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"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת א
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

ּת ֹו ָרה כב
יש ָאה ְ ּד ִס ְפ ָרא ִ ּד ְצנִ יעו ָּתא,
ּ ִפ ְר ָקא ח ֲִמ ׁ ָ

(זוהר תרומה ח"ב דף קעח):

'ב ָרא'  -ח ֲִצי ַמאֲ ָמרָ ,אב וּבֵ ןְ ,ס ִתים ְוגַלְ יָ אֵ ,ע ֶדן ִע ּל ָָאה
אשית' ַ -מאֲ ָמרָ ּ ,
'ב ֵר ִׁ
אשית ּ ָב ָרא"ְּ .
"ב ֵר ִׁ
ְּ
ִ ּד ְס ִתים וּגְ נִ יזֵ ,ע ֶדן ּ ַת ּ ָת ָאה.
מו ִכיחֵ י הַ ּד ֹור ְ -והֵ ם
יֵש ֹ
חו ָתם ,הוּא ִּכי ׁ
חו ָתם' (ע"ז דף לאֹ .).
תו ְך ֹ
'חו ָתם ְּב ֹ
יֵש ֹ
'חו ָתם'ְ ,ו ׁ
ֵש ֹ
ש ּי ׁ
א ַ ּדע ׁ ֶ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   
3

'ס ְפ ָרא ִ ּד ְצנִ יעו ָּתא' ( ,זוהר פרשת תרומה ח"ב דף קעח.):
יש ָאה – 2הפרק החמישי ְ ּד ִ
ּ ִפ ְר ָקא 1ח ֲִמ ׁ ָ
אשית" – ַמאֲ ָמר ,פי'' ,בראשית' הוא המאמר הראשון מעשרה
"ב ֵר ִׁ
אשית ּ ָב ָרא"( 4בראשית א ,א)ְּ ,
"ב ֵר ִׁ
ְּ
5
"ב ָרא" – ח ֲִצי ַמאֲ ָמר –
מאמרות שבהם נברא העולם  ,והוא כנגד ספירת החכמה .פרצוף (בנין רוחני) 'אבא'ָ ּ ,
דהיינו ,חצי ממילת 'ברא–שית' ,והכוונה היא על פרצוף 'זעיר אנפין' (שיש בו שש ספירות מחסד עד יסוד) ,כי 'ברא'
תרגומו' :בן' ,ו'זעיר אנפין' הוא נחשב בפרצופים בן לפרצוף 'אבא' ,כי הוא השתלשל ממנו ומקבל ממנו את
אורו .והיינו ָאב וּבֵ ן ,ומפרשְ :ס ִתים  -הוא 'אבא' (מאמר שלם)ְ ,וגַ לְ יָ א  -הוא 'זעיר אנפין' (חצי מאמר) .ואבא
נקראֵ :ע ֶדן ִע ּל ָָאה ִ ּד ְס ִתים וּגְ נִ יז – עדן העליון ,שהוא סתום ואין מי שישיגנו ,ו'זעיר אנפין' נקראֵ :ע ֶדן
ּ ַת ּ ָת ָאה – עדן התחתון המתגלה.
יבאר שיש 'חותם הרגלין' – שהם צדיקי הדור המוכיחים את ישראל ,ועי"ז חותמים וסותמים את הדין מלפעול.

מו ִכיחֵ י
ֵש ֹ
'חו ָתם' הוּא ִּ -כי י ׁ
חו ָתם'( 7עבודה זרה דף לאֹ .8).
תו ְך ֹ
'חו ָתם ְּב ֹ
ֵש ֹ
'חו ָתם'ְ ,6וי ׁ
ֵש ֹ
ש ּי ׁ
אּ ַ .דעֶ ׁ ,
  מקורות ועיונים  

 .1תורה זו נאמרה בברסלב בשבוע שאחר ראש
השנה ,בעשרת ימי תשובה תקס"ה (חיי מוהר"ן אות נ"ט).
היינו ביום שני ה' תשרי (פרפראות לחכמה אות א') .וכתב
ׁשּובה
בחיי מוהר"ן (שם אות י"ב – י"ג) ,וז"לְּ :ב ַׁש ָּבת ְּת ָ
(תקס"ה) ָהיִ ינּו ְמ ֻסּפָ ִקים ִאם נִ זְ ּכֶ ה ֶׁשּיִ כְ נֹס ֵאלֵ ינּו ֵמ ַח ְדרֹו
ּתֹורהּ ,כִ י ֹלא
יׁשית לְ גַ ּלֹות לָ נּו ָ
יׁשב עִ ָּמנּו ּבִ ְסעֻ ָּדה ְׁשלִ ִ
לֵ ֵ
יׁשיתּ ,כִ י ִאם ּבְ עִ ִּתים
יׁשב עִ ָּמנּו ּבִ ְסעֻ ָּדה ְׁשלִ ִ
ָהיָ ה ַּד ְרּכֹו לֵ ֵ
יְ דּועִ ים וכו' .וְ ֹלא נִ כְ נַ ס ֵמ ֲח ַמת זֶ ה (שנודע לו מפטירת בתו
יׁשית ,וְ נָ ַהג ָׁשעָ ה ַא ַחת ֲא ֵבלּות
פיגא ,ע"ש) לִ ְסעֻ ָּדה ְׁשלִ ִ
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת וכו'ַ .א ַחר ּכָ ְך נִ כְ נַ ס ֶא ְצלֵ נּו לְ ֵביתֹו
ְּב ָ
ַהּגָ דֹול וְ ִד ֵּבר עִ ָּמנּו ּכְ ַד ְרּכֹו .וְ ָאז ָׁש ַאל לְ ֶא ָחד ִאם ָּבכָ ה
ּבְ רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ,וְ ָא ַמר ָאז ֶׁשעִ ַּקר ַהּבְ כִ ּיָ ה ּכְ ֶׁש ִהיא ֵמ ֲח ַמת
ִׂש ְמ ָחה וכו' .וְ ָא ַמר ָאז ֶׁש ָהיָ ה לֹו ָאז (בסעודה שלישית) ַמה
ּתֹורה' וכו',
לֹומר ָ
ֶּׁשּנִ ְק ָרא ּבִ לְ ׁשֹון ֲח ִסידּות ֶ'ה ָא ָרה ּגְ דֹולָ ה ַ
ּומ ֲח ַמת זֶ ה (הודעת האבלות) ,נִ ְתּבַ לְ ּבֵ ל ַה ָּדבָ ר ,וְ ֹלא ָא ַמר ָאז
ֵ
לֹומר ּכַ ּנַ "ל.
ּתֹורה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁש ָהיָ ה מּוכָ ן ַ
ַה ָ
ּוב ֶח ְמלַ ת ַה ֵּׁשם ַח ְסּדֹו ּגָ ַבר עָ לֵ ינּו וְ ִס ֵּבב ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך
ְ
ּתֹורה ַהּזֹאתּ ,כִ י זָ כִ ינּו ַא ַחר
ֶׁש ַאף עַ ל ּפִ י כֵ ן ֹלא ָאבַ ְדנּו ַה ָ
בֹוהה ֲא ֻרּכָ ה ְּור ָחבָ ה
ּתֹורה ּגְ ָ
ּכָ ְך ּבְ יֹום ֵׁשנִ י ֶׁשּגִ ּלָ ה לָ נּו ָאז ָ
חֹותם' (תורה
'חֹותם ְּבתֹוְך ָ
ּתֹורה ָ
וַ ֲע ֻמ ָּקה ְמאֹד ,וְ ִהיא ַה ָ

ּתֹורה ַהּזֹאת נֶ ֶא ְמ ָרה ּפִ ְתאֹםּ ,כִ י ִּב ְת ִחּלָ ה יָ ַׁשב
דידן) .וְ ַה ָ
ּומּק ֶֹדם ִצּוָ ה לְ ִאיׁש ֶא ָחד לְ ָה ִביא
וְ ִד ֵּבר עִ ָּמנּו ּכְ ַד ְרּכֹוִ ,
לֹו ֶׁש ֶמן ּופְ ִתילָ ה לְ ַת ֵּקן לֹו נֵ ר ֶׁשל ֶׁש ֶמן זַ יִ ת ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך
ִה ְדלִ יק ַהּנֵ ר ְּבעַ ְצמֹוּ .כִ י כֵ ן ָהיָ ה ַּד ְרּכֹו ּכַ ָּמה ּפְ עָ ִמים,
ֶׁש ָהיָ ה ּפִ ְתאֹם ַמ ְדלִ יק נֵ ר ֶׁשל ֶׁש ֶמן זַ יִ ת ,וְ ַה ָּד ָבר ָהיָ ה
מּובן ֶׁש ָהיָ ה ַמ ְמ ִּתיק ִּדינִ ים ָּבזֶ ה .וְ ָאז ָסמּוְך לְ ַה ַה ְדלָ ָקה
ָ
וְ ַהּנֵ ר ָהיָ ה ּדֹולֵ ק ָסמּוְך לְ ֻׁשלְ ָחנֹו ,וְ הּוא ִּדּבֵ ר עִ ָּמנּו ּבְ ֵא ָימה
יחה' וְ ֵהבִ יאּו
ּגְ דֹולָ הּ ,ובְ תֹוְך ּכָ ְך ִצּוָ ה לְ ָהבִ יא לְ פָ נָ יו ְ'סלִ ָ
יחה ֶׁשל יֹום
לְ פָ נָ יו ּופְ ָת ָחּה ,וְ ָא ַמר ְק ָצת ֵמ ֵאיזֶ ה ְסלִ ָ
עֹומ ִדים ְסבִ יבֹו,
ּפּורים .וְ ַהּכֹל ָהיָ ה ּבִ פְ נֵ י ּכֻ ּלָ נּו ֶׁש ָהיִ ינּו ְ
ּכִ ִ
וְ הּוא יָ ַׁשב עַ ל ּכִ ְסאֹו ָסמּוְך לְ ֻׁשלְ ָחנֹו ְּב ַח ְדרֹוְּ .בתֹוְך ּכָ ְך
ִה ְת ִחיל לְ ַדּבֵ ר ֵמ ַהּגַ ן עֵ ֶדן וְ ַהּגֵ ִיהּנָ םֶׁ ,ש ַהּגַ ן עֵ ֶדן וְ ַהּגֵ ִיהּנָ ם
ֵהם ּבְ זֶ ה ָהעֹולָ ם וְ כּו' ,וְ נִ כְ נַ ס ֵמעִ נְ יָ ן לְ עִ נְ יָ ן עַ ד ֶׁשּגָ ַמר ּכָ ל
חֹותם' ַהּנַ "ל ,וְ נִ ְׁש ַּת ֲה ָתה ָה ֲא ִמ ָירה
'חֹותם ּבְ תֹוְך ָ
ּתֹורה ָ
ַה ָ
ּבְ עֶ ֶרְך ַא ְרּבַ ע ָׁשעֹות ,עכ"ל.
עוד מסופר בשיח שרפי קודש (ח"א אות תק"ל ,מאבני"ה
'חֹותם ְּבתֹוְך
ָ
ּתֹורה
ברזל) ,וז"לּ :כְ ֶׁש ָא ַמר ַר ֵּבנּו זַ "ל ַה ָ
ּומ ֲח ַמת ֶׁשּנֶ ֶא ְמ ָרה ּפִ ְתאֹוםּ ,בְ עֵ ת ֶׁש ָהיָ ה ַרּבֵ נּו זַ "ל
חֹותם'ֵ ,
ָ
ּבַ ֶח ֶדר ַה ָּק ָטן (בביתו ,וגם שלא בזמן רגיל לומר תורה) ,עַ ל ּכֵ ן
ּתֹורהַ ,א ַחר ּכָ ְך נַ ֲע ָ ׂשה
אֹומר ָ
יֹודעַ ֶׁש ֵ
לא ָהיָ ה ׁשּום ִאיׁש ֵ
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ּובאּו ֲאנָ ִׁשים ִמן ַהּׁשּוק
ּתֹורהָ ,
אֹומר ַר ֵּבנּו זַ "ל ָ
ַרעַ ׁש ֶׁש ֵ
"ּת 'עִ ם ַהּגּוף ֵאינִ י
מֹוה ְרנַ ְ
ּדֹוחק ּגָ דֹול ,וְ ָאז ָא ַמר ַ
וְ נַ ֲע ָ ׂשה ַ
יֹודעַ ַמה ּנַ ֲע ָ ׂשהֲ ,אבָ ל ָהרֹאׁש ָׁש ַמ ְר ִּתי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ֵא ֶצל ַרּבֵ נּו
ֵ
זַ "ל' ,עכ"ל.
תורה זו כתבה ר' נתן לפני רבינו אחר ששמעה מפי
רבינו ,היינו שרבינו היה מקריא לו פיסקה פיסקה
בלשון אידיש ,ור' נתן היה כותב לפניו בלשון הקודש.
ואמר (בסוף תורה זו) ,שהיה שינוי בסדר הדברים בין
כשאמר את התורה לפניהם ,לבין איך שהקריא אותה
רבינו לפניו לכותבה.
 .2בתקופה זו משבועות תקס"ד עד עשרת ימי תשובה
תקס"ה ,אמר רבינו ארבעה תורות על ארבע פרקים
מספרא דצניעותא ,וסדר אמירת התורות היה כך:
בשבועות תקס"ד נאמרה תורה י"ט על פרק א' ,בשבת
נחמו תקס"ד נאמרה תורה כ"א על פרק ד' ,בראש
השנה תקס"ה נאמרה תורה כ' על פרק ג' ,ובעשרת ימי
תשובה תקס"ה נאמרה תורה כ"ב (תורה דידן) על פרק
ה'[ .על פרק ב' דספרא דצניעותא ,נאמר כבר בשנת
תקס"א בזלטיפלי ,והוא תורה ב'] .וכשסידר ר' נתן את
התורות לדפוס ,הקדים את תורה כ' שעל פרק ג' לתורה
כ"א שעל פרק ד' ,כפי סדר הספרא דצניעותא ,אף
שבסדר אמירת התורות ,תורה כ"א קדמה לתורה כ'.
 .3ראה לעיל בתחילת תורה אות י"ט ,שביארנו ענין
ספר זה.
 .4תורה זו היתה יקרה מאוד בעיני רבינו ,כמובא
בחיי מוהר"ן (אות קי"ז) ,וז"ל :וְ ִסּפֵ ר ָאז (בשבת פרשת נח,
ראש חודש חשון תקס"ה) ֶׁש ְּבאֹותֹו ָהר ֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה נָ ְתנּו לֹו
[הֹוצאֹות] ֶאלֶ ף ֲא ֻד ִּמים ַא ַחר ּכָ ל ַה ִה ְצ ָט ְרכּות
עֶ ְק ְסּפֶ ענְ ס ָ
(יותר ממה שצריך להוצאות השנה הרגילות) ,וְ ָהיָ ה ְּב ָמקֹום
ּתֹורה ְמאֹד ,וְ ָהיָ ה ָמקֹום ֶׁש ָא ְמרּו
אֹוהב ָ
ֶׁש ָהיָ ה ,וְ הּוא ֵ
ׁשֹומר עַ ל
בֹוּה ְמאֹד וְ ָהלַ ְך לְ ָׁשם ,וְ עָ ַמד ָׁשם ֵ
ּתֹורה ּגָ ַ
ָׁשם ָ
ַהּפֶ ַתח וְ ֹלא ִהּנִ יחֹו לִ כְ נֹס .וְ נָ ַתן לֹו ָה ֶאלֶ ף ֲא ֻד ִּמים ֶׁשּלֹו
ּכְ ֵדי ֶׁשּיַ ּנִ יחּוהּו .וְ ָהיָ ה לֹו ָׁשם יֵ ֶצר ָה ָרע ּגָ דֹול עַ ל ָה ֶאלֶ ף
יֹודעַ ֲאפִ ּלּו ַהּיֵ ֶצר ָה ָרע ֶׁשּיֵ ׁש
ֲא ֻד ִּמים ֶׁשֹּלא לִ ְּתנֵ ם ,וְ גַ ם ֵ
ּומה ֶּׁש ָּׁש ַמע ּבְ אֹותֹו
ָׁשם .וְ נִ כְ נַ ס לְ ָׁשם וְ ָׁש ַמע ַמה ֶּׁש ָּׁש ַמעַ ,
ימן
ּקּוטי א' ִס ָ
(ּבלִ ֵ
חֹותם' ְ
'חֹותם ְּבתֹוְך ָ
ָהעֵ תַ ,היְ נּו ַמ ֲא ַמר ָ
ּתֹורה ֶׁשל ַה ָּמקֹום ַהּנַ "לַ ,רק הּוא
כ"ב) ,הּוא ֵמאֹותֹו ַה ָ
ּומ ְק ָצת וְ כּו' ,עכ"ל.
ְמעַ ט ִ
עוד בענין מעלת תורה זו ,סיפר ר' נתן (שיח שרפי קודש
ּתֹורה:
ח"ב אות תר"ץ) ,וז"לּ :כְ ֶׁש ָּׁש ַמעְ ִּתי ֵמ ַר ֵּבנּו ֶאת ַה ָ

ּתֹורתֹו
נֹורת זָ ָהב' (לעיל תורה ח')ָ ,ח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ָ
ָ'ר ִא ִיתי ְמ ַ
תֹורתֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ַר ִּבי ִׁש ְמׁשֹון
ֶׁשל ַר ֵּבנּו ִהיא ּכְ ָ
אֹוס ְטרֹוּפֹולִ י זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק לִ בְ ָרכָ ה ,אּולָ ם ּכְ ֶׁש ָּׁש ַמעְ ִּתי ֶאת
ֵמ ְ
חֹותם' (תורה דידן)ָ ,ר ִא ִיתי ֶׁש ֵאּלּו
'חֹותם ְּבתֹוְך ָ
ּתֹורה ָ
ַה ָ
ֵהם ּבֶ ֱא ֶמת ּתֹורֹות ַרּבִ י נַ ְח ָמן ,עכ"ל.
תורה זו היא מהתורות הארוכות והקשות שבלקוטי
מוהר"ן ,ובהקדמה לתורה זו כתב בספר באיבי הנחל,
וז"ל :התורה הזאת ,גם הפירוש הפשוט ,הוא עמוק
מאוד וצריכין לבאר.
 .5במשנה (אבות ה ,א) 'בעשרה מאמרות נברא העולם'
וכו' .ובגמ' בראש השנה (דף לב ,).הי נינהו (מה הם
עשרה מאמרות) ,ויאמר ויאמר דבראשית ,תשעה הוו
(בתורה נאמר רק תשעה פעמים "ויאמר" בבריאת העולם ,כגון,

"ויאמר אלהים יהיה אור" וכו')' .בראשית נמי מאמר הוא'
(הגמ' מתרצת ,שגם תיבת 'בראשית' היא אחד מהמאמרות),
ע"כ .ופירש"י :ואף על גב דלא כתיב ביה 'ויאמר
יהי שמים' – כמאן דכתיב דמי ,דבאמירה נמי איברו
"ּב ְד ַבר ה'
(השמים) ולא בידים ,דכתיב (תהלים לג ,ו) ִ
ָׁש ַמיִ ם נַ ֲעׂשּו" ,עכ"ל .ובראשית הוא 'מאמר סתום' (כי
לא נאמר בו 'ויאמר' בפירוש) ,והוא הגבוה מכל המאמרות
(ע' שבת דף קד .ובמהרש"א שם).
 .6תורה זו נאמרה בעשרת ימי תשובה ,ובראש השנה
הוא זמן כתיבת הדין ,והחתימה ביום כיפור בשעת
הנעילה ,וכמו שאומרים בפיוט 'נתנה תוקף' – ְּ'ברֹאׁש
ּובּיֹום צֹום ִּכּפּור יֵ ָח ֵתמּון' (ע' ר"ה טז.).
ַה ׁ ּ ָ ׂשנָ ה יִ ָּכ ֵתבּוןְ ,
וכתב בלקוטי הלכות (יום כפור א ,ו) ,וז"ל :נֶ ְח ָּת ִמין ּבְ יֹום
'חֹותם'ּ ,בִ בְ ִחינַ ת
ּפּוריםּ ,כִ י ִּתּקּון ַהּבְ ִרית הּוא ּבְ ִחינַ ת ָ
ַהּכִ ִ
(ברכת הברית ,שבת דף קלז' ):וְ ֶצ ֱא ָצ ָאיו ָח ַתם ְּבאֹות ְּב ִרית
ימה ִּבנְ עִ ילָ הּ ,כִ י ָאז נִ ְׁשלָ ם
ק ֶֹדׁש' .וְ עַ ל ּכֵ ן עִ ַּקר ַה ֲח ִת ָ
ִּתּקּון ַהּבְ ִרית עַ ל יְ ֵדי ַה ֲח ִמ ָּׁשה עִ ּנּויִ ים ֶׁש ִה ְתעַ ּנּו ּכָ ל ַהּיֹום
חֹותם
ּפּורים הּוא ְּב ִחינַ ת ָ
חֹותם ֶׁשל יֹום ַהּכִ ִ
וכו'ּ .כִ י ָ
ּמּובן ִמ ִּד ְב ֵרי ַר ֵּבנּו נֵ רֹו יָ ִאיר,
ֶׁשל ִּתּקּון ַה ְּב ִריתּ ,כְ פִ י ַה ָ
חֹותם ֶׁשל
חֹותמֹות (תורה דידן) ,עַ ּיֵ ן ָׁשםּ .כִ י ָ
ְּב ַמ ֲא ַמר ַה ָ
חֹותם
ימי ֶׁשהּוא ַ
חֹותם ָה ִראׁשֹון ַהּפְ נִ ִ
יֹום ּכִ ּפּור ,הּוא ָ
חֹותם ָה ַרגְ לִ ין הּוא ּבְ ִחינַ ת
ָה ַרגְ לִ יןּ ,כְ מֹו ֶׁש ְּמב ָֹאר ָׁשם ,וְ ָ
חֹותם נַ ֲע ֶׂשה עַ ל יְ ֵדי
'חֹותם אֹות ּבְ ִרית ק ֶֹדׁש' ּכַ ּיָ דּועַ ּ ,כִ י ַה ָ
ַ
ִּתּקּון ַהּבְ ִרית ֶׁשעַ ל יָ דֹו ָ'ּדם נֶ עְ ּכָ ר וְ נַ ֲע ֶׂשה ָחלָ ב' (בכורות
חֹותם
ו ):וְ נִ ְת ַּת ֵּקן ַה ַּדם נִ ּדֹות ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה נַ ֲע ֶׂשה ּבְ ִחינַ ת ָ
ֶׁשהּוא ֵהפֶ ְך ַּדם נִ ּדֹות (ּכַ ּמּובָ א ּבַ ּכְ ָתבִ ים ,וְ כַ ּמּובָ א ּבְ ָסמּוְך).
 .7בהושענא רבא ,הוא 'חותם בתוך חותם' ,כמובא
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כול ֶאת
שלּ ֹו ְמ ִדין ִּכ ְביָ ֹ
שהֵ ם "לִ ּמו ֵּדי ה'" (ישעיה נד ,יג) ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
שם ׁ ֶ
ינות ַ'רגְ לִ ין'; ְונִ ְק ָר ִאים ַרגְ לִ יןַ ,על ׁ ֵ
ְּב ִח ֹ
שם יִ ְת ּ ָב ַרךְ.
הו ִכיחָ ם וּלְ הַ חֲזִ ָירם לְ הַ ּ ׁ ֵ
ּתו לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ ֹ
הולְ ִכים ִּב ְׁשלִ יחו ֹ
צותְ .והֵ ם ֹ
לו ֵע ֹ
שנּ ֹו ְתנִ ין ֹ
ה'ֶ ׁ ,
"וכָ ל
ש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ִׁש"י ְ(ׁשמֹות יא ,ח) ַעל ְ
מו ׁ ֶ
שם הָ ֵע ָצהְּ ,כ ֹ
ינות ַ'רגְ לִ ין'ַ ,על ׁ ֵ
שם זֶה נִ ְק ָר ִאים ְּב ִח ֹ
ְו ַעל ׁ ֵ
ָ
ָ
הו ִכיחַ
ּתו לְ ֹ
הולְ ִכים ִּב ְׁשלִ יחו ֹ
ש ֹ
שם הַ הֲלִ יכָ הֶ ׁ ,
הולְ ִכים ַאחַ ר ֲעצָ ְתך'ְ ,ו ַעל ׁ ֵ
שר ְּב ַרגְ לֶיך" ' -הַ ֹ
הָ ָעם אֲ ׁ ֶ
ּ ַכ ּנַ"ל.
ְ
עולָםְ ,והַ ִ ּדין הוּא הַ ּת ֹו ָרהִּ ,כי צָ ִריך לִ ְה ֹיות ִ ּדין ּת ֹו ָרה; וּמֵ ח ֲַמת
שם יִ ְת ּ ָב ַר ְך גּ ֹוזֵר ְ ּגזַר ִ ּדין ּ ָב ֹ
שהַ ּ ׁ ֵ
ו ְּכ ׁ ֶ
יַעץ ִע ּ ָמהֶ ם ו ְּמ ּ
ש ִ ּנגְ זַר ַעל הַ ּד ֹורְ .והֵ ם ְמכַ ִּסים זֶה
גַלֶה לָהֶ ם הַ ִ ּדין ּת ֹו ָרה ׁ ֶ
ֶׁ
שהֵ ם 'לִ ּמו ֵּדי ה'' ,הוּא ִמ ְת ֵ
יצונִ ים,
שלּ ֹא יִ ינְ ק ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו הַ ִח ֹ
"מ ְעיָ ן חָ תוּם"ֶ ׁ ,
תוִּ ,ב ְב ִחינַ ת ִ(ׁשיר ַה ִּׁש ִירים ד ,יב) ַ
או ֹ
חו ְת ִמין ֹ
הַ ִ ּדין ּת ֹו ָרה ְו ֹ
ֲתום ּת ֹו ָרה ְּבלִ ּ ֻמ ָדי" ,הַ יְ נ ּו
לום ִ ּדין ַא ְכז ִָריְ .וזֶה ְּב ִחינַת (יְ ַׁשעְ יָ ה ח ,טז) "ח ֹ
ש ֹ
שה ִמ ּ ֶמנּ ּו חַ ס ְו ׁ ָ
נַע ׂ ֶ
ֶׁ
שלּ ֹא יִ ְהיֶה ֲ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

ינות ַ'רגְ לִ ין'ְ ,ונִ ְק ָר ִאים ַ'רגְ לִ ין'ַ ,על
הַ ּד ֹור  -צדיקים המוכיחים את ישראל לעשות את רצון ה'ְ ,והֵ ם ְּב ִח ֹ
כול ֶאת
שלּ ֹו ְמ ִדין – שמלמדים ִּכ ְביָ ֹ
שהֵ ם "לִ ּמו ֵּדי ה'" (ישעיה נד ,יג) ,בחינת ספירות נצח והוד ,9הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
שם ׁ ֶ
ֵׁ
12
11
10
צות  ,כי ה' ית' מתייעץ עמם כביכול ,בשעה שרוצה לגזור דין מחמת החטאים ,והם
לו ֵע ֹ
שנּ ֹו ְתנִ ין ֹ
ה' ֶ ׁ ,
הו ִכיחָ ם
ּתו לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ ֹ
הולְ ִכים ִּב ְׁשלִ יחו ֹ
מייעצים לו ,שבמקום פעולת הדין הם יוכיחו את ישראלְ ,והֵ ם ֹ
שם
ינות ַ'רגְ לִ ין'ַ ,על ׁ ֵ
שם זֶה נִ ְק ָר ִאים מוכיחים אלו ְּב ִח ֹ
שם יִ ְת ּ ָב ַר ְךְ .ו ַעל ׁ ֵ
ירם בתשובה לְ הַ ּ ׁ ֵ
וּלְ הַ חֲזִ ָ
ָ
שר ְּב ַרגְ לֶיך":
"וכָ ל הָ ָעם אֲ ׁ ֶ
ש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ִׁש"י ַעל הפסוק (שמות יא ,ח) ְ
מו ׁ ֶ
הָ ֵע ָצה 13שנותנים לה' יתברךְּ ,כ ֹ
שם
הולְ ִכים ַאחַ ר ֲעצָ ְת ָך' ,הרי ,שהעצה היא בחינת 'רגל'ְ ,וסיבה נוספת מדוע הם נקראים 'רגלין'ַ ,על ׁ ֵ
'הַ ֹ
הו ִכיחַ את ישראל ּ ַכ ַּנ"ל.
ּתו של הקב"ה לְ ֹ
הולְ ִכים ִּב ְׁשלִ יחו ֹ
ש ֹ
הַ הֲלִ יכָ הֶ ׁ ,
לאחר שביאר ,מהו 'חותם' ,שהוא 'רגלין' (ספירות נצח והוד)  -תלמידי חכמים הנותנים כביכול עצה להקב"ה איך לדון את
ישראל ,וגם הולכים להוכיח את ישראל .יבאר עתה ,שהחותם הזה בא לחתום ולסתום גזירות רעות.

עולָםְ ,והַ ִ ּדין הוּא הַ ּת ֹו ָרהִּ ,כי צָ ִר ְ
יך לִ ְה ֹיות ִ ּדין ּת ֹו ָרה,14
שם יִ ְת ּ ָב ַר ְך גּ ֹוזֵר ְ ּגזַר ִ ּדין לרעה ּ ָב ֹ
שהַ ּ ׁ ֵ
ו ְּכ ׁ ֶ
שהֵ ם 'לִ ּמו ֵּדי ה'' – שנותנים עצות להקב"ה ,הוּא ִמ ְתיַ ֵעץ ִע ּ ָמהֶ ם,
שנפסק על פי דיני התורה ,וּמֵ ח ֲַמת ׁ ֶ
או ֹ
חו ְת ִמין ֹ
ש ִ ּנגְ זַר ַעל הַ ּד ֹורְ ,והֵ ם ְמכַ ִּסים זֶה הַ ִ ּדין ּת ֹו ָרה ְו ֹ
ו ְּמגַ ּלֶה לָהֶ ם הַ ִ ּדין ּת ֹו ָרה ׁ ֶ
תו ,והחתימה
נעשית בבחינה שלהם עצמם ,כי חותם פנימי זה הוא חותם ה'רגלין' ,שהוא בחינת 'נצח והוד'" ,למודי ה'"
שלּ ֹא
"מ ְעיָ ן חָ תוּם" ,15שהם חותמים את הדין הנמשך ממעיין התורהֶ ׁ ,16
הנ"לִּ ,ב ְב ִחינַ ת הכתוב (שיר ד ,יב)ַ :
17
לום ִ ּדין ַא ְכז ִָרי
ש ֹ
שה ִמ ּ ֶמנּ ּו חַ ס ְו ׁ ָ
שלּ ֹא יִ ְהיֶה נַ ֲע ׂ ֶ
יצונִ ים כח לעשות דין בעולם ,כדי ׁ ֶ
יִ ינְ ק ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו הַ ִח ֹ
של עונש ושמד על ידי החיצונים ,אלא ,שהדין ישאר חתום בתורה ,שאפשר למתקוְ .וזֶה ְּב ִחינַ ת הכתוב
  מקורות ועיונים  

בשער הכוונות (דרושי יום הכפורים דרוש ג') .וראה
בבן איש חי (שנה ראשונה וזאת הברכה ב') ,וז"ל :בליל
הושענא רבא בעת חצות לילה ,נגמר ונעשה בחינת
חותם החיצון למעלה (הוא חותם בתוך חותם – חותם
הידין כדבסמוך) ,כי ביום הכפורים נגמר חותם הפנימי
(הוא חותם אחד ,בחינת רגלין) שהוא העיקר יותר ,ולכן
בהושענא רבא נמסרין הפתקין ,עכ"ל.
 .8שם בגמ' מובא :אמר ר' אלעזר' ,הכל משתמר

בחותם בתוך חותם' וכו' .וכן נפסק בשולחן ערוך
(יורה דעה קיח ,א) ,וז"ל :יין ,ובשר ,וחתיכת דג שאין
בו סימן ,שהפקיד או שלח ביד עובד כוכבים ,צריך
שני חותמות ,ע"כ .ושם (סעיף ג') נתן דוגמאות לחותם
בתוך חותם .ולמעשה ,כשסוגר את הכלי בסגירה אחת
חתומה ,ועליו עוד סגירה שניה ,היא חותם שני .וראה
עוד בשולחן ערוך לקמן (סימן ק"ל).
 .9כמו שביאר רבינו לקמן (סוף תורה מ"א) ,וז"ל:
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  מקורות ועיונים  

וְ ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים נִ ְק ָר ִאים נֶ ַצח הֹודַ ,רגְ לִ יןּ ,כְ מֹו ֶׁשּמּובָ א
ּמּודי ֵׁשׁש" (שיר ה ,טו) ֵהם ַּתלְ ִמ ֵידי
"ׁשֹוקיו עַ ֵ
ָ
ַּב ִּמ ְד ָרׁש
ֲחכָ ִמים (עיין תרגום) .וכתב במי הנחל (בתורה דידן) ,וז"ל:
ּמּודי ה'" – דא נצח והוד ,כמובא בסוף התורה
כי "לִ ֵ
'כי מרחמם ינהגם' (תניינא ,תורה ז') 'ונצח והוד' הם
רגלין ,כמובא במאמר פתח אליהו (הקדמת תקוני זוהר
דף יז' ).נצח והוד תרין ירכי קשוט'.
 .10כי 'פסק הלכה' ,הוא כפי איך שפוסקים הצדיקים
שבעולם הזה ,וכמבואר בגמ' בבא מציעא (דף נט ,):על
הפסוק (דברים ל ,יב) "ֹלא בַ ָּׁש ַמיִ ם ִהיא" ,אמר רבי ירמיה:
שכבר נתנה תורה מהר סיני ,אין אנו משגיחין בבת
"א ֲח ֵרי
קול ,שכבר כתבת בהר סיני בתורה (שמות כג ,ב) ַ
ַר ִּבים לְ ַהּטֹת" .אשכחיה רבי נתן לאליהו ,אמר ליה:
מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא? (בשעה
שקם ר' יהושע על רגליו ואמר ,אין משגיחין בבת קול בהלכה),
אמר ליה :קא חייך ואמר נצחוני בני ,נצחוני בני ,ע"כ.
וראה גם בגמ' שם לקמן (דף פו ,).שהיתה מחלוקת
במתיבתא דרקיעא בענין נגעים ,ובקשו הכרעה
מרבה שהוא בארץ .וראה לקמן (תורה לד ,ד) ,וז"ל:
סּורה ְּביָ ֵדינּוּ ,גַ ם ָה ָרצֹון ֶׁשל ַה ֵּׁשם
ּתֹורה ְמ ָ
וְ עַ כְ ָׁשיו ֶׁש ַה ָ
מֹוׁשלִ ין ּכִ ְביָ כֹול לִ ְהיֹות
סּורה ְּביָ ֵדינּוֶׁ ,ש ָאנּו ְ
יִ ְת ָּב ַרְך ְמ ָ
ְרצֹונֹו ּכְ פִ י ְרצֹונֵ נּו ,וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת (תהלים קיד ,ב) "יִ ְׂש ָר ֵאל
לֹותיו".
ַמ ְמ ְׁש ָ
 .11כתב רבינו לקמן (סוף תורה מ"א) ,וז"לַּ :תלְ ִמ ֵידי
ֲחכָ ִמים נִ ְק ָר ִאים עֵ צֹותּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ָ(אבֹות ו ,א) 'וְ נֶ ֱהנִ ין
"ע ַצת
תּוׁשּיָ ה'ּ ,וכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב (תהלים לג ,יא) ֲ
ִמ ֶּמּנּו עֵ ָצה וְ ִ
ּמּודי עֹולָ םּ .וכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב
ה' לְ עֹולָ ם ַּת ֲעמֹד"ֶׁ ,ש ֵהם עַ ֵ
(יְ ַׁשעְ יָ ה יד ,כז) "ה' ְצ ָבאֹות יָ עָ ץ" ,ה' ְצ ָבאֹותֵ ,הם נֶ ַצח
וָ הֹוד ,ע"כ .והנה בגמ' בברכות (דף סא ,).מובא:
ש'כליות יועצות' ,והכליות הם בחינת נצח והוד (הם
הפרקים העליונים של הרגלים) ,כמבואר בתקוני זוהר (תקון
מ"ח דף פה.).
 .12ע' אריכות גדולה בענין זה בביאור הליקוטים
(מפתח כ"ג) בעמקות רבה.
 .13כתב בלקוטי הלכות (תשעה באב ד ,יד) ,וז"ל :עִ ַּקר
ֲא ִחיזַ ת ֲחלֻ ַּקת ָהעֵ ָצה ,הּוא ּבִ בְ ִחינַ ת יַ ֲעקֹב ֶׁשּנִ ְק ָרא עַ ל
ֵׁשם ֶהעָ ֵקב ַ(ר ִׁש"י ּתֹולְ דֹות כה ,כו)ֶׁ ,ש ָּׁשם עִ ַּקר ָהעֵ ָצה
"העָ ם ֲא ֶׁשר ּבְ ַרגְ לֶ יָך" –
ֶׁשּנִ ְק ֵראת ַרגְ לַ יִ ןּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּובָ :
ַההֹולְ כִ ים ַא ַחר ֲע ָצ ְתָךּ ,כִ י עִ ַּקר ָהעֵ ָצה ְצ ִריכִ ין ּבִ בְ ִחינַ ת
ַרגְ לַ יִ ן ַּדיְ ָקאַ ,היְ נּו ְּבזֶ ה ָהעֹולָ ם ֶׁש ִהיא ְּב ִחינַ ת (יְ ַׁשעְ יָ ה

"ה ָא ֶרץ ֲהד ֹם ַרגְ לָ י"ּ ,כִ י ּבְ עָ לְ ָמא ִּד ְקׁשֹוט (ּבָ עֹולָ ם
סו ,א)ָ :

ָה ֱא ֶמת)ֵ ,אין ְצ ִריכִ ין עֵ ָצהַ ,רק ּכָ ל ַמה ֶּׁש ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה נְ מּוכָ ה
יֹותר – ָׁשם ְצ ִריכִ ין
יֹותר ,וְ כָ ל ַמה ֶּׁשּנֹופְ לִ ים ַּבּגָ לּות ֵ
ֵ
יֹותר לָ ֵצאת ִמ ָּׁשם.
עֵ צֹות ֲע ֻמּקֹות ֵ
 .14כתב בפרפראות לחכמה (אות ט"ז) ,וז"ל :כי
באורייתא ברא קודשא בריך הוא עלמא (זוהר תרומה
ח"ב קסא ,):והקב"ה מנהיג עולמו על פי התורה ,ולכן
גזר דין ,צריך להיות דין תורה ,ובחינת ההנהגה זו היא
על פי תורת ה' .והשם יתברך 'רב חסד' – ומטה כלפי
חסד (ראש השנה דף יז ,).וכל מה שיכול לזכות את ישראל
על פי תורת ה' – בודאי מזכה אותם ,אף על פי כן
ּמּודי ה'" בכדי שילכו להוכיח
מגלה הדין לבחינת "לִ ֵ
את ישראל ולהחזירם למוטב ,כדי להמתיק הדין.
 .15פשט הכתוב מדבר בשבח בני ובנות ישראל
השומרים וחותמים את עצמם ,מליפול בחטאי עריות
(ע' יומא עה .ועירובין כא .):ורבינו מפרש על פי המבואר
בעץ חיים (שער ה' שער טנת"א פרק ה') ,וז"ל :הנפש יש
בה אחיזה להקליפות בהיותן בלי רוח ,בסוד "ּגַ ם
ְּבֹלא ַדעַ ת נֶ פֶ ׁש ֹלא טֹוב" לכן נסגרת ונסתמת היא
וכחותיה תוך הלב מפני מי המבול  -הם המזיקין.
והענין ,כי בהיותה מתפשטת נאחזים בה ,ובהסגירה,
אין מי שיוכל לינק משם בסוד "ּגַ ן נָ עּול ֲאח ִֹתי כַ ּלָ ה ּגַ ל
נָ עּול ַמעְ יָ ן ָחתּום" ,והבן זה בסוד 'חותם בתוך חותם'
שצריך ליין כדי שלא יתנסך.
 .16כך פירש במי הנחל.
"הּנֵ ה
 .17מושג זה הוא על פי הפסוק (ישעיה יג ,ט)ִ :
יֹום ה' ּבָ א ַאכְ זָ ִרי וְ עֶ בְ ָרה וַ ֲחרֹון ָאף לָ ׂשּום ָה ָא ֶרץ לְ ַׁש ָּמה
יה יַ ְׁש ִמיד ִמ ֶּמּנָ ה" ,עוד כתוב (ירמיה ל ,יד)ּ" :כִ י
וְ ַח ָּט ֶא ָ
מּוסר ַאכְ זָ ִרי עַ ל ר ֹב ֲעוֹנֵ ְך עָ ְצמּו
ַמּכַ ת אֹויֵ ב ִהּכִ ִיתיְך ַ
מּוסר ַאכְ זָ ִרי ,ייסורי אכזריות
ֹאתיִ ְך" ,ופירש"יַ :
ַחּט ָ
המוסר – אכזרי הוא ,ע"כ .ומבואר שבתיבת 'אכזרי'
כאן ,אין הכוונה בה למה שנקרא 'התעללות רעה',
אלא רק לתאר את תוקף הדין .ומבואר ,שכוונת
התיבות 'דין אכזרי' הוא ,שישנן שתי בחינות
ב'דין' ,יש 'דין' כשהוא חתום בתורה ,שהיא ספירת
התפארת ,שהוא מקום המשפט ושם יש 'דין' ,אבל
אין זה דין אכזרי ,כי אפשר עדיין לרחם ולבטל.
אולם' ,דין אכזרי' פירושו ,כשיוצא הדין מהכח אל
הפועל ויונקים ממנו החיצונים ,להעניש ולהשמיד את
החוטאים מהעולם.
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"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת א
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

ש ִ ּנגְ לֶה לָהֶ ם הַ ִ ּדין ּת ֹו ָרה,
יצונִ יםְ .והֵ םְּ ,כ ׁ ֶ
שלּ ֹא יִ ינְ ק ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו הַ ִח ֹ
ְּב'לִ ּמו ֵּדי ה'' נ ְֶח ּ ָתם הַ ִ ּדין ּת ֹו ָרהֶ ׁ ,
יחים הַ ּד ֹורְּ ,כ ֵדי לְ הַ חֲזִ ָירם לְ מו ָּטב לְ הַ ְמ ִּתיק הַ ִ ּדין .וַ אֲ ִפלּ ּו ִּב ְׁש ַעת מוּסָ ר ,נִ זְ הָ ִרין
ּמו ִכ ִ
הולְ ִכים ו ֹ
ֹ
שם
יצונִ יםִּ ,ב ְב ִחינַ ת ִ(אּיֹוב לג ,טז) "ו ְּבמֹסָ ָרם יַ ְח ּתֹם"ְ ,ו ַעל ׁ ֵ
שלּ ֹא יִ ינְ ק ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו הַ ִח ֹ
לְ הַ ְח ִּתים וּלְ הַ ְס ִּתירֶ ׁ ,
'חו ָתם'.
זֶה  -הֵ ן ְּב ִחינַת ֹ
לום
"וכָ ל ּ ָבנַיִ ְך לִ ּמו ֵּדי ה' ְו ַרב ְׁש ֹ
ש ּ ָכתוּב (יְ ַׁשעְ יָ ה נד ,יג) ְ
מו ׁ ֶ
עולָםְּ ,כ ֹ
לום ּ ָב ֹ
ש ֹ
ְו ֵאלּ ּו 'הַ ִּל ּמו ֵּדי ה'' ַמ ְר ִּבים ׁ ָ
ְ
ש ַמיִ ם; וּלְ פָ נָיו יִ ְת ּ ָב ַרך ַמ ְק ִטינִ ים
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
לום ּ ֵבין יִ ְׂש ָר ֵאל לַאֲ ִביהֶ ם ׁ ֶ
ש ֹ
שר ְו ַל ֲע ׂש ֹות ׁ ָ
הולְ ִכים לְ פַ ּ ׁ ֵ
ּ ָבנָיִ ְך"ִּ ,כי ֹ
ֹשה,
ש ּ ָמ ִצינ ּו ֵאצֶ ל מ ׁ ֶ
מו ׁ ֶ
טוב ּ ַב ֲע ָדםְ ,ולִ ְפנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ַמגְ ִ ּדילִ ים הַ חֵ ְטא ְמאֹדְּ .כ ֹ
יצים ֹ
הַ ָ ּדבָ ר ו ַּמ ְמלִ ִ
ָ
ָ
ְ
(ׁשמֹות לב ,יא)
ב ַרך ְ
אתם
"א ּ ֶתם ח ֲָט ֶ
"לָמה יֶ ח ֱֶרה ַא ּ ְפך ְּב ַע ּ ֶמך" ,וּלְ יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ַמר ָ(ׁשם ,ל) ַ
ָ
שם יִ ְת ּ ָ
ש ָא ַמר לְ הַ ּ ׁ ֵ
ֶׁ
ח ֲָט ָאה גְ ֹדלָה"( ,עיין דברים רבה א ,ב .וזוהר נח ח"א דף סז.):
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

ֲתום ּת ֹו ָרה ְּבלִ ּ ֻמ ָדי" - 18הַ יְ נ ּו ְּב'לִ ּמו ֵּדי ה'' שהוא 'חותם הרגלין' וכנ"ל נ ְֶח ּ ָתם הַ ִ ּדין
(ישעיה ח ,טז)" :ח ֹ
ש ִ ּנגְ לֶה לָ הֶ ם הַ ִ ּדין ּת ֹו ָרה שנגזר בשמים,
יצונִ יםְ .והֵ ם – 'לימודי ה''ְּ ,כ ׁ ֶ
שלּ ֹא יִ ינְ ק ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו הַ ִח ֹ
ּת ֹו ָרהֶ ׁ ,
ירם לְ מו ָּטב לְ הַ ְמ ִּתיק הַ ִ ּדין ולבטל את הגזירה .וַ אֲ ִפלּ ּו ִּב ְׁש ַעת
יחים הַ ּד ֹורְּ ,כ ֵדי לְ הַ חֲזִ ָ
ּמו ִכ ִ
הולְ ִכים ו ֹ
ֹ
מוּסָ ר שמוכיחים את ישראל נִ זְ הָ ִרין לְ הַ ְח ִּתים וּלְ הַ ְס ִּתיר את גזר הדין ,ולא מוציאים אותו מפיהם בשעת
יצונִ יםִּ ,20ב ְב ִחינַ ת הכתוב (איוב לג ,טז)" :אז יגלה אוזן אנשים
שלּ ֹא יִ ינְ ק ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו הַ ִח ֹ
התוכחה ,19כדי ׁ ֶ
ו ְּבמֹסָ ָרם יַ ְח ּתֹם" - 21כשמגלה הקב"ה את אוזנם של 'לימודי ה'' בגזר דין שגזר ,הם אומרים מוסר לישראל,
שם
ובזה הם חותמים את דין התורה שלא יינקו ממנו החיצונים ,כי הם מחזירים לישראל בתשובהְ ,ו ַעל ׁ ֵ
'חו ָתם'.
זֶה שהם חותמים ומכסים את גזר הדין ,הֵ ן ' -לימודי ה'' ,נקראים ְּב ִחינַ ת ֹ
ְו ֵאלּ ּו הַ ִּ
מו
עו ָלם ,כי 'חותם הרגלין' שהם חותמין הוא 'חותם השלום'ְּ ,22כ ֹ
לום ּ ָב ֹ
ש ֹ
'ל ּמו ֵּדי ה'' ַמ ְר ִּבים ׁ ָ
ְ
ְ
לום ּ ָבנָ יִ ך" ,ודרשו חז"ל (ברכות סד ,).תלמידי חכמים
"וכָ ל ּ ָבנַ יִ ך לִ ּמו ֵּדי ה' ְו ַרב ְׁש ֹ
ש ּ ָכתוּב (ישעיה נד ,יג)ְ :
ֶׁ
לום ּ ֵבין יִ ְׂש ָר ֵאל
ש ֹ
שר (פשרה) ְו ַל ֲע ׂש ֹות ׁ ָ
הולְ ִכים לְ פַ ּ ׁ ֵ
שהם "לימודי ה'" מרבים שלום בעולםִּ ,כי 'לימודי ה'' ֹ
24
טוב ּ ַב ֲע ָדם  ,כדי לבטל את
יצים ֹ
ּמ ְמלִ ִ
ש ַמיִ ם ,23וּלְ פָ נָ יו יִ ְת ּ ָב ַר ְך ַמ ְק ִטינִ ים הַ ָ ּדבָ ר ו ַ
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
ַלאֲ ִביהֶ ם ׁ ֶ
25
ש ּ ָמ ִצינ ּו במדרש
מו ׁ ֶ
הגזירות הרעותְ ,ולִ ְפנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ַמגְ ִ ּדילִ ים הַ חֵ ְטא ְמאֹד ,כדי להחזירם בתשובה ְּ ,כ ֹ
שם יִ ְת ּ ָב ַרךְ
ש ָא ַמר לְ הַ ּ ׁ ֵ
ֹשה לאחר חטא העגלֶ ׁ ,
(דברים רבה א ,ב) 26ובזוהר פרשת נח (ח"א דף סזֵ 27):אצֶ ל מ ׁ ֶ
(שמות לב ,יא)ָ " :ל ָמה ֶיח ֱֶרה ַא ּ ְפ ָך ְּב ַע ּ ֶמ ָך" ,28הרי ,שהקטין את החטא ,והמליץ טוב על ישראל ,וּלְ יִ ְׂש ָר ֵאל
אתם ח ֲָט ָאה גְ ֹד ָלה" ,הרי ,שלפני ישראל הגדיל את החטא מאוד ,כדי להחזירם
"א ּ ֶתם ח ֲָט ֶ
ָא ַמר (שם ,ל)ַ :
בתשובה.
  מקורות ועיונים  

עּודה" – לשון
 .18בפשט הפסוק פירש"י" :צֹור ְּת ָ
"העִ ד ִֹתי בָ כֶ ם ַהּיֹום" ,לשון התראה ,קשור
(דברים ח ,יט) ַ
ּתֹורה" על לב לימודי תלמידך ויראי
ו"חתֹום ָ
התראתי ֲ
ּמּודי ה'" ,עכ"ל .ומבואר בפסוק
שמים – הנקראים "לִ ֵ
ּמּודי
זה ,ענין התוכחה שמוכיחים יראי ה' ,שהם "לִ ֵ
ה'" את ישראל ,ועי"ז הם חותמים את ההתראה –
היינו ,את הדין ,וחתימת ההתראה והדין ,נקראת
ּתֹורה" .כלומר ,אף שפשט הפסוק שיחתום
"חתֹום ָ
ֲ

את התורה בלב התלמידים ,רבינו דורש גם שיחתום
ויסתיר את דין התורה מהמקטרגים ,ע"י הצדיקים.
 .19ולהוציא מדרך כמה מהמוכיחים ,העושים כן כדי
לחזק את תוכחתם ולגרום ליראה ,ולכן ,הם מספרים
את גזר הדין שנגזר ,ואילו המוכיחים הצדיקים,
חותמים את גזר הדין ולא מספרים אותו[ .אף שמצינו
בנביאים שהם כן סיפרו לישראל את גזר הדין ,זאת
משום שכך קבלו בנבואה והוכרחו לספר].

