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עבדו  ובמשה  בה'  ויאמינו 
)בראשית י"ד ל"א(. יסודות גדולים באמונה 
במכילתא  כדאיתא  זו,  מפרשה  נלמדים 
גדולה  “ויאמינו בה' ובמשה עבדו,  )פי"ד( 

העולם,  והיה  שאמר  מי  לפני  אמנה 
שבשכר אמנה שהאמינו זכו ששרתה 
שירה,  ואמרו  הקודש  רוח  עליהן 
משה  ישיר  אז  בה'  ויאמינו  שנאמר 
ובני ישראל. רבי נחמיה אומר מניין 
באמונה  אחת  מצוה  העושה  שכל 
כדאי  העולם,  והיה  שאמר  מי  לפני 
הוא שתשרה רוח הקדש עליו ויאמר 
שירה, שכן מצינו באבותינו שבשכר 

אמונה שהאמינו זכו ששרתה עליהם 
ישיר  אז  שירה, שנאמר  ואמרו  הקדש  רוח 

משה ובני ישראל".

אלי  תצעק  “מה  למשה  הקב”ה  מה שאמר  גם 
דבר אל בני ישראל ויסעו” )י”ד ט”ו(, פירש”י “אין להם אלא ליסע שאין 
הים עומד בפניהם, כדאי זכות אבותיהם והם והאמונה שהאמינו בי ויצאו, 
לקרוע להם הים", הרי שאין לנו צורך להכביר במילים כשרואים את שגב 

מעלת אמונה פשוטה של ישראל שבכוחו לקרוע להם את הים.

זהו יסוד פרשיות אלו, כמ"ש בזוה"ק רעיא מהימנא פרשת וארא )דף 
כ"ה ע"א( "וידעתם כי אני ה' וגו', פקודא דא קדמאה דכל פקודין, ראשיתא 
קדמאה דכל פקודין למנדע ליה לקודשא בריך הוא בכללא", מפרשיות 
אלו לומדים את המצוה שהיא ראשונה לכל מצוות התורה, למנדע ליה 
לקוב"ה בכללא, ואם אמר הקב"ה על המצרים "וידעו מצרים כי אני ה'" 
)שמות ז' ה'(, הרי שישראל על אחת כמה וכמה שלומדים מן המאורעות 

האלו את ידיעת ה' כהנה וכהנה.

אמנם צריך ביאור אמרם ז"ל "שכל העושה מצוה אחת באמונה כדאי 
יש לך קיום מצוה שאינו באמונה,  וכי  רוח הקדש עליו",  הוא שתשרה 
לעומק  שכוונתם  מוכרח  מצוות.  לקיים  בא  אינו  מאמין  אינו  אם  והלא 
אחר במדרגת האמונה, והוא מה שאמר הבעש"ט הקדוש שאמונה פירושו 
דביקות, והיינו שאינו מקיים מצוות ה' מתוך ידיעה שבורא כל העולמים 
הוא אשר ציוה לקיים המצווה בלבד, אלא שקיום המצווה הוא בדבקות 
נח(  והתקשרות ברצון האלוקי, כלשון קדשו של ה'פרי הארץ' )פרשת 
וכשהוא  כידוע,  אלקות  ענין  המצוה  מעשה  להיות  מתבונן  "כשהאדם 
הוא  גשמיים,  ג"כ  מצוה  ותשמישי  הגשמיים  באבריו  לעשותה  מתחיל 
מתבהל ומתפעם רוחו איך הוא מגשם ענין אלקות, וכי אלקים הוא גשמי 
ית'  באמונתו  מתחזק  הוא  אעפ"כ  בפעם  כפעם  התפעמו  ואחר  חלילה, 
שאמר  העליון  הרצון  מן  חיים  אלקים  ודברי  התקשרות  הוא  שהמצוה 
ונעשה רצונו עד סוף השתלשלות מדריגת השפלים, ומבין ענין התלבשות 
השכינה באותה מצוה כידוע שכל מצוה הוא ענין השכינה, והתלבשות 
השכינה בגשמי זה הוא עבור התקשרות כל הגשמיים השפלים ע"י אבריו 
ודעת  המדות  השתלשלות  דרך  ומתקשרים  המצוה,  במעשה  העסוקים 
בינתו שורש מוצאם והגעתם עד אין סוף ב"ה" עכ"ל, הנה קיום המצוות 
כדאי  באמונה  אחת  מצוה  העושה  שכל  נאמר  עליהם  כאלו  במחשבות 

שתשרה עליו רוח הקודש.

