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 הראויה לקבלת התורה ההכנה  
 "דרך המדבר ים סוף"

 

 היא הכנה לקבלת אור ה'   עבודת ימי השובבי"ם ▐

אנו נמצאים בעומקם של ימי השובבי"ם, ימים המיועדים ליציאה מ'גלות הנפש' הפרטית 
 של כל אדם ואדם.  

במאמר הקודם למדנו על כח ההתחדשות שניתן לישראל בעת היציאה ממצרים, שבכוחו  
בלי להיות   ועל ידו קיבלנו את היכולת לשלוט ולהוביל את התיקון בכל רגע מהזמן מחדש,

 משועבדים וכפופים תחת מערכת הטבע והזמן.  

שם לא יצאו ישראל בכח עצמם אלא  מחידדנו לימוד נוסף מסדר היציאה ממצרים: כשם ש
הקב"ה הוא שהוציאם, כך בגלות הנפש, אין לאדם יכולת להוציא את עצמו ממעגל החטא,  

 ובכדי להשתנות הוא זקוק להשפעת הארה עליונה מהקב"ה. 

לאור הגאולה שהקב"ה יאיר בנו.    הכנהבודה שאנו עושים בימי השובבי"ם, היא רק  כל הע
 אנו פועלים את זיכוך הכלים, ועל ידי זה מאפשרים לשפע העליון לרומם אותנו ממצבינו.  

 שלשה צעדים שעלינו לעשות בכדי להיות ראויים לקבלת אור ה'.על במאמר הבא נלמד 

 לאורך זמן   יציאה שנעשית בקלות אין לה קיום  ▐

 :1וכך נאמר  , בפרשת בשלח מתחילה היציאה ממצרים בפועל

ְרעֹה ֶאת ָהָעם" ַ ח פ  ַ ל  ַ ש  י ָקרֹוב הּוא  ,ַוְיִהי ב ְ ים ּכִ ּתִ ִלש ְ ץ ּפְ רֶּ ְך אֶּ רֶּ י    ,ְולֹא ָנָחם ֱאלִֹהים ּדֶּ כ ִ

ְרֹאָתם ִמְלָחָמה  ֵחם ָהָעם ב ִ ן ִינ ָ ֶ בּו ִמְצָרְיָמהָאַמר ֱאלִֹהים פ  ָ  .ְוש 

ב ֱאלִֹהים ֶאת ָהָעם ַוי ַ  ֵ ר ַים סּוףס  ְדּבָ ְך ַהּמִ רֶּ  . "ּדֶּ

לא מוביל    כוונה תחילה, אבל הקב"ה ב'דרך ארץ פלישתיםדוקא 'לעבור  הפשוט הוא  גיון  יהה
  ונוח לשוב באותו הדרך למצרים   -  ": "כי קרוב הואהיא  והסיבה  ,את ישראל בדרך הקלה

 יהיה גם קל לחזור.    - )רש"י(. אם הדרך קלה ליציאה

 , הרי עם ישראל סבלו מאוד במצרים, מדוע שירצו לחזור לשם?!  הדבר ותמוה

לכך,   חושך!    'טוב'אלו שהרגישו  הרי  ובנוסף  במכת  לצאת ממנה, מתו  רצו  ולא  במצרים 
 למצרים?! שאלו שיוצאים כעת ירצו לשוב מהיכן נובע החשש הגדול 

כך  שאר מחובר אליה בלב. וישאפשר לצאת ממצרים מבחינה פיזית, ועדיין לה  ,מדנומכאן ל
הנפשגם   לגלות  לה   : בנוגע  יכול  להיאדם  ועדיין  מעשית,  מבחינה  מעוונותיו  שאר  יגמל 

ו נפשו,  במעמקי  אליהם  שמא  משועבד  בסכנה  הוא  אליהםיהוא  ממילא  של  חזור  ברגע   ,
 . חולשה

 
 יח. -שמות יג, יז 1



   ההכנה הראויה לקבלת התורה  - שלחבפרשת 

4 

 