"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת א
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ
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  מקורות ועיונים  

יח
 .20לקמן (תניינא ,תורה ח' אות א') ,וז"לּ :כְ ֶׁש ַהּמֹוכִ ַ
יחֲ ,אזַ י ֹלא ַּדי ֶׁש ֵאינֹו מֹועִ יל ּבְ תֹוכַ ְחּתֹו,
ֵאינֹו ָראּוי לְ הֹוכִ ַ
ּׁשֹומעִ ים
יח ֶׁשל ַהּנְ ָׁשמֹות ַה ְ
ַאף ּגַ ם הּוא ַמ ְב ִאיׁש ֵר ַ
יח
עֹורר ָה ֵר ַ
ּתֹוכַ ְחּתֹוּ .כִ י עַ ל יְ ֵדי ּתֹוכַ ְחּתֹו ,הּוא ְמ ֵ
ּומּדֹות ָרעֹות ֶׁשל ָה ֲאנָ ִׁשים
ַרע ֶׁשל ַה ַּמ ֲע ִׂשים ָרעִ ים ִ
יחםּ .כְ מֹו ּכְ ֶׁש ֻּמּנָ ח ֵאיזֶ ה ָּד ָבר ֶׁשּיֵ ׁש לֹו
ֶׁשהּוא מֹוכִ ָ
יח ֶׁש ֵאינֹו טֹובּ ,כָ ל זְ ַמן ֶׁש ֵאין ְמזִ יזִ ין אֹותֹו ַה ָּד ָבר,
ֵר ַ
יח ַרעֲ ,א ָבל ּכְ ֶׁש ַּמ ְת ִחילִ ין לְ ָהזִ יז
יׁשין ָה ֵר ַ
ֵאין ַמ ְרּגִ ִ
יח ַרע; ּכְ מֹו כֵ ן עַ ל
עֹור ִרין ָה ֵר ַ
אֹותֹו ַה ָּד ָברֲ ,אזַ י ְמ ְ
יח ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה
יְ ֵדי ּתֹוכָ ָחה ֶׁשל ִמי ֶׁש ֵאינֹו ָראּוי לְ הֹוכִ ַ
ּומּדֹות
יח ַרע ֶׁשל ַה ַּמ ֲע ִׂשים ָרעִ ים ִ
עֹור ִרין ָה ֵר ַ
ּומ ְ
ְמזִ יזִ ין ְ
יחם ,וְ עַ ל ּכֵ ן הּוא ַמ ְב ִאיׁש
ָרעֹות ֶׁשל ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּמֹוכִ ָ
יחם.
ֵר ָ
ּובמ ָֹס ָרם
"אז יִ גְ לֶ ה אֹזֶ ן ֲאנָ ִׁשים ְ
 .21הפסוק במלואו ָ
יַ ְחּתֹם" ,ובפשט הפסוק פירש"י ,כמו אצל אבימלך
שגילה לו עונשו בחלום הלילה ,וחותם ואוסר אותם
ביסורים על עוונם .ובפנימיות הפסוק מפרש רבינו
להיפך ,שהקב"ה מגלה את אוזן האנשים ,היינו ,את
ּמּודי ה'" שהם מוכיחי הדור ,ועי"ז הם
אוזנם של "לִ ֵ
חותמים את הדין והמוסר שלו בחותם ה'רגלין' ,שזה
המהות שלהם בעצמם ,כדי שלא יהיה דין ומוסר.
 .22לקוטי הלכות (חובל בחבירו ד ,ג).
 .23הזכיר כאן בלשון 'אביהם שבשמים' על פי הגמ'
בשבת (דף קטז ).בענין עשיית שלום – היפך קנאה איבה
ותחרות – בין ישראל לאביהם שבשמים ,ע"ש .וראה
עוד בגמ' בבא בתרא (דף י ).שמובא' :שלום גדול וכו'
בין ישראל לאביהם שבשמים'.
 .24כמבואר בגמ' בברכות (דף לב ,.ובסנהדרין קב,).
"וְ ִדי זָ ָהב" ,מאי וְ ִדי זָ ָהב" ,אמרי דבי רבי ינאי כך
אמר משה לפני הקב"ה :רבונו של עולם בשביל כסף
וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו ַדי ,הוא גרם
שעשו את העגל ,ע"כ .הרי ,שגם בתוך תוכחתו ,דן
משה את ישראל לפני הקב"ה לכף זכות ,שאין הם
אשמים לגמרי וכו' ,ובזה נתן בהם ריח טוב ,שהוא
היפך הריח הרע של העוונות.
 .25כתב במי הנחל ,וז"ל :נמצא שבשביל אלו השני
דברים נקראים 'רגלין' ,א) על שם שנותנין לו עצה
בעת שמגלה להם הדין ,ב) על שם ההליכה שהולכין
להוכיח לישראל .ובשביל אלו השני דברים הם בחינת
'חותם' ,כי בעת שלומדין כביכול את השם ונותנין לו

עצה – חותמין הדין ,וגם כשהולכין להוכיח ,חותמין
הדין .וגם באלו השני דברים מרבים שלום ,כי בעת
שהשם יתברך מגלה להם הדין – הם מקטינים החטא
לפניו ,וגם בעת שהולכין להוכיח לישראל ומגדילים
החטא לפניהם .ועל ידי זה עושין שלום בין ישראל
להשם יתברך.
אתם ֲח ָט ָאה
"א ֶּתם ֲח ָט ֶ
 .26וז"ל :לישראל אמר ַ
גְ דֹלָ ה" ,להקב"ה אמר "לָ ָמה ה' יֶ ֱח ֶרה ַאּפְ ָך ּבְ עַ ֶּמָך",
מהו למה (הרי באמת כן חטאו בחטא גדול) ,אמר ר'
יצחק בשעה שעשו ישראל את העגל ביקש הקב"ה
לכלות שונאיהן של ישראל ,א"ל משה רבונו של
עולם ,העגל הזה טוב הוא לסייע לך ,אמר לו הקב"ה
מה מסייע לי ,אמר לו משה אם אתה מוריד גשמים
הוא מפריח טללים אתה מוציא את הרוחות והוא
את הברקים ,אמר לו הקב"ה (משה) אף אתה טועה
בעגל ,אמר לפניו רבונו של עולם אלא "לָ ָמה ה'
יֶ ֱח ֶרה ַאּפְ ָך ּבְ עַ ֶּמָך" (כיון שאין העגל הזה יכול לעשות כלום,
ואין מתקנא אלא חכם בחכם גבור בגבור [ע' ע"ז דף נה ].א"כ

אתם
"א ֶּתם ֲח ָט ֶ
למה יחרה אפך) ,ולישראל אומר משהַ :
ֲח ָט ָאה גְ דֹלָ ה" ,ע"כ.
ירּותא ְּדבָ עָ א ַר ֲח ֵמי
 .27ושם איתאָ :א ַמר ַרּבִ י יִ ְצ ָחק ֵׁש ָ
ֲעלַ יְ יהּוַ ,מאי ָק ֲא ַמר" ,לָ ָמה ה' יֶ ֱח ֶרה ַאּפְ ָך ּבְ עַ ֶּמָך" .וְ כִ י
ִמּלָ ה ָדא ֵאיְך ָא ַמר לֵ יּה מֹ�ׁש ֶ ה "לָ ָּמה" – וְ ָהא ֲע ָבדּו
ּומּזָ לֹות ּכְ ָמא ְד ַא ְּת ָא ֵמר (שם  ,ח) "עָ ׂשּו לָ ֶהם
ּכֹוכָ ִבים ַ
ֹאמרּו ֵאּלֶ ה" וְ גו'ּ ,ומֹ�ׁש ֶ ה ָא ַמר
עֵ גֶ ל ַמ ֵּסכֶ ה וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו וַ ּי ְ
"לָ ָּמה"ֶ .אּלָ א ָהכִ י אֹולִ יפְ נָ אַ ,מאן ִּד ְמ ַר ֶּצה לְ ַא ֲח ָרא ,לָ א
ּבָ עֵ י לְ ֶמעְ ּבַ ד ַההּוא חֹובָ א ַ -רבֶ ,אּלָ א יַ זְ עִ יר לֵ יּה ַק ֵּמיּה.
אתם
"א ֶּתם ֲח ָט ֶ
ּולְ בָ ַתר יַ ְסּגֵ י לֵ יּה ַק ֵּמיּה ַחּיָ יבָ אִּ ,דכְ ִתיב ַ
ֲח ָט ָאה גְ ד ֹלָ ה"[ .תרגוםָ :א ַמר ַר ִּבי יִ ְצ ָחקַּ ,ב ְּת ִחּלָ ה
יהם ָמה ָא ַמר? "לָ ָמה ה' יֶ ֱח ֶרה
ּכְ ֶׁש ִּב ֵּקׁש ַר ֲח ִמים ֲעלֵ ֶ
ַאּפְ ָך ְּבעַ ֶּמָך" .וְ כִ י ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ֵאיְך ָא ַמר אֹותֹו מֹ�ׁש ֶ ה
ּומּזָ לֹותּ ,כְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
"לָ ָּמה" ,וַ ֲה ֵרי עָ ְבדּו ּכֹוכָ ִבים ַ
ֹאמרּו ֵאּלֶ ה" וְ גֹו',
"עָ ׂשּו לָ ֶהם עֵ גֶ ל ַמ ֵּסכָ ה וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו וַ ּי ְ
ּומֹ�ׁש ֶ ה ָא ַמר לָ ָּמה? ֶאּלָ א ּכָ ְך לָ ַמ ְדנּוִ ,מי ֶׁש ְּמ ַר ֶּצה ֶאת
ָה ַא ֵחרֹ ,לא ָצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ֶאת אֹותֹו ֵח ְטא לְ גָ דֹולֶ ,אּלָ א
חֹוטא,
יַ ְק ִטין אֹותֹו לְ פָ נָ יו ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך יַ גְ ִּדיל אֹותֹו לִ פְ נֵ י ַה ֵ
אתם ֲח ָט ָאה גְ דֹלָ ה"].
"א ֶּתם ֲח ָט ֶ
ֶׁשּכָ תּוב ַ
 .28ע' בביאור הליקוטים (מפתח כ"ח) ,שהרי גם ה'
ית' יודע את טענת משה ,ומה הוסיף משה בטענתו,
ע"ש היטב.
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של הַ ּד ֹור גּ ֹובֵ ר
שהָ ָרע ׁ ֶ
ו ְּכ ׁ ֶ
ּשין ו ַּמ ֲחל ֶֹקת
שה ּגֵרו ִׁ
נַע ׂ ֶ
ְו ֲ
)
בנדתה]
תהי'
בד"ה
יט
טו,
[ויקרא
,

"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  ב
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

עולָם,
לום הָ ֹ
לום ,אֲ זַי נִ ְת ַקלְ ֵקל ְׁש ֹ
ש ֹ
תו חַ ס ְו ׁ ָ
או ֹ
חו ָתם הַ ּנַ"ל ו ְּמ ַקלְ ֵקל ֹ
ַעל הַ ֹ
ְ
יח)
יח,
ּיֹוב
(א
ִ
"ו ִּמ ּ ֵתבֵ ל יְ נִ ֻ ּדהוּ"
לוםִּ ,ב ְב ִחינַ ת
ש ֹ
עולָם ,הֵ פֶ ך הַ ּ ׁ ָ
ּ ָב ֹ
פ"ג)
ל"ה
שער
(ע"ח
.
שוֶ הַ ּ ,כ ּמוּבָ א
שה 'נִ ַ ּדת'ִּ ,כי הֵ ם ְּב ִמ ְס ּ ָפר הַ ּ ׁ ָ
נַע ׂ ֶ
ִּכי מֵ ֹ
'חו ָתם' ֲ

(עיין רש"י פ' מצורע

יחים,
ינות 'יָ ַדיִ ם' הַ ְמ ַק ְּבלִ ים מוּסָ ר מֵ ֵאלּ ּו הַ ּמ ֹו ִכ ִ
חו ָתם ,הַ יְ נ ּו ְּב ִח ֹ
שהוּא לְ ַמ ְעלָה ִמזֶּה הַ ֹ
חו ָתם ׁ ֶ
ֵש ֹ
ב ְוי ׁ
ש ִ ּנ ְת ַק ּ ֵבל ּ ָב ּה הַ ּמוּסָ ר,
"ביַ ד ּ ָכל ָא ָדם יַ ְח ּת ֹום"ְ .והַ ָ ּי ַדיִ ם  -זֶה ְּב ִחינַ ת אֱ מוּנָ ה ׁ ֶ
ינות ִ(אּיֹוב לז ,ז) ְּ
ְּב ִח ֹ
ֹשה"ְּ ,ב ִחינַת (שם יז ,יב) "וַ יְ ִהי יָ ָדיו אֱ מוּנָה".
שר ִ ּד ּ ֶבר ה' ְּביַ ד מ ׁ ֶ
"כאֲ ׁ ֶ
ִּב ְב ִחינַת (שמות ט ,לה) ּ ַ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   
לאחר שביאר ,שתלמידי חכמים הנקראים "לימודי ה'" חותמים את חותם ה'רגלין' ע"י תוכחתם ,שכן הם עושים
פשרה ושלום בין ישראל לאביהם שבשמים ,וה'שלום' הוא ה'חותם' שסותם את גזר הדין .יבאר עתה כיצד חס
ושלום יכול להתקלקל זה החותם.

'חו ָתם'
של הַ ּד ֹור  -היינו ,שישנם 'עזי פנים' בדור 30המתלוצים מתוכחת החכמים ,גּ ֹובֵ ר ַעל הַ ֹ
שהָ ַרעֶ ׁ 29
ו ְּכ ׁ ֶ
לום ,כי כל כח החותם
ש ֹ
תו חַ ס ְו ׁ ָ
או ֹ
('חותם הרגלין' שהוא 'שלום') הַ ַּנ"ל שמוכיחי הדור עושים לגזר הדין ,ו ְּמ ַקלְ ֵקל ֹ
הוא רק כשישנו 'שלום בין ישראל לאביהם שבשמים'  -ע"י כך שישראל מקבלים את תוכחת החכמים ,אבל
כשישנם עזי פנים המתלוצצים ודוחים את התוכחה ,בזה הם מקלקלים חס ושלום את 'חותם הרגלין' ,אֲ זַי
עולָ ם
לום הָ ֹ
יש לחיצונים יניקה מגזר הדין ,והוא נעשה 'דין אכזרי'  -לפעול עונש ,ועל ידי זה נִ ְת ַקלְ ֵקל ְׁש ֹ
עולָם  -הֶ פֶ ךְ
ֲלו ֶקת ּ ָב ֹ
ּשין 31ו ַּמח ֹ
שה ּ ֵגרו ִׁ
מדה כנגד מדה על שהרע שבדור קלקל את 'חותם השלום'ְ ,ונַ ֲע ׂ ֶ
לוםִּ ,ב ְב ִחינַ ת הכתוב (איוב יח ,יח) "ו ִּמ ּ ֵתבֵ ל יְ נִ ּדוּהוּ" ,32ורמוז בזה ,שב"תבל" – בעולם" ,ינידוהו" – לשון
ש ֹ
הַ ּ ׁ ָ
שה 'נִ ַ ּדת'ִּ ,כי הֵ ם ְּב ִמ ְס ּ ָפר
'חו ָתם' נַ ֲע ׂ ֶ
נידוי והרחקה כאשה נדה ,היפך השלום (וגם לשון נדנוד וגירושין)ִּ ,כי מֵ ֹ
שוֶ ה – בגימטריא שוהַ ּ ,כ ּמוּבָ א ,33ולכן ,כשמתקלקל החותם נעשית בעולם בחינת 'נדה'  -נידוי והרחקה,
הַ ּ ׁ ָ
שזו בחינת גירושין ומחלוקת.
לאחר שביאר את ענין ה'חותם הפנימי' ,שהוא 'חותם הרגלין' ,יבאר ,שישנו 'חותם הידים' שהוא בחינת אמונת
חכמים ,והוא החותם החיצון השומר את החותם הראשון ,וחותם זה נעשה ע"י כל ישראל בכח האמונה ,כי רק על
ידה אפשר לקבל תוכחה מהצדיקים ולהינצל מהדינים.

חו ָתם הפנימי של ה'רגלין' ,כי החותם החיצון ששומר
שהוּא לְ ַמ ְעלָ ה ִמזֶּה הַ ֹ
חו ָתם חיצון ׁ ֶ
בְ .ויֵ ׁש ֹ
ינות 'יָ ַדיִ ם'
על החותם הפנימי (ולכן ,אף שהוא חיצון ,הוא בבחינת 'ידים' ,ולמעלה מהחותם הפנימי של ה'רגלין') ,הַ יְ נ ּו ְּב ִח ֹ
"ביַ ד ּ ָכל ָא ָדם יַ ְח ּת ֹום" ,34הידים של כל
ינות הכתוב (איוב לז ,ז)ְּ :
יחיםְּ ,ב ִח ֹ
הַ ְמ ַק ְּבלִ ים מוּסָ ר מֵ ֵאלּ ּו הַ ּמ ֹו ִכ ִ
35
אדם מישראל עושות את ה'חותם החיצון'  ,בקבלת דברי המוסר מהמוכיחיםְ ,והַ ָ ּי ַדיִ ם הללו זֶה ְּב ִחינַ ת
ֹשה",
שר ִ ּד ּ ֶבר ה' ְּביַ ד מ ׁ ֶ
"כאֲ ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְת ַק ּ ֵבל ּ ָב ּה הַ ּמוּסָ רִּ ,36ב ְב ִחינַ ת הכתוב (שמות ט ,לה ,במדבר יז ,ה)ַ ּ :
'אֱ מוּנָ ה'ֶ ׁ ,
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 .29בקצור לקוטי מוהר"ן (אות ב') ,סידר את האמור
כאן אחר שהביא את ענין חותם הידין – שהוא האמונה,
חֹותם
וכתב וז"ל :וְ ָצ ִריְך ְׁש ִמ ָירה יְ ֵת ָרה ֶׁשֹּלא יִ ְת ַקלְ ֵקל ָ
ַהּזֶ ה ַהיְ נּו ָה ֱאמּונָ הֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ַחס וְ ָׁשלֹום יּוכְ לּו
חֹותם ַהּפְ נִ ִימי ַהּנַ "ל וְ ָאז נִ ְת ַקלְ ֵקל ְׁשלֹום ָהעֹולָ ם
לְ ַקלְ ֵקל ָ
ַחס וְ ָׁשלֹום ,וְ עַ ל יְ ֵדי ִקלְ קּול ָה ֱאמּונָ ה ַחס וְ ָׁשלֹום (חותם
הידין החיצון כדלקמן) ,הּוא ָּבא לִ כְ פִ ירֹות וְ לֶ ֱאמּונֹות
ּמּוסר
ׁשֹומעַ ּכְ לָ ל ַה ָ
ּכָ זְ בִ ּיֹות ּולְ כַ ָּמה ִמינֵ י לֵ ָיצנּות ,וְ ֵאינֹו ֵ

ּמּוסר ַהּזֶ הָּ ,ב ִאים
ַהּנַ "ל .וְ עַ ל יְ ֵדי ִקלְ קּול ַהּתֹוכָ ָחה וְ ַה ָ
ֹלקת ָּבעֹולָ ם לְ ֵהפֶ ְך
רּוׁשין וְ ִטלְ טּולִ ים ,וְ נַ ֲע ֵׂשית ַמ ֲח ֶ
ּגֵ ִ
חֹותם
ִמ ָּׁשלֹום ַהּנַ "ל ,נִ ְמ ָצא ֶׁש ָה ֱאמּונָ ה ִהיא ָהעִ ָּקר ,עִ ַּקר ָ
ָהעֶ לְ יֹון ֶׁשל ַה ְּק ֻד ָּׁשה ,וְ ִהיא ּכְ לָ לִ ּיּות ַה ְּק ֻד ָּׁשה ,וְ ָאז יִ ְׁש ַמע
מּוסר ַהּנַ "ל ,וְ יָ ׁשּוב ֶאל ה' וִ ַיר ֲח ֵמהּו ,עכ"ל .מכל
וִ ַיקּבֵ ל ָ
זה מבואר ,שמה שכתב כאן רבינו 'ּוכְ ֶׁש ָה ָרע ֶׁשל ַהּדֹור
ּומ ַקלְ ֵקל אֹותֹו ַחס וְ ָׁשלֹום' וכו',
חֹותם ַהּנַ "ל ְ
ּגֹובֵ ר עַ ל ַה ָ
הקלקול הזה בחותם הפנימי של הרגלין ,נעשה רק
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אחרי שנתקלקל גם החותם החיצון של הידים שהוא
האמונה ,שאז מתקלקל גם הפנימי .וכן כתב בלקוטי
חֹותם ַהּיָ ִדין הּוא
הלכות (הלואה ג ,ז) ,וז"ל :נִ ְמ ָצאֶׁ ,ש ַ
חֹותם ַהּיָ ִדין,
חֹותם ָה ַרגְ לִ ין וְ ָ
חֹותמֹותֵ ,מ ַ
ּכָ לּול ִמ ְּׁש ֵּתי ַה ָ
ּׁשֹומר ַהּכֹל.
חֹותם ַהּיָ ִדין ֶׁש ֵ
ּכִ י עִ ַּקר הּוא ָה ֱאמּונָ ה ֶׁשהּוא ַ
 .30כן מתבאר מהמשך התורה ,ובדברי הקצור הנ"ל.
 .31כתב בביאור ללקוטי מוהר"ן נעימות נצח (הערה
כ') ,וז"ל :רבנו אמר תורה זו בתקס"ה ,בסמוך לזמן
אמירת התורה הוטלה הפקודה בנוגע ליהודים על
ידי הצאר הרוסי אלכסנדר הראשון ,פקודה זו ידועה
כגזירת 'תחום המושב' שאילצה את היהודים לעקור
מן הכפרים שבהם התגוררו מאות שנים ולהצטמצם
באזור קטן שיועד להם[ .גזירת תחום מושב' (שהיהודים
מוגבלים לגור רק בשטחים מסויימים וצפופים) החלה כבר
בשנת תק"ל ,אולם בשנת תקס"ד נוספו בה כמה
שינויים לרעה ע"י הצאר אלכסנדר הראשון].
ּומ ֵּתבֵ ל
 .32הפסוק במלואו "יֶ ְה ְּדפֻ הּו ֵמאֹור ֶאל חֹ�ׁש ֶ ְך ִ
יְ נִ ֻּדהּו" ,ובפשט הפסוק פירש במצודת דוד :הצרות
הבאות עליו יהדפו אותו מאור העולם אל חשכת
"ּומ ֵּת ֵבל יְ נִ ֻּדהּו" ,מן העולם ינידו אותו".
הקברִ .
אולם ,דברי רבינו מיוסדים על דברי רש"י בפרשת
"ּת ְהיֶ ה ְבנִ ָּד ָתּה" ,וז"ל:
מצורע בפסוק (ויקרא טו ,יט)ִ :
"ּומ ֵּתבֵ ל יְ נִ ֻּדהּו" ,שהיא מנודה ממגע
"בְ נִ ָּד ָתּה" – כמו ִ
כל אדם (אפילו מבעלה).
 .33בעץ חיים (שער ל"ה שער הירח פרק ג') ,מבואר
כל ענין 'חותם בתוך חותם' ,וקיצור הדברים :יש
בעולמות העליונים פרצוף שנקרא 'נוקבא' והוא
ספירת ה'מלכות' ,ויש בו עשר ספירות פרטיות,
וספירת ה'יסוד' שבו היא בחינת 'חותם' הפנימי,
ונקרא 'ציון' ,וספירת ה'מלכות' שבו היא בחינת
ה'חותם' החיצון ששומר על החותם הפנימי ,והיא
בחינת 'ירושלים' .כי יש בחינת 'יין המשומר' ,שהוא
בחינת הגבורות שפרצוף 'נוקבא' מקבל מהספירות
שמעליו ,וגבורות אלו צריכות להיות שמורות מן
החיצונים שלא יאחזו בהן ,כי יניקת החיצונים היא
מהגבורות ,והחיצונים יושבים תחת המלכות וקרובים
אליה ,בסוד "רגליה יורדות מות" ,ונאחזים בה בסופה,
ולכן ישנם שני חותמות שהם היסוד והמלכות ,לשמור
על הגבורות שלא יינקו מהם ,והנה פרצוף 'נוקבא'
הוא כנגד גוף האשה ,וספירת ה'יסוד' שבה ,הוא כנגד

בית הרחם של האשה ,ולפעמים הגבורות נעשות דם
שהוא דינים גמורים ,ואז הוא דם נידות שיונקים ממנו
החיצונים ,כי מ'חותם' נעשה 'נדת' שעולים במספר
שוה.
ובספר טעמי המצוות (פרשת מצורע) ,כתב וז"ל :כבר
ידעת ,כי הבינה בנה"י שלה שבהם ניתנים המוחין
דז"א ,הם ג' אהי"ה :אחד דיודי"ן (שעולה) קס"א
והוא בנצח ,ואחד באלפין (שעולה) קמ"ג בהוד ,ואחד
דההי"ן (שעולה) קנ"א ביסוד ,ושלושתן גי' תנ"ה והוא
גימטריא 'חותם' עם הכולל ,שאז נקרא "ּגַ ל נָ עּול ַמעְ יָ ן
ָחתּום" .וכשהעונות גורמים יונקים החיצונים מגבורות
אלו ,אז נעשית (ויקרא יב ,ב) "נִ ַּדת ְּדו ָֹתּה".
"ּביַ ד ּכָ ל ָא ָדם יַ ְחּתֹום לָ ַדעַ ת
 .34הפסוק במלואוְ :
"ּביַ ד ּכָ ל ָא ָדם יַ ְחּתֹום"
ּכָ ל ַאנְ ֵׁשי ַמ ֲע ֵׂשהּו" ,ופירש"יְ :
– כשאדם חוטא לפניו ,האדם עצמו חותם כתב ידו
ביום מותו על עבירות שעבר הכתובות לפניו" .לָ ַדעַ ת
ּכָ ל ַאנְ ֵׁשי ַמ ֲע ֵׂשהּו" – להודיע על מה הוא נידון ,עכ"ל.
ורבינו מוסיף לפרש ,שכמו שיש חתימה ביד כל
אדם לרעה ,בשעה שאינו מקבל את המוסר ולא
חוזר בתשובה על חטאיו ,והוא חותם ביום מותו
על כל העבירות שעבר ,ועל פי זה הוא נידון .כך
יש גם חתימה לטובה ,שכל אדם יכול לחתום בידיו,
והוא לעשות 'חותם בתוך חותם' ,בכח האמונה שלו
כשמקבל את מוסר המוכיחים ,ולחזק את חותם
הפנימי של הרגלין ,החותם את הדין וכנ"ל.
 .35נמצא ש'חותם' הראשון שהוא 'חותם הרגלין',
חותמים אותו 'לימודי ה'' המרבים שלום ,וחתימתן
נעשית ע"י שהם נותנים עצה להקב"ה ,שבמקום
שיהיה דין אכזרי ,הם יוכיחו את ישראל ויחזירום
בתשובה ,וע"י הליכתן בפועל להוכיח את ישראל,
וזהו 'חותם הפנימי' .וה'חותם' השני ,שהוא 'חותם
הידין' ,חותם אותו כל אחד מישראל בידיו בשעה
שמקבל את מוסר המוכיחים ,וזהו 'חותם החיצון',
וזהו בחינת 'חותם בתוך חותם' .כי הוא חותם העליון
והחיצון ,על חותם הפנימי התחתון.
 .36כתב במי הנחל ,וז"ל :רצה לומר ,שנתקבל בה
דיבורי המוסר ,כי הדיבורים נכנסין בהידים ,כמו
שכתוב "ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה' ְּביַ ד מֹ�ׁש ֶ ה" ,וידי משה הוא
בחינת 'אמונה' ,כמו שכתוב על משה "וַ יְ ִהי יָ ָדיו
ֱאמּונָ ה".
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חו ָתם ָצ ִר ְ
לום
ש ֹ
שחַ ס ְו ׁ ָ
שלּ ֹא יִ ְת ַקלְ ֵקל הָ אֱ מוּנָהִּ ,כי ְּכ ׁ ֶ
שלּ ֹא יִ ְת ַקלְ ֵקל ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
יך ְׁש ִמ ָירה יְ ֵת ָרה ׁ ֶ
ְוזֶה הַ ֹ
ימי ַעל יְ ֵדי ִקלְ קוּל
חו ָתם הַ ּ ְפנִ ִ
יקלְ ְקל ּו הַ ֹ
ימיִ ,ו ַ
ַחו ָתם הַ ּ ְפנִ ִ
יצון ,יו ְּכל ּו לְ ִה ְת ָק ֵרב ל ֹ
חו ָתם הַ ִח ֹ
נִ ְת ַקלְ ֵקל הַ ֹ
שהוּא הָ אֱ מוּנָה.
יצוןֶ ׁ ,
חו ָתם הַ ִח ֹ
הַ ֹ
ְ
שה
נַע ׂ ֶ
ירותֶ ׁ ,
שה ִמזֶּה ְּכ ִפ ֹ
נַע ׂ ֶ
לום נִ ְת ַקלְ ֵקל זֶה הַ ֹ
ש ֹ
שחַ ס ְו ׁ ָ
ו ְּכ ׁ ֶ
ש ִהיא הֵ פֶ ך הָ אֱ מוּנָ הְ ,ו ֲ
חו ָתם הַ ָ ּי ַדיִ םֲ ,
ש ְּמ ַק ּ ֵבל מֵ הַ ָ ּי ַדיִ ם ֵאלּ וִּּ ,ב ְב ִחינַת
לָה ּכֹחַ ֶ ,א ּלָא ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
זְבי ֹּותִּ .כי ִע ַ ּקר הָ ֲע ֹ
ּנות ּ ָכ ִּ
אֱ מו ֹ
בו ָדה ז ָָרה ֵאין ּ
שה
ֹתו ּ ַבחֶ ֶרט"[ְ ,וכַ ְמב ָֹאר ְּבזֹהַ ר (ּכִ י ִת ָּׂשא ח"ב דף קצבַ ).על ּ ָפסוּק זֶה לְ ִענְ יַן ַמ ֲע ׂ ֵ
ְ(ׁשמֹות לב ,ד) "וַ ִּי ַ ּקח ִמ ָ ּי ָדם וַ ּיָצַ ר א ֹ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

פסוק זה נאמר בתוכחה שהוכיח משה את פרעה ,וכן בתוכחה שהוכיח משה את ישראל על מעשה קרח,
וכשם שדיבורי ה' מתקבלים כביכול בידי משה ,כך דיבורי משה בתוכחתו מתקבלים בתוך בחינת ה'ידים',
וה'ידים' הן בחינת אמונהְּ ,ב ִחינַ ת הכתוב במשה (שמות יז ,יב)" :וַ יְ ִהי יָ ָדיו אֱ מוּנָ ה" ,פי' ,רק ע"י זה שישנה
אמונה בה' ובצדיקים ,מתקבלים דברי המוסר של מוכיחי הדור 37ולא מתלוצצים מדבריהם ,38וקבלת המוסר
היא בחינת 'ידים'  -כדכתיב "ידיו אמונה" ,ועי"ז כל אחד מישראל המקבל את המוסר ,עושה בידיו כביכול
'חותם בתוך חותם' ,כי מחזק את 'חותם הרגלין' הפנימי של 'לימודי ה'' ,ומוסיף עליו עוד חותם חיצון.39
וכשיש את שתי החותמות ,אזי החיצונים אינם יכולים לינוק מגזר הדין ,לעשותו 'דין אכזרי' חס ושלום.
חו ָתם צָ ִר ְ
לום
ש ֹ
שחַ ס ְו ׁ ָ
שלּ ֹא יִ ְת ַקלְ ֵקל הָ אֱ מוּנָ הִּ ,כי ְּכ ׁ ֶ
שלּ ֹא יִ ְת ַקלְ ֵקל ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ירה יְ ֵת ָרהֶ ׁ 40
יך ְׁש ִמ ָ
ְוזֶה הַ ֹ
ימיַ ,על
חו ָתם הַ ּ ְפנִ ִ
יקלְ ְקל ּו הַ ֹ
ימיִ ,ו ַ
ַחו ָתם הַ ּ ְפנִ ִ
יצון ,יו ְּכל ּו החיצונים לְ ִה ְת ָק ֵרב ל ֹ
חו ָתם הַ ִח ֹ
נִ ְת ַקלְ ֵקל הַ ֹ
שהוּא הָ אֱ מוּנָ ה ,כי כשהאמונה מתקלקלת ,שזהו קלקול חותם החיצון ,אזי
יצוןֶ ׁ ,
חו ָתם הַ ִח ֹ
יְ ֵדי ִקלְ קוּל הַ ֹ
אי אפשר לקבל תוכחה מהמוכיחים ,ותוכחה זו ,היא התנאי ל'חותם הרגלין' שהוא ה'חותם הפנימי' ,שכן
רק ע"י שישראל מקבלים את התוכחה ,אזי יכולים 'לימודי ה'' לעשות 'שלום' בין ישראל לאביהם שבשמים.
אבל כשאין אמונה ,אזי מתלוצצים מחכמי הדור וממוסרם ,ולא מקבלים את תוכחתם ,שזוהי בחינה ש'הרע
של הדור גובר' וכו' (כנ"ל באות א') ,ואז מתקלקל גם החותם הפנימי של ה'רגלין' ,ויכולים החיצונים לינוק מגזר
הדין ולעשות דין אכזרי חס ושלום.41
יבאר מדוע כשמתקלקלת האמונה – 'חותם הידין החיצון' ,אי אפשר לקבל תוכחה ומתקלקל 'חותם הרגלין
הפנימי' ,כי קלקול האמונה גורם לעבודה זרה ,ולהתגברות הרע שבדור.42

שה ִמזֶּה הידים
חו ָתם הַ ' ָ ּי ַדיִ ם' ,שהוא חותם החיצון'' ,חותם האמונה' ,נַ ֲע ׂ ֶ
לום ,נִ ְת ַקלְ ֵקל זֶה הַ ֹ
ש ֹ
שחַ ס ְו ׁ ָ
ְו ְכ ׁ ֶ
ְ
43
ּנות ּ ָכזְ ִּבי ֹּות (שקריות) היינו עבודה זרה ִּ .כי
שה אֱ מו ֹ
ש ִהיא הֶ פֶ ך הָ אֱ מוּנָ הְ ,ונַ ֲע ׂ ֶ
ירותֶ ׁ ,
המקולקלות ְּכ ִפ ֹ
בו ָדה ז ָָרה ֵאין ל ָּה ּכֹחַ ֶ ,א ּלָא ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
ִע ַ ּקר הָ ֲע ֹ
ש ְּמ ַק ּ ֵבל מֵ הַ ' ָ ּי ַדיִ ם' ֵאלּ ּו המקולקלותִּ ,ב ְב ִחינַ ת הכתוב
ֹתו ּ ַבחֶ ֶרט ויעשהו עגל מסכה"[ְ ,וכַ ְמב ָֹאר ְּב ֹזוהַ ר ִּכי
בעשיית העגל (שמות לב ,ד)" :וַ ִּי ַ ּקח ִמ ָ ּי ָדם וַ ָ ּיצַ ר א ֹ
עובָ ָדא ָדאְּ ,בגִ ין ְ ּדוַ ִּי ַ ּקח
'ב ּ ָמה ַא ְצלְ ח ּו ְּב ֹ
שה הָ ֵעגֶ לַ ּ :
שא( 44ח"ב דף קצבַ ).על ּ ָפסוּק זֶה לְ ִענְ יַ ן ַמ ֲע ׂ ֵ
ִת ּ ָׂ
  מקורות ועיונים  

 .37וכמו שציין במי הנחל לפסוק (ירמיה ז ,כח) "וְ ָא ַמ ְר ָּת
ֹלהיו וְ ֹלא
ֲאלֵ ֶיהם זֶ ה ַהּגֹוי ֲא ֶׁשר לֹוא ָׁש ְמעּו ּבְ קֹול ה' ֱא ָ
יהם" ,פי',
מּוסרָ ,א ְב ָדה ָה ֱאמּונָ ה וְ נִ כְ ְר ָתה ִמּפִ ֶ
לָ ְקחּו ָ
הסיבה שלא שמעו ולא לקחו מוסר ,הוא משום
שאבדה מהם האמונה .עוד יש לציין ,לגמ' בתמיד
(דף כח :).תניא רבי אומר ,איזו היא דרך ישרה שיבור

לו האדם' :יאהב את התוכחות' ,שכל זמן שתוכחות
בעולם – נחת רוח באה לעולם ,טובה וברכה באין
לעולם ,ורעה מסתלקת מן העולם ,שנאמר (משלי כד,
יחים יִ נְ עָ ם וַ ֲעלֵ ֶיהם ָּתבֹוא בִ ְרּכַ ת טֹוב" .ויש
כה) "וְ לַ ּמֹוכִ ִ
אומרים יחזיק באמונה יתירה ,שנאמר (תהלים קא ,ו)
"עֵ ינַ י ּבְ נֶ ֶא ְמנֵ י ֶא ֶרץ לָ ֶׁשבֶ ת עִ ָּמ ִדי הֹלֵ ְך ּבְ ֶד ֶרְך ָּת ִמים הּוא
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  מקורות ועיונים  

יְ ָׁש ְר ֵתנִ י" .ורבינו בספר המידות חיבר את שתי המידות
יחד ,וכתב וז"לַ :ה ֶּד ֶרְך ֶׁשּיָ בֹור לֹו ָה ָא ָדםֶׁ :שּיֶ ֱאהֹוב ֶאת
ַהּתֹוכָ חֹות ,וְ יַ ֲחזִ יק ּבֶ ֱאמּונָ ה יְ ֵת ָרה .ומבואר בזה ששתי
מידות אלו תלויות אחת בשניה.
 .38כן מבואר מהמשך הדברים שזהו הביאור בתליית
קבלת המוסר באמונה ,וכמו שמבואר בלקוטי עצות
ּומּוסר
ָ
(תוכחה אות ב') ,וז"לִ :אי ֶאפְ ָׁשר לְ ַק ֵּבל ּתֹוכָ ָחה
יח ֱא ֶמתּ ,כִ י ִאם עַ ל־יְ ֵדי ֱאמּונָ הּ ,כִ י ָה ֱאמּונָ ה ִהיא
ִמּמֹוכִ ַ
ּמּוסר עַ ל יָ ָדםֲ .אבָ ל עַ ל־יְ ֵדי ִקלְ קּול
ּבְ ִחינַ ת יָ ַדיִ ם לְ ַקּבֵ ל ַה ָ
ָה ֱאמּונָ ה ַח"ו ,הּוא ָּבא לִ כְ פִ ירֹות וְ לֶ ֱאמּונֹות ּכֹוזְ ִבּיֹות
ּמּוסר ֶׁשל
ׁשֹומעַ ּכְ לָ ל ַה ָ
ּולְ כַ ָּמה ִמינֵ י לֵ ָיצנּות ,וְ ֵאינֹו ֵ
יחי ֱא ֶמת .עַ ל־ּכֵ ן ְצ ִריכִ ין לִ ְׁשמֹר ֶאת ָה ֱאמּונָ ה ְמאֹד
מֹוכִ ֵ
ֶׁשֹּלא ִּת ְת ַקלְ ֵקל.
 .39בלקוטי מוהר"ן עם פירוש נעימות נצח ,הוסיף
לבאר ענין זה על פי דברי האריז"ל (בעץ חיים שער ל"ה
פרק ג') ,שכתב לבאר את מהותם הפנימית של שני
החותמות ,דהנה מקור הדינים הוא ב'ספירת הבינה'
הרחם העליון ,ויש שני חותמות לרחם ,וכנרמז בפסוק
(איוב ג ,י) "ּכִ י ֹלא ָסגַ ר ַּדלְ ֵתי בִ ְטנִ י" – שתי דלתות שני
חותמות ,החותם הפנימי שעושים הצדיקים 'לימודי
ה'' מורכב מספירות נצח הוד יסוד שבבינה (כי כל ספירה
כוללת את כל עשר הספירות כולן) ,ואילו החותם החיצוני
הוא ספירת המלכות .נמצא ,שהחותם הראשון הוא
חותמם של הצדיקים 'לימודי ה'' שהם בחינת ספירות
'נצח הוד' ,וכן ספירת היסוד (בחינת החותם עצמו שהוא
'שלום') היא נקראת בכל מקום 'צדיק' .החותם השני
הוא חותם המון העם ,המקבלים באמונה את תוכחת
הצדיקים ,והוא ב'ספירת המלכות' ,שהיא בחינת
'אמונה' ,והיא בחינת 'כנסת ישראל' ,הרומז שכל
ישראל חותמים אותו[ .ולפי זה ,הידים הן חסד וגבורה
של ספירת המלכות ,ואילו הרגלים הן נצח ,הוד ויסוד
של בינה ,ובזה מובן כיצד יתכן שחותם של כל ישראל
הוא ידים ,לעומת חותם הצדיקים שהוא רק רגלים ,כי
רגלים אלו הן גבוהות יותר כי הם מפרצוף הבינה].
 .40הסיבה שצריך שמירה יתירה ,כי החותם הפנימי
של הרגלין יש עליו חותם חיצון נוסף של הידין,
ולכן הוא צריך שמירה פחותה שלא יתקלקל ,משא"כ
החותם החיצון של הידין שאין עליו שמירה אחרת,
לכן הוא יכול להתקלקל בקלות ,והוא צריך שמירה
יתירה.

 .41הכל על פי דברי קצור לקוטי מוהר"ן (אות ב'),
עם לקוטי עצות – "תוכחה" (אות ב') ,המועתקים לעיל.
 .42כן ביאר במי הנחל ,וז"ל :נראה שבזה מבאר
טעם מפני מה על ידי שנתקלקל האמונה ,נתקלקל
גם החותם הפנימי ,הגם כי מובן בפשטות כי על
ידי שאין לו אמונה לשמוע המוסר שעל ידי מוסרם
חותמין הדין ,על ידי זה נתקלקל החותם שחותמין
הדין ונעשה 'דין אכזרי' ונעשה גם כן גירושין בעולם
כמבואר לעיל ,אך מה שמאריך לבאר אשר מקלקול
האמונה נעשה עבודה זרה ,מבאר בזה טעם אחר למה
נתקלקל חותם הפנימי ונעשה דין אכזרי וגירושין וכו',
עכ"ל.
 .43כן נוסף בכתב היד .וכן מובן מהמשך הדברים.
 .44ליקרת הדברים ,נעתיק את כל דברי הזוהר
והתרגום ,וז"לַ :מה ּכְ ִתיב "וַ ּיִ ַּקח ִמּיָ ָדם וַ ּי ַָצר אֹותֹו
ימין
ַּב ֶח ֶרט" וְ גֹו'ַ .א ֲהר ֹן לָ א ִא ְס ָּת ַּמרֵ ,מ ִאיּנּון ְּת ֵרין ַחּכִ ִ
יׁשיהֹון ְּד ַההּוא
(שני המכשפים בניו של בלעם)ַּ ,ד ֲהוֹו ְּב ֵר ֵ
עֵ ֶרב ַרבַ .חד ִמּנַ יְ יהּו ֲהוָ ה ָק ֵמיּה ,וְ ַא ֲח ָרא ֲהוָ ה עָ ִביד
ּבְ ַח ְרׁשֹויּ .כֵ יוָ ן ְּד ַת ְרוַ ויְ יהּו ִא ְתיָ ֲיעטּו ּכַ ֲח ָדא ,נַ ְטלּו ַה ִהיא
ּוׁשלִ יׁש ּבִ ָידא ְּד ַא ֲח ָרא.
יׁשי ּבִ ָידא ְּד ַחדְ ,
ַּד ֲהבָ אְּ ,ת ֵרין ְׁשלִ ֵ
ְּבגִ ין ְּד ָהכִ י ִא ְצ ְט ִריְך ְּב ַההּוא זִ ינָ א ְּד ַח ְר ָׁשאָּ .בכָ ה ַר ִּבי
יׁשאַ ,א ֲהרֹן ְמ ִׁש ָיחא ֶּד ֱאלָ ָהא
ִׁש ְמעֹוןָ ,א ַמר ִאי ֲח ִס ָידא ַק ִּד ָ
יׁשא .וְ ַאנְ ְּת לָ א
ידּותְך נַ פְ לּו ּכַ ָמה ֵמעַ ָּמא ַק ִּד ָ
ַר ָּבאַּ ,ב ֲח ִס ָ
ֲהוֵ ית יָ ַדע לְ ִא ְס ַּת ְּמ ָרא וכו'ָ .מה ֲע ַבדּוּ ,פְ לִ יגּו ַּת ְרוַ ויְ יהּו
יׁשין ,וְ ַחד ְׁשלִ יׁשָ .קמּו
ַההּוא ַּד ֲהבָ אַ ,חד נָ ִטיל ְּת ֵרין ְׁשלִ ִ
ּובלְ טּו
לָ ֳק ֵבל ִׁש ְמ ָׁשאְּ ,ב ִׁשית ַׁשעְ ִּתיןֲ .ע ַבדּו ַח ְר ַׁשיְ יהּוַ ,
ירּותא ִּד ְׁשבַ ע,
פּומאּ .כֵ יוָ ן ְּד ָמ ָטא ֵׁש ָ
ּבְ לָ ֵטיהֹון ּבְ ַח ְר ָׁשא ְּד ָ
ָא ִרימּו ַּת ְרוַ ויְ יהּו יְ ַדיְ יהּו עַ ל יְ דֹוי ְּד ַא ֲהרֹןִּ ,דכְ ִּתיב "וַ ּיִ ַּקח
ִמּיָ ָדם"ַּ ,ת ְרוַ ויְ יהּו ֲהוֹו ,וְ לָ א יַ ִּתירּ .כֵ יוָ ן ְּד ִאיהּו ַק ִּביל
ִמּיָ ָדםַ ,קּלָ א נָ פִ ק וְ ָא ַמר (משלי יא ,כא) "יָ ד לְ יָ ד ֹלא יִ ּנָ ֶקה
ַרע"ִּ ,דכְ ִּתיב (שמות לב ,כב) "ּכִ י ְב ָרע הּוא" – ַאיְ ֵיתי ָרע
לְ עָ לְ ָמא וכו' .עוד שם (בדף קצב ,):וז"לּ :כֵ יוָ ן ְּד ָמ ָטא
יֹומא ,יָ ֲהבּו לֵ יּה לְ ַא ֲהר ֹן ִמּיָ דִ .אי ִאיהּו
ֶׁש ַבע ַׁשעְ ִּתין ְּד ָ
ֲהוָ ה ָא ַמר לֹון ַׁשוּו לֵ יּה ּבְ ַא ְרעָ א ּבְ ַק ְד ִמ ָיתא ,וָ ֲאנָ א ֶאטֹול,
לָ א ֲהוֹו יַ כְ לִ ין ּבְ ַח ְר ַׁשיְ יהּו ּכְ לּוםֶ ,אּלָ א ִמּיָ ָדם נָ ַטלְּ .וק ָרא
ִמ ְת ָרעַ ם וְ ָא ַמר "וַ ּיִ ַּקח ִמּיָ ָדם"ָ ,חמּו ָמה ֲעבַ ד ַא ֲהרֹן ּגְ בַ ר
נְ ִב ָיאה ּגְ ַבר ַחּכִ ים ,לָ א יָ ַדע לְ ִא ְס ַּת ְּמ ָראְּ ,ד ִאיּלּו נָ ִטיל
ֵמ ַא ְרעָ אּ ,כָ ל ַח ְר ִׁשין ְּדעָ לְ ָמא לָ א ֲהוֹו יַ כְ לִ ין לְ ַא ְצלְ ָחא.
עֹוב ָדא ָּדאְּ ,בגִ ין ְּד"וַ ּיִ ַקח ִמּיָ ָדם"
ֲא ָבל ְּב ָמה ַא ְצלָ חּו ְּב ָ
וְ לָ א ֵמ ַא ְרעָ א וכו'ָ .א ָתא ְק ָרא לְ אֹוכָ ָחא ִמּלָ הְּ ,ד ַא ֲהר ֹן
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ש ָדא
יהון הֲוָ ה ׁ ָ
יד ֹ
עובָ ָדא ָדא? ְּבגִ ין ְ ּד"וַ ִּי ַ ּקח ִמ ָ ּי ָדם" ְוכוּ' ִ -אלּ ּו ּ ַכד נְ ַטל ִמ ֵ
הָ ֵעגֶלַ ּ :ב ּ ָמה ַא ְצלְ ח ּו ְּב ֹ
שם]ְ .וגַ ם
ישא ָ ּדא ְוכוּ'ַ ,ע ּיֵן ׁ ָ
עובָ ָדא ִּב ׁ ָ
ֵיה לְ בָ ָתר ,לָא הֲוָ ה ַא ְצלַח ֹ
לְ ַא ְר ָעא; ְו ַאף ַעל ּגַב ְ ּדיִ ּטֹל ל ּ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

ִמ ָ ּי ָדם ְוכוּ' – במה הצליחו במעשה זה? מפני שאהרן לקח מידם של שני המכשפים  -בניו של בלעם
ש ָדא לְ ַא ְר ָעאְ ,ו ַאף ַעל ַּגב ְ ּדיִ ּט ֹול
יהון הֲוָ ה ׁ ָ
יד ֹ
הרשע ,את הזהב ,ולכן נעשה העגלִ .אלּ ּו ּ ַכד נְ ַטל ִמ ֵ
ישא ָ ּדאְ 45וכוּ' – אם אהרן היה לוקח מידם את הזהב והיה
עובָ ָדא ִּב ׁ ָ
ֵיה לְ בָ ָתר ,לָ א הֲוָ ה ַא ְצלַח ֹ
ל ּ
משליכו מיד לארץ ,אף על פי שהיה נוטלו שוב לאחר מכן ,לא היה מצליח מעשה רע זה ,כי בהשלכת הזהב
שם] .הרי ,שכל כוחו של העגל ,שנוצר באופן על
לארץ מיד כשקיבלו מידיהם ,היה מתבטל הכישוף'ַ ,ע ּיֵן ׁ ָ
46
טבעי ,כשאהרן השליך את הזהב לאש והעגל יצא מאליו  ,היה משום כח ידיהם של המכשפים ,שידיהם
מקולקלות באמונות כוזבות של כישוף ,היפך האמונה הקדושה .וכשישנן אמונות כוזבות ,הרהורי כפירה
שהם בחינת עבודה זרה ,אזי הרע של הדור גובר ומתלוצצים מהמוכיחים ,ומתקלקל 'חותם הרגלין' הפנימי
והחיצונים יונקים מהגזר דין ,ונעשה 'דין אכזרי' של גירושין ומחלוקת בעולם ,כי על ידי עבודה זרה נעשה
'חרון אף' (ספרי ראה צ"ו) ,ועונש עון עבודה זרה הוא טלטול בעולם.47
  מקורות ועיונים  

לָ א יָ ַדע לְ ִא ְס ַּת ְּמ ָראִ .אילּו ּכַ ד נָ ַטל ִמּיְ ֵדיהֹוןֲ ,הוָ ה ַׁש ֵּדי
לְ ַא ְרעָ א ,וְ ַאף עַ ל ּגַ ב ְּדיִ ּטֹול לֵ יּה לְ בָ ַתר ,לָ א ֲהוָ ה ַא ְצלַ ח
יׁשא ָּדא.
עֹובָ ָדא ּבִ ָ
[תרגוםַ :מה ּכָ תּוב "וַ ּיִ ַּקח ִמּיָ ָדם וַ ּי ַָצר אֹתֹו ַּב ֶח ֶרט"
אֹותם ְׁשנֵ י ֲחכָ ִמים ֶׁש ָהיּו
וְ גֹו'ַ .א ֲהר ֹן ֹלא נִ ְׁש ַמר ֵמ ָ
יהם ֶׁשל אֹותֹו עֵ ֶרב ַרבֶ ,א ָחד ֵמ ֶהם ָהיָ ה לְ פָ נָ יו,
אׁש ֶ
ְב ָר ֵ
יהם ִה ְתיָ ֲעצּו
עֹוׂשה ִּבכְ ָׁשפִ יםּ .כֵ יוָ ן ֶׁש ְּׁשנֵ ֶ
וְ ָה ַא ֵחר ָהיָ ה ֶ
ּכְ ֶא ָחד ,לָ ְקחּו ֶאת אֹותֹו זָ ָהבְׁ ,שנֵ י ְׁשלִ יׁש ְּביָ ד ַא ַחת,
ּוׁשלִ יׁש ּבַ ּיָ ד ָה ַא ֶח ֶרתִ .מּׁשּום ֶׁשּכָ ְך ָצ ִריְך ּבְ אֹותֹו ִמין ֶׁשל
ְ
ּכִ ּׁשּוףּ .בָ כָ ה ַרּבִ י ִׁש ְמעֹוןָ ,א ַמרֵ ,אי ָח ִסיד ָקדֹוׁשַ ,א ֲהרֹן
ידּותָך נָ פְ לּו ּכַ ָּמה ֵמ ָהעָ ם
ׁשּוח ֶׁשל ָה ֵאל ַהגָ דֹולַּ ,ב ֲח ִס ְ
ָמ ַ
יֹודעַ לְ ִה ָּׁש ֵמר וכו'ֶ .מה עָ ׂשּו?
ַה ָּקדֹוׁש ,וְ ַא ָּתה ֹלא ָהיִ ָית ֵ
יׁשים,
יהם אֹותֹו ַהּזָ ָהבֶ ,א ָחד נָ ַטל ְׁשנֵ י ְׁשלִ ִ
ִחּלְ קּו ְׁשנֵ ֶ
וְ ֶא ָחד ְׁשלִ יׁש .עָ ְמדּו ּכְ נֶ גֶ ד ַה ֶּׁש ֶמׁש ְּב ֵׁשׁש ָׁשעֹות .עָ ׂשּו
יהם ַּבּכִ ּׁשּוף ֶׁשל ַהּפֶ הּ .כֵ יוָ ן
יהם וְ כִ ְּׁשפּו ְּבלַ ֲה ֵט ֶ
כִ ְׁשפֵ ֶ
יהם ֵה ִרימּו
אׁשית ַה ָּׁשעָ ה ַה ְּׁש ִביעִ יתְׁ ,שנֵ ֶ
ֶׁש ִהּגִ יעָ ה ֵר ִ
יהם
יהם עַ ל יְ ֵדי ַא ֲהר ֹןֶׁ ,שּכָ תּוב "וַ ּיִ ַּקח ִמּיָ ָדם"ְׁ ,שנֵ ֶ
יְ ֵד ֶ
יֹותרּ .כֵ יוָ ן ֶׁשהּוא ִקּבֵ ל ִמּיָ ָדם ,יָ ָצא קֹול וְ ָא ַמר
ָהיּו וְ ֹלא ֵ
"יָ ד לְ יָ ד ֹלא יִ ּנָ ֶקה ָרע"ֶׁ ,שּכָ תּוב "ּכִ י בְ ָרע הּוא" – ֵהבִ יא
ָרע לָ עֹולָ םּ .כֵ יוָ ן ֶׁש ִהּגִ יעַ ֶׁשבַ ע ָׁשעֹות ֶׁשל ַהּיֹום ,נָ ְתנּו לֹו
אֹומר לָ ֶהם ִׂשימּו אֹותֹו ּבָ ָא ֶרץ
לְ ַא ֲהרֹן ִמּיָ דִ .אם הּוא ָהיָ ה ֵ
ּבַ ְּת ִחּלָ ה וַ ֲאנִ י ֶאּטֹל – ֹלא ָהיּו יְ כֹולִ ים ּבְ כִ ְׁשפֵ ֶיהם לַ ֲעׂשֹות
אֹומר "וַ ּיִ ַּקח
ּכְ לּוםֶ ,אּלָ א נָ ַטל ִמּיָ ָדם ,וְ ַהּכָ תּוב ִמ ְת ַרעֵ ם וְ ֵ
ִמּיָ ָדם"ְ ,ראּו ֶמה עָ ָׂשה ַא ֲהר ֹן ִאיׁש נָ ִביאִ ,איׁש ָחכָ ם,