והנה בקיום מצוות באמונה יש מדרגות לרוב, וראשית דבר הוא יסוד 
גדול בספרים הקדושים, שישנו אמונת השכל, המכונה חכמה בינה דעת, 
בשם  המכונים  ויראה,  אהבה  הרגש  התעוררות  שהוא  הלב  אמונת  ויש 
מידות. ואי אפשר לאדם לבוא להתעוררות אהבה ויראה של אמונת הלב 
אם לא הקדים לו אמונת השכל, כי השכל מוליד המידות, וכמו שאי אפשר 
לבן להיות בלא אב ואם, כך אין אמונת הלב רגשי אהבה ויראה יכולים 
להיוולד בלב האדם בלא אמונת השכל תחילה. ובאמת גם אמונת הלב 
עצמו נחלק לב' בחינות, שיש הרגשה בשכל ויש הרגשה בלב, ופעמים 

את  מרגיש  שאינו  באמרו  טועה  אדם 
המצוה שמקיים, והאמת שכדי להרגיש 
המצוות  אור  את  ממש  הגשמיים  במידות 
מאד  גדולה  במדרגה  להיות  צריך  שמקיים, 
של התקשרות הרוחני בגשמי ממש, אולם 
לאדם  יש  זו,  במדרגה  אינו  אם  אף 
דבקות שכלי  פירוש  הרגשה בשכל, 
במצוה  במחשבה  התבוננות  מרוב 
כלפי  עצמו  וביטול  הבורא  ובגדלות 
בעצם  מתקשר  עי"ז  אשר  הבורא, 

המצוה עם האלוקות שבו.

אמנם מן הצורך להדגיש שכל אלו 
המה,  ה'  ובדבקות  באמונה  מדרגות 
ואינם מושגים בזמן קצר, כמאמר הרבי 
"שזמן  וישלח  בפרשת  זי"ע  אלימלך  ר' 
ארוך צריך האדם לצעוק אנא השם עזרני שאזכה 
בימים  לא  אבל  קולו,  ונשמע  ואז  באמת,  לעבדך 
שעיקר  ברמב"ם  באריכות  נתבאר  וכבר  מועטים". 
המדרגות שזכו אליהם האבות הקדושים, היו בסוף ימיהם, אחר שכל ימי 
חייהם הקדישו להתבונן בגדלות הבורא ובדבקות בו, עד שבערוב ימיהם 
ובודאי  ימי עבודתם.  ולא היה כך בתחילת  זכו למעלות הנשגבות האלו, 
שאיננו בגדר המושג לנו מה היו מדרגות האבות הקדושים, ברם לנו שייך 
ללמוד מדרכי אבותינו ללכת בעקבותיהם, שצריכים יגיעה עצומה לא יום 
יגיעה עצומה שנה אחר שנה  יומיים גם לא חודש וחודשיים, כי אם  ולא 
עד שזוכים להשריש את אור הקדושה אור השכל בכלים הגשמיים ממש 
שיהיו משפיעים ומשעבדים את המידות אהבה ויראה הגשמיים ממש, שזה 
תכלית הדבקות שיהיה הגוף משועבד לגמרי לבורא. יסוד זה מבואר הרבה 
בספר התניא, שכפי גודל התאמצות האדם בעבודת השם בתורה ותפילה 
וקיום המצוות, כך הוא מהפך את קליפת נוגה אל הקדושה ע"י שמאמץ את 
עצם כוחות הגוף הגשמיים לעבודת השם, מלבד ענייני העלאת הניצוצין 
קדישין שבכל מצוה ומצוה, וכפי ערך ההתאמצות בעבודה עד כדי מיצוי 

הנפש כלשון התניא, כך הוא ערך היפוך הגשמי שבגופו לדבקות הרוחני.

