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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת שלח תשע"ה

"והיה באכרכם מרפם האלץ תלימו תלומה רה'"

 כוונת האכירה שוה רכר נחש במשנתם הטהולה
שר הלבי ל' זושא ולבי צבי הילש מזידיטשוב זי"ע

"זה כלל גדול, שכל דבר שאדם לובש או אוכל 

באותו  נהנה מהחיות שיש  הוא  בכלי,  או משתמש 

קיום  שום  היה  לא  הרוחניות  אותו  לולא  כי  הדבר, 

השייכים  קדושות  ניצוצות  שם  ויש  דבר,  לאותו 

אוהב  שהוא  אדם  שיש  טעם  וזה  נשמתו,  לשורש 

דבר זה, ויש אדם ששונא דבר זה ואוהב דבר אחר.

וכשהוא משתמש באותו כלי, או אוכל מאכלים 

אפילו לצורך גופו, הוא מתקן הניצוצות, כי אחר כך 

הוא עובד באותו כח הבא לגופו מאותו מאכל או 

מלבוש או שאר דברים, בזה הכח עובד להשי"ת, 

נמצא שעל ידי זה הם מתוקנים. לכך פעמים יארע 

שכשכלה כבר לתקן כל הניצוצות שהיו באותו דבר 

השי"ת  ממנו  לוקח  אז  נשמתו,  לשורש  השייכים 

אותו הכלי, ונותן לאחר ששייכים הניצוצות שיש 

באותו הכלי לשורש אחר".

"מה' מצעדי גבל כוננו ודלכו יפחץ"

ה',  בעבודת  נשגב  לקח  מזה  ללמוד  נשכיל 

ידע  מסוים,  במקום  דירתו  את  שקבע  אדם  כי 

נאמנה שכל זה הוא מאת ה' כמו שכתוב )תהלים 

מסבב  הקב"ה  כוננו",  גבר  מצעדי  "מה'  לז-כג(: 

"ודרכו  פלוני,  למקום  ללכת  שירצה  גבר  מצעדי 

יחפץ", אדם חושב שהוא חפץ ללכת לשם, ואינו 

שסיבב  הקב"ה  מצד  זה  כל  כי  להבין  משכיל 

ניצוצי  ויברר  שיתקן  כדי  מקום,  לאותו  שיגיע 

הנמצאים  נשמתו  לשורש  השייכים  הקדושה 

באותו מקום.

הכנסת  לבית  הולך  אדם  כאשר  בוקר  בכל 

כשאדם  אפילו  או  בכולל,  ללמוד  או  להתפלל 

אם  לחמו,  את  להרוויח  עסקים  לעשות  הולך 

ביתו שיוכלו  בני  לפרנס את  כוונתו לשם שמים 

צעד  בכל  הרי  ה',  מצוות  ולקיים  בתורה  לעסוק 

ניצוצי  ומעלה  מברר  הוא  עושה  שהוא  וצעד 

כבר  ומחכים  הדרך,  אם  על  הטמונים  קדושה 

אותם  ויעלה  יהודי  שיבוא  שנים  אלפי  לפעמים 

לשורשם מבירא עמיקתא עד לאיגרא רמא.

מוסיף על כך ה"עבודת ישראל", שלא נטעה 

עליה  בני  לאנשים  רק  היא  זו  שכוונה  לומר 

כי  הקדושה,  ניצוצי  העלאת  בעבודת  העוסקים 

האדם,  בני  לכל  מיועדת  היא  דבר  של  לאמיתו 

בחורים וזקנים, ובלשון קדשו:

שכתוב,  הפסוקים  שאר  נבאר  "ומעתה 

פירוש,  תרומה,  תרימו  חלה  עריסותיכם  ראשית 

שלא יאמר האדם, הנה אנכי עדיין רך בשנים ויש 

עת לכל חפץ, כשאזקין אשוב לעבוד אותו יתברך 

בהגבהת הניצוצין קדישין, אבל עתה כתיב )קהלת 

הכתוב  אמר  ולזה  בילדותך.  בחור  שמח  יא-ט( 

לא כן, רק ראשית עריסותיכם תרימו תרומה, כי 

כשהאדם  והבחרות  הילדות  בימי  העבודה  עיקר 

שלם בכוחו, והוא הראשית לקדש מנעוריו".

ביאול עבודת העראת ניצוצי קדושה 

בדברות  ונשתעשע  שנתעמק  טרם  והנה 

קדשו של הרבי ר' זושא, דבר בעתו מה טוב לקרב 

העלאת  של  הקדושה  העבודה  השכל  אל  קצת 

ניצוצי הקדושה, אשר בדרך כלל הרבה מהמוני 

העם בורחים מזה, בחשבם כי עבודה זו היא רק 

לבני עליה, ומדברי ה"עבודת ישראל" הרי למדנו 

כי עבודה זו שייכת לכל אדם קטון כגדול, שעל 

עריסותיכם  "ראשית  באומרו:  הכתוב  רמז  כך 

ישראל"  ה"עבודת  כדברי  תרומה",  תרימו  חלה 

והבחרות  הילדות  בימי  העבודה  עיקר  "כי  הנ"ל: 

כשהאדם שלם בכוחו".

