
                                                                             

                                                                                            

                               

 430עלון                                   

 כי תשאפרשת                                           

 ו"תשע                                               

 

   כי תשא' פר רץאפרי הב 1מס שיעור 

  ]ו"תצוה תשע –תרומה ' ש פר"במוצ

        שימו לב אל הנשמהשימו לב אל הנשמהשימו לב אל הנשמהשימו לב אל הנשמה
        

ידיעת מהות הנפש הוא הענין הוא , 

אהבה ויראה שהם התאוות וכל עניני העולם כמאמר כי הדם 

  ".הוא הנפש והדם הוא התאוה

ק "זו הינה אחת היסודות החזקים להבנת דרכו של הרה

ה צעד אחר צעד "בפרשה זו נצעד אי

נפש רוחנית , ה"להבין את השילוב המופלא שברא הקב

דרכי ההשגה מהו רצון , לחלוטין בתוך גוף גשמי לחלוטין

הכינוי . וכיצד עומדים מול דרישות הגוף הסותרות

הוי אומר . א את האדם הוא דם ואדם

הוא הגוף והאדם הוא רומז לנשמה שהיא עיקר החיות 

מהות הכרת הנפש מתבטאת דרך השתלשלות 

ה מוריד לעולם הזה להחיות את הנפש ובעצם את כל 

השתלשלות זאת יורדת באמצעות צינורות רוחניים 

. א אהבה ויראה"דוגמא נוקט הפרה

אמנם מכיון . וי שלהם הינו חסד וגבורה

שמתחילת ההשתלשלות עד לעולם הזה המרחק הוא רב 

יותר כמה שמתרחק בובפרט ברובד הרוחני שהוא מתעבה 

                                                                            

                                                                                           

                                                                                        

                                                                                           

                                                                            

                                                                 

שיעור [

במוצנמסר 

        

שימו לב אל הנשמהשימו לב אל הנשמהשימו לב אל הנשמהשימו לב אל הנשמה

, סדר הפסוק' כי תשא וכו"

אהבה ויראה שהם התאוות וכל עניני העולם כמאמר כי הדם 

הוא הנפש והדם הוא התאוה

  

זו הינה אחת היסודות החזקים להבנת דרכו של הרה פרשה

בפרשה זו נצעד אי. ע"בעל הפרי הארץ זי

להבין את השילוב המופלא שברא הקב

לחלוטין בתוך גוף גשמי לחלוטין

וכיצד עומדים מול דרישות הגוף הסותרות, הנפש

א את האדם הוא דם ואדם"מגדיר הפרה הראשון בו

הוא הגוף והאדם הוא רומז לנשמה שהיא עיקר החיות  –הדם 

מהות הכרת הנפש מתבטאת דרך השתלשלות . שבאדם

ה מוריד לעולם הזה להחיות את הנפש ובעצם את כל "שהקב

השתלשלות זאת יורדת באמצעות צינורות רוחניים . הבריאה

דוגמא נוקט הפרהול. המכונים מידות

וי שלהם הינו חסד וגבורהניכשבמידות ה

שמתחילת ההשתלשלות עד לעולם הזה המרחק הוא רב 

ובפרט ברובד הרוחני שהוא מתעבה 

שבלעלוב לא היו אומרים 

כך ... בדבר שלא אחזו בו

' ישמח ישראל

שאם היה גולש לנושאים 

שהרגיש בעצמו שאינו אוחז בהם 

עם ' והלא אפי

הארץ ירא לשקר בשבת ואתה 

באר ... לא עם הארץ ומשקר

ע "ר מלעלוב הקודם זי

, פרשת ויחי

ביקש יעקב לגלות את הקץ 

                                                                            

                                                                                               

                                                               

                                                            

                                                 

                                           

 

 

 

 

 ד"בס

        מאמרים

שבלעלוב לא היו אומרים ידוע ידוע ידוע ידוע 

בדבר שלא אחזו בו' תורה'

ישמח ישראל'ה עלגם ידוע מב

שאם היה גולש לנושאים  ע"זי

שהרגיש בעצמו שאינו אוחז בהם 

והלא אפי! שקרן: היה זועק

הארץ ירא לשקר בשבת ואתה 

לא עם הארץ ומשקר

ר מלעלוב הקודם זי"האדמו

פרשת ויחיי ב"ביאור על רש

ביקש יעקב לגלות את הקץ '