 :2בדומה לכך מצינו בגמרא

שכל   ,]שפתוח מתחתיו[  ? מפני שדומה לאכסדרהאמפני מה נברא העולם הזה בה"

 .יצא]לתרבות רעה[ הרוצה לצאת 

ליה  אי טעמאומ רגל ]  תליא כרעיה? דאי הדר בתשובה מעיילי  בין  בפתח העליון 

 [. שבתוכו לגגו

דהבא ליטהר בעי ]  ! לא מסתייעא מילתא]פתח התחתון, שיצא ממנו[?  וליעייל בהך

 .[ הלכך עבדי ליה סיוע פתח יתירה  ,מפני יצר הרע  סיוע

מדוע    הגמרא,  התקש הולכן    שסגורה מכל צדדיה.  'םהצורה המושלמת היא אות  כלומר,  
 העולם הזה נברא באות ה'. 

 דבר זה בא ללמד שבעולם הזה יש לאדם יכולת ליפול.   ,אלא

ך סגורה היטב בשאר  ברא באות ח', שפתוחה מלמטה, א יאך לאור זאת, היה נכון שהעולם י
   ?מדוע בו נברא העולם? השמאלי של האות ה' יש פתח בחלק העליוןא"כ מדוע חלקיה. 

 דרך שם.  דווקא יחזור עליו שהרוצה לשוב בתשובה ללמדנו, 

משום שאם יחזור דרך אותו  מאותו הדרך שבו הוא נפל,    מלמטהוהסיבה שעדיף שלא יחזור  
טפס  י אם    ,עמל ויגיעה  לאחר  רקאלא  שוב.  משם  הוא יפול  יש חשש שמא  מקום שבו נפל,  

ניתן להסיק שהוא לא יחזור ליפול    -  אל הפתח העליון, וגם זה רק בצירוף סייעתא דשמיא
 שוב.

לה, אין : אם היציאה מהנפילה היא בדרך נוחה וקהנלמד מהפרשהשוב רואים את היסוד  
קיום תמידי ויהיה לה  זמן. בכדי שהיציאה תהיה מושלמת    -   ערובה שהיא תשמר לאורך 

 מוכרחים לעשותה בעמל וביגיעה, ובדרך חדשה.  

 היציאה הגמורה ממצרים היא רק "דרך המדבר ים סוף" ▐

על מנת למנוע את החשש שבני ישראל יחזרו למצרים,  מלמדת אותנו התורה הקדושה, ש
ר ַים סּוףאת ישראל " הקב"ה הוליך ְדבָּ ְך ַהמִּ רֶּ  ". דֶּ

ר ַים סּוף מה התוכן של אותו מסלול "  ,עלינו לברר ְדבָּ ְך ַהמִּ רֶּ ", כיצד הוא מונע את האפשרות  דֶּ
 לחזור שוב לתוך הגלות. 

 .  ביציאתנו מ'גלות הנפש', בימינו אנולעבודתנו מכאן שליך נוכל לה  ,וכשנבין ונפנים

 והרוח כהכנה לקבלת אור הנשמה תיקון הגוף הנפש   ▐

 במכילתא על פסוק זה פירשו:  

 . כדי לנסותם - "ים סוף"; כדי לצרפן - "המדבר" ; כדי ליגעם - "דרך"
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 ומבאר רבינו הגר"א: 

להכניע הרוח. ואחר   -להכניע הנפש, לנסותן    -  להכניע הגוף, ליגען  -פירוש: לצרפן  

 אור הנשמה[. -כך לקבל התורה ]

"כך היא דרכה של תורה פת במלח וכו' ועל הארץ תישן"   :וזהו שאמר התנא באבות

 זהו לצרפן, "וחיי צער תחיה" זהו לנסותן, "ובתורה אתה עמל" זהו ליגען. 

ורוח. ובכדי  יש באדם שלשה כלים שהנשמה צריכה להשפיע עלכלומר,   גוף, נפש,  יהם: 
 להכין את הכלים הללו לקבלת אור הנשמה, האדם צריך להצרף להתייגע ולהתנסות.