ובפרשה זו מובא משל נורא ממרן הבעש"ט הק' בספה"ק 'דגל מחנה 
אפרים', ובשינוי מעט גם בספר ה'תולדות', משל למלך שביקש להוריש 
וגניזות  שונים  בכיסויים  אוצרותיו  כל  את  והטמין  אחריו,  לבניו  רכושו 
משונות, וידע המלך שכל אחד מבניו כפי עומק שכלו יבין לפי הרמזים 
היכן גנוזים האוצרות, וכפי רוב שכלו של כל אחד מבניו, כך יהיה רוב 
עושרו שיזכה מירושת אביו. וציין ה'דגל' את הנמשל לאכילת המן שנאמר 
בו "זה הדבר אשר צוה ה' לקטו ממנו איש לפי אכלו" )בראשית ט"ז ט"ז(, 
כל אחד לפי מדרגתו והתאמצותו בקדושה כך זוכה לגאול את אוצרות 
הרוחניים  האורות  לעניינו,  כן  וכמו  הגשמית,  בבריאה  הגנוזים  המלך 
ממלאים את העולם עד שהמתחכם ואוחז בהם זוכה לרוח הקודש, וכפי 
עומק החכמה והתאמצות הכוחות שמשקיע בהכנעת חומר גופו ויגיעה 
בעסק המצוות והתפילה, כך זוכה להתקרב אל עומק הקדושה שיתגלה 

אליו אור ה' המאיר בעולם.
"כל המקיים מצוה אחת באמונה", באמונת השכל בהתבוננות  וזהו 
בדבקות  ויראה  אהבה  התעוררות  הלב  אמונת  בצירוף  המצוה,  בעומק 
והתלהבות עד כלות, אז "כדאי הוא שתשרה עליו רוח הקודש", וכמאמר 
ספר הישר לרבינו תם, שלעבודת השם לא די עצם קיום המצווה לבד, רק 
צריך לידע את סוד האמונה וסוד האהבה והשנאה – כלשון קדשו, אשר על 
כן כשמנסה האדם לעבוד את ה' ומתקשה בו, אינו תירוץ לומר ניסיתי ולא 
עלתה בידי, כי הנסיון צריך להיות בדרכי העבודה הראויה שהוא לימוד 
סוד האמונה והאהבה והיראה ולהתנהג על פיהם, אז יראה אם יעלה בידו 
אם לאו, וכמשל לילד קטן ביישן שדופק על דלת שכינו בשליחות אביו, 
אך מפני הבושה וחולשת הנפש דופק ברפיון גדול שבקושי נשמע קול 
הנקישה, ותיכף רץ אל אביו לספר שלא פתחו לו הדלת... איך היה רצונו 

בשלח

רעווא דרעווין
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שיפתחו לו הדלת אם לא עשה את המוטל עליו לדפוק בקול הראוי שישמיע 
לאוזני השכן...? כך הוא המתאמץ מעט בעבודת השם ואינו למד לדעת את 
הוא מבקש  ושימוש תלמידי חכמים,  דרכי העבודה מתוך ספרים קדושים 

ללמוד מעט פה ולהתפלל קצת שם ותיכף בא במרוצה שלא עלתה בידו...

וכמו במשל הילד המתדפק על דלתי שכנו, הנה כולנו נשלחנו בשליחות 
ואת  הלב  את  האוטמים  הגשמיים  דלתי השערים  על  להתדפק  רום  משמי 
שערי ההשגה, ועלינו להבין מעצמינו שאם נשלחנו לשליחות זו, אין דעת 
עם  שנחזור  אם  כי  הדלת...  פתח  לא  לומר שהשכן  אליו  שנחזור  המשלח 
ניצוצות קדושים, אורות עליונים הפזורים ברחבי  אוצרות מלאים כל טוב, 
תבל, ואם לא עלתה בידינו למלאות מלוא חופניים מן האוצרות הגנוזים הללו, 
אות הוא שלא דפקנו בחוזק ולא התאמצנו בשיעור הראוי לפתיחת שערים. 
וזה פירוש "המקיים מצוה אחת באמונה", תכלית האמונה הוא הרצון לקיים 
הגנוזים  האורות  שיהיו שערי  באופן  המצוה  קיום  בעולם,  הבורא  שליחות 
במצוה זו ראויים להיפתח לפניו, אז זוכה שתשרה עליו רוח הקודש, וזהו סדר 

קיום המצוות שמוטל עלינו ללמוד לקיים.