ֶׁשֹּלא יָ ַדע לְ ִה ָּׁש ֵמרֶׁ .ש ִאּלּו נָ ַטל ִמן ָה ָא ֶרץּ ,כָ ל ּכְ ָׁשפִ ים
יחֲ .אבָ ל ּבַ ָּמה ִה ְצלִ יחּו
ֶׁשּבָ עֹולָ ם ֹלא ָהיּו יְ כֹולִ ים לְ ַה ְצלִ ַ
ּבַ ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּזֶ ה? ִמּׁשּום ֶׁש"וַ ּיִ ַּקח ִמּיָ ָדם" ,וְ ֹלא ִמן ָה ָא ֶרץ
יח ֶאת ַה ָּד ָברֶׁ ,ש ַא ֲהר ֹן ֹלא יָ ַדע
וכו'ָּ .בא ַהּכָ תּוב לְ הֹוכִ ַ
זֹורק לָ ָא ֶרץ ,וְ ַאף עַ ל
לְ ִה ָּׁש ֵמרִ .אּלּו ּכְ ֶׁשּנָ ַטל ִמ ֵיד ֶיהם ָהיָ ה ֵ
יח ַה ַּמ ֲע ֶׂשה
ּגַ ב ֶׁש ַא ַחר ּכָ ְך יִ ּטֹל אֹותֹוָ ,אז ֹלא ָהיָ ה ַמ ְצלִ ַ
ָה ָרע ַהּזֶ ה].
 .45בזוהר כתוב בתחילה ,שהיה אהרן צריך לשמור
את עצמו שלא לקחת מידם מיד ליד ומביא את הפסוק
"יָ ד לְ יָ ד לא יִ ּנָ ֶקה ַרע" ,אולם מסיים הזוהר ,שכל זה
הוא מחמת שבאותה נטילה מידם עשה את מעשה
העגל ,אבל אם היה זורק אותו לארץ ,ומבטל בזה
את הנטילה שנטל מידם ,אז אפילו אם יטול אותו
שוב ,הכישוף היה כבר מתבטל ,ולא היה נעשה העגל.
 .46כמבואר בזוהר ,וז"ל" :וַ ּי ַָצר אֹותֹו ַּב ֶח ֶרט",
ּיּורין ִּב ְמחּוגָ ה,
לָ או ּכְ ָמה ְּד ַח ְׁש ִבין ְּבנֵ י נָ ָׁשאְּ ,ד ֲע ַבד ִצ ִ
אֹו ְּב ִמּלָ ה ַא ֲח ָרא וכו'[ .תרגום :וַ ּי ַָצר אֹתֹו ַּב ֶח ֶרטֹ .לא
ּיּורים ִּב ְמחּוגָ ה אֹו
חֹוׁש ִבים ְּבנֵ י ָא ָדם ֶׁשעָ ָׂשה ִצ ִ
ּכְ מֹו ֶׁש ְ
ּבְ ָדבָ ר ַא ֵחר וכו'] .אלא מפרש שם הזוהר ש'חרט' הוא
כיס ,ובא הכתוב ללמד שטמן וכיסה אותו אהרן (בלי
ידיעתו) מראיית העין ,שכל זה גרם שהצליח הכישוף
של העגל ,כי הוא רק זרק את הזהב לאש ,ונעשה
העגל מאליו.
 .47כך ביאר במי הנחל ,וגם ציין למבואר לקמן
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חינַת ְ(ּב ֵר ִ
אׁשית לה ,ד) "וַ ִּי ְּתנ ּו ֶאל יַ ֲעקֹב ֶאת ּ ָכל אֱ לֹהֵ י
ּנו הוּא ַּגם ּ ֵכן ַרק ַעל יְ ֵדי ְּב ִחינַת הַ ָ ּי ַדיִ םִּ ,ב ְב ִ
ִּתקּ ו ֹ
שה 'נִ ַ ּד"ת'ִּ ,ב ְב ִחינַת (יְ ַׁשעְ יָ ה א ,טו) "יְ ֵדיכֶ ם ָ ּד ִמים ָמלֵאוּ"ִּ ,כי 'יָ ד'
נַע ׂ ֶ
שר ְּביָ ָדם"ִּ .כי מֵ ֹ
הַ ּנֵכָ ר אֲ ׁ ֶ
'חו ָת"ם' ֲ
ש ּ ְמ ַט ּ ְמ ָאה ְּכנִ ָ ּדה ַ(ׁשּבָ ת פב:).
בו ַדת אֱ לִ ילִ ים ׁ ֶ
ּאו (ּכָ זֶ ה :יּו"ד ָּדלֶ "ת) הוּא ִמ ְס ּ ַפר נִ ָ ּד"ת ,הַ יְ נ ּו ֲע ֹ
ְּב ִמלּ ו ֹ

   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

ּנו  -לבטל את כח העבודה זרה הוּא ַּגם ּ ֵכן ַרק ַעל יְ ֵדי ְּב ִחינַ ת הַ ' ָ ּי ַדיִ ם' דקדושהִּ ,48ב ְב ִחינַ ת
ְוגַ ם ִּתקּ ו ֹ
49
שר ְּביָ ָדם"  ,כי בני יעקב תקנו את
הכתוב (בראשית לה ,ד)" :וַ ִּי ְּתנ ּו ֶאל יַ ֲעקֹב ֶאת ּ ָכל אֱ ל ֵֹקי הַ ּנֵכָ ר אֲ ׁ ֶ
ה'ידים' שמהם מקבלת העבודה זרה כח ,על ידי האמונה בציווי ה' ובאביהם יעקב ,ועי"ז התבטל כוחה.
שה "נִ ַ ּדת"
"חו ָתם" נַ ֲע ׂ ֶ
והטעם שהעבודה זרה מקבלת כח מבחינת 'חותם הידים' שנתקלקלִּ ,כי מֵ ֹ
סוף א') ,כי 'חותם' ו'נדת' הם בגימטריא שוה ,ונִ דה היא אשה שרואה דםִּ ,ב ְב ִחינַ ת (ישעיה א ,טו)" :יְ ֵדיכֶ ם
ּאו ( ּ ָכזֶה :יוּ"ד ָ ּדלֶ"ת
ָ ּד ִמים ָמלֵאוּ" ,50הרי ,שה'ידים' נתקלקלו ונעשו בחינת 'דם נִ דה'ִּ ,כי 'יָ ד' ְּב ִמלּ ו ֹ
ש ּ ְמ ַט ּ ְמ ָאה ְּכנִ ָ ּדה (שבת פב,52).
בו ַדת אֱ לִ ילִ יםֶ ׁ 51
שעולה  )454הוּא ִמ ְס ּ ַפר 'נִ ַ ּדת' ,ובחינת 'נִ דה' הַ יְ נ ּו ֲע ֹ
שכשם שנִ דה מטמאה את מה שהיא נושאת ,כך גם עבודה זרה מטמאה את הנושא אותה ,הרי ,ש'עבודה
זרה' היא בחינת 'נִ דה' ,ואם כן ,מה שמצינו שכאשר בחינת ה'ידים' מתקלקלת נעשה על ידי זה בחינת 'דם
נִ דה' ,הכוונה שנעשה על ידי זה בחינת 'עבודה זרה'.
(כנ"ל

)
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(תורה מ') ,וז"לִ :א ָיתא ַּב ֲע ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות
'"אּלֶ ה ַמ ְסעֵ י ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל" (במדבר
הראובני מסעי אות א') ֵ
ֹלקיָך יִ ְׂש ָר ֵאל" (שמות
"אּלֶ ה ֱא ֶ
לג ,ו)ִּ ,ב ְׁש ִביל ֶׁש ָח ְטאּו ְּב ֵ
לב ,ד)ּ ,בִ ְׁשבִ יל זֶ ה יִ ְסעּו ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל' .נִ ְמ ָצא ּכָ ל ַהּנְ ִסיעֹות
ֶׁשל ָא ָדם ,הּוא ִּב ְׁש ִביל ִקלְ קּול ָה ֱאמּונָ הַ ,היְ נּו ְּב ִחינַ ת
בֹודה זָ ָרהּ .כִ י ִאם ָהיָ ה ַמ ֲא ִמין ּבֶ ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמהֶׁ ,שּיָ כֹול
ֲע ָ
נֹוסעַ
ַה ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא לְ ַהזְ ִמין לֹו ּכָ ל ָצ ְרּכֹוֹ ,לא ָהיָ ה ֵ
ׁשּום נְ ִסיעָ ה .נִ ְמ ָצא ּכִ י ַהּנְ ִסיעָ ה ִהיא ִקלְ קּול ֱאמּונָ ה,
בֹודה זָ ָרה
בֹודה זָ ָרה .וְ זֶ ה ֶׁשּכָ תּוב ַּב ֲע ָ
ַהיְ נּו ְּב ִחינַ ת ֲע ָ
ֹאמר לֹו"'ֵ ,צא' ,זֶ ה ְּב ִחינַ ת נְ ִסיעָ ה
"צא ּת ַ
(יְ ַׁשעְ יָ ה ל ,כב) ֵ
וְ ִטלְ טּולּ .גַ ם עַ ל יְ ֵדי ִטלְ טּולְ ,מ ַת ֵּקן ֶאת ַה ִּטלְ טּול ֶׁשּגָ ַרם
ּכִ בְ יָ כֹול לְ ַמעְ לָ הּ .כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ָ(ׁשם כח ,כ) "וְ ַה ַּמ ֵּסכָ ה ָצ ָרה
ּכְ ִה ְתּכַ ּנֵ ס" ,עכ"ל .וראה בהערות שם מה שביארנו בזה.
 .48כתב במי הנחל (לקמן) ,וז"ל :וזה שכתוב אחר
כך כשנפל מן העם כשלשת אלפי איש על ידי מעשה
ֹאמר מֹ�ׁש ֶ ה ִמלְ אּו יֶ ְדכֶ ם ַהּיֹום לַ ה'" (שמות לב,
העגל" ,וַ ּי ֶ
כט) ,היינו שמעתה תראו למלאות ולהשלים הידים
שהם האמונה ,עכ"ל .וזהו גם מה שמבואר כאן ,שע"י
הידים הוא התיקון והביטול לעבודה זרה.
 .49אחרי מלחמת שכם ,ציוה הקב"ה ליעקב (בראשית
לה ,א) "קּום ֲעלֵ ה ֵבית ֵאל וְ ֶׁשב ָׁשם וַ ֲע ֵׂשה ָׁשם ִמזְ ֵּב ַח
ֹאמר יַ ֲעקֹב ֶאל
לָ ֵאל ַהּנִ ְר ֶאה ֵאלֶ יָך" ,וכתוב (שם ,ב) "וַ ּי ֶ
(הובא בילקוט

ֹלהי ַהּנֵ כָ ר ֲא ֶׁשר
ֵּביתֹו וְ ֶאל ּכָ ל ֲא ֶׁשר עִ ּמֹו ָה ִסרּו ֶאת ֱא ֵ
ְּבתֹכְ כֶ ם" ,וכתוב (שם ,ד) "וַ ּיִ ְּתנּו ֶאל יַ ֲעקֹב ֵאת ּכָ ל
ֹלהי ַהּנֵ כָ ר ֲא ֶׁשר ְּביָ ָדם" .וקשה מהו שינוי הלשון,
ֱא ֵ
ֹלהי ַהּנֵ כָ ר ֲא ֶׁשר ּבְ תֹכְ כֶ ם" ,ואח"כ
"א ֵ
כי בתחילה אמר ֱ
"א ֶׁשר ְּביָ ָדם" .ועל זה מפרש רבינו ,שכשנתנו
כתוב ֲ
בני יעקב בידם את אלהי הנכר ,בזה הם הגבירו את
האמונה ,וביטלו את הכח של העבודה זרה.
 .50פשט הפסוק מדבר בעון רציחה ,שהקב"ה אומר
כי כשיתפללו הוא לא ישמע את תפילתם ,מפני
שידיהם מלאות דם .עכ"פ חזינן קשר בין 'יד' ל'דם'.
 .51כתב במי הנחל ,וז"ל :יש לרמז בפסוק (שופטים
יז ,ה) "וַ יְ ַמּלֵ א ֶאת יַ ד ַא ַחד ִמּבָ נָ יו וַ יְ ִהי לֹו לְ כ ֵֹהן" ,ופירש
רש"י 'חנכו לעבודת הפסל'.
 .52שם במשנה מובא :אמר רבי עקיבא :מניין
לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדה – שנאמר (בעבודה
אתם ֶאת ִצּפּוי ּפְ ִסילֵ י כַ ְסּפֶ ָך וְ ֶאת
זרה בישעיה ל ,כב) "וְ ִט ֵּמ ֶ
ֲאפֻ ַּדת ַמ ֵּסכַ ת זְ ָה ֶבָך ִּתזְ ֵרם ּכְ מֹו ָדוָ ה (זו נִ דה ,ע' ויקרא טו,
ֹאמר לֹו" ,מה נדה מטמאה במשא – אף עבודה
לג) ֵצא ּת ַ
זרה מטמאה במשא ,ע"כ[ .ר' צבי חשין הוסיף כאן
פרפרת יפה ,דהנה ,כשרחל ישבה על התרפים (עבודה
זרה של לבן) ,כתוב (בראשית לא ,לה) "לֹוא אּוכַ ל לָ קּום
ִמּפָ נֶ יָך ּכִ י ֶד ֶרְך נָ ִׁשים לִ י" (כי מחמת הע"ז נטמאה בנידה)].

886

"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת ג
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

ג ְו ָצ ִר ְ
שהֵ ם
רו ִעים'ֶ ׁ ,
'ש ְב ָעה ֹ
ש ִהיא הָ אֱ מוּנָ הַ ,על יְ ֵדי הֶ ָא ָרה ִמ ּ ִׁ
אות לְ ַמלּ ֹאת ֶאת הַ ָ ּי ַדיִ םֶ ׁ ,
יך לִ ְר ֹ
רו ִעים
"ש ְב ַעת יָ ִמים ְּת ַמ ּלֵא יָ ָדם"ִּ ,כי הֵ ם ֹ
של ּ ָכל ַמנְ ִהיגֵי הַ ּד ֹורִּ ,ב ְב ִחינַ ת ְ(ׁשמֹות כט ,לה) ִׁ
ְּכלָלִ ּיוּת ׁ ֶ
ג)
לז,
ים
ּלִ
ה
ִ
(ּת
ְ
"ו ְּר ֵעה אֱ מוּנָה"ְ ,וכָ ל
שם
'רו ִעים'ַ ,על ׁ ֵ
שם זֶה נִ ְק ָר ִאים ֹ
ימ ּהְ .ו ַעל ׁ ֵ
נָה וּלְ הַ ְׁשלִ ָ
הָ אֱ מוּנָה לְ ַת ְ ּק ּ
שהֵ ם ְּב ִחינַת
ֹשיו ְּביָ ֶד ָך"ֶ ׁ ,
"כל ְקד ׁ ָ
יכין הֵ ם לְ הַ ּד ֹורְ .וזֶה ְּב ִחינַת ְ(ּד ָב ִרים לג ,ג) ּ ָ
ִע ַ ּקר אֱ מוּנַת יִ ְׂש ָר ֵאל ַמ ְמ ִׁש ִ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   
לאחר שביאר ,שישנו 'חותם הרגלין' פנימי ,הנעשה על ידי מוכיחי הדור ,החותמים את גזר הדין שלא יינקו ממנו
החיצונים .וכשחותם זה מתקלקל ,נעשים גירושין ומחלוקת בעולם .וישנה בחינת 'חותם הידין' חיצון ,השומר על
ה'חותם' הפנימי ,והוא נעשה על ידי שמקבלים את המוסר של מוכיחי הדור מתוך אמונה .וכשמתקלקלת האמונה,
שהיא ה'חותם' החיצון ,אזי יכולים החיצונים להתקרב לחותם הפנימי ,כי קלקול האמונה ,גורם לכפירות וליצנות
ולא מקבלים תוכחה .עתה יבאר ,כיצד מחזקים את האמונה ,בכח שבעת הרועים.

גְ .ו ָצ ִר ְ
אות לְ ַמלּ ֹאת ֶאת הַ ' ָ ּי ַדיִ ם' של ישראל,
יך בשביל לקבל תוכחה מהצדיקים' ,לימודי ה'' הנ''ל לִ ְר ֹ
של ּ ָכל ַמנְ ִהיגֵ י
שהֵ ם ְּכלָ לִ ּיוּת ׁ ֶ
רו ִעים 53שישנם בכל דורֶ ׁ ,
ש ִהיא הָ אֱ מוּנָ הַ ,על יְ ֵדי הֶ ָא ָרה ִמ ּ ִׁש ְב ָעה ֹ
ֶׁ
54
"ש ְב ַעת יָ ִמים
הַ ּד ֹור ִּ ,ב ְב ִחינַ ת הכתוב בשבעת ימי המילואים ,שבהם חנכו את המשכן (שמות כט ,לה)ִׁ :
ְּת ַמ ּלֵא יָ ָדם" ,55כי 'שבעת ימי המילואים' הם כנגד 'שבעה רועים' ,56שעל ידם" :תמלא ידם" – מתמלאת
רו ִעים – מנהיגים ומגדלים את הָ אֱ מוּנָ ה לְ ַת ְ ּקנָ ּה
ונשלמת בחינת ה'ידים' ,שהיא האמונהִּ ,57כי הֵ ם ֹ
שם הכתוב (תהלים לז ,ג)" :ו ְּר ֵעה אֱ מוּנָ ה" ,כי צריך לרעות,
'רו ִעים'ַ ,על ׁ ֵ
שם זֶה נִ ְק ָר ִאים ֹ
ימ ּהְ ,ו ַעל ׁ ֵ
וּלְ הַ ְׁשלִ ָ
יכין הֵ ם – שבעת הרועים לְ הַ ּד ֹור[ .ואז
לגדל ולהשלים את האמונהְ ,וכָ ל ִע ַ ּקר אֱ מוּנַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ַמ ְמ ִׁש ִ
מקבלים מהצדיק העליון ,שהוא בחינת 'יום השמיני' 58של המילואים ,את התוכחה ,כי אף שצדיק הדור הוא
בחינת משה בהתפשטותו בכל דור ,ומשה הוא בכלל שבעת הרועים ,יש לומר כי מכלל הבחינות נפש ,רוח
ונשמה של משה ,רק בחינות נפש ורוח שלו מתכללות בשבעת הרועים ,ואילו בחינת הנשמה שלו היא זו
המוכיחה בבחינת 'לימודי ה'' ,העושים את חותם הרגלין ,בכח שישראל שומעים את תוכחתו באמונה.60]59
  מקורות ועיונים  

 .53בפסוק (מיכה ה ,ד) "וְ ָהיָ ה זֶ ה ָׁשלֹום ַאּׁשּור ּכִ י יָ בֹוא
ְב ַא ְר ֵצנּו וְ כִ י יִ ְדר ְֹך ְּב ַא ְר ְמנ ֵֹתינּו וַ ֲה ֵקמֹנּו עָ לָ יו ִׁש ְבעָ ה
ר ֹעִ ים" ,ופירש"י :כשיהיה שלום קבוע בארץ בלי
הפסק ,היינו תשועה אחרונה שאין צרה אחריה ,אזי
אם יבוא אשור (היינו ,עם שבא להלחם בנו) ,אזי נקים
עליו שבעה רועים .ובפשט הכתוב קשה ,למה הזכיר
דוקא את אשור מכל העמים שנלחמו עם ישראל ,ואף
שאשור היה קיים באותה עת ,מ"מ הרי הנביא מדבר
על העתיד ,ובעתיד אשור בטל מהעולם .ורבינו רומז
במלחמה זו על מלחמת היצר בעניני האמונה ,ומצאנו
שאשור חירף וגידף ,וניסה להחליש את ישראל
באמונה (ע' ישעיה פרקים ל"ו ,ל"ז) ,ועל זה אמר ,שנקים
כנגדו "שבעה רועים" אשר יחזקו אותנו באמונה.
בגמ' בסוכה (דף נב ,):מובא :מאן נינהו שבעה רועים?
דוד באמצע ,אדם שת ומתושלח מימינו ,אברהם
יעקב ומשה בשמאלו .ורש"י על הפסוק במיכה כתב
וז"ל :והקימונו עליו שבעה רועים – שבעה ושמונה

רבותינו פירשו שמותיהן במסכת סוכה ואיני יודע
מהיכן למדו ,עכ"ל .ולכאורה ,כך היה לרבותינו
בקבלה ,ומדוע מעיר רש"י 'ואיני יודע מהיכן למדו'.
ונראה ,שאדרבה ,רש"י עצמו קיבל כמו שמקובל
בזוהר ,ששבעת הרועים הם :אברהם ,יצחק ,יעקב,
משה ,אהרן ,יוסף ודוד ,כפי שמובא בזוהר בענין
שבעת האושפזין (ח"ג סוף דף קג ,):ומפורש יותר שם
יֹומין עִ ּלָ ִאין,
ׁשבְ עָ ה ִ
בתוספות (ח"ג סוף דף שא ,):וז"לִ :
ּובנֵ י
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ְּבעָ לְ ָמא .וַ ֲעלַ יְ יהּו ָׁש ֵתיל ָ
ָּב ָרא ְ
עָ לְ ִמיןֲ .ה ָדא הּוא ִדכְ ִתיב (שמות כ ,יא) "ּכִ י ֵׁש ֶׁשת יָ ִמים
יֹומין
עָ ָׂשה ה'" ,וְ ֹלא כְ ִתיב ּבְ ֵׁש ֶׁשת .וְ לָ ֳקבֵ יל ִאינּון ִׁשבְ עָ ה ִ
עִ יּלָ ִאיןּ ,בָ ָרא ּבְ ַא ְרעָ א ִׁשבְ עָ ה זַ ּכָ ֵאי ְקׁשֹוט ,לְ ָקיְ ָימא לֹון,
ּולְ ַאנְ ָה ָרא לֹון (כי הם כנגד שבע ספירות הבנין)ּ ,כָ ל ַחד וְ ַחד
יֹומיּה .וְ ָׁש ֵתיל לְ הֹוּ ,כָ ל ַחד וְ ַחד ּבְ ָד ָרא ְּד ִא ְת ֲחזֵ י
לָ ֳקבֵ יל ֵ
יֹוסף
לֵ יּה .וְ ִאינּון ֲאבָ ָהן ְּדעָ לְ ָמאַ ,אבְ ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב וְ ֵ
ּומֹ�ׁש ֶ ה וְ ַא ֲהרֹן וְ ָדוִ ד[ .תרגוםִׁ :שבְ עָ ה יָ ִמים עֶ לְ יֹונִ ים ּבָ ָרא
ַה ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ּבָ עֹולָ ם ,וַ ֲעלֵ ֶיהם ָׁש ַתל ּובָ נָ ה עֹולָ מֹות.
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זֶ הּו ֶׁשּכָ תּוב ּכִ י ֵׁש ֶׁשת יָ ִמים עָ ָׂשה ה' ,וְ ֹלא כָ תּוב ּבְ ֵׁש ֶׁשת.
אֹותם ִׁש ְבעָ ה יָ ִמים עֶ לְ יֹונִ ים ָּב ָרא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
ּוכְ נֶ גֶ ד ָ
הּוא ּבָ ָא ֶרץ ִׁשבְ עָ ה ַצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמת ,לְ ַה ֲע ִמ ָידם ּולְ ָה ִאיר לָ ֶהם
אֹותם ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ּכְ נֶ גֶ ד יֹומֹו ,וְ ָׁש ַתל ָ
ּבְ דֹור ֶׁש ָראּוי ,וְ ֵהם ֲאבֹות ָהעֹולָ םַ ,אבְ ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב
יֹוסף מֹ�ׁש ֶ ה ַא ֲהר ֹן ָּדוִ ד] ,עכ"ל( .וראה במי הנחל כאן).
ֵ
ומבואר ,שקיום והעמדת העולם ,שזו בחינת שבעת
הרועים ,נעשית ע"י :אברהם ,יצחק ,יעקב ,משה,
אהרן ,יוסף ודוד ,כי הם כנגד שבע המידות של בנין
העולם ,באופן זה :חסד לאברהם ,גבורה ליצחק,
תפארת ליעקב ,נצח למשה ,הוד לאהרן ,יסוד ליוסף,
מלכות לדוד.
 .54במנהיגי כל דור ישנו מי שנוטה לחסד ויש
שנוטה לגבורה וכו' ,ובתוכם ישנם שבעה צדיקים,
שכל אחד מהם כולל את כל סוג הצדיקים שהם כפי
המידה שלו ,והם שבעת הרועים שבאותו הדור,
הכוללים את כל הצדיקים של אותו הדור.
 .55פשט הפסוק הוא :בשבעת ימים אלו תקדשם
בקדושת הכהונה על ידי כל הקרבנות שתקריב בימים
אלו (ע"פ רש"י) .ורבינו מפרש את הטעם של שבעת
ימים אלו ,כי הם באו לתקן את חטא העגל שהוא היה
פגם באמונה ,ולכן ,היה צורך במילוי ידים כדי לתקן
זאת ,וכדברי הלקוטי ההלכות שבסמוך.
 .56כמבואר במי הנחל ,על פי הזוהר שהעתקנו לעיל.
 .57ביאר בלקוטי הלכות (נשיאת כפים ד ,א) ,וז"ל:
'חֹותם ַהּיָ ַדיִ ן' (בחינת אמונה) ְצ ִריכִ ין
ַ
לִ זְ ּכֹות לִ ְב ִחינַ ת
"ׁש ְבעַ ת
לְ ַמֹּלאת ַהּיָ ַדיִ ם ִמ ִּׁש ְבעָ ה רֹועִ ים וְ כּו' ִּב ְב ִחינַ ת ִ
יָ ִמים ְּת ַמּלֵ א יָ ָדם" וְ כּו'ּ ,כִ י עַ ל ִחּנּוְך ַהּכְ ֻהּנָ ה נֶ ֱא ַמר ִמ ְק ָרא
"ׁש ְבעַ ת יָ ִמים ְּת ַמּלֵ א יָ ָדם" .וְ כָ ל זֶ ה ָהיָ ה ָאז לְ ַת ֵּקן
זֶ ה ִ
בֹודה זָ ָרה וכו'ֶׁ ,שעִ ַּקר ּכ ָֹחם ָהיָ ה
ֵח ְטא ָהעֵ גֶ ל ֶׁשהּוא ֲע ָ
עַ ל יְ ֵדי ַהּיָ ַדיִ ם ַּדיְ ָקא עַ ל יְ ֵדי ֶׁש ִּק ֵּבל (אהרן) ִמּיָ ָדם (של
מכשפי הערב רב וכנ"ל) וכו' .וְ ַא ַחר ּכָ ְך ּכְ ֶׁשּנִ ְת ַר ָּצה ַה ֵּׁשם
בֹודה
יִ ְת ָּב ַרְך וְ ָר ָצה לִ ְמחֹול ּולְ ַת ֵּקן זֶ ה ַה ֵח ְטא ֶׁשל ָה ֲע ָ
זָ ָרה ֶׁשל ָהעֵ גֶ ל ,וְ ִצּוָ ה לַ ֲעׂשֹות ַה ִּמ ְׁשּכָ ןָ ,אז ּבִ ְׁשעַ ת ַה ִחּנּוְך
"ׁשבְ עַ ת יָ ִמים ְּת ַמּלֵ א יָ ָדם",
ֶׁשל ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וְ ַהּכ ֲֹהנִ ים נֶ ֱא ַמר ִ
חֹותם ַהּיָ ַדיִ ן ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַ ת ָה ֱאמּונָ ה
ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַ ת ִּתּקּון ַ
ֶׁש ְּמ ַקּבְ לִ ין ֵמ ָהרֹועִ ים.
 .58כתב בפרי עץ חיים (שער ראש חודש פ"ג) ,וז"ל:
בכל דור ודור ,יש צדיק אחד שראוי להיות מנהיג
הדור ,וגם הוא מהלך ובא עם בני דורו ,להאיר להם,

וזהו 'וזרח' תחלה ,ואחר כך 'ובא'( ,הכוונה לפסוק בקהלת

א ,ה "וְ זָ ַרח ַה ֶּׁש ֶמׁש ָּובא ַה ָּׁש ֶמׁש") .והוא מה שאמרו רז"ל
(קידושין עב ):קודם שתשקע שמשו של עלי ,זרחה
שמשו של שמואל הרמתי .קודם פטירת הצדיק ,נולד
צדיק אחר וכו' .ואמר (שם ,ז) "ּכָ ל ַהּנְ ָחלִ ים הֹלְ כִ ים ֶאל
ַהּיָ ם" ,שמלבד המנהיג הכולל ,יש כמה פרטים חכמים
המנהיגים הדור ,והיינו "ּכָ ל ַהּנְ ָחלִ ים הֹלְ כִ ים" ,שהם
תלמידי חכמים שיוצאין מצדיק זה ,והם ענפים לו,
כולם "הֹלְ כִ ים ֶאל ַהּיָ ם" ,שהוא כללות ,כדי לתקנם
ולהנהיגם ,עכ"ל.
 .59ענין עמוק זה ,נתבאר בארוכה בביאור הלקוטים
(מפתח י"ח) ,וז"ל :תבין מרחוק בחידתו הנעלמה ,לרמז
על הפלגת מעלת המוכיח ,שכדי לקבל את תוכחתו,
מוכרח להתמלאות הידים (של ישראל) בהארת השבעה
רועים (להשלים אמונתם) .כי לפי עוצם מעלתו הנשגבה
(של משה והתפשטותו שבכל דור) ,לא נחשב בין השבעה
רועים – רק נפשו ורוחו לבד ,כי גם זה נחשב לנשמה,
במדרגות הנשמות של שאר הרועים (פי' ,הנפש והרוח של
משה הן כל כך גבוהות ,עד שנחשבות כבחינת 'נשמה' של שאר

הרועים) .אבל עצם נשמתו (של משה) שבדבר המוכיח
וכו' ,אשר יעננו בקולו ,ההולך וחזק עד בלי די ,למתן
חכמת התורה ,והתגלותה בקולות הרועים אשר באו
למספר שבעה ,כי כולם יחד ,בצירוף קול נפשו
שעומד ביניהם (כי משה הוא גם אחד משבעת הרועים ,אולם
רק בחלקי הנפש והרוח שלו) ,מוכרחים לקבל משם בידי
האמונה שבהם .כי עצם נשמתו לבד ,יהיה במדרגת
המוכיח גם לנפשו ,ומכל שכן לנשמותיהם (של שאר
הרועים) שהם כמדרגת נפשו (וע"ש עוד).
ובזה תבין רמז מענין נפלא שמובא בכוכבי אור
(אנשי מוהר"ן אות ג') ,ומובא בשיח שרפי קודש (ח"ב
אות תק"ץ) ,וז"לּ :פַ עַ ם ַא ַחר ֶׁשּגָ ְמרּו ַאנַ "ׁש ְּבר ֹאׁש
עֹוררּות ֶׁש ָהיָ ה,
ַה ָּׁשנָ ה ֶאת ַא ַחת ַה ְּתפִ ּלֹותֵ ,מרֹוב ַה ִה ְת ְ
"ּת'ֲ :אנִ י ַמ ֲא ִמין ֶׁש ַר ֵּבנּו נִ ְמ ָצא ּכָ אן
מֹוה ְרנַ ְ
ָא ַמר לָ ֶהם ַ
עִ ָּמנּוּ ,וכְ ֶׁש ַר ֵּבנּו ּכָ אן ּכָ ל ַה ִּׁש ְבעָ ה רֹועִ ים ּכָ אןֲ ,אנִ י
אמר ֶאת ֵאּלּו
רֹואה זֹאת'ּ ,כְ ֶׁש ַ
ַמ ֲא ִמין ָּבזֶ ה ּכְ ִאּלּו ֲאנִ י ֶ
יׁשם ּכָ ל ּכָ ְך עַ ד ֶׁש ִּסּפְ רּו ַאנַ "ׁש
ַה ֵּתיבֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות ִה ְדּגִ ָ
אֹומר ,עכ"ל.
רֹואה ַמה ֶׁש ֵ
ֶׁש ִה ְרּגִ יׁשּו ּבֹו ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת הּוא ֶ
וחזינן שישנה בחינת התפשטות משה בכל דור (כמו
שהיתה ברבינו) ,וזו מלבד שבא גם עם שבעת הרועים.
 .60באיבי הנחל פירש באופן אחר ,שהשבעה רועים
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ֵ
שהוּא ֶאחָ ד
ֹשהֶ ׁ ,
דו ִׁשים נֶאֱ ָמן"ּ .ומ ׁ ֶ
"ו ִעם ְק ֹ
(הֹוׁשעַ יב ,א) ְ
של ּ ָכל ַמנְ ִהיגֵי הַ ּד ֹורְ .וזֶה ְּב ִחינַ ת
ְּכלָלִ ּיוּת ׁ ֶ
ימנָא'.
שם זֶה ָ'ר ֲעיָ א ְמהֵ ָ
רו ִעים ,נִ ְק ָרא ַעל ׁ ֵ
ִמ ּ ִׁש ְב ָעה ֹ

שהֶ ,א ּלָא ַעל יְ ֵדי ַעזּוּתְּ ,כ ַמאֲ ַמר ַר ּב ֹו ֵתינ ּו
של הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
שהֵ ם ְּכלָלִ ּיוּת ׁ ֶ
רו ִעיםֶ ׁ ,
ָבוא לְ ֵאלּ ּו הָ ֹ
שר ל ֹ
ד ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
ָ
ָ
יג)
טו,
מֹות
(ׁש
ְ
ב)
ה,
בֹות
(א
ָ
שך" ,הַ יְ נ ּו
"נֵהַ לְ ּ ָת ְב ָע ְּזך ֶאל נְ וֵ ה ָק ְד ׁ ֶ
ש ּ ָכתוּב
מו ׁ ֶ
'הֱוֵ י ַעז ּ ַכ ּנָמֵ ר'ְּ ,כ ֹ
רונָם לִ ְב ָרכָ ה
זִ ְכ ֹ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

ֹשיו ְּביָ ֶד ָך"  -ופירש"י' :נפשות הצדיקים
"כל ְקד ׁ ָ
ְוזֶה ְּב ִחינַ ת הכתוב בברכת משה לישראל (דברים לג ,ג)ָ ּ :
של ּ ָכל ַמנְ ִהיגֵ י הַ ּד ֹור ,ולכן הם נקראים "כל
שהֵ ם ְּב ִחינַ ת ְּכלָלִ ּיוּת ׁ ֶ
גנוזות אתו' ,היינו ,שבעת הרועים ׁ ֶ
קדושיו" ,כי הם מתקנים ומשלימים את האמונה ,הנקראת "ידך" .ומי שדבוק לקדושים אלו ומקבל מהם,
61
מן"  -היינו ,המתחבר לקדושים (שהם
דו ִׁשים נֶאֱ ָ
"ו ִעם ְק ֹ
זוכה לאמונהְ ,וזֶה ְּב ִחינַ ת הכתוב (הושע יב ,א)ְ :
רו ִעים שבכל דור ודור ,שכן
שהוּא ֶאחָ ד ִמ ּ ִׁש ְב ָעה ֹ
ֹשהֶ ׁ ,
שבעת הרועים ,הנקראים 'כל קדושיו') זוכה לאמונהּ .ומ ׁ ֶ
שם זֶה בזוהר פרשת נח (ח"א דף סז ):ובהרבה
נשמתו באה בגלגול בכל דור ודור בצדיק הדור ,נִ ְק ָרא ַעל ׁ ֵ
62
מקומות ,בשם'ַ :ר ֲעיָ א ְמהֵ ָ
ימנָ א' – רועה נאמן ,על שם שהוא רועה האמונה כנ"ל  ,פי' ,שממשיך לדור
אמונה ,ועיקר האמונה נמשכת לדור על ידי צדיק הדור ,שהוא בחינת משה .ולכן ,נשמת משה צריכה לבוא
בגלגול לצדיקי הדור האמיתיים ,שהם בחינת שבעת הרועים ,ובפרט לצדיק הדור שהוא בחינת משה ,כדי
לזכות את הדור על ידה לאמונה שלימה.63
לאחר שנתבאר ,שכדי לזכות לאמונה צריך להתקרב לשבעת הרועים שבכל דור .יבאר עתה ,שלהתקרב אליהם
צריך 'עזות דקדושה' .עוד יבאר טעם נוסף ,מדוע צריך 'עזות דקדושה' ,וכן יבאר ,כיצד זוכים 'לעזות דקדושה'.

שה  -בבחינת "כל קדושיו" וכנ"לֶ ,א ּ ָלא
של הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
שהֵ ם ְּכלָלִ ּיוּת ׁ ֶ
רו ִעיםֶ ׁ ,
ָבוא לְ ֵאלּ ּו הָ ֹ
שר ל ֹ
דְ .ו ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
כ ָּנמֵ ר" (בשביל לעשות רצון אביך
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (אבות ה ,כ)' :הֱוֵ י ַעז ּ ַ
'עזּוּת'ְּ ,כ ַמאֲ ַמר ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
ַעל יְ ֵדי ַ
שבשמים ,שלזה צריך אמונה חזקה ,שאותה מקבלים מן הרועים) .והראיה שצריך עזות להתקרב לרועים הקדושים ,דכתיב
שה.65
תו ְך הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
ש ָך" ,64הַ יְ נוַּ ,על יְ ֵדי ַעזּוּת נִ ְכנָ ִסין לְ ֹ
(שמות טו ,יג) "נֵהַ לְ ּ ָת ְב ָע ְּז ָך ֶאל נְ וֵ ה ָק ְד ׁ ֶ
  מקורות ועיונים  

הם הם המוכיחים הנ"ל ,וכמו שמשמע בפשטות
בסמוך ,שמשה ,שהוא ה'רעיא מהימנא' הממשיך
אמונה – הוא ג"כ אחד משבעת הרועים ,וכן כל הרועים
הם הם המוכיחים .אלא ,שכאן מיירי כשאין גזר דין,
ולכן הם פועלים כממשיכי אמונה ,ולעיל מיירי שיש
גזר דין ,ואז הם פועלים כמוכיחים ,ע"כ.
וקשה משינוי השמות ,שכאן קורא להם רועים ולעיל
קורא להם 'מוכיחים' 'לימודי ה'' ,ומדובר על אותם
בני אדם .ועוד קשה ,דכל דברי רבינו מדברים בזמן
שיש גזר דין ,ועל זה מפרש איך מצילים את החותמות,
שלא יפעל הגזר 'דין אכזרי' .ולכן ביארנו למעלה
כפי דברי הביאור הלקוטים ,שבמשה רבינו ישנן שתי
בחינות ,הנפש והרוח שלו – היא בחינת שבעת הרועים,
והנשמה שלו – היא בחינת 'שמיני' (שמנה אותיות נשמה)
שגבוהה מעל השבעה – היא בחינת המוכיח.

 .61פשט הפסוק מדבר בשבח שבט יהודה ,ואומר
דֹוׁשים נֶ ֱא ָמן" ,ופירש
יהּודה עֹד ָרד עִ ם ֵאל וְ עִ ם ְק ִ
"וִ ָ
במצודת דוד וז"ל :יהודה עדיין הוא מושל עם האל,
ר"ל (מלך יהודה) מכריח את העם ללכת עם האל בדרכי
התורה ,ע"כ.
 .62כן נוסף בכתב היד.
 .63קיצור לקוטי מוהר"ן (אות ג') ,וז"לִ :אי ֶאפְ ָׁשר
לִ זְ ּכֹות לֶ ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמהּ ,כִ י ִאם עַ ל יְ ֵדי ֶׁשּבָ ִאים לְ ַצ ִּד ֵיקי
ַהּדֹור ָה ֲא ִמ ִּתּיִ יםּ .כִ י ּכָ ל עִ ַּקר ֱאמּונַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ַמ ְמ ִׁשיכִ ים
ֵהם לְ ַהּדֹורֶׁ ,ש ֵהם ּבְ ִחינַ ת ַה ִּׁשבְ עָ ה רֹועִ יםֶׁ ,ש ֵהם ּכְ לָ לִ ּיּות
ּכָ ל ַמנְ ִהיגֵ י ַהּדֹור וְ ָה ֱאמּונָ ה וְ ַה ְּק ֻד ָּׁשה .וְ ָהעִ ָּקרַ ,ה ַּצ ִּדיק
ימנָ א'ּ ,כִ י
ְּב ִחינַ ת מֹ�ׁש ֶ הֶׁ ,שּנִ ְק ָרא עַ ל ֵׁשם זֶ ה ַ'ר ֲעיָ א ְמ ֵה ָ
רֹועֶ ה ָה ֱאמּונָ ה לְ ַת ְּקנָ ּה ּולְ ַה ְׁשלִ ָימּה ,וְ הּוא ֶא ָחד ִמ ִּׁשבְ עָ ה
רֹועִ ים ֶׁשּבְ כָ ל ּדֹור וָ דֹור.
 .64פשט הכתוב מדבר על שהקב"ה הביא את עם
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של הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָראְ ,והֵ ם ַּגם ּ ֵכן ְמפֻ ְר ְסמֵ י
רו ִעים ׁ ֶ
יֵש ֹ
שהִּ .כי ׁ
תו ְך הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
נָסין לְ ֹ
ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת  -נִ ְכ ִ
'עזּוּת ַ -מלְ כו ָּתא
נָשים לִ ְת ֹ
כו ִפין אֲ ִׁ
הַ ּד ֹורְ ,ו ֹ
חות ִׁש ְע ּבו ַּדיְ הוְּ .ו ִע ַ ּקר ַמלְ כו ָּתם הוּא ַעל יְ ֵדי ַעזּוּתִּ ,כי ַ
יא)
נו,
ה
יָ
עְ
ׁש
ַ
(יְ
קה).
ין
ר
ִ
ד
ְ
ה
ֶ
נְ
(ס
ַ
ּ
ּ
לָבים ַעזֵי נֶפֶ ׁש הֵ ּ ָמה ר ִֹעים",
"והַ ְּכ ִ
ְ
לָבים ְּב ַעזו ָּתםִּ ,ב ְב ִחינַת
ְ ,והֵ ם ִּכ ְכ ִ
ְּבלָא ּ ָתגָ א'
ָ
שר ַרק
שלְ ּ ָתםִ ,אי ֶא ְפ ׁ ָ
(סֹוטה מטְ .):ו ַעל ּ ֵכן ְּכ ֵדי לְ ִה ּנָצֵ ל מֵ הֶ םִ ,מ ּ ַתחַ ת מֶ ְמ ׁ ַ
'פנֵי הַ ּד ֹור ִּכ ְפנֵי הַ ּ ֶכלֶב'
ְוהֵ ן ּ ְ
ְ
ָ
ָ
שה.
תוך הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
ש ִ ּנ ְכנָס לְ ֹ
שך"ֶ ׁ ,
ַעמֹד נֶגֶד ַעזּו ָּתם; ְו ָאז "נֵהַ לְ ּ ָת ְב ָע ְּזך ֶאל נְ וֵ ה ָק ְד ׁ ֶ
ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת ,ל ֲ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

רו ִעים
ִּכי 66אי אפשר להתקרב אל שבעת הרועים בלי 'עזות דקדושה' ,כי יֵ ׁש כנגד הרועים של קדושהֹ ,
כו ִפין
של הַ ִּס ְט ָרא ַאח ֲָרא – צד הטומאהְ ,והֵ ם ַּגם ּ ֵכן ְמפֻ ְר ְסמֵ י הַ ּד ֹור ונקראים 'מפורסמים של שקר'ְ ,ו ֹ
ֶׁ
חות ִׁש ְע ּבו ַּדיְ ה ּו – להיות תחת שיעבודם ושלטונםְ .ו ִע ַ ּקר ַמלְ כו ָּתם הוּא ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת שהם
אֲ נָ ִׁשים לִ ְת ֹ
67
עזים וחצופים להׂשתרר ולשלוטִּ ,כי ַעזּוּת – ַמלְ כו ָּתא ְּבלָ א ּ ָתגָ א (סנהדרין קה – ).העזות היא מלכות
גדולה אולם חסר לה כתר מלכות ,דהיינו ,שעל ידי העזות האדם יכול להגיע לשלטון ושררה גדולה כמו של
ב ִחינַ ת הכתוב במנהיגי הדור הרשעים (ישעיה
מלך ,אף שאינו ראוי למלכות כללְ ,והֵ ם ִּכ ְכל ִָבים ְּב ַעזּו ָּתםִּ ,ב ְ
"והַ ְּכל ִָבים ַעזֵּי נֶפֶ ׁש הֵ ּ ָמה ר ִֹעים" ,שהרועים ,דהיינו המנהיגים ,הם עזים ככלביםְ ,והֵ ן  -עליהם
נו ,יא)ְ :
'פנֵי הַ ּד ֹור ִּכ ְפנֵי הַ ּ ֶכלֶב' 'פני
אמרו חז"ל (סוטה מט ,):שבזמן 'עקבתא דמשיחא' (בסוף הגלות לפני ביאת המשיח) ,יהיו ּ ְ
הדור  -הם מנהיגי הדור ,והם יהיו 'כפני הכלב'  -עזים וחצופים ככלבְ .ו ַעל ּ ֵכן ְּכ ֵדי לְ ִה ָּנצֵ ל מֵ הֶ םִ ,מ ּ ַתחַ ת
מוד נֶגֶ ד
ַע ֹ
שלְ ּ ָתם של הרועים של הסטרא אחראִ ,אי ֶא ְפ ׁ ָ
מֶ ְמ ׁ ַ
שר ַרק ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת דקדושה ,כדי ל ֲ
68
ַעזּו ָּתם של הרועים של הסטרא אחרא ,הקמים כנגדו למנוע אותו מעבודת ה' ולהתקרב לצדיקים ,צריך
שה ומתקרב 'לשבעת
תו ְך הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
ש ִ ּנ ְכנָ ס לְ ֹ
ש ָך"ֶ ׁ – 69
עזות כנגד עזותםְ ,ו ָאז" :נֵהַ לְ ּ ָת ְב ָע ְּז ָך ֶאל נְ וֵ ה ָק ְד ׁ ֶ
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ישראל לארץ הקודש ,והיה זה בעזות גדולה נגד כל
שבעת העמים התקיפים שישבו בארץ .ורבינו מבאר,
שבכל פעם שצריך להתקרב אל הקדושה – כגון כאן
אל 'שבעת הרועים' שהם "כל קדושיו" ,צריך עזות.
 .65בענין עזות דקדושה ועזות דסטרא אחרא ,וכן
להיפך בושה דקדושה ובושה דסטרא אחרא ,האריך
בלקוטי הלכות (חו"מ ח"א הלכות הלואה ג ,ד) ,ע"ש
באורך.
 .66מלבד הטעם הפשוט שפירש הרע"ב מדוע צריך
להיות 'עז כנמר' ,וז"ל :הוי עז ולא תתבייש לשאול
מרבך מה שלא הבנת ,כאותה ששנינו (אבות ב ,ה)
'לא הביישן למד' ,ע"כ .מוסיף כאן ,שאם יתבייש
מלהתקרב לצדיקים שהם שבעת הרועים ,לא יוכל
לקבל מהם אמונה .ולקמן (תורה ל' אות ח') כתב רבינו,
ּתֹורה
וז"ל :יֵ ׁש עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשהֶׁ ,ש ִאי ֶאפְ ָׁשר לְ ַקּבֵ ל ֶאת ַה ָ
ּבֹותינּו
ּכִ י ִאם עַ ל יְ ֵדי זֶ ה ָהעַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשהּ .כְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ַר ֵ
זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ָ(אבֹות ב ,ה) 'ֹלא ַה ַּבּיְ ָׁשן לָ ֵמד'ּ ,וכְ מֹו
ּבֹותינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ֵ(ּב ָיצה כה'ִ ):מּפְ נֵ י ָמה
ֶׁש ָא ְמרּו ַר ֵ
ּתֹורה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל – ִמּפְ נֵ י ֶׁשעַ ּזִ ין ֵהן'ּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו
נִ ְּתנָ ה ָ

ּתֹורה נִ ְק ֵראת
ּוב ְׁש ִביל זֶ ה ַה ָ
ָ(אבֹות ה ,כ) ֱ'הוֵ י עַ ז ּכַ ּנָ ֵמר'ִ .
'עֹז'ּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ְ(ּת ִהּלִ ים כט ,יא) "ה' עֹז לְ עַ ּמֹו יִ ֵּתן",
(ּוכְ מֹו ֶׁשּפֵ ֵרׁש ַר ִׁש"י ,וְ כֵ ן ִּבזְ ָב ִחים קטזּ .).כִ י ִאי ֶאפְ ָׁשר לָ בֹוא
ּתֹורהּ ,כִ י ִאם עַ ל יְ ֵדי עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה.
ֶאל ַה ָ
 .67בלקוטי הלכות (בשר וחלב ד ,טו) ביאר על פי
המבואר לקמן ,שהכתרים הם הנעשה ונשמע ,שקיבלו
ישראל במתן תורה ,ולעזות דסטרא אחרא אין את
הכתרים הללו ,לכן היא נקראת 'מלכותא בלא תגא',
ע"ש באורך .ושם קישר כל ענין זה לחנוכה.
 .68כן ביאר רבינו לקמן (אות י"ב) ,וז"ל' :עַ ּזּות
ִּד ְק ֻד ָּׁשה' – ֶׁש ָּצ ִריְך ָה ָא ָדם ֶׁשּיִ ְהיֶ ה 'עַ ז ּכַ ּנָ ֵמר' ּכְ נֶ גֶ ד ּכָ ל
בֹודתֹו .וכן
ַה ָּק ִמים ּכְ נֶ גְ ּדֹו לִ ְמנֹועַ אֹותֹו ַחס וְ ָׁשלֹום ֵמ ֲע ָ
פירש הטור (או"ח סימן א') ,וז"ל :והתחיל ב'עז כנמר',
לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך ,לפי
שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה,
מפני בני אדם שמלעיגין עליו ,ועל כן הזהיר שתעיז
פניך כנגד המלעיגין ואל תמנע מלעשות המצוה.
 .69כתב בלקוטי הלכות (חו"מ ח"ב הלכות מעקה ד ,ב),
וז"ל :עִ ַּקר ַהּיַ ֲהדּות ְּתלּויָ ה ְּב ִה ְת ַחּזְ קּות ֶׁש ִהיא ְּב ִחינַ ת
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"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  ה
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

קול זִ ְמ ָרה ּ -כ ֻּלָם הֵ ם ְּב ִחינַת
קול ׁש ֹופָ ר ,הֵ ן ֹ
של אֲ נָחָ ה ,הֵ ן ֹ
של ְצ ָע ָקה ,הֵ ן ׁ ֶ
לות  -הֵ ן ׁ ֶ
ְוכָ ל הַ קּ ֹו ֹ
לד)
סח,
ים
ּלִ
ה
ִ
(ּת
ְ
קול עֹז":
לו ֹ
קו ֹ
"הֵ ן יִ ּ ֵתן ְּב ֹ
ַעזּוּתִּ ,ב ְב ִחינַת
ה ְו ָצ ִר ְ
ש ָמה
שהַ ְ ּנ ׁ ָ
שגָ ה ׁ ֶ
לו ִמ ּ ָכל הֶ ָא ָרה ו ִּמ ּ ָכל הַ ּ ָׂ
אות ֹ
שר הַ גּ וּף ,לְ הַ ְר ֹ
יך ּ ָכל ָא ָדם לְ ַרחֵ ם ְמאֹד ַעל ְּב ַׂ
ָ
ָ
ש ְרך' -
'מ ְּב ָׂ
ש ְרך לֹא ִת ְת ַע ּלָם"ִ ,
שגָ הִּ ,ב ְב ִחינַת (יְ ַׁשעְ יָ ה נח ,ז) "ו ִּמ ְּב ָׂ
שהַ גּ וּף ַּגם ּ ֵכן י ֵַדע ִמזֹּאת הַ הַ ּ ָׂ
שגֶתֶ ׁ ,
ַמ ּ ׂ ֶ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

הרועים' ויכול לקבל מהם אמונה[ .נמצא ,שעזות הנמר מסמלת 'עזות דקדושה' ואילו 'עזות הכלב' מסמלת
עזות דסטרא אחרא.]70
של ְצ ָע ָקה - 71שהאדם צועק לה' יתברך,
לות של הקדושה ,צריכים עזות כדי ליצור אותם ,הֵ ן קול ׁ ֶ
ְוכָ ל הַ קּ ֹו ֹ
של אֲ נָ חָ ה  -שנאנח על עוונותיו ,וגם כאן צריך
כי צריך לכפות את טבעו ולהשתמש בעזות כדי לצעוק ,הֵ ן ׁ ֶ
קול ׁש ֹופָ ר  -שצריך בעל התוקע 'עזות
להשתמש בעזות כנגד עצמו ,שכן ,יצרו מפתהו שהוא אינו חוטא ,הֵ ן ֹ
קול זִ ְמ ָרה  -שמזמר לה' יתברך ולא מתבייש[ ,ואפילו קול קשקוש
דקדושה' לתקוע בקול גדול בציבור ,הֵ ן ֹ
75
74
73
המטבעות של נתינת הצדקה 72הוא ג"כ עזות  ,והן קול צדיקי אמת ושאר כל הקולות דקדושה ]ֻ ּ ,כ ּלָם
לו ֹ
קו ֹ
הֵ ם ְּב ִחינַ ת ַעזּוּת דקדושהִּ ,ב ְב ִחינַ ת הכתוב על הקב"ה (תהלים סח ,לד)" :הֵ ן יִ ּ ֵתן ְּב ֹ
קול עֹז" ,76הרי,
שכל הקולות הם בחינת 'עוז' ' -עזות' ,ועל ידם זוכים להתקרב אל הקדושה ואל צדיקי הדור ,כמו שיתבאר
בסעיפים הבאים ,שכל קול מהקולות הללו ,שהם בחינת 'עזות דקדושה' ,שובר את העזות דסטרא אחרא.
לאחר שביאר ,שכדי להתחזק באמונה צריך להתקרב ל'שבעת הרועים' ,ובשביל זה צריך ל'עזות דקדושה' כנגד
הרועים דסטרא אחרא ,שהם ג"כ עזים ,ואחת העצות לכך ,היא 'קול אנחה' ,שהיא משברת את עזות הגוף .יבאר
רבינו ,מדוע צריך לשבור את עזות הגוף ,ויפתח בענין תועלת הגוף והנשמה ,כשהם מזוככים ע"י האנחות.77

הְ .וצָ ִר ְ
לו ִמ ּ ָכל הֶ ָא ָרה
אות ֹ
שר הַ גּ וּף  -היינו ,הנפש הבהמית שלו ,78לְ הַ ְר ֹ
יך ּ ָכל ָא ָדם לְ ַרחֵ ם ְמאֹד ַעל ְּב ַׂ
שגָ הִּ ,80ב ְב ִחינַ ת הכתוב (ישעיה נח ,ז):
שהַ גּ וּף ַּגם ּ ֵכן י ֵַדע ִמזֹּאת הַ הַ ּ ָׂ
שגֶ תֶ ׁ ,79
ש ָמה ַמ ּ ׂ ֶ
שהַ ְ ּנ ׁ ָ
שגָ ה ׁ ֶ
ו ִּמ ּ ָכל הַ ּ ָׂ
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עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשהֶׁ ,שּכָ ל ִמי ֶׁש ְּמ ַחּזֵ ק ֶאת עַ ְצמֹו ְּבכָ ל ּפַ עַ ם
ֲאפִ ּלּו ּכְ חּוט ַה ַּש ֲע ָרהּ ,כְ מֹו כֵ ן הּוא נִ כְ נָ ס ּבִ גְ בּול ַה ְּק ֻד ָּׁשה
יֹותר
ּומ ְת ָק ֵרב ֵ
ִּב ְב ִחינַ ת "נֵ ַהלְ ָּת ְּבעָ ּזְ ָך ֶאל נְ וֵ ה ָק ְד ֶׁשָך"ִ ,
ּתֹורה וְ ַה ְּתפִ ּלָ ה ּולְ ַצ ִּד ֵיקי ֱא ֶמת .וְ כָ ל ַמה ֶּׁשּזֹוכֶ ה
ֶאל ַה ָ
יֹותר,
יֹותרּ ,כְ מֹו כֵ ן זֹוכֶ ה לְ עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ֵ
תֹורה ְּותפִ ּלָ ה ֵ
לְ ָ
וְ כֵ ן חֹוזֵ ר ָחלִ ילָ ה ,עַ ד ֶׁשּיָ כֹול לָ בֹוא לְ ַמ ְד ֵרגֹות ּגְ בֹוהֹות
ְמאֹד וכו' ,ע"ש באורך.
 .70ונראה לבאר ,כי הנמר הוא עז לטרוף גם מי
שחזק וגדול ממנו ,אלא שעושה זאת בשקט ,לעומת
זאת הכלב הוא ג"כ עז פנים כנגד הגדולים ממנו ,מ"מ
עזותו היא ברעש ונביחתו רמה .והנה ,עזות דקדושה
באה מענוה ושקט – כנמר (ואף שהעזות היא ע"י קולות
כדבסמוך ,אבל היא מבלי לפרסם את עצמו בקול זה) ,אולם
עזות דסטרא אחרא באה מגאוה ונביחה – ככלב.
 .71בשיחות הר"ן (אות קמ"ו) ,מובאַ :ה ְּצעָ ָקה ְּבלִ ּבֹו
ְּבעַ ְצ ָמּה ,הּוא ְּב ִחינַ ת ֱאמּונָ הּ ,כִ י ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁש ָּב ִאים

