מקץ  אור התורהעועו

ִמים  ֲאשֵׁ ֲאָבל  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  "ַוּיֹאְמרּו 

ַנְפׁשוֹ  ָצַרת  ָרִאינּו  ר  ֲאשֶׁ ָאִחינּו  ַעל  ֲאַנְחנּו 

ָאה  בָּ ן  כֵּ ַעל  ָמְענּו  שָׁ ְולֹא  ֵאֵלינּו  ִהְתַחְננוֹ  בְּ

כא- (מב,  ְראּוֵבן..."  ַויַַּען  ַהּזֹאת  ָרה  ַהצָּ ֵאֵלינּו 

כב)

אותו  שמכרו  ממה  יחזרו  שאחיו  שרצה  קשות  איתם  דיבר  שיוסף  הטעם  ונראה 

וזה  יתעוררו  זה  וע"י  שאלות  אותם  שאל  הזמן  כל  ולכן  מעבר,  גמורה  חרטה  להם  שיהי' 

שקרה אח"כ שאמרו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו בצרת נפשו, ואחרי זה יוסף 

התוודה לאחיו והבן.

ללמוד מהמציאות שעובר על האדם

ִמים  ֲאשֵׁ ֲאָבל  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  "ַוּיֹאְמרּו 

ַנְפׁשוֹ  ָצַרת  ָרִאינּו  ר  ֲאשֶׁ ָאִחינּו  ַעל  ֲאַנְחנּו 

ָאה  בָּ ן  כֵּ ַעל  ָמְענּו  שָׁ ְולֹא  ֵאֵלינּו  ִהְתַחְננוֹ  בְּ

ָרה ַהּזֹאת"  (מב, כא) ֵאֵלינּו ַהצָּ

ונראה לפרש שאדם צריך לחבר אירועי הטבע שבכל דבר יש השגחה, והקב"ה מסובב 

סיבות היינו מקרים שונים שקורים לאדם, ובכל מצב שעובר באדם וכשבא לאדם צריך 

לחפש הסיבה שהוא צריך ללמוד מזה או אולי לעשות פעולה טובה או לתשובה מיוחדת, 

וזה אנו רואים באחי יוסף שאמרו "אבל אשמים אנחנו וכו' חפשו הסיבה וכשאדם מוצא 

הסיבה אז יכול להיות שגם המסובב יהי' בסוף בסדר. והבן.
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יהודה רצה שיהי' אהבה כמים

י ֲאדִֹני" (מד, יח) גַּׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר בִּ "ַויִּ

חושב  שאדם  איך  היינו  יט)  כז  (משלי  לאדם  האדם  לב  כן  לפנים  הפנים  כמים  איתא 

ומתייחס לשני גם השני מתייחס אליו והדוגמא הוא כמו המים כשאדם עומד על יד המים 

שלא  וראה  יוסף  עם  להלחם  רצה  שיהודה  ונראה  במים,  נראה  הוא  כך  נראה  שהוא  איך 

הולך כל כך פשוט המלחמה וחשב אני אכניס בלבי אהבה על יוסף ואולי גם יוסף ישתנה 

בגלל זה ולא יקח את בנימין לעבד כבקשת יהודה וזהו בי אדני בזכות שאני מכניס בי בתוך 

עצמי את היחס אליך והי' כל שתים עשרה השבטים ביחד שהוא בגמטרי' של "בי" וגם 

ר"ת ב"י יוסף בתוכי, והבן.

לא להיכנס לדברי השני

גַּׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ..." (מד, יח) "ַויִּ

אליו,  הגיע  שבנימין  איך  הענין  והשתלשלות  הדברים  רוב  ידע  כבר  יוסף  בעצם 

ולמרות זאת אנו רואים שיוסף שתק כל הזמן. ונתן לדבר ליהודה ולא הפסיקו לומר שאני 

מדבר  שכשאדם  ארץ  דרך  ללמד  הנימוס  ללמדך  אלא  יודע,  כבר  אני  לומר  או  שמעתי 

צריכים לתת לו לדבר ולא להפסיקו זהו למדין מיוסף הצדיק, וזה שכתב בפרקי אבות (פה 
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מז) שהחכם אינו נכנס לתוך דברי חבירו, הלא יוסף הי' צריך להפסיקו בדיבור מפני שחלק 

מהשתלשלות הענין הוא כבר ידע מקודם אלא שיוסף לא הפסיקו באמצע.

בי אדני ביטול להשם

ר  ְיַדבֶּ ֲאדִֹני  י  בִּ ַוּיֹאֶמר  ְיהּוָדה  ֵאָליו  גַּׁש  "ַויִּ

ָנא" (מד, יח)

בנימין  עם  הענינים  השתלשלות  על  לחזור  יהודה  צריך  היה  למה  מובן  לא  לכאורה 

הלא כבר בפרשה הקודמת כבר כתב כל הענין וכן יוסף יודע שבנימין הגיע?

רק נראה שאיתא במדרש (בראשית רבה פרשה צ"ג ס"ק ז') כשהתחילו במריבה אז יהודה הראה 

סימני גבורה נפלאים וגם היו גבורים מנשה ואפרים, וראה יהודה שהדרך הזה כנראה לא 

לא  אני  עכשיו  אמר  ולכן  ילך,  לא  זה  הרחמים  כוח  שמבלי  לדעת  שצריך  חשב  ואז  יעיל, 

יכול רק בעזהשי"ת ולכן אמר "בי אדני" שעכשיו אני בא בדרך אחרת בביטול להשם ועם 

כוח הרחמים רמז שהשם בתוכו ואז לא יכול יוסף להתאפק והתוודה לאחים.

המסירות של יהודה לבנימין

ֶעֶבד  ַהנַַּער  ַחת  תַּ ָך  ַעְבדְּ ָנא  ב  ֵישֶׁ ה  "ְוַעתָּ

ַלאדִֹני ְוַהנַַּער ַיַעל ִעם ֶאָחיו" (מד, לג)

לכאורה לא מובן למה שמו את הגביע דוקא לבנימין שהיה אחיו ולא לשאר האחים 

שהם היו במכירתו.
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סימני  שיראו  ע"י  המכירה  ממעשה  בהם  יתחרטו  שהאחים  רצה  שיוסף  ונראה 

חרטה.

היו  שהם  האחים  לשאר  ולא  אחיו,  ליוסף  קשור  מאוד  היה  שבנימין  ידוע  והנה 

בגמ'  כדאיתא  ליוסף  שקרה  האירועים  כל  שם  על  ילדיו  לעשר  שמות  שנתן  במכירתו, 

סוטה (לו ע"ב) בלע - שנבלע בין האומות. בכר - שהיה בכור לאמו וגו'. אחי וראש - אחי הוא 

וראשי הוא וגו', רואים מזה הקשר החזק שהיה לבנימין עם אחיו יוסף, א"כ רצה לראות 

אם הם ימסרו עצמם להציל את בנימין, ואחרי שיוסף שמע מיהודה שאמר ישב נא עבדך 

תחת הנער הבין שהם מתחרטים ואז ויתודה יוסף לאחיו.

ע"י שפלות אפשר להכנע אחד לשני

ִבים  צָּ ַהנִּ ְלכֹל  ק  ְלִהְתַאפֵּ יֹוֵסף  ָיכֹל  "ְולֹא 

ְקָרא הֹוִציאּו ָכל ִאיׁש ֵמָעָלי..." (ה, א) ָעָליו ַויִּ

ולאדם  צודק  שהוא  להוכיח  תמיד  רוצה  הוא  השני  עם  בויכוח  שנמצא  האדם  הנה 

קשה להכנע לשני, אבל אם האדם יכול להכניע עצמו ולהודות זהו חשיבות מיוחדת, וזה 

דרגה רוחנית חשובה, והנה יוסף כשהתווכח עם יהודה רצה להוכיח שהוא צודק ויהודה 

ראה  כבר  ויוסף  בנימין,  במקום  עבד  להיות  וביקש  הענינים  השתלשלות  על  איתו  דיבר 

שהגיע זמן להתוודת אמר הוציא כל איש מעלי איש רמז לגאווה, ואמר צריכים להוציא 

האיש המתגאה ואז הוא יכול להכנע, וזה מרומז באות איש אינו יש וע"י זה התודה לאחיו 

והבן.
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ָמלֹת  שְׂ ֲחִלפֹות  ָלִאיׁש  ָנַתן  ם  "ְלֻכלָּ

ְוָחֵמׁש  ֶסף  כֶּ ֵמאֹות  לֹׁש  שְׁ ָנַתן  ּוְלִבְנָיִמן 

ָמלֹת" ( מה, כב) ֲחִלפֹת שְׂ

ואיתא בגמ' (מגילה טז ע"ב) וחמש חליפות שמלות, וכי אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק 

בר  בנימין  א"ר  אחיו)  בו  יקנאו  שלא  מהבנים  ישנה  שאל  מצינו  הלא  (פירוש  בו,  יכשל 

יפת רמז לו שעתיד לצאת ממנו בן שיצא מלפני המלך בחמש לבושי מלכות (מרדכי הצדיק) 

שנאמר (אסתר ט) ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה, 

לקנאות  אפשר  שוב  הלא  לתרץ  בא  זה  מה  מובן  לא  ולכאורה  ע"כ.  וארגמן  בוץ  ותכריך 

ונראה לי שהנה יוסף בא לרמוז שמה שהוא קיבל הכתונת זה היה רמז מהשמים שעתיד 

להיות מלך ולכן לא שייך קנאה. והראי' שהוא נתן לבנימין חמש חליפות על שם העתיד 

שיהי' למרדכי הצדיק במילא לא שייך קנאה בזה. ועוד אפשר לומר שהיות בגלל הקנאה 

נוצר מכירת יוסף, ואם לא היו מקנאים אולי זה לא היה קורה בצורה כזאת ולכן בכוונה נתן 

יותר שיראו כולם ולא יקנאו אלא יתגברו על הקנאה.

רבי  הגאון  התמנה  כאשר  השני,  את  אחד  כיבדו  שגדולים  איך  נלמד  הבא  מהסיפור 

עקיבא איגר לרב העיר הגדולה פוזנא, החליטו ראשי הקהילה שכל בני העיר יצאו לקבל 

את פני רבם החדש בהגיעו לעירם.

סופר  החתם  בעל   - סופר  משה  רבי  הגאון  חתנו,  אליו  התלווה  העירה  הגיע  כאשר 

אשר נשא את בתו. בירכתי העיר עמדו כל בני העיר אשר באו לקבל את פני רבם החדש, 

העולם  את  שהאירו  ישראל  גדולי  של  פניהם  את  אחת  בבת  לקבל  זו  בהזדמנות  זכו  כך 

בגאונותם.
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הדור,  ענקי  של  לכבודם  ותעצומות  באוז  כרכר  והקהל  מאוד,  גדולה  היתה  השמחה 

הגדול  הקהל  את  ראה  משה  ורבי  העיר,  לפאתי  ההדורות  הכרכרות  התקרבו  כאשר 

בשמחתו, אשר טרח ובא לחלק את הכבוד הזה לחתנו - ירד ממרכבתו והצטרף אף הוא 

יחד עם כל הקהל הקדוש שבא לקבל את פניו של חתנו הדגול.

רבי  הגאון  חתנו  כי  לפתע  הרגיש  ההמונים,  של  לצידם  המרכבה  ליד  הולך  בעודו 

עקיבא צועד אף הוא לצידי המרכבה ומצטרף אל קהל הרוקדים והחוגגים הוא השתומם 

מאוד למראה ולא ידע פשרו.

רק לאחר מכן התברר, כי בראות הגאון רבי עקיבא איגר את הקהל הגדול בשמחתו 

ועליצותו הבין שכל אלה באו לחלק כבוד לחתנו החתם סופר המגיע לעיר, מכיון שכך ירד 

ממרכבתו, ואף הוא הצטרף לכל ההמונים שבאו לחלק לו את כבודו הראוי לקראת בואו 

לעירם לעלות על כסא הרבנות.

שלש מאות כסף תיקון לקנאתם

ָמלֹת ּוְלִבְנָיִמן  ם ָנַתן ָלִאיׁש ֲחִלפֹות שְׂ "ְלֻכלָּ

ֶסף ..." (מה, מב) לֹׁש ֵמאֹות כֶּ ָנַתן שְׁ

מה המשמעות של המספר שלש מאות דוקא.

כתב רבינו בחיי (פרשת ויגש) שמחיר של עבד שלשים שקלים ושלשים כפול עשר זהו 

שלש מאות, ומה הענין לכאן.

(פ"ת  ברמב"ם  ואיתא  הקנאה  את  יתקנו  שהם  ורצה  ביוסף  קנאו  אחיו  שהלא  ונראה 
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מהלכות תשובה ה"א) שתשובה זהו באותו מקרה, ולכן נתן לבנימין שאחיו לא יקנאו, ולכן נתן לו 

כאילו המחיר של האחים שהשתתפו במכירה שעי"ז יראו ולא יקנאו יותר.

ַלח ְלָפָניו, ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹת  "ְוֶאת ְיהּוָדה שָׁ

ָנה..." (מו, כח) ְלָפָניו ּגֹשְׁ

לתורה  קדמה  ארץ  דרך  ג')  ט'  (ויק"ר  שאיתא  ונראה  דוקא  יהודה  את  שלח  למה  ונראה 

היינו מדות טובות צריך להתנהג לפני שלומד תורה ויהודה התנהג במדות טובות שהיה לו 

מסירות נפש עבור בנימין וכך דאג שיהי' אוכל לכל השבטים ולכן שלח את יהודה לעשות 

ישיבה במצרים.

 

ִלְקַראת  ַויַַּעל  ְבּתוֹ  ֶמְרכַּ יֹוֵסף  "ַויְֶּאסֹר 

ּפֹל ַעל ַצוָּאָריו ַויְֵּבךְּ ַעל  ָרֵאל ָאִביו... ַויִּ ִישְׂ

ַצוָּאָריו עֹוד" (מו, כט)

רש"י הרבה והוסיף בכי יותר על הרגיל אבל יעקב לא נפל על צוואר יוסף ולא נשקו 

ואמרו רבותינו שהי' קורא את שמע ע"כ. מה ענין ק"ש דוקא בזמן שפגש יעקב את יוסף, 

ונראה דאיתא בשם הגדולים כשאדם בא התעוררות של מדה צריך להפוך אותו לקדושה 

ונראה שיעקב אבינו השתוקק לראות את יוסף והנה ברגע שראה את יוסף וגבר אהבתו 

על בנו העלה את האהבה הזאת אל שורשה שהיא אהבת השם יתברך ולכן קרא אז ק"ש 

שזהו ואהבת את השם אלקיך בכל לבבך וגו'.
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ֵרה  ֶעשְׂ ַבע  שְׁ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  בְּ ַיֲעקֹב  "ַוְיִחי 

ָנה" (מז, כח) שָׁ

רש"י (שם) ד"א שבקש לגלות הקץ לבניו ונסתם ממנו ע"כ. הנה אנו מוצאים שבפרשת 

שיוסף  בעתיד  יהי'  מה  החלום  את  שגילה  וע"י  בעתיד  יהי'  מה  חלום  חלם  שיוסף  וישב 

יהי' מלך כמאמרם המלוך תמלוך עלינו וגו' תמשול בנו (בראשית לז, ח) וזה גרם להם שנאה, 

ובגלל זה מכרו אותו לישמעלים ואולי אם גם כאן יספר להם על העתידות אולי זה יעורר 

מצב לא חיובי ולכן נסתם ממנו להגיד להם יותר, ובענין שירדו למצרים ע"י מכירת יוסף 

אפשר לומר שאם לא היה התהליך הזה של מכירת יוסף אולי היו יורדים בלי כל התהליך 

של הצער של מכירת יוסף.

ֵרה  ֶעשְׂ ַבע  שְׁ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  בְּ ַיֲעקֹב  "ַוְיִחי 

ָנה" (מז, כח) שָׁ

שהוא  ויחי  כמנין  אלא  צער  בלא  טובים  ימים  היו  שלא  (שם)  הטורים  בבעל  כתב 

הגמטרי' של שלשים וארבע, שבע עשרה שנה שיוסף היה אצלו, ושבע עשרה שנה שהוא 

הי' אצל יוסף במצרים ע"כ. ונראה שהשבע עשרה שנה התחלקו לשנים, הראשונות הוא 
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נתן ליוסף וכלכל אותו וזה נתן לו חיות מיוחדת אמנם השבע עשרה השנים היה שיוסף 

נתן לאביו ולאחיו, ואפשר לומר שיעקב חינך את יוסף לתורה ולחסד, וכן לעבוד את השם 

שהתחנך  בקדושה  ונשאר  במצרים  שולט  שיוסף  וראה  למצרים  וכשבא  אותו,  וליראה 

למרות שהי' במצרים ונשאר בקדושה שהתחנך למרות שהי' כמו משנה למלך זה נתן לו 

חיות שמה שהשקיע נתן פירות. ולכן זה נתן לו חיות. וזהו ויחי יעקב שנתן לו חיות רוחני. 

לקרות  אין  ימיו  כל  שהרי  ויחי  נקרא  כאן  שמעון  רבי  אמר  ע"ב)  רט"ז  ויחי (דף  בזהר  נראה  וכן 

ולא  שקטי  ולא  שלותי  "לא  ב)  (איוב  כתוב  שעליו  בצער  היה  ימיו  שכל  לפי  "ויחי"  עליהם 

נחתי ויבוא רוגז" אבל לאחר שירד למצרים נקרא ויחי, כי ראה את בנו מלך, וראה את כל 

בניו זכאים וצדיקים וכולם בתענוגי ומעדני עולם, והוא ישב בניהם כיון הטוב השוקט על 

שמריו אז נקרא ויחי.

עוד אפשר לומר על פי זה שויחי הוא הזמן שהשכינה היתה אתו.

שכל זמן שהוא היה עצוב אז השכינה לא שרתה, כיון ששמע שיוסף הוא המשביר 

בארץ מצרים נתן לו חיות מיוחד כמו שכתוב (בראשית מה, כז) ותחי רוח יעקב אביהם ושרתה 

עליו שמחה באותו זמן, שוב שרתה השכינה עליו וזהו ויחי יעקב חיות מיוחדת והבן.

ֵרה  ֶעשְׂ ַבע  שְׁ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  בְּ ַיֲעקֹב  "ַוְיִחי 

ָנה" (מז, כח) שָׁ

ועיין בבעל הטורים שהחיות שהיה ליעקב הי' בפעמיים שבע עשרה. שזהו גמטרי' 

ויחי שהיו לו חיות מיוחדת ע"ש. ואפשר להסביר ע"פ מה שכתב האוהב ישראל (ויחי דף סח) 
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ליעקב  שהיה  חיים בשמחה ובטוב  כי עיקר שנות  וןישב ק"פ ע"א)  דהנה ידוע מבחז"ל (ע"י זוה"ק 

אע"ה היה רק בעת אשר היה ביחד עם יוסף הצדיק, קודם שירד למצרים ואחרי שיעקב 

הגיע למצרים, וצריך לדעת ולהבין על מה ולמה הוכפלו שנות יעקב בטוב ובשמחה לבב 

השלישי  יום  ומדת  בח'  הוא  אע"ה  יעקב  כי  י"ל  אך  דוקא,  שנה  עשרה  שבע  פעמים  שני 

מז' ימי הבנין וביום הג' הוכפלו בו כי טב, טו"ב הוא גמטרי' יז, ולזה הוכפלו שנותיו בטוב 

דוקא  ג'  ליום  קשור  זה  מה  לכאורה  עכ"ל.  שנה  יז  פעמים  שני  דלבא  ורעותא  ובחדוה 

שמדבר על ענין הצמיחה ונראה שהיו זמנים של צמיחה אצל יעקב הא' היה בזמן שנולדו 

הי'  השני  וזמן  לבן,  בית  את  כבר  לעזוב  יכול  הוא  הרגיש  יוסף  שנולד  וברגע  השבטים  לו 

העתידה  הגאולה  לקראת  גיבוש  וגם  והגלות  השעבוד  של  התחלה  היה  שזהו  במצרים 

עד כדי שרצה לגלות את הקץ כדאיתא ברש"י (שם) ולכן הי' לו שמחה מהימים שהם ימי 

עשר  לי  תתן  אשר  וכל  התפלל  שיעקב  לזה  רמז  (וכן  העולם  בריאת  בזמן  כמו  צמיחה 

אעשרנו לך) שהיה אצל יוסף פעמיים נס א' בלידה שרחל היתה עקרה והולידה וב' שיוסף 

הי' בבית הסוהר ונתמנה למלך.

ִמי  ַוּיֹאֶמר  יֹוֵסף  ֵני  בְּ ֶאת  ָרֵאל  ִישְׂ "ַויְַּרא 

ה" (מח, ח) ֵאלֶּ

בקש לברכם ונסתלקה שכינה ממנו לפי שעתיד ירבעם ואחאב לצאת מאפרים וכו' 

מהיכן יצאו אלו שאינם ראויים לברכה וכו' (רש"י שם)

ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלקים בזה (שם ט) וכתב רש"י (בד"ה בזה) הראה 

לו שטר ארוסין ושטר כתובה ובקש יוסף רחמים על הדבר ונחה עליו רוח הקודש, ונראה 

שטר  שיש  היום  לחשוב  חשוב  אמנם  לעתיד  שלילה  מצב  בעתיד  יש  אם  שאפילו  לומר 
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כתובה היינו הקשר עם המצוות ועם הקדושה וכן ביקש יוסף רחמים על הדבר ונחה עליו 

רוח הקודש.

קיבל  הנכונה  בדרך  לא  ילדים  שיצא  העתיד  על  התבונן  שיעקב  לומר  אפשר  עוד 

שהי'  למרות  כתובה  שטר  וכן  אירוסין  שטר  לו  ויש  שהתחתן  לו  שאמר  ואח"כ  עצבות. 

מחדש  השמחה  את  קיבל  ואז  עצמו  רצון  מתוך  הלכות  דקדוקי  על  שמר  לבד.  במצרים 

ואולי הפגם לא מתחיל מיוסף ולכן קיבל שוב את השמחה ורוח הקודש, ואולי זו היתה 

התשובה קחם נא אלי תקרב אותם לקדושה לדרך עבודתי להבורא יתברך ואז אני יכול 

לברכם.

ת ַעל רֹאׁש  ָרֵאל ֶאת ְיִמינוֹ ַויָּשֶׁ ַלח ִישְׂ שְׁ "ַויִּ

ִעיר ..." (מח, יד) ֶאְפַרִים ְוהּוא ַהצָּ

לכאורה לא מובן ענין לברך את הצעיר תחלה, רק הענין כשאדם מכניע עצמו ומקטין 

עצמו היינו שאוחז עצמו במדה של עניו מביא השכינה עליו, כמו שכתוב 'ואת דכא ושפל 

רוח אשכון' (ישעי' נז טו). 

אומרים  שאנו  וזהו  מגביהו.  הקב"ה  עצמו  המכניע  כל  שכתוב  כמו  הענווה  מעלת 

בתפלה 'מגביה שפלים'. וכן מצינו אצל משה רבינו שהשפיל עצמו כמו שכתוב 'והאיש 

משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה' (במדבר יב ג) וטעם הדבר מפני מי שמשפיל 

עצמו יודע שכל הכוחות שיש לאדם הם מכוחו יתברך ולכן הוא בטל אליו. בכל הביטול 

יש קשר טוב יותר עם השם. ולכן משה שהיה עניו ביותר זכה לגילוי השכינה, ומזה מובן 
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למה יעקב רצה לברך את אפרים מקודם, מפני שאפרים הקטין עצמו כמו שכתוב בבעל 

הטורים (מח יד) והוא הצעיר בגמטרי' "הוא הקטין עצמו" לכך זכה ויצא ממנו יהושע שהוא 

מלא חכמה. ולכאורה לא מובן מה ענין שיהושע שהוא מלא חכמה לענין שזכה אפרים 

שיצא ממנו יהושע? רק הענין הוא דאיתא דהחכמה מאין תמצא, ואפשר להסביר בדרך 

זאת שהחכמה באה לאדם כשהוא בבחי' אין משמעות ביטול היש, ולכן זה מתאים לענין 

הביטול של אפרים והבן.

אחדות בבית 

ר  ֲאשֶׁ ָהֱאלִֹקים  ַוּיֹאַמר  יוֵֹסף  ֶאת  "ַוְיָבֶרְך 

כּו ֲאבַֹתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק..." (מח, טו) ִהְתַהלְּ

איתא בזהר (ח"א דף רכ"ז ע"ב) בפסוק זה יש לעיין שכתוב "ויברך את יוסף" ולא מצינו כאן 

ברכה שברך את יוסף אלא את בניו ואם הברכה היא לבניו היה צריך לומר "ויברכם" מהו 

ויברך את יוסף? אמר רבי יוסי הברכה של בניו היתה וכשמתברכים בניו גם הוא מתברך, 

לפי שברכת בניו של אדם ברכתו היא.

והילדים  האבא  בין  אחדות  להיות  שצריך  לרמוז  יעקב  רצה  הברכות  שדרך  ונראה 

שלפעמים יש חילוקי דעות מפני שכל אחד שונה מחבירו ויש דעת מנוגדת ואפי' כן צריך 

להיות באחדות וחיבה אחד לשני ולכן יעקב ברך את בניו שיראו להיות באחדות, והברכה 

שיש לבנים יעברו גם לאבא ליוסף.
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הקשר לה' באופן תמידי

ֶאת  ְיָבֵרְך  ָרע  ִמכָּל  אִֹתי  ַהּגֵֹאל  ְלָאְך  "ַהמַּ

ם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם  ִמי ְושֵׁ ֵרא ָבֶהם שְׁ ָעִרים ְוִיקָּ ַהנְּ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ" (מח, טז) ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב בְּ

רש"י פירש המלאך הרגיל להשתלח אלי בצרתי כענין שנאמר (לא יא) ויאמר אלי מלאך 

האלוקים וגו' ע"כ. 

מלאכים  נבראים  זה  ע"י  מצוות  עושה  שאדם  מי"א)  פ"ד  אבות  (עיין  דאיתא  לי  ונראה 

ושומרים עליו. אולי זה בא לומר להם תעשו מצוות כמוני ואז יהי' לכם גם שמירה מזה וכן 

בירך אותם שהמלאכים שהי' ליעקב ישמרו גם על אפרים ומנשה וזהו זכות אבות שיעבור 

גם לנכדים, ואולי כוון הברכה וידגו לרוב כמו שדגים נמצאים במים וקשורים למים כן יהי' 

עליהם (ברכות  שבדגים אין הרע שולט  קשורים להשם במחשבה ובדיבור ובמעשה, וכמו 

דף כ' ע"א) א. בגלל שלא רואים אותם. ב. בגלל שהן תמיד קשורים לבורא דרך המים שהוא 

ואולי  העליון,  לרצון  תמיד  בטלים  הם  ולכן  המים  בלי  חיות  להם  שאין  ענווה  על  מורה 

אפשר לומר שאם אדם יהי' תמיד מקושר להשם יהי' נשמר מכל עין רע (עיין בספה"ק זרע קודש, 

פרשת ויצא, בד"ה למשל ששמעתי) כמו שמוזכר בגמ' בחכם אחד שרצו לעשות לו פעולה רעה ואמר 

אין עוד מלבדו ולא פעל עליו כל פעולה רעה, וניצל מזה.

ואפשר לומר עוד שאיתא בזהר (ח"ג דף מ"ב ע"א) שצדיקים נקראים נוני ימה, ע"י שקשורים 

לבורא תמיד כמו דגים שקשורים למים, והבן.
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מי שמקטין עצמו זוכה

י...  ָיַדְעתִּ ְבִני  י  ָיַדְעתִּ ַוּיֹאֶמר  ָאִביו  "ַוְיָמֵאן 

ּנּו..." (מח, יט) ל ִממֶּ טֹן ִיְגדַּ ְואּוָלם ָאִחיו ַהקָּ

וברש"י (שם) אחיו הקטן יגדל וגו' שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל את הארץ וילמד 

כשיעמיד  ושמו  שמעו  בצאת  יתמלא  העולם  כל  הגויים,  מלא  יהי'  וזרעו  לישראל,  תורה 

חמה בגבעון וירח בעמק אילון ע"כ. 

בחז"ל  שמוזכר  כמו  ענווה  על  ועוד  עצמו  את  שמקטין  הקטן  ואחיו  לפרש  ונראה 

וזהו  רבינו,  משה  של  המדרש  בבית  הספסלים  את  מסדר  שהי'  מ"ח)  סימן  כ"א  פרשה  רבה  (במדבר 

שמשה קרא להושע בן נון יהושע הוסיף לו יו"ד, י' שמראה על שפלות וענווה, וכן במעשה 

המרגלים הלך בתמימות עם השם ולא שמע בקולם ולכן זכה לגדולה, וכו' וגם לימד תורה 

לכלל ישראל, והבן.

 

 

ן
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ָהָעם  ֶרב  ַויִּ דֹת  ַלְמַילְּ ֱאלִֹהים  "ַויֵּיֶטב 

ים" (א, כ-כא) תִּ ַויַַּעְצמּו ְמאֹד... ַויַַּעשׂ ָלֶהם בָּ

ופרש"י וז"ל, בתי כהונה ולויה ומלכות שקרויין בתים. ויבן את בית ה' ואת בית המלך. 

כהונה ולויה מיוכבד, ומלכות ממרים. (כדאיתא במסכת סוטה דף י"א ע"ב) עכ"ל.

עשו  שהן  כתוב  הגזירה,  של  הקושי  כל  למרות  נפש,  במסירות  עבדו  ופועה,  שפרה 

שהיו  "ותחיינה"  ומים,  לחם  מביאים  והיו  הוסיפו  אלא  זאת,  רק  ולא  עליהן  המוטל  את 

מספקות להן מים ומזון.

כל הזמן יש מלחמה בין הקדושה ולבין הקליפה - כח הקדושה הוא כח הבניה, כוח 

הקליפה הוא כח ההרס. עד שלא באה הגאולה השלימה יש כח לקליפה לעצור התקדמות. 

כל פעם שאדם רוצה להתקדם, משהו מפריע לו, אדם מחליט החלטות טובות, פתאום 

מתרחש דבר קטן ביותר, ומקלקל לו את כל ההחלטות. במקום הקדושה, הנשמה רוצה 

לפרוץ דרך, אבל היא נעצרת בדרך ולא ממשיכה. 

הדרך הנכונה היא לא לתת לרגשות היינו היצר הרע לשלוט, אפילו שיש לכך פגיעה 

קלה, ולפעמים אף פגיעה גדולה. אסור לתת לו שליטה בבריאה הזאת. כח השליטה שלו 
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הוא בגלל שאנו נותנים לו: הוא מציג רעיון כלשהוא, שנראה הגיוני, ואפילו נראה קשה, 

היצר  ואז  שלו,  התחושות  על  שלו,  הכבוד  על  שלו,  האגו  על  לשמור  רוצה  שאדם  בגלל 

הרע מנסה להכשיל אותו, אדם צריך לדעת שיש הבדל בין הטבע, שהוא דבר רגעי ובין 

הנצחיות שהוא האלוקות, זו המטרה הרוחנית שאיתו בעצם אדם מגיע לחיי העולמים. 

מרגלית  הפסד  כמו  נצחי.  לדבר  הרגעי  הדבר  בין  ההבדל  את  לחשוב  האדם  על 

בכדי להרוויח מספר אגורות. זה הכי טפשי. היצר הרע גורם לאדם לנהוג בטפשות, ולכן 

קוראים ליצר הרע "זקן וכסיל" (זוהר ח"א דף קע"ט ע"ב), בגלל הגאוה אדם מוכן להפסיד דברים 

רבים, האדם לא קולט שזה בעצם הרמאות של היצר. אדם יש לו כל מיני נסיונות חדשים 

ומתחדשים, וכן ככל שאדם משתדל להיות טוב יותר יש לו קשיים רבים יותר, ככל שאדם 

עושה מעשים טובים יותר, הוא נתקל ביותר תקלות. האדם אינו מבין מדוע יש תקלות 

כשעושים מעשים טובים, בעקבות כך אדם צריך לכאורה יותר הצלחה.

אלא ישנם שתי משמעויות: 

הרבה  כך  כל  ויש  היות  טובה,  שהתנהגותו  לכך  טוב  שזה  סימן  שזה  בעצם  לדעת  א.  

התנגשויות. אחרת דבר שלא טוב אין לו התנגדות, בכך מראה שהדבר נעלה, חשוב. 

ובגלל שזה חשוב היצר הרע מתלבש עם כוחות. 

מדוע יש כח ליצר הרע להפריע? בגלל שאדם לא עושה את מעשיו לשם שמים. ב.  

בתוך  פירצה  הרע  ליצר  יש  הטובים,  מעשיו  לפני  מתפלל  לא  והאדם  היות  יתכן, 

בנקודה  להמשיך  בתפילה,  יותר  להתחזק  כך,  אם  צריך  אדם  האדם.  של  המערכת 
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שהתחיל, ולא להעצר באמצע הדרך. יתכן ובגלל זה קוראים לאבות "מרכבה" (בראשית רבה 

פרשה פ"ב סימן ו') שהם המרכבה לשכינה.

אבינו  אברהם  אבינו,  אברהם  של  עבודתו  דרך  על  חשבתי  מרכבה?  משמעות  מה 

כתוב היה לו הרבה קשיים, והלך בהם בתמימות: "התהלך לפני והיה תמים" (בראשית יז, א) 

היתה לו מטרה רוחנית, הקשיים לא הפריעו לו בהתקדמות, הוא התעלה מעל הקשיים. 

לא  הוא  נכון -  לעמוד  איך  דרך  חיפש  הוא  הנגבה"  ונסוע  ט) "הלוך  יב,  (בראשית  כתוב  כן  על 

חיפש דרך איך לברוח מהקשיים, לכן נאמר: "הלוך ונסוע הנגבה" - היינו כמו המרכבה: 

הולך ומתקדם, נוסע וממשיך.

זהו בעצם היסוד של האבות - הם לימדו אותנו להמשיך למרות הקשיים. ולכן הם 

שהם  למרות  ופועה,  שפרה  אצל  רואים  אנו  ולכן  נעצרו -  לא  שהם  בגלל  מרכבה  נקראו 

קיבלו כל כך הרבה הזהרות וקשיים, הן הוסיפו מזון ומים. מספקות להם מזון ומים בנוסף 

לכך שלא המיתו את הילדים, זאת אומרת שהן הגבירו את כח הקדושה יותר.

 לכן רש"י (שם א, יז) מביא את התרגום שאומר: מזון ומים זה "קיימא וקיימתון", קיום 

עוד יותר, עוד כתב רש"י שם "ותדברנה בפיכם" הם נתנו חיות יותר דרך הדיבור, חסד של 

שעה. באותם הקשיים שהיה להם, אז נתנו להם כח להתגבר על הקשיים. לא רק שהם 

עצמם היה להם קושי, אלא הוסיפו להם עזרה זה נקרא "ותחיינה" - כוחות.

על  שומרים  לויה  המקדש,  בית  ליד  שעומדים  כהונה,  פרס  קיבלו  כך  ומשום  יתכן   
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שהיה  העקרונות  אותם  בעצם  זה  ממרים.  מלכות  מיוכבד,  היה  זה  שומרים  המקדש. 

התגברות  ידי  על  התינוקות,  אותם  על  שמירה  שיהיה  גרמו  הם  כך  סדר,  שהשליטו 

הקדושה שלהם. ועל ידי זה ה' נתן להם שכר שהגיעו לקדושה עוד יותר, ושכל הילדים 

שלהן הגיעו לקדושה.

 "ויעש להם בתים" - בית אדם גר בו, זה הבסיס שלו, זה ההפך מבחוץ, שם יש לו 

את המנוחה - על ידי זה שהם הגיעו להתעלות כזאת נגד כל הכוחות הרע, ה' נתן להם את 

המנוחה הנפשית בבחינת בתים.

הקב"ה עשה להם בתים שקיימו את רצון ה', ולא נתנו לרצון של הקליפה שישלוט, 

המחשבה  התחלה,  דבר  כל  ראשית,  שזה  הכהונה  את  להם  נתן  ה'  הפחד.  של  הדימיון 

את  ולא  הקב"ה,  של  המחשבה  את  קיבלו  לכן  כך,  עשו  והם  הקדושה.  של  הראשונית 

תמיד  יש  ששם  הקדושה  של  הדרגה  זה  התחלה,  זה   - כהונה  הרע.  הכח  של  המחשבה 

השראת השכינה, בית המקדש. על ידי זה שהם קיימו רצון ה', זה השראת השכינה לכן 

"וייטב". 

"וייטב" יש שני אותיות של שם השם י' ו' הכוונה היא המשכה, המשיכו על ידי זה את 

האור העליון בתוך הבריאה.

ה' יעזור שיתן לנו את הכח להתגבר ולהגיע לבחינת "ויעש להם בתים" שה' ישמור 

עלינו מבית ומבחוץ ויתן לנו שפע ברכה והצלחה!
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י ָלֶהם" (ו, ג) ִמי ה' לֹא נֹוַדְעתִּ ”ָוֵאָרא... ּושְׁ

שקשור  ודבר  מציאות,  של  דברים  מורכבים:  דברים  שני  כאן  שיש  אומרת  זאת 

לדעת  צריך  אדם  השכליים,  הבירורים  את  הדברים,  את  להבין  ה'"  "שמי  למחשבה: 

שבמציאות של עבודת הנפש כתוב, דוד המלך אמר (תהילים כ"ז ד') "שבתי בבית ה' כל ימי 

לקב"ה  קשור  כך  כל  שהיה  המלך  דוד  אומרת  זאת  בהיכלו"  ולבקר  ה'  בנועם  לחזות  חיי 

אולי  בהיכלו?  לבקר  נקרא  זה  ומה  ה'".  בנועם  בנועם "לחזות  לראות  רוצה  שהוא  ביקש 

את  אין  ששמה  מקום  שאין  מיניה -  פנוי  אתר  לית  הלא  עושה,  שאדם  דבר  שבכל  הוא, 

השגחה. אם אין מקום, אז הפירוש הוא שבכל מקום שאתה פונה יש שמה בעצם אלוקות. 

אלא בעצם מתעורר בדרך נסתרת - שאדם לא רואה את זה ואדם לא מבחין, ואדם בכח 

המשמעות  את  אולי  למצוא  בהיכלו",  ולבקר  ה'  בנועם  צריך "לחזות  שלו  הנפש  עבודת 

שבכל דבר יש שמה את הצד האלוקי. 

אז אולי לבקר זה לשון ביקורת כאילו לחפש, לחפש את המקורות, מה זה אדם הולך 

לבקר? כמו אדם הולך לבקר באיזה מקום יפה, באיזה נוף יפה, באיזה שמורת טבע, שמה 

שהוא  הטבע  של  חלק  כל  בתוך  כן  גם  יש  ככה  עליונות.  השפעות  של  גלויים  בעצם  יש 
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שיסתכל  שאדם  אומרת  זאת  השם.  בנועם  לחזות  יודעים  שאנחנו  הזה,  הנועם  בעצם 

במציאות של הנועם, שבעצם זה נותן את ההשפעות. 

בלקוטי תורה (פרשת בשלח) מסביר על ענין של נועם הוא אומר "דרכיה דרכי נועם וכל 

הוא  נועם.  דרכי  רואה  והוא  התורה,  בדרך  הולך  אדם  שאם  י"ז)  ג'  (משלי  שלום"  נתיבותיה 

רואה בכל דבר את "נועם ה'" - הקב"ה נותן לו השפעות חדשות. שם הוא מברר שאשה 

זה  הכסף  על  מדבר  הוא  אז  ע"א)  ב'  דף  (קידושין  ובביאה  בשטר  בכסף  דברים,  בשלושה  נקנית 

בעצם גמילות חסדים, שטר זה אותיות התורה, וביאה הוא מדבר על ביאת הקרבנות שזה 

עבודת הנפש של האדם. שזה בעצם היום תפילה שזה נגד קורבנות. (ברכות דף כ"ו ע"ב) זה נותן 

יום  כל  רוצה  אדם  אם  לקב"ה,  נקנית  ככה  ישראל  כנסת  ההתקשרות.  ואת  החיבור  את 

להתחבר מחדש צריך לראות אם באמת הוא עושה את החלקים האלה, ועל ידי זה הוא 

מקבל את החיבור הנכון. 

בדיבור  במחשבה,   – שלו  הקשר  מידת  מה  לבדוק  צריך  מתרחק  שאדם  פעם  כל 

ועל  התורה,  על  עומד:  שהעולם  דברים  שלושה  של  בעניין  כן  גם  בעצם  זה  ובמעשה. 

מעשה,  תפילה,  זה  דיבור  תורה,  זה  מחשבה  מ"ב)  פ"א  (אבות  חסדים.  גמילות  ועל  העבודה 

בעצם  זה  והדיבור  התורה,  בעצם  זה  המחשבה,  הרגש  אומרת  זאת  חסדים.  גמילות  זה 

העבודה, המעשה זה הגמילות חסדים, שאדם צריך לעשות. זה בעצם בחינת הכסף - ע"י 

זה יש את ההתחברות לקבל את האור השם ויכול להיות שאפילו אדם אין לו את הזמן 
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לפעם  מפעם  בזמנים  או  רגע,  כל  אפשר  לד'  להתחבר  אבל  הנפש.  עבודת  את  לעשות 

להתחבר. 

בלימוד,  הפסקה  לעשות  צריך  בלימוד  עוסק  אדם  אפילו  בספרים  שכתוב  כמו   

ולהתחבר באותו זמן כמה דקות לעשות יחוד. כל דבר שאדם חושב במחשבה יש עניין 

של יחוד, שמחבר אותו את האדם לבורא. במשך שעות היום כשאדם עסוק במה שהוא 

עצמו  את  לחבר  גם  הזמן  ובאותו  הפסקה,  שהיא  איזו  דקה  או  דקה  חצי  צריך  עסוק, 

למחשבה דיבור ומעשה, אפילו אם זה רק במחשבה. אחר כך מחבר את עצמו דרך העניין 

של מוח, רגש ומעשים, אחר כך מתבונן שם הוי-ה שבעצם הדרך שדרכו האדם מקבל 

את השפע. זה נקרא (תהילים כ"ז ד') "לחזות בנועם ה'". כתוב: (משלי ג' י"ז) "דרכיה דרכי נועם", 

שאדם מקבל את הדרך. 

הוי-ה  שם  שלו,  היחוד  את  יש  מצוה  שכל  מסביר  הוא  בשלח)  בפרשת  (שם  תורה  בלקוטי 

שזה י-ק-ו-ק שיוד שבעצם החכמה וההמשכה מלמעלה - נקודה ה' זה התפשטות, ו' זה 

המשכה, והאחרונה זה המלכות, שמקבלת את השפע העליון. ע"י ההתחברות של ארבעת 

ה'  ומתחבר.  העליון  השפע  את  מקבל  אדם  ואז  ה',  נועם  את  נותן  זה  האלה,  המרכיבים 

יעזור שתהיה לנו את ההתחברות הנכונה ואז יהיה בעצם ההמשכה הנכונה בתוך הנפש 

שלנו, במחשבה, דיבור ומעשה, שאז יהיה לנו את החיות הנכונה של האדם. צריך אדם כל 

פעם בכל עת מחדש להגיע לתוך ההתבוננות הזאת, ההתבוננות הזאת זה נותן בעצם את 

החיות הנכונה שע"י זה הוא מתחבר למקור העליון.
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ָרֵאל  ֲאִני ה' ְוהֹוֵצאִתי  ”ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִישְׂ

י  ְלתִּ ְוִהצַּ ִמְצַרִים  ִסְבלֹת  ַחת  ִמתַּ ֶאְתֶכם 

ְזרֹוַע  בִּ ֶאְתֶכם  י  ְוָגַאְלתִּ ֵמֲעבָֹדָתם  ֶאְתֶכם 

ֶאְתֶכם  י  ְוָלַקְחתִּ דִֹלים  גְּ ָפִטים  ּוִבשְׁ ְנטּוָיה 

י  ם כִּ ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹקים ִויַדְעתֶּ

ַחת  ִמתַּ ֶאְתֶכם  ַהּמֹוִציא  ֱאלֵֹקיֶכם  ה'  ֲאִני 

ִסְבלֹות ִמְצָרִים" (ו, ו -ז)

בפסוק זה מובא ארבע לשונות של גאולה, לכן שותים ארבע כוסות בפסח כנגד ארבע 

לשונות גאולה. וכמו שאיתא בירושלמי (פסחים פרק י' הלכה א').

"אמר רבי יוחנן זה כנגד ארבע גאולות: והוצאתי, והצלתי וגאלתי ולקחתי.

מהו ארבע לשונות של הגאולה? פירושו, שאדם שנמצא בתהליך של ההתפתחות, 

שעדיין אין לו את הבהירות הגדולה להבין את דרכי העולם הרוחני שלו. אדם בלי להרגיש 

נכנס לתוך מיצרי הטבע, ובמיצרי הטבע אדם מרגיש את הפעילות הטבעית שלו. ולמעשה 

בכל הפעולות של הטבע, אדם צריך להבין את המשמעות של הטבע, בכדי לא להשאר 

כך. 

אם  חושב  הוא  אותה,  שעושה  פעולה  כל  סתם -  דבר  עושה  לא  שאדם  יודעים  אנו 

כל  עליה  ויכתוב  כלשהי,  מחברת  ויקח  בבוקר,  יקום  לא  אדם  לעשות.  לא  או  לעשות 

המטרה  במצרים,  היו  ישראל  כשבני  תכלית.  ללא  מטרה,  ללא  יקשקש  או  דברים,  מיני 

והייתי  לעם  לי  אתכם  המטרה: "ולקחתי  כתוב  הפסוק  בסוף  אבל  כתובה,  לא  בהתחלה 

לכם לאלוקים וידעתם כי אני ה' אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים". בעצם, 
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מאיזו  יוצא  שהוא  פעם  שכל   - בעולם  השליטה  את  יראה  שאדם  היא  הידיעה  נקודת 

נקודת סבל, הוא צריך להודות לה'. 

הידיעה צריכה להיות מלכתחילה, וגם במחשבה שלו הוא צריך להכיר את הבריאה. 

בעצם בפסוק הזה "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים וידעתם כי אני ה'" אפשר 

לפרש שיש כאן אולי שני ענינים: "ולקחתי אתכם לי לעם" ו"הייתי לכם לאלוקים". וכן 

צריכים לדעת שאני "ה' אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים". אפשר גם לדון 

אתכם  המוציא  אלוקיכם  ה'  "שאני  זה  הפסוק  של  בפשטות  תהיו,  שתמיד  ה'"  ש"אני 

מתחת סבלות מצרים". לאור הענין הנ"ל אפשר להבין את הארבע לשונות של הגאולה: 

הדבר הראשון הוא "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים", מוציא - אדם יש לו הרבה 

אפשרויות לעבוד, ברגע שהוא מחובר לה', ה' מוציא אותו מהסבל, סבל זה לא עבודה, 

יכול להיות עבודה בלי סבל.

"והצלתי אתכם" בכלל אין עבודה.

"וגאלתי אתכם בזרוע נטויה" זה כבר על השני, אולי שהשני מקבל את הלחץ שמפריע 

לו הזרוע נטויה. אבל הנקודה העקרית שלו בכל זה "ולקחתי אתכם לעם". המטרה היא 

להתקרב לה', לא המטרה היא הצד השלילי שיהיה כך או כך, אדם יכול לא לעבוד קשה, 

כשאדם  היא  העקרית  הנקודה  אז  הזאת.  ההתקשורת  את  מספיק  לא  אבל  טוב,  להיות 

יוצא מנקודת הקשיים שלו זה במטרה ש"לדעת שאני ה'" הקשר לא סתם בחינת דעת, 

זה קשר הרבה יותר עמוק. בזוהר (ח"ב דף כ"ה ע"א) כתוב "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם 

לאלוקים" מצווה זו ראשונה לכל המצוות. הראשית והראשונה לכל המצוות לדעת את 

הקב"ה בכללות, היינו לדעת שיש שליט בעולם שברא עולמות עולם שמים וארץ. וזהו 
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כנראה,  וסוף.  תחילה  היינו  ופרט  וכלל  בפרט  אותו  לדעת  בפרט,  ישגיהו  ובסוף  בכללות 

הכוונה שהעניין של הפרט, זה לדעת את צד המעשי של העניין. 

כך הוא מסביר: "כאשר וירא ישראל ממצרים לא היו יודעים את הקב"ה, כיון שבא 

אלקיכם  ה'  אני  כי  וידעתם  שכתוב  בתחילה  למדם  הזאת  ראשונה  מצוה  אצלם  משה 

והגבורות  ניסים  באותם  מאמינים  ישראל  היו  לא  זו  מצוה  אלמלא  וגו',  אתכם  המוציא 

שעשה, כיון שידעו מצוה זו דרך כלל נעשה להם ניסים וגבורות". ברגע שיודע האדם את 

המצווה הזאת, הקב"ה עושה לו את הניסים. זה היה כנראה להבין את זה "בסוף ארבעים 

שנה שעמלו בכל אותם מצוות בתורה שלמדם משה, בין אותן הנוהגות בארץ, בין אותן 

הנוהגות בחו"ל. למד אותם בפרטיות. "וידעת היום והשבות אל לבבך" (דברים ד, לט), היום 

זה  בפרטיות. "ובדבר  (שם)  האלוקים  הוא  ה'  לכן,  קודם  רשות  לכם  היה  שלא  מה  דווקא 

כמה רזין וסתרי תורה יש בו" עניין וידעת היום והשבות אל לבבך קודם זה ידיעה כללית 

ואחר כך זו ידיעה פרטית.

לכם  "והייתי  ב.  לעם"  לי  אתכם  "ולקחתי  א.  מצוות:  שתי  הזאת  בידיעה  יש   

לאלוקים"

הנקודה  אבל  לו.  נותן  הקב"ה   - כח  לו  שיש  מה  שכל  שבעצם  לדעת  צריך  אדם 

העיקרית היא כנראה "ולקחתי אתכם לי לעם" זה בחירה של הקב"ה, ולגבי אדם "וידעת 

שאני ה'" לעסוק בידיעה.

כמו  לא  אחרת -  להיות  יכול  שלא  מקושר  שהוא  הידיעה  של  עניין  את  הזכרנו  כבר 

שאדם יודע דבר אחד והוא משנה את המחשבות שלו, ידיעה זה בעצם קשר, דעת, בחינת 

"והאדם ידע את חוה". (בראשית ד, א) 
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היות  יום  כל  מחדש.  לדעת  צריכים  אנחנו  יום  כל  לבבך"  אל  והשבות  היום  "וידעת 

והאדם אחרי שיודע נכנס לטבע, נכנס לגאוה, אחרי שנכנס לגאוה, כבר שוכח בחינת "אין 

אני והוא יכולים לדור" (סוטה דף ה' ע"א). אדם מקבל כח שהוזכר לעיל האם להרביץ? בשביל 

זה יש כח? בשביל להפריע למישהו? כח יש, יש לך מתנה, תשמח עם זה. אדם לפעמים 

יש לו רכוש גדול - אי אפשר לדבר מה יש לך? במה השתנית? בגלל שיש לך עוד כמה 

שאדם  הזה  הגדול  המטען  את  כאילו  שלוקחים  אומרת  זאת  אחרים,  דברים  או  סכום? 

אל  והשבות  היום  לומר "וידעת  רוצה  הוא  כאן  שלו.  לאגו  זאת  והופך  חיובי,  דבר  מקבל 

לבבך כי ה' הוא האלוקים" היום שאתה מגיע להישגים, שהכל מאיר אצלך היום בחינת 

אור - היום "השבות אל לבבך". אל תשכח היום כי "ה' הוא האלוקים" כי אם תשכחו זה 

ההתחלה של המצרים של האדם. 

להם  נעשה  הזו  המצוה  את  עליו" "כשידעו  שליט  שיש  צריך "לדעת  שאדם  הזכרנו 

ניסים" למה אדם כשיודע את המצוה הזו, נעשה לו ניסים? היות והאדם קשור לה' בקשר 

לא  הם  אבל  ידידים  אנשים  הרבה  יש  עוזר.  הוא  לכן  אליו,  מתחבר  הוא   - חזק  כך  כל 

מתחברים אליו, אז הוא לא עוזר. אדם רוצה לעזור לאדם כאשר הוא מאוד מחובר אליו 

ובא לעזרתו, כשבא המציאות הזו הוא בא אליו, הקשר החזק הזה גורם את העזרה.

 זו בעצם "וידעתם כי אני ה'" אין לך מחשבה אחרת, אתה קשור אליו, אין לך מקור 

אחר, אז הוא עונה לך.

נאמר (זוהר שם) "כיון שידעו מצווה זו בכללותו, נעשה להם ניסים" לא רק ניסים "ניסים 

זכויות  לזה  שצריך  הטבע,  מן  למעלה  שזה  גבורה  ויש  טבע,  שזה  ניסים  יש  וגבורות". 

גדולות. במחשבה הזאת, מביא זכויות. כך הוא היום דווקא, יש אולי הרבה סיבות "וידעת 
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משה  פעם  כל  מתחבר.  אדם  המעשים  ידי  על  אבל  לדעת,  אפשר  האלוקים"  הוא  שה' 

למד אותם שיאמינו בכל הניסים והגבורות, שידעו שיש קשר. הנה כל יום יש אוכל, יש 

שהם  אנשים  ויש  זה,  עם  מתחבר  לא  אדם  אבל  אלוקים!  זה  אבל  טבע"  זה  שתיה "הכל 

היו צריכים הרבה ישועות. רואים שאדם גם כן יש לו כל מיני מעברים, שיש איזו מציאות, 

ואפשר לצאת מזה. "והצלתי ולקחתי" בסופו של דבר. אז הוא אומר כל זה ניסים, והקשר 

זה לקשר לניסים, זה העבודה של אדם, זאת העבודה של משה.

המציאות  את  העניין,  את  להבין  הלב,  את  להשיב  צריך  לזה  לבבך"  אל  "והשבות 

הזאת.

כתוב: והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם ואחר כך ולקחתי אתכם - כל 

פעמים האות  ארבעים (ארבע  ולקחתי" זה  וגאלתי  והצלתי  של "והוצאתי  תיבות  הסופי 

שבעצם  מראה  זה  רבנו,  למשה  יום  בארבעים  שנתנה  התורה  את  להם  נתן  שה'  רמז  י'), 

דרך המצוות זה המתנה שהוציאם בגלל זה ממצרים.

שאדם  הזמן  זה  ימים,  בשבעה  העולם  את  ברא  שה'  יודעים  שאנחנו  עניין  עוד  יש 

צריך לנצל את זה טוב לקדושה, התחלה של "הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי" במספר 

קטן - שבע, אלו שבע ימי הבנין. זה מטרה של כל זה כדי לבנות את הבריאה,. השבעה 

ימים האלה, שידעו במציאות, שאדם ירגיש את ההוצאה, הצלה, גאולה.  בעצם הגאולה 

של האדם, זה כל יום של הימים האלה. זה רמז על הפעילות של האדם בבחינת המדרגות 

שאדם משיג אותם במשך ימי השבוע. ואם אנחנו ניקח את האות השניה, נראה שהאות 

השניה הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי = 17= טוב.
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של  המציאות  דרך  זה  את  להבין  יכול  הוא  אז  טוב,  לאדם  לתת  רוצה  שה'  המטרה, 

ההתחברות. גם כמו שאמרנו קודם, אם לא ידעו שהקב"ה נתן, לא ידעו את הניסים, לא 

מתגלה  הטוב,  את  מקבל  הוא  אז  למקור  טוב  מתחבר  שאדם  זה  ידי  על  הטוב.  את  ידעו 

אליו הניסים של הקב"ה - וזה בעצם הטוב שאדם עושה.

אחר כך הוצאתי ראש התיבה וסוף התיבה בגימטריא -15 י-ה.

י-ה צור עולמים, זוכה לעולם הבא, גם העולם הזה וגם העולם הבא. אדם עושה את 

המצוות יש לו את שניהם - ה' יעזור שנזכה להגיע לקדושה ולהתעלות, על ידי התחברות 

להקב"ה יהיה לו את השפע העליון.

ָרֵאל  ֵני ִישְׂ י ֶאת ַנֲאַקת בְּ ַמְעתִּ "ְוַגם ֲאִני שָׁ

ֶאת  ָוֶאְזּכֹר  אָֹתם  ַמֲעִבִדים  ִמְצַרִים  ר  ֲאשֶׁ

ה'  ֲאִני  ָרֵאל   ִישְׂ ִלְבֵני  ֱאמֹר  ָלֵכן  ִריִתי  בְּ

ִמְצַרִים  ִסְבלֹת  ַחת  ִמתַּ ֶאְתֶכם  ְוהֹוֵצאִתי 

י ֶאְתֶכם  י ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם ְוָגַאְלתִּ ְלתִּ ְוִהצַּ

י  ְוָלַקְחתִּ דִֹלים  גְּ ָפִטים  ּוִבשְׁ ְנטּוָיה  ְזרֹוַע  בִּ

ֵלאלִֹקים  ָלֶכם  ְוָהִייִתי  ְלָעם  ִלי  ֶאְתֶכם 

ַהּמֹוִציא  ֱאלֵֹקיֶכם  ה'  ֲאִני  י  כִּ ם  ִויַדְעתֶּ

ְוֵהֵבאִתי  ִמְצָרִים  ִסְבלֹות  ַחת  ִמתַּ ֶאְתֶכם 

ָיִדי  ֶאת  אִתי  ָנשָׂ ר  ֲאשֶׁ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֶאְתֶכם 

ּוְלַיֲעקֹב  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  אָֹתּה  ָלֵתת 
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ה ֲאִני ה'" (ו, ה-ח) י אָֹתּה ָלֶכם מֹוָרשָׁ ְוָנַתתִּ

ע"ב)  כ"ד  (דף  וארא  בפרשת  בזוהר,  ד')  סימן  ו'  פרשה  גאולה (שמו"ר  של  לשונות  ארבע  על  ידוע 

הפוך  זה  מקרא  אמר  יהודה  רבי  אתכם,  והוצאתי  ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  "לכן  איתא 

אתכם  והצלתי  כך  ואחר  מצרים,  סבלות  מתחת  אתכם  והוצאתי  קודם  תחילה  שנאמר 

כך  אחר  אתכם  וגאלתי  עם  להתחיל  צריך  היה   - אתכם  וגאלתי  כך  ואחר  מעבודתם, 

והוצאתי אתכם, אלא שהעיקר מכולם מזכיר תחילה שרצה הקב"ה לבשר לכם בתחילה 

את הבשורה המשובחת מכולם - יציאת מצרים".

"אמר רבי יוסי הרי השבח החשוב ביותר מן הכל הוא "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי 

לכם לאלוקים" ועם כל זה מאמר זה אמר להם אח"כ - אמר לו (רבי יהודה לרבי יוסי) בזמן 

ההוא שהיו עוד תחת סבלות מצרים לא היה להם דבר חשוב יותר מבשורת היציאה - כי 

עד אז חשבו שלא יצאו מעבודתם לעולם. לפי שהיו רואים שכל האסורים שהיו ביניהם 

היו קושרים אותם בקשרי כשפים, ולא היו יכולים לצאת מביניהם לעולם. 

בו  נתבשרו  בזה  ממצרים)  היציאה  (דהיינו  מהכל  להם  חביב  שהיה  מה  זה  ובשביל 

תחילה - ואם תאמר אף על פי שיצאו ממצרים יש פחד שמא ילכו אחריהם להרע להם. 

ממצרים  שיצאו  הרי  תאמר  ואם  שלמה)  הצלה  (פ'  מעבודתם"  אתכם  "והצלתי  זה  על 

וגם ינצלו מידם, אבל לא תהיה להם גאולה שלימה. תלמוד לומר "וגאלתי אתכם בזרוע 

נטויה" פי' שתהיה להם גאולה שלימה - ואם תאמר שהקב"ה לא יקבל אותם לעם, כתוב 

כתוב  לא"י  יביאם  לא  אבל  לעם  לו  שיקבלם  הגם  תאמר  ואם  לעם"  לי  אתכם  "ולקחתי 

"והבאתי אתכם אל הארץ וגו' ונתתי אותה לכם מורשה אני ה'". ע"כ דברי הזוהר.
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העיקר  הגלות?  העיקר  מדברים  בעצם  מה  לשאלה  משמעות  כאן  יש  אולי  חשבתי 

מתחת  אתכם  והוצאתי  ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  "לכן  כך:  להסביר  אפשר  הגאולה? 

סבלות מצרים" אולי היה גם הודעה לעתיד שהקב"ה יוציא אותם מתחת סבלות, כל סבל 

של אדם. שאדם נמצא בתוך איזה מצב מסוים מתפלל לקב"ה, והקב"ה מוציא אותו, זה 

כל העבודה.

 יש כמה דברים, יש את הסבל שלו ויש את הדבר המעשי, הדבר הראשון זה הדבר 

הסבל  כל  מצרים"  סבלות  מתחת  אתכם  "והוצאתי  לוקח  כשאדם  הסבל  של  המעשי 

 - סבל  נקרא  זה   - אותו  מבלבל  שהוא  קשה  מעביד  אצל  עובד  אדם  קל.  יותר  יהיה  הזה 

"והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" ואחר כך "והצלתי אתכם מעבודתם" שבכלל לא 

יצטרכו לעבוד. ואחר כך "וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים" - זאת אומרת 

שיש כאן ארבעה שלבים: בכל תהליך יש את המציאות הזאת שנקרא לזה סבל - אז אם 

אדם מחובר לטבע אז הסבל שלו בא מהטבע. אם אדם מחובר לקדושה, כבר אין סבל. כל 

הסבל של אדם הולך בגלל שהוא לא מחובר. זה יוכל להתבטא בכל מיני דברים אדם הולך 

עבודה  למקום  ללכת  יכול  אדם  להתפרנס.  צריך  ברירה  אין  בעבודה,  סבל  לו  יש  לעבוד 

ולהרגיש חויה, שזה יכול להפוך אותו להרגשה טובה. 

ט"ז  דף  השנה  (ראש  כתוב  קשה,  שאלה  התלמידים  ע"י  נשאל  שהבעש"ט  בסיפור  כתוב 

ע"א) "אדם נידון בכל יום" וכתוב במקום אחר (ביצה דף ט"ז ע"א) "שמזונותיו של אדם קצובים 

הבעש"ט  יום?  בכל  או  השנה  בראש  או  זה?  מה  להחליט  צריך  עכשיו  לר"ה"  מר"ה  לו 

הסביר להם כאשר הלך איתם ברחוב ומצא שואב מים, שאל אותו: איך אתה עובד? יש 

לך פרנסה? איך העבודה? ענה: אח! זה קשה, צריכים לסחוב כל פעם דלי, וכל הזמן הדלי 
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מתנדנד, זה לא מספיק , זה לא גדול וכו', שאל אותו: אבל אתה מתפרנס? - כן מתפרנס, 

אז מה? הלך ממנו הבעש"ט. למחרת עוד הפעם בא אליו ושאלו - איך הולך לך בעבודה? 

- אמר השואב מים: ברוך ה' שאנשים מזמינים אותי, כל פעם יש לי עוד מעט כסף! - ולא 

קשה לך? - מה זה קשה, העיקר שמרוויחים כסף. איך יתכן? יום אחד הוא הסתכל על 

הכסף שהוא מרוויח, יום אחד התעלם - אמר הבעש"ט: זה הבדל - כל יום הוא מרוויח 

אותו הסכום – אך לוקחים את זה שונה מיום ליום. 

על זה אדם נדון בכל יום, את אותה העבודה אם ירגיש בזה נוח או שירגיש בזה סבל, 

אי  אחד  ויום  טובה,  והרגשה  חויה  כמו  נקרא  זה  הדבר,  באותו  אחד  יום  אז  וקושי.  לחץ 

אפשר לסבול, זה ממש נורא - זה נקרא הסבל – "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים", 

יוצא  שאדם  זה  אחרי  מהסבל.  אותם  הוציא  שהקב"ה  חדשה  מציאות  נוצרה  במצרים 

מהסבל יש עניין של "והצלתי אתכם מעבודתם". הקב"ה לפעמים מחליף מקום עבודה, 

אולי צריך לעשות משהו יותר? במקום להיות שומר בפתח, אולי לעבוד במזכירות.

 והצלתי אתכם מעבודתם, אחר כך יש עניין שאדם נמצא בגלות הזו של הפעילות. 

על זה נאמר "וגאלתי אתכם בזרוע נטויה" שאם אדם מתחבר להקב"ה שהוא כל יכול אז 

אבנים  ללקט  במקום  קשה,  לעבוד  יצטרך  לא  אדם  נטויה".  של "זרוע  הבחינה  את  עובר 

זה  כל  של  המטרה  דבר  של  בסופו   - הדברים  לו  מתחלפים  מרגליות.  לוקט  להיות  יוכל 

שאדם יבין שיש ה' "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים - אני ה'" ברגע שאדם 

"סבלות  אומר  רש"י  העצה.  זה  מצרים,  סבלות  מתחת  אותו  מוציא  זה  ה'",  ש"אני  יודע 
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ע"א)  כ"ה  (דף  בזוהר  שכתוב  מה  ע"פ  להסביר  אפשר  עכ"ל.  מצרים  משא  טורח  מצרים" 

"ולקחתי אתכם לי לעם והייתי להם לאלוקים וידעתם כי אני ה' אלוקיכם וגו'".

מכל  הראשונה  מצוה  היא  ה'  ידיעת  של  זו  מצוה  "כי  ואמר  מהימנא  הרעיא  כתב 

המצוות, לפי שרק על ידה אפשר לקיים את כל המצוות. כי אם לא יכיר האדם מציאות 

אלוה, לא ידע למי יעבוד. והנה ידיעת אלוה היא על ב' דרכים: האחת בכלל, לידע שיש 

וכל  ידם  על  בתחתונים  והנהגתו  ספירותיו  מציאות  כל  [לידע  בפרט  הב'  משגיח.  אלוה 

והכרת  אלוקים  בידיעת  מוסיף  בזה  המוסיף  וכל   - הקבלה  סתרי  בסוד  הנכלל  הענין 

מציאתו. ועל זה מפרש ואמר ההתחלה הראשונה של כל המצוות היא לדעת את הקב"ה 

בכללות, ושואל מה הוא בכללות? ואמר לדעת שיש שליט עליון שהוא אדון העולם וברא 

כל העולמות בשמים והארץ וכל צבאם וזהו ידיעת האמונה בכלל, וסוף כל ידיעת האמונה 

הוא בפרט].

וסופו לדעת אתו בפרט, כלל ופרט תחילה וסוף - בצורה פשוטה לראות את ההשגחה, 

על ידי זה האדם מתחבר עם ההשגחה, הכל זורם אחרת לגמרי. לכן זה העניין מה שכתוב: 

"והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי" לא רק שיקל לו במקום עבודתו, אלא גם 

שהביא אותם לארץ ישראל. - זה הכח של עם ישראל - שכל פעם שמתחברים למעלה 

יש השפעות למטה.

 ה' יעזור שיהיה כבר את הגאולה הפרטית והכללית ה' יעזור יהיה שפע ברכה ובריאות 

אמן.



 אור התורהקיקי

י ֶאת ִלּבוֹ  ְדתִּ י ֲאִני ִהְכבַּ ְרעֹה כִּ  ”ּבֹא ֶאל פַּ

ה  ֵאלֶּ אֹתַֹתי  ִתי  שִׁ ְלַמַען  ֲעָבָדיו  ֵלב  ְוֶאת 

ְנָך  בִּ ּוֶבן  ִבְנָך  ָאְזֵני  בְּ ר  ַספֵּ תְּ ּוְלַמַען  ִקְרּבוֹ  בְּ

ִמְצַרִים ְוֶאת אֹתַֹתי  י בְּ ְלתִּ ר ִהְתַעלַּ ֵאת ֲאשֶׁ

י ֲאִני ה'" (י, א-ב) ם, כִּ י ָבם ִויַדְעתֶּ ְמתִּ ר שַׂ ֲאשֶׁ

מה העניין "ולמען תספר באזני בנך ובן בנך" הוא מתחיל בעצם לדבר לילדים למען 

תספר באזני בנך ובן בנך, זאת אומרת שמדובר כאן על ילדים, שאדם צריך לראות כאן את 

ההשגחה בכל דבר. ואחר כך הוא ממשיך "וידעתם כי אני ה'" - בעצם מדובר על בני אדם, 

לא על הבנים. חשבתי שאולי יש עניין שאדם בכדי שיקלוט את הדברים החיוביים להכיר 

לו  נכנס  הסיפור  כח  דרך  מספר,  שהוא  ברגע  זה.  את  לספר  כל  קודם  צריך  הקב"ה,  את 

יותר ללב, בחינת מה שכתוב: "בא ללמד ונמצא למד". זאת אומרת שבכדי שאדם ירחיב 

את התחושות שלו, את הכוחות שלו הרוחניים, להגיע בחינת "וידעתם שאני ה'". שיכנס 

בחינת דעת את ההשגחה ואת הכח עליון, צריך להגיע קודם כל לבחינת סיפור. 

סיפור, יש לזה שתי משמעות: לשון סיפור, ולשון אור אבן ספיר - צריך להאיר כל 

כך הרבה במחשבה שלו את הדברים החיוביים, עד שלאט לאט זה יתעורר לו מן תחושה 

כזו שיגיע לבחינת דעת. (וידעתם כי אני ה') ואחר כך מתחיל בחינת בינה, ובסופו של דבר 

מגיע אל ה'.

ל ל
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י ֲאִני  ְרעֹה כִּ ה ּבֹא ֶאל פַּ "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹשֶׁ

ְלַמַען  ֲעָבָדיו  ֵלב  ְוֶאת  ִלּבוֹ  ֶאת  י  ְדתִּ ִהְכבַּ

כך  אחר  א)  (י,  ִקְרּבוֹ."  בְּ ה  ֵאלֶּ אֹתַֹתי  ִתי  שִׁ

ָאְזֵני ִבְנָך"  ר בְּ ַספֵּ כתוב (בפסוק ב) "ּוְלַמַען תְּ

אנחנו יודעים שאנחנו לומדים את עניין של סיפור יציאת מצרים, למה לא כתוב "לך 

שולח  לא  הקב"ה  תמיד,  משתתף  הקב"ה  בעצם  אלא  פרעה".  אל  למה "בא  פרעה"  אל 

את האדם לבד, לכן "בא" זה ביחד בעצם בעניין הזה של "בא אל פרעה" כאילו "אתך אני 

להצלחה". אם אדם יתבונן בניסים של הקב"ה, והוא ילמד מהעבר את הווה ואת העתיד. 

זה יכול הרבה מאוד לשחרר את האדם מהמחשבות השליליות. אדם עובר הרבה דברים 

בחיים אין לו מספיק את החכמה איך ללמוד אותם, איך לחשוב עליהם, מה לחשוב נכון, 

דומה  משהו  לו  יש  אם  ולראות  בתורה  להתבונן  צריך  אדם  זה  על  נכון,  לחשוב  לא  מה 

שהוא יכול להשתחרר מזה, כתוב בתניא (ליקוטי אמרים פרק ח') שהמחשבות של אדם חשובות 

מאיפה הם באים. 

כשיש לאדם מחשבות של קדושה, אז הוא כלי להשפעה עליונה של הקדושה. אם 

הלבוש  זה  בקדושה,  שלא  באות  המחשבות  אז  בקדושה,  שלא  מחשבות  חושב  אדם 

עכשיו. אם אדם נכנס ללחץ מאיזה שהיא סיבה, שהוא לא יכול להסתדר, הוא לא יודע 

מה לעשות, אז בא לו לבוש לא נכון. הלחץ הזה מביא אותו או לכעס או למחשבות אחרות 

אדם  הנכונה??  בדרך  לא  הוא  אם  נכון?  הבעיה  את  לפתור  ידע  הוא  איך  אז  שליליות, 

צריך  אדם  הנכונה?  הדרך  להיות  צריך  מה זה  לבנימינה. אז  נוסע  הוא  לב"ב  להגיע  רוצה 

להשתחרר מהדרך השגויה, איך משתחררים? כשאדם רוצה לעשות איזו שהיא פעולה, 

הוא ינסה לעשות נסיון, דרך הנסיון הזה, הוא יוכל לעשות את הדבר הנכון. 
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לקבל  כדי  הקב"ה,  של  השכל  את  לקבל  צריך  הוא  פתרונות  לידי  להגיע  רוצה  אדם 

את שכל של הקב"ה הוא צריך להבין את המעשים, את הגדולה. זה העניין "למען תספר 

באזני בנך ובן בנך" מי זה בנך? זה המחשבות זה הרגשות, ובן בנך זה הדמיון של האדם. 

אדם יש לו הרבה דמיונות שהם מוליכים לו את החיים, מקלקלים לו את העתיד, על ידי 

הרגשות הלא נכונים. לכן אדם צריך להגיע לנקודת אמת לפני הקב"ה. ברגע שהרגש לא 

נותן לו לחשוב טוב, צריך להגיד לרגש: אתה יודע שהיה כך וכך ניסים. להתחיל למנות 

את כל הניסים והנפלאות, דרך הסיפור של הניסים והנפלאות אז נכנס לאדם רגש חדש, 

רגש של קדושה. זה מלחמה - ברגש שהוא מושך להרגשה של יאוש: הרגשות שאדם לא 

יכול. הרגש של האמונה והמחשבות הטובות, מושכות לכוון החיובי.

עצמו  את  משכנע  הוא  מדבר,  כשאדם  אור.  ספיר,   - אבן  לשון  של "תספר"  העניין 

לראות את הדברים באור חדש, באור נכון, באור של צפיות. מבהיר ומאיר לו את השכל 

וכן מאיר לו את הרגש. 

כך העניין "למען תספר באזני בנך ובן בנך", אדם צריך להביע, לספר. לכן אנו אומרים: 

"אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצוה עלינו לספר": החכמה 

חדשים.  כוחות  האדם  ממשיך  הדיבור  דרך  מספיק,  זה  את  מייצרת  לא  היא  לפעמים 

מהשכל,  בא  שהדיבור  חושבים  אנו  מיוחד.  כח  זה  להתחדשות,  גורם  גם  הוא  והדיבור 

אבל הדיבור יש לו כח בפני עצמו,. לכן, כשאדם מלמד תלמיד והוא מדבר, דרך הדיבור 

מתחדש לו חידושים. גם אדם עם עצמו דרך כח הדיבור הוא מתחדש כל הזמן. 

דכתיב  וכמו  בדיבור.  שלו  הלימוד  את  יביע  שאדם  שבתורה  מיוחדת  מצוה  יש  לכן 
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בעצם  שהאדם  כאן  לרמוז  הכתוב  בא  לכן,  ידבר.  אלא  יחשוב,  לא  בם"  ז) "ודברת  ו,  (דברים 

באותו הדיבור הוא חושב אותם הדברים. אבל מחשבות הם לא מספיק, הם לא יכירו לו 

את הטוב. למה? בגלל  שזה לא נכנס לבינה, זה נשאר בחכמה. 

האוזן היא בחינת בינה, העין - בחינת חכמה. כשאדם מדבר זה נכנס באוזן, ואז שומעים 

כי  וידעתם  בנך,  באזני  תספר  לדעת. "למען  נכנס  זה  מבינה  לבינה,  נכנס  זה  אח"כ  באוזן. 

אז  האמת.  ראית  גם  זה  המציאותית,  ההבנה  זה  התקשורת  הקשר,  זה   - הדעת  ה'"  אני 

הריבוי של הניסים והנפלאות שאדם מספר לעצמו הם בעצם גורמים לו לשנות את כיוון 

המחשבה שלו, ואז זה מקרב את האדם לבורא. 

לקדושה,  מטבע  נהפכות  הרגשות  וממילא  רגשותיו,.  על  לדבר  הדרך  היא  וזו 

ממחשבות לא נכונות למחשבות של צפיות חיוביות. כמו כן זה משפיע, לפעמים, גם לכח 

שלו,  הפיזית  הבריאות  עם  ולפעמים  שלו.  והרגשית  הנפשית  הבריאות  עם  האדם  של 

זה נותן לו כוחות מחודשים. שני השלבים עניין של הכבדת הלב שזה בא לפני הסיפור. 

והסיפור שבא אחרי, מביא לאדם את ההתעלות להגיע למקום הנכון שזה עולם הקדושה, 

והקירוב לקב"ה. 

הניסים  על  יספר  פתרון  רואה  לא  כשהוא  לב,  הכבדת  נקרא  זה  קושי  לאדם  כשיש 

שהקב"ה עזר לו, לפעמים בא שכל מהאדם, לפעמים בא פתרון  מבחוץ. לפעמים כשאדם 

דרך  מספיק,  לא  זה  אבל  ליבו.  את  מרחיב  אדם  של  שכלו  אז  ומרחיב,  ומרחיב  מרחיב 

המחשבה צריך להיות בדרך של דיבור שישמע, "הט אזניך לשמוע". והשמיעה הזאת של 

הבינה  - זה הגבורה ודרך הכח של הסיפור מבטל את הגבורה. אז הוא מקבל את הכח של 

החסד, שזה השכל הנכון. יהי רצון שנזכה לגאולה הפרטית ולגאולה הכללית, אמן!
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ְרעֹה  פַּ ֶאל  ַאֲהרֹן  ְוֶאת  ה  מֹשֶׁ ֶאת  ב  "ַוּיּושַׁ

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ה' ֱאלֵֹקיֶכם 

ִמי ָוִמי  ַההְֹלִכים." (י, ח)

כותב הבעל הטורים מי ומי ההולכים יודע שיהיה בעצם גזירה במדבר - מי יצא? אז 

הבעל הטורים אומר חוץ מיהושע וכלב, מי ומי ההלכים בגימטריא זה כלב ובן נון ע"כ. 

ובבקרנו  בצאננו  ובבנותינו  בבנינו  נלך  ובזקננו  בנערינו  משה  "ויאמר  כתוב  כך  אחר 

נלך כי חג ה' לנו" (י' ט') בעל הטורים כותב: "בנערינו ובזקנינו נלך": כי לא נגזרה הגזרה לא 

על פחות מבן עשרים ולא על יותר מבן שישים. אמר לו שפחות מבני עשרים לא תהיה 

גזרה כי זה ילדים עדין, ויותר משישים גם לא - בעל הטורים אומר בנערינו זה נקרא עד 

ילדים  בבנינו  חשבתי  ובבנותינו?  בבנינו  זה  מה  אז  שישים.  מגיל  זה  ובזקנינו  עשרים,  גיל 

שהיתה  אשר  בת  לסרח  רמז  אולי  זה  ובנותינו  הגזרה.  היה  לא  להם  גם  כך,  אחר  שנולדו 

בכניסה לארץ ישראל.

ַויַָּנח  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ל  כָּ ַעל  ה  ָהַאְרבֶּ "ַויַַּעל 

לֹא  ְלָפָניו  ְמאֹד  ֵבד  כָּ ִמְצָרִים  בּול  גְּ כֹל  בְּ

ִיְהֶיה  לֹא  ְוַאֲחָריו  מֹהּו  כָּ ה  ַאְרבֶּ ֵכן  ָהָיה 

ן." (י, יד) כֵּ

מה היה עניין של הארבה? בשביל מה היה צריך לאכול כל עץ? חשבתי, שעץ קשור 
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זאת  וזורע"  עולם  בבורא  אמונת) "מאמין  בד"ה  ע"א  ל"א  דף  שבת  בתוס'  מובא  (בירושלמי  כתוב   - לאמונה 

אומרת שאמונה זה נקרא זרעים, ופרעה אמר מי ה' אשר אשמע בקולו? ( ה' ב') הוא לא רצה 

לשמוע בקול ה' - ה' אמר לו: אם אתה לא באמונה, אז לא יהיה צמח. לכן הארבה היה 

שליח של ה', שאכל לו את כל הצמחים - ואז הוא אמר "חטאתי לה'" ( י, טז) אז ממילא הוא 

הרגיש פתאום שהוא לא שומע בקול ה'.

ללמד  בא  הארבה  האמונה.  כח  אצלו  התעורר  הארבה  את  ראה  שהוא  אחרי  לכן   

אותו דרכי אמונה - להאמין שבעצם ה' ברא את כל העשב, שהכל בשליטתו. זה בעצם 

היתה המטרה שילמד על דרך זה, בעצם ההשגחה העליונה. לכן אסור לו להנות ממנו כי 

אחר כך רצה פרעה להנות ממה שנשאר. היות שזה בא במטרה של קדושה, הוא לא יכול 

היה להנות ממנו. לכן כתוב שלא נשאר אף אחד, "ויהפוך ה' רוח ים חזק מאוד, וישא את 

הארבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים" (י, יט).

ַמִים   ה ְנֵטה ָיְדָך ַעל ַהשָּׁ "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹשֶׁ

ְך וגו'" (י, כא) ִויִהי חֹשֶׁ

כתוב שה' נתן להם מכת חושך - מה העניין של החושך הזה? בעצם בן אדם שמענים 

אותו, ומתיאש, הוא מגיע לבחינה כמו חושך. גם כן לישראל היה להם יאוש - לא האמינו 

שיצאו מממצרים- כך בן אדם במידה מסוימת כשנמצא בלחץ חושב שאין דרך. ה' עשה 

נס שבכל בני ישראל יהיה "אור בכל מושבותיהם" ( י, יג) להראות שהיכן שבני ישראל ילכו, 
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יהיה מאיר להם. זו הסיבה שאחר כך יכלו לשאול רכוש וכו' מהשכנים. (רש"י שמות י' כ"ב בד"ה 

ויהי) 

ובעצם זה היה הזמן שהם ראו בו כל מה שקורה אצל המצריים. נשאלת פה שאלה: 

אם היה בעצם כזה מצב שלא יכלו לראות אחד את השני. בזמן החושך היו יכולים לצאת 

כ"ג)  י'  (שמות  כתוב  הלא  בחושך.  נמצאים  הרי  הם  אותם,  רואים  היו  לא  המצרים  ממצרים. 

רצו  לא  הם  אלא  ממצרים?  יצאו  לא  ישראל  עם  למה  כן,  אם  מתחתיו".  איש  קמו  "ולא 

מציאות  שיהיה  אותם.  ישלחו  עצמם  שהמצרים  רצו  הם  כזה,  נס  דרך  ממצרים  לצאת 

כזאת שלא יהיה בהם שליטה, לשבור את המציאות של הטבע. צריך ללכת עם הטבע, 

ואז להתגבר. 

כאן בעצם זה היה משהו אחר בנס, לכן בזמן שהיה להם חושך, לא רצו עם ישראל 

ה'  צבאות  כל  יצאו  הזה  היום  ואז "בעצם  החושך.  שיצא  עד  וחפשו  חיפשו  אלא  לצאת 

מארץ מצרים" ( י"ב נ"א).

זה עניין מה שכתוב "...ולכל בני ישראל היה אור במושבותם" ( י' כ"ב) מה זה מושבותם? 

מקום  בכל  להאיר  צריך  שאדם  רמז  שהוא  איזה  כאן  יש  אולי  חשבתי,  גרו.  שהם  איפה 

מקום  בכל  לו  מאירה  הקדושה  שלו,  במצב  קדושה  לבחינת  מגיע  אחד  כל  נמצא.  שהוא 

שאדם נמצא. זאת אומרת, שהאדם לא צריך לחפש לצאת מהמציאות שלו אלא לחיות 

עם עצמו - ברגע שאדם הולך עם עצמו, שם הוא מוצא את הנקודות האור ואת ההשגחה 

העליונה.
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ה עֹוד ֶנַגע ֶאָחד ָאִביא  "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹשֶׁ

ח  לַּ ְישַׁ ֵכן  ַאֲחֵרי  ִמְצַרִים  ְוַעל  ְרעֹה  פַּ ַעל 

ְיָגֵרׁש  גֵָּרׁש  ָלה  כָּ חוֹ  לְּ שַׁ כְּ ִמזֶּה  ֶאְתֶכם 

ֶאְתֶכם ִמזֶּה." (יא, א)

מדברים  אלא  נגע,  על  מדברים  לא  קודם  ממקודם,  שונה  מעט  דבר  כאן  יש  בעצם 

שהיה להם מכות, כל מיני דברים לעורר אותם. אם כן, מה העניין של הנגע? חשבתי, אולי 

יש כאן רמז לכך שעד עכשיו היה מכות ביבול, בפרות בכל מיני דברים, חוץ מאדם. ומכת 

בכורות היה ממש אישית בבני אדם. ה' אמר לו כל זמן שהמכות לא נוגעות בו אישית הוא 

יכול להיות עקשן. אך ברגע שהמכה נוגעת בו, אז המצב ישתנה. לכן אמר הקב"ה עוד נגע 

אחד, נגע כביכול נגיעה עצמה. למה? משום שפרעה היה הבכור אם הוא ידע שזה יכול 

לנגוע בו, הוא יתחיל להשתנות.

בעצם  שזה  עשר  קטן  במספר  זה  אחד"  ה"נגע  במשהו  נגוע  אינטרס,  לשון  זה  נגע, 

המכה העשירית.

ועוד עניין שנגע אחד שהנגע כלומר המכות, באות רק מהקב"ה נגע אחד, הנגע בא 

מהאחד,  דווקא  הגיע  הנגע  לכן  ובעצמו.  בכבודו  הקב"ה,  דרך  בא  זה  וכן  מה'.  מהאחד, 

כתוב: "אנוכי ה' אלוקיך" (שמות כ' ב') שהקב"ה זה אחד במציאות של הבריאה, רמז שהקב"ה 

אמר לו שהפעם הוא לבד ישתמש במכה עליו. והוא יודע להבחין בין מקומות שצריכים 

לנגוף ופסח על בתי בני ישראל - לכן החלק הזה בא מאחד, איחודו של עולם.
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ְרעֹה ֶאת ָהָעם" (יג, יז) ח פַּ לַּ שַׁ  "ַוְיִהי בְּ

אנו רואים בתחילת הפרשה את המציאות של פרעה - כתוב (נועם אלימלך ריש פרשת בשלח) 

פרעה  - אותיות הערף, זה כח הקליפה.

אדם כשהוא עושה השתדלות להתגבר, יש לו את הכח. ה' נותן כח לאדם באיזו דרך 

של  בדרך  מהטבע.  למעלה  בדרך  או  טבע  של  בדרך  ללכת  רוצה  אדם  אם  רוצה,  שהוא 

טבע, זה ההתעסקות במה שאדם עושה בדרך הטבעית שלו. בדרך למעלה מהטבע, זה 

התגברות, שהאדם מתעלה.

במקרה שיש נקודות למעלה מהטבע גם הכח הרע לא יכול להסיט את האדם. האדם 

מתפלל כל כך חזק שהטבע לא יכול לשלוט עליו. זה מה שקורה כשאדם רואה נס, הוא 

מתעורר חזק, ובאותו זמן מתבטל הקליפות. על ידי התעוררות וראיית הניסים, כח הרע 

אין לו שליטה לתקופה מסויימת. אחר כך אדם צריך להתעורר מחדש ולחפש את הסיבה 

באיזה נקודה צריך להתגבר יותר. 

כך בעניין "ויהי בשלח פרעה" אחרי שקיבלו כל כך הרבה לחץ ומכות, אז קם בחינת 

ללכת,,  להם  לתת  והסכים  שלו,  מהרשות  העם  את  לשחרר  הסכים  והוא  הקליפה.  כח 

שבכל  לדעת  צריכים  אנחנו  אבל  שמה.  השם  את  לעבוד  בחינת  הקדושה,  לדרך  שילכו 
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תהליך, יש תהליך אחר נוסף. אחרי שבא תהליך של התגברות, הוא עוד הפעם מתחיל, 

רדף  שפרעה  כתוב:  כך  ואחר  העם",  את  פרעה  בשלח  "ויהי  נקרא:  זה  אז  נח.  לא  והוא 

אחריהם. אנו צריכים לדעת, שהמציאות הזאת חוזרת על עצמה. אז מה התהליך? כתוב: 

( יד, טו) "מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו" מה פירוש "ויסעו" למה לא וילכו? אצל 

אברהם אבינו כתוב (בראשית יב, ט) גם מושג כזה הלוך ונסוע הנגבה. גם אנחנו מוצאים נסע, 

מה זה נסע? חשבתי, נסע אולי זה לשון להתבונן שוב בניסים לשון נס. אברהם אבינו כל 

פעם שבא לו קושי במקום להכנס ליאוש, נכנס לניסים, זה נקרא נסע.

"דבר אל בני ישראל ויסעו" - וישאו את עצמם גבוה יותר, יתעלו מזה. איך מתעלים? 

חושב  שהוא  ע"י  האמונה?  את  מחזק  אדם  איך  בספרים  כתוב  האמונה.  את  לחזק  צריך 

על הדברים נפלאים, אז הכח הזה שאדם מתהלך ומתחבר עם עולם הניסים, אז הוא ניצל 

מבחינת פרעה. כלומר כמו שהזכרנו, כח הרע כל הזמן רודף אחרי האדם. ובכדי שהכח 

הקדושה יתגבר, צריך האדם להזכר בנס. 

או  קדושה  של  רשות  רשויות:  שתי  לו  יש  לאדם  בגלל  הנס?  של  הזה  העניין  מה 

רשות של הקליפה. רשות הקליפה זה הרשות שיש לה כח לשלוט על האדם, אך במקום 

רשות של הקדושה, היא לא יכולה להכנס. אם אדם נזכר בנס אז הוא מתחבר למקום של 

הקדושה, הוא יוצא ממקום של טומאה למקום של הקדושה. זה עניין "דבר אל בני ישראל 

ויסעו" איפה הם נסעו? בים? מה עניין של הים? הים זה עניין של הכנעה, התחברות כמו 

הדגים מחוברים לקב"ה, גם בני ישראל היו צריכים להתחבר עוד יותר. 

כך יוצא שבעצם אדם נמצא באיזו שהיא פרשת דרכים בכל נקודה של לחץ, היצר 

הרע מכניס אותו להרגשה של יאוש, להרגשה שהוא לא יכול, לא מסוגל הוא כבר עייף. 
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מהי הנקודה? זה בעצם הבירור של החומר, 

כמו שכתוב: (ירמיה טו, יח) "ואם תוציא יקר מזולל" להוציא את הדברים השלילים, שהם 

הקדושה?  לעולם  מתחבר  אדם  איך  הקדושה.  לעולם  אותם  ולחבר  האדם  על  שולטים 

כמו שאדם מתחבר לחבר טוב על ידי זה שהוא רואה את המעלות שלו, את החסד, את 

התפעלות השכל וכדו'. ככל שאדם רואה יותר דברים עליונים אז ההתפעלות הזו תביא 

את האדם להרגשה של קשר. 

כך אדם צריך כל פעם להתפעל מהקב"ה, מהניסים ומהנפלאות, וגם מהחיזוקים של 

כוחות  קיבל  והוא  החיזוק  כח  לו  נהיה  להתחזק,  קשה  לו  היה  שפעם  רואה  אדם  עצמו. 

מסוימים. זה עצמו מושך כח, כח מושך כח, זה כמו מגנט שמושך את המחטים למקום של 

הברזל של ההתחברות. כך אדם צריך להתקשר להקב"ה. אולי זה העניין "ואתם הדבקים 

במה  תדבקו  חיים?  הבחינת  את  רוצים  אתם  ד)  ד,  (דברים  היום"  כולכם  חיים  אלוקיכם  בה' 

במחשבה,  דבקות  גם  יש  ה)  יג,  ראה  פרשת  (רש"י  במידותיו".  "הדבק  שכתוב  כמו  נדבק?  אדם 

אז  אליו  שיתגעגע  רוצה  שלו  אבא  שלפעמים  תינוק  כמו  בחסידות:  שכתוב  כמו  בשכל 

הוא נעלם לזמן מסוים אז התינוק קורא לו "אבא, אבא" אז על ידי זה הוא מתחבר, אז הוא 

מעורר את הכח של התינוק שידע שאבא זה יכול לתת לו הכל. אז אולי זה קשור שרבי 

חנינא בן דוסא כתוב: (ברכות דף לד ע"ב) שכל פעם היה מבקש מהקב"ה שהוא ישמע תפילתו, 

וה' היה תמיד שומע תפילתו, למה שהיה צריך, הוא היה מלומד בניסים. 

את  לראות  תמיד  לעצמו  לימד  מלומד,  אולי  מסוים,  רעיון  היה  זה  שאולי  חשבתי 

הניסים. כשאדם מלמד לעצמו כל הזמן לראות את הגדולה, הוא מתחבר. אז הוא מוריד 

שאנחנו  מה  עם  קשור  זה  אולי  עצמו.  של  הבריאה  בתוך  הקדושה  של  הגבורות  את 
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מתפללים כל יום "שיחו נפלאותיו וגו', ספרו בגויים את כבודו". כשאדם הולך להתפלל 

"שיחו  מחודש.  שפע  להמשיך  צריך  הוא  אז  לו,  שחסרים  דברים  על  מתפלל  הוא  אז 

נפלאותיו, הודו לה' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו", אחר כך מתאזן ב"הללו בעוזו, 

בתקע שופר". אדם רואה גם כן את גדולת ה', איך הוא זן ומפרנס. זה בעצם פסוקי דזמרה, 

אז הוא מתחבר מאוד לכל נפלאות ה' עד שהוא מגיע לקריאת שמע, לקבלת עול מלכות 

שמים, הוא מגיע לתפילה. 

הוא  כך  ואחר  ובריאה,  יצירה  עשיה,  בחינת  של  המקורות  לכל  מחובר  כבר  הוא  אז 

יכול להגיע לעולם האצילות שזה תפילת שמונה עשרה, זה בעצם ההתחברות אמיתית. 

שהנשמה בעצם היא כל הזמן מחוברת, "נשמה שנפחת בי טהורה היא" מי לא מחובר? 

הטבע, הגוף, דמיונות של האדם, ועל ידי זה שאדם מתבונן בניסים בהתגברויות שהצליח, 

שה' עזר לו, על ידי זה הוא יוכל בקלות גם להכניע את כח הרע.

קטן  ילד  רואים  מתנגד,  פעם  כל   - לו  קשה  עצמו,  את  לשכנע  נותן  לא  הרע  כח 

לא  הטבע  מתנגד,  מיד  טוב,  מעשה  לעשות  קצת,  לאכול  קצר.  משהו  ממנו  מבקשים 

להתגבר  שיוכל  דרך  לו  לתת  היא  המטרה  בהתנגדות?  שישאר  המטרה?  מה  אז  נותן 

על עצמו. כך אדם צריך לתת לעצמו דרך מחודשת שיהיה לו יותר התלהבות בתפילה, 

בלימוד ובמעשים טובים. ובכן זה כל העניין ברגע שיצאו בני ישראל ממצרים, היה להם 

התעוררות גדולה מאוד, הם מיד יצאו, טרם שהספיקו לאפות את המצות. ה' מוליך אותם 

ע"י עמודי אש ולילה. 

להסתכל,  קצת  רק  הדרך.  את  לו  מאיר  כבר  זהו  אחריו,  ללכת  צריך  אדם  הולך  ה' 

פעם זה היה מתנה בזמן שהיה יציאת מצרים. איתא (עיין שיר השירים רבה פרשה ב' פסוק ח') "שבאה 
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התעוררות מלעילא, אחר כך כל הזמן וכל השנים צריך להיות התעוררות מלמטה" יכול 

שהיו  להראות  ממצרים.  שיצאו  בזמן  מצות  אוכלים  בגללה  נוספת  הסיבה  שזו  להיות 

בדרגה נמוכה כמו מצרים, מאוד נמוכה, דרגה מתוך יאוש. ואיך מתעלים? מתוך צפיה, 

אדם מתעלה. חשבתי רעיון, שכתוב: ( יד, טו) "מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו" 

מצה  בפסח  שאוכלים  הסיבה  זו  יתעלו.  מעצמם,  שיסעו  זה  ידי  על  יסעו?  למה  שיסעו, 

עגולה, כמו גלגל, שאפשר לנסוע תמיד, להמשיך, לא צריך לעצור. אולי זו הסיבה שיש 

כאלה שלא רוצים לאכול מצה מרובעת מרובע, יש לו כבר גבול אבל עגול אין לו גבול.

