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לג בעומר  003יומא דהילולא
השגה עצמית והשגה ע"י גורמים חיצוניים
באופן כללי ,ישנן שלוש אפשרויות כיצד לקבל השפעה רוחנית :השגת הנפש ,השגה דרך הזמן והשגה דרך המקום.
השגת הנפש היא מה שאדם משיג ע"י שהוא מעורר את עצמו ,את נפשו ,לקבל השפעה .הן ע"י הנפש הפרטית של עצמו ,הן
ע"י שמיעת אחרים המעוררים אותו ,ומ"מ זוהי עבודת הנפש.
השגת הזמן היא ההשפעה הנובעת מכח זמנים מיוחדים המסוגלים לכך ,כגון :שבת ,ומועדי השנה .ואף שהנפש עדיין אינה
במדרגה הזו ,אך מצד סגולת הזמן היא מקבלת השפעה רוחנית מסוימת.
והשגת המקום זו השפעה המושפעת על אדם כשהוא מגיע למקום קדוש ,כגון  -ארץ ישראל ,או קברי צדיקים וכדו' ]ידוע
מהספרים הק' שקברי צדיקים ,אף שהם בחוץ לארץ ,יש בהם קדושת ארץ ישראל[.
אלו הן בכלליות שלושת הצורות שעל ידן מקבלים השפעות.
והנה קיים הבדל יסודי בין מה שאדם משיג מצד הנפש ,לבין מה שהוא משיג מצד הזמן ומצד המקום .דבר שאדם משיג מצד
הנפש הפרטית שלו ,זוהי השגה עצמית! ודאי שיכולות להיות בה עליות וירידות ,אבל עצם הדבר שהשיג ,זוהי השגת הנפש
העצמית שהגיע אליה בכוחות עצמו ,ומשום כך  -אף אם ירד ממנה ,יהיה לו יותר קל לטפס ולעלות חזרה ,כי כיון שהכח
הראשוני להגיע אל הדבר היה מהנפש ,ממילא אף אם הוא נסוג ,שורש הכח לחזור לאותו מקום כבר טמון בנפשו.
משא"כ כשאדם מקבל את ההשפעה מהזמן או מהמקום ,כיון שהשורש ההשגה נעוץ באיתערותא דלעילא ,ולא היה כאן כלי
מצד המקבל עצמו שהוא הגיע למדרגה בכוחות נפשו בלבד  -ממילא ,כשמסתלק הזמן ,או כשעוזב האדם את המקום,
וההארות הללו מסתלקות ,אם ינסה לחזור ולהתעלות ,יחסר לו הגשר הנצרך על מנת להתקרב למדרגות הללו.
דבר זה ניתן לראות בחוש :אנשים הולכים לאיזה מקום ומתרוממים שם וכו' ,ואחרי כן הם חוזרים הביתה והכל נשכח כלא
היה.
כלומר ,מלבד עצם ההשגה ,צריך שיהיה לאדם גם את הכלי להגיע להשגה .בהתעוררות מצד הנפש ,יש לאדם את הכלי
כיצד להגיע להשגה .בהתעוררות בזמן ובמקום ,ודאי שנצרכת הכנה פורתא ,וללא הכנה גם הזמן והמקום כמעט ואינם
משפיעים ,אבל אין שום יחס בין ההכנה לבין מה שמקבלים מהמקום והזמן .כי מאחר וזהו סוג של השפעה חיצונית לאדם,
ממילא התוספת שהוא מקבל הינה גבוהה הרבה יותר מההכנה שהכין.
הן הן הדברים כששומעים דברים מנפש אחרת .כפי שאמרנו ישנן באופן כללי שלוש מדרגות :השגת הנפש ,השגת הזמן
והשגת המקום ,ובתוך השגת הנפש ישנן שתי הבחנות :השגת הנפש מצד עצמה ,והשגתה מכח שמיעה וקבלה מאחרים.
וכשם שבזמן ובמקום ,כשחולף הזמן  -השבת או היו"ט  -או כשעוזב אדם את המקום ,נשאר האדם רק עם רישומה של
ההשפעה ,אבל עצם ההשפעה מסתלקת ,ומלבד העבודה להשיג את המדרגה ,מוטלת עליו עבודה נוספת להשיג את הכלי

כדי שגם ביום חול ,בימים כהרגלם ,וכן במקום פשוט ,הוא יוכל להגיע לשם  -ה"ה בהתעוררות שמתעורר אדם ע"י אחרים,
כשהמעורר מסתלק והנקודה מצד עצמה נעלמת ,כעת העבודה היא כפולה!

