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  אפרק 

 האמונה כופרת בטבע
 

 

 הוא עקרה כי אשתו כחולנ' לה יצחק ויעתר
 כן אם ותאמר בקרבה הבנים צצווויתר וגו'

' ה ויאמר .'ה את לדרש ותלך אנכי זה למה
 ממעיך לאמים ושני בבטנך גוים שני לה

 .כג(-כא, כה )בראשית יפרדו

 פרשיות האמונה -בראשית  ספר
'בראשית' ספוגים ומלאים באור האמונה, וכמו שכתבו  ספרפרשיות אלו שב

הקדמונים ז"ל כי במתן תורה נצטוו ישראל בתרי"ג מצוות, ביניהם אנו מוצאים את 

מצות הדביקות, מצות האמונה, מצות האהבה ומצות היראה, שהם מצות כלליות 

ם ויסוד היסודות של שאר המצות, אך לא מבואר בתורה דרכים למעשה, כיצד לייש

 ולקיים מצוות אלו בפועל. 

ולזה הקדימה התורה את חומש 'בראשית', כדי ללמוד מדרכי האבות מהי אמונה, 

מהי דביקות, מהי מסירות נפש, כיצד היו מוכנים אבותינו לקפוץ לכבשן האש ולפשוט 

את צווארם למען שמו יתברך מתוך רוב אהבה ויראה, כיצד האמין אברהם אבינו ע"ה 

הרגישו אבותינו הק' קשורים בשורת הבנים אף שהיה מעל דרך הטבע, וכיצד ב

בן עם הודו לו, כדבר הפצירו בו, , עמושוחחו ודבוקים אל בוראם בכל עת ובכל שעה, 

אביו
א

.  

                                                                                                                       
 הכרחית לתועלת הוא בתורה כתוב שתמצאהו סיפור כל כי דע, :פ"נ( ח"ג )מו"נ הרמב"ם וכה כתב .א

 שצריך וממה .המעשים מן מעשה לתיקון או התורה מפינות פינה שהוא דעת לאמת אם, בתורה
 - הנראים בענינים כי, הנראים הענינים כבחינת הנכתבים הסיפורים בחינת אין כי - שתדעהו

 בסיפורים באדם וכשיתבונן; באריכות רק לזכרם אפשר אי, מאד צריכים לדברים מביאים פרטים
 מה צורך יודע היה, שסופר מה רואה היה ואילו, דברים כפל או אריכות בהם שיש יחשוב ההם

 צורך אין ההוא שהסיפור ותחשוב המצוה בזולת סיפורים בתורה כשתראה, זה ומפני .שנאמר
 עכ"ל. .שנזכר מה לזכור המביאים הפרטים רואה בלתי להיותך רק אינו - אריכות בו שיש או לזכרו
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נמצא כאן בפרשיות אלו, אשר אופפים אותנו  -של מצוות התורה  'פרקטי'החלק ה

כל המעיין בספרי החסידות של אהבה ויראה. רים בנו ניצוצות עם רגשי אמונה, ומחדי

הם מדריכים אותנו כיצד 'ללמוד' את הפרשיות הללו, וכיצד לשאוב מהם כי  יבחין

בארות של אמונה
ב

 . 

 רים?סוד הדבר למה היו אבותינו עק
יכול להוליד בדרך  ולא היהר, כי יצחק אבינו היה עק )יבמות סד.(חכמינו ז"ל אומרים 

' לה יצחק "ויעתר )בראשית כה, כא(שנאמר  ,היתה ה אמנו עקרההטבע, וכמו כן רבק

 .היו עקורים ששניהם מלמד, 'לנוכח' אלא נאמר לא אשתו' 'על, אשתו" לנוכח

אין  שהרי ,שלא בדרך הטבע -יש בזה סוד גדול, למה נתייסד כלל ישראל באופן זה 

יצחק ורבקה יכולים  אילו היו ,יתירה מזאת. )ברכות נח.( הקב"ה עושה נסים שלא לצורך

 לא היה יכול לצאת מהם 'כלל ישראל'. -להוליד בדרך הטבע 

נשתדל במאמר שלפנינו דבר זה בא ללמד אותנו עומק נפלא ב'יסוד האמונה', ו

 נשקפת בפרשתינו.היא להכנס אל הגדרת האמונה הטהורה, כפי ש

 מקיף ופנימי -שתי דרגות באמונה 
 ?השאלה הגדולה היא: מהי האמונה

                                                                                                                       
 כתובה הנה קשת יהודה בני "ללמד )שמואל ב' א, יח(על הפסוק  (.)ע"ז כהוראה עוד מה שאמרו חז"ל 

 ויעקב יצחק אברהם ספר זה: יוחנן ר"א אבא בר חייא ר"א הישר', 'ספר מאי הישר", ספר על
'ישרים'. ומוכח מדבריהם ז"ל שספר בראשית נקרא 'ספר הישר' לפי שבא להורות  שנקראו

 אורחות ישרים של אבות העולם.

 לדבר מכבודו זה אין ודם בשר מלך הרי, וראה באוזה תרגומו:  .(קסז וישלח) הקדוש זוהרראה ב .ב
 לו היו לא, ה"הקב העליון שהמלך בדעתך עולה ואם. חכמתו בספרי לכתבם שכן כל, הדיוט דברי

, הגר דברי, עשו דברי כמו, הדיוטות דברי כינס אלא, תורה מהם ולעשות לכתוב קדושים דברים
 הסיפורים שאר וכל, וכנסם, זמרי דברי, בלק דברי, בלעם דברי, האתון דברי, ביעקב לבן דברי

 .תורה מהם ועשה, שכתובים
, ישרים' ה פקודי, נאמנה' ה עדות, תמימה' ה תורת (יט תהלים), אמת תורת נקראת למה, כך אם

 דברי אותם אלה, רב ומפז מזהב הנחמדים וכתוב, אמת' ה משפטי, טהורה' ה יראת, ברה' ה מצות
 בא ודבר דבר וכל, תמימה' ה תורת, אמת תורת היא עליונה קדושה תורה ודאי אלא? תורה

 אלא, בא בלבד יצא עצמו על להראות לא סיפור אותו של דבר שאותו. עליונים דברים להראות
 תורת עליונה תורה להם תנהישנ ישראל ואשריהם .שבארנו כמו, בא הוא כלל אותו על להראות

. רוחו תיפח - בא הוא בלבד פוריס אותו על להראות, התורה של סיפור שאותו שאומר ומי. אמת
 .אמת תורת היא עליונה קדושה תורה ודאי אלא, אמת תורת, עליונה תורה אינה היא, כך שאם
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עבודת האמונה נקלטת בלבו של אדם כדבר של מה בכך, וכאשר נעצור אדם 

ונשאל אותו: האם אתה מאמין? יענה מיד: ודאי שאני מאמין! אני מאמין שיש בורא 

 בעולם! אני מאמין שהבורא מנהיג את כל העולם! אני מאמין בכל י"ג עיקרי האמונה!

ריז: הנני קיים! וכאן ובכל זאת, הכל נעצר כאשר הטבע מרים את ראשו כמכ

מתחיל האדם להתבלבל, ועבודת האמונה מתחילה להתגלות כעבודה קשה שכמעט 

אי אפשר להגיע אליה אלא לאחר יגיעה ועמל רב
ג

, וכמו שנאמר בתורה על ראש 

"והאמין בה' ויחשבה לו צדקה" ו( טו, )בראשיתהמאמינים 
ד

גם אדם גדול  מר:והווי א, 

 "ה נחשבה לו האמונה כצדקה וזכות.בענקים כמו אברהם אבינו ע

יש שתי דרגות במצות האמונה: יש דרגה פשוטה, שהאדם לא נמצא באמת במצב 

וכדי הוא ממשיך לראות הכל לפי מציאות הטבע, ולכן חושש ודואג. של אמונה, 

אינו למצב של אמונה, ש בחזקה להתחזק באמונה הוא צריך להתנתק מעצמו ולהכנס

ע כלום, ואינו עושה חשבונות, אלא בוטח ונשען על ה' וסומך עליו יוד אינווכלום מבין 

 שיעשה חפצו ויושיעו מצרתו.

הוא  .אלא מרחפת מעליו באופן 'מקיף' ,אינה נמצאת בתוך הראשאמונה כזאת 

לא עשה שינוי בתוך המוח באופן שהאמונה נקנית אצלו באופן 'פנימי', אלא עולה 

יך כל שבוע להטעין עצמו עם סיפורי אמונה, למקום שנמצא למעלה ממנו. ולכן צר

 . , וכולי האי ואולידרשות, עלונים, שיעורים, חיזוקים

אבל יש דרגה נעלית יותר, שהוא לא ממתין עד שמתרחשת עליו צרה חלילה ואז 

מנסה להאחז באור האמונה, אלא פועל בקרבו באופן פנימי להחדיר בקרבו אמונה 

שמגיע למצב שהוא מבין בשכלו שאין טבע כלל, שתתיישב בתוך הלב פנימה, עד 

ואינו מצפה כלל לישועה בדך הטבע
ה

. 