 .'ונסתם ממנו



לכן אף פעם האדם לא יקבל את , מהמקור הראשוני שלו

, א במקורהההשפעה הרוחנית בצורתה האורגינאלית כפי שהי

אלא הארה מלובשת ועטופה בצורה גשמית כזו או אחרת לפי 

אומרים בדרך מליצה מהו . ההקשר בו האדם צריך לקבל אותה

היא כשאדם אוהב את  –אהבה ? ההבדל בין אהבה לתאוה

פ התאוה "עכ... אך תאוה הינה כשאדם אוהב את עצמו, השני

' מקבלת את החיות שלה מהאהבה המקורית היא אהבת ה

רק אנחנו פוגשים בה בצורה , המשתלשלת דרך מידת החסד

, המשתלשלת דרך מידת הגבורה' וכן ביראת ה. של התאוה

  .אנו נפגוש בה רק בצורה של פחד גשמי

  

ה "שכך היא דרך ההתלבשות בכדי שאנו נכיר את הקב הסיבה

ונעמיק לתרגם , דרך תחושת הפחד או דרך תחושת התאוה

אותה ולגלות את האמת המקורית שעשתה את כברת הדרך 

קרע אריה בכח ' ט הק"ידוע שהבעש... הארוכה הזו עד אלינו

העמיק , כשחשב שאריה הוא אותיות יראה, מחשבהה

כ "ועי, ת"במחשבתו להתחבר ליראה המקורית היא יראת השי

ונסתלק , העלה את הסיבה שנשלחה אליו לעורר אותו לכך

ניץ שהיה אומר על עצמו שהוא 'מספרים על המגיד מקוז. האריה

כ מדוע הנני "א: נגע בו בנו ואמר לו. כבר בחינה של נשמה

, הכל תלוי בצורת ההסתכלות: ענה לו המגיד? את גופךמרגיש 

, אתה שאתה חי עימי בבחינה של גוף הרי אתה מרגיש את הגוף

אולם אני מתרגם כל דבר למצוא את הנשמה שבו וממילא זו 

ק "כ מספרים על הרבי הרה"כמו. כוונתי שאני חי חיי נשמה

 איןע שהעיד על עצמו שאין יהודי בעולם שכואב ו"ין זי'מרוז

ממילא כל , כי כשיהודי חי את הגוף שלו. את כאבומרגיש הוא 

אך כשחיים חיי , הגופים חלוקים ואין קשר בין אחד למשנהו

  .נשמה כל כלל ישראל הינם יחידה אחת

  

כל אדם נפשו שונה משל , א"נוסף חזק מאוד מיסד הפרה יסוד

ע שיכול להיות אדם "וכבר אמר הרבי מלובלין זי. חבירו

אולם מהות הנפש שלו היא , שיעבוד כל ימיו להישמר מגניבה

כ עדיין לא גילה זה את תכלית "א, התגברות על מידת הכעס

כיצד יכול האדם לדעת מהי מהות כ "א. הנפש שלו בעולם

היכן שהנפש , ונבאר. העצה היא התבוננות ותפילה? והנפש של

  !שם מקומו –של האדם בוערת 

ה לא רצה לגלות "יעקב אבינו ע

אלא , את תאריך בוא המשיח

להחדיר לבניו את נקודת 

שבעת שיבוא המשיח ' האמונה בה

ומלאה ' יהיו כולם בבחינת

בחשיקה '' הארץ דעה את ה

ונסתם  –אך . חפיצה ודביקה

כשראה את הדור בו ! ממנו

מקום , עומד המשיח להתגלות

כ עם אש של תאוות "נמוך כ

גדולה כזו כמו שאנו רואים 

השאיר הוא .. .נסתם ממנוו, היום

את העבודה הזו לדורות 

אם  .שלנוהדורות  –האחרונים 

' כן עלינו מוטלת החובה הק

להתעורר בחפיצה חשיקה ודביקה 

דווקא בעת הזו מתוך החשיקה 

הפיצה והדביקה שאנו עוברים 

כי , בענייני העולם הזה ותאוותיו

רק אנחנו שנשלחנו לכאן ראויים 

  !ויכולים לכך

  