 :3ובזה מפרש הגר"א את המשנה באבות

 : כך היא דרכה של תורה

 זיכוך הגוף. -פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן 

 זיכוך הרוח. -וחיי צער תחיה 

 זיכוך הנפש.  -ובתורה אתה עמל 

מכניע את    'עמל התורה'אילו  מכניע את הרוח, ו  'צערחיי ה'הדברים טעונים ביאור, מדוע  
 הנפש?!  

על פניו היה צריך להיות הפוך, כי 'עמל התורה' הוא מתאים לכאורה לתיקון  
 ה'רוח' שהוא מרומם יותר. ו'חיי צער' מתאים שיכניע את הנפש. 

 מהותם של הגוף וחלקי הנשמה  ▐

   -נבאר את מהותם של הגוף וחלקי הנשמה 

הוא המעטפת החיצונית שלנו, ובכדי לחיות ולהתקיים הוא צריך אכילה    הגוף
 שתיה ושינה.  

היא הצרכים הרגשיים הבסיסים שיש לאדם. גם התינוק ברגע שנולד יש    הנפש 
 לו נפש ורצונות.  

מקומות היא זו שמעבירה את הארת הנשמה אל הנפש ומרוממת אותה ל  הרוח 
 חדשים.  

 היא ההארה העליונה שדוחפת את האדם להתעלות עוד ועוד.   הנשמה

כשאדם נפל ונכשל בחטאים, הוא נעשה חומרי וחשוך, וכתוצאה מכך אין לו יכולת נפשית  
ר  דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצ "  :4גמרא וכדברי חז"ל בלספוג את הארת הנשמה.  

 חשק ויכולת לקלוט דברים רוחניים. טוב". כשאדם נעשה חומרי אין לו 

רוח, צריך  -נפש-על מנת לצאת מהנפילה ולהחזיר את היכולת לקבל את הארת הנשמה בגוף
 לזכך את שלושת הכלים ולנקות אותם מזוהמת החטא. 
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 השגת פנימיות התורה לאמיתה היא מתנת חינם  ▐

 טרם נבאר את כלל דברי המשנה, נקדים בביאור דברי פתיחת המשנה: 

עולה וניצבת התמיהה: לכאורה היה  כשנדייק את לשון המשנה,  ",  תורה של    דרכה "כך היא  
 תורה"! מדוע מדובר על התורה ולא על הלומד?!הלומד של   דרכוצריך לומר "כך היא  

יכולת להשיג את התורה מעצמו. התורה היא לא   ידיעות'אלא שבאמת אין לאדם   ' אוסף 
כן "תורה בגויים אל    לעשל הקב"ה, גילוי מפנימיות רצונו. וגלויים וכתובים, אלא היא הגיונו  

גיון אין  יאת הטקסט הם יכולים לקרוא ולהבין, אבל להתחבר לפנימיות ההיתכן ש,  5תאמין" 
 להם יכולת. 

באופן טבעי אין לאדם יכולת להשיג את הטעם הפנימי של התורה ולהתחבר אליה. ורק על  
  ומצאת "יגעת    6תמידית, יש לו יכולת להשיג אותה. לכן אמרו ידי מתנה מן השמים בהשפעה  

ולא כתוצאה  משמים,  ההשגה באה במתנה בבחינת 'מציאה'    -תאמין", גם לאחר היגיעה  
 ישירה מהיגיעה. 

ים את הבקשה לזכות להשגת עומק דברי התורה בתחנונים  פונים ומתפללמאותה סיבה אנו  
 בשום נושא אחר: מופלגים ובצורה היסטרית שאין דומה לה 

ָ ָעֵלינו   דֹוָלה ִויֵתָרה ָחַמְלת  נו , ֶחְמָלה ג ְ ָ ה ֲאַהְבת   ,ַאֲהָבה ַרב ָ

נו   ֵ ֲעבו ר ֲאבֹוֵתינו   ,ָאִבינו  ַמְלכ  ֵדנו   ...ב ַ נו  ו ְתַלמ ְ ֵ ָחנ  ן ת ְ ֵ  ,כ 