כתוב: (בראשית יב, ט) "הלוך ונסוע הנגבה" הולך ומתקדם כל הזמן, למרות זאת כתוב: ( 

יב, ח) "ומצות על מרורים יאכלוהו" עוד מעט היצר ירדוף אחרינו, כמו "ופרעה הקריב". ( יד, 

י) אבל על ידי שהאדם מתחבר לבחינת "ויסעו" באה בחינת קריעת ים סוף. זאת אומרת, 

שכל פעם מה שאדם נמצא הוא צריך לעשות עוד הרבה פעולות. הוא לא יכול לעשות 

קצת, לא כתוב לעשות דברים גדולים, כמו מצרים - רק תסעו, תלכו קצת. 

כתוב: (שמות  יד, כה) "ה' נלחם להם" אדם סומך על הקב"ה, הקב"ה מוצא לו את הדרך 

איך לעזור לו, בכדי להוציא אותו מכל השלבים האלו. לכך כתוב: (שם יד, ל - לא) "ויושע ה' 

ביום ההוא את ישראל ... ויאמינו בה' ובמשה עבדו" על ידי זה שאדם רואה את הישועות, 

פעם  כל  צריך  אדם  לכן  שמח.  הוא  האמונה  כח  דרך  האמונה.  של  הכח  את  לו  נותן  זה 

להיות  צריך  הישועה,  את  רואה  שאדם  לפני  אפילו  כא)  יד,  לפניהם" (שם  הולך  לחשוב "וה' 

להיות  צריך  אדם  אבל  אש,  ועמוד  ענן  עמוד  שראו  כאן,  שהרעיון  להיות  יכול  באמונה. 

שאפילו שהוא לא רואה. אדם צריך לדעת שה' הולך לפניו, "שויתי ה' לנגדי תמיד" (תהילים 

טז, ח) הקב"ה לפניו.
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איתו  הולך  שה'  חושב  שאדם  זה  ידי  על  הדרך,  את  לו  מאירה  הזאת  המחשבה  כח   

כל הזמן, הוא חושב על המחשבות הטובות, אולי זה כח האמונה, המחשבה הפנימית, זה 

מחבר את האדם למקום. ה' יזכה אותנו באמת שגם מקום החושך יהיה אור ה', עמוד אש. 

לא כתוב שהלכו בחושך למה? ברגע שהם היו בדרגה כזאת ברמה אמיתית, בקריעת ים 

סוף נוצר עמוד אש. כתוב: (שמות יד, כב) "לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני 

העם" ה' יעזור שיהיה לנו תמיד האור של העננים, ובעזרת ה' שנוכל תמיד להגיד בחינת 

שירה, שתמיד אדם יוכל להיות שמח ולספר את נפלאות ה'. כל טבע זה גם נפלאות ה', 

צינור  להיות  יכול  אדם  הזאת  התעוררות  ידי  על  הישועות,  את  לו  מצמיח  ה'  לו,  עוזר  ה' 

חדש.

ה  ר ָעשָׂ דָֹלה ֲאשֶׁ ָרֵאל ֶאת ַהיָּד ַהגְּ "ַויְַּרא ִישְׂ

ַויֲַּאִמינּו  ה'  ֶאת  ָהָעם  יְראּו  ַויִּ ִמְצַרִים  בְּ ה' 

ה ַעְבּדוֹ." (יד, לא) ּבה' ּוְבמֹשֶׁ

הגדולה"  היד  את  ישראל  "וירא  עניין  זה  מה  שואל  ע"א)  נ"ג  (דף  בשלח:  פרשה  בזוהר 

בהתחלה כתוב: "וירא ישראל אשר עשה ה' במצרים", זה לשון יחיד אחר כך "ויראו העם 

את ה'"זה לשון רבים ע"ש בזוהר מה שתירץ.

אולי אפשר להסביר "וירא ישראל את היד הגדולה"  בזמן שאדם מתחיל לעבוד את 

ה' בדרך הראשונה אז יש בחינת חושך, אדם לא רואה את האור, את הקדושה. 

לפעמים יש שני מצבים: א. מצב שאדם רואה כל פעם את ההשגחה העליונה. ב. מצב 
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בגלל  אותה  לראות  בכדי  לחפש  צריך  אבל  קיים,  זה  ההשגחה.  את  לחפש  צריך  שאדם 

שזה בהעלם של הטבע. אם אדם זוכה, זה בגלוי של הטבע. מתי שאדם נמצא בגלוי פנים, 

אדם  גדולות.  השגחות  לפעמים  קטנות,  השגחות  לפעמים  ההשגחה,  את  רואה  הוא  אז 

מתפלא, לפעמים הוא רואה הרבה השגחה בכל דבר, לפעמים הוא לא רואה שום דבר. 

לפעמים בדבר שהוא רוצה, הוא לא רואה מספיק. זה בעצם קשור לתיקון ולהתעלות של 

האדם, יש זמנים שצריך להתעלות יש זמנים שאדם צריך ללמוד איך להתעלות.

יום  שבכל  ניסיך  אומרים: "על  שחז"ל  מה  סמויים  ניסים  ויש  גלויים  ניסים  יש  לכן   

עמנו" בכל יום יש לאדם נס, רק לא תמיד אדם רואה את זה - ואם אדם הגיע לתוך ביטול, 

יש  לפעמים  ניסית,  הנהגה  יש  לפעמים  יותר.  רואה  הוא  אז  הקב"ה  כלפי  הכנעה  לתוך 

הנהגה טבעית - בהנהגה ניסית אדם יותר מתחזק אבל אז הוא לא צריך את האמונה בגלל 

לא  שהוא  בגלל  מחדש  יום  כל  להתחזק  צריך  אדם  טבעית  בהנהגה  אבל  רואה,  שהוא 

ב.  יותר.  מתחזק  ואז  ה',  אל  פונה  הוא  במיצר  נמצא  אדם  א.  אנשים:  סוגי  שני  יש  רואה. 

אדם נמצא במיצר, הוא בהסתר פנים, אז קשה לו להתחבר להקב"ה. 

שרגיל  מתי  לו,  שקל  מתי  משתדל  אדם  אם  האדם.  עבודת  של  בהכנה  תלוי  זה 

אדם  אם  יותר.  עוד  יתעלה  הוא  המיצר  כשבא  וכך  לה'.  טוב  מתחבר  הוא  אז  להתחזק, 

לכן  פנים.  הסתר  נוצר  במיצר,  בא  הוא  אם  בטבע,  הולך  הוא  הנפש,  עבודת  את  לו  אין 

אדם צריך תמיד להשתדל לעבוד את ה' בכל עת ובכל זמן, שיהיה לו את הכח שגם בזמן 

שבחינת לילה, שידע שגם אז יגלה את האור האלוקי, לדעת איך להתיחס. 

כתוב "וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים" בני ישראל ראו טבע, גם 
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החרטומים עשו דברים למיניהם הכל היה טבע - למה? בגלל שהיו בתוך טבע, היו בתוך 

הם  אז  גדול  גלוי  היה  שאז  סוף  ים  קריעת  לבחינת  כשהגיעו  כך  אחר  קשה.  היה  מצרים, 

עברו מהטבע, למעלה מהטבע. פתאום התחילו לראות גם מה שהיה במצרים, "ויראו את 

היד הגדולה" זאת אומרת שראו את היד הגדולה, אז ממילא בזמן שהיו במצרים ששם 

היה החושך של הטבע, קושי השעבוד, והמחשבה היו מתחת ללחץ אז לא היה מספיק 

יד  על  שהיו  בזמן  אור  של  נקודה  לתוך  כשהגיעו  כך  אחר  לראות.  כדי  הנפש  בתוך  אור 

קריעת ים סוף. 

אז התחילו לראות את הגדולה הזאת, את הגדולה שטבע בתוך הטבע היא למעלה 

עובד  אחד  שכל  בגלל  שלו,  בדרך  זאת   רואה  אחד  כל  סופיים  האין  הכוחות  מהטבע. 

אחרת. כל אחד במסגרת של העבודה שלו, הוא משיג את העבודה ששיך לו. שני אנשים 

יכולים להיות באותו המקום: אותו המקרה יבוא, אחד יגיד שזה נס, אחד יגיד שזה מקרה 

- תלוי בעבודת הנפש שלו. 

לא  אדם  אם  אך  הגדולה.  הישועה  את  הנס,  את  יראה  הוא  לקב"ה  מחובר  אדם  אם 

מחובר הוא לא יראה את הנס, הוא יראה טבע. אנו רואים אנשים שרחוקים ובכל דבר הם 

רואים טבע, זה היה בזמן שבני ישראל היו במצרים. אבל כשהגיעו ליד ים סוף שאז היה 

גילוי גדול, אז בגילוי הגדול מאוד, גם אלה שהיו רחוקים ראו את יד ה'. 

לכן בהתחלה כתוב: "וירא" לשון יחיד שרק יחידים ראו. ואח"כ "ויראו העם את ה'" 

בשביל  דלעילא  התערותא  היה  כבר  מלמעלה,  הגילוי  את  ראו  כולם  שעתה  רבים  לשון 

את  שראו  אומרת  זאת  השלמות,  זה  עבדו"  ובמשה  בה'  ויאמינו  ה',  את  העם  זה "ויראו 

הגדולה. אם ראו את הגדולה אז מה שייך אמונה? אמונה היתה שייכת במצרים, במצרים 
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היתה חושך, לא ראו את האור האלוקי, אז מה שייך אמונה בזמן שרואים? אלא באדם 

יש שני חלקים: א. יש חלק שהוא רואה שזה ההווה. ב. ויש חלק העתיד הוא לא רואה. 

צריך להחזיק את כח האמונה אז הוא בונה את חלק האמונה, מתוך המציאות של הווה 

כאן  אז  מאוד,  הגדול  הגילוי  את  ראו  הם  ה'",  את  העם  זהו "ויראו  העתיד.  את  בונה  הוא 

היה בעצם מספיק את הראיה הזאת אבל לגבי העתיד: "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" הבינו 

שעוד מעט יהיה להם כל מיני קטעים שצריכים את הכח הזה של האמונה. את הכח הזה 

של האור הזה של האמונה, של האור שישאר.

 אז אם שמים את זה בתוך השכל, לא נשאר. ואם שמים את זה בתוך האמונה, אז 

נשאר תמיד. לכן בכדי שיהנו גם מהכח הזה לעתיד. ממילא את העניין של גילוי של אלוקות 

אנחנו יודעים. מה שייך למשה עבדו? כמו שאמרנו יש שני הנהגות: א. יש הנהגה ניסית 

ב. ויש הנהגה טבעית. אז בהתחלה כשהיו ליד ים סוף היה הנהגה ניסית, אבל עוד מעט 

תתחיל הנהגה טבעית, והם זקוקים שוב לבחינת משה רבינו שינחה להם את הדרך. ואז 

יהיה להם כל מיני חלקים שיש מקום ליצר הרע להפריע. לכן הגיעו לנקודה "ויאמינו בה' 

ובמשה עבדו", שהעבירו את האמונה גם אצל בחינת משה, גם אחר כך שיגיד להם משהו 

שצריך לעשות כך או אחרת. כדי שיהיה להם את הבהירות מאותו הכח של האמונה. 

יראה?  של  העניין  מה  ה'".  להיות "ויאהבו  צריך  היה  של "ויראו"  העניין  מה  כן,  אם 

להיפך היראה הייתה שייכת לפני זה מתי שהיו לפני הים, אז היה פחד אבל עכשיו, מה יש 

מקום לבחינת יראה? העניין הוא, שהיראה שוברת את הגוף, זאת אומרת מתי שאדם יש 

לו יראה אז הכח הפיזי שלו הוא לא במצב תקין – פחד. 

בני ישראל מתי שהיו על יד הים, אבל עדיין לא היו בכל המהות של הקדושה. היה 
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להם כל מיני רגשות אז היה צריך להשתמש עם הכח של היראה, שכל החלקים של הטבע 

שלהם לא יהיה להם שליטה. היראה זה שורש כל המצוות לא תעשה - לא לעשות כל 

מיני דברים לא טובים צריך להשתמש עם העניין של יראה. 

היה   - טבע  נשאר  הטבע  אבל  האלה  הגלויים  כל  והיו  מצרים  ליד  שהיו  אפילו  לכן 

צריך להשתמש ביראה כדי לבטל את הטבע. עוד עניין אולי, כמו שאנחנו יודעים שלפי 

נפילה,  של  פחד  נקרא  בעצם  שזה  לדעת  צריך  ממשהו  פחד  לו  שיש  שאדם  הבעש"ט 

שהוא נכנס לטבע. ואדם צריך לעלות את זה ליראת ה'. גם ישראל הגיעו ליד הים, היה 

"ויראו  לכן  ה'.  לפחד  זה  את  הפכו  והם  טבע  של  פחד  להם  היה  מהמצרים,  פחד  להם 

העם את ה'" זאת היתה הזדמנות להפוך שכל המציאות של הטבע תהפוך למציאות של 

קדושה. 

ואז הגיעו למציאות שהגיעו לכל הדרגות, אפילו הם לא הלכו עם הטבע אלא בדרך 

של האמונה.  זאת אומרת שדרך של האמונה, זאת דרגה יותר גבוהה ויותר קיומית. דרך 

של הטבע לא תמיד נצחית, לפעמים היצר מבלבל את האדם. בכל האמונה שם לא יכול 

להגיע היצר, בגלל ששם יש מקסימום של הקדושה. זה עניין מה שאנחנו אומרים "ויאמינו 

בה'", שאמונה זה דבר למעלה מהשכל, שהגיעו לדרגות גבוהות, לכן יכלו להשתמש גם 

עם נקודה של אמונה שזה בעצם למעלה מהטבע. 

הביא  זה  הגבוהות.  ההשגות  את  השיגו  הזאת  התחברות  דרך  התחברות,  זה  אמונה 

אותם למציאות של "אז ישיר" מה שהיה להם, גם את הווה וגם את העתיד שזה בעצם 

הנכון,  השכל  תמיד  לנו  שיהיה  ה'  בעזרת  אז),  בד"ה  א'  ט"ו  שמות  רש"י  (עיין  הקודש.  רוח  בחינת 

ולראות את ההשגחה בכל דבר ודבר והקב"ה יתן לנו שפע ברכה והצלחה.
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זה  אילנות  הבריאה,  קיום  של  ר"ה  זה  ע"א),  ב'  דף  השנה  (ראש  לאלנות  ר"ה  זה  בשבט  ט"ו 

עץ - עץ החיים, עצים שזה שפע - מה היא משמעות של ט"ו בשבט ביחס לאדם עצמו? 

זה עניין של הפעולות שאנו עושים בט"ו בשבט, דבר ראשון לבקש אתרוג טוב - כתוב (בני 

יששכר, מאמרי חודש שבט, מאמר ב' אות ב') שאדם צריך לבקש שיהיה לו אתרוג טוב לשנה הבאה.

חשבתי, מה זה אתרוג? בפשטות מדובר פה במצוה - הבעל השם טוב אומר שאתרוג 

זה אותיות "אל תביאני רגל גאווה" שהאתרוג מרמז ללב (ויק"ר פרשה ל' סימן י"ד), שם יש גאוה 

לאדם. גאוה זה המכשיר שמכשיל את האדם בהרבה אפשרויות, גורם להרבה מעברים 

של האדם. אנחנו מבקשים מהקב"ה שלא נכשל בגאוה, שאנחנו לא נפול חלילה ברשת 

של היצר הרע. דבר חשוב שאנחנו עושים בט"ו בשבט זה שבעת המינים, לאכול כל מיני 

פירות. אנו לא אוכלים ממה שאנו רוצים אלא לפי הסדר שחז"ל קבעו לנו בדרך הנכונה. 

רואים בזה ההנהגה שאדם בכל פעולה צריך להתייחס, להשתמש בדרך שחז"ל למדו 

אותנו, ארץ ישראל התברכה בשבעה מינים "ארץ חיטה, ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ 

זית שמן ודבש" (דברים ח, ח) מה בעצם היתה המשמעות של המינים האלה? חשבתי, אולי 

זה קשור עם המציאות של האדם.
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שאדם  חלק  היה  שהחיטה  ע"א)  מ'  דף  (ברכות  בחז"ל  דעה  יש   - החיטה  עם  מתחילים 

עושים  מחיטה  האדם,  של  הבסיס  זה  חיטה  אכל.  והוא  לאכול,  צריך  היה  לא  הראשון 

קמח, איתו אנחנו מקיימים לחם משנה. חיטה במספר קטן = עשרים ושנים = כ"ב אותיות 

התורה. כתוב אין התינוק יודע לקרוא "אבא" עד שיגיע לדרגה כזאת שיכול לטעום טעם 

דברים  המון  סגולות,  הרבה  בזה  יש  לכן  שכל,  של  סגולה  בה  יש  שהחיטה  כך  (שם).  דגן 

טמונים בגרעין הקטן הזה. 

 - גדולים  דברים  הרבה  אצלו  מסתתר  קטנה  בנקודה  לפעמים  שאדם  רמז  זה  אולי 

שמה הוא יכול לצמוח. אולי זה רמז לפעמים, אם אדם יתחיל מנקודה אחת קטנה על ידי 

זה הוא יעלה מעלה מעלה - זה בעצם הסוד שעשינו כל כך הרבה דברים מהחיטה הקטנה 

הזאת - לחם ועוגות, כל מיני חיטים, כל מיני מאכלים למיניהם, וחיטים בעצם משביעים 

את האדם.



 אור התורהקלקל

ל  ה ֵאת כָּ ַמע ִיְתרוֹ כֵֹהן ִמְדָין חֵֹתן מֹשֶׁ שְׁ "ַויִּ

ָרֵאל ַעּמוֹ  ה ּוְלִישְׂ ה ֱאלִֹהים ְלמֹשֶׁ ר ָעשָׂ ֲאשֶׁ

ְצָרִים." (יח, א) ָרֵאל ִממִּ י הֹוִציא ה' ֶאת ִישְׂ כִּ

כתוב "וישמע יתרו" מה הוא שמע? כי הוציא ה' את ישראל ממצרים. בתורה כתוב: 

"כי הוציא ה' את ישראל ממצרים" זה מה שהוא שמע. ורש"י מוסיף: "מה שמועה שמע 

לא  שבעצם  משהו  ואומר  מוסיף  שרש"י  קשה  זה  עמלק"  ומלחמת  סוף  ים  קריעת  ובא: 

כתוב בפסוק. גם כן בהתחלה כתוב "וישמע יתרו" ורש"י אומר "מה שמועה שמע ובא" 

היה  שיתרו  ע"א)  יא  דף  כתוב (סוטה  שבעצם  מיוחד -  רעיון  כאן  יש  אולי  חשבתי,  מהו "בא"? 

מהיועצים של פרעה והיה לו ספקות מה קורה אם ישראל צודק - הלא כתוב שגם בעשר 

גם  אולי  נכון,  זה  או  נכון,  זה  הנכון,  מיהו  יודע  מי  ועוד)  כב.  ז,   ) עשו.  החרטומים  גם  המכות 

ממצרים  ישראל  את  ה'  הוציא  כי  שמע  הוא  ממילא  אז  להגיד?  מה  להם  יש  החרטומים 

שמע על קריעת ים סוף. ידוע בכל שני אנשים שמתמודדים, מי שמגיע בסוף זה המנצח, 

אז שמע על קריעת ים סוף כאילו הוא ראה שבהתחלה עוד החרטומים עושים, אבל אחרי 

קריעת ים סוף אי אפשר לעשות שום דבר. 

אחרי  לכן  צודקים  בעצם  הם  ישראל  שבני  ראה  הוא  סוף  ים  קריעת  של  בעניין  אז 

זה בא, אחרי קריעת ים סוף. מה עניין מלחמת עמלק? בגלל שאדם אפילו בזמן שרואה 
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הקדושה.  של  הדברים  את  קולט  לא  סגור,  עדיין  הוא  אז  קליפה,  לו  יש  אם  אבל  ניסים, 

ברגע שיורד הקליפות אז אפשר להבין קדושה. ישנם הרבה אנשים שלא יכולים להתחבר 

לדברים שבקדושה, בגלל שהם תפוסים עם רגשות שליליים. אחרי שמשה ויהושע נלחמו 

בעמלק, עמלק היה מקרר האמונה לכן אחרי שנצחו הקליפה, אז הוא כבר יכול להבין את 

כל התהליכים של הקדושה. לכן אחרי שני החלקים האלה הוא שמע, מה השמועה שמע 

ובא? מה נתן לו כח לבוא? הקליפה ירדה מהמחשבות שלו. 

 כתוב (רש"י שמות י"ח א' בד"ה יתרו) יתרו קראו לו יתר והוסיפו לו יתרו, זה בעצם קריאה של 

פרשה החשובה בתורה, של מתן תורה. למה הוא זכה לזה? כתוב בספרים כל מני תשובות 

זרה.  עבודה  על  כומר  בעצם  היה  שהוא  ל"ב)  סימן  א'  פרשה  (שמו"ר  במדרש  כתוב  חשבתי,  לכך. 

גדול  כי  ידעתי  י"א) "עתה  י"ח   ) שכתוב  כמו  זרות  עבודות  מיני  כל  שעבד  במקורות  ומוזכר 

הניח  שלא  שבעולם  כוכבים  עבודת  בכל  מכיר  שהיה  מלמד  רש"י:  האלוקים" -  מכל  ה' 

עבודת כוכבים שלא עבדה, עכ"ל. ואחר זה הוא עזב את כל זה והתחבר לקב"ה ולא רק 

שהוא התחבר להקב"ה אלא אומר "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל אלוקים כי בדבר אשר זדו 

עליהם" זאת אומרת שהוא עשה פירסום שאדם כזה שידע כל עבודה זרה, ולמרות זאת 

עזב את הכל והתחבר לקדושה, התחבר לקב"ה, בשביל זה פירסמו גם את השם שלו. על 

ידי זה שפירסם את השם, השם זיכה אותו שיתפרסם השם שלו, שזה זכות שהיה בסיני, 

במתן תורה.

ותוספת לזה בהתחלה קראו לו יתר והוסיפו לו ו' וקראו לו יתרו - יש דעה ש"מתן 

תורה.  למתן  מתאים  שזה  ו'  לו  הוסיפו  לכן  מ"ו),  פרק  אליעזר  דרבי  (פרקי  היה  שישי  ביום  תורה" 

מתאים גם למה שכתוב (רש"י שמות י"ח א' בד"ה יתרו) שנקרא חובב על שם שחיבב את התורה.
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הלא כתוב שבזמן קבלת התורה כולם ידעו שרק הקב"ה השליט בעולם, יתרו במספר 

קטן זה שלוש עשרה = אחד, בגלל שהוא פירסם אחד הקב"ה לכן ניתן לו שכר, וקראו את 

השם שלו דווקא יתרו שמרמז על אחד. 

אשר  לישראל  ה'  עשה  אשר  הטובה  כל  על  יתרו  ט) "ויחד  יח,  (שמות  כתוב:  מכן  לאחר 

הצילו מיד מצרים" ויחד גם מלשון שפירסם יחודו של הקב"ה בעולם. והבן.

ה ה'  ר ָעשָׂ ל ַהּטֹוָבה ֲאשֶׁ ַחדְּ ִיְתרוֹ ַעל כָּ "ַויִּ

ילוֹ ִמיַּד ִמְצָרִים." (יח, ט) ר ִהצִּ ָרֵאל ֲאשֶׁ ְלִישְׂ

מה זה כל הטובה? כתב רש"י על כל הטובה טובת המן, והבאר והתורה. עכ"ל.

והבאר,  המן,  קודם  כתוב  למה  תורה.  להיות  צריך  היה  חשוב  הכי  הדבר  הוא,  פלא 

והתורה? חשבתי, כתוב: (אבות פ"ג מי"ז) "אם אין קמח אין תורה" לכן התחיל עם המן שבעצם 

יש  קמח  שיש  ברגע  הזה,  לחלק  המשך  כבר  היה  זה  והתורה  הבאר  כך  אחר  הקמח  הוא 

כבר כח ללמוד תורה.

המן"  לאוכלי  אלא  תורה  ניתנה  "שלא  י"ז)  פרשה  בשלח  (מכילתא  אומרים:  חז"ל  נוסף  דבר 

מהקדושה?  רחוק  הוא  אם  קדושה  דברי  לקלוט  יכול  אדם  איך  בקדושה.  דבר  זה  תורה 

בגלל שאכלו את המן, שהיה לחם מהשמים, לחם של מלאכים. (יומא דף ע"ה ע"ב), כתוב: (שם) 

שלא היה למן פסולת. על ידי שאכלו כזה מאכל היו יכולים לקבל את התורה, שזה גם כן 

היה קדושה, כבר היו מוכנים לזה.
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 לכן יש חשיבות מיוחדת שאדם ישמר מהמאכלים שלא יהיה ח"ו בעיות בכשרות 

שאם אדם לא אוכל דברים כשרים, הוא לא קולט את הקדושה, ואם הוא אוכל כן דברים 

כשרים והוא אוכל לשם שמים אז מתעלה והוא קולט את התורה, על כן הוא הקדים קודם 

כל את המאכל ואחר כך המשיך את התורה.

ָהָעם  ֵאַלי  ָיבֹא  י  כִּ ְלחְֹתנוֹ  ה  מֹשֶׁ "ַוּיֹאֶמר 

א ֵאַלי  ָבר בָּ י ִיְהֶיה ָלֶהם דָּ ִלְדרֹׁש ֱאלִֹקים כִּ

י ֶאת  ין ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו ְוהֹוַדְעתִּ י בֵּ ַפְטתִּ ְושָׁ

י ָהֱאלִֹקים ְוֶאת ּתֹורָֹתיו." (יח, טו- טז) ֻחקֵּ

אם יהיה להם דבר משפט אנו מבינים:  "ושפטתי בין איש לרעהו" אך מה זה "והודעתי 

נפרד  באופן  עם כל אחד  אלוקים ואת תורותיו", מה זה קשור? משה לא למד  את חוקי 

אלא העניין הוא, משה רבינו כשבא אליו אדם בתלונות הוא אומר לו "אתה יודע למה יש 

לך בעיות עם המריבה, אתה לא עובד על עצמך, צריך להכיר את הקדושה אם תעבוד על 

עצמך לא תגיע לידי מריבות. לכן "ושפטתי בין איש לרעהו" מה שפטתי? איך שפטתי? 

לדעת את חוקי אלוקים. אמרתי להם מה הם כללי הקדושה, מהי עבודת הנפש של אדם, 

מהי התורה הנכונה, מהן ההנהגות הנכונות. ממילא, האדם לא יגיע לידי מריבות, בפרט 

אם אדם יקח זאת בתורת חוק. חוקי אלוקים לא בתור שכל, שכל הוא משתנה, אם זה בא 

בחוק ממילא אדם לא יריב עם השני.
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ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר" ( יט, ב) ם ִישְׂ ַחן שָׁ "ַויִּ

רש"י אומר (שם) כאיש אחד בלב אחד, ע"כ. מה זה העניין של איש אחד, בלב אחד, על 

מי זה מוזכר? חשבתי שכתוב (ישעיה ל, כ) "והיו עיניך רואות את מוריך" שאדם צריך ללמוד 

מהמורים שלו איך להתנהג, ולהתנהג כמו שהם מתנהגים, אז מי היו המורים של ישראל 

באותו הזמן? היו משה ואהרן.

כאיש אחד - זה רמז על משה שכתוב (במדבר יב, ג) עליו "והאיש משה עניו..." וכן כתיב 

( לב, א) "כי זה משה האיש". משה היה בחינת אחדות עם כלל ישראל, וכן כתיב (תהילים צ, א) 

"תפילה למשה איש האלוקים".

מאיפה  בליבו"  ושמח  "וראך  יד)  ד,   ) כתוב  אהרן  על  אהרן,  על  מרומז   - אחד"  "בלב 

מה  כל  את  שיודע  ה'  אבל  קנאה.  מרוב  ליבו  את  אוכל  הוא  אולי  ישמח,  שהוא  יודעים 

על  משה,  עם  יחד  היה  הוא  באחדות.  היה  הוא  שלו  בלב  שגם  עליו  מעיד  חושב  שאדם 

שלפעמים  למרות  באחדות,  להיות  מהם  ללמוד  איך  הרמז  זה  אחד.  בלב  אחד  כאיש  כן 

נוגדים אחד עם השני, עכ"ז צריך להתגבר על הקשיים ולחיות באחדות.

ת ָיִמים  שֶׁ ׁשוֹ שֵׁ ת ְלַקדְּ בָּ "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהשַּׁ

ִביִעי  ָך ְויֹום  ַהשְּׁ ל ְמַלאְכתֶּ יָת כָּ ֲעבֹד ְוָעשִׂ תַּ

ה ָכל ְמָלאָכה  ת, ַלה' ֱאלֶֹקיָך לֹא ַתֲעשֶׂ בָּ שַׁ

ָך  ָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמתֶּ ָך ַעְבדְּ ה ּוִבְנָך ּוִבתֶּ ַאתָּ

ָעֶריָך." (כ, ז-י) שְׁ ר בִּ ְוֵגְרָך ֲאשֶׁ
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אחר כך כתוב (שם פסוק יא) למה - "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וגו', 

דבר  איזה  רואים  אנו  כן  אם  ויקדשהו",  השבת  יום  את  ה'  ברך  כן  על  השביעי  ביום  וינח 

מיוחד של היום השביעי שהוא יום מיוחד. מה זה היום המיוחד הזה? כתוב "זכור את יום 

השבת לקדשו" קדושה - מה זה הקדושה הזאת? העניין הזה של קדושה זה דרגה מיוחדת 

במינה, שיש בתוך יום השבת הזה. 

אדם לא עושה שום מלאכה, ואי עשיה זה למטרה, זה לא שהמטרה היא אי עשיה. 

לכן מוזכר פה של"קדשו" זה דרגה מסוימת של קדושה, החלק המעשי אנחנו יודעים אדם 

לא עושה שום דבר - אז איפה יש התהליך של הקדושה? בגמרא ברכות (דף כ' עמוד ב') כתוב 

"זכור את יום" אמר רב אדא בר אבא: "נשים חייבות בקידוש היום, דבר תורה, אף על פי 

שזה מצוות עשה שהזמן גרמא שנאמר ( כ, ח. דברים ה, יב) "זכור ושמור, כל מי שישנו בשמירה 

מכאן  היום.  קידוש  זה  בזכירה,  חייבות  כן  גם  אז  בשמירה  חייבות  נשים  בזכירה"  ישנו 

רואים שיש כאן בעצם איזו פעולה בעניין של הקדושה. מהי הפעולה? אנחנו אומרים את 

קידוש היום, בקידוש היום אנחנו עדים של בריאת שמים וארץ. על כן אנחנו אומרים "יום 

הששי ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, 

ויקדש  השביעי,  יום  את  אלוקים  ויברך  עשה,  אשר  מלאכתו  מכל  השביעי  ביום  וישבות 

אותו" "ויקדש אותו" הקדושה של יום השביעי, זה בעצם הדרך שאנחנו עדים על מעשה 

שמים וארץ, זה מציאות של אמונה. 

בעולם.  הקב"ה  את  ויקדש  בהקב"ה  יאמין  שאדם  מיוחדת  מצווה  יש  השבת  ביום 

ביום השבת זה עדות מיוחדת, שאדם מקדש את הקב"ה בעולם, נמצא שיום השבת זה 

עדות מיוחדת שאדם מקדש את הקב"ה בעולם בתחילתו של יום, זוהי בעצם מן זכירה 

יום  יש  להתחברות,  מיועד  הזה  ביום  אדם  התחברות,  זה  קדושה,  אז  בראשית.  במעשה 
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שאדם נוסע למקום מסויים, יש שעה שאדם צריך להגיע למקום מסויים, ויש יום שאנחנו 

עובדים ומקדשים את הקב"ה במחשבה שלנו לזכור את יום השבת. 

לא  שאנחנו  זה  ידי  על  שמירה,  של  עניין  ויש  זכירה,  של  עניין  שיש  יודעים  אנחנו 

עם  להתעסק  זמן  לו  יש  דבר,  שום  עושה  לא  כשאדם  שלנו.  העשיה  בעצם  זה  עושים, 

הקדושה, בשבת יש לך קדושה שזה בעצם הלא תעשה, שאדם צריך להזהר לשמור את 

זה. וכתוצאה מזה שאדם שומר לא לעשות את המלאכות בשבת הוא מגיע לקדושה. 

אנחנו יודעים ששלב עשיית הקדושה היא בעצם המחשבה שאדם זוכר את בריאת 

העולם בכללותה. אבל אולי יש עוד איזה חלק שזה קשור לעניין של הקדושה - חשבתי 

שכתוב (שמות לא, יג): "כי אות היא ביני וביניכם". חז"ל (ביצה דף טז ע"א): "מתנה יש לי בבית גנזי 

אות  מקשר,  שזה  תפילין  של  אות  ע"א):  צו  דף  (עירובין  אותות  שלוש  שיש  ידוע  שמה"  ושבת 

ברית ואות של שבת. שלשבת זה הזדמנות איך להתקשר, רואים בעצם שאדם עושה את 

כל הפעולות שלו לכבוד שבת ועל ידי זה הוא מתקדש. 

כמו שאנחנו מוצאים שבשבת נתנה התורה. (שבת דף פו ע"ב) אז באותו יום נוצר התחברות 

הקדושה,  שזה  ההתחברות  ידי  על  לתורה,  ישראל  בין  לקב"ה,  ישראל  בין  גדולה,  מאוד 

זאת  התורה.  ידי  על  שבת  קדושת  ישראל,  עם  אצל  האדם  של  מיוחדת  קדושה  נוצר 

כתוב  (שם):  בגמרא  שכתוב  בשבת,  שנוסדה  החידוש  הייתה  היא  בעצם  התורה  אומרת 

(שמות כ, ח) "זכור את יום השבת", גם כתוב (שם יג, ג) "זכור את היום הזה" - מה להלן בעיצומו 

רואים  שאנחנו  מה  כל  לישראל,  תורה  נתנה  שבשבת  יום,  של  בעיצומו  כאן  אף  יום  של 

כאן שהקדושה היא בהתקדשות בכלל עם ישראל. שכל מה שעושה לפי העקרונות של 

התורה הקדושה, אז זכור את יום השבת לקדשו, להבין את הקדושה של היום, משמעות 

שבזה. 
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אדם  ההתחדשות  זה  היין,  דרך  לזכור  צריך  א.  הזכירה:  של  בעניין  דברים  כמה  יש 

שותה כוס יין עושה ברכה ומקדש את השבת, זה ההתחברות בין הטבע והקדושה. 

ב. כתוב (פסחים דף קי"ז ע"ב) שצריך להזכיר את יציאת מצרים בקידוש, זה התהליך שאדם יוצא 

מהמצרים שלו, כל השבוע, זה גם מצרים, מצרים שלו.  

האדם עובד קשה מגיע ליום השבת, הוא מתעלה, עצם הקדושה זה התעלות. במה 

על  להתבונן  ההתבוננות,  דרך  הזה,  ביום  ההזדמנות  זו  היום  של  בקדושה  מתעלה?  אדם 

הזמנים שאדם יוצא מהמצרים שלו, וזה נותן לאדם את ההתחברות עם הקב"ה.

 על כן כתוב (שמות כ, ט - י) "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת 

אדם  לבני  שבת  אלוקיך -  לה'  שבת  שבת,  יום  באותו  הקב"ה  עם  מחובר  שאתה  לה'..." 

זה הזדמנות של ייחוד, יש דינים שונים ביחס לשבת, ביחס לדיני של ייחוד, וגם זה מחזק 

את האמונה בגלל שיודע שבשבת כאילו מלאכתך עשויה, הקב"ה נותן לו באמצע השבוע 

גם  פיזית,  שמירה  רק  לא  זה  השבת  של  מעניין  בשבת,  לעבוד  יצטרך  שלא  לעבוד  זמן 

חול (שבת  של  כדיבורך  שבת  של  דיבורך  יהיה  שלא  לדבר  שצריך  מה  לחשוב  במחשבות 

דף קיג ע"ב).

"כי  הרקיע"  מגיד  ידיו  ומעשה  קל  כבוד  מספרים  "השמים  בתפילות:  אומרים  אנו   

לשון  קדושה  נקרא  זה  מתפללים  שאנו  שלמים  קטעים  העולמים...  לחי  חסדו...  לעולם 

התעלות. זאת אומרת שאנחנו מהתחלה עד הסוף מתעלים, זה נקרא קדושה - התעלות.

ברגע שאדם מתעלה ומתיחד להקב"ה בחוסר עשיה של מלאכה, ובמחשבה, דיבור 

ומעשה המותרין בשבת,  האדם מתחבר עם שבת לה' אלוקיך. ה' יעזור באמת שאנחנו 

נתקדש בהתחברות הנכונה, ה' יעזור שה' יתן לנו את השכל הנכון, את המחשבות הטובות 
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שנגיע לבחינה גדולה מאוד של התחברות לבורא דרך המציאות של קיום התורה. וזהירות 

לקדושה  מחדש  פעם  כל  ונגיע  לזה  שנגיע  באמת  יעזור  ה'  שגויים,  דברים  לעשות  מלא 

האמיתית.

לֹא  י  לִּ ה  ֲעשֶׂ תַּ ֲאָבִנים  ח  ִמְזבַּ "ְוִאם 

ָעֶליָה  ֵהַנְפתָּ  ָך  ַחְרבְּ י  כִּ גִָּזית  ֶאְתֶהן  ִתְבֶנה 

ַחְלֶלָה." (כ, כא) ַותְּ

נברא  והברזל  אדם,  של  ימיו  את  להאריך  נברא  שהמזבח  למה? "בגלל  אומר:  רש"י 

לקצר ימיו של אדם. אין זה בדין שיונף המקצר על המאריך ועוד שהמזבח מטיל שלום 

כך  ממשיך  רש"י  ומחבל"  כורת  עליו  יבאו  לא  לפיכך  שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין 

"הרי הדברים קל וחומר ומה האבנים שאינם רואות, ולא שומעות, ולא מדברות, על ידי 

שמטילות שלום, אמרה תורה לא תניף עליהם ברזל. המטיל שלום בין איש לאשתו, בין 

משפחה למשפחה, בין אדם לחברו, על אחת כמה וכמה שלא תבואהו פורענות" עכ"ל. 

זאת אומרת שאדם שעושה שלום יש לו שמירה שלא יבואו פורענות.

מה הקשר בין מזבח לברזל? אלא שאבנים מטילות שלום, מה אבנים שלא מדברות... 

מטילות שלום... בין אדם לחבירו, מטילות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, על ידי זה 

שאדם עושה קורבן ע"י זה מתכפר, 

חשבתי, אולי ההמשך של זה איך אדם יכול לעשות שלום בין אדם לחבירו? ילמד 

תמיד  עושים  אבנים  כך  שלום.  יהיה  תמיד  אז  ישתוק,  הוא  אם  אבן  כמו  יהיה  מהמזבח, 

שלום בין אחד לחבירו, ה' יעזור שיהיה שלום ושלוה בכלל ישראל.



קלטקלט  אור התורה

ים ִלְפֵניֶהם   שִׂ ר תָּ ִטים ֲאשֶׁ פָּ שְׁ ה ַהמִּ "ְוֵאלֶּ

ַיֲעבֹד  ִנים  שָׁ ׁש  שֵׁ ִעְבִרי  ֶעֶבד  ִתְקֶנה  י  כִּ

י ִחנָּם." (כא, א-ב) ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפשִׁ ּוַבשְּׁ

יש דבר מאוד מעניין בבעל הטורים (שם) כתוב "ואלה המשפטים זה נוטריקון ה'דיין 

גדול,  מאוד  חידוש  כאן  יש  אומרת  זאת  מ'שפט"  י'עשה  ט'רם  פ'שרה  ש'יעשה  מ'צווה 

לכאורה במשפט יש אחד זכאי ויש אחד חייב, ולפי המשפט מי שהוא זכאי הוא זכאי. אז 

מה יוצא? במצב כזה קורא שבני אדם הם נשארים בריב אחד עם השני בגלל שהחייב גם 

חושב שהוא צודק. אבל אם עושים פשרה אז כל אחד מסכים, אז נוצר שלום. אם כן מה 

החשיבות יותר? חשוב יותר שיעשה פשרה. לכן "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, 

המשפטים הנכונים לפני שאתה מתחיל את הדיון שיהיה פשרה. 

 יש רמז לזה זה שמחובר, "ואלה משפטים" עם סוף פרשת יתרו, כתוב בסוף פרשת 

עליה  הנפת  חרבך  כי  גזית  אתהן  תבנה  לא  לי  תעשה  אבנים  מזבח  כב) "ואם  כ,  (שמות  יתרו: 

עם  בין  שלום  עושה  שהמזבח  לי  תעשה  אבנים  מזבח  אם  מסביר  (שם)  רש"י  ותחללה" 

בעצם  הוא  והברזל  תשובה,  נוצר  אז  הקרבן  את  שמקריבים  זה  ידי  על  להקב"ה  ישראל 

הפוך, מקצר אין מתאים שיהיה המקצר על המאריך, ע"ש. זאת אומרת העניין של המזבח 

זה שעושה שלום, ולכן בא אחר כך "ואלה המשפטים" סמוך אחד לשני, ללמוד כי הדרך 

ל ל
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הטובה ביותר היא לעשות שלום בין אדם לחבירו, לכן צריך לעשות פשרה בכדי להגיע 

לשלום.

כתוב "אשר תשים לפניהם" רש"י כותב: אמר לו הקב"ה למשה לא תעלה על דעתך 

בפיהם  סדורה  שתהא  עד  פעמים,  שלושה  או  שנים  וההלכה  הפרק  להם  אשנה  לומר 

כמשנתה ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופרושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם 

כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם עכ"ל. מה הרעיון הזה? בשביל מה הוא מרחיב 

אותם  משתנים,  הדברים  הזמן  שכל  הרעיון  שאולי  חשבתי  האכילה?  של  לעניין  זה  את 

החלקים הפיזים שפעם השתמשו בהם, היום לא משתמשים, יש לנו דברים דומים, צריך 

לדמות דבר לדבר. 

חשבתי אולי זה הרמז אם אדם לומד סתם, אם זה לא קיים, לא שייך לראות, אבל 

אם לומד בעצם טעמי הדברים יודע גם כן לחבר אותם לדברים חדשים ששם עם אותם 

שתלמד  אומר  לכן  החדשים,  לדברים  גם  הלכה  נשאר  ממילא  תואמים.  הם  הטעמים 

אותם שיבינו טעמי הדבר, שיהיה תמיד תמידי שהלכה הזאת תוכל תמיד ללוות אותם. 

לכן אפשר להבין את הרעיון של האוכל, כי אוכל הוא דבר תמידי כך אדם צריך ללמוד את 

ההלכה שיהיה תמיד מתאים לו, ויוכל להשתלב בהם כמו אוכל. אולי זה מרומז בפסוק 

כאילו  הולכים  שהם  לפני  "לפניהם"?  זה  מה  לפניהם"  תשים  אשר  המשפטים  "ואלה 

לפנים, זאת אומרת שההלכות יהיו כל כך ברורות ומסודרות שזה תמיד ילך לפניהם, לפני 

שיהיה חידוש כבר יהיה להם את הפעולה הנכונה איך לעשות את זה. 

הרעיון ש"לפניהם" שע"י זה שיהיו כל כך ברורים וכל כך מסודרים מבחינת ההגיון 
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כמו שרש"י אומר להבין את טעמי הדבר כאילו זה לפניהם, זה תמיד ברור להם כמו הפנים 

שברור לבני אדם, כך ברור להם ההלכה, והבן.

ַיֲעבֹד  ִנים  שָׁ ׁש  שֵׁ ִעְבִרי  ֶעֶבד  ִתְקֶנה  י  "כִּ

יׁשוֹ  י ִחנָּם... (כא, ב)  ְוִהגִּ ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפשִׁ ּוַבשְּׁ

ֶלת אוֹ  יׁשוֹ ֶאל ַהדֶּ ֲאדָֹניו ֶאל ָהֱאלִֹקים ְוִהגִּ

ְרֵצַע  מַּ זּוָזה ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנוֹ בַּ ֶאל ַהמְּ

ַוֲעָבדוֹ ְלעָֹלם." (כא, ו)

וברש"י (שם): עד היובל, חמישים שנה זה נקרא עולם ואז כל אחד חוזר לעצמו.

מה הענין של המרצע? רש"י אומר (שם) על ענין רציעת האוזן, וזה לשונו: "אמר רבי 

יוחנן בן זכאי אוזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב תרצע. ואם מוכר עצמו, 

אוזן ששמעה על הר סיני "כי לי בני ישראל עבדים" והלך וקנה אדון לעצמו, תרצע, רבי 

שמעון היה דורש וכו'. דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי 

המזוזות ואמרתי "כי לי בני ישראל עבדים" עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה 

אדון לעצמו ירצע בפניהם" עכ"ל. 

לכאורה, העניין הזה שמי ששמע בהר סיני זה גם לכל המצוות למה זה קשור לעבד 

שישראל  המדרש)  בשם  כה  ד"ה  ט"ב  קס"ד  דף  יתרו  פרשת  משה,  (ישמח  שכתוב  חשבתי  הזה?  בחלק  דווקא 

לו  שיהיה  אותו  יפרנס  שהקב"ה  מאמין  אמונה  לו  שיש  אדם  האמונה  בזכות  מתפרנסים 

כמה שהוא זקוק, לפי כח האמונה הזאת זה נותן לאדם ברכה. מתי שאדם מתבונן על עניין 

"אנוכי ה' אלוקיך" (שמות  כ, ב) הוא מחובר לקב"ה, אז יש לו את הברכה, אבל אם אדם שוכח 
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אין לו סבלנות אז הוא הלך וגנב, או שמוכר את עצמו. אולי תתעזר בסבלנות עד שה' יזמין 

"אוזן  כתוב  לכן  הפרנסה.  עם  ישיר  קשור  זה  עבד  של  עניין  לכן  בנחת?  ברווח  פרנסתך 

לבחינת "ורצע  מגיע  לכן  לזה,  הקשבת  לא  למה  לכל,  ומפרנס  זן  הוא  הקב"ה  ששמעה" 

אדוניו את אוזנו במרצע". 

 אדם צריך להבין שאם הקב"ה מביא אותו לניסיון של הפרנסה, הוא צריך להתעורר. 

הוא צריך להבין ש"אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים". (במדבר טו, מא) אם 

הוא לא מבין את החלק הזה, מזכירים לו דרך העניין של מרצע. 

אולי  כזה,  למצב  להגיע  שחבל  לו  להזכיר  דלות,  לשון  זה  דלת  הדלת?  של  עניין  מה 

בשפע,. פרנסה  לו  שיהיה  לו  יעזור  והשם  המחשבה  ואת  התפיסה,  את  לשפר  יוכל  הוא 

חשבתי אולי זה קשור דלת ומזוזה, מזוזה כתוב ששומרת על דלתות בני ישראל, כך אם 

אדם מחובר לקדושה הקב"ה שומר עליו מביא לו את השפע עליון. לכן, הפעם הוא עבד 

אבל אם הוא יזכור את זה אחר כך, הוא יצא לחופשי. לכן כתוב שזה לא לתמיד "ואיש 

אל משפחתו תשובו" (ויקרא כה,י) שבסופו של דבר הוא יחזור לדרך הנכונה ובעזרת ה' בפעם 

הבאה יהיה לו פרנסה בשפע.

ֶדה ְטֵרָפה  שָּׂ ר בַּ ְהיּון ִלי ּוָבשָׂ י קֶֹדׁש תִּ "ְוַאְנשֵׁ

ִלכּון אֹתוֹ." (כב, ל) שְׁ ֶלב תַּ לֹא תֹאֵכלּו ַלכֶּ

אנשי  יהיו  שכולם  מהאנשים  דורשים   - דרישה  זה  ישראל.   כלל  על  אומרת  זאת 
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קודש, מה זה קודש במחשבה? קודש ברגש? יש רש"י מאוד מעניין (שם): "ואנשי קודש 

ופרושים משקוצי נבלות וטריפות, הרי אתם שלי, ואם לא  קדושים  תהיון לי" אם אתם 

אינכם שלי ע"כ. 

פירוש חדש, רש"י אומר: אנשי קודש זה בעצם שאדם נזהר לא לאכול שקוצי נבלות 

וטריפות, בזה מקדש את הקדושה של האדם. לפי כך אנשי קודש, שאדם צריך להתקדש 

זה,  את  להבין  אפשר  וטריפות.  נבלות  טומאה  של  דברים  לאכול  שלא  בדרך  בקדושה, 

לפי מה שכתוב בתניא (ליקוטי אמרים פרק ח') שאיך יכול להיות שאדם יהיה לו מחשבות רעות? 

הלא האדם הוא יציר כפיו של הקב"ה ויש בו קדושה מצד זה שהוא חי בתוכו, אז מאיפה 

הנטראלית  הבריאה  שכל  אומר  הוא  אז  לרצונו?  לא  דברים  מיני  כל  לעשות  לאדם  מגיע 

גם  להיות  ויכול  הקדושה  בצד  להיות  שיכול  כח  זה  נוגה,  קליפת  נוגה.  קליפת  נקרא  זה 

מאכלים  טובים,  מאכלים  לזה  נקרא  שמים,  לשם  אוכל  אדם  אם  אז  הקדושה,  בצד  לא 

הוא  שמים,  לשם  אוכל  לא  הוא  אם  אך  בקדושה.  מתמלא  שלו  המחשבות  אז  כשרים, 

אוכל לשם תאוות אז נהפך לו טמטום הלב, טמטום המח, זה סיבה שלפעמים אדם אין 

אוכל  הוא  טובים,  מעשים  לעשות  חשק  לו  אין  ללמוד,  חשק  לו  אין  להתפלל,  חשק  לו 

לשם תאוותיו. זאת אומרת בכדי שאדם יהיה לו חשק של קדושה צריך לחשוב מחשבות 

טובות ובעיקר בזמן האוכל לחשוב לשם שמים, שלא יגרום לו טמטום הלב.

לעשות  חשק  כבר  לו  שאין  וכמה  כמה  אחת  על  כשר,  לא  אוכל  ח"ו  אוכל  אדם  אם 

דברים טובים, לעשות מצוות וכדומה, אז ממילא הוא לא יוכל להגיע לקדושה, הוא כבר 
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התרחק. זה מה שרש"י אומר: "ואנשי קודש תהיו לי" אתה רוצה להיות בקדושה? דבר 

ראשון צריך להמנע מנבלות וטריפות. ואם אדם לא נזהר הוא לא שייך כבר להקב"ה. 

של  מאכלים  אוכל  שלא  אדם  שדווקא  פירוש  מה  לקב"ה,  שייך  אחד  כל  בעצם 

טריפות נקרא קדוש? יכול להיות שאז אדם מבין את הקב"ה יותר. על ידי זה שאדם נמנע, 

מונע את עצמו מלאכול טריפות וכדומה אז ממילא הוא יותר מעודן, על ידי העידון הזה 

יש לו התחושה שהוא מבין את הקדושה יותר. 

במכילתא כתוב דבר מאוד מעניין "איסי בן יהודה אומר כשהמקום מחדש מצוה על 

יותר  לו  יהיה  שאדם  רוצה  הקב"ה  שאם  מסביר  הוא  קדושה".  להם  מוסיף  הוא  ישראל 

טובים.  לא  דברים  לאכול  שלא  היא  הזאת  והמצוה  מצוה,  עוד  לו  מוסיף  הוא  אז  קדושה 

בעצם רואים דבר מאוד מעניין, בזה שאדם מונע את עצמו מלא לאכול דברים של טריפות, 

הוא נהיה קדוש. מזה אנחנו מבינים "ואנשי קודש תהיו לי" שאדם צריך לעשות פעולה 

כאן, זה בכלל להמנע מפעולה - רואים מכאן שבעצם אדם באופן טבעי הוא בקדושה, רק 

לא צריך לקלקל אותה, 

כמו דכתיב (דברים יד, א) "בנים אתם לה' אלוקיכם" זה הסוף, למה אדם שוכח את זה? 

בגלל שאדם עושה פעולות לא נכונה, אז הוא גורם חולשה וירידה. זה על בסיס כתוב שכל 

אחד יש לו אהבת ה', זה נקרא אהבה מסותרת שהוא ירש את זה מאברהם אבינו. 

אברהם אבינו כתוב שהוא "אברהם אוהבי" (ישעיה מא, ח) היה לו אהבת ה', ולכל אדם יש 

כמובן, אהבת ה'. אלא מה? ברגע שהאדם לא עושה מצוות הבורא זה מקלקל את האופי 
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שלו הבסיסי. לכן ברגע שאדם שוב שומר על עצמו לא לאכול דברים לא כשרים אז שוב 

חוזר לבחינת הקדושה המקורית. 

רש"י אומר כשאתם קדושים הרי אתם שלי, ע"כ. וראה שיש כאן שני דברים בתוך 

הקדושה הפנימית של כל אדם: א. יש חלק קשור לפעילות שאדם צריך לעשות. ב. יש 

חלק שאדם לא מקלקל את הקדושה אז ממילא נוצר מציאות של קדושה מקורית שזה 

מקרב את האדם לקב"ה.

לאכול  לא  גם  צריך  אדם  מובדל:  נקרא  זה  קדוש  חשבתי,  לעשות?  צריך  אדם  מה 

טריפות, לא לחשוב מחשבות לא טובות, מחשבות של רוגז, מחשבות של יאוש וכו' זה 

מקלקל את הקדושה, בגלל שבאותו זמן הוא יכול ח"ו להתנתק מהמקורות של השראה 

להשראה  יזכה  זה  ידי  ועל  שלו,  בקדושה  שישאר  מאדם  מבקש  הקב"ה  לכן  עליונה, 

עליונה, לקשר העליון. ממילא ברגע שאדם שייך להקב"ה כתוב "כשאתם קדושים הרי 

אתם שלי" (רש"י שם) אז באופן טבעי מסתדר כל ההשפעות העליונות. זאת אומרת, שע"י 

ההשפעות  עליו,  משפיע  הקב"ה  זה  ע"י  כשרים,  לא  דברים  מאכילת  נזהר  שאדם  זה 

הגשמיות והרוחניות.

מעניין שכתוב (שמות כב, ל) "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו" למה 

צריך לתת את זה לכלב? בגלל שכתוב (רש"י שם) שלכלב יש לו שכר על "שלא יחרץ כלב 

לשונו" הקב"ה נתן להם שכר שהם מקבלים את הטריפה, זה רמז של הכרת טובה - ה' 

יעזור שבעז"ה נכיר טובה להקב"ה, והוא יתן לנו שפע עליון.



 אור התורהקמוקמו

ׁש"  (כה, ח) "ְוָעשּׂו ִלי ִמְקדָּ

רש"י אומר: ועשו לשמי בית קדושה. עכ"ל. הגמרא (שבועות דף טז ע"ב) אומרת: "ועשו לי 

מקדש" ככתוב (שם פסוק ט) "ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן" המשכן נקרא 

מקדש ע"כ. חשבתי, מה הה בדל בין משכן למקדש? "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". 

כתוב כאן על העניין של המשכן. חשבתי שהמשכן היה ארעי, המקדש היה קבוע. בגמרא 

בשבועות רואים שבעצם זה היה אותו הדבר, בגלל שכתוב "ועשו לי מקדש" וכתוב "כל 

אשר אני מראה אותך... (המשך של הפסוק ט') מה הוא הראה בהר? בהר הוא הראה את תבנית 

המשכן ולא את המקדש. זאת אומרת שבעצם זה אותו הדבר, המשכן כמו בית המקדש. 

ל)  יט,  (ויקרא  כתוב:  וכן  השבת.  את  דוחה  שאינו  ע"א)  ו'  דף  (יבמות  כתוב  המקדש  בית  בניין 

"את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו" לומדים מכאן שאין בניין ביהמ"ק דוחה שבת, וכן 

מידה  באותה  לתוכו  נכנסים  לא  במשכן,  הדבר  אותו  ומקדשיו.  מקדש  טומאה  דיני  בכל 

שלא נכנסים בבית המקדש: כמו במקלו, בפונדתו באבק על רגליו" כמו שכתוב בגמרא 

ברכות: (דף ס"ב ע"ב) המשכן היה דבר זמני משתנה ממקום למקום, אחר כך היה כבר בניין 

דבר  להם  שייך  היה  לא  במדבר,  היו  שראל  שבני  בזמן  העניין?  מה  קבוע.  המקדש  בית 

אחר.  במקום  כך  ואחר  זה  במקום  השכינה  של  משכן  משכן,  של  עניין  היה  לכן  קבוע, 
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יהיה  שהמשכן  עניין  היה  אז  תיקונו.  על  הכל  והיה  ישראל,  לארץ  נכנסו  ישראל  וכאשר 

קבוע במקום מסויים שהקב"ה חפץ. 

לכן כאן אפילו שלא היה עניין של קבוע, אז כבר הוא אומר "ועשו לי מקדש ושכנתי 

בתוכם". חשבתי יש כאן עוד רמז: שמשכן זה דבר זמני, לפעמים אדם מתגבר, מתעלה 

ובאותו זמן יש לו השראה מלמעלה, הוא מרגיש את הקדושה. אבל למעשה יכול להיות 

להיות  צריך  אדם  אבל  נחלשת.  שלו  הקדושה  אז  נסיונות,  מגיעים  מסויים  זמן  שאחרי 

תהיה  תמיד  שהקדושה  עקבית  כך  כל  תהיה  שלו  הנפש  שעבודת  אומרת  זאת  קבוע, 

בתוכה. 

לכן אפשר להסביר "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" איך צריך להיות המקדש? דבר 

קבוע. ככל שאני מראה אותך תבנית המשכן וכל כליו, איפה הוא רואה את זה? בהר סיני. 

שם היה דבר קבוע, השראת השכינה כך יהיה בכל מקום, ככל שאני מראה אותך - הקב"ה 

יראה איך המשכן צריך להיות. 

בעצם אנחנו מוצאים שברגע שאדם מקדש את עצמו, יש לו השראת השכינה. וכמו 

דאיתא: (ברכות דף ו' ע"א) שאדם שיושב והוגה בתורה הקב"ה כנגדו שנאמר: (שמות כ, כא) "בכל 

קידוש  עצמו?  את  מקדש  אדם  איך  וברכתיך"  אליך  אבוא  שמי  את  אזכיר  אשר  המקום 

עצמו זה נקרא תבנית כל כליו, כלים זה בעצם כמות שיש לאדם: ארון שייך ללב שם ישנו 

אהבת השם. אחר כך יש העינים, ואת הפה, כל דבר צריך להיות בקדושה. 

ע"י זה שאדם מקדש את עצמו בנפש, בנפש היינו התאוות של האוכל, זה מקור של 

המציאות  בתוך  הקב"ה  את  ומכניס  עצמו  את  מקדש  אדם  המח.  וטמטום  הלב,  טמטום 

שלו: במחשבה, דיבור ומעשה. אז יש לו מקום להשראת השכינה. צריך שהדבר הזה יהיה 
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נקרא  משכן  שלמה,  קדושה  כבר  זה  מקדש  מקדש,  בחינת  השכינה  תמיד  ויהיה  עקבי, 

קדושה של זמן בלבד. 

יש שתי אפשרויות לקדושה הזמנית יש שלב מסויים, אחר כך צריך להיות השכינה 

המלאה שזה הקדושה היציבה. אולי זה שייך למה שכתוב באבות דרבי נתן (פרק יא משנה א): 

שעשו  עד  ישראל  על  שכינתו  השרה  לא  הקב"ה  אף  אומר  טרפון  בתוכם: "רבי  ושכנתי 

מלאכה שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" ע"כ. 

אדם צריך לעשות משהו של מלאכה כדי שיהיה כלי, כדי שהכלי הזה יחזיק מעמד. 

כשאדם עושה מלאכה פרושו שהוא מגיע לתוך ביטול, הוא מכניע את עצמו. אז יש באמת 

יש  קדושה  כשיש  בגלל  שמחה  יש  וכן  אור,  הרבה  בתוכו  גם  ויש  היציבה,  הקדושה  את 

הרבה שמחה, ה' יעזור שב"ה יהיה ברכה והצלחה השראת השכינה על כל כלל ישראל.

כֹל  כְּ תֹוָכם  בְּ י  ַכְנתִּ ְושָׁ ׁש  ִמְקדָּ ִלי  "ְוָעשּׂו 

ן  כָּ שְׁ ְבִנית ַהמִּ ר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך ֵאת תַּ ֲאשֶׁ

ֲעשּׂו." (כה, ח-ט) ָליו ְוֵכן תַּ ל כֵּ ְבִנית כָּ ְוֵאת תַּ

כאן אנחנו רואים שבעצם כאן בונים בית להשראת השכינה "ועשו לי מקדש" בכל 

מקום הקב"ה נמצא, מה זאת אומרת "ועשו לי מקדש"? חשבתי, אולי יש כאן רעיון מאוד 

יסודי, מתי אדם מחובר לקב"ה? ישנם מספר שלבים שאדם מחובר. באופן טבעי, מתי 

שאדם עובד את ה' בתמימות - מחובר לה'. אבל יש לפעמים שאדם רואה נס - בנס אדם 

מתחבר עוד יותר, זה מפליא אותו - רואה דבר למעלה מהטבע. אדם אומר: "הקב"ה עזר 
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לי" הוא מרגיש קשר. גם בבני אדם להבדיל שמי שעוזר לבני אדם במשהו מיוחד, איש זה 

מאוד קשור למי שעזר לו, אבל מי שלא עוזר הוא סתם חבר מלמעלה.

המזבח  שעל  (שם)  שכתוב  כמו  ניסים  הרבה  היו  המקדש  שבבית  ע"א)  כא  דף  (יומא  כתוב 

ירד אש מלמעלה כמו אריה כמו כן המנורה היה הכהן מדליקה מנר המערבי, ולא היתה 

מתכבה (שם דף לט ע"א), היה נר תמיד, והלחם כתוב: (שם דף כא ע"א) הלחם הפנים שהיה תמיד 

חם, לחם חם ביום הלקחו, היה טרי מערב שבת לערב שבת, היה טרי, היה נס. אז כשבאו 

לבית המקדש, וראו את הנס, התעוררו, ראו שהקב"ה מראה את השכינה. היתה השראת 

השכינה שהיה גילוי גדול, גילוי חדש שהוא למעלה מהטבע. 

כמו כן אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן (שמות כה, ז) ששם הקב"ה מגלה את 

הנבואה שדרכו רואים את הדברים, מה שצריך להיות בעתיד. (ברכות דף ג ע"ב) במקום של בית 

המקדש התעוררו מחדש באמונה. לא רק את האמונה, הם ממש ראו, האמונה היתה לפני 

כן, היה גלוי של "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".(שמות כה, ח) יעשו לי מקדש, אני אשכון 

שם, אז יראו את השכינה, זה יעורר אותם שהם יכולים להתקרב כל הזמן. 

השכינה  את  יראו  ישראל  שעם  בשביל  להיות  צריך  היה  מקדש"?  לי  זה "ועשו  מה 

- רש"י אומר (שם) "ועשו לי מקדש" ועשו לשמי בית קדושה, עכ"ל. זאת אומרת שאדם 

הרעיון  זה  אולי  השכינה.  השראת  שיהיה  קדושה,  של  בית  יהיה  שהבית  לעשות  צריך 

שחז"ל אומרים (הובא באלשיך ריש פרשת תרומה) "ועשו לי מקדש - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם - 

בתוך כל אחד ואחד". מתי אדם מתעורר? כשרואה את הניסים.
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הניסים  את  מכיר  שאדם  זה  ע"י  אז  עמנו.  יום  שבכל  ניסיך  ועל  אומרים  שאנו  כמו   

שיש לו, וכל מיני ניסים שלא בטבע, זה מעורר את הקשר.

זאת  משלי",  לי  מקדש,  לי  ועשו  "כתוב  אבהו  רבי  אמר  ע"ב)  ל"א  (דף  בתרומה  גמרא   

נותנים  היו  אלה  ותרומות  תרומות.  מסוים,  כסף  סכום  למשכן  נותן  היה  שאדם  אומרת 

שהם  בזה  שכרם  יקבלו  האלה  האומנים  שגם  רצה  הקב"ה  בחינם.  היה  לא  לאומנים, 

עושים את המשכן. ומה זה אומר? כל מי שעשה אמנות במשכן, היו נותנים לו משכורת, 

זה לא היה בחינם - הקב"ה לא רצה שיהיה בחינם, הוא רצה לשלם להם. 

אולי זה גם רעיון טוב שישלמו לאומנים, אחרת מי ישלם להם? מי אחראי עליהם?. 

ה' אמר שיתנו משלי - זאת אומרת להקב"ה, נתנו את הכסף למשכן. התורה תמימה רוצה 

להסביר שיש כאן בעשיה הזאת מצוה בפני עצמה - חוץ מהמצוה נותנים להם השראת 

השכינה. 

יכול  אחד  כל  כך  אחר  אבל  המקדש,  ובבית  במשכן  באמת  היתה  השכינה  השראת 

כל  שלנו,  בתקופה  היום  דווקא  שלו,  המאמרים  באחד  כותב  אלימלך  הנועם  להתקרב, 

אחד יכול להתקרב יותר מאשר פעם בזמן בית המקדש. בבית המקדש היה צריך קדושה 

גדולה ולא כל אחד היה יכול להכנס שמה

מכל  הבית  את  לפנות  שיסכים  רק  להתחבר,  יכול  אחד  כל  אז  שלנו  בדרגה  היום, 

מיני דברים לא טובים, רגשות, מחשבות לא כל כך מתאימות, על ידי זה נוצר ההשראה, 

היתה  במשכן?  היה  מה  המקדש?  בבית  היה  ומה  התורה.  מקבלת  חלק  היה  זה  ובעצם 

המנורה שהאירה את האדם.
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שמן  חכמה.  בבחינת  גם  הוא  השמן  החכמה,  זה  לאדם,  שמאיר  השכל  זה  אולי,   

המשחה, אבני שוהם, בעצם דברים שבפלא של הבריאה, צבעים למיניהם. כתוב בספרים 

שיש להם סגולות לאבנים, אבני האפוד, כל אבן יש לה סגולה. 

טבע  נתן  שהקב"ה  אומרת  זאת  אבנים.  של  סגולות  מיני  כל  מביא  תלפיות  המדרש 

מסוים בתוך אבן, שלטבע זה יהיה לזה השפעות מסוימות. גם חלק מגלויים שנעלמים, 

יש הרבה סיבות, הרבה דוגמאות למיניהם, שהם מביאים את הקשר הזה בין אדם לבורא, 

שזה החלק בין הטבע למעלה מהטבע. 

"ועשו לי... לשמי" למה צריך להיות "לי"? בעצם צריך להיות "ועשו משכן" מה זה 

לי? יכול להיות שכאן המטרה היא שאדם צריך באמת לעשות יותר לשם שמים, כל דבר 

על ידי שהוא עושה לשם שמים, יש יותר קדושה בדבר, שאדם אוכל לשם שמים. בפרט 

וטמטום  הלב  טמטום  לו  יש  שמים  לשם  אוכל  לא  אדם  שאם  יודעים  אנחנו  אכילה  על 

המח.

 בפרט לבקש לפני האוכל שה' יזמין לו את פרנסתו, יתן לו אוכל בשפע כמו שמוזכר 

בזוהר - כתוב (חגיגה דף כ"ז ע"א) ששולחן זה כמו מזבח, הוא גם כן חלק מהקדושה. יש הרבה 

דברים במשך היום שאדם עושה אותם, בכל דבר צריך שאדם יראה גדולת ה'.

 אם אדם מדליק חשמל פשוט זה גם כן פלא.איך נעשה החשמל הזה? בסך הכל אני 

את  לו  נתן  מי  מרוחק.  מקום  מאיזה  זה,  על  עובד  משהוא  חשמל,  לו  יש  כפתור,  מדליק 

השכל לעבוד? למה הוא רוצה לעבוד? כל זה סיבות מן השמים. אדם יכול לראות בכל 

הרבה  הולכים?  הם  איך  באים?  הם  איך  יום.  שכל  גשמיים  בדברים  בפרט  ה',  את  דבר 

דברים גלויים. הגלויים האלה מקרבים את האדם להקב"ה זה "ועשו לי מקדש" זה נקרא 
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בתוך  אחד,  לכל  שיש  החיים  תנאי  בתוך  אחד?  כל  בתוך  זה  מה  ואחד.  אחד  כל  בתוך 

המציאות שלו, הוא יכול להגיע להישגים ששייכים לו. בפרט שאנחנו יודעים שעל הארון 

בבית המקדש היה כרובים שהיתה מתגלית שם הנבואה הקדושה. כתוב שדרך אחדות 

בתרא  טוב. (בבא  במצב  היו  שישראל  מתי  רעהו"  אל  הכרובים "איש  והיו  הקדושה,  מתגלה 

דף צ"ט ע"א) זוהי העבודה שלנו להתחבר כל פעם עם החלק הטוב. זה נקרא ועשו לי מקדש, 

אדם עושה את המשכן אז ממילא ושכנתי בתוכם. 

ישנם כמה סוגים של שכינה: יש שכינה שבגלוי, שמרגישים ממש את הגילוים, ויש 

לפעמים שבהסתר פנים, כך או אחרת זוהי בעצם ההשראה. ה' יעזור שבאמת יהיה לנו 

את הגלויים הנכונים, ההשראה הנכונה, ושנעבוד את ה' באמת ובתמים.

ָוֵחִצי  ַתִים  ַאמָּ ים  טִּ שִׁ ֲעֵצי  ֲארוֹן  "ְוָעשּׂו 

ָוֵחִצי   ה  ְוַאמָּ ָרְחּבוֹ  ָוֵחִצי  ה  ְוַאמָּ ָאְרּכוֹ 

ִית  ִמבַּ ָטהֹור  ָזָהב  אֹתוֹ  יָת  ְוִצפִּ קָֹמתוֹ 

יָת ָעָליו ֵזר ָזָהב ָסִביב."  ּנּו ְוָעשִׂ ַצפֶּ ּוִמחּוץ תְּ

(כה, י-יא)

של  שנים  בצלאל:  עשה  ארונות  שלושה  וז"ל:  אומר  רש"י  ארון",  פירוש "ועשו  מה 

זהב ואחד של עץ... נתן של עץ בתוך של זהב ושל זהב בתוך של עץ וחיפה שפתו העליונה 

בזהב, נמצא מצופה מבית ומחוץ" עכ"ל. זאת אומרת העיקר היה הארון של העץ והזהב 

זה היה רק ציפוי וצפית אותו, מה העניין הזה? כתוב (משלי ג, טו) "תורה היא יקרה מפנינים" 

וכן כתוב: (תהילים קיט עב) "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" התורה שווה כל כך הרבה, 

זאת אומרת שבעצם היא דבר יקר. אם דנים על עץ וזהב, הזהב יותר יקר מעץ. אז למה היו 
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צריכים שהבסיס יהיה עץ והציפוי יהיה מזהב? היה צריך לעשות אותו כולו זהב. 

גם  להתעלות,  תמיד  צריך  שאדם  עניין  יש  חיל,  אל  מחיל  ילכו  שצדיקים  חשבתי, 

בעניין של תורה צריך תמיד לעלות יותר ויותר. זה בעצם הרמז עץ, הוא דבר שגדל, בחינת 

"והאדם עץ השדה". (דברים כ, יט), יותר ויותר גדל, זהב הוא לא גדל, הוא נשאר באותו ערך 

שהוא נמצא, לכן היות והארון היה צריך להכיל את לוחות הברית שזה בעצם התורה. אז 

המטרה היא לרמוז שבתורה אדם צריך לגדול יותר ויותר לכן העץ היה הבסיס והזהב הוא 

הציפוי.

יָת  "ְוָעשִׂ י)  (כה,  ים"  טִּ שִׁ ֲעֵצי  ֲארוֹן  "ְוָעשּׂו 

אָֹתם  ה  ֲעשֶׂ תַּ ה  ִמְקשָׁ ָזָהב  ֻרִבים  כְּ ַנִים  שְׁ

ֶאת  "ְוָנַתתָּ  יח)  (כה,  ּפֶֹרת."  ַהכַּ ְקצֹות  ֵני  ִמשְּׁ

ָהָארֹן   ְוֶאל  ִמְלָמְעָלה  ָהָארֹן  ַעל  ּפֶֹרת  ַהכַּ

י  ן ֵאֶליָך ְונֹוַעְדתִּ ר ֶאתֵּ ן ֶאת ָהֵעֻדת ֲאשֶׁ תֵּ תִּ

ין  ּפֶֹרת ִמבֵּ ָך ֵמַעל ַהכַּ י ִאתְּ ְרתִּ ם ְוִדבַּ ְלָך שָׁ

ֵאת  ָהֵעֻדת  ֲארוֹן  ַעל  ר  ֲאשֶׁ ֻרִבים  ַהכְּ ֵני  שְׁ

ָרֵאל."  ִישְׂ ֵני  בְּ ֶאל  אֹוְתָך  ֲאַצוֶּה  ר  ֲאשֶׁ ל  כָּ

(כה, כא-כב)

הארון הוא הבסיס ועל זה היתה הכפורת ועל הכפורת היו שני הכרובים. מה העניין 

"והיו  כתוב  הכרובים  על  חשבתי,  מלמעלה?  הארון  אל  מחוברים  שהיו  הכרובים,  של 

הכרובים"  פני  יהיו  הכפורת  אל  אחיו,  אל  איש  ופניהם  למעלה...  כנפים  פורשי  הכרובים 

זאת אומרת הכרובים היו אחד מול השני.
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 יש תורה וגמילות חסד, תורה זה בעצם שני כרובים כמו שכותב בעל הטורים וז"ל 

"שנים כרובים, ופניהם איש אל אחיו כמו שני חברים שנושאין ונותנין בדברי תורה" עכ"ל. 

רמז שצריך להיות שני דברים: צריך להיות תורה, וגמילות חסד. הגמרא אומרת (ראש השנה 

האריך  והוא  חסד  בגמילות  גם  השני  בתורה  רק  התעסק  אחד  אנשים  שני  שהיו  ע"א)  יח  דף 

ימים יותר. אם כך גמילות חסדים היא דרגה יותר גבוהה. הכרובים שניהם איש אל אחיו, 

על  היה  זה  כן  חסד.על  גמילות  של  המציאות  בעצם  זה  לשני,  שעוזר  אחד  על  מראה  זה 

הארון שחוץ מעניין של תורה צריך להיות גם כן גמילות חסד. 

דבר נוסף: שנים כרובים פניהם איש אל אחיו, למרות שבתורה יש חלוקי דעות בין 

אנשים שכל אחד סובר בדעה אחרת, פניהם איש אל אחיו: שלא יהיו מריבות אישיות, 

של  עניין  שזה  אחיו  אל  איש  פניהם  של  עניין  מוזכר  דווקא  לכן  שמים.  לשם  יהיה  שזה 

חסד, אחד מתייחס לשני. אולי זה גם כן לפני שאדם מתחיל ללמוד צריך להיות "ואהבת 

וידוע  זה  את  אומר  טוב  שם  שהבעל  כמו  ה'.  לאהבת  תנאי  שזה  יח)  יט,  (ויקרא  כמוך",  לרעך 

מכמה מקומות. 

כנגד  ומזבח  שולחן  ארון,  המקדש:  בבית  כלים  שלושה  שהיו  ע"ב)  ע"ב  דף  (יומא  כתוב: 

שלושה כתרים: כתר תורה, כתר מלכות וכתר כהונה. הארון מראה על כתר תורה, והמזבח 

זה כתר כהונה, שולחן הוא כנגד כתר מלכות. כתר מלכות היה לדוד המלך, כתר כהונה 

היה לאהרון הכהן, כתר תורה, כל אחד יכול לקחת. זה פנוי, כל אחד שלומד תורה, יכול 

לקבל את כתר תורה. (רמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"ג ה"א) 

איך אדם מקבל כתר תורה? מהו התנאי? חשבתי, אולי בגלל כשאדם שלומד תורה, 

שהקב"ה  כזו  בדרגה  נמצא  אדם  אם  אז  ע"א)  ו'  דף  (ברכות  כנגדו.  ולומד  יושב  שהקב"ה  כתוב 
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כתר  בחינת  אצלו  נוצר  זה  ע"י  למלך,  מחובר  הוא  אז  מלך,  בחינת  הקב"ה  כנגדו,  יושב 

מלכות. לא מתאים שהקב"ה יהיה עם אדם פשוט, אז יכול להיות  שממילא הוא יוכל גם 

לזכות בכתר תורה. 

לאוכל  שייך  שולחן  להכנעה,  שייך  שולחן  אולי  חשבתי  לשולחן,  שייך  מלכות  כתר 

"זה השולחן אשר לפני ה'" (יחזקאל מא, כב) ואוכל שייך לבחינת פה. על מלך כתוב (קהלת ח, ד) 

"בדבר מלך שלטון" משהו מדבר, כח של הפה שהוא מדבר. לכן ברגע שאדם מכניע את 

עצמו כלפי הקב"ה ואוכל לשם שמים, מה שהוא אוכל נוצר שכח הפה שלו, שהוא בעצם 

בקדושה הולך לבחינת מלכות. 

ברגע שאדם מגיע לבחינת להיות צדיק שהבסיס העיקרי זה האוכל לשם שמים, אז 

כל היוצא מפיו יעשה, בבחינת מלכות. כמו כן אם אדם שומר על פיו, זהו כבוד מלכות, 

שכתוב:  כמו  שליליים.  דברים  להגיד  שלא  הפה  על  שולט  שהוא  שלטון",  מלך  "בדבר 

במקורות אחרים, כשאדם שומר על הפה, כל היוצא מפיו יעשה. הקב"ה שומר את מה 

שהוא אומר בבחינת "צדיק גוזר הקב"ה מקיים" (שבת דף נ"ט ע"ב). זה הבסיס העיקרי.

 ע"י שהאדם שומר ממאכלים לא טובים, מדיבורים לא טובים, הוא שייך יותר לעולם 

הקדושה.

 לכן דוד המלך היה נכנע לקב"ה. מובא בגמרא (שבת דף ל' ע"ב) שלא הפסיק מללמוד, היה 

תמיד לומד, ממילא כח המציאות שלו היה בחינת מלכות לכן קשור לפה. כתוב (ישעיה נא, 

טז) "ואשים דברי בפיך" זה רמז שאם הדיבורים בפה שייכים לבחינת מלכות, זה נותן להם 

הכנעה כלפי הקדושה.
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ָאְרּכוֹ  ַתִים  ַאמָּ ים  טִּ שִׁ ֲעֵצי  ְלָחן  שֻׁ יָת  "ְוָעשִׂ

אֹתוֹ  יָת  ְוִצפִּ קָֹמתוֹ  ָוֵחִצי  ה  ְוַאמָּ ָרְחּבוֹ  ה  ְוַאמָּ

יָת ּלוֹ ֵזר ָזָהב ָסִביב." ( כה, כג- כד) ָזָהב ָטהוֹר ְוָעשִׂ

כתוב שעל השולחן ראו ניסים, הגמרא (יומא דף כ"א ע"א) אומרת: לחם פנים, שהיה טרי 

במשך כל השבוע, למרות שהיה כל מיני מזג אויר, והלחם הזה החזיק עצמו טרי משבת 

לשבת. כתוב בגמרא (יומא דף כ"א ע"ב) שהיו מראים את לחם הפנים לפני ישראל בזמן שהיו 

מגיעים לרגל, ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום. אז רואים בזה שהיה נס, נס כזה 

שכולם יראו, היה זה גלוי אלוקות. 

למה דווקא בעניין של לחם הפנים? חשבתי, על בסיס שכתוב בתניא (לקוטי אמרים פרק 

ז') שאם אדם לא אוכל לשם שמים, האוכל נהפך לשלוש קליפות טמאות לגמרי - אדם 

זאת  לקדושה.  עולה  היא  ההיא  האכילה  ומכח  נוגה  לקליפת  נהפך  הוא  אז  לש"ש,  אוכל 

אומרת שבכח האוכל אדם יכול: להתקרב לקב"ה או להתרחק. 

או  ללמוד  חשק  שאין  שלילים,  כוחות  לו  נוצר  אז  שמים,  לשם  אוכל  לא  אדם  אם 

להתפלל לכן כתוב (יחזקאל מא, כב) "זה השולחן אשר לפני השם" יש עניין שאדם אוכל לשם 

אחסר"  לא  רועי  ה'  לדוד  א) "מזמור  כג,  (תהילים  כתוב  לכן  לקדושה.  הפך  המקום  אז  שמים 

ברגע שאדם אוכל בקדושה יש לו אמונה חזקה, וישראל מתפרנסים בזכות האמונה. (ישמח 

משה פרשת יתרו דף קס"ד ט"ב ד"ה כה, בשם המדרש), בזכות זה, אפשר להגיע להביא פרנסה בשפע - ה' 

יעזור שיהיה שפע גשמי, ורוחני בכל העניינים.
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ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך  ֵני ִישְׂ ַצוֶּה ֶאת בְּ ה תְּ "ְוַאתָּ

ֵנר  ְלַהֲעלֹת  אֹור  ַלמָּ ִתית  כָּ ָזְך  ַזִית  ֶמן  שֶׁ

ִמיד." (כז, כ) תָּ

המנורה.  בשביל  היה  בעצם  זה  הזית,  של  הראשונה  הטיפה  היא  הראשונה  המצווה 

(מנחות דף פו ע"א) למנורה היו צריכים את השמן, הכי מזוכך. למנחות כבר היה אפשר לקחת 

גם את מה שנקרא שמרים. אבל במנורה צריך להיות זך בלי שמרים. 

בית  את  להאיר  הזית  את  בחרו  דווקא  למה  מר,  הכי  הדבר  זה  הזית  הלא  חשבתי, 

המקדש? אולי אפשר להגיד שאיתא (רש"י בראשית ח, יא) שהיונה אחרי שהיא יצאה מהתיבה 

ומצאה עלה זית בפיה היא אמרה "יהיה רצון שיהיו מזונותי מרים כזית בידי הקב"ה ואל 

המבול,  אחרי  הראשונה  שהתפילה  אומרת  זאת  ודם"  בשר  בידי  כדבש  מתוקים  יהיו 

כשהתחיל העולם מחדש היה על זית. אנחנו יודעים שבית המקדש הוא מקום של תפילות 

של עם ישראל בפרט ושל כל העולם בכלל. אז אולי היונה זכתה שבשביל זה הביאו את 

השמן זית לבית המקדש. 

מה העניין שמוטב שיהיו מרורים בידי הקב"ה? בגלל שהצדיק תחילתו יסורים וסופו 

אור,  מקבל  מתייגע  אדם   - בהתחלה  להתייגע  צריך  אדם  ה')  סי'  סו  פרשה  רבה  (בראשית  שלווה. 
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לכן בהתחלה באמת הדרך היא קשה, בסופו של דבר כשאדם חי באמונה, והוא מתעלה, 

הטבע מזדכך, אז הוא מקבל בעצם ישועות.

 כך כתוב כאן: "שמן זית זך" קודם כל הזדככות. לכן כתוב שנותנים מכה על הזית, אז 

נוצר טיפה, הטיפה הזאת היא בעצם צומחת, היא מאירה לכלל ישראל. ולכן האור הזה 

שהיונה  השגחה  שהיה  כמו  ההשגחה,  את  רואים  כבר  עולם.  באי  לכל  שהאיר  אור  היה 

לעם  רמז  היא  סג)  (א,  השירים:  בשיר  במדרש  שכתוב  כפי  שהיונה  וידוע  הזית  את  מצאה 

ישראל. לכן אנחנו משתמשים במנורה בשמן זית זך. 

יהיו  "לעולם  העליונה,  ההשגחה  את  רואים  זה  ע"י  יתברך"  "זה  נוטריקון  הזית  וכן 

הדרך  את  בינתיים  לו  אין  טבע,  זה  כסף  ומרוויח  שעובד  שאדם  בגלל  מרורים".  מזונותי 

לדעת איך זה יצמח? איך זה יהיה? אדם שחי בכח האמונה, זה בעצם קושי, זה מרורים, 

כאילו מר אבל בסופו של דבר מצמיח ישועות.

ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך  ֵני ִישְׂ ַצוֶּה ֶאת בְּ ה תְּ "ְוַאתָּ

ֵנר  ְלַהֲעלֹת  אֹור  ַלמָּ ִתית  כָּ ָזְך  ַזִית  ֶמן  שֶׁ

ִמיד." (כז, כ) תָּ

"ואתה תצווה" מה העניין שתצווה? כאן יש כוונה שמשה רבינו שהיה מדריך ומכוון 

נוהג:  אדם  איך  דרכים  מיני  כל  יש  בבריאה  הקדושה.  יסודות  לפי  ללכת  ישראל  עם  את 

נלחם  רבינו  משה  רוחניים.  חיים  יש  שבזה  הטבע,  דרכי  מעל  וישנם  הטבע,  דרכי  ישנם 
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עם עצמו להגיע לעולם הקדושה, כידוע בזמן שהוא הלך לחפש את הקב"ה בשדה, כמו 

שכתוב: (שם ג, ד) "וירא ה' כי סר לראות" 

משה רבינו הוא חיפש את הקב"ה, מצד האין סוף שבבריאה. הוא רצה להרגיש מה 

זה האין סוף, ובסופו של דבר הוא הגיע לדרגות מאוד גבוהות עד שהקב"ה דיבר אתו. מה 

המשמעות? כתוב שמשה רבינו הגיע לדרגות מאוד גבוהות עד שהוא דיבר עם הקב"ה 

פנים אל פנים (דברים לד, י) מה בעצם המשמעות? משה רבינו הגיע לדרגה של התעלות גבוה 

רבינו.  משה  של  השנה  יום  באדר  ז'  היה  אתמול  שלו.  הגשמיות  את  זיכך  שהוא  מאוד, 

משה רבינו הגיע לדרגה שהגוף שלו היה כולו קדושה, לא היה נביא כמשה שדיבר ה' איתו 

פנים אל פנים, זו דרגה רוחנית שאין לנו מושג בזה. 

אברהם  כמו  אבותי"  למעשי  מעשי  יגיעו  "מתי  להגיע  אחד  לכל  שאיפה  זוהי  אולי 

שדווקא  ממושכת,  התעלות  של  תהליך  זהו  ב').  סימן  כה  פרק  רבא  אליהו  דבי  (תנא  ויעקב  ויצחק 

התחילה במצרים מבית פרעה, והמשיכה לעלות מדרגה לדרגה, עד כדי כך שהוא הצליח 

לדבר עם הקב"ה, להיות בהר ארבעים יום שלושה פעמים, ולא היה צריך לא לאכול ולא 

לשתות. זוהי חיות רוחנית שאין לנו בה מושג כלל.

לאותם  להגיע  הנכונה  הדרך  ומה  רוחניות,  לדרגות  להגיע  שצריכים  יודעים  אנו   

הדרגות העליונות? אחד הדברים המיוחדים שהיה למשה רבינו היה: "והאיש משה עניו 

מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" (במדבר יב, ג) אנו מוצאים אצל כל האנשים הגדולים 

שהענוה זה היה עיקר החיים שלהם, הדבר החשוב להם מאד. מזה אנו יכולים להסיק איזו 
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דרך, שעניין של הענוה זה תנאי להשגת אלוקות. 

אשר  האדם  מכל  מאוד  עניו  משה  "והאיש  כנאמר:  ביטול,   - הענווה?  מבטאת  מה 

אשר  למיניהם,  התאוות  והרגשיות,  הגשמיות  השאיפות  כל  על  לוותר  האדמה"  פני  על 

להתפשט  כאילו  צריך  אדם  מסויים  רגע  באיזה  בתוכם.  חי  והאדם  האדם,  את  מסיטים 

מכל המערכות האלה, יכול להיות שזה נשמע טוב במחשבה, אבל ברגע שזה מגיע לשלב 

המציאות, קשה מאוד להשיג את זה, בגלל שדווקא כשאדם רוצה להתעלות, יש לו יותר 

נסיונות. אנוו יודעים שמציקים לו, נופלים לו, שוברים לו, מקללים לו, לוקחים לו, פוגעים 

בו, ישנם כל מיני קשיים, שקשה לאדם לעמוד בלחץ הגדול שגובר עליו, בכל עת ובכל 

זמן, ודווקא הם הזמנים הכי חשובים להתעלות. 

משה רבינו, לפי מה שאנחנו רואים, הם הזמנים שדווקא אותם הוא תירגם לזמנים 

נקודת  היא  מה  אז  רוחנית,  לקליטה  תנאי  הוא  הביטול  שנקודת  אומרת  זאת  עליה,  של 

הביטול? לא רק שאדם אומר "אני בהכנעה, אני מכניע את עצמי". 

מקבל  שאני  פעם  כל  זה  ידי  שעל  עמוק,  רוחני  תהליך  בעצם  זה  הביטול  נקודת 

איזשהוא לחץ מהסביבה ואני נמצא בחוסר אונים. או אני מרגיש שלא עשיתי שום רע, 

ואני דווקא חושב שאני עושה הרבה דברים טובים. ואז דווקא כשאני עושה דברים טובים, 

אני מקבל המון כאלו מכות ולחץ, ומגיע לידי יאוש לפעמים, לידי שברון, אז הגוף נאבק 

עם משהו. וזה בפרט כשאדם עושה הרבה חסד, דווקא אחרי כל חסד, הוא מקבל כמה 

סתירות נגד, מכל מיני אנשים ששוב מבלבלים אותו, והוא לא יודע איפה הוא נמצא, אני 

כל כך עושה מסירות, מתמסר בכל צורה שהיא, והנה פתאום אני מגיע לידי לחץ כזה. 
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אולי אחד קשור בשני - דווקא בזמן שאדם מגיע להתעלות, והוא צריך להגיע למן 

פסגה כזאת של התעלות, שאז הוא צריך לעבור את כל שלבי הטבע, דווקא באותו זמן 

מחשבות  מיני  כל  או  שברון  יאוש,  הטבע  של  בחזרה  וחוזר  זעזוע,  איזשהוא  מקבל  הוא 

אחרות שמטרידות אותו. 

לא כן משה רבינו, הוא מכל הדברים האלה, לא הזיזו אותו, השלבים של המעברים 

האלה לא הכניסו אותו לידי שברון, כמו שאנחנו מוצאים אצל אברהם אבינו שבכל צורה 

שהיא "נאמן לפניך" (נחמיה ט, ח) אולי גם אצל משה רבינו אנחנו מוצאים (במדבר יב, ז) "בכל ביתי 

מבחין  לא  לפעמים  שאדם  קשה  מאוד  עבודה  זה  למטרה -  נאמן  נאמן,  היה  הוא"  נאמן 

בה: איפה הוא נכשל, ואיפה הוא נופל, ואיפה הוא צריך להחזיק מעמד, איפה הוא צריך 

להאחז, איפה הוא צריך לגמרי להיות מופשט בקדושה.

 היצר לא נותן לו, היצר מכניס לו יאוש, מכניס לו מחשבות שליליות, להראות לו כמה 

שהוא מסכן, כמה שקשה לו, וכמה שהוא סובל מכל הדברים הטובים שהוא עושה, הוא 

לא יודע שבעצם זה הנקודה עצמה: להיות מופשט לגמרי, שכל הפעולות יהיו קדושות, 

את  עושה  לא  שהוא  בגלל  בו.  יתמוך  שמישהו  צריך  ולא  שכר  להם  צריך  לא  ממילא  אז 

לקדושה  לקשר,  להגיע  רוצה  שהוא  בגלל  זה  את  עושה  הוא  תומך,  שמישהו  בגלל  זה 

העליונה, הרצון הפנימי הנשמתי, זה בעצם מה שמוליך אותו, ולא החלק החיצוני שנוצר 

בתוך הסביבה. 

 משה רבינו כשהוא עלה בכל השלבים, בכל שלב נוצר אור אחר. זהו גם יכול להיות 

אצל  מוצאים  אנו  בחזרה.  הטבע  בתוך  נופל  הוא  זמן  באותו  אבל  אחד,  כל  של  הזדמנות 

האנשים הגדולים כמו אדמו"ר הזקן שאמר (ספר "היום יום" י"ח כסליו) ש"לא רוצה לא את העולם 
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את  רוצה  הוא  האמת,  לנקודת  הגיע  אותך"  רוצה  אני  שלך,  הבא  העולם  את  ולא  הזה 

הקב"ה. מה זה משנה הטבע כך או טבע אחר, יש לו או אין לו, מציק לו לא מציק לו, זה 

אפסי נגד האין סוף, כמו אדם במקום לבנות בנינים יבנה בניין מלגו, דבר חסר ערך לגבי 

האדם הגדול והעשיר. כל השגה רוחנית היא אפס כלפי כל השגה טבעית. כשאדם רוצה 

להשיג משהו בחיים, הוא נלחם קשה, לא תמיד הוא משיג מה שהוא נלחם קשה, לא עוזר 

בתוכו,  להתעלות  צריך  שהוא  מהתוכנית  או  העליונה  מהשגחה  חלק  זה  אם  להלחם.  לו 

מספיק שהיצר יכניס אותו לכל מיני מחשבות של יאוש ושל הרגשה של מסכנות טכנית 

טבעית. 

"ואתה  כ)  כז,  (שמות  כתוב:  האלה  הרוחניות  הדרגות  לאותם  שהגיע  רבינו  משה  לכן 

המילים  תמיד."  נר  להעלות  למאור  כתית  זך  זית  שמן  אליך  ויקחו  ישראל  בני  את  תצוה 

נראות לכאורה משונות "ואתה תצוה  וגו' ויקחו אליך" משה רבינו היה צריך את זה? הלא 

היה לבית המקדש, בכל זאת כתוב "ויקחו אליך" "שמן זית זך כתית למאור להעלות נר 

תמיד."

אלא, אולי כאן מונח הרעיון של ההשגה של משה רבינו - המטרה לאדם להגיע לאור, 

זה המנורה שיאיר לו תמיד, שיהיה אור לעצמו וגם אור לסביבה. איך מגיעים לאור? שמן! 

מה היה השמן? כתוב שלוקחים את הזית, כותשים במכתשת, לא היה צריך הרחיים, רק 

מכה אחת - יוצא מהמכה האחת טיפת שמן זך - זה הנקי. (רש"י שם), אז איך יוצא השמן? 

המכה, הלחץ, הסבל, הקשיים, אלה מוצאים את הטיפת שמן הזאת, את הקדושה הזאת. 

לא  דבר  שום  קשה,  הכל  מר,  הכל  זה  מהלחץ,  מהסבל,  מר:  ממקור  דווקא  בא  זה  קשה, 

מסתדר, כל מה שאני עושה הכל לא הולך, כאילו אין לאדם שכל - אבל זה הזית, את הזית 
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הזה כביכול אין לאדם שכל, אבל בזה הזית דווקא יש האור הכי גדול. 

לדברים  כשר  למנורה,  פסול  כבר  השני  השמן  וזהו,  אחת,  מכה  במכתשת,  כותש 

חשובה  הכי  אולי  קשה,  ההכי  היא  הראשונה  המלחמה  שתמיד  הרעיון  זה  אולי  אחרים, 

שבתוכו,  האור  החלק  את  לוקח  שאדם  מוותר,  לא  שאדם  נלחם,  שאדם  הראשון  הרגע 

נר  להעלות  השני,  עם  אחד  תנאי  זה  מהכתית,  בא  הוא  זך  כתית.  זך,  נקרא  זה  הנקודה, 

בחושך,  נשאר  ולא  האלה  הקשיים  כל  אותם,  אוסף  כשהוא  כך  אחר  בעצם  זה   - תמיד 

נשאר באור הזאת, מברר את הרע מהטוב, זה מאיר תמיד. וכתוב: "לא לאורה אני צריך" 

(מנחות דף פו ע"ב) הקב"ה רצה את כל זה? הוא לא צריך כל זה! זה לאדם, למציאות של ההשגה 

שלו עצמו, זהו בעצם מה שכתוב בברכות: (דף נ"ז ע"א) "הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור 

היה  בעצם  זה  אולי   - יסוד  זה  רעיונות,  לא  זה  שמן   - זך"  זית  שמן  אליך  "ויקחו  תורה" 

העבודה.  ע"י זה שאדם מתחבר דרך השפלות לאין סוף, נוצר לו האור שהוא נצחי. 