אולם כדי לבוא לדבקות המצוות, אי אפשר שיהיו אור וחושך משמשים 
בערבוביה, אשר על כן אם האדם מסובב בתאוות וחטאים ר"ל מסמאים אלו 
את עיני השכל, ואז איך יכול לבוא לאמונת השכל בעת שכהו עיני שכלו. 
התאוה  וזו  בקרבו,  אשר  האספסוף  תאוה  שהתאוו  איך  מצינו  זו  ובפרשה 
הבשר  סיר  על  "בשבתנו  כמו  מחשבות  שמעלה  הדורות  בכל  מקטרגת 
באכלנו לחם לשבע" )שמות ט"ז ג'(, וכמו שפירש רש"י שבשר שאלו שלא 
והיה  בשר,  בלא  להם  אפשר  שהיה  ועוד  להם  היו  בהמות  שהרבה  כהוגן 
ששכר  עבירה,  גוררת  עבירה  נאמר  זה  ועל  תאוה,  לשם  רק  מבוקשם  כל 
עבירה עבירה, אם הולך אחר שרירות לבו להנאות את גופו בכל מיני תאוות 
העולם הזה, מלבד החלק הטבעי שהרגל בתאוה מושך תאוות אחרים, פועל 
חומר  את  מגבירים  ואלו  נוספות,  תאוות  אחריו  למשוך  סגולי  באופן  גם 
והאור  השכלית  הנפש  חלילה  נחלשת  וממילא  הבהמית,  הנפש  ואת  הגוף 
הרוחני המאיר על האדם נחלש ומסתלק. ועל זה הדרך מידה טובה מרובה, 
מצוה  מצוה  עליו שכר  להמשיך  מסוגל  אזי  המצוות,  בדביקות  כשמתדבק 

ועוד ריבוי דביקות עד שגופו נהפך להיות אור רוחני זך.

ואיתא מהמגיד הגדול, "כל העולם לא נברא אלא בשביל חנינה בני, וחינה 
בהנאות העולם  היה חפץ  לא  חנינה  וביאר שרבי  חרובין",  לו בקב  די  בני 
והיה די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת, אלא ששמחתו בחלקו הוא 
אשר פעל שביל להמשיך שפע לכל העולם, וכן ידוע מהרבי ר' זושא זי"ע 
ששאלוהו פירוש המאמר "חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה", 
וכן ידוע  יודע לענות מפני שמעולם לא היה לו שום רעה...  והשיב שאינו 
הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע כאשר ניחמו אחד מצדיקי הדור בפטירת אחיו 
הרה"ק מבילגורייא, בירך לו הלה שלא ידע יותר שום צער, והשיב הרה"ק 
מבעלזא "מיר האבן קיינמאל קיין צער נישט געהאט" )מעולם לא היה לנו 
צער(, וזה אחר שאיבד את הרבנית עם כל צאצאיו וצאצאי צאצאיו לא נותר 
מהם אחד, ברם צער לא היה לו, כי מי שדבוק בתכלית הדבקות, שולט על 
גופו ועל מחשבתו ורצונותיו, רק רצונות רוחניים ואור עליון צח ומצוחצח, 
והוא שמח באור ה' המאיר בעולם ורק בזאת הוא חפץ. ואלו שני מדרגות 
זה לעומת זה, כאשר מצד אחד הוא הצדיק המזוכך שהיפך כל חומר גופו 
ועליו  הבשר,  סיר  אחר  נמשך  הוא  כן,  שאינו  מי  השני  העבר  ומן  לרוחני, 