לכן הבה נתבונן במה שהביא בספר "בעל שם 

טוב" )פרשת ויחי אות ה( בשם הבעל שם טוב הקדוש 

לאדם  שיתגלגל  הקב"ה  מסבב  לפעמים  כי  זי"ע, 

לעסק  שמים  לשם  בו  שישתמש  כדי  פלוני,  חפץ 

התורה ועבודת השם, ועל ידי זה הוא זוכה לברר 

שהיו  נשמתו  לשורש  השייכים  הקדושה  ניצוצי 

טמונים באותו חפץ, ואחרי שגמר לברר את חלקו 

החפץ  את  שימכור  הקב"ה  מסבב  חפץ,  מאותו 

בו  להשתמש  צריך  שהוא  אחר,  לאיש  שיתנו  או 

ולהעלות ניצוצי קדושה השייכים לשורש נשמתו, 

והנה הם דברי הבעל שם טוב כפי המבואר שם:

בפרשתנו פרשת שלח אנו למדים על מצות 

משה  אל  ה'  "וידבר  טו-יז(:  )במדבר  חלה  הפרשת 

לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם בבואכם 

והיה  שמה,  אתכם  מביא  אני  אשר  הארץ  אל 

באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה', ראשית 

כן  גורן  עריסותיכם חלה תרימו תרומה כתרומת 

לה'  תתנו  עריסותיכם  מראשית  אותה,  תרימו 

תרומה לדורותיכם".

ב"עבודת ישראל" למגיד הקדוש רבי ישראל 

זי"ע,  זושא  ר'  הרבי  בשם  מביא  זי"ע  מקוז'ניץ 

האכילה  עבודת  על  אלו  קודש  מקראי  לפרש 

שהאריך  מה  פי  על  נפש,  לכל  השוה  באופן 

עקב(,  )פרשת  המצות"  ב"שער  האריז"ל  רבינו 

קדושה  ניצוצי  לברר  היא  האכילה  תכלית  כי 

כאן  הכתוב  לנו  רמז  המאכלים,  בתוך  הנמצאים 

לכוון  מסוגלים  כמונו  פשוטים  אנשים  גם  איך 

כוונת האכילה כדי להעלות ניצוצי קדושה, והנה 

הדברים בלשון קדשו: 

זיסל  משולם  מהו"ר  הקדוש  הצדיק  "הנה 

לפי  בתאוותו  אוכל  כשהאדם  אמר,  מאניפאלי 

ושתיה,  אכילה  בלא  לחיות  אפשר  שאי  דמיונו, 

בוודאי מן הנמנע שירים ניצוצי הקדושה שבתוך 

המאכל למעלה, רק אם האדם חכם ומשכיל על 

ברוך  הבורא  אם  בוודאי  הלא  בלבו,  ואומר  דבר 

אפשר  היה  בוודאי  אכילה,  בלי  שנחיה  רצה  הוא 

הוא  ברוך  שהבורא  אלא  עתה,  כמו  להתקיים 

ועל  אכילה,  ידי  על  חי  כל  נפש  להחיות  רצונו 

שאני  וטהרה  בקדושה  לאכול  מוכרח  אני  זה  ידי 

עושה רצונו בזה, ואז יש בכח אדם להרים ניצוצין 

קדישין לשורשם.

וזה פירוש הפסוק, בבואכם אל הארץ, דהיינו 

מביא  אני  אשר  נאמנה,  ותדעו  הארציות,  אל 

אתכם שמה, כי אני הבאתי אותך לזה, שהרעבון 

והצימאון מאת השי"ת והשביעה גם כן מאתו, אז 

לה',  תרומה  תרימו  הארץ  מלחם  באכלכם  והיה 

ותגביהו הניצוצין קדישין למעלה".
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מהרי"א  הרה"ק  שכתב  מה  וראה  בא 

פרקי  על  חסד"  "נוצר  בספר  זי"ע  מקמארנא 

את  "אהוב  מ"י(:  פ"א  )שם  המשנה  לפרש  אבות 

המלאכה", והנה לשון קדשו:

"מרן הבעש"ט הזהיר על זה לעסוק ביחודים 

יש לה  וכל נשמה  בכל עשיית מלאכה שבעולם, 

בקביעות  עוסק  יש  ולכן  מלאכה,  באיזה  שורש 

צריך  אחד  וכל  אחרת,  במלאכה  ויש  זו  במלאכה 

די  חכם  תלמיד  אבל  מלאכות,  מיני  בכל  לעסוק 

לו בטל תורה, כי עסק התורה מברר כמו העוסק 

ידי  על  הנשמות  וכשתעלה  ביחודים...  במלאכה 

דעתך,  וירחיבו  הנשמות  בך  יתדבקו  אז  מלאכה, 

וימשיכו לך מוחין חדשים אור חדש.