כל השגה שאדם משיג בטבע זה זמני: רגש זמני, מחשבה זמנית, תאוות זמניות - הכל 

שהטבע  זה  דרך  שדווקא  בקדושה,  בא  שהוא  דבר  נעלם.  המשכיות,  ללא  זה   - זמני  זה 

כז,  (שם  כתוב  תמיד"  נר  כ) "להעלות  כז,   ) כתוב  התמידיות  את  מביאה  הקדושה  מחזיק,  לא 

מערב  כשרה  שהיא  עבודה  לך  ע"א) "אין  נ"ט  דף  (פסחים  אומרת  הגמרא  בוקר"  עד  כא) "מערב 

הזמן?  כל  שיהיה  רוצה  מנורה  בוקר"  או  ערב,  היו  עבודות  שאר  בלבד,  זו  אלא  בוקר  עד 

למה?. 

אנו מגלים את הסודות שאין עבודה זו דומה לשאר עבודות, בגלל שכל העבודות אין 

את התהליך הזה מערב עד בוקר, כאן כתוב כל הזמן, בגלל מה? בגלל שהוא נצחי.



חומש שמות  פרשת תצווה  אור התורהקסדקסד

 דרך עבודת הנפש של האדם הוא מגיע לתוך הזכות הזאת, שמן זית - זה הנצחיות, 

בזמנים  רק  מאיר  הוא  אין  הדבר,  אותו  זה  בבוקר,  כמו  בערב,  כמו  היא  נצחית  היא  אם 

מסוימים. על ידי זה אפשר גם להבין את הגמרא בשבת (דף כ"א ע"ב) "להעלות נר תמיד תנא 

מדליקים  אין  בשבת"  בהם  מדליקים  אין  חכמים  שאמרו  ושמנים  פתילות  חמא  בר  רמי 

בהם במקדש למה? "כדי שתהיה השלהבת עולה מאליה".

"להלות נר תמיד" שלהבת עולה מאליה (רש"י שמות כז, כ), זאת אומרת כבר מאיר, תמידית 

כזאת, מאליה, לא צריך כל הזמן לדחוף אותה. דרגה של משה רבינו שהוא זה שהתעלה 

תמיד, הוא מצא את עצמו תמיד מחובר למעלה. 

כתוב בהמשך 

ּבֶֹקר  ַעד  ֵמֶעֶרב  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  אֹתוֹ  "ַיֲערְֹך 

ֵני  בְּ ֵמֵאת  ְלדֹרָֹתם  עֹוָלם  ת  ֻחקַּ ה'  ִלְפֵני  

ָרֵאל." (פסוק כא)  ִישְׂ

אדם  ביחד.  מעורב  הכל  הגיוני  זה  בעצם  אך  הגיוני,  לא  דבר  זה  חוקה  עולם,  חוקת 

תמיד הוא צודק הוא חושב שיש לו הגיון, אבל הוא צריך להגיע להתעלות. 

רש"י (שם): שתהיה דולקת חצי לוג ללילי טבת הארוכים וכן לכל הלילות, ואם יוותר 

אין בכך כלום ע"כ. הגמרא אומרת (מנחות דף פ"ו ע"ב) אין זך אלא נקי רבי יהודא אומר כתית 

אין כתית אלא כתוש. אדם צריך להיות כתוש, אדם צריך להיות נקי, איך יכול הוא להיות 

נקי? כאשר אין לו אחיזה בטבע, הוא נהיה נקי, אין לו יניקה מזה – מהטבע. ה' יעזור שנגיע 

להשגות, נלמד מהצדיקים לכל הפחות בחלקים שאנחנו כן יכולים להשיג את זה, לפחות 
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בשלבי הדרגות שלנו, ונגיע לבחינה שיהיה תמיד נר ואור.

 המחשבה הראשונית, הטיפה הראשונה (כמו אצל הזית) זה הכי חשוב, וצריך לעלות 

אותו. לא לאבד את את המחשבה הראשונה, לא לאבד את ההשגים, אדם לא מאבד את 

ההשגים אז הוא באמת תמידי. ה' יעזור שנהיה באמת בדרגה הזאת וכמה שאפשר נוכל 

להשיג יותר ויותר.

ָרֵאל" ( כח, כ) ֵני ִישְׂ ַצוֶּה ֶאת בְּ ה תְּ "ְוַאתָּ

לנשים  הנר  להדלקת  רמז  תצוה,  נשים.  בגימטריה  תצוה  (כאן)  הטורים  בבעל  כתוב 

שחובה בשבת, עכ"ל. מה הקשר?

נר  להדליק  לנשים  ציווה  הדעת  עץ  מחטא  המקדש,  לבית  שייך  זה  תצוה"  "ואתה 

לאורה  "וכי  במפורש  ע"ב)  כב  דף  (שבת  כתוב  במנורה   - מהמנורה  אחר  ציווי  זה  בית.  לשלום 

הנר  היה  וזה  השכינה  את  מראה  הקב"ה  עולם.  באי  לכל  להראות  כדי  אלא  צריך"?  הוא 

המערבי, שהיה דולק מערב עד ערב, שהיה תמיד דולק. 

חשבתי, אולי הקשר הוא אחד, גם בנר שבת יש עניין להדליק במקומות שבהם אדם 

כן  כמו  בית.  שלום  השני,  עם  אחד  לשלום  מביא  הזה  שהאור  אור,  שיהיה  בכדי  נמצא 

השראת  לקב"ה,  ישראל  עם  בין  קשר  היה  זה  וע"י  ישראל,  לכלל  אור  שהביאה  המנורה 

שבת,  בערב  נרות  להדליק  צריכים  לכן  שלום,  שיביא  למטרה  זה  היה  גם  אולי  השכינה. 

(שו"ע או"ח סי' רס"ג סעיף ב') שזה מצווה מיוחדת. 

אבל כאן "ויקחו אליך" - אני איני צריך לאורה, (בעל הטורים) כל האור הזה היה רק בשביל 
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כלל ישראל. על כן כתוב "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך" בשבילך, אחר כך כתוב 

עד  מערב  ובניו  אהרון  אותו  יערוך  העדת,  על  אשר  לפרוכת  מחוץ  מועד  "באוהל  כא)  (כז, 

בוקר לפני ה' חקת עולם לדורותם מאת בני ישראל."

 רש"י: מערב עד בוקר, תן לה מידתה שתהא דולקת מערב ועד בוקר... וכן לכל הלילות 

וכו' עכ"ל. מה עניין "מערב עד בוקר" הערב מראה על חולשה, חלישות הגוף והנפש, אדם 

אין לא מספיק כח, הוא עייף. איך אדם יכול לצאת מהחולשה, עם כל הקשיים שיש לו? 

אדם צריך איזה חיזוק כל שהוא. איך אדם מקבל חיזוק? ברגע שאדם רואה נס, הוא מקבל 

חיזוק גם מהחולשה שלו. אצלו בינתיים בבחינת ערב, לילה שזה הסתר פנים.

 לכן הוא אומר "מערב עד בוקר לפני ה'" אם אדם יחשוב שכמו שהנר המערבי היה 

חיזוקים  יקבל  כך  החשוכים.  במקומות  גם  בלילה  ומאיר  הזמן,  כל  דולק  היה  בנס,  דולק 

את  יראה  ואז  שיאיר  אחד  יום  יבוא  ב"ה  הישועה.  את  רואה  לא  שהוא  אפילו  בינתיים, 

הישועה למעלה - "מערב עד בוקר" זה יהיה "חוקת עולם לדורותם".

זה  מה  אחרת   - ללכת  תמיד  יוכלו  שדרכו  האור  את  להם  שנתן  תמיד  ילמד  כך   

לדורותם? חוקת עולם - עכשיו אין מנורה אבל הרעיון של המנורה קיים גם היום.

ְוֶאת  ָאִחיָך  ַאֲהרֹן  ֶאת  ֵאֶליָך  ַהְקֵרב  ה  "ְוַאתָּ

ָרֵאל ְלַכֲהנוֹ ִלי" (כח, ג)  ֵני ִישְׂ ָניו ִאּתוֹ ִמּתֹוְך בְּ בָּ

חכמה.  לו  יש  ה'  יראת  שמלא  מי  יראת,  בגימטריא  הטורים:  בעל  אשר"  לב  "חכמי 
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חכמת  בין  הקשר  מה  חשבתי,  עכ"ל.  ה'"  יראת  חכמה  י) "ראשית  קיא,  (תהילים  שנאמר  הוא 

לב ליראת ה'? מה הקשר ליראה? הגמרא אומרת בפסחים (דף סו ע"ב) שאדם שיש לו חכמה 

בעיה  יש  ממנו.  מסתלקת  חכמתו  יוצאת,  לפעמים  כך  אחר  חכמתו  גם  אז  לגאוה,  ונכנס 

בחכמה, אז מה עושים כדי שהחכמה תמשך? אדם צריך להיות בהכנעה, אדם שיש לו 

יראת ה' ממילא הוא נכנע. 

"ראשית חכמה יראת ה'" אם אתה רוצה שבראש תמיד תהיה אצלך החכמה, שלא 

תעלם, תגיע לבחינת יראת ה'. לכן "חכמי לב אשר" שייך ליראה  "יראו ה' קדושיו כי אין 

מחסור ליראיו" (תהילים לח, י) לכן ברגע שאדם יש לו יראת ה' אז נשאר לו החכמה. לכן שייך 

כאן עניין של יראה אצל החכמה, בפרט בבית המקדש שהדברים היו צריכים להיות מאוד 

מכוונים ומדויקים. אם זה לא היה מדויק, זה לא היה כהלכה, שם היה השראת השכינה, 

לכן היה שם יותר עניין של יראה. ה' יעזור שיהיה לנו גם חכמה וגם יראת ה' אז נגיע בעצם 

לקדושה אמיתית.

ֵכֶלת  תְּ ִליל  כְּ ָהֵאפֹוד  ְמִעיל  ֶאת  יָת  "ְוָעשִׂ

ָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ...  תֹוכוֹ שָׂ ְוָהָיה ִפי רֹאׁשוֹ בְּ

ְוַאְרגָָּמן...  ֵכֶלת  תְּ ִרּמֵֹני  ׁשּוָליו  ַעל  יָת  ְוָעשִׂ

ֵרת  ֲעמֹן ָזָהב ְוִרּמוֹן... ְוָהָיה ַעל ַאֲהרֹן ְלשָׁ פַּ

בֹאוֹ ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (כח, לא-לה) ַמע קֹולוֹ בְּ ְוִנשְׁ

בעל הטורים אומר (בפסוק לה) "ונשמע קולו בבואו אל הקודש" שלוש פעמים "נשמע": 
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כתוב  ג.   ז)  (כד  ונשמע"  נעשה  ה'  דבר  אשר  "כל  ב.   הקודש"  אל  בבואו  קולו  "נשמע  א. 

במגילה "ונשמע פתגם המלך". (אסתר א, כ) והיינו דאמרינן במסכת מגילה (כ"ג ע"ב) אמר רבה 

"מקרא מגילה ותלמוד תורה, מקרא מגילה עדיף. מקרא מגילה ועבודה, (עבודה בבית המקדש) 

מקרא מגילה עדיף. והיינו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, דהיינו ת"ת ועבודה דכתיב בה 

ונשמע "קולו על זה כתוב ונשמע פתגם המלך" והיינו קריאת המגילה יותר בגלל כי רבה 

היא, יותר חשוב מדברים אחרים כי רבה היא, כי רבה אמר את זה עכ"ד. 

נעשה  של  העניין  שכל  בגלל  אולי  חשבתי,  מדוע?  חשובה,  יותר  המגילה  קריאת 

נח.  להם  היה  שלא  אומרת  זאת  כגיגית"  הר  עליהם  "כפה  ע"א)  פח  דף  (שבת  כתוב:  ונשמע 

אסתר  במגילת  (שם)  אסתר.  מגילת  בזמן  ארע  זה  וברצון -  בברכה  זה  את  שקיבלו  ואח"כ 

הניסים גרמו שבני ישראל קיבלו את התורה מחדש. לכן יש עניין שדווקא להפסיק את 

הכל ולקרוא את קריאת המגילה. 

אולי אפשר להבין את העניין למה עשו את המעיל? כי מכפר על לשון הרע. (ערכין דף 

טז ע"א) אולי בגלל שכשאדם מקבל את הדברים לא ברצון, ישנם כל מיני מחשבות לא הכי 

חיוביות. אבל ברגע שאדם מקבל את זה ברצון, אז אין כבר מחשבות לא טובות. לכן זה 

מכפר על לשון הרע, כח רע שיש בתוך האדם. 

על אהרן נאמר : "ונשמע קולו בבואו אל הקודש" שדרך זה רמז, דרך קריאת המגילה 

כולם התחברו אל הקב"ה זה נקרא "ונשמע קולו בבואו אל הקודש", כולם התחברו יחד 

בקדושה. הלא כתוב (מגילה דף יב ע"א) שנהנו מסעודתו של אחשורוש, הנה הפעם הם כבר ראו 

שאין ברירה אי אפשר להתחבר למקורות הלא טובים ואז "ולא ימות".
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א ֶאת  י ִתשָּׂ אמֹר כִּ ה לֵּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ "ַוְיַדבֵּ

ִאיׁש  ְוָנְתנּו  ִלְפֻקֵדיֶהם  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ רֹאׁש 

ִיְהֶיה  ְולֹא  אָֹתם  ְפקֹד  בִּ ַלה'  ַנְפׁשוֹ  ּכֶֹפר 

ְפקֹד אָֹתם." (ל, יא-יב) ָבֶהם ֶנֶגף בִּ

ישנו צווי מיוחד בבית המקדש כשתרצה לספור את בני ישראל לפקודיהם. במקום 

לספור אותם, צריך לספור את השקלים שנתנו, מה העניין שאסור לספור את בני ישראל? 

אלא בגלל שידוע שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, והברכה נמצאת בדבר 

שלא רואים אותו. מה העניין הזה של "אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין?" 

בבריאה ישנן שתי הנהגות: א. ישנה הנהגה טבעית. ב. וישנה הנהגה למעלה מהטבע. 

כשמגדירים את הטבע אז הטבע נעשה מוגבל. כשלא מגדירים את הטבע אז נוצר למעלה 

מהטבע. 

מעניין בזהר פרשה כי תשא (דף קפ"ז ע"ב) אומר רב אלעזר "בא וראה כבר למדנו שאין 

נטל  כופר  אלא  נמנו?  איך  ישראל  תאמר  אם  הנמנה.  הדבר  על  שורה  עליונה  הברכה 

את  בירכו  תחילה  הכופר,  של  הכסף  אותו  כל  שנתקבץ  עד  עשו  לא  החשבון  ואת  מהם 

ישראל ואחר כך מנו את הכופר, אחר כך חזרו ובירכו את ישראל. נמצא ישראל מתברכים 

בתחילה ובסוף - לכן לא היה בהם נגף - מפני מה נגף על יד מניין? לפי שאין הברכה שורה 
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נתנו  לכך  להזיק  ויכול  אחרא  סטרא  עליו  שורה  הברכה  תסתלק  אם  כי  המנוי.  הדבר  על 

כופר פדיון כדי לקיים את המניין, ע"י השקלים ע"כ. 

זאת אומרת יש עניין שצריך להיות איזה מניין, כשזה נמצא על בני ישראל זה לא דבר 

חיובי עושים את המניין על דבר אחר, מה המשמעות הזאת שאין הברכה בדבר מנוי,אלא 

בדבר הסמוי מהעין? בגלל שהדבר המנוי זה מוגדר כבר אי אפשר לשנות המציאות של 

דבר  לו  שיהיה  זוכה  תמיד  לא  ואדם  מהטבע  למעלה  שהוא  פרושו  ברכה  דבר  הטבע, 

למעלה מהטבע. ממילא אם הוא צריך להגיע לדרגה למעלה מהטבע צריך דרגות מאוד 

מאוד גדולות.

ברגע  אבל  הטבע.  יהיה  שזה  עשה,  שה'  הגבול  זה   - נגמר  זה  כבר  המנוי  בדבר  לכן   

שישראל נתנו כופר, זה בעצם מצווה, אז המצווה הזאת הופכת אותם ללמעלה מהטבע, 

לכן זה לא דווקא מנוי עליהם אלא זה מנוי על הטבע על המטבעות. אולי אפשר להסביר 

שצד  מקום  שבכל  למדנו  כבר  אבא  רב  אמר  ע"ב)  רכה  (דף  פקודי  בפרשת  הזוהר  ע"פ  זאת 

הקדושה שורה עליו אף על פי שעומד במניין אין הברכה נמנע משם.

הקדושה  מצד  באים  קדושים  ישראל  עם  לו  אמר  הוא  כך  בוודאי  אליעזר  ר'  אמר   

אם  אני"  קדוש  כי  קדושים  כו) "והייתם  כ,  (ויקרא  וכתיב  לה'  ישראל  קודש  ג')  ב,  (ירמיהו  שנאמר 

כן מדוע כאשר מנה דוד את ישראל היה בהם הנגף? אמר לו לפי שלא נטל מהם שקלים 

ְפקֹד אָֹתם ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף וגו'"  ַלה' בִּ ( ל, יב) "ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשוֹ  שהוא כופר דכתיב 

למה? לפי שקדוש צריך לתת פדיון קודש, אותו פדיון קודש לא נטל בהם, לפי שקודש 

ממנו  חוץ  ויש  החשבונות  כל  על  עולה  שהקודש  כשם  המדרגות,  כל  של  עליון  סוד  הוא 

קודש אחר העומד במדרגה פחותה ממנו והוא בחשבון במספר - כך ישראל קודש הם 

שנאמר "קודש ישראל לשם" והיו נותנים מחצית השקל שעומד במספר כופר נפשו. 
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עומד  השקל  מחצית  ופדיון  עולמות,  מפנימיות  היונק  אילן  הם  ישראל  הדבר,  וסוד 

בחוץ ומגין הכופר על ישראל. זאת אומרת שעניין של הכופר זה בעצם הגנה נגד העניין של 

המניין - זאת אומרת שיש כאן שני דברים: א. לא רק שסופרים את המניין של השקלים, 

ב. אלא זה גם מכפר, שומר - בגלל שהיכן שיש צדקה זה שומר על המציאות של הבני 

אדם.

מחצית  לתת  שצריכים  מוזכר  דיברנו,  שהלא  כן  גם  זה  את  להסביר  אפשר  אולי 

השקל, חצי - ברגע שאדם נותן צדקה, הוא מתחבר לחצי השני לקדושה, עשו מזה עניין 

של מזבח. 

הצדדים  בשני  לקראו  אפשר  שנתנו  יודעים  אנחנו  נפשו" -  כופר  איש  כתוב: "ונתנו 

אדם  אם  שידוע  כאן  הטורים  בבעל  רמז  כך  כן  "ונתנו"  גם  יהיה  למפרע  תקראנה  שאם 

נותן לצדקה זה יחזור אליו הרי יש לנו הבטחה - כל מה שאדם נותן לצדקה הכל חוזר אליו 

בחזרה. יהי רצון שיהיה לנו הרבה ברכה והצלחה שיהיה שפע בכל העניינים. אכי"ר.

ָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם  ֵני ִישְׂ א ֶאת רֹאׁש בְּ י ִתשָּׂ "כִּ

אָֹתם  ְפקֹד  בִּ לה'  ַנְפׁשוֹ  ּכֶֹפר  ִאיׁש  ְוָנְתנּו 

נּו  ְפקֹד אָֹתם ֶזה ִיתְּ ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף, בִּ

ֶקל  ַהשֶּׁ ַמֲחִצית  ֻקִדים  ַהפְּ ַעל  ָהעֵֹבר  ל  כָּ

ֶקל  ַהשֶּׁ גֵָּרה  ִרים  ֶעשְׂ ַהּקֶֹדׁש  ֶקל  שֶׁ בְּ

רּוָמה ַלה'" (ל, יב-יג) ֶקל תְּ ַמֲחִצית ַהשֶּׁ

מה עניין הכופר שעם ישראל נתנו? נשאלת שאלה: מדובר כאן במניין של בני ישראל, 
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אשר באו לספור אותם. אפשר היה לספור חתיכות ברזלים, כל אחד יחזיק ברזל או אבן 

ואחר כך יספרו את האבנים וכך יהיו מונים את ישראל ולא יהיה להם את הנגף. 

יש כאן תשובה, למה זה צריך להיות דווקא מחצית השקל? בגלל שבני ישראל היו 

קשורים למשה ולא היה להם מספיק את התודעה להיות קשורים למשכן. ברגע שמשה 

את  שיתנו  להן  אמר  הקב"ה  לכן  הרוחני.  הקשר  את  הפסיקו  הם  אז  בסביבתם  היה  לא 

על  וז"ל "לכפר  ט"ו)  (בפסוק  אומר  רש"י  הזה?  השקל  במחצית  עושים  מה  השקל -  מחצית 

נפשותיכם". 

דבר אחר "לכפר על נפשותיכם" לפי שרמז להם כאן ג' תרומות שנכתב כאן: אחת, 

תרומת אדנים, שמנאן כשהתחילו בנדבת המשכן שנתנו כל אחד ואחד מחצית השקל, 

שנאמר:  האדנים  נעשו  ומהם  ככר  מאת  העדה  פקודי  שנאמר "וכסף  הככר  למאת  ועלה 

"ויהי מאת ככר הכסף" וגו'.

 השנית, אף היא ע"י מנין שמנאן משהוקם המשכן, הוא המנין האמור בתחילת חומש 

לקנות  והן  השקל"  מחצית  אחד  כל  ונתנו  השנית  בשנה  השני  לחודש  "באחד  הפקודים 

מהן קרבנות צבור של כל שנה ושנה. והושוו בהם עניים ועשירים ועל אותה תרומה נאמר 

"לכפר על נפשותיכם", שהקרבנות לכפרה הם באים. 

ולא  ונחושת,  כסף  תרומת  מרים  "כל  שנאמר  כמו  המשכן  תרומת  הוא  והשלישית 

היתה יד כולם שוה בה, אלא איש איש מה שנדבו לבו" עכ"ל. אז בתרומת המשכן כל אחד 

נתן מה שהוא רצה אבל כאן היה מדויק.

כך  חשבתי  הקשר?  מה  כן  אם  האדנים,  נדבת  נתנו  שהם  יודעים  אנחנו  פנים  כל  על 

של  המטרה  זה  הקב"ה  עם  להיות  צריך  האמיתי  שהקשר  לדעת  צריך  אדם  הפתרון, 
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האדם, וכל מה שאדם יותר מחדיר את האמונה, הקב"ה נמצא על ידו, וקשר זה עוזר לו 

לעבור כמה מצבים, ככה מתחזק. אבל לאדם יש כח שכחה, הוא שוכח את הקשר בינו 

מיני תרוצים ורעיונות למה זה  כל  ומביא לו  השכחה,  הטבע מנצל את כח  לבין אלוקות, 

לא יכול להיות קשר ישיר, הוא צריך סיבה באמצע אבל למעשה: "כי מי כה' אלוקינו בכל 

קוראינו אליו" (דברים ד, ז') זאת אומרת שבעצם יש קשר ישיר והקב"ה עונה לכל אדם בכל 

עת שזקוק. 

המטרה של האדם זה לחזק את הקשר עם הקב"ה, זה היה בעצם הפתרון של השקלים 

שע"י זה שכל אחד נתן את מחצית השקל, ומה עשו עם הכסף הזה? אדנים למשכן, שאז 

כל אחד יודע שהוא נתן חלק מהמשכן,  באדנים אשר ממילא נזכרו. היה צריך לתת את 

המחצית שזה היה שייך לכולם. השותפות הזאת נתנה להם את הזכרון והכח לעצור.

 אפשרות נוספת שאם חס ושלום היה איזושהי ה בעיה היו מקושרים למשכן, שבו 

את  דווקא  נתנו  לכן  שהיה.  העגל  שזה  האמצעי  את  צריכים  לא  ממילא  השכינה.  מקום 

אך  מזהב,  עשו  הדברים  שרוב  ידוע  והנה  הזכרון.  של  העניין  זה  במשכן,  לאדנים  הכסף 

את האדנים עשו מכסף, מדוע? חשבתי שמוזכר בספרים, שכסף וזהב זה רמז על אהבה 

ויראה, כסף זה אהבה. זה לבן כמו אהבה שזה חסד, וזהב זה בחינת יראה. לכן זה בחינת 

אדום, שזה בחינת דין.

 כשהם הלכו לעשות את העגל לא היה להם מספיק אהבת ה', שאם היה להם מספיק 

אהבת ה', לא היו מגיעים לאפשרות כזאת של עגל, ומה היה להם אז? היה להם רק בחינת 

דין שזה בחינת זהב, עגל הזהב, אז בבחינה הזאת לא היה להם מספיק קשר. אהבה, זה 

קשר, ויראה זה רק למנוע שאדם לא יעשה דברים שליליים. לכן נתנו את כסף הכיפורים, 
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להם  שהיה  זה  ידי  על  ה'  אהבת  על  רמז  זה  אדנים.  תחת  כסף  שיהיה  המניין,  של  הכסף 

הפעם אהבה אחרת שזה עבודה זרה ולא  יהיה להם עוד  אהבת ה' זה הציל אותם שלא 

יפנו לדברים שליליים לכן בחלק הזה היה מכוון להיות כסף ולא משהו אחר.

סיבה נוספת בעניין מחצית השקל, אנו יודעים וכבר הזכרנו שהיה אפשר לתת דומם 

על  שמשפיע  ספירות  העשר  שהמניין  אלא  שקלים,  דוקא  נתנו  ולמה  ישראל,  עם  למנין 

כלל ישראל. כתוב בזוהר (פרשת פקודי דף רכ"ה ע"ב) שבגלל שלא היה מניין בזמן דוד המלך היה 

שמה נגף, זאת אומרת שבעצם זה שלא היה מניין גרם להם לסבל ואז נתנו מחצית השקל, 

ממוות"  תציל  דווקא "צדקה  שכתוב  דווקא?  הכסף  של  המשמעות  מהי  כסף.  היה  שזה 

לכן  כזאת,  בעיה  להם  היה  אותם  מונים  היו  שאם  מיתות,  מיני  כל  על  מכפר  זה  שצדקה 

נותנים להם כסף דווקא שזה בעצם פדה את הנפש, עניין של מחצית השקל היה במקום 

מנוי, היה כפרה, לכן בעל הטורים כותב (כאן)  "שקל בגמטריא נפש" כנראה זה היה מכוון 

במקום הנפש.

א ֶאת  י ִתשָּׂ אמֹר כִּ ה לֵּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ "ַוְיַדבֵּ

ִאיׁש  ְוָנְתנּו  ִלְפֻקֵדיֶהם  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ רֹאׁש 

ִיְהֶיה  ְולֹא  אָֹתם  ְפקֹד  בִּ ַלה'  ַנְפׁשוֹ  ּכֶֹפר 

ל ָהעֵֹבר  נּו כָּ ְפקֹד אָֹתם ֶזה ִיתְּ ָבֶהם ֶנֶגף בִּ

ֶקל  שֶׁ בְּ ֶקל  ַהשֶּׁ ַמֲחִצית  ֻקִדים  ַהפְּ ַעל 

ַמֲחִצית  ֶקל  ַהשֶּׁ גֵָּרה  ִרים  ֶעשְׂ ַהּקֶֹדׁש 

רּוָמה ַלה'" (ל, יא - יג) ֶקל תְּ ַהשֶּׁ

אנו מוצאים כאן מספר דברים בעניין מחצית השקל: "כי תשא את ראש בני ישראל" 
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צריכים  מדוע  ישראל,  בני  את  לספור  שצריכים  זה  על  כאן  מדברים  אנחנו  ראשון  דבר 

בכדי  מיוחדת.  חשיבות  חשיבות,  לו  יש  מישראל  אחד  כל  אלא  ישראל?  בני  את  לספור 

לדעת את הכמות של כולם, צריך להגיע לבחינת מספרים.

 כתוב שכל אחד היה צריך לתת מחצית השקל. למה לא לתת שקל שלם? דבר נוסף  

לא מובן, כתוב בבבא בתרא (דף י' ע"ב) אמר ר' אבהו אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע במה 

תרום קרן ישראל? אמר לו בכי תשא ע"כ. חשבתי שיש אולי כמה רעיונות: 

מעצמו  חלק  שיתן  זה  ידי  על  להגיע  כדי  זה  עליו  שעובר  מה  שכל  לדעת  צריך  אדם  א.  

לבדק  לאדנים  דברים:  לשלוש  היה  השקל  מחצית  טו)  ל,  שמות  (רש"י  כתוב  חסד.  בחינת 

הבית ולמזבח. בעצם זה התחיל עם הנקודה שהיו צריכים לספור אותם. וזה הגיע עם 

תרומות של קודשים. 

קב"ה רצה שישראל ידעו שהם צריכים להגיע לשלמות על ידי ההתחברות, על ידי   

שלם.   דבר  נותנים  ביחד  ההתחברות,  מן  חלק  רק  בעצם  הוא  חצי,  נותן  אחד  שכל 

בכדי להתחבר מוכרחים שלאדם יהיה לו איזה חסרון, לכן לא שייך לתת דבר שלם 

שבעצם אין לו חסרון. 

כל התחברות שיש לנו עם הזולת, זה בא בגלל שיש לאדם איזה חסרון, אז הוא לומד   

מהשני את החצי השני שהוא צריך בעצם להשלים אותו, זה אחדות והכרת הטוב. על 

ידי שיש לו את השייכות ואת העזרה ואת הקשר זה נותן לו את השלמות של עצמו.

אז אולי גם כן אפשר להסביר מה שהסברנו מקודם על הגמרא בבא בתרא "במה תרום   ב.  

קרן ישראל בכי תשא" איך אדם יכול להתעלות? על ידי זה שהוא נותן מעצמו, על ידי 

זה נמצא קשר, הקשר הזה, זה נותן את ההתעלות. זה עניין של כופר לצדקה - של כי 
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תשא.  לכאורה זה נראה כהתנשאות, אבל בעצם זה התנשאות מעל לחסרונות, שעל 

ידי זה שאדם נותן מעצמו זה עוזר לו להתעלות יותר. לכן כל אחד נותן מחצית השקל 

לה', שעל ידי זה שהוא עושה את זה לשם שמים, אז הוא מגיע לשלמות הקשר עם 

ישראל. גם הקשר עם הקב"ה בעצם מכפר. על ידי זה שאדם נותן את החלק מהכסף 

להקב"ה לחסד לצדקה, על ידי זה ה' מכפר. 

אולי י"ל גם רמז נוסף שאדם צריך להתעסק בכח התפילה כי זה בעצם גם מרים את  ג.  

בני ישראל - "כי תשא את ראש בני ישראל" אם אדם רוצה להתעלות ולהגיע לבחינת 

כל  פעמיים  שזה  מאות  שלו  בעצם  זה  כופר  ל"כופר"  להגיע  הוא  צריך  איש..  "ונתנו 

הרבה  מתפלל  שאדם  זה  ידי  על  תהילים.  פרקי  מאות  שלוש    - התהילים  מזמורי 

תהילים, "ונתנו איש כופר נפשו" על ידי זה הוא מגיע בעצם לכפרה. 

מה  עוונות.  מיני  לכל  כפרה  שיהיה  כדי  למשכן,  לתת  השקל  מחצית  של  המטרה 

היה העוון שצריך להתכפר? שחטאו עם עגל - זה היה בעבור שלא היה להם סבלנות עד 

שמשה יגיע, זה בעצם היה המטרה של מחצית השקל. זה מה שכתוב בגמרא בירושלמי 

יתנו  היום  במחצית  שחטאו  לפי  אמר  חד  נחמיה  ורבי  יהודה  רבי  ג')  הלכה  ב'  (פרק  שקלים 

מחצית השקל וכו', בשם רבי יוחנן בן זכאי לפי שעברו על עשרת הדברות יהיה נותן כל 

אחד ואחד עשרה גרה, ע"כ.

לנהל  יכול  שהקב"ה  האמינו  לא  שהם  שבזה  ידוע  הדברים,  של  הקשר  מה  חשבתי, 

הם  עכשיו  זרה.  לעבודה  עברו  לא,  ואם  יגיע  משה  אם  ספיקות  להם  והיה  לבד,  אותם 

גורם  בלי  אנוש,  של  גורם  בלי  תמיד  השכינה  השראת  יש  ששם  למשכן  לתת  צריכים 

סיבתי.
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 והדבר הנוסף עשרים גרה, גרה זה מלשון: "מעלה גרה" (ויקרא יא, ד), אדם שלא חוזר על 

הדברים, הוא צריך לדעת שכל זה בא בגלל שהוא לא חזר על התורה. שהקב"ה אמר לו 

"אנוכי ה' אלוקיך" (שמות כ, ב) לכן עכשיו הוא צריך לתת את התרומה הזאת, שהוא בעצם לא 

חזר על זה, אז הוא שכח מהעניין של האמונה,. עכשיו הוא צריך לתת עשרים גרה, שזה 

בעצם לחזור על הדברים, ואז הוא יגיע לבחינת כפרה. 

לכן יש עניין של "תרומה לה'" (שם כג, יג) הזכרנו מקודם אדם יכול להתכפר על ידי זה 

שהוא נותן חסד, עושה צדקה, אבל מעבר לזה. ע"י שהוא שותף למעשה בית המקדש, זה 

מביא לו מחשבות יותר טובות. כתוב (אבות פ"ד מ"ב) "מצוה גוררת מצוה" אדם עושה מצוה 

יש לו עוד מצוה, בזה שהוא עכשיו עוזר לבדק הבית למשכן, זה עוזר שדרך העזרה הזאת 

שהוא  העניין  עצם  לה'.  זה  לה'"  אומר "תרומה  הוא  לכן  האמיתי,  האור  את  מקבל  אדם 

לא צריך להשתמש בזה זה רק בכדי להגביר את הקדושה "זה נקרא תרומה לה' - בעצם 

הקב"ה נותן לו את הכסף והוא עושה עם הכסף חסד וצדקה. 

זה עניין "כי תשא את ראש בני ישראל" אם אדם רוצה להתעלות מעבר למה שנמצא 

בהרגלים שלו אז הוא צריך להגיע לבחינת נתינה. ע"י זה שאדם נותן למקום של הקדושה, 

הוא מתחבר עם הקדושה, ואז הוא מתעלה. כך גם עניין של "עשרים גרה" שאדם צריך 

זה  הנתינה  הרגל  ידי  על  להתעלות,  בנתינה  לתת  רגיל  להיות  צריך  תמיד  שהוא  לדעת 

מחבר אותו למקום העליון.

ה' יעזור ויתן לנו את הדעת הנכונה, המחשבות טובות, שנהיה מחוברים אחד לשני 

בחינת "ואהבת לרעך כמוך". (ויקרא יט, יח) על ידי "ואהבת לרעך כמוך" מגיעים יותר בקלות 

לבחינת "ואהבת את ה' אלוקיך" (דברים ו, ה) זה נותן הכח להתעלות לקב"ה.
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ָרֵאל   ִישְׂ ֵני  בְּ ֲעַדת  ל  כָּ ֶאת  ה  מֹשֶׁ "ַויְַּקֵהל 

ִצוָּה   ר  ֲאשֶׁ ָבִרים  ַהדְּ ה  ֵאלֶּ ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר 

ה  ָעשֶׂ תֵּ ָיִמים  ת  שֶׁ שֵׁ אָֹתם  ַלֲעשֹׂת  ה' 

קֶֹדׁש  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ִביִעי  ַהשְּׁ ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה 

ְמָלאָכה  בוֹ  ה  ָהעֹשֶׂ ל  כָּ לה'  תוֹן  בָּ שַׁ ת  בַּ שַׁ

יּוָמת." (לה, א-ב)

לומר  המשכן,  מלאכת  לצווי  שבת  אזהרת  להם  "הקדים  ימים)  ששת  (בד"ה  כותב:  רש"י 

שאינו דוחה את השבת" עכ"ל. אנחנו מוצאים כאן דבר מאוד מעניין - למרות שמשכן זה 

דבר כל כך חשוב, למרות זאת יש כאן כח חדש, כח של קדושת השבת.

מלאכות  ל"ט  מהמשכן  לומדים  אנו  וגם  חשוב,  הכי  הדבר  היה  זה  שהמשכן  ידוע 

שאסור לעשות בשבת. העניין הוא כך, הקב"ה ברא יום אחד יש בו הרבה קדושה. ידוע, 

(עירובין דף צ"ו ע"א) שיש שלושה אותות בעם ישראל: אות ברית, אות של שבת, ואות תפילין 

באמצע  שנים,  להיות  צריך  פעם  כל  אז  דבר",  יקום  עדים  שני  פי  טו) "על  יט,  (דברים  כתוב   -

מניחים  לא  לכן  שבת -  ואות  ברית  אות  יש  ובשבת  ברית,  ואות  תפילין  אות  יש  השבוע 

תפילין בשבת. 

העניין של שבת, חוץ מעניין של מלאכה, היא קדושה עליונה, שהקדושה הזאת היא 

בעצם קשר. לכן כתוב (דברים ה, יד) "ויום השביעי שבת לה' אלקיך"  העניין של שבת בעצם 

ל ל ל
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המשמעות  ממלאכה.  לשבות  צריך  שאדם  שבת  של  אחת  משמעויות:  בכמה  מוזכר 

השניה של שבת היא המהות בעצם קשר: "בני ובין בני ישראל אות היא לעולם" (שמות לא, 

של  המציאות  עצם  לנוח,  רוצה  לא  או  רוצה  הוא  אם  רצון  לאדם  שנותנים  דבר  לא  זה  יז) 

השבת היא, שהיא שייכת למנוחה "שבת וינפש" לא יכול להיות אחרת.

 המצווה הזאת לא יכולה להיות רק מצווה של צווי אלא מצווה מהותית, אם כך יש 

להבין מהו המשמעות של האדם מבחינת האות, מה זה "האות היא ביני לבין בני ישראל"? 

זאת  עשויה.  מלאכתך  כאילו  תחשוב  שבשבת  ט)  כ,  שמות  (מכילתא  אומרים:  חז"ל  חשבתי, 

האמונה  כח  את  לאדם?  מביא  זה  מה  נעשתה.  שהמלאכה  מציאות  יש  שבשבת  אומרת 

ּיֹום  קֹמוֹ בַּ שכמו שהמן היה ששה ימים. וביום השביעי לא היה שנאמר:"ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִממְּ

ִביִעי" ( טז, כט) בגלל שביום השישי כבר הכין הקב"ה לשני ימים. זה מראה על הקשר שבין  ַהשְּׁ

עם ישראל לקב"ה - הקב"ה דואג שביום השבת כולם יהיה להם את האמונה השלימה. 

את  רק  ולא  האדם,  של  האמונה  את  ולחזק  להדק  השבת  של  המציאות  עצם  אבל 

האמונה במובן הטכני שבעצם מלאכתך עשויה. אלא גם כן האמונה שביסוד של הקשר 

בין אדם לבורא, אות היא ביני לבין בני ישראל. הקשר הזה שזה האות ביני לבין בני ישראל 

זה בעצם ההתחדשות של השבת. 

חדשים  כוחות  מקבל  זה  ע"א),  ט"ז  דף  (ביצה  יתרה  נשמה  של  גם  עניין  יש  זה  בגלל  אולי 

אדם  בין  הקשר  את  מביא  בעצם  זה  מהותי.  עניין  אלא  טכני,  עניין  רק  לא  היא  השבת   -

את  להקדיש  צריך  האדם  וכן  שבת.  של  למאכלים  גם  מיוחדת  חשיבות  יש  לכן  לבורא, 

השבת לקדושה ולימוד תורה. כפי שמוזכר בספרים במקומות שונים, קוראים לזה שתי 

שבתות "שבת שבתון" (ויקרא כג, ג) שבת אחת זה שייך שאדם לא יעשה מלאכה, שבתון זה 

הקשר עם הבורא. ה' יעזור שיהיה לנו הרבה כח ובריאות ויהיה לנו ברכה והצלחה.
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"ַחְכַמת ֵלב" (לה, כה)

החכמה זה ביטול כמו דאיתא "החכמה מאין תמצא" נכנס ללב שזה בחינת כח הרע, 

המקדש,  לבית  נותן  שאדם  ברגע  שלימות.  שזה  לב  חכמת  לזה  קוראים  לכן  שיתבטל, 

שיהיה שלימות, שלא תהינה שתי רשויות שכל לחוד ורגש לחוד, אז חכמת לב = ח + ל = 

8 + 30 = 11 במספר קטן.

אותיות סופיות ת + ב = 4 2+ = 6 במספר קטן.

ביחד זה טוב (17) "וירא אלוקים כי טוב"  על ידי זה שאדם מחבר את הטוב להקב"ה, 

ליבו  טוב  הטוב,  נותן  זה  הזאת  ההתחברות  לטוב,  לב  החכמת  של  הבחינה  כן  גם  נהפך 

יכול  לא  ואמיתיות,  שלימות  להיות  צריך  המקדש  בבית  הרע.  הכח  מתבטל  ממילא  אז 

שהשכל יחשוב אחרת.

למשל בצדקה, אפילו אם אדם לא יחשוב על זה, הוא קיים מצוות צדקה. אבל למשכן 

זה  ממקומו  חוץ  והיה  קורבנות  להקריב  רוצים  אנחנו  אם  אמיתית,  שלימות  להיות  צריך 

פסול, חוץ מזמנו זה פסול. (זבחים דף כט, ע"ב) בגלל שהמחשבה כאן היא קובעת, אז איך אדם 

יכול לחשוב משהו אחד וירגיש משהו אחר? לכן כאן הדגיש בכל ענין בית המקדש אם לא 

הרגשת שלם, אם לא הרגשת אמיתי, בכל מה שאתה עושה אז זה לא שייך העניין הזה.

ה)  ו,  (דברים  שכתוב  מה  כתוב  לא  לכן  ליבו  מכל  זה  את  יתן  שאדם  הקב"ה  מבקש  לכן 

"ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך", בשני יצריך (רש"י שם) זאת אומרת כאן כתוב רק "לב", 

מקודם היה שתי לבבות יש גם יצר רע ויש יצר טוב, אבל בעניין של משכן צריך להיות רק 

חלק טוב, לכן אז זה חכמת לב, זה הגימטריא של טוב.
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רּוָמה  ַהתְּ ל  כָּ ֵאת  ה  מֹשֶׁ ְפֵני  ִמלִּ ְקחּו  "ַויִּ

ָרֵאל ִלְמֶלאֶכת ֲעבַֹדת  ֵני ִישְׂ ר ֵהִביאּו בְּ ֲאשֶׁ

ֵאָליו  ֵהִביאּו  ְוֵהם  אָֹתּה  ַלֲעשֹׂת  ַהּקֶֹדׁש 

ּבֶֹקר." (לו, ג) ּבֶֹקר בַּ עֹוד, ְנָדָבה בַּ

מה זה עניין של "בבוקר בבוקר"? אלא רמז ומחשבה לעבודת האדם, אשר מתחלק 

נחמני א"ר  בר  שמואל  רב  דף ע"ה) אמר  יומא  הגמרא אומרת: (מסכת  ראשית  עניינים:  למספר 

יונתן: כתוב ( לג, ג) והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר, מלמד שירד להם לישראל עם 

המן אבנים טובות ומרגליות ע"כ. דבר חדש, הקב"ה נתן להם עם המן גם שפע של עושר 

שלא היה קשור עם האוכל, אבנים טובות ומרגליות.

יתכן שהיו מתפללים כל יום לפרנסה אז ה' הביא להם גם לחם וגם דברים נוספים. 

כאן אנו רואים שהכל התחיל מ"בבוקר" מה העניין של הבוקר? אנו מוצאים אצל אברהם 

אבינו "וישכם אברהם בבוקר" (בראשית כ"ב ג') ישנה חשיבות לגבי ברית שכתוב שאדם צריך 

כמה שיותר מוקדם (פסחים דף ד' ע"א) בבחינת "וישכם אברהם בבוקר" למרות שכתוב שמצוה 

של  זמן  תפילה,  זמן  תפילה,  בבוקר,  שזמנם  מצוות  הרבה  ישנם  ע"ב)  כ"ח  דף  (יומא  היום  כל 

קריאת שמע, מהי החשיבות של הבוקר? 

יתכן שהיות שבמשך כל שעות היום, אדם עושה כל מיני עבודות ומלאכות. לכן צריך 

האדם עם המחשבה הראשונה לקשר את עצמו אל הקדושה, כדי שיהיה לכך השפעות 

למשך כל שעות היום. זה עניין של "בבוקר".

כח.  הרבה  לו  יש  שאדם  בזמן  ב.  האור.  התחלת  א.  משמעויות:   שני  ישנם  לבוקר 
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המצוה,  את  הביאו  ראשון  דבר  דברים,  מיני  כל  שהתחילו  שלפני  התחלה,  זה  הבוקר 

המצווה.  של  החשיבות  את  להראות  עניין  זה  כאן  אבל  צהרים.  אחרי  גם  יכלו  שבעצם 

החשיבות של המצוה מראה בכך שאדם מקיים זאת מוקדם יותר ובחשק. זה מראה על 

הנפש, כאשר הוא נהנה, הוא מקיים מוקדם. דבר שהוא לא נהנה הוא דוחה כל הזמן.

 אדם רוצה לעשות משהו בבית אבל קשה לו, הוא דוחה זאת לשעה ועוד שעה, זה 

מתחבר  כשאדם  חשיבות,  כאן  שיש  רואים  אנו  כך  האדם.  של  הנפש  תכונת  על  מראה 

לקדושה להתחיל כבר מוקדם. כפי שכתוב בגמרא: (ברכות דף ט' ע"ב ובתוס' שם ד"ה כל) אדם צריך 

עם  "יראוך  שמחה.  לאדם  מביא  שזה  כותיקין,  מוקדם  בבוקר  לתפילה  גאולה  לסמוך 

שמש" כתוב (שם) שהיה אחד שסמך גאולה לתפילה כותיקין והיה כל היום שמח.

להיות  יכול  אולי  מיוחדים.  כוחות  מקבל  הוא  מוקדם  דבר  עושה  כשאדם  כנראה 

שזה עניין של החסד, בחינת "להגיד בבוקר חסדך " (תהילים צ"ב ג') חסד של יום של התחלת 

היום. בבוקר יש יכולת לאדם לעשות, לתת ולקבל. לכן הביאו את הנדבה בבוקר, בגלל 

ש"בבוקר חסדיך". בהתחלת יום יש עניין של חסד, אז ממילא מתעסקים עם החסד. 

מהי העניין הכפילות "בבוקר בבוקר"? יכול להיות שכל אחד יש לו עניין של התחלה 

אחרת יחסית, יש אחד שבאמת יכול מאוד מוקדם בבוקר, ויש אחד שיותר מאוחר, אבל 

יותר  לעשות  שיכול  שמה  אנשים  לסוג  שייך  בעצם  זה  בבוקר  אחר.  ממישהו  מקודם  זה 

בחינת  לעשות  רוצה  שאדם  שהוא,  דבר  בכל  זה  אולי  אז  לעשות.  שרצוי  מה  זה  מוקדם 

"בוקר", זה התחלה. 

"בבקר" זה מספר קטן שבע. חשבתי, פעמיים שבע זה ארבע עשרה בחינת יד. בכך 

שהוא מביא את החסד מוקדם, זה קל יותר. יותר קל לתת, לנדב עם היד. 
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שבע רומז לימי השבוע, זאת אומרת שבמשך ימי השבוע אדם צריך לדאוג לעשות 

חסד בקדושה ובאופן חיובי. כמו כן, אולי לפני כל מה שאדם צריך לעשות: להודות לה', 

לבקש מהשם בבוקר, זה הנדבה. 

אולי יש כאן עוד איזה נקודה של עניין "הבוקר" כתוב שירד המן לישראל בבוקר ( ט"ז 

י"ג) המן שייך לאמונה. כתוב שזה היה העבודה של המן, להאמין כל יום מחדש. אולי זה 

אומרת  זאת  מתנה.  עצמו  וזה  אמונה,  מקבל  הוא  אז  מאמין,  אדם  כאשר  נקרא "בבוקר" 

זה  שיצליח  מאמין  והוא  לו,  שקשה  אפילו  לעשות  מתחיל  שהאדם  הפעולות  כל  לגבי 

התחלה.

 בתרגום אונקלוס הוא מבהיר כך, שהם עבדו עבודת הקודש והם הביאו את הנדבה 

בצפרא. צפרא זה בוקר. צפרא - אולי זה גם צורת ההתמודדות של האדם. צפרא מלשון 

אני  כך  אחר  עכשיו,  לי  מפריע  אתה  לו:  להגיד  היצר,  על  לצפצף  צריך  מצפצף:  שאדם 

אעשה מה שאתה רוצה, בבוקר אני רוצה לעשות את רצון הבורא -  זהו יסוד הקדושה.

לקיים  כדי  סוכות  של  הראשון  הלילה  כל  שחיכה  זצ"ל  לוי  הקדושת  על  מסופר   

היא  החשיבות  יותר.  מאוחר  לקיים  אולי  יכול  שהיה  המינים,  ארבעת  מצות  את  בבוקר 

להתחיל עם מצוה בהתלהבות. כאשר אדם יכול להשתדל להתפלל מוקדם יותר ולחשוב 

דברים טובים, ממילא כל היום שלו נראה אחרת. לכן יש את עניין התפילה בתחילת היום 

שעבודת האדם אחר כך תהיה טובה יותר וחיובית. 

אולי יש עניין נוסף של "הבוקר"  - מראה על חשיבות, מה חשוב לאדם יותר. אדם 

אם  הקדושה?  את  או  הטבע  את  אוהב?  אדם  מה  לו.  שחשוב  מה  את  בתחילה  עושה 

הקדושה חשובה לו, זוהי התחלה של יום, זהו הערך הנפשי שאדם מתייחס אליו. נכון, יש 

עניין של בדיעבד אבל יש דרגה ראשונית שנמצאת בתוך האדם. כשאדם עושה את הדבר 
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בזריזות בתחילתו של יום, זה מראה על דרגת חשיבות שנמצאת בתוך נפש האדם, וזה 

מאוד חשוב לאדם. כמובן שכשאדם בא דבר ראשון לקב"ה, זה מביא לו שמחה. ה' יעזור 

שבאמת נצליח להיות תמיד זריזים ושמחים אז ממילא הכל יהיה מוצלח.

אוֹ  ְנשָׂ ר  ֲאשֶׁ ּכֹל  ֲחַכם-ֵלב....  ִאיׁש  "ְוכֹל 

ִלּבֹו" (לו, א-ב)

בפרשות: ויקהל, תצווה מוצאים הרבה את עניין "אשר נדבו ליבו" מובן שאדם מנדב 

מתוך הרגש שלו. אבל מה פרוש "חכם לב"? אם זה חכמה זה לא שייך לרגש? חשבתי, 

לבית  להגיע  רוצה  כשאדם  מנעוריו"  רע  האדם  לב  כא) "יצר  ח,  (בראשית  כתוב:  רמז  זה  אולי 

ברגע  אפשרויות.  שתי  יהיה  שלא  הדבר,  אותו  יהיו  והרגש  שהשכל  צריך  הוא  המקדש, 

שאדם נותן זה לפי השכל, יתכן שברגש שלו יהיה לו קשה כי הוא צריך להוציא כסף. 

"וכל אשה חכמת לב בידיה טוו וגו'" ( ל"ה, כ"ה) חשבתי, כתוב (בראשית ח, כא) "יצר לב אדם 

רע מנעוריו" הכח הרע הוא לא נותן לאדם לתת, אבל מה אדם צריך לעשות? בכדי שבבית 

המקדש יהיה שלמות של עשייה, צריך לשכנע את הכח הרע הזה. 

חשבתי, שיצר הרע במספר קטן של תיבת הרע חמש+שתים+שבע=ארבע עשרה = 

חמש, ולב = חמש. זאת אומרת שהיצר הרע זה הלב. מה הפתרון? להפוך את הלב לשם 

שמים. לב הוא גם כן ל"ב נתיבות חכמה, החכמה בתוך הרגש מכניעה את היצר הרע. כן 

כתוב שהתורה מתחילה עם ב' (בראשית ברא) ומסתיימת עם ל' (לעיני כל ישראל) זה לב, רמז 

למאמר חז"ל "בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין"(קידושין ע', ע"ב), ע"י זה שאדם לומד 

תורה הוא מכניע את היצר הרע והבן.



קפהקפה  אור התורה

 

ר  ן ָהֵעֻדת ֲאשֶׁ כַּ ן ִמשְׁ כָּ שְׁ ה ְפקּוֵדי ַהמִּ "ֵאלֶּ

ַיד  בְּ ַהְלִויִּם  ֲעבַֹדת  ה  מֹשֶׁ י  פִּ ַעל  ד  פֻּקַּ

ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן." (לח, כא) ִאיָתָמר בֶּ

בשני  שנתמשכן  המקדש  לשני  רמז  פעמים,  שני  משכן"  (שם) "המשכן,  אומר  רש"י 

חורבנין על עוונותיהן של ישראל.

מה זה משכן, המשכן? ראיתי בבעל הטורים (שם) גימטריה של משכן זה ארבע מאות 

ועשר (410) רמז לבית המקדש הראשון שהיה 410 שנים ע"כ.

ואפשר להוסיף המשכן יוצא עוד ה' - 415 וכל האותיות = 420 המשכן - זה רמז על 

בית שני, שהיה קיים 420 שנה.

הלוים  עבודת  משה  פי  על  פוקד  אשר  העדות  משכן  המשכן  פקודי  חשבתי, "אלה 

לישראל,  עדות  (שם)  רש"י  כתב  העדות  למשכן  רמז  יש  אולי  הכהן"  אהרן  בן  אתמר  ביד 

משכן  ידי  על  ע"כ.  ביניהם  שכינתו  השרה  שהרי  העגל  מעשה  על  הקב"ה,  להם  שויתר 

העדות מרמז שהקב"ה כבר מחל על העגל. קודם היה העגל, אח"כ היתה כפרה. כשכבר 

חזרו בתשובה, הקב"ה השרה את השכינה. - זה רמז שאדם לפעמים היה רחוק מהקב"ה 

"אשכון  נקרא  זה  השכינה.  את  הקב"ה  עליו  משרה  שוב  להקב"ה,  מתקרב  אדם  ואח"כ 



חומש שמות  פרשת פיקודי  אור התורהקפוקפו

ואת דכא ושפל רוח" (ישעיה נז, טו) אם אדם בגאוה זה כמו עבודה זרה - "אין אני והוא יכולים 

לדור", (סוטה דף ה, ע"א) כשאדם מחזיק את עצמו נמוך מגיע לבחינת "שפל רוח"  אז אשכון, 

הקב"ה משרה שוב את השכינה.

זאת אומרת כשהאדם נמצא בירידה מסוימת הוא צריך לחזור בתשובה בכדי לקבל 

את האור מחדש.

זה  העדות?  של  פשטות  מהי  הקב"ה.  להם  שוויתר  לישראל  עדות  אומר:  רש"י 

בית  של  החשיבות  שכל  מפני  המקדש,  בבית  במשכן,  נמצאים  הברית  לוחות  הלוחות, 

המקדש זה בעצם התורה, שני לוחות הברית, הן משכן העדות, שהיו בארון במקדש.

 חשבתי שאולי, מה זה נקרא עדות? עדות זה שניים דברנו שישנם שני חלקים של 

האדם. כתוב (עירובין דף צו, ע"א) שאדם צריך להניח תפלין, לשמור שבת. כי יש אות ביני לבני 

ישראל, ברגע שאדם מקיים תמיד את שתי העדות שהוא שייך לקשר בין אדם לבורא, 

לשמור  תמיד  צריך  אדם   - העדות  משכן  אומר  הוא  לכן  השכינה.   את  מראה  בעצם  זה 

על הקשר בין הקב"ה לבין עם ישראל שיהיה תמיד קיים, "ביני ובין בני ישראל אות הוא 

לעולם" ( לב, יז) אולי זה הרמז שנקרא לכך משכן העדות.

 מה עניין "אשר פוקד על פי משה עבודת הלויים ביד אתמר בן אהרן הכהן"? אדם 

רוצה להגיע לקדושה צריך להגיע ליסודות כמו שזה נבנה מבחינת משה, שהוא הביא את 

השכינה, הוא הביא את התורה והוא למד לנו את הדרך הנכונה.

 לכן מוזכר העניין "על פי משה" שזה בעצם השליחות הנכונה. מה זה נקרא "על פי 

שאנו  רמז  שכאן  חשבתי,  לימד?  שהוא  מה  דיבר?  שמשה  מה  פי  על  לא  מדוע  משה"? 

בדרך כלל חושבים מה שחושבים, והצדיק חושב מה שהוא חושב. אבל הבחינה של משה 



קפזקפזחומש שמות  פרשת פיקודי  אור התורה

זה היה שהקב"ה דיבר איתו "פה אל פה אדבר בו" (במדבר יב, ח) זאת אומרת לא היה ממשה 

שום דבר, הכל היה מהקדוש ברוך הוא. 

"על פי" יש לכך שני משמעויות: א. על פי משה  - שעל ידו זה הפשטות, דרך משה, 

שהוא לימד אותם. ב. יש דבר מדויק "על פי משה," דווקא מהפה, בגלל שכתוב "פה אל 

פה אדבר בו" (שם) שמשה רבינו לא דיבר שום דבר מהשכל שלו, רק מה שהקב"ה אמר לו. 

בחינת "על פי משה", משה רבנו היה השליח של הקב"ה. לכן מזכיר את עניין ש"על פי", 

זאת אומרת שזה שונה מכל בן אדם שמשתמש בשכל שלו, משה לא הכניס שום שכל. 

רק מה שהקב"ה הכניס לפיו.

ן אֶֹהל מֹוֵעד ַויֲַּעשּׂו  כַּ ל ֲעבַֹדת ִמשְׁ ֶכל כָּ "ַותֵּ

ה  ר ִצוָּה ְיהָוה ֶאת מֹשֶׁ כֹל ֲאשֶׁ ָרֵאל כְּ ֵני ִישְׂ בְּ

ן ָעשּׂו." (לט, לב) כֵּ

ישראל  בני  "ויעשו  מועד,  באוהל  המשכן  עבודת  כל  נגמר  נגמר,    - "ותכל"   כתוב 

ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו". ואחר כך כתוב: (לג) "ויביאו את המשכן אל משה את 

היו  וז"ל:  ויביאו)  (בד"ה  רש"י  כתב  ואדניו"  ועמודיו  בריחיו  קרשיו  קרסיו  כליו  כל  ואת  האהל 

יכולין להקימו, ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקב"ה הקמתו, שלא 

היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים, שאין כח באדם לזקפן, ומשה העמידו. 

אמר משה לפני הקב"ה איך אפשר הקמתו על ידי אדם? אמר לו עסוק אתה בידך נראה 

רש"י  עכ"ל  מאליו"  הוקם  המשכן,  "הוקם  שנאמר:  וזה  מאליו,  וקם  נזקף  והוא  כמקימו, 

בשם מדרש תנחומא. 



חומש שמות  פרשת פיקודי  אור התורהקפחקפח

משה רבינו רצה להקים את המשכן, ראה שזה לא הולך אז לכאורה בכל דבר מנסים, 

מביאים עוד בני אדם, יביאו עשר בני אדם, לא יספיק יביאו עוד מאה בני אדם, מה הבעיה? 

משה הבין שזה לא כאן הבעיה, שצריך את הסייעתא דשמיא הבסיסית. כמו בכל דבר, 

יהיה את  בעיה שלא  ירגיש את הגאוה. בתוך המשכן, זאת  יקים את לבד, הוא  אם אדם 

הקשר הנכון להקב"ה, לכן הרגיש משה שהוא לא מסוגל ללא הסיעתא דישמיא. 

הקב"ה אמר למשה תשים את היד, אני אעזור לך. לכן לא כתוב שהקימו את המשכן, 

אלא כתוב "הוקם המשכן" הוקם - כלומר מאליו, שאף אחד לא עשה.  אבל למרות זאת 

משה כן עשה. 

יעמוד  שמשה  צורך  מדועהיה  אז  המשכן,  את  הקים  הקב"ה  אם  השאלה  נשאלת   

לידו ולהקים? הקב"ה רוצה שאדם יעשה את ההשתדלות, כמו שאומרים רק תשים את 

היד שלך, ברגע שהוא שם את היד, כתוב "עסוק אתה בידך נראה כמקימו והוא נזקף וקם 

מאליו" רק תשים את היד ותלך, בשביל משה רבינו מספיק היה רק לשים את היד. למה 

הם לא שמו את היד? 

הקב"ה  השם,  של  השליח  היה  תמיד  הקב"ה  כלפי  בהכנעה  היה  תמיד  רבינו  משה 

רצה להראות לכולם, הנה כך, הדבר הכי גדול שזה הקרשים הכבדים האלה, רש"י אומר: 

אין כח בן אדם להרימו. ברגע שאדם עושה השתדלות קצת אז הקב"ה עוזר לו הרבה. 

אחר כך נאמר: (ל"ט, מ"ג) "וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה' כן 

עשו ויברך אותם משה" כתב רש"י (שם) אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם 

שכינה  שתשרה  רצון  "יהי  לבקש  צריך  הוא  עושה,  שאדם  דבר  שכל  המטרה  זוהי  ע"כ. 

הדבר  אותו  ישראל,  עם  של  המקום  זה  המשכן,  המשכן,  של  התורה  זה  ידינו"  במעשה 

המשכן הפרטי של האדם, תמיד לבקש, ה' יעזור שיהיה ברכה והצלחה.



קפטקפט  אור התורה

כתוב ששלמה המלך אמר על פרה אדומה (קהלת ז, כג) 

י". נִּ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִממֶּ י ֶאְחכָּ "ָאַמְרתִּ

למה עושים פרה אדומה? לכפר על העגל. כתוב שהעגל קילקלה, תבוא הפרה ותכפר 

על העגל. (רש"י במדבר יט, ב. בשם רבי משה הדרשן) פרה אדומה היה על כפרה עבור העגל, שעשו עגל 

הזהב. כבר כתוב שזה במקום זה א"כ למה כתוב "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני? 

חשבתי אולי רעיון חדש: העגל היה מזהב, הפרה זה בעל חי - איך פרה שהיא בעל 

היו  באמת  אם  דברים,  סוגי  שני  זה  השני?  עד  אחד  קשור  מה  העגל?  עוון  על  מכפר  חי 

לוקחים איזה עגל, היה מובן הכפרה, אבל עתה שלוקחים פרה לכן אמר "אחכמה והיא 

ןרחוקה ממני". והבן. ק





קצגקצג  אור התורה

קריאה של חיבה מחמת הענוה

ה" (א, א) ְקָרא ֶאל מֹשֶׁ " ַויִּ

בפנים,  בפנים  רבינו  משה  עם  דיבר  הקב"ה  כי  זעירא,  א'  ענין  את  פירשו  בספה"ק 

אלא  עצמו,  מצד  לו  מגיע  הדיבור  שאין  עצמו  את  והחזיק  ענו  היה  ע"ה  רבינו  משה  אבל 

בדרך מקרה כמו שהיה אצל בלעם הרשע, וכמ"ש (במדבר כג, ד) ויקר אלקים אל בלעם, וכמו 

כן משה רבינו ביקש לכתוב על עצמו ויקר אל משה, אלא הקב"ה הכריחו לכתוב ויקרא, 

ומחמת ענוותנותו רשם א' זעירא.

והענין בזה כי בכל פעם שדיבר השי"ת עם משה היה מחשב בליבו כי בדרך מקרה 

הוא ולא באופן קבוע, ולכן ביקש לרשום ויקר, וזהו שנאמר (במדבר יב, ז) "לא כן עבדי משה 

בכל ביתי נאמן הוא פה אל פה אדבר בו". פי' טעם שהיתה תדירות וקביעות הדיבור אצל 

בא  הוא  כבוד  לו  שנותנים  שבשעה  האדם  טבע  כי  בלבו,  מתגאה  היה  שלא  מפני  משה, 

לידי גאות, אבל משה רבינו ע"ה היה שלם במדת האמת, ולכן הקטין את עצמו מיד, עד 

שנאמר בו (שם שם, ג) "והאיש משה ענו מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה".

כל  וקשור  מסור  היותו  מחמת  חיבה,  של  בקריאה  משה  אל  ויקרא  כתיב  זה  ולטעם 

כך להשי"ת, עד שלא היה נותן שום אחיזה לטבע, וזהו אומרו לא כן עבדי משה בכל ביתי 

רצון  את  לעשות  רק  הוא  מהותו  שכל  עבד,  בבחינת  עצמו  את  עושה  שהיה  הוא,  נאמן 



חומש ויקרא  פרשת ויקרא  אור התורהקצדקצד

אדונו, ולכן כמו בן המשמש את אביו רק לפרקים. וזוהי בחינת ענוה שהיתה במשה, ועל 

כן חיבבו השי"ת, ודיבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו (שמות לג יא).

ועל דבר זה צריך שתהיה עבודת האדם, להגיע לדרגה של שפלות, ולדעת שכל מה 

גאוה  בו  ונכנס  זה,  דבר  מבין  אינו  האדם  לפעמים  אך  מהקב"ה,  מתנה  רק  הוא  לו  שיש 

מיותרת, ועל כן מפעם לפעם יש לו נסיון המביא אותו לתחושה שאינה טובה, וכל הענין 

בזה הוא בכדי שילמד לדעת שהכל תלוי במתנת השי"ת, ואין מגיע לו מצדו כלום, ולכן 

בשעת הנסיון אל יפול ברוחו, אלא מזה יתעלה בעבודת השי"ת, וכמ"ש (שם י, כו) כי ממנו 

וסיבת  העילות  עלת  הוא  "אנת  אליהו  פתח  במאמר  אומרים  וכן  ה',  את  לעבוד  נקח 

הסיבות" והיינו שהקב"ה שולח לאדם כל מיני סיבות, בכדי שיראה את חלק הטוב.

וזהו שנאמר אצל הצדיקים "ילכו מחיל אל חיל" (תהילים פד, ח). והיינו חי"ל ר"ת י'ש ל'ו 

ח'סרון, כי דייקא על ידי החסרון אפשר לעלות מעלה מעלה, משל לסולם שיש בו כמה 

שליבות ובין כל שליבה ושליבה יש חלל ריק, וכשעולים במעלות הסולם צריך לעבור גם 

את החלל הריק, ובאם לא היה חלל ריק עלול האדם ליפול מן הסולם, וכמו כן זהו ענין 

החסרון, כי באמצעותו מגיע האדם לידי עליה.

מוצב  סולם  והנה  ויחלום  ההוא  במקום  ע"ה "וישכב  אבינו  יעקב  אצל  נאמר  כן  ועל 

סולם  לראות  זכה  בהשי"ת,  והבטחון  ההכנעה  ידי  על  דייקא  פי'  יא-יב),  כח  (בראשית  ארצה" 

אשר ראשו מגיע השמימה ומלאכי אלקים עולים ויורדים בו.

האדם  צריך  ודאגות,  מחשבות  מיני  כל  עלינו  שמתגברים  האחרון  בזמן  ובפרט 

להתחזק באמונה בכל עת, ולהאמין בבורא עולם שישמור עליו, וזה נקרא הכנעה, דהיינו 



קצהקצהחומש ויקרא  פרשת ויקרא  אור התורה

שמכניע את מחשבתו ואת יצרו שמבקש לעורר בו פחדים ודברים רעים, והאדם מכניעו 

ובוטח בהשי"ת, והשי"ת יעזור שנזכה לזה.

להתנהג בהכנעה וקטנות

ֵמאֶֹהל  ֵאָליו  ה'  ר  ַוְיַדבֵּ ה  מֹשֶׁ ֶאל  ְקָרא  "ַויִּ

מֹוֵעד ֵלאמֹר" (א, א)

אומרו "ויקרא" באלף זעירא. אנחנו לומדים מזה שאדם צריך להיות במצב של הכנעה 

וקטנות, והקשו בספרים על אומרו ויקרא באלף קטן, והרי רק אצל בלעם כתוב (במדבר כג, 

ד) "ויקר אלוקים", כי אצל בלעם היה מציאות של מקרה, אבל אצל משה התראה הקב"ה 

עלולים  שהרי  קטן,  אלף  עם  ויקרא  נאמר  מדוע  וא"כ  מקרי.  באופן  ולא  תמידי  באופן 

לטעות ולומר ח"ו שגם אצל משה היה באופן מקרי.

ענין האמונה בהשגחת השי"ת

שני  על  מתנהלת  שהבריאה  ידוע  הנה  נפלא,  סוד  טמון  זה  בענין  כי  לומר  ואפשר 

נקרא  הרגיל  באופן  העולם  הנהגת  דהיינו  טבעי,  על  ובמישור  טבעי  במישור  מישורים, 

טבעי, כי לא רואים את התגלות האלוקות בטבע, אבל מידי פעם יש דבר נס שהוא למעלה 

מהטבע, והוא רעיון שהאדם הפשוט אינו מבין זאת, אבל הצדיקים שהם עובדים את ה' 

שחי  אדם  ומשא"כ  דברים,  מיני  בכל  השגחה  רואים  הם  תמידית,  השגחה  של  באמונה 

בטבע הבריאה אינו רואה את ההשגחה, אלא מדמה שפעולותיו נובעות מכח עצמו.

אך זה אינו נכון, דהנה אצל משה רבינו ע"ה כתיב (שמות ג, ד) "וירא ה' כי סר לראות", 
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ולכאורה צריך להבין מה משמיענו הפסוק במה שה' ראה את משה רבינו שהולך לראות. 

ואפשר לומר כי משה רבנו חיפש דרך האיך יוכל להגיע לידי קשר והבנה אלוקית, ובכל 

עת דרש את הקב"ה ובסוף מצא, כשהגיע לסנה ראה דבר לא טבעי, "הסנה בוער באש 

והסנה איננו אוכל" (שם שם, ב). וראה שהוא דבר פלא והחליט בדעתו להתבונן בדבר, ודייקא 

מחמת כן התגלה אליו השי"ת, וזהו וירא ה' כי סר לראות, פי' ראה ה' כי משה רבינו ע"ה 

דורש את השי"ת באמת וחפץ להתבונן בנפלאותיו. וזה ודאי שבאם היו שם אנשים מן 

השורה היו אומרים "לא נורא", ואיזה נפק"מ אם הסנה בוער או לא וכדו'.

היוצא לנו מזה, שהצדיק מחפש את האלקות תמיד, ואפילו שכל דבר תלוי בהשגחה 

העליונה, בכל זאת האדם אינו מתבונן בזה ומחשיבו למקרה, אבל משה רבנו ע"ה הפך את 

המקרה לאלוקות ולקדושה ולהתחברות.

הנרמז  בטבע,  הלך  רבנו  משה  באמת  כי  זעירא,  בא'  ויקר'א  באומרו  הרמז  יובן  ובזה 

שצירף  ידי  ועל  א',  באות  הנרמז  האלוקות  את  חיפש  הטבע  בתוך  אבל  "ויקר",  בתיבת 

שניהם יחד נתהווה תיבת ויקרא, כי דייקא באופן זה קרא השי"ת אל משה והתגלה אליו.

נמצא שכשאדם הופך את הטבע למציאות של למעלה מהטבע, נתהווה גילוי אלוקות, 

וזהו העבודה המוטלת על האדם. ואופן היפוך הטבע למציאות של למעלה מהטבע הוא 

הריהו  עליהם  שומר  כשאדם  כי  הרגש,  וקדושת  המחשבה  קדושת  הגוף  קדושת  ידי  על 

כאשר  ורק  החוטים,  בניתוב  התלוי  הטלפון  למכשיר  וכמשל  הנכון,  למקום  מתחבר 

החוט נמצא במקום הנכון הריהו מתחבר ומתקשר לאדם הנכון, אבל אם יש התחברות 

לא נכונה, אזי לא יגיע האדם למקום הנכון, וכמו כן זו העבודה של האדם, וברגע שהוא 

והוא  הקדושה,  למדריגת  מגיע  הריהו  הקב"ה,  עם  ומתחבר  הפנימית  העבודה  את  משיג 



קצזקצזחומש ויקרא  פרשת ויקרא  אור התורה

בבחינת "קדושים תהיו כי קדוש אני" (ויקרא יט, ב). שהוא על ידי ההתחברות בין הקב"ה לבין 

האדם. ובענין הקדושה ישנם מדריגות ואפשרויות אין סוף, וכאשר אדם מתבונן ומתחבר 

למעלה ונכנס לעולם של הקדושה אזי הוא מרגיש את ההבדל העדין בין המחשבות שלו 

ובין הטבע.

והנה ימי הספירה הבאים עלינו לטובה, היא זמן של התעלות, ולא במקרה קוראים 

לאור  ומאור  לספירה  מספירה  שעולים  זמן  הוא  כי  הללו,  בימים  האלה  הפרשיות  את 

של  ענין  והוא  התורה,  קבלת  בחינת  בעצם  שהיא  הא"ס,  האמתי  לאור  מגיע  שאדם  עד 

טהרה מכל הסיגים ופסולת כל המחשבות וכל הרגשות שאדם מתחבר אליהם באקראי 

או שלא באקראי מחמת הסביבה ואפילו שבעצם לא תמיד הוא רוצה להתחבר אליהם. 

הטמא  בין  נקרא "להבדיל  זה  צריך,  לא  ובמה  להתחבר  צריך  במה  מבדיל  כשאדם  ולכן 

לבין הטהור" (ויקרא יא, מז), דהיינו בין הקדושה לבין הטומאה. וכאשר אדם מבחין בזה, יוכל 

והחלקים  הרעות  המחשבות  עליו  ישלטו  לא  ואז  האמיתי,  הנתיב  את  לאט  לאט  להשיג 

הרעים שמנסים להתחבר אליו.

מחמת  בשמחה  האדם  זה  שבאופן  העליונה,  לקדושה  נגיע  שבאמת  יעזור  והשי"ת 

מסויים,  תהליך  בתוך  נמצא  שאדם  ברגע  ולכן  הקב"ה.  לבין  בינו  הפנימית  ההתחברות 

קורה  ומדוע  הרוחנית,  הנקודה  והיכן  אלוקית,  מציאות  טמון  היכן  ולבקש  לדרוש  צריך 

כך ומדוע לא לא קורה כך וכדו', כי כשאדם מתבונן ורואה את הנקודה האלוקית הריהו 

המוטלת  העבודה  וזאת  הכח,  את  לאדם  הנותן  הוא  הזה  והגילוי  גילוי.  ענין  וזהו  מתחבר 

וזה  הטבע,  של  המציאות  בתוך  סוף  האין  חלק  טמון  היכן  מחדש  פעם  כל  לגלות  עלינו 

נקרא השראת השכינה.
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תדירות הדיבור אצל משה מחמת האמונה והענוה

ה" (א, א) ְקָרא ֶאל מֹשֶׁ "ַויִּ

ופירש"י אבל לנביאים אומות העולם נגלה עליהן בלשון עראי. – הנה איתא בספרים 

הק' שמשה רבנו ע"ה היה ענו וביקש לכתוב לעצמו בלשון ויקר, אך השי"ת אמר לו לכתוב 

ויקרא עם אלף לרמוז על תדירות הדיבור, ומחמת ענוותנותו רשם א' זעירא. – ואפשר 

לומר כי הכתוב מורה לנו בזה, דטעם תדירות הדיבור אצל משה רבינו ע"ה היה מחמת 

הנרמז  האדם  מכל  מאוד  ענו  שהיה  ועוד  א',  באות  הנרמזת  באמונה  השי"ת  את  עבודתו 

בזעירא, וכתיב (ישעיה נז, טו) מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח.

הקדמת קריאה של חיבה 

קודם הלימוד לתלמידים

ֵמאֶֹהל  ֵאָליו  ה'  ר  ַוְיַדבֵּ ה  מֹשֶׁ ֶאל  ְקָרא  "ַויִּ

מֹוֵעד ֵלאמֹר" (א, א)

לשון  חיבה,  לשון  קריאה  קדמה  ציווים  ולכל  אמירות  ולכל  דברות  לכל  וברש"י 

שמלאכי השרת משתמשין בו שנאמר וקרא זה אל זה. - ואפשר אולי לרמז בזה שכאשר 

האדם מלמד לתלמידים צריך להקדים לקרוא להם בלשון של חיבה ואח"כ ילמדם, ולכן 

מתחילים ללמוד בחומש "ויקרא" דייקא לרמז על הקריאה של חיבה הנרמז בתיבת ויקרא 

שצריך להקדימו קודם הלימוד.
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דרך ארץ בדיבור האדם עם חבירו
והיכולת להשפיע על השני

ר ה' ֵאָליו" (א, א) ה ַוְיַדבֵּ ְקָרא ֶאל מֹשֶׁ "ַויִּ

ובגמרא יומא (דף ד, ע"ב) למה הקדים קריאה לדיבור, למדה תורה דרך ארץ שלא יאמר 

אדם לחברו אלא אם כן קראו. וצריך ביאור מה הענין בזה.

והנה בתורה תמימה ביאר "שלא יתחיל לדבר איתו פתאום, עד שיכין עצמו לשמוע". 

וענין זה הובא בגמרא נדה (דף טז, ע"ב) שהקב"ה אינו אוהב את הנכנס לחבירו פתאום. והיינו 

שצריכים קודם לדפוק בדלת ואחר כך להכנס. וכענין זה מובא שהקב"ה עמד על פתח גן 

עדן וקרא לאדם. וכמו שכתוב (בראשית ג, ט) "ויקרא ה' אלקים אל האדם ויאמר לו איכה". 

ויש בזה ענין של דרך ארץ. אך צריך לבאר מה שייך ענין דרך ארץ אצל הקרבנות, דהרי 

כבר דיבר השי"ת עם משה מפעם לפעם, ומדוע דייקא כאן בענין הקורבנות, מוזכר הרעיון 

החדש שכתב רש"י לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה, לשון חבה, לשון 

אומות  לנביאי  אבל  זה,  אל  זה  וקרא  ג)  ו,  (ישעיה  שנאמר  בו,  משתמשים  השרת  שמלאכי 

העולם נגלה עליהן בלשון עראי וטומאה, שנאמר (במדבר כג, ד) ויקר אלהים אל בלעם.

ונבאר ענין דרך ארץ, הנה האדם צריך למצוא את הדרך הנכונה איך לייצר קשר עם 

בדרך  דהיינו  טבעי,  דרך  בא  שזה  קשר  יש  משמעויות,  כמה  יש  ובמושג "לקשר"  השני, 

של טבע, כגון אדם יכול לדבר משהו אבל זה לא בהכרח שהוא ישמע בקולו, כי לא מכל 

יותר,  וקשים  מסובכים  בדברים  וכמה  כמה  אחת  על  דבר,  כל  לשמוע  מסוגל  הוא  אדם 

מקבל,  נוטה  אינו  האדם  טבע  כי  לקבל.  לאדם  קשה  ובכלל  לקבל.  האדם  על  קשה  שאז 
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ולפעמים מדברים אליו ומדמים שהוא מקשיב, אבל באמת הוא חושב על משהו אחר. 

ולכן עלול האדם לחשוב הרי אני הוצאתי את כל לבי ואת כל כוחותי, והוא בכלל לא הבין 

את  ודברתי  וחכם,  פקח  הכי  שהייתי  חשבתי  ואני  אליו,  שדיברתי  מה  מכל  אחת  מילה 

הדברים הכי נכונים, והשני לא התחיל אפילו לשמוע, ואפילו כשהוא כבר שומע ואני כבר 

בטוח שהסכים לדברי, בכל זאת פתאום אני רואה שהוא מתנהג אחרת לגמרי.

למקבל,  קשור  אחד  חלק  חלקים,  לכמה  מתחלק  הדיבור  אופן  כי  זה  לכל  והטעם 

שהמקבל אין לו הלכים הנכונים לקבל, אך יש חלק הקשור אל המדבר, שהמדבר בעצם 

לא ירד לסוף דעתו של השני, ולא דיבר את המילים הנכונות שהשני מסוגל לקלוט. ואע"פ 

נשמעין. והיינו מי שיש לו  שמיים דבריו  שאמרו חז"ל (ברכות ו, ע"ב) כל אדם שיש בו יראת 

אומר  שהוא  מה  אלא  השני,  של  דעתו  לסוף  ולרדת  חכם  להיות  צריך  לא  שמיים  יראת 

מתקבל איך שהוא, בכל זאת לא לכל אחד יש את הדרגה הזו של יראת שמיים.

בשם  אדם  לבן  שקוראים  ברגע  כי  חיבה,  בלשון  דיבר  ולכן  הקב"ה  למדנו  זה  ודבר 

פונים  אם  ולכן  שלו.  לשם  מתחייב  אדם  לקליטה,  פתח  הוא  אדם  הבן  של  השם  שלו, 

לאדם באופן סתמי אזי מוחו נמצא במקום אחר, אבל אם פונים לבן אדם בעצמיותו, יש 

יותר סיכויים שמוחו יהיה מכוון לשמוע. ומחמת שהקב"ה ברא את העולם, והוא נותן את 

כל השכליים, והוא נותן רשות לבן אדם לחשוב אחרת, לכן גם הוא לימד אותנו שאדם 

צריך להקדים קריאה של חיבה, ואחר כך אפשר לדבר את כל דיברות וכל אמירות וכל 

צווים.
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ובזה נבאר מדוע נרמז ענין זה דייקא בענין של קורבנות, כי מאוד קשה להבין את כל 

המרכיבים של הקורבנות, ולכן דייקא כאן לימד אותנו משה רבינו ענין דרך ארץ, להקדים 

ויקרא בקריאה של חיבה כשיש דבר מיוחד במינו שצריך לעשותו מדויק בלא שום טעות. 

ע"ב),  כח  (זבחים  לזמנו  חוץ  או  למקומו  חוץ  מחשבת  פוסל  הקרבן  שאצל  הזכרנו  שכבר  וכמו 

במה  ובפרט  המצב,  את  משנות  הרבה  ומחשבות  הנכון,  הזמן  על  לחשוב  תמיד  צריך  כי 

האדם  ובאם  מחשבותיו.  את  טוב  טוב  לכוון  צריך  אדם  ולכן  וטהרה,  לטומאה  שקשור 

אינו מכוון נכון את המחשבות, יכול להיות שבאמת הוא עושה את הדבר, אבל אינו מגיע 

למקום הנכון, לכן בזמן שהאדם עושה פעולות עדינות, צריך להשתמש בשכל עדין יותר, 

ומחמת כן הקדים הכתוב בקריאה לשון חיבה.

ובזה יתבאר אומרו ויקר'א בא' זעירא, והוא מושלל מלשון ויקר, שהוא לשון מקרה 

מכוון  הקב"ה  היה  משה  אצל  אבל  במקרה,  הכל  היה  אצלו  כי  בלעם  אצל  שנאמר  כמו 

ומתאים את הכל בהתאם לעבודתו של משה שהיה מוכן לשמוע את הקדושה, וכפי מה 

שהכין את עצמו כן דיבר אליו השי"ת, ולכן הא' זעירא להורות שהיה דבר זה אך ורק כפי 

הכנתו, ודו"ק.

והנה בענין זה יש שני חלקים:

האדם המתנהג במעשיו ודיבוריו בקדושה, הריהו משפיע בדבריו. א.  

אפילו אם המדבר אינו במדריגה זאת, יש לו עצה להכניס בקרבו את הענווה וההכנעה,  ב.  

ויתבונן שאינו מוכרח שהשני יקבל את דעתו, ויבטח בשם ה' שיצליח להשפיע על 

השני לשמוע ולהבין את מצוות הבורא.
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וענין הענוה הזאת רמוז באומרו ויקרא בא' זעירא, כי בראשונה צריך הכנעה, שהרי 

בדבר זה צריך סייעתא דשמיא כי אפילו כשהשני ישמע ויבין את דבריו עדיין אינו מוכרח 

את  בו  מפיח  הריהו  הקדושה  מכח  האדם  על  משפיע  כאשר  אבל  במציאות,  שיקיימו 

השרת  שמלאכי  לשון  חיבה,  לשון  להקדים  צריך  הטעם  ולזה  הדברים,  את  לקיים  הכח 

ובחיבה  לקדושה  הנכונה  התחברות  ע"י  ואז  זה,  אל  זה  וקרא  שנאמר,  בה.  משתמשים 

להקשיב  מוכן  יותר  יהיה  השני  של  השכל  של  שהכוח  אפשרות  נותן  הריהו  שבקדושה, 

את הדבר הנכון. כי כאשר יקשיב וישמע באופן הנכון ודאי שיהא לו כח לעשותו נכון.

וזהו  מעצמו,  ומפריש  מקריב  שהאדם  הוא  הקרבן  ענין  כי  לקורבנות,  קשור  זה  וענין 

ע"י ההכנעה וההתחברות לקדושה העליונה, שבזה הוא מקבל את כל הכוח מלמעלה, ואז 

יש לו את היכולת להגיע למטרה הנכונה.

ובזה אפשר לבאר פירש"י להלן הקול הולך ומגיע לאזניו, וכל ישראל לא שומעין יכול 

להפסקות.  ולא  קריאה,  היתה  לדבור  וידבר,  לומר  תלמוד  קריאה,  היתה  להפסקות  אף 

ומה היו הפסקות משמשות, ליתן ריוח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה ובין ענין לענין, 

קל וחומר להדיוט הלומד מן ההדיוט. והיינו כי בענין זה מצינו את גודל דרגתו של משה 

רבינו ע"ה, שהקול יצא וכולם לא שמעו כי אם משה לחוד, והטעם כי משה היה בדרגה 

של דיבור הנ"ל, דהיינו שהיה בדרגה של התבטלות כלפי הקדושה, ולכן לא היה לו שום 

הפסק, ובאותו רגע שיצא הקול והקריאה של משה, מיד היה שומע אבל אחרים לא שמעו, 

שהיה  מלמד  פירש"י  ולכן  הקדושה,  למקור  דהיינו  מועד  אוהל  לבחינת  מגיע  היה  ועי"ז 
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הקול נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל. יכול מפני שהקול נמוך, תלמוד לומר את הקול, מהו 

הקול, הוא הקול המפורש בתהלים (כט ד-ה) קול ה' בכח קול ה' בהדר, קול ה' שובר ארזים, 

אם כן למה נאמר מאהל מועד, מלמד שהיה הקול נפסק. והיינו כי קול זה היה רק באוהל 

ובצירוף  בקדושה,  שמתנהג  משה  ואצל  שבקדושה,  מקום  שהוא  משה.  אצל  ורק  מועד 

שניהם יחד היה מסוגל להגיע אל השמיעה הנכונה.

הכנסת  לבית  ילך  חבירו,  על  להשפיע  אדם  ירצה  שבאם  חידוש  דבר  נמצא  ועפי"ז 

במקום  כי  הקדושה,  את  לשמוע  יכולת  יותר  לו  יש  אולי  ושם  קדושה,  של  מקום  שהוא 

לקדושה.  הפסקות  שיש  אחר  במקום  משא"כ  הנכונה  ההשראה  את  יש  שבקדושה 

וקול  ה'  דבר  את  לשמוע  ונוכל  הנכונה  השמיעה  את  באמת  לנו  שתהיה  יעזור  והשי"ת 

הפנימיות באמת, ונוכל לקיים את המצוות באהבה וביראה.

טעם שאין מביאים קרבן מן הדגים

ִמן  לה'  ן  ָקְרבָּ ם  ִמכֶּ ַיְקִריב  י  כִּ "ָאָדם 

ְקִריבּו ֶאת  ָקר ּוִמן ַהּצֹאן תַּ ֵהָמה ִמן ַהבָּ ַהבְּ

ְנֶכם." (א, ב) ָקְרבַּ

ולכאורה צריך להבין מדוע אין מביאים קרבן מן הדגים.

ואפשר לומר כמובא שבשעת חטא אדם הראשון נתנה חוה לכל בהמות חיות ועופות 

לאכול מעץ הדעת, ועל כן כתיב לאחר מכן כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ (בראשית 
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ו, יב), וזאת מחמת אכילת עץ הדעת שלא היה לרצונו של הקב"ה, ולכן לאחר המבול נצטוו 

הדעת,  עץ  חטא  את  לתקן  באים  הקרבנות  כי  ונמצא  בשר.  לאכול  והותר  השחיטה,  על 

אבל הדגים לא היו בכלל חטא עץ הדעת, שהרי לא השחיתו בדור המבול, ולא שייך בהם 

מצות שחיטה ואין בהם איסור דם, וא"כ אין צורך להביא מהם קרבן.

ובזה אפשר להבין טעם אכילת דגים בשבת, כמובא שבשבת היה מותר לאכול מעץ 

הדעת, ובהיות כי הדגים לא היו בכלל החטא, לכן יש ענין באכילתם ביום השבת שאינו 

בכלל החטא.

תמיד  להיות  צריך  שהאדם  והיינו  תמיד"  לנגדי  ה'  "שויתי  ח)  טו,  (תהילים  כתיב  והנה 

בדביקות בהשי"ת, ודבר זה אנו מוצאים אצל הדגים, כי הדג נמצא במים תמיד, ובאם הוא 

יוצא מן המים אינו יכול להתקיים, וא"כ הריהו יודע בכל עת כי חייו תלויים ביד הקב"ה.

במידה שאדם מודד בה מודדים לו

ן" (א, ב) ם ָקְרבָּ י ַיְקִריב ִמכֶּ "ָאָדם כִּ

והקשו המפרשים על אומרו מכם. - ונראה לרמז בזה שהאדם צריך להקריב מעצמו 

לכל דבר שבקדושה, וכן למדה תורה דרך ארץ שיקריב מעצמו לרעיו הטובים ולמשפחתו, 

כי באופן זה גם השני יקריב עצמו אליך, והוא נרמז בתיבת מכם שנקרא בשני פנים ישר 

והפוך, רמז שבמדה שאתה מקריב את עצמך לחבירך, כן יקריב עצמו אליך.
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שני מיני יצה"ר הרמוזים בשאור ודבש

ה  ְקִריבּו ַלה' לֹא ֵתָעשֶׂ ר תַּ ְנָחה ֲאשֶׁ ל ַהמִּ "כָּ

ַתְקִטירּו  לֹא  ַבׁש  דְּ ְוָכל  אֹר  שְׂ ָכל  י  כִּ ָחֵמץ 

ה ַלה'" (ב, יא) ּנּו ִאשֶּׁ ִממֶּ

ובבעל הטורים כתב הטעם לפי שהיצר הרע דומה לשאור מטעם זה הזהיר על דבר 

שיצר הרע מתוק לאדם כדבש.

ונראה שיש שני סוגי יצר הרע:

שהוא מביא את האדם להתמרמרות שכל דבר לא טוב לו, והוא תמיד ממורמר, ועל  א.  

זה אומרים לו כי כל שאור וכו' לא תקריבו, אלא תביא את המנחה בשמחה, וכן גם 

בכל דרכי החיים צריך לדעת לא להתמרמר.

טוען  ולפעמים  ח"ו.  מתיקות  בה  מרגיש  והאדם  בעבירה  האדם  את  המפתה  יצר  ב.  

האדם שזה נעים לו וכדו', ועל זה אומרים וכל "דבש" לא תקריבו, פי' אל תקרב את 

היצה"ר הממתיק את העבירות אליך, אלא התרחק ממנו כי המתיקות היא רק לבוש 

אבל בתוכו טמון הרע.

וכענין זה ביקש שלמה המלך ע"ה רש ועושר אל תתן לי (משלי ל, ח). פי' עושר רמז על 

דבש ומתיקות הנ"ל, ורש רמז על שאור הנ"ל, והבן. 



 אור התורהרורו

ענין הזריזות והחשק בעבודתו ית"ש

אמֹר ַצו ֶאת ַאֲהרֹן  ה לֵּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ "ַוְיַדבֵּ

ִהוא  ָהעָֹלה  ּתֹוַרת  ֹזאת  ֵלאמֹר  ָניו  בָּ ְוֶאת 

ְיָלה   ל ַהלַּ ַח כָּ ְזבֵּ ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהמִּ

ַח ּתּוַקד ּבוֹ." (ו, א-ב) ְזבֵּ ַעד ַהּבֶֹקר ְוֵאׁש ַהמִּ

ופירש"י בשם תורת כהנים, צו את אהרן אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר 

רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. ולכאורה צריך ביאור מה 

שייכות צו ללשון זירוז, והרי בפשטות משמע כי צו הוא לשון ציווי.

בעבודת  להתעלות  האיך  לאדם  ודרך  הדרכה  רמוז  אלו  בפסוקים  כי  לפרש  ונראה 

השי"ת. דהנה לאדם יש שני טבעים, יש טבע שהאדם מפעיל את עצמו לפעולה מסויימת 

מחמת רצונו שיהא כך, ועל זה אמר החכם אין לך דבר העומד בפני הרצון, כי בדרך כלל 

כשהאדם אוהב דבר מסויים הריהו עושהו בזריזות ובשמחה ובקלות, אך מצד שני אדם 

טבעו  מחמת  וזאת  בעצלות,  ויעשהו  הפעולה  עליו  יקשה  אזי  זאת  בפעולה  חפץ  שאינו 

עצל  האדם  כלל  בדרך  ולכן  לעצלות,  האדם  את  מושך  זה  ודבר  מעפר,  הנוצר  אדם  של 

לפי"ז  ונמצא  לכך.  מיוחדת  סיבה  לו  שתהיה  צריך  בזריזות  שיעשה  ובכדי  בפעולותיו, 

שבכדי להשפיע על אדם את מדת הזריזות, צריך להביא לו איזה רעיון למה דבר זה חשוב 

לו, כי ברגע שהוא יודע שהדבר חשוב לו אזי הוא מתחיל לעשותו במהירות וזריזות.
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מזדרז,  הריהו  מסויים  ולחץ  סיבה  לאדם  כשיש  והיא  זריזות,  של  אופן  עוד  יש  והנה 

זריזות  לא  היא  אך  בזריזות.  מתחיל  הוא  ואז  זמן,  לו  שאין  יודע  האדם  שבת  בערב  וכגון 

של  זריזות  מתוך  העושה  אדם  כי  הוא,  ביניהם  וההבדל  מאולצת,  זריזות  אלא  אמיתית, 

ומשא"כ  שמחה,  לו  ויש  מזה  נהנה  הוא  כי  כוח,  הרבה  להוציא  צריך  אינו  והנאה,  שמחה 

אדם העושה את הדברים מתוך הכרח אזי הוא מתעייף, ונמצא שכאשר האדם עושה דבר 

מתוך הכרח אינו מתקיים רק לתקופה קצרה, ואחר כך יהיה לו קשה להמשיך בזה, מחמת 

עייפותו, אבל אדם העושה מתוך רצון יכול לעשותו זמן רב.

ומעתה הנה בשעת קיום המצוות, צריך לעשותם מתוך הנאה, מחמת אהבתו לקיים 

את המצווה הזאת, ומצד שני יש אדם שעושה רק מחמת ציווי הבורא, מה שהוא מוכרח 

הנאה  מתוך  זה  אם  שאמרנו,  כמו  ביניהם  ההבדל  אבל  בזריזות,  עושים  ושניהם  לעשות, 

עצלות  מתוך  המצוה  את  מקיים  אם  ומשא"כ  רב,  זמן  המצוה  את  לקיים  מסוגל  הריהו 

והכרח, אמת הדבר שעכשיו מקיים הוא את המצוה, אבל לעתיד יקשה עליו לעשותו.