התנבא הנביא ישעיה )ו' י'( "השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע".
ואיתא מהרה"ק רבי חיים וויטאל זי"ע, שישנו אדם שנפשו מזוככת, וכיון 
שנזכר שיש צדיק פלוני בעולם, מתעורר בקרבו לשוב בתשובה וללכת בדרכי 
הצדיק הזה, ויש אדם פשוט יותר שמוכרח לראות את הצדיק בעיניו, רק אז 
מתעורר בקרבו לשוב אל ה', ויש מי שמגושם יותר ולא די לו לראות הצדיק, 
רק צריך לשמוע דברי תורה מפיו, ועליו נאמר "השמן לב העם ואוזניו הכבד 
ועיניו השע", שזה האדם נתגשם כ"כ שאזניו כבדו משמוע ועיניו טחו מלראות, 
הנה הוא צריך לבוא להמשך הכתוב, "פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו 
יבין ושב ורפא לו", שמוכרח לבוא לראיית הצדיק ולשמוע אמרי פיו, רק אז 
לבבו יבין ושב ורפא לו. והדבר הזה הוא עבודת חיי האדם בעולם, עד יומו 
האחרון, לפי ערך שיעבוד גופו אל הרוחני, כך תשרה עליו יותר רוח הקדושה, 
ובפרט בימי השובבי"ם שהיו מתקבצים יהודים עם רב מישראל לשוב אל ה' 

רחצו היזכו לנקות את טמטום הלב, עד שיהיה "ולבבו יבין ושב ורפא לו".
)רעוא דרעוין בשלח תשפ"ב(

הרה"ק  זי"ע.  מלעכוויטש  מרדכי  רבי  הרה"ק  של  יו"ד  שבט  י"ג 
מלעכוויטש היה תלמיד מובהק להרה"ק רבי שלמל'ה מקארלין זי"ע. ידוע 
וחסידי הרה"ק  קידוש השם באמצע תפילתו,  על  נהרג  שהרה"ק מקארלין 
מלעכוויטש לא סיפרו לו על פטירת רבו כדי שלא לצערו, אולם אחר זמן מה 
התחיל הרה"ק מלעכוויטש לצעוק "גיוואלד, איך פיל נישט דעם רבי'ן" )איני 
מרגיש את הרבי(, וחלשה עליו דעתו מאד שתלה את חסרון הרגשת רבו 
בחסרון מעשיו, ונפל ממש בחולשה גדולה, עד שסיפרו לו שרבי שלומל'ה 
נסתלק, או אז נרגע ואמר "דער רבי האט פיינט געהאט מרה שחורה אויף 
די וועלט כל שכן אויף יענע וועלט", )הרבי שנא מרא שחורה בעוה"ז, כל 
שכן בעוה"ב(, ואמר כעת שיודע שרבו נסתלק יקשר עצמו עם רבו באופן 

שמתקשרים לצדיק שבעולם האמת.