המעלה והחסרון שבהשפעות חיצוניות
לכן ,בכל הדברים ששומעים מאחרים ,ושמשיגים מצד הזמן ומצד המקום  -יש בהם מצד אחד מעלה ,אך יחד עם זאת גם
חסרון:
המעלה היא ,שבאפשרותו של אדם לקבל דבר שהוא למעלה מהשגת הנפש הפרטית של עצמו ,והראיה :שהוא נצרך לנפש
של אחר ,לזמן או למקום .כלומר ,שמצד הנפש של עצמו הוא עדיין לא הגיע לשם .באופן זה הוא יכול לקבל השפעה יותר
עליונה .זוהי הבחינה החיובית.
מאידך ישנה גם נקודה שלילית בענין :אדם עלול לנסות להמשיך את אותן מחשבות שחשב בשבת ,להרגיש את אותם הרגשים
שהשיג מהמקום ,או ששמע מאחרים  -והוא לא מודע לעובדה שכל זה היה נכון לאתמול .היום  -או במקום הזה וכו'  -זהו
כבר עולם של דמיונות!
כלומר ,יש כאן נקודה מאוד מאוד דקה פנימה ,שאדם עלול לטעות בה .לדוגמא :אדם נמצא בשבת ,והוא מרגיש הרגש
אמיתי של התעלות .מגיע יום ראשון ,והוא נזכר בערגה בהרגשה שהרגיש בשבת והוא מנסה להתחבר אליה פעם נוספת.
נסיון זה להתחבר ,נובע בעצם מעולם הדמיונות .ההרגשה של שבת היא הרגשה מהעולם האמיתי ,ההרגשה של יום ראשון
היא הרגשה של דמיון ,זהו נסיון להתחבר להשגה שהיא מעל לזמן של היום.
ודאי שאם אדם יעבוד ,יוכל להשיג גם ביום ראשון את ההשגה של שבת ,אלא שנדרשת לשם כך עבודה כפולה  -גם להכין את
הכלי לכך וגם להשיג את הדבר ,שכן האדם הרי התנתק מהמדרגה של שבת ,ונשארו לו רק רשמים ממנה המעוררים בו
תשוקה עזה לחזור לאותם רגעי התעלות.
כשהאדם מודע לכך שההשגות שהוא השיג הן רק בבחינת 'מוחין' ,כלומר השגות רגעיות ,אבל לא קביעות בנפש ממש -
ממילא הוא רק רואה את ההשגות הללו א .כעונג שהקב"ה נתן לו .ב .כציון דרך להיכן להגיע .אבל אם אותו ציון-דרך הופך
למחשבה תמידית בלא קנין  -זוהי בחינה של דמיון.
באופן כללי הבעיה הזו קיימת בכל דבר שאדם קורא בספר ,שומע מקלטת וכיוצ"ב ,אבל בנקודה של הזמן ]כגון שבת[
ובנקודה של המקום ,הסכנה הרבה יותר גבוהה! כיון שבשעה שהוא הרגיש בתחילה את הדבר  -כגון בשבת  -זו היתה הרגשה
אמיתית בנפש ,ממילא קשה לו להשתחרר מההרגשה ומההבחנה שאתמול זה היה אמיתי והיום שוב אין לו שייכות לדבר.
במשל החיצוני כל אחד מבין זאת .ונתבונן בדוגמא פשוטה :בתאריך ט"ו תשרי אדם מנענע לולב ,נוטל ארבעת המינים .אם
מישהו יבוא בחנוכה עם אתרוג לביהכ"נ ,כולם יצחקו ,ומי שלא יצחק  -אין זה אלא משום שהוא אדם שעבד על מידותיו שלא
להלבין את פני חבירו ,אבל מעשה זה כל כך משונה ,שבאופן טבעי ,מי שלא עבד על עצמו ,קשה יהיה לו שלא להעלות חיוך
על פניו .שאדם מתבלבל ביום אחד  -נו ,מילא ...אבל איך הוא הגיע בחנוכה לאתרוג של סוכות?!