למצוות,  מקדימים  זריזים  ע"א)  ד  (פסחים  חז"ל  שאמרו  וכמו  מצוה,  בכל  הוא  זה  וענין 

מצוות  לעשות  כך  כל   שמח  שהיה  והיינו  בבוקר".  אברהם  "וישכם  ג)  כב,  (בראשית  שנאמר 

הריהו  הזה,  הרצון  את  לו  שאין  אדם  ומשא"כ  מיד,  בבוקר  משכים  שהיה  עד  הבורא 

מתאחר עד שהוא מתחיל לעשות. 

ועל דבר זה ירמזון מקראי קודש הללו, צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה 

פי' העולה היינו להתעלות. ועל זה אמרו אין צו אלא לשון זירוז, כי אדם החפץ להתעלות 

הריהו צריך לקיים את המצוה מתוך זירוז של רצון ולא מתוך הכרח, וההוכחה לדבר זה 

הוא מחמת מיד ולדורות. רמז על ההווה והעתיד, שבאם יעשה מתוך רצון ואהבה יתקיים 

בו המצוה גם לעתיד.
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נוכח  כשאדם  פי'  מוקדה.  על  העולה  הוא  העולה  תורת  זאת  הכתוב  המשיך  זה  ועל 

לדעת שכל מצוותיו נעשים מתוך הכרח, ומבין שעדיין לא הגיע למדריגת התעלות, אזי 

עצתו היא שיקיים הוא העולה על מוקדה על המזבח, פי' שיתעלה מעתה על ידי שיקריב 

את  יקיים  זה  ובאופן  המצוות,  לקיום  ורק  אך  וישאף  החומרי  רצונו  את  ויבטל  מעצמו 

המצוות מתוך שמחה והתעלות.

ואמר כל הלילה עד הבוקר רמז בזה כמו שמסופר על הרה"ק מבארדיטשוב זיע"א 

שבמשך כל ליל סוכות המתין והשתוקק לקיום מצות לולב, וזאת מחמת הצמאן והשאיפה 

ועצלות,  חושך  של  זמן  הוא  הלילה  פי'  הבוקר,  עד  הלילה  כל  רמז  וע"ז  וההשתוקקות. - 

כי אצל כל אדם יש לו זמנים של עצלות וקושי, ובוקר הוא זמן של אור ושמחה וזריזות. 

עצלות,  של  בזמן  היינו  הלילה  כל  במשך  ביותר  עצמו  את  לזרז  צריך  שהאדם  אמר  וע"ז 

עד הבוקר פי' שיתגבר בו כח הרצון והחשק המכונה בשם בוקר, ויעשה את כל המצוות 

בזריזות, כי ע"י כח הרצון נעשה מחושך לאור.

וזהו המשך דברי תורת כהנים, אמר ר' שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש 

חסרון כיס. ורמזו בזה שבאם האדם מקיים את המצוות מתוך חשק ושמחה לעשות רצון 

בוראו ית', אזי יש בו כח לקיים את המצוה בזריזות אפילו במקום שיש חסרון כיס, דהיינו 

את  בו  יגביר  עכ"ז  המצוה  בעשיית  כלום  מרוויח  שאינו  האדם  כשמרגיש  קושי  במקום 

האור הגדול של השמחה והזריזות, ובזה יתגבר בו כח הזריזות, ויווכח לדעת שהוא יכול 

הזריזות  כח  על  רמז  כ"ח,  הוא  כ'יס  ח'סרון  של  ר"ת  ולכן  קושי.  בשעת  אפילו  להתגבר 

שתתגבר בו, ובכדי שיגיע אדם לדרגא זו צריך רחמי שמים, ולכן ס"ת של חסרו'ן כי'ס הוא 
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נ"ס, כי כאשר האדם משתדל לשם שמים, אזי הקב"ה עוזרו ועושה לו נס שיוכל להגביר 

אפשר  זו,  מימרא  אמר  יוחאי  בר  שמעון  רבי  שדייקא  טעם  והנה  והחשק.  הרצון  כח  את 

לומר כי רבי שמעון בר יוחאי היה י"ג שנים במערה (שבת לג ע"ב), ושם היה לו קושי, ועכ"ז 

התעלה בזריזות ובשמחה ללמוד את התורה, ונוכח לדעת כמה סייעתא דשמיא יש לאדם 

כשהוא חפץ להתעלות. והשי"ת יעזור שיהיה לנו כח רב בכדי להתעלות, אמן. 

הדרכה לדורות ללמוד מזריזות אהרן הכהן

אמֹר ַצו ֶאת ַאֲהרֹן  ה לֵּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ "ַוְיַדבֵּ

ִהוא  ָהעָֹלה  ּתֹוַרת  ֹזאת  ֵלאמֹר  ָניו  בָּ ְוֶאת 

ְיָלה   ל ַהלַּ ַח כָּ ְזבֵּ ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהמִּ

ַח ּתּוַקד ּבוֹ." (ו, א-ב) ְזבֵּ ַעד ַהּבֶֹקר ְוֵאׁש ַהמִּ

הנה בכל ענייני התורה יש הדרכה, כי קיום התורה היא לא רק בעניין אחד או שתיים, 

אלא התורה מרוכזת ומכוונת ובנויה, ובונה את מחשבת האדם ואת דיבורו, כי הפה שייך 

אל הקדושה, וכמו שאומרים במאמר פתח אליהו מלכות פה, ועל המלכות נאמר (קהלת ח, ד) 

"באשר דבר מלך שלטון", והיינו שהמלך יכול לשלוט באמירה אחת, ובאותו משקל צריך 

האדם לשמור על דיבורו, וכן התורה בונה את מעשה האדם שיהיה כהוגן.

וע"ז רמז הכתוב "וידבר ה' אל משה לאמר" פי' כל אמירתו של משה רבנו ע"ה היתה 

על ידי ציווי השי"ת, ולא מעצמו, וכן הקב"ה נתן לו הדרכה האיך לקיים את המצוות, וכגון 

אביך  רצון  לעשות  כארי  וגיבור  כצבי  רץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  הוי  תימא  בן  יהודה  מאמר 
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שבשמים (אבות פ"ה מ"כ), ובזה לא נאמר שום מצוה ושום עבירה, כי אם אופן קיום המצוות. 

וע"ז הדרך צוהו השי"ת על אופן עשיית המצוות.

וזהו צו את אהרן ואת בניו וגו', ופירש"י אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. והיינו כי 

הקב"ה הורה למרע"ה את הדרך לכל הדורות, וזהו אומרו "מיד ולדורות" שבכל הדורות 

להנהיג  שצריך  הנהגה,  הוא  ציווי  פי'  אהרן"  את  "צו  ואמר  בזריזות,  המצוות  את  יעשו 

ומאיר  עילאיים  כוחות  מקבל  האדם  הזריזות  ובכח  הדורות,  לכל  אהרן  של  זריזותו  את 

לו אור האמיתי של הקדושה בתוך פנימיותו, והשי"ת יעזור שנזכה להגיע לאור המצווה 

האמיתית, וע"י זה נשמח את ה', ויושפע עלינו ברכה והצלחה.

כשמזדרז לקיים המצוה

יוכל להמשיך בעשיית המצות לעתיד

ָניו ֵלאמֹר" (ו, ב) "ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת בָּ

ופירש"י אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. - ונראה לבאר דהנה טבע האדם להיות 

את  לעבוד  לו  ומפריע  האדם  על  הרע  היצר  מתלבש  מצוה  שיש  במקום  ובפרט  עצל, 

השי"ת, וצריך התגברות עצומה נגד הפרעות אלו. ולכן נתנה התורה עצה האיך להתגבר 

עליו בזריזות, כי בשעת מעשה היצה"ר מפריע לאדם ואומר לו לדחות את קיום המצוה 

אל  לשעות  לא  העצה  ולכן  לגמרי.  ממנו  שנדחה  עד  לזמן,  מזמן  דוחהו  וכך  אחר,  לזמן 

ולדורות,  מיד  רש"י  שכתב  וזה  מיד.  המצוה  את  ולעשות  לחטוף  כי  כלל  היצה"ר  דברי 

היינו  לדורות  בעשייתו  להמשיך  עליו  נקל  יהא  וכך  מיד,  המצוה  את  ויעשה  שיחטוף  פי' 

לעתיד.
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שמונת ימי חנוכה

ִמיִני" (ט, א) ּיֹום ַהשְּׁ "ַוְיִהי בַּ

ופירש"י שמיני למילואים. הנה יש לרמז בזה על שמונת ימי החנוכה, כי ויה"י ביו"ם 

שמונה  נס  שהיה  החנוכה  ימי  על  בזה  רמז  קטן,  במספר  חנוכ"ה  בגימטריא  קטן  במספר 

ימים.

הגילוי והראיה של נסים ונפלאות דייקא על ידי אהרן

ה'  ִצוָּה  ר  ֲאשֶׁ ָבר  ַהדָּ ֶזה  ה  מֹשֶׁ "ַוּיֹאֶמר 

בֹוד ה'" (ט, ו) ֲעשּׂו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם כְּ תַּ

באים  הללו  קורבנות  לכך  ידיכם  במעשה  שכינתו  להשרות  עליכם  וירא  ופירש"י 

שבעת  שכל  לפי  העם,  את  ויברכו  ויצאו  כג)  שם,  (שם  בפסוק  פירש"י  ולהלן  זה.  ליום  חובה 

שכינה,  בו  שרתה  לא  יום,  בכל  ופרקו  בו  ושמש  למשכן  משה  שהעמידו  המלואים,  ימי 

שכינה  שתשרה  שטרחנו,  הטורח  כל  רבינו,  משה  למשה  ואומרים  נכלמים  ישראל  והיו 

בינינו ונדע שנתכפר לנו עון העגל, לכך אמר להם זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם 

כבוד ה', אהרן אחי כדאי וחשוב ממני שע"י קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם ותדעו 

שהמקום בחר בו.



חומש ויקרא  פרשת שמיני  אור התורהריבריב

כי  הקדושה.  בכוח  למעלה  מתחבר  שאדם  ברגע  היא  השכינה  השראת  ענין  והנה 

בפעולות האדם ישנו אפשרות של התנהגות באופן טבעי, ויש התנהגות על טבעי כמובא 

בספה"ק, וכאשר האדם מתנהג בדרך הטבע, אזי התנהגות השי"ת אתו הוא עפ"י הטבע, 

טבוע,  מלשון  הוא  טבע  כי  לא,  ולפעמים  גילויים  יש  ולפעמים  פנים,  הסתר  יש  יש  ואז 

שרואים זאת רק בחיצוניות ולא בפנימיות, אבל לפעמים רואים גם בפנימיות ואז מתגלים 

דברים נפלאים, וכמו כן בבחינת הקדושה יש דברים שבטבע, והאדם אינו רואה את הגילוי 

אלוקות. אבל יש זמנים מסויימים שאדם רואה את הגילוי אלוקות.

והנה בבית המקדש ובמשכן ראו גילויים כלליים. וכמו כן ישנם גילויים פרטיים. וזאת 

כשאדם רואה לפעמים דבר שהוא למעלה מהטבע, וע"י זה מתחזק ומגלה את כבוד ה'. 

ובזמן שהיו בני ישראל במצריים, היה הכל מוסתר ולא ראו את גילוי השי"ת, אבל אחר 

שיצאו ממצריים והיו במדבר ראו הרבה גילויים בקריעת ים סוף במן ובבאר, ולאחר מכן 

בכניסתם לארץ ישראל חזרו אל הטבע, וטעם שהקב"ה מראה את הגילויים הללו בכדי 

שיתעלה האדם יותר ויותר בקשר ובדביקות השי"ת. אבל מפני שהאדם נתון בטבע לכן 

טו)  (מה  בישעיה  שכתוב  וכמו  האלו,  הגילויים  ממנו  ומסתתרים  הולכים  לפעם  מפעם 

"אתה קל מסתתר". ולכן צריך האדם להגיע לאמונת השי"ת, ולהאמין שבכל דבר טמון 

בנמצא,  שאינו  הוא  סימן  זה  דבר  והרגיש  ראה  לא  שהוא  מחמת  לא  כי  אלוקות,  גילוי 

אלא באם יחזק את עצמו ויעמיק במחשבתו בכל דבר לגלות את האלוקות, אז יראה את 

הגילוי.

וזהו אומרו "ויאמר משה זה הדבר אשר צווה ה'". פי' באם תאמרו בכל דבר "זה צווה 

ה'", ותכניסו את ההשגחה העליונה בכל דבר, אזי תזכו כי וירא עליכם כבוד ה', כי באופן 

זה יהיה גילוי ותראו בכל דבר את כבוד ה', ולא רק בדברים שהם בדרך נסיי שהאדם יכול 
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להבחין בהם, אלא אפילו בדברים מוסתרים תראו את כבוד ה' ואת גילוי האלוקות.

עם  את  לענות  ביקשו  כשהמצרים  במצרים  מדוע  הענין  להסביר  אפשר  זה  ובדרך 

התחילו  טז),  ג,  (שמות  פקדתי"  להם "פקוד  וכשנאמר  נסים,  מיני  כל  היו  אחד  ולכל  ישראל, 

אלא  אהרן.  דרך  דייקא  הגילוי  היה  המשכן  אצל  ואילו  להם,  שהיו  הניסים  את  להבין 

וע"י  לתורה,  ומקרבן  הבריות  את  אוהב  שלום  ורודף  שלום  אוהב  שהיה  אמרו  אהרן  על 

שהאדם מגיע לבחינת שלום שמו של הקב"ה, דהיינו שבכל דבר הוא מחפש את השלום 

בשם  רמז  וכן  זה,  לגילוי  זכו  אהרן  דרך  דייקא  לכן  ה'.  כבוד  נראה  זה  ע"י  האלוקות  ואת 

אהר"ן שהוא אותיות נרא"ה, כי דייקא על ידו שהיה בחינת עושה שלום בכוח שלא הכניע 

את עצמו לקליפות, עי"ז נוצר כבוד ה'. וזהו שאמר משה לבני ישראל באם אתם חפצים 

להמשיך בדרך זה של גילוי אלוקות, אזי זקוקים הנכם דייקא לאדם כזה כמו אהרן הכהן, 

שהוא ישפיע בכם את המחשבה הזאת שבכל דבר יש השגחה, ובזה יעורר את המציאות 

הזאת של גילוי ה'.

וזהו ענין הכתוב (תהילים קמה, יג) "מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור", 

פי' כאשר אדם מקבל על עצמו מלכות שמים, ובכל דבר רואה את האלוקות, אזי המלכות 

הזאת מתגלה אליו. וכמו שמצינו אצל משה רבנו ע"ה שהיה בדרגה נעלה מאוד, לכן רק 

הוא ראה את גלוי השכינה ואחרים רק שמעו, וכאן למדנו משה את הדרך שיוכל כל אחד 

ואחד לזכות לגילוי השכינה, וזאת כאשר על כל צעד ושעל בין בדברים קלים ובין בדברים 

קשים, אומר "זה הדבר אשר צווה ה'" וזה השגחה עליונה, אז יתעורר ויתגלה גילוי אין סוף 

ב"ה, ועי"ז יתחבר האדם לגילוי זה, ותתעורר הישועה הפרטית, ואחר כך בעזרת השי"ת 

תהיה ישועה כללית, אמן.
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גודל מעלת התפילה אחרי התשובה ואחר כל המעשים

ה ְוַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד" (ט, כג) "ַויָּבֹא מֹשֶׁ

ופירש"י כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה 

לישראל, היה מצטער ואמר יודע אני שכעס הקב"ה עלי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. 

אמר לו למשה משה אחי כך עשית לי, שנכנסתי ונתביישתי. מיד נכנס משה עמו ובקשו 

רחמים וירדה שכינה לישראל.

בה  ומתבייש  עבירה  דבר  העושה  כל  ע"ב)  י"ב  (ברכות  חז"ל  מאמר  עפ"י  לבאר  אפשר 

מוחלין לו על כל עוונותיו. ולכן טען אהרן הכהן הרי כבר נכנסתי ונתביישתי וא"כ נתכפר 

ובקשו  עמו  משה  נכנס  מיד  לישראל,  שכינה  ירדה  לא  עדיין  ומדוע  הבושה,  מחמת  הכל 

רחמים, ורק באותה שעה ירדה שכינה לישראל, ללמד בזה שהעיקר הוא על ידי התפילה, 

כי חלק המעשה כבר היה מושלם אבל חלק הדיבור עדיין לא היה.

עוד אפשר לומר כי מדבר זה למדים שאין להתייאש ואפילו אם כבר עשו כל המעשים 

ועדיין לא נושעו צריך להרבות בתפילה ולא להתייאש.

בני ישראל דבוקים במקום של קדושה

וראויים להיות חיים וע"ז צריך לחזור תמיד

ֵלאמֹר  ַאֲהרֹן  ְוֶאל  ה  מֹשֶׁ ֶאל  ה'  ר  "ַוְיַדבֵּ

ָרֵאל ֵלאמֹר ֹזאת  ֵני ִישְׂ רּו ֶאל בְּ בְּ ֲאֵלֶהם דַּ
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ר  ֲאשֶׁ ֵהָמה  ַהבְּ ל  ִמכָּ ּתֹאְכלּו  ר  ֲאשֶׁ ַהַחיָּה 

ַעל ָהָאֶרץ." (יא, א-ב)

חיים,  להיות  וראויין  במקום  דבוקים  שישראל  לפי  חיים,  לשון  החיה,  זאת  ופירש"י 

משל  כלום,  אסר  לא  העולם  ולאומות  מצות,  עליהם  וגזר  הטומאה  מן  הבדילם  לפיכך 

לרופא שנכנס לבקר את החולה וכו', כדאיתא במדרש רבי תנחומא.

עוד פירש"י זאת החיה, מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראה אותה לישראל, זאת 

תאכלו וזאת לא תאכלו. את זה תאכלו וגו', אף בשרצי המים אחז מכל מין ומין והראה 

להם, וכן בעוף ואת אלה תשקצו מן העוף, וכן בשרצים וזה לכם הטמא.

הנה מדברי רש"י הללו רואים דבר חשוב מאוד, שיש דברים של קדושה ומצד שני יש 

דברים של טומאה, והטומאה מרחיקה את האדם מעולם הקדושה, אבל בשעה שהאדם 

במקום  דבוקים  שישראל  לפי  רש"י  דברי  וזהו  חיות,  בו  נותנים  הם  קדושה  דברי  אוכל 

וראויין להיות חיים,  וזהו שאמר הכתוב זאת "החיה" אשר תאכלו, פי' זאת היא החיות 

הנכונה שתגיעו באמצעות אכילתכם דברים טהורים.

ועל כן צריך האדם לדעת כי המאכלות האסורות גורמים התרחקות האדם מבוראו, 

וחוץ מענין האיסור הכרוך בדבר, הריהו משפיע טומאה על האדם, וענין ההשפעה הזאת 

היא שהאדם נעשה מגושם. ועל זה הדרך הוא גם בשאר דברים הטמאים המגשמים את 

צריך  חיים,  לו  שיהיו  האדם  חפץ  כאשר  פי'  תאכלו"  אשר  החיה  רמז "זאת  וע"ז  האדם, 

להזהר ממחשבות טמאות והרסניות שהם גם בבחינת טומאה, וכמו שחז"ל אומרים (יומא 

כט ע"א) "הרהורי עבירה קשים מעבירה", כי ההרהורים והמחשבות גם משפיעים על הנפש 
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והנשמה, לכן צריך אדם להיזהר מאוד על מחשבותיו שיהיו בקדושה.

ויתבונן  לעשותם,  מותר  אינו  עדיין  זה,  דבר  מבין  אינו  האדם  שכל  אם  אפילו  והנה 

הנכון,  במקומם  המאכלים  יתעכלו  שלא  גורם  הוא  אסורות  מאכלות  שבאכילת  האדם 

וכן במחשבותיו של אדם, שהרי שבכל דבר ישנם ניצוצין, ולכן כשהאדם אוכל מאכלות 

אליהם,  ומתחבר  טובות  שאינן  מחשבות  חושב  ח"ו  אם  וכן  ממושך,  בזמן  ח"ו  אסורות 

הריהם גורמים לו לשיבושים ולהתנתק ממקור החיים והשפע והאור, ולכן ידוע שכשאדם 

צורת  גם  כהוגן,  שלא  נעשים  הנהגותיו  כל  אזי  כשרים,  שאינם  דברים  זמן  רב  זמן  אוכל 

כי  וידוע  טובות,  שאינן  המקורות  מאותם  מושפעים  כולם  ודיבוריו  ומעשיו  מחשבתו 

התניא  בספר  ומובא  העיכול,  את  ומשבשים  האדם,  לבריאות  מזיקים  אסורות  מאכלות 

האדם.  לבריאות  מזיק  הוא  שמים  לשם  שלא  כשרים  דברים  אוכל  כשהאדם  שגם  ז)  (פרק 

ועל זה הדרך דרכו של אדם להיות מוטרד בכל מיני דאגות, אבל אם היה מתבונן ויודע 

שכל מחשבה מכריעה אותו לטוב או למוטב, אזי היה שומר על כל משמר שלא יכנסו בו 

מחשבות רעות הנובעות מכח הרע, וזהו ענין "זאת החיה אשר תאכלו וגו' אך את זה לא 

תאכלו".

גרה  מעלת  פרסות  שסע  ושוסעת  פרסה  מפרסת  הכשרות "כל  תנאי  הכתוב  ואמר 

בבהמה אותה תאכלו" (ויקרא יא, ג). והיינו מפרסת פרסה הוא שני חצאים המתרחקים אחד 

מן השני, פי' האדם צריך לדעת שפעולתו ומחשבתו הוא רק חצי, ואחר כך משלים הקב"ה 

של  מסוים  תנאי  והוא  השי"ת,  בשם  בוטח  תמיד  כי  טהרה,  סימן  וזהו  השני,  החצי  את 

דביקות, כי בכל עת מתדבק בצד השני, ואז נוצר אחדות, אבל כשאדם מדמה שבמחשבתו 

לבד יוכל לעשות את הכל הרי זה גאוה ואינה סימן טהרה.
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אך ישנו עוד דבר השייך לענין הקדושה, והיא מעלת גרה, פי' שהאדם צריך לחזור 

על הדברים הללו פעם אחר פעם שאז הוא דבר נצחי שאינו נפסק, ולכן מעלת גרה שהוא 

מלשון חזרה, היא השלימות של הקדושה, כי אפילו שהאדם מכיר את הדברים בכל זאת 

בחזרתו נוצרת לו בהירות חדשה וכוחות חדשים.

ונמצא לפי"ז שבשעת נפילה צריך האדם לזכור ולחזור ולשנן לעצמו את כל הדברים 

ולכן  חדשות.  מחשבות  בו  מפיח  וזה  גרה,  מעלת  בחינת  והיא  שומע,  שהיה  והחיזוקים 

פעמים  מאה  פרקו  לשונה  פעמים  מאה  פרקו  שונה  דומה  שאינו  ע"ב)  ט  (חגיגה  חז"ל  אמרו 

ואחת, כי על ידי שהאדם שונה מאה ואחת פעמים, הוא נכנס יותר בנפשו, ועל כן בזמן 

הזה של העדר האור ושליטת כל מיני מחשבות, צריך לקשר את כל המחשבות למעלה, 

ולהשליך יהבו על השי"ת ולבטוח בו שישמרהו בקדושה, ויקיים את הפסוק (תהילים נה, כג) 

ברכה  שפע  לו  נותן  והשי"ת  מחודשים,  כוחות  לקבל  זוכה  ועי"ז  יהבך",  ה'  אל  "השלך 

וחיים טובים וארוכים.

קדושת האכילה וקדושת המחשבה

ֶזה  ֶאת  ַאְך  ּתֹאְכלּו...  ר  ֲאשֶׁ ַהַחיָּה  "ֹזאת 

לֹא תֹאְכלּו" (יא, ב,ד)

הבהמה  בין  ההבדל  מה  ז)  (פרק  אמרים  ליקוטי  בספר  ביאר  התניא  בעל  הרה"ק  הנה 

נוגה  קליפת  יש  קליפות,  מיני  שיש ב'  באכילה,  הבהמה האסורה  לבין  המותרת לאכילת 

שהוא מעורב בטוב ורע, ויש שלש קליפות הטמאות לגמרי שכולן רע, והנה מה שקשור 
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לו  יהא  זה  שע"י  שמיים,  לשם  באכילתו  כשמכווין  אותה  לברר  יכול  אדם  נוגה  לקליפת 

עליו  נשפע  וכך  המאכל,  את  ומתקן  מעלה  הוא  ובזה  טובים,  ומעשים  מצוות  לקיים  כח 

הקליפה  חלק  עליו  שולט  שמיים  לשם  שלא  אוכל  אם  ומשא"כ  הקדושה.  מצד  החיות 

וגורם לטמטום הלב והמוח. וזה הסיבה שקשה על האדם ללמוד או להתפלל, עיי"ש.

אדם  ולכן  ברגש,  הקשורים  דברים  וישנם  במחשבה  הקשורים  דברים  ישנם  והנה 

צריך להיזהר מאוד בנקודת האכילה כי זה בעצם מביא לו את היכולת או אי היכולת בעניני 

קדושה, ובאותה מידה גם צריך להיזהר על המחשבה, כי כמו שמחשבות טובות מביאות 

לאדם התעלות והתעוררות, כן יש מחשבות הגורמות לפירוד ולהתנתקות מהקב"ה.

והוא  היום,  כל  רע  רק  האדם  מחשבות  אם  לחבירו,  אדם  בין  גם  הוא  הדרך  זה  ועל 

יזהר  ולכן  שלילי,  במצב  ירגיש  עצמו  שהוא  לו  גורם  זה  דבר  שליליות,  במחשבת  מלא 

האדם להתחבר רק לצד הטוב. ועל זה נאמר (תהילים לד, ט) "טעמו וראו כי טוב ה'". פי' אם 

הנך חפץ להגיע למציאות של השי"ת, אזי טעמו, פי' תטעם ותראה שבכל דבר יש נקודת 

אור ותתחבר עם הטוב הפנימי.

מלשון  הוא  קדוש  פי'  אני".  קדוש  כי  תהיו  ב) "קדושים  יט,  (ויקרא  הכתוב  אמר  זה  ועל 

צריך  אדם  כי  מז),  יא,  (שם  הטהור  ובין  הטמא  בין  להבדיל  שיוכל  דהיינו  ומופרש,  מובדל 

וענין  קדושה.  של  למציאות  להגיע  בכדי  הטומאה  של  החלקים  מכל  עצמו  את  להבדיל 

הקדושה היא ההתעלות והתחברות עם המקור העליון והתנתקות ממקור של טבע, ובזה 

זוכה האדם להגיע למטרה הנכונה ולנתיב האמיתי שלו.



ריטריט  אור התורה

השפעת הקדושה מבחינת פנים
ועל ידי הזריזות שולט ברכה במעשי ידיו

ְוָטְמָאה  ָזָכר  ְוָיְלָדה  ַתְזִריַע  י  כִּ ה  "ִאשָּׁ

ר  שַׂ ִמיִני ִיּמֹול בְּ ְבַעת ָיִמים... ּוַבּיֹום ַהשְּׁ שִׁ

ָעְרָלתוֹ." (יב, ב-ג)

ולכאורה צריך לדעת מה שייכות יש לענין ברית מילה בפרשת טומאה וטהרה.

ואפשר לבאר כידוע מס"ח שבבריאה יש שני בחינות, יש בחינה של פנים אל פנים 

מלמעלה  הנשפעות  העליונות  ההשפעות  כל  כי  והיינו  פנים.  אל  פנים  שאינו  בחינה  ויש 

אזי  בקדושה,  מתנהג  המקבל  ובאם  הקבול,  כלי  מצד  דלתתא  באתערותא  מתעוררים 

ההשפעה בבחינת פנים, ואם ח"ו אינו מתנהג בקדושה אזי ההשפעה מבחינת אחוריים.

והנה ענין הטומאה היא הסתר פנים, והיינו שבעת שנטמא האדם הריהו מתפרד מן 

הקדושה ומתנהג באופן טבעי וגשמי, ובכדי להעביר הטומאה מעליו צריך לטבול במקוה 

האור  את  האדם  מקבל  הזאת,  ההכנעה  ובאמצעות  והכנעה,  שפלות  ענין  שהיא  טהרה, 

האדם  פנים  הסתר  ובשעת  פנים,  הסתר  ענין  היא  הטומאה  מציאות  שכל  נמצא  העליון, 

רעות  מחשבות  חושב  או  אסורות  מאכלות  אוכל  כשאדם  וכן  האור,  גילוי  את  מבין  אינו 

ח"ו, נוצר בחינת העלם האור, ולכן אינו יכול לקלוט את אור הקדושה.
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אך בכל זאת ישנו דרך לאדם שיוכל לקלוט את אור הקדושה, דהנה אצל כל אדם יש 

זמנים של הארת פנים ויש זמנים של הסתר פנים, וההסתר פנים הוא הכנה להארת פנים. 

וענין זה מצינו בברית מילה, שעל כן אמר הכתוב וביום השמיני ימול בשר ערלתו, והיינו 

עד אותה שעה שולט בו תוקפה של ערלה והסתר, ואחר כך על ידי המילה נעשה מציאות 

של התחברות עם הקדושה.

והנה איתא בגמרא פסחים (דף ד ע"ב) כל היום כשר למילה שנאמר וביום השמיני ימול 

מקדימים למצוות. והרי מזה שקנין הקדושה באדם היא על  בשר ערלתו, אלא שזריזים 

ידי הזריזות. והיינו כי זריזות הוא משמעות של התחברות עם כל הכוחות, וברגע שבאדם 

מגיע למציאות של התחברות נכונה, אזי הוא מקבל כוחות מחודשים בהתאם לכך, ועניין 

כל  ידי  ועל  לפעול,  לאדם  המפריעים  הטבע  של  המגבלות  מכל  לצאת  היא  הזריזות  של 

פעולה שהאדם עושה בזריזות נשפע עליו שמחה. וזהו ענין זריזים מקדימים למצוות. וכן 

מצות מילה היא דייקא ביום, כי בשעת האור דייקא היא זמן של התעלות בקדושה.

כי  לבבכם",  ערלת  את  "ומלתם  טז)  י,  (דברים  הכתוב  במאמר  לרמז  אפשר  זה  ודבר 

אך  הנכונות,  והפעולות  הקדושה  עם  להתחבר  לו  מפריע  וזה  הטבע  בתוך  נמצא  האדם 

על ידי שמסירים את הערלה דהיינו ההפרעות הנפשיות והרגשיות שאינם נותנים לאדם 

להתחבר למקום של אור א"ס, אזי יוכל להתחבר אל הקדושה. והעצה לאדם להגיע לידי 

כך היא על ידי ההתחברות לענין חסד קל כל היום (תהילים נב, ג), דהיינו שיתבונן האדם שבכל 

עת וזמן יש חסד השי"ת, ועל ידי זה מאיר בו בחינת יום ובאופן זה הוא מקבל כח הקדושה 

בבחינת זריזים מקדימים למצוות וכנ"ל. 

והנה ע"י ההתחברות הזאת של זריזות ובחינת חסד הנ"ל, הריהו מהפך את הדינים 
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שהם בחינת לילה וטומאה, ונעשה בבחינת טהרה, כי כשאדם מתחבר לחסד הוא מקבל 

כוחות ממדת החסד, וזהו ענין טבילת המקוה שטובל במים שהם בבחינת חסדים, ונעשה 

בבחינת שפלות, ובזה יזכה לברכה במעשיו שיוכל בזמן מועט לעשות דברים הרבה, וכמו 

ומתפללים  התפילה  לפני  שעה  שוהים  היו  הראשונים  חסידים  ע"ב)  ל,  (ברכות  חז"ל  שאמרו 

שעה אחת ושוהין שעה אחת אחר התפילה. והקשו בגמרא (שם לב, ע"ב) וכי מאחר ששוהין 

תשע שעות ביום תורתם האיך נלמדת ומלאכתם האיך נעשית, אלא מתוך שחסידים הם 

תורתם משתמרת ומלאכתם מתברכת. והרי מזה שבאמצעות התחברות האדם למעלה, 

פי'  מקדימים  זריזים  ענין  וזהו  מרובה,  למלאכה  הזקוקים  דברים  קצר  בזמן  לעשות  יוכל 

שע"י הזריזות וההתחברות בענין הקדושה, הריהו זוכה להיות מקדימים שיושפע ברכה 

במלאכתו ויוכל להקדים ולגמור מלאכה מרובה בזמן מועט.

הרבה  לעשות  שצריכים  פסח  קודם  עתה  ובפרט  זה,  כח  לנו  שיהיה  יעזור  והשי"ת 

בזמן מועט, והשי"ת יתן ברכה בשכל ובידיים וברגש, ובעזרת השי"ת יאיר האור העליון 

בבחינת וביום השמיני ימול בשר ערלתו שיעלמו כל ההסתרים וכל המגבלות, ויהיה כח 

לעשות הכל בקדושה ובטהרה.

ענין מילה ביום השמיני כי ביום השבת בטלים כל הדאגות

ר ָעְרָלתֹו" (יב, ג) שַׂ ִמיִני ִיּמֹול בְּ "ּוַבּיֹום ַהשְּׁ

איתא בגמרא (נדה לא ע"ב) מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה, שלא יהיו כולם שמחים 

ואביו ואמו עצבים. ואפשר לומר שבזה נרמז חיזוק עצום, דהנה בדרך כלל כשנולד תינוק 

ובשעת  וכדו',  להשיאו  יצטרכו  ואח"כ  ולפרנסו  לחנכו  האיך  דאגות  מיני  כל  מתחילים 

השמחה נופל על האדם עצב ודאגה מה יהיה ביום המחרת, וכל זה הוא רק בימות החול, 
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אבל בבוא שבת קודש סרים מן האדם כל הדאגות והטרדות, וכמו שאמרו חז"ל (מכילתא 

דבר  שישנו  לדעת  נוכח  שעה  באותה  כי  עשויה,  מלאכתך  כל  כאילו  בעיניך  שיהא  יתרו) 

למעלה מן הטבע ואין שום מקום לדאגה כלל. ומזה הכח מקבל שמחה וחדוה וכך יוכל 

למול את בנו ביום השמיני מתוך שמחה.

ימים  שמונה  לחכות  צריך  מדוע  פי'  לשמונה  נימול  תינוק  למה  ז"ל  אומרם  וזהו 

שבאמצע יש יום השבת, בכדי שלא יהיו אביו ואמו עצבים וכולם שמחים, פי' שלא יהיו 

עצבים מחמת הדאגות הנ"ל, כי בבוא יום השבת נעשה שמחה וחדוה ובטלים כל הדאגות 

והטירדות.

ימול  השמיני  וביום  שנאמר  למילה,  כשר  היום  ע"ב) "כל  ד,  (פסחים  בגמרא  דאיתא  וזהו 

שמחה  לאדם  שיש  בדבר  הוא  הזריזות  כי  והיינו  למצוות"  מקדימים  שזריזים  אלא  וגו' 

האדם  על  האהוב  מאכל  וכדוגמת  וזריזות,  במהירות  הדבר  את  עושה  הוא  שאז  ואהבה, 

שאוכלו במהירות, ומשא"כ מאכל שאינו אהוב עליו הוא אוכלו במתינות ובאיטיות. ולכן 

ענין הזריזות מוכיחה על חשיבות הדבר אצל האדם, ובהיות רצון השי"ת שיקיים אדם את 

מצות ברית מילה מתוך שמחה, לכן נאמר בה ענין זריזים מקדימים למצוות.

וע"ז כתיב (אסתר ח, טז) "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" ודרשו חז"ל (מגילה טז, 

ע"ב) ששון זו מילה, וכן הוא אומר (תהילים קיט, קסב) שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב. וכן 

בשעת ברית מילה נוהגים לומר פסוק זה. והרמז בזה כי ענין ברית מילה הוא כמו שלל רב, 

משל למי שמוצא שלל והוא ממהר לנטלם מתוך זריזות והוא מחמת החביבות, וכמו כן 

ענין ברית מילה חשובה וחביבה אצל האדם כמו שלל.
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האדם  יתייאש  שלא  בכדי  והטעם לזה  למילה,  כשר  היום  כל  כי  בכל זאת אמרו  אך 

לקיום  מוכשר  העת  היום  כל  במשך  אלא  המצוה,  את  לקיים  הצליח  לא  שעדיין  בראותו 

המצוה, וכן בכל מצוה יש שני קצוות, לכתחילה צריך לעשותה בזריזות, אך מצד שני אם 

לא הצליח, ידע שהשי"ת יעזור לו שיוכל אחר כך לעשותה.

להכניס את כל תענוגיו באהבת השי"ת
ולהפיק מטרה רוחנית מכל דבר

ֵלאמֹר   ַאֲהרֹן  ְוֶאל  ה  מֹשֶׁ ֶאל  ה'  ר  "ַוְיַדבֵּ

אוֹ  ֵאת  שְׂ רוֹ  שָׂ בְּ ְבעֹור  ִיְהֶיה  י  כִּ ָאָדם, 

ַחת אוֹ ַבֶהֶרת..." (יג, א-ב) ַספַּ

ובזוה"ק (ח"ג דף מו ע"ב) וז"ל: א"ר יוסי וכו' חטאה הוא דאי לאו הכי לא אתרשימו אנפוי 

באלין מרעין בישין ואלין לא אקרון יסורין דאהבה, א"ר חייא הכי הוא ודאי דיסורין דאהבה 

מתחפיין אינון מבני נשא, ת"ח דכתיב אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת 

הא ג' זינין הכא וכלהו אקרון נגע צרעת הדא הוא דכתיב והיה בעור בשרו לנגע צרעת מאי 

לבר  דיתחזון  אינון  אבל  וגו'  הכהן  אהרן  אל  והובא  וכתיב  בכלא,  סגירו  סגירו  צרעת  נגע 

כתיב וראהו הכהן וטמא אותו דהא ודאי אינון דיתחזון לבר בבני נשא מסטרא דמסאבא 

קא אתיין ולאו יסורין דאהבה נינהו, א"ר יוסי מנ"ל א"ר חייא דכתיב (משלי כז, ה) טובה תוכחת 

מגולה מאהבה מסותרת, אי ההיא תוכחת מאהבה, מסותרת מבני נשא, כגוונא דא מאן 

דאוכח לחבריה ברחימותא בעי לאסתרא מלוי מבני נשא דלא יכסוף מנייהו חבריה ואי 

מלוי אינון באתגלייא קמי בני נשא לאו אינון ברחימותא, כך קודשא בריך הוא כד אוכח 
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ואי  מוטב  ביה  הדר  אי  דלגו,  בגרמיה  ליה  מחי  בקדמיתא  ברחימותא,  אוכח  בכלא  לב"נ 

לאו מחי ליה תחות תותביה ואלין  אקרון יסורין דאהבה אי הדר ביה מוטב ואי לאו מחי 

ליה באתגלייא באנפוי קמי כלא בגין דיסתכלון ביה וינדעון דהא חטאה איהו ולאו רחימא 

דמאריה הוא, עכ"ל.

כל  את  להכניס  צריך  אדם  כי  בזה  והרמז  ענ"ג,  אותיות  נג"ע  כי  כידוע  לפרש  אפשר 

תענוגיו באהבת השי"ת, ועל דרך הכתוב (תהילים לז, ז) "והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך", 

ועל זה צריך אדם להילחם עם טבעו החומרי המושכו מן הקדושה.

וזהו ענין פרשת נגעים, ועל זה אמר ר' יוסי כי אם התוכחה היא בפנימיות זהו סימן 

שהקב"ה מעוררו וחפץ להביאו להרגשה של אהבת השי"ת, וכשעובר על האדם תוכחה 

חומריות  לפעמים  כי  רוחנית,  מטרה  שיש  ולדעת  השכל  מוסר  ממנו  לקחת  צריך  כזאת 

אל  דיו  מחובר  שאינו  מחמת  וזאת  יתברך,  בוראו  עם  הקשר  לנתק  לו  גורמת  האדם 

הקדושה העליונה, ואינו מקושר בהשגחה התמידית דרך של ההשגחה ולכן הוא מתיירא 

בעצמו  הוא  ובעצם  שליליות,  מחשבות  מיני  כל  במחשבתו  ועוברים  אדם,  מבני  ומפחד 

מביא זאת עליו.

הקדושה  עם  והתקשרות  להתחברות  להגיע  בכדי  להיות  צריכה  האדם  מטרת  לכן 

אדם  את  קלקל  הוא  הקדמוני,  הנחש  כח  שהוא  היצר  מן  נובע  הקלקול  כל  כי  העליונה, 

הראשון, וממנו נמשך כל הקלקול, אך כאשר יחזור האדם ליסוד הקשר העליון ויתחבר 

שוב לקוב"ה אזי לא ישלוט בו היצה"ר.

והנה בחלק הלשון צריך האדם להיזהר מאוד מעוון לשון הרע, כי כל זה נובע מפני 
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שהאדם אינו יכול להבין את השני וזה גורם לו לדבר כנגדו אפילו דברים שאינם נכונים, 

אבל כאשר יתחבר האדם ללשון של קדושה, שוב לא יגיע לחלקי הלשון השליליים.

וע"ז איתא בזוה"ק (ח"ג דף מו ע"ב) וז"ל: וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה וגו' 

(בראשית ב, ז), וייצר ה' אלהים בתרי יודין, בתרין יצרין יצר טוב ויצר רע חד לקביל מייא וחד 

לקביל אשא, ה' אלהים שם מלא, את האדם כליל דכר ונוקבא, עפר מן האדמה דא עפרא 

דא  חיים  נשמת  באפיו,  ויפח  מקדשא,  דבי  אתר  והוא  אתברי  דמתמן  קדישא  דארעא 

אתכליל  אדם  חיה  לנפש  האדם  ויהי  דלעילא,  חיים  מאינון  דאתמשכא  קדישא  נשמתא 

בנפשא קדישא מחיה עלאה, דאפיקת ארעא דכתיב (שם א, כד) תוצא הארץ נפש חיה נפש 

דההיא חיה עלאה, תא חזי בכל זמנא דהאי נשמתא קדישא אתדבקת ביה בבר נש, רחימא 

היא דמאריה, כמה נטורין נטרין ליה מכל סטרין, רשימא הוא לטב לעילא ותתא ושכינתא 

קדישא שריא עלוי, ובזמנא דאיהו אסטי ארחוי שכינתא אסתלקת מניה ונשמתא קדישא 

לא אתדבקת ביה, ומסטרא דחויא בישא תקיפא אתער רוחא חד דשט ואזיל בעלמא דלא 

שריא אלא באתר דקדושה עלאה אסתלק מתמן וכדין אסתאב בר נש ואתפגים בבשריה 

קדישא  ארעא  כד  עלאה  קדישא  איהי  חיה  נפש  דהאי  בגין  ות"ח  בכלא,  דאנפוי  בחיזו 

משכא לה ואתכלילת בגווה כדין קרינן לה נשמה, ודא היא דסלקא לעילא וממללא קמי 

מלכא קדישא ועיילא בכל תרעין ולית דימחי בידהא ועל דא אתקרי רוחא ממללא דהא 

כל שאר נפשתא לית לון רשו למללא קמי מלכא בר האי, ועל דא אורייתא אכריזת ואמרת 

(תהלים לד, יד) נצור לשונך מרע וגו', וכתיב (משלי כא, כג) שומר פיו ולשונו וגו', עכ"ל.

השי"ת יעזור שתהיה לנו שמירה טובה מבפנים ומבחוץ, ונהיה כולנו בריאים ושלמים, 

והשי"ת יתן לנו שפע טובה ברכה והצלחה.
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להפך מנגע לענג ומחושך לאור

אוֹ  ֵאת  שְׂ רוֹ  שָׂ בְּ ְבעֹור  ִיְהֶיה  י  כִּ "ָאָדם 

ְלֶנַגע  רוֹ  שָׂ ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור בְּ ַחת אוֹ  ַספַּ

ָצָרַעת..." ( יג, ב)

פירושים, א'. לשון נגע  נגעים טהורים ונגעים טמאים. ובתיבת נגע יש ב'  הנה ישנם 

שני  יש  האדם  על  העוברת  נקודה  שבכל  והיינו  ענ"ג.  אותיות  נג"ע  כי  כידוע  ב'.  צרעת, 

האור  שהוא  ענג  בחינת  ישנו  שני  ומצד  הקושי,  בעצם  שהוא  נגע,  בחינת  שהם  חלקים, 

הטמון בתוך הקושי. ועבודת האדם היא להפך מנגע לענג, ולקיים את מאמר הכתוב (תהילים 

לז, ד) "והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך", וזאת באמצעות התפילה, שיתפלל להקב"ה 

שינתן בו דעת להפך מציאות הטבע למציאות של קדושה, וכלשון הזוה"ק (ח"א דף ד ע"א) מאן 

מנכון די חשוכא מהפכין לנהורא.

תלוי  ובזה  טבע,  של  דברים  הם  והאור  החושך  הנה  לאור,  מחושך  ההיפוך  ואופן 

ולהתדבק  הרחמים  את  בו  לחפש  צריך  החושך,  את  שמרגיש  שבשעה  האדם  עבודת 

בהקב"ה, ואז נוצר בחינת אור, שהיא על ידי נקודת הביטול, והיינו כשהאדם רואה שאין 

בו את היכולת להשיג דבר מסויים, הריהו מתחבר יותר לקב"ה, ובאופן זה ישכון בו האור, 

אבל כשהאדם מתגאה הרי אינו יכול להתדבק בהקב"ה, וכמו שאמרו חז"ל על המתגאה 

לנקודת  להגיע  בכדי  כן  ועל  ע"א).  ה,  (סוטה  בעולם  לדור  יכולים  והוא  אני  אין  הקב"ה  אמר 

זה  ובאופן  ב"ה,  הבורא  ורצון  שמים  דין  עליו  ולקבל  בהכנעה,  להיות  צריך  ההתחברות, 

זוכה לראות בכל דבר את הטוב הטמון בו.
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וזוהי מטרת האדם, ועל זה נאמר (תהילים לד, יג) "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות 

ורדפהו".  שלום  בקש  טוב  ועשה  מרע  סור  מרמה  מדבר  ושפתיך  מרע  לשונך  נצור  טוב 

והיינו "מי האיש החפץ חיים", פי' מי זה האיש החפץ להרגיש את החיות הנכונה, "אוהב 

ימים לראות טוב", פי' ברצונו שימיו יהיו טובים, והרי חיי האדם מורכבים מכל מיני קשיים, 

לזה אמר שבכל דבר יתבונן אך ורק בטוב הטמון בו, וכשידע האדם שעל ידי הקושי זוכה 

לבוא לידי תיקון הרי ישמח ויראה שיש לו אך טוב וחסד, ולכן "נצור לשונך מרע" פי' נצור 

לשונך מלומר שהוא דבר רע, כי אם תאמר ותקבל עליך שהוא דבר טוב, עי"ז תתקן כל 

מה שצריך בענין סור מרע ועשה טוב, ויתקיים בך בקש שלום ורדפהו, שישכון בקרבך 

שלום ושלוה ולא תצטער על כל דבר. 

והנה נקודת הטוב של האדם היא נקודה של אין סוף שבה נמצא האלוקות, וע"ז נאמר 

(שם שם, ט) "טעמו וראו כי טוב ה' אשרי הגבר יחסה בו", והיינו כי האדם המתחבר אל המלך 

מובטח לו שהמלך יתן לו כל טוב, ולכן בעת צרה צריך לחסות במלך מלכי המלכים, ועי"ז 

יראה כי טוב ה'.

ואמר הכתוב עצה לאדם האיך להמתיק את הדינים מעליו, "סור מרע ועשה טוב", פי' 

סו"ר ר"ת ס'כנה ור'עה, והיינו שיברח מן הרע והדינים, על ידי ועשה טוב, בנתינת צדקה 

או עשיית חסד, שהם פעולות שיהיה המתקת הדינים, כי בכדי להמתיק את הדינים צריך 

דהיינו  אמונה",  ורעה  ארץ  ג) "שכן  לז,  (שם  נאמר  וע"ז  חסדים,  של  פעולות  לעשות  האדם 

שבזמן שהאדם נמצא בתוך הארציות והדינים שולטים עליו, אז צריך להתחזק באמונה. 

דבר,  שבכל  הטוב  את  לראות  ולהתעלות  להתגבר  הכח  את  בנו  שיהיה  יעזור  והשי"ת 

ולהתדבק בהקב"ה, ועל ידי אמונה פשוטה יתהפכו כל הדינים לחסדים.



 אור התורהרכחרכח

על ידי דיבור לשון הרע מתקשר
עם כח הרע של הנחש הקדמוני

ְהֶיה  תִּ ֹזאת  אמֹר  לֵּ ה  מֹשֶׁ ֶאל  ה'  ר  "ַוְיַדבֵּ

ֶאל  ְוהּוָבא  ָטֳהָרתוֹ  יֹום  בְּ צָֹרע  ַהמְּ ּתֹוַרת 

ַהּכֵֹהן." (יד, א)

ודרשו בגמרא (ערכין טו ע"ב) אמר ריש לקיש זו תהיה תורתו של מוציא שם רע. והיינו כי 

עניין המצורע קשור עם לשון הרע. ולכן כתיב להלן וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים 

הרע,  לשון  על  באין  שהנגעים  לפי  ופירש"י  ואזוב.  תולעת  ושני  ארז  ועץ  טהורות  חיות 

שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו צפרים, שמפטפטין תמיד בצפצוף 

קול, ועץ ארז, לפי שהנגעים באין על גסות הרוח, ושני תולעת ואזב, מה תקנתו ויתרפא, 

ישפיל עצמו מגאותו, כתולעת וכאזוב. - ולכאורה צריך לדעת מה הקשר בין ענין הצרעת 

ללשון הרע.

וגם  במשה,  מרים  ותדבר  בה  שנאמר  מרים  אצל  גם  מצינו  זה  ענין  כי  לומר  ואפשר 

היא נענשה בצרעת, והענין בזה כי נג"ע היא היפך מאות ענ"ג, רמז בזה על האדם המתענג 

בדבר שלחבירו הוא נגע, והאדם נהנה בשעה שמשפיל את חבירו, ומתכבד בקלון חבירו, 

ולכן כאשר האדם מהפך את הענג באופן שאינו ראוי נתהווה ממנו נגע.

ועתה צריך לבאר מדוע נענש בנגע צרעת על עור בשרו דייקא. ואפשר לומר כי ענין 
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זה שייך לחטא עץ הדעת, וכמובא כי קודם החטא לא היו זקוקים ללבושים, וזאת מפני 

שלא היה מציאות של חטא, אלא הכל היה טהור, אבל אחרי החטא נתהוו ענין הלבושים. 

וכמו כן בשעה שהאדם מדבר לשון הרע הריהו מתקשר עם מקור הרע של הנחש הקדמוני 

שגם הוא דיבר לשון הרע, ולכן פוגע הנגע דייקא בעור בשרו.

והנה תקנתו של אדם זה הוא כמו שאמרו לפי שהנגעים באין על לשון הרע, שהוא 

מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו צפרים, שמפטפטין תמיד בצפצוף קול. 

על  מדבר  היה  לא  ורצוץ  שבור  היה  אם  שהרי  הגאוה  מן  נובעים  הדיבורים  רוב  כי  והיינו 

חבירו, וכל סיבת דיבורו הוא מחמת שמרגיש את עצמו גבוה ונעלה ממנו ולכן אמרו עוד 

שצריך להביא עץ ארז, לפי שהנגעים באין על גסות הרוח, ושני תולעת ואזב, מה תקנתו 

על  הרומז  הארז  עץ  את  שיקח  והיינו  וכאזוב,  כתולעת  מגאותו,  עצמו  ישפיל  ויתרפא, 

הגאות וישפילנו כתולעת ואזוב, ובזה יתרפא מצרעתו ומדיבוריו המיותרים.

מחמת  טהור  היה  לא  לכן  קודם  כי  טהורות,  חיות  צפרים  שתי  בענין  לרמוז  ואפשר 

כהוגן  לדבר  לבו  אל  יתן  טהורות,  חיות  ציפרים  שתי  בלקחו  ולכן  כהוגן,  שלא  דיבוריו 

ולהיות בטהרה, ועץ ארז, רמז בזה כי אר"ז אותיות זר"א, היינו שעשה דבר זר שאינו תואם 

את התנהגות הקדושה, ועוד רמז כי אר"ז אותיות רז"א היינו כי לשון הרע הוא כשמדבר 

על חבירו ומגלה סודו ורזו, וכל זה נובע מן הגאוה הרמוזה בעץ ארז.

ולא  תולעת  שכתוב "ואנכי  מה  לבו  אל  לשים  צריך  שהאדם  רומז  תולעת  שני  וענין 

איש חרפת אדם ובזוי עם", כי באם היה מגיע לחלק זה, לא היה מדבר לשון הרע, שהרי 

אם משפיל עצמו הריהו עוזב את הרע. אזוב, הוא שם של צמח, וגם לשון אזובי קיר, והיינו 

על ידי שיעזוב ויזניח את כל המחשבות הרעות יוכל להתרפא מעוון לשון הרע.
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ועוד עצה יש בהבאת הדברים הללו כשיתבונן בכל אלו שאינם משנים את תפקידם 

בעולם ואינם חוטאים לפני הקב"ה, אבל הוא חטא, וכשיעמיק מחשבתו בזה יוכל להגיע 

לידי טהרה.

וענין מים חיים, רמז שיתחזק האדם ויפיח בקרבו חיות חדשה, כי אם הוא בעצבות 

אזי שולטים עליו הקליפות ואז דואג על העוונות והקשיים וכדו', אבל כשמתמלא שמחה 

לשלוט  ליצה"ר  מניח  ואינו  עצמו  על  מתגבר  שהאדם  ובשעה  חיים,  מים  בחינת  נעשה 

עבירה  דבר  כשבא  שמחה  מתמלא  ובזה  ענ"ג,  ונעשים  הנגעים  כל  נתהפכים  אזי  עליו, 

לידו וניצול ממנו, וכמו שאמרו חז"ל (מכות כג ע"ב) ישב אדם ולא עבר עבירה נותנים לו שכר 

כעושה מצוה, ובאופן זה מתהפכים העוונות לזכויות.

בכל  נקבל  ואז  להקב"ה,  ולהתחבר  החיים  מים  עם  להתחבר  שנוכל  יעזור  השי"ת 

להגיע  אותנו  לגרות  המנסים  השליליים  החלקים  בכל  נשגיח  ולא  מחודשים,  כוחות  עת 

לדברים שליליים, וברגע שהאדם מגיע לבחינת שני תולעת ואזוב, כבר אין לו טעם וחשק 

להגיע לאותם החלקים השליליים בעזרת השי"ת.

ענין הצרעת בכדי להגיע אל הכהן שהוא בחינת צדיק

יֹום ָטֳהָרתוֹ  צָֹרע בְּ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהמְּ "ֹזאת תִּ

ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן." (יד, א)

אלא  הטומאה  עצם  אינה  התכלית  כי  רואים  הנגעים  בפרשת  כשמתבוננים  הנה 

והיינו  ענ"ג,  אותיות  נג"ע  כי  כידוע  זה  ענין  לבאר  ואפשר  הכהן,  אל  והובא  הוא  התכלית 
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התחברות  ידי  על  וזאת  בקדושה,  עינוגו  שיהיה  ה'",  על  "להתענג  הוא  האדם  מטרת  כי 

לקוב"ה, כי הנגע נובע ממציאות של ענג, שהרי האדם מקבל כוחות, ועליו מוטל להפכם 

למטרות רוחניות, וכמו שכתוב (תהילים לז, ד) "והתענג על ה' ויתן לך משאלות ליבך", ובכדי 

צדיק  בחינת  שהוא  הכהן  אל  והובא  ולכן  הצדיק  אצל  להגיע  צריך  הזאת  למטרה  להגיע 

והוא ילמדנו האיך להפוך את הטבע לקדושה, וכאשר האדם מתגבר על עצמו ועוצר את 

כל המחשבות הרעות, אזי הוא מגיע לתוך מציאות של קדושה, וזהו ענין דאיתא בזוה"ק 

(עי' ח"א דף לב ע"ב) שהאדם צריך להפוך את החושך לאור, והיינו ע"י שמתחבר לקדושה.

והנה כל נקודה של נסיון הוא ענין של לימוד. ואופן הלימוד הזה הוא כשמגיע אל הכהן 

שהוא בחינת צדיק המקושר להקב"ה תמיד והוא מכיל בקרבו דעת דקדושה, והטעם לזה 

כי הכהנים והלווים נמצאים תמיד בבית המקדש, ולכן ביכלתם לראות את החסרון, ועל כן 

דייקא הכהן שיש בקרבו קדושה ונצרך להיות תמיד בטהרה, כוחו רב בכדי לומר טמא או 

טהור, ועד שהכהן אינו אומר טמא עדיין לא נטמא אפילו שיש לו כל סימני הטומאה.

אמנם הטהרה צריכה להיות עיקר עבודתו של הכהן, וכידוע כי ההתעוררות היא אחת 

זמן  הוא  כי  ימים",  שבעת  לאהלו  מחוץ  "וישב  להלן  כתיב  ולכן  האדם,  של  ממטרותיו 

כן  ועל  הנפש,  עבודת  של  תיקון  לעשות  צריך  ההתעוררות  ואחר  להתעוררות,  המוכשר 

וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב, ופירש"י 

לפי שהנגעים באין על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו 

שכדרך  הצפרים,  בענין  עוד  לרמוז  ואפשר  קול.  בצפצוף  תמיד  שמפטפטים  צפרים, 

הציפור שבנקודה קטנה בורח מיד, כן צריך לרוץ ולברוח תיכף כשמגיע לידי לשון הרע, 

ועל ידי זה יעזור השי"ת שלא יגיע יותר לסבל ולקשיים.
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לשון הרע על ידי שמגיס דעתו 

ובא לידי טפשות

י ִצפֳִּרים ַחּיֹות  תֵּ ֵהר שְׁ טַּ "ְוִצוָּה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלמִּ

ִני תוַֹלַעת ְוֵאזֹב" (יד, ד) ְטהֹרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּושְׁ

לפיכך  דברים,  פטפוטי  מעשה  שהוא  הרע,  לשון  על  באין  שהנגעים  לפי  ופירש"י  

באין  שהנגעים  לפי  ארז,  ועץ  קול,  בצפצוף  תמיד  שמפטפטים  צפרים,  לטהרתו  הוזקקו 

כתולעת  מגאותו,  עצמו  ישפיל  ויתרפא,  תקנתו  מה  ואזוב,  תולעת  ושני  הרוח,  גסות  על 

וכאזוב. ולכאורה צריך לדעת מה שייך ענוה ללשון הרע.

ונראה לומר עפ"י דאיתא בגמרא פסחים (דף סו ע"ב) אמר רב יהודה אמר רב כל המתיהר 

אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו וכו'.

ונמצא לפי"ז שע"י הגאוה בא האדם לידי טפשות הדעת, ולכן מחמת טפשות דעתו 

הוא מדבר ללשון הרע.

להיות חזק כארז נגד יצרו

ֵהר... ְוֵעץ ֶאֶרז..."  (יד, ד)  טַּ "ְוִצוָּה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלמִּ

את  ממנו  להסיר  הוא  הענין  אם  אדרבה  והרי  ארז,  עץ  לקיחת  על  יפלא  ולכאורה 

הגאות, צריך רק שני תולעת ואזוב, ומה תועלת יש בהבאת עץ ארז.



רלגרלגחומש ויקרא  פרשת מצורע  אור התורה

ואפשר לפרש כדאיתא בספרים הק' שאם מתגבר באדם טבע האש וגורם לו לכעס, 

צריך שיהפכו לכח עפר ועצלות, דהיינו שיאמר ליצרו כעת הנני עצל ואיני רוצה לכעוס. 

ועל דרך זה רמז בעץ ארז, שלפעמים צריך להיות חזק כמו ארז ולא לדבר לשון הרע, וכן 

אר"ז ר"ת א'יני ר'וצה ז'ה, והיינו שיאמר ליצרו שאינו חפץ בדיבור לשון הרע.

פירוד המצורע ממשפחתו כי גרם 

פירוד בין אדם לחבירו

ַחּיֹות  ִרים  ִצפֳּ י  תֵּ שְׁ ֵהר  טַּ ַלמִּ "ְוָלַקח 

ְטהֹרֹות" (יד, ד)

ופירש בבעל הטורים כשם שהצפרים נודדות כן המצורע נודד חוץ למחנה. ולכאורה 

צריך לדעת טעם הדבר שהמצורע נודד ממקומו ואינו עצור בביתו וכדו'.

לצאת  עונשו  ולכן  לחבירו,  אדם  בין  פירוד  גורם  הרע  לשון  ידי  על  כי  הטעם  ונראה 

ולנדוד מחוץ למחנה, בכדי להפרידו ממשפחתו.

בכדי להגיע לשפלות צריך להיות חזק כארז

ִני תֹוַלַעת ְוֵאֹזב" (יד, ד) "ְוֵעץ ֶאֶרז ּושְׁ

ונראה לבאר מה השייכות בין ארז לאזוב. כי צריך להיות חזק כמו ארז בכדי להגיע 

לשפלות רוח הנמשל לאזוב.
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השתמשות בכח הגבורה נגד הרע,

והתחברות אל הקדושה באמצעות ביטול

ֵעץ  ְוֶאת  אָֹתּה  ח  ִיקַּ ַהַחיָּה  ּפֹר  ַהצִּ "ֶאת 

ִני ַהּתֹוַלַעת ְוֶאת ָהֵאֹזב ְוָטַבל  ָהֶאֶרז ְוֶאת שְׁ

ּפֹר  ַהצִּ ַדם  בְּ ַהַחיָּה  ּפֹר  ַהצִּ ְוֵאת  אֹוָתם 

ים" (יד, ו) ִים ַהַחיִּ ֻחָטה ַעל ַהמַּ ַהשְּׁ

ולכאורה מה שייך כאן ענין עץ ארז הרומז לגאוה, בשלמא שני תולעת ואזוב רומזים 

על הכנעה, אבל מה שייכות יש לארז הרומז לגאוה אל טהרת המצורע.

ואפשר לומר כידוע שיש לאדם שני כוחות, כח של חסד וכח של גבורה, והאדם צריך 

נגד  הגבורה  בכח  להשתמש  צריך  ולפעמים  הללו,  הכוחות  עם  להשתמש  האיך  לדעת 

הרע, שלא תוכל לשלוט.

יהיה  ואל  בקנה  רך  אדם  יהיה  ע"א) "לעולם  כ  כדאיתא (תענית  כח,  על  מורה  הארז  והנה 

הפסוק  את  לקיים  צריך  לפעמים  ואכן  גאוה,  על  מורה  הוא  שני  מצד  אמנם  כארז"  קשה 

(דברי הימים ב, יז, ו) "ויגבה לבו בדרכי ה'" כשהיצר אומר לאדם שאין שווה עשייתו ואין ביכלתו 

ע"ז  אך  הרע,  לשון  ולקבל  להכנע  האדם  עלול  השני  מן  הבושה  ומחמת  כלום,  לעשות 

נאמר "ויגבה לבו בדרכי ה'" כי באותה שעה צריך להיות חזק ואיתן ולא להתפתות, ולא 

לתת ליצר לשלוט.
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יתפתה  ולא  לבו  ויגבה  כארז  ואיתן  חזק  שיעמוד  דהיינו  הארז,  עץ  ואת  אמר  זה  ועל 

האזוב,  ואת  התולעת  ושני  בחינת  להיות  צריך  הנפש  בעבודת  שני  מצד  אך  יצרו,  לעצת 

וכמו שפירשנו שיש בו שתי משמעויות, לשון צמח, וגם לשון אזובי קיר, כי הגאוה אינה 

דבר רוחני, ובכל זאת לפעמים צריך להשתמש בו בשמינית שבשמינית (סוטה ה ע"א), אבל 

ביותר,  הגאוה  בו  תתגבר  שלא  בכדי  רוח  ושפלות  בענוה  לתפוס  צריך  מכן  לאחר  מיד 

ב'תוכי,  א'לקים  ז'ה  ר"ת  אז"ב  ולכן  קוב"ה,  עם  ולהתדבק  להתחבר  יוכל  הענוה  ידי  ועל 

את  לקבל  זוכה  ועי"ז  בקוב"ה,  ומדובק  מחובר  הריהו  בדעתו  וענו  שפל  האדם  כאשר  כי 

השפע מלמעלה.

ידי  על  היא  הטבילה  ענין  כי  כידוע  פי'  החיה",  הציפור  ואת  אותם  "וטבל  ואמר 

שיהיה  פי'  אותם,  וטבל  וזהו  הכנעה,  בבחינת  הוא  מים  שהרי  הקדושה  אל  ההתחברות 

בבחינת הכנעה והתחברות אל הקדושה כענין הטבילה, ובנוסף לכך ואת הציפור החיה, 

פי' כדאיתא בגמרא (עירובין ק ע"ב) אמר ר' יוחנן אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות 

במכה  לברוח  שטבעה  הציפור  כדוגמת  שיתנהג  הכתוב  אמר  הדרך  זה  ועל  וכו'.  מחתול 

הקטנה ביותר, וכמו כן כשרואה אדם איזה נקודה שלילית כמו לשון הרע וכדו' אזי צריך 

לברוח בכל רוחו ונפשו, וע"ז סיים הכתוב "ושלח את הציפור החיה על פני השדה" לרמז 

על ענין זה שיברח מן העבירה כמו הציפור המשתלח על פני השדה.

לידי  מגיע  ובזה  הקב"ה  עם  מתדבק  הריהו  לקדושה  מתחבר  שהאדם  ידי  על  והנה 
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השי"ת  יעזור  זה  בדרך  וכשמתנהג  האדם,  על  המוטלת  העבודה  וזאת  אמיתית,  תשובה 

שלא יהיו בו נגעים ויהיה שמור תמיד בגוף ובנפש.

התגברות על לה"ר כשידע שהדיבורים מתגלגלים,
וע"י אמונה וע"י שפלות רוח

י ִצפֳִּרים ַחּיֹות  תֵּ ֵהר שְׁ טַּ "ְוִצוָּה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלמִּ

ִני תוַֹלַעת ְוֵאזֹב" (יד, ד) ְטהֹרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּושְׁ

שאמרה  מצורע  נשתנה  מה  לוי  בן  יהודה  רבי  "אמר  ע"ב)  טז  (דף  ערכין  בגמרא  ואיתא 

אמרה  לפיכך  פטיט,  מעשה  עושה  הוא  הקב"ה  אמר  לטהרתו,  ציפרים  שתי  יביא  תורה 

תורה יביא קרבן פטיט".

ואפשר לבאר ענין שתי צפרים, כי בכדי שהאדם יתגבר על לשון הרע, צריך להתמודד 

על המשיכה לדבר לשון הרע, שהרי ע"י הלשון הרע יוכל להגיע לידי כבוד כאילו שהשני 

אוהב  חיים  החפץ  האיש  הכתוב "מי  מאמר  את  לשנן  צריך  להתגבר  ובכדי  ממנו,  פחות 

ימים לראות טוב נצור לשונך מרע", והיינו נצור הוא מלשון עצירה, ובזה יש כמה אופנים, 

ישנו אחד שבמחשבתו חושב רעה על השני, ויש אחד הרוצה להביע בפה, אכן כשעוצר 

בעצמו בזמן הנכון שוב לא יכשל בעוון הלשון.
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ובשעה שהאדם חפץ לדבר לשון הרע, צריך לדעת שהוא כדוגמת הציפור המעופפת 

ממקום למקום וא"א לדעת קודם להיכן תעוף, וכמו כן בדיבור לשון הרע א"א לדעת עד 

היכן הדברים יגיעו, וזהו ענין לקיחת שתי צפרים, בכדי לעורר את האדם שא"א לו לדעת 

מה יפעלו דיבוריו, וע"כ שומה עליו להיזהר במשנה זהירות שלא יכשל בלשונו.

ולהתגבר  קדושה  של  בחוזק  להשתמש  האדם  צריך  לפעמים  כי  הוא,  ארז  עץ  וענין 

על יצרו המסיתו לדבר לשון הרע, ולהיות חזק כארז שכל הרוחות שבעולם אינן מזיזות 

לו  תהיה  באם  כי  והיינו  ר'אשון,  ז'ה  א'מונה  ר"ת  אר"ז  כי  בזה  רמז  ועוד  ממקומו.  אותו 

אמונה חזקה ואיתנה בהשי"ת, שוב לא יצטרך להיות מתכבד בקלון חבירו, שהרי אמונתו 

בשעה  הוא  זה  וכל  כלום.  חבירו  על  דיבוריו  יועילו  ולא  הצטרכותו,  לו  שיזמין  בהשי"ת 

שהאדם משפיל את עצמו כענין שני תולעת, וכמו שאמר דוד המלך ע"ה ואנכי תולעת 

ולא איש חרפת אדם ובזוי עם (תהילים כב, ז).

אמונה  ידי  שעל  היינו  וב'טחון,  א'מונה  ז'ה  נוטריקון  אזו"ב  הנה  הוא,  האזוב  וענין 

אמיתית ובטחון בהשי"ת לא יצטרך להשתמש בדברים של טבע ורע. וכל זה הוא על ידי 

"וציוה הכהן ולקח למטהר" דהיינו באמצעות בחינת צדיק שילמדנו דרך חיים בזה יוכל 

להגיע לידי טהרה, ולא יצטרך להגיע לידי טומאה. 

השי"ת יעזור שנצליח ותשלוט ברכה והצלחה במעשה ידינו.



 אור התורהרלחרלח

 

להראות דוגמא לבניו בהתנהגותו כראוי

ְקַהל  ל  כָּ ּוְבַעד  יתוֹ  בֵּ ּוְבַעד  ֲעדוֹ  בַּ ר  "ְוִכפֶּ

ָרֵאל" (טז, יז) ִישְׂ

ביתו,  בעד  ובעד  בעדו  ואח"כ  הכלל  על  קודם  להתפלל  הראוי  מן  היה  הרי  לכאורה 

ואילו כאן כתיב להיפך וכיפר בעדו ובעד ביתו ורק אח"כ בעד כל קהל ישראל.

ואפשר לומר כי בזה למדים ענין חינוך הבנים, שבתחילה צריך לתקן את עצמו ובזה 

אלקי  ה'  יפקוד  טז)  כז,  (במדבר  שנאמר  וכמו  להתנהג,  האיך  אחריו  לבניו  דוגמא  מראה  הוא 

הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם וגו', ודרשו חז"ל 

(ספרי) אשר יצא לפניהם במלחמה ואשר יבא לפניהם במלחמה, לא כדרך שאחרים עושים 

לד)  כא,  (במדבר  שנאמר  משה  שעשה  כשם  אלא  לבסוף,  באים  והם  חיילות  משלחים  שהם 

ויאמר ה' אל משה אל תירא אותו, וכשם שעשה יהושע שנאמר (יהושע ה, יג) וילך יהושע אליו 

ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו, וכשם שעשה פנחס שנאמר (במדבר לא, ו) וישלח אותם משה 

אלף למטה לצבא אותם ואת פנחס, אשר יצא לפניהם בראש ואשר יבוא לפניהם בראש, 

שנאמר (דברי הימים א יא, ו) ויעל בראשנה יואב בן צרויה ויהי לראש, אשר יצא לפניהם בגדוד 
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ואשר יבוא לפניהם בגדוד, אשר יצא לפניהם בכרך ואשר יבא לפניהם בכרך, ע"כ. – והיינו 

כי עיקר החינוך הוא כשמראה דוגמא באופן התנהגותו, וענין זה אנו למדים מדעת קוננו, 

וכדכתיב וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך וגו', והיינו כי בעולם הקדושה 

הולכים תמיד בבחינת פנים ולא בבחינת אחור, ומשמעות בחינת פנים הוא שיגיע האדם 

למדריגות מצד עבודת נפשו ובזה יגיע למציאות של אור ושפע.

שהוא  המקדש  בבית  ובפרט  העליונה,  הקדושה  וכח  מקור  הוא  הגדול  הכהן  והנה 

מקום הקדושה, ולכן הוצרך להיות התחברות גמורה שיושפע האור באופן מושלם, וזוהי 

לבית  המקודש  הכהן  כשנכנס  ולכן  קדושה.  של  שלימות  היא  טהרה  כי  הטהרה.  יסוד 

ונקי  שלם  שיצא  בעדו  לכפר  בראשונה  צריך  ישראל,  לעם  שליח  להיות  בכדי  המקדש 

את  שימשוך  דהיינו  ביתו,  בעד  גם  לכפר  צריך  אם  כי  עצמו  בכפרת  די  לא  ועדיין  וטהור, 

ביתו למקום קדושה. ורק אחר כל זאת יוכל לכפר בעד כל קהל ישראל ולהשפיע עליהם 

שלימות קדושה וטהרה.

ואנו למדים מכל זה מוסר השכל, שכשיש לאדם שני דברים של פנים ואחור, צריך 

שבתחילה  יאמר  ולא  בעבודתו,  לו  המפריעים  בכל  ישגיח  ולא  פנים,  של  בדרך  לבחור 

יעשה השני ואח"כ אעשה אחריו כי זהו בחינת אחור, אלא צריך להקדים ולעשות בבחינת 

פנים, ועל ידי זה ישפיע את הכח בשני לעבוד את השי"ת, כי כשאדם משתדל בעבודת 

השי"ת במסירות נפש בבחינת פנים הנ"ל, עי"ז מתחבר עם הקדושה, ובכח זה מאיר אצלו 

אור עליון אמיתי ונצחי, ולעומת זאת השני שעושה אחריו בבחינת אחור הוא כבר מלובש 

בדרך הטבע, וכבר אינו חשוב כ"כ כמו הראשון.
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בזה  והרמז  כפ"ר,  כמנין  פרקים  מספר  הוא  פעמים  ב'  תהילים  אמירת  כי  ידוע  והנה 

פעם  יחזור  אלא  אחת,  פעם  נכשל  אם  אפילו  להתייאש  אין  כפרה,  לידי  להגיע  שבכדי 

שנית על עבודתו עד שיעלה בידו.

וכשיתנהג האדם באופן האמור יזכה להשפיע את השפע בעולם הזה שהוא אות ה', 

ולהאיר  ה',  לאות  י'  מאות  להשפיע  ועבודתנו  עולמים,  צור  ה'  בי"ה  כי  ד)  כו,  (ישעיה  וכמ"ש 

בתוך הטבע, וזה נותן לאדם כח לעלות מעלה למדרגות עליונות ולהתעלות יותר ויותר. 

הקדושה  אור  עלינו  תאיר  התעלות  של  זמן  שהיא  האלה  הספירה  שבימי  יעזור  והש"ת 

בתוך הנפש והגוף ונזכה לחיים טובים בריאים וארוכים.

על ידי קדושת הכהן ישפיע קדושה בעד כל קהל ישראל

עוד אפשר לפרש בפסוק זה, דהנה מצינו שהאדם עושה פעולה למטה ועי"ז נשפע 

למעלה, ולכאורה האיך אפשר להבין דבר זה, אמנם בימינו אפשר להבין זאת היטב וכמו 

שרואים בהתחדשות שאפשר לשלוח דבר למרחקים בתוך זמן קצר מאוד, ומזה רואים 

מספר  האדם  שכאשר  מובא  ולכן  רוחניות,  לענין  וק"ו  והשפעה,  השלכה  יש  דבר  שלכל 

ההתחזקות  ידי  על  ולכן  מלמעלה,  ניסים  עוד  ממשיך  הריהו  הקב"ה  של  ונפלאות  ניסים 

יבואו ההשפעות מלמעלה.

וזהו שאמר הכתוב וכיפר בעדו, וע"י הקדושה של הכהן הגדול וההתחברות והתפילות 

ועבודת הנפש ועבודת הקורבנות להביא כפרה, יוכל להמשיך את הכפרה בעד ביתו ובעד 

כל קהל ישראל.
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צער  שום  בלא  והצלחה  ברכה  ויושפע  ישראל  בית  עוונות  שיתכפרו  יעזור  והשי"ת 

ונזק, ויומשך ישועה לכלל ישראל, כי צריכים ישועות רבות, ולכן עלינו להתפלל הרבה, 

רוח  נחת  גורם  עצמו,  את  לשפר  משתדל  שהאדם  וע"י  בעבודתו,  תלוי  שהכל  ולדעת 

למתן  והכנה  אייר,  חדש  של  כזאת  בתקופה  ובפרט  טוב,  כל  עלינו  יושפע  ובזה  למעלה, 

תורה, צריך האדם לכוון את פעולותיו, ולא לבלות את זמנו לריק, ולהשמר מלשון הרע, 

והשי"ת יעזור שיושפעו עלינו השפעות של מצווה.

להשלים עצמו במדת האמת ונקיות
ואח"כ יוכל לכפר על אחרים

עוד אפשר לפרש דהנה עבודתו של כהן גדול ביום הכיפורים היתה להיכנס למקום 

המקודש ביותר, ששם יש נקודת האמת, כי באם חפץ האדם להגיע למציאות של קדושה 

כמה  כפי  כן  ועל  אמת"  אלוקים  י) "וה'  י,  (ירמיה  וכמ"ש  אמת,  מדת  על  הרבה  לעבוד  צריך 

שהאדם מקורב אל השי"ת הריהו מושלם יותר במדת האמת.

מוסר  דברי  לומר  הוא  אנשים  מנהג  כלל  בדרך  כי  בעדו",  "וכיפר  הכתוב  אמר  וע"ז 

האמת,  ממדת  היפך  הוא  זה  ודבר  בכך,  מושלמים  אינם  בעצמם  שהם  אפילו  לאחרים 

ועל כן ביום הכיפורים כשהכהן נכנס לבית קדשי הקדשים מקום הקדושה העליונה, צריך 

שיזהר במשנה זהירות שלא לסטות ממדת האמת, וע"ז אמרה תורה כי בראשונה וכיפר 

בעדו, ולאחר מכן כשהוא זך ונקי יכול לכפר בעד ביתו, ורק אחר כל זאת יוכל לכפר בעד 

כל קהל ישראל.
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ענין התחדשות, פרישות, ותיקון הפרט והכלל

התחדשות  דהנה  הקדשים,  קודש  ענין  ביאור  בהקדים  זה,  פסוק  לבאר  נראה  עוד 

הוא נדבך לאדם האיך לעזוב את העבר ולבנות את העתיד, ולכן האדם צריך צריך להגיע 

לבית המקדש לקבל כוחות הקדושה, ובאופן זה יוכל לתקן את עצמו ולא לתת להמשיך 

את מציאות הטבע, כי ענין הטבע היא הרע וההסתר פנים, ומשא"כ בבית המקדש היה 

והניסים  מ"ה),  פ"ה  (אבות  המקדש  בבית  לאבותינו  נעשו  נסים  עשרה  כי  פנים,  גילוי  של  ענין 

הקטנות,  ההשגחות  דרך  האדם  אל  מתגלה  הקב"ה  פעם  וכל  אלוקות,  גילוי  בעצם  הם 

וכשיש לאדם נקודה מסויימת שצריך להתעלות אזי עושה לו הקב"ה נס וגילוי, והוא חלק 

הנס  גילוי  ידי  ועל  ממך.  שכחתי  לא  אומר  הקב"ה  וכביכול  לבוראו,  האדם  בין  הקשר  מן 

למעלה מדרך הטבע נותן הקב"ה כח לאדם לעלות ולהתעלות ולהתגבר.

והנה כאשר האדם אינו עוסק באכילה גשמית אין החומר שולט עליו ואז העת מוכשר 

לקלוט ולהכיל בקרבו את הקדושה. וזהו הענין של צום יום הכיפורים, שלא יהיו צמודים 

לאכילה, ועי"ז המחשבות תהיינה פנויות אך ורק לעבודתו ית"ש.

אנו  בפרט  בחלק  הכלל,  וחלק  הפרט  חלק  תפקידים,  שני  יש  הנפש  בעבודת  והנה 

צריכים לעבוד את עבודת הנפש שלנו באמונה, ובחלק הכלל אנו צריכים לעזור ולעשות 

חסדים ולהרחיב את מידת החסד. ושני ענינים האלו היו בבית המקדש ביום הכיפורים, 

ועל זה אמר וכיפר בעדו ובעד ביתו, הוא חלק הפרט, ואח"כ אמר ובעד כל קהל ישראל 

הוא חלק הכלל. ובזה יבואר מדוע הקדים לומר וכיפר בעדו שהוא חלק הפרט קודם בעד 

כל קהל ישראל שהוא חלק הכלל, כי כשהאדם בא לבית המקדש שהוא המקום המקודש 

ביותר, ביום הכיפורים שהוא הזמן המקודש ביותר, מוטל עליו החוב לדאוג לתיקון הכלל, 
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אבל בראשונה צריך להתנהג באמת ולתקן את חלק הפרט, וכשיתנהג כמו שהשי"ת דורש 

ממנו אזי יוכל לתקן גם את חלק הכלל.

כשהוא  הקדשים  קדשי  לבית  להיכנס  גדול  כהן  יוכל  האיך  כי  בזה  יש  ענין  ועוד 

ידי  על  מזוהמתה  נפשו  את  לנקות  בתחילה  צריך  ולכן  ופשעים,  ועוונות  בחטאים  מלא 

תפילות וקדושות, ולאחר זאת יוכל להמשיך בעבודת הקודש ולכפר בעד כל קהל ישראל 

במסירות נפש.

לובש  כשהאדם  כי  ולפנים,  לפני  כשנכנס  לבן  בגדי  לבישת  טעם  לבאר  אפשר  ובזה 

בגדים צבועים אינו ניכר עליהם הכתמים, אבל על בגדי לבן ניכר כל כתם דק מן הדק, ולכן 

כשנכנס הכהן גדול לבית קדשי הקדשים אומרים לו שיבדוק היטיב את נפשו מזוהמתה 

למקום  נכנס  הנך  כי  לבן,  בגד  על  רק  ניכרים  שאינם  הדקים  מן  דקים  כתמים  על  אפילו 

קדשי הקדשים, ומוטל עליך חובת הזהירות שלא לסטות ימין ושמאל.

והשי"ת יעזור שזכות וכח הצדיקים ששתלן הקב"ה בכל דור ודור תגן עלינו ויושפע 

עלינו את הכח להתגבר על כל הקשיים, ונזכה לישועה וגאולה הפרטית והכללית.

לחתוך את המדות הרעות ולהשליכם ממנו

ל ֲעוֹ נָֹתם ֶאל ֶאֶרץ  ִעיר ָעָליו ֶאת כָּ א ַהשָּׂ "ְוָנשָׂ

ר" (טז, כב) ְדבָּ מִּ ִעיר בַּ לַּח ֶאת ַהשָּׂ ֵזָרה ְושִׁ גְּ

הנה אצל אברהם אבינו ע"ה כתיב (בראשית כד, א) "ואברהם זקן בא בימים", והיינו שבכל 

יום ויום עשה חשבון הנפש, וכדרך שאמרו חז"ל (ב"ב ט ע"ב) כל פרוטה ופרוטה מצטרפת 
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לחשבון גדול, והיינו כי אפילו שהפרוטה דבר מועט, בכל זאת פרוטה לפרוטה מצטרף, 

למחשבה  מחשבה  אזי  קדושות  מחשבות  בו  יש  שבאם  האדם  במחשבות  כן  וכמו 

מצטרפת, וכך יהיה כל מהותו במחשבות קדושות של רצון הבורא יתברך ויתעלה. ולכן 

וחיל  כח  מוסיפים  יום  שבכל  היינו  חיל",  אל  חיל  "ילכו  ח)  פד,  (תהילים  נאמר  הצדיקים  אצל 

בעבודת השי"ת.

אותם  עושה  ועכ"ז  מסויימות  בפעולות  חפץ  אינו  שלפעמים  האדם  אצל  מצינו  אך 

ממנה,  להשתחרר  עליו  וקשה  מסויימת  במדה  מחזיק  שהוא  מחמת  וזאת  לרצונו,  שלא 

להכיל  מסוגל  ואינו  וחושיו  כליו  את  מכהה  הריהו  הכעס,  במדת  אדוק  האדם  אם  וכגון 

בקרבו את אור הקדושה, כי חלק הכעס שבו דוחה את כל החלקים האחרים של קדושה, 

ד) "ה'  ו,  (דברים  וכמ"ש  אחדות  ענין  היא  הקדושה  כי  פירוד,  של  ענין  יש  הכעס  בשעת  ולכן 

אלוקינו ה' אחד", אבל בהיפך מן הקדושה יש ענין של פירוד, לכן בשעת כעס האדם נפרד 

מן השני וכועס עליו, ולכן העצה שבשעת התעוררות הכעס יבקש את החיבור והאחדות, 

וזאת העבודה המוטלת על האדם לבטל את הדינים במחשבה, ועי"ז יבטל גם את הדינים 

השורים אצל חבירו.

וזהו ענין יום הכיפורים, כי הכהן הגדול כשנכנס לבית המקדש היה מושלם במדריגת 

היה  ולכן  ישראל,  לכלל  תשובה  והתעוררות  וטהרה  קדושה  והמשיך  וטהרה,  הקדושה 

יכול באותה שעה לבטל את כל הרע, ולכפר על עוונות כל קהל ישראל.

מושלמים  שיהיו  מחשבותיו  על  לשלוט  האיך  לאדם  עצה  הק'  התורה  נתנה  כן  ועל 

את  שישלח  פי'  גזירה,  ארץ  אל  עונתם  כל  את  עליו  השעיר  ונשא  אמר  ולזה  בקדושה, 
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מחשבותיו אל גזירה היינו מלשון גזירה וחיתוך, שיחתוך את מחשבותיו הרעות של יאוש 

ועצבות וכדו', ולא יתן ליצרו לחדור אליו אפילו בעקיפין, ובאם אין לו כח לשלוט ולהתגבר 

על יצרו, עצתו להתחבר לקוב"ה ולומר "אין עוד מלבדו", וזהו ענין "ארץ גזירה" שיחתוך 

ממנו את החלק השלילי שלא יתגבר עליו.

הריקנות  ענין  את  ממנו  שישלח  פי'  במדבר"  השעיר  את  "ושלח  הכתוב  והמשיך 

כמדבר, ועי"ז יתכפרו עוונותיו, ובדבר זה צריך האדם להתמיד בכל עת, וכשרודפת אחריו 

מחשבה שלילית הגורמת לפחד, צריך תיכף לשלוח אותה אל "ארץ גזירה" שלא תהיה 

לה שום אחיזה בו.

ולזה הטעם מקיימים ענין זה דייקא ביום כיפור כי הוא יום של תשובה ובו יש יותר כח 

להתנתק מהרע, ובאותו זמן שהאדם נמצא בדרגת ההתקשרות כדוגמת המלאכים, אז יוכל 

האדם להמשיך על עצמו את לבוש הקדושה, כי על ידי התפשטות וההתחברות למעלה, 

נעלמים ממנו כל אותם הקליפות המטרידים את האדם ומביאים אותו לידי עצבות, ועל 

ידי ההתחברות למקור הקדושה בבחינת בית המקדש, יוכל להתגבר עליהם.

ויצא  בגדיו  את  ולבש  קדוש  במקום  במים  בשרו  את  "ורחץ  הכתוב  המשיך  כן  ועל 

רוחץ  שהאדם  ידי  שעל  והיינו  העם"  ובעד  בעדו  וכפר  העם  ועולת  עולתו  את  ועשה 

ומתנקה מן המחשבות הרעות באמצעות מים טהורים שהיא הקדושה והתורה, בזה נוצר 

מציאות חדשה, ולכן "וכיפר בעדו ובעד העם" כי עי"ז מתמרקים ומתכפרים כל העוונות 

והחטאים, ובבחינת קטן שנולד.

מעשי  את  ולהבין  להצדיק  יוכל  האלו,  הרעות  המחשבות  האדם  מן  יסורו  וכאשר 
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חבירו, ובזה ירד ממנו ענין הכעס, כי כאשר האדם אינו מצדיק את מעשי חבירו עלול הוא 

מן  מושגח  שהכל  ויודע  תמיד  חבירו  את  שמצדיק  מי  אבל  והתרחקות,  כעס  לידי  לבוא 

השמים הריהו שמח במה שיש לו ואינו מתרעם על מידותיו ית' ואינו בא לכלל כעס, ועי"ז 

מתפרדים ממנו כל הקליפות וזוכה להשפעת שפע קדושה עליונה. והשי"ת יעזור שבזכות 

אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב יושפע על כלל ישראל שפע ברכה ושמירה.

חסדי הבורא בנתנו לנו את יום הכיפורים

ִביִעי  חֶֹדׁש ַהשְּׁ ת עֹוָלם בַּ "ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחקַּ

ְוָכל  ַנְפׁשֵֹתיֶכם  ֶאת  ַעּנּו  תְּ ַלחֶֹדׁש  ָעשֹׂור  בֶּ

תוְֹכֶכם  ְמָלאָכה לֹא ַתֲעשּׂו ָהֶאְזָרח ְוַהגֵּר ַהגָּר בְּ

ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל  י ַבּיֹום ַהזֶּה ְיַכפֵּ כִּ

ְטָהרּו"  טז, כט-ל) ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' תִּ

בכדי  הכיפורים,  יום  את  בשנה  אחת  פעם  לנו  שנתן  הוא  ב"ה  הבורא  מחסדי  הנה 

עשיית  שעצם  מציאות  יש  דהנה  כראוי.  שתהיה  החיים  מציאות  את  ולסדר  להתנקות 

המצוה הוא שכר וחסד מקוב"ה, וכגון עניני הכשרות שהוא שכר לאדם שאוכל מאכלים 

הגוף,  לבריאות  מועילים  הכשרים  שהמאכלים  הרמב"ם  דברי  וכידועים  לגוף,  בריאים 

ושמעתי שבחו"ל יש מקום מסויים שהגויים אוכלים רק מאכלי כשרות מטעמי בריאות.

הרי מזה כי עצם קיום המצוה היא שכר לאין שיעור, וכן הוא בעניני המידות, שבאם 
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ולשונו  פיו  שומר  כג)  כא,  (משלי  כתיב  וכן  מריבה,  לו  תהיה  לא  ומתגאה,  כועס  אינו  האדם 

על  שמסופר  וכמו  רוחניות,  חיות  מקבל  האדם  התורה  בלימוד  וכן  נפשו,  מצרות  שומר 

אחד שהגיע אל הרה"ק בעל צמח צדק זיע"א, ואמר לו הצדיק דכתיב (תהילים יט, ט) "פקודי 

קיבל  כבר  וא"כ  שמחה,  לידי  בא  האדם  הלימוד  ידי  שעל  והיינו  לב",  משמחי  ישרים  ה' 

שכר על הלימוד, וכן אמר הכתוב "מצות ה' ברה מאירת עינים", היינו שהמצוות מאירים 

לאדם את הדרך הנכונה.

ועל זה הדרך נתן לנו הקב"ה את ראש השנה שהוא מלא במצוות, אך היצה"ר עובד 

להפריע לאדם מלהכיל בקרבו את הדברים הטובים הנצמחים מקיום המצוות, משל לאדם 

מקולקל  מאכל  אכל  הרי  באכילתו  נפלא  טעם  שמרגיש  ואע"פ  מקולקל,  מאכל  האוכל 

והוא מזיק לבריאותו, וכמו כן היצה"ר מפתה לאדם לעבור על המצוות, אבל סוף דבר הוא 

מכשיל את האדם בדברים המזיקים לגוף ולנפש. ועל כן נתן לנו הקב"ה ברוב חסדו את 

יום הכיפורים, בכדי לשוב בתשובה ולחזור למציאות הקדושה ולהתדבק בהקב"ה.

והנה ישנם כמה חילוקי כפרה, יש עבירות בשוגג ועבירות במזיד, אכן עבירות שבין 

צריך  לחבירו  אדם  שבין  עבירות  על  אבל  רחמיו,  ברוב  לנו  מכפר  הקב"ה  למקום  אדם 

להקדים ולרצות את חבירו, וכדאיתא בגמרא יומא (דף פה ע"ב) "דרש רבי אליעזר בן עזריא 

"מכל חטאתכם לפני ה' תטהרו" לפני ה' עברות שבין אדם למקום, הקב"ה מכפר. עברות 

שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו". וכאשר יעשה כן ויעמוד 

יעזור  השי"ת  טהרה.  לידי  האדם  מגיע  ה'  לפני  העמידה  בעצם  כי  תטהרו,  עי"ז  ה'  לפני 

שתהיה ברכה והצלחה ובריאות וחיים טובים.
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עינוי נפש הבהמית

ֶאת  יֶתם  ְוִענִּ ָלֶכם  ִהיא  תוֹן  בָּ שַׁ ת  בַּ "שַׁ

ת עֹוָלם" (טז, לא) ַנְפׁשֵֹתיֶכם ֻחקַּ

ושאר  מאכילה  השביתה  הוא  שבתון  מלאכה,  בעשיית  איסור  מחמת  הוא  שבת  פי' 

עינויים.

ואמר ועניתם את נפשותיכם, ולכאורה העינוי הוא לגוף ולא לנפש, ואפשר לומר כי 

הגוף עצמו יש לו כח לצום, וכל העינוי היא רק לחלק הנפש הבהמית המושכת לתאוות, 

ולכן העינוי שייך לנפש ולא לגוף.

לעשות בלתי לה' לבדו ולא מחמת רצונו העצמי

ר ַעל  ת עֹוָלם ְלַכפֵּ "ְוָהְיָתה ּזֹאת ָלֶכם ְלֻחקַּ

ָנה  שָּׁ בַּ ַאַחת  ַחּטֹאָתם  ל  ִמכָּ ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ

ה" (טז, לד) ר ִצוָּה ה' ֶאת מֹשֶׁ ֲאשֶׁ ַויַַּעשׂ כַּ

שבחו  ולהגיד  הזה,  כסדר  עשה  הכיפורים  יום  כשהגיע  ה',  צוה  כאשר  ויעש  וברש"י 

של אהרן שלא היה לובשן לגדולתו אלא כמקיים גזירת המלך.

ונראה לפרש שיש כאן יסוד בהנהגת האדם, כי באם יעשה האדם בכל דבר את רצון 

השי"ת כלשון רש"י כמקיים גזירת המלך, אזי לא יהיו לו עונות, ולכן כשהגיע יום כיפור 



רמטרמטחומש ויקרא  פרשת אחרי  אור התורה

זאת  ובכל  וכפרה,  סליחה  בעדם  לבקש  ישראל  כלל  על  בתפילה  עסוק  היה  גדול  והכהן 

לימד  ובזה  המלך,  גזירת  כמקיים  ורק  אך  כוונתו  כל  והיתה  משמר  מכל  עצמו  על  שמר 

דרך לבני ישראל שבכל דבר צריך לדרוש ולבקש לעשות כאשר צוה ה' ולא מחמת רצונו 

העצמי, והבן.

ביום הסליחה יקבל על עצמו מיד קבלות טובות

שנה  להתחיל  צריך  אך  עוונות,  מחילת  יום  הוא  כיפור  ביום  כי  לומר  אפשר  עוד 

שיקבל  העצה  ולכן  ח"ו,  להיכשל  עלול  והאדם  הגשמי,  בעולם  פעולות  מיני  בכל  חדשה 

עליו החלטות חדשות באופן התנהגותו בשנה הבאה, ולכן תיכף אחרי מחילת העוון צריך 

לומר מיד שמכאן ולהבא כל עשיותיו יהיו אך ורק כאשר צוה ה', ובאותה שעה היא עת 

גוררת  מצוה  מטעם  טובה  החלטה  לקבל  עליו  נקל  ולכן  העבירות  מן  נקי  האדם  כי  רצון, 

מצוה (אבות פ"ד מ"ב).

אפילו בדבר גשמי צריך לדרוש ולבקש מהו רצון השי"ת

וצד  מצוה  של  צד  יש  גשמי  דבר  בכל  דהנה  המלך,  גזירת  כמקיים  לפרש  נראה  עוד 

גשמי, ובכל דבר גשמי אפשר לעשות בו מצות השי"ת, וזהו שפירש"י שלא היה לובשן 

לגדולתו אלא כמקיים גזירת המלך, פי' שאפילו בלבישת בגדים שהוא דבר גשמי עשה 

אותו באופן רוחני בכדי לקיים גזירת המלך. ומזה אפשר ללמוד דרך בעבודת השם שבכל 

דבר שעושה יוכל להפכו למצות המלך, והבן.