משה  מו"ה  הצדיק  דודי  ששאל  כמו 

הקדוש  צבי  רבינו  דודי  מורי  את  ]מסאמבור[ 

]מזידיטשוב[, שהוא הולך לפעמים לאיזה עסק 

להתפלל  ועומד  לביתו  כשבא  כך  ואחר  לכפר, 

מנחה, כמעט שהוא בטל ממציאות מגודל האור 

טועה  שהוא  עצמו  וחשד  האש,  והתלהבות 

מצד  אינו  שמא  תמיד  ]שמפחד  הצדיק  כדרך 

לך,  יקשה  אל  אחי  רבינו:  לו  והשיב  הקדושה[, 

השדה  עשבי  בכל  שיש  והניצוצין  הנשמות  כי 

ובעסק שעסקת מתדבקין בך, והן הם המלהיבין 

אותך. וזהו מאמר התנא אהוב את המלאכה".

 "לעבים גם צמאים
נחשם בהם תתעטף"

זי"ע עם הוספת  זושא  ר'  נחזור לדברי הרבי 

האכילה  כוונת  שורש  כי  ישראל",  ה"עבודת 

בשעת  לזכור  הוא  כזקן,  בחור  נפש  לכל  השוה 

יכולים  היינו  רוצה  היה  הקב"ה  אם  כי  האכילה, 

רצה  שכך  אלא  ושתיה,  אכילה  בלי  גם  לחיות 

נוכל להתקיים בלי אכילה ושתיה,  הקב"ה שלא 

כדי שנוכל לתקן בזה ניצוצי הקדושה המוסתרים 

בתוך המאכלים.

אני  אשר  הארץ  אל  "בבואכם  נאמר:  כך  ועל 

האכילה  בשעת  שנזכור  שמה",  אתכם  מביא 

לאכול,  שנצטרך  כך  לידי  אותנו  הביא  שהקב"ה 

נמצא כי באכילתנו אנו ממלאים את רצון ה', ועל 

רצון  את  למלא  כדי  אוכלים  שאנו  זו  כוונה  ידי 

הקב"ה: "תרימו תרומה לה'", נזכה לתקן ולהעלות 

את ניצוצי הקדושה שבתוך המאכלים.

מושג  מקבלים  אנו  הקדושים  דבריו  פי  על 

חדש על מה שכתוב )משלי ג-ו(: "בכל דרכיך דעהו 

והוא יישר אורחותיך". אשר מזה למדו חכמינו ז"ל 

שצריך לייחד כל מעשיו לשם שמים, כמו שפסק 

המחבר להלכה בשלחן ערוך )או"ח סימן רלא(:

"בכל מה שיהנה בעולם הזה, לא יכוין להנאתו 

דרכיך  בכל  כדכתיב  יתברך  הבורא  לעבודת  אלא 

יהיו  מעשיך  כל  שם(  )אבות  חכמים  ואמרו  דעהו, 

כגון  רשות  של  דברים  שאפילו  שמים,  לשם 

והקימה...  והישיבה  וההליכה  והשתיה  האכילה 

וכל צרכי גופך יהיו כולם לעבודת בוראך או לדבר 

הגורם עבודתו".

כוונת הכתוב היא:  זושא  ר'  ולפי דברי הרבי 

"בכל דרכיך" – כאשר אתה עוסק בעניני העולם 

הזה, "דעהו" – דע את הקב"ה שהוא יתברך ברא 

ידיעה  ידי  ועל  אותך כך שתצטרך לעסוק בהם, 

אורחותיך",  יישר  "והוא  לך,  מובטח  זו  וכוונה 

שהקב"ה יסייע לך לתקן כל מה שתעסוק בעניני 

העולם הזה, מאחר שכוונתך למלא את רצון ה' 

שברא אותך לעסוק בהם.

ויש להביא סימוכין לרעיון נשגב זה של הרבי 

טוב"  שם  "בעל  בספר  שהביא  ממה  זושא,  ר' 

יתרו אות כו( בשם הבעל שם טוב הקדוש  )פרשת 

זי"ע לפרש הפסוק )תהלים קז-ה(:

תתעטף.  בהם  נפשם  צמאים  גם  "רעבים 

ברא  למה  והוא  ונורא,  גדול  סוד  בכאן  פירש 

להם  תאב  שאדם  ומשתה,  מאכל  עניני  הקב"ה 

לאכול ולשתות, והטעם שהם ממש ניצוצי אדם 

ובחי  ובצומח  בדומם  מתלבשים  שהם  הראשון 

וכל  בקדושה...  לדבק  חשק  להם  ויש  ובמדבר, 

ממש  הוא  ושותה,  אוכל  שאדם  ושתיה  אכילה 

חלק ניצוצות שלו שהוא צריך לתקן".