                                                                                                                       
והנה מי שלא יעמיק : א'(ספר הזכרונות מצוה )זי"ע  רבי צדוק הכהן מלובליןכמו שכתב הרה"ק  .ג

בענין, יחשוב שמצוה זו אין צריך להזכירה, כי כל ישראל מאמינים בני מאמינים. אולם אף על פי 
, אנו לפועל במעשה במה שנוגע לגוףשזה אמת בעצם האמונה בלב, עם כל זה בענין היציאה 

מתשובת המגוש לאותו  )ריש שער הבטחון(ת הלבבות ובחוברואים נגד זה. וכידוע גם כן מה שכתב 
 עכל"ק. .פרוש, פעלך סותר את דברך

 לו חשב הקב"ה י"רש פירש - צדקה לו ויחשבה' בה בזה"ל: והאמן )שם( ן"הרמבראה מה שכתב  .ד
 והוא, אמן באלהי יאמין לא למה, הזאת הזכות מה מבין ואיני. בו שהאמין האמונה על וזכות צדקה
 איך הנסיונות ושאר האהוב היחיד בנו את לשחוט שהאמין ומי. ויכזב אל איש ולא, בעצמו הנביא

 טובה. יעויין שם. בבשורה יאמין לא
' ה על ומשליך' בה הבוטח איש דודאיוזל"ק:  ח("תרע ויצא, )פר' משמואל שםכדאיתא בספה"ק . ה

 בעל הוא לטוב מצעדו ויפלס דרכו יישר שהוא ת"השי על סומך אלא, חשבונות מחשב ואינו יהבו
 שום הטבע דרך י"עפ לו שאין ומבין דרכו המחשב הוא ממנו טוב שעוד נראה אבל, מאד טובה מדה
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של אמונה  מצבההבדל ביניהם הוא, שמי שאינו עושה חשבונות, אלא נכנס חזק ל

כנס האמונה תש, בלי וכיוצ"ב אמונה על ידי ששומע סיפורי ומנסה להתחזק בכל כוחו

לפעמים שהלחץ והדחק והדאגה שמתלוים  , אזי ישתיישב על לבותו אצלו פנימה

אליו בעת צרה, מסלקים ממנו את הכח להתחזק באור האמונה, ומה איפוא יעשה? 

 כשלא מאיר לו עכשיו אור האמונה.

צריך , שוב אינו לבוהתיישב על עד שאבל אם הכניס חזק לראשו שאין טבע כלל,  

את האמונה הזאת והיא  , כי הוא כבר קנהשלמעלה ממנו להתעלות לדרגה של אמונה

נמצאת בקרבו פנימה
ו

.  

 שלילת הטבע באופן מוחלט. -ונשתדל להכנס מעט לעבודה זו 

 האמונה לוחמת פנים אל פנים עם הטבע
האמונה לוחמת פנים אל פנים עם הטבע, היא באה לשלול את הטבע מכל וכל, 

למעלה מן  היאובכדי להכנס לעבודה זו צריך להגדיל את אבוקת הנשמה האלוקית ש

לאמונה ההגיון, ולסלק את הדעת האנושי שהוא המפריע והמעכב הגדול ביותר 

 כפי שיתבאר בהמשך.הטהורה, 

 -לפניך, הטבע אומר: סלק את השולחן  הבט נא על הספר שנמצא על השולחן

כי כך רוצה השי"ת,  -כאן. אך האמונה טוענת: הספר נמצא כאן  הוהספר לא יהי

כעת בדיוק במקום הזה, אמה וחצי מעל הקרקע. השולחן שספר זה יהיה מונח 

 אינו מהווה שום סיבה אל הספר המונח מעליו. -שנמצא תחת הספר 

והטבע ממשיך לשאול: מה יקרה באם מישהו יסלק את השולחן, האם בכל זאת 

 ימשיך הספר לעמוד באויר, אמה ומחצה מעל הקרקע?

נשאלת, אך אין בכך בכדי לסלק האמונה אינה משיבה לשאלה כזאת, אכן השאלה 

רק ממני את האמונה. אני נשאר חזק באמונה שלי, כי כל השאלות הללו נשאלות 

                                                                                                                       
 אף לנפשו ואומר וחוזר, עצות אובד איש והוא ,כלל הטבע דרך י"עפ איננה חיותו וכל והצלה רווח

 מאתו ת"השי בעזר ובוטח' ה לתשועת ומקוה מייחל הנני מכל מקום הטבע דרך י"עפ תקוה לי שאין
 בעולם חושך שיש שלעומת, החושך מן האור ויתרון כענין והוא, יותר טוב זה, הטבע מן למעלה

 עכל"ק. .יותר עוד האור ומתיקות טובת ירגיש

 יש ל"כנ כלל מחשב הבלתי כי תועלת בו עודבזה"ל: ו )שם( משמואל שםבספה"ק  כמו שכתב. ו
 שינוי בעל האדם כי, הטבע בדרך תשועתו כי לחשוב רוח עליו יעבור הזמנים באחד פן חשש עדיין

 בטוב ומבין המחשב אבל, גופו הרכבת מצב ושינוי הזמנים שינוי ובכל עת בכל יחכמו רבים ולא
 עכל"ק. ל."הנ חשש תחת עוד איננו, הטבע דרך י"עפ תשועה לו שאין
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תחת ההכרה במציאות הטבע, אך אני לא רואה בטבע יותר מאחיזת עינים, ואני 

הדבר יתלבש כדי שרק מאמין שהספר הזה עומד כאן בגלל שכך רצונו של הקב"ה, ו

יבה טבעית שהיא השולחן, אבל גם בלי השולחן ימשיך מציאות הטבע יש כאן סב

והרי גם כדור העולם, וכל הכוכבים הגלגלים . הספר לעמוד כאן, כי כך רוצה הבורא ית'

 תלויים על בלימה, עומדים באויר, כי כך רצה הבורא ית'.כולם ומערכת הרקיע, 

זאת הנני מאמין היא דבר שעל פי כללי ההגיון נשמע אינו מציאותי, ובכל  -האמונה 

ו סברא, לא היינו קוראים לזה 'אמונה', אלא 'ידיעה' בבו. אילו הייתי מאמין בדבר שיש 

ככה! למה?'הבנה' 'השגה', אבל 'אמונה' היא רק כשמאמינים במשהו שאין לו הסבר, 
ז
 

בגלל שאני מאמין!
ח

 

יג, )שמות ז"ל  הרמב"ןזו שלא להכיר כלל במציאות הטבע, כבר קבע אותה  עבודה

שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד כיסוד איתן לכל התורה כולה, וזה לשונו:  טז(

 ע"כ.שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. 

 ההכרה בכח הטבע מונעת את ההנהגה שלמעלה מדרך הטבע
וטם. האם הבה נתאר לעצמינו אדם שאין לו פה, הפרצוף שלו מסתיים תחת הח

 יתכן שיוכל לדבר? ברור שלא! וכי מהיכן ידבר?

כל זה הוא רק לפי הטבע, אבל האמונה מבשרת לנו: האדם הזה יכול לדבר! אם 

שירצה! אמונה זו מתבטאת בכך שאין לה  מהיוכל לדבר ולדבר כ -הבורא ית' רוצה 

את  בהשי"ת שמסוגל להנהיג מתחזקים ומאמיניםהגיון על פי הטבע, ובכל זאת 

 עולמו גם מעל הטבע, וגם אם הראש הקטן שלנו לא מבין בדיוק איך זה עובד.

הדבר ברור, שאם יבוא יהודי ויאמין באמונה פשוטה כמו פתי מאמין, שאדם זה 

רק איך? אני לא יודע! אני לא דואג להשי"ת! כי  יוכל האדם לדבר! -ידבר גם בלי הפה 

אין לו שום מציאות! אין כזה דבר  השי"ת הוא המציאות האמיתית, ואילו הטבע

                                                                                                                       
כי תיבת 'ככה' ר"ת כ'תר כ'ל ה'כתרים, והוא מקום גבוה ונעלה  )כתם אופיר(הק' הבעש"ט מובא מ .ז

 מאוד, למעלה מטעם ודעת.
ענין וזל"ק: כי באמת  )השמטות, פר' נח קמט.(להרה"ק מביאלא זי"ע  דברי בינהראה בספה"ק  .ח

האמונה השלימה הוא הסוד הגדול אשר בחסדו יתברך מסרו רק ליראיו ועושי רצונו, שאפילו בכל 
הנראים לעין בשר שהוא מתנהג בדרך הטבע, בכל זאת ישראל עם קרובו הם יודעים הסוד  בדברים

האמיתי הגנוז בזה, שהכל הוא רק חיותו ית' השופע בכל עניני הבריאה ומחי' ומנהיגם כרצונו 
משא"כ אומות העולם אינם יודעים מזה ואין רצונם  הפשוט, ואין בעולם שום דרך הטבע כלל.

 שמתנהג הכל בדרך הטבע. עכל"ק.לידע, וסוברים 
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'טבע'! וכך יוכל האדם לדבר גם בלי חיך, בלי גרון, בלי לשון, בלי חניכים, ובלי שפתים. 

 אבל כל זה הוא רק אם ישים עצמו כמו פתי ויסלק את הדעת לחלוטין.