 אור התורהרנרנ

 

אופן קנין הקדושה

ל  כָּ ֶאל  ר  בֵּ דַּ אמֹר  לֵּ ה  מֹשֶׁ ֶאל  ה'  ר  "ַוְיַדבֵּ

ים  ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ְקדֹשִׁ ֵני ִישְׂ ֲעַדת בְּ

י ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶכם" (יט, א-ב) ְהיּו כִּ תִּ

וצריך לבאר האיך אפשר להגיע לידי קדושה זו.

 ואפשר לבאר כמובא בספר התניא (פרק ב') וזלה"ק: ונפש השנית בישראל היא חלק 

אלוה ממעל ממש כמ"ש (בראשית ב, ז) ויפח באפיו נשמת חיים ואתה נפחת בי, וכמ"ש בזוהר 

(ח"ב דף פח ע"ב) מאן דנפח מתוכיה נפח, פי' מתוכיותו ומפנימיותו שתוכיות ופנימיות החיות 

שבאדם מוציא בנפיחתו בכח, כך עד"מ נשמות ישראל עלו במחשבה כדכתיב (שמות ד, כב) 

בני בכורי ישראל, בנים אתם לה' אלהיכם (דברים יד, א), פי' כמו שהבן נמשך ממוח האב כך 

כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחכמתו ית' דאיהו חכים ולא בחכמה 

ידיעא אלא הוא וחכמתו א' וכו' ואף שיש רבבות מיני חלוקי מדרגות בנשמות גבוה על 

גבוה לאין קץ כמו גודל מעלת נשמות האבות ומשה רבינו ע"ה על נשמות דורותינו אלה 

עקביים ממש לגבי המוח והראש, וכן בכל דוד ודור יש ראשי  דעקבי משיח' שהם בחי' 



רנארנאחומש ויקרא  פרשת קדושים  אור התורה

אלפי ישראל שנשמותיהם הם בחי' ראש ומוח לגבי נשמות ההמון וע"ה, וכן נפשות לגבי 

ונשמה  רוח  הנפש  כל  שרש  מקום  מכל  ונשמה,  רוח  מנפש  כלולה  נפש  כל  כי  נפשות, 

כולם מראש כל המדריגות עד סוף כל דרגין המלובש בגוף עמי הארץ וקל שבקלים נמשך 

ממוח העליון שהיא חכמה עילאה כביכול וכו', עכלה"ק עיי"ש. 

והנה בכדי שהאדם יגיע לקדושה העליונה צריך לעשות כל מיני פעולות לכך, ועיקר 

הפעולה הוא להבדיל את עצמו מדברי הטבע, ובזה יגיע לדרגת הקדושה. אך הנה היצה"ר 

אומר לאדם הרי אין לך כח לענין זה, ולכן אמר הכתוב "קדושים תהיו כי קדוש אני" ועל 

כן יש לכם מהיכן להשיג את הכח של קדושה וטהרה. ועל דבר זה צריך אדם לחזור בכל 

עת ולהתחזק ובכל פעם כשמרגיש חולשה יאמר לעצמו שיש בו כח הקדושה, ובזאת יוכל 

להתגבר ולהשיג את מעלת הקדושה.

ועוד מקניני הקדושה היא תיקון המידות ולימוד התורה, וע"ז איתא בזוה"ק (ח"ג דף פ ע"ב) 

וז"ל: רבי יוסי הוה אזיל בארחא פגע ביה ר' חייא אמר ליה האי דאוקמוה חברייא דכתיב 

עולם,  עד  ומנחה  בזבח  עלי  בית  עון  יתכפר  אם  עלי  לבית  נשבעתי  ולכן  ג)  א,  (שמואל  בעלי 

בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורה, אמאי בגין דדברי תורה סלקין 

על כל קרבנין דעלמא כמה דאוקמוה דכתיב (ויקרא ז, לז) זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת 

ולאשם ולמלואים שקיל אורייתא לקביל כל קרבנין דעלמא, א"ל הכי הוא ודאי דכל מאן 

דאשתדל באורייתא אף על גב דאתגזר עליה עונשא מלעילא ניחא ליה מכל קרבנין ועלוון 

וההוא עונשא אתקרע ובגין דילעי בה לשמה קודשא בריך הוא אתפייס בהדיה, ות"ח לא 

אתדכי בר נש לעלמין אלא במילין דאורייתא בגיני כך מלין דאורייתא לא מקבלין טומאה 



חומש ויקרא  פרשת קדושים  אור התורהרנברנב

ח)  ג,  (משלי  דכתיב  אשתכח,  באורייתא  ואסוותא  מסאבי,  לאלין  לדכאה  קיימא  דאיהי  בגין 

רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך, ודכוותא אשתכח באורייתא דכתיב (תהלים יט, י) יראת 

אתעדי  ולא  דכיותא  בההוא  תדירא  דקיימא  לעד  עומדת  מאי  לעד,  עומדת  טהורה  ה' 

מסטרא  אורייתא  דהא  ודאי  הוא  הכי  א"ל  תורה,  ולא  כתיב  ה'  יראת  א"ל  לעלמין,  מניה 

דגבורה קא אתייא, א"ל ומהתם נפקא מהכא נפקא דכתיב (שם קיא, י) ראשית חכמה יראת 

ה', וכתיב יראת ה' טהורה, ואורייתא קדושה אתקרי דכתיב כי קדוש אני ה', ודא אורייתא 

דכתיב  אתקדש,  ולבתר  אתדכי  בה  דאשתדל  מאן  דא  ועל  עלאה,  קדישא  שמא  דהיא 

כתיב  ומקרא  הוא  הכי  א"ל  ודאי,  תהיו  תהיו,  אלא  כתיב  לא  היו  קדושים  תהיו  קדושים 

(שמות יט, ו) ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש וכתיב אלה הדברים וגו', תאנא קדושה 

דאורייתא קדושה דסליקת על כל קדושין, וקדושה דחכמתא עלאה סתימאה סלקא על 

כלא, אמר ליה לאו אורייתא בלא חכמתא ולאו חכמתא בלא אורייתא וכלא בחד דרגא 

הוא וכלא חד, אלא אורייתא בחכמה עלאה אשתכחת ובה קיימא, ובה אתנטעו שרשהא 

מכל סטרין, עד דהוו אזלי אשכחו חד בר נש בלקינטא דקוסטא רכיב על סוסיא אשתמיט 

אדם  קדושים,  והייתם  והתקדשתם  דכתיב  הוא  האי  יוסי  א"ר  דאילנא,  ענפא  לחד  ידוי 

מקדש עצמו מלמטה מקדישין אותו מלמעלה, הדא הוא דכתיב קדושים תהיו כי קדוש 

אני יי [פי' כדרך שהאדם הזה נגרר להזיק מחמת עבירות שהיו בידו, כן אם אדם מקדש 

עצמו מלמטה, הריהו נגרר לקדושה ולכן מקדשין אותו מלמעלה], עכ"ל. 

חיים  לנו  ויהיו  ובשמחה,  וטהרה  בקדושה  להיות  נזכה  ית'  שבעזרתו  יעזור  והשי"ת 

טובים וארוכים.



רנגרנגחומש ויקרא  פרשת קדושים  אור התורה

קדושת נשמות ישראל

ְוָאַמְרתָּ  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֲעַדת  ל  כָּ ֶאל  ר  בֵּ "דַּ

ה'  ֲאִני  ָקדֹוׁש  י  כִּ ְהיּו  תִּ ים  ְקדֹשִׁ ֲאֵלֶהם 

ֱאלֵֹקיֶכם" (יט, ב)

לכאורה אינו מובן אומרו כי קדוש אני וכי אפשר להשוות הקדושה לקדושת הבורא. 

מובן  ובזה  ממש,  אלוק  חלק  היא  שהנשמה  ב)  התניא (פרק  בספר  כמובא  לתרץ  אפשר  אך 

יש  לכן  אלוק,  מחלק  האדם  נשמת  בהיות  כי  אני,  קדוש  כי  תהיו  קדושים  הכתוב  מאמר 

בכוחו להיות קדוש, ודו"ק.

הזוהר  וכלשון  האדם,  התקדשות  כפי  תלויה  כאלו  קדושות  נשמות  המשכת  וענין 

ארחוי  וידעין  באורייתא  דמשתדלי  צדיקייא  אינון  זכאין  ע"א)  פ  דף  (ח"ג  קדושים  פרשת  הק' 

דקודשא בריך הוא ומקדשי גרמייהו בקדושה דמלכא ואשתכחו קדישין בכלא, ובגין כך 

משלפי רוחא דקדושה מלעילא ובנייהו כלהו זכאי קשוט ואקרון בני מלכא בנין קדישין, 

עכ"ל.

ביאור ענין הקדושה

י ָקדוֹׁש ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶכם" (יט, ב) ְהיּו כִּ ים תִּ "ְקדֹשִׁ

והבדלה,  הפרשה  לשון  הוא  קדושה  כי  שפירש"י  כדרך  הוא,  הקדושה  ענין  ביאור 

להבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך, והיינו כי קודש הוא קשר תמידי עם הקב"ה, וחול 

הוא חיי הטבע והצמצום, והיא בחינת התרחקות.
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והנה בכל דבר יש ענין של השגחה, וענין של קדושה, אבל הקדושה מוסתרת בתוך 

הקשר  והיינו  פנים  אל  פנים  בחינת  שיש  ע"א)  קכט  דף  ח"ג  רבה  (אדרא  בזוה"ק  ומובא  הגשמיות, 

להגיע  צריך  והאדם  והעלם,  צמצום  בחינת  שהיא  עורף  בחינת  ויש  הנ"ל,  הקדושה  של 

לבחינת קדושה, אבל בשעה שח"ו פוגם במדת הקדושה אזי נאמר עליו (ירמיה ב, כז) "כי פנו 

אלי עורף ולא פנים", והיינו עורף היא העלם, שהאדם מתעלם מן הקדושה והקשר בינו 

לבין בוראו ית', ואע"פ שאין האדם חפץ להתעלם, בכל זאת נגרם הדבר מחמת המצאו 

האדם  הזאת  המקריות  ידי  ועל  אחר,  במקרה  היצר  מבלבלו  עת  ובכל  הטבע,  חיי  בתוך 

נעלם לגמרי מבחינת הקדושה, וטעם שהוא בלשון העלמה, כי לפעמים חוזר וניעור על 

ידי התעוררות.

התגברות בענין מורא אב ואם כדוגמת השבת

תַֹתי  בְּ שַׁ ְוֶאת  יָראּו  תִּ ְוָאִביו  ִאּמוֹ  "ִאיׁש 

מֹרּו ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶכם" (יט, ג) שְׁ תִּ

ופירש"י כל אחד מכם תיראו אביו ואמו, זהו פשוטו, ומדרשו אין לי איש אשה מנין 

כשהוא אומר תיראו הרי כאן שנים אם כן למה נאמר איש, שהאיש סיפק בידו לעשות, 

אבל אשה רשות אחרים עליה, אמו ואביו תיראו, כאן הקדים אם לאב, לפי שגלוי לפניו 

שהבן ירא את אביו יותר מאמו, ובכבוד הקדים אב לאם, לפי שגלוי לפניו שהבן מכבד את 

אמו יותר מאביו, מפני שמשדלתו בדברים. וצריך ביאור מה ענין מורא אב ואם לשבת.

ונראה כי לפעמים אין דעת הבן שווה לדעת האב, וקשה עליו לקבל את דעתו, ולכן 

וכדרך  שבת,  לשמירת  שוה  אב  מורא  שענין  לו  לומר  שבת,  לשמירת  המורא  ענין  השוו 
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שהאדם מתגבר על עצמו ושומר את השבת אפילו כשקשה עליו, כמו כן צריך להתגבר 

ולקבל את דעתם של אביו ואמו.

הולך רכיל כאילו שופך דמים

ם  יָך לֹא ַתֲעמֹד ַעל דַּ ַעמֶּ " לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל בְּ

ֵרֶעָך ֲאִני ה'" (יט, טז)

וכתב בעל הטורים וז"ל: בירושלמי (פאה פ"א ה"א) מותר לומר לשון הרע על בעלי מריבה 

שנאמר לא תלך רכיל אבל לא תעמוד על דם רעך. וכן מצינו בנתן הנביא ואני אבא אחריך 

ומלאתי את דבריך (מ"א א יד), עכ"ל.

ואיתא בזוהר הק' (רע"מ ח"ג דף פו ע"א) וז"ל: לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את 

בגין  ליה,  דרחים  סגיא  רחימו  ליה  למחזי  דחטי,  לההוא  לאוכחא  דא  פקודא  וגו',  עמיתך 

דלא יתענש איהו, דהא בקודשא בריך הוא כתיב (משלי ג, יב) כי את אשר יאהב יהו"ה יוכיח, 

וכמה דקודשא בריך הוא עביד, ואוכח למאן דרחים ליה, הכי יוליף בר נש מההוא ארחא, 

אי  בסתרא,  ברחימו  ליה  אוכח  נש,  לבר  אוכח  במה  הוא  בריך  קודשא  לחבריה,  ויוכח 

יקבל ליה יאות, ואי לא, אוכח ליה בין רחימוי, אי יקבל יאות, ואי לא, אוכח ליה באתגליא 

לעיניהון דכלא, אי יקבל יאות, ואי לאו, שרי ליה, ולא אוכח ליה, ושביק ליה ייזיל ויעביד 

ביה  ינדע  דלא  ליה,  ולאתערא  ליה  לאוכחא  בגין  בסתרא,  ליה  אודע  בקדמיתא  רעותיה, 

בזמנא  רחימוי,  בין  ליה  אודע  לאו,  ואי  יאות,  מקבל  אי  לביניה,  ביניה  איהו  ודא  נש,  בר 

הוא,  בריך  דקודשא  רחימוי  ואתו  בערסיה,  מרעין  ליה  יהיב  בעלמא,  הוה  רבא  דכהנא 

ואודען ליה אי אית ביה חובא דייתוב מניה, ולעיין במליה, אי מקבל יאות, ואי לאו אוכח 
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ואי  יאות,  מקבל  אי  לגביה,  וייתון  עליה,  מלחשן  דכלא  בבנוי,  בממוניה,  באתגלייא,  ליה 

לאו, שארי ליה מאריה למעבד רעותיה, ולא יתקיף ביה לעלמין, כגוונא דא אצטריך ליה 

לאוכחא לחבריה, בקדמיתא בסתרא, לבתר בין רחימוי, לבתר באתגלייא, מכאן ולהלאה 

ישבוק ליה ויעביד רעותיה, ועל דא כתיב הוכח תוכיח, הוכח, בסתרא דלא ינדע ביה בר 

נש, תוכיח, בין חברוי ורחימוי, את עמיתך, באתגלייא, ועל דא לא כתיב בקדמיתא תוכיח 

אלא הוכח, עכ"ל. - ולכאורה צריך ביאור מה שייכות הפסוק לא תלך רכיל בעמך לענין 

לא תעמוד על דם רעך.

ואפשר לבאר דהנה מי שהולך רכיל הריהו גורם לבייש את חבירו, וישנם כמה מיני 

רכילות, ואחד מהם הוא שהולך בבית חבירו לרגל ואח"כ מספר מה שראה בבית חבירו, 

ולכן  במשפחתו,  פוגע  ולפעמים  ריעו,  דם  את  שופך  כאילו  ונחשב  רב  לצער  גורם  ובזה 

צריך להיזהר מאוד בדיבורו שלא יגרום צער לאחרים בדבריו.

מצות אחדות מחמת היותנו בניו של הקב"ה

מֹוָך ֲאִני ה'" (יט, יח) "ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּ

ולכאורה צריך לדעת מה שייך אומרו אני ה' למצוות ואהבת לרעך כמוך.

ואפשר לומר דהנה ענין האחדות בבני ישראל הוא מחמת כי כולנו בני איש אחד נחנו, 

וכמ"ש (דברים לב, ט) "יעקב חבל נחלתו", ולכן יש מציאות של רב ותלמיד משפיע ומקבל, 

על  היא  האחדות  פעולת  ואופן  אחדות.  ונעשה  חבירו  פעולת  את  משלים  אחד  כל  וכך 

ידי איש את רעהו יעזורו, וככל שאהבת חברים גדולה יותר, כן האחדות מתעצמת יותר 
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מבקש  איני  כו)  פרק  (רבה  אליהו  דבי  בתנא  וכדאיתא  כמוך,  לרעך  ואהבת  ידי  על  וזה  ויותר, 

אלא כדי שתהיו אוהבין זה את זה. וזאת מחמת שהקב"ה הוא אבינו וברצון האב שבניו 

יחיו באחדות ושלום.

שבניו  וברצונו  אבינו  שהוא  הקב"ה  רצון  היא  האחדות  כי  ה',  אני  אומרו  מובן  ובזה 

יהיו באחדות. וכן ב"פ אהב"ה בגימטריא שם הוי"ה ב"ה, שעל ידי אהבת חברים הקב"ה 

משרה את שכינתו. וכמו שנאמר (מלאכי ג, טז) אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו, דהיינו באופן 

בעם  השכינה  השראת  של  שלמות  יש  זה  באופן  כי  וישמע,  ה'  ויקשב  ועי"ז  אחדות,  של 

ישראל, ובפרט בזמן האחרון שאנו זקוקים לסייעתא דשמיא מרובה, צריך להתחזק בענין 

האחדות, ועי"ז יושפע עלינו ישועות מלמעלה.

 לעצור מידות רעות שלא יתפשטו בעולם,
ולהשפיע על חבירו התנהגות במדת החסד

ָך ְוָאַהְבתָּ  ֵני ַעמֶּ "לֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת בְּ

מֹוָך ֲאִני ה'" (יט, יח) ְלֵרֲעָך כָּ

השאילני  לו  אמר  למחר  לאו,  לו  אמר  מגלך,  השאילני  לו  אמר  תקום,  לא  ופירש"י 

נטירה,  היא  ואיזו  נקימה,  היא  זו  השאלתני,  שלא  כדרך  משאילך  איני  לו  אמר  קרדומך, 

לך  הא  לו  אמר  מגלך,  השאילני  לו  אמר  למחר  לאו,  לו  אמר  קרדומך,  השאילני  לו  אמר 

נוקם.  שאינו  פי  על  אף  בלבו  האיבה  שנוטר  נטירה  היא  זו  השאלתני,  שלא  כמותך  ואיני 

- ולכאורה בשלמא נקימה מתקבל על הדעת שאינו דבר הגון, אבל על נטירה צריך לתת 
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טעם לאיסור.

ואפשר לומר כי בדבר זה רואים את דרך הקדושה, שבאם מידות רעות שולטות על 

הראשון שלא רצה להשאיל, אין לשני להמשיך במדה הרעה הזאת, כי אסור לתת לרע 

לשלוט בבריאה רוחנית, ואפילו אם אחד מתחיל להתנהג בצורה שלילית, אין על השני 

להמשיך באותה צורה. וכל תכלית התורה היא שהאדם יתגבר ויתעלה על טבעו, וירגיל 

תתנהג  באם  ולכן  האדם,  את  לעדן  היא  התורה  מטרת  וכל  בקדושה,  להיות  טבעו  את 

באותה מדה רעה של חבירך א"כ מה הועילה התורה אצלך, ואפילו שמצד ההיגיון אתה 

צודק מאוד, אבל מצד המהות ההתנהגות אינה נכונה, כי זה אינו שייך לקדושה, ולכן לא 

הנפש  על  גם  להתגבר  צריך  אלא  בחבירו,  נקם  ולא  מעשי  באופן  טבעו  על  שהתגבר  די 

שתהיה נקיה לגמרי ולא תהא בחינת נטירה.

היוצא מזה כי האדם צריך לשמור מאוד על נפשו שתהיה נקיה לגמרי, מפני שהאדם 

נמצא  כבר  הוא  אזי  נכון,  שאינו  דבר  בנפשו  יש  ואם  קדושה  של  במציאות  להיות  צריך 

במקום שאינו הנכון. ולכן צריך להתדבק במידותיו של הקב"ה המתנהג עם האדם לפנים 

משורת הדין, וכמו כן האדם צריך להתנהג לפנים משורת הבנת שכלו, ומזה רואים כי חיי 

הקדושה הם סוג חיים אחרים לגמרי ואינם קשורים בשום הגיון טבעי, אלא הם קשורים 

עם הגיון של הקב"ה.

ולזה הטעם נאמר אחר כך "ואהבת לרעך כמוך", כי הוא היסוד איך להמנע מנקימה 

ונטירה, שהרי ברגע שהאדם מחשיב את השני בדיוק כמו שהוא מחשיב את עצמו, סופו 

שגם השני יחשוב עליו כן, ובאם אחד מתחיל עם הרע והשני ממשיך בזה, אזי מתפשט 

הרע בעולם, ולכן בכדי שלא תתפשט הרע צריך לעצרו מבעוד מועד, וכאשר השני אינו 
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נוקם ונוטר אלא מתנהג בחסד ואפילו זאת אינו אומר לו ואינו נוטר אפילו בלבו אזי יוכל 

להשפיע עליו להתנהג בחסד וטוב.

והנה האדם צריך לדעת שכל דבר בבריאה חוזר חלילה, ולכן כשאומר לו השאילני 

מגלך, צריך שידע כי אכן היום הוא חזק יותר מחבירו והמגל נמצא תחת רשותו, אבל בוא 

יבוא יום שהוא יצטרך לשאול מחבירו קרדום, ואז יהיה חבירו חזק יותר ממנו, והוא רמז 

למה שאומרים גלגל חוזר בעולם, ומצינו הרבה אנשים גיבורים וחשובים שירדו מנכסיהם 

המנהג  את  יעצור  שכאשר  האדם  ידע  ולכן  לחם,  לפת  ממש  לפעמים  זקוקים  שהם  עד 

הרע הזה שוב לא יהיה כח בחבירו להתנהג אליו כך, כי ע"י שלא יקום ולא יטור יתלמד 

ממנו חבירו ויתחיל להתנהג כשורה.

נועד  הקרדום  כי  וקרדום,  מגל  של  משל  דייקא  הביאו  לכן  כי  לומר  אפשר  ואולי 

לחפירה, ורמז בזה שבאם האדם אינו מתנהג כשורה הריהו חופר בור לעצמו, אבל בשעה 

שהוא מתגבר על עצמו הוא מצמיח הנהגה טובה והוא נרמז במגל.

וסיים הכתוב אני ה', פי' על דרך הכתוב (דבה"י א כט, יד) כי ממך הכל ומידך נתנו לך, והיינו 

הקרדום,  ואת  המגל  את  לך  נתתי  ואני  הוא,  שלי  העולם  כל  הרי  לאדם  אומר  שהשי"ת 

ובידי לעשות הכל, וא"כ תתנהג במדת החסד ותתן גם לשני את מגלך או את קרדומך, כי 

כל הטעם שנתתי לך זאת הוא בכדי שתעשה חסד ותעזור גם לחבירך.

ועוד רמז בזה שהקב"ה אומר לאדם אל תלך כפי שכלך של הטבע כי אם בשכל של 

קדושה ובאופן זה תחיה בהרגשה כי אני ה', ותרגיש קרבת אלקים על כל צעד ושעל.



 אור התורהרסרס

אל תחקור אחר העתידות

ַהּכֲֹהִנים  ֶאל  ֱאמֹר  ה  מֹשֶׁ ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר 

ֵני ַאֲהרֹן..." (כא, א) בְּ

לאוב  יטמאו,  שלא  כהנים  אזהרת  סמך  הכהנים,  אל  אמר  וז"ל:  הטורים  בעל  וכתב 

שגם בו נאמר אזהרה שלא לטמאה בו וכו', שאם תאמר ממי נדע העתידות הרי לא נדרש 

באוב וידעוני, לכך סמך לו אמר אל הכהנים, הרי לך כהן שישאר לך באורים ותומים. והכי 

איתא בתנחומא (אמור סי' ב') ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני זה שאול ואשה בעלת 

האמורים  ותומים  באורים  לשאול  לו  היה  יפה  לוי  א"ר  הכהנים.  אל  אמור  לו  וסמוך  אוב 

למטה, ולא באוב האמור למעלה וכו', עכ"ל.

ונראה לבאר ענין זה כי אין לו לאדם לדעת את העתידות, כי לאחר מכן יקשה עליו 

ובאם  וכדו',  מצוה  ידי  על  להשתנות  יכולים  העתידות  עניני  כל  שהרי  דרכיו,  את  לשנות 

בגמרא  מצינו  מצוה  ידי  על  המזל  השתנות  וענין  ביותר.  השינוי  יקשה  מזה  ידע  האדם 

ההוא  כלדאי  ליה  אמרי  ברתא  ליה  הויא  עקיבא  דרבי  לישראל,  מזל  אין  ע"ב)  קנו  (דף  שבת 

יומא  ההוא  טובא,  אמילתא  דאיגא  הוה  ומיתא,  חיויא  לה  טריק  גננא  לבי  דעיילה  יומא 

שקלתה למכבנתא דצתא בגודא, איתרמי איתיב בעיניה דחיויא, לצפרא כי קא שקלה לה, 

הוה קא סריך ואתי חיויא בתרה, אמר לה אבוה מאי עבדת, אמרה ליה בפניא אתא עניא 
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קרא אבבא והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא וליכא דשמעיה, קאימנא שקלתי לריסתנאי 

תציל  וצדקה  ודרש  עקיבא  רבי  נפק  עבדת,  מצוה  לה  אמר  ניהליה,  יהבתיה  לי  דיהבית 

לשאול  שייך  אין  זה  ולטעם  עצמה. –  ממיתה  אלא  משונה  ממיתה  ולא  ב),  י,  (משלי  ממות 

אחר העתידות שהרי באם יעשה האדם מצוות ומעשים טובים ודאי שיתבטל הכל, ולכן 

אין לאדם לדעת כלום, אלא לקיים את מאמר הכתוב (דברים יח, יג) תמים תהי' עם ה' אלקיך, 

דהיינו שכאשר תלך עם השי"ת בתמימות אזי ישמור עליך.

ענוה אמיתית דייקא מתוך גדולה,
ועל כבוד שמים אין לוותר

ַעל  יּוַצק  ר  ֲאשֶׁ ֵמֶאָחיו  ַהגָּדֹול  "ְוַהּכֵֹהן 

ָחה..." (כא, י) שְׁ ֶמן ַהמִּ רֹאׁשוֹ שֶׁ

בחכמה  בעושר  בכח  בנוי  מאחיו,  גדול  ה'  הגדול,  והכהן  וז"ל:  הטורים  בעל  וכתב 

בענוה  להיות  צריך  ה'  את  ולשרת  לעבוד  שבא  הכהן  הרי  ולכאורה   - עכ"ל.  ובשנים, 

גם  וא"כ  רוח,  ושפל  דכא  ואת  אשכון  וקדוש  מרום  טו)  נז,  (ישעיה  הכתוב  כמאמר  ובשפלות 

ובעושר  בכח  בנוי  מושלם  להיות  צריך  ומדוע  זו,  במדריגה  להיות  צריך  הגדול"  "הכהן 

וכו'.

ונראה לומר דאדרבה השפלות האמיתית היא מתוך כח ונוי וכו' ואעפ"כ אינו מתגאה, 

דאילו שפלות מתוך חסרונות אינה מעלה כ"כ, ולכן צריך להיות הכהן גדול מושלם בכל 

הענינים המוזכרים למעלה, ואעפ"כ לא יגיס דעתו, והיא מעלה גדולה.

כבוד  מחמת  זאת  בכל  ובשפלות,  בענוה  להיות  שצריך  דאע"פ  לומר  אפשר  ועוד 
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שמים צריך הכהן שיהיה שלם בכל, ולכן צריך להיות בו כל המעלות הללו, וגם מטעם זה 

אסור לבעל מום לעבוד עבודה בביהמ"ק, כי הוא חסרון בענין השלימות.

פעולות האדם יהיו תמים יחד עם מחשבותיו

ִלְרצְֹנֶכם   לה'  ּתֹוָדה  ֶזַבח  חּו  ִתְזבְּ "ְוִכי 

תֹוִתירּו  לֹא  ֵיָאֵכל  ַההּוא  ּיֹום  בַּ חּו  ְזבָּ תִּ

ּנּו ַעד ּבֶֹקר" (כב, כט-ל) ִממֶּ

הרצון,  ומהו  לכם,  לרצון  שתהא  הזהרו  זביחתכם  תחלת  תזבחו,  לרצנכם  ופירש"י 

ביום ההוא יאכל, לא בא להזהיר אלא שתהא שחיטה על מנת כן, אל תשחטוהו על מנת 

לרצונכם,  אחר  דבר  לרצון,  לכם  יהא  לא  פסול  מחשבת  בו  תחשבו  שאם  למחר,  לאכלו 

לשני  בנאכלים  שפרט  פי  על  ואף  קדשים,  בשחיטת  שפסול  למתעסק  מכאן  לדעתכם, 

ימים, חזר ופרט בנאכלין ליום אחד שתהא זביחתן על מנת לאכלן בזמנן.

שמחשבתו  להיזהר  צריך  שהאדם  מאוד,  עצום  יסוד  כאן  טמון  כי  לבאר  ואפשר 

ופעולותיו יהיו תמים יחדיו, וכשאדם רוצה לעשות פעולה כלשהי להקב"ה, צריך שיתבונן 

אם אכן זהו רצונו הפנימי.

ולכאורה צל"ד מה נפק"מ במחשבתו, הרי העיקר הוא שלא יאכלנו חוץ לזמנו. אלא 

מחשבתו  את  תמיד  שיכונן  הישרה,  הדרך  את  לאדם  בזה  לימד  שהקב"ה  לומר  אפשר 

שתהיה כראוי, וכמאמר הבעש"ט הק' זיע"א שבמקום מחשבתו של אדם שם נמצאת כל 

קומתו, ולכן אפילו כשהאדם נמצא כאן לפנינו, אבל אם במחשבתו הוא מחשב בדברים 
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שליליים הריהו במקום שאינו נכון, ולפעמים האדם מתגבר על מעשיו בחיי היום יום, אבל 

על המחשבה הפנימית אינו שולט, ובאופן זה מעשיו אינם עולים לרצון, וכדוגמת הקרבן, 

שצריך להיות המעשה והמחשבה שניהם יחד באופן הראוי.

את  לכוין  יכול  שאינו  ומי  סומא  ע"א)  ל  (ברכות  בגמרא  כדאיתא  זה  לדבר  ראיה  ועוד 

שהעיקר  מזה  והרי  וכו'.  ה'  אל  והתפללו  שנאמר  שבשמים  אביו  כנגד  לבו  יכוין  הרוחות 

תלוי במחשבתו של האדם, ואפילו אם עומד למזרח ולא כוון את לבו לא הועיל בזה כלום. 

ולכן ישתדל האדם תמיד לחבר את עצמו להקב"ה, שגם המעשה וגם המחשבה שניהם 

יהיו מחוברים באופן הראוי.

יעלה  וכך  והמחשבה,  הרצון  היא  העיקר  פי'  תזבחו,  לרצונכם  הכתוב  שאמר  וזהו 

הקרבן לרצון ולנחת רוח לפני הקב"ה, ומזה אנו למדים עצה הוגנת למי שנמצא במקום 

שאינו של קדושה, אזי יתגבר ויכוון שהוא נמצא במקום קדוש ויגביר מחשבות קדושות, 

ובאופן זה הוא מתחבר למקום של קדושה.

זה  ובכלל  כנ"ל,  גמורה  בשלימות  האדם  של  מעשיו  שיהיו  היא  הרצון  ענין  והנה 

הוא  זה  ובאופן  ית'  רצונו  הוא  שכך  דבר  בכל  ויאמין  הקב"ה  של  מעשיו  את  שיצדיק 

מתקשר עם רצון העליון, וזהו וכי תזבחו זבח תודה לה'" פי' אם אתה רוצה להגיע לבחינת 

זבח להקב"ה, אזי תתחבר ותצדיק את כל מעשיו כבי' עמך, ולזה אמר לרצונכם תזבחו, פי' 

שתקשרו את רצונכם עם הרצון העליון כנ"ל, ובזה תוותר על מחשבתך ורגשותך, ובכל 

דבר תאמין שכך הוא ההשגחה העליונה, וזוהי בחינת קרבן שמקריב את נפשו להשי"ת. 

והקב"ה אומר אם אתה אתי ברגעים הללו, אזי אהיה עמך תמיד. והשי"ת יעזור שתהיה 

התחברות נכונה ויעלו מעשינו ומחשבותינו לרצון לפניו ית"ש.
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ענין קדושה ברוב עם שהיא עבודת הכלל

ה'  ֲאִני  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ תֹוְך  בְּ י  תִּ שְׁ "ְוִנְקדַּ

ֶכם" (כב, לב) שְׁ ְמַקדִּ

ובגמרא (ברכות כא ע"ב) "אמר רב אדא בר אהבה מנין שאין היחיד אומר קדושה, שנאמר 

ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה, מאי משמע, דתני 

ישראל,  בני  בתוך  ונקדשתי  הכא  כתיב  תוך,  תוך  אתיא  אבא  בר  חייא  דרבי  אחוה  רבנאי 

וכתיב התם (במדבר טז, כא) הבדלו מתוך העדה הזאת, מה להלן עשרה, אף כאן עשרה".

ואפשר לבאר ענין זה דהנה יש עבודת הפרט ויש עבודת הכלל, עבודת הפרט שייך 

קיבלו  שבתחילה  מצינו  תורה  במתן  ישראל,  לכלל  שייך  הכלל  ועבודת  ויחיד,  יחיד  לכל 

את התורה באופן כללי, אך עכ"ז הציווי של "אנכי ה' אלוקיך" (שמות כ, ב), היה באופן פרטי, 

כי לכל אחד יש עבודת הנפש, איך להגיע למציאות הקדושה, וגם העבודה הפרטית של 

עבודה  שני  ומצד  המחשבה.  אל  השייכים  דברים  ושאר  ה',  ויראת  ה'  אהבת  כמו  האדם 

כללית היא בענין הקדושה שהיא מלשון הבדלה.

טעמים  בהם  שיש  המאכלים  וכדרך  הטבע,  מן  למעלה  להיות  היא  הקדושה  ואופן 

באופן  ישראל  בני  בתוך  ונקדשתי  נאמר  כן  ועל  שונות,  השגות  יש  בקדושה  כן  שונים, 

עשרה,  ידי  על  שתהיה  צריך  לכן  הקדושה,  בענין  שונות  השגות  שישנם  בהיות  כי  כללי, 

בכדי שכל חלקי הקדושה יצטרפו יחד, ובאופן זה ירגישו כי אני ה' מקדישכם, ויחושו את 

האלוקות ואת ההשגחה פרטית, וזוהי עבודת האדם.

לעניין  שייך  עשרה  מנין  כי  גדול,  בקהל  בפרהסיא  קדושה  לומר  צריך  זה  ולטעם 
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האחדות, שבשעת התפילה מתאחדים בני ישראל ומגיעים לידי אהבת השי"ת, ולזה נאמר 

(משלי יד, כח) ברוב עם הדרת מלך, דהיינו בכח האחדות, ובכח הזה נמשכים ההשפעות בטבע 

והתקופה,  הזמן  כפי  תלוי  וזה  עליון,  שפע  לקבל  הכלים  את  ומכשיר  מהטבע,  ולמעלה 

לפעמים צריך לעמול קשה על כך, ולפעמים אפשר להשיג זאת באופן קל. השי"ת יעזור 

ההשגחה  את  לראות  שיוכלו  דהיינו  ה'  אני  בבחינת  אמיתית,  לקדושה  להגיע  שנצליח 

עליונה בכל מציאות החיים.

קדושת המועדים כקדושת השבתות

ִמְקָרֵאי  אָֹתם  ְקְראּו  תִּ ר  ֲאשֶׁ ה'  "מֹוֲעֵדי 

ה  ָעשֶׂ ת ָיִמים תֵּ שֶׁ ה ֵהם מֹוֲעָדי שֵׁ קֶֹדׁש ֵאלֶּ

תוֹן  בָּ שַׁ ת  בַּ שַׁ ִביִעי  ַהשְּׁ ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה 

ת  בָּ ל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעשּׂו שַׁ ִמְקָרא קֶֹדׁש כָּ

בֵֹתיֶכם" (כג, ב-ג) כֹל מֹושְׁ ה' בְּ ִהוא לַָ

ופירש"י ששת ימים, מה ענין שבת אצל מועדות, ללמדך שכל המחלל את המועדות 

מעלין עליו כאלו חלל את השבתות, וכל המקיים את המועדות מעלין עליו כאלו קיים את 

השבתות. - וצריך לבאר ענין שייכות השבת אצל המועדים.

ואפשר לבאר כידוע שהמועדים שייכים לבני ישראל וכמו שאומרים בברכה "מקדש 

החודש,  קידוש  ידי  על  הזמנים  את  מקדשים  הם  ישראל  שבני  והיינו  והזמנים"  ישראל 

ומשא"כ שבת מתקדש על ידי הקב"ה והוא נותנו במתנה לבני ישראל, וכמ"ש (שמות לא, יג) 

כי אות היא ביני וביניכם, ודרשו חז"ל (שבת י ע"ב) שנתנו הקב"ה לבני ישראל במתנה, ובזה יובן 
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ענין סמיכות שבת לפרשת המועדים לומר לך שאפילו המועדים שקדושתם באמצעות 

בני ישראל בכל זאת מבחינת הקדושה הם מקבלים את כח הקודש כמו השבת.

לעסוק בשבת אך ורק בעניני שמים

והא  דבר  ודבר  וז"ל:  ע"ב)  מז  דף  (ח"ב  בשלח  פרשת  בזוה"ק  איתא  השבת  בענין  והנה 

ביה  אושפיזא  דמזמין  מאן  לעילא,  דחול  מלה  ואתער  סלקא  מלה  דההיא  בגין  אתמר 

ואתער  סלקא  נש  דבר  מפומיה  דנפיק  מלה  ההוא  חזי  תא  באחרא,  ולא  לאשתדלא  בעי 

אתערותא לעילא אי לטב אי לביש ומאן דיתיב בענוגא דשבתא אסיר ליה לאתערא מלה 

למשבק  יתחזי  לא  דמלכא  בהילולא  דיתיב  מאן  קדישא,  ביומא  פגימו  פגים  דהא  דחול 

ממה  אתערותא  ולאתערא  עובדא  לאחזאה  בעי  יומא  ובכל  באחרא,  ויתעסק  למלכא 

דאצטריך, ובשבת במלי דשמיא ובקדושא דיומא בעי לאתערא ולא במלה אחרא, עכ"ל.

וכמו  מלכה,  בבחינת  היא  שהשבת  לדעת  צריך  שהאדם  הוא,  הזוה"ק  דברי  וביאור 

שאנו אומרים שבת מלכתא, וכשיש לאדם אורח מכובד אינו מן הראוי שיתעסק בדברים 

אחרים, וזה מצד ההגיון והשכל, אבל בנוסף לזה ישנו גם חלק רוחני, ועל זה אמרו שבכל 

יום צריך להראות מעשה ולעורר התעוררות ממה שצריך, והיינו שבכל יום צריך לעשות 

וכנראה  לעשות,  צריך  פעולה  איזה  פירשו  ולא  היום,  לאותו  השייכת  מסויימת  פעולה 

שענין זה שייך לעבודת הנפש של האדם בקדושה, וביום ראשון לחיות עם מדת החסד, 

ויתעורר בעצמו לחיות עם היום הרוחני, לא עם החלק הגשמי, וכן שאר הימים, ובבוא יום 

השבת צריך לעסוק בעניני שמים ובקדושת היום ולא בדבר אחר, ובאם אינו עוסק ביום 

השבת בעניני שמים ובקדושת היום הרי אינו ממלא את תפקידו.
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השבת והתורה שייכים למהותו של הקב"ה כבי' ממש

ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה  ה  ָעשֶׂ תֵּ ָיִמים  ת  שֶׁ "שֵׁ

ל  כָּ קֶֹדׁש  ִמְקָרא  תוֹן  בָּ שַׁ ת  בַּ שַׁ ִביִעי  ַהשְּׁ

כֹל  בְּ ה'  לַָ ִהוא  ת  בָּ שַׁ ַתֲעשּׂו  לֹא  ְמָלאָכה 

בֵֹתיֶכם" (כג, ג) מֹושְׁ

הנה איתא בזוהר הק' בפרשת בשלח (ח"ב דף מז ע"א) וז"ל: רבי אבא פתח (ישעיה נח, יג) אם 

הוא  בריך  דקודשא  ישראל  אינון  זכאין  קדשי,  ביום  חפציך  עשות  רגליך  משבת  תשיב 

אתרעי בהון לאתדבקא בהו מכל שאר עמין דעלמא, ומגו רחימותא דלהון קריב לון לגביה 

ויהב לון אורייתא ויהב לון שבת דאיהו קדישא מכל שאר יומין ונייחא מכלא וחדוה דכלא 

ושקיל שבת לקבל אורייתא כלא, ומאן דנטיר שבת כאילו נטיר אורייתא כלא, עכ"ל. – 

ידי  על  וכי  הדבר,  פשר  לדעת  צריך  ולכאורה  שיעור,  לאין  היא  הזוהר  דברי  עמקות  הנה 

שמירת שבת נחשב כאילו שמר כל התורה כולה.

גדולה  יתרה  מעלה  וזאת  וזלה"ק:  ה)  (פרק  התניא  בספר  כמובא  הוא  בזה  הביאור  אך 

על  ואפי'  מעשיות  המצות  כל  על  והשגתה  התורה  ידיעת  במצות  אשר  קץ  לאין  ונפלאה 

מצות התלויות בדבור ואפי' על מצות תלמוד תורה שבדבור כי ע"י כל המצות שבדבור 

התורה  ובידיעת  רגלה.  ועד  מראשה  ה'  אור  ומקיפה  הנפש  את  מלביש  הקב"ה  ומעשה 

ותופס  משיג  שהשכל  מה  בקרבו  ה'  חכמת  גם  הנה  ה'  בחכמת  מלובש  שהשכל  מלבד 

ומקיף בשכלו מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה איש כפי שכלו וכח ידיעתו 

ומוקפת  ושכלו  האדם  בנפש  מלובשת  התורה  התורה  שבידיעת  ולפי  בפרד"ס.  והשגתו 

בתוכם לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף כשמכניסו 
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בידיעת  כך  ויתקיים  יחיה  ואזי  כבשרו  ובשר  דם  להיות  שם  ונהפך  ממש  וקרבו  בתוכו 

התורה והשגתה בנפש האדם שלומדה היטב בעיון שכלו עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת 

עמו והיו לאחדים נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה מחיי החיים אין סוף ברוך הוא המלובש 

בחכמתו ותורתו שבקרבה, עכלה"ק עיי"ש.

והנה השבת שייכות למהותו של הקב"ה כבי' ממש, וכמו שכתוב (שמות לג, יג) "אות היא 

ביני וביניכם", וכן אמרו חז"ל (שבת י ע"ב) שאמר הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי 

ושבת שמה" והיינו כי השבת אינה ענין של מנוחה גרידא, אלא היא הקשר בין בר ישראלי 

לבוראו.

ובזה יובנו דברי הזוהר מאן דנטיר שבת כאילו נטיר אורייתא כלא, כי כדרך שהתורה 

בענין  הוא  כן  בוראו,  עם  האדם  מתדבק  הלימוד  ידי  ועל  ית"ש  עצמותו  התלבשות  היא 

השבת שהיא הקשר בין האדם לבין הקב"ה.

המשכת קדושת השבת על ידי "וקראת" לשבת עונג

דנפשא  ענוגא  דכלא,  ענוגא  ענג,  לשבת  וקראת  בזה"ל:  בזוה"ק  שם  המשיכו  וע"ז 

אמר  דאת  כמה  ליה  דיזמין  וקראת  מאי  לשבת,  וקראת  ותתאין,  דעלאין  ענוגא  וגופא, 

ענג  לשבת  וקראת  דא  ועל  לביתיה,  אושפיזא  דמזמין  כמה  זמינין  כלומר  קדש,  מקראי 

דיזמין ליה כמה דמזמנין אושפיזא בפתורא מתקנא בביתא מתקנא כדקא יאות במיכלא 

ובמשתיא כדקא יאות יתיר על שאר יומין, וקראת לשבת מבעוד יום, עכ"ל. - וזוהי בעצם 

הריהו  השבת,  בקדושת  ושמח  העליונה  לקדושה  מתחבר  שהאדם  וע"י  האדם,  מטרת 

מבטל כל מיני דברים שאינם טובים, ובכלל זה צריך להיזהר ביום השבת שלא להגיע לידי 

כעס, ולא לחשוב מחשבות שליליות, וכך ישרה בו ברכה גדולה.



רסטרסטחומש ויקרא  פרשת אמור  אור התורה

ולכן נאמר הלשון "וקראת לשבת עונג", דהיינו אפילו אם באופן טבעי אינו משיג דבר 

זה, בכל זאת וקראת, פי' ע"י שהאדם קורא לקדושה שתבוא אצלו הריהו מקבל כח עליון 

מיוחד שיוכל להגיע לקדושה זו.

והנה איתא בזוה"ק (ח"ב דף סג ע"ב) דכל שתא יומין מתברכאן מיומא שביעאה, ולכן מוטל 

חוב על האדם להמשיך את הקדושה לכל ימות השבוע, ואע"פ שהיצה"ר מבקש להרפות 

את הקשר, בכל זאת צריך האדם לחבר קשר זה על ידי שנזכר במשך השבוע מקדושת 

השבת, ואז יושפעו השפעות טובות, וכמובא שהשבת היא רפואה לאדם, והשי"ת יעזור 

שיושפע ברכה והצלחה.

כל הברכות נמשכות מן השבת

ועוד איתא בזוה"ק (ח"ג דף פח ע"א) וז"ל: א"ר יהודה חדוותא ונטירותא דיומא דשבתא על 

כלא הוא ובגין דהאי יומא אתעטר באבא ואמא ואתוסף קדושה על קדושתיה מה דלא 

קדושתיה,  על  קדושה  ואוסיף  בקדש  ואתעטר  קדש  הוא  דהא  יומי  בשאר  הכי  אשתכח 

בגין כך האי יומא חדוותא דעלאי ותתאי כלא חדאן ביה, מלי ברכאן בכלהו עלמין [הגה"ה: 

וכדאיתא במקום אחר בזוה"ק (ח"ב דף סג ע"ב) דכל שתא יומין מיניה מתברכין], כלהון מניה 

למלכא  דגיהנם,  דחייביא  נייחא  יומא  בהאי  ותתאי,  דעלאי  נייחא  יומא  בהאי  אתקנו, 

דעבד הלולא לבריה יחידאי אעטר ליה בעטרא עלאה מני ליה מלכא על כלא, בהאי יומא 

חדוותא לכלא, חד סנטירא דאתפקד על דינא דבני נשא הוו בידיה גוברין דבעיין קטולא 

גוברין דבעיין לאלקאה בגין יקרא דהאי יומא דחדוותא דמלכא שביק דינוי ונטר לחדוותא 

דמלכא, כך ההוא יומא הלולא דמלכא במטרוניתא חדוותא דאבא ואמא עליה חדוותא 

יג)  נח,  (ישעיה  כתיב  ע"ד  ביה,  יצטערון  ולא  חדאן  כלהו  דמלכא  בחדוותא  ותתאין,  דעלאין 



חומש ויקרא  פרשת אמור  אור התורהערער

וקראת לשבת ענג מאי ענג ענג לא אשתכח אלא לעילא באתר דקדש עלאה שארי כמה 

דאת אמר (שם שם, יד) אז תתענג על ה' דהאי ענג על ה' הוא, עכ"ל.

עינוי הנפש לעמוד בתוקף ובעוז ולהתגבר

ולא להכנע ליצר השולט בנפשו

ָעשֹׂור  בֶּ ַאְך  אמֹר  לֵּ ה  מֹשֶׁ ֶאל  ה'  ר  "ַוְיַדבֵּ

הּוא  פִֻּרים  ַהכִּ יֹום  ַהזֶּה  ִביִעי  ַהשְּׁ ַלחֶֹדׁש 

ֶאת  יֶתם  ְוִענִּ ָלֶכם  ִיְהֶיה  קֶֹדׁש  ִמְקָרא 

ה לה'" (כג, כו-כז) ם ִאשֶּׁ ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוִהְקַרְבתֶּ

ואחר זאת אמר (פסוק לא) שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש 

בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם".

יש לרמז בפסוק זה, שהוא פסוק כ"ו כמספר שם הוי"ה ב"ה, והיינו כמו שאמרו חז"ל 

שם  של  ההמשכה  מחמת  והוא  מכפר,  יום  של  עיצומו  הכיפורים  יום  על  ע"א)  יג  שבועות  (עי' 

הוי"ה ב"ה.

לנפש.  ולא  לגוף  הוא  העינוי  והרי  נפשותיכם,  את  ועניתם  באומרו  לדייק  יש  והנה 

ואפשר לומר כי כוונת הכתוב על מחילת עוונות, שבזה יש שני חלקים, יש אדם שעשה 

אינו  והוא  חטא,  לא  שבכלל  האדם  ישנו  אך  עליה,  ושב  מתחרט  הוא  כך  ואחר  ח"ו,  עוון 

אדם  כל  שהיא  צורה  ובכל  מלאך  אינו  שהאדם  יודעים  כולנו  אמנם  כך.  על  לשוב  צריך 

עלול להגיע לידי חטא לפעמים בשוגג ולפעמים ביודעין, וא"כ לכאורה מה עליו לעשות 

על כך.



רעארעאחומש ויקרא  פרשת אמור  אור התורה

ועל זה אמר הכתוב "ועיניתם את נפשותיכם", והיינו כי החילוק בין נשמה לנפש הוא 

שהנשמה יש לה רצון ותשוקה לעבודת השי"ת, וזאת צריכה להיות מטרת האדם בחייו, 

בכל  אלקיך  ה'  את  ה) "ואהבת  ו,  (דברים  כתיב  ולכן  הרע,  היצר  שליטת  יש  הנפש  אצל  אבל 

לבבך ובכל נפשך", פי' הנפש היא בעצם מסיתה את האדם בכל מיני דרכים האיך להגיע 

לידי פגם ח"ו, והאדם עלול לומר שזהו טבעו ואין בכוחו לעשות כלום כנגד זה. ולזה אמר 

להכנע  ולא  ולהתגבר  ובעוז  בתוקף  לעמוד  הנפש  עינוי  דהיינו  נפשותיכם"  את  "ועיניתם 

ליצר השולט בנפשו.

שני חלקים בענין התגברות הנפש

ועתה נבאר את דרך השליטה וההתגברות על תאות נפשו, בראשונה צריך להתחיל 

בחלק המעשה, כי זה נקל ביותר על האדם לשלוט, אבל על המחשבה קשה יותר, שהרי 

ואח"כ  כראוי,  שיהיו  מעשיו  על  האדם  יתגבר  בתחילה  וע"כ  מתרוצצות,  המחשבות 

נפשותיכם"  את  "ועיניתם  של  לבחינה  להגיע  בכדי  ולכן  מחשבותיו,  על  להתגבר  יעבוד 

דהיינו שהנפש תתענה ותתגבר ולא תתפתה לטבע הבריאה, על כך יש שני חלקים, חלק 

שעל  ז)  (פרק  התניא  בספר  וכמובא  ירידה,  לידי  האדם  את  שמביאים  המאכלים  הם  אחד 

ידי אכילת האדם שלא לשם שמים הוא נמשך אל הקליפות וגורם לו לעבור על עבירות 

צריך  התשובה,  של  הבהירות  את  לקבל  בכדי  כן  ועל  הטמאות.  קליפות  לג'  השייכים 

ואינו  האדם,  על  לשלוט  נוגה  לקליפת  יכולת  אין  שעה  באותה  כי  לאכול,  ולא  להתענות 

מחשבות  כנגד  נגד  פעולת  הוא  כי  עינוי,  בשם  נקרא  ולכן  בתשובה.  מלשוב  בעדו  מעכב 

האדם ורצונו, ודבר זה צריך להיות בתחילת השנה, וכל עינוי הנפש היא רוח עצום לנשמה, 

כי בכך מקילים מעליה את עבודתה.



חומש ויקרא  פרשת אמור  אור התורהרעברעב

נזכר  באמצע  אך  חטא,  לידי  הגיע  שהאדם  שברגע  הנפש,  בהתגברות  יש  חלק  ועוד 

מאביו שבשמים והוא מתגבר ומתאפק אזי השי"ת סולח לו, והנה יום הכיפורים היא יום 

סגולה כזאת, שהאדם יכול לקבל על עצמו את כח ההתגברות והיצר הרע לא ימצא אצלו 

מנוח לכף רגלו, וכל עבודת האדם בזה היא אך ורק לעזוב את הגשמיות.

וזהו אומרו "שבת שבתון הוא לכם" פי' התבוננות האדם היא על ידי שבת שבתון, וכך 

יוכל להגיע לשלימות המחשבה של הקדושה.

בשעת האכילה יתקשר עם התענית

וע"ז איתא בגמרא ברכות (דף ח ע"ב) כתיב ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב, 

בתשיעי  ושותה  האוכל  כל  לך  לומר  אלא  מתענין,  בעשרה  והלא  מתענין  בתשעה  וכי 

מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי. ולכאורה בשלמא כאילו התענה בתשיעי 

צריך לומר, אבל מה מועיל במה שנחשב לו שהתענה בעשירי, והרי סוף כל סוף יצטרך 

להתענות בעשירי.

ואפשר לבאר כי באמת עבודתו של אדם היא לצום ביום הכיפורים, אבל האיך יוכל 

דהיינו  יחד,  ועשירי  תשיעי  שיחבר  הוא  הדרך  ולכן  השנה,  כל  במשך  זה  באופן  להתנהג 

וכך  שבתון,  שבת  לבחינת  יגיע  הטבע  חיי  ובתוך  התענית,  עם  יתקשר  האכילה  שבשעת 

יוכל להבדיל בין טוב לרע ובין דבר נכון לדבר שאינו נכון. וזהו אומרם כל האוכל ושותה 

בתשיעי, פי' שאוכל ושותה בתשיעי מחמת ציווי השי"ת, אזי מעלה עליו הכתוב כאילו 

שקישר "תשיעי  מחמת  כתענית  לו  נחשב  האכילה  שבשעת  פי'  ועשירי,  תשיעי  התענה 

ועשירי" גם יחד כנ"ל.



רעגרעג  אור התורה

לימוד מהר סיני להשפיל עצמו אחר הלימוד

ר  בֵּ ַהר ִסיַני ֵלאמֹר דַּ ה בְּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ "ַוְיַדבֵּ

ָתבֹאּו  י  כִּ ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרתָּ  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֶאל 

ְבָתה  ְושָׁ ָלֶכם  נֵֹתן  ֲאִני  ר  ֲאשֶׁ ָהָאֶרץ  ֶאל 

ת  לה'" (כה, א) בָּ ָהָאֶרץ שַׁ

ולכאורה יש לדקדק מה ענין בהר אצל סיני, והרי הר הוא מקום גבוה, ואילו סיני הוא 

מקום נמוך מכל ההרים, ונמצא סתירה מיניה וביה.

ואפשר לומר כי הכתוב מורה לאדם את הדרך ילך בה בעבודת הנפש, דהנה בטבע 

להכניע  עצתו  ואז  דלבא,  גאותא  בו  מתרחב  מיד  בדרגה,  עולה  שהוא  שבשעה  האדם 

עניין  בו  יש  אחד  מצד  דברים,  משני  מורכב  הוא  כי  סיני,  מהר  נלמד  זה  ודבר  עצמו.  את 

קבלת התורה, ומצד שני יש בו עניין הכנעה, ומזה למדים שהאדם צריך להגיע להכנעה 

דייקא באמצעות הלימוד, וזאת כשידע שכל השגתו בלימוד התורה הוא אך ורק מתנה מן 

ועוצם  מכוחו  החידוש  שאין  לדעת  צריך  בתורה  מחדש  וכשהאדם  בזכותו,  ולא  השמים 

ידו, שהרי כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה בסיני (ירושלמי פאה פ"ב ה"ד), וכאשר 

מתדבק  הריהו  השמים,  מן  הוא  מתנה  אם  כי  בזכותו  אינו  בו  שיש  מה  שכל  יודע  האדם 

בהקב"ה ומקיים את מאמר הכתוב שיוויתי ה' לנגדי תמיד (תהילים טז, ח). 



חומש ויקרא  פרשת בהר  אור התורהרעדרעד

וזהו אומרו בהר סיני פי' האדם צריך לזכור תמיד את הר סיני, שהקב"ה נתן לנו את 

כי  יגיעה,  מתוך  להיות  צריך  שהלימוד  וכמובן  הכנעה,  לידי  יגיע  ועי"ז  במתנה  התורה 

באמצעות היגיעה הריהו דולה ומשקה מן הכוחות שחננו הבורא ב"ה.

עוד ענין יש באומרו בהר סיני, כי סינ"י עולה במספר קטן אח"ד, להורות בזה שבסיני 

נתגלה לנו כי ה' אחד ושמו אחד, וכן עולה כמספר אהב"ה, והיינו כי מרוב אהבת הקב"ה 

אלינו נתן לנו את התורה, ועל כן אין שום מקום להתגאות אחר הלימוד. 

בשעת קיום המצוות תהיה אמונתו בהשי"ת
שלא יפסיד כלום מחמת המצוה

ר  בֵּ ַהר ִסיַני ֵלאמֹר דַּ ה בְּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ "ַוְיַדבֵּ

ָתבֹאּו  י  כִּ ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרתָּ  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֶאל 

ְבָתה  ְושָׁ ָלֶכם  נֵֹתן  ֲאִני  ר  ֲאשֶׁ ָהָאֶרץ  ֶאל 

ֶדָך   ְזַרע שָׂ ִנים תִּ ׁש שָׁ ת  לה' שֵׁ בָּ ָהָאֶרץ שַׁ

ֶאת  ְוָאַסְפתָּ  ְרֶמָך  כַּ ְזמֹר  תִּ ִנים  שָׁ ׁש  ְושֵׁ

בּוָאָתּה" (כה, א-ג) תְּ

מה  אלא  מסיני  נאמרו  המצוות  כל  והלא  סיני,  הר  אצל  שמיטה  ענין  "מה  וברש"י 

שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני". 

- ולכאורה קשה דהרי שמיטה היא מצוה הבאה אחת לשבע שנים, ומשא"כ שאר מצוות 

באים בזמן תדיר, וא"כ היה מן הראוי להזכיר על שאר מצוות שנאמרו מסיני, ומדוע נאמר 

כן דייקא על מצות שמיטה.



רעהרעהחומש ויקרא  פרשת בהר  אור התורה

ואפשר לתרץ כי ענין השמיטה היא כדכתיב להלן בפרשה (ויקרא כה, כ) "וכי תאמרו מה 

נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו וצויתי את ברכתי לכם בשנה 

השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים", ולכאורה צל"ד מה הענין בברכה זו.

אך הענין הוא להורות לאדם להתדבק באמונת השי"ת, דהנה במדבר היו בני ישראל 

יום  בכל  מהשי"ת  מבקשים  והיו  המן,  להשפעת  הוצרכו  עת  בכל  כי  אמונה,  של  בדרגה 

שיזמין להם צרכיהם, ולכן היו דבוקים באמונה. אבל כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן 

נעשים  צרכיו  שהזמנת  לדמות  האדם  עלול  ח"ו  כן  ועל  ומזומן,  מוכן  כבר  הכל  הרי  לכם, 

בדרך הטבע, ולא מחמת השגחתו ית"ש.

ולטעם זה צוותה התורה הק' כי פעם בשבע שנים ושבתה הארץ שבת לה', ולא יעשו 

האמונה  אותה  להם  תחזור  ועי"ז  העליונה,  ההשגחה  את  לראות  יצטרכו  ואז  דבר.  שום 

שהיה להם במדבר, ולכן נתייחדה מצות שמיטה שנאמר בה בהר סיני, כי על ידי מצוה זו 

יגיעו לאמונת השי"ת, כדרך שהיה בהיותם במדבר, וזהו ענין פרטותיה של מצות שמיטה, 

דהיינו האמונה בהשי"ת.

כל  אף  מסיני  ודקדוקיה  ופרטותיה  כללותיה  נאמרו  שמיטה  "מה  שפירש"י  וזהו 

המצוות נאמרו כללותיהן ופרטותיהן ודקדוקיהן מסיני", רמז בזה שכדרך מצות שמיטה 

כל  ידי  על  השי"ת  לאמונת  להגיע  אפשר  כן  סיני,  כבמדבר  השי"ת  אמונת  לידי  מביאה 

מצוה ומצוה, כי בשעת קיום המצוה האדם עלול לדמות שבאמצעות המצוה יפסיד את 

דהיינו  בסיני,  שנאמרה  שמיטה  למצות  המצוות  כל  את  השוו  ולכן  דברים,  שאר  או  זמנו 

שכדרך שבמצות שמיטה נאמר וציוותי את ברכתי, כן בכל מצוה ומצוה על ידי שהאדם 

מתדבק בהשי"ת נשפע שפע וברכה.



 אור התורהרעורעו

זיכוך הגוף וקבלת האור על ידי עמל התורה

ְמרּו  שְׁ תִּ ִמְצוֹ ַתי  ְוֶאת  ֵלכּו  תֵּ ֻחּקַֹתי  בְּ "ִאם 

יֶתם אָֹתם..." (כו, ג) ַוֲעשִׂ

ופירש"י אם בחקתי תלכו, יכול זה קיום המצות, כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו, 

הרי קיום המצות אמור, הא מה אני מקיים אם בחקתי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. ואת 

א)  ה  (דברים  שנאמר  כמו  ולקיים,  לשמור  מנת  על  בתורה  עמלים  הוו  תשמרו,  מצותי 

ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. -  ולכאורה צריך ביאור האיך משמע באומרו בחוקותי 

שתהיו עמלים בתורה.

ובפשטות אפשר לומר כי בכדי לדעת את החוקים צריך לעמול בתורה. ואפשר לרמז 

צריך  בתחילה  אזי  התורה,  קיום  לידי  להגיע  חפץ  כשהאדם  דהנה  יותר,  עמוק  דבר  בזה 

שידע מהו משמעות התורה, והנה תורה היא מלשון הוראה, דהיינו כי תכלית התורה היא 

שהאדם ילך בדרך הנכון, ובכדי שיהיה קיום התורה באמת, צריך שיהיה לאדם כלי לקבלו, 

כי מצוות שכליות נקל על האדם לקיים, ואילו החוקים קשה יותר, ועל זה נאמר (תהילים קמח, 

ו) חוק נתן ולא יעבור, ובכדי שהאדם יקיים את החוקים צריך שיהיה בדרגה רוחנית ולהבין 



רעזרעזחומש ויקרא  פרשת בחוקותי  אור התורה

את המשמעות והרגש הרוחני שיש בשעת קיום המצוה. והנה כתיב (ויקרא כה, נה) כי לי בני 

ישראל עבדים, וכדוגמת העבד המעריך את אדונו הריהו עושה את מלאכתו בחשק, וכמו 

בחשק  המצוות  את  מקיים  הריהו  דבר,  כל  של  הרוחנית  המשמעות  את  המבין  אדם  כן 

ובשמחה.

זך  נעשה  שכלו  וגם  גופו  מזדכך  התורה  עמל  ידי  על  כי  בתורה,  עמלים  ענין  וזהו 

קץ  לאין  ונפלאה  גדולה  יתרה  מעלה  וזאת  וזלה"ק:  ה')  (פרק  התניא  בספר  וכמובא  וישר, 

התלויות  מצות  על  ואפי'  מעשיות,  המצות  כל  על  והשגתה  התורה  ידיעת  במצות  אשר 

בדבור, ואפי' על מצות תלמוד תורה שבדבור, כי ע"י כל המצות שבדבור ומעשה הקב"ה 

שהשכל  מלבד  התורה  ובידיעת  רגלה,  ועד  מראשה  ה'  אור  ומקיפה  הנפש  את  מלביש 

מלובש בחכמת ה' הנה גם חכמת ה' בקרבו, מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו מה 

שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה איש כפי שכלו וכח ידיעתו והשגתו בפרד"ס, 

ולפי שבידיעת התורה התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו ומוקפת בתוכם, לכן נקראת 

בשם לחם ומזון הנפש, כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף כשמכניסו בתוכו וקרבו ממש, 

ונהפך שם להיות דם ובשר כבשרו, ואזי יחיה ויתקיים, כך בידיעת התורה והשגתה בנפש 

לאחדים,  והיו  עמו  ומתאחדת  בשכלו  שנתפסת  עד  שכלו  בעיון  היטב  שלומדה  האדם 

נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה מחיי החיים אין סוף ברוך הוא המלובש בחכמתו ותורתו 

שבקרבה, עכלה"ק. - היוצא מזה שעל ידי עמל התורה נהפך שכל האדם למציאות של 

קדושה, וכל הגשמיות שלו נהפך לרוחניות, וזאת כשהוא עמל באופן הנכון, ובפרט אם 

אדם לומד תורה לשמה, אזי כל התחושות וכל השכליים שלו נהפכים לשכל חדש, וזוכה 



חומש ויקרא  פרשת בחוקותי  אור התורהרעחרעח

לקלוט דברים שהם ממעל להשגתו, ועי"ז זוכה לדביקות בהשי"ת.

וזהו אומרו אם בחוקתי תלכו, פי' כאשר המצוות שהם חוקים ואינם מתקבלים על 

השכל הפשוט, יתהפכו אצלכם להיות חלק ממציאות החיים, דהנה בדבר זה יש חילוק 

בין חוקי התורה הק' להבדיל בין חוקי אומות העולם, שבחוקות הגויים אפשר לשנות בכל 

יום את חוקם, ומשא"כ חוקי התורה הק' לא שייך בהם שום שינוי, וכמ"ש (משלי ו כג) כי נר 

מתהפך  כאשר  ולכן  כבי',  א"ס  מאור  הנשפע  אמיתי  דבר  הוא  והאור  אור,  ותורה  מצוה 

הדבר לקדושה נעשה מציאות של תחושת אור נצחית, וזהו אומרו תלכו, דהיינו באור של 

התורה הק' תוכלו ללכת בתמידות, וע"ז פירש"י האיך אפשר להגיע לידי כן, באופן שתהיו 

עמלים בתורה, כי על ידי עמל התורה מתהפכים החוקים להיות חלק ממציאות החיים, 

שהרי על ידי העמל שובר את כח היצה"ר וטבע הגשמי כמובא בזוה"ק.

מצליח  שאינו  שבקדושה  דבר  איזה  על  האדם  רואה  שכאשר  למדים  אנו  ומזה 

צריך  שבקדושה  דבר  כל  להשיג  ובכדי  סיפוקו,  די  כך  על  עמל  שלא  הוא  סימן  להנהיגו, 

להקדים לה עמל התורה, כי כל התורה בנויה על שכליות, וכשאדם עמל בתורה אינו בא 

רק להבין את השכליות, אלא להתדבק באור הקדושה ובנותן התורה, ועל כן אח"כ בשעת 

קיום המצוה לא די בהבנה שכלית, כי אם על ידי הדביקות בהשי"ת, ועל ידי זה יוכל להגיע 

ביגיעה  המצוות  קיום  ע"י  הקודש  לרוח  שזכה  האריז"ל  שאמר  וכמו  קדושה,  של  לרוח 

ובשמחה. – והוא כמו שאמרנו כי בהיות עשיית המצוה מתוך כל מציאותו וחיותו בבחינת 

כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך (תהילים לה, י), לכן נעשה כל מציאות חייו רוח קדושה, וזוכה 



רעטרעטחומש ויקרא  פרשת בחוקותי  אור התורה

לרוח הקודש. ובהיות ששבר את כל המחיצות הגשמיות אזי ביכלתו לראות אפילו דברים 

שלמעלה מהטבע כמובא בספה"ק. 

ולזה הטעם המשילו את התורה לאור, כי באמצעות התורה נותן הקב"ה שכל לאדם 

ושוב אין לו הבדלים והסתר פנים, וזוכה להגיע לידי שמחה פנימית אמיתית, ודבר זה ראו 

אצל הצדיקים שנתקיים בהם הכתוב (שם צז יב) שמחו צדיקים בה', בהיותם עוסקים בכל 

עת במציאות של קדושה, ולכן לא עיכב הטבע בעדם, וזכו לאור העליון.

ואפשר  יוחאי.  בר  שמעון  רבי  של  ההילולא  בזמן  זו  פרשה  קוראים  כלל  בדרך  והנה 

עוסק  והיה  אומנותו,  תורתו  שהיתה  רשב"י  על  ע"א)  יא  (שבת  חז"ל  שאמרו  כמו  בזה  לרמז 

מעלה  רום  מופלא  לאור  זכה  זה  ובאופן  ע"ב),  לג  (שם  במערה  שנטמן  השנים  במשך  בתורה 

אור העליון אור הגנוז אור אין סוף ב"ה, ולהתגלות תורת הסוד על ידו. ולטעם זה נוהגים 

לעשות שמחה ביומא דהילולא של רשב"י, כי כולם חפצים להשתתף בשמחתו ובעמלו.

של  בקריאה  משה  אל  ויקרא  כי  תחילתו,  עם  ויקרא  סדר  סיום  לקשר  אפשר  ובזה 

חיבה, וגילה לו השי"ת, שכל אדם יכול לזכות לבחינת התגלות כזאת, כאשר אם בחוקותי 

תלכו שתהיו עמלים בתורה, ובאופן זה ונתתי גשמיכם בעתם, שעי"ז יושפע שפע אור רב 

ברוחניות וגם בגשמיות. 

הגלות,  של  המציאות  בתוך  הגנוז  אור  האמיתי  לאור  להגיע  שנזכה  יעזור  והשי"ת 

אמן.



 אור התורהרפרפ

  ישועה מן היצה"ר

בתפילת מוסף של ר"ח אומרים "ראשי חדשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם 

בהיותם מקריבים זבחי רצון ושעירי חטאת לכפר בעדם זכרון לכולם יהיו ותשועת נפשם 

מיד שונא".

ואפשר לפרש בדרך רמז ראשי חדשים לעמך נתת, פי' הקב"ה נתן לאדם ראש וגם 

חדשים, היינו שיש לו לאדם ראש ומוח וגם ענין התחדשות, ועי"ז צריך שיהא זמן כפרה 

לכל תולדותם, והאיך יעשה האדם כן לזה המשיך בהיותם מקריבים זבחי רצון, פי' כאשר 

ותשועת  נעשה  ובזה  כפרה,  לידי  לבא  זוכים  הגשמיות,  הרצונות  את  ומבטלים  זובחים 

נפשם מיד שונא, פי' על ידי זה נושעים מהיצה"ר שהוא שונא של האדם.

 

 



רפארפא  אור התורה

המתקשר ומתדבק בהקב"ה אין הצרות רודפים אחריו

שֹׂן  ְושָׂ ְמָחה  ְושִׂ אֹוָרה  ָהְיָתה  הּוִדים  "ַליְּ

ִויָקר" (אסתר ח, טז) 

ודרשו חז"ל (מגילה טז, ע"ב) אורה זו תורה וכן הוא אומר (משלי ו, כג) כי נר מצוה ותורה אור, 

שמחה זה יום טוב וכן הוא אומר (דברים טו, יד) ושמחת בחגך, ששון זו מילה וכן הוא אומר 

כל  וראו  י)  כח,  (דברים  אומר  הוא  וכן  תפילין  אלו  ויקר  אמרתך,  על  אנכי  שש  קסב)  קיט,  (תהילים 

תפלין  אלו  אומר  הגדול  אליעזר  רבי  ותניא  ממך,  ויראו  עליך  נקרא  ה'  שם  כי  הארץ  עמי 

שבראש. - וצריך ביאור מה שייך ענין של מילה ותפילין יחד עם השמחה.

ואפשר לומר כי השמחה נובעת כשהאדם יוצא מאפילה לאור גדול מצרה לרווחה, 

המילה  עצם  כי  והיינו  רב,  שלל  כמוצא  אמרתך  על  אנכי  שש  כתיב  מילה  במצות  והנה 

כואב לרך הנימול, אבל בסוף דבר הריהו מקושר עם הקב"ה, ונמצא שבתחילה יש כאב 

וצער ולאחר מכן יש שמחה וששון בהתקשרות עם קוב"ה, וכמו כן בכל צרה בתחילה יש 

צער ויסורים ולאחמ"כ זוכה להגיע אל השמחה, ובזה נתיישב טעם אומרו וששון שהיא 

מילה.

ואומרו ויקר אלו תפילין, כי ענין התפילין היא כמו שאומרים בנוסח לשם יחוד "וצונו 

לבנו  ומחשבות  תאוות  בזה  לשעבד  הלב  נגד  ושהיא  הנטויה  זרוע  לזכרון  היד  על  להניח 



ימי הפורים  אור התורהרפברפב

לעבודתו ית"ש ועל הראש שהיא כנגד המוח שהנשמה שבמוחי עם שאר חושי וכוחותי 

כולם יהיו משועבדים לעבודתו ית"ש". ונמצא שכל ענין הנחת תפילין היא בכדי להתקשר 

עם הקב"ה, וכל סיבת נפילות האדם היא מחמת חסרון ההתקשרות עם הקב"ה, כי כשאדם 

מתנהג על פי שכלו ונוטה אחר תאוותיו הריהו שוכח מקוב"ה כבי' ועל ידי זה נופל ברשת 

היצה"ר, אבל כשהאדם יתקשר תמיד עם השי"ת, שוב לא יוכל לבוא לידי נפילה.

אין  התפילין,  כענין  הקב"ה  עם  מקושר  שכשהאדם  תפילין,  אלו  ויקר  הרמז  וזהו 

הצרות רודפים אחריו, ויהיה תמיד בשמחה, והנה ההתקשרות היא יקרה וחשובה, ולכן 

אמרו "ויקר" אלו תפילין, כי הם מורים על ההתקשרות היקרה.

להפך מקרירות ליקר

את  לקרר  עמלק  שבבחינת  הרע  היצר  דרך  כי  תפילין",  אלו  באומרו "ויקר  רמז  עוד 

האדם, וכמו שכתוב (דברים כה, יח) "אשר קרך בדרך", וזה היה החורבן שהביאם היצה"ר לידי 

קרירות הנרמז בתיבת ויקר, אבל אח"כ כשהפכוהו לענין יקר וחשוב על ידי מצוות תפילין, 

או אז זכו לישועה.

קיום מצות הדביקות בזמן פנוי

עוד רמז יש בזה, דהנה לפעמים האדם מבלה את זמנו לריק, ומשא"כ באם באותה 

עת הריהו מחשב בדברי תורה או בדביקות השי"ת הוא מקיים מצוה, והנה מצות אהבת 

השי"ת שייכת בכל רגע ורגע, ובכל מקום הילוך האדם יש ביכלתו לקיים מצוה זו, וכבר 

במחשבה,  שייך  וזה  להשי"ת,  והקשר  הדביקות  על  מורים  שהתפילין  למעלה  הבאנו 



רפגרפגימי הפורים  אור התורה

ומשא"כ באם אינו עושה כן הוא מאבד את זמנו.

ולכן אמרו "ויקר אלו תפילין", פי' על ידי הדביקות שבאמצעות התפילין הריהו מנצל 

את הזמן היקר ההולך לאיבוד וממלא אותו במצות אהבת השי"ת ודביקות השי"ת. ובאם 

לא מבלים את הזמן היקר אינם באים כל מיני צרות, ולכן בשעת הישועה נאמרה פסוק 

זה. 

לדרוש בטובת חבירו

הּוִדי... ּדֵֹרׁש טֹוב ְלַעּמוֹ, ְודֵֹבר  י ָמְרדֳַּכי ַהיְּ כִּ

לֹום ְלָכל-ַזְרעֹו" (אסתר י ג).  שָׁ

לו,  לעזור  קשה  אם  ואפילו  חבירו,  על  טוב  לחשוב  צריך  האדם  דהנה  בזה  הרמז 

בכל זאת צריך לדרוש ממנו על הצטרכותו, וזהו דורש טוב לעמו, פי' לדרוש ולבקש על 

הצטרכות עמו, ועל ידי זה ודובר שלום לכל זרעו, שבאופן זה היה יכול להביא את השלום 

ואת הישועה לכלל ישראל.

ענין התחפושת רמז לתיקון המידות

נהגו ישראל להתחפש בפורים, ואפשר לומר טעם הדבר כי על ידי ההתחפשות לא 

מכירים את האדם ויכול להידמות לאחר, והנה בדרך כלל קשה לאדם להתגבר ולהכניע 

הרי  לו  אומרים  ולכן  הטבע,  את  לשנות  יוכל  ולא  זה  בטבע  שנברא  בטענה  מידותיו,  את 

ובפורים  להשתנות,  תוכל  וכך  טובים,  במעשים  אחר  לאיש  ולהידמות  להתחפש  אפשר 

את  ולתקן  שינוי  לידי  לבוא  לאדם  המוכשר  הזמן  הוא  ברצון  התורה  את  כשמקבלים 



ימי הפורים  אור התורהרפדרפד

דשמיא  סייעתא  השי"ת  לו  יתן  זאת  בכל  לפנים,  רק  זאת  עושה  אם  ואפילו  מידותיו, 

ובאמת יצליח.

קבלת התורה בפורים על ידי אחדות וקירוב הלבבות

נֹות  ּוַמתָּ ְלֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ָמנֹות  לַֹח  "ּוִמשְׁ

ָלֶאְבֹיִנים" (אסתר ט, כב)

והרי  פורים,  לנס  לאביונים  ומתנות  מנות  משלוח  מצות  שייך  מה  צל"ד  לכאורה 

הגזירה היתה מחמת התרחקותם מהשי"ת, והיה להם חסרון באמונה, וא"כ היה מן הראוי 

לעשות דבר המורה על האמונה וכגון לקרות עשרת הדברות וכדו', ומה הענין במשלוח 

מנות ומתנות לאביונים.

העמים"  בין  ומפוזר  מפורד  אחד  עם  "ישנו  לאחשורוש  אמר  המן  כי  לומר  ואפשר 

(שם ג, ח), והיינו שעל ידי פירוד לבבות יש בכוחו לשלוט בבני ישראל, ועל כן ביום הפורים 

צריך לתקן ענין זה, ולכן תיקנו משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, בכדי להרבות 

אהבה ורעות.

והנה כתיב (שם ט, כז) "קיימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם". ודרשוהו חז"ל (שבת פח, 

מתן  בשעת  והנה  קבלו.  שכבר  מה  קיימו  אחשורוש,  בימי  קבלוה  דהדר  התורה  על  ע"א) 

ולכן  אחד",  בלב  אחד  "כאיש  ופירש"י  ההר,  נגד  ישראל  שם  ויחן  ב)  יט,  (שמות  כתיב  תורה 

להיות  בכדי  לאביונים  ומתנות  מנות  משלוח  מקיימים  התורה  קבלת  זמן  שהוא  בפורים 

כאיש אחד בלב אחד.



רפהרפה  אור התורה

 בדיקת חמץ תיקון לחטא עץ הדעת

כמובא  חמץ,  לבדיקת  פתיתים  עשרה  מכינה  שהאשה  המנהג  טעם  לומר  אפשר 

הנשים  נהגו  ולכן  הדעת,  עץ  חטא  את  לתקן  בכדי  היתה  מצרים  גלות  ענין  שכל  בס"ח 

להכין את הפתיתים בכדי לתקן את חלקם בחטא עץ הדעת, ואח"כ האיש בודק ומבער 

בכדי לתקן את חלקו.

חורבן ביהמ"ק בעוון הגאות וזוהי ענין ביעור חמץ

בגמרא פסחים שנינו (דף ב ע"א) "אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר". ובגמ' 

וחיפוש  מחיפוש  ומציאה  ממציאה  מציאה  למדנו  חסדא  רב  אמר  מילי  הני  מנא  ע"ב)  ז  (דף 

ימים  שבעת  יט)  יב,  (שמות  הכא  כתיב  ממציאה,  מציאה  מנר  ונרות  מנרות  וחיפוש  מחיפוש 

שאר לא ימצא בבתיכם, וכתיב התם (בראשית מד, יב) ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא, 

ומציאה מחיפוש דידיה, וחיפוש מנרות דכתיב (צפניה א, יב) בעת ההיא אחפש את ירושלים 

בנרות, ונרות מנר דכתיב (משלי כ, כז) נר ה' נשמת אדם חפש כל חדרי בטן. – וצריך ביאור 

מדוע נקטו דייקא את הפסוק אחפש את ירושלים בנרות.

ואפשר לומר בדרך רמז כמו שאמרו חז"ל (יומא ט ע"ב) כי בית המקדש השני חרב בעוון 



בדיקת חמץ.  אור התורהרפורפו

שנאת חנם, ועוד איתא בגמרא (ב"מ ל ע"ב) מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא התנהגו 

לפנים משורת הדין. והנה שנאת חינם באה מתוך גאוה וכעס וכדו', וידוע כי חמץ רומז על 

גאוה וכדוגמת החמץ שדרכה לתפוח, ומצה רומז על ענוה.

את  אחפש  ההוא  בעת  הפסוק  את  דייקא  חמץ  בבדיקת  חז"ל  נקטו  מדוע  יובן  ובזה 

ירושלים בנרות, כי כדרך שבאותה שעה ביקש הקב"ה לבער מהם ענין הגאות ולהביאם 

צריך  לגאוה  הרומז  החמץ  בבדיקת  כן  בנר,  חיפוש  הלשון  את  המשילו  וע"ז  ענוה,  לידי 

שיהא החיפוש דייקא לאור הנר, והבן.

 

 



רפזרפז  אור התורה

ענין מים בליל הסדר

שהוא  כרפס  טבילת  וענין  הסדר,  בליל  פעמים  ב'  ידים  לרחיצת  טעם  כרפס.  ורחץ 

פרי האדמה בתוך מי מלח, אפשר לומר כי גזירת המצרים היתה במים וכמ"ש (שמות א, כב) 

כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, וכשנולד משה רבינו ע"ה נעשה עמו נס במים, וכן נס 

קריעת ים סוף היה במים, ולטעם זה לכן נוטלים ידים ב' פעמים עם מים, וכן טובלים דבר 

שמברכים עליו בורא פרי האדמה במי מלח, לרמוז על אדם שיסודו מעפר, שנעשה עמו 

נס בתוך הים שהם מים מלוחים.

כל דצריך ייתי ויפסח

דצריך  כל  וייכול  ייתי  דכפין  כל  דמצרים  בארעא  אבהתנא  אכלו  די  עניא  לחמא  הא 

ייתי ויפסח. וצריך להבין מה השייכות בין הא לחמא עניא, להמשך אמירתו כל דכפין ייתי 

וייכול.

מכונס  בהיותו  העני,  את  מבין  אינו  העשיר  כלל  בדרך  כי  צחות  בדרך  לומר  ואפשר 

בתוך עצמו ואינו חושב על צרת השני, וע"ז נאמר (דברים לב, טו) וישמן ישורון ויבעט, שכשיש 

לאדם הון רב עלול היצה"ר להביאו לידי גאות, ומשא"כ העני שקשה לו הוא מבין גם את 



חג הפסח  אור התורהרפחרפח

צרת השני. וכן מובא באלשיך הק' כי אנשים החיים חיי רווחה ומותרות וכו' יקשה עליהם 

לפעול בנפשם לפרוס מלחמם גם לעני.

ולכן התחיל בעל הגדה הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים. ובהיות 

שאנו אוכלים לחם עוני, אפשר להבין גם את השני, ועל כן כל דכפין ייתי וייכול כל דצריך 

ייתי ויפסח. 

ענין אכילת מצה ושמירה מן החימוץ
בכדי להחיש את הגאולה

מצה זו שאנו אוכלים על שום מה. על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ 

לט)  יב  שנאמר (שמות  וגאלם  הוא  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  עליהם  שנגלה  עד 

ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו 

עיקר  את  מסמל  הבצק  מדוע  להבין  צריך  ולכאורה  להם.  עשו  לא  צדה  וגם  להתמהמה 

ענינו של חג הפסח בשמירה מן החימוץ והידור מצות מצה, והרי הוא בסך הכל דבר טכני 

שלא הספיק להחמיץ עד שגאלם הקב"ה, ומפני מה עושים זכר דייקא לענין זה.

ונראה לבאר דהנה בשעת קושי השעבוד כשבא משה רבינו ע"ה לבשר לבני ישראל 

על הגאולה כתיב (שמות ו, ט) ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, ועל כן בכדי 

להראות לבני ישראל מהו ענין קרבת הגאולה, הוציאם הקב"ה בדיוק בשעת אפיה לאחר 

לישת הבצק, ובזה נוכחו לדעת כי ברגע המיועד לגאולה אין הקב"ה מתמהמה אלא גואל 

מיד.



רפטרפטחג הפסח  אור התורה

בכדי  המצות,  ובאפיית  החימוץ  מן  בשמירה  זה  לענין  דייקא  זכר  עושים  כן  ועל 

להורות לדורות שבשעת צרה אין להתייאש אלא צריך להמתין ולצפות לישועת השי"ת, 

ובחג הפסח אנו מודים להשי"ת על שהוציאנו מעבדות לחירות, וימשיך להוציא אותנו גם 

מהקשיים של עכשיו.

שהוא  כל  ספק  אפילו  שיהיה  אסור  כי  במשהו,  אפילו  חמץ  איסור  טעם  יובן  ובזה 

ע"א)  יז  (ברכות  ז"ל  אומרם  וזהו  בה,  פוסלת  הדקה  מן  דקה  מחשבה  ואפילו  הגאולה,  בענין 

"גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעיסה וכו'", והיינו כי השאור 

שהוא היצה"ר מפריע לאדם להתדבק במחשבת אמונת השי"ת, ולכן צריך להיזהר אפילו 

ממשהו חמץ.

בליל הסדר יעורר בקרבו מדת הכרת הטוב
ע"י דיבורים של חסד

הנה בתורה נקרא החג בשם חג המצות, ואילו אנחנו קוראים בשם חג הפסח, ופירשו 

בספה"ק כי אנו אנחנו מבטאים את ההערכה שיש לנו כלפי הקב"ה, כמו שכתוב (שמות יב, כז) 

ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת 

המצות  חג  בשם  אותו  קורא  הקב"ה  אבל  פסח,  השם  את  קוראים  אנו  ולכן  הציל,  בתינו 

בכדי להעריך את בני ישראל שיצאו מיד ואפילו שלא הספיקו לגמור את אפיית בצקם, 

והיינו שקיבלו מיד את עול מלכותו, לכן קראו הקב"ה בשם חג המצות.

הרי מזה כי האמונה הזאת וענין הכרת הטוב הוא הקשר בין האדם לבורא, וזה היסוד 

של חג הפסח, וכשאדם מתחבר לקוב"ה באופן כזה הריהו ממשיך את הגאולה, כי גלות 



חג הפסח  אור התורהרצרצ

הוא הסתר פנים וגאולה היא גילוי פנים, וכשאדם מעריך את טובתו של השני נעשה גילוי 

פנים, וכשיש גילוי פנים נמשך השפע מלמעלה.

ייתי  דצריך  כל  וייכול  ייתי  דכפין  כל  פסח  בליל  שאומרים  מה  לפרש  אפשר  ובזה 

יושב  כשהוא  כזאת  בשעה  אותו  שומע  מי  שהרי  זו,  אמירה  על  יקשה  ולכאורה  ויפסח. 

יועיל  לא  כן  יעשה  אם  וגם  חנוכה,  בנרות  כמו  ביתו  מחלון  לצעוק  יצטרך  ואולי  בביתו, 

שהרי אין דרכם של בני אדם ללכת בחוץ בשעה זאת. אכן באמירה זו יש ב' כוונות, וחוץ מן 

הכוונה הפשוטה, הענין הוא לעשות פעולה של חסד ואפילו באמירת דיבורים. ואומרים 

בדור  כי  בזה  לנו  להורות  במצרים"  לפרעה  היינו  "עבדים  אמירת  קודם  דייקא  זה  דיבור 

ההוא היינו עבדים, ויוציאנו הקב"ה משם וכו', אבל עתה צריכים אנו לצאת בעצמינו, ולזה 

מקדימים לומר כל דכפין ייתי וייכול, כי על ידי אמירת דיבורים של חסד יתעורר בקרבו 

החסד  שבאופן  לומר  ממשיכים  ולכן  לגאולה,  יזכו  זה  ובאופן  השנה,  כל  למשך  זו  מדה 

הנ"ל אע"פ שבעת הזאת "השתא עבדי" פי' עכשיו אנחנו עבדים בגלות, אבל לשנה הבאה 

נהיה בני חורין, על ידי מדת החסד והציפוי לגאולה. 

הישועה באמצעות האמונה והתדבקות בהשי"ת

והיא שעמדה לאבותינו ולנו וכו' והקב"ה מצילנו מידם. אפשר לפרש בזה שעל ידי 

ולנו,  לאבותינו  שעמדה  "והיא"  אומרו  וזהו  צרותיו,  מכל  נושע  האדם  בהשי"ת  האמונה 

וממשיך לפרש שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, פי' הנסיונות והצרות הם בכל דור 

ודור, אבל אופן הישועה הוא כאשר והקב"ה, פי' כשהאדם מתדבק באמונה בקוב"ה, על 

ידי זה מצילנו מידם, כי הישועה היא מכח האמונה.



רצארצא  אור התורה

דביקות בהשי"ת ובקשות בשעת השירה

בוזי.  בן  יחזקאל  ראה  שלא  מה  הים  על  שפחה  ראתה  בשלח)  פרשת  (מכילתא  חז"ל  אמרו 

הביאור בזה כי כל אחד הגיע לאיכות רוחנית, וניתנה לו מתנה מן השמים שיוכל לראות 

דברים נשגבים ונעלמים, וכל אחד אמר זה קלי ואנוהו (שמות טו ב), וזאת מחמת שהיה להם 

ביטול והכנעה והתחברות לקב"ה, כי דבר זה מביא את הגילוי, וככל כמה שהאדם מחובר 

רבה  בשמחה  בציבור  השירה  את  זה  בליל  לומר  נהגו  ולכן  יותר,  הגילוי  אל  זוכה  למעלה 

ובהתעוררות, בכדי לקבל את אותם ההמשכות שהיו בשעת קריעת ים סוף.

לפניו  עשה  במצות,  לפניו  התנאה  ואנוהו,  אלי  "זה  ע"ב)  קלג  (שבת  בגמרא  איתא  והנה 

סוכה נאה, ולולב נאה, ושופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה, וכתוב בו לשמו בדיו נאה, 

בקולמוס נאה, בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין". ואפשר לרמוז בזה כי נאה הוא נוטריקון 

אנא ה', והיינו שבשעת אמירת השירה אנו מבקשים מהשי"ת שיהיה איתנו, וזהו ענין הנוי 

כשהאדם מחובר לקדושה, ומדובק בקוב"ה. והנה מובא שבזכות האמונה זכו לביזת הים 

ונשפע להם פרנסה, והשי"ת יעזור שיושפע שפע פרנסה רוחנית ופרנסה גשמית, ושפע 

ברכה והצלחה.
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 לאחר י"ג שנה במערה נוכח לראות
שבכל דבר יש חלק טוב

הדין".  מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני  יכול  שמעון  ר'  "אמר  ע"ב)  מה  (סוכה  בגמרא 

ולכאורה צ"ב במה גדול כוחו של רשב"י בזה יותר משאר התנאים. ועוד צל"ד באיזה אופן 

יכול לפטור את כל העולם כולו מן הדין.

חזו  "נפקו  וז"ל:  דרשב"י  במעשה  ע"ב)  לג  (שבת  בגמרא  דאיתא  בהקדם  לבאר  ואפשר 

אינשי דקא כרבי וזרעי אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה כל מקום שנותנין עיניהן 

מיד נשרף יצתה בת קול ואמרה להם להחריב עולמי יצאתם חיזרו למערתכם הדור אזול 

קול  בת  יצתה  חדש  עשר  שנים  בגיהנם  רשעים  משפט  אמרי  שתא  ירחי  תריסר  איתיבו 

ואמרה צאו ממערתכם נפקו כל היכא דהוה מחי רבי אלעזר הוה מסי רבי שמעון אמר לו 

בני די לעולם אני ואתה בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני 

אסא ורהיט בין השמשות אמרו ליה הני למה לך אמר להו לכבוד שבת ותיסגי לך בחד 

יתיב  ישראל  על  מצות  חביבין  כמה  חזי  לבריה  ליה  אמר  שמור  כנגד  וחד  זכור  כנגד  חד 

דעתייהו", עכ"ל הגמרא.

והענין בזה כי בשעה שיצא רשב"י מן המערה היה פלא בעיניו האיך אנשים מתעסקים 

בדברים פשוטים בשעה שבאותו זמן אפשר לעשות ענינים גבוהים ורמים, ולכן כל מקום 

שנותנים עיניהם מיד נשרף, אבל לאחר שהיו במערה עוד י"ב חודש הגיע להשגה שאפשר 

לעבוד את השי"ת גם בתוך חיי הטבע.
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מדאני  תרי  נקיט  דהוה  סבא  ההוא  חזו  שבתא  דמעלי  פניא  בהדי  אמרו  זה  ולטעם 

אסא ורהיט בין השמשות אמרו ליה הני למה לך אמר להו לכבוד שבת ותיסגי לך בחד, 

חד כנגד זכור וחד כנגד שמור. והיינו שבראותם שלוקחים בדי הדס ומקיימים בהם מצוה 

הבינו שבכל דבר שעושים בעולם אפשר לקיים מצוות ולעבוד את השי"ת, ולכן אמר ליה 

לבריה חזי כמה חביבין מצות על ישראל יתיב דעתייהו.

להריח  שנועד  ובהיות  למאכל,  הראוי  פרי  אינו  הוא  הדס  כי  בזה  לרמז  בדעתי  ועלה 

ואפשר לברך עליו זוהי חשיבותו, והיינו שאפשר למצוא את החשיבות בכל דבר בבריאה 

את  דבר  בכל  לראות  יוחאי  בר  שמעון  רבי  של  החידוש  היה  וזה  בעקיפין,  או  במישרין 

הרוחניות שבו ואפילו באילני סרק, וכמו כן היה מוצא את החשיבות אפילו אצל אנשים 

בהם יש  גם  בפנימיות רצונם נראה כי  נתבונן  שאין להם שום דבר, אבל כאשר  פשוטים 

רוחניות מסוימת.

ובזה יובן מאמר רשב"י "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין", בהיות שהיה 

את  למצוא  אפשר  נברא  שבכל  להשגה  הגיע  זאת  ולאחר  במערה,  שנים  י"ג  שמעון  ר' 

חלק הטוב, ובאופן הזה היה יכול לפטור את כל באי העולם מן הדין, על ידי לימוד זכות 

שבכולם יש חלק טוב.

ר' שמעון שבת לה' קודש

קודש".  לה'  שבת  שמעון  ר'  אוף  קודש  לה'  שבת  "מה  ע"ב)  קמד  דף  (ח"ג  בזוה"ק  איתא 

ולכאורה צ"ב מה השייכות בין רשב"י לבין השבת.

היה  ובשבת  חרובים  עץ  לו  נברא  במערה  רשב"י  שכשהיה  כמובא  לבאר  ואפשר 

מתהפך לתמרים וחרובין לימות החול. ונמצא שהיו לו חרובים עם מים ותמרים עם מים, 

והרמז בזה כי מ'ים ח'רובים ר"ת מ"ח, והיינו שהשפיע לו הקב"ה מח מיוחד, ובשבת היה 
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לו תמרים עם מים, והרמז בזה כי ת'מרים מ'ים ר"ת ת"ם, דהיינו שהיה לו בחינת תמימות, 

והיא בעצם עליה גבוהה יותר מבחינה רוחנית, וכדאיתא במכילתא (פרשת יתרו) שכשתבוא 

מאוד,  גבוהה  בדרגה  הוא  התמר  כן  וכמו  עשויה,  מלאכתך  כל  כאילו  בעיניך  תהא  שבת 

נתן  הזאת  המתנה  ואת  דבר,  שום  לעשות  יצטרך  שלא  פרנסתו  את  לו  מזמין  שהקב"ה 

הקב"ה לבני ישראל במצות השבת, אכן אצל הצדיק קיימת מתנה זו כל ימות השבוע, כי 

תמיד בעיניו כאילו מלאכתו עשויה.