נו  ְלָהִבין ו ְלהַ  ,ַרֵחם ָעֵלינו   ,ַהְמַרֵחם ,ָהָאב ָהַרֲחָמן ,ָאִבינו   ֵ ִלב  יל.  ְוֵתן ב ְ כ ִ  ש ְ

תפקידנו  אך  עצמו ללומד,  אשר מתגלה בהקב"ה  מאת  ההשגה של התורה היא גילוי  אמנם  
 . , וזה נושא המשנההוא להכין את הכלים לקליטת הגילוי הזה

", כלומר, זו הדרך שבה התורה תגלה  תורה של    דרכה"כך היא    :בזה נבין את לשון המשנה
 לו ויכין לה מקום ראוי לקליטת הגילוי. את עצמה אל הלומד: כשהוא יזכך את הכלים ש 

, האות ה' שעל ידה נברא העולםעל  יל  לע  וחז"ל שהובאדברי    ובזאת יבוארו היטב
   .דווקא ,ה מצד שמאל הוא בחלק העליוןהפתח שלש מה

כנגד האור   לבורא. הקו העליון הוא  בין הנברא  ח' מסמלת חיבור שלם  האות 
אלא הוא בא אינו תלוי בנו  שיורד אלינו אך  העליון, הקו הימני הוא כנגד השפע  

 נעשההקו השמאלי הוא החיבור שתלוי בעבודתנו ואילו  , ו'אתערותא דלעילא'ב
 .'אתערותא דלתתא'בעל ידינו 

בחלק העליון של הקו דוקא  פתח    נויששבה נברא ה'עולם הזה'  באות ה'  והנה  
שהעבודה שלנו היא   ,הרמז בכך הוא.  ובונים   עובדים  ,שבו אנו פועלים,  השמאלי

 ,מעלה, בעבודה מלמטה ללרק להכשיר את הכלים ולהכין את התשתית לחיבור
לא נעשה על   -  'אור העליון'אבל החיבור עצמו לולכן החלק התחתון הוא בנוי,  

 . שלנו פי הכנת הכליםל רק בסייעתא דשמיאאלא כולו  כלל ידינו
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 בהימנעות מתענוגים גשמיים   ' גוף'זיכוך ה  ▐

ולהכינם   לזכך את הכלים שלנו  נבאר את שלושת הצעדים שעלינו לעשות בכדי  ומעתה 
   :לקליטת אור הנשמה

 .  'גוף'הזיכוך הראשון הוא ל

 :7חז"ל אומרים 

יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך    ,תורה לתוך גופו  ו דבריעד שאדם מתפלל שיכנס

 .גופו

האדם מטבעו משתוקק להתענג. אך עומדות בפניו שתי אפשרויות כיצד לממש    הגוף של
 זאת: או על ידי מעדנים ותענוגים גשמיים, או על ידי חכמת התורה שיש בה עונג עילאי. 

גם תענוגים גשמיים וגם תענוגים רוחניים,    -אין לגוף יכולת להכיל שני מיני תענוגים יחד  
יּות    הם באים זה על חשבון זה. כאשר האדם משביע את עצמו בתענוגים גשמיים, אין לו ְפנִּ

 לעסוק בעניינים רוחניים עדינים ושכליים. 

ולכן ההכנה של כלי הגוף לקבלת הארת הנשמה, הוא באמצעות מיעוט בתענוגים. כנגד  
 החלק הראשון במשנה:  

 "פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן".

 וזה מה שנאמר בפרשתנו שהקב"ה העביר את כלל ישראל דרך ה'מדבר'. 

מהותו של ה'מדבר' הוא מקום המנוגב מכל טוב, ובכדי שנהיה ראויים לקבלת התורה אנחנו  
 מקום שאין בו תענוגים.  -לעבור תהליך צירוף וזיכוך ל'גוף' במדבר חייבים 

 בביטול הדעה האישית בפני דעת תורה   'נפש 'זיכוך ה  ▐

 .  'נפש'הזיכוך השני הוא ל

 .  'יגיעה'הדרך לעשות זאת היא באמצעות 

, והמקביל לכך במשנה הוא "בתורה  שהוא בכדי ל'יגע' אותם  -  "דרך"  בפרשתנו זה נקרא 
 אתה עמל".  