עָ לָ יו ּכְ פִ ירֹות ּגְ דֹולֹות וְ ֻק ְׁשיֹות ,עִ ם ּכָ ל זֶ ה ֵמ ַא ַחר ֶׁשּצֹועֵ ק
עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ ים ְּבלִ ּבֹוְּ ,בוַ ַּדאי ֲע ַדיִ ן יֵ ׁש ּבֹו נִ יצֹוץ ּונְ ֻק ָּדה
דֹוׁשהּ .כִ י ִאם ַחס וְ ָׁשלֹום ֹלא ָהיָ ה ּבֹו עֹוד
ֵמ ָה ֱאמּונָ ה ַה ְּק ָ
ׁשּום נְ ֻק ָּדה ֵמ ָה ֱאמּונָ ה ּכְ לָ לֹ ,לא ָהיָ ה צֹועֵ ק ּכְ לָ ל .נִ ְמ ָצא,
ֶׁש ַה ְּצעָ ָקה ְּבעַ ְצ ָמּה ,הּוא ְּב ִחינַ ת ֱאמּונָ ה ,וְ ָה ֵבן זֶ ה .וְ גַ ם
עַ ל יְ ֵדי ַה ְּצעָ ָקה זֹוכִ ין לֶ ֱאמּונָ הַ ,היְ נּו ֶׁש ַה ְּצעָ ָקה ּבְ עַ ְצ ָמּה
הּוא ּבְ ִחינַ ת ֱאמּונָ ה ּכַ ּנַ "לַ ,רק ֶׁש ָה ֱאמּונָ ה הּוא ּבְ ַק ְטנּות
ּגָ דֹול ,וְ עַ ל יְ ֵדי ַה ְּצעָ ָקה ְּבעַ ְצ ָמּה יָ כֹול לִ זְ ּכֹות לֶ ֱאמּונָ ה,
ַהיְ נּו לְ ַה ֲעלֹות ּולְ גַ ֵּדל ֶאת ָה ֱאמּונָ ה עַ ד ֶׁשּיִ ְס ַּתּלְ קּו
ַה ֻּק ְׁשיֹות ִמ ֶּמּנּו .וַ ֲאפִ ּלּו ִאם ֵאינֹו זֹוכֶ ה לָ זֶ ה ֲע ַדיִ ןַ ,אף
עַ ל ּפִ י כֵ ן ַה ְּצעָ ָקה ְּבעַ ְצ ָמּה טֹוב ְמאֹד ,עכ"ל .פי' ,כאן
מבואר שהצעקה היא כח של עזות להתקרב לשבעת
הרועים כדי לקבל מהם אמונה ,ובשיחה הנ"ל נאמר,
שהצעקה עצמה היא אמונה ,ויש לבאר ,כי לכן עזות
הצעקה מקרבת לרועים הנותנים אמונה ,כי הצעקה
עצמה היא אמונה.
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  מקורות ועיונים  

 .72חיי מוהר"ן (סוף אות י"ז) ,וז"ל :לָ עִ נְ יָ ן ַה ְמב ָֹאר
'ׁשּכָ ל ַהּקֹולֹות ֵהם ּבְ ִחינֹות עַ ּזּות' וְ כּו',
ּבַ ַּמ ֲא ָמר ַהּנַ "לֶ :
'ׁש ֲאפִ ּלּו קֹול ִק ְׁשקּוׁש ַה ַּמ ְט ְּבעֹות ֶׁשל נְ ִתינַ ת
ָא ַמר ָאזֶ :
ַה ְּצ ָד ָקהֵ ,הם ּגַ ם ּכֵ ן ּבְ ִחינַ ת עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה' וְ כּו'.
 .73בטעם הדבר ביאר בלקוטי הלכות (הלואה ג ,ח),
וז"לָ :א ַמר ַר ֵּבנּו זַ "ל ָאז ְּבפֵ רּוׁשֶׁ ,שּגַ ם קֹול ִק ְׁשקּוׁש
ַה ַּמ ְטּבְ עֹות ֶׁשל ְמעֹות ְצ ָד ָקה הּוא ּבְ ִחינַ ת עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה.
עֹוׁשר (העשיר) ּבַ עַ ל ָממֹון
וְ כֵ ן נִ ְר ֶאה ּומּובָ ן ּבְ חּוׁשּ ,כִ י ָה ֶ
ַה ְר ֵּבה ,יֵ ׁש לֹו עַ ּזּות ַה ְר ֵּבה (כדכתיב משלי יח ,כג "וְ עָ ִׁשיר
יַ ֲענֶ ה עַ ּזֹות")ּ ,וכְ ֶׁש ֵאינֹו זֹוכֶ ה לְ ַת ֵּקן ַמ ֲע ָ ׂשיוֲ ,אזַ י יֵ ׁש לֹו
ּיֹוצא.
עַ ּזּות נֶ גֶ ד ֲאנָ ִׁשים ּכְ ֵׁש ִרים וְ נֶ גֶ ד ֲענִ ּיִ ים ֲהגּונִ ים וְ כַ ֵ
עֹוׁשר ּכָ זֶ ה הּוא (קהלת ה ,יב)
וְ זֶ הּו עַ ּזּות ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ,וְ ֶ
ּוממֹון ּכָ זֶ ה הּוא ּבְ ִחינַ ת
"עֹ�ׁש ֶ ר ָׁשמּור לִ בְ עָ לָ יו לְ ָרעָ תֹו" ָ
בֹודה זָ ָרה ַמ ָּמׁשֶׁ ,שהּוא ּפְ גַ ם ֱאמּונָ ה ֶׁשּנִ פְ ּגַ ם עַ ל יְ ֵדי
ֲע ָ
ּפְ גַ ם ָהעַ ּזּותְּ ,ד ַהיְ נּו עַ ל יְ ֵדי עַ ּזּות ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָראֲ .א ָבל
ּכְ ֶׁש ִּמ ְתּגַ ֵּבר לְ ַה ְרּבֹות ִּב ְצ ָד ָקה ִמ ָּממֹונֹוֲ ,אזַ י נִ ְת ַּת ֵּקן ּכָ ל
ָממֹונֹו וְ זֹוכֶ ה עַ ל יְ ֵדי ָממֹונֹו לְ עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשהּ ,בְ ִחינַ ת (משלי
י ,טו) "הֹון עָ ִׁשיר ִק ְריַ ת עֻ ּזֹו"ְּ ,ד ַהיְ נּו לַ ֲעמֹוד ּבְ עַ ּזּותֹו נֶ גֶ ד
ָה ְר ָׁשעִ ים וְ נֶ גֶ ד ַהּמֹונְ עִ ים ִמ ַּד ְרכֵ י ה' ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים ,לְ ַה ִּציל
יהם וְ כּו',
רֹודפֵ ֶ
לּוׁשי ּכ ַֹח ַהּנִ ְר ָּדפִ ים – לְ ַה ִּצילָ ם ִמּיַ ד ְ
ַה ֲח ֵ
ּכְ פִ י ַּד ְרכֵ י ה' ֶּב ֱא ֶמת .וְ זֶ הּו עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשהֶׁ ,שעִ ַּקר ִּתּקּון
דֹוׁשה הּוא עַ ל יָ ָדּה .נִ ְמ ָצא ֶׁש ְּׁש ָקלִ יםְּ ,ד ַהיְ נּו
ָה ֱאמּונָ ה ַה ְּק ָ
ְצ ָד ָקה ,זֶ הּו ּבְ ִחינַ ת 'עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה'.
 .74כן נוסף בקיצור לקוטי מוהר"ן (סוף אות ה') .היינו,
גם הקול של הצדיק ,ששומע את קולו בלבד ,גם זה
בחינת קול דעזות דקדושה.
 .75לקמן בהמשך התורה ,ידון רבינו בכל אחד
מארבעה קולות אלו ,באות ז' – 'קול צעקה' ,באות
ה' – 'קול אנחה' ו'קול השופר' ,ובאות ט"ז – 'קול
ניגון וזמרה'.
 .76כתב במי הנחל ,וז"ל :רצה לומר כי אלו התיבות
"יִ ֵ'ּתן ְּב'קֹולֹו ק'וֹל עֹ'ז" ,הם ראשי תיבות 'יעקב'
– שהוא אחד מ'שבעה רועים' שמתקן הידים שהם
ֹלהי
האמונה ,כמו שכתוב "וַ ּיִ ְּתנּו ֶאל יַ ֲעקֹב ֵאת ּכָ ל ֱא ֵ
ַהּנֵ כָ ר ֲא ֶׁשר ְּביָ ָדם" כמבואר לעיל (סוף אות ב') ,ועל כן
על ידי הקולות שהם בחינת עזות כמרומז בפסוק
"יִ ֵ'ּתן ְּב'קֹולֹו ק'וֹל עֹ'ז" שהוא ראשי תבות 'יעקב'
זוכין לבוא לאלו הרועים שיעקב אחד מהם .ונראה
שזה שתמה יצחק בעת שלבש יעקב בגדי עשו לקבל
"הּקֹל קֹול יַ ֲעקֹב" ,וא"כ
הברכות ,ואמר (בראשית כז ,כב) ַ

אחר כך היה צריך על ידי הקול שהוא בחינת עזות
להיות תיקון הידים (של יעקב) שהם האמונה בשלמות,
וא"כ מפני מה "וְ ַהּיָ ַדיִ ם יְ ֵדי עֵ ָׂשו"? אבל באמת היה
לבוש על הידים רק בבגדי עשו ,אבל הידים שלו עצמן
היה בתיקונן (ידי יעקב) באמונה בשלמות ,בבחינת
(שמות יז ,יב) "וַ יְ ִהי יָ ָדיו ֱאמּונָ ה".
 .77מלבד זאת ,ענין הגוף הוא ,שמצד אחד יש לו
נשמה קדושה ,ומצד שני יש לו יצר הרע גדול עם
תאוות ,ודבר זה הוא ג"כ מהענין המבואר לעיל,
שצריך להתקרב לשבעת הרועים דקודשה ולא לרועים
דסטרא אחרא ,שזהו הענין בכללות ,אך שייך גם כן
בפרטות לענין גופו של כל אדם עם נשמתו ויצריו.
ולכן ,כמו שבכללות צריך להתקרב לרועים דקדושה
ע"י 'עזות דקדושה' ,ולהתרחק מהרועים דסטרא,
שהם 'עזות דסטרא אחרא' ,כך בפרטות ,הגוף צריך
להתקרב לנשמה ע"י אנחה ,שהיא עזות דקדושה,
ולתרחק מעזות היצר המפתהו לכל רע.
 .78כתב בביאור הלקוטים (מפתח א') ,וז"ל :על נפשו
ורוחו החיוני ,בכח המדמה ושכל הנגלה ,להיות גם
הם נחשבים לגוף ,כנגד עצם הנשמה בשכלה וחכמתה
הנסתרה מהאדם בעצמו ,וכן מובן מדבריו הקדושים
גם בשאר מקומות ,כמו בחיי מוהר"ן (אות שי"ג),
במעשה של ר' יצחק אייזיק.
 .79עיקר השגות הנשמה הם בזמן השינה כשהגוף
רפוי ואינו כובל אותה ,וכמו שכתוב בזוהר פרשת חיי
שרה (ח"א דף קל ,).וז"ל :וְ ָתא ֲחזֵ יָ ,הא ִא ְּת ָמר ְּד ָאפִ יּלּו
ּבְ ַהאי עַ לְ ָמא (הנשמה משיגה השגות ולא רק בעולם הבא)ּ ,כַ ד
ׁשֹוט ָטא
ּבַ ר נָ ׁש ּנָ ִאים עַ ל עַ ְר ֵסיּה ,וְ נִ ְׁש ָמ ִתין ִא ְצ ְט ִריכּו לְ ִא ְת ְ
ְּבעַ לְ ָמא וְ נָ פְ קּו ִמּגֹו ּגּופָ א .לָ או ּכָ ל נִ ְׁש ָמ ָתא וְ נִ ְׁש ָמ ָתא
יֹומין,
ַסלְ ָקא וְ ַׁש ְטיָ א לְ ֶמ ֱחזֵ י ִּב ָיקר ֵס ֶבר ַאּפֵ י ְּדעַ ִּתיק ִ
ֶאּלָ א ּכְ ָמא ְד ִא ְת ְמ ִׁשיְך ָּת ִדיר ּוכְ פּום עֹובָ ֵדי ָהכִ י נִ ְׁש ָמ ֵתיּה
ָסלְ ָקא[ .תרגוםּ :ובֹא ְּור ֵאהֲ ,ה ֵרי נֶ ֱא ַמר ֶׁש ֲאפִ ּלּו ּבָ עֹולָ ם
ׁשֹוטט
ַהּזֶ הּ ,כְ ֶׁש ָא ָדם יָ ֵׁשן עַ ל ִמ ָּטתֹו וְ ַהּנְ ָׁשמֹות ְצ ִריכֹות לְ ֵ
ּבָ עֹולָ ם וְ יָ ְצאּו ִמּתֹוְך ַהּגּוףֵ ,אין ּכָ ל נְ ָׁש ָמה ּונְ ָׁש ָמה עֹולָ ה
ׂשֹוט ֶטת לִ ְראֹות ּבִ כְ בֹוד ֵסבֶ ר ּפְ נֵ י עַ ִּתיק ַהּיָ ִמיםֶ ,אּלָ א
ּומ ֶ
ְ
ּכְ מֹו ֶׁשּנִ ְמ ָׁשְך ָּת ִמיד ּוכְ פִ י ַה ַּמ ֲע ִׂשיםּ ,כָ ְך נִ ְׁש ָמתֹו עֹולָ ה].
וראה גם באריכות בזוהר וישב (ח"א דף קפג ,).בענין
ההשגות שמשיגה הנשמה ע"י החלומות.
מֹודעִ ין לֵ יּה
 .80כמבואר בזוהר וישב (שם) ,וז"ל :לָ א ָ
תּוקפָ א ְדגּופָ א ּכִ ְד ָק ֲא ָמ ָרן
לְ בַ ר נָ ׁש ּבְ עֹוד ְּד ִאיהּו ָק ִאים ּבְ ְ
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שלּ ֹא ַת ֲעלִ ים ֵעינ ָ
יכין לְ ַרחֵ ם ְמאֹד ַעל הַ גּ וּף
שר גּ ו ְּפ ָךִּ .כי ְצ ִר ִ
ש ְר ָך ,הַ יְ נ ּו ְּב ַׂ
ֶיך ִמ ְּל ַרחֵ ם ַעל ְּב ָׂ
ַ ּדיְ ָקאֶ ׁ ,
ש ָמה
שגֶ תִּ .כי הַ ְ ּנ ׁ ָ
ש ָמה ַמ ּ ׂ ֶ
שהַ ְ ּנ ׁ ָ
גות ׁ ֶ
ש ֹ
רות ְוהַ הַ ּ ָׂ
לו ִמ ּ ָכל הַ הֶ ָא ֹ
יע ֹ
ש ּיוּכַ ל לְ ֹ
כוְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
אות לְ ז ְַּכ ֹ
לִ ְר ֹ
הו ִד ַ
ינו ֹיו ֵד ַע מֵ הֶ םַ .על ּ ֵכן
שגֶת ּ ָת ִמיד ְ ּדבָ ִרים ֶעלְ ֹיונִ ים ְמאֹד ,אֲ בָ ל הַ גּ וּף ֵא ֹ
רו ָאה ו ַּמ ּ ׂ ֶ
של ּ ָכל ָא ָדםִ ,היא ֹ
ֶׁ
ְ
ְ
לו
יע ֹ
ש ָמה לְ ֹ
ש ּתוּכַ ל הַ ְ ּנ ׁ ָ
אות לְ ז ּ ֵַכך הַ גּ וּףַ ,עד ׁ ֶ
שר הַ גּ וּף ,לִ ְר ֹ
ָצ ִריך ּ ָכל ָא ָדם לְ ַרחֵ ם ְמאֹד ַעל ְּב ׂ ַ
הו ִד ַ
שגֶת ּ ָת ִמידַ ּ ,כ ּנַ"ל.
רו ָאה ו ַּמ ּ ׂ ֶ
ש ִהיא ֹ
ִמ ּ ָכל ַמה ּ ׁ ֶ
שהַ גּ וּף צַ ח
נופֶ לֶת ִמ ּ ַמ ְד ֵרגָ ָת ּה .ו ְּכ ׁ ֶ
ש ִּל ְפ ָע ִמים ֹ
ש ָמהֶ ׁ ,
טובָ ה לְ הַ ְ ּנ ׁ ָ
שהַ גּ וּף הוּא ִּב ְב ִחינָ ה ֹזוִ ,היא ֹ
ו ְּכ ׁ ֶ
רומֵ ם ְו ַל ֲחזֹר לְ ַמ ְד ֵרגָ ָת ּה ַעל יְ ֵדי הַ גּ וּף ,הַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי ּ ַת ֲענוּגֵי הַ גּ וּף ּתוּכַ ל
ש ָמה לְ ִה ְת ֹ
אורּ ,תוּכַ ל הַ ְ ּנ ׁ ָ
וָ ֹ
ינו נִ לְ ּ ָכד ְּבהַ ּ ַת ֲענוּגִ ים,
שרֵ ,א ֹ
טוב ְוכָ ׁ ֵ
שהַ גּ וּף ַּגם ּ ֵכן ֹ
ש ּל ָּהִּ ,כי מֵ ַאחַ ר ׁ ֶ
לות ל ּ ַַת ֲענוּגִ ים ׁ ֶ
ַע ֹ
לִ זְ ּכֹר ְול ֲ
ש ּל ָּהְ .וכֵ ן ַּגם ּ ֵכן ַעל יְ ֵדי
לָת ּה ,ל ּ ַַת ֲענוּגִ ים ׁ ֶ
ש ָמה ַל ֲחזֹר ַעל יְ ֵדי ּ ַת ֲענוּגֵי הַ גּ וּף לְ ַמ ֲע ָ
ְו ַעל ּ ֵכן ּתוּכַ ל הַ ְ ּנ ׁ ָ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

שלּ ֹא ַת ֲעלִ ים ֵעינ ָ
שר
ש ְר ָך ,הַ יְ נ ּו ְּב ַׂ
ֶיך ִמ ְּל ַרחֵ ם ַעל ְּב ָׂ
ש ְר ָך" ּ ַ -דיְ ָקאֶ ׁ ,
"מ ְּב ָׂ
ש ְר ָך לֹא ִת ְת ַע ּלָם"ִ ,81
"ו ִּמ ְּב ָׂ
82
לו ִמ ּ ָכל
יע ֹ
ש ּיוּכַ ל לְ ֹ
כו מתאוות ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
אות לְ ז ְַּכ ֹ
יכין לְ ַרחֵ ם ְמאֹד ַעל הַ גּ וּף ,לִ ְר ֹ
גּ ו ְּפ ָךִּ .כי ְצ ִר ִ
הו ִד ַ
שגֶ ת ,83פי' ,כשהגוף מזוכך אזי הנשמה מודיעה ממילא לגוף השגות
ש ָמה ַמ ּ ׂ ֶ
שהַ ְ ּנ ׁ ָ
גות ׁ ֶ
ש ֹ
רות ְוהַ הַ ּ ָׂ
הַ הֶ ָא ֹ
85
84
שגֶ ת ּ ָת ִמיד ְ ּדבָ ִרים ֶעלְ ֹיונִ ים ְמאֹד  ,אֲ בָ ל הַ גּ וּף
רו ָאה ו ַּמ ּ ׂ ֶ
של ּ ָכל ָא ָדם ִהיא ֹ
ש ָמה ׁ ֶ
נפלאות ִּ .כי הַ ְ ּנ ׁ ָ
אות לְ ז ּ ֵַכךְ
ְ
שר הַ גּ וּף ,לִ ְר ֹ
ינו ֹיו ֵד ַע מֵ הֶ ם מחמת גשמיותוַ ,על ּ ֵכן צָ ִריך ּ ָכל ָא ָדם לְ ַרחֵ ם ְמאֹד ַעל ְּב ַׂ
ֵא ֹ
רו ָאה
ש ִהיא ֹ
לו ִמ ּ ָכל ַמה ּ ׁ ֶ
יע ֹ
ש ָמה לְ ֹ
ש ּתוּכַ ל הַ ְ ּנ ׁ ָ
הַ גּ וּף מתאוות ,שאז הגוף נעשה רוחני יותרַ ,עד ׁ ֶ
הו ִד ַ
שגֶ ת ּ ָת ִמידַ ּ 86כ ַּנ"ל.
ו ַּמ ּ ׂ ֶ

ש ִּל ְפ ָע ִמים ֹנופֶ לֶת ִמ ּ ַמ ְד ֵרגָ ָת ּה ,כי
ו ְּכ ׁ ֶ
ש ָמהֶ ׁ ,
טובָ ה לְ הַ ְ ּנ ׁ ָ
שהַ גּ וּף הוּא ִּב ְב ִחינָ ה ֹזו  -שהוא מזוכךִ ,היא ֹ
87
כשרוצה לעלות ממדרגה למדרגה ,על כרחך שצריך להיות 'ירידה צורך עליה' וזוהי נפילתה ממדרגתה,
רומֵ ם ְו ַלח ֲֹזור לְ ַמ ְד ֵרגָ ָת ּה ַעל יְ ֵדי הַ גּ וּף ,כי
ש ָמה לְ ִה ְת ֹ
אור( 88ע' ברכות הּ ,89):תוּכַ ל הַ ְ ּנ ׁ ָ
שהַ גּ וּף צַ ח וָ ֹ
ו ְּכ ׁ ֶ
כשמזכך את גופו ,אזי כל תענוג של הגוף הוא בקדושה גדולה ,ולכן ,ע"י אכילה שיש בה תענוג הגוף
ש ּל ָּה- 90
לות ל ּ ַַת ֲענוּגִ ים ׁ ֶ
בקדושה ,תוכל לחזור למדרגתה ,הַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי ּ ַת ֲענוּגֵ י הַ גּ וּף ּתוּכַ ל לִ זְ ּכ ֹור ְו ַל ֲע ֹ
שר
טוב ְוכָ ׁ ֵ
שהַ גּ וּף ַּגם ּ ֵכן ֹ
כי תענוגים של גוף כזה ,הם רוחניים ודומים לתענוגים של הנשמהִּ ,כי מֵ ַאחַ ר ׁ ֶ
ֲזור ַעל יְ ֵדי ּ ַת ֲענוּגֵ י הַ גּ וּף
ש ָמה ַלח ֹ
ינו נִ לְ ּ ָכד ְּבהַ ּ ַת ֲענוּגִ ים הגשמייםְ ,ו ַעל ּ ֵכן ּתוּכַ ל הַ ְ ּנ ׁ ָ
כמו הנשמהֵ ,א ֹ
91
לְ ַמ ֲעל ָָת ּה ,ל ּ ַַת ֲענוּגִ ים ׁ ֶ
ש ּל ָּה  ,כי על ידם תכסוף לתענוגיה הרוחניים שהיו לה קודם שנפלה ממדרגתה,
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אֹודע
(אלא רק בשעת שינה כשהגוף רפוי)ֶ ,אּלָ א ַמלְ ָאכָ א ַ
לְ נִ ְׁש ָמ ָתא (היינו' ,חלום ע"י מלאך') וְ נִ ְׁש ָמ ָתא לְ ַבר נָ ׁש
מֹודיעִ ים
(והנשמה מודיעה לגוף מה שהשיגה)[ .תרגוםֹ :לא ִ
עֹומד ּבְ כ ַֹח ַהּגּוף ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמ ְרנּוֶ ,אּלָ א
לָ ָא ָדם ּבְ עֹוד ֶׁשהּוא ֵ
מֹודיעַ לַ ּנְ ָׁש ָמה ,וְ ַהּנְ ָׁש ָמה לָ ָא ָדם].
ַמלְ ָאְך ִ
 .81פשט הפסוק מדבר במצות צדקה ,ושצריך
להקדים את קרוביו ,הנקראים בשרו .וע' בראשית
רבה יז ,ג.
 .82כתב בלקוטי הלכות (השכמת הבוקר ד ,ד) ,וז"ל:
בֹודהּ ,ולְ ַק ֵּדׁש ּולְ ַט ֵהר עַ ְצמֹו
תֹורה וַ ֲע ָ
ְצ ִריכִ ין לַ ֲעמֹול ְּב ָ

ּכָ ל ּכָ ְך ,עַ ד ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ ָה ִאיר ּגַ ם ְּבגּופֹו ֱה ָארֹות ֵמ ַה ָ ּׂשגַ ת
ֱאֹלקּותֹו יִ ְתּבָ ַרְךּ ,כִ י ַה ַּצ ִּדיק ַהּגָ דֹול ָה ֲא ִמ ִּתי ְמ ַסּבֵ ב עִ ָּמנּו
צּומים נִ פְ לָ ִאים ּכָ ֵאּלֶ ה,
ּוב ִצ ְמ ִ
נֹור ִאים ּכָ ֵאּלֶ ה ְ
ּבּובים ָ
ְּב ִס ִ
עֹודינּו ּבְ גּופֵ ינּו ּכְ ֵדי
עַ ד ֶׁשּיָ ִאיר ּבָ נּו ַה ָ ּׂשגַ ת ֱאֹלקּות ּגַ ם ּבְ ֵ
ֶׁשּיַ ּגִ יעַ ּגַ ם לְ ַהּגּוף ֱה ָא ָרה ִמּזֶ הּ ,כִ י זֶ ה עִ ַּקר ַה ְּׁשלֵ מּות
הֹודיע ּגַ ם לְ ַהּגּוף ִמּכָ ל ָה ֱה ָארֹות וְ ַה ַה ָ ּׂשגֹות ֶׁש ַהּנְ ָׁש ָמה
לְ ִ
חֹותם"
"חֹותם ְּבתֹוְך ָ
ָ
ּתֹורה
ַמ ֶּשֹגֶ תּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ְּב ַה ָ
(תורה דידן).
 .83כתב בעצות המבוארות (אנחה אות ד') ,וז"לַ :חּיָ ב
ּכָ ל ָא ָדם ,לְ פִ י ַמ ְד ֵרגָ תֹו ,לְ ַה ִּׂשיג ּולְ ַה ְרּגִ יׁש ֱאֹלקּותֹו יִ ְתּבָ ַרְך,

"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  ה
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ
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ּצֹורְך ,נֹופְ לִ ים
ּכִ י ֵמ ֲח ַמת ֶׁשֹּלא ִמ ְתּבֹונְ נִ ים ּבְ עִ נְ יַ ן זֶ ה ֵּדי ַה ֶ
לַ ֲח ָט ִאים ּופֹוגְ ִמים ּבִ כְ בֹודֹו יִ ְתּבָ ַרְךַ ,היְ נּו ֶׁשעֹובְ ִרים עַ ל
ּתֹורה ֶׁש ִהיא ּכְ בֹודֹו ְּורצֹונֹו יִ ְתּבָ ַרְך.
ִמ ְצוֹות ַה ָ
 .84ע' חסד לאברהם (מעיין ד' נהר כ"ו) ,וז"ל :כמו
שהאדם הגשמי יודע מה שבגופו כולו כאחד ,כך
הרוחני יודע המציאות כלו כאחד מפני שאין מונע,
וכן הנשמה הרוחנית שופעת ממקור הרוחניות העליון,
והיא כעין השכל העליון השופע על כל ,ויודע כל פרטי
המציאות בין קבועות בין מקריות כידיעת השכל מה
שיקרא לגוף האדם ,ולכך הנשמה הדבוקה ברוחניות
השכלי השופע על כל ,יודעת כל פרטי הנמצאות
כולם ,וראוי היה לכל הנשמות להשיג השגה זו ,אלא
מפני שהם מתלבשות בחומרם ,יהיה החומר הזה מסך
מבדיל מחשיך עיני שכלה וכו' .והצדיקים שנשמתם
בלתי מתלבשות בחומרם ,אלא היא דבוקה ברוחניות
העליון ,תהיינה תמיד יודעות כל פרטי המציאות מצד
מה שנשמתם רוחניות שואבת מהשורש העליון וכו'.
ולזה הרשב"י ור' אלעזר וכיוצא מהקדושים ,היו
יודעים המציאות כולו בעיני דנשמתא ,מפני שנשמתן
דבקה ברוחניות העליון ,ויהיה כל העולם גוף ונשמתו
דבקה בשכל המנהיג הכל יודע הכל ,עכ"ל.
 .85וכן מבואר לקמן (תורה רנ"ד) ,וז"ל :עֵ ינַ יִ ם ֵהם
רֹואים ָּת ִמיד ְּדבָ ִרים
בֹוהים ְמאֹד ,וְ ֵהם ִ
ְּדבָ ִרים עֶ לְ יֹונִ ים ּוגְ ִ
נֹור ִאים ,וְ ִאם ָהיָ ה ָה ָא ָדם זֹוכֶ ה לְ עֵ ינַ יִ ם ּכְ ֵׁש ִרים,
ּגְ דֹולִ ים וְ ָ
יֹודעַ ְּדבָ ִרים ּגְ דֹולִ ים ַרק ִמ ַּמה ֶּׁשעֵ ינָ יו רֹואֹות וכו'.
ָהיָ ה ֵ
(היְ נּו ַמ ְראֹות
רֹואה ּבְ עֵ ינָ יו ָּת ִמיד ְּדבָ ִרים ּגְ דֹולִ ים ַ
וְ כֵ ן ָה ָא ָדם ֶ
וְ ֶחזְ יֹונֹות)ַ ,אְך ֶׁשהּוא ּכְ מֹו ֶׁש ַּמ ֲע ִב ִירין לְ פָ נָ יו ְּב ַה ֲע ָב ָרה
יֹודעַ ָמה ָר ָאה.
ּבְ עָ לְ ָמא ּובִ ְמ ִהירּות ּגָ דֹול ,עַ ל ּכֵ ן ֵאינֹו ֵ
 .86בעצות המבוארות (אנחה אות ד') הוסיף ,שהכוונה
היא ,שיהיה לגוף תענוג מהשגות אלו ,וז"לַ :היְ נּו
רּוחנִ ּיּות ֶׁש ִהיא ַׁשּיֶ כֶ ת
ֶׁש ָה ָא ָדם ַמ ְרּגִ יׁש ַטעַ ם וְ ִחּיּות ְּב ָ
לַ ּנְ ָׁש ָמה ּכְ מֹו ְּבגַ ְׁש ִמּיּותַ ,ה ַּׁשּיֶ כֶ ת לַ ּגּוף .וְ כֵ ן ָא ַמר ָּדוִ ד
ַה ֶּמלֶ ְך (תהלים סג ,ו) "ּכְ מֹו ֵחלֶ ב וָ ֶד ֶׁשן ִּת ְׂש ַּבע נַ פְ ִׁשי
וְ ִׂשפְ ֵתי ְרנָ נֹות יְ ַהּלֶ ל ּפִ י"ַ ,היְ נּו ֶׁש ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ִה ְרּגִ יׁש
ּוׁש ָאר
ּתֹורה ְ
ַטעַ ם וְ ִחּיּות ְּב ִׂשפְ ֵתי ְרנָ נֹותֶׁ ,ש ֵהם ְּתפִ ּלָ הָ ,
"חלֶ ב
יטב ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים ַה ְּמכֻ ּנִ ים ֵ
ַמ ֲע ִׂשים טֹובִ יםּ ,כְ מֹו ּבְ ֵמ ַ
וְ ֶד ֶׁשן" .וְ כֵ ן הּוא ּבְ כָ ל ָא ָדם ַה ַּמ ְרּגִ יׁש ַטעַ ם וְ ִחּיּות ּבְ עִ נְ יְ נֵ י
רּוחנִ ּיּות ּכְ מֹו ְּב ַת ֲענּוגֵ י ַהּגּוףַ ,מ ְׁש ָמע ּכִ י ַהּגּוף ַמ ְרּגִ יׁש
ָ
ּבַ ַה ָּׂשגֹות ַהּנְ ָׁש ָמה.
רֹוצים לָ ֵצאת
 .87כמבואר לקמן (באות י"א) ,וז"לּ :כְ ֶׁש ִ

ִמ ַּמ ְד ֵרגַ ת 'נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע' זֶ ה ,לְ ַמ ְד ֵרגַ ת 'נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע'
בֹוּה ִמ ֶּמּנָ הָ ,צ ִריְך לִ ְהיֹות יְ ִר ָידה ק ֶֹדם ָה ֲעלִ ּיָ הּ ,כִ י
ּגָ ַ
ַ'היְ ִר ָידה ִהיא ַּתכְ לִ ית ָה ֲעלִ ּיָ ה'.
 .88כמו שמצינו בגופו של משה רבינו (דברים רבה
יא ,י) קרא הקב"ה לנשמה מתוך גופו (של משה) אמר
לה בתי וכו' עכשיו הגיע קצך לצאת צאי אל תאחרי,
אמרה לפניו רבונו של עולם וכו' אתה בראתני ואתה
יצרתני ואתה נתתני בגופו של משה מאה ועשרים
שנה ,ועכשיו יש גוף טהור בעולם יותר מגופו של
משה שלא נראה בו רוח סרוחה מעולם ולא רמה
ותולעה ,לכן אני אוהבת אותו ואיני רוצה לצאת ממנו.
 .89שם בגמ' מובא :רבי אלעזר חלש ,על לגביה רבי
יוחנן ,חזא דהוה קא גני בבית אפל ,גלייה לדרעיה
ונפל נהורא[ .תרגום :ר' אלעזר היה חולה ,נכנס ר'
יוחנן לבקרו ,וראה שהוא שוכב בבית חשוך .גילה
רבי יוחנן את זרועו ,ונעשה אור בבית] .ובפשטות
הכוונה שהיה בשרו מבהיק מרוב יופיו (ע' בבא מציעא
פד .).ובבן יהוידע כתב ,שהכוונה היא לאור רוחני,
שהרי אפילו אבן טובה ומרגלית ,אין האור יוצא
ממנה אלא אם כן תהיה במקום שמש.
 .90כתב הבעש"ט על התורה (בראשית אות פ"ה)
ֹלהים ֶאת יֹום
בענין קדושת שבת ,וז"ל" :וַ יְ ָב ֶרְך ֱא ִ
ַה ְּׁשבִ יעִ י" וגו' (בראשית ב ,ג) .במדרש (בראשית רבה יא ,ד)
ברכו במטעמים וכו' ,שמעתי בשם מורי טעם שלענג
החומר בשבת הוא מצוה ,שעל ידי זה יוכל הצורה
(הנשמה) לשמוח יותר בדביקות ה' יתברך וכו' ,עכ"ל.
(וע"ש באות פ"ו ופ"ז משלים על זה).
 .91כתב בלקוטי הלכות (תחומין ד ,ג) על תורה דידן,
וז"ל :וְ זֶ הּו ּבְ ִחינַ ת 'עֹנֶ ג ַׁשּבָ ת'ּ ,כִ י ּבְ ַׁשּבָ ת זֹוכִ ין לְ עַ ּזּות
ִּד ְק ֻד ָּׁשה ּבִ בְ ִחינַ ת (נחמיה ח ,י) "ּכִ י ֶח ְדוַ ת ה' ִהיא ָמעֻ ּזְ כֶ ם".
אֹומ ִרים ְּב ַק ָּבלַ ת ַׁש ָּבת
וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת ַה ִּׁש ְבעָ ה קֹולֹות ֶׁש ְ
"מזְ מֹור ָהבּו לַ ה' ְּבנֵ י ֵאלִ ים" וְ כּו'ּ ,כִ י ְּב ַׁש ָּבת
ֶׁשהּוא ִ
זֹוכִ ין לִ כְ לָ לִ ּיּות ּכָ ל ַהּקֹולֹות ִּד ְק ֻד ָּׁשהֶׁ ,שּכֻ ּלָ ם ֵהם ּבְ ִחינַ ת
עַ ּזּות ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ָׁשםּ ,וכְ מֹו ֶׁש ְּמ ַסּיֵ ם ְּבזֶ ה ַה ִּמזְ מֹור
"ה' עֹז לְ עַ ּמֹו יִ ֵּתן" וְ כּו' .וְ עַ ל ּכֵ ן ֵמ ֲח ַמת ֶׁשּזֹוכִ ין ּבְ ַׁשּבָ ת
לְ עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה נִ ְׁשּבַ ר וְ נִ ְתּבַ ֵּטל עַ ּזּות ַהּגּוף,
עַ ל ּכֵ ן ִמ ְצוָ ה ּגְ דֹולָ ה לְ ַה ְרּבֹות ְּב ַת ֲענּוגֵ י ַׁש ָּבת – לֶ ֱאכֹל
ּיֹוצא ּבָ זֶ הּ ,כִ י ָאז ּבְ ַׁשּבָ ת ּכָ ל ַּת ֲענּוגֵ י
וְ לִ ְׁשּתֹות וְ לִ ְשמ ַֹח ,וְ כַ ֵ
ַהּגּוף ֵהם ִּב ְק ֻד ָּׁשה ּגְ דֹולָ הֵ ,מ ַא ַחר ֶׁש ָאז נִ ְת ַּב ֵּטל עַ ּזּות
ְּד ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא וְ זֹוכִ ין לְ עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשהּ .כִ י ָאז ּכְ ֶׁשּזֹוכִ ין
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לות
ַע ֹ
שהֵ ִא ָירה ּב ֹו הַ ְ ּנ ׁ ָ
רות ׁ ֶ
ֵש ְּבהַ גּ וּףַ ,על יְ ֵדי הֶ ָא ֹ
ש ּי ׁ
ימות ׁ ֶ
הָ ְר ִׁש ֹ
ש ָמה ִמקּ ֶֹדםּ ,תוּכַ ל ַע ּ ָתה לִ זְ ּכֹר ְול ֲ
ְו ַל ֲחזֹר לְ ַמ ְד ֵרגָ ָת ּה.
לו ּ ַה',
שר הַ גּ וּף ' ֶי ֱחזֶה אֱ ֹ
ש ִרי' ַדיְ ָקא ,הַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי ְּב ַׂ
'מ ְּב ָׂ
לו ּ ַה"ִ ,
ש ִרי ֶא ֱחזֶה אֱ ֹ
"מ ְּב ָׂ
ְוזֶה ְּב ִחינַת ִ(אּיֹוב יט ,כו) ִ
שגֶת ּ ָת ִמיד
ש ָמה ַמ ּ ׂ ֶ
שהַ ְ ּנ ׁ ָ
ש ֹגות ֶעלְ ֹיו ֹנות ׁ ֶ
ּפו יִ ְר ֶאה ְו ֶי ֱחזֶה הַ ּ ָׂ
שהָ ָא ָדם ְּבגו ֹ
ש ֹגות אֱ לֹקוּת; הַ יְ נוֶּ ׁ ,
הַ יְ נ ּו הַ ּ ָׂ
ּ ַכ ּנַ"ל.
כולָ ה לִ ְסמ ְֹך ַע ְצ ָמ ּה
ש ָמה יְ ֹ
לָבים ַעזֵּי נֶפֶ ׁש"ֵ ,אין הַ ְ ּנ ׁ ָ
"והַ ְּכ ִ
ֵש לְ הַ גּ וּף ַעזּוּת ִמ ְּב ִח ינַ ת ְ
ש ּי ׁ
אֲ בָ ל ְּכ ׁ ֶ
שהַ גּ וּף
ש ּל ָּהִּ ,כי ּתוּכַ ל לִ לְ ּכֹד ְּבת ֶֹקף ְו ַעזּוּת הַ גּ וּףַ ,מה ּ ׁ ֶ
ש ֹגות ׁ ֶ
לו מֵ הַ הַ ּ ָׂ
יע ֹ
וּלְ ִה ְת ָק ֵרב ֶאל הַ גּ וּף לְ ֹ
הו ִד ַ
ְ
ש ּ ֵבר ַעזּוּת
ש ַעל יְ ֵדי זֶה ְמ ׁ ַ
לות הַ ּנַ"לֶ ׁ ,
קו ֹ
שה  -הַ יְ נ ּו ֹ
ַעז ְוחָ זָק ְּבהַ ּ ַתאֲ ֹוותְ .ו ָצ ִריך לָ זֶה ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ש ּ ֵבר ַעזּוּת ְו ַת ִ ּקיפוּת הַ גּ וּףַ ,על יְ ֵדי זֶה
ש ּ ְמ ׁ ַ
של ָא ָדם' ְ(ּב ָרכֹות נח ,):ו ְּכ ׁ ֶ
ּפו ׁ ֶ
הַ גּ וּףִּ .כי 'אֲ נָחָ ה ׁש ֹובֶ ֶרת גּ ו ֹ
שם.
ש ָמה לְ ִה ְת ָק ֵרב ַע ְצ ָמ ּה ֶאל הַ גּ וּףִּ ,כי לֹא ִּת ְהיֶה נִ לְ ּ ֶכ ֶדת ׁ ָ
ּתוּכַ ל הַ ְ ּנ ׁ ָ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   
92

ש ֵ ּי ׁש ְּבהַ גּ וּףַ ,על
ימות ׁ ֶ
וע"י הכיסופים והתשובה תוכל לחזור למעלתהְ .וכֵ ן ַּגם ּ ֵכן ַעל יְ ֵדי הָ ְר ִׁש ֹ
ש ָמה ִמקּ ֹו ֶדם בזמן שהיתה במדרגתה הגבוהה ,שנשאר בגוף רושם וסימן
ירה ּב ֹו הַ ְ ּנ ׁ ָ
שהֵ ִא ָ
רות ׁ ֶ
יְ ֵדי הֶ ָא ֹ
לות ְו ַלח ֲֹזור לְ ַמ ְד ֵרגָ ָת ּה ,פי' ,כי בודאי
מאורות אלוּ ,תוּכַ ל ַע ּ ָתה הנשמה שנפלה ממדרגתה לִ זְ ּכ ֹור ְו ַל ֲע ֹ
93
שעבודת העלייה בפעם הראשונה היא קשה ,כי עדיין אינה יודעת לאיזו השגה צריכה היא להגיע ולכסוף ,
אולם ,כשהנשמה השיגה פעם אחת תענוגים רוחניים ,אף שירדה משם ,כיון שנשאר בגוף רשימו ,אזי היא
תוכל לדעת ,ע"י הזיכרון בכח הרשימו ,למה לכסוף ,ועי"ז תוכל לחזור למדרגתה.
שר הַ גּ וּף
ש ִרי" ַדיְ ָקא ,הַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי ְּב ַׂ
"מ ְּב ָׂ
לו ּ ַה"ִ ,
ש ִרי ֶא ֱחזֶה אֱ ֹ
"מ ְּב ָׂ
ְוזֶה ְּב ִחינַ ת הכתוב (איוב יט ,כו)ִ :
ש ָמה
שהַ ְ ּנ ׁ ָ
נות ׁ ֶ
גות ֶעלְ ֹיו ֹ
ש ֹ
ּפו יִ ְר ֶאה ְו ֶי ֱחזֶה הַ ּ ָׂ
שהָ ָא ָדם ְּבגו ֹ
גות אֱ לֹקוּת ,הַ יְ נוֶּ ׁ ,
ש ֹ
לו ּ ַה ,הַ יְ נ ּו הַ ּ ָׂ
ֶי ֱחזֶה אֱ ֹ
שגֶ ת ּ ָת ִמיד ּ ַכ ַּנ"ל ,כי בשעה שהגוף מזוכך ,הנשמה יכולה להראות לו מכל הארה והשגה שהיא משיגה.
ַמ ּ ׂ ֶ
וכל זה בפרטות ,שהגוף יכול להשיג את הקדושה שמשיגה הנשמה שלו .ובכללות ,האדם יוכל להשיג אמונה
בהתדבקותו ב'שבעת הרועים' ,שע"י זה הוא ממלא את הידים באמונה ונשלם 'חותם החיצון' וכנ"ל.
כולָ ה
ש ָמה יְ ֹ
"והַ ְּכל ִָבים ַעזֵּי נֶפֶ ׁש" ,אז ֵאין הַ ְ ּנ ׁ ָ
ֵש לְ הַ גּ וּף ַעזּוּת דסטרא אחראִ ,מ ְּב ִחינַ תְ :
ש ּי ׁ
אֲ בָ ל ְּכ ׁ ֶ
ש ּ ָל ּהִּ ,כי אם תסמוך עצמה אל הגוף
גות ׁ ֶ
ש ֹ
לו מֵ הַ הַ ּ ָׂ
יע ֹ
מו ְך ַע ְצ ָמ ּה וּלְ ִה ְת ָק ֵרב ֶאל הַ גּ וּף לְ ֹ
לִ ְס ֹ
הו ִד ַ
ּ
שהַ גּ וּף
תו ֶקף ְו ַעזוּת הַ גּ וּףַ ,מה ּ ׁ ֶ
ותדבק בו (שזה מה שנצרך בשביל להודיע לו מהשגותיה)ּ ,תוּכַ ל לִ לְ ּכ ֹוד (להיות נלכד) ְּב ֹ
96
ַעז ְוחָ זָק ְּבהַ ּ ַתאֲ ֹוות 94ואין לו בושה מה' ית' ,95כי כשיש לגוף תאוות ,הוא צועק ודורש אותן בעזות
וחוצפה גדולה ,כדי להשיגן בכל כוחו .ואם הנשמה תהיה דבוקה בו (מחמת שרוצה להודיע לו מהשגותיה) ,גם
הנשמה שהיא חלק אלוה ִּתתפס חס ושלום בעזות זוְ .ולכן ָצ ִר ְ
לות
קו ֹ
שה' ,הַ יְ נ ּו ֹ
'עזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
יך לָ זֶה ַ
ש ּ ֵבר ַעזּוּת הַ גּ וּף ,ובפרט ע"י 'קול
ש ַעל יְ ֵדי זֶה ְמ ׁ ַ
הַ ַּנ"ל ,שהם הקולות דקדושה ,המבוארים לעיל (אות ד')ֶ ׁ ,
97
של ָא ָדם'  ,הרי ,שיש כח באנחה לשבור את עזות
ּפו ׁ ֶ
אנחה' ִּכי אמרו חז"ל (ברכות נח' ):אֲ נָ חָ ה ׁש ֹובֶ ֶרת גּ ו ֹ
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לְ עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה וְ נִ ְת ַּב ֵּטל עַ ּזּות ְּד ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ָאז הּוא
טֹובה לְ ַהּנְ ָׁש ָמהּ ,כִ י ַהּנְ ָׁש ָמה יְ כֹולָ ה לַ ְחזֹר לְ ַמ ֲעלָ ָתּה
ָ
עַ ל יְ ֵדי ַּת ֲענּוגֵ י ַהּגּוף וְ כּו' .וְ עַ ל ּכֵ ן ָאז ִמ ְתעַ ּנְ גִ ין עַ ל ה',
"צ ִּדיק אֹכֵ ל לְ ׂש ַֹבע נַ פְ ׁשֹו"ּ ,כִ י
ְּב ִחינַ ת ִ(מ ְׁשלֵ י יג ,כה)ַ :
ַה ַּצ ִּדיק ֶׁשּזֹוכֶ ה לְ עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשהּ ,כִ י ַ'צ ִּדיק ַמאן ְּדנָ ִטיר

ּוׁש ִמ ַירת ַה ְּב ִרית ִהיא עִ ַּקר עַ ּזּות
ְּב ִרית' (ז ַֹהר נ ַֹח נטְ ,):
ּמּובא (ז ַֹהר ּכִ י ֵת ֵצא
ּתּוקּפָ אּ ,כַ ָ
ִּד ְק ֻד ָּׁשהּ ,כִ י בֹו עַ ז – ּבֹו ְ
(ּתּקּונֵ י ז ַֹהר נח,
'אין ּבֹ�ׁש ֶ ת ֶאּלָ א ְּב ָמקֹום ֲע ָריִ ן' ִ
רפּ .):כִ י ֵ
צב .):וְ עַ ל ּכֵ ן ָהעִ ָּקר לְ ַׁש ֵּבר זֹאת ַה ַּת ֲאוָ ה ֶׁש ִהיא ְּב ִחינַ ת
ּבֹ�ׁש ֶ ת ,עַ ל יְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ּבֹ�ׁש ֶ ת ַאנְ ּפִ ין ֵמ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך,
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וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יִ ְהיֶ ה 'עַ ז ּכַ ּנָ ֵמר' ,וְ יִ ְת ַחּזֵ ק וְ יִ ְתּגַ ּבֵ ר לִ כְ ּבֹ�ׁש ֶאת
יִ ְצרֹו – וְ זֶ הּו עִ ָּקר עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשהּ ,כִ י עִ ָּקר עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה
ְמ ַק ְּבלִ ין ִמ ְּב ִחינַ ת ּבֹ�ׁש ֶ ת ּפָ נִ ים ִּד ְק ֻד ָּׁשהְּ ,ב ִחינַ ת 'ּובֹ�ׁש ֶ ת
ּפָ נִ ים לְ גַ ן עֵ ֶדן' ָ(אבֹות ה ,כ) ,וְ כּו' .וְ עַ ל ּכֵ ן ַה ַּצ ִּדיק ֶׁשּזֹוכֶ ה
לְ עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה – עַ ל ּכֵ ן ֲאכִ ילָ תֹו יְ ָק ָרה ְמאֹדּ ,כִ י עַ ל יְ ֵדי
ֲאכִ ילָ תֹו ִמ ְתעַ ּנֶ גֶ ת ַהּנְ ָׁש ָמהּ ,כִ י זֹוכֶ ֶרת ַמ ֲעלָ ָתּה וְ ַת ֲענּוגִ ים
ֶׁשּלָ ּה ֵמ ַה ָּׂשגֹות וְ ֶה ָארֹות עֶ לְ יֹונֹות – עַ ל יְ ֵדי ַּת ֲענּוגֵ י ַהּגּוף
"צ ִּדיק אֹוכֵ ל לְ ׂשֹבַ ע
ּכַ ְּמב ָֹאר ּבַ ַּמ ֲא ַמר ַהּנַ "ל .וְ זֶ ה ּבְ ִחינַ ת ַ
נַ פְ ׁשֹו" וְ כַ ּנַ "ל .וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת ֲאכִ ילַ ת ַׁש ָּבת ,עֹנֶ ג ַׁש ָּבת,
"אז ִּת ְתעַ ּנַ ג עַ ל ה'"ּ ,כִ י ָאז ּבְ ַׁשּבָ ת זֹוכִ ין לְ עַ ּזּות
ּבְ ִחינַ ת ָ
ִּד ְק ֻד ָּׁשה וְ כּו' .וְ עַ ל ּכֵ ן עִ ַּקר ַהּזִ ּוּוג ִהיא ּבְ לֵ יל ַׁשּבָ ת (ּכְ ֻתּבֹות
סבּ ,).כִ י ָהעִ ָּקר הּוא לְ ַׁשּבֵ ר עַ ּזּות ַהּגּוף ּבְ ַת ֲאוָ ה זֹוּ ,כִ י ָׁשם
עִ ַּקר ֲא ִחיזַ ת עַ ּזּות ְּד ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ֶׁש ֵאין לֹו ּבֹ�ׁש ֶ ת ַאנְ ּפִ ין
בּוׁשה
ּוב ַׁש ָּבת ָאז זֹוכִ ין לְ ָ
ֵמ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ַחס וְ ָׁשלֹוםְ ,
ִּד ְק ֻד ָּׁשהֶׁ ,ש ִהיא ְּב ִחינַ ת עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ּכַ ּנַ "לִּ ,ב ְב ִחינַ ת
אׁשית יְ ֵרא ַׁש ָּבת ,יְ ֵרא ּבֹ�ׁש ֶ ת' ,וְ ָאז זֹוכִ ין ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו
ְ'ּב ֵר ִ
קּוד ָׁשא ּבְ ִריְך הּואֶׁ ,שֹּלא יִ ְהיֶ ה נִ לְ ּכַ ד ַחס
ּבֹ�ׁש ֶ ת ַאנְ ּפִ ין ִמ ְ
וְ ָׁשלֹוםּ ,בַ ַּת ֲאוָ ה ַהּבְ ֵה ִמּיּותֶׁ ,שֹּלא יִ ְהיֶ ה עַ ּזּות ַחס וְ ָׁשלֹום,
ימה ּבְ יִ ְר ָאה
וְ ָאז זֹוכֶ ה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה זִ ּוּוגֹו ּבִ ְק ֻד ָּׁשה ּגְ דֹולָ הּ ,בְ ֵא ָ
ּמּובא ַּב ִּתּקּונִ ים ִ(ּתּקּון י ,כהּ .).כִ י עַ ּזּות
ְּבבֹ�ׁש ֶ ת ַאנְ ּפִ יןּ ,כַ ָ
ִּד ְק ֻד ָּׁשה הּוא ִמּבְ ִחינַ ת 'ּובֹ�ׁש ֶ ת ּפָ נִ ים לְ גַ ן עֵ ֶדן'ּ ,כִ י עַ ל יְ ֵדי
ּקּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה
ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ּבֹ�ׁש ֶ ת ַאנְ ּפִ ין ִמ ְ
זֹוכֶ ה לְ עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה וְ כּו' ,עכ"ל.
 .92ראה בשער הכוונות (תפילין דרוש ה') ,וז"ל:
כבר הודעתיך כי כל דבר קדושה ורוחניות ,אע"פ
שמסתלק ,עכ"ז נשאר שם לעולם בחינת רשימו זעיר
תמיד ואינו מסתלק משם.
 .93ענין זה יובן עם מה שביאר רבינו ,שעיקר הכח
להשיג השגות גבוהות הוא כשיודעים למה לכסוף,
אבל כשלא יודעים למה לכסוף ,הדרך ארוכה מאוד
ולוקחת שנים רבות ,כמו שכתוב בשיחות הר"ן (שיחה
קנ"ט) ,וז"ל :עָ נָ ה וְ ָא ַמרֲ ,הֹלא ּבְ עֵ ת ֶׁש ָהיִ ִיתי יָ גֵ עַ ּבִ ְׁשבִ יל
בֹודת ה'ֹ ,לא עָ לָ ה עַ ל ַּדעְ ִּתי ֶׁש ֶאזְ ּכֶ ה לָ זֶ ה ,וְ ֹלא ָהיִ ִיתי
ֲע ַ
יֹודעַ עַ כְ ָׁשיו .וְ כִ י עָ לָ ה עַ ל ַּדעְ ִּתי
יֹודעַ ּכְ לָ ל ִמ ַּמה ֶּׁש ֲאנִ י ֵ
ֵ
יֹודעַ עַ כְ ָׁשיו? ּכִ י
לִ כְ סֹוף ּולְ ִה ְתּגַ עְ ּגֵ עַ לֵ ַידע ַמה ֶּׁש ֲאנִ י ֵ
יֹודעַ ּכְ לָ ל ׁשּום ְמ ִציאּות וִ ִידיעָ ה ֵמ ַה ָּׂשגָ ה זֹו,
ֹלא ָהיִ ִיתי ֵ
לִ כְ סֹוף ּולְ ִה ְתּגַ עְ ּגֵ עַ ֵאלֶ ָיה ,עכ"ל .עוד שם (שיחה קנ"ד),
יֹודעַ ֶׁש ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך יַ ֲע ֶׂשה ִמ ֶּמּנִ י
וז"לָ :א ַמרִ ,אם ָהיִ ִיתי ֵ
עֹוׂשה ְּביֹום
ַמה ֶּׁש ֲאנִ י עַ ָּתהְּ ,ד ַהיְ נּו ִחּדּוׁש ּכָ זֶ הָ ,היִ ִיתי ֶ
לֹומר ֶׁש ָהיָ ה ִמזְ ָּד ֵרז
ֶא ָחד ַמה ֶּׁשעָ ִׂש ִיתי ַּב ָּׁשנָ ה ּכֻ ּלָ ּהּ ,כְ ַ