  

  

  

 

 



כשאדם בוער וסוער מאוד באחד מן המידות זהו 

שם התיקון שלו על , ה מתגלה אליו"הרגע בו הקב

מנגד כשאדם סוער קשה  –תפילה . ידי התבוננות

עליו ההתבוננות והוא מעדיף למצוא אשמים 

ולכן בכח התפילה לרכך את ... בחסרונות שלו

אדם צריך . קושי עוצמת החיבור דרך המידה

ה שולח לו "שהרי כל הטעם שהקב' להתפלל לה

את הסיבה של התעוררות המידות היא כדי 

ומיכיון שאין דרך אחרת שהאדם , להחיות אותו

מלבד החיכוך התמידי של הגוף ' ג קרבת הישי

על כן הוא חייב לעבור את התעוררות במידות 

. 'המידות דרך הגוף שלו בצורה של תאוה וכדו

ע כיון שמכיר אני את עצמי שאיני "רבש': ויאמר

ואתה אינך רוצה , יכול לעמוד בניסיון כלל

על כן , שאשאר בניסיון אלא שאעלה דרכו

את הכח לעמוד בניסיון ע רחם עלי ותן לי "רשב

לגלות את האמת האורגינאלית שמסתתרת 

הדו שיח הזה שהאדם נכנס אליו ... 'במידה הזו

גורם לכך שהאדם , בעת הניסיון בינו לבין קונו

מכיר את עצמו ברמה האישית שעם גוף גשמי כמו 

שלו הוא חי את הסכנה של הנפילה בכל רגע נתון 

לבקש ואז מגיע , ובכל מידה שמתעוררת בו

שהמידה לא תמשוך אותו כלפי מטה אלא  רחמים

שיוכל לקבל וליהנות מהתכלית של ההארה 

  .הרוחנית הזו

  

  

ל מפרשתו של אותו רשע שהיה בדביקה "וארז"

וחפיצה בחשיקה על דרך זה היא העבודה 

  .]'ותדבק נפשו בדינה' ,'ם בני חשקה נפשוכש', 'בבת יעקב חפץ'[ ".לאלוקים

  

דוגמא ' ל הק"לתמוה כיצד זה מביאים חזיש 

בן  כ נמוך כמו שכם"ת ממקום כ"לעבודת השי

תכלית העבודה נביא ביאור  זה שהוא בענין? חמור

מובא . ע"ק בעל השם משמואל זי"עצום בשם הרה

שאם לא היו בני ישראל חוטאים בעגל לא ' בגמ

תבאמו , 'ככתוב. ית המשכןיהיו צריכים כלל לבנ

כלומר שהמקום המקורי ... 'ותטעמו בהר נחלתך

שהשראת השכינה היה צריך להיות רק בבית 

אולם מכיון שחטאו בעגל היו צריכים  ,המקדש

, ואל שהטעם לכךומבאר השם משמ. למשכן

כיון שאחר החטא ירדה התאוה למקום כל כך שמי

כי הרי ההשתלשלות לאחר החטא צריכה , נמוך

להשתלשל למקום שהאדם נמצא שם כדי להחיות 

כ כדי להעלות את עם ישראל ממקום "א, אותו

ובאמת . המשכןכל כך נמוך היו זקוקים לבניית 

דבר מעניין ביותר הוא שרק מי שחטא בעגל יכול 

וראיה לכך היא , ית המשכןיהיה להשתתף בבנ

לא היה יכול , היה בחטא לאשה "שמשה רבינו ע

ולשם כך , השתתף בתרומת המשכןל לכאורה

שבר את הלוחות בכדי שיוכל גם הוא לרדת 

כביכול למקום בו נמצאים כלל ישראל ולהתחבר 

אמנם כל הנשיאים  ...יחד בעשיית המשכןעימם 

לא השתתפו בעצם עשיית המשכן אלא רק באבני 

  .האפוד והחושן

  