 "דרך"?! מושג ? ומה זה שייך להנפש כיצד עמל ויגיעת התורה מביא לתיקון ועלינו להבין, 

  -הביאור הוא 

 הוא ם  שאליההדעה שלו ומחשבותיו  כל אדם מגבש לעצמו דעה ודרך לפי מאורעות חייו, ו
 דרכי חייו. סגנון החשיבה שלו, וכפי 'אזור הנוחות' שלו, רגיל הם 

כמו כן, האדם אוהב שהוא נמצא במקום מסודר שהוא רגיל אליו, וזה נותן לו תחושת ביטחון  
 ורוגע. 

 זהו הבסיס האיתן של האדם.  -כל זה נמצא באדם בחלק הזה הנקרא 'נפש' 

 
מובא בשם המדרש בתוספות עבודה זרה קד    7

 ע"א ד"ה לא. 
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שבתו שהוא  ולפי סגנון מח  והנה, כשאדם לומד סוגיא ורואה פרט שלא הגיוני לפי הבנתו
הבסיסית עם הדעה  עיקש  שאר  ישתי אפשרויות: האחת, לה  בפניו, יש  היה רגיל אליו עד כה

של ה'מושכל  השניה, להיפך, לבטל את הדעה  האפשרות  . ו.. שלו, ולומר שהגמרא לא מובנת
ולנסות להבין את ,  ממחשבתו הבסיסית  , ולהבין שהגמרא ודאי הגיונית יותרהראשון' שלו

והוא מתחבר האמת   וכשזה מתיישב על לבו  המתגלה בתורה, עד שזה מתיישב על לבו. 
ל'דעת התורה' שהוא נחשף אליה, הרי היא נהפכת להיות חלק מאישיותו ומעתה זה גם חלק  

 . 8'נפשו', ומדעתו ממש מ

   , הלאה והלאה.דרגהאת מציאות 'נפשו' מדרגה לאדם מעלה וכך ה

המושכל הראשון של כל אדם בסוגיא הוא "דעת בעלי בתים היפך דעת תורה", 
 ופכה להיות "דעת תורה". ועל ידי הלימוד הוא צריך לשנות את דעתו ולה

האדם חייב לבטל את דעתו ואת המושכל הראשון שלו, ולקבל את דבר ה',    ,אך בשביל כך
 מל שיש לכל אדם ביגיעתו בתורה. זהו תמצית הע

דעתו,   את  לבטל  מעצמו,  לצאת  התורה!  בלימוד  מהאדם  שנדרשת  העמל  נקודת  היא  זו 
 ולהיות פתוח לקלוט את הדעה שהתורה מציבה למולו.  

הטבעית, ומכשיר אותה לספיגת אור התורה    'נפש'כשאדם עמל בתורה, הוא שובר את ה
 התורה מתגלית לו. הוא ראוי לכך שבשלימותה וטהרתה. ואז 

עיקר הקושי ביציאה לדרך היא לא הטרחה בצעידה  כי    ,העבודה הזו מקבילה ליגיעה ב"דרך"
המקום המוכר והבטוח. והרי זה ממש דומה ליגיעה הנדרשת הארוכה וכיוצ"ב, אלא היציאה מ

 .היציאה מהמושכל הראשון הנוח והבטוח - בעת העמל בתורה

הטבעית  הוא מאבד את היציבות  אזי    ,מבאר שכאשר אדם יוצא ממקומו  9המהר"ל 
 סכנה.  מצב של שלו ונכנס ל

המצוה ללוות את היוצא   10מהותזה גם    . ולכן היוצא לדרך מתפלל 'תפילת הדרך'
הוא זקוק לתמיכה בשעה שהוא יוצא מהמקום שבו הוא מבוסס משום שלדרך,  
 וחזק.