עֹובד ַה ֵּׁשם
עֹוׂשה וְ ֵ
בֹודתֹו ,עַ ד ֶׁש ַּמה ֶּׁש ָהיָ ה ֶ
ּכָ ל ּכָ ְך ַּב ֲע ָ
עֹוׂשה ּבְ יֹום ֶא ָחד ,עכ"ל .עוד
יִ ְתּבָ ַרְך ּבַ ָּׁשנָ ה ּכֻ ּלָ ּה ָהיָ ה ֶ
שם (סוף שיחה קע"ד) ,וז"לָׁ :ש ַמעְ ִּתי ִּב ְׁשמֹו ֶׁש ָא ַמר:
ּכְ ֶׁשּזֹוכִ ין לַ ַּדעַ ת ַה ָּׁשלֵ םֲ ,אזַ י יְ כֹולִ ין לַ ֲעׂשֹות וְ לַ ֲעב ֹד
ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ּבְ ֶרבַ ע ָׁשעָ ה ַמה ֶּׁש ָא ָדם ַא ֵחר ָצ ִריְך לַ ֲעבֹד
ּולְ ִה ְתיַ ּגֵ עַ עַ ל זֶ ה ִׁש ְבעִ ים ָׁשנָ ה ,עכ"ל .וזהו שמבואר
בספר המדות (תשובה ח"א אות נ"א) ,וז"לִ :מי ֶׁשהּוא
ּבְ ַמ ְד ֵרגָ ה ּגְ דֹולָ ה – יָ כֹול לְ ַה ִּׂשיג ְׁשלֵ מּותֹו ּבְ ִמעּוט ּפְ עֻ ּלֹות.
 .94כתב בלקוטי הלכות (יו"ד ח"א הלכות בשר בחלב
ד ,ד) ,וז"ל :עִ ַּקר ָה ַרע הּוא ְּב ִחינַ ת עַ ּזּות ְּד ִס ְט ָרא
כּותא ְּבלָ א ָתגָ א' ַ(סנְ ֶה ְד ִרין קה,).
ַא ֲח ָראּ ,כִ י 'עַ ּזּות ַמלְ ָ
ֶׁשּזֶ הּו ְּב ִחינַ ת ַמלְ כּות ָה ְר ָׁשעָ ה ,זֻ ֲה ַמת ַהּנָ ָחׁש ֶׁש ִּמ ָּׁשם
ּכָ ל ַה ַּת ֲאוֹות וְ כָ ל ָה ֲעבֵ רֹות ַחס וְ ָׁשלֹוםֶׁ ,שּכֻ ּלָ ם נִ ְמ ָׁשכִ ין
ֵמעַ ּזּות ַהּגּוף ֶׁשהּוא עַ ז וְ ָחזָ ק ְּב ַה ַּת ֲאוֹותּ .וכְ מֹו ֶׁש ָא ַמר
ּתֹורה ַ'מ ְרּכְ בֹת ּפַ ְרעֹה' (תורה ל"ח)ֶׁ :שעַ ּזּות
ַרּבֵ נּו זַ "לּ ,בְ ַה ָ
ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ִהיא זֻ ֲה ַמת ַהּנָ ָחׁש ,עַ ּיֵ ן ָׁשם .וְ זֶ ה ָהעַ ּזּות
ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ֶׁש ִהיא זֻ ֲה ַמת ַהּנָ ָחׁש ,זֶ ה עִ ַּקר ְּב ִחינַ ת
ָה ַרע ַהּנֶ ֱא ָחז ְּבכָ ל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָּבעֹולָ ם .וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת ּכָ ל
ּתֹורהּ ,כִ י ּכָ ל ַה ִּמינִ ים ְט ֵמ ִאים
ַה ַּמ ֲאכָ לֹות ֲאסּורֹות ֶׁש ַּב ָ
ּתֹורה ,הּוא ֵמ ֲח ַמת ֶׁשּבָ ֶהם נֶ ֱא ָחז ָה ַרע
ֶׁש ָא ְס ָרה עָ לֵ ינּו ַה ָ
יֹותר ֶׁשהּוא עַ ּזּות ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ,וְ כַ ּנִ ְר ֶאה ְק ָצת ּבְ חּוׁש,
ּבְ ֵ
יֹותרּ ,כְ מֹו ַהּכְ לָ בִ ים
ֶׁשרֹב ַה ִּמינִ ים ְט ֵמ ִאים ֵהם עַ ּזֵ י נֶ פֶ ׁש ּבְ ֵ
סּורים לָ נּו לְ ָאכְ לָ םּ ,כִ י
עַ ּזֵ י נֶ פֶ ׁש (יְ ַׁשעְ יָ ה נו ,יא) ,וְ עַ ל ּכֵ ן ֲא ִ
יֹותר,
ֵאין ּבָ נּו ּכ ַֹח לְ בָ ְר ָרםֵ ,מ ֲח ַמת ֶׁשּבָ ֶהם נֶ ֱא ָחז ָה ַרע ּבְ ֵ
סּורים
ֶׁשהּוא עַ ּזּות ַהּגּוף ,עַ ּזּות ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ,עַ ל ּכֵ ן ֲא ִ
ּבַ ֲאכִ ילָ הּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְתּגַ ּבֵ ר עַ ל ָה ָא ָדם עַ ל יְ ֵדי ֲאכִ ילָ ָתם
עַ ּזּות ַהּגּוףַ ,חס וְ ָׁשלֹום.
 .95תיבות אלו נוספו בקיצור (אות ה').
 .96כמסופר בחיי מוהר"ן (אות קנ"ז) ,וז"ל :וְ ָהיָ ה ּבְ בֵ ית
ּכָ ל ַהּנְ גִ ִידים ַהּגְ דֹולִ ים ּבִ בְ ָראד ,וְ ָהיָ ה לֹו עֵ ֶסק לְ כָ ל ֶא ָחד
וֹות ֶיהםֶׁ ,ש ֵהם
וְ ֶא ָחד וכו' .וְ ָׁש ַמעְ ִּתי קֹול ַה ְּצעָ ָקה ֶׁשל ַּת ֲא ֵ
צֹוע ִקים ָממֹון וְ כּו'ֶׁ ,ש ָהיָ ה ְצעָ ָקה ּגְ דֹולָ ה
ִמ ְת ַאּוִ ים וְ ֲ
וֹות ֶיהן.
ִמ ַּת ֲא ֵ
 .97שם בגמ' מובא :אמר רב 'אנחה שוברת חצי
גופו של אדם' שנאמר (בציווי הקב"ה ליחזקאל להתאנח
על החורבן ,יחזקאל כא ,יא) וְ ַא ָּתה בֶ ן ָא ָדם ֵה ָאנַ ח ּבְ ִׁשבְ רֹון
ָמ ְתנַ יִ ם וגו' (הרי ,שאנחה שוברת עד המתנים – שהם חצי הגוף).
ור' יוחנן אמר אף כל גופו של אדם ,שנאמר (שם יב)
ֹאמרּו ֵאלֶ יָך עַ ל ָמה ַא ָּתה נֶ ֱאנָ ח וְ ָא ַמ ְר ָּת ֶאל
"וְ ָהיָ ה ּכִ י י ְ
ְׁשמּועָ ה כִ י בָ ָאה וְ נָ ֵמס ּכָ ל לֵ ב וְ ָרפּו כָ ל יָ ַדיִ ם וְ כִ ֲה ָתה כָ ל
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"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  ה
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

ש ִהיא ֶעצֶ ם
ש ָמהֶ ׁ ,
'ע ְצ ִמי' ִ -היא הַ ְ ּנ ׁ ָ
"מקּ ֹול ַאנְ חָ ִתי ָ ּד ְב ָקה ַע ְצ ִמי לִ ְב ָׂ
ְוזֶה ְּב ִחינַת ְ(ּת ִהּלִ ים קב ,ז) ִ
ש ִרי"ַ ,
ש ִה יא ֶעצֶ ם
ש ָמהֶ ׁ ,
ש ִ ּנ ְק ָרא ֵאצֶ ל הָ ָא ָדם 'אֲ נִ י' ,הוּא הַ ְ ּנ ׁ ָ
הָ ָא ָדםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַע ְצ ִמ ּיוּת הָ ָא ָדםַ ,מה ּ ׁ ֶ
רו
ש ֹ
חו ָקה ִמ ְּב ָׂ
ש ִהיא ֶעצֶ ם הָ ָא ָדם ְר ֹ
ש ָמה ׁ ֶ
לָעד .אֲ בָ ל מֵ ח ֲַמת ַעזּוּת הַ גּ וּף ְּב ַתאֲ ֹוו ָתיו ,אֲ זַי הַ ְ ּנ ׁ ָ
הַ ַ ּק ָ ּים ַ
ּפו,
שה ּ ַכ ּנַ"לַ ,על יְ ֵדי זֶה נִ ְׁש ּ ָבר ַעזּוּת גּ ו ֹ
ש ִהיא ְּב ִחינַ ת ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
קול אֲ נָ חָ הֶ ׁ ,
ּפוְ ,ו ַעל יְ ֵדי ֹ
ְוגו ֹ
"מקּ ֹול ַאנְ חָ ִתי ָ ּד ְב ָקה ַע ְצ ִמי
ש ָמה לְ הַ גּ וּףְ .וזֶה ּו ִ
שר ,הַ יְ נ ּו הַ ְ ּנ ׁ ָ
ְו ָאז ִמ ְת ָק ֶרבֶ ת ו ִּמ ְת ַ ּד ּ ֶב ֶקת הָ ֶעצֶ ם לְ הַ ּ ָב ָׂ
ש ִרי"ַ ּ ,כ ּנַ"ל.
לִ ְב ָׂ
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ש ָמה
ש ּ ֵבר ַעזּוּת ְו ַת ִ ּקיפוּת הַ גּ וּף ,והגוף נעשה מזוכך מהתאוותַ ,על יְ ֵדי זֶה ּתוּכַ ל הַ ְ ּנ ׁ ָ
ש ְּמ ׁ ַ
הגוף ,98ו ְּכ ׁ ֶ
שם בתענוגי הגוף.
לְ ִה ְת ָק ֵרב ַע ְצ ָמ ּה ֶאל הַ גּ וּףִּ ,כי לֹא ִּת ְהיֶה נִ לְ ּ ֶכ ֶדת ׁ ָ

ְוזֶה שנתבאר ,שע"י אנחה הנשמה יכולה להתקרב ולהתדבק בגוף (ולהודיע לו מהשגותיה) ,זוהי ְּב ִחינַ ת הכתוב
'עצֶ ם הָ ָא ָדם',
ש ָמהֶ ׁ ,
"ע ְצ ִמי" ִ -היא הַ ְ ּנ ׁ ָ
"מקּ ֹול ַאנְ חָ ִתי ָ ּד ְב ָקה ַע ְצ ִמי לִ ְב ָׂ
(תהלים קב ,ז)ִ :
ש ִהיא ֶ
ש ִרי"ַ ,99
100
ש ִהיא ֶעצֶ ם הַ ַ ּק ָ ּים לָ ַעד
ש ָמה ֶ ׁ ,
ש ִ ּנ ְק ָרא ֵאצֶ ל הָ ָא ָדם 'אֲ נִ י' ,הוּא הַ ְ ּנ ׁ ָ
ִּכי ִע ַ ּקר ַע ְצ ִמ ּיוּת הָ ָא ָדםַ ,מה ּ ׁ ֶ
101
ש ִהיא
ש ָמהֶ ׁ ,
ואילו בשר הגוף הוא רק בחינת 'לבוש'  .אֲ בָ ל מֵ ח ֲַמת ַעזּוּת הַ גּ וּף ְּב ַתאֲ ֹוו ָתיו ,אֲ זַי הַ ְ ּנ ׁ ָ
שה' ּ ַכ ַּנ"ל,
'עזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
קול אֲ נָ חָ הֶ ׁ ,
ּפוְ ,ו ַעל יְ ֵדי ֹ
רו ְוגו ֹ
ש ֹ
חו ָקה ִמ ְּב ָׂ
ֶעצֶ ם הָ ָא ָדםְ ,ר ֹ
ש ִהיא ְּב ִחינַ ת ַ
102
ש ָמה לְ הַ גּ וּף,
שר ,הַ יְ נ ּו הַ ְ ּנ ׁ ָ
ּפו ְ ,ו ָאז ִמ ְת ָק ֶרבֶ ת ו ִּמ ְת ַ ּד ּ ֶב ֶקת הָ ֶעצֶ ם לְ הַ ּ ָב ָׂ
ַעל יְ ֵדי זֶה נִ ְׁש ּ ָבר ַעזּוּת גּ ו ֹ
  מקורות ועיונים  
רּוח וְ כָ ל ּבִ ְרּכַ יִ ם ֵּתלַ כְ נָ ה ַּמיִ ם" וגו' ,ע"כ( .הרי ,שמונה את
ַ

כל אברי הגוף ,כי האנחה שוברת את כל גופו) .ומבואר בבן
יהוידע ,שלא נחלקו רב ורבי יוחנן (דא"כ יש סתירה בין
הפסוקים) ,אלא שרב דיבר באנחה על כאב גופני ,ור'
יוחנן על כאב גופני ונפשי יחד ,ולכן אנחה כזו שוברת
כל גופו של אדם.
 .98לקמן (תורה ק"ט) ,כתב רבינו וז"ל :וְ ִהּנֵ הַ ,הּנ ַֹּה
וְ ָה ֲאנָ ָחה הּוא ְּב ִחינַ ת ִמ ָיתה ְּבגּוף וָ נֶ פֶ ׁשְּ .בגּוףּ ,כְ מֹו
ּבֹותינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ְ(ּב ָרכֹות נח'ֲ ):אנָ ָחה
ֶׁש ָא ְמרּו ַר ֵ
ּובנֶ פֶ ׁש ּגַ ם ּכֵ ן וכו' .ובסיום
ׁשֹוב ֶרת ּגּופֹו ֶׁשל ָא ָדם'ְ .
ֶ
התורה שם ,מובאּ :ג ֶֹדל ַמ ֲעלַ ת יִ ְק ַרת ָה ֲאנָ ָחה ִּד ְק ֻד ָּׁשה
וֹונֹותיו ,אֹו עַ ל
וכו'ּ ,כִ י ָה ֲאנָ ָחה ֶׁש ְּמ ַאּנֵ ַח ָה ָא ָדם עַ ל ֲע ָ
יֹותר טֹוב ִמּכַ ָּמה ִסּגּופִ ים וְ ַת ֲענִ ּיֹות.
ִמעּוט ַה ָּׂשגָ תֹו ,הּוא ֵ
ּכִ י ְּב ַת ֲענִ ית ֵאינֹו ְמ ַׁש ֵּבר ַרק ַהּגּוף לְ ַבדֲ ,א ָבל ַּב ֲאנָ ָחה
ְמ ַׁש ֵּבר ּכָ ל ַהּגּוף ,וְ גַ ם ַמ ֲחלִ יף ֶאת ַהּנֶ פֶ ׁש וְ ַה ִחּיּות ֶׁשּלֹו
ֵמ ַרע לְ טֹוב וכו'.
 .99פשט הפסוק הוא ,שמרוב אנחותי נעשה בשרי
רזה ודבוק לעצמותי .ורבינו מפרש כמו שביאר במי
"מּקֹול ַאנְ ָח ִתי ָּד ְב ָקה עַ ְצ ִמי לִ ְב ָׂש ִרי",
הנחל ,וז"לִ :
רצה לומר כי זה הפסוק אמר דוד (שהוא אחד משבעת
הרועים) ,שעל ידי קול 'אנחה' שהוא בחינת 'עזות',
זוכין שידבק העצם להבשר ,שזה בחינת שהעם

מקרבין עצמן להחכם מהשבעה רועים – להשלים
האמונה.
 .100כתב בלקוטי הלכות (שבת ז ,עד) ,וז"ל :וְ זֶ הּו
ֶׁש ָא ַמר ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך לְ ַאבְ ָר ָהם – ֶׁש ְּמ ַר ֵּמז ּבָ זֶ ה לְ כָ ל ָא ָדם
ֶׁשּבָ עֹולָ ם – "לֶ ְך לְ ָך" (בראשית יב ,א) ֶׁש ַּמזְ ִהיר ֶאת ָה ָא ָדם
ֶׁשּיֵ לֵ ְך לְ עַ ְצמֹוּ ,כִ י 'עֶ ֶצם ָה ָא ָדם' ַמה ֶּׁשּנִ ְק ָרא ֲ'אנִ י' הּוא
ַרק ַהּנְ ָׁש ָמה (כמו שכתוב בתורה דידן) ,וְ כֵ ן ּכְ ֶׁש ְּמ ַדּבְ ִרים עִ ם
אֹומ ִרים לֹו ַ'א ָּתה' אֹו 'לֵ ְך' – עִ ַּקר ַהּכַ ּוָ נָ ה
ָה ָא ָדם לְ נֹכַ ח וְ ְ
עַ ל ַהנְ ָׁש ָמה ֶׁשהּוא 'עֶ ֶצם ָה ָא ָדם' ּכַ ּיָ דּועַ וכו' .וראה עוד
בהלכות גניבה (ה ,ז).
 .101כמבואר בזוהר בראשית (ח"א דף כ ,):וז"ל:
יׁשאּ ,גּופָ א ִדילֵ יּה
רּוחא ִד ְס ַטר ַק ִּד ָ
'רּוחא' ִא ְק ֵרי ָ'א ָדם'ָ ,
ָ
ּוב ָׂשר
בּוׁשא ִאיהּו .וְ עַ ל ָּדא ּכְ ִתיב (איוב י ,יא) "עֹור ָ
לְ ָ
בּוׁשא ִאיהּוּ .ובְ כָ ל ֲא ַתר
יׁשנִ י" וְ גו'ּ ,בִ ְׂש ָרא ְד ָא ָדם לְ ָ
ַּתלְ ּבִ ֵ
בּוׁשא ְּד ָא ָדם
"ּב ַׂשר ָא ָדם"ָ ,א ָדם לְ גֹוָּ .ב ָׂשר – לְ ָ
ּכְ ִתיב ְ
רּוח ֶׁשל ַצד
רּוח נִ ְק ֵראת ָא ָדםַ ,
ּגּופָ א ִדילֵ יּה[ .תרגוםַ :
ּוב ָׂשר
ְק ֻד ָּׁשהּ ,גּופֹו הּוא לְ בּוׁש ,וְ עַ ל זֶ ה ּכָ תּוב "עֹור ָ
יׁשנִ י" וְ גֹו'ּ .בָ ָׂשר ֶׁשל ָא ָדם – הּוא לְ בּוׁשּ .ובְ כֹל ָמקֹום
ַּתלְ ּבִ ֵ
"ּב ַׂשר ָא ָדם"ָ ,א ָדם לִ פְ נִ יםָּ .ב ָׂשר ,לְ בּוׁש ָה ָא ָדם
ּכָ תּוב ְ
ּגּופֹו].
 .102ע' שיחות הר"ן (שיחה קס"ז) ,וז"ל :לְ עִ נְ יַ ן ַמה
ׁשֹוב ֶרת ּגּופֹו ֶׁשל ָא ָדם'
ּבֹותינּו זַ "ל'ֲ :אנָ ָחה ֶ
ֶּׁש ָא ְמרּו ַר ֵ

"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  ה
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ
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של ָא ָדםִּ ,ב ְב ִחינַת
ּפו ׁ ֶ
ש ּ ֵבר גּ ו ֹ
"מקּ ֹול ַאנְ חָ ִתי"ְ ,והוּא ְמ ׁ ַ
יעות' הוּא ְּב ִחינַת ִ
'קול הַ ְּת ִק ֹ
ו ְּב ִחינַת ֹ
יעה,
לָרו ִעים הַ ּנַ"לְ .וזֶה ְּב ִחינַת ְּ
לָבוא ֹ
ֹ
"אם יִ ּ ָת ַקע ׁש ֹופָ ר ְּב ִעיר ְו ָעם לֹא ֶיח ֱָרדוּ"ְ ,ו ַעל יָ ָדם יוּכַ ל
ִ
'ת ִק ָ
ּ
ש ַעל יָ ָדם נִ ְׁש ּ ָבר ַעזוּת הַ גּ וּף ּ ַכ ּנַ"ל.
קול עֹזְׁ .שבָ ִרים ֶ ׁ -
לותֹ ,
יעה  -הֵ ם הַ קּ ֹו ֹ
ְׁשבָ ִריםְּ ,תרו ָּעה'ְּ .ת ִק ָ
(ׁש ֵ
חינַת ְ
שר
ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
שהֶ ׁ ,
רו ִעים ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
שהֵ ם הָ ֹ
"ו ַא ּ ָתה ִּת ְר ֶעה ֶאת ַע ִּמי" הַ ּנַ"לֶ ׁ ,
מּואל ב' ה ,ב) ְ
ְּתרו ָּעה ְּ -ב ִ
קול ׁש ֹופָ ר ּ ַכ ּנַ"ל.
שהְּ ,ב ִחינַת ֹ
לות ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
קו ֹ
שהֵ ם ְּב ִחינַת ֹ
שהֶ ׁ ,
לְ ִה ְת ָק ֵרב לָהֶ ם ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
(עָ מֹוס ג ,ו)

ְוזֶה

אׁשית יז ,כג)
(ּבְ ֵר ִ

שר ָע ְרל ָָתם ְּב ֶעצֶ ם הַ י ֹּום הַ זֶּה" ,ו ְּכ ִתיב
ָמל ֶאת ְּב ַׂ
"וַ ּי ָ

(ׁשם ,כו)
ָ

"ב ֶעצֶ ם הַ י ֹּום הַ זֶּה נִ ּמ ֹול
ְּ
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ש ִרי" ּ ַכ ַּנ"ל.
"מקּ ֹול ַאנְ חָ ִתי ָ ּד ְב ָקה ַע ְצ ִמי לִ ְב ָׂ
והנשמה מודיעה לגוף מההארות וההשגות שהשיגהְ .וזֶהוִּ :
נמצא ,שיש צורך בעזות דקדושה ,גם כדי לשבר את עזות הגוף ,שהוא עז וחזק בתאוות ,ועל ידי זה תוכל
הנשמה להודיע לגוף מההשגות שהשיגה ,וגם כדי להתגבר על מפורסמי הדור ,שהם מצד הסטרא אחרא,
שכופים אנשים על ידי עזות להיות תחת שלטונם.
של ָא ָדםִּ ,ב ְב ִחינַ ת
ּפו ׁ ֶ
ש ּ ֵבר גּ ו ֹ
"מקּ ֹול ַאנְ חָ ִתי"ְ ,והוּא ְמ ׁ ַ
יעות הוּא גם כן ְּב ִחינַ ת ִ
קול הַ ְּת ִק ֹ
ו ְּב ִחינַ ת ֹ
"אם יִ ּ ָת ַקע ׁש ֹופָ ר ְּב ִעיר ְו ָעם לֹא יֶ ח ֱָרדוּ" ,הרי ,שקולות תקיעת השופר גורמים
הכתוב (עמוס ג ,ו)ִ :
ָרו ִעים הַ ַּנ"ל ,כלומר ,שלא רק
ָבוא ל ֹ
ל'חרדה' ,וחרדה משברת את עזות הגוף ,כידועְ .וגם ַעל יָ ָדם יוּכַ ל ל ֹ
שיש ב'קול שופר' את הכח לשבר את עזות הגוף ,אלא ,שעל ידי קולות אלו יוכל להתקרב לשבעת הרועים,
שהם צדיקי הדור האמיתיים ,וכמו שיבאר.
"קול עֹז"
לות ֹ
יעה' – הֵ ם הַ קּ ֹו ֹ
יעהְׁ ,שבָ ִריםְּ ,תרו ָּעה'ְּ ,
ְוזֶה ְּב ִחינַ ת ג' הקולות שיש בשופרְּ :
'ת ִק ָ
'ת ִק ָ
היינו 'עזות דקדושה' כנ"ל( 103בסוף אות ד') ,פי' ,קול התקיעה גורם לאדם 'קול עוז' דקדושה ,שיוכל להתגבר
'שבָ ִרים' –
על המפורסמים שמצד הסטרא אחרא ,הכופים אנשים על ידי עזות להיות תחת שלטונם הרעְׁ .
ש ַעל יָ ָדם נִ ְׁש ּ ָבר ַעזּוּת הַ גּ וּף ּ ַכ ַּנ"ל ,פי'' ,קול השברים' יש לו כח כמו 'קול אנחה' לשבר את עזות הגוף,
ֶׁ
כי הוא גורם חרדה לאדם[ .וכשהגוף נשבר ,אז הנשמה יכולה להתקרב אל הגוף ולהודיע לו מההארות
"ו ַא ּ ָתה ִּת ְר ֶעה ֶאת ַע ּ ִמי",
'תרו ָּעה' – ְּב ִחינַ ת הכתוב בדוד המלך (שמואל ב' ה ,ב)ְ :
וההשגות שהשיגה]ְּ .
שר לְ ִה ְת ָק ֵרב לָ הֶ ם ִּכי
ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
שהֶ ׁ ,
רו ִעים ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
שהֵ ם הָ ֹ
בחינת שבעת הרועים הַ ַּנ"ל שדוד מכללםֶ ׁ ,
קול ׁש ֹופָ ר ּ ַכ ַּנ"ל .ומכיון שקול
שהְּ ,ב ִחינַ ת ֹ
לות ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
קו ֹ
שהֵ ם ְּב ִחינַ ת ֹ
שהֶ ׁ ,
ִאם ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
שופר הוא בחינת עזות דקדושה ,לכן בשמיעת קול 'תקיעה שברים תרועה' ,נעשים ג' העניינים הנ"ל :א)
בתקיעה  -מקבל 'קול עוז' להתרחק מעזות דמפורסמים דסטרא אחרא .ב) בשברים  -מקבל קול עזות
לשבר ולהחריד את הגוף .ג) בתרועה  -מקבל כח להיות דבוק בשבעת הרועים דקדושה.
לאחר שביאר ,שקול אנחה משבר את הגוף וקול שופר גם הוא משבר את הגוף בחרדתו ,יבאר עתה ,שעניינה של
ברית המילה אף הוא לשבר את הגוף ולגלות את אור עצם הנשמה .ושכל זה נעשה בכח 'עזות דקדושה'.

שר ָע ְרל ָָתם ְּב ֶעצֶ ם הַ י ֹּום הַ זֶּה" -
ְוזֶה שכתוב במילת בני ביתו של אברהם (בראשית יז ,כג)" :וַ ָ ּי ָמל ֶאת ְּב ַׂ
ב'עזות דקדושה' ,וכמו שפירש"י' :בו ביום שנצטוה ,ביום ולא בלילה ,לא נתיירא לא מן הגוים ולא מן
"ב ֶעצֶ ם הַ י ֹּום הַ זֶּה נִ ּמ ֹול ַא ְב ָרהָ ם" ,הרי ,שמצות מילה היא דוקא ב'יום' ,כי
הליצנים' ,ו ְּכ ִתיב (שם ,כו)ְּ :
  מקורות ועיונים  

עּוריו
(ּבְ ָרכֹות נחִ ,):סּפֵ ר ֶׁש ֶא ְצלֹו ָהיָ ה ּכָ ְך ַמ ָּמׁשּ .כִ י ּבִ ֵימי נְ ָ
עֹוׂשה ֵאיזֶ ה
בֹודת ה'ָ ,היָ ה לִ פְ עָ ִמים ֶ
ְּבעֵ ת ֶׁשּיָ גַ ע ַּב ֲע ַ
יּה
ֲאנָ ָחה ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָהיָ ה ְמנַ ֶּסה עַ ְצמֹו ִאם יּוכַ ל לְ ַהגְ ִּב ַ

יּה יָ ָדיוּ ,כִ י ּגּופֹו ָהיָ ה
יָ ָדיו ,וְ ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול ָאז לְ ַהגְ ִּב ַ
ִמ ְׁש ַּתּבֵ ר ּבֶ ֱא ֶמת ַמ ָּמׁש ֵמ ֲח ַמת ַאנְ ָחתֹו.
 .103כן נוסף בכתב היד.
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"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  ה
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

'בי ֹּום' (רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה כחְ ;.מגִ ּלָ ה כִּ ,):ב ְב ִחינַת
תו ּ ַ
ש ִּמ ְצוָ ֹ
קול ׁש ֹופָ רֶ ׁ ,
ַא ְב ָרהָ ם"; 'הַ י ֹּום הַ זֶּה'  -זֶה ְּב ִחינַת ֹ
כ ,ב)
אור הָ ֶעצֶ ם:
שר ,ו ְּמ ַק ּ ֵבל ֹ
דו נִ ּמ ֹול ְונִ ְׁש ּ ָבר ָע ְרלַת ּ ָב ָׂ
ש ַעל יָ ֹ
"יַענְ ָך ה' ְּב ֹיום צָ ָרה"ֶ ׁ ,
ַ

ְ(ּת ִהּלִ ים

   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

במילה ישנו 'קול צעקת התינוק' ,104שהוא 'קול עזות' ו'קול עזות' זמנו ביום ,וזהו" :הַ י ֹּום הַ זֶּה" הכתוב כאן
ש ִּמ ְצוָ ֹ
קול ׁש ֹופָ רֶ ׁ ,
במילה  -זֶה רומז על ְּב ִחינַ ת ֹ
תו ּ ַבי ֹּום ולא בלילה (ראש השנה דף כח 105:מגילה כ ,):כי כח
ָ
עזות הקול הוא דוקא ביוםִּ ,106ב ְב ִחינַ ת המזמור בתהילים (פרק כ')" :יַ ַענְ ך ה' ְּב ֹיום צָ ָרה" ,שיש בו שבעים
תיבות ,כנגד שבעים קולות ,וקולות הם בחינת 'עזות דקודשה'  -שצריכים לצעוק קודם שנענים ומולידים
שפע של קדושה ,107וכתיב "ביום"  -כי זמן ה'קול' הוא ביום ,שזה מורה שאינו מתיירא מלצעוק בכח ,שכן
שר' שהיא 'עזות הגוף' בתאוותיו,108
'ע ְרלַת ּ ָב ָׂ
ש ַעל יָ ֹ
יש לו 'עזות דקדושה'ֶ ׁ ,
דו (ע"י 'קול עוז') נִ ּמ ֹול ְונִ ְׁש ּ ָבר ָ
אור הָ ֶעצֶ ם  -שהוא 'אור הנשמה' ,הנקראת 'עצם' וכנ"ל .נמצא ,שע"י ג' בחינות זוכים ל'שבר
ו ְּמ ַק ּ ֵבל ֹ
110
109
את הגוף' מעזות תאוותיו :א) 'קול אנחה' ,ב) קול שופר' ג) קול בכי התינוק במילה  .ואז הנשמה יכולה
להאיר ולהודיע לגוף מההארות וההשגות שהשיגה.111
  מקורות ועיונים  

 .104כן ביאר במים עמוקים (כאן אות ה') ,וע"ש מה
שהטעים בזה.
 .105לשון הגמ'' :לילה לאו זמן חיובא (דשופר) כלל'.
 .106פרפראות לחכמה (אות ח') ,וז"ל :ענין תקיעת
"הּיֹום ַהּזֶ ה" מחמת שמצוותו ביום ,יש
שופר בתיבות ַ
לומר דרוצה לומר על דרך מאמר רז"ל (ראש השנה כח).
'לילה לאו זמן שופר' ,ולענינינו יש לרמז בזה ,כי כל
זמן שהאדם משוקע לגמרי בחושך חס ושלום ,אז
אינו מרגיש בצרת נפשו כלל ,והוא כאבן דומם חס
ושלום ,ואינו מתאנח וצועק על צרת נפשו כלל .וכעין
שפירשו הקדמונים ז"ל ,בפסוק (שמות ב ,כג) "וַ ּי ָָמת
ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם" – אז "וַ ּי ֵָאנְ חּו בְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ָה ֲעב ָֹדה" ,כי
התחילו להרגיש בצרת נפשם ,מה שאין כן קודם לזה,
כי היו מונחין בשפלות ומרירות כזה ,עד שלא היו
מתאנחין וצועקין כלל .נמצא שבחינת ה'קול שופר'
"מּקֹול ַאנְ ָח ִתי" היא גם כן כבר איזה
שהוא בחינת ִ
צמיחת קרן ישועה ,מאחר שמרגיש כבר בצרת נפשו
וצועק לה' העונה בעת צרה .וזה בחינת מה שתקיעת
שופר מצוותו ביום דייקא ,היינו כשנמשך עליו איזה
הארה מהנשמה והדעת להרגיש בצרתו ,איך שעזות
הגוף וערלת בשר גבר כל כך ,עד שאינה יכולה
הנשמה להתקרב להגוף ,אז מתאנח וצועק על זה,
ובאמת האנחה והצעקה עצמה ,הוא גם כן כבר מצד
הארת הנשמה שמרחמת על הגוף גם כן ורוצה להאיר
בו ,ועל כן הוא בבחינת 'אור יום' בחינת תקיעת שופר

שמצוותו ביום .רק שהארה זאת הוא בחינת אור היום
בתחילתו ,ועל ידי האנחה והצעקה עצמה ,זוכה לשבר
עזות הגוף ולמול ערלת בשר ,ואז יוכל לקבל אור
העצם ,שהוא הארת הנשמה בשלמות ,עכ"ל.
 .107פרפראות לחכמה (אות ו') ,וז"ל :רוצה לומר,
כי במזמור זה יש ע' תיבין כנגד ע' קלין של היולדת,
שהם בחינת כלליות הקולות דקדושה( ,וכמובן לעיל תורה
כא ,ז ולקמן תורה ל"ו) ,ועל כן גם כאן שמבאר שלשבר
העזות דסטרא אחרא הוא רק על ידי קולות דקדושה,
זה גם כן בכלל "יַ עַ נְ ָך ה' ּבְ יֹום ָצ ָרה" – על ידי הקולות
הנ"ל .או יש לומר שסמך על סוף המזמור הנ"ל שסיים
"יַ ֲענֵ נּו ְביֹום ָק ְר ֵאנּו" שנַ ענים על ידי קריאת הקולות
דקדושה ,עכ"ל .וראה שם דרך נוספת לבאר (אות ז').
 .108ועיקר עזות הגוף הוא בתאוה הכללית של
'פגם הברית' ,ומצות המילה באה לשבר את התאוה,
ולכן ,ברית המילה מכוונת לשבירת עזות הגוף ,כדי
שהנשמה תוכל להודיע לו מהשגותיה.
 .109בשיח שרפי קודש (ח"ג אות של"ז) ,מובאִ :סּפֵ ר
ַרּבִ י ַאבְ ָר ָהם ְׁש ֶט ְרנְ ַה ְרץ זַ "לֶׁ ,שּפַ עַ ם ּבְ עֵ ת ִ ׂש ְֹמ ַחת ּבְ ִרית
בֹואר ִמ ִּד ְב ֵרי
ּיֹוצא ְמ ָ
ערין ֶׁש ֵ
ִמילָ הָ ,א ַמר ָה ַרב ִמ ְּט ֶׁש ִ
ָה ֲא ִר"י ַה ָּקדֹוׁשֶׁ ,שּבְ עֵ ת ּבְ כִ ּיַ ת ַה ִּתינֹוק ּבְ עֵ ת ִחּתּוְך ּבְ ַשֹר
ֹלקים' ,וְ ַמ ָּמׁש ֶאפְ ָׁשר
עָ ְרלָ תֹו ָאז ְמ ַקּבֵ ל הּוא ֶאת ַה ֶּצלֶ ם ֱא ִ
לִ ְראֹות זֹאת'.
 .110ענין קול הבכי במילה אינו רק תועלת לתינוק,
אלא לכל השומעים את בכיו ומתפללים באותה שעה,
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כ
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ש ָמה
שהוּא ְּב ִחינַת הַ ְ ּנ ׁ ָ
שהֶ חָ כָ ם הָ אֱ מֶ תֶ ׁ ,
שר' ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
'עצֶ ם וּבָ ָׂ
ו ְוכֵ ן ִּב ְכלָלִ ּיוּת ְּבנֵי הָ ָא ָדם י ׁ
ֵש ְּב ִחינַת ֶ
שהֵ ם ִּב ְב ִחינַת
שר' .ו ְּכ ׁ ֶ
'ב ָׂ
'עצֶ ם'ְ ,והָ ָעם הֵ ם נֶגְ ּד ֹו ְּב ִחינַת ּ ָ
לְ הָ ָעם ׁ ֶ
שהֵ ם לְ ַמ ּ ָטה ִמ ּ ֶמנּ וּ ,הוּא ְּב ִחינַת ֶ
של הֶ חָ כָ םְ ,ו ׁש ֹובֶ ֶרת
לו ׁ ֶ
קו ֹ
שר הַ גּ וּף ְּב ֶעצֶ ם הָ ָא ָדם ,הֵ ם ׁש ֹו ְמ ִעים הַ קּ ֹול אֲ נָחָ ה ,הַ יְ נ ּו ֹ
מו ְּב ַׂ
שרְּ ,כ ֹ
ּ ָב ָׂ
שר,
שהֵ ם ְּב ִחינַת ּ ָב ָׂ
גּ וּפָ םִּ ,ב ְב ִחינַת 'אֲ נָחָ ה ׁש ֹובֶ ֶרת' ְוכוּ'ְ ,ו ַעל יְ ֵדי זֶה יוּכַ ל לִ ְסמ ְֹך לְ ִה ְת ָק ֵרב אֲ לֵיהֶ םֶ ׁ ,
שרֵ ,אינָ ם ׁש ֹו ְמ ִעים
ש ֵאינָ ם ִּב ְב ִחינַת ּ ָב ָׂ
ש ִרי" הַ ּנַ"לַ .א ְך ְּכ ׁ ֶ
"מקּ ֹול ַאנְ חָ ִתי ָ ּד ְב ָקה ַע ְצ ִמי לִ ְב ָׂ
ִּב ְב ִחינַת ִ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   
"מ ּקוֹ ל ַאנְ ָח ִתי דָּ ְב ָקה ַע ְצ ִמ י לִ ְבשָׂ ִר י" בפרטיות ,היינו ,בין הגוף לנשמה של האדם ,מבאר
לאחר שביאר את בחינת ִ
עתה ,שבחינה זו שייכת גם בכלליות ,בין שאר בני אדם הנחשבים ל'בשר' ,שע"י זה שהם שומעים את 'קול אנחת
החכם' ,משתבר גופם והם יכולים לדבוק ל'עצמי'  -שהוא החכם .ובזה יובן כיצד ע"י קול אנחה הם דבקים בשבעת
הרועים.

שהוּא ְּב ִחינַ ת
שהֶ חָ כָ ם הָ אֱ מֶ תֶ ׁ ,
שר' ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
'עצֶ ם' וּ'בָ ָׂ
וְ .וכֵ ן ִּב ְכלָ לִ ּיוּת ְּבנֵי הָ ָא ָדם יֵ ׁש ְּב ִחינַ ת ֶ
שר' ,וע"י
'ב ָׂ
'עצֶ ם'ְ ,והָ ָעם הֵ ם ֶנגְ ּד ֹו ְּב ִחינַ ת ּ ָ
ש ָמה לְ הָ ָעם ׁ ֶ
הַ ְ ּנ ׁ ָ
שהֵ ם לְ ַמ ּ ָטה ִמ ּ ֶמנּ וּ ,הוּא ְּב ִחינַ ת ֶ
113
112
שר'  -היינו כשהם דבקים בו
'ב ָׂ
שהֵ ם ִּב ְב ִחינַ ת ּ ָ
הזדככותם יכול החכם להודיע להם מהשגותיו  .ו ְּכ ׁ ֶ
לו ׁ ֶ
קו ֹ
שר הַ גּ וּף ְּב ֶעצֶ ם הָ ָא ָדם ,הֵ ם ׁש ֹו ְמ ִעים הַ קּ ֹול אֲ נָ חָ ה  -הַ יְ נ ּו ֹ
מו ְּב ׂ ַ
ְּכ ֹ
של הֶ חָ כָ ם בשעה שמוכיח
114
ומקבלים את דבריו ְ ,ו ׁש ֹובֶ ֶרת גּ וּפָ םִּ ,ב ְב ִחינַ ת 'אֲ נָ חָ ה ׁש ֹובֶ ֶרת ְוכוּ' גופו של אדם' ,כמו שאנחה
שוברת את הגוף והוא דבק בנשמה שלו (בפרטות) ,כך קולו של החכם ,שהוא 'קול אנחה' ,שובר את הגוף של
שהֵ ם ְּב ִחינַ ת
מו ְך לְ ִה ְת ָק ֵרב אֲ לֵיהֶ םֶ ׁ ,
כלליות בני האדם הרוצים לדבוק בוְ .ו ַעל יְ ֵדי זֶה יוּכַ ל החכם לִ ְס ֹ
ש ִרי" הַ ַּנ"ל ,ולהודיע להם מההארות וההשגות שהוא
"מקּ ֹול ַאנְ חָ ִתי ָ ּד ְב ָקה ַע ְצ ִמי לִ ְב ָׂ
שר'ִּ ,ב ְב ִחינַ ת ִ
'ב ָׂ
ָּ
משיג ,כמו שהנשמה מודיעה לגוף מההארות וההשגות שהיא משיגה.
115
שר' הדבוק לעצם ,היינו ,כשבני אדם רחוקים מהחכם ואינם משמשים אותו ,
'ב ָׂ
ש ֵאינָ ם ִּב ְב ִחינַ ת ּ ָ
ַא ְך ְּכ ׁ ֶ
  מקורות ועיונים  

וכמובא במים עמוקים (הנ"ל באות ה') ,וז"ל :ועי' בחי'
הגר"א גוטמאכר מגריידיץ זצ"ל (שבת דף קל ).בשם
ספר עוללות אפרים ,שיכוין כל אדם להתפלל על
צרותיו בעת בכי הנימול מיסורי המילה ,שקול זה
עולה בלי מונע מכל קליפה ,שיכלל בזה גם תפלתו
וכו' ,ע"כ.
 .111כתב במי הנחל ,וז"ל :וכשתדקדק בדברי
התורה הזאת ,תמצא שמדברת מהשבעה רועים שהם
בעצמן הודיעו התיקונים במה שזוכין להתקרב אליהם
להשלים האמונה ,הראשון הוא אברהם וכו' ,ע"כ.
וראה שם באריכות ,כיצד כל שבעת הרועים רמוזים
בתורה זו ,ואיזה תיקון מודיע כל אחד.
 .112ביאור הליקוטים (מפתח ז') ,וז"ל :מה שנראה
מהשתוות הפרטיות להכלליות בענין הנשמה והגוף,
שגם הודעת החכם מחכמתו והשגתו להעם שלמטה
מאתו ,הוא כעין הודעת הנשמה להגוף בפרטיות
מהשגותיה .וכן גם להיפך ,מהשתוותם זה לזה,

נלמוד ונבין ,שבהודעת והשפעת החכם לתלמידיו את
הנשמע מהשגותיו על ידי הקול הנשמע להם מאתו,
כן ממש יגיע גם להגוף מנשמתו בפרטיות כעין הקול
הזה למי שמזדכך.
 .113כך הלשון בכתב היד.
 .114ובזה מקושר ענין זה עם ענין החותמות ,כי
חותם הפנימי שהוא חותם הרגלין ,נעשה ע"י תוכחת
החכם שמקבלים את דבריו (כדלעיל אות א') .וקבלת
התוכחה היא בחינת חותם החיצון ,חותם הידין,
שהוא בחינת 'אמונה' ,שעי"ז נשמעים ומתקבלים
דברי המוסר של החכם (כדלעיל אות ב').
 .115כן ביאר באיבי הנחל ,וז"ל :אך כשאינם
בבחינת בשר אינם שומעין את קול האנחה כי אם קול
הברה ,שזהו בחינת הרע שמתעורר לקטרג כנגדו (כנגד
הקול דקדושה של החכם) .כי דייקא כשהוא בבחינת בשר
שמשמש את החכם ,וכן הגוף משמש את הנשמה
במצוות מעשיות ,אז יוכל על ידי האנחה שהוא עזות
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קול
מוִּ ,כי ִאם ֹ
לוֵ ,אינָ ם ׁש ֹו ְמ ִעים הַ קּ ֹול ְּב ַע ְצ ֹ
קו ֹ
קול הָ אֲ נָ חָ ה הַ ּנַ"ל .וַ אֲ ִפלּ ּו ִאם ׁש ֹו ְמ ִעים ֹ
ְּכלָל ֹ
הֲבָ ָרה:
קול ְ ּד ִס ְט ָרא ַאח ֲָראִּ ,כי
עו ֵרר ִמ ּ ֶמנּ ּו ֹ
שה ,אֲ זַי ִמ ְת ֹ
קול ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
עו ֵרר ֹ
ש ִ ּנ ְת ֹ
קול הֲבָ ָרה' הוּאּ ַ ,דע ִּכי ְּכ ׁ ֶ
ז ְ'ו ֹ
ש ֵאין
צו ֲע ִקים :הַ ב לָן ְמ ֹזונֵי! הַ ב לָן חַ ּיֵי! (תיקון כ"א דף סב ):ו ְּכ ׁ ֶ
רות נִ ְב ָר ִאים ְמחַ ְּבלִ יםְ ,והֵ ם ֹ
ַעל יְ ֵדי הָ ֲעבֵ ֹ
עו ְר ִרים ּ ֵתכֶ ף
שה ,הֵ ם ִמ ְת ֹ
קול ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
עו ֵרר ֹ
ש ִּמ ְת ֹ
נָחים; ַא ְך ּ ֵתכֶ ף ׁ ֶ
שה ,הֵ ם ִ
קול ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
עו ֵרר ֹ
ַבר ו ִּמ ְת ֹ
ִמ ְת ּג ּ ֵ
שה.
שי ֹּוצֵ א ִמקּ ֹול הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
קול הַ הֲבָ ָרה ׁ ֶ
ו ַּמ ְת ִחילִ ין לִ ְצעֹק וּלְ ַק ְט ֵרג נֶגְ ּד ֹוְ ,וזֶה ּו ֹ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

מו,
לוֵ ,אינָ ם ׁש ֹו ְמ ִעים הַ קּ ֹול ְּב ַע ְצ ֹ
קו ֹ
קול הָ אֲ נָ חָ ה הַ ַּנ"ל ,וַ אֲ ִפלּ ּו ִאם ׁש ֹו ְמ ִעים ֹ
אזי ֵאינָ ם ׁש ֹו ְמ ִעים ְּכלָל ֹ
'קול הֲבָ ָרה' ,116שהוא הד היוצא מהקול (כמו ההד הנשמע למי שצועק בהרים  -שאין זה הקול עצמו) ,וממילא
ִּכי ִאם ֹ
עזות גופם אינה נשברת[ .וכן ישנה בחינה כזו גם בגוף ובנשמה ,שלפעמים הגוף רחוק כל כך מהנשמה ,עד
שאינו שומע כלל את 'קול האנחה' של הנשמה ,ואפילו אם שומע את קולה ,אינו שומע את הקול עצמו ,כי
אם 'קול הברה' ,וממילא עזות הגוף אינה נשברת].
יבאר את החילוק בין 'קול האנחה' עצמו ,לבין 'קול הברה' ,ומדוע 'קול הברה' מתעורר.

שה של החכם או 'קול אנחה' של האדם עצמו,
קול ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
עו ֵרר ֹ
ש ִ ּנ ְת ֹ
קול הֲבָ ָרה 117הוּאּ ַ :דעִּ ,כי ְּכ ׁ ֶ
זְ .ו ֹ
118
רות שהאדם
קול ְ ּד ִס ְט ָרא ַאח ֲָרא ,וביאור העניןִּ :כי ַעל יְ ֵדי הָ ֲעבֵ ֹ
עו ֵרר ִמ ּ ֶמנּ ּו להיות כנגדו ֹ
אֲ זַי ִמ ְת ֹ
119
עושה נִ ְב ָר ִאים ְמחַ ְּבלִ ים – מלאכי חבלה ,כמבואר במשנה (אבות ד ,יא)' :העובר עבירה אחת קונה לו
צו ֲע ִקים' :120הַ ב לָן ְמ ֹזונֵי ,הַ ב לָן חַ ּיֵי' – 121תן לנו מזונות ,תן לנו חיים ,ומזה נעשים
קטיגור אחד'ְ ,והֵ ם ֹ
122
עו ֵרר
ש ֵאין ִמ ְת ַּג ּ ֵבר ו ִּמ ְת ֹ
לאדם יסורים חס ושלום ומיעוט פרנסה ,כי הם לוקחים את השפע שלו  .ו ְּכ ׁ ֶ
שה ,הֵ ם נָ ִחים מצעקתם ,כי הם מקבלים מזון מהאדם שעשאם ,ע"י שהם לוקחים את השפע שלו,
קול ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ֹ
ְ
123
שה היינו ,קול המוכיח ,מלאכי החבלה מפחדים
קול ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
עו ֵרר ֹ
ש ִּמ ְת ֹ
או שהקב"ה זן אותם ַ ,אך ּ ֵתכֶ ף ׁ ֶ
עו ְר ִרים ּ ֵתכֶ ף ו ַּמ ְת ִחילִ ין לִ ְצ ֹ
שמא יעשה האדם תשובה ויכריתם ,ולכן הֵ ם ִמ ְת ֹ
עוק וּלְ ַק ְט ֵרג נֶגְ ּד ֹו 'הב
שי ֹּוצֵ א ִמקּ ֹול הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
קול הַ הֲבָ ָרה ׁ ֶ
לן מזוני והב לן חיי' ובזה הם מבלבלין את דעתוְ ,וזֶה ּו ֹ
שה ,כי במקום
לצעוק על תכלית האמת ,שיזכה לשבר את עזות הגוף ותאוותיו ,הוא צועק רק על החסרונות הגשמיים
וצורכי גופו ,ואז הקולות שלו עצמם הם בחינת 'עזות הגוף' ,בבחינת צווחין ככלבין.124
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דקדושה ,להכניע עזות דסטרא אחרא שהוא קול
הברה ,כי השימוש הוא בחינת 'נעשה' (כדלקמן) ,ואז
כשמשמש להנשמה ,אז דייקא יוכל על ידי העזות
שהוא בחינת 'נשמע' – ששומע אנחת החכם ,להשיג
המדרגה הגבוה ביותר.
 .116בלקוטי הלכות (אבן העזר פרו ורבו ג ,יז) ביאר מהות
קול זה ,וז"ל :וְ יֵ ׁש קֹול חֹוזֵ ר ֶׁשהּוא נִ ְק ָרא ּבִ לְ ׁשֹון ַרזַ "ל
ּׁשֹומעִ ים
(רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה כז' :).קֹול ֲה ָב ָרה'ֶׁ ,שהּוא ַהּקֹול ֶׁש ְ
ּמֹוצ ִיאים קֹולֶׁ ,ש ָאז
בֹוהים ּכְ ֶׁש ִ
ּבַ ּיַ עַ ר אֹו ּבֵ ין ֶה ָה ִרים ַהּגְ ִ
עֹומד ּכְ נֶ גְ ּדֹו
ׁשֹומעִ ים ּכְ נֶ גְ ּדֹו 'קֹול ֲה ָב ָרה'ּ ,כְ ִאּלּו ַא ֵחר ֵ
ְ
מֹוציא ִמּפִ יו .וע"ע
ּומֹוציא זֶ ה ַהּקֹול וְ ַה ִּדּבּור ֶׁשהּוא ִ
ִ
בספר הברית (ח"א מאמר יז ,ו).