מדוע לא מתרחשים דברים כאלו? כי האדם ברוב 'חכמתו' סובר שלא שייך דבר 

ללת מהטבע ולדבר בלי פה, ובכך אינו מרשה להנהגה האלוקית המשכזה שאדם יוכל 

 לשלוט בעולם. 

על פי הטבע, וכל עוד האדם  -לפי מראית העין  -השי"ת בחר שהעולם יתנהג 

מאמין בכח הטבע וחושב שהטבע יש לו מציאות אמיתית, אין השי"ת חפץ להראות 

את הדעת, וכופר לגמרי לעין כל את אפסיות הטבע, ורק כאשר האדם מסלק לגמרי 

במציאות הטבע, נמשכת הנהגה שלמעלה מהטבע
ט

. 

 שהיה ,'סאלי באבא'ה ע"זי חציראואב ישראל רבי ק"הרהדוגמא לכך מצינו אצל 

 ושופךמכל הצדדים במגבת  הבקבוק עוטף והיה, ]עראק[ שרף יין בקבוק לפניו מונח

  .הטבע לדרך מעל, ש"היי פסק ולא ,אנשים למאות

 צריך לכסות ולעטוף את הבקבוק?למה היה 

לפי מציאות הטבע ש רואים כולם היו, מגולה הבקבוק היה שאםהתשובה לכך היא, 

הם היו אומרים להשי"ת: הנה הבקבוק  ,להפסק הולך ש"והיי להתרוקן הולך הבקבוק

. כי כיון השפע עוצרים היו כךו נגמר! אי אפשר שימשיך לזרום ממנו עוד עראק...

שנתפס במחשבתו של האדם שעל פי הטבע לא שייך דבר כזה, אין הקב"ה חפץ 

לשדד מערכות הטבע ולהראות את אפסיותו המוחלטת של הטבע, שהרי ברא עולמו 

 'סאלי באבא'ה עטףולכן רק כאשר  תוך ההסתר.מכדי שיהא כאן הסתר ויעבדו אותו 

שהבקבוק מתרוקן עוד ועוד, ובאופן זה לא היו יכולים לראות בעיני בשר  ,הבקבוקאת 

לא היה כח ביד בני אנוש לעצור את השפע האלוקי שאינו כפוף לכל ההגבלות 

 הטבעיות ואינו משועבד לפרטים הקטנים של הטבע.

 ברכה בדבר הסמוי מן העין
 שולטת העין שאין בדבר אלא מצויה הברכה אין' .(מב מ"ב) ל"זכמינו ח אמרווכה 

כלומר, אדם לוקח חפיסת שטרות ומכניס אותם לתוך מגירה. הוא אינו יודע כמה  .'בו

יש שם, האם אלף דולר, או רבבה, או מאה אלף. במצב כזה, יתכן שמכניס עשרת 

                                                                                                                       
 של שמו פנימיות, שם גנוז ישראל איש וזל"ק: בכל ה("תרס אמור, )פר' אמת אמריראה בספה"ק . ט

 שם קידוש הוא וזה בטבע וכופרין שמכחישין מה כפי מתגלה השם אולם, קדוש בקרבך, ה"הקב
 עכל"ק. .שמים
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אלפים, ומוצא שם מאה אלף! במשך שנה שלימה יוכל להוציא עוד אלף ועוד אלף 

ע על ידי הטבע, אין כאן אף ועוד אלף, כי אין כאן אף אחד שיכול להגביל את השפ

 כנסתי עשרת אלפים ומצאתי מאה אלף!אחד שיכול להגיד: ה

הוכחה נוספת ממה שאמרו מביא  )פר' ואתחנן ד"ה במסכת תענית( 'מאור עינים'ה

 ינוקאל' ה מלפניך רצון יהי אומר: גרנו את למוד הנכנס ,(:ח )תעניתרבותינו ז"ל 

 מדד. הזה בכרי ברכה השולח ברוך: אומר למוד התחיל. ידינו במעשה ברכה שתשלח

 ולא השקול בדבר לא מצויה הברכה שאין לפי. שוא לתיתפ זו הרי - בירך כך ואחר

העין מן הסמוי בדבר אלא המנוי בדבר ולא המדוד בדבר
י

 . 

                                                                                                                       
 יתברך בו הבטחון גודל לפי הוא הפרנסה שפעת באמת כי: )שם( מאור עיניםוזה לשון קדשו של ה .י

 עוסק הוא אם משל דרך פרנסתו, שפע התלבשות הוא ששם חיצוניות מסיבות בטחונו והפשטת
 רק שהוא החיצוני ההוא העסק על בטחונו משים פעם וכל שונים עסקים כמה עם במשא ומתן

 הסיבה על רק בוטח אינו דעת לו שאין מחמת והוא עיקר ולא מלמעלה היורד העליון לשפע לבוש
 העיקר שהוא שחושב במחשבתו בהסיבה השפע שמצמצם צמצום לבחינת ההשפעה מביא אזי

 מי אבל, וצמצומים דינים זה על ונתעורר לעיל כאמור העולמות דרך צמצומים ידי על לו נמשך ולכך
, הרצון בעל ידי על הוא השפע שעיקר הבטחון בחינת שהוא גמורה ולאמונה השלם לדעת שזוכה

, לתוכו שנותנים למה המקבל ריקן כלי רק אינו פרנסתו לו יסובב שממנו בה שעוסק ההיא והסיבה
 אבל, גשמי מלבוש דרך חיותו כן גם לקבל מוכרח גשמי בחומר מלובש הוא שהאדם ידי על שהוא

 ההוא השכר יומעט או שירבה בדרך לעשותה בהסיבה להתחכם שאפשר או, העיקר שהסיבה לא
 ומקרבה מגשמיות הדבר מפשיט אזי כך עושה ואם, הוא ברוך הבורא הרצון בעל רצון מבלעדי

 דרך פרנסתו מקבל שאינו באמת כך ונעשה, ודינים צימצום אין ששם הרצון לבעל למקורה תמיד
  .הגמורים ורחמיו חסדו רצון עליו בהופיעו עצמו הרצון בעל מיד אם כי וצמצומים השתלשלות

 ידי על פרנסה ועסקי ומתן משא בני אינן הצדיקים הרוב על כי במזונותיו עליונה ברכה יש כ"וע
 ומתפרנסין שניזונין מהם ויש, גדול טורח בלי בכבוד ניזונין ומכל מקום העולם בדרך גשמיות סבות

 ידי על הוא זה כל כי, פרנסה בעסקי העוסקים העשירים מאותן ויותר יותר במעלה צרכיהם בכל
 על בטחון שום לבטוח שיחשבו ולא ה"ב סוף אין הרצון מקור הוא ברוך בהבורא רק בטחונן גודל

 כפי ולכך. פשוטים רחמים רק ודינים מהתחלקות המופשט הרצון בעל ידי על כך נמשך שלהן הסבה
 בהתפשטות השפע כך להן נמשך הרצון בעל אל והתקרבותו הסבות מן הבטחון התפשטות שיעור

 עב והתלבשות סבה איזה דרך לקבל פ"עכ הוא צריך, כך כל חזק הבטחון אין אם כי, הסבות מן
 . כ"כ וטורח עמל בלי בדקות הוא הסבה גם במעלה דק בטחונו ואם, בטחונו כשיעור

 הרוב על מצוי אינו מקום מכל לפעמים יזדמן אם אף פירוש' וכו מצויה הברכה אין ס"הש לשון וזהו
 על לא מאוד גדול בצמצום שלו בטחון נגבל אזי המנין או המדה סכום יודע כי עבור המדוד בדבר וכן

 כי מקודם מאשר ודינים צמצום יותר ונתעורר מדד או שמנה שיעור לפי אם כי יותר על ולא פחות
 אף בעינו שראה מה על שבטח עבור ושמנה שמדד קודם בצמצום בטחונו כן גם היה שמתחלה אף

 בצמצום הקצבה עדיין לו נודע שלא לפי כך כל גדול הצמצום היה לא מקום מכל המדידה קודם
 קודם מצויה הברכה היה יותר ל כןוע ,והבן ,המנין זה על ובוטח ובשוה בצמצום שיודע כהיום גדול

 מדידה שכל המדידה אחר עתה כמו השוה בצמצום מוגבל בטחונו היה שלא עבור מעכשיו המדידה
 עכל"ק. .צמצום בחינת היא
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ומכאן שה'ברכה' המשתלחת בתבואה אינה מתבטאת בכך שאינה נרקבת או 

היא שנוסף 'בכמות'. הוא קצר עשרת אלפי שנמכרת בקלות וכיוצ"ב, אלא הברכה 

חיטים, וכיון שאינו יודע ]אפילו בערך[ כמה חיטים יש שם, הוא יכול למצוא מאה אלף 

עין רק אם לא שלטה בו -חיטים! וכל זה 
יא

. 

 בשנה וימצא ההוא, בארץ יצחק "ויזרע יב(, כו )בראשית והלא כך מצינו בפרשתינו

", יצחק אבינו מדד ומצא כמות גדולה פי מאה ממה 'ה ויברכהו שערים מאה ההוא

שלא היה צריך למדוד כלל,  )ב"ר סד, ו(שהיתה השדה ראויה לעשות. ואמרו במדרש 

וכך היה יכול למצוא ברכה מרובה יותר, אלא שהיה צריך לידע כמה ליתן מעשרות 
יב

. 

