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בבהפטרת פרשת השבוע, אשה מתלוננת בפני הנביא, שהנושה של בעלה המנוח, רוצה לקחת 

את בניה לעבדים, כתשלום להלוואה שנטל בעלה בימי חייו. הנביא מורה לה לקחת שמן וליצוק 

אותו אל תוך כלים ריקים, ובאופן נסי, מתמלאים כל הכלים, וכעת יש בידה שמן רב למכירה. 

הפרשנים מסבירים, שהנושה היה המלך יהורם, בנו של אחאב, והאשההייתה אלמנתו של אדם 

עשיר ומפורסם בשם עובדיה, שהוציא את כל הונו כדי להגן על נביאי ה' שנרדפו למוות.

הזוהר מוסיף ממד רוחני שמספר לנו על מה שאירע מאחורי הקלעים )מקורות 5-1(.

ב. הרובד הפנימי.................................................................................................................................8

כפי שהרבי מסביר במקור 6, מאחורי כל סיפור תורני יש מסר רוחני.

במאמר מרתק זה חושף הרבי את המשמעות העמוקה של סיפורנו:

האישה רומזת לנשמה, והנביא רומז לקב"ה. הנשמה זועקת לקב"ה: אישי מת – אש האהבה 

שלי לה׳ יבשה, והנושה - כלומר הנפש הבהמית, רוצה לשעבד את שני הבנים – רגשות האהבה 

ויראה -למטרותיה, שיאהבו ויראו מגשמיות וחומריות.

והנשמה  וטהור?  חי  רובד בנשמה עדיין  יש לך בבית?" איזה  "מה  הקב"ה שואל את הנשמה: 

עונה: הרגשות שלי כבר אינם בקדושה... ונשאר אצלי רק ״נקודת היהדות״ )דער פינטלע איד(.  

זה  וקיימי הרבה מצוות, גם אם  - לימדי תורה  ריקים על תמעיטי  עונה הקב״ה לנשמה: כלים 

נראה שהן ריקות מהתלהבות ותוכן. אין לזלזל בכלים הריקים, משום שהם אלה שיעזרו לנשמה 

לשוב ולהאיר.

.
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פתיחה
היום אנו נלמד את אחד המאמרים המרתקים בתורת החסידות המתחיל במילים ״ואשה אחת״. 
המאמר לוקח סיפור מהתנ״ך על ״אשה אחת״, ומלמד אותנו את המשמעות הפנימית של הסיפור.  
הרבי עובר במאמר מילה מילה מהסיפור, ומסביר את המשמעות הפנימית שלה, וכך מספר לנו 

את הסיפור כפי שהוא מדבר עלינו - על הנשמה שלנו, המאבקים שלנו, והקשיים שלנו.
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בהפטרת פרשת וירא אותה נקרא השבוע, לומדים על נסים שחולל אלישע הנביא – תלמידו של 
אליהו הנביא.

הרקע לנס הראשון: המלך אחאב ואשתו איזבל היו רשעים שעבדו את הבעל ורדפו את נביאי ה' עד 
חורמה. בתקופתם חי עשיר גדול בשם עובדיה, גר אדומי שהיה בעל קשרים טובים עם חצר המלוכה. 
הוא היה צדיק וירא שמים )סנהדרין דף ל"ט ע"ב( שהצליח להציל מאה נביאים ולהחביאם בשתי 
מערות. הוא סיפק להם את כל צרכיהם במשך שנים רבות. ברבות הזמן שפך את כל כספו על פרנסת 

הנביאים, וכדי להמשיך לתמוך בנביאים לווה מהמלך בריבית.

לאחר כמה שנים, המלך אחאב מת, וגם עובדיה מיודענו מת. המלך החדש – יהורם, בנו של אחאב, 
שלח את עבדיו כדי לגבות את החוב מהאלמנה. כאשר השיבה שאין לה כסף להשיב את ההלוואה, 
איים עליה שייקח את שני בניה לעבדים. בצרתה, הלכה לבכות על קבר בעלה: "ירא אלקים, כך וכך 
עושים ליתומיך?" לפתע שמעה את קולו של בעלה אומר לה, "לכי אצל אלישע והוא ייתן לך עצה".

מקור 1   ספר מלכים ב, פרק ד פסוק א' 
י ֵמת,  ָך ִאישִׁ ע ֵלאמֹר, ַעְבדְּ ִביִאים ָצֲעָקה ֶאל-ֱאִלישָׁ י ְבֵני-ַהנְּ שֵׁ ה ַאַחת ִמנְּ ְוִאשָּׁ
ֵני ְיָלַדי לוֹ,  א ָלַקַחת ֶאת-שְׁ ה בָּ ָך ָהָיה ָיֵרא ֶאת-ה'; ְוַהּנֹשֶׁ י ַעְבדְּ , כִּ ה ָיַדְעתָּ ְוַאתָּ

ַלֲעָבִדים.