ובזה מובן דברי הזוה"ק מה שבת לה' קודש אוף ר' שמעון לה' קודש, כי רבי שמעון 

בר יוחאי היה הדוגמא של השבת בכל ימות השבוע.

מוסר השכל הנלמד ביום ל"ג בעומר

הנה שני ענקי רוח מוזכרים בהקשר לל"ג בעומר, ר' עקיבא ור' שמעון בר יוחאי.

איתא בגמרא (יבמות סב ע"ב) "אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא 

מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם 

עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי 

אלעזר בן שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה".

מזה למדים מוסר השכל, רואים אצל ר' עקיבא שמסר נפשו על העמדתם של אלפי 

מסלק  אלא  אותם,  שפקד  הגדול  האסון  לאחר  בקרבו  ונשבר  נופל  אינו  והוא  תלמידים, 

את היאוש ממנו, ומיד מחפש דרך האיך לבנות מערכת מחודשת ומבוססת, ועל כן בא 

לדרום להעביר את תורתו. ברצונו לקיים את מאמר המשנה במסכת אבות (פ"א מ"א) "משה 

קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי 

כנסת הגדולה", וכמו כן ר' עקיבא לא נשבר בקרבו אלא מיד המשיך את המסורה למסור 
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ולהורות את תורתו של הקב"ה.

הדמות השניה היא ר' שמעון בר יוחאי, ואיתא בגמרא (סוכה מה ע"ב) "אמר ר' שמעון בן 

ומסירות  ותפילה  תורה  בכח  וזאת  הדין".  מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני  יכול  יוחאי 

נפש שהיו בו. כי רשב"י הגיע לגילוי סודות התורה ולחיבור הזוהר בתנאים קשים, על ידי 

ניתוק מהמשפחה והסביבה בהיותו במערה (שבת לג ע"ב), ומתוך הסבל צמח והתעלה והגיע 

להישגים גבוהים, זוהי עבודה של קדושה. - ומזה אנו למדים כי כשאדם מצוי בלחץ או 

במצוקה, עליו לכוון עצמו לעבודה של קדושה, ומתוך כך יתעלה.

עלה מעלות רמות כי בתוך הקושי מצא את האור

לישראל  יורד  המן  היה  לא  מה  מפני  אומר  שמעון  "ר'  בהעלותך)  פרשת  (ספרי  חז"ל  אמרו 

פעם אחת בשנה כדי שלא יופכו את פניהם מאביהן שבשמים". מזה רואים שהיה לרשב"י 

קשר פנימי וחזק לקוב"ה שהרי בדרך הטבע כשאדם נמצא במצוקה וקשה לו לא פועלים 

אצלו כלי החשיבה, ואילו אצל רבי שמעון בר יוחאי אנו רואים שאדרבה בשעות הקשות 

עלה ונתעלה למעלות רמות.

והטעם לזה בהיות רשב"י קשור לנקודת האמונה, כי באם אדם יודע שכל דבר הוא 

השגחה עליונה הריהו מחובר לקדושה ולא לטבע, ולזה אומרים בזמר בר יוחאי, "נעשה 

שביקש  ברגע  אך  החטא,  עד  בקדושה  כולו  היה  הראשון  אדם  כי  בעבורך",  נאמר  אדם 

להיות כמו הקב"ה כמ"ש (בראשית ג, ה) "והייתם כאלוקים יודע טוב ורע", באותה שעה נכנס 

בקדושה.  מציאותו  כל  היתה  שמעון  רבי  אצל  ומשא"כ  הכל,  ונעלם  נשבר  ואז  גאוה,  בו 

וכמשל לעבד המלך שהוא מתמסר מאוד לעבודת המלך, שאז אין חילוק אם עבודתו היא 

לסחוב אבנים או לנקות מרגליות, ובלבד שהוא עושה נחת רוח למלך, וכמו כן רשב"י לא 
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היה לו שום רצון עצמי, כי אם היה חפץ לעשות נחת רוח למלך מלכי המלכים, ואם צריך 

להיות בתוך מערה, עשאו בשמחה רבה, ובלבד שיהא נחת רוח לקוב"ה.

וע"ז נאמר (שמות כ, כ) "בכל מקום אשר אזכיר שמי אבוא אליך וברכתיך", כי השראת 

שמו.  את  ולהזכיר  ב"ה  הבורא  רצון  לעשות  מבקשים  כאשר  מקום  בכל  היא  השכינה 

ומטעם זה זכה רשב"י לגלות את סודות התורה. וזהו נעשה אדם נאמר בעבורך, כי הוא 

השלים את בריאת האדם, שבכל עת ביקש אך ורק לעשות נחת רוח לפניו ית'.

וכן  דמיא.  ועינא  חרובי  להו  איברי  ע"ב)  לג,  (שבת  ז"ל  במאמרם  לרמז  אפשר  זה  ודבר   

יבש  פרי  הוא  החרוב  כי  בזה  הרמז  למאכלו",  וחרוב  לו  מעיין  נברא  בזמר "ושם  אומרים 

מבחוץ, אבל בתוכו יש דבש, וכמו כן זה היה מהותו של רבי שמעון בר יוחאי שמצא את 

הדבש בתוך המציאות חורב ויבישות בהיותו במערה.

והנה מובא שרשב"י היה נשמת משה בלוחות שניות, והיינו כי אצל משה רבנו ע"ה 

כתיב (במדבר יב, ג) "והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה", וכמו כן אצל 

רבי שמעון היה בחינת ענוה, ועל ידי הענוה האדם מקבל כח עליון, ואינו נלחץ משום דבר, 

בכח  וזאת  ע"ב),  מה  (סוכה  הדין  מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני  יכול  שמעון  ר'  אמר  ולכן 

אמונה הפשוטה הפוטר את הכל.

תלמידי רשב"י נהגו כבוד זה בזה

מצינו אצל רשב"י ותלמידיו שהיו נוהגים כבוד זה בזה, וכלשון הזוהר (ח"ג דף רכא ע"ב, תיקו"ז 

אילו לא אתינא לעלמא אלא למשמע דא דיי, והיינו שהיה אחד שמח  ו דף כג ע"ב, דף קמ ע"א) 

בדברי חבירו. וזוהי מטרת האדם ללמוד מהנסיון ולהתעלות, ומצינו כי גילוי תורת אמת 

ל"ג בעומר
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על ידי רשב"י היתה בשעה ששלשת רבעי גופו היו בתוך הקרקע, ומזה למדים שלא יאמר 

האדם אהיה מושלם כאשר הכל יהיה מסודר, כי אצל רשב"י מצינו שדייקא על ידי הסבל 

שלא  הקדושה,  עבודת  וזוהי  התורה,  סודות  את  ולגלות  גבוהים,  ענינים  להשיג  הצליח 

והשי"ת  יחד.  ולהתעלות  הקדושה  אל  להעלותו  אם  כי  הגשמיים,  הדברים  מן  להילחץ 

יעזור שיהא נשפע שפע ברכה.

לזכור ולשמור את הדברים הרוחניים

הנה זוהר הוא לשון אור, וכן זוה"ר אותיות ז"ו ה"ר, רמז על הר סיני שבו קבלנו את 

הוא  האור  והתגלות  שבתורה,  הפנימי  החלק  שהוא  הנסתר  את  גילה  ורשב"י  הנגלה, 

הפירוד  ואת  לדביקות,  מהפכים  הלחץ  ואת  בהשי"ת,  לאמונה  הפחד  את  כשמהפכים 

לרצונות  הטבעיים  רצונותיו  את  מהפך  כשאדם  כי  לאחדות.  מהפכים  השלילי  והרגש 

רוחניים, הריהו מתעלה ומגיע לתכלית האמיתי.

חזו  שבתא  דמעלי  פניא  בהדי  רשב"י,  של  המעשה  בהמשך  (שם)  בגמרא  רמזו  וע"ז 

ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא, [פי' שני בדים של הדס], ורהיט בין השמשות, אמרו ליה 

הני למה לך, אמר להו לכבוד שבת, [שאלוהו] ותיסגי לך בחד, [והשיב] חד כנגד זכור, וחד כנגד 

החיוביים,  הדברים  את  תמיד  לזכור  צריך  שהאדם  הקדושה,  מעלת  נרמז  ובזה  שמור. 

בהדס  כנרמז  רוח,  נחת  מתוך  וזאת  מעשה,  בשעת  להפעילם  שיוכל  כדי  אותם  ולשמור 

המפיץ ריח טוב ונעים. ועוד ההדס נראה כצורת עין, לרמז שמתוך שהאדם יתבונן תמיד 

בהשגחה הפרטית, הוא יזכור וישמור את הדברים הרוחניים ואת המצוות מתוך שמחה 

שפע  עלינו  ויושפע  וחדווה,  שמחה  מתוך  רוחניות  להנהגות  שנזכה  רצון  ויהי  רוח.  ונחת 

ברכה.

ל"ג בעומר



רצטחומש במדבר  פרשת יתרו פרשת יתרו אור התורה  רצטטטרצטטטחומש במדבר  אוור התורה



שאשא  אור התורה

החיבה לבני ישראל

אֶֹהל  ר ִסיַני בְּ ִמְדבַּ ה בְּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ "ַוְיַדבֵּ

ִנית  ָנה ַהשֵּׁ שָּׁ ִני בַּ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהשֵּׁ מֹוֵעד בְּ

ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר" (א, א)

וברש"י: ”במדבר סיני, באחד לחדש מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה, כשיצאו 

כשנפלו בעגל מנאן לדעת מניין הנותרים וכשבא להשרות שכינתו עליהם  ממצרים מנאן 

מנאם: באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר מנאם”.

עניין החיבה הוא כיון שבני ישראל במציאות שלהם הם קשורים לקב”ה שנאמר (דברים 

רבה  עבודה  לעשות  יכול  עבד  לעבד -  בן  בין  הבדל  יש  אלוקיכם”.  לה'  אתם  א) ”בנים  יד, 

יותר מהבן והאדון יאהב אותו, אך זו לא אהבה טבעית לעומת המציאות של בן, שבן זה 

המציאות הפנימית של האב כיון שהבן בא מהאב ומקבל ממנו כוחו ובריאותו. ויהודי הוא 

ג”כ ביכולת להגיע לדרגה של בן, וכשאינו מגיע לדרגה הנכונה שלו הוא בחינת עבד, וזה 

מה שאחז”ל (שבת לא.) בזמן שישראל עושים רצונו של מקום נקראים בנים, וכשאין עושים 

לנו  אומרת  בן?  בחינת  להיות  כדי  לעשות  צריך  ומה  עבד.  בחינת  הם  מקום  של  רצונו 

הכתוב עצמו ”בנים אתם לה' אלוקיכם”. אדם צריך להרגיש שה' אלוקינו, הוא חיותינו, 

כוחותינו, מחשבותינו. כשאדם חושב על זה ומתבונן בזה הוא מגיע למציאות של קשר 



חומש במדבר  פרשת במדבר  אור התורהשבשב

עם הקב”ה, הקב”ה ברא את הבריאה כדי שאדם יכיר אותו ויתחבר אליו ”יכירו וידעו כל 

יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך” יכירו אותו הכרה פנימית להיות אחריו, והמחשבה הזאת 

נותן לאדם את הקירבה.

”וידבר ה' אל משה במדבר סיני” - מדבר זה ריקנות. תחילה יש ריקנות, היינו שהאדם 

של  לבחינה  ומגיע  להקב”ה  להתקרב  זוכה  הוא  ועי”ז  להשי”ת  ונכנע  כלום  שאינו  חש 

”אוהל מועד” - מקום השראת השכינה ונהיה קשור ”באחד”, היינו למציאות של אחד אין 

הפנימיות  המחשבות  את  לחדש  צריך  אדם  ההתחדשות.  של  עניין  זה   - סוף. ”בחודש” 

שלו, לחבר אותן לאין סוף, דבעצם בפנימיות הוא מחובר ורק בחיצוניות הוא לא מחובר 

לו  היתה  פעם  שאדם  אפילו   - השני”  ”בחודש  מתחבר.  שוב  הוא  ההתחדשות  ידי  ועל 

התחדשות, אם נשכח ממנו, צריך שוב לחדש את הקשר בינו לבורא. ”בשנה השנית” - זה 

מארץ  של ”לצאתם  כזו  לנקודה  שיגיע  עד  ויותר  יותר  זה  על  לחזור  וחזרה,  שינון  מלשון 

הוא  אז  להקב”ה,  התחברות  ויותר  יותר  שנהיה  בן  מבחינת  מחובר  שכשאדם  מצרים”. 

יוצא מההגבלות  שלו בחינת מצרים, מקום של הסתר פנים, ולכן בגלל שבני ישראל כל 

כך מחוברים אליו, אז יש לו חיבה יתירה אליהם עד שמתוך חיבתן הוא מונה אותם כל 

שעה.

חשבון נפש כל יום

אּו ֶאת רֹאׁש (א, ב) שְׂ

מה העניין של ספירה? האדם עושה דברים חיוביים ודברים שליליים, וצריך כל פעם 

לספור את מה שהוא עושה - היינו שאדם צריך לעשות חשבון נפש בכל יום, כגון כמה 



שגשגחומש במדבר  פרשת במדבר  אור התורה

פעמים היום היה לו ביטחון בה' וכמה פעמים נכשל, היכן היו נסיונות שהפילו והכשילו 

אותו והיכן היו הדברים שהעלו אותו. האדם צריך שתהיה לו שאיפה פנימית שכל היום 

שלו יהיה מלא עם קדושה, וכל בוקר אדם צריך להתחיל עם תכנית של עבודה פנימית 

ובערב לראות אם הוא הצליח לעמוד בה. זה העניין של הספירה, ואדם שהולך בדרך זה 

אינו נופל הרבה כי אם באותו היום לא הצליח הוא יודע שלמחרת הוא יגיע לזה, וזהו ”שאו 

את ראש”: שיגביה את השכל ואת המחשבה ויתבונן מה טוב לו ומה לא טוב.

לא להתחבר לשכנים רשעים

שָכר... ִלְזבּוֻלן... ִליהּוָדה... ְלִישָּׂ

שכנים  הם  השבטים  שלושת  יחדיו?  היו  שהם  השבטים  שלושת  בין  החיבור  מה 

וגם  רשעים,  לשכנים  להתחבר  לא  להיזהר  שצריך  יחדיו,  כתובים  הם  ולכן  חיוביים 

מחשבה  רק  יחשוב  רק  לנפילה,  גורם  זה  כי  שלילית  למחשבה  להתחבר  לא  במחשבות 

חיובית. ומה החיובי אצלם? יש תורה, ויש עבודה, ויש גמילות חסדים. אצל יהודה שייך 

ענין  שייך  יששכר  אצל  האבות.  אצל  להתפלל  הלך  כלב  מתפלל,  היה  עבודה,  של  עניין 

התורה. וזבולון עשו חסדים עם שבט יששכר.

תורה, עבודה וגמילות חסדים זה קיום הבריאה ולכן שלשתם היו יחדיו, כיון שיחדיו 

הם מחזיקים את הבריאה.

”שמח זבולון בצאתך” (דברים לג, יח) שמחה בגלל שיש לו מסירות נפש למצווה, הם לא 

צריכים להצטער שאינם לומדים תורה כיון שהחסדים האלה זה קיום הבריאה ולכן הם 

יכולים להיות בשמחה.



חומש במדבר  פרשת במדבר  אור התורהדשדש

בכל מצוה נעשה מלאך

ה  מֹשֶׁ ַקד  פָּ ר  ֲאשֶׁ ַהְלִויִּם  קּוֵדי  פְּ ל  "כָּ

ן  ל ָזָכר ִמבֶּ חָֹתם כָּ פְּ י ה' ְלִמשְׁ ְוַאֲהרֹן, ַעל פִּ

ִרים ָאֶלף" (ג, לט)  ַנִים ְוֶעשְׂ חֶֹדׁש ָוַמְעָלה  שְׁ

רכב  שנאמר  תורה  מתן  בשעת  במלאכים  הקב”ה  בא  ”וכנגדן  איתא:  זקנים  ובדעת 

אלוקים ריבותים אלפי שנאן (תהילים סח, יח) ולא נדרש שאינן (ראה ע”ז ג:) אלא שנאן מלאכים, 

ורבותים ואלפי הם שנים ועשרים אלף ולפי שגלוי וידוע לפני הקב”ה שכל ישראל יעבדו 

לעגל חוץ משבט לוי לפיכך לא הביא מלאכים אלא כנגד שבט לוי” עכ”ל.

בהמשך הפסוק כתוב:

ל  כָּ ַחת  תַּ ה'  ֲאִני  ִלי  ַהְלִויִּם  ֶאת  ְוָלַקְחתָּ 

ָרֵאל (ג, מא)  ְבֵני ִישְׂ כֹר בִּ בְּ

הקב”ה לקח את הלויים במקום הבכורים, דהיינו שהבכורים בעצם היו צריכים לעבוד 

את ה' בגלל שהם היו מקודשים ומפני שחטאו בעגל אי אפשר שהם יעבדו, לכן נתן ה' 

ללויים את העבודה דהם היו צדיקים. חז”ל אומרים (אבות פרק ד' משנה יג) שאם אדם עובד את 

ה' ועושה מצוות - מכל מצוה יוצא מלאך. אז אולי אפשר לומר: שהעשרים ושנים אלף 

אמר  שה'  כתוב  דהלא  הלווים  שעשו  מהמצות  המלאכים  הם  סיני,  להר  שירדו  מלאכים 

במעשה העגל מי לה' אלי ויצאו כל בני לוי וזה המלאכים שה' הביא להר סיני. 

רמז   ,6 קטן  במספר  זה  רכב  בסיון.  ו'  ביום  זה  תורה,  מתן  ששבועות,  רמז   חשבתי 

לששה בסיון שבו נתן הקב”ה את תורה לעם ישראל.



שהשה  אור התורה

דעה שלילית משפיעה 
שאינו לקבל דעה האמיתית

אֶֹהל  ר ִסיַני בְּ ִמְדבַּ ה בְּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ  "ַוְיַדבֵּ

מֹוֵעד" (א, א)

את  לקבל  יוכל  שהאדם  בכדי  ריק.  מקום  דבר,  שום  בו  צומח  שלא  דבר  זה  מדבר 

התורה, צריך לרוקן את מחשבתו העצמית. כמו שאדם שרוצה לקבל דעה מאדם ויש לו 

עליו  משפיעה  השלילית  הקודמת  שהדעה  בגלל  זה  את  לקבל  מסוגל  אינו  קדומה,  דעה 

שאינו יכול לקבל את הדעה החדשה, כך זה גם בקבלת התורה, (וזה גם הפי' ”וידבר ה' אל משה - 

במדבר” היינו שה' מדבר עם משה רק כשהוא בבחינת מדבר שהוא מרוקן מדעה ומחשבה עצמית) זהו ענין מדבר. 

ועניין סיני הוא כשהיצר בא ואומר לאדם לעשות עבירה אז צריך להיות בחינת סיני 

היינו הר, מציאות, שיכול להילחם, לגבי היצר אדם צריך להיות מציאות, ולגבי הקדושה 

אדם צריך להיות בביטול, צריך להיות גם מדבר וגם סיני, ועי”ז באה השראת השכינה וזהו 

”באוהל מועד” אוהל מועד זה השראת השכינה, וזהו ההכנה לקבלת התורה.

השי”ת יעזור שנזכה להתכונן כראוי לקראת קבלת התורה ונזכה להיות כלים לקבלת 

התורה באמת.



ערב שבועות  אור התורהשושו

סגולה לזכרון הלימוד

אֶֹהל  ר ִסיַני בְּ ִמְדבַּ ה בְּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ "ַוְיַדבֵּ

ִנית  ָנה ַהשֵּׁ שָּׁ ִני בַּ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהשֵּׁ מֹוֵעד בְּ

ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר" (א, א)

אפשר לומר שיש כאן הדרכה איך אדם צריך ללמוד תורה. למה היה צריך להזכיר 

במדבר סיני, באוהל מועד, לדייק בדיוק את המקום שהיו? ובפשטות אפשר ללמוד מזה 

המקום,  את  הפרט,  את  לדעת   - מדויק  להיות  צריך  הוא  לומד  שהוא  דבר  בכל  שאדם 

את הדף, וע”י זה הוא זוכר יותר טוב, מפני שטבעו של אדם כשהוא לומד משהו, ובפרט 

בגמרא, הוא שוכח, ואם הוא לומד מדויק הוא זוכר יותר טוב.

אל  ה'  תורה: ”וידבר  ללמוד  צריך  אדם  איך  כאן  לרמוז  שרוצה  להסביר  אפשר  עוד 

מדבר,  כמו  זרות  ממחשבות  ריק  מוחו  את  לעשות  צריך  אדם  כל  קודם  במדבר”.  משה 

שתהיה  נותן  ולא  הרע  את  מגרש  שהוא  ועי”ז  והגירויים,  המחשבות  אותו  יבלבלו  שלא 

גם  עלייה.  לו  שיש  היינו  הר,  ל”סיני”,  ומגיע  התורה,  את  לקבל  יכול  הוא  אצלו  אחיזה  לו 

אפשר לומר עניין של הר שזה - שאיפה כשאדם מתחיל ללמוד צריך לשאוף להגיע יותר 

ממה שהוא יודע.

איתא במדרש שהתורה ניתנה באש, במים, ברוח ובעפר. אש - זה עניין שאדם צריך 

ללמוד תורה בהתלהבות אם הוא לא מתלהב בחינת ”כל עצמותי תאמרנה” (תהילים לה, ו) אז 



שזשזערב שבועות  אור התורה

חסר בלימוד תורה, זה עניין של אש. וגם אפשר לומר בדרך רמז שאש זה לשון של רגיעה 

אותיות ”שא” בכדי לקלוט את הלימוד נכון צריך תמיד להיות ברגיעה ללא עצבנות.

כך  למעלה.  לעלות  תמיד  שואף  שהוא  אש  של  שעניין  באש  לומר  אפשר  רמז  עוד 

האדם צריך לשאוף תמיד לעלות מעלה מעלה.

ועניין של עפר הוא שיהיה בשפלות בחינת מדבר.

והעניין של הרוח הוא: דכתיב (יחזקאל ג, יב) ”ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול 

ברוך כבוד ה' ממקומו” היינו שהרוח מביאה את האדם ליתר התעלות.

תמיד  האדם  וצריך  לשכינה,  עצמו  את  לקרב  שיזכה  מועד”  ל”אוהל  יגיע  הנ”ל  וע”י 

התחדשות,  לו  יש  היינו  ”לחודש”  בתחילה,  היינו  ש”באחד”  שאפילו  בזה  להתחזק 

יזכה  זה  וע”י  להתחדש,  צריך  אדם  פעם  שכל  וזהו ”השנית”  שנית  פעם  להתחדש  צריך 

”לצאתם מארץ מצרים” שיהיה לו הכוח לצאת מכל המגבלות, ומכל המיצרים ומהדאגות 

המטרידות אותו. 

זה  ראש”  אז ”את  הנכונה,  בדרך  הולך  אם  נכון  נפש  חשבון  עושה  אדם  אם  ”שאו” 

להכין  צריכים  שאנו  זמן  הוא  עכשיו  הטבע.  מעל  מעלה  מעלה  מתעלה  שהוא  לו  מביא 

את עצמנו לקראת חג השבועות ולהתעלות בקדושה ובטהרה ובמחשבות טובות ובעיקר 

בבין אדם לחברו, ואז יהיה קל יותר לקיים מצוות בין אדם למקום. 

השי”ת יגן עלינו ויביא לנו שפע עליון, ומחשבות טובות ושנזכה להתייגע בלימוד.



 אור התורהשחשח

לפני כל פעולה צריך למשוך עליו 
אהבת ה' ויראת ה'

אדם צריך להכין את עצמו לקראת חג השבועות, זמן קבלת התורה, כל שנה מחדש, 

ובפרט בשלושת ימי הגבלה, שהם ימים מאד חשובים להתעלות הרוחנית. 

איתא בספה”ק שאדם מקבל השגות בתורה לפי ההכנה שהוא מכין את עצמו- בפרט 

בימים האלה- בתורה ובמעשים טובים, בהנהגות טובות, במחשבות טובות, ”והכינו את 

אשר יביאו” (שמות טז, ה), איך שאדם מכין את עצמו כך יביאו לו מן השמים. 

גם איתא בגמרא (תענית כא:) ”תניא רבי יוסי אומר לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם 

מכבד את מקומו שכן מצינו בהר סיני שכל זמן שהשכינה שרויה עליו אמרה תורה (שמות 

תורה  אמרה  ממנו  שכינה  נסתלקה  ההוא  ההר  מול  אל  ירעו  אל  הבקר  גם  הצאן  גם  ג,)  לד, 

(שמות יט, יג) במשוך היובל המה יעלו בהר. וכן מצינו באהל מועד שכל זמן שהוא נטוי אמרה 

תורה  (במדבר ה, ב) וישלחו מן המחנה כל צרוע הוגללו הפרוכת הותרו זבין והמצורעים ליכנס 

שם”. אנו רואים מהגמרא הזאת, שיש זמנים שמקום יש לו איכות רוחנית, וזה דבר חשוב 

גם ביחס לאדם.



שטשטהכנה לשבועות  אור התורה

ויש  ומוגדרים,  ברורים  שהם  דברים  יש  תעשה.  לא  מצוות  ויש  עשה,  מצוות  יש 

צריך  מסויימת,  פעולה  מתחיל  כשאדם  לכן,  האדם.  של  דעתו  לשיקול  שנתונים  דברים 

לחשוב ְלָמה זה שייך, למצוות עשה או למצוות לא תעשה. וכדי לדעת מה לעשות ומה 

לא לעשות, צריך להגיע לאהבה ויראה, היינו שלפני כל פעולה, צריך למשוך עליו אהבת 

ה' ויראת ה'. 

אהבת ה' הוא שורש של כל מצוות עשה ויראת ה' הוא שורש כל מצוות לא תעשה, 

(לפי”ז מובן ג”כ למה שמעו רק שני דברות הראשונות ”אנכי ה' אלוקיך” ו”לא יהיה לך” 

עשה, בחינת אהבת ה', ולא יהיה לך, זה שורש  דאנוכי ה' אלוקיך זה שורש כל המצוות 

מצוות לא תעשה, בחינת יראת ה') ואם אדם ממשיך על עצמו אהבת ה' ויראת ה' הוא 

מקדש  לי  ”ועשו  וזה  האמיתיות,  המחשבות  תבואנה  שמשם  העליון  למקור  מתקשר 

ושכנתי בתוכם” (שמות כה, ח) ודרשו חז”ל (בתפארת ישראל מביא מהזוהר) בתוך כל אחד 

ואחד, שכשאדם מקדש את מחשבתו, אז הוא מתחבר לקדושה והשכינה שורה בו, וזה 

גורם לו מחשבה צלולה יותר ויוכל לדעת מה נכון לעשות, זה עניין של השראת השכינה, 

כמו שאחז”ל (ברכות ו.) אם אדם יושב ולומד תורה, הקב”ה יושב ושונה נגדו מנין שאפילו 

אבוא  שמי  את  אזכיר  אשר  המקום  ”בכל  שנאמר  ִאתו,  הקב”ה  תורה  ולומד  יושב  אחד 

המחשבות  ע”י  נכון,  ומתנהג  שלומד  אדם  ברכה,  לו  ונותן  עוזר  הקב”ה  וברכתיך”,  אליך 

האלה הוא משרה את השכינה בתוכו, זה נקרא שאדם מכבד את מקומו שראינו בגמרא 



הכנה לשבועות  אור התורהשישי

אל  והבקר  הצאן  גם  תורה,  אמרה  שרויה  שהשכינה  זמן  שכל  סיני  בהר  מצינו  שכן  הנ”ל 

ירעו נסתלקה השכינה יכולים לרעות שם ומזה הגמרא לומדת תנא רבי יוסי ”לא מקומו 

האדם  של  למקומו  הקב”ה  של  השכינה  השראת  את  שמשווה  היינו  מכבדו”  אדם  של 

נוצרת  בתוכו  השכינה  השראת  וע”י  לזה,  להגיע  היכולת  את  יש  שלאדם  לנו  להראות 

שהשכינה  ראיה  זה  אצלו  מבולבל  שמשהו  מרגיש  האדם  כאשר  אמנם  במקום,  קדושה 

תבוא  כבר   ואז  אליו,  השכינה  את  להמשיך  כדי  משהו  ללמוד  צריך  והוא  ממנו  נעלמה 

אליו ההשראה הנכונה, כי לימוד תורה מביא את השכינה למקום. יהי רצון שתהיה קבלת 

התורה כמו שצריך. 

אחדות הכנה לקבלת התורה

בלב  אחד  כאיש  וברש”י  ההר”.  נגד  ישראל  ב)”ויחן  יט,  (שמות  כתוב  התורה  בקבלת 

אחד. 

ויחן - לשון חן, שאחד ראה את המעלות של השני. ואיך אדם רואה את המעלות של 

השני?  כשהיצר לא שולט עליו, בכדי להגיע לקבלת התורה צריך להסיר את כל המונעים, 

את כל המפריעים, זה היצר.

דאחז”ל  היצר,  היינו  ההר  של  ההפוך  בכיוון  נגד,  היו  הם   - ההר"  נגד  ישראל  "ויחן 

(סוכה נב.) צדיקים נדמה להם כהר, וזה הביא אותם ל”ויחן” לשון מנוחה, בגלל שאם אדם 



שיאשיאהכנה לשבועות  אור התורה

הולך תמיד בדרך הקדושה יש לו מנוחת הנפש, היצר עם הטכסיסים שלו מוציא אותנו 

מהמנוחה, ואנחנו צריכים להיכנס בחזרה למנוחה.

הוא  קטן  במספר  ויחן  אחדות  של  משמעות  יש  ’ויחן'  שבמילה  רמז  בדרך  חשבתי 

שתים: ו=6+ י=1+ח=8+נ=5 סה”כ 20=2.

לא כתוב אחד ועוד אחד רק כתוב שניים, היינו שהיו באחדות.

שי”ב  היינו  הזמן  באותו  ביחד  שהיו  השבטים   12   -  12 סה”כ  נ=5+ג=3+ד=4  ’נגד' 

השבטים היו באחדות,.

או אפשר לומר שבזה ש”ויחן ”היינו שהיו באחדות זכו ל”נגד ההר” ’נגד' במספר קטן 

י”ב כנ”ל וכן  ’ההר' ה=5+ה=5+ר=2 סה”כ 12 סה”כ כ”ד רומז על כ”ד ספרי קודש שע”י 

שהיו באחדות זכו לקבלן.

הדיבור הראשון בהר סיני ”אנכי ה' אלוקיך” שאדם צריך כל הזמן להרגיש שהקב”ה 

אתו ביחד, כמו שכתוב (מלאכי א, ב) ”אהבתי אתכם אמר ה'” הקב”ה אוהב אותנו ואנחנו ג”כ 

צריכים לאהוב אותו כדכתיב (דברים ו, ה) ”ואהבת את ה' אלוקיך”, העניין של קבלת התורה 

זה לקבל כל פעם מחדש את הקשר עם הקב”ה, ומה מפריע הקליפה, לכן אמר הקב”ה 

אחר כן ”לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני”.

ה' יעזור שנוכל לקבל את התורה באמת ובתמים בשמחה.



 אור התורהשיבשיב

טעם שאוכלים חלב בשבועות

תצד  סי'  בשו”ע  איתא  האדם.  לעבודת  הקשורים  שונים  רמזים  יש  השבועות  בחג 

סעיף ג' הגה, נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות ובמשנ”ב מוסיף דגם נוהגים לאכול 

וגו'”.  לשונך  תחת  וחלב  ”דבש  שנאמר  וחלב  לדבש  נמשלה  שהתורה  מפני  וחלב  דבש 

חשבתי מה העניין של מאכלי חלב ודבש לגבי עניין של התורה? אלא שאנו צריכים לדעת 

שכל דבר שאדם עושה אותה צריך לעשות אותה מתוך שמחה, מתוך אהבה, אם אדם 

מצווה  יש  מצוות,  סוגי  שני  יש  מאד.  גדולה  חיות  לו  נותן  זה  שמחה  מתוך  אותה  עושה 

שאדם עושה ויש לו סיפוק עצמי מזה, ויש מצווה שאדם עושה ואין לו סיפוק עצמי וגאוה 

רק שמחה והנאה שקיים מצות ה'. אדם שעושה מצווה עם  סיפוק עצמי, באמת זה מצווה 

זה  עצמי,  סיפוק  בלי  מצווה  עושה  כשאדם  אך  שלו,  אישיים  אינטרסים  עם  מעורב  אבל 

עולה למעלה וזה ממש נקי, חלב זה בלי קליפות ופסולת זה לגמרי נקי, לא כמו בשר שיש 

לו עצמות ועור, רק כולו נקי בלי פסולת, וכן דבש זה נקי בלי קליפות ופסולת, ולכן אוכלים 

דבש וחלב בשבועות לרמוז שאדם צריך ללמוד תורה בלי פסולת, שצריך להיות ”דבש 

וחלב” היינו נקיות ”תחת לשונך” היינו כשלומדים תורה.

עוד רמז יש בשניהם שהחלב הוא בבחינת שפלות תמיד יורד למטה וכן את התורה 

צריך  שאדם  רומז  מרירות,  שום  בו  ואין  כולו  מתוק  הוא  והדבש  בשפלות,  ללמוד  צריך 



שיגשיגשבועות  אור התורה

ללמוד תורה במתיקות ולשמוח בזה, וצריך שיהיה לו תענוג תמידי ”תחת לשונך” שישאר 

תמיד המתיקות שלו. 

עוד רמז יש בחלב שחלב זה דבר לבן  ואין בזה שום גוונים, כן התורה לא ילמד עם 

אינטרסים שמשאירים כתמים על הלימוד אלא לימוד צח לשמה.

עוד רמז חשבתי, שחלב זה במספר קטן 13, זה אחד, אחדות עם הקב”ה וגם במספר 

קטן אהבה אהבת הקב”ה, לכן אנחנו אוכלים חלב להראות שאנחנו לומדים את התורה 

מתוך אהבת ה' ומתוך אחדות עם ה'.

עוד אפשר להסביר המנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות כדי להזכיר את החסדים של 

הקב”ה, חלב זה ראשי תיבות להגיד בבוקר חסדך, ובכל פעם שאנו מודים על החסדים אנו 

מושכים חסדים למטה.

לימוד האחדות ממשה ואהרן

"ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות יט, ב). ופירש רש"י ויחן שם ישראל, כאיש אחד בלב 

אחד. הנה ענין האחדות תלוי באמונה שיאמין האדם שהכל היתה לו מאת השי"ת. וע"ז 

נעשה  והוא  מאהרן  צעיר  היה  ומשה  אחים,  שהיו  ואהרן  ממשה  דוגמא  לקחת  אפשר 

למנהיג, ואעפ"כ לא היתה קנאה ביניהם.

ודבר זה נרמז בפירש"י כאיש אחד בלב אחד, דהיינו "כאיש" רמז על משה רבינו ע"ה, 

וכמו שנאמר (במדבר יב, ג) והאיש משה, "בלב" רמז על אהרן שנאמר בו (שמות ד, יד) וראך ושמח 

בלבו, ובאופן זה נעשה ב' פעמים אח"ד שהוא בגימטריא שם הוי"ה ב"ה כידוע, כי על ידי 

האחדות נעשה מקום לשכינה.



שבועות  אור התורהשידשיד

להיות צדיק ולא להיות רשע

בספה”ק  ואיתא  רשע”.  תהיה  ואל  צדיק  תהי  אותו  ”משביעין  ל:)  (נדה  בגמרא  איתא 

שלא רק שאומרים לו היה צדיק ואל תהא רשע רק נותנים לו גם את הכוח להיות צדיק 

וכח לא להיות רשע.

חשבתי רמז, ”חג השבועות”, שבועות רומז לשבועה שמשביעין אותו תהי צדיק וכו' 

וחג זה ראשי תיבות חסד גבורה, רומז מצד אחד לחסד שאומרים לו תהיה צדיק ונותנים 

לו הכח לזה, ומצד שני גבורה היינו הכוח של אל תהיה רשע, וזהו ”מתן תורה” שנותנים 

לו מתנה הכח לכל השנה להיות צדיק ולא רשע, ששבועות מחדש את הכוחות. ואולי לכן 

אנחנו שמים עשבים ואילנות בחג השבועות דזה רומז, כמו שאילן מתחדש משנה לשנה, 

כך אדם מתחדש בכל שנה, כמו תינוק שמתחיל את החיים, כך אדם יכול להתחיל הכל 

מחדש. ולפי”ז אפשר גם לומר למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות דזה מרמז לאדם דכמו 

מקום  אין  ולכן  מחדש,  עכשין  להתחיל  יכול  הוא  כך  בהתחלה  חלב  רק  לו  נותנים  תינוק 

לייאוש, אדם אומר שלא יכול, ידע שמעכשיו יכול להתחיל.

היוחסין  ספר  גם  נשרף  בביתם,  שריפה  כשפרצה  ממעזריטש  המגיד  על  מעשה  יש 

של  ענין  ג”כ  וזהו  חדש  יחוס  יתחיל  ממני  אמא  לה,  אמר  הצטערה,  מאד  ואמו  שלהם 

התחדשות. וזהו ג”כ ההסבר ב”אנכי ה' אלוקיך” שאפילו שיהיה לך קשה, אני אתך ונותן 

את  לנו  שנותן  היינו  בתוכנו”  נטע  עולם  ”וחיי  להקב”ה  מודים  אנו  זה  ועל  הכח,  את  לך 

החיות והכוחות לכל השנה להתגבר על היצר הרע. 

השי”ת יעזור שנזכה לקבל את השפע מלמעלה ונוכל באמת להגיע לעבודת הנפש 

הנכונה ”וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו”.



שטושטושבועות  אור התורה

ענין התחדשות בחג השבועות

טעם הכינוי "חג מתן תורה" אפשר לבאר בהקדם דאיתא בגמרא נדה (דף ל ע"ב) שבטרם 

שנולד האדם "משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע". והיינו כי לא די באמירה בלחוד, 

אלא נותנים בו את הכח לזה ולכן משביעין אותו שינצל את הכח שניתן בו.

והענין בזה כי בכל אדם יש שני חלקים, כח אחד מושכו לצד הטוב, וכח שני מושכו 

כן,  להתנהג  בידינו  עולה  תמיד  לא  אך  טוב,  לעשות  רוצים  אנחנו  אחד  מצד  הרע.  לצד 

וקשה עלינו להתגבר על כעס וגאוה וכדו', ולכן משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, 

כח  בו  יהיה  ועי"ז  צדיק,  תהי  של  בשבועה  להיזכר  צריך  טוב  עשה  של  הנסיון  בשעת  כי 

להתגבר ולעשות טוב, וכשיש לו נסיון של סור מרע צריך להיזהר בשבועה של אל תהי 

רשע, ובזה יהיה בו כח להתגבר ולסור מרע.

החסד  מצד  והיינו  ג'בורה,  ח'סד  ר"ת  ח"ג  כי  השבועות,  בחג  לרמז  אפשר  זה  וענין 

אפשר להתגבר באמירת תהי צדיק, ומצד הגבורה אפשר להתגבר באמירת אל תהי רשע, 

ונקרא בשם מתן תורה כי כח זה נתנו לו מן השמים במתנה.

כג)  ג,  (איכה  שכתוב  וכמו  התחדשות,  שתהיה  צריך  כי  שנה,  בכל  מתחדש  זה  כח  והנה 

בתוך  אילנות  או  עשבים  לשים  נהגו  השבועות  בחג  ולכן  אמונתך,  רבה  לבקרים  חדשים 

(תהילים  נאמר  וע"ז  להתחדש,  יכול  האדם  כך  שנה  בכל  מתחדש  שהאילן  כדרך  כי  הבית, 

להתחיל  יכול  האדם  כך  התחדשות,  לו  שיש  התינוק  וכדרך  אמו",  עלי  "כגמול  ב)  קלא, 

בהתחדשות בכל עת ולהיות כקטן שנולד.



שבועות  אור התורהשטזשטז

התחדשות  על  רמז  השבועות,  בחג  חלב  מאכלי  אכילת  טעם  להבין  אפשר  ובזה 

כתינוק שבתחילת חייו יונק רק חלב, וכן נהגו לאכול מאכלי דבש, כדרך תינוק שמביאים 

אותו לתלמוד תורה ומתחיל ללמוד א' ב' שאז נהגו לשים לו דבש על האותיות.

מתחיל,  אני  מעכשיו  עת  בכל  לומר  צריך  והאדם  לייאוש,  מקום  שום  אין  כן  ועל 

וכמסופר על אחד מן הצדיקים שבילדותו נשרף להם ספר יוחסין, ואמו בכתה על כך מאין 

הפוגות, עד שאמר לה הילד אמי אל דאגה, ממני יתחיל ייחוס חדש. ועל זה אומרים וחיי 

וכמ"ש  חיות,  מתוך  ניתנה  והתורה  האדם,  בתוך  חיות  נטע  שהקב"ה  בתוכנו,  נטע  עולם 

(משלי ד, כב) כי חיים הם למוצאיהם, ובכל דבר צריך להוציא את החיות מן הכח אל הפועל.

ולטעם זה מתחדש קבלת התורה בחג השבועות בכל שנה, כי הקב"ה אומר "אנכי ה' 

אלוקיך" דהיינו אם יהיה לך קשה תדע שאנכי נמצא אתך, וכמשל למלך האומר לאדם אל 

תדאג כי אנכי אפרנסך בכבוד. וכמו כן אמר הקב"ה אנכי ה' אלוקיך, וכדרך שעשיתי לך 

ניסים ויצאת מצרים, כך הנני יכול להוציאך ממצרך בכל עת, ועל כן בשעת קריאת עשרת 

הדברות צריך שיתעורר בנו ההתחדשות, ובעז"ה ה' יתן לנו כח מחודש.

וזוהי ענין הבאת שתי הלחם בחג השבועות, כי שתי הלחם באים מן החיטה, והענין 

טעם  שיטעם  עד  ואמא  אבא  לקרוא  יודע  התינוק  ע"ב) "אין  מ  (ברכות  חז"ל  שאמרו  כמו  בזה 

דגן", ולכן אנו מביאים שתי הלחם הבאים מן החיטה, בכדי שתהיה לנו התחדשות כמו 

תינוק היודע לדבר. והשי"ת יעזור שיושפע שפע רב לכל אחד ואחד, והשפעת השפע היא 

על ידי אחדות על דרך הכתוב (שמות יט, ב) ויחן שם ישראל, שהיו כאיש אחד בלב אחד, ועי"ז 

יעזור השי"ת שיהא שפע ברכה והצלחה.



שיזשיזשבועות  אור התורה

להגיע להתקשרות להקב”ה

שתי הדברות הראשונות בעשרת הדברות הם: 

"ָאנִֹכי ה' ֱאלֶֹקיָך ... לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹקים 

ֲאֵחִרים ..."

ה'  אנוכי  אומרים  אם  הרי  החלקים  שני  את  לקשר  צריך  היה  מה  בשביל  ולכאורה 

אלוקיך אז מה יש מקום לאלהים אחרים? ואולי זה באמת דבר אחד, ”אנוכי ה' אלוקיך 

וגו'” ולכן צריך להיות קשור לעולם הקדושה ולהקב”ה, וכשאדם מגיע להתקשרות כזאת 

להקב”ה ועושה את כל מה שהוא רוצה שיעשה לפי השכל של הקדושה ועל ידי החכמים 

מחשבות  לך  יהיה  שלא  פני”.  על  אחרים  אלוהים  לך  יהיה  ”לא  ממילא  אז  דור  שבכל 

ורגשות שליליים. וזהו גם עניין ”הגבל את העם וקדשתו” שאדם צריך להגביל את עצמו 

ולא לתת למחשבותיו ורגשותיו להשתלט עליו רק להיפך להביא את הקדושה לפנימיות 

דרך  זה  רק  לבד  תורה  רק  לא  זה  התורה  שקבלת  התורה,  קבלת  וזהו  ולמחשבתו,  שלו 

חיים, אדם צריך להנהיג את חייו ע”פ תורה בכל המישורים שלו.

איתא בספה”ק שאם אדם היה יודע כמה כל צער וכל סבל שעובר עליו כמה זה מקנה 

לו עולם הבא, היה רודף אחר זה, רק דאם היה יודע זה לא היה נסיון, ואם היה מבין את 

המשמעות הפנימית, זה היה מקנה לו הרבה שמחה ואור, לכן עכשיו לפני מתן תורה זה 

זמן לקבל את התורה מחדש באהבה ובחיבה ולהשליך את כל המחשבות הזרות. השי”ת 

יעזור שנזכה לקבל את התורה באהבה ובשמחה. 



 אור התורהשיחשיח

צריך לעבוד שהראש יהיה למעלה

"ָנשֹׂא ֶאת רֹאׁש" (ד, ב)

ראש זה עניין של שכל. ה' נתן לנו שכל. אם היינו מתנהגים כל הזמן בשכל באופן טוב, 

היינו זוכים להגיע לקדושה, רק מה שמסתיר זה הטבע, כמו שחז”ל אומרים (ברכות יז.) ”מה 

שמחמיץ,  דבר  זה   - שאור  שבעיסה?  השאור  זה  מה  מעכב”.  שבעיסה  שהשאור  נעשה 

כך גם היצר דומה לשאור. אם אדם יש לו טעם בדבר שבקדושה, אז היצר מקלקל לו את 

הטעם ומחמיץ אותו, זהו שאור שבעיסה, והעצה לזה הוא ”נשא את ראש” היינו שידאג 

שהראש יהיה מעבר לכל, וירים אותו למעלה כדי שלא ישפיע עליו שום דבר.

ברכת כהנים

ּכֹה  ֵלאמֹר  ָניו  בָּ ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ֶאל  ר  בֵּ "דַּ

ָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם ְיָבֶרְכָך  ֵני ִישְׂ ְתָבְרכּו ֶאת בְּ

א  . ִישָּׂ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחנֶּךָּ ְמֶרך ָיֵאר ה' פָּ ה' ְוִישְׁ

לֹום" (ו, כג-כו) ם ְלָך שָׁ ָניו ֵאֶליָך ְוָישֵׂ ה' פָּ

ולברך  אצבעו  בזקיפת  יום  בכל  העם  את  כהן  שיברך  קמה: ”מצוה  דף  נשא  ובזוהר   



שיטשיטחומש במדבר  פרשת נשא  אור התורה

ברכות בכל יום כדי שתהיינה ברכות מעלה ומטה, בגלל שהאצבעות הם סוד עליון חמש 

תוך חמש, חמש דימין וחמש דשמאל, החמש של ימין משובחות יותר מאשר של שמאל 

דהא ימין יש לו יותר על שמאל, וכאשר הכהן פורס את ידיו השכינה שורה על האצבעות 

מלמעלה  הצדדים  משני  מתברכים  וישראל  בברכות,  הכהן  עם  מסכים  הקב”ה  שהרי 

ומלמטה, מלמעלה השכינה ששורה על אלו האצבעות והכהן המברך עכ”ל. 

ההשפעה  את  יש  שדרכו  הספירות  לעשר  רומז  אצבעות  עשר  שענין  לומר  חשבתי 

מלמעלה (ולכן אדם צריך תמיד לשמור לעשות עם ידיו רק דברים חיוביים כמו חסד). 

דרך אגב, הזכרנו פעם שדרך הצדקה שאדם נותן עם אצבעותיו נוצרת מציאות של 

שם הוי”ה, שיהודי היינו אות יו”ד נותן לעני בחמש אצבעות והעני מקבל בחמש אצבעות 

זה שני הההי”ן ואות ו' זה הנתינה עם היד שזה כמו ו', זאת אומרת ההתחברות בין המקבל 

והנותן זה שם הוי”ה, שם הרחמים ואז מתעוררים חסדים מלמעלה. ואולי, זהו גם כן הכוח 

של הכהן כשהוא מברך עם אצבעותיו כלפי המתברכים, הוא ממשיך השפעות מלמעלה 

ואז יש התחברות בין ההשפעות שבאות מלמעלה לבין העם שמקבל מלמטה. 

בברכה יברכך יש 15 מילים רומז לשם י-ה שזה המשכה, וזהו ג”כ רמז למה שכתוב 

בזוהר הנ”ל שדרך ההמשכה מלמעלה מקבלים את השפע למטה. 

השי”ת יעזור שיימשך לנו שפע ברכה בכלל ובפרט ו”ה' יברך את עמו בשלום” שבני 

ישראל יחיו בשלום אחד עם השני, וה' יעזור שבכל מקום ישרור ברכה וקדושה וטהרה. 



חומש במדבר  פרשת נשא  אור התורהשכשכ

לראות השגחת ה'

ָניו ֵאֶליָך” (ו, כה) ”ָיֵאר ה' פָּ

וברש”י: פנים שוחקות. 

חשבתי מה זאת שהקב”ה מראה לאדם פנים שוחקות? אפשר לראות את זה - הלא 

אתה א-ל מסתתר(ישעי' מה, טו)? אלא, כשאדם חי באמונה הוא רואה השגחה, כשהוא רואה 

השגחה, הוא מחייך. יאר ה' פניו אליך, אם אדם זוכה להתחבר לקב”ה כל פעם הוא רואה 

השגחה אחרת, וכשהוא רואה השגחה אחרת זה נקרא פנים שוחקות.



שכאשכא  אור התורה

לעשות שלום בין איש לרעהו

ְבַעת  שִׁ ָיִאירּו  נֹוָרה  ַהמְּ ֵני  פְּ מּול  ”ֶאל 

ַהנֵּרֹות” (ח, ב)

ורש”י מסביר העניין שדווקא אהרן מדליק את הנרות, אלא שאחרי שכל הנשיאים 

הביאו את הקרבנות ואהרן לא הביא, חלשה דעתו. אמר לו הקב”ה ”שלך גדול משלהם 

של  העבודה  הנרות?  והטבת  הדלקת  של  העניין  מה  הנרות”.  את  ומטיב  מדליק  שאתה 

אהרן הכהן היתה לעשות שלום בין איש לרעהו. ואיך עשה שלום? הוא אמר לאחד - למה 

אתה רב אתו הרי הוא רוצה לעשות שלום אתך, וכך אמר גם לשני, עד שנהיה שלום (אבות 

דר' נתן פרק יב), כך היה מקרב אחד לשני וכך התחילו לדבר אחד עם השני. 

כתוב (משלי כ, כז) ”נר ה' נשמת אדם” היה מאיר את הנרות של עם ישראל, ועל זה אמר 

וזהו  שלום.  לידי  אנשים  מביא  ואתה  קורבנות  רק  הקריבו  הם  משלהם,  גדול  שלך  ה'  לו 

עניין מדליק ומטיב את הנרות שכשהיה מדליק היה גורם לאחדות, ”מטיב” שהיה גורם 

להם שהטיבו אחד עם השני. הגמרא (מנחות פו:) אומרת ולא לאורה אני צריך... אלא עדות 

הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, מאי עדותה אמר רבא זה נר מערבי שהיה 

אהרון  האמונה,  את  להגביר  כדי  ניסי  היה  המקדש  בית  עניין  כל  וכן  מחבריו,  יותר  דולק 



חומש במדבר  פרשת בהעלותך  אור התורהשכבשכב

הכהן, בגלל שמסר את נפשו לעם ישראל, זכה להביא אור, ולא רק אור רגיל, אלא להביא 

אור נצחי, וזהו העבודה של אהרן הכהן להכניס את האמונה בעם ישראל, דאדם שיש לו 

אמונה שום דבר לא קשה לו, וזהו ”שלך גדולה משלהם”, מה שאתה מדליק זה גדול אך 

זה מגיע משלהם, זאת אומרת שזה בא מצד עם ישראל, שעל ידיהם התגדל אהרן הכהן 

דרך זה שהטיב לעם ישראל. 

ה' יעזור שיטיב לנו ושתמיד נהיה באמת מקושרים לקב”ה.

האיך עשה אהרן שלום בין ישראל

נֹוָרה  ֵני ַהמְּ ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהנֵּרֹת ֶאל מּול פְּ ”בְּ

ְבַעת ַהנֵּרֹות" (ח, ב) ָיִאירּו שִׁ

איתא בגמרא (מנחות פו:) ”ולא לאורה אני צריך... להראות לכל באי עולם וכו'. חשבתי 

מה העניין של המנורה, מה הוא בכלל המושג של האור. 

גדול  ”שלך  לו,  אמר  וה'  הקריב  לא  ואהרן  קרבנות  הקריבו  הנשיאים  שכל  איתא 

משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות”. עלה בדעתי, מה היא המשמעות שעבודתו 

עבודתו  שלום,  ורודף  שלום  אוהב  שהיה  איתא  אהרן  על  משלהם?  גדול  יותר  אהרן  של 

שחושב  תפוס  שלו  השכל  במחלוקת,  שנמצא  חדש.אדם  שכל  אדם  לבן  לתת  היתה 

שהצדק אתו והשני לא צודק וגורם למחלוקת וכל אחד עומד על שלו. מהי הדרך שאדם 

לא יעמוד במריבות האלה? שיקבל שכל חדש. שכל שיפעל בשתי אפשרויות: או שירגיש 



שכגשכגחומש במדבר  פרשת בהעלותך  אור התורה

את עצמו שהוא לא בסדר, או שאפילו שהוא בסדר הוא יכול ג”כ לוותר, זה שכל מיוחד 

צודק,  שהוא  חושב  שאדם  שאפילו  זה  ענווה  ענווה,  של  עניין  יש  דבקדושה  קדושה  של 

הוא יכול לוותר. 

ע”פ דרך הטבע אם אדם מרגיש שהוא צודק הוא לא יכול לוותר, דחושב לעצמו למה 

שיוותר, וזה הבדל מהותי בגישה של אדם במחשבותיו עם הוא חי בתוך הטבע או מעל 

לדרך הטבע, ומי יכול להאיר לאדם שכל חדש זהו אהרן. ה' אמר לאהרן, ”שאתה מטיב 

ומדליק את הנרות” ואהרן היה אוהב שלום, אדם שיש לו אהבה זה משנה לו את שכלו 

של  רגש  לו  יהיה  שנאה  שבמקום  היינו  אהבה”  תכסה  פשעים  כל  יב) ”על  י,  (משלי  דכתיב 

אהבה וכך יגרום לצד שני שגם יוותר. ובשמו של אהרן רואים את העניין שלו, האותיות 

הראשונות ”אה” רומז לאהבה והאותיות ”רנ” רומזות לנר, ואהרן במספר קטן הוא יג' וכן  

ירדוף  אדם  שכל  אהבה  של  אור  בבריות  הכניס  הנרות  הדלקת  ע”י  שאהרן  היינו  אהבה. 

אחר השלום, המחלוקת גורמת לחושך שכל אחד רואה רק את הצד שלו, וכשאדם רואה 

את  מדליק  היה  הכהן  אהרן  לפירוד,  וגורמת  דעות  החילוקי  את  מגביר  זה  עצמו  את  רק 

האור הזה בתוך עם ישראל, ועי”ז הוא קרב את בני ישראל לתורה. 

חג”ת  המידות  ז'  על  רומזים  הנרות  שבעת  הנרות”,  שבעת  יאירו  המנורה  פני  ”מול 

הצליח  הנרות  הדלקת  ע”י  ואהרן  הסביבה,  על  מקרינים  האנשים  שמהם  מידות  נהי”ם, 

להשפיע על מידותיהם של כלל ישראל. 

כל כלי המשכן היו מורכבים מחלקים חלקים, אבל המנורה היתה מקשה אחת, ללמד 



חומש במדבר  פרשת בהעלותך  אור התורהשכדשכד

אותנו שאין חילוקים בפנימיות בין כלל ישראל, הנר המערבי שהיה דולק תמיד ”מערב 

ערבות  לשון  ”מערב”  לפרש  אפשר  הקב”ה,  עם  בקשר  שתמיד  לצדיק  רומז  בוקר”  עד 

ומתיקות היינו שהצדיק גורם למתיקות בין בני אדם.

 הזכרנו שאותיות אהרן מתחלקות לאהבה ונר, ”אה” זה גם ראשי תיבות אהבת ה'. 

ה'  אהבת  לו  שהיה  ואהרן  אמיתית,  הבריות  אהבת  לו  אין  ה'  אהבת  מספיק  לו  שאין  מי 

כרמוז בשמו היה לו ג”כ אהבת הבריות .

אור וחושך אצל האדם

נֹוָרה  ֵני ַהמְּ ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהנֵּרֹת ֶאל מּול פְּ ”בְּ

ְבַעת ַהנֵּרֹות" (ח, ב) ָיִאירּו שִׁ

שכשראה  לפי  הנשיאים,  לפרשת  המנורה  פרשת  נסמכה  למה  וברש”י ”בהעלותך” 

אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו 

הקב”ה חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. 

צריך להבין מה המשמעות שהנרות הם יותר מהקרבנות? ידוע שמחשבות של אדם 

הבאות מעולם הקדושה הן מחשבות טובות, ומחשבות הבאות מעולם הטבע הן דמיון, 

כל פעם דמיון אחר. יש דמיון שקשור עם גאווה, יש דמיון שקשור עם כעס, או עם עצלות, 

או עם עצבות וכו'. איך אדם יכול לדעת אם המחשבה שלו נכונה או לא? הרי תמיד הוא 



שכהשכהחומש במדבר  פרשת בהעלותך  אור התורה

חושב שזה נכון, דאדם כשהוא חי עם איזה מחשבה ודמיון הוא בטוח שמחשבה אחרת 

היא לא נכונה. מה אדם צריך לעשות כדי לברר אם מחשבתו נכונה? 

אבל  דברים,  הרבה  שיש  יודעים  אנו  חשוך  במקום  חשוך,  למקום  נדמית  המחשבה 

במציאות אין רואים שום דבר. ”הכסיל בחושך הולך” (קהלת ב, יד), אפשר לומר בדרך רמז 

שכשיש חושך ברוחניות אז אדם הוא כסיל דהרי לא רואה שום דבר כמו הכסיל שהולך 

בחושך בגלל שהוא לא חי במציאות, ובכדי שאדם יצא מהחושך שלו הוא צריך איזה אור 

מסוים. 

אהרן הוא אותיות ”אה” שרומז לאהבה ואותיות ”נר”, אהרן כשהגיע בנקודה מסוימת 

לחושך, הוא חיפש היכן האור בתוך החושך, איך הוא מעורר את האור, את הנר שבתוכו 

”נר ה' נשמת אדם” על ידי אהבת הבורא כרמוז בשמו כנ”ל. וכן כל אדם על ידי זה שיש 

לו אהבה לה' הוא מקבל קשר, וע”י הקשר הוא מקבל חכמה וכשמקבל חכמה, נדלק לו 

ומאיר לו החושך. כל זמן שאדם לא מחובר למעלה, הוא בחינת כסיל כנ”ל, וברגע שהוא 

מחובר למעלה הוא נהפך לחכם ויש לו אור.

הביאו  דכולם  להקריב  רצה  הוא  תחלה  משלהם”  גדול  ”שלך  להבין  אפשר  ועי”ז 

קרבנות, אך הקב”ה אמר לו ”שלך גדולה משלהם שאתה מאיר” שהעבודה שלך זה דבר 

של עשייה לכל הדורות, קום ועשה. אם אדם נמצא במצוקה צריך להיות קום עשה, צריך 

לעבוד להאיר את האור בנפשו, וזהו לשון ומיטיב את הנרות לשון הטבה - שהאדם צריך 



חומש במדבר  פרשת בהעלותך  אור התורהשכושכו

להיטיב אצלו את הנר ”נר ה' נשמת אדם”, ובשביל להחזיק באור צריך לאהוב את ה' ע”י 

שיחפש איזה נקודת טוב מינימאלית שהקב”ה עשה בשבילו, כגון ברוך ה' שנתן לי לאכול 

ועי”ז  הזמן,  כל  זה  על  ויחשוב  בזה  ויתחזק  שלי,  הגב  את  להזיז  יכול  שאני  ה'  ברוך  היום, 

יאהב את ה' באמת ה'. ”ויעש כן אהרון”  אם אדם יגיד שכבר עשה את הכל ורוצה לחפש 

עצה אחרת, אומרים לו, לא! ”ויעש כן אהרן” היינו שבזה דווקא תהיה לך אחיזה.

האיך מגיעים להשראת השכינה

בזוהר הק' (פרשת פקודי עמ' רמ”א) איתא ”רבי יוסי שאל רבי שמעון אמר לו שלושה משכנות 

אני רואה במקרא שנאמר (במדבר ט,ט”ו) ”וביום הקים את המשכן כיסה הענן את המשכן אוהל 

לא  ולמה  משכן,  פעמים  שלוש  בוקר”  עד  אש  כמראה  המשכן  על  יהיה  ובערב  העדות 

ישראל  שהלכו  זמן  כל  וראה  בוא  וכו'  לו  אמר  משכן,  ולא  צריכים  בית  שהרי  בית   נכתב 

במדבר היה להם משכן עד שבאו לשילה (ושם היה כתלים מאבן ויריעות מלמעלה והיתה 

שם השראת השכינה) וזהו הסוד להמשיך זה בזה להכניס זה בזה שיתקשרו זה בזה כדי 

בבית  אלא  מנוחה  היתה  שלא  השכינה  מנוחת  שם  היתה  לא  אבל  בזה,  זה  אור  להאיר 

המקדש בימי שלמה המלך, שאז היתה מנוחה למעלה ולמטה עכ”ל הזוהר. 

אנו רואים כאן שיש שני מצבים: בתחילה הקב”ה משרה את השכינה זמנית ובסופו 

של דבר משרה את השכינה לגמרי וזה בימי שלמה המלך. אך כשבני ישראל היו במדבר, 

שהלכו ממקום למקום, לא היתה השכינה במקום אחד רק שרתה זמנית. מה העניין בזה? 
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על  וכן  בית,  כשאין  ואפילו  מקום  בכל  השכינה  את  משרה  שהקב”ה  להראות  כדי  אלא 

האדם גם כן שאף על פי שאין לנו בית המקדש הקב”ה שורה בתוך כל אחד ואחד שרוצה, 

ח)  כה,  (שמות  הכתוב  על  אחז”ל  וכן  בנפש,  אצלו  שיהיה  השכינה  את  להמשיך  צריך  ואדם 

”ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם” בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, ואיך 

אדם ממשיך את השכינה בתוכו, ע”י התקשרות מחשבתו בהקב”ה ויתפלל שיהיה מקושר 

השכינה  השראת  היתה  (שאז  המלך  שלמה  אצל  מצינו  דכן  שלום  ע”י  וכן  הקב”ה,  עם 

בשלימות כנ”ל) שכתוב (מלכים א' ח, ה) ”איש תחת גפנו” שהיה לו כוח מיוחד להשפיע שלום 

ושלווה על כולם וזה עשה באמת ההשראת השכינה בשלימות, וזה העבודה שלנו כיום.

ו.)  (ברכות  בגמרא  איתא  דכן  התורה  לימוד  ע”י  בדורינו  השכינה  להמשיך  אפשר  וכן 

המקום  כא) ”בכל  כ,  (שמות  שנאמר  כנגדו  ושונה  יושב   הקב”ה  ושונה  שיושב  אחד  שאפילו 

אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך”.

בני ישראל זכו להשראת השכינה במדבר סיני לכולם בכללות אך אפשר לזכות ג”כ 

הנכון,  האור  את  לנו  ויהיה  השכינה  להשראת  שנזכה  יעזור  יתברך  ה'  פרטית,  בהשראה 

שכולם ימשיכו עליהם את הקדושה ואת האור עליון, ויהיה שלום בין ישראל כמו שמצינו 

אצל שלמה שאפשר לחיות אחד עם השני, ואפילו שבני אדם שונים אפשר להיות ביחד, 

ואפילו שיש לו ניגודים בתוך הנפש ועם הסביבה, צריך להתחבר לה' האין סוף וממילא 

שבזכות  יעזור  ה'  מלמעלה.  ההשפעה  את  מביאים  הזאת  האחדות  ועם  אחדות  נוצרת 

הצדיקים נזכה לאחדות האמיתית ולגאולה הקרובה.



 אור התורהשכחשכח

לכל אדם יש בחירה

ְלָך  ַלח  שְׁ אמֹר  לֵּ ה  מֹשֶׁ ֶאל  ה'  ר  ”ַוְיַדבֵּ

ר ֲאִני נֵֹתן,  ַנַען ֲאשֶׁ ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ כְּ ֲאָנשִׁ

ה  ָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמטֵּ ִלְבֵני ִישְׂ

יא ָבֶהם" (יג, א-ג) ָלחּו ּכֹל ָנשִׂ שְׁ ֲאבָֹתיו תִּ

וברש”י, שלח לך: לדעתך אני איני מצווה לך אם תרצה שלח.

הוא  מה  הקב”ה  את  שואל  היה  רבינו  משה  אם  בחירה.  יש  אדם  שלכל  יודעים  אנו 

רוצה שיעשה, אז הקב”ה היה אומר שאינו צריך את זה שהוא כבר אמר שנותן ארץ זבת 

חלב ודבש, אז מה זה לדעתך? רק שהקב”ה אינו מונע את הבחירה. כל אדם יכול לבחור 

כל הזמן מה הוא רוצה. משה שלח אותם ”על פי ה'” מהי על פי ה' הרי ה' לא ביקש? רק 

שאם ה' לא עיכב זה גם ע”פ ה'. אך כמובן שמשה לקח אנשים בעלי דרגה ”אנשים ראשי 

בני ישראל” ולמרות זאת חז”ל אומרים שכל השמות האלה רומזים לפגם, הגמרא (סוטה לד:) 

אומרת ”אמר רבי יצחק דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מרגלים על שם מעשיהם נקראו 

סתור בן מיכאל סתור שסתר מעשיו של הקב”ה מיכאל שעשה עצמו מך, וזה פלא סתור 

בן מיכאל נשיא למטה אדם צדיק סתר את דבריו של הקב”ה, רק רואים שבתוך החלק 
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הזה יש בחירה לאדם, והשם לפעמים נהפך לקדושה ולפעמים חו”ש נהפך לא לקדושה. 

בהמשך כתוב שמשה שלח את המרגלים אך מצא שיכולה להיות בעיה, ולכן קרא 

ליהושע ואמר לו ”י-ה יושיעך מעצת המרגלים”, ולכאורה אינו מובן, אם משה רבינו ידע 

שיהיה כאן מרגלים למה שלח אותם? ולמה דווקא ליהושע הוא הוסיף אות לשמו ולמה 

יצא  שהעניין  ידע  לא  רבינו  שמשה  כך,  הוא  העניין  רק  אחרת?  אות  ולא  יוד  אות  דווקא 

כך, דאם היה יודע שיצא כך הוא באמת לא היה שולח, אבל הוא ידע שבכל שליחות יש 

את היצר הרע,  וזה יסוד תמידי ביצר שתמיד יאמר הפוך ממה שאדם צריך לעשות, ולכן 

אמר ליהושע ”י-ה יושיעך מעצת המרגלים” אם ילכו אחר היצר הרע, ואות י' שהוסיף לו 

רומז לחכמה, ו”ראשית חכמה יראת ה'”, כשאדם צריך חכמה הוא צריך יראת ה' יחד עם 

החכמה, שבכל דבר שצריך לעשות, צריך לבדוק קודם כל אם יש לו  יראת  ה' ואם אין לו 

יראת ה' השׂכל שלו לא יהיה שׂכל נכון רק שכל מעוות, וזה יעשה חורבן, אבל אם  אדם 

יקדים יראת ה' קודם כל דהיינו שהקב”ה עובר דרך השכל שלו אז יהיה לו שכל נכון.

וזה מה שלימד משה את יהושע, אמר לו: יהושע, אני נותן לך את האות י' שזה רומז 

לחכמה ויראת ה' כנ”ל, ולפני שאתה רוצה לעשות משהו, תרגיש שיש לך יראת ה', ורק 

אחרי זה תתחיל לחשוב, וכן היה עם כלב, כלב הלך אל האבות נדבק לאבות, נדבק לרוח 

הקדושה, ולכן לא היה יכול לעשות משהו אחר.

ליראת  זה  את  הפכו  ה'  יראת  להם  שיהיה  ובמקום  כך,  חשבו  לא  המרגלים  אבל   

אנשים ”אפס כי עז העם הזה” הפכו את הקדושה לטבע, ולכן קיבלו עונש של ארבעים 

שנה, מספר ארבעים רומז לארבעים יום של יצירת הוולד, היינו שהקב”ה אמר שצריכים 
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להוליד דור חדש, כל מה שהיה עד עכשיו הוא שום דבר, הכל נעלם, רק קודם יהיה העם 

ה'  יראת  לנו  שתהיה  יעזור  ה'  ישראל.  לארץ  ישראל  עם  את  יכניס  הקב”ה  ואז  החדש, 

אמיתית.

בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו

ַנַען" (יג, ב) ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ כְּ ַלח ְלָך ֲאָנשִׁ "שְׁ

וברש”י אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח. 

היינו שהקב”ה אמר למשה שזה נתון לבחירה שלו. ופליאה גדולה מה שקרה בסוף 

כל השליחות הזאת, רק העניין הוא כזה, דאיתא בגמרא (מכות י:): ”בדרך שאדם רוצה לילך 

מוליכים אותו”. כאן היה דבר מאד יסודי, בני ישראל היו במדבר, ללא נסיונות, היה גילוי 

שכינה וכשיש גילוי שכינה אין בחירה, בגלל שאדם רואה נס אז אינו יכול לחשוב אחרת.

אין  נס  שכר.  יש  זה  ועל  בחירה  זה  טבע  ונס.  טבע  חלקים:  לשני  מתחלקת  הבריאה 

בטבע  או  בנס  לבחור  אפשרות  לו  יש  מחייו  יום  בכל  אדם  כל  שכר.  אין  ואולי  בחירה 

יהיה  בקדושה  להיות  רוצה  אדם  אם  אותו”.  מוליכים  רוצה  שאדם  ”בדרך  כדאחז”ל 

בקדושה. יש אנשים שבכל דבר רואים השגחה, משמים ראיתי את זה, ומשמים מצאתי 

את זה, ומשמים לא היה לי ומישהו בא ונתן לי, זהו עולם הקדושה, ואנשים שהולכים כך 

אז הולכים בהשגחה מלאה. ויש אנשים שהולכים בטבע, אם אני לא עושה שום דבר לא 

יעשה, על זה אחז”ל בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו. אם אדם הוא במחשבה שה' 

מנהיג את הבריאה, השם ידאג לו שיהיה לו גם למעלה מהטבע, אך אם אדם חושב שאם 
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לא יעשה לא יהיה כלום אז באמת יהיה כך. 

כשהגיע עניין שליחות המרגלים רצו היהודים לדעת מה יש בארץ ישראל, ובשביל 

מה צריך לדעת מה יש בפנים הרי הקב”ה אמר שהוא נותן ארץ זבת חלב ודבש ואין צריך 

להילחם? רק חשבו שבאמת לא צריך לעשות השתדלות ע”י מלחמה אך לפחות יעשו 

השתדלות ע”י שליחת מרגלים, שיבואו לארץ ישראל ויבדקו אותה. אבל לדברים כאלו 

בא היצר הרע ומנסה לסובב את זה שאפילו אם אדם יראה דבר שמציל אותו זה יהפוך 

לטבע, כמו כאן - שה' רצה שלא יראו אותם וגרם שאנשי הארץ התעסקו עם מתיהם אך 

יושביה  שמקברת  ארץ  וזה  מתים  עם  הזמן  כל  מתעסקים  שהם  רואים  אנחנו  אמרו  הם 

כאילו זה לא טוב, אבל בעצם זה היה להציל אותם, וזהו עניין ”אני איני מצווך אם תרצה 

שלח”. 

זה היה רעיון עמוק, תדע שכאן במדבר יש עניין של השראה למעלה מהטבע. אבל, 

אם תגיע לטבע, היינו ”אם תרצה שלח” שם כבר מתחיל טבע, וזה כבר מצב קשה. ומשה 

מהיצר  סכנה  עכשיו  שיש  שיזהר,  לו  ואמר  ליהושע  קרא  לכן  מזה,  חשש  באמת  רבינו 

כשאתם נכנסים לטבע ק-ה יושיעך מעצת המרגלים. כך גם כלב התפלל לה' שהיצר לא 

יסובב לו את השכל שהיצר לא יבוא אליו, וזה היתה מטרתו של משה שיהיו בארץ ישראל 

היו,  כשרים  שעה  באותה  כתוב  לכן  העניין,  את  סובבו  הם  אבל  באמונה,  חזקים  ויהיו 

שכשהיו במדבר היו כשרים באמת בגלל שראו את הניסים בעיניהם, אך כשהגיעו לארץ 

ישראל לעולם הטבע התחילו הנסיונות. ומה היתה התשובה של כלב - ”עלה נעלה”, מה 

אתם מפחדים, אנחנו כל הזמן בדרגה של עלייה, גם על זה נתעלה ונתגבר, נכון שיש שם 
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נסיונות קשים אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות עלה נעלה, אנחנו בדרגה כזו שלא רק 

כאן אנחנו מתעלים רק כשנגיע לארץ ישראל גם נהיה בדרגה כזו. ד”בדרך שאדם רוצה 

מוליכים אותו”.

להיזהר לא להיכנס לטבע

ְלָך  ַלח  שְׁ אמֹר  לֵּ ה  מֹשֶׁ ֶאל  ה'  ר  ”ַוְיַדבֵּ

ר ֲאִני נֵֹתן,  ַנַען ֲאשֶׁ ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ כְּ ֲאָנשִׁ

ה  ָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמטֵּ ִלְבֵני ִישְׂ

יא ָבֶהם" (יג, א-ג) ָלחּו ּכֹל ָנשִׂ שְׁ ֲאבָֹתיו תִּ

וברש”י: וישלח אותם כולם אנשים, כולם צדיקים היו ראשי ישראל היו. 

בזוהר פרשת שלח דף קנ”ח אבל הציעו לעצמם עצה רעה, מדוע נטלו עצה זו, אלא 

אמרו אם יכנסו ישראל לארץ יעבירו אותנו מלהיות ראשים. ומשה ימנה ראשים אחרים 

רעה  עצה  שלקחו  ועל  נזכה.  לא  בארץ  אבל  ראשים,  להיות  במדבר  זכינו  אנחנו  דהא 

לעצמם, מתו הם וכל אותם שקבלו את דבריהם עכ”ל. היינו שכל העניין שדיברו רע היה 

בגלל שרצו להישאר במשרות שלהם.

חשבתי איך יכול להיות שנתפתו עד כדי כך, שהרי באותו זמן האנשים היו כשרים? 

והעניין הוא שלאדם יש שתי דרכים בבריאה יש דרך של הקדושה ויש דרך של הטבע, 

בדרך הקדושה היינו כשאדם מחובר לקב”ה, השכל שלו בא מהקדושה, ונהנה רק מרצון 

ד).  לז,  (תהילים  ה'”  על  ”והתענג  כדכתיב  הקדושה,  מעולם  באות  שלו  ההנאות  וכל  הבורא 
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אדם שחי באמונה המחשבות שלו והרגשות שלו מקורן במזון רוחני ולכן נהנה ממקורות 

דברי  של  מילה  מכל  יותר  נהנה  הוא  הקדושה  בעולם  נמצא  יותר  שאדם  וכמה  רוחניים, 

וזה  יט,יא),  (תהילים  צופים”  ונופת  מדבש  שכתוב ”ומתוקים  כמו  רב  עונג  לו  גורם  וזה  תורה, 

באמת כך בגלל שהתחושות של השכל והרגש נמצאים במקום נכון אז מביא לו כלים מאד 

גבוהים לקלוט את הפנימיות, את האור שבתורה, את העונג שבזה, להתענג על השם, זה 

כלים מיוחדים שרק בזמן שאדם נמצא בענווה ובשמחה הוא מקבל אותם.

מחפש  הוא  מהטבע,  נהנה  והוא  הקדושה  במקום  נמצא  לא  כשאדם  זאת,  לעומת 

את הבשר, את הדגים, את האוכל ואת שאר הנאות הטבע, בגלל שהוא נמצא בקליפות, 

בטבע, אז הכלים שלו פתוחים למקורות של הטבע ועל זה כבר אמרו חז”ל שאי אפשר 

ליהנות מזה, זה דבר שלא יכול להיות בגלל שזה זמני, אז הוא לא מצליח להגיע למטרות 

שהוא מציב לעצמו ותמיד הוא מרגיש חוסר בנפשו בגלל שזה לא הנאה אמיתית. 

הגיעו  כאלה  צדיקים  שאנשים  להיות  יכול  איך  המרגלים:  של  לעניין  נעבור  ועכשיו 

למצב כזה דרגה נמוכה שדיברו נגד האמונה, נגד השם, נגד משה רבינו הם הרי היו בתחילה 

צדיקים? איך יכול להיות שהשתנה להם השכל? הרי הם ראו את הניסים ואת הנפלאות 

במצרים וראו את קריעת ים סוף, לחם מן השמים, מים, מה קרה עם כל זה, לאן זה נעלם? 

אלא העניין הוא כזה, הזכרנו את הזוהר, שהמרגלים נכנסו לגאווה, הגמרא אומרת (פסחים 

סו:) שבעל גאוה אם הוא חכם, החכמה מסתלקת ממנו, ומפני שהיו בגאווה ורצו להישאר 

נשיאים ולא חשבו שאם הם ראויים ה' יתן להם גם בארץ ישראל להיות מנהיגים, ואפילו 

מסתדר.  היה  והכל  בהשגחה  המחשבה  את  להלביש  צריכים  היו  השגחה,  גם  זה  לא  אם 



חומש במדבר  פרשת שלח  אור התורהשלדשלד

אבל, בגלל שהיו בגאווה אז ממילא ברגע שנכנסה להם הגאווה זה היה מקור של הקליפה, 

ועל זה אחז”ל (סוטה ה.) ”אין אני והוא יכולים לדור ביחד” ולכן כבר לא יכלו להיות ביחד עם 

ונתערבבו המחשבות  קליפות  הגיעו  כבר  הקב”ה,  עם  ביחד  היו  לא  שהם  ובגלל  הקב”ה. 

והפסיקו להאמין, לא היו להם כלים איך לראות את האמונה, אז אמרו  ח”ו שהמצב קשה 

וא”א להילחם אתם, למה חשבו כך, בגלל שעברו לטבע ובטבע היה הכל נראה קשה, הכל 

גדול וחזק, הכל עם יכולת גבוהה.

תיבות  סופי  משה”  אותם  ”וישלח  הטורים  בבעל  שכתוב  למה  מתאים  זה  אולי 

בכי  ויצא  טוב  בכי  אדם  ייכנס  ”לעולם  ב.)  (פסחים  כדאחז”ל  לעיר,  בחמה  שיכנסו  ”חמה”. 

כאנשים  טוב  בכי  נכנסתם  להם  אמר  הוא  עמוק,  ענין  להם  רמז  רבינו  משה  אולי  טוב”. 

גדולים, כנשיאים, תמשיכו גם לצאת בכי טוב ושלא יהיה לכם כשלון, אבל הם לא שמעו 

את זה וממילא נכשלו והגיעו למסקנה שאי אפשר לנצח. 

אך השאלה איך כלב הצליח? הגמרא (ברכות ה.) אומרת שאדם שרוצה לעשות עבירה, 

ביום  שנזכר  היינו  במתים,  התבונן  הוא  ואז  אבות  לקברי  הלך  כלב  המיתה.  יום  שיזכור 

המיתה וממילא לא היו לו רגשות של גאווה ונשארו אצלו הרגשות של הקדושה ולכן יכל 

לומר ”עלה נעלה” נצליח, איך נצליח? מה זה משנה! ”היד ה' תקצר” אך שאר המרגלים 

שלא  בגלל  שם  לחיות  יוכלו  שלא  אמרו  הם  אז  נכונים  לא  למקומות  הגיעו  שכבר  אחרי 

יצליחו להילחם אתם, זה כבר הגיע ללשון הרע, אחרי שאדם יש לו גאווה הוא מגיע ג”כ 

ללשון הרע, כמה שיש לאדם יותר גאווה הוא רואה יותר את הדברים בשלילה. 

ה' יעזור שלא נגיע לכשלונות, שנלמד מהנסיון של אחרים, ונחיה תמיד בקדושה.
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על ידי הציצית מתקשר להקב”ה

על ציצית כתוב (במדבר טו, לט) ”וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'”. מה עניין של 

ועושה  כנפות  ו-4  מקשרים  מורכבת  שציצית  רש”י  אומר  מה',  נזכרים  שע”י  הציצית 

חשבון איך הציציות יחד עם הקשרים נחשבים לתרי”ג ולכן נזכרים ע”י בתרי”ג מצות.

חשבתי רעיון בדרך אפשר שע”י הציצית אפשר לדעת שהקב”ה שולט על הבריאה, 

להיות  צריך  אדם  צד  בכל   - דרום  צפון  מערב  מזרח  צדדים  ארבע  כמו  זה  כנפות  ארבע 

מקושר לה'. איך אדם מקושר לה'? ע”י מעשה המצוות. מצווה זה לשון צוותא – קשר. 

אדם צריך כל הזמן לעשות משהו טבעי כדי לזכור וע”י הזכרון הוא מתקשר דהטבע של 

אדם הוא שהוא שוכח ובכדי שיזכור צריך סימן. ולכן, עניין של הציצית הוא שתמיד צריך 

להיות מלובש בו ותמיד להסתכל על זה. 

השי”ת יעזור בכוח הזה של לבישת ציצית יתן לנו הכח להתגבר על כל המכשולים.  

בכל בחירה יש סכנת נפילה ח”ו

ַנַען" (יג, ב) ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ כְּ ַלח ְלָך ֲאָנשִׁ "שְׁ

וברש”י ”שלח לך איני מצווך אם תרצה שלח.

יש כאן כמה עניינים שצריכים הסבר. אחד הדברים שלא מובן כל כך הוא שה' אמר 

דבר  לכל  לשלוח?  לו  ציווה  לא  ה'  הרי  שלח  זאת  בכל  למה  אז  מצווך  איני  אני  למשה 
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שלאדם  להראות  ה'  רצה  שכאן  לומר  חשבתי  מזה.  ללמוד  צריך  שאדם  משמעות,  יש 

היצר  היינו  הרגש  בצד  לבחור  או  ובאמונה,  ה'  בצד  או  לבחור  יכול  אדם  כל  בחירה.  יש 

שהקב”ה  כשאדם בוחר באמונה, הוא יודע שזו המטרה, וזה הכיוון  ברגשות.  שמתלבש 

מחשבת  היא  והמטרה  שכלית  מעורבות  בזה  דאין  אותו,  עושה  הוא  ולכן  שיעשה  רוצה 

הבורא. 

הדוגמא של עניין המרגלים היא בכל דבר בבריאה שלנו, שבכל יום יש לאדם מחדש 

אפשרות לבחור אם הוא שייך לה'. ”אני איני מצווך אם תרצה שלח” זאת אומרת שהשי”ת 

שבכל  מפני  רחמים  הרבה  לבקש  צריך  אדם  הבחירה  ובזמן  כללית,  לבחירה  ביטוי  נתן 

להם  אמר  ולכן  לכלל,  שקשורים  בדברים  וכמה  כמה  אחת  על  נפילה,  סכנת  יש  בחירה 

משה ”עלו זה בנגב” נגב אותיות גנב, היינו שאמר להם תזהרו שהיצר לא יגנוב את לבכם, 

וכן רמז להם שיזכרו את אברהם אבינו דכתיב בו (בראשית יב, ט) ”הלוך ונסוע הנגבה” גם לו 

היו נסיונות ודרך הנסיונות הוא עלה גבוה יותר והגיע למצב של ”אברהם אוהבי” (ישעי' מא, ח) 

שלא הרהר אחר מידותי (סנהדרין קיא.), ולכן יזכרו אותו וילמדו ממנו שלא לילך אחרי שכלם 

כמו שאמרו חז”ל (תד”א פרק כה) ”מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי”.

עוד רמז אפשר לומר נגב הוא מספר קטן 10 רומז לעשרת הדברות וזה מה שאמר 

להם משה תזכרו את הנגב היינו את עשרת הדברות. אחר כך הוא אמר ”היש בה עץ אם 

אין”, רש”י אומר היש בה עץ: אם יש בהם אדם כשר, היינו שרמז להם תבדקו את האדם 

שבכם אם הוא כשר או לא. 

ארץ?  נקראת  למה  ה)  פרשה  רבה  (בראשית  איתא  הארץ”  מפרי  ולקחתם  ”והתחזקתם 
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שרצתה לעשות רצון קונה, היינו שרמז להם תלמדו ממנה ואל תעשו את הרצון שלכם 

אלא את רצונו של הקב”ה. 

מרגלים זה לשון מר-רגל היינו הליכה בדרך מרה ולא נכונה, זהו מרגלים. משה אמר 

ליהושע ”י-ה יושיעך מעצת המרגלים”, היינו שאמר לו שיזהר מהליכה בדרך מרה ולא 

אותו  שהזהיר  היינו  אחר,  שם  לו  קרא  שמשה  כך  על  ידעו  המרגלים  כל  וכנראה  טובה, 

מההליכה הזאת אך אי אפשר היה למנוע מהם את הבחירה, אפשר היה רק להדריך איך 

להגיע לבחירה נכונה, מי ששמע היו יהושע וכלב והם ניצלו. וזוהי דוגמא איך אדם יכול 

ללכת אחרי שרירות לבו ואז הוא מכשיל את עצמו, או שהולך אחרי הרצון העליון, ואז 

הוא זוכה ובונה את עצמו ועולה מעלה מעלה. לכן כלב אמר ”עלה נעלה”. 

בהרהורים  צורך  אין  אותנו,  שמוליך  הוא  ה'  למעלה,  לעלות  תמיד  יכולים  אנחנו 

ומחשבות אחרות, אם נחשוב כך, באמת נעלה ונגיע למדרגות הנכונות. ה' יעזור שבאמת 

נזכה להגיע לקדושה האמיתית ולהתחבר לאמונה הפשוטה. 

עם האמונה לא מגיעים לשאלות

המרגלים הוציאו דיבת הארץ וצריך להבין  איך יכול להיות שהמרגלים שהיו נקראים 

אנשי שם ובאותו זמן היו כשרים איך הגיעו לנקודה כזאת של דיבור נגד הקב”ה שכאילו 

הקב”ה לא יכול להכניס את בני ישראל לא”י? חשבתי לומר שכשמשה רבינו היה בשמים 

ארבעים יום, בני ישראל הלכו לעשות עגל. מה היה הרעיון של העגל? בגלל שהיה חוסר 
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להנהיג  שהקב”ה ירצה  וההנהגה תהיה בדרך  שהקב”ה מלוא כל הארץ כבודו  באמונה - 

את בני ישראל, והם רצו משהו מוגדר, משהו גשמי, משהו חומרי וזה קלקל את הקשר בין 

ישראל לבורא. ולמרות שחזרו בהם אבל בתוך הנפש שלהם כנראה היה עדיין הנקודות 

האלה של בלתי יכולת. ולכן כשהגיעו כאן עוד פעם לנסיון, התעוררו אותן הנקודות האלו, 

אותו החלק הרע של חוסר אמונה עוד הפעם הופיע. 

לעומת זאת אנחנו מוצאים בשבט לוי שלא שלחו מהם מרגל, וגם בעונש שבט לוי 

לא נכנסו לעונש רק כולם נכנסו לארץ ישראל, אולי זו הנקודה בגלל שכשאמר משה בעגל 

לא  אמונה  עם  אדם  האמונה.  את  להם  שהיתה  לוי,  שבט  באו  כו)  לב,  (שמות  אלי”  לה'  ”מי 

היה צריך לבדוק אם הארץ טובה או לא, כיון שאדם שקשור למלך סומך על המלך, מה 

שהמלך אומר עושים,. אם הקב”ה אמר להם שיגיעו לארץ ישראל זה המציאות, ומה זה 

משנה איך, זה גדול, קטן, גיבורים, חלשים? כל זה לא היווה בשבילם בעיה, הקב”ה יסדר 

את העניינים כמו שהוא יודע לסדר את זה. וכך גם כשהיה העגל - הם לא השתתפו בעגל.

רואים, שברגע שאדם נכנס לאמונה, לכל אורך הדרך הוא לא נכשל בגלל שהוא יודע שזו 

הדרך הנכונה אפילו אם נראה שיש קשיים למיניהם כלפי הקב”ה, כל הקושי הזה לא שייך 

בכלל. זה היה בעצם המרגלים שהם קלקלו לעצמם ולכל כלל ישראל.                          

אותו הדבר אנחנו מוצאים אצל כלב. בכלב כתוב שהלך לאבות להתחבר איתם. מה 

עברו האבות? כל אחד עבר משהו למעלה מהטבע: אברהם עשרה נסיונות שהיו לו, ויצחק 

עם כל הקשיים שהיו לו עם הפלישתים, ויעקב אבינו שהלך בלי שום דבר לבית לבן וה' 
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עזר למעלה מהטבע. כלב הלך לקבל כוח מהאבות איך לשמוע בקול הקב”ה ועי”כ החזיק 

מעמד, לכן כלב אמר ”עלה נעלה” אנחנו נצליח ולא ניפול בגלל שיש לנו הקב”ה שהוא  

בשבילנו  לימוד  זה  אולי  כאלו.  לנפילות  מגיע  אינו  כזאת  אמונה  לו  שיש  אדם  סוף,  אין 

פשוטה  לאמונה  מחובר  ולהיות  ועוזר  שמנהיג  עולם  בורא  שיש  לדעת  רק  צריך  שאדם 

ובכוח האמונה הפשוטה, בעזרת ה', יהיה הרבה אור ושפע מלמעלה. 

צריך לשמוח בנסיונות

בין  מלחמה  היתה  כאן  הארץ?  דיבת  משמעות  מה  הארץ.  דיבת  הוציאו  המרגלים 

הטוב לרע. לקדושה לא תמיד יש הגיון שאפשר להבין, רק יש מציאות של אמונה פשוטה 

שאנו לא יודעים איך הדברים פועלים, העבודה של האדם היא כל הזמן לחזק את האמונה 

הפשוטה. כשאדם אין לו נסיונות - יותר קל לו להאמין, וכשיש לו נסיונות - זה לא נותן 

לשכל לפעול נכון, כי בזמן הנסיון אדם נמצא בנפילת המוחין. 

את  מסויים  ברגע  איבדו  הטבע,  עוצמת  את  וראו  ישראל  בארץ  היו  כשהמרגלים 

השכל העליון, היה קשה להם להבין מה יהיה בעתיד כשיגיעו לשם, מפני שהשתמשו רק 

בשכל של הטבע. אז בשכל של הטבע יש סדר מסויים, ואילו בשכל של הקדושה אנחנו 

לא יודעים איך הסדר פועל וזה הנסיון של האדם. 

מזו  יותר  גבוהה  לדרגה  האדם  את  להעלות  שצריך  נעלה  כוח  הוא  הנסיון  של  הכוח 

שנמצא בה מקודם, כמו שאנו רואים שאדם כדי להתחזק בגופו הוא מרים משקולות, זה 

קשה אך זה נותן לו יותר כוח. וכן אנו רואים שאם רוצים לדעת על אדם אם הוא מצליח 
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את  מביע  הוא  שבזה  מפני  בהם  לעמוד  שמח  והוא  קשות,  משימות  לו  נותנים  בעבודה, 

לאדם  נותנים   - ברוחניות  גם  זה  כך  גבוהה.  יותר  משכורת  מקבל  והוא  שלו,  הכשרונות 

נסיון ואם הוא מתגבר ע”ז הוא עולה לדרגה יותר גבוהה ממה שהיה קודם. והיצר משכנע 

את האדם ללכת בדרך הטבע, אז באותו הזמן אדם צריך למצוא רעיון חדש של התגברות 

במסגרת  כוח.  לי  אין  עייף,  כבר  אני  מסוגל,  לא  אני  לחשוב  ולא  מקודם  לו  היה  שלא 

העבודה אדם אינו אומר כך שם הוא אומר תנו לי עוד אפשרות, ותראו שאני יצליח, הוא 

צריך  הוא  נסיונות,  לו  כשנותנים  להיות  ג”כ  צריך  כך  יותר.  יתבסס  שלו  שהמעמד  רוצה 

בלבו”  ושמח  ”וראך  יד)  ד,  (שמות  כתוב  הכהן  אהרן  אצל  להתעלות.  במה  לו  שיש  לשמוח 

היינו שהיה לו אפשרות לקנא במשה אך הוא שמח והצליח להתמודד עם הכוחות שניסו 

להפיל אותו.

ה' נתן למרגלים את הנסיון כיוון שהוא רצה שהם יתעלו ביותר ויעלו לדרגה גבוהה, 

אבל היצר עבד עליהם והביא אותם אל הנפילה, אך כלב שהבין את זה אמר ”עלה נעלה”. 

לכן  קשה  קצת  זה  אכן  זה,  את  נעלה  אנחנו  להתעלות  היא  הנסיון  של  שהמטרה  היות 

אצלינו,  הדבר  את  ולתקן  מזה  ללמוד  צריכים  ואנחנו  האבות.  לקברי  והלך  מתפללים, 

פעם  שכל  שלנו,  העבודה  זוהי  מעלה,  מעלה  נעלה  ואז  שלנו  לכוחות  מעבר  להתעלות 

שיבוא נסיון צריך לדעת ”עלה נעלה” אנחנו מסוגלים ונצליח יותר ויותר. 

השפעות  ויהיו  לבב  ובטוב  בשמחה  הנסיונות  כל  על  להתגבר  שנצליח  יעזור  ה' 

עליונות.
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לא להיפרד מהצדיק

ח קַֹרח” (טז, א) קַּ ”ַויִּ

רש”י אומר: ”ויקח קרח” כתרגומו ואתפלג קורח. 

בפשטות הוא התחיל לעורר על תפקיד הנשיאות והוא משך אתו ראשי סנהדראות, 

ומטרתו היתה כבוד או קנאה וזה גרם להרבה מחלוקת. בזוהר (דף קע”ו) איתא: ויקח קורח, 

נטל עצה רעה לנפשו, כל הרודף אחר דבר שאינו שלו, הוא בורח ממנו ולא עוד אלא מה 

קרח  הרויח,  לא  והאחר  אבד  שלו  שלו,  שאינו  דבר  אחרי  רדף  קרח  ממנו,  נאבד  לו  שיש 

להפריד  שמבקש  ומי  ולמטה  למעלה  פלוגתא  פלוגתא,  מחלוקת,  מהו  למחלוקת.  הלך 

תיקון העולמות, יאבד מכל העולמות. מחלוקת, פלוגתא דשלום, ומי שחולק על השלום 

חולק על הקב”ה, כי שמו של הקב”ה נקרא שלום. בא וראה אין העולם  מתקיים אלא על 

שלום,  עליו  והניח  שבא  עד  להתקיים  יכול  היה  לא  העולם.  את  הקב”ה  כשברא  השלום 

ומאי הוא, שבת, כי היא שלום העליונים והתחתונים ואז התקיים העולם ומי שחולק עליו 

יאבד מהעולם. עכ”ל 

אותו  מביא  זה  מחשבותיו  אחר  הולך  רק  הנכון  בדרך  הולך  לא  אם  שאדם  רואים 

חשבתי,  הזאת?  ההתפלגות  זה  מה  קורח,  ואתפלג  עניין  זה  להגיע,  שרוצה  ממה  הפוך 

הלא לאדם יש שתי מחשבות, מחשבה בקדושה ומחשבה שבאה מהקליפה. כן  איתא 
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בגמרא (שבת לג:)  ששתי כליות יועצות, אחת מייעצת טוב ואחת מייעצת לא טוב. והאדם  

צריך לבחור את החלק הטוב. וכך נמצא כבר בתורה (דברים ל, טו) ”נתתי לך את החיים ואת 

במקום  התפלג,  עשה?  קורח  מה  הטוב.  בחלק  לבחור  המטרה  בחיים”,  ובחרת  הטוב... 