מבואר מזה כי מה שאמר דוד המלך: "רעבים 

ללמד  נתכוון  תתעטף",  בהם  נפשם  צמאים  גם 

אותנו דעת, שנזכור תמיד כי מה שברא הקב"ה 

"רעבים גם צמאים",  בני אדם באופן כזה שיהיו 

כי  תתעטף",  בהם  "נפשם  היא,  לכך  הסיבה 

והרי  המאכלים,  בתוך  מתלבשים  נפשם  ניצוצי 

כי  זושא,  ר'  הרבי  דברי  עם  להפליא  מתאים  זה 

ה'  מאת  הינם  והצמא  שהרעב  הידיעה  עצם 

ולשתות  לאכול  שיצטרך  כך  האדם  את  שברא 

ויתקן בכך את המאכלים, הוא כבר סגולה בדוקה 

שבזכות הידיעה יתקן ויעלה את ניצוצי הקדושה 

בתוך המאכלים.

 "השותה מים רצמאו
מבלך שהכר נהיה בדבלו"

יומתק  האמור  פי  על  כי  וראה  בא  ועתה 

"השותה  )ברכות מד.(:  לבאר מה ששנינו במשנה 

נקדים  בדברו".  נהיה  שהכל  מברך  לצמאו  מים 

חיים  רבי  להרה"ק  קדושה"  ב"שערי  שכתב  מה 

כי  האריז"ל,  רבו  בשם  ב(  שער  )ח"א  זצ"ל  ויטאל 

נפש האדם מורכבת מארבעה יסודות אש, רוח, 

רעות  המדות  כל  נמשכות  שמהם  עפר,  מים, 

איך  והולך  מפרט  שהוא  כפי  האדם,  שבנפש 

ממנו  האש  יסוד  רעה.  מדה  נמשכת  יסוד  מכל 

נמשכת הגאוה והכעס. יסוד הרוח ממנו נמשכים 

לשון  שקרים,  בטלים,  דברים  אסורים,  דיבורים 

מדת  נמשכת  ממנו  העפר  יסוד  ורכילות.  הרע 

העצבות והעצלות לעבודת ה'.

ואילו על יסוד המים הוא מבאר: "יסוד המים 

כל  כן המים מצמיחין  כי  ממנו תאות התענוגים, 

לגזול  החמדה  שתים,  ותולדותיה  תענוג,  מיני 

בהם,  להתענג  לו  אשר  וכל  ואשתו  חבירו  ממון 

והקנאה כי יקנא בחבירו אשר לו ממון רב וכיוצא 

הקדושים  מדבריו  מבואר  בו".  להתענג  בזה 

תענוג  מיני  כל  המצמיחים  המים  מיסוד  כי 

מתעוררות באדם תאוות ותענוגי עולם הזה, ועל 

יסוד המים  האדם מוטלת החובה להשתלט על 

שלא ליהנות מעניני עולם הזה רק כפי רצון ה'.

על פי הקדמה זו מפרש בעל שו"ת קול אריה 

)ב"ר פז-ח(:  כוונת המדרש  )בהקדמתו( כמין חומר 

וינס  בידה  בגדו  ויעזוב  בזכות  וינוס,  ראה  "הים 

ויצא החוצה". וצריך להבין מהו השכר מדה כנגד 

מדה. אך לפי האמור הביאור בזה, כי בזכות יוסף 

בקרבו,  אשר  התאוה  יצר  על  שהשתלט  הצדיק 

שבנפש  המים  מיסוד  הוא  התאוה  שורש  אשר 

האדם, והנה עזב בגדו אצלה וינס ויצא החוצה, 

 הלבי ל' זושא: כוונת האכירה היא רזכול שהקב"ה
בלא אותנו כך שנצטלך ראכור ובכך אנו ממראים לצון ה'

 "בבואכם אר האלץ", כאשל תעסקו בעניני אלציות
תזכלו תמיד, "אשל אני מביא אתכם שמה"

 עבודת ישלאר: עצת הלבי ל' זושא היא רא לק
ראנשים גדורים ארא גם ראנשים בימי הירדות והבפלות

 "בכר דלכיך דעהו" – בכר דלכיך בעניני העורם הזה
דע את הקב"ה שבלא אותנו כך רהשתמש בהם
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על ידי זה זכו ישראל מדה כנגד מדה להשתלט 

גם כן על המים ויבקעו המים.

חכמינו  שרמזו  זהו  כי  לומר  יש  כן  כי  הנה 

שאז  לצמאו",  מים  "השותה  קדשם:  בלשון  ז"ל 

מים  שותה  בהיותו  שמא  החשש  מתעורר 

לצימאון, יתעוררו בו התאוות שהן מיסוד המים. 

שהכל  "מברך  נפלאה:  עצה  כך  על  לנו  נתנו  לכן 

נהיה בדברו". פירוש, שבשעת הברכה הוא מזכיר 

כי עצם הדבר שיש לאדם תאווה לאכול ולשתות 

זה  והרי  בדברו",  נהיה  "שהכל  משום:  רק  הוא 

שמה",  אתכם  מביא  אני  "אשר  בבחינת:  ממש 

הקדושה  ניצוצי  כל  להעלות  יזכה  זה  ידי  ועל 

שבמים בבחינת: "תרימו תרומה לה'".