דבר זה מבינים אנו היטב ,שכן בחיצוניות ברורות לנו ההגדרות :בר"ה תוקעים בשופר ,ביו"כ צמים ,בסוכות יושבים בסוכה
ונוטלים ארבעת המינים וכו' .אך כשמגיעים לאור הפנימי של ארבעת המינים ,לאור הפנימי של התקיעות וכו'  -שם האדם
משתחרר פתאום מההבחנה ,והוא רוצה את אותו אור שהיה לו אז  -גם עכשיו.
זוהי נקודה כללית ששייכת לכל דבר ודבר שאדם שומע מאחרים ,או מקבל מזמן ומקום.
"בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים"
כלפי מה הדברים אמורים?
בשורות הבאות נעסוק בנקודה שהיא למעלה ממדרגתנו ,וצריך לדעת ,להתייחס אליה בתור נקודה שמעל לאדם ,ולא כקנין.
כיון שסגולת הזמן של היום ]ל"ג בעומר[ היא ששערי החכמה פתוחים ,הרי שהנפש מסוגלת לקלוט היום דברים שבזמן רגיל

היא פחות מסוגלת לקולטם .ואף אם האדם מבין זאת היום ,מחר הוא כבר לא יבין.
אלא שלכאורה אדם תמה :הרי כבר הבנתי את הדברים ,וכיצד יתכן שיגיע זמן שבו הדברים שוב לא יהיו מובנים לי? הן אם
הסבירו אתמול לאדם ששתיים ועוד אחד הם שלוש ,גם היום הוא מבין זאת!
אבל כאן נקודת הטעות! הבנת הדברים איננה ענין שכלי ,אלא ענין של קליטת חיות הדברים בנפש הפנימית! ישנם הרבה
אנשים מוכשרים ,אבל בין ידיעת הדברים לבין קליטתם בלב ,המרחק גדול מאוד.
ממילא ,כשאדם מודע לכך שכלפי היום זוהי חיות וכלפי מחר לא  -הוא יודע כיצד לקבל את הדברים ,וזהו בנין עבורו ולא
שבירה ,שכן יש לו נקודות של עליה שיוצרות לו דחף פנימי להיכן להגיע .אבל אם האדם סובר שאם אתמול הבין גם היום הוא
מבין ,זוהי גופא נקודה מוטעית!
אפשר לומר שזהו עומק כוונת דברי חז"ל "בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים" .וכבר נשתברו הרבה קולמוסין לבאר מה הכוונה
"יהיו בעיניך כחדשים"?
אמנם הביאור בזה נראה ,שאף דבר שאדם הבין אותו אתמול ,אין הכרח כיצד הוא יבין אותו היום .יתכן שיבין פחות ,יתכן שיבין
יותר ,אבל עצם המושג "למדתי את הדבר אתמול והבנתי ,ולכן אני מבין גם היום" ,זוהי נקודה שבאופן ברור איננה נכונה!
השכל יודע את הדברים ,אבל הבנה היא מלשון "אבנתא דלבא" .אדם יכול להבין דברים אתמול ,וח"ו הוא נופל מהמדרגה,
והוא מבין היום פחות .וכן להיפך :אם במשך היום שעבר הוא נעשה זך וטהור יותר מאתמול ,באפשרותו להשיג נקודה פנימית
יותר בדברים שלמד והבין אתמול .אף אם בהשכלה לא יהיה חידוש ,אך בנקודת החיות יהיה חידוש!
אלו דברים דקים ועמוקים שצריך לחיות אותם .האדם בדר"כ רגיל שהדברים כבר קנויים ,נמצאים ,ידועים .אבל כשמבינים
את הפנימיות של הדברים ,יודעים כי לכל זמן ועת  -יש עת לדעת ויש עת לא לדעת .את אותו דבר שהיה עת לדעת ,יש עת
לא לדעת.
זוהי נקודה מאוד יסודית למי שבאמת רוצה להבין את חכמת הבורא ולא את חכמת השכל של עצמו .מצד שכלו ,השכל קר,
הוא שוקט על שמריו ,וניתן להשיג היום מה שהאדם השיג אתמול בפשיטות .אבל כשאדם מחפש אלוקות ,האלוקות היא "אש
אוכלה" ,והאש מושרשת בלב האדם ,לא בשכלו .שם טמונה נקודת האלוקות ,והיא משתנה מיום ליום ומזמן לזמן .לא רק
בהתעוררות ובתשוקה ,אלא גם באבנתא דלבא הפנימית ישנו שינוי מזמן לזמן ומעת לעת.