                      פירוש רבי יצחק אברבנאל על הפסוק
ְנחּוָמא  ִמְדַרׁש תַּ ִביִאים, ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה, בְּ ֵני ַהנְּ ה ַאַחת ִמבְּ ִאשָּׁ
ָהָיה  ן ַאְחָאב שֶׁ ה ָהָיה ְיהוָֹרם בֶּ ת עוַֹבְדָי', ְוַהּנוֹשֶׁ ָהְיָתה ֵאשֶׁ ִטים( שֶׁ פָּ ת ִמשְׁ ָרשַׁ )פָּ
תּוב  ַהכָּ ְוָזַכר  ָאִביו...  ַחיֵּי  בְּ ִביִאים  ַהנְּ ֶאת  ַזן  ָהָיה  שֶׁ ית,  ִרבִּ בְּ ָמעוֹת  לוֹ  ַמְלֶוה 
ּוְלִפי  ה',  ֶאת  ָיֵרא  ְוָהָיה  ֵמת  ֲעָלּה  בַּ שֶׁ ע  ֱאִלישָׁ ֶאל  ָצֲעָקה  ַהִהיא  ָהַאְלָמָנה  שֶׁ
חוֹב ֶאָחד ְולֹא ָהיּו ָלּה ְנָכִסים ִלְפרַֹע אוֹתוֹ ַהחוֹב, ָהָיה רוֶֹצה  ָהְיָתה ַחיֶֶּבת בְּ שֶׁ

ֵני ְיָלֶדיָה לוֹ ַלֲעָבִדים. ה ָלַקַחת ֶאת שְׁ ַהּנוֹשֶׁ

 

מקור 2  זוהר רות, שמ"ג
מדוע שלח אותה בעלה המת לנביא אלישע? הזוהר מגלה לנו את מה שקרה מאחורי הקלעים.

א  ת עוַֹבְדָיהּו, ֵמת ַאְחָאב. ּוֶמֶלְך ְיהוָֹרם בָּ מֵּ ָעה שֶׁ אוָֹתּה שָׁ ע. בְּ ָצֲעָקה ֶאל ֱאִלישָׁ
ָברוֹת.  ָתה. ָהְלָכה גוָֹעה צוֶֹעֶקת ּובוָֹכה ְלֵבית ַהקְּ ֵני ְיָלָדיו. ֶמה ָעשְׂ ָלַקַחת ֶאת שְׁ

ים ִליתוֶֹמיָך. ְך ְוָכְך עוֹשִׂ ָעְמָדה ַעל ִקְברוֹ ְוָצֲעָקה, ְיֵרא ֱאלִֹהים, כָּ

ה.  ָך עוֶֹמֶדת ְוצוֶֹעֶקת ּובוָֹכה ַעל ִקְבְרָך. ֶמה ָעשָׂ תְּ ָאְמרּו ֵליּה ְלעוַֹבְדָיהּו, ֲהֵרי ִאשְׁ

א. צרתה של אשת הנביא
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ְך  עוָֹלם ַהזֶּה. ָהַלְך לוֹ ֵאֶצל ָהָאבוֹת, ָאַמר כָּ י בָּ יִּ ָהַלְך לוֹ ֵאֶצל ִחְזִקיָּהּו, ָאַמר לו דַּ
ע ַהנִָּביא. ַמְענּו ַצֲעקוֶֹתיָה, ֵלְך ֵאֶצל ֱאִלישָׁ ָבר שָׁ ְוָכְך ֵיׁש ִלי. ָאְמרּו לוֹ, כְּ

ֵאֶצל  ְלִכי  ֲעִניָּה,  ְמִעי  שִׁ ָלּה  ָאַמר  ִקְברוֹ,  ַעל  ְוצוֶֹעֶקת  גוָֹעה  ָחְזָרה  ְך,  כָּ תוְֹך  בְּ
ע. ן ָלְך ֵעָצה. ִמָיד ָהְלָכה ֵאֶצל ֱאִלישָׁ ע, ְוהּוא ִיתֵּ ֱאִלישָׁ

אגב, אנו למדים מכך דבר מאד מעניין, כבר בזמן הנביאים, כאשר התעוררו צרות אישיות, היו פונים 
לנביא לבקשת עצה וברכה, והוא היה מסייע. המושג של בקשה עצה בגשמיות ממנהיג רוחני, היתה 

קיימת כבר אז.

מקור 3  ספר מלכים ב, פרק ד' פסוקים ב'-ז' 

נחזור להמשיך הסיפור בנביא:

ַוּתֹאֶמר,  ִית;  בָּ יִדי ִלי, ַמה-יֶּׁש-ָלְך בַּ ְך, ַהגִּ ה-לָּ ע, ָמה ֶאֱעשֶׂ ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֱאִלישָׁ
ִלים ִמן- ֲאִלי-ָלְך כֵּ ֶמן. ַוּיֹאֶמר, ְלִכי שַׁ י, ִאם-ָאסּוְך שָׁ ִית, כִּ בַּ ְפָחְתָך כֹל בַּ ֵאין ְלשִׁ
ֶלת  ַהדֶּ ְוָסַגְרתְּ  ּוָבאת,  ְמִעיִטי.  ַאל-תַּ ֵרִקים,  ִלים  כֵּ  - ֵכָנִיְך  ל-שְׁ כָּ ֵמֵאת,  ַהחּוץ, 
ֶלְך,  ַותֵּ יִעי.  סִּ תַּ ֵלא,  ְוַהמָּ ה;  ָהֵאלֶּ ִלים  ל-ַהכֵּ כָּ ַעל   , ְוָיַצְקתְּ ַנִיְך,  ּוְבַעד-בָּ ֲעֵדְך  בַּ
מוָֹצֶקת.  ְוִהיא  ֵאֶליָה,  ים  ישִׁ ַמגִּ ֵהם  ֶניָה;  בָּ ּוְבַעד  ֲעָדּה  בַּ ֶלת,  ַהדֶּ ְסּגֹר  ַותִּ ֵמִאּתוֹ, 
ִלי, ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה, ֵאין  ה ֵאַלי עוֹד כֶּ ישָׁ ָנּה ַהגִּ ִלים, ַוּתֹאֶמר ֶאל-בְּ ְמלֹאת ַהכֵּ ַוְיִהי כִּ
ד ְלִאיׁש ָהֱאלִֹהים, ַוּיֹאֶמר ְלִכי ִמְכִרי ֶאת- גֵּ בֹא, ַותַּ ֶמן. ַותָּ ִלי; ַויֲַּעמֹד, ַהשָּׁ עוֹד כֶּ