 הקשל בין עבודת אכירה
רמצות החלשת פרה

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

דוקא  הכתוב  רמז  מדוע  זושא,  ר'  הרבי  לדברי 

להעלות  איך  לכהן,  חלה  הפרשת  במצות  כאן 

ידי האמונה:  ניצוצי קדושה בשעת האכילה על 

ברא  שהקב"ה  שמה",  אתכם  מביא  אני  "אשר 

יסוד  פי  אותנו כך שנצטרך לאכול ולשתות, על 

נפלא שכתב ב"ישמח משה" )פרשת תרומה( לבאר 

ומעשר  לכהן  תרומה  לתת  הקב"ה  שצוה  הענין 

ללוי, והנה לשון קדשו:

קדושה,  ניצוצי  יש  ]דבר[  בכל  כי  הוא  "והענין 

צומח,  דומם,  ממדרגת  להעלותם  תיקון  וצריכים 

לעמוד  יוכל  אדם  כל  לא  והנה  מדבר.  למדרגת  חי, 

בסוד ה' לתקן בכוונת אכילה, ואלו הכהנים נתייחדו 

לשרתו, והלוים למטה מהם, כמו שנאמר )דברים יז-ט( 

ובאת אל הכהנים ואל הלוים וגו'. על כן צוה השי"ת 

להפריש התרומה לכהן, ומשגיח בחסדו יתברך שמו 

ראשית  נקרא  כן  על  בזה,  יתעטף  הניצוץ  שמבחר 

כמו )עמוס ו-ו( וראשית שמנים ימשחו, ועל כן נחרץ 

עונש גדול לזר האוכלו שלא יתחלל קדושתו, ועל 

במעשר,  הקלים  והניצוצות  עליה,  קדושה  שם  כן 

ומהבהמה המנות לכהנים".

ביאור  זהו  כי  משה"  ה"ישמח  ומבאר 

ידי  על  כי  הרמה,  מלשון  שהוא  "תרומה"  השם 

הם  ובטהרה  בקדושה  אותה  אוכלים  שהכהנים 

מרימים ניצוצי הקדושה לה'. מוסיף על כך נכדו 

הארץ(  אל  בבואכם  )ד"ה  בפרשתנו  לב"  ה"ייטב 

בלשון קדשו:

"ואני אוסיף תבלין, כי על ידי שהכהנים ירימו 

המובחר והראשית שבו למעלה, כולא בתר רישא 

גרירא, ונקל להבעלים להעלות גם הנשאר בדבר 

ההוא לשורשו באכילתן, ובשגם כי על ידי מצות 

הפרשה ונתינה לכהנים בעשותו מצות ה', שורה 

רוח קדושה על הדבר ההוא, והוא מסייע ותומך 

ביד הבעלים לאכלו לשם שמים ולהעלות הנשאר 

והנותר בו למעלה".

"והיה באכלכם  הנה כי כן זהו פירוש הפסוק: 

מלחם הארץ", כאשר תאכלו את המזון של הארץ, 

שהם ניצוצי הקדושה שהארץ ניזונת מהם, "תרימו 

תרומה לה'", תזכו להעלות את ניצוצות הקדושה 

שהם  לכהנים  תרומה  החלה  את  שתתנו  ידי  על 

מרימים את ניצוצות הקדושה באכילתם, ועל ידי 

הקדושה  ניצוצי  את  להעלות  אתה  גם  תזכה  זה 

מתוך שאר העיסה שאתה אוכל. אלא שה"ייטב 

לב" מתמה על כך:

שישראל  בזמן  ניחא  הא  להבין,  יש  "ואמנם 

מה  הגלות  בזמן  אבל  אדמתן,  על  שרויים 

כי  הקדושים,  הניצוצות  להעלות  לעשות  עלינו 

ומעשרות  תרומה  דיני  אין  הרבים  בעוונותינו 

שאמרו  דרך  על  לומר  וצריך  לארץ.  בחוץ  נוהג 

הקריב  כאילו  עולה  בתורת  העוסק  קי.(  )מנחות 

מצות  לקיים  שרצוננו  ידי  על  כאן  כן  כמו  עולה, 

ושורפין  מפרישין  ובחלה  ומעשרות,  תרומות 

אותן, )קידושין מ.( המחשבה טובה הקב"ה מצרפה 

כמאז  עליה  הקדושים  להניצוצות  ויש  למעשה, 

המעשה  שאין  הגם  המעשה,  ידי  על  קדם  מימי 

עושה  זה  כל  עם  המעשה,  דוגמת  אלא  ממש 

פעולה כגוף המעשה, מחמת שכבר נעשה מעשה 

כזה בהיותנו על אדמתנו".