יום המסוגל להשפעה
נדבר מעט מענייני דיומא ,אבל כפי שאמרנו ,יש לזכור שהשפעת הדברים היא רק מצד היום ,ולאחר שיחלוף היום יישאר רק
רושם .יותר מרושם זוהי כבר בחינה של "אל יהרסו לעלות אל ההר" שנאמר במעמד הר סיני .בכל אדם יש בחינה זו ביחס אל
הנקודה היותר עליונה שבה הוא נמצא.
דבר פלא הוא באמת ,שהרי במשך כל הדורות היו גדולים וצדיקים ,ומכולם לא נשתמר שיהיה עסק כל כך גדול מהיומא
דהילולא שלהם .את היארצייט של דוד המע"ה עוד זוכרים ,אך לתאריך פטירתם של האבות הק' כמעט ואינו ידוע לאיש .יש
על כך כל מיני מסורות ,אבל הן לא תפסו בתוך הכלל-ישראל.
והנה יום פטירתו של אחד ,שביחס לאבות הק' חי בדורות הרבה יותר אחרונים ,נהפך לנקודה עיקרית ,ועם ישראל כולו נוהר
לקברו ביום זה!
מהו שורש הדברים?
ובאמת ,חובה עלינו להתבונן בכך ,שכן שמחה בדבר מבלי להבין אותו ,זוהי שמחה מהנקודה החיצונית .שמחה צריכה להיות
או שאדם שמח מחמת הנשמה הפנימית שמכירה את האמת ,ושמחה זו פורצת כלפי חוץ ,או שע"י שאדם יודע את הדברים,
הם מעוררים בו שמחה .אבל שמחה שאינה באה מעומק הנשמה הפנימית ,וגם לא מהבנת הדברים וקליטתם המעוררת את
הנפש  -זהו סתם 'מלומדה' שודאי אין בו הרבה תועלת.
בעצם ,כבר נאמר בפסוק" :לכל זמן ועת" )קהלת ג ,א( ,ואמרו חז"ל במדרש )קהלת רבה ג ,א(" :זמן היה לו לאדם הראשון

שיכנס לגן עדן ,שנאמר :ויניחהו בגן עדן ,וזמן היה לו שיצא משם ,שנאמר :ויגרש את האדם וגו' ,זמן היה לו לנח שיכנס
לתיבה ,שנאמר :בא אל התיבה וגו' ,וזמן היה לו לצאת ,שנאמר :צא מן התיבה וגו' ,זמן היה לאברהם שינתן לו המילה,
שנאמר :ואתה את בריתי תשמור ,וזמן היה לבניו להמול".
כלומר ,הנקודה הפשוטה שעלינו לדעת היא ,שעוד לפני שרשב"י זיע"א נפטר ביום זה ,היום מצד עצמו מאז בריאת העולם,
הוא יום שמסוגל להשפעה.
מבטנו על היום ,אם כן ,אינו צריך להתחיל רק עם רשב"י .רשב"י הוא צירוף של הנפש עם הזמן ,אבל עוד לפני שרשב"י היה
בעולם ,לפני שהוא נולד ועוד לפני שהוא נפטר  -היתה טמונה סגולה ביום .סגולה כלומר ,מהות של יום הנותנת השפעה.
נתבונן נא אפוא ,מהי המהות הפנימית של היום.
התקשרות אל השורש מביאה שמחה
י"ח באייר הוא בגימטריה "עמלק" ]עם ה'כולל'[ ,וצריך להבין מהי השייכות בין שני הדברים.
המושג של "עצב" נולד מחוסר התחברות הענף אל השורש ,ובשורש השורשים זה נובע מחוסר התקשרות בין הנברא לבוראו.
"שמחה" שלמה שייכת בשעה שישנה התקשרות גמורה אל המקור  -אל בורא העולם.
"בעצב תלדי בנים" זוהי אותה נקודה שאין התחברות גמורה בין הענפים לשורש .הלידה היא כביכול התנתקות של הולד
מהאם .כל זמן שהוא במעי אמו" ,עובר ירך אמו" לחד מ"ד ,וגם למ"ד שלאו ירך אמו ,הכוונה היא שאין זה חיבור גמור ,אבל
ודאי שישנו חיבור.