א בא כל זמן של -הבריאה מתנהגת גם למעלה מהגבלות הטבע ומן ההגיון האנושי 

על פי הטבע האדם ברוב חכמתו להוכיח שאי אפשר כדבר הזה
יג

. אבל אם מסלק את 

דעתו ושכלו לחלוטין, וכופר לגמרי במציאות הטבע, ומכניס עצמו באמונה פשוטה 

וטהורה, זוכה שהקב"ה מנהיג אותו למעלה מהטבע, כי אין כאן טבע שסותר את 

האמונה
יד

. 

                                                                                                                       
אין כל אדם זוכה לנס מפורסם, ועל מכוון זה אמר מדד ואחר כך  :(שמות ל, יב)רבינו בחיי  כתבו .יא

ברך הרי זו תפילת שוא, שכיון שנמדד אי אפשר בזה נס נסתר, ועין הרע שולטת בעצם הדבר 
המדוד וכן בעצם הדבר השקול והמנוי, ומטעם זה צותה התורה שלא ימנו ישראל לגלגלותם אלא 

יבוי זרעם בנס נסתר, ושלא ישלוט בהם עין הרע בשקלים, כדי שתהיה הברכה חלה עליהם בר
 . ע"כ.השולטת בעצם הדבר המנוי

 .כי כשלא יחשוב כמה הוציא בביתו יהיה לו רווח (ח"א שער תורת האדם אות קמג)אמרי פנחס וראה 
 קשה הארץ, ההיא בשנה, ההיא בארץ חלבו ר"א, ההיא בארץ יצחק זה לשון המדרש: ויזרע .יב

 כורים מאה, שערים מאה ההוא בשנה וימצא, וכמה כמה אחת על יפה היתה ואלו קשה והשנה
 והלא שהאמידוה. כמה מאה ועשת אותה שהאמידו מלמד שערים מאה, מנינים מאה שערים מאה

 . המעשרות מפני אותה, מדד מה מפני, ובמנין ובמדה במשקל שהוא דבר על שורה הברכה אין

 אשר הדבר טוב לא" (יח-יז, יח שמות) למשה שאמר, משה חותן יתרו לגבי בספרים מובא זה ענין .יג
". לבדך עשהו תוכל לא, הדבר ממך כבד כי, עמך אשר הזה העם גם אתה גם תבול נבול, עושה אתה

 אלפי מקבל, ערב עד מבוקר היום כל יושב משה היה, הזאת הבעיה את ויצר יתרו בא שלא עד
 הרי, הטבע כללי פי על הגיונית טענה והעלה יתרו שבא כיון אך. לשאלותיהם להם ומשיב, אנשים
 .כעצתו ולעשות אליו לשמוע חייב רבינו משה היה, ולהתמוטט לקרוס אפשר

 כל ואמרה רחמי ובעו תעניתא רבנן גזרו, דרבי נפשיה דנח יומא ההוא (קד. כתובות)' בגמ ואיתא .יד
 בבירור ידעי הוי דאילו: 'לבאר מקובצת שיטהב שם וכתב. בחרב ידקר דרבי' נפשי נח דאמר מאן

.. אמר ואהכי, רחמייהו למבעי בעו הוה לא המתים דאתחיית, דלחיי עליה רחמיה בעו הוו לא, דמית
 אם גם כי, בזה ומבואר'. בתפילתם דלחייה היכי כי, חי שהוא בחזקת עליה רחמיה בעו דלהוו

 להסתיר ביקשו ולכן, לתחייה להקימו להועיל התפילה יכולה, ממחלתו שיתרפא מת על מתפללים
משום שמכיר  להתפלל יכול ואינו האדם אצל התקוה אבדה מיתה לאחר כי, מיתתו דבר את

 .במציאות הטבע
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 הג עמו הקב"הכפי שמאמין בכח שלמעלה מהטבע כך מתנ
מובן מאליו שהאדם אינו יכול לשנות כלום בהנהגת הבורא, לא ע"י אמונתו ולא 

ע"י תפילתו ולא ע"י שום דרך אחרת, אבל מצינו פעמים רבות בדברי חכמינו ז"ל 

, ואם מתנהג למעלה מדרך בה מתנהג שהואמתנהג עם האדם באותה מידה  השהקב"

 מידה, והדברים ידועים.באותה "כ הטבע, מתנהג עמו הקב"ה ג

מציאות  פס אצלוותכחש יותר לכח הטבע, כך אין הטבע ככל שהאדם מת

 כל (.קטז )ב"ב. ולכן במקרה של חולה מסוכן הנוטה למות, אמרו חכמינו ז"ל וממשות

רחמים עליו ויבקש חכם אצל ילך - ביתו בתוך חולה לו שיש
טו
יען כי חכם זה עומד  ,

יכול לפעול כפי דרגתו. אבל אדם רגיל שמכיר בכח ל כן עבמדריגה גבוהה של אמונה, 

הטבע, אינו יכול לשלוט על הטבע
טז

.  

כח הדין והצמצום, ולכן ככל שקשור שהטבע הוא  )שם(' מאור עיניםומבואר ב'

יותר, שולטים בו יותר כוחות הדין. אך כאשר כופר בהם יותר לדרכי הטבע ומאמין 

                                                                                                                       
וכן מצינו אצל חולים מסוכנים שהיו צדיקים אומרים שעדיף שלא לנתח ולבדוק את מצב הבריאות, 

יפתחו ויראו שאבדה תקוה, לא יוכלו כדי שיוכלו להתרחש ניסים מעל דרך הטבע, משא"כ באם 
 לפעול כ"כ בתפילה.

 למות. שנוטה חולה : היינו)שם( ם"ופירש הרשב .טו
 נפלא עיון אלי נגלה  :ל"וז (א"פנ ג"ח נ"מו) ם"הרמב  לשון את מביא (דברים' פר) לב ייטב ק"בספה .טז

 כי, ההשגחה בפרקי בארנו  כבר שאנחנו - והוא. אלוהיות סודות בו ויתגלו  ספקות בו יסורו, מאד
 שכלו יסור לא אשר בהשגתו השלם  והאיש. בו ההשגחה תהיה שכל בעל כל  שכל שיעור כפי

 תהיה  - עתים קצת מהאלוה מחשבתו תפנה אשר  והאיש. תמיד בו ההשגחה תהיה, תמיד  מהאלוה
   .שכחו בעת ממנו ההשגחה ותסור  לבד באלוה חשבו בעת בו ההשגחה

מן הנביאים או  כי כל מי שתמצאהו רעה מרעות העולם, לי  וממשיך הרמב"ם, וז"ל: מפני זה יראה 
ולפי אורך השכחה ההיא או   ,מצאהו הרע ההוא רק בעת השכחה ההיא מן החסידים השלמים, לא 

 עכ"ד. אשר התעסק בו יהיה עוצם הרעה.  פחיתות הענין 

 באמת האדם אם כי, להיות קרובה ישועתו כך, ונהאמ של יותר גבוהה בדרגה נמצא שהאדם ככל
 בדרכי שלא גם מצרתו להחלץ ויוכל השפעה לו אין הטבע אצלו אזי, הטבע במציאות מכיר אינו

 בדרכי ישועתו את לחפש יצטרך, מוחלט כדבר עיניו נגד הטבע את רואה האדם אם אך, הטבע
 . הטבע

 שאין יודע כי במעשיו מיד מפשפש הוא אם, חולי או מכאוב האדם על באה חלילה כאשר, לדוגמא
 משום רופא אצל הולך אלא, הטבע דרכי פי על החולי בסיבות בודק ואינו, עון בלא יסורים

 בהשגחה הכל תולה אלא, העולם ובמקרי בטבע כלל מכיר אינו זה שאדם נמצא, בעלמא השתדלות
 תולה האדם אם אך. לו ורפא ושב, טובים ומעשים תשובה ידי על לבוא רפואתו יכולה לכן, פרטית
 את מחשיב הוא הרי, החולי בנסיבות לחקור הוא - שעושה הראשון והדבר, הטבע בדרכי מחלתו
 מדריגתו הוא שם כי, הטבע בדרכי תלויה רפואתו גם ולכן, הטבע אל מציאות ונותן הטבע

 עליו שיבקש כדי עליונה במדריגה שנמצא חכם אל לילך - בידו נוספת אפשרות ויש, האמיתית
 ..(קטז ב"ב) ל"ז כמאמרם רחמים
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וכוחות הדין עולה למקום של רחמים,  הריהובדרכי הטבע ואינו מכיר במציאותם, 

 ממנו. יםמסתלק

 נולד יצחק כיצדהטבע אין לו הסבר 
 בית ולדעל פי הטבע לא היו אברהם ושרה יכולים להוליד בנים. לא היה לשרה 

 כלל, ולא שייך על פי הטבע להוליד במצב כזה, והרי זה דומה לאדם שמדבר ללא פה! 