ּנוָֹתר.  ְחִיי בַּ ֵיְך; ְוַאתְּ ּוָבַנִיְך, תִּ ִמי ֶאת-ִנשְׁ לְּ ֶמן, ְושַׁ ַהשֶּׁ

הנביא חולל נס עבורה. הוא נתן לה אוצר שהיה שווה הון, עמו תוכל להחזיר את החוב העצום ולחיות 
ברווח למשך שארית חייה. אך מדוע עשה זאת דווקא עם שמן, ולמה היה חשוב לו לדעת אם יש לה 

דבר-מה בבית, הוא הרי היה יכול לחולל את הנס גם בלי בקבוק השמן הקטן?

מקור 4  אברבנאל על פסוק ב'
ַבר  ִביִאים ִלְסמְֹך ַהנֵּס ַעל דְּ ָהָיה ִמְנַהג ַהנְּ ִית? ְלִפי שֶׁ בָּ ָאָלּה ַמה יֶּׁש ָלְך בַּ ַהנִָּביא שְׁ

ִריַאת ֵיׁש ֵמַאִין.  ּלֹא ִיְהֶיה בְּ ֵדי שֶׁ ָמה כְּ

נס צריך כלי מסוים כדי לחול עליו. הנביא לוקח משהו שכבר קיים בעולם ומחיל עליו את הנס. 

מכאן נמצאנו למדים הוראה נוספת, אי אפשר לשבת בבית ולחכות שהנס יגיע. בין אם מדובר על 
פרנסה או רפואה, עלינו ליצור כלי. אנו צריכים לעשות משהו מעשי, ללכת לעבוד או להתייעץ עם 
רופא, ורק אז להתפלל ולצפות שהקב"ה יעשה נס וישלח את הרפואה באמצעות הרופא או יסדר 

שהעבודה תהיה רווחית יותר 
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מקור 5  רש"י על פסוק ד'
ֶהְצֵנַע.  בוֹד ַהנֵּס הּוא ָלבֹא בְּ ֶלת. כְּ ְוָסַגְרתְּ ַהדֶּ

הנביא אומר לה להיכנס הביתה ולסגור את הדלת. מדוע היה זה חשוב לבקש ממנה לעשות זאת 
בהסתר? כי "כבוד הנס לבוא בהצנע", הנסים והברכות מגיעים במקומות נסתרים, בלי הרבה רעש. 

לכן הזהיר אותה הנביא לעשות זאת בהצנע. 

הראשונה  הפעם  הברית.  לוחות  את  הקב"ה  לנו  העניק  פעמיים  בלוחות.  גם  זה  הרעיון  את  מצינו 
לוותה בקול רעש גדול. כל העם ראה את משה עולה אל ההר ואת העננים, ושמע את קול הברקים 

והרעמים וכיצד ה' מדבר עם משה. מה היה לבסוף? הלוחות נשברו. 

ירד מההר, הוא  הלוחות השניים ניתנו בסוד, בלי רעש, בלי עננים, וללא ברקים ורעמים. כשמשה 
שמר את הלוחות בארון. אף אחד לא ראה אותם, ולכן הם קיימים עד עצם היום הזה. 

הגמרא מספרת במסכת תענית )דף ח' ע"ב(: "אמר רבי יצחק אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי 
יהודים  לספור  נהוג  לכן  הסמוי.  בדבר  אלא  שורה  הברכה  אין  כי  תמיד,  יפה  השתיקה  העין".  מן 
למניין באמצעות הפסוק "הושיעה את עמך", ולא באמצעות ספירה עוקבת, וזו גם הסיבה שהורים 
אינם  שכירים  ועובדים  להם,  שיש  הילדים  במספר  לנקוב  ששים  אינם  ילדים  מרובות  למשפחות 

מספרים את גודל משכורתם. 
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בחלק הקודם של השיעור, למדנו את המשמעות הפשוטה של הכתובים, ואף הפקנו מהם תובנות 
ולקחים לחיים. בחלק הבא, אנו נלמד את הרובד הפנימי של הסיפור על פי תורת החסידות.

ידוע, שהתורה מדברת בתחתונים, אך רומזת בעליונים. כמו בצל בעל רבדים רבים, כך גם בתורה. בכל 
סיפור שאנו קוראים ישנם רבדים ומשמעויות שונות. הרובד הראשון הוא המשמעות הפשוטה של 
הכתובים, הסיפור כפי שקרה לפני כ-2500 שנה. תורת החסידות מגלה לנו את הרובד הפנימי יותר, 
את המשמעות הרוחנית של הסיפור שמתרחש בנפש כל יהודי באופן כללי, אשר רלוונטית מתמיד 

לחיינו היום.