דבריו  להבין  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  מעתה 

שבית  בזמן  כי  זושא,  ר'  הרבי  של  העמוקים 

המקדש היה קיים על ידי שנתנו את החלה לכהן, 

הקדושה,  ניצוצי  כל  נתלבשו  חלה  באותה  ושם 

לכן היה הכהן יכול להעלותם בקדושת אכילתו, 

כי  החלה  את  שורפים  שאנו  הזה  בזמן  אולם 

יכול לאכול את החלה, איך נעלה את  אין הכהן 

ניצוצי הקדושה מן המאכלים.

של  אלו  בפסוקים  הקב"ה  לנו  רמז  לכן 

מצות חלה, כי באמת יש בכח כל אדם להעלות 

"בבואכם  היא:  כך  על  והעצה  קדושה,  ניצוצי 

ארציות  בעניני  תעסקו  כאשר  הארץ",  אל 

שמה",  אתכם  מביא  אני  "אשר  נאמנה,  תדעו 

שנצטרך  כך  לידי  אותנו  שהביא  הוא  שהקב"ה 

לאכול ולשתות, ועל ידי ידיעה ואמונה זו, "והיה 

באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה'", תעלו 

ניצוצי קדושה.

עתה  גם  בכוחנו  שיש  מה  כי  להוסיף  ויש 

קדושה,  ניצוצי  ולהעלות  ולשתות  לאכול  בגלות 

מפרישים  שאנו  בזכות  לב"  ה"ייטב  כדברי  הוא 

יכולים  שהיינו  הלוואי  משתוקקים  ואנו  חלה, 

ובטהרה,  בקדושה  שיאכלנה  לכהן  אותה  לתת 

אי  כי  בגלות  לכהן  לתתה  יכולים  אנו  שאין  אלא 

אפשר לאוכלה בטהרה משום שאין לנו אפר פרה 

להיטהר בו, אך עם כל זאת בזכות הפרשת החלה 

ניצוצי קדושה  לנו הקב"ה הכח להעלות  משפיע 

כוונה  ידי  על  זושא  ר'  הרבי  כדברי  בגלות,  גם 

נשגבה זו של: "אשר אני מביא אתכם שמה".

כוונת האכירה "כי פחץ פסד הוא"

דבריו  שאת  ביתר  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

האדם  אם  למה  זושא,  ר'  הרבי  של  העמוקים 

שהביא  זה  הוא  שהקב"ה  אכילתו,  בשעת  זוכר 

אותנו לאכול ולשתות בבחינת: "אשר אני מביא 

"והיה באכלכם מלחם  לו,  אתכם שמה", מובטח 

ניצוצי  לברר  שיזכה  לה'",  תרומה  תרימו  הארץ 

עוד  שמצינו  מה  פי  על  האוכל,  מתוך  קדושה 

כוונה יקרה בעבודת האכילה, במשנתו הטהורה 

מזידיטשוב  הירש  צבי  רבי  האלקי  המקובל  של 

זי"ע, כפי שהביא בשמו חתנו הרה"ק רבי יהודא 

צבי מראזלא זי"ע בספרו "עמוד התורה" )מאמר 

קדשו:  בלשון  יד(  אופן  שרה  חיי  פרשת  הליקוטים 

"קיבלתי ממורי חותני הקדוש, אשר שורש כוונת 

מהחפץ  חסד  לקבל  עצמו  להכין  היא,  האכילה 

חסד, אשר זה רצון בעל החסד".

מפי  הידוע  פי  על  הקדושים  דבריו  ביאור 

סופרים וספרים הקדושים, כי מה שברא הקב"ה 

כי הקב"ה  לברואיו,  להיטיב  כדי  הוא  את העולם 

זולתו.  עם  להיטיב  הטוב  ודרך  הטוב  שורש  הוא 

 מהלצ"ה מזידיטשוב: כוונת האכירה היא רמרא את לצון
הקב"ה שבלא את העורם כדי רהיטיב רבלואיו

 ביאול הילושרמי: "עתיד אדם ריתן דין ופשבון
ער כר שלאת עינו ורא אכר", כי הוא מונע מהקב"ה רהיטיב רו

 "טעמו ולאו כי טוב ה'", כשטועמים מאכרים צליך רכוון
רמרא את לצון ה' הטוב שלוצה רהיטיב רבלואיו

 בער שם טוב: כוונת התחרה היא רגלום בכך
נפת לופ רהקב"ה שבלא את העורם כדי רהיטיב רבלואיו
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)עץ חיים שער  ומקור הדבר בכתבי רבינו האריז"ל 

לברוא  שמו  יתברך  ברצונו  "כשעלה  פ"א(:  הכללים 

את העולם, כדי להיטיב לברואיו ויכירו גדולתו".