הזאת"  הארץ את אתן "לזרעך ז(, יב )בראשיתובכל זאת, כאשר הבטיח לו השי"ת 

האמין בכך לגמרי, באמונה פשוטה וטהורה. הקב"ה העלה אותו למעלה מן הטבע, 

מעל המזלות ומעל ההגבלות, ושם ציוה לו 'צא מאצטגנינות שלך'! צא מכל הקטנויות 

ל הטבע, וכך נולד לו את בנו אפסיות המוחלטת שהשל הטבע, פקח עינך וראה את 

את יצחק
יז

 , אשר כל מהותו מבטא 'שחוק' וזלזול בכללי הטבע.

איך נולד יצחק? אנו לא יודעים ולא מבינים! כמו שאי אפשר להבין איך מדבר אדם 

והעניק לכל העולם כולו מבט אחר על הבריאה, מבט של  ,בלי פה. אבל יצחק נולד

 מושג של 'טבע'.אמונה, מבט של שחוק וזלזול בכל ה

 על פי הטבע אתה לא קיים בכלל!
מעשה ביהודי שנכנס לרופא לאחר בדיקות רפואיות, ושם התבשר ע"י הרופא על 

המחלה המקננת בגופו, באופן סופני רח"ל. 'יש לך כמה שבועות לחיות' בישר לו 

 הרופא. 'הכבד שלך נגוע לגמרי, אי אפשר לחיות בלי כבד'!

ר ומיואש לגמרי, ונכנס למעונו של אדם חכם לשאול ושב יצא האיש מבית הרופא,

 בעצתו, מה עושים? על פי הטבע אין סיכוי! 

דפק אותו חכם על השולחן ואמר: על פי הטבע אתה לא קיים בכלל! הרי שרה 

אמנו לא היה לה בית ולד, יצחק ורבקה היו עקרים, על פי הטבע אתה לא נמצא 

ות אבותיך. הטבע אין לו מה להגיד כאן כלל, מה בעולם, לא אתה ולא אבותיך ולא אב

 זה 'טבע'?!

מדי תקופה אנו נתקלים ב'נס רפואי'. הרופא המשכיל והמקורח פוקח עינים 

תמהות ואומר: זה לא יכול להיות! האדם הזה חי עשרים שנה בלי לב! אני לא מבין מה 

 קורה כאן!

                                                                                                                       
 .הצחוק שם על - יצחק שמו את וקראת יט( יז, )בראשית י"כמו שפירש רש .יז
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לדבר בלי פה, להוליד בלי בית בלי כבד, ו נכון אתה לא מבין! אפשר לחיות בלי לב

רחם, הקב"ה לא כפוף לשום דיאגנוזה רפואית, והוא שומר לעצמו את הזכות להנהיג 

עולמו בלי שנצליח להבין בדיוק איך זה קרה!
יח

 

 חוצבתם צור אל הביטו
 אל נקרתם, הביטו בור מקבת ואל חוצבתם צור אל "הביטו סד:( )יבמות ודרשו חז"ל

 אבוה, בר רבה אמר נחמן רב , אמרב(-א, נא )ישעיהתחוללכם"  שרה ואל אביכם אברהם

 .לה אין ולד בית אפילו, ולד לה אין עקרה שרי ותהי: שנאמר, היתה אילונית אמנו שרה

 יצחק ויעקב שניהם עקורים היו.

התורה הקדושה מצווה אותנו: הביטו וראו מאין אתם? ממקום גבוה שהטבע אינו 

לכם להתייחס אל הטבעשולט שם כלל! ואם כן, למה 
יט

. 

כל אחד מאיתנו יש אצלו לפעמים מצב של 'עקר'. אין לו חידושים, הכל מתנהל 

באפרוריות, הוא לא מצליח להוציא פירות, הכל יבש ומיובש. פעם היו לו תכניות, 

יום הכל כבוי, ולאחר שנים כה רבות של ירידות וחוסר הצלחה הרצונות, שאיפות, אך 

 ד תקוה. שיש עולו לא נראה 

                                                                                                                       
 הטבע דרך י"עפ אשר ומבין וזל"ק: המחשב ח("תרע ויצא, )פר' משמואל שםראה בספה"ק . יח

 כלל הטבע בדרך אינה הוייתי כל הלוא לנפשו ואומר חוזר והוא עצות אובד כאיש והוא דרכו נסתרה
 ואינו מחשב מבלתי יותר טוב זה, סומך הנני ועליו בוטח אני בו ובכן, לי זאת היתה' ה מאת אלא
 :בכלל אמונה בדרך זה מאמין שהוא אלא הטבע דרך י"עפ איננו שהוייתו בעיניו רואה

שאין הנהגתם תלויה  פח.()שבת יזא' עמא פזטבע היהודי שונה מטבע הגוי, בבחינת ' ובעבור זה, .יט
 (סו"פ חמישי)לאחי המהר"ל מפראג  ספר החייםעיין ו, (טכ"פ –תפארת ישראל )מהר"ל, לפי חוקי הטבע 

 , דכל קיום ישראל הוא דרך סגולה ולא בטבע.'והייתם לי סגולה' (שמות יט, ו)על פסוק 

נה מטבע המזלות אין העולם כי ה, וזל"ק: (דרשה לערב יום כיפור, תקנ"ב) חת"סהוכדברים האלה כתב 
ראוי לישראל, כי אבינו הראשון אברהם ושרה גם יצחק ורבקה וגם רחל נולדו עקר ועקרה, לכן לא 

מאמר חיקור  בעשרה מאמרותנמצא להם מקום בכל הגלגל אשר יורה עליהם כי הוא זה, וכן כתב 
גבי הברכות עיין שם כתב  טרם()בראשית כז ד"ה והנה פרשת תולדות  באלשיך, גם )פרק יא(דין חלק ג' 

 .[גם יעקב ועשו חלקו העולמות וניתן העולם הזה עם המזלות לעשו מבלי תת מקום ליעקב שם
והחתם סופר נקט כן בפשיטות, עד שתמה כיצד ניתן לחלל שבת על סמך דברי הרופאים, ותמך 

 -נכרים דלא דאיגי במצות חביל גופייהו,  -ישראל דדאיגי במצות  :(שבת פו)יתידותיו על דברי הגמ' 
ישראל בענין נדה  לוומפני זה קשה לי לסמוך בשם הוראה על רופאי זמנינו אפי. וזה לשונו: לא

וכן  מות העולם,להם ע"י גופי או הדכל מומחתם עפ"י ספרי רפואות שנעשו ע"י נסיון שהי ,וכדומה
ואין  ,לגופי בני ישראל הואין מזה ראי ,סו בגופן שלהן, דחביל גופיהוישנ ל פיכל חכמתם בניתוח ע

לענין חילול שבת ואכילה ביוה"כ דלא יהא אלא ספק  י אםלדון מדבריהם להקל בשום איסור כ
 עכ"ד. ראה לי.אבל להאמין להם ממש אין נ ,פיקוח נפש נמי דוחה שבת
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 בור מקבת ואל חוצבתם צור אל ובמצב כזה ממליצה לנו תורתינו הקדושה: "הביטו

לת מפוארת יצאה מהם שושבכל זאת וכי גם אבותינו עקורים היו, נקרתם", דע לך, 

גם אם בדרך הטבע לא נראה לך שעוד תזכה להיות תלמיד חכם של כלל ישראל. ולכן 

 אל יאוש! והיה לעת ערב יהיה אור. ,זבה תוחלתאך לא אבדה תקוה ולא נכועובד ה', 

 אומה בנין וכל: ל"וז (טז אות  סופרים דברי) ע"זי מלובלין הכהן צדוק  רבי ק"הרהוכתב 

 'הניקה לאברהם מילל  ומי' זקנים  ושרה דאברהם ,הגמור היאוש אחר  היה הישראלית

 הבטחת אחר ואפילו  לזה להאמין עוד  אדם דעת על עלה שלא, (ז, כא בראשית)  ' וגו

, בקרבה  צחקה זה כל ועם  יכול כל ת"דהשי  והאמינה ידעה הצדקת ושרה, המלאך 

 רצון היה ואם  ,זקנתה וכן ' וכו אברהם קנתז בידעה  זה להאמין אצלה רחוק שהיה

 שאין במקום ניסא עביד  ולא עדיף  בנס דלמעט, מקודם פוקדם  היה לפקדם ת"השי

 הגמור היאוש אחר דוקא האומה  בנין  שיהיה זאת היתה' ה מאת באמת  אבל, צריך

 להאמין  הישראלי האדם כל זה כי, עוד  שתיפקד  שרה ואפילו אדם שום האמין  שלא

 עכל"ק.    .דבר' מה והיפלא, לעזור יכול  ת"השי  דלעולם כלל להתייאש שאין

האמונה ודבריו הנפלאים חובה לשננם ולהניחם על לבבינו, כי הוא יסוד 

 הישראלית.

 "יהודי איש  אצל כלל יאוש אין"
לידי יאוש, הרי זה הוכחה שהוא מאמין בכוחות הטבע ח"ו כאשר האדם נופל 

היאוש הוא היפך האמונה, מן הקצה אל הקצה. וכך גם בחכמת  , כיבאופן מוחלט

הורס את התאים הפנימיים, , מנפש ועד בשרהרפואה רואים כיצד היאוש מכלה 

 הגוף אינו יכול להתמודד מול הפגעים הרעים.עד שמחליש את המערכת החיסונית ו

אין מרפא לגוף האדם כמו אור האמונה שמחדש ומרענן את כל מערכת  -ומאידך 

הגוף והנפש
כ

. 