ל דווקא מפרשתו "נוכל לבאר מדוע נקטו חז כעת

מכיון שהדביקה חפיצה וחשיקה . של אותו רשע

הם מידות הנוגעות בעצם לכל אחד מאיתנו , הללו

כ דווקא "א, כפי שביארנו בתחילת השיעור

אנו , קום הנמוך הזה שאנו עצמנו נמצאים בומהמ

יכולים ללמוד להפוך את הדביקה והחפיצה 

והחשיקה הזו לגלות את הפנימיות של 

' ובכך להיות דבקים בה, ההשתלשלות שלה

לאדם ודווקא היכן שיש . 'חושקים בה' חפצים בה

גדולה הזו של התאוות כפי שביארנו כי ה שאת הא

פש שבשלו התגלגל שם האדם מגלה את תיקון הנ

, שאינו בוער שםכ במקומות "משא. ובא לעולם

אין לו שייכות לשם ולכן אינו יכול לגלות שם את 

וכמו שאמרנו בשם הרב מלובלין שאדם ... ה"הקב

ם של תורה יכול להתעסק בדברים טובים ויפי

לתכלית כל קרב כל זה לא מתעם אך , ומצוות



מן עצמות הכסף במקום הדביקה אז מתאחז יפה 

  ".אומר לדבק טוב ונעשה לאחד

 מובא במדרש שכשנתנה חוה לאדם 

. היה זה מחמת קנאה, הראשון לאכול מעץ הדעת

שמא אני אמות שכבר אכלתי וילך 

' הקשה ר... הלכה ונתנה לו גם, הוא וישא אחרת

הלא לא היה כלל אשה אחרת בעולם 

ובאר שכל המושג ? ומהיכן הגיע לה מן קנאה שכזו

ואם אדם חי בקשר בורא , קנאה הוא מושג רוחני

ואמנם אם , צבקות' א זוכה לקנא קנאת ה

היתה מגלה את החיות שבאה אצלה 

ואז ' מחמת אותה קנאה ומבקשת רחמים מאת ה

מאחר ומיד היתה , לא היינו צריכים לתיקון העולם

מפנה את הקנאה שלה לאפיק החיובי לגלות שם 

, את השפלות שלה שהיא חייבת כעת עזר אלוק

מכיון שלא  ךא... 'חיות הוממילא היתה מגלה 

בגלל זה אנו , עמדה בזה ונתנה לו גם לאכול

כן אצל פנחס . צריכים היום לתקן את זה בשנית

עליו רוח קנאה  האנו מוצאים את ההיפך שגם עבר

ולכן , היא ופעל בהתאם' אולם ידע מיד שקנאת ה

כמו כן אנו בכל מצב . זכה להתחיות מהקנאה הזו

כמו כסף ', ט הק"שאנו עוברים מבאר הבעש

כך אנחנו . שצריך לגרר אותו כדי שידבק טוב

כשחיים את הטבע של הדברים ושומרים טינה 

הרי זו החלודה שלא נותנת , וקנאה אחד לשני

אולם כשאדם , לאדם להגיע לדביקות אמיתית

עובד ונלחם עם עצמו לגרר את הטבע ולגלות 

 .]ה"המשך יבוא אי[ .זוכה להגיע לדבקות', ולחיות רק יד ה

  )ו"הי נפתלי בינגנפתלי בינגנפתלי בינגנפתלי בינג' י ר"נכתב ע(

        ....בבבב""""בבבב    
        להארות הערות הנצחות וקבלת העלון בדואר או במייללהארות הערות הנצחות וקבלת העלון בדואר או במייללהארות הערות הנצחות וקבלת העלון בדואר או במייללהארות הערות הנצחות וקבלת העלון בדואר או במייל

bingnaftali@gmail.com  

 ל"זצ אריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכי

ובד זמן שאדם אינו מגלה את מהות הנפש שלו וע

  .שם להתגבר על המידה השייכת אליו

זו של דביקה חשיקה וחפיצה האדם חייב 

ובכל פעם שהוא ', לעבור כדי להגיע לדבקות בה

ה מקרה "בוער מבפנים יידע שזו הזדמנות שהקב

 לדבר אפשר למצוא' דוג

האדם תחילה רואה את 

לאחר , התעשר וחפץ בזה

ונה כרטיס ואז חושק בפרס עד כדי 

ולאחר ההגרלה ... שחושב על כך ומתכנן תוכניות

להכיר , כשמתפקח אז מגיע שלב הדביקה

זה . ה מפרנס אותו ורק הוא יכול לעזור לו

ה בתחילה מעורר לאדם את 

דר כ מראה לו שהוא לא יכול להסת

ואז מגיע החלק שהאדם קולט את המסר 

כך מבארים את מאמר 

כי לכאורה אדם יכול , '