מקור 6  לקוטי שיחות )מתורגם( חלק כ"ג, שיחת חג השבועות ג', אות ה' 
ֶעְליוִֹנים ְורוְֹמזוֹת  ֶעֶצם בָּ ֶרת בְּ "ַהּתוָֹרה ְמַדבֶּ ִדְבֵרי ָחָז"ל שֶׁ ּמוִֹפיַע בְּ ָלל שֶׁ ָידּוַע ַהכְּ
ָהִעְנָיִנים  ַעל   – ֶעְליוִֹנים"  "בָּ ֶרת  ְמַדבֶּ ַהּתוָֹרה  ֶעֶצם  בְּ ְחּתוִֹנים"...  תַּ בַּ ִנּיוֹת  שְּׁ בַּ
ִמּיּות,  שְׁ גַּ בַּ ֵהם  שֶׁ ִפי  כְּ ְלִעְנָיִנים  ְלָכְך  רוֶֹמֶזת  ַרק  ְוִהיא  רּוָחִנּיוֹת,  בָּ ֵהם  שֶׁ ִפי  כְּ

ְחּתוִֹנים". תַּ "בַּ

במאמר שלפנינו, אותו אמר הרבי בשנת תשמ"ו, מלמד הרבי את הרובד העמוק של הסיפור. לכאורה 
הסיפור קרה לפני כמעט שלושת אלפים שנה, אך בפיענוח הקודים הקבליים שלו נבין את הסיפור 

ברובד העמוק יותר, כפי שהוא קורה בנפשו של כל אחד מאתנו כיום. 

<< הרבי 
הדמויות

י ִהיא ַאַחת ִעם הוי'. ה ַאַחת כִּ ָמה, ְוִנְקֵראת ִאשָּׁ שָׁ ה ִהיא ַהנְּ ִאשָּׁ

בקבלה, היחס בין נשמת היהודי לבין הקב"ה משול לגבר ואשה. הקב"ה הוא האיש, והנשמה היא 
האישה.

)כולנו מכירים את הספר שיר השירים, שמשמעותו הפשוטה היא "סיפור אהבה" בין איש ואשה. 
אולם הגמרא מסבירה שהמשמעות האמיתית היא היחס בין הקב"ה לעם ישראל.(

ב. הרובד הפנימי
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ַבר הוי',  ִחיַנת דְּ ִלים ִמבְּ ַקבְּ מְּ ָפַתִים1 הּוא שֶׁ ִניב שְׂ ׁשוֹן  ְנִביִאים ִמלְּ י  ִביִאים, כִּ ַהנְּ ֵני  י בְּ שֵׁ ִמנְּ
גוֹת ְוִגּלּוי ֶאלֹקּות. ל ַהשָּׂ ִלי ִקּבּול ְלַקבֵּ ָמה ִהיא כְּ שָׁ ְוַהנְּ

השפתיים  כמו  מהקב"ה,  מסרים  מקבל  שהוא  משום   – שפתיים  ניב  מלשון  "נביא"  נקרא  הנביא 
שמקבלות מסר מהמוח. כך גם בסיפור שלנו, הנשמה נקראת אשה של בני הנביאים, משום שגם היא 

מקבלת מסרים וגילוי מהקב"ה.

)בפשטות, נביא הוא זה ששומע את דבר ה׳. אך אליבא דאמת, כל נשמה שומעת במידה מסוימת את 
דבר ה', כפי שמצינו בפרקי אבות )ו, ב(: "בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת וכו׳".

מקשין העולם: מי שומע את בת הקול הלזו? מבאר אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, שהנשמה שומעת. 

אך לכאורה, מה זה עוזר לקב"ה שהנשמה שומעת? ומבאר, שכשליהודי יש התעוררות לעשות מצוה, 
סתם כך באמצע היום, היא נובעת מבת הקול שהנשמה שומעת. אם כן, כל נשמה שומעת את דבר 

ה׳.(

ע הּוא הקב"ה. ע אוִֹתּיוֹת ֵאִלי שַׁ ְוֱאִלישָׁ

"אלי" הוא שם ה', ו"שע" הוא מלשון ישועה. היינו, אל הישועות. 

ָמה צוֶֹעֶקת להקב"ה. שָׁ ַהנְּ ע, שֶׁ ה ַאַחת גו' ָצֲעָקה ֶאל ֱאִלישָׁ ְוֶזהּו ְוִאשָּׁ

ָהֵוי אומר: זה לא סיפור שקרה לפני כמעט שלושת אלפי שנה. זה סיפור שקורה כל יום עם כל אחד 
מאתנו. הנשמה שלנו צועקת לקב"ה.