גדול  יסוד  הוא  זה  דבר  כי  וראה  בא  ועתה 

כמו  התפלה,  בכוונת  טוב  שם  הבעל  בתורת 

זי"ע  מליניץ  גדליה  רבי  הרה"ק  בשמו  שהביא 

ב"תשואות חן" )פרשת וישב(:

על  זצוק"ל,  טוב  שם  הבעל  בשם  "שמעתי 

להקב"ה,  כביכול  נוגע  התפלה  שענין  ז"ל  אמרם 

מה  שכינה  בצער,  ישראל  כשרשעי  אפילו  כי 

עולמו  בבריאת  כוונתו  כי  מראשי,  קלני  אומרת 

היתה להיטיב לנבראים כי חפץ חסד הוא, נמצא 

מתקיים  להיות  גבוה  צורך  הוא  התפלה  שענין 

רצונו יתברך שמו להיטיב לנבראים".

כלומר כשהאדם מתפלל על צערו, הוא צריך 

להתפלל לא על צערו הגשמי למטה אלא בעיקר 

על צער השכינה, שהרי מכיון שהקב"ה ברא את 

העולם כי חפץ חסד הוא להיטיב לברואיו, אם כן 

כשיש לאדם צער יש להקב"ה גם כן צער שאינו 

התפלה  כוונת  עיקר  ולכן  לזולתו,  להיטיב  יכול 

זה  ידי  שעל  כדי  טוב,  רב  שפע  להמשיך  היא 

יתמלא רצונו יתברך הרוצה להיטיב לברואיו.

ויש להעיר כי ענין זה מובא גם ב"עבודת ישראל" 

)פרשת ויגש( בשם רבו המגיד הקדוש הרבי ר' דוב בער 

ממעזריטש ממלא מקומו של הבעש"ט זי"ע:

"ושמעתי מפה קדוש אדמו"ר הגאון מוהד"ב 

שצריך  תפלה,  דרך  לנו  הורה  הכתוב  כי  זצ"ל, 

ולהמשיך  ישראל,  בני  עבור  להתפלל  הצדיק 

די  איש  ולכל  לעקרות  ופקידה  לחולים  רפואה 

מחסורו אשר יחסר לו. אכן כאשר הצדיק מתפלל 

על איש פרטי, לפעמים ח"ו יש קטרוג על אותו 

הצדיק  תפילת  ומעכב  חטא,  איזה  עבור  פלוני 

מלעשות רושם ומלפעול פעולתו.

לכן יש תקוה להתפלל הכל במחשבתו הרצויה 

למען כבוד ה', כי איתא בגמרא על דמן של רשעים 

קלני  מראשי  קלני  אומרת  מה  שכינה  שנשפך, 

מזרועי, קל וחומר לדמן של צדיקים חלילה, אם כן 

יש להתפלל בכוונה זאת, דהיינו כי כל ההשפעות 

שאני רוצה להביא לעולם, הוא עבור כבודך יתברך 

לך תענוג מההשפעה,  ויהיה  ותתעלה,  שתתנשא 

כי יותר ממה שהעגל רוצה לינק כו'. והנה בתפלה 

שזה  אפילו  כי  המקטריגים,  פי  נסתם  זו  דרך  על 

האיש אינו ראוי במעשיו לקבל שפע רחמנות, אבל 

בודאי הקב"ה ראוי להשפיע, למען יתרומם כבודו 

ולמען תענוגו בהשפעה".

מפרש  בהעלותך(  )פרשת  ישראל"  ב"ישמח 

"חסידים  ל:(:  )ברכות  המשנה  חומר  כמין  בזה 

ומתפללין,  אחת  שעה  שוהין  היו  הראשונים 

כלומר  שבשמים".  לאביהם  לבם  שיכוונו  כדי 

"שיכוונו  התפללו:  התפלה  שלפני  שעה  באותה 

לבם לאביהם שבשמים", שיזכו להתפלל לא על 

עצמם אלא על אביהם שבשמים, למלאות רצונו 

להיטיב לברואיו.

  כוונת האכירה רמרא
את לצונו רהיטיב רבלואיו

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין דבריו 

הנפלאים של הרה"ק מהרצ"ה מזידיטשוב זי"ע, 

חסד  לקבל  עצמו  "להכין  היא:  האכילה  שכוונת 

מהחפץ חסד, אשר זה רצון בעל החסד". הכוונה 

בזה שיאכל ויתענג באכילתו בכוונה לשם שמים, 

כדי למלא בכך את רצון הקב"ה להיטיב לברואיו, 

שהרי מטעם זה ברא את המאכלים הטובים כדי 

להנות בהם את בריותיו. 

ששנינו  מה  בזה  להבין  יומתק  מאד  ומה 

בתלמוד ירושלמי )קידושין מח:(: "עתיד אדם ליתן 

דין וחשבון על כל שראת עינו ולא אכל". ומפרש 

לחזור  לבו  נותן  שאינו  "משום  משה":  ה"פני 

שברא  הוא,  ברוך  השם  ולהודות  לברך  אחריהן 

שאינו  וכמו  אדם,  בני  בהן  להחיות  אלו  מינים 

ומסיים  הוא".  ברוך  יתעלה  טובתו  בעיניו  נחשב 

שמועתא,  להדא  חשש  לעזר  "רבי  בירושלמי: 

ואכיל בהון מכל מילה חדא  ליה פריטין  ומצמיח 

זו,  לשמועה  חשש  לעזר  רבי  פירוש,  בשתא". 