 אצל כלל יאוש אין': וזה לשונו (שם) ע"זי מלובלין הכהן צדוק  רבי ק"הרה כותבו

'יהודי איש 
כא

. 

                                                                                                                       
ש רש"י: רוח גבר 'רוח איש יכלכל מחלהו, ורוח נכאה מי ישאנה', ופיר )משלי יח, יד(כלשון הכתוב  .כ

  .שהוא איש גיבור ואינו נותן דאגה בלבו ומקבל כל הבא עליו בשמחה ובחיבה, אין כוחו סר מעליו
 .(י ברכות)   שאמרו כמו הגוף בעניני בין, דבר  משום להתייאש ליהודי  אין: זה לשונו בהרחבה. כא

 למקום נשתקע אפילו הנפש  בעניני בין, הרחמים מן עצמו ימנע אל  צווארו על חדה  חרב אפילו
 שתשובתו  או, ושלום  חס מועלת תשובה שאין  :(ריט ויחי ק"זוה) ל"ז שאמרו בדבר וחטא  שנשתקע 
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ש'אסור להתייאש' אלא כותב שלא שייך דבר כזה של יאוש. המושג הוא לא כותב 

של 'יאוש' שייך אצל הגוף, אך הנשמה יודעת ומכירה שהטבע אינו כלום, והמושג הזה 

 של 'יאוש' אינו קיים אצלה כלל.

 יסוד גדול בדרכי האמונה
אין לו שום מציאות, והספר הזה מונח על השולחן לא בגלל שיש אכן אם הטבע 

יו שולחן אלא מפני שהקב"ה גזר שיהא כאן, בדיוק במקום הזה, בגובה של אמה תחת

נמשך  -ומחצה מעל הקרקע, נשאלת השאלה: למה כאשר אני מזיז את השולחן 

 הספר אחריו, למה אין הספר נשאר תלוי באויר?

התשובה הראשונה לכל השאלות הללו היא: נכון, אני לא מבין, ובכל זאת אני 

 להבין. זוהי עבודת האמונה ועל כך אקבל שכר בעולם הבא.בלי  -מאמין 

האמונה נמצאת מעל השכל, הרבה יותר גבוה ממה שהשכל הקטן שלנו מבין. 

נצח השכל ולא מ וכאשר אני גורר את האמונה למטה, למגרש של השכל, שם

האמונה. עבודתינו להשאר איתנים בכח האמונה, להשאר למעלה מן הטבע, למעלה 

 למעלה מן האצטגנינות, ושם לנצח. מן השכל,

החכם הגדול לא יתווכח לעולם עם טיפש, כי הטיפש במוחו הקטן אינו מסוגל 

נשאר תמיד  -להבין את החכם, הוא מבין שם יותר טוב את עצמו, ולכן במגרש שלו 

 בטוח בצדקתו.

אך גם במגרש של השכל ניתן קצת להסביר אמונה זו, שיהא מובן גם בשכל 

 בתוך כללי הטבע.האנושי ו

 דעבודת ידע ולבך על אחד ששאל את רבי עקיבא: לבי )ע"ז נה.(מסופר בגמרא 

 מצמדי.  כי ואתו מתברי כי דאזלי גברי קחזינן והא, מששא בה לית כוכבים

פירוש: הרי אני ואתה יודעים היטב שאין שום כח בעבודה זרה, ולמה א"כ מצינו 

כשאבריהם מפורקים וחוזרים כשאבריהם צמודים שאנשים הולכים לבתי עבודה זרה 

 זה לזה. כלומר, איך שייך שעבודה זרה שאין בו ממש, יכול לרפא בני אדם.

 והשיב לו רבי עקיבא יסוד גדול:

                                                                                                                       
 יוכל שלא לומר בעצמו יתייאש  אל , הזה עולם בענייני והולך משתקע  עצמו שרואה או, קשה

     .עכל"ק    .ענין  בכל לעזור יכול ת"והשי , יהודי איש  אצל כלל יאוש אין כי, עוד לפרוש 
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 ביום אלא תלכו שלא: אותן משביעין, האדם על אותן שמשגרין יסורים, בשעה

 כיון, פלוני סם ידי ועל פלוני ידי ועל, פלונית ובשעה פלוני ביום אלא תצאו ולא, פלוני

, נצא שלא הוא דין: יסורין אמרו, כוכבים עבודת לבית זה הלך לצאת זמנן שהגיע

 ?שבועתנו נאבד אנו כהוגן שלא עושה זה ששוטה מפני וכי: ואומרים וחוזרין

כלומר, מן השמים נגזר על האדם שביום פלוני יסתלקו ממנו היסורים, ובדיוק 

צריכים להסתלק ממנו הלך איש זה לבית עבודה זרה, וראה זה פלא:  באותו יום שהיו

 הם הסתלקו.

כדי שלא יגרם על ידם חילול שם  היסורים רואים דבר כזה, ואינם חפצים להסתלק

אך חוזרים  ,הם רוצים לוותר על מה שנשבעו להקב"ה שיסתלקו ביום זה .שמים

הקב"ה  ?שבועתנו נאבד אנו כהוגן שלא עושה זה ששוטה מפני וטוענים לעצמם: וכי

 בני האדם לטעות כדי שישאר מקום של בחירה בעולם.מניח את 

מאמרו של רבי עקיבא פותר את כל השאלות של השכל האנושי נגד האמונה. 

בדיוק באותו רגע שההנהגה האלוקית החליטה שהספר צריך לזוז חמש מטר קדימה, 

הגיע מישהו ודחף את השולחן קדימה. למה עלה בדעתו דבר כזה לגרור את השולחן 

עכשיו? מי נתן בדעתו את הרעיון הזה למשוך את השולחן למקום זה דוקא? הרי דוקא 

 אין שום שאלות! -הקב"ה! וכיון שהקב"ה מעורב בסיפור הזה 

לפעמים רואים אדם שהתאמץ לעבוד שעות רבות במשך החודש, ובסוף החודש 

שעות מקבל משכורת הוא יוצא עם משכורת מכובדת, ואילו בחודש שעבד פחות 

 כלות של 'טבע', מבט של השכל האנושי.כה. זהו הסתנמו

ת גישה כזו. גם אם היית עובד פחות שעות היית מקבל לאך האמונה הטהורה שול

אותה משכורת! ההשתדלות אינה גורמת לפרנסה, ואינה אלא עונש על חטא עץ 

הדעת בה נגזר על האדם שיצטרך לקבל את לחמו בזיעה ובעמל, בעצבון תאכלנה, אך 

 בין ההשתדלות לבין הפרנסה ולא כלום.  אין

אלא שרצה הקב"ה שלא יבחין האדם בכך וימשיך לחיות כל החיים בהכרה השגויה 

על כן דוקא בחודש זה שנקצב לאדם לקבל  ,שאם יוסיף בהשתדלות תגדל משכורתו

משכורת גבוהה יותר, הפעיל את האדם לעבוד שעות נוספות. השעות הללו אינן 

מוסיף עוד שהצי'ק כבר מוכן בתחילת החודש עם סכום קצוב, והאיש  מוסיפות כלום,

שעות ועוד שעות מתוך תקוה להגדיל את כספו, הרי מכלה כוחו לריק, הוא עובד 

לחינם, בשמים יושבים המלאכים וצוחקים ממנו, אבל אדם זה יש לו הוכחות, הנה, 

 מפני ת אומרת: וכיהיתה לי בסוף משכורת מכובדת. והמשכור -חודש שעבדתי הרבה 

 שבועתנו? נאבד אנו כהוגן שלא עושה זה ששוטה
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  בפרק 

 לאום מלאום יאמץו

 

 הקדושה. של אחדה'טבע' כאויב מספר  הצביעו עלבספרי החסידות 

את קליפת ה'טבע' על  לבישיםהחסידות נחזה כי הם מ כאשר נעיין בספרי

כי אכן כל אחד מהם ביקש  ועל היוונים. על עשו, פרעה, על עמלק, על המן,
 לכפות על ישראל להכיר באופן מוחלט בכוחות הטבע.