הצעקה

ֵטל  ֵלל ּוְלִהבָּ ָהְיָתה ֶאְצִלי ְלִהכָּ י ֵאׁש שֶׁ פֵּ ִרשְׁ ָהַאֲהָבה כְּ י הּוא ֵאׁש יּו"ד, דְּ י ֵמת, ִאישִׁ ָך ִאישִׁ ַעְבדְּ
ו ֵאין ִלי ַאֲהָבה זוֹ. ַעְכשָׁ ָאה – ֵמת, שֶׁ ְבִחיַנת יּו"ד ָחְכָמה ִעלָּ בִּ

אישי הוא האותיות "אש" "י". אש רומזת לאהבה, והאות י' רומזת לקב"ה. הפסוק בעצם מספר לנו, 
ה.  שאהבת הקב"ה שהייתה לנשמה – מתה, ָיְבשָׁ

לימוד התורה וקיום המצוות צריכים להיעשות עם אהבה ויראה. בגלל שאני אוהב את ה', אני מקיים 
את מצוותיו ולומד את תורתו, משום שכך אני מתקרב אליו יותר. בגלל שאני ירא מה', אני מקיים את 

כל מה שהוא מורה לי לעשות ונשמר ממה שהוא אוסר עליי. 

קיום המצוות בצורה אמיתית הוא כאשר האהבה והיראה נרגשות בעשיית המצוות. כשיהודי מתפלל 
לה', הוא מרגיש את האהבה והיראה לה'. כאשר הוא אומר, "ואהבת את ה' אלוקיך" – אהבתו גואה 

ְרָבה לה'. בלבו. כשהוא שומר שבת, הוא מלא בשמחה וקורת רוח ומרגיש את ַהקִּ

לא  היא  מצוות,  מקיימת  כשהיא  ויראה.  אהבה  לה  שאין  מתלוננת  הנשמה  בסיפורינו,  כאן,  אולם 
לבה  מתפללת,  כשהיא  מלומדה.  אנשים  כמצוות  אותן  מקיימת  הוא  מיוחדת,  רוח  שום  מרגישה 

1( לשון הכתוב – ישעי' נז, יט.
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כמעיין יבש, המלים יוצאות מהפה כגושי אבנים. 

ִני ֱאלִֹקים2 ָקִאי ַעל  י ַנשַּׁ ׁשוֹן כִּ ה ִמלְּ ְוַהּנוֹשֶׁ ַלֲעָבִדים,  ְיָלַדי לוֹ  ֵני  א ָלַקַחת ֶאת שְׁ ה בָּ ְוַהּנוֹשֶׁ
ַחת אוִֹתי ֵמֶאלֹקּות. כַּ שְׁ מַּ ֲהִמית שֶׁ ֶנֶפׁש ַהבַּ

המילה נושה היא מלשון שכחה, הנושה מרמז על הנפש הבהמית שרוצה להשכיח מהנשמה את צור 
מחצבתה.

ית ָאִבי",  ל-בֵּ ל-ֲעָמִלי ְוֵאת כָּ ִני ֱאלִֹהים ֶאת-כָּ י-ַנשַּׁ ה, כִּ כוֹר ְמַנשֶּׁ ם ַהבְּ ְקָרא יוֵֹסף ֶאת-שֵׁ )על הפסוק "ַויִּ
מפרש החזקוני, "כי נשני לשון שכחה".(

ּתוְֹלדוֹת,  ם  שֵׁ בְּ ִנְקָרִאים  ּדוֹת  ַהמִּ שֶׁ ַתְנָיא3  בְּ בוָֹאר  ]ְוַכמְּ ְרָאה  ְוַהיִּ ָהַאֲהָבה  ֵהם  ְיָלַדי  ֵני  ּושְׁ
ּדוֹת ֵהם ַאֲהָבה ְוִיְרָאה4[. ֵרי ַהמִּ ְוִעיקָּ

ילדי – הם המידות אהבה ויראה )המוחין הם האבות, והמדות – האהבה ויראה – הם הבנים(.

כשאדם רוצה ליצור תחושה של אהבה לדבר-מה, עליו קודם להתבונן בדבר במחשבתו, ולראות עד 
כמה הוא טוב, ורק אז נוצרת בו אהבה לדבר. כמו כן להפך, כאשר האדם מתבונן במחשבתו בדבר 
סכנה ועד כמה הוא יכול להינזק מכך, זה יוצר אצלו יראה מהדבר. המחשבה שבמוח היא זו שיוצרת 

ומכוונת את המידות והרגשות שבלב.

למשל: ילד קטן אינו מפחד מאש, לא בגלל שהוא אמיץ, אלא בגלל שאין לו את הבגרות וההבנה 
שהיא יכולה לשורפו. הוא מוכן לקפוץ מהשולחן כי הוא לא מבין מה יקרה כשהוא יתנגש ברצפה. 

יראה היא תוצאה של הבנה שיש לפחד מהדבר מסוים.

ולהיפך, אנו אוהבים משהו מסוים כי אנו מבינים בשכלנו שהוא טוב. אם ניתן לילד קטן לבחור בין 
כסף לסוכרייה, הוא יבחר בסוכרייה ולא בכסף, משום שהוא עדיין לא מבין בשכלו את חשיבות הכסף. 

הוא יודע שהסוכרייה טעימה, ולכן יש בו רגש של אהבה לסוכרייה.

מכיון שהרגשות הם תוצאה מהמוח, לכן בלשון הקבלה, המוחין נקראים אבות, והרגשות – המידות 
שבאות מהמוחין, נקראות תולדות – ילדים.