 סיונות יעל ידי עמידה בנ  ' רוח'זיכוך ה  ▐

 .'רוח'הזיכוך השלישי הוא ל

 .  'ים סוף'בשהיה להם  ' נסיון'זה נעשה על ידי ה

 ?' שבאדםרוח'החלק סיון מתקן את  יכיצד הנ 

 פשוטה:  אפשר להסביר זאת בצורה 

 ' נשמה'שם יש שני חדרים, חדר ימני המחובר ל  .היא כח הבחירה השוכן בלב האדם  'רוח'ה
 שבכבד.  'נפש'שבמח, וחדר שמאלי המחובר ל

 
אמר  "  במסכת ע"ז יט ע"א:  ועל זה אמרו חז"ל  8
הקדוש ברוך הוא  בתחילה נקראת על שמו של  רבא  

שמו  על  נקראת  ה' שנאמר    ולבסוף  חפצו   בתורת 
 ". יהגה יומם ולילה תורתו  וב

 . נתיבות עולם נתיב העבודה פרק י"ג  9
 . שם, נתיב גמילות חסדים פרק ה 10
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, והלב הוא המקום שבו  'נפש'לרצונות של ה  'נשמה'יש סתירה בין הרצונות של הבדרך כלל  
 ' מח', או להיפך, לגרור את ה'נפש'על ה  'נשמה'האם להשליט את הארת ה -מכריעה  'רוח'ה

 . 11הנמוכה 'נפש'העליון לשרת את ה

כנס  יאם להאמין בה' ולה  -  ים סוףבלהם  סיון כמו שהיה  ינעשה על ידי עמידה בנ   'רוח'תיקון ה
שלא מראים  ,  שאר מפוחדים מכוחות הטבעיולהח"ו  ים, או לכפור בו  ה  לבמסירות נפש א

 .  12מכאן   ויםפנים, מצרים מכאן 

היה   אאר לב  ניתןכך  צער תחיה".  ש  לא.  "וחיי  כנגד  הוא  זה  מוסיף, שתיקון  הגר"א  רבינו 
 והביאור האמור אינו מסביר את הקשר ל"חיי צער"! 

 ביטול כל אפשרות אחרת   ע"ירק   - לאור ה'   החיבור ▐

 בצורה שונה.  'רוח'לכן נראה לבאר את הדרך לתיקון ה

 -ונקדים 

 בתפילה אנו מבקשים: 

ֲעבו ר ֲאבֹוֵתינו   ְטחוּ ב ַ ּבָ ֶּ ֵדם  ְבךָ  ש  ַלמ ְ ים ַות ְ י ַחיִּ ֵדנו   ,ֻחּקֵּ נו  ו ְתַלמ ְ ֵ ָחנ  ן ת ְ ֵ  . כ 

נסיונות שעברו   שבעהשמופיעים בה  13בדומה לזה כותב רבינו בחיי בתחילת פרשת בשלח
 על עם ישראל: 

גמור כדי שיגדלו נפשם    נסיוןהכל היה    ,מקריהם במדברכי כל עניני ישראל ו   ,דע"

 ."כדי שיהיו ראוים לקבל התורהשהוא שרש האמונה,  הבטחון השכלית במדרגות 

 מדוע הבטחון בה' הוא סיבה לזכות לקבל את התורה?

ההסבר הוא, שבכדי לקלוט בתוכנו את אור התורה, עלינו להגיע לחיבור מלא עם ה', מתוך  
ואז התלות שיש לנו בה' גורם לחיבור  שלילה מוחלטת של כל אפשרות למשענת אחרת.  

 מושלם, וזוכים לקבל את התורה הקדושה והרוממה לתוך מוחנו החומרי. 

או ה' או הטבע, לא יהיה לו חיבור מלא   :עליהםסמך  יכל זמן שיש לאדם שתי אפשרויות לה
 ספג בו כראוי.יאל ה', וההארה שתשלח אליו לא ת

ל נשואה זדומה הדבר,  להיות  לאשה  מציאות  אין  פי התורה הקדושה  ה שעל 
ים, כי אם היה כן לא היה חיבור אמיתי עם אף אחד מהם. התורה הקדושה ילשנ

מוחל תלות  שיהיה  שצריך  בזאת  אותנו  בכדי  מלמדת  בבעלה  האשה  של  טת 
 להיות מושפעת ממנו כראוי. 