 .117על סעיף זה כתב ר' נתן בהקדמת לקוטי מוהר"ן
במעלת הספר הקדוש הזה (אחרי שמנה כמה וכמה ענינים
גדולים ויקרים שנתבארו בו ,כתב עוד) וז"ל :וְ עִ נְ יַ ן ֲאנָ ָחה,
וְ קֹול ֲה ָב ָרהְּ ,ד ָב ִרים ֶׁשֹּלא ְׁש ָמעָ ַתן אֹוזֶ ן ֵמעֹולָ םֲ ,א ֶׁשר
נֹוראֹות ַהּנִ ְצ ָרכִ ין
ֹלא נִ ְׁש ַמע וְ ֹלא נִ ְר ָאה לְ גַ ּלֹות סֹודֹות ָ
לְ ָהעֹולָ ם ְמאֹד ְמאֹד ּבִ ְדבָ ִרים ּכָ ֵאּלּו ֲא ֶׁשר ַּד ְרכֵ י ה' נִ ְס ְּתרּו
ּבָ ֶהם ְמאֹד .וְ עַ ּיֵ ן ּבְ ז ַֹהר ְׁשלַ ח (ח"ג דף קסחַ ):מה ֶּׁש ַּמפְ לִ יג
ְמאֹד ּבְ סֹוד קֹול ֲהבָ ָרהּ .ובְ פָ ָר ַׁשת ּפִ ינְ ָחס (שם דף ריח.):
 .118פי'' ,קול ההברה' אינו יכול להווצר לבד ,אלא
רק כשישנו קול ישר דקדושה ,היינו קול החכם ,אז
נעשה קול חוזר שהוא ההיפך מקול דקדושה ,והוא
'קול הברה'.
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 .119כתב בשיחות הר"ן (שיחה פ"ט) ,וז"לַּ :דע
ֶׁשּיֵ ׁש ֲח ִבילֹות ֲח ִבילֹות ֶׁשל ֲע ֵברֹות ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן וכו',
ּומּכָ ל ֲח ִבילָ ה וַ ֲח ִבילָ ה ,נִ ְב ֵראת ּכַ ת ַא ַחת ֶׁשל ְמ ַח ְּבלִ ים
ִ
"הב לָ נָ א ַחּיֵ י ַהב לָ נָ א
צֹוע ִקים ַ
ּומ ַק ְט ְרגִ ים ,וְ ַה ְמ ַחּבְ לִ ים ֲ
ְ
ְמזֹונֵ י" ִ(ּתּקּונֵ י ז ַֹהר ִּתיּקּון ו' ַדף כבּ .).כִ י הּוא ַהּבַ עַ ל ֲעבֵ ָרה,
ַהיְ נּו ֶׁשהּוא ַה ַּבעַ ל ֶׁשל ָה ֲע ֵב ָרה ,וְ ָצ ִריְך לִ ֵּתן לָ ֶהם ַחּיֵ י
ּומזֹונֵ י.
ְ
 .120בתקוני זוהר (תיקון כ"א דף סב ,):איתאּ :כָ ל ַמלְ ֲאכֵ י
צֹוע ִקים ּבְ ִמ ְׁש ָמ ָרה ִּתנְ יָ ינָ א ְדלֵ ילְ יָ א,
ַחּבָ לָ ה ְד ִאינּון ּכְ לָ בִ ים ֲ
וחין וְ נָ ְב ִחין וְ ָא ְמ ִרין ַהב ַהבְּ .ד ִאינּון ִמ ִּס ְט ָרא
ִאינּון ָצוְ ִ
לּוקה
יהּנָ ם ַסם ַה ָּמוֶ תְּ ,ד ִא ְּת ַמר ֵּביּה (משלי ל טו) "לַ ֲע ָ
ְדגֵ ִ
ְׁש ֵּתי בָ נֹות ַהב ַהב"[ .תרגום :וְ כָ ל ַמלְ ֲאכֵ י ַחּבָ לָ ה ֶׁש ֵהם
צֹוע ִקים ַּב ִּמ ְׁש ֶמ ֶרת ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֶׁשל ַהּלַ יְ לָ הֵ ,הם
ּכְ לָ ִביםֲ ,
אֹומ ִרים ַהב ַהבִ ,מּׁשּום ֶׁש ֵהם ִמ ַּצד
נֹוב ִחים וְ ְ
צֹווְ ִחים וְ ְ
לּוקה ְׁש ֵּתי ָבנֹות
יהּנֹםַ ,סם ַה ָּמוֶ תֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ָּבּה "לַ ֲע ָ
ַהּגֵ ִ
ַהב ַהב"].
 .121לשון זו היא על פי התקוני זוהר (תיקון ו' דף
כב ).וכמבואר ענין זה בתומר דבורה (פרק א' מדה ב'),
וז"ל :לא יעשה האדם עון שלא יברא משחית ,כדתנן
'העובר עבירה אחת קנה לו קטיגור אחד' ,והרי אותו
קטיגור עומד לפני הקב"ה ואומר פלוני עשאני ,ואין
בריה מתקיימת בעולם אלא בשפעו של הקב"ה ,והרי
המשחית הזה עומד לפניו ,ובמה מתקיים ,הדין נותן
שיאמר הקב"ה איני זן משחיתים ילך אצל מי שעשאו
ויתפרנס ממנו ,והיה המשחית יורד מיד ונוטל נשמתו
או כורתו או נענש עליו כפי עונשו עד שיתבטל
המשחית ההוא ,ואין הקב"ה עושה כן אלא נושא
וסובל העון ,וכמו שהוא זן העולם כולו זן ומפרנס
המשחית הזה ,עד שיהיה אחד משלשה דברים :או
שישוב החוטא בתשובה ויעכלהו ויבטלהו בסגופיו,
או יבטלהו שופט צדק ביסורים ומיתה ,או ילך בגיהנם
ושם יפרע חובו.
 .122פרפראות לחכמה (אות ט') ,וז"ל :כל היסורים
והצרות ששולח השם יתברך על האדם חס ושלום
בפרט או בכלל ,הכל הוא רק בכדי לשבר על ידי זה
עזות הגוף ולעוררו בתשובה ,בכדי שתוכל הנשמה
להתקרב אליו ולהאיר לו אשר זה שלמות תכליתו,
ועל כן כשבאין יסורים על האדם ,אז אין עצה
וכו' רק לצעוק אל ה' וכו' ,כמו שכתוב (תהלים קז,
יהם יַ ִּצילֵ ם",
צּוקֹות ֶ
ֵ
ו) "וַ ּיִ ְצ ֲעקּו ֶאל ה' ַּב ַּצר לָ ֶהם ִמ ְּמ

כי על ידי הקולות של הצעקות – ממילא נשבר עזות
הגוף ואז ניצולין ממילא מכל הצרות .אמנם לפי זה,
צריך להיות הצעקה העיקר רק על ענין זה ,שגבר
עזות הגוף כל כך עד שאין הנשמה יכולה להתקרב
אליו ונתרחק מה' יתברך על ידי זה מאוד ,וזה גרם כל
הצרות בגשמיות בכדי לשבר על ידי היסורים על כל
פנים עזות הגוף ,נמצא מובן ממילא שצריכין לצעוק
רק על זה .מה שאין כן אם אינו נתעורר בתשובה
על ידי היסורים להשתדל מעתה לשבר עזות הגוף,
ושיהיה כל צעקותיו על ענין זה ,רק גם בשעת היסורין
הוא צועק רק להנצל מן היסורין עצמן ושיהיה לו
פרנסה בריוח וכל טוב ,על זה אמרו רז"ל בתיקונים
(תיקון ו' דף כב' ).צווחין ככלבין הב לן חיי הב לן מזוני'
– ככלבים דייקא בחינת (ישעיה נו ,יא) "וְ ַהּכְ לָ ִבים עַ ּזֵ י
נֶ פֶ ׁש" ,כי חסרון הפרנסה ושאר היסורין כיוצא בזה בא
רק לשבר עזות הגוף ,וכאן שאינו נתעורר על ידי זה
לצעוק הוא גם כן על זה – לשבר עזות הגוף רק הוא
צועק כפשוטו על חסרונותיו ,נמצא שהצעקות אלו
בעצמן הם גם כן רק מבחינת עזות הגוף שזה בחינת
צווחין ככלבין ,עכ"ל.
 .123כמבואר בדברי התומר דבורה ,שהקב"ה זן
אותם .ואף שכתב שאם אין הקב"ה זן אותם היה
המשחית שנברא מהעון ,יורד ונוטל את נשמת מי
שבראו ,הכוונה היא ,שכך היה הדין ,אולם יש גם
מה שבינתים ,היינו ,שפעמים הקב"ה נותן לו ליזון
מהשפע של מי שעשה אותו ,אבל לא להמיתו.
 .124כמבואר כל זה בפרפראות לחכמה (אות י'),
וז"ל :רבינו ז"ל גילה לנו בזה מאין נמשך בחינה
זאת ,שגם בשעת הצעקה הוא צועק רק על חסרונותיו
בגשמיות ולא על התכלית האמת ,שרק בשביל זה באו
עליו היסורים .ענין זה בא מחמת שהנשמה נתרחקה
כל כך מהגוף ,והגוף גבר בעזות כל כך ,עד שאינו
בבחינת בשר להנשמה שהוא בחינת העצם .על כן
אפילו כשנתעורר איזה קול דקדושה שהוא קול
הצעקה שהוא בעצמו צועק ,וכל הקולות דקדושה
נמשכין רק מצד הארת הנשמה כנ"ל ,אבל מחמת
שנתעורר כנגדו קול הברה שהוא קול המחבלים
שנבראו על ידי עוונותיו ,והם צועקים גם כן 'הב
לן חיי הב לן מזוני' .וכשאין מתגבר ומתעורר קול
דקדושה ,אז הם נחים ,אבל כשנתעורר קול דקדושה
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'אין ֲענִ ָ ּיה ֶא ּלָא לְ ׁש ֹון ְצ ָע ָקה'
"אם ֲע ֹונֵינ ּו ָענ ּו בָ נוּ" ֵ -
ְוזֶה ְּב ִחינַ ת (יִ ְר ְמיָ ה יד ,ז) ִ
שה,
קול ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
עו ֵרר ֹ
ש ִ ּנ ְת ֹ
תוכֵ נ ּו ַמ ּ ָמ ׁש ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
צו ֲע ִקין ּ ָבנ ּו ְּב ֹ
שהָ ֲע ֹוו ֹנות ֹ
ה ד"ה וענית] ,ובגמ' סוטה לב ,):הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
שלּ ֹא הָ יָ ה
את ֵאלַי לְ הַ זְ ִּכיר ֶאת ֲע ֹונִ י" ,הַ יְ נוָּ ּ :כל זְ ַמן ׁ ֶ
"ב ָ
ש ּ ָכתוּב ֵאצֶ ל הַ ָּצ ְר ִפית ְ(מלָ כִ ים א' יז ,יח) ּ ָ
מו ׁ ֶ
ו ְּכ ֹ
ְ
ְ
עו ֵרר
ש ִ ּנ ְת ֹ
נָחיםַ ,אך ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
ש ּל ָּה ִ
שה ֹגובֶ ֶרת ּ ָכל ּ ָכך ,הָ י ּו הָ ֲע ֹו ֹנות ׁ ֶ
שם ֵאלִ ָ ּיהוְּ ,ולֹא הָ יְ ָתה הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
ָׁ
"אם ֲע ֹונֵינ ּו ָענ ּו
עו ְר ִרים ֲע ֹוו ֹנו ֶתיהָ לִ ְצעֹק וּלְ ַק ְט ֵרג ָעלֶיהָ ְ .וזֶה ּו ִ
שת ֵאלִ ָ ּיהוּ ,הָ י ּו נִ זְ ּ ָכ ִרים ְונִ ְת ֹ
שם ְק ֻד ּ ׁ ַ
ָׁ
(עיין רש"י פ' כי תבא [דברים כו,
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"אם ֲעוֹ ֵנינ ּו ָענ ּו בָ נוּ" ֵ ,אין ֲענִ ָ ּיה ֶא ּ ָלא לְ ׁש ֹון ְצ ָע ָקה  ,הַ יְ נ ּו
ְוזֶה ְּב ִחינַ ת הכתוב (ירמיה יד ,ז)ִ :
תוכֵ נ ּו
צו ֲע ִקין ּ ָבנ ּו שזהו 'קול הברה' ,שהמקטרגים צועקים' :הב לן מזוני הב לן חיי'ְּ ,ב ֹ
ֶׁ
ֹנות ֹ
שהָ ֲעו ֹ
ש ּ ָכתוּב ֵאצֶ ל הַ ָּצ ְר ִפית שאמרה לאליהו ,כשהתאכסן
מו ׁ ֶ
שה .ו ְּכ ֹ
קול ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
עו ֵרר ֹ
ש ִ ּנ ְת ֹ
ַמ ּ ָמ ׁשַ ,על יְ ֵדי ׁ ֶ
127
את ֵא ַלי לְ הַ זְ ִּכיר ֶאת ֲעוֹנִ י"  .וקשה ,הרי אליהו לא הזכיר את
"ב ָ
אצלה ומת בנה (מלכים א' יז ,יח)ָ ּ :
עוונותיה ,ובודאי שלא קטרג עליה ,אחרי כל החסד שעשתה אתו להאכילו בזמן הרעב ,אלא הַ יְ נוָּ ּ ,כל
ש ּל ָּה נָ ִחיםַ ,א ְך
גובֶ ֶרת ּ ָכל ּ ָכ ְך בביתה ,הָ י ּו הָ ֲע ו ֹֹנות ׁ ֶ
שה ֹ
שם ֵאלִ ָ ּיהוְּ ,ולֹא הָ יְ ָתה הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
שלּ ֹא הָ יָ ה ׁ ָ
זְ ַמן ׁ ֶ
עוק וּלְ ַק ְט ֵרג ָעלֶיהָ ,
ֹנו ֶתיהָ לִ ְצ ֹ
עו ְר ִרים ֲעו ֹ
שת ֵאלִ ָ ּיהוּ ,הָ י ּו נִ זְ ּ ָכ ִרים ְונִ ְת ֹ
שם ְק ֻד ּ ׁ ַ
עו ֵרר ׁ ָ
ש ִ ּנ ְת ֹ
ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
כי כשהמקטרגים והמשחיתים מרגישים בקדושה שנתרבתה ,הם מבינים שבודאי תהיה כאן התעוררות
גדולה לתשובה שלמה ,שכן הם מרגישים את קול העזות של הקדושה שנתעוררה ,ולכן הם מתעוררים
כנגדו כדי לבלבלו ב'קול הברה'  -שהם צועקים על חייהם ומזוונתיהם.
  מקורות ועיונים  

שהוא קול הצעקות הנ"ל ,שעל ידם זוכין לשבר עזות
הגוף ,וכשיזכה לזה לשבר עזות הגוף בשלמות אזי
ממילא יהיו כלין ואובדין כל המחבלין הנ"ל על ידי
תשובתו השלמה ,על כן הם נתעוררין אז לקטרג עליו
ולצעוק כנגדו בקולותיהם 'הב לן חיי הב לן מזוני',
ובזה מבלבלין את דעתו עד שגם הוא בעצמו אינו
זוכה לשמוע הקול דקדושה שלו רק קול הברה ,היינו
שגם הוא אינו צועק על ענין התכלית האמת שיזכה
לשבר עזות הגוף ולקבל הארת הנשמה בשלמות ,רק
גם הוא צועק רק על חסרונותיו הגשמיות וצרכי גופו,
ואז הקולות שלו בעצמן הם בחינת עזות הגוף בחינת
צווחין ככלבין הנ"ל ,שזה בחינת שאינו שומע הקול
דקדושה רק הקול הברה שהם הקולות של המחבלים
הנ"ל ,על כן אינו מתעורר בתשובה בצעקתו ,רק צועק
למלאות חסרונות הגוף .וממילא מובן כפי הנ"ל ,כי
על ידי קולות כאלו קשה להנצל מן היסורים ולקבל
ישועה ,כי עיקר הישועה שבאה על ידי הצעקות,
הוא מחמת כי על ידי הצעקה עצמה נשבר עזות
גופו ,וממילא אין צורך להיסורים וניצול מהם ,מה
שאין כן על ידי קולות הנ"ל שהוא בחינת ששומע
רק 'קול הברה' ,והם בעצמם בחינת עזות הגוף ,ואיך

יהיה ניצול על ידם מהיסורים שבאו עליו רק בשביל
לשבר עזות גופו .וזה שצועק ירמיה הנביא על ענין זה
"אם ֲעוֹנֵ ינּו עָ נּו בָ נּו" שהעוונות צועקין בתוכינו – שזה
ִ
בחינת 'קול הברה' הנ"ל ,ועל ידי צעקות כאלו בודאי
קשה לקבל ישועה כנ"ל ,אף על פי כן "ה' ֲע ֵׂשה לְ ַמעַ ן
ְׁש ֶמָך" – ותרחם עלינו למענך לבד ,עכ"ל.
"אם ֲעוֹנֵ ינּו עָ נּו ָבנּו ה' ֲע ֵׂשה
 .125הפסוק במילואו ִ
לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָך ּכִ י ַרּבּו ְמׁשּוב ֵֹתינּו לְ ָך ָח ָטאנּו" ,ופירש"י:
אם העוונות שלנו מעידים עלינו שחטאנו ,אזי תרחם
עלינו למען השם הגדול שיַ ָצא לך שאתה מושל בכל
ואנחנו עמך וצאן מרעיתך.
 .126רש"י ריש פרשת כי תבוא (דברים כו ,ה) ,וז"ל:
"וְ עָ נִ ָית" – לשון הרמת קול ,ע"כ .ומקורו מהגמ'
בסוטה (דף לב.):
 .127שם היה המעשה ,שאליהו הנביא העניש את
אחאב ואמר לו אם יהיה השנים האלה טל ומטר,
ואז נצטוה אליהו לילך צרפתה ,ששם נצטוותה אשה
אלמנה שתכלכל אותו ,וכתוב (מלכים א' יז ,יז-יח) "וַ יְ ִהי
ַא ַחר ַה ְּדבָ ִרים ָה ֵאּלֶ ה ָחלָ ה ּבֶ ן ָה ִא ָּׁשה ּבַ ֲעלַ ת ַהּבָ יִ ת וַ יְ ִהי
ֹאמר
נֹות ָרה ּבֹו נְ ָׁש ָמה ,וַ ּת ֶ
ָחלְ יֹו ָחזָ ק ְמאֹד עַ ד ֲא ֶׁשר ֹלא ְ
את ֵאלַ י לְ ַהזְ ּכִ יר
ֹלהים ּבָ ָ
ֶאל ֵאלִ ּיָ הּו ַמה ּלִ י וָ לָ ְך ִאיׁש ָה ֱא ִ
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שהֵ ,אין ָאנ ּו ֹזו ִכין
קול ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
צו ֲע ִקים ֵאיזֶה ֹ
ש ָאנ ּו ֹ
תוכֵ נוּ .וַ אֲ ִפלּ ּו ְּכ ׁ ֶ
צו ֲע ִקין ְּב ֹ
שהָ ֲע ֹוו ֹנות ֹ
בָ נוּ" ֶ ׁ -
קול הָ ֲע ֹוו ֹנות
שהוּא ֹ
קול הֲבָ ָרהֶ ׁ ,
דו ַעזּוּת הַ גּ וּףִּ ,כי ִאם ֹ
ש ּ ֵבר ַעל יָ ֹ
מו ,לְ ׁ ַ
שה ְּב ַע ְצ ֹ
קול ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
לִ ְׁשמ ַֹע ֹ
ש ַא ּ ָתה ְּב ַע ְצ ְמךָ
ָ
שה לְ ַמ ַען ְׁשמֶ ך" ֶ ׁ -
תוכֵ נוּ" :ה' ֲע ׂ ֵ
צו ֲע ִקים ְּב ֹ
שהְ ,והֵ ם ֹ
קול ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
עו ְר ִרין נֶגֶד ֹ
ש ִ ּנ ְת ֹ
ֶׁ
שה לְ ַמ ַען ִׁש ְמ ָך ו ְּת ַרחֵ ם ָעלֵינ ּו לְ ַמ ַענְ ָך לְ בַ ד.
ּ ַת ֲע ׂ ֶ
מו הַ ּנַ"לַ ,רק
ינו ׁש ֹומֵ ַע הַ קּ ֹול ְּב ַע ְצ ֹ
שהוּא ְּב ִחינַת הָ ֶעצֶ ם ,אֲ זַי ֵא ֹ
שר לְ הֶ חָ כָ םֶ ׁ ,
ינו ִּב ְב ִחינַת ּ ָב ָׂ
ש ֵא ֹ
ו ְּכ ׁ ֶ
עו ְר ִרים ִמזֶּה הַ קּ ֹול.
ש ִ ּנ ְת ֹ
קול הָ ֲע ֹוו ֹנות ׁ ֶ
הַ קּ ֹול הַ הֲבָ ָרה ,הַ יְ נ ּו ֹ
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'קול
צו ֲע ִקים ֵאיזֶה ֹ
ש ָאנ ּו ֹ
תוכֵ נוּ ,וַ אֲ ִפלּ ּו ְּכ ׁ ֶ
צו ֲע ִקין ְּב ֹ
ֹנות ֹ
שהָ ֲעוו ֹ
"אם ֲעוֹנֵינ ּו ָענ ּו בָ נוּ" – ׁ ֶ
ְוזֶהוִּ :
'קול
דו ַעזּוּת הַ גּ וּףִּ ,כי ִאם ֹ
ש ּ ֵבר ַעל יָ ֹ
מו ,לְ ׁ ַ
שה ְּב ַע ְצ ֹ
קול ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
מו ַע ֹ
שה'ֵ ,אין ָאנ ּו ֹזו ִכין לִ ְׁש ֹ
ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
תוכֵ נ ּו 'הב לן חיי הב
שהוּא ֹ
הֲבָ ָרה'ֶ ׁ ,
צו ֲע ִקים ְּב ֹ
שהְ ,והֵ ם ֹ
קול ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
עו ְר ִרין נֶגֶ ד ֹ
ש ִ ּנ ְת ֹ
ֹנות ׁ ֶ
קול הָ ֲעוו ֹ
לן מזוני' ,דהיינו ,שהם מבלבלים את הצעקה דקדושה שלנו שבאה מתוך היסורים והתשובה  -כדי להאנח
ולשבר את עזות הגוף ,והופכים אותה להיות צעקה על היסורים והמחסור בלבד ולא צעקה של תשובה.
שה לְ ַמ ַען ִׁש ְמ ָך
ש ַא ּ ָתה הקב"ה ְּב ַע ְצ ְמ ָך ּ ַת ֲע ׂ ֶ
שה לְ ַמ ַען ְׁשמֶ ָך" – ׁ ֶ
אולם ,אנחנו מבקשים בכל אופן" :ה' ֲע ׂ ֵ
128
ו ְּת ַרחֵ ם ָעלֵינ ּו לְ ַמ ַענְ ָך לְ בַ ד לגאול אותנו מהיסורים והצרות שלנו .

ּומכיון שנתבאר ,שמיד שיש 'קול דקדושה' ע"י תוכחת החכם ,מתעורר 'קול הברה' שהוא קול עוונותיו ,לכן
מו
ינו ׁש ֹומֵ ַע הַ קּ ֹול של החכם ְּב ַע ְצ ֹ
שהוּא ְּב ִחינַ ת הָ ֶעצֶ ם ,אֲ זַי ֵא ֹ
שר' לְ הֶ חָ כָ םֶ ׁ ,
'ב ָׂ
ינו ִּב ְב ִחינַ ת ּ ָ
ש ֵא ֹ
ְכ ׁ ֶ
עו ְר ִרים לצעוק ִמזֶּה הַ קּ ֹול של החכם
ש ִ ּנ ְת ֹ
ֹנות של האדם ׁ ֶ
קול הָ ֲעוו ֹ
הַ ַּנ"לַ ,רק הַ קּ ֹול הַ הֲבָ ָרה ,הַ יְ נ ּו ֹ
וכנ"ל ,וממילא לא נשברת עזות הגוף ,אלא ,אדרבה מתגברת היא יותר ,כי מעתה הוא רק צועק על יסוריו
וחסרונותיו הגשמיים ,בלי להתעורר לתשובה כלל ,ונעשה ככלב הצועק 'הב לן חיי הב לן מזוני'.
לאחר שביאר ,שאחד מקולות העזות דקדושה הוא 'קול שופר' ,וכמו כן ,הוא קול הנשמה של האדם המעורר אותו
ל'קול אנחה' לשבר את הגוף .וכן החכם ,שהוא בחינת נשמה לשאר האנשים ,ג"כ מעורר את האדם בתוכחתו
לתשובה ,וכל זה הוא בחינת 'קול שופר' .גם ביאר ,כשקולות דקדושה אלו נשמעים לגוף ,אזי מתעורר כנגדם 'קול

  מקורות ועיונים  

ֶאת ֲעוֹנִ י ּולְ ָה ִמית ֶאת ּבְ נִ י" ,ופירש"י שם" :לְ ַהזְ ּכִ יר ֶאת
ֲעוֹנִ י" ,עד שלא באת אלי ,היו שוקלין מעשי ומעשה
עירי ,והייתי ראוי לנס ,משבאת לכאן ,לא נחשבתי
לכלום ,ואין צדקתי ניכרת .וכן בלוט הוא אומר
(בראשית יט ,יט)" :וְ ָאנֹכִ י ֹלא אּוכַ ל לְ ִה ָּמלֵ ט ָה ָה ָרה" –
אצל אברהם ,שלא תהא זכותי נזכרת אצלו (בראשית
רבה נ ,יא) ,ע"כ .אמנם ,רבינו מפרש כפשוטו של מקרא
"לְ ַהזְ ּכִ יר ֶאת ֲעוֹנִ י" – שכן יש איזה עון ,ולא רק שאין
מעשיה כמו מעשיו של אליהו ,ומסביר טעם הדבר
מדוע דוקא עכשיו כשבא אליהו נזכרים עוונותיה.
 .128בפרפראות לחכמה (אות י"א) ,הקשה וז"ל :יש
להבין ,אם כן מאחר שהגוף עז כל כך עד שאינו
נשבר עזותו על ידי הקולות ,רק אדרבה הקולות
בעצמן הם רק על צרכי גופו לבד ,ואם כן ,אם השם

יתברך ירחם עלינו למען שמו לבד ויושיע לנו גם
בגשמיות ,ויסיר ממנו כל היסורין ,כי אז ודאי יתגבר
הגוף בעזות יתירה עוד ,ואם כן קשה וכי זה הוא
הרחמנות באמת שירחם עליו ה' למען שמו – והאדם
ישאר בעזות גופו לעולם חס ושלום .וי"ל ,שהכרח
לומר שירמיה עצמו התפלל על זה ,שיעשה ה'
יתברך למען שמו בדבר זה עצמו ,ויתן בלבנו שנזכה
להטות אזנינו היטב לקול דקדושה בעצמו ,ולא לקול
ההברה ,ואף על פי שאין אנחנו בבחינת בשר (לנשמה,
או לחכם) ,אף על פי כן נזכה לשמוע הקול דקדושה
בעצמו שהוא רק מצד הארת הנשמה ,ועל ידי זה יהיה
נשבר עזות הגוף ,ואז ממילא ננצל מכל היסורים,
ונזכה לקבל ישועה שלימה גם בגשמיות( .וראה שם
פירוש נוסף).
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"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  ז
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

תו ֵק ַע
בור ּ ַת ְח ִּתי ֹּות"ְ ,והוּא ִמ ְת ַא ּנֵחַ ְו ֹ
"ש ּ ַתנִ י ְּב ֹ
ינות ְ(ּת ִהּלִ ים פח ,ז) ׁ ַ
בור'ְּ ,ב ִח ֹ
ְוזֶה (רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה כז' ):הַ ּת ֹו ֵק ַע ְּב ֹ
יָצא'  -הַ יְ נ ּו
ש ַמעָ ,
קול ׁש ֹופָ ר ׁ ָ
'אם ֹ
שר; ִ
ש ֵאינָ ם ִּב ְב ִחינַת ּ ָב ָׂ
עו ְמ ִדים ּ ַבחוּץ' ֶ ׁ -
'או ָתם הָ ֹ
ַעל זֶה; ֹ
ְ
ש ַמע ,לֹא יָצָ א'ַ ּ ,כ ּנַ"ל.
קול הֲבָ ָרה ׁ ָ
שלּ ֹו; ְ'ו ִאם ֹ
ש ּיוּכַ ל לָצֵ את ִמ ּת ֹוך הָ ָרע ׁ ֶ
ֶׁ
חוק ּ ָכל ּ ָכךְ
שהַ גּ וּף ָר ֹ
שרֶ ׁ ,
ינו ִּב ְב ִחינַת ּ ָב ָׂ
ינו ׁש ֹומֵ ַעִ ,אם ֵא ֹ
מוֵ ,א ֹ
קול ַאנְ חַ ת הָ ָא ָדם ְּב ַע ְצ ֹ
נִ ְמצָ אֵ ּ ,בין ֹ
קול ַאנְ חַ ת הֶ חָ כָ ם,
תו; ְוכֵ ן ֹ
קול ַאנְ חָ ֹ
ינו ׁש ֹומֵ ַע ֹ
שר ,וַ אֲ זַי ֵא ֹ
ינו ִּב ְב ִחינַת ּ ָב ָׂ
ש ֵא ֹ
ש ָמהַ ,עד ׁ ֶ
מֵ הָ ֶעצֶ ם הַ ְ ּנ ׁ ָ
קול הֲבָ ָרה ּ ַכ ּנַ"ל:
לוִּ ,כי ִאם ֹ
קו ֹ
ינו ׁש ֹומֵ ַע ֹ
שר לְ הֶ חָ כָ םֵ ,א ֹ
ינו ִּב ְב ִחינַת ּ ָב ָׂ
ִאם ֵא ֹ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   
ְ
ְ
הברה' – שהם קול העוונות .עתה ילביש ענין זה בדברי המשנה בראש השנה'ַ :ה ּתוֹ ֵק ַע לְ תוֹ ך ַהבּ וֹ ר אוֹ לְ תוֹ ך ַהדּ וּת
אוֹ לְ תוֹ ְך ַה ּ ִפ ּ ָטסִ ,אם 'קוֹ ל ׁשוֹ ָפר' ׁ ָש ַמע – יָ ָצא ,וְ ִאם 'קוֹ ל ֲה ָב ָרה' ׁ ָש ַמע – לֹא יָ ָצא.

בור
"ש ּ ַתנִ י ְּב ֹ
ינות הכתוב (תהלים פח ,ז)ַ ׁ :
בור' ,129הוא ְּב ִח ֹ
ְוזֶה שאמרה המשנה (ר"ה כז' :):הַ ּת ֹו ֵק ַע ְּב ֹ
תו ֵק ַע ַעל זֶה ,כפי
ּ ַת ְח ִּתי ֹּות"  -שהגוף עז וחזק בתאוות ,ונלכד בבור של היצר הרעְ ,והוּא ִמ ְת ַא ּנֵחַ ְו ֹ
שנתבאר ,ש'קול שופר' הוא בחינת 'קול אנחה' ,שהנשמה נאנחת ,וזה יכול להיות בשני אופנים ,או בפרטיות
שהאדם בעצמו נאנח על עוונותיו ,או בכלליות שהחכם מוכיחו  -כי החכם הוא בחינת נשמה לסובבים
שר' ,כי הגוף התרחק כל כך מהנשמה
'ב ָׂ
ש ֵאינָ ם ִּב ְב ִחינַ ת ּ ָ
עו ְמ ִדים ּ ַבחוּץֶ ׁ ,
או ָתם הָ ֹ
אותו .הדין הוא :ש ֹ
קול
'אם ֹ
(בין בנשמתו הפרטית ובין מנשמת החכם הכללית) ,עד שאינו בבחינת 'בשר' לנשמה ,ולכן נקרא עומד בחוץ'ִ ,
ש ַמע' ,דהיינו ,שבכל אופן הגוף שמע את 'קול האנחה' ,130ע"י שהכריח את עצמו הרבה – 'יָ ָצא',
ׁש ֹופָ ר ׁ ָ
ְ
ש ַמע' ,דהיינו ,שהגוף שמע
קול הֲבָ ָרה ׁ ָ
שלּ ֹו ולשבר עזות גופו'ְ ,ו ִאם ֹ
ש ּיוּכַ ל לָצֵ את ִמ ּת ֹוך הָ ָרע ׁ ֶ
הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
רק קול הברה – 'לֹא יָ צָ א'ַ ּ ,כ ַּנ"ל ,שאינו יכול לצאת מתוך הרע שלו ולשבר עזות גופו.
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 .129פשט המשנה :התוקע בבור ,אם 'קול שופר'
שמע – יצא ,ואם 'קול הברה' שמע לא יצא ,והביאור
הוא ,שמי שעומד מחוץ לבור ,אם שמע רק את ההד
של השופר ,הנעשה על ידי דפנות הבור ולא את קול
השופר עצמו ,לא יצא ידי חובת תקיעת שופר – כי לא
שמע תקיעת שופר אלא קול אחר .ורבינו מבאר כוונת
המשנה בפנימיות.
 .130קשה ,שאם הוא עומד בחוץ ,הרי הוא בודאי
שומע 'קול הברה' ,ואיך אמר 'אם קול שופר
שמע' – היינו 'קול אנחה' .ועל קושיא זו כבר רמז
רבינו ,כמסופר בחיי מוהר"ן (אות י"ז) ,וז"לּ :כְ ֶׁש ָא ַמר
עֹומ ִדים ּבַ חּוץ'ָ ,א ַמר
אֹותם ָה ְ
ּתֹוקעַ ּבַ ּבֹור ָ
ָהעִ נְ יָ ן 'עַ ל ַה ֵ
אֹורהּ ,כִ י ָׁשם ְמב ָֹאר ֶׁש ִּמי
ְּבעַ ְצמֹו ֶׁשּיֵ ׁש ָּבזֶ ה ֻק ְׁשיָ א לִ כְ ָ
ֶׁש ֵאינֹו ּבִ בְ ִחינַ ת ּבָ ָׂשר – ֵאינֹו יָ כֹול לִ ְׁשמֹעַ ַהּקֹול ּבְ עַ ְצמֹו
ּומ ָב ֵאר זֶ ה ְּבתֹוְך ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶׁש ָא ְמ ָרה
ּכִ י ִאם קֹול ֲה ָב ָרהְ ,
ִ'אם קֹול ׁשֹופָ ר ָׁש ַמע וְ כּו' וְ ִאם קֹול ֲהבָ ָרה ָׁש ַמע' וְ כּו'.
אֹותן
אֹורהֲ ,הֹלא ִהזְ ּכִ ָירה ַה ִּמ ְׁשנָ ה ִּב ְת ִחּלָ ה ָ
וְ ָק ֶׁשה לִ כְ ָ
עֹומ ִדים ּבַ חּוץ ִאם קֹול ׁשֹופָ ר ָׁש ַמע וְ כּו'ּ ,ופֵ ֵרׁש ַרּבֵ נּו
ָה ְ

עֹומ ִדים ַּבחּוץ
'אֹותם ָה ְ
ָ
זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ָׁשם ְּבעַ ְצמֹו,
אֹותם
ֶׁש ֵאינָ ם ִּב ְב ִחינַ ת ָּב ָׂשר' וְ כּו' ,וְ ִאם ּכֵ ן ָק ֶׁשה ֵאיְך ָ
עֹומ ִדים ַּבחּוץ ֶׁש ֵאינָ ם ִּב ְב ִחינַ ת ָּב ָׂשר יְ כֹולִ ים לִ ְׁשמֹעַ
ֶׁש ְ
ַהּקֹול ּבְ עַ ְצמֹו ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַ ת קֹול ׁשֹופָ ר ,וְ ֵאיְך ָא ַמר ַה ַּתּנָ א
עֹומ ִדים ַּבחּוץ ֶׁש ֵאינָ ם ִּב ְב ִחינַ ת ָּב ָׂשר ִ'אם
אֹותם ָה ְ
עַ ל ָ
אֹותם ֶׁש ֵאינָ ם ּבִ בְ ִחינַ ת ּבָ ָׂשר
קֹול ׁשֹופָ ר ָׁש ַמע' וְ כּו'ֲ ,הֹלא ָ
ֵאינָ ם יְ כֹולִ ים לִ ְׁשמֹעַ ַהּקֹול ּבְ עַ ְצמֹו וְ כּו'ֲ .אבָ ל ֹלא ּבֵ ֵאר
דֹוׁשה:
יחתֹו ַה ְּק ָ
ָהעִ נְ יָ ן לְ ָת ֵרץ זֹאת ּבְ פֵ רּוׁשַ ,רק ָא ַמר ּבְ ִׂש ָ
ֲ'הֹלא ּגַ ם ּכֵ ן ֵאין ְמבִ ינִ ים עִ נְ יָ ן ַהּנַ "ל'.
ַאְך ִמ ְּדבָ ָריו מּובָ ן ֶׁשּיֵ ׁש ּבָ זֶ ה עִ נְ יָ ן ּבְ גֹו .וְ ַהּנִ ְר ֶאה ִמ ְּדבָ ָריו
הּואֶׁ ,שּגַ ם ִמי ֶׁש ֵאינֹו זֹוכֶ ה ֲע ַדיִ ן לִ ְהיֹות ָקרֹוב לְ ַהּנְ ָׁש ָמה
ּולְ ַה ַּצ ִּדיק ָה ֱא ֶמת ִּב ְב ִחינַ ת ָּב ָׂשר ַהּנַ "לַ ,אף עַ ל ּפִ י כֵ ן
יטב ְּבכ ַֹח
יטב ֵה ֵ
יח עַ ְצמֹו ַה ְר ֵּבה וְ יַ ֶּטה ָאזְ נֹו ֵה ֵ
ִאם יַ כְ ִר ַ
ּגָ דֹול לִ ְׁשמֹעַ קֹול ַהּנְ ָׁש ָמה וְ קֹול ַה ַּצ ִּד ִיקים ֲא ִמ ִּתּיִ ים ,יֵ ׁש
לֹו ּגַ ם ּכֵ ן ִּת ְקוָ ה לִ ְׁשמֹעַ קֹול ִּד ְק ֻד ָּׁשה ּבְ עַ ְצמֹוַ ,רק ֶׁש ָּצ ִריְך
יטב .וְ הּוא ַמ ָּמׁש ּכְ מֹו ּבְ עִ נְ יַ ן ִּדין ַה ִּמ ְׁשנָ ה
לְ ַהּטֹות ָאזְ נֹו ֵה ֵ
ּתֹוקעַ
ַהּנַ "ל לְ עִ נְ יַ ן קֹול ׁשֹופָ ר ִּבפְ ִׁשיטּותֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ְּבבֹורְּ ,בוַ ַּדאי ֵאינֹו ָצ ִריְך ַה ְב ָחנָ ה ִאם קֹול ׁשֹופָ ר ָׁש ַמע
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שה ְּב ִחינַת
ש ּ ֵמ ׁש ֶאת הֶ חָ כָ ם ,נַ ֲע ׂ ֶ
ש ּ ְמ ׁ ַ
ּשַ ,על יְ ֵדי ׁ ֶ
שר'  -הוּא ַעל יְ ֵדי הַ ּ ִׁש ּמו ׁ
'ב ָׂ
ָבוא לִ ְב ִחינַת ּ ָ
ח ְול ֹ
שה הַ גּ וּף ְּב ִחינַת
ש ָמה ּ ַב ֲע ִׂש ּיַת ִמ ְצ ֹוות ַמ ֲע ִׂשי ֹּות ,נַ ֲע ׂ ֶ
ש ּ ֵמ ׁש הַ גּ וּף לְ הַ ְ ּנ ׁ ָ
ש ְּמ ׁ ַ
שר לְ הֶ חָ כָ ם; ְוכֵ ן ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
ּ ָב ָׂ
ש ָמה.
שר לְ הַ ְ ּנ ׁ ָ
ּ ָב ָׂ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

חוק
שהַ גּ וּף ָר ֹ
שר' – ׁ ֶ
'ב ָׂ
ינו ִּב ְב ִחינַ ת ּ ָ
ינו ׁש ֹומֵ ַע ִאם ֵא ֹ
מוֵ ,א ֹ
קול ַאנְ חַ ת הָ ָא ָדם ְּב ַע ְצ ֹ
נִ ְמ ָצאֵ ּ ,בין ֹ
תו,
קול ַאנְ חָ ֹ
ינו ׁש ֹומֵ ַע ֹ
שר' לנשמה ,וַ אֲ זַי ֵא ֹ
'ב ָׂ
ינו ִּב ְב ִחינַ ת ּ ָ
ש ֵא ֹ
ש ָמה ַעד ׁ ֶ
ּ ָכל ּ ָכ ְך מֵ הָ ֶעצֶ ם שהוא הַ ְ ּנ ׁ ָ
ינו ׁש ֹומֵ ַע
שר' לְ הֶ חָ כָ ם ,כי הוא רחוק מאוד מהחכםֵ ,א ֹ
'ב ָׂ
ינו ִּב ְב ִחינַ ת ּ ָ
קול ַאנְ חַ ת הֶ חָ כָ םִ ,אם ֵא ֹ
ְוכֵ ן ֹ
131
ּ ַכ ַּנ"ל.
'קול הֲבָ ָרה'
לוִּ ,כי ִאם ֹ
קו ֹ
ֹ
לאחר שביא ר ,שישנם אלו הרחוקים מהנשמה ,בין בכלליות – מנשמת החכם המוכיח אותם ,ובין בפרטיות –
מנשמתם ,ואינם יכולים לשמוע את 'קול האנחה' ,כי כששומעים אותו מתעורר על ידו 'קול הברה' ,ואזי כל צעקתם
היא ככלבים הצועקים על חסרונם 'הב לן חיי הב לן מזוני' בלי לעשות תשובה .יבאר עתה ,שתקנתם היא ,שגופם
ישמש את הנשמה בין בכלליות בין בפרטיות.

שה
ש ּ ֵמ ׁשֶ 133את הֶ חָ כָ ם ,134נַ ֲע ׂ ֶ
ש ּ ְמ ׁ ַ
ּשַ ,132על יְ ֵדי ׁ ֶ
שר' הוּא ַעל יְ ֵדי הַ ּ ִׁש ּמו ׁ
'ב ָׂ
בוא לִ ְב ִחינַ ת ּ ָ
חְ .ולָ ֹ
'מ ְצ ֹוות ַמ ֲע ִׂשי ֹּות' ,שהרי
ש ָמה ּ ַב ֲע ִׂש ַ ּית ִ
ש ּ ֵמ ׁש הַ גּ וּף לְ הַ ְ ּנ ׁ ָ
ש ּ ְמ ׁ ַ
שר' לְ הֶ חָ כָ םְ .וכֵ ן ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
'ב ָׂ
ְּב ִחינַ ת ּ ָ
ש ָמה.
שר' לְ הַ ְ ּנ ׁ ָ
'ב ָׂ
שה הַ גּ וּף ְּב ִחינַ ת ּ ָ
הנשמה אינה יכולה לקיים מצוה מעשית כלשהי ללא הגוף ,ובזה נַ ֲע ׂ ֶ
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וְ ִאם קֹול ֲה ָב ָרהּ ,כִ י ְּבוַ ַּדאי ָׁש ַמע קֹול ׁשֹופָ ר ,וְ כַ ְמב ָֹאר
ּתֹוקעַ
ַּב ֻּׁשלְ ָחן עָ רּוְך (א ַֹרח ַחּיִ ים ִס ָימן תקפ"ז)ֶׁ ,ש ַרק ִמי ֶׁש ֵ
ּיֹוצאָ ,צ ִריְך ַה ְב ָחנָ ה ִאם קֹול ׁשֹופָ ר ָׁש ַמע ִאם
ְּבבֹור וְ כַ ֵ
קֹול ֲה ָב ָרה ָׁש ַמעּ .כְ מֹו כֵ ן הּוא ַמ ָּמׁש ְּבעִ נְ יָ ן זֶ ה ֶׁש ָא ַמר
ּתֹוקעַ ּבְ בֹור,
ַרּבֵ נּו זַ "ל ּבְ ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנַ "לֶׁ ,ש ַרק ִמי ֶׁשהּוא ֵ
ּומ ְת ַאּנֵ ַח וְ צֹועֵ ק עַ ל
ּתֹוקעַ ִ
ֶׁש ֻּמּנָ ח ְּבבֹור ַּת ְח ִּתּיֹות וְ ָׁשם ֵ
עֹומ ִדים ּבַ חּוץ –
אֹותם ֶׁש ְ
וֹונֹותיוֶׁ ,ש ָאז ְצ ִריכִ ים ַהבְ ָחנָ ה ָ
ֲע ָ
ֶׁש ֵאינָ ם ּבִ בְ ִחינַ ת ּבָ ָׂשרִ ,אם קֹול ׁשֹופָ ר ָׁש ְמעּו יָ ְצאּו וְ כּו',
ּכִ י ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁש ֵאינָ ם ּבִ בְ ִחינַ ת ּבָ ָׂשרִ ,אם יַ כְ ִריחּו עַ ְצ ָמם
יטב ,יּוכְ לּו לִ ְׁשמֹעַ ַהּקֹול ְּבעַ ְצמֹו ּכַ ּנַ "ל.
וְ יַ ּטּו ָאזְ נָ ם ֵה ֵ
ֲאבָ ל ִמי ֶׁשּזֹוכֶ ה ֶׁשהּוא ּבִ בְ ִחינַ ת ּבָ ָׂשרֵ ,אינֹו ָצ ִריְך ַהבְ ָחנָ ה
ּכְ לָ לּ ,כִ י ּבְ וַ ַּדאי יִ ְׁש ַמע ּבְ ִחינַ ת ַהּקֹול ׁשֹופָ ר ֶׁשהּוא ַהּקֹול
ִּד ְק ֻד ָּׁשה ּבְ עַ ְצמֹו ,וְ ָהבֵ ן.
 .131וכמו שביאר ענין זה בלקוטי עצות (עזות ג'),
חּותה ּכָ ל ּכָ ְך ,עַ ד
וז"ל :לִ פְ עָ ִמים ָה ָא ָדם ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה ּפְ ָ
ֶׁש ַהּגּוף ָרחֹוק ּכָ ל ּכָ ְך ֵמ ַהּנְ ָׁש ָמהֶׁ ,ש ֲאפִ ּלּו ּכְ ֶׁש ִּמ ְת ַאּנֵ ַח
ׁשֹומעַ ַהּקֹול ּכְ לָ ל,
וְ צֹועֵ ק לְ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְךֵ ,אין ַהּגּוף ֵ
ׁשֹומעַ ּכִ י ִאם קֹול ַה ֲה ָב ָרהּ .כִ י
ּכִ י ִמּג ֶֹדל ִרחּוקֹו ֵאינֹו ֵ
עֹורר ִמ ֶּמּנּו קֹול ְּד ִס ְט ָרא
עֹורר קֹול ִּד ְק ֻד ָּׁשהִ ,מ ְת ֵ
ּכְ ֶׁש ִּמ ְת ֵ
ּׁשֹומעַ קֹול ַה ַּצ ִּדיק
ַא ֲח ָרא וְ הּוא 'קֹול ֲה ָב ָרה' .וְ כֵ ן ּכְ ֶׁש ֵ
ׁשֹומעַ ּגַ ם ּכֵ ן עֶ ֶצם ַהּקֹולּ ,כִ י ִאם קֹול ַה ֲה ָב ָרה,
ֵאינֹו ֵ
וְ עַ ל־ּכֵ ן ֵאין נִ ְׁשּבָ ר עַ ּזּות ּגּופֹו ֲע ַדיִ ן.

 .132וזהו שאמרו בגמ' בבא קמא (דף כ ):שלפעמים
כששאלו תנא או אמורא שאלה ,הוא אומר להם
שקודם שיענה ,שישמשו אותו.
 .133בשיח שרפי קודש (ח"ד אות ל"ג) ,כתב וז"לּ :בָ זֶ ה
בֹואר ֶׁשעַ ל יְ ֵדי ַה ִּׁשּמּוׁש ֶׁש ְּמ ַׁש ֵּמׁש ֶאת ַה ַּצ ִּדיק ,עַ ל
ַה ְּמ ָ
לֹומנּוֶׁ ,שעִ ָּקר
יְ ֵדי זֶ ה ְמ ַׁשּבֵ ר עַ ּזּות ּגּופֹוָ ,א ְמרּו ַאנְ ֵׁשי ְׁש ֵ
ַה ִּׁשּמּוׁש ֶׁשּיְ כֹולִ ים ָאנּו ּכַ ּיֹום לְ ַׁש ֵּמׁש ֶאת ַר ֵּבנּו (שהוא
יח ֶׁשֹּלא יַ ּגִ יעַ לֹו עַ ל יָ ֵדינּו
בחינת החכם) ,הּוא ּבָ זֶ ה ֶׁשּנַ ְׁשּגִ ַ
ׁשּום ִּבּזָ יֹון וְ ָקלֹון ,וְ נַ ְקּפִ יד ֶׁשּיִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְתּפָ ֵאר עַ ל יָ ֵדינּו
ֵׁשם ַר ֵּבנּו ,עכ"ל .ונראה פשוט ,שגם אם נותן צדקה
לכל ענייני רבינו ,כגון צדקה להחזקת הציון הקדוש,
או לתלמידי חכמים ההולכים בתורת רבינו – שע"י
הצדקה מתרבה תורת רבינו בעולם ,ועלית על כולנה
הוא הדפסת הספרים (כמו שאמר מוהרנ"ת) ,בודאי שבכל
זה זוכה לשמש את הצדיק .וכן בכל דרך שמפרסם את
תורת הצדיק הן בעל פה והן בשאר דרכים ,הכל נקרא
שימוש הגוף שלו לצדיק.
 .134בפרפראות לחכמה (על הש"ס מגילה כח :בד"ה
בעובדא דריש לקיש) ,כתב וז"ל :ובזה מובן מה שכינו
רז"ל (ע' ברכות מז ):לימוד הגמרא ופירוש טעמי
המשניות לאמיתתן בשלמות בשם 'שימוש תלמידי
חכמים' ,וכמו שאמרו רז"ל (שם) 'איזהו עם הארץ כל
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שר הַ ִ ּנ ּמ ֹול הַ ּנַ"ל נִ ְׁשלָם
שר ֶא ּ ֵתן" ִ -מ ּ ָב ָׂ
ּשלַיִ ם ְמבַ ּ ׂ ֵ
"ולִ ירו ׁ ָ
שר ּ ַב ְּב ִחינָה הַ זֹּאתָ ,אז (יְ ַׁשעְ יָ ה מא ,כז) ְ
שהַ ּ ָב ָׂ
ו ְּכ ׁ ֶ
שה
ש ִהיא ְּכלָלִ ּיוּת הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
לָבוא לֶאֱ מוּנָ הֶ ׁ ,
ֹ
שז ֹּו ִכין
"ק ְריָ ה נֶאֱ ָמנָ ה" ָ(ׁשם א ,כא) ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ש ִהיא ִ
ּשלַיִ םֶ ׁ ,
יְ רו ׁ ָ
שה,
שר לְ ִה ְת ָק ֵרב אֲ לֵיהֶ ם ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
יקי הַ ּד ֹור הָ אֲ ִמ ִּת ִּייםֶ ׁ ,
ש ּ ְמ ַק ְּבלִ ין ִמ ַּצ ִ ּד ֵ
ֶׁ
שהוּא ְּב ִחינַת
ש ְּב ִרין ַעזּוּת ְ ּד ִס ְט ָרא ַאח ֲָראֶ ׁ ,
ש ַעל יְ ֵדי זֶה ְמ ׁ ַ
שהֶ ׁ ,
לות ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
שהוּא ְּב ִחינַת ּ ָכל הַ קּ ֹו ֹ
ֶׁ
ּ
שהוּא ְּב ִחינַת
ַעזוּת הַ גּ וּףְ ,ו ֹזו ִכין לְ ִה ְת ָק ֵרב וּלְ ִה ְת ַ ּד ּ ֵבק אֲ לֵיהֶ םְ ,ו ַעל יְ ֵדי זֶה ֹזו ִכין לֶאֱ מוּנָה ְׁשל ֵָמהֶ ׁ ,
"ק ְריָ ה נֶאֱ ָמנָה" ּ ַכ ּנַ"ל.
ּשלַיִ ם ִ
יְ רו ׁ ָ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

ּשלַיִ ם
"ולִ ירו ׁ ָ
שר ּ ַב ְּב ִחינָ ה הַ זֹּאת בכללות ובפרטות וכנ"לָ ,135אז מתקיים הפסוק (ישעיה מא ,כז)ְ :
שהַ ּ ָב ָׂ
ו ְּכ ׁ ֶ
136
שר הַ ִ ּנ ּמ ֹול הַ ַּנ"ל (סוף אות ה') ,כי ענין 'מילה' שנעשה
שר ֶא ּ ֵתן"" ,מבשר"  -בחינת 'בשר'  ,והיינו ִמ ּ ָב ָׂ
ְמבַ ּ ׂ ֵ
אצל התינוק כדי לשבור את תאוות הגוף ,שייך כל זמן שהגוף נעשה בבחינת 'בשר' לנשמה ,היינו ,ששומע
ּשלַיִ ם"ֶ ׁ ,
את קולה ונימול עורלתו (עזותו) ,ובזה נִ ְׁשלָם בחינת "יְ רו ׁ ָ
ש ִהיא בחינת 'אמונה' ,כמו שכתוב עליה
"ק ְריָ ה נֶאֱ ָמנָ ה" ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
(שם א ,כו)ִ :
שע"י שנעשה בשר לנשמה ,אזי יוכל לשמוע את 'קול אנחתו' ,ואת 'קול
יקי הַ ּד ֹור
ש ְּמ ַק ְּבלִ ין ִמ ַּצ ִ ּד ֵ
שה ׁ ֶ
ש ִהיא ְּכלָ לִ ּיוּת הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
בוא לֶאֱ מוּנָ ה בשלמות ׁ ֶ
תוכחת החכם' ,וז ֹּו ִכין לָ ֹ
137
שהוּא ְּב ִחינַ ת ּ ָכל
שה ֶ ׁ ,
שר לְ ִה ְת ָק ֵרב אֲ לֵיהֶ ם ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
הָ אֲ ִמ ִּת ִּייםֶ ׁ ,
שהוּא
ש ְּב ִרין ַעזּוּת ְ ּד ִס ְט ָרא ַאח ֲָראֶ ׁ ,
ש ַעל יְ ֵדי זֶה (העזות דקדושה) ְמ ׁ ַ
שה (שנזכרו לעיל ,סוף סעיף ד')ֶ ׁ ,
לות ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
הַ קּ ֹו ֹ
'עזּוּת הַ גּ וּף'ְ ,ו ֹזו ִכין לְ ִה ְת ָק ֵרב וּלְ ִה ְת ַ ּד ּ ֵבק אֲ לֵיהֶ ם (אל שבעת הרועים שבדור)ְ ,ו ַעל יְ ֵדי זֶה ֹזו ִכין
ְּב ִחינַ ת ַ
138
ּש ַליִ ם ִק ְריָ ה נֶאֱ ָמנָ ה'ַ ּ ,כ ַּנ"ל .ובכח 'שלמות אמונה' ,נעשה
שהוּא ְּב ִחינַ ת' :יְ רו ׁ ָ
ֵמה ֶ ׁ ,
לֶאֱ מוּנָ ה ְׁשל ָ
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שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים' וכו' ,ע"כ .כי
על ידי השימוש דייקא ,זוכה (גם בשרו) לשמוע היטב
את קול החכם האמת ולהבין כוונת דבריו בשלמות.
ועל כן מורגל הרבה פעמים בדברי רז"ל (ע' ברכות כב.
כה :ל .ועוד הרבה) ,לכנות את האיש שהיה משמש לאיזה
'ׁש ְמעֵ יה' ,שמעיה דייקא ,כי על ידי
אדם גדול בשם ַ
השימוש זוכה לשמוע בקולו.
 .135פי' ,בכללות – שהאדם נעשה בחינת 'בשר'
לחכם ,ושומע את קול אנחת החכם ותוכחתו ,ושובר
את עזות גופו מתאוותיו .ובפרטות – שגופו נעשה
בחינת 'בשר' לנשמתו ,ושומע את קול אנחת הנשמה
ובזה נשברת עזותו .על ידי זה זוכה להתקרב לחכם
ולקבל ממנו מההארות וההשגות שהוא משיג ,וזוכה
לעזות דקדושה ,לעמוד נגד הרועים של הסטרא אחרא
המונעים אותו מלהתקרב לצדיקי הדור האמיתיים.
וכן זוכה לקבל מנשמתו ,את ההשגות והארות שהיא
משיגה כל הזמן( .כמבואר כל זה לעיל).
 .136כתב בפרפראות לחכמה (אות י"ד) לבאר ,וז"ל:
כשזוכה לבחינת בשר [לנשמה] ,הבחינה הזאת הוא
רּוׁשלַ יִ ם ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה',
כמו בחינת ְמ ַב ֵּׂשר על בנין 'יְ ָ

כי מתחילה היה רחוק מאוד מבחינה זו ,מאחר שהיה
רחוק כל כך מקדושת נשמתו (נשמה בפרטיות) ומקדושת
הצדיק (נשמה בכלליות) ,עד שלא היה נשמע לו הקול
דקדושה כלל (כי היה נשמע לו כקול הברה) ,אם כן במה
יזכה לשבר עזות גופו עזות דסטרא אחרא ,ולהתקרב
אל הרועים דקדושה ולהשלים את האמונה .אבל
עכשיו שזכה לבחינת בשר ,ודאי יזכה לשמוע הקול
דקדושה וכו' ,ועל ידי זה יזכה לשלמות האמונה
בחינת בנין ירושלים ,נמצא שבחינת בשר הוא בחינת
'מבשר לירושלים'( .וע"ש באות ט"ו ,שהביא כמה דוגמאות
שבהן דורשים חז"ל 'בשר' מלשון 'בשורה').
 .137מחמת הרועים דסטרא אחרא כנ"ל (סוף אות ד'),
שהם מונעים מלהתקרב אל הרועים דקדושה ,ובשביל
זה צריך 'עזות דקדושה'.
 .138כתב לבאר באיבי הנחל ,וז"ל :מה שמדבר כאן
ששומע אנחת החכם שהוא בחינת נשמה נגדו ,זהו
בחינת שמקבל הארה משבעה רועים למלאות האמונה
כדלעיל (אות ג') ,ומבאר איך הרועה מתקן האמונה
אצל מקורביו .היינו ,על ידי 'אנחת החכם' – שמתאנח
ומוכיחם על פחיתות מדרגתם שאין האמונה אצלם
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"כי חֶ ְדוַ ת ה' ִהיא ָמ ֻע ְּזכֶ ם",
שה הַ ּנַ"ל ,הוּא ַעל יְ ֵדי ִׂש ְמחָ הִּ ,ב ְב ִחינַת (נְ ֶח ְמיָ ה ח ,י) ִּ
ָבוא לְ ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ט ְול ֹ
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו
מו ׁ ֶ
שהוּא ְּב ִחינַ ת הַ ּ ִׂש ְמחָ ה; ְּכ ֹ
שה ְונִ ְׁש ָמע" (שמות כד ,ז)ֶ ׁ ,
"נַע ׂ ֶ
הַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי ְּב ִחינַ ת
ֲ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

'חותם החיצון'  -הידין ,שמעל ה'חותם הפנימי'  -הרגלין ,ואז אין החיצונים יכולים לינוק מהדין תורה ,שנגזר
להעשות 'דין אכזרי' חס ושלום.139
לאחר שביאר את כל ההשגות הגדולות שמשיג ע"י 'עזות דקדושה' ,שזוכה להיות בחינת 'בשר לנשמה' ,ולהתדבק
ברועים דקדושה .יבאר עתה ,שע"י שמחה זוכים למעלה זו של 'עזות דקדושה'.