רבי  בשם  צדיק  יהודי  דר  היה  לעכוויטש  שבסביבות  העיירות  באחת 
יוסל'ה ראקוב'ער, רב יוסל'ה זה מקובל גדול היה ואף חיבר ספר על הזוה"ק. 
על  ח'  ועשו  ההיא  החסידות שבעיירה  לדרך  המתנגדים  כל  התכנסו  פעם 
הרה"ק מלעכוויטש, רבי יוסל'ה שלא היה חסיד, לא השתתף עם המתנגדים 
אולם גם לא מיחה בידם. כשהגיעו הימים הנוראים נסתלקו כל המוחין של 
רבי יוסל'ה עד שבקושי היה יכול לפתוח להתפלל, והיה בצער גדול מאד 
מזה, כיון שחישב את חשבון נפשו, עלה בדעתו שאולי זה לו עונש על שלא 
מיחה כששמע שמבזים את הרה"ק מלעכוויטש, אמנם מאידך גיסא בהיות 
שלא הכיר עדיין את דרכי החסידים, לא היה ברור בדעתו אם המתנגדים 
עשה  אם  להחליט  ועפי"ז  הלעכוויטשע'ר  על  לברר  והחליט  לא,  או  טעו 
כהוגן אם לאו. כשחזרו חסידי לעכוויטש מן השהייה אצל רבם על הימים 
נוראים, ביקש מהם רבי יוסל'ה איזה דבר חידוש היה בלעכוויטש, והשיבו 
הם  "ומרוחמיך  לומר  במקום  התפילה  בעת  פלא  דבר  שהיה  החסידים  לו 
יוסל'ה  רבי  הבין  מיד  מוחרמים"...  הם  "ומרוחמיך  הרה"ק  אמר  מרוחמים" 
שהכוונה אליו ששמע זילותא של תלמיד חכם ולא מיחה, ונסע ללעכוויטש 
לתהות על קנקנו של הרה"ק מקרוב, עד שהפך להיות מגדולי תלמידי הרה"ק 
מלעכוויטש ונתעלה במדרגות רמות בעבודת ה'. לאחר זמן ראתה אשתו את 
השינוי שחל בהנהגתו, והחלה נוזפת בו שפעם היה עובד ה' ולומד כל היום, 
"נישט  וכו'  מעשה  שום  בלי  ובדביקות  בהכנות  עסוק  הוא  היום  כל  והיום 
גילערנט נישט גידאוונט"... השיב לה רבי יוסל'ה "די גאנצע תורה ביז יעצט 
גיב איך דיר אוועק"... )את כל התורה שלמדתי עד היום הנני מוסר לך...(.             

ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העמר מן והנח 
נתבאר  בספרים  ל"ג(.  ט"ז  )שמות  לדרתיכם  למשמרת  הוי"ה  לפני  אתו 
שהשפע של כל אדם מישראל היה טמון במן שלו, ולכן ציוה ה' להניח את 
עד  מישראל  כ"א  של  השפע  מקור  לדורות, ששם  למשמרת  בצנצנת  המן 
עולם. אמנם אף שהשפע קיים, אינו נראה תמיד בחוש, בהיותו בהסתר והוא 

תלוי במעשים שלנו. 
האריז"ל  בכתבי  ומבואר  דרחמי,  מכילין  מי"ג  הוא  השפע  מקור  והנה 
שהתיבות של "ויעבור ה' על פניו ויקרא" אינם נכללים בחשבון הי"ג מדות, 
אמנם הם גבוהים מהם, כי "ויעבור ה' על פניו" רומז לגילוי והמשכת השפע 
מלמעלה אל הפנים העליונים והדיקנא קדישא שם מתגלין הי"ג מדות. והנה 
ידוע בצירופי האותי' שחשבון א"ת ב"ש מורה על הסתר שלא נתגלה הענין 
רק בחילוף ובהסתר, וזה הרמז בפסוק ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת 
ותן שמה מלא העמר מן והנח אותו לפני הוי"ה למשמרת לדורותיכם עה"א 
גימ' ויעבור הוי"ה על פניו ויקרא הוי"ה הוי"ה עם כל שאר הי"ג מדות מא"ל 
רחום וגו' עד ונקה בא"ת ב"ש, עם עוד ד' כוללים של ד' אותי' שם הוי"ה, 
והיינו שמקור השפע למעלה הוא באיתגליא ונעלם מאיתנו, והחלק שמתגלה 
בי"ג מידות, שם הוא באתב"ש גנוז בצנצנת המן עד יום ביאת משיח צדקינו 
במהרה. גם סופי תיבות ק'ח צנצנ'ת אח'ת ות'ן שמ'ה גימ' אור מים רקיע 
אלם סנה שהוא סדר השתלשלות השפע עם ההסתר והגילוי כידוע בזוה"ק, 

כשעיקר הגילוי בסוף הוא התגלות דיבור ה' בחי' סנה. 

 אנפין חדתין  חידושי תורה על פרשת השבוע 

  razaykira@gmail.com | ,052-7619658 :רזא יקירא - מערכת

עירין קדישין  עובדות ומוסר מקדושי עולם 