אז    -  ה להתקיים בכוחות הטבעותקו  כל  כאשר אדם עומד בפני צרה, המקום צר לו ואין לו
 מתאפשר החיבור המלא אל דבר ה'.

הוא מתחבר   -   שאין עוד אפשרות אחרתדהיינו  ,  'נקודת הקצה'רק כשאדם מגיע ל
 ממילא אל ה' באמונה עזה.

 
כבד לב "  :וזה הכוונה במה שנאמר בפרשת בא  11

 פרעה", כלומר הלב שלו הושפע מ'נפש' אשר ב'כבד'.  

השירים ב לה, על הפסוק   כדברי המדרש שיר 12
 "יונתי בחגווי הסלע". 

 שמות יג, יז.  13
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את זה גם אצל יהודים שרחוקים משמירת תורה ומצוות. כאשר הם מגיעים  רואים  
נצל מהם, בוקעת מפיהם בחוסר י למצבים מסוכנים שאין שום יכולת טבעית לה

 שיצילם.  ה'שליטה זעקת 'שמע ישראל' ותפילה ל

 באמצעות הישענות מוחלטת על ה' הוא תיקון הרוח   ▐

ה תיקון  של  הצורה  צער"  'רוח'זו  "חיי  לחיות  היא    -.  היחידה  שהאפשרות  צר  במקום 
 על הנהגת ה', מבלי כל אפשרות אחרת. ההישענות

: "אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים".  14חז"ל אומרים 
 לכאורה, אם באמת ה' מתכוון להציל אותו מהמצב הזה, מדוע הוא בכלל הכניסו לתוכו?! 

 : 15, בקריעת ים סוף עמדו ישראל באותו מצב, וכמו שמתואר במדרשבדומה לזה

ואין מקום לנוס לפניהם מפני    ,אותה שעה שרדף פרעה אחריהם והשיגם חונים על הים

   .ולא להפנות מפני חיות רעות ,הים 

והיה    ,ונכנסה לנקיקי הסלעים  , ליונה שבורחת מפני הנץ  ?למה היו דומין באותה שעה 

  !הרי הנץ ?תצא לחוץ !הרי הנחש ?תכנס לפנים -. הנחש נושף בה

אם הקב"ה התכוון לקרוע את הים ולהושיעם מצרתם, מדוע הוא הכניס  אף כאן יש לשאול: 
 אותם מלכתחילה למצב כה דחוק?! 

שענות מוחלטת  ילות לאדם אור עליון, מוכרחים להקדים לכך האלא שכאשר ה' מבקש לגַ 
סיון  ית אחרת. ולזה אפשר להגיע רק על ידי עמידה בנ על ה', חיבור גמור מבלי כל אפשרו

 וקושי מעין מה שהיה בקריעת ים סוף. 

.  16על אבינו שבשמים"   אלאאין לנו על מי להשען  שתהיה רק כשנחוש "העתידה  גם הגאולה  
 הדרך היחידה שבה אור ה' יכול להפציע ולגאול אותנו.   וז

זאת,  נעשה  לא  אם  אבל  עצמית.  פנימית  בעבודה  הזו  החיבור  לדרגת  להגיע  יכולים  אנו 
 ופחדים ח"ו.   צרותהקב"ה ידאג שנגיע לכך על ידי 

 הלכה למעשה  ▐

ולהכין את עצמינו להיות ראויים לקבל    בכדי לצאת מגלות הנפשזאת עלינו לזכור ולעשות:  
 ישורים: את אור ה' ותורתו, עלינו לפעול בשלשה מ

 על ידי מיעוט בתענוגים בימות החול. - 'גוף'זיכוך כלי ה

 על ידי עמל התורה וביטול הדעה האישית בפניה.  - 'נפש'זיכוך כלי ה

 על ידי הבטחון בה' וסילוק המשענת קנה רצוץ הטבעית.  - 'רוח'זיכוך כלי ה

 יתגלה עלינו. כשנשלים את זיכוך והכנת הכלים, נזכה בס"ד לקבלת התורה ואור ה' 
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