לקחת מהכוחות של הקדושה ולהתגבר על כוח הטומאה, לקח מכוח הטומאה להתגבר 

על הקדושה, וזו מלחמה של כל אדם. אולי העניין של קורח זה רק דוגמא איך בני אדם 

חיים בבריאה, שיש אפשרות להצליח ויש אפשרות חו”ש להגיע לכשלון. ע”י זה שאדם 

הדברים  לסבל  לו  הופך  זה  הגשמיים,  הכוחות  על  שישפיעו  הרוחניים  לכוחות  נותן  לא 

השליליים מפריעים לו. 

משה  מהצדיק.  נפרד  מהקב”ה,  שנפרד  ”ואתפלג”  התרגום  על  רעיון  עוד  יש  אולי 

אדם  לכן  לו.  נתן  השם  מהשמים  הקודש,  ברוח  היה  הכל   - עשה  שהוא  מה  שכל  רבינו 

כשרוצה את ה' בכל לבבו ובכל נפשו, הוא מגביר את הכוח הקדושה על כוח הרע, וכוח 

יכול  הוא  לכן  שלום,  הוא  הקב”ה  של  שמו  שלום,  של  המציאות  זו  שליטה,  לו  אין  הרע 

להתגבר. וכשהוא נפרד מהקדושה, אין לו את היכולת שצריכים כדי להשפיע על כח הרע, 

מרגיש  לא  הוא  עצמו,  עם  שלם  לא  והוא  ברגש,  במחשבה,  פילוגים  נהיה  ואתפלג,  וזהו 

טוב בשום דבר. כדי להרגיש שלם עם עצמו, צריך להיות מחובר לקדושה,  אם הוא נפרד 

מהצדיק, אין לו הגנה ונופל לחלק לא טוב.

האמין  לא  הוא  משה,  נגד  לחלוק  צריך  היה  לא  לעצמו.  רע  מקח  לקח  קורח'  ’ויקח 

שהכל מהשמים, שהכל בהשגחה עליונה, זה עניין מקח רע השכל הטעה אותו. מאיפה 

אינו  ואם  יידע,  הוא  שלום,  בחינת  לקב”ה  מחובר  הוא  אם  לעשות?  מה  שכל  לאדם  יש 
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מחובר לקב”ה היצר מרמה אותו. אם מתנתקים מהצדיק היצר יכול לפעול כיון שנהפכים 

לחלק מהיצר, ואין מרגישים איך שהיצר רוצה להפיל אותו, ומלביש איזה הגיון מסוים, 

כגון כאן שהוא טען שהוא היה צריך לקבל הנשיאות, כיון שהוא  מהבן השני של בני קהת. 

אך משה כל מה שעשה היה על פי השכינה, מפני שהיה בביטול תמיד, אז ה' נתן לו את 

השכל הנכון. 

אומרת,  קיט.)  (פסחים  הגמרא  זה?  כל  את  צריך  היה  מה  בשביל  ועשיר,  חכם  היה  קורח 

ידע  שלא  כיון  לרעתו,  היה  קורח  של  שעשרו  יב)  ה,  (קהלת  לרעתו”  לבעליו  שמור  ”עושר 

להשתמש בזה. ואדם צריך לדעת שכל מה שיש לו הכל מהשגחה העליונה ושום דבר לא 

תכלת  אומרת  הגמרא  קורח.  אצל  זה  את  מוצאים  אנחנו  השגחה,  יש  דבר  בכל  לו.  שייך 

בטליתות  אותם  הלביש  קורח  הכבוד.  לכסא  דומה  ורקיע  לרקיע,  דומה  וים  לים  דומה 

בתשובה  אותם  לעורר  העליונה,  מהשגחה  היה  זה  רק  סתם,  היה  לא  זה  אולי  תכלת  של 

מפני שתכלת דומה לרקיע ומעורר את האדם שא”א לאדם לעשות מעצמו שום דבר, לכן 

בהשגחה עליונה הוא הוציא להם את הטלית הזאת שיסתכלו עליה, אך הם לא למדו מזה, 

לא תפסו את היראת שמים. אם היו תופסים את היראת שמים היו נמנעים מכל הצרות. 

זה היה כוחו של היצר שהעלים מהם את התכלת הרומז לכסא הכבוד ולא נתעוררו ליראת 

ה'. 

הקב”ה מזמין לאדם מפעם לפעם איזו שהיא התעוררות והאדם לא מתעורר.

 השי”ת יעזור שנזכה להתעורר ביראת שמים אמיתית אכי”ר.



 אור התורהמדשמדש

ממחשבה אחת שלילית 
יכול האדם להידרדר לגמרי ח”ו

ן ֵלִוי ְוָדָתן  ן ְקָהת בֶּ ן ִיְצָהר בֶּ ח קַֹרח בֶּ קַּ ”ַויִּ

ֵני  בְּ ֶלת  פֶּ ן  בֶּ ְואוֹן  ֱאִליָאב  ֵני  בְּ ַוֲאִביָרם 

ְראּוֵבן” (טז, א-ב)

וברש”י: לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה, וזהו 

מה שתרגם אונקלוס ואתפלג. וקורח שפיקח היה מה ראה לשטות זה? אלא ראה בני בניו 

וכו' זאת אומרת שלא תמיד טוב לאדם לראות, הוא ראה את בני הבנים וחשב שאם בני 

הבנים שלו הם בדרגה כה גבוהה מסתמא הוא גם בדרגה גבוהה ולכן לא חשש לחלוק על 

משה. 

צריך לדעת מה בעצם הגורם למחלוקת. כאן רואים שברגע שנוצרה קנאה אצל בן 

אדם השכל מתבלבל ואין לו את השכל הנכון, מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה - 

יש דברים שאדם חושב עליהם: מה יש אם אני חושב כך? אבל זה לא כך כי היצר מוצא לו 

כל מיני פתחים וע”י הוא גורר אותו לעוד עבירות. כאן רואים יסוד חשוב זה, אדם מתחיל 

מחשבה אחת שלילית הוא לא יודע מה ימשוך אותו ולהיכן יגיע. כאן אנחנו רואים שקרח 

קינא וזה הביא אותו שהתבלבל לו השכל ועשה מח' על משה ועל השכינה. משה רבינו, 

עובד קשה בשביל עם ישראל הוא דואג שלכל אחד יהיה טוב, מבוקר עד הערב הוא ישב 

ושפט (שמות יח, יד) שיהיה שלום ביניהם, על כל עבירה שעשו ישראל היה מתפלל לה', ועכ”ז 

בא קורח ועשה מחלוקת, זה היצר, סוגר את השכל, לא רואה את הטוב שנותנים לו הרי 

(פסחים  אוצרותיו  מפתחות  טעונים  לבנים  חמורים  לו 300  היו  עשיר,  והיה  לקורח,  עזר  ה' 
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קיט.) והוא לא חושב הרי יש לך כל טוב כסף וזהב, מה אתה צריך דווקא כבוד? זה הדמיון.

הדמיון מטעה את האדם כל הזמן לדברים שהוא שאפילו לא חושב עליהם בהגיון, ואולי זה 

הפירוש ויקח קורח - ואתפלג שנפלג  מהשכינה, ברגע שאדם לא חושב על ההשגחה, על 

המטרה הרוחנית ועל השליחות שהקב”ה נותן לכל אחד ואחד אז הוא מתפלג מהשכינה 

ולא  מהקב”ה  שנפלג  מהקדושה  שנתקרח  קרח  לשון  זה  קורח  עקום.  נהיה  שלו  והשכל 

נשאר לו שום אחיזה ולכן הוא הגיע למצב כזה שהתבלבל לו השכל.

ויקח קורח וגו' - משך אתו את הסנהדרין. איך אפשר למשוך את הסנהדרין? התחיל 

מה  בציצית?  חייבת  תכלת  שכולה  טלית  מזוזה,  צריך  ספרים  מלא  בית  דברים,  לשאול 

הקשר? הרי מזוזה היא מצווה, תכלת זה מצווה, זה מראה שכשמתפלגים מהקב”ה השכל 

עקום דהרי אין קשר בין זה לזה, כמו שולחן וכוסות אם בבית יש שולחן צריך גם כוסות. 

ד),  ו,  (דברים  אחד”  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  ”שמע  להקב”ה  קשר  מזוזה?  של  הרעיון  מה 

מזוזה,  צריך  לא  כבר  ולכן  להקב”ה  הזה   הקשר  לו  נגמר  מהקב”ה  התנתק  שהוא  ובגלל 

לא  אז  ה'  אמונת  היינו  אחד  ה'  של  הנקודה  את  לו  היה  שלא  ממזוזה  קושיתו  הסבר  זה 

צריך מזוזה. דבר שני היה התכלת, תכלת דומה לים וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא 

ה'  אמונת  העיקריים  הדברים  שני  שכח  ג”כ  זה  ואת  ה',  יראת  הוא  שתכלת  היינו  הכבוד, 

ויראת ה' מזה קורח התנתק, לכן ביקש יעקב אבינו שלא יזכירו את שמו במחלוקת קורח, 

דהוא השתדל לברוח מכל מקום שהיה מחלוקת ואפילו עם עשו הרשע רצה שלום, ונתן 

לו מתנות, לא אהב מחלוקת וברח מזה, וכן כשיוסף בא והתחיל להגיד חלומותיו ליעקב 

ארצה”  לך  להשתחוות  ואחיך  ואמך  אני  נבוא  לו, ”הבוא  ואמר  אותו  השתיק  אחיו  בפני 

(שמות לז, י) הוא לא נתן שיהיה מחלוקת ולכן גם לא רצה שיזכירו את שמו במחלוקת קורח, 
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יעקב מלשון עקב בחינת ענווה ולכן לא רצה שיכתבו את שמו אצל בעל גאוה. וכן אצל 

משה כתוב ”וישמע משה ויפול על פניו” שנכנס להכנעה.

משה אמר להם, ”לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעתי את אחד מהם”, רצה לומר 

אתם  מה  אז  כלום,  מכם  ביקשתי  שלא  והראיה  הכל  לי  נותן  שהקב”ה  באמונה  חי  אני 

בטבע  הייתי  אם  החומרי,  בעולם  חי  לא  שהוא  להראות  הוא  החמור  של  העניין  רוצים? 

היינו שאני עושה הכל לפי דעתי הייתי צריך לומר הנה אני משרת אתכם אז תנו לי חמור 

ועוד דברים, אך הוא היה מקושר להקב”ה ולכן לא ביקש מאף אחד, חי באמונה אמיתית.

אז זה מה שאמר להם - תראו את הדוגמא שלי, אני חי באמונה, עובדה שה' נתן לי את 

רק  אומר  שאני  בוודאי  להקב”ה  קשור  אני  אם  אז  אחד,  מאף  לא  מכם,  ולא  ממנו  הכל 

דברים מהקב”ה והכל אמת, אז מה אתם צריכים לחלוק!? אך זה לא עזר לו וקרח המשיך 

אתה  לו: ”מה  אמרה  פלת,  בן  און  של  אשתו  של  והבנתה  חכמתה  היתה  וזו  המחלוקת. 

צריך את המחלוקת הזאת? הכל הבל הבלים, תעזוב את המחלוקת", זהו ”חכמות נשים 

בנתה ביתה” (משלי יד, א). 

ה' יעזור שבעזרת ה' נבנה את הבית הנכון ושתגמרנה כל המחלוקות ושתהיה אהבה, 

אחווה ורעות. 

בגנות הגאווה

קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו? עינו הטעתו, ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו 

עומדות  משמרות  וכ”ד  נמלט.  אני  בשבילו  ואמר  ואהרון,  משה  כנגד  ששקול  שמואל   -
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רוח  היתה  שלקורח  מוצאים  שאנו  חשבתי,  וכו'.  הקודש  ברוח  מתנבאין  כולן  בניו  לבני 

הקודש דהרי איך ראה מה שיהיה בעתיד רק שהיה בדרגה של רוח הקודש. והשאלה היא, 

אם באמת הוא היה בדרגה של רוח הקודש, למה הוא לא ראה שהוא יפול, שהמלחמה עם 

משה לא יצליח, למה כאן ראה וכאן לא ראה? רק שכתוב ”גבה עינים לא יכון לנגד עיני” 

שנאבד  אומרת  סו:)  (פסחים  הגמרא  גאוה  שיש  ברגע  אז  גאווה,  לו  היתה  קורח  ה).  קא,  (תהילים 

ממנו החכמה, וממילא גם הרוח הקודש נעלמת, בגלל ש”אין אני והוא יכולים לדור” (סוטה 

ה.) הקב”ה לא יכול לסבול אלה שיש להם גאווה, ממילא כבר לא היה לו רוח הקודש, בגלל 

אבל  ראה  הוא  זה  את  ואהרון  משה  שכנגד  שמואל  של  החלק  לכן,  לגאווה.  נכנס  שהוא 

עינו  וזהו  הגאוה,  בגלל  ראה  לא  כבר  הוא  יצליח,  לא  משה  עם  שהמלחמה  השני,  החלק 

הטעתו. 

”עושר שמור לבעליו לרעתו” (קהלת ה, יב), יש לפעמים שלאדם יש הרבה כסף והכסף 

הזה גורם לו צרות, דהרי אם לא היה לקרח כסף לא היו שומעים בקולו, וזה שהיה לו כסף 

כך  לרעתו,  לקרח  שמור  היה  כסף  של  זה  שעושר  שכמו  חשבתי,  בקולו.  ששמעו  גרם 

העושר השני של הראייה גם זה עשה לו צרות, אם לא היה לו רוח הקודש לא היה נלחם 

כי לא היה מרגיש שמגיע לו.  עושר זה נוטריקון עיניו ראו שמואל, זה שראה את שמואל  

לדעת  הקודש,  לרוח  שייך  דעת  ח),  א,  מכאוב” (קהלת  יוסיף  דעת  לרעתו ”יוסיף   היה  גם  זה 

הרבה דברים לפעמים זה מביא לאדם בעיות ולכן כתוב ”תמים תהיה עם ה' אלוקיך” (דברים 

יח יג). אם קרח היה מסתפק עם כל מה שיש לו, היה נשאר עם כל העושר שלו אך הוא לא 

הסתפק  ונכנס חיים שאולה. 
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הרצון לדברים קדושים ולא להיפך ח”ו

ח קַֹרח” (טז, א) קַּ ”ַויִּ

 וברש”י: ”לקח לעצמו מקח רע”. 

לכל אדם יש איזה רצון, צריך לדעת אם הרצון בא מעולם הקדושה או שהרצון בא 

חס ושלום לא מעולם הקדושה. כשאדם רוצה משהו אם הוא בעולם הקדושה הוא יודע 

שהכל בא מלמעלה, דכתיב (דברי הימים א' כט, יד) ”כי ממך הכל ומידך נתנו לך”, שכל מה שיש 

מה  כל  יח:)  תענית  הגמ'  (ע”פ  למקום”  שלוחים  בטבע ”הרבה  שליחיו  דרך  מהקב”ה  בא  לאדם 

שאנחנו מקבלים אנו מקבלים מלמעלה דרך שליחים. אם אדם רוצה לקבל איזה דבר יש 

שתי דרכים, יש דרך של תחנונים וחסדים ויש דרך מלחמה. דרך מלחמה הוא עצת היצר, 

איך  לקבל.  יעזרו  לא  האלה  המלחמות  כל  אז  העליונה,  ההשגחה  מצד  לו  מגיע  לא  דאם 

אדם יכול לדעת אם הדבר שרוצה הוא מהקדושה או לא? אם אדם נפרד מקדושה נהיה 

אי סדר בתוך נפשו והדרישות שלו באות מתוך כעס. אולי אם קרח היה בא למשה ואומר 

לו ”תשמע משה יש לי הרבה קנאה, כואב לי, אני רוצה גם כן קדושה, אני רוצה להתעלות 

נשיא  שהיה  עוזיאל  בן  לאליצפן  בא  היה  שמשה  יתכן  רוחנית”,  מטרה  לי  יש  ברוחניות, 

מבקש  שהיה  או  הנשיאות  את  לו  תתן  לך,  איכפת  מה  סובל,  כך  כל  הוא  תשמע  ואומר 

מהקב”ה. אך הוא בא בכעס - מה אתם לוקחים כהונה ונשיאות. אם היה בא בתחנונים 

היה  שהוא  להיות  יכול  זה,  את  לסבול  יכול  לא  שהוא  מבין  שה'  זה  מצד  ובהגיון  ובשכל 

רק  שסוחבים  חמורים   300 מקבל  אדם  סתם  טוב.  הרבה  קיבל  כבר  הוא  דהרי  מקבל, 

שהיה  לו  היה  גם  כבוד  קיבל.  הכל   - עצומה   עשירות  קיט.),  (פסחים  אוצרות  של  מפתחות 
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מנושאי הארון, לא כל אחד היה יכול להתקרב לארון הקודש, היה איש טהור וקדוש, הכל 

קיבל אולי גם את זה תקבל, אם באמת כואב לך ואתה לא יכול לעמוד בזה. אבל הוא לא 

בא בדרך הזה אלא במלחמה, ”מה אתה לוקח כהונה, מה אתה לוקח זה, ואתה לוקח זה!” 

התחיל לחלוק על הקב”ה, ”ואתפלג” נפרד מאלוקות  ובמקום שישיג משהו, רק הפסיד.

וזה  שרוצה,  ממה  הפוך  יקבל  שהוא  להיות  יכול  משהו,  לרצות  יכול  אדם  לפעמים 

בגלל שהוא לא בדרך הקדושה, אם אדם הוא בדרך הקדושה, ”בדרך שאדם  רוצה לילך 

מוליכים אותו” (מכות י:) אם קרח היה הולך בדרך הזה אולי הוא היה מקבל את הנשיאות. 

ביד  נא  ”שלח  אמר  הרי  הוא  נגדו?  תלונות  באו  מה  מלך?  להיות  רצה  רבינו  משה 

שאהרון  ז)  ט,  שמיני  (רש”י  איתא  הלא  רצה?  אהרון  התחמק.  הוא  הזמן  כל  ד,יג).  (שמות  תשלח” 

דרך  היה  שקיבלו  זה  רק  נבחרת,  לכך  כי  בוש  אתה  למה  לו  אמר  שמשה  עד  התבייש, 

תקטירו  אמיתיים  שאתם  חושבים  אתם  אם  אמר  משה  לכן  מזה,  התרחקו  הם  הכנעה, 

קטורת, קטורת זה דבר מסוכן אם אדם לא בדרך של קדושה, הוא נכנס לסכנה.

קורח יש לזה שלש משמעויות: קֹרח, שם של אדם, ֵקֵרַח, בלי שער, קרח, קור. קור זה 

עמלק, הוא נפרד מהקב”ה, הוא חשב שהולך בדרך טבע, כל מה שהוא רוצה הוא יעשה, 

למה חשב ככה הרי משה רבינו היה שיא הקדושה, היה ג' פעמים מ' יום בשמים, עשה 

מתחבר  שלו  השכל  לקליפה,  מתחבר  כשאדם  רק  הקב”ה.  עם  ודיבר  ומופתים,  אותות 

לקליפה לכן חשב שגם השכל של משה רבינו התחבר לקליפה, לעצמו לוקח להיות מלך, 

חושב  שהוא  שמה  בטוח  הוא  בקליפה  נמצא  שכשאדם  בגלל  הכהונה.  את  נותן  לאהרון 

זה נכון, כל עוד שאין לו הכנעה פנימית אי אפשר לדבר אתו, הוא מתעקש נלחם ומביא 
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הוכחות. גם בקדושה מביא הוכחות, לוקח 250 נשיאים, ראשי סנהדראות, מלביש אותם 

טליתות ואומר: אם חוט אחד של תכלת פוטר את הטלית אז כשכולו תכלת ודאי פטור, 

אתה יודע למה חוט אחד פוטר? הרי אין בזה הגיון, רק כך קבע הקב”ה, שחוט אחד פוטר 

ואיזה השוואה אתה עושה? ההשוואות האלה זה בא כשלאדם יש שכל של קליפה, והוא 

לא קולט את הקדושה. קליטה נכונה של הקדושה זה קבלת דברים - כך החליט הקב”ה.

כשאדם נמצא בביטול הוא מקבל את זה שהכל מלמעלה. רואים שכל הנקודה של קורח 

היתה מתוך גאווה, לכן גם התיקון שלהם היה הכנעה, ולכן הכניסו אותם לתוך הבור. ואיך 

הגיע כל המחלוקת הזאת ע”י הפה, לכן פתח ה' את פי הארץ.

חורה  מאד  לפעמים   קשה.  מאד  שלפעמים  אפילו  הדיבור,  על  לשמור  מאוד  צריך 

דברים מסויימים, אך א”א לעמוד נגד ההשגחה העליונה. מרוב הדרישה של קרח שבאה 

מגאווה נשאר קרח מהכל  ולמה זה בא, בגלל שהיה בחינת עמלק שהיה לו ניתוק מעולם 

הקדושה. אדם צריך מאד להיזהר שכל פעם שיש לו איזו דרישה שיבדוק מאין זה בא, אם 

זה  מנתק אותו מעולם הקדושה, או זה לא מנתק אותו מעולם הקדושה, הוא יכול לבקש 

מהשי”ת ויקבל הכל. 

אם בא אליך ילד ואומר לך תן לי בבקשה סוכריה, אז מתחשק לך לתת לו, אך אם 

הוא  להתאפק?!”.  יכול  לא  אתה  ”מה,  עונה  אתה  סוכריות!”  לי  ”תן  בצעקות  אליך  בא 

מקבל הפוך ממה שרצה, כך אם מבקשים מהשי”ת מקבלים את החסדים מלמעלה. אבל 

(משלי  האדם”  לב  כן  לפנים  הפנים  גבורות, ”כמים  מעורר  גם  הוא  הגבורות  מצד  הוא  אם 
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כז,יט) וכך ג”כ תהליך ההשגחה. אדם צריך מאד להיזהר לא להיכנס לתוך גבורות, לכן אנו 

מוצאים בגמ' (ב”ב עד.) שרבה בר בר חנא שם את אוזנו בארץ ושמע שצועקים מן האדמה 

”משה אמת ותורתו אמת”, בגלל שמשה לא היה לו אינטרסים היה אמיתי, אדם שיש לו 

אינטרסים אינו אמיתי, משה היה אמיתי, בגלל שהוא הלך עם הקב”ה ולא היה שום רצון 

מתוך עצמו, תורתו אמת בגלל שלא  חשב על עצמו. 

ה' יעזור ויתן לנו את השכל הנכון, ואת הכוח הנכון ולא נעשה דברי שטות ובכוח הזה 

שנהיה מחוברים לאמונה העליונה נקבל את השפע הנכון. 

משה רבינו כל חייו לחם למען כלל ישראל

ַוּיֹאְמרּו  ַאֲהרֹן  ְוַעל  ה  מֹשֶׁ ַעל  ֲהלּו  קָּ ”ַויִּ

ים   ם ְקדֹשִׁ י ָכל ָהֵעָדה כֻּלָּ ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם כִּ

ה'  ְקַהל  ַעל  אּו  ְתַנשְּׂ תִּ ּוַמּדּוַע  ה'  ּוְבתֹוָכם 

ֶאל  ר  ַוְיַדבֵּ ָניו  פָּ ַעל  ּפֹל  ַויִּ ה  מֹשֶׁ ַמע  שְׁ ַויִּ

ה'  ְוֹיַדע  ּבֶֹקר  ֵלאמֹר  ֲעָדתוֹ  ל  כָּ ְוֶאל  קַֹרח 

ֵאָליו  ְוִהְקִריב  דֹוׁש  ַהקָּ ְוֶאת  לוֹ  ר  ֲאשֶׁ ֶאת 

ר ִיְבַחר ּבוֹ ַיְקִריב ֵאָליו” (טז, ג-ה) ְוֵאת ֲאשֶׁ

”כולם  קדושים  כולם  גדולה”  לעצמכם  לקחתם  מדי  יותר  ”הרבה  לכם  רב  וברש”י: 

שמעו דברים מסיני מפי הגבורה” ומדוע תתנשאו ”אם לקחת את המלכות, לא  היה לך 
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לברור לאחיך כהונה. לא אתם לבדכם שמעתם אנכי ה' אלוקיך כל העדה שמעו”.

אנחנו יודעים שכל המלכות הזאת של משה רבינו לא היה מרצונו של משה רק רצונו 

של הקב”ה, כשהיה במדבר סיני ורעה את הצאן ושם הוא פגש את הקב”ה על יד הסנה 

והקב”ה הפציר בו אך הוא לא רצה ואמר ”שלח נא ביד תשלח” (שמות ד, יג). מה הרעיון של 

קרח כאילו משה לקח מלכות ”אם לקחת מלכות...לאחיך כהונה”? הרי כל הבחירה של 

נתן  זה  הבחירה,  את  להם  הביא  זה  שלהם,  הרוחנית  האיכות  בגלל  היה  זה  ואהרון  משה 

דואג  שתמיד  מלך  כמו  ישראל,  כלל  למען  לחם  חייו  כל  רבינו  משה  המעמד.  את  להם 

לראות  שהלך  במצרים,  עצמו  את  מסר  בתחילה  המלכות.  את  לו  הביא  עצמו  וזה  לעמו 

בסבלות אחיו ועזב את בית המלך, שהיה יכול להיות בבית פרעה ושם היתה לו מלוכה, 

והוא עזב את כל זה והלך לעזור לאחיו המסכנים ”וירא בסבלותם” (שמות ב, יא). כל המסירות 

נפש שהיתה לו לפני פרעה זה היה בשליחות של השם שילך להציל את בני ישראל. והנה 

כאן אנחנו מוצאים שרוצים לערער עליו, למרות שעל משה עצמו לא ערערו שהוא המלך 

זה היה ברור אך על העבודה של אהרן ערערו. אך כמובן שגם את אהרן הקב”ה בחר, גם 

אהרון קיבל את הכהונה בזכות עצמו שהיה אוהב שלום ורודף שלום, דאג לכלל ישראל 

בדרך אחרת. משה דאג לכלל ישראל וגם אהרון דאג והיה הולך לפלוני ואומר לו ”למה 

אתה רב עם אחיך תדע שהוא מצטער, וכן אמר לשני, ואח”כ שניהם נפגשו והשלימו אחד 

עם השני. זאת  אומרת שהעבודה שלו היתה לחבר אחד עם השני וכן לחבר את ישראל 

שתי  את  לו  היו  לתורה”,  ומקרבן  הבריות  את  אוהב  שלום,  ורודף  שלום  להקב”ה ”אוהב 

העבודות האלו גם לקרב אחד לשני וגם לקרבם לקב”ה ולתורה. וע”י שקרב אחד לשני, 
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ועשה שלום ביניהם קירב אותם אל הקב”ה ששמו שלום, וזהו גם עבודת הכהונה ששירת 

את עם ישראל דרך הכהונה שלו, שכהן גדול מכפר על בני ישראל, מה היה שייך לומר 

שהם מתנשאים. 

הטענה של קרח היתה לא אתם לבדכם שמעתם אנוכי ה' בסיני, כל העדה שמעה.

מה הקשר יש בין השמועה הזו ששמעו אנכי ה' אלוקיך? אולי הרעיון היה שקורח חשב 

שבגלל שבני ישראל התחברו לקב”ה בהר סיני אז כולם נהיו קדושים. אך כל זה אינו אמת 

דגם זה שהגיעו להר סיני זה בזכות משה רבינו שהשפיע עליהם וקירב אותם, אך ברגע 

שקרח נכנס לגאווה הוא חשב שגם השני נכנס לגאווה, לכן כתוב: ”וידבר אל קורח ואל 

עדתו לאמור בוקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש הקריב אליו”, היתה מלחמה מאיפה 

בא המינוי הזה, האם זה בא מצד עבודה עצמית, בגלל שהם שמעו בקול ה', ובגלל שה' 

מינה אותם? זו היתה המחלוקת. קורח חשב שאם אדם מתחבר לקב”ה אז כל אחד  אותו 

עבור  זה  הזאת  הבחירה  ה',  של  בחירה  זה  לא,  אמר:  רבינו  משה  להגיע.  ויכול    - הדבר 

רק  כך,  או  כך  יהיה  זה  אם  יהיה,  זה  איך  זה  את  להסביר  אפשר  אי  האדם  של  העבודה 

הקב”ה, הוא שהחליט שזה יהיה, וזה מה שאמר להם משה.  רש”י מביא את המדרש: אמר 

להם משה גבולות חלק הקב”ה בעולמו, יכולים אתם להפוך בוקר לערב? כן תוכלו לבטל 

את זו שנאמר ”ויהי ערב ויהי בוקר” (בראשית א, ה,) ”ויבדל” (שם ד,) כך ויבדל אהרון להקדישו 

וגו'”(דברי הימים א' כג, יג,). היינו שקירב את אהרון וקידש אותו. מה זה עניין המשל להפוך בוקר 

לערב? זה הרעיון עצמו כמו שאהרון הכהן הפך את הערב לבוקר שערב זה לשון חושך 

ומריבות ואהרן הפך את זה לבוקר כך הקב”ה בעצם הביא לו את הכהונה, אבל אתם שלא 
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עושים את זה, איך אתם יכולים לקבל את ההשראה מלמעלה לשליחות הזאת. 

ה' יעזור שכבר לא יהיה מחלוקת בישראל, שיהיה שפע מהשמים וע”י זה נזכה שכולם 

יחיו בשלום ושלווה ושכולם ילכו בדרך הנכונה ושיושפע שפע ברכה והצלחה.

כשאדם נמצא בטבע המחשבות מתערבות

ה' אמר למשה כדי שידעו מי צריך להיות כהן שיביא כל אחד מהנשיאים מקל ומי 

שיצמח לו שקדים זה סימן שאותו בחר מהקב”ה. ואח”כ כתוב שצריכים לשמור המקל 

לתמיד לזכרון . 

חשבתי מה עניין של שקדים, שאדם אם הוא מופשט מהעולם יש לו כוח האמונה, 

טבע  יש  בטבע,  בלבולים  יש  מתערבות,  המחשבות  טבע  של  במציאות  נמצא  כשאדם 

רואה  והוא  עץ  נוטע  כשאדם  הוא  טבע  מהטבע,  למעלה  זה  נס  מהטבע,  למעלה  ויש 

שהעץ צומח. אבל אם אדם לא נוטע עץ וזה צומח מאליו - זה נס למעלה מהטבע. אצל 

למעלה  זה  לתמרים  בשבת  לו  מתחלף  והיה  חרובים  עץ  לו  שנוצר  יוחאי  בר  שמעון  רבי 

את  לראות  יכול  לא  אדם  ומזה  והגיוני  מסויים  סדר  להם  יש  טבע  של  הנהגות  מהטבע. 

הדברים למעלה מהטבע. אבל כשבא מלמעלה מהטבע הקב”ה יותר מתגלה זה ענין של 

טבע  בין  ההבדל  וזה  גלוי,  שאינו  נס  ויש  גלוי  נס  יש  רק  נס  גם  הוא  הטבע  אך  הניסים, 

ללמעלה מהטבע שלמעלה מהטבע  שיש גילוי אלוקות יותר, יש יותר התחברות. חשבתי 
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שאולי זה בא מצד הטבע של האדם אם אדם מתגבר מעל הטבע שלו אז מתנהגים עמו 

למעלה מהטבע, ואם הוא מתנהג רק בטבעו אז מתנהגים עמו בטבע. אהרן הכהן שהיה 

ואהרן  י:)  (שבת  הקב”ה  של  שמו  הוא  שלום  יב')  משנה  א'  פרק  (אבות  שלום  ורודף  שלום  אוהב 

היה  דהוא  קשה  לו  היה  כנראה  ביניהם  הקב”ה  שהכניס  היינו  ישראל  בין  שלום  שעשה 

כל כך בקדושה והיה צריך להתגבר על טבעו ולירד לקטנות דעתם של בעלי המחלוקת  

למעלה  שזה  שקדים  נס  להם  להראות  הקב”ה  בא  וזה  מהטבע,  למעלה  התגבר  הוא  אז 

בגלל  בו  בחר  שהקב”ה  אדם  הוא  שאהרן  להראות  משמרת  של  עניין  היה  ולכן  מהטבע, 

שהתגבר על טבעו.

כל  את  שמחבר  הקב”ה  זה  י  ביטול)  לו  (שהיה  מה  קדושה  שלום  ר”ת  זה  שקדים 

נהיה  זה  ולכן  יחדיו  ומחוברים  שקשורים  והקב”ה  לאהרן  רומז  ששקדים  היינו  היהודים. 

שקדים. שקדים מס' קטן אהרן = 13 כמנין אחד דהיינו הקב”ה זה מראה שהיה לו תמיד 

שקדים  נהיה  זה  ולכן  בישראל  הרבה  שאהרן  לאחדות  רומז  אחד  וכן  הקב”ה.  עם  חיבור 

שג”כ במספר קטן י”ג.

אנשים  היו  זה  ידי  על  שלום  אוהב  שהיה  זה  שלום,  ורודף  שלום  אוהב  היה  אהרן 

מאוחדים ואוהבים אחד את השני וכששניים נהיים אוהבים היינו, אהבה X 2 = 26. היינו 

שם הוי”ה, שכשיש שלום אז הקב”ה נמצא איתם ויש השראת השכינה בישראל, ה' יעזור 

שתהיה תמיד אחדות בין כל עם ישראל.

חומש במדבר  פרשת קרח



 אור התורהשנושנו

 התורה היא נצחית

ֵלאמֹר  ַאֲהרֹן  ְוֶאל  ה  מֹשֶׁ ֶאל  ה'  ר  ”ַוְיַדבֵּ

ֵלאמֹר   ה'  ִצוָּה  ר  ֲאשֶׁ ַהּתֹוָרה  ת  ֻחקַּ ֹזאת 

ָפָרה  ֵאֶליָך  ְוִיְקחּו  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֶאל  ר  בֵּ דַּ

ר  ֲאשֶׁ מּום  ּה  בָּ ֵאין  ר  ֲאשֶׁ ִמיָמה  תְּ ה  ֲאֻדמָּ

לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹל" (יט, א-ב)

איך  גישות  שתי  יש  חוק.  של  במציאות  להיות  צריכה  תורה   - התורה  חוקת  זאת 

אדם קולט את התורה, יש דרך של שכל ויש דרך שזה המציאות. דרך שכל - השכל יכול 

להשתנות, היום חושבים כך ומחר חושבים אחרת, בגלל שהשכל של אדם נתון לשינוי 

אבל  וכו'.  כעס  ופעם  קנאה  לו  באה  פעם  לשנותו,  שיכולים  מצבים  מיני  לכל  נתון  הוא 

ע”פ  התורה  את  להבין   מנסה  כשאדם  משתנית.  שלא  מציאות  היא  נצחית  היא  התורה 

שכלו יכול לבוא חו”ש למקום לא נכון, לכן הקב”ה אמר קודם כל תדע שכל התורה היא 

חוקה, אם אדם כן מבין או לא מבין את זה, זה אותו דבר, וזהו יסוד איך אדם צריך להיות 

מחובר לקדושה, שיהיה קשור למציאות של אין סוף ולא יהיה נתון להשפעות של הטבע, 

כשאדם נתון להשפעות של הטבע, הוא לא אמיתי. 
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הכתיבה. אותיות  ויש  החקיקה  אותיות  יש  אותיות,  סוגי  שני  שיש  בספה”ק  איתא 

אותיות הכתיבה פירושו דבר שאדם כותב על קלף מוסיף על הקלף משהו אך זה יכול גם 

להימחק. אך אם אדם חורט בתוך קלף זה נקרא אותיות חקיקה, זה דבר שלא משתנה, 

חוקת  ”זאת  ה'”.  ציוה  אשר  התורה  חוקת  ”זאת  לדעת  צריך  אדם  לכן  אמיתי.  דבר  זה 

התורה”  - אדם צריך לומר קודם כל זה חוק לשון חקיקה, דבר שלא משתנה, למשל אם 

יודע שהדרך שהקב”ה אוהב זה שמחה ”עבדו את ה' בשמחה” (תהילים ק, ב), שום דבר לא 

ישנה אותו אם משהו מפריע לו פוגע בו או שהדברים לא הולכים כמו שצריך עדיין הוא 

להפוך  צריך  האדם  של  פנימית  עבודה  של  נקודה  כל   - התורה"  חוקת  "זאת  בשמחה. 

למציאות של חוק ”אשר ציוה ה' לאמר”. 

”פרה אדומה תמימה אשר אין בה בום” בכל דבר שאדם רוצה להתעלות לקדושה 

שלם,  של  משמעות  זה  תמימות  משמעויות,  כמה  יש  בתמימות  להיות ”תמימה”,  צריך 

שכל  של  מעורבות  בלי  לחשוב,  בלי  הדברים  קבלת  של  משמעות  זה  תמימות  שלמות, 

אישי, (דרך אגב אפשר לומר ”אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול” אם אדם חושב 

שאין בו מום סימן שלא היה לו עול מלכות שמים.) ומה שאסור שיהיה לה עול, ואם שמו 

מכניס  לא  שהוא  זמן  כל  זה  לקב”ה  שהתעלות  לדעת  צריך  שאדם  פסול,  זה  משא  עליו 

למחשבתו עול נוסף של טבע, וברגע שאדם חושב שסוחב את הטבע, זה גורם לו שהוא 

מאבד את הקשר עם הקב”ה.

עוד  שאין  יידע  אדם  אם  לטובה,  זה  הכל  עליו  שעובר  מה  שכל  לדעת  צריך  אדם 
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מלבדו, ולא יסחוב את הדברים על עצמו אלא מתוך המחשבה העליונה, אז אדם יגיע לכל 

טוב. פרה אדומה מביאה לבן האדם שיהיה טהור, טהור פירושו שאין מסך שמפריע בינו 

לבין הבורא.

מה שקשור לטומאה וטהרה 

זה למעלה מהשכל

ֵני  בְּ ֶאל  ר  בֵּ דַּ  ... ַהּתֹוָרה  ת  ֻחקַּ "ֹזאת 

ִמיָמה  ה תְּ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדמָּ ִישְׂ

ָעֶליָה,  ָעָלה  לֹא  ר  ֲאשֶׁ מּום  ּה  בָּ ֵאין  ר  ֲאשֶׁ

עֹל." (יט, א-ב)

וברש”י זאת חוקת התורה: חוקה חקקתי ואין לך רשות להרהר עליה. 

לכאורה מה שייך עניין של רשות, נותנים רשות לחשוב או אין נותנים רשות לחשוב? 

אני מבין שאדם מנסה להבין ואינו מקבל תשובה כי זה גזירה מלפני הקב”ה, אך מה הענין 

שאפילו לא יהרהר? בעצם כל אדם מורכב משכל והגיון, כל דבר הוא מנסה להבין באיזה 

שהוא הבנה, כי ברגע שאדם מבין דבר בהגיון יותר קל לו לעשות את זה, בגלל שזה מקרב 

אותו אל הדבר ומשכנע אותו, אך אם זה רחוק ממנו קשה לו לעשות את הפעולה. 

בכל אחד מהמצוות יש איזה שהוא רעיון ואפשר להבין למה עושים את זה, או הבנת 

המצווה עצמה או הבנת סיבת המצוה, כמו העניין של ציצית שמכוון כנגד תרי”ג מצוות, 
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או עניין התכלת בציצית שהתכלת מביא ליראת שמים, תפילין זה לקשר את המוח ואת 

זה  איך  ולטמא,  לטהר  עשוי  שזה  הגיון  איזה  יש  אדומה  בפרה  גם  יתברך.  לבורא  הלב 

מטהר ומטמא? אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה פועל, אך אנו יודעים שזו המטרה, אז יש 

לזה איזה הגיון מסויים. אך איפה ההגיון שאנחנו אומרים שאין לך רשות להרהר? חשבתי 

שבן אדם יש לו שני סוגי  שכל, יש לו שכל אמיתי שבא מצד הנשמה, ויש לו שכל שבא 

מהדמיון ולא תמיד זה אמיתי. לכל דבר אדם יכול להגיד פירוש או רעיון, אך בענין הטהרה 

עדיף שלא לחשוב דזה יכול להביא לידי הרהור, ופרה אדומה היא שורש כל הטהרות ולכן 

להרהר  גם  אלא  אפשר,  אי  זה  את  להבין  רק  לא  אחריה”  להרהר  אפילו  רשות  לך  ”אין 

אסור שכל מה שקשור לטומאה וטהרה זה למעלה מהשכל ולמעלה מההגיון. 

ואולי זה יסוד בכל דבר שבטבע שהאדם לא מבין את זה, והוא לא מסתדר אתם כגון 

טבע רע שיש לו או סביבה שלא טובה לו ואינו מבין למה נתנו לו את זה משמים, אז צריך 

לא להרהר. כל דבר שהוא חוק אומרים חז”ל חוקה חקקתי ואין לך רשות להרהר, דבר 

שהוא בחינת חוק, שאין לך את השכל להבינם אל תיכנס להרהורים. ואם האדם יחיה עם 

האמונה הפשוטה ועם הקדושה המושלמת עם הקב”ה, לא יהיה בצער.

וזהו מה שאמר שלמה המלך (קהלת ז, כג) ”אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני”, שחשב 

להתקרב  שבמקום  היינו  ממנו,  רחוקה  ההשגה  אבל  הכל  את  ולהבין  חכם  להיות  שיכול 

הוא מתרחק עוד יותר, אי אפשר להבין את הדברים שלמעלה מהשכל ”כי לא מחשבותי 

פנימי  באושר  בשלווה  לחיות  צריך  אדם  ח),  נה,  (ישעי'  דרכי”  דרכיכם  ולא  מחשבותיכם 

ושמחה בלי לנסות להבין כל דבר ואז הוא שמור שמירה של קדושה.
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לא לענות ליצר הרע תשובות

ֵלאמֹר  ַאֲהרֹן  ְוֶאל  ה  מֹשֶׁ ֶאל  ה'  ר  ”ַוְיַדבֵּ

ֵלאמֹר   ה'  ִצוָּה  ר  ֲאשֶׁ ַהּתֹוָרה  ת  ֻחקַּ ֹזאת 

ָפָרה  ֵאֶליָך  ְוִיְקחּו  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֶאל  ר  בֵּ דַּ

ִמיָמה" (יט, א-ב) ה תְּ ֲאֻדמָּ

לכאורה קשה למה כתב ”זאת חוקת התורה” ולא ”זאת חוקת פרה אדומה”? בן אדם 

משתמש בשכל שלו וחושב שהוא מבין הכל, אז אם אדם מחובר לקדושה הוא מבין שזה 

מהיצר הרע שמנסה לקלקל את הקשר בין אדם לבורא ומפתה את האדם. 

איך היצר מפתה את האדם? ראינו בעניין של העגל שאמר להם אין לכם מנהיג, אתם 

לא יכולים ללכת לבד, כל פעם שמתחילים לענות ליצר הרע תשובות, יכולים להיתפס על 

ידי זה כי ליצר הרע יש רעיון יותר חזק לשכנע לעשות דבר הפוך. אז הדבר הראשון אדם 

צריך להגיד לו שזהו חוקה, חוקה זה ראשי תיבות חוק קדושת ה'. 

בטבע לכל דבר יש הסבר, אך במה שקשור להקב”ה ”לא מחשבותי מחשבותיכם” 

(ישעי' נה, ח), אין אדם יכול לפי השכל הפשוט שלו להבין דברים שקשורים עם אין סוף, ולכן 

זה נקרא זאת חוקת התורה שאדם צריך לדעת שכל התורה כולה הוא דבר קדוש ממילא 

שאדם  כדי  למידה  לצורך  זה  הטעם  טעם,  לפעמים  שיש  אפילו  בזה.  מעורבות  לו  אין 

ירגיש נוח בזה שיש לו הסבר לדברים שהוא עושה, ולאנשים שזקוקים להסברים, אך לא 
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לצורך העשיה. ואדם שהולך בתמימות עם הקב”ה, אז הוא לא צריך הסברים רק עושה 

לו  יש  ובאמונה  בפשטות  לקב”ה  שקשור  שאדם  בגלל  הבורא,  רצון  שזה  בגלל  המצוות 

הרבה שמחה מעצם העשייה ואינו זקוק לטעם שיתן לו את הטעם לעשייה, לכן אומרים 

אז  בתמימות  הקב”ה  עם  הולך  אדם  אם  לגמרי.  תמימות  תמימה  שתהיה  אדומה  בפרה 

הנכונה.  החיות  את  לאדם  נותן  עצמו  את  מכניע  שאדם  הכנעה  ועצם  כוח,  לו  נותן  זה 

תמימה זה במספר קטן ”חי”, התמימות מביאה לאדם חיות, מביאה לאדם חיים טובים, 

מביאה לאדם שמחה אמיתית, מביאה לאדם קשר להקב”ה וכמו שאמר הקב”ה לאברהם 

”התהלך לפני והיה תמים” (בראשית יז, א). 

מקובל  להיות  שרוצה  מי  בתמימות,  להיות  צריך  הוא  לקדושה  יגיע  שאדם  בכדי 

לקב”ה צריך לנהוג בתמימות ולא לנסות להבין כל דבר.

ללמוד לשמה 

היינו  ההגיוני  הלימוד  סוגים,  שני  יש  תורה  בלימוד  העגל.  בגלל  היא  אדומה  פרה 

שעושים רק מה שמבינים, והלימוד הלא הגיוני היינו שאפילו שלא מבינים ג”כ עושים.

העניין שהיהודים נכשלו הוא  בגלל שלמדו תורה מתוך שכל, ולכן כשלא הבינו מה 

קורה עם משה חטאו לכן אומרים לנו בפרה אדומה שנעשה המצוה כחק גם בלי להבין, 

לימוד בקבלת עול מלכות שמים, רק תורה לשמה, וזה יכפר על ענין העגל.
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ישמור עצמו מלהוציא דבר רע מפיו

איתא שאדם צריך לשמור את עצמו תמיד מלהוציא דבר רע מפיו, ואם מוציא דבר 

רע על אחר לפעמים זה נהפך עליו. 

וכן איתא ב'שבט מוסר', שאדם צריך לשמור מאד לא להוציא שום דבר מילה רעה 

ואד  משמעויות  מיני  כל  להם  שיש  דברים  ואפילו  עצמו,  נגד  ולא  אחרים  נגד  לא  מפיו 

מהמשמעויות הוא דבר שלילי, כי ברגע שהוא מביע את זה אז הוא מושך איזה כוח. 

לא  שהוא  עד  טובים,  לא  דברים  ועשה  בסדר  לא  שהוא  אפילו  שאדם,  איתא  וכן 

מעניש את עצמו ואומר: ”מגיע לי כך וכך”, אז לא מענישים אותו מלמעלה. לכן מחכים 

יתפס  ואז  נכונה  לא  מילה  יאמר  ואז  לכעס  אותו  שמביאה  סיבה  השמים  מן  לו  ומביאים 

בזה. וזה הפי' בכתוב (משלי ג, ו) ”שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו”. שמי ששומר את פיו 

ולשונו אז הוא מונע את עצמו מלהסתבך. וזה היה אצל בלעם, שהוא השתמש במילים 

בן  בלעם  ”ואת  הדבר,  אותו  לו  ועשו  עליו  התהפך  זה  ובסוף  ישראל,  עם  על  טובות  לא 

אדם  לכן  אצלו,  עשו  ישראל  לעם  לעשות  רצה  שהוא  מה  ח)  לא,  (במדבר  בחרב”  הרגו  בעור 

צריך לשמור את עצמו מאד מדיבור לא נכון, וכן אם הוא יכול ממחשבות לא טובות, ואם 

לדברים  אחר  מגיע  אינו  ואז  לקדושה,  כלי  נעשה  הוא  ומחשבתו  דיבורו  על  שומר  אדם 
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שליליים בחייו.

 - ימות   שהוא  שאחרי  מיתתו  לפני  ביקש  הרשע  שטיטוס  מספרת  נו:)  (גיטין  הגמרא 

שישרפו את גופו דהוא יודע שה' ירצה להעניש אותו ולכן יקחו את האפר שלו וישימו את 

זה בז' ימים, כדי שה' לא ימצא אותו ולא יחבר את הכל, וכך עשו. 

מה  אותו  ושאל  באוב,  טיטוס  את  העלה  הוא  התגייר,  שאונקלוס  לפני   כך,  אחר 

אומרים בשמים על עם ישראל? אז הוא אמר: למעלה הם חשובים ואוי ואבוי למי שנוגע 

בהם. אז הוא שאל אותו, מה העונש שלך? והוא אמר: מה שאני קבעתי לעצמי, כל יום 

האפר  את  וזורקים  שורפים,  כך  ואחר  שאמרתי  במה  אותי  ודנים  האפר  את  אוספים 

זה  עצמו  על  גוזר  שאדם  שמה  ג”כ  רואים  גדולים,  הכי  והיסורים  הצער  וזה  ימים.  בשבע 

מה שמענישים אותו.
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כמה סוגי טבעים באדם

ִריִתי   בְּ ֶאת  לֹו  נֵֹתן  ִהְנִני  ֱאמֹר  ”ָלֵכן  

לֹום” (כב, יב) שָׁ

יש כמה סוגי טבעים באדם: יש טבע של אש היינו שאדם מחומם מטבעו, וכל דבר 

שנמצא  בזמן  כגון  עי”ז,  שליליים  לדברים  נכנס  ולפעמים  החמימות,  לפי  אצלו  הולך 

בעייפות יש לו יותר נטייה להיכנס לכעסים. ויש טבע של עפר שהאדם הוא יותר עצלן, 

של  המציאות  לבין  אש  של  הכוח  בין  מיזוג  שיהיה  הוא  והנכון  משהו,  לעשות  לו  וקשה 

עפר, וזה נקרא מציאות של שלום. 

אדם צריך שיהיה לו סדר שדבר אחד לא יהיה במקום השני, וכל דבר יהיה בתפקיד 

הגוף.  ואת  הנשמה  את  יש  האדם  בתוך  לכן  והגשמית,  הרוחנית  מהבחינה  שלו  הנכון 

שצריך  הצודק  שהוא  משכנע  הגוף  גשמיות.  רק  רוצה  והגוף  רוחניות  רק  רוצה  הנשמה 

רק גשמיות, ולכן יש אנשים שכל הראש שלהם נמצא רק בגשמיות, לאכול ולשתות, וכן 

יכולים  ואיך  הרוחניות.  היא  המטרה  אבל  והלחצים,  הדאגות  האדם,  של  הטבעים  שאר 

לעשות זאת, זה מה שאנו מבקשים ”עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו” (איוב 

כה, ב) שיהיה שלום בין העולם הרוחני לבין העולם הגשמי, בין היצר הטוב ליצר הרע, שכל 
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לה.)  (ברכות  אמרו  שחז”ל  הסיבה,  וזו  החלקים,  משני  מורכבת  תהיה  עושה  שהוא  פעולה 

שאדם כשהוא אוכל יעשה ברכה, כדי לשלב בין הגשמיות להרוחניות, בגלל שבלי הדבר 

הגשמי א”א להתעלות, ואם אדם יודע שכל הגשמיות הוא רק בשביל המטרה הרוחנית. 

לא  והאדם  מתעלה  האוכל  אז  מצווה,  לצורך  הזה  באוכל  משתמש  והוא  אוכל  אדם  אם 

ההתעלות  לצורך  הזה  בחלק  משתמש  והוא  מדבר  האדם  אם  בדיבור  גם  וכך  מזה,  ניזוק 

שלו, זה נותן לו כוח, ואם לא, הוא מתחיל להגיע לבלבול, זאת הסיבה שיש הרבה בלבול 

בתוך המחשבה של האדם. 

את  מוציאים  הערלה,  את  שמוציאים  פירושו  ברית  שלום”,  ”בריתי  של  העניין  וזה 

הדבר השלילי. כמו שכתוב (דברים י, טז) ”ומלתם את ערלת לבבכם”. שברגע שאדם מוציא 

את הערלה, את החומריות מעצמו ולא נותן שהחומריות תשלוט עליו, אז מתגלה הכוח 

היסודי של הקדושה בתוך האדם ונהיה שלום בתוך האדם. וזהו ”בריתי שלום”, הקב”ה 

אומר שאם אתה רוצה להגיע לשלימות הגוף והנפש אז תשתדל לקבל את הברית שלי, 

ברית זה הקשר ואז יהיה אצלך שלימות, ועל ידי זה תקבל את השפע בגשמיות וברוחניות. 

היינו  שלום,  של  לברית  מגיע  שאדם  שעי”ז  המועדים,  פרשת  את  יש  בהמשך  ולכן 

שהגשמיות הופכת לרוחניות, אז כל הימים גם כן נהפכים לרוחניות, היינו ימים הטובים.

לתוך  להגיע  בכדי  עצמו  את  מוסר  שאדם  נפש,  המסירות  של  שבכוח  יעזור  ה' 

הקדושה, שזה יהיה קשר אמיתי בינו לבין הקב”ה ושזה יהיה השראת השכינה גם למטה 

בכל המובנים.



חומש במדבר  פרשת פנחס  אור התורהשסושסו

גדולה שימושה יותר מלימודה

ר ִאיׁש   שָׂ ”ִיְפקֹד ה' ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹת ְלָכל בָּ

ר ָיבֹא  ר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאשֶׁ ַעל ָהֵעָדה ֲאשֶׁ

ְיִביֵאם  ר  ַוֲאשֶׁ יֹוִציֵאם  ר  ַוֲאשֶׁ ִלְפֵניֶהם 

ר ֵאין ָלֶהם  ּצֹאן ֲאשֶׁ ְולֹא ִתְהֶיה ֲעַדת ה' כַּ

רֶֹעה” (כז, טז-יז)

הדרך  אורך  לכל  ישראל,  לכלל  דאג  רבינו  משה  מנהיג,  שיהיה  ביקש  רבינו  משה 

היתה לו מסירות נפש בשביל כלל ישראל, והיה צריך למנהיג שימשיכו, אמר לו הקב”ה 

”כדאי יהושע שיטול שכר שימושו שלא מש מתוך האוהל” ישב באוהל ועסק בתורה, לא 

כתוב שלמד רק ששימש, הגמרא אומרת (ברכות ז:) ”גדולה שימושה יותר מלימודה”, ”הווה 

מתאבק בעפר רגליהם” (אבות פרק א' משנה ד'). יהושע בכוח זה שמסר את עצמו בשביל משה 

רבינו זכה להיות מנהיג. איך? בשביל לשמש צדיק צריך הרבה ענווה, אחרי שהוא מתאבק 

הרבה בעפר רגליהם הוא מקבל כוח של ביטול, אודות לכוח ההתבטלות הוא יכול להיות 

מנהיג ”פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה” (ב”ב עה.). כשאדם מחליף מצב יש סכנה 

של גאווה, ”וישמן ישורון ויבעט” (דברים לב, טו) הגדולה של יהושע, היה שקודם היה משרת 

משה ולאחר מכן מנהיג עם ישראל ולא שינה את דעתו.

”נוצר תאנה יאכל פריה” (משלי כז, יח) צריך מאמץ קודם ואחר כך אוכלים את התוצאות, 

אדם לא יכול לדרוש הישגים עם לא עושה מאמצים מקודם.



שסזשסזחומש במדבר  פרשת פנחס  אור התורה

כוחו של מנהיג ישראל

משה רבינו ביקש מהקב”ה:

ֵיֵצא  ר  ֲאשֶׁ ָהרּוחֹת...  ֱאלֵֹקי  ה'  ”ִיְפקֹד 

ּצֹאן  כַּ ִלְפֵניֶהם...  ָיבֹא  ר  ַוֲאשֶׁ ִלְפֵניֶהם 

ר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה” (כז, טז-יז) ֲאשֶׁ

וברש”י איתא: אמר לו הקב”ה לא כך עלתה במחשבה לפני, כדאי יהושע ליטול שכר 

פריה”  יאכל  תאנה  יח,) ”נוצר  כז,  (משלי  שלמה  שאמר  וזהו  האוהל  מתוך  מש  שלא  שימושו 

עכ”ל. הקב”ה אמר שיהושע על ידי זה ששירת את משה יקבל שכר, דאדם שעובד ליד 

הצדיק ומנסה לעזור לו בכל יכלתו הקב”ה מקבל את כוח המסירות הזה. 

”ֱאלֵֹקי ָהרּוחֹת” אומר רש”י: למה נאמר, אמר לפניו ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך 

דעתו של כל אחד ואחד ואינן דומין זה לזה, מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד 

לפי דעתו” עכ”ל. 

רואים  הרי  דעתו?  לפי  אחד  כל  שינהיג  מנהיג  להיות  יכול  איך  מובן  אינו  ולכאורה 

שאפילו שיש אחדות אך לכל אחד יכול להיות דעה לחוד. עם ישראל זה גוף אחד, וכל 

אחד יש לו דעת אחרת, לכל אחד יש  דברים מנוגדים מהשני, מה שלאחד זה פשוט, לשני 

לא פשוט. מה שלאחד זה נוח, לשני זה לא נוח, איך אפשר לדעת מה טוב לאדם? אתה  

סובל  שיהא  מנהיג  להיות  יכול  ואיך  טוב.  לא  זה  לשני  טוב  זה  לאחד  עצה,  אותה  מייעץ 



חומש במדבר  פרשת פנחס  אור התורהשסחשסח

דעתו של כל אחד ואחד? רק יש כאן יסוד חשוב, אדם  יש לו תפיסת חיים הלך מחשבה 

שהכניס לעצמו שכך צריך להיות וכך יהיה טוב, ובאותה נקודה שאחד מרגיש נחת, השני 

מרגיש סבל, לא מה שאדם חושב שטוב לו זה טוב גם לשני, והשוני זה דבר הגיוני, נותנים 

כל  מזה,  כאבים  מקבל  אחד  טוב,  דבר  איזה  עם  מרגיש  אחד  סבל,  כוח  מהשמים  לאדם 

הנסיונות שיש לאדם זה התיקונים שלו, במה שאדם צריך תיקון שם קשה לו, ובמה שלא 

צריך תיקון שם לא קשה לו דזה לא שייך אליו. 

הצדיק  ע”י  הוא  זה  על  להתגבר  והצורה  האדם  עם  באים  הם  והתיקונים  הנסיונות 

והוא  ישראל  לכלל  עצמו  מוסר  שהצדיק  בגלל  אחד.  כל  של  לדעתו  להגיע  יכול  דצדיק 

מבין למה יש לאדם רע ומה עושים לרע שלו שלא יפריע לו, והכוח הזה להבין זאת צריכים 

דרגה מאד גבוהה של דעת, כמו של משה רבינו שהיתה לו דעת של קדושה. בדעת של 

קדושה אפשר להבין למה מפריע לשני אותה נקודה קטנה אותה החלק שלא מסתדר לו 

ולא הולך לו. ויהושע היה ג”כ באותו דרגה דכתיב (שמות לג, יא) ”נער לא ימוש מתוך האוהל” 

שנכנע לגמרי למשה, ועל ידי ההכנעה למשה, הוא נכנע להקב”ה, כוח ההכנעה הזה הביא 

אותו לרוח חדשה ולכן נבחר למנהיג, ”אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם”.

השי”ת יעזור שנגיע לאותן הדרגות הנכונות ועי”ז יתקרב הגאולה.



שסטשסט  אור התורה

המטרה של המצוות 

שכח הקדושה ישלוט על האדם

ִלְבֵני  ּטֹות  ַהמַּ י  ָראשֵׁ ֶאל  ה  מֹשֶׁ ר  ”ַוְיַדבֵּ

ה'  ִצוָּה  ר  ֲאשֶׁ ָבר  ַהדָּ ֶזה  ֵלאמֹר  ָרֵאל  ִישְׂ

ֻבָעה  שְׁ ַבע  ִהשָּׁ אוֹ  ַלה'  ֶנֶדר  ִיּדֹר  י  כִּ ִאיׁש 

ָכל  כְּ ָברוֹ  לֹא ַיֵחל דְּ ר ַעל ַנְפׁשוֹ  ֶלְאסֹר ִאסָּ

ה” (ל, ב-ג) יו ַיֲעשֶׂ ַהּיֵֹצא ִמפִּ

שלא  דברו:  יחל  לא  פלוני.  דבר  אעשה  שלא  או  אוכל,  שלא  קונם,  עלי  הרי  וברש”י 

יעשה דבריו חולין. 

נדר הוא שאדם גורם לעצמו איסורים חדשים. וצריך להבין מה הכוח הזה של הנדר? 

וכן מה זה ”נדר לה'” הלוא זה נדר לעצמו? אנחנו יודעים שאדם צריך לשלוט על מעשיו.

על  ישלוט  הקדושה  של  שהכוח  היא  המצוות  של  המטרה  מצוות.  לאדם  נתן  הקב”ה 

האדם ולא כוח היצר כוח הטבע. בכל הדברים שקשורים למצוות, גם בחלק המחשבה, 

וגם בחלק הדיבור, וגם בחלק המעשה, אדם צריך לשלוט, ולזה אנחנו מתחנכים מילדות 

לשמור, ולא לעשות מה שאסור לעשות, לא לרצות מה שלא טוב לרצות. אך יש חלקים 

שאדם חושב שהוא לא יכול לשלוט עליהם, שחושב שזה טבעו ואינו יכול אחרת. 



חומש במדבר  פרשת מטות  אור התורהשעשע

ומה היא באמת המציאות? האם אדם מסוגל או לא מסוגל? חשבתי לומר, שאדם 

יש לו ג' כוחות, נפש, רוח, ונשמה, הנשמה נותן כוח, כשהאדם מחובר לנשמה יש לו כח, 

דהנשמה היא ממקור גבוה ”נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראתה, אתה יצרתה...” 

זה כוח מעל הכוחות שלו, אך ברגע שאדם נכנס לטבע, לנפש, אין לו כוח. ומפני זה רואים 

מהאר”י  כדאיתא  ממנו  בורחת  דהנשמה  הכעס  על  להתגבר  כוח  לו  אין  כועס  כשאדם 

הק', וממילא אין לו את הכוח. לכן עד שאדם לא מגיע למציאות של תשובה אין לו כוח 

לעשות דברים. 

אז  לעשות  כוח  לו  שאין  ורואה  לעשות,  רוצה  שאדם  דבר  כל  הסוד.  זה  כאן  ואולי 

לחזור  כל  קודם  וצריך  לנשמה,  מקושר  מספיק  לא  הוא  נקודה  שהיא  באיזו  אולי  יחשוב 

בתשובה ואז יחזור לו הכוחות ועל ידי זה יוכל להתגבר. אך אדם עושה הפוך, ולא מאפשר 

שזה  נותן  ולא  לביתו  חדשים  מכשירים  שמזמין  לאדם  דומה  הוא  אליו,  להגיע  לכוחות 

ייכנס, איך הוא ישתמש בהם? זה הסוד של העבודה. 

”איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו”, למה 

ה' נתן הכח הזה של הנדר זה נראה מיותר, דהרי ה' כבר נתן לאדם את הדברים האסורים 

בא  כשלאדם  כגון  חדשים,  דברים  לאסור  כוח  לו  שיש  לאדם  ללמד  אלא,  והמותרים. 

עצבות, יאמר אני אוסר על עצמי להיות בעצבות, אך אדם יחשוב איך אני יכול לומר כזה 

דבר יש לי כל כך הרבה קשיים, זה מקשה עלי להיות בשמחה? לכן אומר הכתוב ”ככל  

היוצא מפיו יעשה” רק תוציא מפיך שאתה מסוגל, אז אתה כבר יכול לעשות את זה. 



שעאשעאחומש במדבר  פרשת מטות  אור התורה

וגם ענין ”נדר לה'” שאדם צריך לדעת שכל מה שעובר עליו הכל זה מטרה כדי להגיע 

לקב”ה, אז בשביל זה הוא עושה נדר לה' והוא לומד להגיע להקב”ה , שדרך ההתגברות 

יום  כל  מחודשים,  כוחות  יום  כל  צריך  אדם  הרי  חשבתי  לקב”ה.  להגיע  יכול  הוא  הזאת 

הקשיים מתחדשים, הטרדות נמצאות, מאיפה אדם יקח את הכוח הזה? אולי זה הסוד 

לדבר  צריך  לאמונה,  להגיע  רוצה  כשהאדם  י)  קטז,  (תהילים  אדבר”  כי  הדיבור ”האמנתי  של 

מזה, כוח ההתגברות בא דרך הפה, למה זה קשור דווקא לפה? בגלל שכתוב (בראשית ב, ז) 

”ויהי האדם לנפש חיה” ומתרגמינן לרוח ממללה, היינו שהיסוד של הנשמה קשור דווקא 

בפה, לכן הוא יכול דרך כוח הפה להמשיך לנשמתו כוחות חדשים. 

כוח הנדר זה ג”כ כדי ליצור כוחות חדשים כנ”ל. וזה גם העניין שלימוד התורה צריך 

אלא  למצאיהם  תיקרי  על  למצאיהם”  הם  ”חיים  נד.)  (עירובין  בגמ'  כדאיתא  בפה  להיות 

מוצא  גם  הוא  ואז  לשורש  מגיע  זה  בפיו  כשמוציא  כי  ע”כ.  בפיו,  .שיוציא  למוציאיהם 

כוחות חדשים. 

ה' יעזור שיהיה לנו כוח להתגבר וכוח בקדושה. 

איתא בספה”ק  שאדם ששומר על פיו ואינו אומר דברים לא נכונים, ה' שומע את 

מפיו  היוצא  ”ככל  אז  חולין,  דבריו  יעשה  לא  אדם  אם  דברו”.  יחל  ”לא  שלו,  התפילות 

יעשה”, הקב”ה שומע את התפילות שלו.

ה' יעזור שיהיה ישועות לכלל ולפרט, ושבעזרת השם יהיה ברכה והצלחה.



חומש במדבר  פרשת מטות  אור התורהשעבשעב

לכוח הדיבור יש כח עצום

איתא בספה”ק ”לא יחל דברו” אם אדם שומר על פיו לקיים כל מוצא שפתיו, זוכה 

ש”כל היוצא מפיו יעשה” בחינת צדיק גוזר והקב”ה מקיים.

של  השליח  הכל  בסך  הוא  הפה  עצום.  כוח  יש  הדיבור  שלכוח  מזה  רואים  אנו 

המחשבה, ולכאורה המחשבה היתה צריכה להיות העיקר, אך אנו רואים שהנדר אינו נדר 

ע”י מחשבה רק צריך להביע בפה שזה נותן תוקף לנדר. 

בגמרא  מצינו  וכן  בפה.  אלא  כוחם  אין  אומר  שבלעם  בלק  בפרשת  מוצאים  אנו  וכן 

בפה  היינו  למוציאיהם,  אלא  למוצאיהם  תיקרי  אל  למוצאיהם”  הם  ”חיים  נד.)  (עירובין 

תהילתך”.  יגיד  ופי  תפתח  שפתי  ”ה'  אומרים  בתפילה  וגם  בפה.  יהיה  תורה  שהלימוד 

אם אדם מהרהר אינו יוצא חובת תפילה שתפילה צריכה להיות דרך הדיבור, וכן איתא  

ב'פתח אליהו' ”מלכות פה” היינו שפה זה מלכות. ואפשר להסביר מה הכח של הדיבור, 

דכתיב (תהילים לג, ו) ”בדבר ה' שמים נעשו” שהקב”ה עשה את הבריאה דרך כוח הדיבור, וזה 

נתן כוח הדיבור בבריאה, ואולי לכן ה' אמר למשה לדבר אל הסלע בגלל שרצה להראות 

לשמוע  יוכל  הסלע  שגם  כך  כדי  עד  עצומים  למימדים  להגיע  יכול  הדיבור  שכח  למשה 

בקול ה'.

מפני  הדק,  היטב  היטב  "הדק  לומר  צריכים  שהיו  הקטורת  בעניין  מוצאים  אנו  וכן 

שהקול יפה לבשמים” - ומזה אנו ג”כ רואים כח הדיבור.

יעשה  מפיו  היוצא  כל  השם  ובעזרת  הקדושה  לכוח  מחוברים  שנהיה  יעזור  השי”ת 

ויהיה לנו שפע ברכה בלימודינו.
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מטרת הנדר

ִלְבֵני  ּטֹות  ַהמַּ י  ָראשֵׁ ֶאל  ה  מֹשֶׁ ר  ”ַוְיַדבֵּ

ה'  ִצוָּה  ר  ֲאשֶׁ ָבר  ַהדָּ ֶזה  ֵלאמֹר  ָרֵאל  ִישְׂ

ֻבָעה  שְׁ ַבע  ִהשָּׁ אוֹ  ַלה'  ֶנֶדר  ִיּדֹר  י  כִּ ִאיׁש 

ָכל  כְּ ָברוֹ  לֹא ַיֵחל דְּ ר ַעל ַנְפׁשוֹ  ֶלְאסֹר ִאסָּ

ה” (ל, ב-ג) יו ַיֲעשֶׂ ַהּיֵֹצא ִמפִּ

 מה העניין הזה שדיבר עם ראשי המטות דווקא, למה לא אל כל בני ישראל? רש”י 

לאומרה  ראה  ומה  ישראל,  לכל  כך  ואחר  תחילה  ללמדם  לנשיאים  כבוד  שחלק  מסביר 

כאן, למד שהפרת נדרים ביחיד מומחה, ואם אין יחיד מומחה מפר בשלושה הדיוטות. 

וזה הוא בא להגיד כאן לראשי המטות כיוון שהם המומחים. 

להביא  כופין  הם  המטות  שראשי  בגלל  המטות  ראשי  עניין  מסביר  הטורים  ובעל 

נדרים ונדבות, לכן אמר את זה דווקא לראשי המטות. 

ציווה  אשר  הדבר  ”זה  נדרים.  עניין  על  דברים  כמה  ואקדים  פי',  עוד  לומר  חשבתי 

ה' איש כי ידור נדר לה'... לא יחל דברו”. אדם צריך לדעת לשלוט על עצמו, ואולי זאת 

מטרת הנדר. אדם אומר משהו ורוצה להתחרט אך אינו יכול דהדיבור הזה תופס, ללמדך 

שאדם שהבטיח משהו שיקיים הבטחתו. 

לא  או  יעשה  אדם  אם  מפריע  זה  לה'  דבר,  לעשות  החליט  לה'”  נדר  ידור  כי  ”איש 

שבני  רוצה  שהקב”ה  הוא  העניין  רק  לו?  יעזור  שהאדם  דבר  לאיזה  זקוק  הוא  יעשה? 

המטרה  מהו  המותר.  הדבר  את  אוסר  הוא  נפשו”  על  אסר  ישרים. ”לאסור  יהיו  ישראל 
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לאסור דבר מותר? אם זה מותר בשביל מה צריך להטיל נדר? רק דרוצה לעשות לעצמו 

עצמו  על  לשלוט  ללמוד  צריך  שאדם  בעצמך,  ותשלוט  חל  הנדר  הקב”ה  אומר  גדר, 

בדברים שהוא עצמו החליט עליהם. 

העשייה של הדבר הוא חלק מאד חשוב באמינות של האדם. אדם צריך להיות אמין. 

ביושר  דבר  כל  לעשות  ילמד  אדם  אם  עצמו.  לבין  שבינו  חלק  היא  האדם  של  האמינות 

משהו,  הבטיח  אם  עצמו.  עם  ישר  להיות  נכונה  אישיות  לו  יקנה  זה  ובאמיתות,  בצדק 

מספיק  לו  שאין  בגלל  זה  לקיים,  מצליח  לא  שהוא  במצב  נמצא  אדם  לפעמים  שיקיים. 

כוחות אך ברגע שהוא מגיע להכרה שזהו מצווה שהוא עושה בשביל לעצור את עצמו, 

אז זה נותן לו כוח. 

אמנם  במציאות,  יעשה  אכן  אומר  שהוא  דבר  שכל  בדעתו  יציב  להיות  צריך  אדם 

יש תנאים מסויימים שאדם יכול להפר נדר אבל באופן כללי טוב שאדם יידע שאם הוא 

הבטיח משהו שיעמוד בזה. עצם העניין הזה שאדם מבטיח ויצטרך לקיים את זה מלמד 

אותו שיש בידו הכוח לשלוט על עצמו, וברגע שיכנס לנסיון ידע שיש לו יכולת. 

וזהו עניין של ראשי המטות, דנדר כפי שאמרנו זה ללמד אדם לקיים מה שאמר, ולכן 

עצמם  הם  אם  שיבדקו  לקיים  יוכל  שהעם  שרוצים  גזירה  שכל  המטות  לראשי  אומרים 

חשיבות  לו  מקנה  זה  אז  עצמו,  על  לשלוט  למד  שאדם  בגלל  לכן  זה,  את  לקיים  יכולים 

מיוחדת אצל הבורא, וזוכה ש”כל היוצא מפיו יעשה, שהקב”ה מקיים כל דבריו כדאיתא 

בספה”ק.

 השי”ת יעזור שיושפע לנו שפע ברכה והצלחה, ונגיע לדרגה של ”לא יחל דברו”.
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לפני כל פעולה יחשוב אם זה רצון ה'

"ֶזה  א)  (לא,  אמֹר..."  לֵּ ה  מֹשֶׁ ֶאל  ה'  ר  ”ַוְיַדבֵּ

ר ִצוָּה ה'” (ל, ב) ָבר ֲאשֶׁ ַהדָּ

לרצון  מתאימים  שעושה  הדברים  אם  בטוח  לא  אבל  דברים,  הרבה  עושה  אדם 

הבורא.  איך אדם יכול לדעת אם זה רצון הבורא? רק צריך לפני כל פעולה לחשוב אם ”זה 

הדבר אשר ציוה ה'”, כלומר אם זה לא נוגד את רצון הקב”ה. או אפשר לומר דבכל דבר 

שעובר עליו כגון שיש לו דאגות, אז יחשוב ש”זה הדבר אשר צוה ה'” היינו שה' רוצה שכך 

יהיה וא”כ מה מקום יש לדאגות הללו.

והאדם  טובות,  לא  מחשבות  מאוד  הרבה  ייאוש,  מאד  הרבה  באדם  מחדיר  היצר 

אלא  להגיד  רק  לא  בזה,  מאמין  באמת  אדם  אם  הטבע,  את  לשנות  יכול  האמונה  בכוח 

להפנים את זה אז אין מקום לדאגותיו.

כל מה שאדם רוצה לעשות צריך תמיד לחשוב ולהבחין אם זה מעולם הקליפה או 

מעולם הקדושה, ואיך יבחין? רק שאם אדם הולך הרבה בעולם הקדושה אז הנשמה שלו 

שיאמר  לחכם  לבוא  צריך  לזה  מגיע  שאדם  עד  אבל  ההבחנה,  את  לו  ויש  כוח  מקבלת 

לו זה קדושה וזה לא, וזהו מה שכתוב בהמשך שאדם צריך ללכת לחכם ולשמוע ממנו 

ואפילו  מהרע,  הטוב  החלק  את  ומברר  מבחין  דהחכם  לא,  או  הנדר  את  לבטל  ניתן  אם 

שאדם חושב שהוא חכם ומבין בעצמו אומרת לנו התורה שזה לא כך רק חייבים ללכת 

לחכם שיתיר לו, לכן אדם צריך להיות קשור תמיד לחכם וצדיק וע”י התחברות אמיתית 
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לצדיק ידע בכל דבר אם נכון לעשותו או לא, כמו שמצינו אצל יוסף כשהיה לו את הנסיון 

עם אשת פוטיפר נראתה לו דמות דיוקנו של אביו, היינו שנזכר איך אבא שלו היה נוהג. 

המחשבה איך היו הצדיקים נוהגים במצב הזה, זה נותן את הבהירות, זה מנקה את המוח 

מהיצר.

וכן צריכים לבקש לפני כל פעולה מהקב”ה שיתן לנו את הדעת הנכונה.

מאת  ישראל  בני  נקמת  ”נקום  למשה  אמר  שהקב”ה  הפרשה  המשך  ענין  גם  וזהו 

המדיינים”, מדיינים הם אלו שקלקלו את בני ישראל על ידי רמאות והכניסו אותם למקום 

להינצל  איך  שידעו  זה  את  תסדר  לך  לצדיק,  היינו  למשה,  אמר  הקב”ה  אז  טומאה,  של 

מהטומאה הזאת. 

ה' יעזור שנוכל להוציא יקר מזולל ושיהיה לנו את הכוח להתגבר על כל המכשולים.
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לקשר כל הפעולות למעלה 

ַהּיֹום  ֶכם  ְוִהנְּ ֶאְתֶכם  ה  ִהְרבָּ ֱאלֵֹקיֶכם  "ה' 

ַמִים ָלרֹב" (א, י) כֹוְכֵבי ַהשָּׁ כְּ

מהו  רבוא,  שישים  אלא  היו  לא  והלא  היום  באותו  היו  השמים  ככוכבי  וכי  וברש”י 

והנכם היום, הנכם משולים כיום קיימים לעולם כחמה וכלבנה וככוכבים עכ”ל. והיינו כמו 

היום שהוא מאיר כחמה כלבנה וככוכבים כך אתם קיימים.

שיש  ההשגות  שכל  לדעת  צריך  אדם  ואקדים,  הפסוק,  משמעות  על  לומר  חשבתי 

לו זה בא מלמעלה. לכל אחד יש חלק אחר שהוא עוסק בו, וכל חלק שהוא עוסק בו זה 

מה  שכל  תועלת,  מזה  להפיק  צריך  והוא  שלו,  הנפש  מעבודת  חלק  שלו,  מהתיקון  חלק 

שאדם נפגש בו זה חלק שצריך להביא אותו לידי ההתחברות למעלה. ואיך אדם מתחבר 

דרכים איך להגיע  שני  ויש  למעלה? ע”י זה שהוא רואה בטבע את ההשראה האלוקית. 

ואז  עצמית  יכולת  לו  שאין  רואה  הוא  אז  נלחץ  כשאדם  לחץ,  דרך  בא  זה  לפעמים  לזה, 

הוא רואה את החלק האלוקי, ולפעמים זה בא דרך השגה, דרך השגה זה מדרגה גבוהה, 
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להאיר  מתחילים  הרוחניים  שהכוחות  מתעדן  שהוא  עד  הנפש  בעבודת  מתעלה  שאדם 

אותו  מביא  זה  זו  השגה  לו  וכשיש  זו  השגה  לידי  להגיע  האדם  של  העבודה  וזו  בתוכו. 

לידי ביטול ולידי הודאה להקב”ה. אך כשאדם נמצא בגשם, אז הכוח הגשמי מסתיר עליו 

ביותר, ואז אינו יכול לגלות את הכוח האלוקי.

אדם בעבודת הנפש שלו צריך תמיד לקשר את הפעולות שלו ללמעלה וזה מחבר 

משיג  שאדם  בזמן  לכן,  יתקדם.  שאדם  כדי  הכרחית  הזאת  וההתחברות  להקב”ה  אותו 

השגה בכדי שלא להיכנס לחומריות, צריך מיד לקשר את זה שזה חסדים מלמעלה, אך 

כיוון שהשכל אינו  קולט את זה, הוא צריך להשליט את הכוח הנשמתי הרוחני על השכל 

ולהגיע לידי ביטול, וכוח הביטול הזה נותן לו את האור בתוך הנפש, 

היינו  השמים”  ככוכבי  היום  והנכם  אתכם  הירבה  אלוקיכם  ”ה'  שכתוב  מה  וזהו 

שהרבה אתכם אך ככוכבי השמים, כמו שהכוכב לא יכול לומר שהוא מאיר מעצמו רק 

הוא מאיר מחמת השפעת החמה, כך האדם צריך לדעת שכל האור שיש לו זהו אור שבא 

מהכוח העליון. 

אך  השמים,  כוכבי  כמו  כך  כל  ירבה  שהאדם  השמים  ככוכבי  הוא  הפשוט  הפירוש 

אין  ומעצמו  הזמן  כל  מלמעלה  האור  את  מקבל  רק  שהכוכב  הוא  הפירוש  של  העומק 

לעולם  קיימים  כיום  השמים”  ככוכבי  היום  אומר ”הינכם  שרש”י  מה  וזהו  דבר,  שום  לו 

כחמה, כלבנה וככוכבים.
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ואף  נצחי  דבר  הם  והלבנה  שהחמה  שכמו  דבר,  עוד  לומדים  אנחנו  מזה  וכתוצאה 

של  עניין  וזהו  אתם.  כן  אז  ה',  להם  צוה  כן  כי  שלהם  הפעילות  את  משנים  לא  הם  פעם 

ככוכבי השמים לרוב. 

כשאדם מחובר להקב”ה יש לו תמיד האור העליון

ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר לֹא אּוַכל  "ָואַֹמר ֲאֵלֶכם בָּ

ה  ִהְרבָּ ֱאלֵֹקיֶכם  ה'  ֶאְתֶכם  ֵאת  שְׂ י  ְלַבדִּ

ַמִים  ַהשָּׁ כֹוְכֵבי  כְּ ַהּיֹום  ֶכם  ְוִהנְּ ֶאְתֶכם 

ָלרֹב" (א, ט-י)

וברש”י: ”וכי ככוכבי השמים היו באותו היום (והלא לא היו אלא ששים ריבוא). מהו 

והנכם היום, הנכם (משולים) כיום קיימים לעולם כחמה וכלבנה וככוכבים.

חשבתי שיש כאן יסודות שצריך לעבודת הנפש, יסודות שאדם צריך כדי לבנות את 

עצמו. רש”י מבהיר שהם לא היו ככוכבי השמים מבחינת הכמות, אלא המהות שלהם זה 

כחמה ולבנה וכוכבים.

זו  עצמי,  אור  יש  לחמה  וכוכבים:  ולבנה  לחמה  ישראל  בין  הדמיון  להסביר  ואפשר 

הדרגה שאדם צריך להגיע בעבודתו שלו, שיוכל להאיר מעצמו, שתהיה לו היכולת של 

האור, וזה קורה כשאדם מחובר להקב”ה יש לו תמיד את האור העליון, פרי יצירתו של 
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הקב”ה, אמנם הכל הוא פרי יצירתו של הקב”ה, אבל בחינת חמה הוא שאין אמצעי.

הלבנה לעומת זאת אמצעית אין לה אור מעצמה, רק היא לוקחת מהשמש, כך יש 

לפעמים בן אדם שצריך ללמוד מרבו כדי להאיר, כמו דאיתא (ב”ב עה.) על יהושע ”פני משה 

כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה”, צריך את שני המצבים האלה, קודם האדם הוא בחינת 

לבנה ואחרי שהוא לומר הרבה אז הוא גודל ונהיה בחינת חמה.

והדמיון לכוכבים הוא, שאנו יודעים שהכוכבים יש להם תכונה שכוכב אחד לבד לא 

הולך  כשאדם  בלילות  זאת  לראות  ואפשר  אור.  להם  יש  ביחד  הרבה  אבל  הרבה,  מאיר 

הפסוק  אומר  אז  מהכוכבים,  בא  מהאור  גדול  חלק  חשוכים  מקומות  בשאר  או  במדבר 

הקב”ה הרבה אתכם ככוכבים - היינו שיש לנו כוח כשאנו ביחד באחדות. כוכב לבד אינו 

מאיר הרבה, ואחדותם נותנת הרבה אור. לכן ישראל נמשלו לכוכבים, שצריכים להתחבר 

ולהיות באחדות ולראות את האור של השני, וכן הכוכבים יש להם זמנים שהם מאירים 

יותר כגון במקומות חשוכים, כך האדם, לפעמים אדם לבד ואין לו הרבה כוח, אבל אם 

הוא הולך עם חברו, אפילו במקומות שיש שם קצת קושי, זה נותן לו אור.

עצה שהתפילות יתקבלו

ה'  ַמע  שָׁ ְולֹא  ה'  ִלְפֵני  ְבּכּו  ַותִּ בּו  שֻׁ "ַותָּ

קְֹלֶכם ְולֹא ֶהֱאִזין ֲאֵליֶכם" (א, מה) בְּ

וברש”י, ולא שמע ה' בקולכם: כביכול עשיתם מידת רחמיו כאילו אכזרי. 



שפגשפגחומש דברים  פרשת דברים  אור התורה

חשבתי אולי יש כאן איזה רמז לאדם שאם יש לאדם בעיה כלשהו, ורואה שהתפילות 

לא עוזרות, יחשוב אולי יש כאן איזה גורם שמפריע לתפילות להתקבל, ויחזור בתשובה. 

כמו כאן שה' לא שמע בקול התפילה של ישראל, לא בגלל שה' לא שומע בקול התפילה, 

אלא בגלל שהיתה כבר הגזירה ולכן היה מניעה לתפילות להתקבל. אמנם הם רצו להיכנס 

לארץ ישראל, אבל לא חזרו בתשובה על מה שלא האמינו בכוח של הקב”ה ואולי אם היו 

חוזרים בתשובה על החלק הזה והיו מבינים את הפגם בהתנהגות שלהם, היה טעם לבטל 

את הגזירה. 

למציאות  שגרם  הגורם  את  מבטל  כשאדם  מתבטלת  הגזירה  שנקודת  אומרת  זאת 

הזאת של הגזירה, וזה גם מה שכתוב בהפטרה (ישעי' א, טו) ”ובפרשכם כפיכם אעלים עיני 

מכם גם כי תרבו תפילה אינני שומע” שם ג”כ רואים הענין שישראל מתפללים וה' אינו 

שומע וממשיך הכתוב ”שאו מרום עיניכם וחידלו להרע” היינו שיעשו תשובה, ואז יראו 

שיקבל תפילתם כמו שממשיך הכתוב ”לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים 

כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו”. 

וזהו הפתרון לכל אדם שמבקש משהו מהשי”ת ואינו מקבל, שיכנס לבחינת ”שאו 

מרום עיניכם” ובכוח הקדושה הזאת הוא יביא למצב שתתבטל הגזירה והתפילות יתקבלו 

למעלה ברחמים וברצון.



 אור התורהשפדשפד

עסק התורה בתמידית

ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג, כג) "ָוֶאְתַחנַּן ֶאל ה' בָּ

החילות  אתה  אלוקים  ה'  לאמר  ההיא  בעת  ה'  אל  בפרשתינו ”ואתחנן  בזוהר  איתא 

להראות את עבדך וגו'” רבי יוסי פתח... כמה חזק כוח התורה כמה עליונה היא על הכל 

שכל מי שעוסק בתורה אינו ירא מעליונים ותחתונים, ואינו ירא ממקרים רעים שבעולם, 

משום שהוא אחוז בעץ החיים ואוכל ממנו בכל יום, דהא התורה מלמדת את האדם ללכת 

בדרך האמת, מלמדת אותו עצה איך ישוב לפני קונו ואפילו נגזר עליו מיתה, הכל יתבטל 

ויסתלק ולא ישרה עליו, ועל כן צריך לעסוק בתורה יומם ולילה, ולא לסור ממנה, וזה מה 

שכתוב (יהושע א, ח) ”והגית בה יומם ולילה” עכ”ל. 

עניין עסק התורה מתבטא בהרבה צורות, כשאדם  עושה מצווה זה גם עסק התורה, 

כשאדם מסתובב כשהוא פנוי מכל מחשבות אחרות יש עניין שאדם יגיד הפסוק ”ואהבת 

את ה' א' בכל לבבך ובכל נפשך”, ויש כאן ג”כ עניין של עסק התורה, כשאדם חושב על 

פסוקי תורה במחשבה, זה גם עסק התורה, כל דבר שמקשר ומחבר לאין סוף זה  תורה, 

בתוך  שיש  האור  את  לאדם  ומקרינה  אמת,  של  דרך  לאהוב  האדם  את  מלמדת  תורה 

זה, בתניא איתא שהתורה היא חכמתו יתברך וזה התחברות יותר חזקה להקב”ה מסתם 

הקב”ה,  עם  ביחד  אנחנו  בתורה,  וחושבים  הולכים  אנחנו  שאם  אומרת  זאת  מחשבה, 

עם חכמתו, וכמה שיש יותר התחברות יש יותר הגנה, לכן אדם צריך להרגיל את עצמו 



שפהשפהחומש דברים  פרשת ואתחנן  אור התורה

שבזמנים שאין לו עסק מיוחד, יחשוב בפסוקים ומאמרי חז”ל, שזה מלווה אותו ונותן לו 

את ההגנה, וחוץ ממה שזה נותן לו הגנה לאדם זה מועיל לו ג”כ לעוד דבר שאם מתרגל 

לא  או  לעשות  נכון,  לא  או  שנכון  הזה  בסגנון  מחשבות  כן  גם  לו  באות  זה  בדבר  לחשוב 

לעשות. מהי הדרך הנכונה ומהי הדרך הלא נכונה. 

ולקיים  ולעשות  לשמור  וללמד  ללמוד  לשמוע,  להשכיל,   להבין,  בינה  בלבנו  ”ותן 

את כל דברי תלמוד תורתך”, אדם צריך לבקש מהקב”ה שיתן לו בינה נכונה לשמור את 

מה שהוא יודע, ולהשתמש בו, דאם לא משתמש בו, אין לו תועלת ורק אם משתמש בו 

יש לו תועלת, ”ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל” שיהיה לנו כוח מול היצר כוח הרע הזה, 

שכל הזמן משחק אתנו, שלא יהיה לו כוח להסתיר מאתנו את האור האלוקי, את האמת 

האדם  של  המקוריים  לכוחות  חזרה  זה  תיקון  שלנו,  והבניה  מהתיקון  חלק  זה  הפנימית, 

והבניה זה שאדם הולך ובונה את עצמו יותר ויותר, לכן אנו מבקשים מהקב”ה ”ותן בלבנו 

גם חכמה בינה והשכל”. גם חכמה, גם בינה וגם דעת, זה מקשר אותנו למציאות ולכוח 

של הקב”ה,

וזהו עניין ”ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור” רש”י אומר ואתחנן זה צלותא – תפילה, 

ובבעל הטורים אומר ”ואתחנן בגימטריא שירה”, שאמר לפניו שירה כדי שישמע תפילתו, 

זאת אומרת שגם התפילה צריכה לבוא מתוך שמחה, מתוך שירה פנימית, ואז זה מתחבר 

ללמעלה. וזהו ג”כ עניין שלפני תפילה אדם צריך לחשוב ”שויתי ה' לנגדי תמיד” שאדם 

ירגיש את החיות הזאת את השמירה הזאת תמיד.

ה' יעזור שנהיה מחוברים להקב”ה במחשבה ובעזרת השם תהיה שמירה לכל פרט 

ופרט ושתהיה גאולה כללית לכל כלל ישראל. 



 אור התורהשפושפו

הכנעה

ְמעּון" (ז, יב) שְׁ "ְוָהָיה ֵעֶקב תִּ

שיתחיל  אז  להקב”ה  האדם  ישמע  הרי  דבר  של  בסופו  כך:  על  מקוצק  הרבי  אומר 

כבר מעכשיו.

עוד רמז אפשר לומר דבכדי שהאדם ישמע לקול הקב”ה אז הוא צריך להכניע את 

עצמו ”והיה עקב” עקב פירושו הכנעה דהיינו אם האדם יהיה בהכנעה אז ”תשמעון ” יזכה 

להגיע לדרגה שישמע בקול ה'.

שהוא  שלאן  לדעת  צריך  אדם  הוי”ה,  שם  של  אותיות  זה  לומר, ”והיה”  אפשר  עוד 

הולך, ”עקב” זה לשון רגל, הליכה, היכן שהוא הולך ומה שהוא עושה צריך להיות שם לו 

הוי”ה כנגדו, ”שויתי ה' לנגדי תמיד”.

עצם התקרבות לה' זהו השכר

ִטים ָהֵאלֶּה  פָּ שְׁ ְמעּון ֵאת ַהמִּ שְׁ "ְוָהָיה ֵעֶקב תִּ

ַמר" (ז, יב) יֶתם אָֹתם ְושָׁ ם ַוֲעשִׂ ַמְרתֶּ ּושְׁ

של ”ושמר  הברכה  יקבל  אז  ה'  בקול  ישמע  אם  חלקים:  שני  ישנם  הזה  הפסוק  לפי 

מעבר  הרבה  זה  שלמעשה  עמוק  יותר  לומר  אפשר  אך  וגמול,  מתנה  שזה  היינו  וגו'” 
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לזה, שזה לא גמול ושכר רק דברגע שאדם מתקרב לקב”ה בכל הצורות ובכל המקרים, 

הקב”ה שומר עליו ומתקרב אליו, ועצם מציאות הקשר שלו זה השכר שלו, כמו שאדם 

אוכל, הוא אינו מקבל שכר על האכילה שהאכילה עצמה היא השכר שלו, כך כאן עצם 

זה שהקב”ה שומר עליו היינו שמתקרב אליו זה השכר, ואח”כ יש באמת את ההבטחה 

”ואהבך” שהקב”ה יאהב אותו בכל המובנים.

הסתר פנים

ִטים  פָּ שְׁ ַהמִּ ֵאת  ְמעּון  שְׁ תִּ ֵעֶקב  "ְוָהָיה 

ַמר ה'  יֶתם אָֹתם ְושָׁ ם ַוֲעשִׂ ַמְרתֶּ ה ּושְׁ ָהֵאלֶּ

ר  ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאשֶׁ ֱאלֶֹקיָך ְלָך ֶאת ַהבְּ

ע ַלֲאבֶֹתיָך" (ז, יב) בַּ ִנשְׁ

למה  אז  לשמוע,  תצטרך  ממילא  בסוף  הרי  תשמעון” -  עקב  בספה”ק ”והיה  איתא 

לא תשמע עכשיו?

חשבתי אולי יש כאן רעיון מאד עמוק בעניין והיה עקב, יש לאדם שני זמנים, זמן שהוא 

בעלייה, נקרא מוחין דגדלות וזה זמן שאדם יכול לחשוב נכון ולהחליט נכון ולהתנהג נכון, 

במוחין דגדלות הכל מסודר אצלו, המחשבות פועלות נכון. אך יש זמן של מוחין דקטנות, 

ויש לו נפילה, זה נקרא נפילת הדעת, ואז קשה לאדם לחשוב נכון, המחשבות של אותו 

עקב  של  זמן  זה  מספיק,  מאירה  לא  הנשמה  דקטנות  שבמוחין  מפני  נכונות  לא  הן  זמן 

מלשון עקביים והוא נמצא למטה. אצל אברהם אבינו כתוב (בראשית כו, ה) ”עקב אשר שמע 



חומש דברים  פרשת עקב  אור התורהשפחשפח

הגדולה  אבינו,  אברהם  שאצל   היינו  ותורותי”  חוקותי  מצוותי  משמרתי  וישמור  בקולי 

שלו היתה שהפך כל נפילה לעלייה ”עקב אשר שמר”, אברהם אבינו לא שמר רק כשהיה 

בגדולה, אלא  שמר גם  כשהיה נמצא בירידה, בחינת עקב, זה מקום הכי נמוך, בזמן כזה 

שלא היה לו לאכול ”לך לך מארצך”, לוקחים לו את אשתו ואין אף אחד לידו ממשפחתו 

למרות זאת הוא מתחבר עם הקב”ה באותו זמן בחיבור עוד יותר חזק, ”עקב אשר שמע 

בקולי” דווקא באותו זמן, שהוא זמן הכי קשה, וכן איתא בספה”ק שכשיש הסתר פנים 

הקב”ה מחכה שיקראו לו ”אבא אבא” כמו ילד.