ומה קורה ברגע שהולד יוצא ממעי אמו?  -בפשטות ,עד עכשיו הוא היה חלק מאמו ,ומעכשיו הוא נפרד ממנה .זוהי
ההסתכלות החיצונית ,וממנה נולדה הבחינה של "בעצב תלדי בנים" ,כלומר ,העצב נולד בפנימיותו מחוסר החיבור בין הולד
לאם שנוצר ע"י הלידה.
אמנם ,כל זה רק בחיצוניות ,כי מצד החיצוניות של הגופים ,כשעובר נמצא במעי אמו הוא מקושר אליה ,וכשהוא יוצא משם
והופך לולד ,הריהו נפרד .אבל מצד שורש הפנימיות ,לעולם התכלית והמהות של הולד היא התכללות באמו .כל אדם,
תכליתו היא ההתכללות בשורש ,והשורש בעוד שורש וכו' ,עד שורש כל השורשים  -בו ית'.
ממילא ,כשיש דעת  -שהיא הנקודה המחברת בין הולד לאם  -שוב אין נקודה של "בעצב תלדי בנים" ,כי גם לאחר שהולד
נולד ,כל הזמן תשוקתו על אמו" .בעטרה שעיטרה לו אמו"  -יש כל העת חיבור בין הולד לאם ,ממילא אין עצב .ישנה
התרחבות של הדברים ,ההתרחבות לאחר התפשטות של הולד כלפי חוץ.
ה"בעצב תלדי בנים" נולד מההסתכלות הפשוטה שיש ניתוק בין האם לולד ,אבל בשעה שהשורש מתחבר עם הענף,
כשהענף מתכלל בשורש  -אז ישנה שמחה.
בכל מועדי השנה ישנו דין של שמחה .ומדוע? כי "מועד" הוא מלשון ועד ,מלשון חיבור  -ממילא יש בו שמחה.
התגלות של ה"להבה"

"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ...ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' למלוכה"
)עובדיה א ,יח-כא(.
רואים אנו שנקבע יום אחד בשנה ]מנהג ישראל דין הוא[ להרבות באש ,אבל זו אינה אש של נרות שנוהגים להדליק בשבת,
ביו"ט ובשאר זמני הקודש ,אלא יש כאן את הבחינה של "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה" ,לא רק "אש" בקטנות ,אלא
יש כאן התגלות של ה"להבה"!
התגלות זו של הלהבה ,היא אותה נקודה של תיקון .מהי נקודת התיקון?

"להבה" היא בגימטריה מ"ב .מה הענין של מ"ב? ידוע בספה"ק שישנן שלוש בחינות של ידיים :יד הגדולה ,יד החזקה והיד
הרמה .שלוש פעמים יד הם מ"ב.
מה הענין של יד?  -היד מגיעה בהתפשטות למקום הנמוך ביותר ,מתחת לרגלי האדם ,כלומר למטה מסוף המדרגות ,ומאידך
בכח האדם להרים את ידיו למעלה מן הראש .כלומר ,המהות של האש בכלל ושל הלהבה בפרט ,הוא הכח להעלות את כל
הנקודות של הענפים לשורש.
אם ישנה התגלות של הלהבה ,זוהי התגלות כיצד יכול האדם להתקשר עם בוראו .האדם שהוא הענף ,חלק מאיברי השכינה
הק' ,יכול להעלות את עצמו ולהתקשר בשכינה ,להתקשר בבורא עולם .אבל כשם שבחיצוניות צריך מהלך של "בית יעקב
אש ובית יוסף להבה"  -כך צריכה להיות גם מדרגת הנפש הפנימית של האדם.
אם בלבו של האדם ישנה אש וישנה להבה ,הריהו מחובר אל מעלת היום .אם הלהבות מיתמרות ועולות אך ורק בחצרות
הבתים ,אבל בפנימיות הנפש קרירה  -אין שום שייכות בין מעלת היום למדרגת האדם.
"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה" זוהי מדרגה פנימית של הנפש היהודית ,שיש בה תשוקה עזה לבוראה" .רשפיה רשפי
אש שלהבת י-ה" )שה"ש ח ,ו(  -בתחילה ישנו מהלך של "רשפיה רשפי אש" ,אבל אחרי כן זה הופך לשלהבת ,ללהבה  -ואז
יכול האדם להתכלל בבורא עולם.
כלומר ,סגולת היום וההתראות החיצונית שמתראה בצורה של להבה ,אינה מעשה חיצוני .זוהי נקודה פנימית בנפש של
מדרגת שלהבת י-ה.