ומבואר פעמים רבות בספרי החסידות כי 'הטבע' בגימטריא 'אלהי"ם', וכל 
 על אלהי"ם מלךיניקת הקליפות ואומות העולם הוא משם 'אלהי"ם', בסוד "

ישראל מזלזלים , ולכן כאשר רואים אומות העולם את בני ט(, מז )תהלים" גוים

בכח הטבע ועולים למקום שלמעלה מהטבע, הם מאבדים את כל מציאותם 
 מנסים בכל טצדקי לכפות על ישראל להכיר בכח הטבע.על כן וחשיבותם, ו

לבטל לגמרי את ההכרה במציאות  יאהתשובה נגד אומות העולם, ה
הטבע, וכמו שהיה במצרים ששידד הקב"ה את כל מערכות הטבע בעשר 

 חיותם. לשהביא על המצרים ובקריעת ים סוף, ובזה נתבטל כ מכות

לאחר יציאת מצרים, כאשר כל העולם הכיר שהטבע אינו חזק כל כך, 
ה למעלה תהגיע עמלק להחליש את אמונתם של ישראל, והמלחמה כנגדו הי

 לבם את ומשעבדין, מעלה כלפי מסתכלין ישראל שהיו זמן כל' :מדרך הטבע
 .(.כט )ר"ה' נופלים היו - לאו ואם, מתגברים היו - שבשמים לאביהם

גם היוונים ניסו לקחת את הטבע ולעשות מכך חכמה נפלאה, חכמת 
, וביקשו לבטל את מצוות התורה הפילוסופיא שמסבירה את חוקי הטבע

יצאו להלחם נגד . והחשמונאים ששאינן מסתדרות לפי חוקי ההגיון והטבע

 הצליחו בתשועה גדולהבחירוף נפש נגד הטבע,  הצבא האדיר של מלכות יון
 .והכריעו אותם

לילות החורף החשוכים והקרירים, כשאנו נמצאים בתוקפם של כעת, 
שולח אלינו ממרחק קרן של אור, מאיר עלינו כבר עכשיו אור החנוכה, ש

מעט מן אור האמונה  ., ולחזק אותנו באור האמונהאיר לנולהחמם אותנו, ל

 הטבע. ו שלדוחה הרבה מחשכות

 לנשמה הגוף בין תמידי ויכוח
אנו נתקלים במצוקה של פרנסה או בריאות או חינוך וכיוצ"ב, ששעת מעשה, כב

מצד אחד עומד השכל האנושי ומציג נקלע כל אחד מאיתנו למערבולת של רגשות. 

יכוי להחלץ מהבעיה, ומעמיד נתונים של אמת, הוא מוכיח כיצד על פי הטבע אין ס

 ן.חידלואת האדם בפני מצב של יאוש ו

מנגד עומדת הנשמה ומאירה את אור האמונה. היא מרגיעה אותו ומנסכת בו רוח 

של תקוה ועידוד: הכל יהיה בסדר, בטח בה' ורעה אמונה, התענג על ה' ויתן לך 
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יהא בעזרך! תן משאלות לבך. מה לך כי תדאג על יום המחר? קוה אל ה'! המקום 

 לבורא עולם לנהל את העולם!

ניצוצות של אמונה בקרב האדם, והאדם אכן מנסה להתחזק, אך  מאירההנשמה 

מנגד הוא יודע שיש עוד צד במטבע, הרי יש כאן נתונים מדאיגים, האם יוכל להרשות 

 לעצמו 'לרחף' עם פסוקים, ולהרגיע את עצמו עם מדרשי חז"ל?

האדם נקלע לסערה פנימית ו ,אינו פוסק לרגע וף לנשמהתמידי בין הגהויכוח ה

מציג על שמטלטלת אותו. הטבע מדבר בקול שפוי, הוא רואה את המציאות, ו

 שנראים כריחוף, יהיה טוב, והנשמה משיבה דברים, ואמיתיים השולחן נתונים נכונים

 סמוך על ה'.

עוד הגוף הנשמה מדברת בלחש, בקול דממה דקה, מהססת ומרגישה כאורח. ב

מרגיש בעל הבית, הוא מדבר בתוקף, בטוח בעצמו, שהרי הוא רואה בעיניו את 

 המציאות.

הנשמה, אין לך דברים של טעם יותר מדבריה של  תקומכאשר עולים לאך 

לא זו בלבד, ומה שאמרו חז"ל הוא אמת לאמיתה, כל  אנו מאמינים כיהנשמה. הרי 

שמביטים על  דעתם של בעלי בתיםלא כ, 'אסתכל באורייתא וברא עלמא'אלא 

לפני שברא הטבע כמציאות ועל מאמרי חז"ל כדרשות ואגדתות, אלא להיפך ממש, 

אילו ו ,יסד את העולםהקב"ה את עולמו הסתכל בתורה ובדרשות חז"ל, ועל פי זה 

 הטבע אין בו ממשות, הכל אחיזת עינים.

 בין הגוף לנשמה ת רגשותהאדם מוצא עצמו בסער
הנשמה לוחצת על האדם שישקיע יותר בדביקות עם קונו, יעזוב את כל הבלי 

 ישכח מדאגות הפרסה, כי אין מה לדאוג ואין מה לפחד רק מהבורא ית'.והעולם, 

לאדם, הרי אין פרנסה, צריך להביא כסף הביתה. הוא נזכר מכל הצרות  ןוהגוף טוע

ם ששייכים לצדיקים. איך אתה : מה אתה מרחף עם דברים גבוהיעצמושלו, וכועס על 

 יכול להגיד שאין לפחד רק מהבורא ית', הרי אתה כן מפחד, הנה תראה.

והנשמה משיבה לגוף: נכון, קורה שנופלים קצת, אבל תיכף מתנערים מהעפר 

 וחוזרים להתחזק באמונה.

 ואז משיב הגוף: בסדר, נכון שיש אמונה, אבל קצת רחמנות, מה יהיה עם הפרנסה?

 לדאוג כבר! תהיה קצת עצוב! תתחיל

, כל אחד מהצדדים מנסה ים וסותריםוהאדם מוצא את עצמו בתוך רגשות מעורב

 למשוך אותו אליו, והוא מרגיש מבולבל לחלוטין. 
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 מי אני: טוב או רע?
שלו משוכנע כ"כ  'קומה'יש כאן מאבק עז ותמידי בין הגוף לנשמה, כל אחד ב

, והרי זה דברים שבכל יוםאינו יודע מה לעשות,  בצדקתו, והאדם נמצא בעין הסערה.

 .אף אחד אינו יכול להמלט מהסערה הזאת שמתרחשת בקרבו מדי יום

ויתירה מכך. כאשר האדם מקשיב להמיית הנשמה שבקרבו, ומחזק עצמו באמונה 

שלימה בהשי"ת, הוא מרגיש עצמו צדיק נשגב, שמתעלם מהבעיות הגשמיות 

 לחסות בצילו של אביו שבשמים המגן וסוכך עליו.והמציאות הטבעית, ובוחר 

פחד דקות אחדות והגוף מתחיל להשמיע את דבריו, האדם נאחז ב חולפותאך לא 

ובדאגה, הוא מתחיל לחשוב: מה אני עושה כאן?! ואז מרגיש עצמו כאיש המוני 

 עולם הטבע ואינו יכול להתחזק קצת באמונה.בהאחוז בעבותות של ברזל 

האם אני צדיק או מה הציון שלי? מה התואר שלי? להרהר בעצמו:  כך מגיע האדם

האם יש לי אמונה או לא? מה קורה אתי? רגע אחד מאיר בי האם אני טוב או לא? לא? 

 אור האמונה, ורגע אחריו אני מוצא את עצמי בלי שום אמונה.

'ויתרוצצו הבנים בקרבה', היא לא  .במצב זה מצאה רבקה אמנו ע"ה את עצמה

בינה מה קורה? רגע אחד הוא רוצה לרוץ לבית המדרש, ורגע אחריו הוא מבקש ה

 מה התואר שלו? לרוץ לבתי עבודה זרה. האם הוא צדיק או לא? האם הוא טוב או לא?

זה לא אדם אחד שמחליף את אין כאן תואר! והקב"ה משיב לה: שני גוים בבטנך. 

נפש אחת של עשו  :שתי נפשותעורו מרגע לרגע, אלא בכל אחד מישראל שוכנים 

בחינת 'טבע' ,הרשע
כב

 ועשו 'שיעקב -השנית של יעקב שהוא בחינת 'נשמה' , והנפש 

 .תולדות( פר' ושמש )מאור קודש' בספרי כדאיתא הרע והיצר הטוב היצר על מרמזים

'האם  -אין כאן שאלה ש תולדות( פר' חדשים, )ליקוטים'אוהב ישראל'  ומבאר בספה"ק

לא טוב'? כי יש כאן שתי נפשות, אחת טובה ואחת רעה, כל אחד מתגבר  אני טוב או

לפעמים, ולכן לפעמים האדם נוטה לטוב ולפעמים נמשך חלילה אחר הרע. אסור 

או להסיק מסקנות: לעולם כבר לא  ;לאדם להציב לעצמו ציון: אני טוב, אני רע

ולא בגדר 'רע', אלא שאינו לא בגדר 'טוב'  'וחרכי האדם עצמו הוא 'כח הב ;אצליח

חלק הרע שבתוכולחלק הטוב שבתוכו או חלילה ל ,צריך להחליט להיכן הוא נוטה
כג

. 