נוָֹסף  ֵני ְיָלַדי לוֹ ַלֲעָבִדים, ְלַאֲהבוֹת ָזרוֹת ּוְלִיְראוֹת ָזרוֹת. ]דְּ א ָלַקַחת ֶאת שְׁ ה בָּ ְוֶזהּו ְוַהּנֹשֶׁ
לוֹם ֶאת ָהַאֲהָבה ְוִיְרָאה  ל ַחס ְושָׁ ַחת אוִֹתי ֵמֶאלֹקּות ְורוֶֹצה ְלַבטֵּ כַּ ֲהִמית ְמשַׁ נֶֶּפׁש ַהבַּ ָלֶזה שֶׁ
ַלנֶֶּפׁש  ֲעָבִדים  ְהיּו  יִּ שֶׁ ָהֱאלִֹקית  ֶנֶפׁש  דְּ ְוִיְרָאה  ָהַאֲהָבה  ֶאת  ָלַקַחת  רוָֹצה  ִהיא  ֶאלֹקּות,  בְּ

ֲהִמית[.  ַהבַּ

תלונת היהודי היא, שלא רק שאהבתו ויראתו לקב"ה ָיְבׁשּו ומתו, אלא גם שהנושה – הנפש הבהמית 
– רוצה לקחת את הכוחות שלו ולהשפילם למצב שיאהבו וייראו מדברים גשמיים וחומריים. הוא 
עליי  מה  לקב"ה:  היהודי  מתחנן  זה,  נואש  במצב  בעמדו  הבהמית.  לנפש  כעבדים  לקחתם  רוצה 

לעשות?

2( מקץ מא, נא. 

3( פ"ג. 
4( ראה תניא שם )ז, ב(: ושאר המדות הן ענפי היראה והאהבה 

ותולדותיהן.
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תחילת הפתרון

ֲהִמית  ֵאין ַלנֶֶּפׁש ַהבַּ ֲארּו ָלְך שֶׁ ִית, ֵאיֶזה ּכֹחוֹת ִנשְׁ בָּ ע גוֹ' ַמה יֶּׁש ָלְך בַּ ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֱאִלישָׁ
ִליָטה ֲעֵליֶהם5. שְׁ

כן נשאר לך? מה נשאר בבעלותך שעליו  ויראה, מה  הקב"ה שואל את הנשמה: אם אין לך אהבה 
לנפש הבהמית אין שום שליטה? 

ַבד ֶעֶצם  ָבר ִמלְּ ַאר ֶאְצָלּה ׁשּום דָּ ּלֹא ִנשְׁ ֶמן, שֶׁ י ִאם ָאסּוְך שָׁ ְפָחְתָך גו' כִּ ַוּתֹאֶמר ֵאין ְלשִׁ
ָמה. שָׁ ת ַהנְּ ְנקּודַּ

התורה משולה לשלושה סוגי משקים. מים, יין ושמן. 

תורת הנגלה משולה למים שמרווים את הצימאון – כי התורה מרווה את צימאון הצמא לה'. 

פנימיות התורה משולה ליין – כשם שהיין חבוי ונסתר בתוך הענבים, כך גם פנימיות התורה נסתרת 
ויש להתאמץ לגלותה. 

הסודות העמוקים ביותר משולים לשמן. יש להתאמץ עד מאוד לגלותם – כמו זית שצריך להתאמץ 
הרבה יותר כדי להוציא את שמנו.

בנפש האדם, השמן מורה על הכוחות העמוקים ביותר של הנשמה, "דער פינטעלע איד" – הנקודה 
הפנימית ביותר שאף פעם לא נאבדת ואי אפשר לכבותה.

הזית  את  כותשים  כאשר  רק  הזית.  בתוך  המוצנע  השמן  את  רואים  לא  הזית  על  מסתכלים  כאשר 
אבל  יהודי,  נראה  לא  הוא  שמנו.  את  יראו  שלא  למצב  להגיע  יכול  יהודי  גם  כך  השמן.  את  מגלים 

כשנותנים "קוועטש" – מתגלים הפנימיות וה"יהודי" שבו.

לכל יהודי יש פך קטן של שמן טהור שחתום בחותמו של הכהן הגדול, שאף פעם לא נטמא ואינו יכול 
להיטמא, כי הוא נקודת היהדות שישנה בכל יהודי שבלתי אפשרי לאבד. יהיה מה שיהיה: ישראל 

אף-על-פי שחטא – ישראל הוא. 

אזי הנשמה משיבה לקב"ה: כל הכוחות שיש לי כבר בשליטת הנפש הבהמית. הדבר היחיד הטהור 
י. בִּ שנשאר לי זו הנקודה הפנימית שֶׁ

5( כ"ה בד"ה ואשה אחת שם.
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הפתרון

ּתוָֹרה  בַּ ֲעסוֹק  תַּ שֶׁ ְמִעיִטי,  תַּ ֶאל  ֵריִקים  ִלים  כֵּ גו'  ַהחּוץ  ִמן  ִלים  כֵּ ָלְך  ֲאִלי  שַׁ ְלִכי  ַויֹּאֶמר 
ִלים  יו ֵהם כֵּ ֶהם ַעְכשָׁ עוֶֹסֶקת בָּ ַהּתוָֹרה ּוִמְצווֹת שֶׁ ִלים ְלאוֹר הוי'7, ְוַאף שֶׁ ֵהם כֵּ ּוְבִמְצווֹת6 שֶׁ

ֶהם. ְמִעיִטי בָּ ל ָמקוֹם ֶאל תַּ ִלי ַאֲהָבה ְוִיְרָאה8( ִמכָּ ֵריִקים )בְּ

מצוות הן הכלים לאור ה', כלים שמבטאים את הנשמה. כשהנשמה אוהבת את הקב"ה היא מבטאת 
את אהבתה על ידי קיום מצוות. 