"רפו ידיהם בתורה"
כידוע ,כח עמלק הוא נקודת הפירוד" .רפידים  -שרפו ידיהם בתורה".
הפסוק אומר" :אחזתיו ולא ארפנו" )שה"ש ג ,ד(  -האחיזה בדבר היא ההתחברות אליו" .ולא ארפנו"  -אין כאן נקודה של
נפרדות מהדבר" .רפו ידיהם מהתורה" הוא ההיפך מהמהלך של "אחזתיו ולא ארפנו" .היה כאן רפיון בהתחברות אל תורה.
"הלוא כה דברי כאש נאום ה'" )ירמיהו כג ,כט( .התורה היא כידוע בחינה של אש ,והיא הכח להביא את האדם להשיג
בהשגת הנפש את ה"רשפיה רשפי אש" .אבל משם ואילך צריך להתעלות ל"להבה" ,לשלהבת .זוהי נקודת ההתכללות
הגמורה של האדם בקב"ה.
סגולת היום היא האחדות ,היפך נקודת הפירוד .זוהי המהות הפנימית של כח סילוק המידה הנקראת עמלק .השלהבת היא
הכח המונע את כח עמלק מלפעול ולרפות את ידי האדם.
"רפידים  -שרפו ידיהם מן התורה" .מה הכוונה ,וכי עוסקים בתורה עם הידיים? הן חז"ל דרשו מהפסוק "חיים הם למוצאיהם
 למוציאיהם בפה" )עירובין נד ע"א(!יש בענין זה כמה בחינות .הנקודה הראשונה והפשוטה היא ,שחיבור של אדם אל דבר בנקודת הגוף נעשה ע"י שהוא אוחז
אותם בידיו .ה"אחזתיו" הוא אותה נקודה המתגלית ביד .משל למה הדבר דומה ,אדם נמצא בלב ים והוא עומד לטבוע ח"ו.
והנה לפתע מזדמן לו קרש לידו .מיד הוא נאחז בו בכל כוחו ,ולא מרפה ממנו אפילו לרגע קט! איך הוא מתחבר אל הדבר?
 עם הידיים!ה"רפו ידיהם מן התורה" זו נקודה של חוסר חיבור לדבר.
נקודה נוספת :בזוה"ק כתוב ,ש"תורה בלא דחילו ורחימו לא פרחא לעילא" ,כלומר ,כשישנה תורה ,אבל אין את האהבה של
"רשפיה רשפי אש שלהבת י-ה"  -זוהי הבחינה של "רפו ידיהם מן התורה" .הם הרפו את אותו כח של הידיים שמעלה את
התורה לשורשה ,כלומר ,שמעלה את האדם ,שהוא חלק מעצמיות התורה ,ומדבק אותו בקב"ה.
זו הכוונה "רפו ידיהם מן התורה"! ודאי שהיתה תורה ,רק היה חסר את ההתקשרות של התורה לשורשה ,את ההתקשרות
של הנברא לבורא.

כח רשב"י  -הסתלקות מנקודת הספק
כח סגולת הזמן הוא הכח לסלק מהאדם את כל המפריעים שמונעים את קירבתו לקונו.
הכח העיקרי שמונע את האדם מלהתקרב אל קונו ,הוא עמלק כידוע ,שהוא בחינה של ספק .כשאדם מסתפק ,ממילא הוא
אינו מתחבר בצורה ברורה .כשאדם יודע שיש דרך אחת והוא הולך בה ,הוא רגוע ושלו .זו הדרך ,והוא מחובר אליה בחיבור
פנימי נפשי .אבל כשידועים לו שני דרכים ,והוא הולך בדרך אחת בצורה של נסיון ,בלב פנימה הוא כל הזמן אומר לעצמו:
אולי טעיתי ,אולי הדרך השניה היא הנכונה .כלומר ,גם בשעה שהוא כבר צועד בדרך האמת ,עדיין אין כאן את ה"אחזתיו ולא
ארפנו" .נקודת הבחירה ,שהיא נקודת הספק ,מונעת מהאדם את ההתקשרות האמיתית לפנימיות.
איך הדרך לצאת מנקודת הספק ,ולהיכנס לפנימיות?
ידועים דברי הזוהר בפרשת נשא" :בהאי ספרא יפקו מגלותא"" .זהר" הוא בגימטריא ברי ]"ברי ושמא ,ברי עדיף"[ .הכח
שאדם יכול להוציא מכוחו של רשב"י ,הוא ההסתלקות מנקודת הספק שמולידה את ה"רפו ידיהם" ,וקבלת ה"ברי" ,הוודאות
הפנימית.