שה הַ ַּנ"ל שהיא בחינת הקולות (כדלעיל סוף אות ד')' ,קול צעקה'' ,קול אנחה' וכו',
בוא לְ ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
טְ .ולָ ֹ
140
הנקראים 'קול עוז' ,המשברים ומזככים את הגוף  -היינו ,שיהיה קולו 'קול עזות דקדושה'  ,הוּא ַעל יְ ֵדי
ִׂש ְמחָ ה ,כי עיקר העזות והתחזקות להתקרב לעבודת ה' יתברך היא על ידי שמחה וחדוה ,141וכשאדם
"כי חֶ ְדוַ ת ה' ִהיא
בשמחה ,הוא ב'מוחין דגדלות' ויש לו עזות דקדושהּ ִ , 142ב ְב ִחינַ ת הכתוב (נחמיה ח ,י)ִּ :
שה
ָמ ֻע ְּזכֶ ם" ,143על ידי השמחה והחדוה זוכה לעזות וחוזק בעבודת ה' ,הַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי ְּב ִחינַ ת (שמות כד ,ז) "נַ ֲע ׂ ֶ
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בשלמות .וכשהם בבחינת 'בשר' להחכם ,אזי נשבר
העזות גופם ,שהוא בעצמו בחינת העזות של 'הרועים
דסטרא אחרא' ,שבא על ידי פגם אמונה שנעשה מזה
'אמונות כוזביות' שמאמינים בהרועים דסטרא אחרא
כנ"ל (באות ב') ,אבל ע"י אנחת החכם נכנע עזות גופם,
ואז יוכל להתקרב אליהם ולהודיע להם מההשגות
שלו ,שהם בבחינת נסתר מאצל ההמון ,ועל ידי זה
מתקן האמונה אצלם בשלמות ,כי עיקר תיקון האמונה
הוא השגת 'הנשמע' שהוא 'תורת ה'' נגדם (כדלקמן אות
י') ,ועל ידי זה נתתקן האמונה אצלם.
 .139סיכום :יש לאדם צורך בעזות דקדושה
לשלושה דברים :א .כדי לזכות להתקרב לצדיקי
הדור האמיתיים ,ולהינצל מממשלתם של הרועים
של הסטרא אחרא ,השולטים על ידי עזות ,וכן ,כדי
לעמוד כנגד כל הקמים כנגדו למנוע אותו מעבודת
ה' .וזוכה לזה על ידי קולות דקדושה שלו ,שהם קול
צעקה ,קול אנחה ,קול שופר ,קול זמרה ,וכדומה,
שהם בחינת עזות דקדושה .ב .כדי לשבר את עזות
הגוף ,שהוא עז וחזק בתאוות בפרטות ,ועל ידי זה
תוכל הנשמה להודיע לגוף מההארות וההשגות
שהשיגה ,ודבר זה נעשה ג"כ על ידי הקולות דקדושה
שלו ,שהם בחינת עזות דקדושה .ג .כדי לשבר את
עזות הגוף שהוא עז וחזק בתאוות בכללות ,כדי
שהאדם יוכל להתקרב לצדיק והצדיק יודיע לו
מההארות וההשגות שהוא משיג .ודבר זה נעשה על

ידי הקולות דקדושה של החכם בתוכחתו ,ששוברות
את עזותו .ואז נעשה בחינת 'בשר לנשמה' ,ויכול
להתדבק ברועים דקדושה ,ולהשלים את האמונה,
שהוא תיקון חותם החיצון.
 .140כן ביאר בפרפראות לחכמה (אות כ"ד) ,וז"ל:
כל הקולות דקדושה הם בחינת עזות דקדושה ,היינו
"הן
שהם מבחינה הזאת כמו שכתוב (תהלים סח ,לד) ֵ
יִ ֵּתן ּבְ קֹולֹו קֹול עֹז" (כדלעיל סוף אות ד') ,ועל כן על ידם
נשבר 'עזות דסטרא אחרא' .אבל לבוא למידה זו של
'עזות דקדושה' בעצמה בשלמות ,הוא ע"י שמחה
בבחינת "ּכִ י ֶח ְדוַ ת ה' ִהיא ָמעֻ ּזְ כֶ ם" .והשמחה הוא
מבחינת 'נעשה ונשמע' (כדבסמוך) ,שהוא בחינת 'תורה
ותפילה' 'נגלה ונסתר' וכו'.
 .141כך ביאר בקיצור לקוטי מוהר"ן (אות ח').
 .142ודבר זה החוש יעיד ,כי כשאדם עצוב ומדוכדך,
קל מאוד לרועים דסטרא אחרא לכפות עליו את
שיעבודם (לעיל אות ד') ,ולהרחיק אותו מהקדושה,
כי הוא נוטה בקלות לאמונות כוזביות (כנ"ל באות ב'),
כמו שרואים כל זה במציאות ,ה' ירחם .לעומת זאת
כשאדם בשמחה ,יש לו 'עזות דקדושה' ,ויש לו כח
להתקרב לשבעת הרועים האמיתיים שבכל דור ,ואינו
נרתע מהרועים דסטרא אחרא הללו ,כי אדם שמח הוא
אדם חזק ועז  -לטובה.
ּוׁשתּו ַמ ְמ ַת ִּקים
ֹאמר לָ ֶהם לְ כּו ִאכְ לּו ַמ ְׁש ַמּנִ ים ְ
" .143וַ ּי ֶ
וגו' ּכִ י ָקדֹוׁש ַהּיֹום לַ ֲאד ֹנֵ ינּו וְ ַאל ֵּתעָ ֵצבּו ּכִ י ֶח ְדוַ ת ה'
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נָתנ ּו
שה ְונִ ְׁש ָמע"ְ ,יָרד ּו ִׁש ּ ִׁשים ִר ּב ֹוא ַמלְ ָא ִכים ְו ְ
ש ָא ְמר ּו יִ ְׂש ָר ֵאל "נַ ֲע ׂ ֶ
ש ָעה ׁ ֶ
רונָם לִ ְב ָרכָ ה ַ(ׁשּבָ ת פחְּ ).ב ׁ ָ
זִ ְכ ֹ
ְ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא לְ הַ חֲזִ ָירם
שחָ ְטא ּו נִ לְ ְקח ּו ְוכוּ'ְ ,ו ָע ִתיד הַ ָ ּק ֹ
ֹאש ּ ָכל ֶאחָ ד ְוכוּ' ,ו ְּכ ׁ ֶ
רות ְּבר ׁ
ְׁשנֵי ֲע ָט ֹ
שה ְונִ ְׁש ָמע הֵ ם ְּב ִחינַת ִׂש ְמחָ ה,
ש ַּנ ֲע ׂ ֶ
ֹאשם" .נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,
עולָם ַעל ר ׁ ָ
"ו ִׂש ְמחַ ת ֹ
ש ּנֶאֱ ַמר (ישעיה לה ,י) ְ
לָהֶ םֶ ׁ ,
ֹאשם" ּ ַכ ּנַ"ל:
עולָם ַעל ר ׁ ָ
"ו ִׂש ְמחַ ת ֹ
ְּב ִחינַת ְ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

שהוּא ְּב ִחינַ ת הַ ּ ִׂש ְמחָ ה ,145זוכים לעזות דקדושה ,וראיה לדבר ש'נעשה ונשמע' הוא בחינת
ְונִ ְׁש ָמע"ֶ ׁ 144
שה ְונִ ְׁש ָמע,
ש ָא ְמר ּו יִ ְׂש ָר ֵאל נַ ֲע ׂ ֶ
ש ָעה ׁ ֶ
'ב ׁ ָ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (שבת פחְּ :).
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
'שמחה'ְּ ,כ ֹ
146
ֹאש
רות ְּבר ׁ
יָ ְרד ּו ִׁש ּ ִׁשים ִר ּב ֹוא ַמלְ ָא ִכיםְ ,ונָ ְתנ ּו ְׁשנֵי ֲע ָט ֹ
ּ ָכל ֶאחָ ד ְוכוּ' ,אחד כנגד נעשה ואחד
ְ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא
שחָ ְטא ּו בחטא העגל נִ לְ ְקח ּו ְוכוּ' מהם העטרות הללוְ ,ו ָע ִתיד הַ ָ ּק ֹ
כנגד נשמע ,ו ְּכ ׁ ֶ
ֹאשם" – שמחה שמעולם
עולָם ַעל ר ׁ ָ
"ו ִׂש ְמחַ ת ֹ
ש ּנֶאֱ ַמר (ישעיה לה ,י)ְ :
לְ הַ חֲזִ ָירם לָהֶ ם לישראל לעתיד לבואֶ ׁ ,
תהיה שוב על ראשם' ,היינו ,כתרי הנעשה ונשמע שהיו להם מקודם ונלקחו מהם ,עתה יחזרו להם ותחזור
ֹאשם",147
עו ָלם ַעל ר ׁ ָ
"ו ִׂש ְמחַ ת ֹ
'ש ְמחָ ה'ְּ ,ב ִחינַ ת ְ
שה ְונִ ְׁש ָמע' הֵ ם ְּב ִחינַ ת ִׂ
'נ ֲע ׂ ֶ
ש ַּ
השמחה .נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,
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ִהיא ָמעֻ ּזְ כֶ ם" ,ופשט הפסוק מדבר בזמן קץ גלות בבל,
אחר שבנו את הבית השני ,ונאספו כולם בראש השנה
ברחוב בירושלים ,ועזרא הסופר קרא לפניהם בתורה,
ובכו כולם ,כי הבינו שהרבו לעבור על דברי התורה.
ונחמיה ועזרא הסופר חיזקו אותם ואמרו להם ,היום
יו"ט (של ראש השנה) ,לכן ,אכלו ושתו כי השמחה היא
כוחכם ,ופירש במצודת דוד ,שהשמחה של מצוה,
"מעֻ ּזְ כֶ ם"
היא תיתן לכם עוז ותעצומות .ורבנו דורש ָ
לשון עזות ,דהיינו שאמרו להם ,שע"י שמחה יהיה
להם 'עזות' להתגבר על היצר הרע וכל המניעות ,כדי
לקיים את התורה כראוי .ועיקר העזות ,היא להתקרב
לרועים דקדושה ,כי שם היו צריכים להתקרב לעזרא
הסופר – שהיה אז צדיק הדור.
ובלקוטי הלכות (בהמה טהורה ,ד ,כט) ,כתב בזה וז"ל:
"וְ ַאל ֵּתעָ ֵצבּו ּכִ י ֶח ְדוַ ת ה' ִהיא ָמעֻ ּזְ כֶ ם"ּ ,כִ י זֶ ה עִ ַּקר
אֹותם ָאז נְ ֶח ְמיָ ה (ועזרא) ּכְ ֶׁש ָר ָאה
ָה ַאזְ ָה ָרה ֶׁש ִהזְ ִהיר ָ
יהם ֶאת
יהם יִ ְר ָאה ּופַ ַחד ּגָ דֹול ּכְ ֶׁש ָּק ְראּו לִ פְ נֵ ֶ
ֶׁשּנָ פַ ל ֲעלֵ ֶ
ּתֹורהֵ ,מ ֲח ַמת ֶׁש ָראּו ּבְ עַ ְצ ָמן ֶׁשעָ בְ רּו ְמאֹד ָאז ּכִ ְמעַ ט
ַה ָ
ּתֹורהּ ,כִ י נִ כְ ְׁשלּו ָאז ְּבנָ ִׁשים נָ כְ ִרּיֹות ,עַ ל ּכֵ ן
עַ ל ּכָ ל ַה ָ
ָא ַמר לָ ֶהםֶׁ ,ש ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשעָ שּו ַמה ֶּׁשעָ שּו ,וְ עַ כְ ָׁשיו נָ פַ ל
ׁשּובה ,יִ ְהיּו נִ זְ ָה ִרין ְמאֹד
עֹוררּו לִ ְת ָ
יהם יִ ְר ָאה וְ נִ ְת ְ
ֲעלֵ ֶ
ְמאֹד ֵמעַ ְצבּותּ ,בְ ִחינַ ת "וְ ַאל ֵּתעָ ֵצבּו"ֶׁ ,שֹּלא יָ בֹאּו עַ ל
יְ ֵדי ַהּיִ ְר ָאה וְ ַהּפַ ַחד לְ עַ ְצבּות ַחס וְ ָׁשלֹוםּ" .כִ י ֶח ְדוַ ת
אֹותנּו ּבְ ִ ׂש ְמ ָחה
ה' ִהיא ָמעֻ ּזְ כֶ ם"ּ ,כִ י ה' יִ ְתּבָ ַרְך ְמ ַחּזֵ ק ָ
וְ ֶח ְדוָ ה ְּבכָ ל ָמקֹום ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ָׁשםּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ַר ֵּבנּו

זַ "ל (לקמן תניינא תורה מ"ח) ֶׁש ֲאפִ ּלּו ִאם ָה ָא ָדם הּוא ּכְ מֹו
עֹורר לָ ׁשּוב לַ ה' יִ ְת ָּב ַרְךֵּ ,תכֶ ף הּוא
ֶׁשהּואֵּ ,תכֶ ף ֶׁש ְּמ ֵ
ֲעבֵ ָרה ּגְ דֹולָ ה ּכְ ֶׁשּיֵ ׁש לֹו עַ ְצבּות ַחס וְ ָׁשלֹום .וְ עַ ל ּכֵ ן ּגַ ם
ּפּוריםְ ,צ ִריכִ ין לְ ִה ְת ַחּזֵ ק לִ ְהיֹות
ּבְ רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה וְ יֹום ַהּכִ ִ
ּבְ ִ ׂש ְמ ָחה ּכַ ּנַ "ל.
 .144כתב באיבי הנחל ,וז"ל' :ולבא לעזות דקדושה
הוא על ידי שמחה שהוא בחינת נעשה ונשמע' וכו',
כי השימוש שמשמש הגוף להנשמה ,וכן מה שמשמש
להחכם ,זהו בחינת 'נעשה' (פי' ,המבואר לעיל באות ח',
הוא בחינת 'נעשה') .והעזות דקדושה – זה נמשך מבחינת
'נשמע' וכו' ,בחינת 'תפילה' (כדלקמן אות י') ,בחינת
'ביטול לאין סוף' כפי בחינתו .וכשיהיה חזק בזה ,אז
יוכל להתגבר בעזות דקדושה כנגד העזות של הרועים
דסטרא אחרא ,ויזכה להתקרב להרועים דקדושה ,והם
יתקנו אצלו האמונה בשלמות.
 .145במי הנחל ציין לדברי התקוני זוהר (תיקון כ"ב
דף סד ,):וז"לְּ :ב ַההּוא זִ ְמנָ א ְד ָא ְמרּו יִ ְׂש ָר ֵאל "נַ ֲע ֶׂשה
וְ נִ ְׁש ָמע"ִ ,מּיָ ד (תהלים צו ,יא) "יִ ְׂש ְמחּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל
ָה ָא ֶרץ".
 .146יש לפלפל כאן על פי המבואר לעיל (תורה כ"א
אות ד') ,שבחינת עטרות בראש הוא בחינת מקיפים,
היינו ,שהשיגו המקיפים של התורה ,וא"כ קשה מדוע
אח"כ כתוב בהחזרת הכתרים "וְ ִׂש ְמ ַחת עֹולָ ם עַ ל
ֹאׁשם" – 'על' דייקא ולא כתוב 'תוך' .וי"ל כי בהמשך
ר ָ
מבואר ש'נעשה ונשמע' אלו הם בחינה נמוכה ויש
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חו ֵרב ִמ ּ
אשית ּ ָב ָרא"ַ ּ ,כ ּמוּבָ א
"ב ֵר ִׁ
שה ְונִ ְׁש ָמע" הֵ ם ְּב ִחינַת ְּ
ַע ׂ ֶ
ש ִה ְכ ִּתיר ּו ְּב ֹ
ְו ַדעִּ ,כי ְׁשנֵי הָ ֲע ָדיִ ים ׁ ֶ
"נ ֲ
אשית ּ ָ -דא ַמאֲ ָמרָ ּ ,ב ָרא  -ח ֲִצי ַמאֲ ָמרּ ָ ,דא ֵע ֶדן ִע ּל ָָאהֵ ,ע ֶדן ּ ַת ּ ָת ָאה;
ְּב ִס ְפ ָרא ִ ּד ְצנִ יעו ָּתא (הנ"ל)ְּ :ב ֵר ִׁ
שה -
לות :נַ ֲע ׂ ֶ
רות ְונִ גְ ֹ
שה ְונִ ְׁש ָמע" הוּא ְּב ִחינַת נִ ְס ּ ָת ֹ
חָ ְכ ָמה ִע ּל ָָאה ,חָ ְכ ָמה ּ ַת ּ ָת ָאה; ָאב וּבֵ ןִּ .כי "נַ ֲע ׂ ֶ
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ּ ַכ ּנַ"ל .והטעם מדוע 'נעשה ונשמע' הוא בחינת שמחה ,שכן מבואר לקמן (אות י') ,ש'נעשה ונשמע' הוא בחינת
'תורה ותפילה' ,ובחינת 'תורה' היא הנהגת ה' על פי 'המשפט' ,ואז ישנם דינים וגזר דין (כנ"ל אות א') ,אבל
תפילה היא בחינת 'רחמים' והמתקת הדין ,וכל בחינת המתקת הדין בעולם עושה שמחה ,148ולכן כשיש את
הצירוף של 'נעשה ונשמע'  -מיתוק הדין ,היינו ,שהתפילה בבחינת רחמים ,ממתקת את הדין ,בחינת תורה
ומשפט ,אזי נעשית שמחה גדולה בעולם .אולם ,מכיון שבכל יום מתגבר יצר הרע ,שהוא בחינת דינים ,וצריך
בכל פעם למתק את הדין מחדש ,ולעלות אל 'נעשה ונשמע' גבוה יותר ,לכן ,צריך דבקות בצדיקים ,149שלה
זוכים ע"י 'עזות דקדושה' ,ולצדיקים ישנן בחינות של תורת ה' ותפילת ה' במדרגות גבוהות מאוד (כדלהלן),
ולכן ,הם ממתקים את הדינים המתחדשים.150
לאחר שביא ר ,שלזכות לאמונה שלימה ,לתקן את 'חותם הידים' החיצון ,צריך להתקרב לשבעת הרועים ,ולזה
צריך עזות דקדושה ,ולה צריך שמחה ,ושמחה היא בחי' 'נעשה ונשמע' .יבאר עתה ,ש'נעשה ונשמע' הוא בחינת
"בראשית ברא" ,נגלה ונסתר ,תורה ותפילה ,ובזה יתפרשו דברי הספרא דצניעותא הנ"ל.

שה ְונִ ְׁש ַמע' שאמרו,
'נ ֲע ׂ ֶ
חו ֵרבִ 151מ ַּ
ש ִה ְכ ִּתיר ּו המלאכים את ישראל ְּב ֹ
ְו ַדעִּ ,כי ְׁשנֵי הָ ֲע ָדיִ ים – הכתרים ׁ ֶ
'ס ְפ ָרא
אשית ּ ָב ָרא"ַ ּ ,כ ּמוּבָ א ְּב ִ
"ב ֵר ִׁ
שהם בחינת השמחה ,שעל ידה זוכים לעזות דקדושה ,הֵ ם ְּב ִחינַ ת ְּ
152
אשית" – ָ ּדא – זה ַמאֲ ָמר  -ובמאמר 'בראשית' נבראה כל
'"ב ֵר ִׁ
ִ ּד ְצנִ יעו ָּתא' (הנ"ל בתחחילת התורה)ְּ :
153
"ב ָרא" – ח ֲִצי ַמאֲ ָמר ּ ָ .דא
הבריאה בכח ,ואח"כ בשאר המאמרות יצאה הבריאה מהכח אל הפועלָ ּ ,
ֵע ֶדן ִע ּל ָָאהֵ ,ע ֶדן ּ ַת ּ ָת ָאה .חָ ְכ ָמה ִע ּל ָָאה ,חָ ְכ ָמה ּ ַת ּ ָת ָאהָ .אב וּבֵ ן' .פי'' ,נשמע'  -הוא בחינת' :מאמר
שלם'' ,עדן עליון'' ,חכמה עליונה' ,בחינת 'אב' .ואילו 'נעשה'  -הוא בחינת' :חצי מאמר'' ,עדן תחתון'' ,חכמה
  מקורות ועיונים  

גבוה יותר ,והוא בחינת המקיף ,ורמז זאת בזה שכתב
ֹאׁשם" ,והבן ,כי קיצרתי.
כאן "עַ ל ר ָ
 .147בלקוטי הלכות (ערב ג ,מ) ביאר ,שזה שהקדימו
ישראל במתן תורה 'נעשה' ל'נשמע' ,מורה על עוצם
תשוקת רצונם שהיה בתוקף גדול ,עד שהם מרוצים
לעשות כל מה שירצה ה' ,אע"פ שאין יודעים מה
לעשות ,ולכן אמרו חז"ל ,ש'נעשה ונשמע' הוא בחינת
'שמחה' ,כי עיקר הפלגת השמחה הוא ע"י גודל הארת
ה'רצון' ,עכ"ד .וע"ע בהלכות ספירת העומר (ב ,א).
 .148המבואר פה הוא תמצית מדברי הלקוטי הלכות
על תורה דידן (חו"מ ח"ב הלכות מתנה ה ,ב-ד).
 .149בחיי מוהר"ן (אות רצ"ט) ,כתב וז"לּ :פַ עַ ם ַא ַחת
ִּדּבֵ ר עִ ִּמי ֵמעִ נְ יָ ן ֶׁש ִאי ֶאפְ ָׁשר לִ ְהיֹות ִאיׁש ּכָ ֵׁשר ּבֶ ֱא ֶמת ּכִ י
ִאם ּכְ ֶׁש ִּמ ְת ָק ְר ִבין לְ ַה ַּצ ִּדיק ָה ֱא ֶמת ֶׁש ַּבּדֹור .עָ נָ ה וְ ָא ַמר,
ק ֶֹדם ֶׁשּנִ ְמ ָצא ַה ַּצ ִּדיק ָה ֱא ֶמת ָּבעֹולָ ם ,יְ כֹולִ ים לְ ִה ְת ָק ֵרב

לְ ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ֵמעַ ְצמֹוֲ .אבָ ל ַא ַחר ֶׁשּכְ בָ ר נִ ְמ ָצא ַה ַּצ ִּדיק
ָה ֱא ֶמת ּבָ עֹולָ םִ ,אי ֶאפְ ָׁשר לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ּבֶ ֱא ֶמת
ּבְ ׁשּום אֹפֶ ןּ ,כִ י ִאם ּכְ ֶׁשּזֹוכִ ין לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו.
 .150כמבואר כל זה בלקוטי הלכות שם (אות ד').
 .151כתוב (שמות לג ,ו) "וַ ּיִ ְתנַ ְּצלּו בְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת עֶ ְדיָ ם
חֹורב".
ֵמ ַהר ֵ
 .152ע' בגמ' ראש השנה (דף לב ,).שבראשית הוא
ג"כ אחד מעשרה מאמרות שבהם נברא העולם ,והוא
הראשון והגבוה שבהם.
אׁשית ַמ ֲא ָמר' –
 .153ביאר במתוק מדבש ,וז"לּ' :בְ ֵר ִ
הוא מאמר הראשון מעשרה המאמרות שבהם נברא
העולם ,והוא רומז על אבא כמ"ש ראשית חכמה,
'ּבָ ָרא ֲח ִצי ַמ ֲא ָמר' – ר"ל חצי מלת ברא-שית ,והכונה
על ז"א כי ְ'ּב ָרא' הוא ֵ'ּבן' בתרגום ,וז"א הוא בן
לאבא ,והיינו ָ'אב ּובֵ ן'.
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תוְ ,ונִ ְׁש ָמע ִ -היא ְּב ִחינַת
שר לְ כָ ל ֶאחָ ד לְ ַק ּיֵם לְ ִפי ַמ ְד ֵרגָ ֹ
ש ֶא ְפ ׁ ָ
לות ,הַ יְ נ ּו הַ ִּמ ְצ ֹוות ׁ ֶ
הוּא ְּב ִחינַת נִ גְ ֹ
בו ָדה ּ ָבזֶה.
כול ַל ֲע ׂש ֹות ֲע ֹ
ינו יָ ֹ
ש ֵא ֹ
גָבו ּ ַה ְונִ ְס ּ ָתר ִמ ּ ֶמנּ וֶּ ׁ ,
ֹ
שהוּא
רותַ ,מה ּ ׁ ֶ
נִ ְס ּ ָת ֹ
יבות הַ ּ ִמ ְצוָ הִּ ,כי ִמ ְּלבַ ד הַ ִּצ ּווּי הַ ּנֶאֱ ַמר ּ ַב ּת ֹו ָרה לְ ַק ּיֵם
ש ְּס ִב ֹ
יֵש ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶ
שלֵ :אצֶ ל ּ ָכל ִמ ְצוָ ה ׁ
לְ ָמ ׁ ָ
יבות
ש ְּס ִב ֹ
ּש ָאר ִ ּד ּבו ֵּרי הַ ּת ֹו ָרה ׁ ֶ
ֹשה" ,ו ְׁ
עוד ָלזֶה ְ ּדבָ ִרים ּ ַב ּת ֹו ָרהְּ ,כ ֹגון "וַ יְ ַד ּ ֵבר ה' ֶאל מ ׁ ֶ
ֵש ֹ
הַ ּ ִמ ְצוָ ה ,י ׁ
יבות הַ ִּמ ְצוָ ה ,הֵ ם ְּב ִחינַת 'נִ ְׁש ַמע' ְּ -ב ִחינַת
ש ְּס ִב ֹ
ֵש ְּב ִד ּבו ֵּרי הַ ּת ֹו ָרה הַ ּלָל ּו ׁ ֶ
ש ּי ׁ
בו ָדה ׁ ֶ
הַ ִּמ ְצוָ ה .וַ ֲע ֹ
ְ
ֵש ְּב ֵאלּ ּו הַ ִ ּד ּבו ִּרים ֵאין ָאנ ּו ֹיו ְד ִעים,
ש ּי ׁ
בו ָדה ׁ ֶ
כולִ ים לְ ַק ּיֵםַ ,אך הָ ֲע ֹ
נִ ְס ּ ָתרִּ ,כי הַ ִּמ ְצוָ ה ְּב ַע ְצ ָמ ּהָ ,אנ ּו יְ ֹ
ְוזֶה ְּב ִחינַת 'נִ ְׁש ָמע' ְּב ִחינַת נִ ְס ּ ָתר.
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שה ְונִ ְׁש ַמע"  -שהם העטרות שקבלו ישראל בסיני הוּא ְּב ִחינַ ת
תחתונה' ,בחינת 'בן' .והטעםִּ ,כי "נַ ֲע ׂ ֶ
לות ,כי אדם עושה מה שגלוי וידוע לו ,הַ יְ נ ּו הַ ּ ִמ ְצ ֹוות
שה'  -הוּא ְּב ִחינַ ת נִ גְ ֹ
לות' :נַ ֲע ׂ ֶ
רות ְונִ גְ ֹ
נִ ְס ּ ָת ֹ
רות ,וזהו 'ונשמע' לשון עתיד,
תוְ ,ו'נִ ְׁש ַמע' ִ -היא ְּב ִחינַ ת נִ ְס ּ ָת ֹ
שר לְ כָ ל ֶאחָ ד לְ ַק ּיֵם לְ ִפי ַמ ְד ֵרגָ ֹ
ש ֶא ְפ ׁ ָ
ֶׁ
כול ַל ֲע ׂש ֹות
ינו יָ ֹ
ש ֵא ֹ
בו ּ ַה ְונִ ְס ּ ָתר ִמ ּ ֶמנּ וֶּ ׁ ,
שהוּא גָ ֹ
שעדיין אינו גלוי לו ורק מבקש לשמוע את ַמה ּ ׁ ֶ
בו ָדה ּ ָבזֶה מחמת העלמו.
ֲע ֹ
ש ְּס ִב ֹ
ֵש ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶ
שלֵ ,אצֶ ל ּ ָכל ִמ ְצוָ ה י ׁ
לְ ָמ ׁ ָ
יבות הַ ִּמ ְצוָ הִּ ,154כי ִמ ְּלבַ ד הַ ִּצ ּווּי הַ ּנֶאֱ ַמר ּ ַב ּת ֹו ָרה לְ ַק ֵ ּים
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ּש ָאר
ֹשה"  ,ו ְׁ
גון הפסוק (שמות יג ,א)" :וַ יְ ַד ּ ֵבר ה' ֶאל מ ׁ ֶ
עוד לָ זֶה ְ ּדבָ ִרים ּ ַב ּת ֹו ָרהְּ ,כ ֹ
הַ ִּמ ְצוָ ה ,יֵ ׁש ֹ
156
יבות הַ ִּמ ְצוָ ה ,הֵ ם
ש ְּס ִב ֹ
ֵש ְּב ִד ּבו ֵּרי הַ ּת ֹו ָרה הַ ּלָל ּו ׁ ֶ
ש ּי ׁ
בו ָדה ׁ ֶ
יבות הַ ִּמ ְצוָ ה  .וַ ֲע ֹ
ש ְּס ִב ֹ
ִ ּד ּבו ֵּרי הַ ּת ֹו ָרה ׁ ֶ
כלפינו ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ַמע'ְּ ,ב ִחינַ ת נִ ְס ּ ָתר כי עדיין לא שמעו ,וזה נסתר מאיתנוִּ ,כי הַ ּ ִמ ְצוָ ה ְּב ַע ְצ ָמ ּה ָאנ ּו
ֵש ְּב ֵאלּ ּו הַ ִ ּד ּבו ִּרים ֵאין ָאנ ּו ֹיו ְד ִעיםְ ,וזֶה ְּב ִחינַ ת
ש ּי ׁ
בו ָדה ׁ ֶ
כולִ ים לְ ַק ּיֵם ונקראת 'נעשה'ַ ,157א ְך הָ ֲע ֹ
יְ ֹ
  מקורות ועיונים  

 .154ענין זה נזכר גם לקמן
ושם לא כתב כמו כאן 'סביבות המצוה' ,אלא ,כתב
'בין מצוה למצוה' ,וז"לּ :ובְ ִחינָ ה ֶׁשּבֵ ין ַה ִּמ ְצוֹות ּכַ ּנַ "ל,
הּוא ּכְ גֹון (שמות ל ,יז–יח) "וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֶאל מֹ�ׁש ֶ ה ּלֵ אמֹר
ּבּוריםֶׁ ,ש ֵהם
בֹודה ּגַ ם ּבְ ֵאּלּו ַה ִּד ִ
וְ עָ ִׂש ָית"ּ .ובְ וַ ַּדאי יֵ ׁש ֲע ָ
ּתֹורה
ק ֶֹדם ַה ִּמ ְצוָ הּ .כִ י עִ ָּקר ַה ִּמ ְצוָ ה ְּבעַ ְצ ָמּה נֶ ֱא ַמר ַּב ָ
ַא ַחר ּכָ ְךַ ,א ַחר ֵּת ַבת "וְ עָ ִׂש ָית"ֲ ,א ָבל ֶּב ֱא ֶמת ְּבוַ ַּדאי ּגַ ם
בֹודה,
סּוקים ַהּנַ "ל ֶׁשּבֵ ין ִמ ְצוָ ה לְ ִמ ְצוָ ה ,יֵ ׁש ּבָ ֶהם ֲע ָ
ּבַ ּפְ ִ
וְ זֶ הּו ְּב ִחינָ ה ַהּנַ "ל ַמה ֶּׁש ֵּבין ִמ ְצוָ ה לְ ִמ ְצוָ ה .וְ עֹוד יֵ ׁש
ּבָ זֶ ה ,וְ עַ ּיֵ ן ּבְ ָמקֹום ַא ֵחר (וצויין שם לתורה דידן) ֵמעִ נְ יָ ן זֶ ה,
בֹודה ּגַ ם ּבַ ּפָ סּוק "וַ יְ ַדּבֵ ר" וְ כּו'.
ֶׁשּבֶ ֱא ֶמת יֵ ׁש ֲע ָ
 .155פי' ,במצוה הראשונה שנזכר בה הלשון 'וידבר
ה'' וכו' ,כתוב "וַ יְ ַדּבֵ ר ה' ֶאל מֹ�ׁש ֶ ה ּלֵ אמֹרַ ,ק ֶּדׁש לִ י כָ ל
ּוב ְּב ֵה ָמה לִ י
ְּבכֹור ּפֶ ֶטר ּכָ ל ֶר ֶחם ִּב ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ָא ָדם ַ
"ק ֶּדׁש לִ י
הּוא" ,והנה המצוה עצמה מתחילה מתיבות ַ
כָ ל ּבְ כֹור" ,ולכאורה התיבות שסביבות המצוה ,היינו,
הפסוק "וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֶאל מֹ�ׁש ֶ ה ּלֵ אמֹר" הוא רק פתיחה.
אולם ,רבינו מבאר ,שאדרבה בתיבות אלו יש את
הנסתר שבתורה.
(תניינא ,תורה נ"ט בסופה)

 .156גם זה יובן בדוגמא הנ"ל ,כגון המשך הפסוק
ֹאמר מֹ�ׁש ֶ ה ֶאל ָהעָ ם זָ כֹור
בפרשה שם (שמות יג ,ג)" :וַ ּי ֶ
אתם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים
ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר יְ ָצ ֶ
הֹוציא ה' ֶא ְתכֶ ם ִמּזֶ ה וְ ֹלא יֵ ָאכֵ ל ָח ֵמץ",
ּכִ י ְּבחֹזֶ ק יָ ד ִ
המצוה עצמה היא זכירת יציאת מצרים ,ומצות לא
תעשה לא לאכול חמץ וכל שאר התיבות ,הם דיבורים
שסביבות המצוה.
 .157כן נוסף בכתב היד.
 .158כתב בלקוטי הלכות (יו"ד ח"ב הלכות מילה ג ,ח),
ּתֹורה ְצ ִריכָ ה לְ ַסּפֵ ר ַרק עֶ ֶצם
וז"לֶּ :ב ֱא ֶמת ֹלא ָהיְ ָתה ַה ָ
ַה ִּמ ְצוֹתּ ,כְ גֹון ִמ ְצוַ ת ִצ ִיצית ִמ ְצוַ ת ְּתפִ ּלִ ין וְ כּו'ֶׁ ,שּזֶ הּו
ּפּורים
יהֲ ,א ָבל ּכָ ל ַה ִּס ִ
ּתֹורה ּכְ ֵדי לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצו ֶֹת ָ
עִ ַּקר ַה ָ
"הח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה לָ כֶ ם"
אׁשית" עַ ד ַ
ּתֹורהּ ,כְ גֹון ִמ"ּבְ ֵר ִ
ֶׁשל ַה ָ
ּפּורים ַה ָּב ִאים
ֶׁש ִהיא ִמ ְצוָ ה ִראׁשֹונָ ה ,וְ כֵ ן ְׁש ָאר ַה ִּס ִ
ּומ ְצוָ ה יֵ ׁש עֹוד ְּדבָ ִרים
ַא ַחר ּכָ ְך .וַ ֲאפִ ּלּו ֵא ֶצל ּכָ ל ִמ ְצוָ ה ִ
ּפּוריםְּ ,ד ַהיְ נּו ַמה ֶּׁשּנֶ ֱא ָמר ֵא ֶצל רֹב ַה ִּמ ְצוֹת "וַ יְ ַדּבֵ ר ה'
וְ ִס ִ
ּתֹורה [שסביבות
ֶאל מֹ�ׁש ֶ ה" וְ כּו'ֶׁ ,שּזֶ הּו ּבְ ִחינַ ת ִּדבְ ֵרי ַה ָ
ּתֹורה ִהיא ַה ִּמ ְצוָ ה ּבְ עַ ְצ ָמּהַ .אְך ּכָ ל
המצוה]ּ ,כִ י עִ ַּקר ַה ָ
ּתֹורה ֶׁש ְּס ִביבֹות ּכָ ל
ּפּורים וְ כָ ל ֵאּלּו ַה ִּד ְב ֵרי ָ
ֵאּלּו ַה ִּס ִ

"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  ט
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ
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שי ֹּו ֵד ַע לְ ַק ּיֵםְ ,ו'נִ ְׁש ָמע'
לותַ ,מה ּ ׁ ֶ
שה' הוּא ְּב ִחינַת ּת ֹו ָרה ,הַ יְ נ ּו הַ ִ ּנגְ ֹ
'נַע ׂ ֶ
ְוזֶה ְּב ִחינַת ּת ֹו ָרה ו ְּת ִפ ּלָהֲ ,
יבות ּ ָכל ִמ ְצוָ ה,
ש ְּס ִב ֹ
של הַ ּת ֹו ָרה ׁ ֶ
שהֵ ם הַ ִ ּד ּבו ִּרים ׁ ֶ
רותְּ ,ב ִחינַ ת ִ ּד ּבו ֵּרי הַ ּת ֹו ָרהֶ ׁ ,
הֵ ם ְּב ִחינַ ת נִ ְס ּ ָת ֹ
ְ
ְ
ש ִהיא
'ת ִפ ּלָה'ֶ ׁ ,
שם יִ ְת ּ ָב ַרךְּ ,ב ִחינַת ְּ
ַעבֹד ּ ָבזֶה ֶאת הַ ּ ׁ ֵ
ש ֵא ֹ
שהֵ ם ְּב ִחינַת נִ ְס ּ ָתר ּ ַכ ּנַ"לֶ ׁ ,
ֶׁ
ינו ֹיו ֵד ַע ֵאיך ל ֲ
ּ
"ונָ ַת ּ ָת לְ ַע ְב ְ ּד ָך לֵב ׁשֹמֵ ַע".
ש ּ ָכתוּב ְ(מלָ כִ ים א' ג ,ט) ְ
מו ׁ ֶ
יעה ּ ָתלְ יָ א ְּבלִ ּ ָבא' ִ(ּתּקּון נ"ח דף צבְּ ,).כ ֹ
מ
ִ
'ש
ְ
ׁ
י
כ
ִ
ּת,
ו
ק
בֵ
ְד
ָ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

'נִ ְׁש ָמע'ְּ ,ב ִחינַ ת נִ ְס ּ ָתר .158וזו הכוונה ש"נשמע" שהוא התורה הנסתרת  -הוא 'מאמר' ,ו"נעשה" שהוא
התורה הנגלית  -הוא 'חצי מאמר' ,כי 'חצי מאמר' פירושו ,שעדיין אינו שלם ,וצריך להשלימו במה שנסתר
ממנו ,ו'מאמר שלם' הוא 'נשמע' כי בו ישנו גם הנסתר ,והוא תמיד משלים את ה'נעשה' כדלקמן.
'ת ֹו ָרה' ו ְ
ּ'ת ִפ ּלָה' ,פי' ,את התורה הנגלית (שהיא 'חצי מאמר') ,צריך להשלים ולמלא תמיד בכח
ְוזֶה ְּב ִחינַ ת ּ
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שי ֹּו ֵד ַע לְ ַק ּיֵם,
לותַ ,מה ּ ׁ ֶ
'ת ֹו ָרה' ,הַ יְ נ ּו הַ ִ ּנגְ ֹ
מעיין התפילה (שהוא 'מאמר שלם') ,כי 'נַ ֲע ׂ ֶ
שה'  -הוּא ְּב ִחינַ ת ּ
רותְּ ,ב ִחינַ ת ִ ּד ּבו ֵּרי הַ ּת ֹו ָרה,
כלומר .הדיבורים של ציווי המצוה עצמהְ .ו'נִ ְׁש ָמע' הֵ ם ְּב ִחינַ ת נִ ְס ּ ָת ֹ
ינו ֹיו ֵד ַע ֵאיךְ
ש ֵא ֹ
שהֵ ם ְּב ִחינַ ת נִ ְס ּ ָתר ּ ַכ ַּנ"לֶ ׁ ,
יבות ּ ָכל ִמ ְצוָ הֶ ׁ ,
ש ְּס ִב ֹ
של הַ ּת ֹו ָרה ׁ ֶ
שהֵ ם הַ ִ ּד ּבו ִּרים ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
160
יעה
'ת ִפ ּלָה' ֶ ׁ -
שם יִ ְת ּ ָב ַרך .ולכן' ,נשמע' הוא ְּב ִחינַ ת ְּ
בוד ּ ָבזֶה ֶאת הַ ּ ׁ ֵ
ַל ֲע ֹ
ש ִהיא ְדבֵ קוּת ִּ ,כי ְׁש ִמ ָ
162
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ּ ָתלְ יָ א ְּבלִ ּ ָבא – שמיעה תלויה בלב (תיקון נ"ח דף צב , ).כי 'שמיעה' כאן היא הבנת הלב ולא רק שמיעת
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ּתֹורה ַהּנֶ עְ לֶ ֶמת ַהּנַ "ל,
ּומ ְצוָ ה – זֶ הּו ְּב ִחינַ ת ַה ָ
ִמ ְצוָ ה ִ
ּתֹורה ֶׁש ַּבּנִ גְ לֶ הֶׁ ,שהּוא ְּב ִחינַ ת
יֹותר ִמן ַה ָ
ֶׁשהּוא ּגָ ב ַֹּה ֵ
ּתֹורה.
ִס ְת ֵרי ָ
 .159כמבואר לעיל (תורה ח ,ז) ,וז"לּ :כָ תּוב ְּב ִתּקּונֵ י
ּתֹורה נִ ְק ֵראת
אֹוריְ ָתא'ּ ,כִ י ַה ָ
ז ַֹהר ִ(ּתּקּון י"ד דף לּ' ).גַ ן – ָּדא ַ
ּתֹורהֵ ,הם
ּומ ִבינִ ים ּבְ ַה ָ
'ּגַ ן' ,וְ נִ ְׁשמֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ְמעַ ּיְ נִ ים ְ
ּומ ַאיִ ן ֵהם
ְּב ִחינַ ת ֲע ָׂש ִבין ְּוד ָׁש ִאין ְּד ִא ְת ְר ִביאּו ַּבּגָ ןֵ .
(ׁשיר
ּגְ ֵדלִ ים? הּוא ִמ ַּמעְ יָ ןָּ ,דא ָחכְ ָמהּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ִ
ּומ ֵהיכָ ן ְמ ַק ְּבלִ ין ַה ָחכְ ָמה
"מעְ יַ ן ּגַ ּנִ ים"ֵ .
ַה ִּׁש ִירים ד ,טו) ַ
וְ ַה ֵּׂשכֶ ל ֶׁשהּוא ְּב ִחינַ ת ַה ַּמעְ יָ ן? הּוא ֵמ ַ'ה ְּתפִ ּלָ ה'ּ ,כְ מֹו
"ּומעְ יָ ן ִמ ֵּבית ה' יֵ ֵצא" – הּוא
(יֹואל ד ,יח) ַ
ֵ
ֶׁשּכָ תּוב
ַה ְּתפִ ּלָ הּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב (יְ ַׁשעְ יָ ה נו ,ז) "ּכִ י ֵב ִיתי ֵּבית
ְּתפִ ּלָ ה".
 .160ע' לקמן (תניינא ,תורה פ"ד) ,וז"לַּ :דעֶׁ ,שעִ ָּקר
ִה ְת ַחּבְ רּות ְּודבֵ קּות לְ ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך הּוא עַ ל יְ ֵדי ַה ְּתפִ ּלָ ה.
ּכִ י ַה ְּתפִ ּלָ ה הּוא ַׁשעַ רֶׁ ,ש ֶּד ֶרְך ָׁשם נִ כְ נָ ִסין לְ ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך,
מֹודעִ ין לֵ ּהּ .כִ י ְּתפִ ּלָ ה ִהיא ַמלְ כּותּ ,כְ מֹו
ּומ ָּׁשם ִא ְׁש ְּת ָ
ִ
ּותפִ ּלָ ה – לְ ׁשֹון
ֶׁשּכָ תּוב ְ(ּת ִהּלִ ים קט ,ד) "וַ ֲאנִ י ְתפִ ּלָ ה"; ְ
ֹלקים
אׁשית ל ,ח) "נַ פְ ּתּולֵ י ֱא ִ
ִה ְת ַחּבְ רּותּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב (ּבְ ֵר ִ
'ה ְת ַחּבְ רּות' .עוד שם (תניינא,
נִ פְ ַּתלְ ִּתי"ַּ ,ת ְרּגּומֹו :לְ ׁשֹון ִ
תורה ק"כ) ,וז"לָ :א ַמר ּכִ י עִ ָּקר ַה ְּתפִ ּלָ ה ִהיא ְּד ֵבקּות
יֹותר לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ִּבלְ ׁשֹון לַ עַ ז,
לְ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ,וְ ָהיָ ה טֹוב ֵ
ֶׁש ְּמ ַדּבְ ִרים ּבֹוּ ,כִ י ּכְ ֶׁש ִּמ ְתּפַ ּלְ לִ ים ּבַ ּלָ ׁשֹוןֶׁ ,ש ְּמ ַדּבְ ִרים ּבֹו,

ּבּורי ַה ְּתפִ ּלָ ה ,וְ יָ כֹול
ֲאזַ י ַהּלֵ ב ָסמּוְך וְ ָדבּוק ְמאֹד ְּב ִד ֵ
יֹותר לְ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְךַ .אְך ּכְ ָבר ִּת ְּקנּו לָ נּו
לְ ַד ֵּבק עַ ְצמֹו ְּב ֵ
ַאנְ ֵׁשי כְ נֶ ֶסת ַהּגְ דֹולָ ה ֵס ֶדר ַה ְּתפִ ּלָ ה ,עַ ל ּכֵ ן ָאנּו ַחּיָ ִבים
לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ּבִ לְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש ּכְ מֹו ֶׁש ִּס ְּדרּו לָ נּו ,עכ"ל.
אּוקמּוהּו
ּובגִ ין ִּד ְׁש ִמיעָ ה ַּתלְ יָ א ְבלִ ָּבאְ ,
 .161וז"לְ :
ׁשֹומעַ ' .
ארי ַמ ְתנִ ִיתין (ע' בזוהר ח"ב סוף דף קטז'ַ ):הּלֵ ב ֵ
ָמ ֵ
ׁשּוה ּבַ ֲעלֵ י
ּומּׁשּום ֶׁש ְּׁש ִמיעָ ה ְתלּויָ ה בַ ּלֵ בּ ,פֵ ְר ָ
[תרגוםִ :
ׁשֹומעַ '].
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַ'הּלֵ ב ֵ
 .162בזה בא רבינו ליישב את הקושיא הפשוטה
שהכל שואלים ,כיצד אמרו ישראל "נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמע",
שהכוונה בפשוטו היא שנעשה קודם שנשמע מה
שאתה מצווה ,שהרי אין כל אפשרות בעולם לבני אדם
לעשות לפני ששומעים מה לעשות .ועוד קשה ,שהרי
ֹאמרּו ּכֹל ֲא ֶׁשר ִּדּבֶ ר
הפסוק עצמו אומר (שמות כד ,ז)" :וַ ּי ְ
ה' נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע" ,נמצא מבואר בפסוק ,שהעשיה
היא אחר שידבר ה' ,וא"כ באיזה ענין הקדימו נעשה
לנשמע (ושתי קושיות אלו כתבם בלקוטי הלכות ספירת העומר
ב ,א) .ולפי המבואר כאן מיושב היטב ,כי תיבת
"וְ נִ ְׁש ַמע" היא שמיעת הלב ,כלומר 'הבנה' .וזה מה
שאמרו ישראל ,שנעשה את כל אשר דיבר ה' ,ואח"כ
'נשמע' היינו נבין ,כלומר ,אפילו שאין אנו מבינים
ולא משיגים בשעת העשייה מדוע ולמה צריך לעשות
כן וכו' ,לא נחקור אחרי דברי ה' ,אלא נעשה ,ואנו
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סוף הוּא ְּב ִחינַ ת ַמה
סוףִּ ,כי ֵאין ֹ
ש ּ ַב ּלֵב ֹזו ְּת ִפ ּלָה ַ(ּת ֲענִ ית ב ,).הַ יְ נ ּו ִּב ּטוּל ו ְּדבֵ קוּת לְ ֵאין ֹ
בו ָדה ׁ ֶ
וַ ֲע ֹ
ּתֹורה ַהּנַ "לּ ,כִ י הּוא ּבְ ִחינַ ת נִ ְס ָּתר
ּבּורי ַה ָ
[היְ נּו ּבְ ִד ֵ
ּ ׁ ֶש ֵאין ּב ֹו ְּת ִפיסָ ה ,וּמֵ ַאחַ ר ׁ ֶש ֵאין ֹלו ְּת ִפיסָ ה ּ ָבזֶהַ ,
סוף:
שהוּא ַרק ִּב ּטוּל לְ הָ ֵאין ֹ
ּכַ ּנַ "ל] ,הוּא ְּב ִחינַת ְּת ִפ ּלָה ְ ּדבֵ קוּתֶ ׁ ,
תו
שה ְונִ ְׁש ָמע"ִּ ,כי ּ ָכל ֶאחָ ד לְ ִפי ַמ ְד ֵרגָ ֹ
עולָם ְּב ִחינַת "נַ ֲע ׂ ֶ
עולָם ְו ֹ
ֵש ְּבכָ ל ַ ּד ְר ָּגא ְו ַד ְר ָּגא ְוכֵ ן ְּבכָ ל ֹ
י ְוי ׁ
רות,
ש ִהיא ְּב ִחינַת נִ ְס ּ ָת ֹ
לו .ו ְּב ִחינַת 'נִ ְׁש ָמע'ֶ ׁ ,
לות ֹ
שה'ְּ ,ב ִחינַת ּת ֹו ָרה ,הַ יְ נ ּו הַ ִ ּנגְ ֹ
'נַע ׂ ֶ
יֵש ֹ
ׁ
לו ְּב ִחינַת ֲ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

"ונָ ַת ּ ָת לְ ַע ְב ְ ּד ָך לֵב ׁשֹמֵ ַע לשפוט
ש ּ ָכתוּב שביקש שלמה מהקב"ה (מלכים א' ג ,ט)ְ :
מו ׁ ֶ
הקול באוזןְּ ,163כ ֹ
את עמך"  -שיתן לו הבנת הלב ,לדעת לשפוט את עם ישראל ,וקרא לזה בשם 'לב שומע' ,כי ה'שמיעה'
ש ּ ַב ּלֵב ֹזו ְּת ִפ ּלָה (תענית ב ,164).ו'תפילה' הַ יְ נ ּו ִּב ּטוּל ו ְּדבֵ קוּת לְ ֵאין
בו ָדה ׁ ֶ
בבחינת 'הבנה'  -תלויה בלב ,וַ ֲע ֹ
לו
ש ֵאין ֹ
ש ֵאין ּב ֹו ְּת ִפיסָ ה ,וּמֵ ַאחַ ר ׁ ֶ
סוף' הוּא ְּב ִחינַ ת ַמה ּ ׁ ֶ
'אין ֹ
סוף – להקב"ה הנקרא 'אין סוף'ִּ ,כי ֵ
ֹ
'ת ִפ ּלָה',
ְּת ִפיסָ ה ּ ָבזֶה [הַ יְ נ ּו ְּב ִד ּבו ֵּרי הַ ּת ֹו ָרה הַ ַּנ"לִּ ,כי הוּא ְּב ִחינַ ת 'נִ ְס ּ ָתר' ּ ַכ ַּנ"ל] ,לכן הוּא ְּב ִחינַ ת ְּ
סוף ,כי התפילה היא בחינת ביטול ודביקות להקב"ה למעלה
שעניינו הוּא ַרק ִּב ּטוּל לְ הָ ֵאין ֹ
ְ ּדבֵ קוּתֶ ׁ ,
מהבנה ושכל ,כי בהרגשת הלב הוא נכסף ומשתוקק לה' יתברך ,וזוהי בחינת 'נשמע' ,שהיא דרגה שאין בה
תפיסה והבנה ,אלא תלויה בלב בלבד ,שנכסף ומשתוקק בכל ליבו לזכות למדרגה שגבוהה ממדרגתו ,והוא
מתבטל אליה בליבו ,ומרבה להתפלל לה' יתברך שיזכה להשיג מדריגה זו.165
לאחר שביאר ,שכל בחינת 'נשמע' היא בחינת 'מאמר שלם' ,לעומת 'נעשה' שהוא בחינת 'חצי מאמר' ,שלכן צריך
להשלים את בחינת 'תורה שבנגלה' ע"י תפילה ,כי תפילה היא 'עבודה שבלב' ,להיות דבוק ומבוטל לאין סוף ,וכוסף
ומתגעגע למדרגה גבוהה יות ר ,וכשזוכה לזה הוא מתמלא שמחה ,הנותנת לו 'עזות דקדושה' ,וזוכה ל'קול עוז',
לשבר את תאוות הגוף ולהתרחק מרועים דסטרא אחרא ,ואז יכול להתדבק בשבעת הרועים דקדושה ולקבל מהם
שלמות האמונה .עתה יבאר ,שאף שהשיג בחינת 'נשמע' של המדרגה שהיה בה ,אין די בזה ,כי היא נהפכת להיות
'נעשה' (כי שוב אינה נסתרת) ,ומתגלה לו שיש בחינה חדשה של 'נשמע' ,שאותה יש לכסוף ולהשיג.