כי , לעמול במשך שעות ולא ימצא שום מציאה

כ מה "וא בהסח הדעת

' בעבודת ה, לפי מה שביארנו

היינו  –ת מציאוֹ ה את

אך האדם צריך לדעת , 

שאם לא יעמול על המציאות הללו כלומר על 

  .לא ישיג את זה

ענין הדביקות פירושו הוא שלא יהא שום 

כמשל , מפסיק אז אפשרות יכולת הדביקות

ט שבלתי אפשרית החיבור מחתיכות 

כי אם כשגוררין , י הדבק

מן עצמות הכסף במקום הדביקה אז מתאחז יפה 

אומר לדבק טוב ונעשה לאחד

  

 ?דביקות מהי

הראשון לאכול מעץ הדעת

שמא אני אמות שכבר אכלתי וילך : אמרה חוה

הוא וישא אחרת

הלא לא היה כלל אשה אחרת בעולם , ע"אשר זי

ומהיכן הגיע לה מן קנאה שכזו

קנאה הוא מושג רוחני

א זוכה לקנא קנאת ההרי הו

היתה מגלה את החיות שבאה אצלה , היתה זוכה

מחמת אותה קנאה ומבקשת רחמים מאת ה

לא היינו צריכים לתיקון העולם

מפנה את הקנאה שלה לאפיק החיובי לגלות שם 

את השפלות שלה שהיא חייבת כעת עזר אלוק

וממילא היתה מגלה 

עמדה בזה ונתנה לו גם לאכול

צריכים היום לתקן את זה בשנית

אנו מוצאים את ההיפך שגם עבר

אולם ידע מיד שקנאת ה

זכה להתחיות מהקנאה הזו

שאנו עוברים מבאר הבעש

שצריך לגרר אותו כדי שידבק טוב

כשחיים את הטבע של הדברים ושומרים טינה 

וקנאה אחד לשני

לאדם להגיע לדביקות אמיתית

עובד ונלחם עם עצמו לגרר את הטבע ולגלות 

ולחיות רק יד ה
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אריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכי    ר"באשר אשר אשר אשר ' נ ר"לע
 

זמן שאדם אינו מגלה את מהות הנפש שלו וע

שם להתגבר על המידה השייכת אליו

  

זו של דביקה חשיקה וחפיצה האדם חייב  דרך

לעבור כדי להגיע לדבקות בה

בוער מבפנים יידע שזו הזדמנות שהקב

דוג. לו כדי שיחיה חיי נפש

האדם תחילה רואה את , בהגרלה על כסף

התעשר וחפץ בזהההזדמנות הבאה לידו ל

ונה כרטיס ואז חושק בפרס עד כדי מכן הוא ק

שחושב על כך ומתכנן תוכניות

כשמתפקח אז מגיע שלב הדביקה

ה מפרנס אותו ורק הוא יכול לעזור לו"קבהש

ה בתחילה מעורר לאדם את "בעצם הפשט שהקב

כ מראה לו שהוא לא יכול להסת"אח, הרצון

ואז מגיע החלק שהאדם קולט את המסר , שם לבד

כך מבארים את מאמר . ודבק בו' ומתפלל לה

'יגעת ומצאת תאמין'' הגמ

לעמול במשך שעות ולא ימצא שום מציאה

בהסח הדעת מוצאים דווקא מציאה

לפי מה שביארנו ךא? הקשר ביניהם

את לאדםמזכה ה "הקב

, הזדמנויות להתקרב אליו

שאם לא יעמול על המציאות הללו כלומר על 

לא ישיג את זה, עבודת המידות

ענין הדביקות פירושו הוא שלא יהא שום ו"

מפסיק אז אפשרות יכולת הדביקות

ט שבלתי אפשרית החיבור מחתיכות "מהבעש

י הדבק"כסף אחת אל אחת ע
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