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בס"ד אמונה וגאולה

דברי המהר"ל

הסבר במילים שלי

ַאל יְ ַקבֵּ ל א ֹונָָאה בְ עַ ְצמ ֹו לו ַֹמר ,כִּ י יֵּׁש ל ֹו מַ ֲעלָת ֹו הָ ַאחֲ ר ֹונָה
בְ פֹעַ ל ,וְ י ְַחׁשֹב ְבנַפְ ׁש ֹוָׁ ' :שלוֹם יִּ ְהיֶה לִּ י ַאף ִּאם אֲ נִּ י יו ֵֹּׁשב
בָ טֵּ ל ִּמבְ לִּ י עָ מָ ל כְ לָל"
הָ עֶ לְ י ֹונִּים ְׁשלֵּמּותָ ם בְ פֹעַ ל וְ ֵּאינָם ְצ ִּריכִּ ים לְ הו ִֹּציא ְׁשלֵּמּותָ ם
ָאדם ,אֵּ ין לָהֶ ם גַם ֵּכן
אֶ ל הַ פֹעַ ל ,וְ הַ ַת ְחת ֹונִּים ,זּולַת הָ ָ
יְ ִּציָאה אֶ ל הַ פֹעַ ל ,כִּ י מַ ה ֶׁשנִּבְ ְראּו ,עָ לָיו ֵּאין ִּה ְׁש ַתנּות
ָאדם הּוא בְ כֹחַ וְ יוֹצֵּ א אֶ ל הַ פֹעַ ל.
יציָאה ַלפֹעַ ל בָ הֶ ם .אַ ְך הָ ָ
וִּ ִּ
ָאדם עַ ל ֵּׁשם ֶׁשנִּבְ ָרא ִּמן
ָאדם ְביִּ חּוד בְ ֵּׁשם ָ
ֶׁשיִּ ְק ָרא הָ ָ
הָ אֲ ָדמָ ה ...כִּ י הָ אֲ ָדמָ ה ִּהיא ְמיֻחֶ ֶדת בְ זֶ ה ֶׁש ִּהיא בְ כֹחַ וְ יֵּׁש בָ ּה
יְ ִּציָאה ַלפֹעַ ל ֶׁשל כָל הַ ְדבָ ִּרים אֲ ֶׁשר יו ְֹצ ִּאים ִּממֶ נָה ְצמָ ִּחים
וְ ִּאילָנוֹת ּו ְׁשָאר כָל הַ ְדבָ ִּרים וְ ִּהיא בְ כֹחַ לְ כָל זֶ ה ,וְ זֶ הּו עִּ נְ ַין
ָאדם ֶׁשהּוא בְ כֹחַ וְ יוֹצֵּ א ְׁשלֵּמּות ֹו ֶאל הַ פֹעַ ל
הָ ָ
וְ הַ בְ הֵּ מָ ה נִּ ְק ֵּראת בַ ֵּשם ְבהֵּ מָ ה עַ ל ב"ה מ"הָ .רצָ ה לוֹמַ ר כִּ י
ְׁשלֵּמּות ָדבָ ר ֶׁשנִּבְ ָרא עָ לָיו נִּ ְמצָ א בָ ּה ַאף עַ ל גַב ֶׁשאֵּ ינ ֹו
ְׁשלֵּמּות גָמּורִּ ,מכָל ָמקוֹם ָדבָ ר זֶ ה נִּ ְמצָ א עִּ מָ ּה וְ זֶ הּו בָ ּה מַ ה,
כִּ י ְדבַ ר ַמה נִּ ְמצָ א עִּ ָמּה.
ַאל ִּת ְטעֶ ה בִּ ְדבָ ִּרים אֵּ ּלּו לִּ ְׁשֹלל הַ ְשלֵּמּות ִּמ ִּמי ֶׁש ִּאי אֶ פְ ָׁשר ל ֹו
ֶׁשיו ִֹּציא ְׁשלֵּמּות ֹו אֶ ל הַ פֹעַ ל ,אֲ ֶׁשר הָ לְַך לְ ע ֹולָמ ֹו ק ֶֹדם
ֶׁשהו ִֹּציא ְׁשלֵּמּות ֶׁשּל ֹו אֶ ל הַ פֹעַ לֵּ ,אין ָאנּו ׁשוֹלְ לִּ ים הָ ע ֹולָם
ּומת ֶׁשָאנּוס
הַ בָ א ִּממֶ נּו כְ לָלִּ ,אם יֵּׁש ב ֹו הֲ כָ נָה ֶאל הַ ְשלֵּמּות ֵּ
הָ יָה ֶׁשֹּלא הו ִֹּציא ְׁשלֵּמּות ֶׁשּל ֹו ַלפֹעַ ל.
ָאדם נִּ בְ ָרא לְ עָ מָ לֶׁ ,ש ֵּאין ל ֹו ְׁש ִּביתָ ה וְ הַ ְׁשלָמָ ה כְ לָל וְ עִּ ם
כִּ י הָ ָ
ֶׁשהּוא יוֹצֵּ א אֶ ל הַ פֹעַ ל ִּנ ְׁשָאר עוֹד ָת ִּמיד בְ כֹחַ .

ָאדם ָכל זְ ַמן הֱ יוֹת ֹו ְמחֻ בָ ר עִּ ם הַ חֹמֶ ר אֵּ ינ ֹו בִּ ְׁשלֵּמּות בְ פֹעַ ל
הָ ָ
עַ ד אֲ ֶׁשר הּוא נִּפְ ָרד ִּמן הַ חֹמֶ ר וְ ָאז נִּ ְמצָ א בְ פֹעַ ל.
ָאמַ ר ַר ִּבי לֵּוִּ י :מָ ָׁשל לְ עִּ יר ֹונִּי ֶׁשהָ יָה נָׂשּוי בַ ת ְמלָכִּ יםַ ,אף עַ ל
פִּ י ֶׁשמַ אֲ כִּ ילָּה כָל מַ עַ ְדנֵּי מֶ לְֶך ,אֵּ ינ ֹו יוֹצֵּ א חוֹבָ ת ֹו .לָמָ ה?
ָאדם עִּ ם ַנפְ ׁש ֹו אֵּ ינ ֹו
ֶׁש ִּהיא בַ ת ְמלָכִּ ים .כָ ְך ָכל מַ ה ֶׁשיִּ פְ עֹל הָ ָ
יוֹצֵּ א יְ ֵּדי חוֹבָ ת ֹו .לָמָ ה? לְ פִּ י ֶׁש ִּהיא ִּמּלְ מַ עְ לָה.

וְ כָל ָדבָ ר ֶׁשהּוא חָ סֵּ ר ִּמ ְׁשתו ֵֹּקק אֶ ל הַ ְׁשלָמָ ה ,וְ הַ תו ָֹרה
וְ הַ ִּמ ְצוָ ה הֵּ ם הַ ְׁשלָמָ ה אֶ ל הַ נֶפֶ ׁש ּובִּ ְׁשבִּ יל ָכְך ִּמ ְׁשתו ֶֹק ֶקת
הַ נֶפֶ ׁש אֶ ל הַ תו ָֹרה וְ אֶ ל הַ ִּמ ְצוֹת לָצֵּ את אֶ ל הַ פֹעַ ל וְ לִּ ְהיוֹת
מֻ ְׁשלָם.
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