ידי קניית מתנות ועזרה בבית. אם רק יאמר "אני אוהב  )כמו שבעל מבטא את אהבתו לאשתו על 
האהבה  בענייננו,  גם  כך  דבר.  שוות  לא  שלו  ההכרזות  כל  אזי  בבית,  לעזור  מוכן  יהיה  ולא  אותך", 

לקב"ה צריכה להתבטא במצוות מעשיות.(

אם כן, כלים ריקים הם מצוות שנעשות ללא אהבה ורגש. 

הקב"ה אומר לנשמה: כלים ריקים אל תמעיטי – אל תמעיטי בחשיבות המצוות שנעשות ללא רגש, 
ואל תמעיטי בעשייתם. קיימי מצוות רבות, ולמרות שהן "ריקים" – נטולי אהבה ויראה – אל תמעיטי 

בחשיבותם.

ורק  ְוַחּיּות? הרי כשאנו לא מרגישים שום דבר  רבים טוענים, האם כדאי לעשות מצוות ללא רגש 
קמים  נשמה",  בלא  כגוף  כוונה,  בלא  "מצוות  חז"ל:  ובלשון  מת,  דבר  כמו  זה  הכרח,  מתוך  עושים 

בבוקר ומניחים תפילין בלי שום חיות. האם יש ערך בכלל למצוות כאלו?

בכל זאת הקב"ה אומר: כלים רקים אל תמעיטי. אל תזלזל במצות האלו שנעשים בלי חיות.

מדוע?

בוָֹאר  ַהמְּ ֶרְך  דֶּ ]ְוַעל  ָמה  שָׁ ַהנְּ ֶעֶצם  דְּ יּלּוי  ַהגִּ ֶהם  בָּ יְך  ְלַהְמשִׁ ה,  ָהֵאלֶּ ִלים  ַהכֵּ ל  כָּ ַעל  ְוָיַצְקתְּ 
ְמִסירּות  ִמיד ִעְנַין ְמִסיַרת ַנְפׁשוֹ ַלה', דִּ ְזּכוֹר תָּ יִּ ֶזה שֶׁ לּוי בָּ ּיּום ַהּתוָֹרה ּוִמְצווֶֹתיָה תָּ קִּ ַתְנָיא9 שֶׁ בְּ

ָמה10[. שָׁ ד ֶעֶצם ַהנְּ ֶנֶפׁש הּוא ִמצַּ

כי קיום המצוות באופן הזה מגיע מעצם הנשמה – מנקודת הנשמה של היהודי. ועל ידי קיום המצוות 
שוב ושוב, תתעורר הנקודה ותבוא לידי ביטוי, וזו כבר תגלה את האהבה והיראה.

6( כ"ה בד"ה ואשה אחת שם. ובד"ה כשם שצועקים, דפירוש כלים רקים 
אל תמעיטי הוא שיתבונן איך שהוא כלי ריקן, כדלקמן בפנים. 

7( להעיר מלקו"ת ראה לב, ד. 
8( שאז הם כגוף בלי נשמה )תניא פל"ח ואילך( ואפשר שלכן הם נק' כלים 

רקים. 
9( ספכ"ה. 

10( ראה תניא פי"ח-יט. 
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הכיצד? מדוע קיום מצוות בצורה יבשה, מגיע מעצם הנשמה?

]קטע אופציונלי:

מסופר בגמרא על שלושה דורות שלמדו תורה. 

דורו של משה: דור המדבר שכן במדבר ללא דאגות. את כל ימיהם השקיעו בשמיעת ולימוד תורה 
מהאדם שקיבל את התורה בעצמו – משה. פשוט שהייתה להם את היכולת ללמוד את התורה בעומק 

רב.

דורו של יהושע: הדור שנכנס לארץ ראה את כיבוש הארץ ואת הניסים, וישב בבתים נוחים ושמע 
ולמד תורה בעמקות מכלי שני – מיהושע, תלמידו של משה רבינו. 

דור שמד: דור בו המלכות אסרה ללמוד תורה, העניות שולטת בכל, שישה מתכסים בכסות אחת ובכל 
זאת עוסקים בתורה. מובן כמה זמן הם בכלל למדו תורה וכמה כוחות נפש השקיעו בזה – ספרים 

רבים לא היו להם, ולימוד התורה הגיע מתוך קושי רב. 

לימוד התורה של איזה דור חשוב יותר? התשובה לכך מובאת בגמרא – בדור של שמד!

מדוע? כי בדורם של משה ויהושע, למדו בני ישראל את התורה כי הם אהבו אותה. זה היה תענוג, 
שום דבר לא הפריע להם. אך לו יצויר שהיו להם הפרעות או שלא היו אוהבים אותה – אי אפשר 

לדעת באם הם היו לומדים תורה. אם כן, לא בהכרח שהקשר שלהם עם התורה היה עמוק ואמיתי.