עתה הוא זמן בין המצרים, זה זמן של הסתר פנים ודווקא בזמן הסתר פנים יש גילוי 

גבוהה.  יותר  דרגה  זה  ה'  את  ועובד  פנים  הסתר  של  במציאות  נמצא  שאדם  בזמן  פנים, 

פעם אחת נעלם לבעש”ט כל המדרגות, שהיתה עליו קפידה בשמים, אז אמר, ב”ה עכשיו 

אעבוד את ה' באמת קודם עבדתי בשביל דרגה, בשביל שכר, עכשיו  אעבוד רק את ה', אז 

החזירו לו כפל כפליים. זו הנקודה, בזמן שאדם נמצא במיצר, זמן הכי קשה ”והיה עקב” 

דווקא אז ”תשמעון”.

והיה זה שם ה-ו-י-ה בהסתר, היינו זמן שאין לו גילוי פנים אבל אפ”ה יידע שזה שם 

זאת  ולמרות  עקב,  של  כזה  בזמן  נמצא  שאדם  הזה  בזמן  דווקא  הגילוי,  שנעלם  רק  הויה 

הוא שומע ”ושמרתם ועשיתם אתם”, אתם זה אותיות אמת רק בלא סדר, אמת הפוכה, 

היינו כשגם האמת לא נמצאת, אז מה נמצא, רק אמונה פשוטה באמונה הפשוטה הזאת 

ה' נותן את הברית ואת החסד, זהו בעצם הזמן שהקב”ה מאיר פנים ”ואהבך וברכך והרבך 

בזמן  אפילו  אותו  אוהב  שאתה  מראה  אתה  כי  ולמה  וגו'.  אדמתך”  ופרי  בטנך  פרי  וברך 

המיצר אז כמים הפנים לפנים כן מתעוררת למעלה האהבה העליונה ואתה גורם לדרגה 
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במיצר  נמצאים  שהם  בגלל  במדבר  שנמצאים  אנשים  שני  כמו  אהבה,  של  גבוהה  מאד 

אז הם מתקרבים זה לזה אחד עוזר לשני ונוצרת אהבה, אנשים כאלה תמיד זוכרים את 

הקשר, ”זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה” (ירמי' 

ב,ב), בזמן שאדם נמצא בתהליך כזה נוצרת אהבה אמיתית, ואהבך וברכך, הקב”ה אוהב 

אותך ומברך אותך, הוא שמח שדווקא בזמן כזה אתה אתו ולא רק בזמנים שטוב לך ונוח 

לך. ה' יעזור שבאמת נזכה לאהבה אמיתית לקב”ה, ובעזרת ה' תהיה הגאולה האמיתית.

הגאווה מביאה את האדם לשכוח מהקב”ה

ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֶאת  ח  כַּ שְׁ תִּ ן  פֶּ ְלָך  ֶמר  "ִהשָּׁ

ָטיו ְוֻחּקָֹתיו  פָּ מֹר ִמְצוֹ ָתיו ּוִמשְׁ י שְׁ ְלִבְלתִּ

ּתֹאַכל  ן  פֶּ ַהּיֹום  ָך  ְמַצוְּ ָאנִֹכי  ר  ֲאשֶׁ

ְבתָּ  ְוָישָׁ ְבֶנה  תִּ טִֹבים  ים  ּוָבתִּ ָבְעתָּ  ְושָׂ

ה  ִיְרבֶּ ְוָזָהב  ְוֶכֶסף  ֻין  ִיְרבְּ ְוצֹאְנָך  ּוְבָקְרָך 

ְלָבֶבָך  ְוָרם  ה  ִיְרבֶּ ְלָך  ר  ֲאשֶׁ ְוכֹל  ְך  לָּ

ַכְחתָּ ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ  ְושָׁ

ית ֲעָבִדים" (ח, יא-יד) ִמְצַרִים ִמבֵּ

לבין  הקדושה  עולם  בין  מלחמה  כאן  יש  שכחה?  לידי  יגיע  לא  שאדם  האמצעי  מה 

עולם הטבע, הטבע רוצה תמיד להשכיח את רחמי שמים, והקדושה רוצה תמיד לחבר 

את האדם עם הקב”ה.



חומש דברים  פרשת עקב  אור התורהשצשצ

שנאמר  בעיקר,  כפר  כאילו   רוח  גסות  בו  שיש  אדם  כל  יוחנן  רבי  ב: ”אמר  בסוטה 

”ורם לבבך ושכחת את ה' אלוקיך”.

אדם שיש לו הרבה שפע חושב שהטבע שולט, וכשחושב שהטבע שולט אז הנשמה 

פחות יכולה לבטא את עצמה, או שהנשמה חזקה או הטבע, הנשמה מקבלת כוח מדרכי 

דרך  שהכל  חושב  הוא  זהב,  כסף,  טובים,  בתים  טוב,  הולך  שהכל  ברגע  אך  ההשגחה, 

הטבע ולא מהקב”ה, וזה מביא אותו לגאווה, והגאווה מביאה לשכחה. 

ואיך אדם יכול להגיע לזה שלא ישכח את הקב”ה?  אם אדם מחובר לקב”ה גם מתוך 

להגיע  יכול  אדם  איך  וירידות  עליות  של  במצב  נמצא  אדם  אם  אבל  ישכח,  לא  השפע 

לא  שאדם  דה'”  דחלתא  ית  תתנשי  ”דילמא  מתרגם  אונקלוס  בה'?  תמידית  למחשבה 

ישכח יראת ה', היינו שהדרך למנוע את השכחה זה ע”י יראת ה'.

ועוד דרך למנוע השכחה ע”י הכרת הטוב, אם אדם יזכור שבעצם הוא היה מקודם 

עבד ”המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים”, עבד אין לו שום דבר לא רכוש, לא כסף, לא 

בתים, איך הגיע לכל זה? רק הכל זה מתנות מלמעלה, לא ישכח את ה'.

יש סיפור מפורסם על אדם עני שהקב”ה עזר לו והעשיר, והיה עושה סעודה גדולה 

פעם בשנה, והיה לובש בגדים קרועים ומקל והיה הולך עם שק וכך היה יושב בסעודה, 

והסביר, פעם הייתי עני והיום אני עשיר, ואני מפחד שאשכח מאיפה זה הגיע, שאשכח 

את הקב”ה לכן כל שנה אני לובש הבגדים הקרועים ונזכר מהיכן הגעתי. ואם אנו ג”כ נזכור 

זאת בכוח זה ה' יתן לנו עוד יותר שפע כל יום מחדש וכל שעה מחדש.



שצאשצא  אור התורה

להאמין בהקב”ה שהוא אין סוף

ֵלכּו ְואֹתוֹ ִתיָראּו ְוֶאת  "ַאֲחֵרי ה' ֱאלֵֹקיֶכם תֵּ

ָמעּו" (יג, ה) מֹרּו ּוְבקֹלוֹ ִתשְׁ שְׁ ִמְצוֹ ָתיו תִּ

להלך  לאדם  לו  אפשר  וכי  תלכו  אלוקיכם  ה'  אחרי  דכתיב  מאי  יד.  בסוטה  ואיתא 

אחר שכינה והלא כבר נאמר (דברים ד, כד) ”כי ה' אלוקיך אש אוכלה הוא”, אלא להלך אחר 

אתה.  אף  חולים  מבקר  הוא  מה  אתה,  אף  ערומים  מלביש  הוא  מה  הקב”ה  של  מידותיו 

יש שמיעה היינו שישמע מה הקב”ה אומר, ויש הליכה אחר הקב”ה, איך אדם יודע אם 

הוא הולך באמת בדרכו של הקב”ה אומרת הגמרא הדבר הראשון הוא העניין של החסד, 

מלביש ערומים, אדם צריך לעזור לשני להגיע למשהו שאין לו. 

הכל  וממילא  סוף  אין  הוא  הקב”ה  מזה,  עמוק  יותר  משהו  כאן  שיש  לומר  ואפשר 

הכוח,  את  לו  שאין  ערום  בחינת  יכולת,  לחוסר  מגיע  לפעמים  אדם  לעשות,  ביכולתו 

אומרים לו תלמד מהקב”ה כמו שהוא מלביש ערומים כך אתה יכול להתלבש בכוחות, 

בגלל שאתה לוקח את הכוח ממנו, אם אתה חי באמונה שהוא כל יכול, אז גם הכל יכול 

להיות שלך, אז אתה צריך ללכת אחרי הדרך הזאת, אתה לא לבד, אם תלך אחריו אתה 

שאדם  החלטה  כל  אז  יח),  ח,  (דברים  חיל”  לעשות  כוח  לך  הנותן  ש”הוא  בגלל  תצליח,  כן 

מקבל בטבע צריך להחליט שהוא יכול. זהו הלשון ”תלכו”, תלך ותראה שאתה יכול. אולי 

זה גם מתאים לעניין שכתוב בזמן קריעת ים סוף ה' אמר להם להיכנס בתוך הים ביבשה 

ונחשון בן עמינדב קפץ, דהוא ידע שצריך ללכת וזו הדרך וה' יעזור אז הוא התחיל ללכת, 



חומש דברים  פרשת ראה  אור התורהשצבשצב

במשהו  להצליח  רוצה  אדם  אם  הראשון  הצעד  מארצך,  לך  לך  אבינו:  באברהם  גם  כך 

צריך לעשות יזמה של הליכה ללכת עוד צעד ועוד צעד, השתדלות, זה נותן לו כוח חדש 

כשאדם  בזה,  דשמיא  סייעתא  הרבה  שיש  יראה  לב  ישים  אדם  ואם  עדיין,  לו  היה  שלא 

הולך למקום מסויים הוא לא יודע אם זה יצליח, ואם הולך בפשטות בתמימות ובאמונה, 

ה' יעזור לו.

שאין  חשבתי  מדרגות,  הרבה  שם  לעלות  וצריך  טרפון  רבי  של  לציונו  פעם  נסענו 

מהצד,  בכביש  דרך  שיש  שאמר  מישהו  שם  היה  ובדיוק  מדרגות,  הרבה  לעלות  כוח  לי 

לי  אומר  אתה  אם  זאת  למרות  סגור,  היה  זה  אבל  דרך  עוד  שיש  כתוב  שבאמת  אמרתי 

זה מהקב”ה וצריך ללכת. הלכתי ולא ראיתי את הדרך, וה' עזר שבא מישהו אחר ועקף 

אותי ונסע מהר ונסעתי אחרי האוטו ומצאתי את הדרך בהצלחה. אם המכונית לא הייתה 

הולך  שהוא  וברגע  ללכת  צריך  אדם  בן  תלכו  נקרא  זה  למקום,  מגיע  הייתי  לא  עוקפת 

הקב”ה עוזר. אבל זה לא מספיק, צריך גם ”אותו תיראו”, מה זה היראה? היראה הזאת 

עוצר ממנו הרבה דברים לא טובים, היראה זה שורש כל מצוות לא תעשה, אדם שיש לו 

תמיד יראת ה' יכול למנוע מעצמו הרבה מאד בעיות, ”ואת מצוותי תשמורו” רש”י אומר 

שלו  הפעולות  בכל  ה',  מצוות  את  שומר  הוא  אם  לחשוב  תמיד  צריך  אדם  משה,  תורת 

יחשוב האם אני הולך בדרך נכונה או לא, כמו שאדם נוסע בכביש הוא צריך לבדוק אם יש 

כניסה, כך כל אדם צריך לברר לפני שיעשה פעולה אם אכן מצוה זו נכונה, וישמור שלא 

יגיע לכשלון. אחר כך ”בקולו תשמעו”, היה צריך לכתוב הפוך קודם בקולו תשמעו ואחר 

כך מצוותי תשמורו, ואולי אפשר להסביר את זה, שאדם לא יכול להבין את הרוחניות אם 

להבין,  שיוכל  היינו  בקולו,  לשמוע  יוכל  אז  המצוות  את  יעשה  הוא  אם  משקיע,  לא  הוא 

אבל אחרת הוא לא בתחום הרוחני ולא יוכל להבין, כמו אחד שמסבירים לו על כל מיני 

חומרים שיש במעבדה, עד שלא יכנס למעבדה הוא לא יבין על מה מדובר. וזה גם הפי' 

במה שבני ישראל אמרו ”נעשה ונשמע” (שמות כד, ז) קודם כל נעשה ואח”כ נשמע.



שצגשצג  אור התורה

הרבה שערים אצל האדם

ָכל  בְּ ְלָך  ן  תֶּ תִּ ְוׁשְֹטִרים  "ׁשְֹפִטים 

ָעֶריָך" (טז, יח) שְׁ

מה המשמעות של שופט ומה של השוטר?

את  לאדם  נתן  והשוטר  ההלכה,  את  נכון  לדעת  המחשבה  כוח  את  לו  היה  השופט 

היכולת לקיים את זה, ע”י כוח וכו'.

מובא בספרי בעניין של ”שעריך” שזה מדבר על השערים של גוף האדם, לאדם יש 

את העין להסתכל בה ויכול להשתמש בה טוב או לא טוב. פה, לדבר טוב או לא, האזניים 

אחר  תיקון  חלק  ולכל  אחרת,  מטרה  יש  שער  ולכל  האדם,  אצל  שערים  הרבה  יש  וכו'. 

ותפקיד אחר, לאדם יש הרבה מחשבות, חלק מהן בקדושה וחלק מהן זה נגד הקדושה, 

כמו הרגשות של כעס, גאווה, קנאה, שנאה ועוד חלקים כאלה ואחרים, והחלקים האלה 

הורסים את האדם.

מה אדם צריך לעשות בכדי לדעת את הדרך הנכון, צריך להשתמש עם השכל נגד 

הרגש, זה נקרא ”שופט” שופט הוא הנותן את השכל הנכון, וע”י השכל יכול לזהות אם 

הוא הולך בדרך הקדושה או לא. זהו ”בכל שעריך” שאדם צריך גם בחלק הרגשי להכניס 

את עולם הקדושה לתוכו.



חומש דברים  פרשת שופטים  אור התורהשצדשצד

דעת תורה

ַהשֵֹּׁפט   ְוֶאל  ַהְלִויִּם  ַהּכֲֹהִנים  ֶאל  "ּוָבאָת 

ידּו  ְוִהגִּ תָּ  ְוָדַרשְׁ ָהֵהם  יִָּמים  בַּ ִיְהֶיה  ר  ֲאשֶׁ

י  פִּ ַעל  יָת  ְוָעשִׂ ט  פָּ שְׁ ַהמִּ ַבר  דְּ ֵאת  ְלָך 

ַההּוא  קֹום  ַהמָּ ִמן  ְלָך  ידּו  ַיגִּ ר  ֲאשֶׁ ָבר  ַהדָּ

ר  כֹל ֲאשֶׁ ַמְרתָּ ַלֲעשֹׂות כְּ ר ִיְבַחר ה' ְושָׁ ֲאשֶׁ

יֹורּוָך"  (יז, ט-י)

מדובר על עניין סנהדרין שהיה בזמן בית המקדש, מה עניין של המשפט, שופטים, 

דיבור  מחשבה,  בבריאה  שיש  יודעים  אנחנו  והלוי?  הכהן  משמעות  ומה  ההם,  בימים 

לפעמים  אך  מסודרות,  שלו  המחשבות  כל  התורה  כללי  כל  פי  על  שנוהג  אדם  ומעשה, 

מתחילות עליות וירידות אצל האדם ומתחיל להיות כל מיני דברים שהוא לא יודע איך 

להתנהג בהם, וזהו עבודת הרב והדיין לומר דעת התורה, יש הרבה דעות אבל אם זה לא 

בא על ידי דעת תורה זה מעוות את הדברים, דעת בעל הבית היפך מדעת תורה (סמ”ע חו”מ 

סי' ג'). 

חכם  תלמיד  (היה  הברית  בארצות  התורה  מגדולי  זצ”ל  פיינשטיין  משה  רבי  הגאון 

קשורה  היתה  שלא  קשה  שאלה  איזו  היתה  אחד  יום  ולילה),  יומם  ללמוד  הפסיק  שלא 

להלכה, השאלה היתה קשורה עם פוליטיקה. ובאו לשאול אותו והוא אמר חוות דעתו, 

בלימוד  עוסק  אמנם  הרב  כבוד  ואמר,  כך,  בדיוק  לא  שזה  חשב  העסקנים  שאחד  אלא 

תורה, אך אני חושב מנסיוני שזה שיקול דעת מוטעה וצריך לנהוג אחרת. אמר לו, הדעת 



שצהשצהחומש דברים  פרשת שופטים  אור התורה

פירושה  דעת  אך  דעת,  לשיקול  רק  הלכה,  עם  קשור  לא  שזה  נכון  תורה,  דעת  הוא  שלי 

שאדם יש לו שכל מאיזה מקום שהוא, אדם שלומד הרבה מיני דברים שכליים אז יש לו 

כל מיני שכל. אבל אני שלא למדתי שום דבר בחיים אלא תורה, כל השכל שלי בכל מה 

שאני חושב זה גם כן מהתורה, לכן השכל הזה הוא דעת תורה. 

הקליפות  מעולם  דעות  שונות,  מדעות  מושפעים  מלהיות  נזהרו  מאד  הגדולים 

שגורמות לשיבושים במוח. לכן יש עניין ”ובאת אל הכהנים ואל הלויים ואל השופט אשר 

יהיה בימים ההם”. הכהנים היו צריכים לשבת בבית המקדש, ושם היה גם הסנהדרין, הם 

היו צריכים להיות כל הזמן מושפעים מהמחשבות של הקדושה. אפילו אם אדם לומד, 

חיים  סם  לו  נעשה  לשמה  לומד  אדם  אם  התורה.  לאמיתיות  לכוון  יכול  הוא  תמיד  לא 

אחרים  דברים  לשם  או  להתגאות  ע”מ  שלומד  שאדם  מפני  עב:),  (יומא  הפוך  זה  לא  ואם 

להגיע  צריך  נכונות  למחשבות  להגיע  כדי  לשמה.  שלא  לימוד  זה  הנכון -  הלימוד  לא  זה 

דעת  את  מקבל  הוא  ואז  ה'  יראת  הזמן  כל  יש  שם  המקדש,  בית  מקום  המשכן,  למקום 

התורה. לכן אפשר להבין ”ושמרת לעשות כל אשר יורוך” ”על פי התורה ”אשר יורוך” 

ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. רש”י 

מביא ספרי שמסביר ענין ימין ושמאל, שאפילו יאמרו לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין 

שזה  חושב  הקדושה  שהצד  דברים  יש  אלא  להיות,  יכול  איך  להם.  שמע  שמאל,  שהוא 

ימין, הצד שלעומת זה חושב שזה שמאל, מתחיל ויכוח. מי הצודק? אז התורה אומרת 

לך: כל אשר יגידו לך, אפילו שנראה לך שהוא אומר דבר לא נכון, אבל בגלל שהוא אומר 

זאת הדעת הנכונה.



חומש דברים  פרשת שופטים  אור התורהשצושצו

במצוותיו  קדשנו  אומרים ”אשר  אנחנו  חנוכה  בנר  למה  שואלת  כג.)  (שבת  הגמרא  לכן 

לומדים  אנו  מזה  תסור,  מלא  אומר  אויא  רב  ציוונו,  היכן  חנוכה”.  נר  להדליק  וציוונו 

שכשהחכמים אומרים לנו מצות נר חנוכה זה נהיה מהתורה. מדוע הוא מביא את הפסוק 

בעניין נר חנוכה ולא בשאר מצוות דרבנן? חשבתי שזה בדיוק הנקודה, בנר חנוכה יש את 

דהרי  ממנו  ליהנות  כדי  אותו  מדליקים  שבת  שבנר  והיפוכו,  דבר  פה  יש  והיפוכו,  הדבר 

הנר הוא לענג השבת, ובנר חנוכה אומרים לא ליהנות ממנו, תברך עליו ותדליק אותו ואל 

תהנה ממנו, זה ההיפך ממה שאומרים בנר שבת. וזה השמאל שהוא ימין שבענין שבת זה 

הדבר הנכון, אומרים לך עכשיו שהוא לא נכון ואסור לך להשתמש, לכן מביא הפסוק בנר 

אומרים  חז”ל  אבל  בזה,  להשתמש  יכול  שאתה  בטוח  לך  שנראה  שדבר  להוכיח  חנוכה 

שאין רשות להשתמש בו, זאת אומרת שאתה לוקח את השיפוט של חז”ל, אפילו שאינך 

מבין כ”כ סברתם, לכן מביא נר חנוכה שזה דוגמא טובה ל”לא תסור”. 

לשני  וזוכה  נכונה  בדרך  הולך  הוא  אז  אותנו  לימדו  שחז”ל  מה  לפי  הולך  וכשאדם 

עולמות העולם הזה והעולם הבא. 

ה' יעזור שבאמת נגיע לתוך אמיתות הקדושה וכך נעבוד את ה' באמת ובתמים ונזכה 

לקדושה עליונה. 

עצה להיזהר מכעס

ף” טז, כ) ְרדֹּ "ֶצֶדק ֶצֶדק תִּ

אומרת הגמרא (סנהדרין לב:) אחד לדין ואחד לפשרה. כיצד? שתי ספינות עוברות בנהר 

הא  וכו'  עוברות  שתיהן  זה  אחר  בזה  טובעות,  שתיהן  שתיהן  עוברות  אם  בזו,  זו  ופגעו 



שצזשצזחומש דברים  פרשת שופטים  אור התורה

קרובה  ושאינה  קרובה  טעונה,  מפני  טעונה  שאינה  תדחה  טעונה.  ושאינה  טעונה  כיצד? 

תדחה קרובה מפני שאינה קרובה, היו שתיהן קרובות שתיהן רחוקות, הטל פשרה ביניהן 

ומעלות שכר זו לזו. 

כאן רואים שבעצם יש צדק ע”י משפט ויש צדק ע”י פשרה, פשרה זה לשון פושר, 

הוא  אז  עליהם  ומתפשר  דבר  על  מסכים  שאדם  ברגע  מרגיז,  אינו  מחמם,  שאינו  דבר 

הדרך  את  יחפש  שתמיד  האדם  של  העבודה  וזו  כעס,  של  מציאות  לידי  לבוא  מפסיק 

הממוצעת בכדי לא להגיע למציאות של כעס, ששום דבר לא יוציא אותו מן הכלים. וזהו 

מה שרמז הכתוב אחרי זה ”לא תטע לך אשרה”, אשרה זה עבודה זרה, זה הכעס, היינו 

שהאדם יגיע לידי פשרה ולא לידי כעס שזה ע”ז כדאחז”ל (שבת קה: ובזוהר בראשית כז:) כל הכועס 

כאילו עובד ע”ז.

ה' יעזור שנזכה להגיע לזה, שנוכל להתגבר על מידת הכעס.

שלם במידת היסוד

ְהֶיה ִעם  ה' ֱאלֶֹקיָך” (יח, יג) ִמים תִּ "תָּ

בזוהר (פרשת נח) איתא על הא דכתיב ”נח איש צדיק תמים היה בדורותיו” שתמימות 

הוא ענין מידת יסוד היינו שנח היה שלם במידת יסוד לא כן כל דורו שהשחיתו דרכם, לכן 

”את האלוקים התהלך נח” וכי מי יכול ללכת עמו? אלא כל מי שנוטר ברית קודש מזדווגת 

עמו השכינה ושורה עליו. ואולי אפשר לומר שגם מה שכתוב אצל יעקב אבינו (בראשית כה, כז) 

”יעקב איש תם” וכן אברהם דכתיב (בראשית יז, א) ”התהלך לפני והיה תמים” שנקרא תמים 



חומש דברים  פרשת שופטים  אור התורהשצחשצח

היינו במידת יסוד שהיו רשומים ברישום הקב”ה באות ברית מילה, לפיכך ”תמים תהיה 

עם ה' אלוקיך” אם ”תמים תהיה” אז ”עם ה' אלוקיך” תהיה בזיווג אחד, כי מי ששומר 

הברית עם ה' יהיה ולא ייפרד ממנו.

הזוהר מדבר על עניין תמימות ביחס לשמירת הברית, וצריך להבין הקשר בין תמימות 

לברית. ואולי אפשר לומר שאחד קשור לשני. ברית קשורה לתאוות שאדם פונה את עצמו 

מהקדושה לכל מיני דברים של טבע, וזה שהוא מחפש את האחיזה בדברים גשמיים- זה 

הוא  היסוד  יסוד  בחינת  שזהו  להקב”ה,  הקשר  של  במציאות  שלמות  חוסר  שהיא  איזו 

הקשר העליון שצריך להיות בין אדם לבורא. וזהו ג”כ ענין תמימות, שעל אברהם אבינו 

כתוב (בראשית יז, א) ”התהלך לפני והיה תמים”, ואיתא (סנהדרין קיא.) שה' אמר עליו ”ולא הרהר 

אחר מידותיי”, זאת אומרת שהתמימות והשלמות זה בא כשאדם אין לו הרהורים. ויותר 

כתוב אצל יעקב ”יעקב איש תם” שהיה בשלימות התמימות של יעקב אבינו הוא שהיה 

שלם לגמרי שזה הקשר העליון, זה דרגה מאד מיוחדת שאדם יכול להיות מקושר לקב”ה 

בלי המגבלות של הטבע, זה דרגה שאם אדם מצליח להגיע לשם הוא רואה שהכל אור.

המציאות  את  מגלה  והאור  חושך  בבחינת  שאנו  בגלל  קשה  הכל  את  רואים  אנחנו 

הטוב של האין סוף. בכל פעולה יש תחילה וסוף בתחילה לפעמים זה נראה לא קל והסוף 

זה האור. כשאדם רואה כבר את האור והוא בוחר בזה, זה גם טוב אבל זה לא השלימות, 

וכשנוח  מבין  כשהוא  רק  לא  סוף,  ועד  מתחילה  מקושר  כשאדם  הוא  קשר  של  שלימות 

לו.



שצטשצט  אור התורה

דע את האויב

ְלָחָמה ַעל אְֹיֶביָך" (כא, י) י ֵתֵצא ַלמִּ "כִּ

מי האויב של האדם? יש לאדם הרבה שונאים, יש לו שונאים מבפנים ויש לו שונאים 

מבחוץ, השונאים מבפנים זה הרגשות שלו והמחשבות הלא טובות, שבאות שלא ממקור 

הקדושה והאויבים מבחוץ זה הטבעים של האדם שזה העבודה של האדם להתגבר על 

הרשעות שבו.

והאדם צריך לצאת למלחמה עם אותם החלקים שהוא צריך להינצל מהם, איך אדם 

יוצא למלחמה? ”כי תצא” ”כי” בגימטריא למ”ד מלשון לימוד, היינו שאדם צריך ללמוד 

איך לצאת למלחמה עם היצר הרע.

איך אדם יוצא למלחמה? על ידי זה שאדם מכיר שיש לו אויב, שיש הרבה מחשבות 

אצל האדם והוא אינו יודע שזה האויב שלו, ונדמה לו שבעצם זה הרצון שלו, ורק אחרי 

שהוא יודע שבעצם יש רצונות שהם לא לטובתו, אז מבין הבהירות של המלחמה. 

מרמז  שזה  ות'  וא'  צ'  אותיות  תצא”  ”כי  התפילה,  דרך  גם  זה  המלחמה  של  והכוח 

אותיות  ר”ת  זה  ות'  וא'  הצדיק,  זה  צ'  התפילה,  של  האותיות  עם  משתמש  שהצדיק 

תפילה.



חומש דברים  פרשת כי תצא  אור התורהתת

לו  יש  האדם  לדוגמא  בעיניו,  חן  שמוצא  דבר  לפעמים  רואה  האדם  בה”,  ”וחשקת 

שהאדם  כגון  טובות,   שהן  לו  נדמה  אבל  טובות  לא  מחשבות  או  טובה  לא  תאווה  איזה 

יודע שאסור לו לאכול הרבה דברי מתיקה, אבל הוא חושב שזה טוב לו, כי ברגע הזה הוא 

מרגיש שזה טוב, זהו ”וחשקת בה”, מה האדם צריך לעשות כדי לצאת מזה? כוח הרצון 

של האדם הוא הנותן לו את הכוח להתגבר שיהיה לו שליטה על זה, ואחרי זה כשאדם 

עושה ”פתח כחודו של מחט” (שהש”ר ה,ג) הוא פותח קצת את המחשבות שלו, אז ”ונתנו ה' 

אלוקיך בידך”, הקב”ה נותן לו כוח לנקות את המחשבות שלו, דיש לאדם הרבה מחשבות 

קדושות  למחשבות  רק  דבוק  להיות  צריך  אדם  טובות,  אינן  וחלק  טובות  מהם  חלק 

וטהורות ואיך אדם בזמן שיש לו כל כך הרבה לחץ יכול שיהיה לו רק מחשבות קדושות, 

המחשבות  זה  ומורה”  סורר  ”בן  ומורה”,  סורר  בן  לאיש  יהיה  ”כי  בהמשך  כתוב  זה  על 

הלא טובות ”איננו שומע בקול אביו ובקול אמו”, אביו ואמו מרמז על החכמה ועל הבינה, 

שאדם צריך להשתמש בחכמה ובינה, שזה בחינת אהבה ויראה, ועי”ז יכול לבחון ולדעת 

אביו  בקול  שומע  המחשבה ”איננו  בקול  לשמוע  רוצה  אינו  והוא  הנכונה,  המחשבה  מה 

את  להכריח  מנסה   הוא  אליהם”,  ישמע  ולא  אותו  הכתוב ”וייסרו  וממשיך  אמו”  ובקול 

אביו  בו  ”ותפשו  עושים?  מה  לו,  נותנת  ולא  מאליו  צצה  המחשבה  זאת  ולמרות  עצמו 

ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו” לוקחים אותו לשער העיר, שער העיר 

זה מקום התפילה מקום שאפשר להתפלל ולבקש מה' ואחר כך ”ורגמוהו כל אנשי עירו 

מרמזים  ש'אבנים'  יצירה  בספר  כדאיתא  התפילה  אותיות  על  רומזים  ’אבנים'  באבנים”  

על אותיות, ועל ידי שהוא מרבה בהרבה אותיות של תפילה על אותה נקודה ונלחם עם 

עולם  אל  טוב  יותר  להתחבר  יכול  הוא  זה  ידי  ועל  מזה,  משתחרר  הוא  זה  ידי  על  עצמו 

הקדושה.



תאתאחומש דברים  פרשת כי תצא  אור התורה

ה' יעזור שבזכות עבודתם של הצדיקים נוכל ללמוד את דרך העבודה הנכונה. 

ה' יתן לנו כוח, שפע ברכה והצלחה שנוכל להצליח בכל מה שאנחנו זקוקים, ושימלא 

ה' את כל משאלות לבנו לטובה.

להחזיר המחשבות לשורש

יוֹ  שֵׂ ֶאת  אוֹ  ָאִחיָך  ׁשֹור  ֶאת  ִתְרֶאה  "לֹא 

יֵבם  שִׁ תְּ ב  ָהשֵׁ ֵמֶהם  ְמתָּ  ְוִהְתַעלַּ ִחים  ִנדָּ

ְולֹא  ֵאֶליָך  ָאִחיָך  ָקרֹוב  לֹא  ְוִאם  ְלָאִחיָך 

ָך  יֶתָך ְוָהָיה ִעמְּ ְיַדְעּתוֹ ַוֲאַסְפּתוֹ ֶאל ּתֹוְך בֵּ

בֹתוֹ לֹו" (כב, א-ב) רֹׁש ָאִחיָך אֹתוֹ ַוֲהשֵׁ ַעד דְּ

כשאדם רואה אבידה יש מצווה להחזיר את האבידה, אנחנו מוצאים את זה (תענית כה.) 

אצל רבי חנינה בן דוסא, שפעם הלך לידו מישהו ושכח שם  תרנגולת ולקח את התרנגולת 

ויצא מזה ביצים ומכר אותם ועם הכסף קנה עיזים  וכן הלאה, אחר זמן מה בא ושאל את 

רבי חנינא אולי ראית פה תרנגולת, ענה לו כן, בוא ואראה לך, והראה לו עדר שלם.

אנחנו רואים שהחכמים עשו יותר ממה שצריך, לא היה צריך לגדל עדר מהתרנגולת, 

והיה מספיק אם היה מחזיק אותה בביתו ו”השב תשיבם” והוא עשה חידוש גדול בעניין 

השבת אבדה. חשבתי שאפשר לומר אותו דבר באבידת נפש, שאדם נאבד לו לפעמים 

נמצא,  הוא  איפה  יודע  לא  והוא  להקב”ה,  שבקדושה,  לדבר  הרגש  המחשבה,  השכל, 

”השב תשיב לו”, צריך להחזיר בחזרה את האבידה לבעליה, צריך לחפש את המקור של 



חומש דברים  פרשת כי תצא  אור התורהתבתב

הקושי הזה כדי להחזיר את החיבור לאין סוף. ואולי זה הרעיון  בגמרא (בבא מציעא ל:) ”השב 

תשיבם” החזירה וברחה, החזירה וברחה, אפילו ארבעה וחמישה פעמים חייב להחזירה 

שנאמר ”השב תשיבם”. כאן יש לנו חידוש גדול מאד, אדם רואה לפעמים שהוא טועה 

בדרך והוא לא יודע מה לחשוב, הוא לא יודע איך ללכת, בגלל שהוא איבד את הקשר עם 

פעם  מתגבר  אדם  האבידה.  את  להחזיר  תשיבם”  בחינת ”השב  להיות  צריך  אז  הקב”ה, 

אחת והוא מתחיל להרגיש קשר, ועוד פעם ברח לו הקשר שהיצר הצליח איכשהו לפתוח 

את הדלת והבריח את הכוחות של האדם, על זה אומרת לנו התורה ”השב תשיבם” אפילו 

מאה פעמים. אדם צריך כל פעם להחזיר בחזרה את המחשבות לשורש, ”שיויתי ה' לנגדי 

תמיד” (תהילים טז,ח) אם אדם מאבד את זה צריך להחזיר לו את זה תמיד צריך להיות מחובר 

להקב”ה. 

ואפשר להסביר גם הפסוק ”וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל 

אבדת אחיך לא תוכל להתעלם” עד”ז. 

המקור, את  מאבד את  לגשמיות הוא  נכנס  כשאדם  וגשמיות,  מלשון חומריות  חמור זה 

השורש. 

”וכן תעשה לשמלתו” - זה החלק הקשור לדברים הרגשיים. 

”כל אבידת אחיך” - זה תחושות למיניהם שאדם לא יודע אפילו מה מקורם, את כל זה 

אם נאבד לו צריך למצוא אותם ולהחזירם לחיבורם לאין סוף, 

”לא תוכל להתעלם” - כל נקודה צריכה להתחבר עם האין סוף, ואם אדם מגיע לנקודה 

הזו שמתחבר תמיד, וזהו ”שיויתי ה' לנגדי תמיד” זה מחזיר את התיקונים לשרשם. 



תגתג  אור התורה

האדם צריך לדעת שאין לו כוח עצמי כלל

י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאשֶׁר ה' ֱאלֶֹקיָך  "ְוָהָיה כִּ

ּה" (כו, א) ְבתָּ בָּ ּה ְוָישַׁ נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרשְׁתָּ

תחילת הפרשה ”והיה” היא אותיות שם הוי”ה, בבחינת שם י-ק-ו-ק אז י-ה מראה על 

חכמה ובינה,  ו ו-ה זה מראה על שש מידות שמביא למלכות. בארץ ישראל הדבר הראשון 

הוא שאדם יתעלה ובדרך כלל אם אדם צריך להתעלות, קודם כל הוא השלב של המעשה 

שזהו המידות, ולכן כתוב קודם ו-ה, ”והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך” 

שחז”ל אומרים שאדם בכדי להגיע לארץ צריך לדעת להשתמש עם המציאות של שם 

הוי”ה היינו שצריך להמשיך את הקדושה בתוך עצמו, וזהו ”כי תבוא אל הארץ” שלאדם 

יש שני רצונות, יש רצון של קדושה ויש רצון של טבע, רצון של קדושה פירושו שאדם 

רוצה להיות דבוק לגמרי בקב”ה, רצון של טבע זה דברים שאדם צריך אותם במציאות, 

ואדם צריך להגיע שהרצון שלו יגיע לקדושה תמידית, ל”ארץ” למה קוראים לה ”ארץ” 

שרצתה לעשות רצון קונה (בראש”ר פ' ה'), אם אדם יודע שאין לו שום דבר מעצמו ובכל דבר 

הוא זקוק לרחמי שמים, אז הקב”ה נותן לו שפע וברכה למעלה מהטבע, ואם אדם חושב 

שיש לו את היכולת בטבעו, אז הטבע משתנה, פעם הוא כך ופעם הוא אחרת.



חומש דברים  פרשת כי תבוא  אור התורהתדתד

והדרך היא ”ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך” שאדם צריך קודם 

כל לקחת את כל הטוב שה' נותן לו, ”פרי האדמה” זה הנקודה של השפלות, האדם צריך 

לדעת שאין לו כוח עצמי, והוא לא יכול לעשות שום דבר ”לולא ה' עזרתה לי כמעט שכנה 

דומה נפשי אם אמרתי מטה רגלי, חסדך ה' יסעדני” (תהילים צד, יז, יח) אדם צריך לדעת שהכל 

הוא רק חסדי ה' ורחמי שמים, האדם מקבל הרבה דברים, אבל הוא לא יודע ולא מרגיש, 

שבעצם ”אשר ה' אלוקיך נותן לך”, אבל ברגע שאדם מגיע להכרה שהכל  ברחמי שמים, 

אז מתחיל הקשר הפנימי עם הקב”ה ועם עולם הקדושה.

אחד מהדברים שהתברכה בהם ארץ ישראל זה שבעת המינים, ”ארץ חטה ושעורה” 

צריך  גם  הוא  מקבל,  שאדם  וברגע  לו,  שיש  פרט  כל  על  לקב”ה  להודות  צריך  אדם  וגו' 

להיות בבחינת נותן, לכן ”ושמת בטנא והלכת למקום אשר יבחר ה' אלוקיך”, יש מקומות 

שיש בהם קדושה יותר ממקום אחר, והאדם צריך להתאזר בכוחות ולעלות ולהגיע למקום 

הנכון, לכן אדם צריך ”ובאת אל הכהן”, אלו החכמים וצדיקי הדור להגיע אליהם שילמדו 

אותו וידריכו אותו בדרך שבו הוא צריך להתעלות ע”פ טבעו, ועל כ”ז אדם צריך להודות 

ולהלל לקב”ה ”הגדתי היום לה' אלוקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת 

לנו”, שנתן לו שפע ברכה והצלחה, שפע טוב, שנתן לו כוח, כל זה כדי שאדם ירגיש ויחיה 

את המציאות של הקדושה יחיה את המציאות של הטוב שה' נותן לו. 

ה' יזכה אותנו שיהיה לנו את הכוח, את החכמה, להבין ולהודות לה' שנתן לנו שפע 

של ברכה והצלחה ועל ידי זה נהיה כלי לקבל עוד יותר שפע, עוד יותר כוח.

וה' יתן לנו שמחה והתעלות ונוכל לזכות לגאולה האמיתית ביחד עם כל עם ישראל.



תהתהחומש דברים  פרשת כי תבוא  אור התורה

הקב”ה רוצה לזכות אותנו לתת

פרשה זו מדברת על עניין ביכורים שאדם צריך להביא לבית המקדש: 

י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאשֶׁר ה' ֱאלֶֹקיָך נֵֹתן  ”כִּ

ית  ֵמֵראשִׁ ְוָלַקְחתָּ  ּה...  ִויִרשְׁתָּ ַנֲחָלה  ְלָך 

ִרי ָהֲאָדָמה”. (כו, א-ב) ל פְּ כָּ

נותן  שהוא  כמו  אז  כבודו,  הארץ  כל  מלוא  הקב”ה  פרי?  הבאת  של  הזה  העניין  מה 

לאדם, כדכתיב ”בארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך” כן רוצה הקב”ה שיביאו לבית המקדש 

יקריבו  והם  שבאדם  המובחרים  שיהיו  בהם  בחר  שהקב”ה  והלווים,  הכהנים  לפרנסת 

קרבן לה' בבית מקדש, לכאורה אם הכהנים והלויים הם האנשים המובחרים הקב”ה היה 

צריך לתת להם ישיר ולא ע”י העם, רק שה' רוצה לזכות את ישראל לתת להם, כיוון  שהם 

אלה שלא חטאו אף פעם, והם קרובים לקב”ה. מזה רואים שאדם שלא חוטא הוא קרוב 

לקב”ה, שבט לוי חינכו אותם תמיד לזה, קודם במצרים שלא השתעבדו, בגלל שלא רצו 

ליהנות מהטבע, ואח”כ גם בעגל כתיב ”מי לה' אלי” ובאו שבט לוי, והקב”ה רצה לזכות 

את עם ישראל, ולכן נתן שדרכם יבוא השפע, ולכן אין להם חלק ונחלה בא”י (במדבר יח, כג) 

וכל אחד צריך ליתן להם חלק, והחלק שלהם הוא ה' דכתיב (דברים י, ט) ”ה' הוא נחלתו”. 

ואותו ענין איתא ג”כ בגמרא (ב”ב י.) על עניים, אם הקב”ה אוהב את העניים, למה הוא 

יידע  שהעשיר  העשיר,  את  לזכות  כדי  רק  לתת?  צריכים  העשירים  ולמה  להם  נותן  לא 

שזה לא שלו ושהוא צריך לתת. הקב”ה רוצה לזכות אותנו, שאנחנו ניתן. וכן איתא בפרקי 

אבות (פרק ג' משנה ז') ”תן לו משלו, שאתה ושלך שלו”.



 אור התורהתותו

האדם מעניש את עצמו

כֹל  ַמְעתָּ ְבקֹלוֹ כְּ ְבתָּ ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך ְושָׁ "ְושַׁ

ָכל  בְּ ּוָבֶניָך  ה  ַאתָּ ַהּיֹום  ָך  ְמַצוְּ ָאנִֹכי  ר  ֲאשֶׁ

ָך" (ל, ב) ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפשֶׁ

מנוגדים,  דברים  שני  רוצה  שהוא  האדם  של  הטבע  אלוקיך”?  ה'  עד  זה ”ושבת  מה 

מצד אחד הוא רוצה להיות עצמאי, לעשות מה שמתחשק לו, ומצד שני הוא רוצה להיות 

קשור לכוח הוא רוצה שיהיה עליו בעה”ב חזק, כך גם ברוחניות, זו המלחמה בין הקדושה 

האדם  גאווה.  ע”י  כעס,  ע”י  כמו  האדם  על  להשתלט  מנסות  הקליפות  הקליפות,  לבין 

יכול להיות שקט ורגוע ולא קורה שום דבר ופתאום בא איזה אירוע קטן ואז היצר מנצל 

את זה כדי לשלוט על האדם ולקבוע לו את הדרך שהוא רוצה שיגיע, אך אדם לא יכול 

להמשיך הרבה זמן בדברים שהם לא טובים לנשמתו, והטבע עצמה נותנת לו את הסבל, 

המציאות  זה  כי  בטן,  קלקולי  לו  יש  בסוף  הרבה  אוכל  הוא  אם  לאוכל  שתאב  אדם  כמו 

את  זה  עם  ושוטף  רותחים  מים  כוס  לוקח  כשאדם  או  שנהיה,  מה  זה  הרבה  כשאוכלים 

ברק  לבני  לנסוע  רוצה  אדם  או  עונש,  לו  נתנה  המציאות  עונש,  לו  נתנו  המים  אז  הידיים 

בכל  זה  וכך  עצמו,  את  הטעה  הוא  פשוט  עונש,  לו  נתן  האוטו  אז  שבע  לבאר  נוסע  והוא 

לא  זה  תאבד”,  רשעים  ודרך  צדיקים  דרך  ה'  יודע  ו) ”כי  א,  שכתוב (תהילים  מה  גם  וזה  דבר. 



תזתזחומש דברים  פרשת ניצבים  אור התורה

שה' מאבד אותם אלא הדרך שלהם מביאה אותם למקום הלא נכון. וכך זה גם בנשמה אם 

אדם עושה דברים שהוא תאב אליהם, יותר מדי הוא לא יכול להמשיך כך זו המציאות, 

מאד  יסוד  כאן  יש  אומרת  זאת  עצמו.  את  מעניש  הוא  רק  אותו  מעניש  שמישהו  לא  זה 

זה  עליו,  משתלט  היצר  אבל  אותם  רוצה  לא  שהוא  חלקים  לעצמו  גורם  שאדם  חשוב 

נקרא מלכות דסט”א, והעבודה שלנו בחודש אלול זה לקבל מלכות של קדושה, ”ומלכותו 

ברצון קיבלו עליהם” וזה נמשך עד ראש השנה עדיין בלי המלכות השלמה, וכשמגיעים 

לראש השנה אומרים ”המלך הקדוש” שאז הוא המלכות השלמה. 

ההתחברות  את  יש  ושמעת,  ושבת  מהו  בקולו”  ושמעת  אלוקיך  ה'  עד  וזהו ”ושבת 

”ושבת” ואחר כך יש את הדרך ”ושמעת בקולו” זו הדרך, אדם צריך לעשות אותה נכון 

”ככל אשר אנכי מצווך היום”, מה זה ככל אשר אנוכי? זה הרוח הקודש שהיתה למשה 

רבינו, אדם יש לו שכל של עצמו והוא חושב שהשכל שלו יותר צודק, אומרים לילד אתה 

נכון  היותר  שלו  שהשכל  לו  נראה  לשחק,  עכשיו  רוצה  אני  לא  אומר  הוא  לאכול  רוצה 

”מצווך  העליון,  לרצון  מחובר  להיות  תמיד  צריך  אדם  לכן  כוח,  לו  אין  דבר  של  ובסופו 

מגיע  אתה  ואז  להמשך,  לתלמידיו,  להעביר  צריך  שאדם  המסורת  זה  ובניך”  אתה  היום 

לבחינה ”בכל לבבך ובכל נפשך”, שהיא בעצם המטרה של האדם להגיע למציאות שכל 

מה שהוא מקודם חשב שזה נכון, יידע שזה לא נכון שבהתחלה הוא עושה את זה באופן 

חיצוני ואפילו ”ושבת עד ה' אלוקיך”, זה עדיין לא בפנימיות שלו, זה טוב להתחלה, אך 

בסופו זה גם בפנימיות ”בכל לבבך ובכל נפשך”. 

ה' יעזור באמת שתמיד נשמע בקולו, ונלך בדרך הנכונה ונהיה מחוברים אליו תמיד.



 אור התורהתחתח

האדם צריך תמיד להתעלות

ה  ָהֵאלֶּ ָבִרים  ַהדְּ ֶאת  ר  ַוְיַדבֵּ מֹשֶׁה  ֶלך  "ַויֵּ

ל ִיְשָׂרֵאל" (לא, א) ֶאל כָּ

”וילך משה” משה תמיד עלה גבוה ממה שהיה, אדם צריך לדעת שהוא צריך תמיד 

יודע  היה  אדם  אם  עליו,  שמקשים  דברים   הרבה  קשיים  הרבה  לו  יש  אדם  להתעלות, 

היה  אדם  אם  אחרים,  דברים  מוחק  שזה  לתועלת  זה  הכל  נפש  העגמת  וכל  הצער  שכל 

דברים  למנוע  יכול  היה  שהוא  חושב  שהוא  ואפילו  לטובתו,  זה  שהכל  יודע  היה  מתבונן 

כאלו למעשה לא יכול למנוע הוא יכול רק לבקש רחמים שה' יעזור לו שלא יהיה לו לחץ 

קשה, אמנם אנשים מנסים להקל על עצמם אבל רואים שאחרי שהם מנסים להקל על 

עצמם בנקודה אחת באים קשיים מנקודה אחרת, כך שבלי לדעת אדם נלכד ברשתו של 

היצר. מה היא הדרך שאדם יסתדר עם זה, שיגיד ”הכל לטובה”. משה רבינו עבר הרבה 

בחייו וכל מה שהוא עבר הוא הפך את זה להשגה אלוקית, לכן כתוב ”וילך משה וידבר 

את הדברים האלה אל כל בני ישראל”. הוא הראה להם דרך, הדרך שאני הלכתי אחר זה 

תלכו. 

השווער (חמי) ז”ל אמר לי שהוא אומר לאנשים ללמוד הלכות לשון הרע בכל יום, 

למה? כי הוא ג”כ עושה את זה ואם הוא עושה את זה הוא יכול גם לומר לשני, דבר שאינו 

עושה, אינו יכול לומר לשני לעשות כן.

משה רבינו עבר הרבה דברים, הרבה סבל, הרבה לחץ מעם ישראל, והיה צריך לבוא 



תטתטחומש דברים  פרשת וילך  אור התורה

לייאוש, הוא עשה כל כך הרבה טובות לבני ישראל, וכל רגע היה מלחמה אחרת, למרות 

זאת הוא קיבל הכל לטובה מתוך עבודה רוחנית והוא התעלה מזה, ולכן הוא יכול לבוא 

ולומר להם אני עברתי דרך, תעשו כמוני. 

”ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא וה' אמר 

אלי לא תעבור את הירדן הזה”. אי אפשר לומר שהוא היה חלש, רש”י אומר ”לא כהתה 

עינו ולא נס לחו”, אלא הוא אמר שה' לקח תפקידו ומסר זאת למישהו אחר זה כוח של 

אמת, ”לא אוכל עוד לצאת ולבוא”, רואים שהצדיק, למרות שהוא רואה שיש לו הרבה 

בהשגחה, ”וה'  הולך  שהכל  היא  האמת  ונקודת  האמת  לנקודת  קשור  תמיד  הוא  כוחות 

ממני,  רוצה  ה'  מה  אלי,  אמר  שה'  למה  הקשיב  הוא  עשה  שהוא  פעולה  כל  אלי”  אמר 

הנפש, לכן  מקבל אור גדול בתוך  מקשיב במחשבתו לקול רצון ה' אז הוא  שאדם  ברגע 

הוא ממשיך ”כי ה' אלקיך הוא ההולך עמך לא ירפך ולא יעזבך” רש”י אומר: לא ירפך, 

לא יתן רפיון להיות נעזב ממנו, זו דרך עבודה שאדם צריך כל הזמן להתחזק בקשר עם 

את  מקבל  הוא  לקדושה  נכון  מתקשר  שאדם  ועי”ז  האמונה,  קשר  פנימי  קשר  הקב”ה 

להילחם  מצליח  אדם  אם  אבל  הזמן  כל  הזה  בדרך  ללכת  פשוט  לא  זה  מלמעלה,  הכוח 

עם עצמו, עם היצר שלו, עם הטבע שלו, אז הוא רואה הרבה אור בכל דבר. בפרט עכשיו 

לפני החגים הבעל”ט בזמן זה צריך הרבה מאד להכין את עצמו לקבל את החג וכמה שיכין 

את עצמו הוא יותר מקבל, האור בא בהתאם לכלי הכלי זה הכנה שכלית, ואחר כך הכנה 

רגשית, והכנה מעשית, כל זה מפתח לו את הכלים לקבל את האור הפנימי.

ה' יעזור בזכות משה רבינו ובזכות כל הצדיקים שנהיה בחינת מהלכים, שנלך ונתעלה 

רגש  ומתוך  פשוטה  אמונה  מתוך  תמימות,  מתוך  ובהשגחתו  בקב”ה  עצמנו  את  ונתלה 

אמיתי ומהכוח הזה נקבל את השמחה ואת האור ונזכה להיות בסוכה של הצדיקים ונזכה 

להמשיך את זה כל השנה.



 אור התורהתיתי

להאזין לצעדי ההשגחה

ָרה" (לב, א) ַמִים ַוֲאַדבֵּ "ַהֲאִזינּו ַהשָּׁ

שנותנים  מלמעלה  ולהארות  ההשגחה  לצעדי  ולהאזין  לחשוב  תמיד  צריך  אדם 

לאדם. בכל דבר יש חיות 

מלמעלה דכתיב (נחמיה ט,י) ”ואתה מחיה את כולם”, ואדם צריך לדעת שכל מה שיש 

הארץ  עניין ”ותשמע  וזהו  הקדושה,  לעולם  ולהביאו  האדם  את  לרומם  כדי  הכל  מסביב 

המטרה  פי”.  ולשמוע ”אמרי  להתרומם  אפשר  בארץ  התבוננות  דרך  שאפילו  פי”  אמרי 

של האדם זה לשמוע אמרות ה', ואפשר לזכות לזה ע”י תפילה, תפילה הוא כוח שמחבר 

את האדם עם אין סוף. לכן בימים האלה שזה זמן של תשובה מרבים בתפילה ובתחנונים. 

העניין שקמים בבוקר להרבות בתחנונים בגלל שבוקר הוא זמן של חסד ”יומם יצווה ה' 

חסדו” (תהילים מב, ט). בבוקר יש עניין של חסדים, והחסדים האלה הם הכוח שהאדם מקבל 

ע”י את השפע העליון. 

כמו  הנפש,  לבושי  בעצם  והם  ומעשה,  דיבור  מחשבה,  דברים:  שלושה  יש  לאדם 

יש  מעליון,  הפוך  לבוש  יש  עליון,  לבוש  יש  לבושים,  סוגי  כמה  יש  לאדם  גשמי  בלבוש 

בעצם  אך  לסביבה,  יותר  ששייך  המעיל  את  ויש  החולצה  כמו  לאדם  ששייכים  חלקים 

הלבוש  זה  מחשבה  ומעשה,  דיבור  מחשבה,  של  עניין  זה  לאדם.  שייכים  ביחד  כולם 

הפנימי של הנפש, המעשה זה הלבוש שרואים את זה כלפי כולם, וכן הדיבור, מחשבה זה 

כלפי אדם עצמו. עניין תיקון המחשבה זה דרגה יותר גבוהה ממעשה ודיבור, כי המחשבה 

התשובה  של  בעניין  אדם  למחשבה.  כוח  יותר  נותן  רק  הדיבור  הנפש,  עצם  עם  קשורה 



תיאתיאחומש דברים  פרשת האזינו  אור התורה

דיבור  מחשבה  דרך  בא  וכשהקשר  העיקרית,  התשובה  דזה  להקב”ה  עצמו  לקשר  צריך 

ומעשה זה יותר יעיל, יותר חזק, יותר פנימי, יותר עמוק, יותר נצחי, ויש לזה המשך, וזה 

עניין מה שאחז”ל (ר”ה טז.) אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זה עניין של דיבור 

ולמחשבתו  לנשמתו  והשפעה  כוח  נותן  זה  מלכויות  של  פסוקים  בפיו  אומר  כשאדם 

שהוא מקבל את הקב”ה בתור מלך.

שופר  ע”י  איך  כט),  פרשה  אמור  רבה  (ויקרא  מעשיכם”  ”שפרו  בשופר  שתוקעים  עניין  גם 

ידי  על  למעלה,  ורחב  למטה  צר  פיו  שופר  בשופר,  דמתבוננים  רק  המעשים,  משפרים 

זה שאדם מתבונן בשופר זה מרמז לו על כל המעשים הרעים שהם צרים ואחר כך הוא 

מתבונן למעלה דהיינו שעושה תשובה אז זה נהיה רחב, זה עניין של השופר.

הזכרנו פעם שתשובה זה התחברות, ואיך זה עוזר? רק שכשאדם מתבונן על עצמו 

קוראים  התקדמות,  של  תהליך  הוא  הזה  שהלחץ  למסקנה  מגיע  ללחץ,  ונכנס  מצבו  ועל 

קודם  מתחיל  וזה  נכונה.  למחשבה  נכון,  לשכל  יותר,  גבוהה  לדרגה  להגיע  מלמעלה  לו 

מדיבור ”אמרו לפני”.

מי  לכל  מוחל  ”הרינו  אומרים  אנחנו  בלילה  בתשובה,  לחזור  צריך  אדם  יום  כל 

שהכעיס אותי”, אדם צריך לגמור חשבונות, לא להשאיר אצלו שום מחשבה, שום רגש 

לא טוב כלפי השני. כל אלה הם הפרעות ומקלקלות את המטרה, ועל ידי זה שאדם מוריד 

את ההקפדות על חבירו, אז מורידים מעליו ג”כ ההקפדות מלמעלה. ובדיבור קל למחול 

אך במחשבה זה קצת יותר קשה, בגלל שאדם חושב שהוא צודק, וכן שבתוך המחשבה 

מסתתר היצר ולא נותן לאדם לוותר לגמרי, כלפי חוץ אדם יכול לעשות את עצמו כמוחל 

אך כלפי פנים זה קשה, אך דווקא בזמן שאדם נלחם ומתגבר באותו זמן דווקא זה זמן של 

עלייה גדולה יותר.

ושתהיינה  ולכולם,  למשפחה  טובה  שנה  ומתוקה,  טובה  שנה  לנו  שיהיה  יעזור  ה' 

השפעות חדשות, כוחות חדשים, ושפע ברכה והצלחה.



 אור התורהתיבתיב

התכלית של ראש השנה

ונתן  מים  אברהם  לקח  יצחק,  עם  מצחק  שישמעאל  ראה  אבינו  שכשאברהם  כתוב 

לו ושלח אותו עם אמו למדבר, אחר כך ישמעאל חלה ואמו התפללה לה', וה' הראה לה 

מקווה של מים וכך הצילה את ישמעאל. 

ידע  אבינו  שאברהם  רק  למדבר?  אותו  לשלוח  אבינו  אברהם  של  הרעיון  היה  מה 

לו  יזמין  ה'  צריך  שאדם  מה  טובה,  פרנסה  הנותן  הוא  שה'  באמונה  לחיות  צריך  שאדם 

בדרך זו או אחרת. אבל ישמעאל היה בטבע היה לו קשה להאמין בכך, אז אברהם שלח 

אותו לשדה ואז היה צריך להתפלל לה', וכשהוא התפלל אז ”וישמע אלוקים בקול הנער” 

(בראשית כא, י) וראו את המים, ואז ראה שדרך התפילות אפשר להשיג את הכל.

ועניין זה בא ללמד שאדם צריך לצעוק לה' כשרוצה משהו או משהו לא הולך כמו שצריך, 

צריך לחשוב אולי יש איזו דרישה ממנו, שהוא צריך להתעלות, אולי יש כאן תכנית אחרת, 

בדיוק  לו  אומר  שלא  רוצה,  שהוא  מה  בדיוק  עושה  שלא  השני  כלפי  טענות  לו  יש  מה 

מה שהוא חושב, אולי זה משמים שרוצים שיתעלה במידה שצריך להתעלות, שעל ידי 

הנסיון האדם מתעלה, ואם חסר לך משהו תתפלל לה' ולא אל בני אדם דכתיב (תהילים ס, יג, 

יד) ”שוא תשועת אדם, באלוקים נעשה חיל”, אדם לא צריך ליתלות בבני אדם שיתנו לו, 

כיון שבני אדם מוגבלים ואין להם יכולת, אך כשאדם מתחבר למעלה זה עוזר, כמו דמצינו 
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אצל אברהם אבינו, שהיה עני גדול, לא היה לו שום דבר, והקב”ה הזמין לו בכל מיני צורות 

עד שהגיע ל”ואברם כבד מאד במקנה ובצאן” (בראשית יג, ב). 

היה אצלי פעם יהודי אחד, הוא היה בצבא מפקד גדול בחיל האויר, הוא עלה לגדולה 

יש  אולי  גבוהה,  הכי  לדרגה  אגיע  אם  יהיה  מה  לחשוב  והתחיל  גבוהות,  לדרגות  והגיע 

ולמד  שישב  אחד  איש  היה  חבריו  בין  לדעת.  צריך  ואני  מזה  יודע  לא  שאני  משהו  עוד 

ושאל אותו מה אתה לומד, ענה לו שהוא לומד גמרא, ואיזה תואר תקבל באוניברסיטה 

לומדים ומקבלים תואר, וכמה שנים יקח לך לקבל תואר על זה? וענה לו תלמוד זה לא 

דבר של תואר, ובשביל מה אתה צריך ללמוד אותו? זה נותן לי חיות, אז אמר לו א”כ גם 

אני רוצה שתלמד אותי, פתחו גמרא בבא מציעא, ולמדו שניים אוחזים בטלית אחד אומר 

אני מצאתי, השני אומר אני מצאתי, אז הוא אמר מה הבעיה פה שילכו לשופט, אמר לו, 

גמרא,  קצת  והתחילו  המשנה  את  גמרו  אחר,  שכל  יש  לתורה  תורה  דרך  לא  זה  השופט 

גמרא זה קצת קשה, ולא הבין לא הסתדר, ושאל מה קורה בסוף, מקבלים משכורת אחרי 

יום  כל  תורה,  לימוד  מצוות  מהקב”ה  משכורת  מקבלים  כן  לו,  אמר  זה?  את  שלומדים 

גן  יש  כך  אחר  וענה,  כך  אחר  יהיה  ומה  לו,  אמר  הקב”ה,  של  לכרטסת  זה  את  מכניסים 

עדן, ומי נמצא שם, אלו שלומדים גמרא, אמר לו על פי דעתך, אני לא אהיה שמה, אמר 

לו, תלוי באיזה דרך תלך בדרך שאתה הולך עכשיו אין סיכוי, בדרך שלי אולי, אם תלמד 

תורה לשמה.

עזב אותו, והתחיל להרהר מה יהיה עם החיים שלי, איבדתי עד עכשיו כל כך הרבה 

דברים, אני צריך לעשות חשבון מחדש עם החיים שלי, אך היצר אמר לו אני רוצה להיות 



ראש השנה  אור התורהתידתיד

הוא  בקיצור,  דברים.  להפסיד  עומד  אני  ללמוד,  צריך  עכשיו,  יהיה  ומה  גדול,  צבא  איש 

בא אליו בחזרה אחרי יום ואמר לו תראה אני כאן במסגרת הזאת ואין לי הרבה זמן אבל 

קצת אני רוצה להתחיל, התחל אתי כל יום שאדע לפי הזמן שלי, התחילו ללמוד והרגיש 

אור גדול בנשמתו והרגיש חיות גדולה מאד, הוא אמר לו שהיו לו הרבה תענוגים בחייו 

הוא הסתובב בכל העולם במסגרת תפקידו ונתנו לו אפשרויות רבות, השיג כל מה שאדם 

גדול  יותר  זה  כאן  שהצליח  הזה  הרגע  אבל  נוחיות  משפחה,  חיים,  בבריאה,  להשיג  יכול 

מכל התענוגים עלי אדמות, כל רגע ורגע הוא מרגיש חיות חדשה, עד כאן סיפר לי ואמר 

שעכשיו יש לו בעיה עם הזמן, צריך לעזוב את העבודה צריך לעזוב את הכל, ללמוד כל 

הזמן ואינו יודע מה לעשות.

אמרתי לו, כתוב באבות (פרק ב' משנה ב'), טוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת 

עוון. הוא שאל מה זה משכחת עוון, אמרתי לו אם עכשיו תלמד קודם כל במסגרת שיש 

לך ותוסיף, לא יהיה לך את העוון של ביטול זמן שאתה יכול ללמוד ולא לומד, ושמח עם 

הרעיון.

אחת השאלות שהיו לו, שהוא בא בצהרים לעזור לאשתו בהדחת הכלים, ולוקח לו 

זמן לעשות כלים ורצה איזה עצה איך הוא יכול לחסוך את הזמן של הדחת הכלים, כדי 

להקדיש עוד קצת  זמן ללימוד.

מכונה  תקנה  בו,  להשתמש  ואפשר  אחד,  גולם  איזה  לנו  ברא  הקב”ה  לו,  אמרתי 

ידי  על  נעשית  מלאכתו  זכה  לה:)  (ברכות  שאחז”ל  מה  וזה  הזמן,  את  ותחסוך  כלים,  להדחת 
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יכול  שאדם  גדולה  וחיות  גדולה  שמחה  תורה,  ע”י  לזכות  יכול  שאדם  דבר  זהו  אחרים. 

לזכות ברוחניות.

יודעים  אנחנו  המשמעות?  מה  השנה,  ראש  לפני  אלול  חודש  בסוף  עכשיו  אנחנו 

שהטבע של אדם בגשמיות הוא שרוצה תמיד להיות גבוה יותר, להצליח להשיג מטרות, 

זה נקרא בחינת ראש, ראש זה המקור של כל כוח, וברוחניות ג”כ כך אם אדם רוצה לנהוג 

נכון, לחשוב נכון, צריך להגיע לראש. וכדי להגיע לבחינת ראש, צריך חודש אלול בחודש 

אלול אדם כל יום ויום  מוחק את הלא נכון, את הרגשות הלא נכונות, ההתנהגויות הלא 

נכונות, המחשבות הלא נכונות, לכן אחד הדברים שאנחנו אומרים בר”ה ”שנהיה לראש 

בעצם  זה  הזנב  האמיתיים,  החיים  של  הבסיס  החיים,  של  הבסיס  זה  ראש  לזנב”  ולא 

העולם הזה עם כל מה שקשור לזה, טבע, הנהגות, הענין של תשובה הוא להגיע למטרות 

הנכונות, לכן בחודש אלול עושים את כל המאמצים להתקרב לבחינת ראש, מה זה הראש 

הנכון? מה זה המחשבות הנכונות? המחשבות של הקדושה, זה שהוא מחשב על כל דבר 

להסית  מנסה  היצר  טבע,  של  מחשבות  ואינן  ברורות  המחשבות  הבורא,  לרצון  שיהיה 

את האדם ומתחבא מאחורי כל מיני מצבי טבע, האדם צריך לדעת שיש מחשבה אחרת 

אמיתית יותר זוהי המחשבה האלוקית, זה מחשבה מבוררת ואמינה, אמנם זה לוקח זמן 

עד שאדם מפתח את זה, אך בסופו של דבר כשאדם מצליח יש לו נכס יקר הרגלי  חיים, 

למחוק  האלה  בימים  להספיק  עוד  אפשר  השנה,  בראש  שמתחילים  חדשים  הרגלים 

נכונים  יסודות  חדשים,  רעיונות  במחשבה  לעצמו  לכתוב  נכונים,  הלא  הדברים  כל  את 

על  לשלוט  הוא  הראשון  הדבר  החיים.  מצבי  בכל  האדם  את  שילווה  יסודות  ובריאים, 



ראש השנה  אור התורהתטזתטז

הטבע, זה למידה ממושכת, אך מביאה את האדם לאור הפנימי, הנצחי, זה יכול לחסוך 

לאדם הרבה חלקים שלא יסתבך. 

הוא  וכעס,  לעצבנות  הנטייה  זו  מוחשי  באופן  לראות  יכולים  שאנחנו  הדברים  אחד 

ביקש טובה מחבר שלא עשה לו בדיוק מה שרצה, היה לו משהו והתקלקל, ועוד דברים 

הפסד  בזה,  שמשתמש  לאדם  קורה  מה  הזה,  הנסיון  את  לאדם  שמביאים  בטבע  כאלה 

גדול נכון זה נראה טוב באותו רגע, אך כמה הפסד הוא יכול להפסיד מזה.

הגיעה אלי איזה משפחה שהיו מאד מקורבים ומחוברים בלב ונפש למשפחה אחרת, 

ועזרה וסייעה אחת לשנייה בכל האפשרויות, וממש היו שמחות אחת עם השניה, באחד 

הימים אחד מהם אמר למשפחה השנייה איזו מילה, והשני נפגע מאד ונוצר קרע ונתק, 

משפחה אחת יושבת ובוכה כל הזמן על הניתוק, כמה סבל עברו בימים האחרונים בגלל 

כעס הקטן, זהו טבע, במילה אחת אפשר לאבד דבר יקר שהשקיעו בו כל כך הרבה זמן, 

אם היה מתאפק רגע אחד מלהגיד מה שלא צריך להגיד, היה מציל את עצמו מכל הסבל, 

רגע אחד יכול לעזור.

זה ההבדל אם מתנהגים לפי הראש או לא לפי הראש, ראש זה השכל, צריך לשלוט 

את  תמיד  רואה  לא  אדם  אך   , לו  להיות  יכולים  הפסדים  איזה  לראות  צריך  השכל  על 

ההפסדים, בזמן שאדם נמצא בכעס הוא לא מבחין היצר מסית אותו, הוא חושב שהוא 

הכי צודק, מה העצה? לחשוב האם זה רצון הבורא, יכול להיות שהוא  צודק, אבל זה לא 

אפילו  רצונו  את  לעבור  מחיר  בשום  כדאי  לא  אז  הבורא,  רצון  לא  זה  ואם  הבורא  רצון 



תיזתיזראש השנה  אור התורה

שצודקים, זה נקרא ראש וזהו ראש השנה, אם אדם מתנהג עם ראש הוא  מרויח את כל 

השנה, זה רווח גדול מאד לשנה הבאה וגם לשנים הבאות. וזו בעצם ההכנה לקראת ראש 

השנה. 

לפני  טז.) ”אמרו  (ר”ה  אחז”ל  הנכונה?  הדרך  היא  מה  ראש  לבחינת  להגיע  הדרך  ומהו 

מלכויות כדי שתמליכוני עליכם” אמרו פסוקי מלכויות לפני ואז תקבלו את המלוכה של 

הקב”ה. מה המשמעות, מה זה אומר לבני אדם? אנחנו לומדים מזה, שאדם בשביל להשיג 

איזה דבר הוא צריך להביע את זה, זה לא מספיק שהוא חושב, זה לא חודר אצלו מספיק 

בכדי שיהיה אצלו כבסיס נכון, וצריך לחזור כמה פעמים, דיבור בונה לאדם את המחשבה 

הנכונה והרצון הנכון, ולכן משתמשים באמרו לפני מלכויות לשון רבים כי זה לא מספיק 

פעם אחת, כל דבר שאדם רוצה להשיג אותו, צריך לחזור על זה הרבה פעמים.

מספרים על הרבה גדולים שגמרו את הש”ס כמה וכמה פעמים, אע”פ שהיו גאונים 

גדולים ולא היו זקוקים לחזור למרות זאת חזרו, כי כל חזרה זה מוסיף, זהו בעצם ”אמרו 

את  תרגישו  ואז  שלכם,  המלך  יהיה  שה'  רוצים  שאתם  זה  על  תחזרו  מלכויות”.  לפני 

המלוכה, זה ייכנס לרמ”ח אברים ושס”ה גידים. 

שצריך  יודע  הוא  שולט,  הוא  המלך  חשוב,  יסוד  כאן  יש  המלוכה?  של  העניין  ומה 

כך  יתקיים,  שזה  כדי  המאמצים  כל   את  עושה  והוא  כללים  לפי  המדינה  הנהגת  להיות 

לו  להפריע  שמנסה  היצר  על  לשלוט  מלך,  להיות  עצמו  את  להרגיל  ג”כ  צריך  האדם 

ולהטריד אותו, הוא צריך לזכור שהוא מלך ושהוא שולט על המחשבה שלו, על ההרגשה 



ראש השנה  אור התורהתיחתיח

שלו, על מערכת היחסים הסביבתית, זהו הרמז על עניין המלוכה, ”אמרו לפני מלכויות”, 

ראש  זהו  שלך,  הבריאה  על  לשלוט  איך  ממני  ותלמדו  בבריאה,  שולט  אני  איך  תזכרו 

השנה, ללמוד שאדם מסוגל להגיע להישגים, להצליח, להשיג אין סוף של השגות.

היה אצלי פעם מישהו שהיה לו ראש מאד גרוע, לא הצליח ללמוד. ואמר לי מה יהיה 

איתי בסוף לא אהיה גדול בתורה? אמרתי לו: הרעיון הזה נמצא בגמרא (ב”מ כא:) יאוש שלא 

מדעת, אם אדם יש לו ייאוש, סימן שאין לו דעת, רק הדרך פתוחה לכולם וצריך סבלנות, 

דברים  (רש”י  חז”ל  אותנו  לימדו  וכן  תתייאש,  ואל  פעם  ועוד  פעם  עוד  לחזור  תנסה  דבר  כל 

וברוך  אתמול,  שהיה  מה  להסתכל  לא  החליט  לכן  כחדשים.  בעיניך  יהיו  יום  בכל  טז)  כו, 

לראש  כניסה  בעצם  וזהו  מלך,  הוא  שאדם  דוגמא  זו  בתורה.  גדול  להיות  הצליח  הוא  ה' 

מהעבר  היטב  אותן  לנקות  חדשות,  מחשבות  חדשות,  החלטות  להחליט  צריך  השנה, 

להתלבש בציפיות חדשות, בשמחה, בחדווה, ברצון חדש, ואז יהיו גם הישגים חדשים, 

ואיך שהאדם יתנהג בר”ה כך זה ימשיך לכל השנה. 

של  הפירוש  כל  את  ללמוד  הלכה  פי  על  רצוי  רעיונות,  הרבה  יש  ר”ה  של  בתפילות 

התפילה, להכיר את כל הפיוטים שאומרים, כל אחד לפי הנוסח שלו, ואז התפילה היא 

יותר עמוקה וזמן של התעלות, ואדם יכול לספוג בה הרבה קדושה, וזה ילווה אותו תמיד. 

לשון  שנה  חדשה.  שנה  ותיכנס  שלה  הקשיים  עם  השנה  שתיגמר  השם  בעזרת  נקווה 

שינוי, שזה יהיה שונה ממה שהיה.



תיטתיט  אור התורה

עיצומו של יום מכפר

יש  מלאך  חשבתי  מלאך?  של  העניין  מה  למלאכים,  דומים  אדם  בני  הקדוש  ביום 

לו כמה תנאים, תנאי אחד במלאך שמלאך עושה רק שליחות אחת,  ואדם צריך לדעת 

לעשות רק דבר אחד, לא לעשות הרבה דברים ובזה שאדם מרוכז רק בדבר אחד, אפילו 

אם זה רק דבר קטן יש לו את הכוח לעשות את זה.

הוא  שלו  הכוח  כל  אבל  כוח  הרבה  למלאך  שיש  ממלאך,  ללמוד  אפשר  נוסף  דבר 

רק מכוח רצון הבורא. בזמן שאדם מחובר לקדושה, יש לו הרבה כוח. אדם אומר אני לא 

יכול, אין בי כוח לעשות את הדברים. אדם בדרך כלל לא חושב שיש לו כוחות, אומרים 

לו אתה כמו מלאך יש לך כוח, שאדם יידע שיש לו כוחות עליונים. הוא לא יודע מזה בגלל 

שהיצר מרמה אותו, ולכן יש לו תמיד את ההרגשה שהוא לא מסוגל, אבל אם אדם יקח 

את ההרגשה של יום כיפור, ששם נותנים לו כוח, אז הוא ירגיש אחרת הוא ירגיש שהוא כן 

יכול, שכל הרעיון שהוא אומר שהוא לא יכול זה בא מהקליפות, אז לכן אומרים לו אתה 

בדרגה גבוהה מאד כמו מלאך, איך המלאך יכול? בגלל שכל הכוח שלו זה מהקב”ה. 

”כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם” (ויקרא טז, ל) ואחז”ל (יומא פה:)

”עיצומו של יום מכפר”, למה זה מכפר? 



יום הכיפורים  אור התורהתכתכ

וברגע  קדושה,  הוא  כולו  כל  אז  להקב”ה  למעלה  ומתקשר  מתקרב  שאדם  ברגע  כי 

שכל כולו קדושה, אז זה הכפרה, אין אצלו מציאות של רע.  וזו הזדמנות לקחת מזה כוח.

זה אמנם יום שהאדם חלש באמת שאין אוכלים, אבל זה זמן של כוחות חדשים. 

אדם אומר אם היה לי כוחות הייתי כזה, וזה הרעיון א”א לומר אם היה לי כוחות, רק 

יש לך כוחות השם נותן לך את זה, ”הוא הנותן כוח לעשות חיל” (דברים ח, יח).

 מאיפה נוצרות לו לאדם החולשות? מהדמיון, מכוחות הטבע, ברגע שאדם מפשיט 

את עצמו מהדמיון אז הוא רואה שיש לו כוחות וחיות חדשה. ומאיפה לוקח את החיות 

הזאת? אנחנו יודעים, אדם שאוהב משהו, אז הוא עושה, הוא לא מחפש כוח, הוא פשוט 

אחד,  בגימ'  הכולל  עם  זה  ”הזה”  לבחינת  מגיע  כשאדם  הזה”,  ביום  ”כי  עניין  זה  עושה. 

קשר עם הקב”ה  אז ”יכפר”. 

ה' יעזור שנזכה לשפע עליון ונגיע לשלמות, ויתן לנו את הכוח ושנזכה לשנה טובה 

ומתוקה!



תכאתכא  אור התורה

עניין הסוכה

”ופרוס עלינו סוכת שלומך”, היינו שעניין סוכה שייך לעניין שלום, וצריך להבין הקשר 

בין שלום לסוכה? אנו יודעים שהמהות של הסוכה זה הקשר והגילוי של עם ישראל עם 

הבורא, כשבני ישראל יצאו ממצרים הקב”ה גילה להם את מהותו בזה  ששמר עליהם ע”י 

העננים, וזה נתן הרגשה טובה וקשר להקב”ה, כשאדם רואה מישהו שמתייחס אליו, זה 

בונה אצלו את האמון ואת הבטחון, עם ישראל במצרים היו כל כך שקועים בסבל שלהם 

וכשהקב”ה ריחם עליהם ונתן להם גילויים,שהיה ענני כבוד זה קישר אותם אליו.

העניין של סוכה כתוב בזוהר, שזה ”צילא דמהימנותא” צל של אמונה. לכאורה, אם 

אנחנו אומרים שזה זכר לענני כבוד, אז זה לא אמונה, זה ראיה ממש אז מה זה ”צל של 

אמונה”? אלא העניין הוא כזה:  שבאמת שם זה היה ראיה, אך אצלנו זה אמונה, כל גילוי 

בתחילה הוא גילוי, ואחרי זה נהפך לאמונה, וזה העבודה שלנו, שנהפוך את האמונה שוב 

למציאות מוחשית, שכל מציאות של אמונה יהפוך לשכל, וכל מציאות של שכל יהפוך 

היא  ראיה  שם  שייך  לא  שכבר  אמה  מעשרים  למעלה  גבוהה  הסוכה  אם  ולכן  לאמונה, 

פסולה (סוכה ב.) בגלל שלא רואה את הסכך, זאת אומרת שלמרות שאנחנו חיים באמונה, 

ההתבוננות  ידי  שעל  בסוכה?  ההסתכלות  מה  להסתכל,  משהו,  לראות  צריכים  אנחנו 

לכן  תמידית,  התחברות  וזו  הקדושה  אל  מתחבר  הוא  זה  ידי  על  מתבונן  שאדם  הזאת 



סוכות  אור התורהתכבתכב

אף  פסול,  זה  מהצל  מרובה  החמה  שאם  ב.),  (סוכה  מחמתה  מרובה  שצילתה  סוכה  צריך 

על  מראה  חמה,  ה).  קכא,  (תהילים  צלך”  ”ה'  השגחה,  על  מראה  דצל  צל,  קצת  שיש  פי  על 

טבע, והאדם צריך תמיד להסתכל הרבה בחלק של הצל, היינו שבכל דבר תהיה התבוננות 

שתמשיך אליו את ההרגשה הזאת של האמונה. וזהו ”צילא דמהימנותא”.

נפסק להלכה שכל מה שיש לאדם צורך, יעשה בסוכה, אם רוצה לשוחח עם חברו, 

שיעשה זאת בסוכה, אם רוצה לטייל, יעשה זאת בסוכה, וההסבר הוא כנ”ל בגלל שהסוכה 

נותן לו את האמונה, ואותו הזמן ואותו השבוע שהוא עושה את צרכיו בסוכה, זה נותן לו 

את הכוח לכל השנה שגם כן ימשיך עליו את המציאות הזאת.

סוגי  שני  דיש  להסביר  אפשר  טו)  טז,  (דברים  שמח”  אך  ”והיית  בסוכה  השמחה  וענין 

בפנימיות  בחיצוניות.  שזה  שמחה  ויש  האדם,  של  בפנימיות  שזה  שמחה  יש  שמחה, 

של האדם פירושו שאדם בעצם מכיר באיזו טובה שהיה לו ומזה הוא שמח. בחיצוניות, 

כשהוא רואה איך שאנשים מסתובבים ושמחים אז הוא גם כן מראה את אותה שמחה, 

ובחג יש צורך לעורר את כל מיני השמחה או שמחה שזה בא מהחיצוניות, זאת אומרת 

שהוא משמח את עצמו, סתם שר, רוקד, שאז בא מבחינת אור מקיף לאור פנימי, או שיש 

טוב  איזה  לו  שבא  מרגיש  באמת  שהוא  זה  מצד  הפנימיות,  מצד  התבוננות  מצד  שמחה 

מסביב.  אותו  מסובב  שזה  אומרת  זאת  המקיף  לאור  הפנימי  מהאור  בא  זה  ואז  מסויים, 

מסויימת  נקודה  לוקח  שאדם  שמחה  יש  דרגות,  מיני  כל  יש  עצמה  השמחה  בתוך  וגם 

ועי”ז הכל כבר טוב לו, ויש שאדם צריך הרבה דברים וגם זה נותן לו בקושי את החיות, 

לכן כתוב ”והיית אך שמח”, אך זה מיעוט, אפילו בזמן מעוט שאינו רואה שום ענין להיות 

שמח צריך להיות שמח.



תכגתכגסוכות  אור התורה

יהיה  שלא  הקפדה  הרבה  יש  האתרוג  של  בעניין  ולכן  ללב,  רומז  שהאתרוג  איתא 

בזה חסר, כי ברגע שחסר משהו לליבו של האדם היינו שזה לא משועבד להקב”ה, אז זה 

פסול. ואפילו על כתמים וכו' מקפידים באתרוג, שרוצים שהלב יהיה משועבד להקב”ה 

איתא  האתרוג,  ע”י  הקב”ה  לבין  בינו  אמיתי  לקשר  להגיע  יכול  אדם  ואיך  בשלמות. 

גאוה  לאדם  שאין  שברגע  לו,יב)  (תהילים  גאווה,  רגל  תבואני  אל  ר”ת:  שאתרוג  מהבעש”ט 

הקב”ה,  לבין  בינו  אמיתי  לקשר  גורם  זה  אז  מלמעלה,  היא  שלו  החיות  שכל  יודע  והוא 

יכולים  להקב”ה  ההכנעה  שדרך  להראות  שמאל,  בצד  האתרוג  את  לוקחים  אנחנו  ולכן 

להחליש את כוח השמאל כוח הרע. ולכן יש עניין לא ליהנות מכל הד' מינים בחג, בכדי 

שניהנה מהמהות של זה ממה שזה רומז לנו ולא מהטבע.

ידוע שהברדיטשובער היה ער כל הלילה ומתגעגע לקיים מצות  אתרוג מתוך שמחה 

של מצוה, זה העבודה של הצדיק, שלוקח את הדבר המינימאלי של הטבע, הופך את זה 

למציאות של קדושה, ונהנה מזה.

תענוג.  ויש  שמחה  יש  כוח,  לו  שנותנים  כוחות  של  סוגים  שני  לאדם  שיש  ידוע 

שמחה, מובא בספרים שזה שייך למחשבה וזהו עניין של החג ששם יש שמחה ”והיית 

אך שמח”. ועניין של תענוג זה בשבת ”וקראת לשבת עונג” (ישעי' נח, יג), ואם מתחבר ביחד 

גם חג הסוכות וגם השבת, יש את שני החלקים, גם עונג וגם שמחה, וזה דרגה גבוהה יותר, 

השנה,  לכל  ושורש  יסוד  לו  יהיה  שזה  בכדי  ורגע  רגע  כל  לנצל  צריך  אדם  כזה  בזמן  לכן 

כמו בגרעין שקודם יוצאים ממנו שורשים ואחר כך יוצאים הרבה פירות, כך האדם צריך 

ולהשתמש  החיובי  לצד  לנצל  ורגע  רגע  כל  האלה,  שבימים  היסודות  את  בנפשו  לנטוע 

בהם בכדי לספוג את החיות שזה יהיה הגרעין לכל השנה.
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מהסוכה יגיע האדם לאמונה עצומה 

כתוב (ויקרא כג, מב מג) ”בסוכות תשבו שבעת ימים וגו' למען ידעו דורותיכם כי בסוכות 

הושבתי את  בני ישראל”. אנחנו יודעים שזו מצווה לשבת בסוכה ולכן אנו יושבים בסוכות, 

אבל צריך להבין מה הוא העניין הפנימי שהקב”ה ציוה אותנו לשבת בסוכה.

בני  את  הושבתי  בסוכות  ”כי  הוא  סוכה  של  שהענין  אומרת  שהתורה  רואים  אנו 

עשו  ישראל  שבני  ממש  לסוכות  זכר  או  כבוד  לענני  זכר  זכר,  של  עניין  כלומר  ישראל”, 

במדבר. 

מה העניין הזה של היציאה מהבית לסוכה? רק העניין הוא כזה שחז”ל לימדו אותנו 

דרך שנלמד מזה ונמשיך בדרך הזאת, ”בסוכות הושבתי את בני ישראל” זה היה בעצם 

של  במקום  ישראל  בני  את  הביא  והקב”ה  שם,  להיות  קשה  שהיה  במדבר,  השגחה 

מסתור, צל מסתור. מה היה כאן היסוד של העניין, בגלל שהקב”ה עשה להם שם הרבה 

ניסים של שמירה, עמוד ענן יומם, עמוד אש לילה. וכאן יש לנו חידוש גדול, שהיה שם 

במדבר שני בחינות: מצד אחד השגחה שהקב”ה עשה ניסים גלויים, מצד שני צריך סוכה, 

ים  קריעת  כמו  גלויים  ניסים  היה  דהרי  לסוכה  זקוקים  היו  לא  אז  טבע,  של  מינימאליות 

סוף, אבל הקב”ה ביקש סוכות כדי להראות לדורות שאדם יאמר אז היה ניסים. אך היום 

עשייה  דרך  הנס  היה  אז  גם  הושבתי”  בסוכות  ”כי  לו  אומרים  הניסים?  את  אזכור  איך 

גשמית, זאת אומרת שעשו אז את הסוכות כדי להוכיח לבני אדם שזה לא דבר שמשתנה. 

ההשגחה  את  יש  שתמיד  ישראל”  בני  את  הושבתי  ”בסוכות  המידה  באותה  היו  אז  גם 

בתוך המציאות של הטבע, דמצד אחד יש את ההשגחה העליונה שלא זקוק לשום עשייה 
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מהטבע. ומצד שני בכדי שזה ייכנס לחלק מהחיים היו צריכים לעשות איזה שהיא פעולה 

בטבע, וזה עניין סוכות. 

למעלה  שסוכה  ב.)  (סוכה  שאחז”ל  אחר  עניין  להסביר  גם  אפשר  הזה  העניין  מתוך 

מעשרים אמה פסולה, מפני שלא שולט בו עינים, מה זה משנה אם שולט בו עין או לא 

שלא ישלוט הרי יש סוכה וזו המטרה. מה זה משנה אם שולט או לא? ולפי דברינו מובן 

היא  דהמטרה  הסתכלות,  צריך  דטבע  הזמן  כל  קשר  צריך  הטבע  עם  קשור  שזה  כיון 

שבתוך הטבע הוא ירגיש את האלוקות. 

זו העבודה של האדם, זה החידוש של סוכות ”כי בסוכות הושבתי את בני ישראל”, 

שתרגיש שבתוך הסוכה, בתוך המציאות של הטבע יש את האלוקות, בשביל זה אנחנו 

את  צריך  ארעי  לבית  ונכנס  קבע  מבית  יוצא  אתה  מסויימת.  פעולה  זו  מהבית,  יוצאים 

ההשתדלות הזאת, וזה עניין שאדם צריך להיות כולו בתוך הסוכה, בגלל שזה יסוד של 

אמונה, שלא מספיק שתחשוב כך במחשבתך רק שהשלימות שלך תהיה בתוך זה. ולכן 

דלכאורה  וכו'  ושתיה  אוכל  כגון  האדם  של  הגשמיים  הדברים  גם  לסוכה  להכניס  צריך 

לחזור  ואח”כ  הנ”ל  בכל  ולהיזכר  בזה  להסתכל  חנוכה,  כמו  סוכה  להיות  צריכה  היתה 

היא  הקדושה  של  שהמציאות  האדם  את  להרגיל  כאן,  תשבו  לא!  הקב”ה  אומר  לבית, 

לכן  תמיד,  זה  את  ולזכור  הקדושה  עולם  נוצר  שם  דר  שאתה  שהיכן  תדע  שתמיד  כאן. 

נמצא  הטבע  של  ההסתר  שבתוך  ולשתות,  לאכול  לשמוח,  מאודנו  בכל  צריכים  אנחנו 

הגילוי האין סוף. 

ה' יעזור שנזכה לגילוי האין סוף.
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אושפיזין

מהי  להבין  וצריך  בסוכה,  לבקר  הרועים  שבעת  האושפיזין  באים  הסוכות  בחג 

המשמעות של האושפיזין שבאים בתחילת השנה, יש בזה כנראה איזה לימוד. חשבתי 

להיות  איך  למדו  הם  האירועים  ודרך  למיניהם  אירועים  להם  היו  האושפיזין  שכל  לומר 

מקושרים לקב”ה, ואיך לעבוד אותו. ובתחילת השנה, כשאדם מתחיל שנה חדשה חשוב 

לדעת את הכללים, את הכוחות, איך באמת להתנהג גם עם עצמו וגם עם הקב”ה מבחינת 

עבודת הנפש שלו ולכן הם באים בתחילת שנה.

לו  אמר  שה'  אברהם  אצל  מוצאים  אנחנו  החסד,  איש  אבינו,  אברהם  היה  הראשון 

אנחנו  הסודות  כל  את  הזה?  הרעיון  היה  מה  אביך”.  ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  ”לך 

לא מבינים, יש הרבה דברים עליונים, אך דבר אחד אנו יודעים, שאברהם אבינו התחיל 

משום דבר, כתוב ברש”י שם שהדרך ממעטת בשם וכו'. לא היה לו שום דבר, אז בעצם 

שום  היה  לי לא  לי,  לנו: תשמעו  אבינו אומר  אברהם  ייאוש,  של  במצב  להיות  צריך  היה 

דבר. רצו לקחת לי את הכל, גם רצו לפגוע בי, ולמרות זאת החזקתי מעמד, התפללתי לה', 

הייתי מקושר למעלה ובסוף קבלתי דכתיב (בראשית יג, ב) ”ואברם כבד מאד במקנה ובצאן”, 

תלמדו ממני אפילו שבתחילה לא היה לי שום דבר, התקשרתי לה' ואחר כך היה לי. ובזה 

אפשר להבין מציאות החסד של אברהם אבינו שהוא ידע שאפילו שאין לאדם שום דבר, 

אז הוא יכול להיות מקושר למעלה. לכן הוא הזמין אנשים שלא היה להם אוכל שיבואו 

לאכול ולברך את הקב”ה שעל ידי זה יתחברו יותר למעלה. זהו בעצם העניין, ללמד אותנו 
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שהשי”ת  נזכה  ועי”כ  אליו  להתקשר  רק  ה'  את  לשכוח  לא  קשה  במצב  כשאנו  שאפילו 

יעזור לו, זה היה בחינת אברהם אבינו.

דהוא  לבנים  סיכוי  לו  שאין  ידע  יצחק  וצמצום.  גבורה  יצחק,  בחינת  בא  השני  ביום 

עקר ואשתו גם כן, למרות זאת ה' עזר לו, אז ז ה מה שאומר לנו יצחק מה אתם צריכים 

להתייאש גם לי לא היה שום דבר ובסוף דרך תפילה ותחנונים, דרך קשר להשי”ת קבלתי, 

אז תלמדו מזה.

יעקב: לבן הארמי רימה אותו ”החליף את משכרתי עשרת מונים” (בראשית לא, מא) הוציא 

ממנו את הכל למרות שהשקיע כל כך הרבה, בנה אותו, עזר לו, וכן כל הזמן היו לו בעיות. 

אתם  מה  אומר:  יעקב  אז  האבות.  בחיר  של  לדרגה  הגיע  הוא  התייאש,  לא  זאת  למרות 

נקודת  זהו  לי.  עזר  ה'  זאת  ולמרות  לי,  היו  קשיים  כמה  עברתי,  אני  כמה  תראו  דואגים, 

יעקב.

אחר כך משה: מה היה חסר לו בבית פרעה במצרים, יכול היה להגיע למלוכה, אדם 

דבר  שום  שהכל  ראיתי  פרעה  בבית  הייתי  משה  אומר  חפץ,  שלבו  מה  לעשות  רוצה 

ועזבתי את הכל.

בא אהרון ואומר: ”מה אתה מקנא, תלמד ממני, משה יותר קטן  ממני, וה' דיבר אתו. 

לא קנאתי, ולא רק שלא קנאתי אלא ”ושמח בליבו” והלכתי לעזור לו . אז מה אתה צריך 

לריב עם אחיך וכש”כ עם אחרים ”ושמח בליבו” תשמח עם מה שיש לך, איפה שאתה 

נמצא תהיה מרוצה.



סוכות  אור התורהתכחתכח

עשר  ולקשיים,  לתאוות  להיכנס  יכול  היה  במצרים,  היה  הוא  יוסף:  בחינת  כך  אחר 

שנים היה בבור ומי הסתכל עליו? הוא אומר לנו תשמעו, אתם רואים יכולתי להגיע לכל 

מיני תאוות והתגברתי, הייתי בכל מיני קשיים במצרים ובסוף המליכו אותי למלך. אז מה 

אתם דואגים.

לא  שלי  האחים  אותי,  להרוג  רצו  אותי,  רדפו  כמה  תראה  ואומר:  המלך  דוד  בא 

הסתכלו עלי, ועוד כל מיני קשיים היו לי, עם כל זה התחברתי להקב”ה, והנה הגעתי ”דוד 

מלך ישראל חי וקיים”.

זהו האושפיזין שרוצים ללמד לבן אדם תראה, תלמד את המעלות שלנו, איך נאבקנו, 

איך התעלנו, איך הצלחנו. אז תלמד מכל אחד מה שאתה צריך, כי האדם עובר בעצם את 

כל הדברים האלה, כל פעם יש משהו אחר, אז תלמד מאחד האושפיזין איך הוא התגבר 

במצב הזה, איך הוא חשב, איך הוא התנהג, זהו העניין של האושפיזין, הם לא באים אצלנו 

לאכול, הם באים ללמד, תלמד מאתנו מה שאנחנו עברנו, אורח זה מלשון אור חדש, אור 

נוסף שלא היה לך.

הילדים  שאנחנו  בגלל  השפעות.  שפע,  של  מושג  זה  מזון,  לשון  ג”כ  זה  אושפיזין 

שלהם והם האבות שלנו, הכוח של האבות משפיע על הנכדים. אנחנו צריכים לקבל את 

לא  עדיין  אדם  אם  רבה,  להושענא  מגיעים  אנחנו  כך  בזה.  ולהשתמש  הנר  להיות  האור 

תיקן עד יום הקדוש, אז הוא לומד במשך חג הסוכות מהאבות איך אפשר לתקן, וכשמגיע 

והשפעות  טוב  פתק  שזה  רבה  הושענא  של  העניין  זה  מתוקן.  הכל  כבר  רבה,  להושענא 
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לכלל ישראל אחרי שהגיעו לשלימות כזאת. ואחר שהאדם מנקה ומטהר את עצמו, יכול 

ולא  בתורה,  רק  לשמוח  האדם  של  העבודה  זה  תורה,  בשמחת  התורה,  לקבלת  להגיע 

לאור,  מתחבר  כשאדם  דבר,  שום  מהם  נשאר  ולא  חולפים  שהם  שבטבע  הדברים  בכל 

לשמחה, לאין סוף, אז הוא מתעלה ומגיע לקדושה האמיתית, לשמחה האמיתית.

וארוכים,  בריאים  טובים  חיים  לנו  ושיהיו  טוב  פתק  באמת  שיהיה  שנגיע,  יעזור  ה' 

שמחים ומאושרים בגוף ובנפש. 

ה' יעזור שיהיה בעזרת השם שמחת תורה אמיתית בשמחה ובטוב לבב.



יעמדו על הברכה

ד"ר אשור חיים והילה רעייתו
תלמידיו המסורים של הרב

שבנפש חפצה, מאור פנים ושמחת לב תרמו את חלקם
יהי רצון שתהא ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם

ויתמלאו כל משאלות ליבם לטובה - אמן כן יהי רצון
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