פירות  מיני  כל  מהן  לקנות  פרוטות  מקבץ  והיה 

שהיה אוכל מכל פרי פעם בשנה.

מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי  אך 

כדי  העולם  את  לברוא  ברצונו  עלה  שהקב"ה 

להיטיב לברואיו, נמצא שכל המאכלים והפירות 

שברא הקב"ה הם רק כדי להיטיב לברואיו, ולכן 

אם האדם רואה איזה מאכל ואינו רוצה לאוכלו, 

מלהיטיב  מהקב"ה  כביכול  מונע  הוא  הרי 

כך.  על  הדין  את  לתת  עתיד  והוא  לברואיו, 

"כל היושב  )תענית יא.(:  ומטעם זה שנינו בגמרא 

בתענית נקרא חוטא".

הרה"ק  של  זו  בכוונה  נתבונן  כאשר 

מה  על  חדש  ביאור  להבין  נשכיל  מזידיטשוב, 

בעת  לכוון  הנ"ל,  ערוך  בשלחן  להלכה  שנפסק 

עסקו בעניני העולם הזה לקיים מה שכתוב: "בכל 

"בכל  בזה:  הכוונה  המבואר  ולפי  דעהו",  דרכיך 

מעניני  וליהנות  לעסוק  הולך  שאתה   - דרכיך" 

העולם הזה, "דעהו" - דע את הקב"ה, לכוון שכל 

ההנאות שלך הן רק כדי להשלים את רצונו של 

בעל החסד החפץ להשפיע מחסדו לזולתו.

ויש לרמז ענין זה במה שאמר דוד המלך )תהלים 

לד-ט(: "טעמו וראו כי טוב ה'" - "טעמו" כאשר אתם 

טועמים ממאכלים ושאר הנאות של העולם הזה, 

"וראו כי טוב ה'", תהיה כוונתכם לראות ולזכור כי 

טוב ה', וכי חפץ חסד הוא להשפיע מטובו לזולתו, 

ובזה שאתם אוכלים הרי אתם משלימים בכך את 

"ברוך  הזימון:  בברכת  לומר  שתיקנו  וזהו  רצונו. 

אלקינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו". עיקר החיות 

שלנו הוא מטובו אשר חפץ להיטיב לנו, ובכוונה זו 

אנו צריכים לאכול - להוציא מהכח אל הפועל את 

רצונו להיטיב לזולתו.

נבוא  שלא  להזהיר,  צריך  דא  כגון  על  אולם 

לטעות שהקב"ה חפץ שהאדם ירדוף אחרי תאוות 

כדי  רק  שכוונתו  עצמו  את  ויצדיק  הזה,  העולם 

להשלים את רצון הקב"ה להיטיב לברואיו, כי כבר 

שנינו בגמרא )שבת נה.(: "חותמו של הקב"ה אמת", 

והוא יודע אם כוונת האדם היא באמת להשתמש 

בכל עניני העולם הזה רק לכבוד ה' ותורתו.

זאת ועוד, שהמבחן האמתי לדעת אם אדם 

אוכל ונהנה כדי למלא את רצון הקב"ה להיטיב 

רק  לא  מעשיו  שבכל  בתנאי  הוא  לברואיו, 

וממלא  ה'  את  עובד  הוא  הזה  העולם  בתענוגי 

את רצונו. אך עם כל זאת, אפילו אם עדיין אינו 

במדרגה זו, אם הוא זוכר לכוון כוונה זו באכילתו, 

להיטיב  כדי  המאכלים  כל  את  ברא  שהקב"ה 

לאכול  זו  במדרגה  להיות  ומשתוקק  לברואיו, 

רק כדי למלא את רצונו, מחשבה טובה הקב"ה 

מצרפה למעשה כאילו הוא כבר במדרגה זו.

הנה כי כן מה טוב ומה נעים להבין בזה דברי 

אל  "בבואכם  הפסוק:  שמפרש  זושא,  ר'  הרבי 

תזכרו  ארציות,  בעניני  תעסקו  כאשר  הארץ", 

"והיה  זה  ידי  ועל  אני מביא אתכם שמה",  "אשר 

תזכו  לה'",  תרומה  תרימו  הארץ  מלחם  באכלכם 

להרים ניצוצות הקדושה לה', ולפי דברי מהרצ"ה 

מזידיטשוב הביאור בזה, שתזכרו "אשר אני מביא 

רצונו  כי  לאכול  אותנו  מביא  הקב"ה   – אתכם" 

להיטיב לברואיו, ועל ידי כוונה זו תזכו לברר את 

של  הכוונות  ששתי  באופן  הקדושה,  ניצוצות 

הרבי ר' זושא ושל הרה"ק מזידיטשוב זי"ע עולות 

בקנה אחד כפתור ופרח.
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