לעומת זאת, בדור של שמד – כאשר לומדים תורה ללא שום הנאה ולמרות כל ההפרעות, זה מהווה 
ביטוי לקשר אמיתי שמוכיח את עצמו גם בזמנים קשים.

משל לבעל שאוהב את אשתו גם בזמנים שהיא לא זוהרת או כשאינה יכולה לבטא את כישרונותיה. 

דווקא אהבה זו היא האהבה האמיתית. סיום קטע אופציונלי.[

כך גם בענייננו: כאשר יהודי מקיים מצוות כי הוא אוהב את ה', מרגיש חיות ושמחה בקיום כל מצווה 
וסולד מעבירות, המצוות אכן מלאות חיות ומרשימות, אך זו לא הוכחה שהקשר אכן עמוק. אך כאשר 
ְרָבה לה' ורוצה לעבור עבירות והמצוות עליו לטורח, והוא בכל זאת מקיים מצוות,  אינו מרגיש את ַהקִּ
דווקא זו הוכחה שקיום המצוות שלו מגיע ממקום הרבה יותר עמוק, ונובע מקשר הרבה יותר מהותי, 

שבסופו של דבר יעורר גם את הרגש של אהבת ה'.

סוג קיום כזה של מצוות, ראינו אצל היהודים ברוסיה הסובייטית )או בכל גלות אחרת, כמו בספרד 
תחת האינקוויזיציה(. הם סבלו מאד, נענשו על קיום המצוות, ואפילו נהרגו על כך, ובכל זאת המשיכו 
לקיים את המצוות, ללא סיבה וללא עונג, ובכוח מסירות הנפש בלבד – רק בגלל שכך צריך לעשות. 

זהו ביטוי של פך שמן של נקודת היהדות – קיום מצוות בלי "למה?" ו"מדוע?"

לעשות  אותנו  מכריח  לא  אחד  אף  חופשי.  בעולם  חיים  כולנו  כאשר  בימינו,  גם  קיים  הזה  הרעיון 
המצוות.  בקיום  העונג  ואת  ההבנה  את  החיות,  את  לאבד  עלינו  פועלת  הסביבה  לעיתים  אך  דבר, 
וכשלמרות הכול אנו מקיימים את המצווה, זהו ביטוי לפך השמן העוצמתי של הנשמה, שקשורה 

לקב"ה בצורה העמוקה ביותר.
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ְך11. א ִמן ַהחֹשֶׁ ִיְתרוֹן ָהאוֹר ַהבָּ ּנוָֹתר, כְּ ְחִיי בַּ ן ֲאַזי ְוַאתְּ ּוָבַנִיְך, תִּ ֲעשֶׂה כֵּ תַּ ּוְכשֶׁ

עם הכוח הזה אפשר למלאות את כל הכלים הריקים. כי על ידי שימשיך לעשות את המצוות, מובטח 
מחודשת  באהבה  תתעורר  הנשמה  ואז  גלויה,  בצורה  שבו  היהדות  נקודת  את  שיעורר  לבסוף  הוא 

לקב"ה בצורה הנעלית ביותר.

 ממאמר אור ליום ב׳, פרשת חיי שרה, כ״ף מר-חשון, ה׳תשמ״ו

ספר המאמרים מלוקט חלק ד׳, עמוד מג׳

*

זהו היסוד לכל המושג של הפצת היהדות שהרבי לימד אותנו, וזוהי שיטת הרבי בכל ה"מבצעים". 
רבים טענו, מהו הענין להניח תפילין עם יהודי בצורה חד-פעמית? הוא הרי לא חושב על הקב"ה 
בשאר  כן  כמו  בכך?  התועלת  מה  מכונה.  כמו  זאת  עושה  הוא  יראה,  או  אהבה  לו  אין  רגע!  באותו 

המבצעים: מהי התועלת בכך שיהודי מברך פעם אחת על הלולב והאתרוג?

על זה באה התשובה: "כלים ריקים אל תמעיטי" – אסור לזלזל במצוות "הריקות" מתוכן, כי על ידן 
מעוררים את הנשמה. על ידן מצליחים לפתוח את ה"אסוך שמן" של היהודי ולהחזירו לקב"ה.

רעיון זה מיוסד על הכלל ש"עיקרי הלבבות תלוים אחר הפעולות" )חינוך מצוה צט(. אדם שעושה 
משהו פעם אחת, ופעם נוספת, שוב ושוב, בסופו של דבר יתחיל להזדהות עם המעשה. אם רק ישתדל 
ּבוֹ תתעורר. הוא  מעט יותר, הוא יגלה בתוכו את האהבה הזאת. השמן יתחיל לצוף ונקודת היהדות שֶׁ

יתעורר באהבה לה', וההתלהבות והחיות בתורה ובמצוות יחזרו אליו.

אם לא נקיים מצוות בוודאי שהאהבה לא תבוא אף פעם, אך אם נמשיך בעקשנות לאסוף כלים רקים, 
הובטחנו שבסופו של דבר השמן יתחיל לצוף ותהיה לנו חיות בעבודת ה', הן עבור עצמנו והן עבור 

השפעה על אחרים.

11( ע"פ לשון הכתוב – קהלת ב, יג. וראה ספר הערכים-חב"ד ערך אור – 
ביחס לחושך ס"ח. וש"נ.