ואיך באמת מקבלים וודאות פנימית?
הדרך היא ברורה מאוד ,וכשהאדם מבין אותה הוא מסתלק מעל כל הנקודות של הספק .במשל שבדבר :אדם רוצה להגיע
מירושלים לב"ב .הוא לא יודע אם נוסעים ימינה או שמאלה ,נוסעים ישר וכו' .אם יסע ימינה  -אולי יגיע לעיר אחרת ,אם יסע
שמאלה  -גם ספק אם הוא בכיוון הנכון .במצב כזה אין לו ברירה והוא מנסה .אבל כשאדם נמצא בתוך העיר ב"ב ,שוב אין לו
ספק כיצד מגיעים לב"ב .הוא נמצא שם!
אדם צריך להבין שכל הדרכים מובילות לנקודה אחת ויחידה :להגיע לרבש"ע! אין דרך שאינה מביאה לרבש"ע ,אם בשמחה
ואם בצער ,אם בעצב ואם ביסורים .כל הדרכים בסופו של דבר מובילות אל הרבש"ע .אלא מאי? כשאדם חושב שהקב"ה
נמצא בסוף הדרך ,ממילא הוא מסתפק :גם אם כל דרך מובילה לרבש"ע ,אבל מי אמר שזו הדרך שלי ,מי אמר שאני שייך
לכאן וכו' .אבל כשהוא תופס שבעצם אין כזה מושג "דרך" ,אלא בכל מקום ומקום הקב"ה נמצא  -ממילא אין אצלו שום
נקודת ספק! הוא לא מסתפק :מי אמר שדרך כאן אני אגיע!
הנה פסח שני נועד עבור מי "שהיה טמא או בדרך רחוקה"" .טמא" ו"דרך רחוקה" ענין אחד להם .דרך רחוקה היא בנקודת
המקום ,וטמא הוא בנקודת הנפש  -הוא רחוק מהבורא עולם .אבל כשאדם יודע ומרגיש בנפשו את "השוכן איתם בתוך
טומאתם"  -שגם בתוך נקודת הטומאה הרבש"ע נמצא ,אין לו צורך בפסח שני! ודאי שבחיצוניות יש פסח שני ויש דיני טומאה,
אבל מצד המהלך הפנימי שבנפש למי שזכה להכרה זו אין בו כל צורך.
התיקון של רשב"י ,שנקבע בתוך שבעת ימי פסח שני ]שכידוע כשם שישנם שבעה ימים בפסח ראשון ,כן הוא גם בפסח שני[,
מגלה אור עליון ,שגם בתוך הטומאה הקב"ה נמצא .ממילא ,כשאדם יודע שגם בנפילה הגמורה ביותר הקב"ה נמצא ,אין לא
למעלה ולא למטה ,לא פנים ולא אחור  -שוב אין לו צורך בידיים ,לא שיעלו ולא שיורידו.
כשאדם חושב שהקב"ה בשמים והוא בארץ ,ועליו לעלות מהארץ לשמים  -הרי שהוא נצרך ל"ידיים" ]במשל[ שיעלו את
הדברים .אבל כשברור לו שהקב"ה נמצא בכל מקום ,אין מקום שהקב"ה לא נמצא ואין הבחנה בנפש שהקב"ה לא נמצא
בה  -בין בזמני העליה ובין בזמני הירידה  -אז האדם מגיע לנקודה הפשוטה של "אחזתיו ולא ארפנו" ,מגיע לברי ,מכל מקום,
מכל זמן ומכל מצב .ממילא ,אין טומאה שיכולה לספק אותו ולסלק אותו מנקודת הודאי.
התיקון של עמלק הוא באותה נקודה של ההכרה ב"השוכן איתם בתוך טומאתם" ,שגם בטומאה הכי גדולה שנקראת עמלק,
הקב"ה נמצא.
כדי לקבל את סגולת היום ,על האדם לחפש את הבורא עולם ,ובאפשרותו למצוא את הקב"ה בכל רגע ,בכל מקום ובכל
זמן.
מי יתן ונזכה כולנו להתחבר אל הנקודה הפנימית" :והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה" וממילא נזכה במהרה ל"ועלו
מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה".
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