                                                                                                                       
 כמו שכתוב חזק ועמלק עשו כח הטבע מצד וזל"ק: כי ט("שקלים, תרנ )פר' אמת' 'שפתכדאיתא ב. כב

 .הטבע בדרך מאוד מוטבע והוא בשלימות שנגמר 'עשו' ונקרא .עשו' ידי 'והידים

 , בענין יעקב ועשו שיש בכל אחד ואחד.ד( אות - וישלח )פר' צדיק פריוראה ב

 לעיל שמבואר מה על דרך. אנכי זה למה כן אם : ותאמרישראל אוהבזה לשון הספה"ק . כג
 מפרכס עשו זרה עבודה פני על כשעברה והנה, מאחד מעוברת שהיא סברה שהיא דהיינו במקומו,
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, 'אנכי' נקרא הקדושה דמקור וידוע: )פר' תולדות(קדושת לוי וכה כתב בספה"ק 

 שהוא מוכיח ומזה לקדושה שמתאוה אחד בן ,פירוש, אנכי' זה למה כן אם 'ותאמר

 . עיבור צער לי שהרי יש טובה איני שאני בקרבי, שוכן ואיך הטוב, ממקור

 שאת כמו לא', כו יאמץ מלאום ולאום' וכו בבטנך גוים שני יתברך: השם לה והשיב

 בבטנך' גוים ש'שני מחמת הוא שלך לידה טוב, והצער את באמת טוב, שאינך חושבת

 .והבן זו. לעומת זו שהם

 אין התגברות כח הנשמה אלא ע"י מאבקו עם הגוף
ואם ישאל השואל: למה אכן ברא הקב"ה את עולמו באופן זה, שהאדם יצטרך 

 . לחיות באופן זה, לנטות לכאן ולכאן, לעלות ולרדת, ושוב לעלות ולרדת

, וכמו שביארו בספרי "ולאום מלאום יאמץ" - פורשת בתורההתשובה לכך מ

החסידות
כד

אותו  ךכח הנשמה שמושו ם רק החלק האלוקיאילו היה שוכן באדכי  

לומד ומתפלל ומכוין כל הוא היה אכן לעבודת בוראו, היה נשאר תמיד באותו מצב, 

כל יום היתה עבודתו באותו אופן ובאותו מצב, ולא היה מוצא אך מעשיו לשם שמים, 

 את הדרך כיצד להתעלות ממדריגה למדריגה.

אך כיון ששוכן אצל האדם כח נוסף, הכח של הגוף שמושך אותו לתאוות העוה"ז 

ולהכיר במציאות הטבע כדבר מוחלט, מתחיל מלחמה בין 'יעקב ועשו' שבקרב 

בין אור האמונה לכח הטבע, ואז כאשר האדם מתמודד בבחינת המאבק האדם, 

                                                                                                                       
 הבחירה הוא היכן לה קשה היה ולכן. לצאת מפרכס יעקב ד"בהמ פני על עוברת וכשהיתה לצאת

 אין הזה והעיבור, שירצה איזה ברע או בטוב לחבור האדם ביד הבחירה נתן ה"שהקב, זה מהעיבור
 היא היכן היינו, 'אנכי זה למה' הפסוק רושפי וזהו. ל"כנ בשתיהן רוצה הוא כי בחירה שום בו

 כרצוני שאעשה והיינו, 'אנכי' עצמו על אומר שאדם צונו לומר,ור. 'אנכי' בשם המכונה מזה הבחירה
 זה לעומתו. בשתיהן בוחר והוא זאת בחינה לו אין זה ועיבור. מהדרכים' בא ואבחור הבחירה מצד

 עכל"ק. .ברע ואחד בטוב בוחר אחד, בבטנך גוים שני ועבר שם לה השיבו

 ל"חז כמו שאמרו פירוש. יאמץ מלאום וזל"ק: ולאום ו("תולדות, תרל )פר' אמת שפתכדאיתא ב. כד
 א"וסט היצר כח ניתוסף ביותר עצמו מתקן שאדם מה כל הוא ןוכ. ממנו גדול יצרו מחבירו הגדול כל

 עכל"ק. .והבן מדריגה אחר מדריגה נוהג וזה. יותר ומתעלה. נגדו לגבור כח מוסיף הוא ז"ועי. נגדו
 גם תמיד הוא וכן. התנגדות כנגדו נולד צדיק, שנולד עת בכלוזל"ק:  מ(")פר' תולדות, תרעוד כתב 

 כח לתת רק הוא ההתנגדות זה ובאמת. חייו ימי כל למדריגה ממדריגה בהתעלותו אדם כל בפרט
 עכל"ק. יאמץ. מלאום ש"כמ להקדושה ותוקף
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התגברות כח הנשמה  איןכי 'לאום מלאום יאמץ',  מתקיים בו 'ויאבק איש עמו', אזי

אלא ע"י האבקו נגד הגוף
כה

. 

הנשמה קודם ירידתה לעולם, היתה שוכנת במקום גבוה ונעלה עד מאוד, אך 

לאחר שמתלבשת למטה בתוך הגוף ומקיימת מצוות מעשיות, ונאבקת עם הטבע 

שלא  -לאשתאבא בגופא דמלכא  -ומתמודדת עם התאוות, זוכה לדרגות גבוהות 

לכך בלי התלבשותה בגוף היתה יכולה לזכות
כו

. 

כאשר חלק הרע התגבר עליך, אל תספיד את עצמך כ"כ מהר, כי אתה עצמך אין 

מה שמוטל עליך הוא לפנות ימינה,  .אל תתן לחלק הרע לייאש אותך ,לך שום רע

'ולאום מלאום יאמץ', אין דרך אחרת כיצד  -לחלק הטוב, והפעם בהתגברות נחושה 

 להתעלות.
                                                                                                                       

אין ה'טוב'  -כי לכך ברא השי"ת את ה'רע' בעולם, כי באם לאו  (בראשית ב, יח) כלי יקרהוכתב . כה
ת ונקרא עושה טוב במצושאין האדם , היות האדם לבדו' לא טובנחשב, כאשר אין לו מתנגד, וז"ל: '

לפיכך אעשה לו עזר כנגדו, כי במה שתהיה  ,ה' יתברך כשהוא לבדו ואין לו מתנגד המטהו לדרך רע
כי אדם אין צדיק  ,אז הוא נקרא עושה טובאשתו כנגדו להסיתו לדרך רע והוא לא ישמע לה וינצחה 

 ..פשרות על החטא וינצלבארץ כשיעשה טוב מצד ההכרח ולא יוכל לחטוא, כי אם מצד היות לו א
שכל  ,וז"ל: שכך הוא בטבעיות ,יט, כא( )במדבר דברים מפורשים יותר  כלי יקרהובמקום אחר כתב 

  . ע"כ.ממינו ולא ממה שהוא  ,אינו מתפעל כי אם מהפכו דבר 
בענין הקטורת שהיו שם י"א סממנים,  , )דרשות הר"ן דרוש א'( בדרשותיו הר"ןונפלאים המה דברי 

ה הקטורת תלא היה שם החלבנה לא הי , וכתב שאילו (:)כריתות ו מהם היה החלבנה שריחו רע  ואחד
באופן כפול רע, מתגברים כל הסממנים הטובים  כ"כ, אך כיון שיש שם ניגוד של ריח  תמשובח 

  מתפשט ריחם עד יריחו. ומכופל, ש
סמני הקטורת,  בחלבנה שהושמה עם  (:ו)כריתות רמזו לנו  וכבר  )דרשות הר"ן דרוש א'(וזה לשון הר"ן 

לנו הנבואה שאין להם  אותם להפסד הריח הזה, ועם כל זה אימתה  והיה מן הנראה שתפסיד 
החוטאים והפושעים, שלא  הענין בהצטרף עמנו בעבודתנו לשם יתברך  מות זולתה, כי כן ישל

  מה.יאבל תהיה בזה יותר של יפסידו עבודתנו, 

 קיבול בשביל היתה לא הנשמות ירידת שתכליתוזל"ק:  במדבר( )פר' תורה ליקוטי ה"קפראה בס. כו
 והוא הגשמי בגוף מלובשות ז"בעוה בעודן גם עליה צורך היא הירידה אלא בלבד ב"בעוה שכרן

 כל כי לם הבא'העו חיי מכל לם הזהבעו שים טוביםומע בתשובה אחת שעה יפה' ל"רזמר מא ענין
 ראיםנק שים טוביםומע תשובה כ"משא' כו 'זיו' אלא זה ואין השכינה מזיו שנהנין הוא ב"העוה חיי

 וכו'. 'דמלכא בגופא לאשתאבא' בזוהר
 שהוא העליון ן עדןבג כשהיתה ומצות התורה לקיים הזה בעולם שירדה קודם הנשמה ונמצא

 ומצות תורה י"ע רק נמשך אינו אצילות' בחי שהרי, שבבריאה אצילות' בחי כלל השיגה לא בבריאה
 י"ע אבל, שבבריאה בריאה' בחי רק השיגו לא העליון ן עדןשבג עליונות היותר הנשמות ואף ,ל"כנ

 ,ממש דאצילות ד"מ הארת שהוא ועבודתן תורתן זיו להם נמשך צ"התומ בקיום ז"בעוה ירידתן
 האצילות כענין רי זהה בעשייה שהוא התחתון ן עדןבג רק' אפי זה גילוי לה כשנמשך גם לכך

 ן עדןשבג גדולה היותר מהבחינה קץ אין יותר גבוה שהוא העשייה בפנימית ומתלבש שנמשך
 . עכל"ק.שבבריאה בריאה' בחי כענין שהוא עצמו מצד העליון
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