שה' ְו'נִ ְׁש ַמע'  -נגלות ונסתרותִּ ,כי ּ ָכל
עולָםְּ ,ב ִחינַ ת 'נַ ֲע ׂ ֶ
עולָם ְו ֹ
ֵש ְּבכָ ל ַ ּד ְר ָּגא ְו ַד ְר ָּגא ְוכֵ ן ְּבכָ ל ֹ
יְ .וי ׁ
לו  -חלקי תורה שאותם
לות ֹ
'ת ֹו ָרה' ,הַ יְ נ ּו הַ ִ ּנגְ ֹ
לו ְּב ִחינַ ת 'נַ ֲע ׂ ֶ
יֵש ֹ
תו ׁ
ֶאחָ ד לְ ִפי ַמ ְד ֵרגָ ֹ
שה'ְּ ,ב ִחינַ ת ּ
רות  -היינו ,שאצלו הם נסתרות ,שאינו
ש ִהיא ְּב ִחינַ ת נִ ְס ּ ָת ֹ
הוא יכול לקיים למעשה .ו ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ַמע'ֶ ׁ ,
'ת ִפ ּלָה'  -היינו ,שמתפלל בדביקות להשיג מדרגה זו ,וכוסף להתדבק בה בביטול
יודע עבודה בהםְּ ,ב ִחינַ ת ְּ
שה מֵ הַ ִ ּ
'נ ְׁש ַמע'
אש ֹונָ ה ,אֲ זַי נַ ֲע ׂ ֶ
בו ּ ַה מֵ הָ ִר ׁ
ש ּ ָבא לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ָּג ֹ
גמור לאין סוף שבמדרגה זוַ ּ ,כ ַּנ"לִּ .כי ִמי ׁ ֶ
לו ְּב ִחינַ ת
שה' שהרי עתה הוא גלוי לו ,וַ אֲ זַי יֵ ׁש ֹ
שלּ ֹו שהיה נסתר ממנו עד עכשיוְּ ,ב ִחינַ ת 'נַ ֲע ׂ ֶ
ֶׁ
166
'נִ ְׁש ַמע' ַאחֶ ֶרת גבוהה יותר ,שהיא עתה נסתרת ממנו  ,ושאליה הוא צריך עתה לכסוף ולהשיג בתפילה
שה' ְו'נִ ְׁש ַמע'.168
לו ְּב ִחינַ ת 'נַ ֲע ׂ ֶ
ֵש ֹ
תו  -י ׁ
ודביקותְ .167וכֵ ן ִמ ַ ּד ְר ָּגא לְ ַד ְר ָּגאְ ,וכֵ ן ּ ָכל ָא ָדם לְ ִפי ַמ ְד ֵרגָ ֹ
  מקורות ועיונים  

מתפללים שאח"כ נזכה גם להבין את הנסתר והנעלם
בטעם מצוות אלו.
 .163כמו שכתוב (בראשית מב ,כג)" :וְ ֵהם ֹלא יָ ְדעּו
יֹוסף ּכִ י ַה ֵּמלִ יץ ֵּבינ ָֹתם" ,ופירש"יׁ" :ש ֵֹמעַ
ּכִ י ׁש ֵֹמעַ ֵ
יֹוסף" – מבין לשונם ,ובפניו היו מדברים כן ,ע"כ.
ֵ
יֹוסף" היא על שמיעת
פי' ,דעל כרחך הכוונה ב"ׁש ֵֹמעַ ֵ
הלב – היינו הבנה ,שהרי בפניו היו מדברים ,ובודאי

ששומע ,אלא ,שחשבו כי מכיון שהמליץ
בינותם ,סימן שיוסף אינו מבין לשון עברי .ולמדנו
מכאן ,שלשון 'שמיעה' הוא על הבנת הלב.
 .164שם דרשו על הפסוק (דברים יא ,יג) "לְ ַא ֲהבָ ה ֶאת
ֹלהיכֶ ם ּולְ עָ ְבדֹו ְּבכָ ל לְ ַב ְבכֶ ם" – איזו היא עבודה
ה' ֱא ֵ
שהיא בלב? הוי אומר זו תפילה.
 .165פרפראות לחכמה (אות כ"ד) ,ושם ביאר היטב
(המתרגם)
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  מקורות ועיונים  

את כל הענין כאן ,וכיצד שמחה מביאה לעזות ,ומפני
שעיקר דבריו מיוסדים על המבואר לקמן (באות י' עד
סופה) ,לכן ,נעתיק את דבריו שם על מה שכתב רבינו,
שעיקר שלמות השמחה הוא ע"י יראה ,כי "גילו
ברעדה" כתיב.
 .166ענין זה נתבאר לעיל בתורה הקודמת ,וכן
לקמן (תניינא ,תורה ז' אות ח') ,שבשעה שזוכה להשיג
מקיף ,היינו ,שכל שעד עתה היה נבדל ממנו ומקיף
סביב ראשו ,אזי המקיף נהפך להיות פנימי( ,היינו,
בחינת 'הנשמע' נהפכת להיות 'נעשה') ,ומיד מתגלה מקיף
למקיף ,היינו ,בחינת 'נשמע' חדשה ,שקודם לכן
בכלל לא יכל לדעת עליה ,כי היתה כל כך נעלמת
ממנו ,שאפילו לא השיג שהיא מקיף.
 .167ומבואר ,שצריך לעשות מבחינת 'נשמע' בחינת
תפילה הגבוהה והנסתרת ,בחינת 'נעשה' ,בחינת
'תורה' הנגלית (ואז לכסוף להשיג 'נשמע' גבוה יותר).
ומבואר לפ"ז ,שעושים מהתפילה תורה .ובפרפראות
לחכמה (אות כ"ו) הביא את קושית מוהרנ"ת זיע"א,
שהרי לקמן (תניינא ,תורה כ"ה) מבואר להיפך ,שצריך
לעשות מהתורות תפילות ,וכאן משמע שעושים
מהתפילות תורות .ע' בלקוטי הלכות (אורח חיים ח"ג
הלכות ראש חודש ה ,לו .יורה דעה ח"ב הלכות ספר תורה ב ,ד.

חושן משפט ח"ב הלכות מתנה ה ,ז) ,ששם הקשה ותירץ
זאת .וראה בפרפראות לחכמה (שם) ,שסיכם את תירוצו
וז"ל :באמת שני הענינים הכל אחד ,כי כשעושה
מהתורה תפילה – היינו שמתפלל לקיים מה שנאמר
בה בשלמות המעשה ובשלמות הכוונה וכו' ,נמצא
שאז בשעה שמתפלל על זה ומשתוקק לזכות לזה,
מסתמא מדרגת התורה הזאת היא למעלה ממדרגתו,
והיא בבחינת נסתר ממנו בחינת 'נשמע' ,מאחר שלא
זכה עדיין לזה רק שהוא משתוקק ומתפלל שיזכה
לבוא למדרגה הזאת ,נמצא שאז עדיין המדרגה
הזאת אצלו רק בבחינת 'נסתר' בחינת 'תפילה' בחינת
'נשמע' כנ"ל (וזהו המבואר לקמן לעשות מתורות תפילות).
ואחר כך כשמתפלל על זה הרבה ,וחותר כל כך עד
שזוכה לבוא ולהשיג המדרגה הזאת ,אז כבר הוא
אצלו בבחינת 'נגלה' בבחינת 'נעשה' בבחינת 'תורה'.
נמצא שבחינה זאת שהיתה תחילה אצלו בחינת 'נסתר'
בחינת 'תפילה' [בחינת 'נשמע'] ,נעשה עכשיו אצלו
בבחינת 'נגלה' בחינת 'תורה' [בחינת 'נעשה'] (וזהו

המבואר כאן) .נמצא שמה שמבואר כאן לעשות מבחינת
'תפילה' בחינת 'תורה' ,ומה שמבואר שם לעשות
מ'תורה תפילה' הכל הולך אל מקום אחד ,עכ"ל.
ולחיבת הדברים ועומקם (כדי שיובן היטב) ,נעתיק
מעט מלשון הלקוטי הלכות בעצמו (בהלכות ראש חודש
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹת ֶׁש ָא ָדם זֹוכֶ ה ּכְ בָ ר
הנ"ל) ,וז"לּ :בְ וַ ַּדאי ַה ָ
יהם לְ ַה ִ ּׂשיגָ ם ּולְ ַקּיְ ָמם ִּב ְׁשלֵ מּות ּכָ ָראּוי ,וַ ַּדאי ֵאינֹו
ֲאלֵ ֶ
ָצ ִריְך לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל עַ ל זֶ הֵ ,מ ַא ַחר ֶׁשּכְ בָ ר זָ כָ ה לָ זֶ הַ .אְך עִ ַּקר
ּתֹורה ְּתפִ ּלָ ה' הּוא לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ה'
ַמה ֶּׁש ָּצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ֵ'מ ַה ָ
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹת ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֹלא זָ כָ ה לְ ַה ִ ּׂשיגָ ם
יִ ְת ָּב ַרְך עַ ל ַה ָ
ּולְ ַקּיְ ָמםֶׁ ,שּיִ זְ ּכֶ ה לְ ַה ִ ּׂשיגָ ם ּולְ ַקּיְ ָמם ּכָ ָראּויֶׁ ,שּזֶ ה ּבְ ִחינַ ת
ּומ ְד ֵרגָ תֹו .וַ ֲאפִ ּלּו ִאיׁש
ּתֹורה' ֶא ְצלֹו לְ פִ י ּבְ ִחינָ תֹו ַ
ִ'ס ְת ֵרי ָ
ׁשּוטן,
ּפָ ׁשּוט לְ גַ ְמ ֵרי ֶׁש ָרחֹוק ֲע ַדיִ ן ִמ ִּקּיּום ַה ִּמ ְצוֹת ּכִ פְ ָ
ּתֹורה ְּתפִ ּלָ הִּ ,כי ּגַ ם
ָצ ִריְך לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל עַ ל זֶ ה וְ לַ ֲעׂשֹות ֵמ ַה ָ
ּיּומם
ּתֹורה ֵמ ַא ַחר ֶׁש ָרחֹוק ֲע ַדיִ ן ִמ ִּק ָ
זֶ ה נִ ְק ָרא ֶא ְצלֹו ִס ְת ֵרי ָ
ּתֹורה הּוא ַה ִּקּיּוםּ ,כִ י ֹלא
נִ ְק ָרא נִ ְס ָּתר ֶא ְצלֹוּ ,כִ י עִ ַּקר ַה ָ
ּלֹומד
ַה ִּמ ְד ָרׁש הּוא ָהעִ ָּקר ֶאּלָ א ַה ַּמ ֲע ֶ ׂשה .לְ ָמ ָׁשל ִמי ֶׁש ֵ
ּתֹורה ֶׁש ְּמ ַד ֶּב ֶרת ִמ ִּמ ְצוַ ת ְצ ָד ָקה ,וְ הּוא ָרחֹוק ִמ ְּצ ָד ָקה,
ָ
ּומ ְתּפַ ּלֵ ל לַ ה' יִ ְתּבָ ַרְך ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לִ ֵּתן ְצ ָד ָקה ,וְ כָ ל זְ ַמן ֶׁש ֵאינֹו
ִ
זֹוכֶ ה ֲע ַדיִ ן לִ פְ עֹול ַּב ָּק ָׁשתֹו לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ְצ ָד ָקהֲ ,אזַ י
'ּתֹורת
נִ ְק ֵראת ִמ ְצוַ ת ְצ ָד ָקה ֶא ְצלֹו ּבְ ִחינַ ת נִ ְס ָּתרּ ,בְ ִחינַ ת ַ
'ּתֹורתֹו' ּכִ י ִאם ּכְ ֶׁשּזֹוכֶ ה
ּתֹורה נִ ְק ֵראת ָ
ה''ּ ,כִ י ֵאין ַה ָ
ּתֹורה ִּב ְׁשלֵ מּות לִ לְ מֹד עַ ל
לְ ַקּיְ ָמּהֶׁ ,שּזֶ ה עִ ַּקר לִ ּמּוד ַה ָ
ְמנָ ת לְ ַקּיֵ ם .וְ גַ ם ֶּב ֱא ֶמתֵ ,מ ֲח ַמת ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַקּיֵ ם ַה ִּמ ְצוָ ה,
ֵאין לֹו ּבָ ּה ׁשּום ַה ָ ּׂשגָ ה ּכְ לָ ל ,וְ הּוא ּבְ ִחינַ ת 'נִ ְס ָּתר' ִמ ֶּמּנּו.
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ּכְ ֶׁשּזֹוכֶ ה לְ ַקּיְ ָמּה עַ ל יְ ֵדי ַה ְּתפִ ּלָ ה ֶׁש ִה ְתּפַ ּלֵ ל עַ ל
ּתֹורה ְּתפִ ּלָ ה'ַ ,היְ נּו ִמּבְ ִחינַ ת
זֶ ה ,זֶ ה ּבְ ִחינַ ת ֶׁשעָ ָ ׂשה ֵמ ַ'ה ָ
ּתֹורה' לְ פִ י ְּב ִחינָ תֹוֵ ,מ ֲח ַמת ֶׁשֹּלא זָ כָ ה לְ ַקּיְ ָמּה
ִ'ס ְת ֵרי ָ
ּתֹורה ֵהם ֶּב ֱא ֶמת
(קודם) – עָ ָ ׂשה ִמּזֶ ה ְּתפִ ּלָ הּ ,כִ י ִס ְת ֵרי ָ
ּבְ ִחינַ ת ְּתפִ ּלָ ה ּכַ ּנַ "ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זָ כָ ה ַא ַחר ּכָ ְך ֶׁשּנַ ֲע ֶ ׂשה
'ּתֹורתֹו' ּכַ ּנַ "ל .וְ כֵ ן ֲאפִ ּלּו ַא ַחר ּכָ ְך ּכְ ֶׁשּזֹוכֶ ה לְ ַקּיֵ ם
ִמּזֶ ה ָ
אֹותּה ֲע ַדיִ ן ְּב ַתכְ לִ ית
ִמ ְצוַ ת ְצ ָד ָקהֲ ,א ָבל ֵאינֹו ְמ ַקּיֵ ם ָ
חֹוקה ִמ ֶּמּנּו ֲע ַדיִ ן
ַה ְּׁשלֵ מּות ּכָ ָראּויֲ ,אזַ י זֹאת ַהּבְ ִחינָ ה ָה ְר ָ
ּתֹורה זֹאת
ִהיא ְּב ִחינַ ת נִ ְס ָּתר ֶא ְצלֹו ,וְ ָצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ִמ ָ
'ּתֹורת ה'' ֶא ְצלֹוֶׁ ,ש ִהיא ּבְ ִחינַ ת
ְּתפִ ּלָ הּ ,כִ י הּוא ּבְ ִחינַ ת ַ
ְּתפִ ּלָ ה ,עַ ל ּכֵ ן ָצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ִמּזֶ ה ְּתפִ ּלָ ה ֶׁשּיִ ְתּפַ ּלֵ ל ַה ְרּבֵ ה
לַ ה' יִ ְת ָּב ַרְך ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ ַקּיְ ָמּה ִּב ְׁשלֵ מּות ,עַ ד ֶׁשּזֹוכֶ ה לָ זֶ ה
'ּתֹורת
לְ ַקּיְ ָמּה ּבִ ְׁשלֵ מּות וְ ָאז נַ ֲע ֶ ׂשה ֵמ ַה ְּתפִ ּלָ ה ִמּבְ ִחינַ ת ַ
'ּתֹורתֹו'.
ה''ּ ,בְ ִחינַ ת נִ ְס ָּתר ,נַ ֲע ֶ ׂשה ִמּזֶ ה ָ
 .168כתב בלקוטי הלכות (עירובי תחומין ד ,ז) ,וז"ל:
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"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  י
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

שה מֵ הַ ִ ּ
שלּ ֹו ְּב ִחינַת
'נ ְׁש ָמע' ׁ ֶ
נַע ׂ ֶ
ָבו ּ ַה מֵ הָ ִר ׁ
ש ּ ָבא לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ּג ֹ
ְּב ִחינַת ְּת ִפ ּלָה ּ ַכ ּנַ"לִּ .כי ִמי ׁ ֶ
אש ֹונָה ,אֲ זַי ֲ
יֵש
תו ׁ
לו ְּב ִחינַת 'נִ ְׁש ָמע' ַאחֶ ֶרתְ ,וכֵ ן ִמ ַ ּד ְר ָּגא לְ ַד ְר ָּגאְ ,וכֵ ן ּ ָכל ָא ָדם לְ ִפי ַמ ְד ֵרגָ ֹ
יֵש ֹ
שה' ,וַ אֲ זַי ׁ
'נַע ׂ ֶ
ֲ
עולָם הַ זֶהּ
שהוּא לְ הָ ֹ
שה ְונִ ְׁש ָמעִּ ,כי ַמה ּ ׁ ֶ
יֵש ְּב ִחינַת נַ ֲע ׂ ֶ
עולָם ׁ
שה ְונִ ְׁש ָמעְ .וכֵ ן ְּבכָ ל ֹ
נַע ׂ ֶ
ֹ
לו ְּב ִחינַת ֲ
ּ
ּ
ָבו ּ ַה ִמ ּ ֶמנּ וְּ ,וכֵ ן
יֵש לָהֶ ם ְּב ִחינַת 'נִ ְׁש ָמע' ּג ֹ
שה'ְ ,ו ׁ
'נַע ׂ ֶ
ינַת
ח
ִ
ב
ְ
ּ
ים
ַלִ
ג
ַלְ
ג
הַ
ָם
ל
עו
ֹ
לְ
ּא
ו
ה
ע',
מ
ָ
ש
ְ
ׁ
'נִ
ינַת
ח
ִ
ב
ְּ
ֲ
עולָם.
עולָם לְ ֹ
מֵ ֹ
תו" ֲ(ע ָ
שהוּא ְּב ִחינַ ת נִ ְס ּ ָתר,
בֹודה זָ ָרה יטִ ,).מ ְּת ִח ּלָה ּת ֹו ַרת ה' ׁ ֶ
תו ָר ֹ
"ו ֹ
"ת ֹו ַרת ה'" ְ
ְוזֶה ְּב ִחינַ ת (תהלים א ,ב) ּ
ְ
שה
ש ַּנ ֲע ׂ ֶ
תוֶ ׁ ,
שה ּת ֹו ָר ֹ
ָבו ּ ַה ִמ ּ ֶמ ּנָה ,נַ ֲע ׂ ֶ
שהוּא ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה ּג ֹ
"הַ ִ ּנ ְס ּ ָתרֹת לַה' אֱ ל ֵֹקינוּ" ְ(ּדבָ ִרים כט ,כח)ְ ,ו ַאחַ ר ּ ָכך ְּכ ׁ ֶ
מֵ הַ ִ ּ
"והַ ִ ּנגְ לֹת לָנ ּו וּלְ בָ נֵינוּ".
שהוּא ְּב ִחינַת (שם) ְ
שה'ֶ ׁ ,
'נַע ׂ ֶ
'נ ְׁש ָמע' ֲ

   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

עולָם הַ זֶּה השפל ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ַמע',
שהוּא לְ הָ ֹ
שה' ְו'נִ ְׁש ַמע'ִּ ,כי ַמה ּ ׁ ֶ
ֵש ְּב ִחינַ ת 'נַ ֲע ׂ ֶ
עולָם י ׁ
ְוכֵ ן ְּבכָ ל ֹ
170
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שה'ְ ,ויֵ ׁש
עולָם הַ ַּגלְ ַּגלִ ים – עולם הכוכבים והמזלות הגבוה מהעולם השפל הזה ְּב ִחינַ ת 'נַ ֲע ׂ ֶ
הוּא לְ ֹ
עולָם.
עולָם לְ ֹ
בו ּ ַה ִמ ּ ֶמנּ וּ ,היינו ,השגות שהן נסתרות מהםְ ,וכֵ ן מֵ ֹ
לָהֶ ם ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ַמע' ָּג ֹ
'ת ֹו ַרת
ְוזֶה שנתבאר ,ש'נעשה ונשמע' הם בחינות 'נסתר ונגלה' שבתורה ,זהו ְּב ִחינַ ת הכתוב (תהלים א ,ב)ּ :
תו' ,171שהם שתי בחינות :כי בתחילה נקראת "תורת ה'"  -על שמו של הקב"ה ,ואחרי שלמדה
'תו ָר ֹ
ה'' ְו ֹ
והשיגה ,נקראת "תורתו"  -על שמו (כמובא בגמ' ע"ז יט ,).כי ִמ ְּת ִח ּ ָלה המדרגה שגבוהה מהאדם  -היא בחינת
שהוּא ְּב ִחינַת נִ ְס ּ ָתר ,ששייך להקב"ה ,כמו שנאמר (דברים כט ,כח)" :הַ ִ ּנ ְס ּ ָתרֹת לַה' אֱ ל ֵֹקינוּ",172
'ת ֹו ַרת ה''ֶ ׁ ,
ּ
ְ
שה
ש ַּנ ֲע ׂ ֶ
תו' – ׁ ֶ
'ת ֹו ָר ֹ
בו ּ ַה ִמ ּ ֶמ ָּנה ,והשיג את מה שהיה נסתר ממנו ,נַ ֲע ׂ ֶ
שהוּא ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה ָּג ֹ
ְו ַאחַ ר ּ ָכך ְּכ ׁ ֶ
שה ּ
מֵ הַ ִ ּ
"והַ ִ ּנגְ לֹת לָנ ּו וּלְ בָ נֵינוּ".
שהוּא ְּב ִחינַ ת המשך הפסוקְ :
שה'ֶ ׁ ,
'נ ְׁש ָמע' 'נַ ֲע ׂ ֶ
  מקורות ועיונים  

בֹודהֶׁ ,שּזֶ הּו ּבְ ִחינַ ת
ּתֹורה וַ ֲע ָ
ָה ָא ָדם ָצ ִריְך לְ ַח ֵּדׁש ָּת ִמיד ּבַ ָ
ּתֹורה' ְּבכָ ל ּפַ עַ םְּ ,ב ִחינַ ת "נַ ֲע ֶ ׂשֹה וְ נִ ְׁש ַמע"
ַ'ק ָּבלַ ת ַה ָ
יֹותרּ ,כִ י ֲאפִ ּלּו ִמי ֶׁש ֵאינֹו זֹוכֶ ה לְ ַח ֵּדׁש
בֹוּה ֵ
ֵמ ָח ָדׁש ּגָ ַ
אֹוריְ ָתא וְ ַה ָ ּׂשגֹות ֶׁש ֵהם ּבְ ִחינַ ת "נַ ֲע ֶ ׂשֹה
ּדּוׁשין ְּד ַ
ַמ ָּמׁש ִח ִ
בֹודה ְּבעַ ְצ ָמּה ֶׁשל ִאיׁש
וְ נִ ְׁש ַמע"ַ ,אף עַ ל ּפִ י כֵ ן ּגַ ם ָה ֲע ָ
ַהּיִ ְש ְֹר ֵאלִ י ּכְ ֶׁשהּוא ִאיׁש ּכָ ֵׁשר ּבֶ ֱא ֶמתּ ,כְ ֶׁשּזֹוכֶ ה ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם
עֹוררּות
בֹודתֹו יִ ְתּבָ ַרְך ּבֶ ֱא ֶמת ּבְ ִה ְת ְ
יֹותר לַ ֲע ָ
עֹורר ּבְ ֵ
לְ ִה ְת ֵ
ּתֹורה ֵמ ָח ָדׁש ּבְ ִחינַ ת
ָח ָדׁשּ ,גַ ם זֶ ה הּוא ּבְ ִחינַ ת ַקּבָ לַ ת ַה ָ
"נַ ֲע ֶ ׂשֹה וְ נִ ְׁש ַמע" ֵמ ָח ָדׁשֶׁ ,ש ְּמ ַק ֵּבל עַ ל עַ ְצמֹו לְ ַקּיֵ ם ֶאת
ּתֹורה ֵמ ָח ָדׁש וְ כָ ל ֲא ֶׁשר ִּדּבֶ ר ה' יַ ֲע ֶ ׂשֹה וְ יִ ְׁש ַמע .וְ עַ ל יְ ֵדי
ַה ָ
זֶ ה ּבְ עַ ְצמֹו יָ כֹול לִ זְ ּכֹות לְ ַה ָ ּׂשגֹות ַמ ָּמׁש עַ ל יְ ֵדי ּפְ ִׁשיטּותֹו
עֹוררּות
ְּות ִמימּותֹו ֶׁשּיִ ְתנַ ֵהג ּכָ ל ּכָ ְך ּבְ כַ ְׁשרּות ּבֶ ֱא ֶמת ּבְ ִה ְת ְ
ּתֹורה ַמ ָּמׁש
ָח ָדׁש ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ,עַ ד ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לִ בְ ִחינַ ת ַקּבָ לַ ת ַה ָ
ְּב ִחינַ ת "נַ ֲע ֶ ׂשֹה וְ נִ ְׁש ַמע" ֶּב ֱא ֶמתְּ ,ד ַהיְ נּו ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ ַה ִ ּׂשֹיג
ּולְ ָה ִבין ַמה ֶּׁש ָהיָ ה נִ ְס ָּתר ִמ ֶּמּנּו ְּת ִחּלָ ה ,וְ כֵ ן ִמ ַּד ְרּגָ א
לְ ַד ְרּגָ א עַ ד ֵאין סֹוףֶׁ ,שּזֶ הּו ּבְ ִחינַ ת "נַ ֲע ֶ ׂשֹה וְ נִ ְׁש ַמע".
 .169כתב הרמב"ם (יסודי התורה ג ,ט) ,וז"ל :כל
הכוכבים והגלגלים ,כולן בעלי נפש ודעה והשכל

הם ,והם חיים ועומדים ומכירין את מי שאמר והיה
העולם ,כל אחד ואחד לפי גדלו ולפי מעלתו משבחים
ומפארים ליוצרם כמו המלאכים ,וכשם שמכירין
הקב"ה כך מכירין את עצמן ומכירין את המלאכים
שלמעלה מהן .ודעת הכוכבים והגלגלים מעוטה
מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני אדם.
 .170כמבואר לעיל (תורה ט ,ב) ובשיחות הר"ן
(שיחה מ').
תֹורתֹו
תֹורת ה' ֶחפְ צֹו ּובְ ָ
 .171בפסוק כתובּ" :כִ י ִאם ּבְ ַ
יֹומם וָ לָ יְ לָ ה" ,ומקשה הגמ' (ע"ז דף יט ).סתירה,
יֶ ְהּגֶ ה ָ
"תֹורת ה'" ,ושוב היא
ַ
שבתחילה התורה נקראת
"תֹורתֹו" (היינו ,התורה של התלמיד חכם) ,ומביאה,
נקראת ָ
את דברי רבא :בתחילה (התורה) נקראת על שמו של
הקב"ה ,ולבסוף נקראת על שמו (של התלמיד חכם
תֹורתֹו יֶ ְהּגֶ ה
ּוב ָ
תֹורת ה' ֶחפְ צֹו ְ
"ּב ַ
הלומדה) ,שנאמרְ :
יֹומם וָ לָ יְ לָ ה".
ָ
 .172בפשט הפסוק פירש"י :הנסתרות לה' אלהינו –
ואם תאמרו מה בידינו לעשות ,אם אתה מעניש את

"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  י
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

915

"והַ ִ ּנגְ לֹת לָנ ּו וּלְ בָ נֵינוּ"  -זֶה ְּב ִחינַ ת
ְוזֶה (שם) "הַ ִ ּנ ְס ּ ָתרֹת לַה' אֱ לֹהֵ ינוּ"  -זֶה ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ָמע'ְ ,
ְ
עולָם
ָבוא לְ ֹ
ש ּי ֹ
ש ֵ ּילֵך ִמ ַ ּד ְר ָּגא לְ ַד ְר ָּגאֶ ׁ ,
ַע ׂש ֹות ֶאת ּ ָכל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה הַ זֹּאת" ֶ ׁ -
"עד ֹ
'נַע ׂ ֶ
עולָם ל ֲ
שה'ַ .
ֲ
ש ִּי ְהיֶה מֵ הַ ִ ּ
'ד ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה'  -הֵ ם ִ ּד ּבו ֵּרי
'נַע ׂ ֶ
'נ ְׁש ָמע'
ֶׁ
שה'ְ .וזֶה "ל ֲ
ֲ
ַע ׂש ֹות ֶאת ּ ָכל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה"; ִ ּ
ט')
(אות
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
שה
נַע ׂ ֶ
יֶה
ה
ְ
יִ
ַ"ל,
נ
כ
ַ
ע'
מ
ָ
ש
ְ
ׁ
'נִ
ינַת
ח
ִ
ב
ְ
ּ
ם
הֵ
ש
ֶ
ׁ
,
ַ"ל
נ
כ
ַ
ר"
ב
ֵ
ּ
ד
ַ
יְ
"וַ
ן
גו
ֹ
כ
ְ
ה,
וָ
צ
ְ
מ
ִ
הַ
ת
יבו
ֹ
ב
ִ
ס
ְ
ש
ֶ
ׁ
ה
ר
ָ
ו
ֹ
ת
הַ ּ
ֲ
ְ
עולָםַ " .ל ֲע ׂש ֹות" ַ -ל ֲע ׂש ֹות
עולָם לְ ֹ
ש ֵ ּילֵך ִמ ַ ּד ְר ָּגא לְ ַד ְר ָּגא וּמֵ ֹ
עולָם"ֶ ׁ ,
"עד ֹ
מֵ הֶ ם ְּב ִחינַת 'נַ ֲע ׂ ֶ
שה'ְ .וזֶה ּו ַ
'ד ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה'  -הֵ ם ְּב ִחינַת ִ ּד ּבו ֵּרי הַ ּת ֹו ָרה
שה'ֶ .
ַ ּדיְ ָקאְּ ,ב ִחינַת 'נַ ֲע ׂ ֶ
"את ּ ָכל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה הַ זֹּאת"ּ ִ ,
שה מֵ הֶ ם ְּב ִחינַ ת
נַע ׂ ֶ
שהֵ ם ְּב ִחינַ ת הַ ִ ּנ ְס ּ ָת ֹ
יבות הַ ּ ִמ ְצוָ הֶ ׁ ,
ש ְּס ִב ֹ
ֶׁ
רותְּ ,ב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ָמע' ּ ַכ ּנַ"ל ,יִ ְהיֶ ה ֲ
לות ּ ַכ ּנַ"ל.
שה'ְּ ,ב ִחינַת נִ גְ ֹ
'נַ ֲע ׂ ֶ
ְו ָצ ִר ְ
שה
נַע ׂ ֶ
עולָםַ ,עד ׁ ֶ
עולָם לְ ֹ
ש ֵ ּיל ְֵך ִמ ַ ּד ְר ָּגא לְ ַד ְר ָּגא וּמֵ ֹ
יך ּ ָכל ָא ָדם ׁ ֶ
ש ִּיזְ ּ ֶכה ְּבכָ ל ּ ַפ ַעם לִ ְב ִחינַ ת ֲ
לו ְּבכָ ל ּ ַפ ַעם ִמ ְּב ִחינַת 'נִ ְׁש ָמע'ְּ ,ב ִחינַת נִ ְס ּ ָתרְּ ,ב ִחינַת ְּת ִפ ּלָה,
שה ֶא ְצ ֹ
ש ִּי ְהיֶה נַ ֲע ׂ ֶ
ָבו ּ ַה ֹיו ֵתרֶ ׁ ,
ְונִ ְׁש ָמע ּג ֹ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

ְוביאור זֶה מולבש בפסוק כך" :הַ ִ ּנ ְס ּ ָתרֹת לַה' אֱ לֹהֵ ינוּ" – זֶה ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ַמע' ,שהוא נסתר מהאדם,
שה' ,שהאדם השיג אותו והוא נגלה לו,
"והַ ִ ּנגְ לֹת לָ נ ּו וּלְ בָ נֵינוּ" – זֶה ְּב ִחינַ ת 'נַ ֲע ׂ ֶ
ושייך להקב"הְ ,
ְ
ש ִּי ְהיֶ ה
עולָם ׁ ֶ
בוא לְ ֹ
ש ָ ּי ֹ
ש ֵ ּילֵך ִמ ַ ּד ְר ָּגא לְ ַד ְר ָּגאֶ ׁ ,
עולָם ַל ֲע ׂש ֹות ֶאת ּ ָכל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה הַ זֹּאת" – ׁ ֶ
"עד ֹ
ַ
מֵ הַ ִ ּ
"ד ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה" הֵ ם ִ ּד ּבו ֵּרי הַ ּת ֹו ָרה
'נ ְׁש ַמע' 'נַ ֲע ׂ ֶ
שה'ְ .וזֶהַ " :ל ֲע ׂש ֹות ֶאת ּ ָכל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה" – ִ ּ
שה מֵ הֶ ם
שהֵ ם ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ָמע' ּ ַכ ַּנ"ל ,יִ ְהיֶ ה נַ ֲע ׂ ֶ
גון "וַ יְ ַד ּ ֵבר" ּ ַכ ַּנ"ל (באות ט')ֶ ׁ ,
יבות הַ ּ ִמ ְצוָ הְּ ,כ ֹ
ש ְּס ִב ֹ
ֶׁ
ְ
עולָ ם ,עד ראשית נקודת
עולָ ם לְ ֹ
ש ֵ ּילֵך ִמ ַ ּד ְר ָּגא לְ ַד ְר ָּגא וּמֵ ֹ
עולָ ם" – ׁ ֶ
"עד ֹ
ְּב ִחינַ ת 'נַ ֲע ׂ ֶ
שה'ְ .וזֶה ּו ַ
ש ֹות ַ ּדיְ ָקא,
ש ֹות" – ַל ֲע ׂ
הבריאה ,שהיא תחילת האצילות ,ששם היא 'תורת ה'' באמת (כדבסמוך)ַ " .ל ֲע ׂ
"ד ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה"  -הֵ ם ְּב ִחינַ ת ִ ּד ּבו ֵּרי הַ ּת ֹו ָרה
שה'ֶ .
ְּב ִחינַ ת 'נַ ֲע ׂ ֶ
"את ּ ָכל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה הַ זֹּאת"ּ ִ ,
שה מֵ הֶ ם ְּב ִחינַ ת
רותְּ ,ב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ַמע' ּ ַכ ַּנ"ל ,יִ ְהיֶ ה נַ ֲע ׂ ֶ
שהֵ ם ְּב ִחינַ ת הַ ִ ּנ ְס ּ ָת ֹ
יבות הַ ִּמ ְצוָ הֶ ׁ ,
ש ְּס ִב ֹ
ֶׁ
לות ּ ַכ ַּנ"ל.
שה'ְּ ,ב ִחינַ ת נִ גְ ֹ
'נַ ֲע ׂ ֶ
ְו ָצ ִר ְ
עולָ ם ולזה זוכים ע"י כיסופים וגעגועים בדבקות
עולָ ם לְ ֹ
ש ֵ ּיל ְֵך ִמ ַ ּד ְר ָּגא לְ ַד ְר ָּגא וּמֵ ֹ
יךָ ּ 173כל ָא ָדם ׁ ֶ
לו ְּבכָ ל
שה ֶא ְצ ֹ
ש ִּי ְהיֶה נַ ֲע ׂ ֶ
בו ּ ַה ֹיו ֵתרֶ ׁ ,
שה' ְונִ ְׁש ָמע" ָּג ֹ
ש ִּיזְ ּ ֶכה ְּבכָ ל ּ ַפ ַעם לִ ְב ִחינַ ת "נַ ֲע ׂ ֶ
התפילהַ ,174עד ׁ ֶ
  מקורות ועיונים  

הרבים על הרהורי היחיד ,שנאמר "פן יש בכם איש"
וגו' ,ואח"כ "וראו את מכות הארץ ההיא" ,והלא
אין אדם יודע במטמוניו של חבירו .ומשיב :אין אני
מעניש אתכם על הנסתרות שהן לה' אלהינו והוא
יפרע מאותו יחיד ,אבל הנגלות לנו ולבנינו ,לבער
הרע מקרבנו ,ואם לא נעשה דין בהם – יענשו הרבים.
 .173ע' דבר עמוק בזה בפרפראות לחכמה (אות כ"ה),
על פי דברי המדרש (דברים רבה ג ,י) בענין "נַ ֲע ֶׂשה
וְ נִ ְׁש ַמע" ,המובא לקמן (תורה ק"כ) על אותה מלכה
שקידש אותה המלך בשתי מרגליות ואיבדה אחת
מהן ,וכן אנחנו התקדשנו ב"נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמע" ואיבדנו
את ה'נעשה' וכו'.
 .174לקוטי הלכות (חו"מ ח"ב הלכות מתנה ה ,אמצע כג),

וז"ל :וְ כָ ל ָא ָדם ָצ ִריְך לְ ִה ְתיַ ּגֵ עַ ּכָ ל יָ ָמיו לַ ֲעלֹות ִמ ַּד ְרגָ א
לְ ַד ְרּגָ א ,לְ ַה ִּׂשיג ְּבכָ ל ּפַ עַ ם ְּב ִחינַ ת 'נַ ֲע ֶׂשה' וְ 'נִ ְׁש ָמע'
יֹותר – לַ ֲעׂשֹות ְּבכָ ל ּפַ עַ ם ֵמ ַה'ּנִ ְׁש ָמע' ַהּגָ ב ַֹה
ַהּגָ ב ַֹה ֵ
ּומי ֶׁשּזֹוכֶ ה לָ זֶ ה ּבִ ְׁשלֵ מּות –
יֹותרּ ,בְ ִחינַ ת 'נַ ֲע ֶׂשה' וְ כּו'ִ ,
ֵ
ַא ְׁש ֵרי לֹוֲ .אבָ ל עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ יםּ ,כָ ל ֶא ָחד ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ פִ י ַמה
ֶּׁשהּוא – ּבְ ֶהכְ ֵר ַח ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ֵאיזֶ ה ֵחלֶ ק ּכָ ל ֶׁשהּוא ּבָ זֶ ה,
ּתֹורה ֶׁשּכְ לּולָ ה ּבְ "נַ ֲע ֶׂשה
ּכִ י זֶ ה ּכָ ל ָה ָא ָדם – לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ָ
ּתֹורהּ ,וכְ פִ י ַמה
וְ נִ ְׁש ַמע" .וְ כָ ל ֶא ָחד ּכְ פִ י ֶׁש ְּמ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ַה ָ
חֹוׁשק ּבְ כִ ּסּופִ ין ְּורצֹונֹות טֹובִ ים לְ ַהּכִ יר ֶאת
ֶּׁש ִּמ ְתּגַ עְ ּגֵ עַ וְ ֵ
ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְךּ ,ולְ ַה ִּׂשיג ּולְ ָהבִ ין ַמה ֶּׁשּנִ ְס ָּתר ִמ ֶּמּנּו – ּכְ מֹו
כֵ ן הּוא זֹוכֶ ה לְ ַא ַחר ּפְ ִט ָירתֹו לְ ַה ִּׂשיג ּולְ ָהבִ ין ַמה ֶּׁשֹּלא
ִה ִּׂשיג ְּב ַחּיָ יוֶׁ ,שּזֶ ה עִ ַּקר ְּב ִחינַ ת ֶחלְ קֹו לְ עֹולָ ם ַה ָּבאּ ,כִ י
ּתֹורהֶׁ ,ש ִהיא
עִ ַּקר ַׁש ֲעׁשּועַ עֹולָ ם ַה ָּבא ,הּוא ַה ָּׂשגַ ת ַה ָ
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שה',
'נַע ׂ ֶ
שה ִמזֶּה ְּב ִחינַ ת
נַע ׂ ֶ
ש ְּס ִב ֹ
ְּב ִחינַ ת ִ ּד ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה ׁ ֶ
ֲ
יבות הַ ּ ִמ ְצוָ הְּ ,ב ִחינַ ת ּת ֹו ַרת ה' ,יִ ְהיֶה ֲ
ָבו ּ ַה ֹיו ֵתרְ .וכֵ ן ְּבכָ ל
לו ְּב ִחינַת 'נִ ְׁש ָמע' ְוכוּ' ּג ֹ
תוְ ,ויִ ְהיֶה ֹ
ְּב ִחינַת נִ גְ לֶהְּ ,ב ִחינַת ּת ֹו ָרהְּ ,ב ִחינַת ּת ֹו ָר ֹ
שהוּא ְּת ִח ּלַת
יאהֶ ׁ ,
אשית נְ קֻ ַ ּדת הַ ְּב ִר ָ
ָבוא ְּב ֵר ִׁ
ש ּי ֹ
ּ ַפ ַעם יֵ ל ְֵך ִמ ַ ּד ְר ָּגא לְ ַד ְר ָּגא ו ִּמ ּ ַמ ֲעלָה לְ ַמ ֲעלָהַ ,עד ׁ ֶ
שם הוּא ּת ֹו ַרת ה'
ֵש ׁ ָ
ש ּי ׁ
שה ְונִ ְׁש ָמע" ,ו ְּב ִחינַת 'נִ ְׁש ָמע' ׁ ֶ
"נַע ׂ ֶ
יֵש ַּגם ּ ֵכן ְּב ִחינַת
שם ׁ
הָ אֲ ִצילוּתְ .ו ׁ ָ
ֲ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

יבות הַ ּ ִמ ְצוָ ה',
ש ְּס ִב ֹ
'ד ְב ֵרי הַ ּת ֹו ָרה ׁ ֶ
ּ ַפ ַעם ִמ ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ָמע'ְּ ,ב ִחינַ ת נִ ְס ּ ָתרְּ ,ב ִחינַ ת ְּ
'ת ִפ ּלָה'ְּ ,ב ִחינַ ת ִ ּ
'ת ֹו ָרה'ְּ ,ב ִחינַ ת
שה ִמזֶּה ְּב ִחינַ ת 'נַ ֲע ׂ ֶ
'ת ֹו ַרת ה'' ,יִ ְהיֶ ה נַ ֲע ׂ ֶ
שה'ְּ ,ב ִחינַ ת 'נִ גְ לֶה'ְּ ,ב ִחינַ ת ּ
ְּב ִחינַ ת ּ
ְ
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בו ּ ַה ֹיו ֵתר ְ .וכֵ ן ְּבכָ ל ּ ַפ ַעם ֵילֵך ִמ ַ ּד ְר ָּגא לְ ַד ְר ָּגא ו ִּמ ּ ַמ ֲעלָה
לו ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ָמע' ְוכוּ' ָּג ֹ
יהי ֹ
תו'ִ ,ו ִ
'ת ֹו ָר ֹ
ּ
176
שהוּא ְּת ִח ּלַת הָ אֲ ִצילוּת  ,פי' ,כל ד' העולמות:
יאהֶ ׁ ,
אשית נְ קֻ ַ ּדת הַ ְּב ִר ָ
בוא ְּב ֵר ִׁ
ש ָ ּי ֹ
לְ ַמ ֲעלָ הַ ,עד ׁ ֶ
177
אצילות ,בריאה ,יצירה ועשיה  -הם נבראים  ,ולמעלה מהם ישנו המאציל העליון ,הנקרא 'אין סוף ברוך
הוא' ,וכתר דעולם האצילות ,הוא נקודת הראשית ,ההתחלה של כל מה שברא המאציל העליון.178
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ּבְ ִחינַ ת ַ'ה ָּׂשגֹות ֱאֹלקּות' .וְ ַרק ִמי ֶׁשּזָ כָ ה עַ ל יְ ֵדי יְ גִ יעָ תֹו
ּתֹורה ,וְ זָ כָ ה ּכָ ל יָ ָמיו
לְ ַה ִּׂשיג ּגַ ם ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ִס ְת ֵרי ָ
יֹותר ,הּוא זֹוכֶ ה
לְ ַה ִּׂשיג ְּבכָ ל ּפַ עַ ם נִ ְס ָּתרֹות ַהּגְ ב ִֹהים ֵ
ּבַ ּסֹוף לְ ַה ִּׂשיג ַא ַחר מֹותֹו ּבָ עֹולָ ם ַהּבָ א ַה ָּׂשגֹות ֲעצּומֹות
נֹוראֹות ְמאֹד ְמאֹד ֲא ֶׁשר "עַ יִ ן ֹלא ָר ָא ָתה",
ּגְ בֹוהֹות וְ ָ
ַא ְׁש ֵרי לֹוֲ .א ָבל עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ ים ֲאפִ ּלּו ַה ָּק ָטן ֶׁש ַּב ְּק ַטּנִ ים,
ֵמ ַא ַחר ֶׁשהּוא ּבִ כְ לָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם לְ כָ ל ֶא ָחד ֵחלֶ ק
לָ עֹולָ ם ַה ָּבאְּ ,ב ֶהכְ ֵר ַח ֶּׁשּיַ ִּׂשיג לְ ַא ַחר מֹותֹו ַמה ֶׁש ָהיָ ה
בֹודתֹו יִ ְתּבָ ַרְך
נִ ְס ָּתר ִמ ֶמנּו ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ הּ ,כְ פִ י יְ גִ יעָ תֹו ּבַ ֲע ָ
ְּבזֶ ה ָהעֹולָ ם ֶׁשהּוא ְּב ִחינַ ת ַה ָּׂשגַ ת ַה'ּנִ ְׁש ָמע'ּ ,כִ י ּכְ לָ ל
ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה הּוא ִּב ְב ִחינַ ת 'נַ ֲע ֶׂשה'ּ ,כִ י הּוא עֹולָ ם
ׂשֹותם",
"הּיֹום לַ ֲע ָ
ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ּוכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב( :דברים ז ,יא) ַ
וְ ָהעֹולָ ם ַהּבָ א ּבִ כְ לָ ל הּוא ּבִ בְ ִחינַ ת נִ ְׁש ַמע נִ ְס ָּתרּ ,בִ בְ ִחינַ ת
'ּולְ ָמ ָחר ּבָ עֹולָ ם ַהּבָ א לְ ַקּבֵ ל ְׂשכָ ָרם' (עירובין כב ,).וְ עִ ָּקר
ַה ִּקּבּול ְׂשכַ ר הּוא ַה ָּׂשגַ ת ַהּנִ ְס ָּתרּ ,בְ ִחינַ ת נִ ְׁש ַמע.
 .175ע' ביאור הליקוטים (מפתח ו').
 .176כתב בשער ההקדמות (דף צ ,).וז"ל :על
האצילות נאמר (תהלים קד ,כד) "ּכֻ ּלָ ם ּבְ ָחכְ ָמה עָ ִׂש ָית",
כי האין סוף נתלבש בתוך החכמה העליונה שלמעלה
מעולם האצילות ,ואותה החכמה עצמה ,בקעה בקיעה
גמורה ,במסך שעל עולם האצילות ,והיא עצמה ירדה
ונתלבשה בראש אריך אנפין דאצילות ,ונקראת עתיק
יומין דאצילות ,ועל ידה מקבל האצילות ,את אור
האין סוף ,וזהו סוד "ּכֻ ּלָ ם ְּב ָחכְ ָמה עָ ִׂש ָית" ,הנאמר
על עולם האצילות ,עכ"ל.
 .177באמת יש עוד עולמות גבוהים מאלו הד'
עולמות ,כגון עולמות דאדם קדמון ,ועלמות המלבוש

והטהירו ועוד ועוד ,וכולם הם בחינת נבראים .אלא,
שבעץ חיים לא האריך בעולמות שלמעלה מאדם
קדמון ,ובדרושי החברים מובאים שישנם עולמות
למעלה מאדם קדמון ,כגון עולם המלבוש ,והטהירו
וכו' .וע' בשיחות הר"ן (אות רכ"ה בסופה) ,וז"לּ :פַ עַ ם
ַא ַחת ָר ָאה ֵספֶ ר ֶא ָחד ֶׁש ְּמלֻ ָּקט ִמּכִ ְתבֵ י ָה ֲא ִריזַ "ל ֶׁש ֵאינָ ם
ְמצּויִ יםֶׁ ,ש ְּמ ַד ֵּבר ֵמ ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות וְ ַה ַּמ ְד ֵרגֹות ֶׁשּק ֶֹדם
ָה ֲא ִצילּות ֶׁשהּוא עֹולָ ם ַה ַּמלְ ּבּוׁש וְ כּו' ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ּבְ ֵספֶ ר
אתי ְמאֹד עַ ל זֶ ה
וַ ּי ְַק ֵהל מֹ�ׁש ֶ ה וְ כּו' .וְ ִדּבֵ ר עִ ִּמי ִמּזֶ ה ,וְ נִ פְ לֵ ִ
ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש לִ ּמּוד ּבַ ַּקּבָ לָ ה ּגַ ם לְ ַמעְ לָ ה ֵמ ֲא ִצילּות ,וְ נִ ְד ֶמה לִ י
יֹותר .וְ ָׂש ַחק ,וְ ָא ַמרֲ :הֹלא ֵא ֶצל ַה ְמ ַח ְּק ִרים
בֹוּה ֵ
ֶׁש ֵאין ּגָ ַ
נִ ְד ֶמה ֶׁש ִּמ ְס ַּתּיֵ ם ַהיְ ִדיעָ ה ַּבּגַ לְ ּגַ ּלִ ים וְ כּו' .וְ כַ ּוָ נָ תֹו ָהיָ ה
ּכְ מֹו כֵ ןֲ ,אפִ ּלּו ּבִ ִידיעַ ת ָה ֱא ֶמת לְ ַמעְ לָ ה לְ ַמעְ לָ ה יֵ ׁש עֹוד
בֹוּה ּבְ לִ י ִׁשעּור וְ עֵ ֶרְך וְ כּו'ּ .כִ י לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין
בֹוּה ֵמעַ ל ּגָ ַ
ּגָ ַ
ֵח ֶקר.
 .178כן נראה לפרש ,אולם בפרפראות לחכמה (אות
י"ז) ,ציין למה שכתוב בשער ההקדמות ,מלכות של
אצילות נעשה בחינת אין סוף אל הבריאה וכו' ,ע"ש.
ומובן שהבין ,כי מה שכתב רבינו 'נקודת הבריאה' –
היינו ,עולם הבריאה .וקשה :א) ששם אינו תחילת
האצילות ,אלא סוף האצילות (ומלכות דאצילות אינה
נקראת בשום אופן תחילת האצילות ,גם אם מסתכלים מלמטה

למעלה אין זו תחילת האצילות) .ב) הרי יש מקום גבוה
יותר ,והוא כל עולם האצילות שגם הוא נאצל ,וגם
אותו אפשר להשיג ,ויכול להיות בחינת 'תורתו',
שהרי ישנן נשמות מעולם האצילות .ג) הוצרך
להידחק ולמצוא מראי מקומות ,שגם מלכות דאצילות

"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  י
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ
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ש ִ ּנ ְס ּ ָתר ִמ ּ ֶמנּ ּו
ֲמת ׁ ֶ
שם הַ ּ ֻמ ְׁש ָאלִּ ,כי ַרק מֵ ח ַ
עולָם ְו ַד ְר ָּגאּ ,ת ֹו ַרת ה' ִהיא ַרק ְּב ׁ ֵ
ּ ֶבאֱ מֶ תִּ ,כי ְּבכָ ל ֹ
ְ
תו'ַ .אך ְּב ִחינַת הַ ִ ּ
ש ִּב ְת ִח ּלַת הָ אֲ ִצילוּתִ ,היא
'נ ְׁש ָמע' ׁ ֶ
'ת ֹו ָר ֹ
נַע ׂ ֶ
ש ּ ָבא לְ ׁ ָ
'ת ֹו ַרת ה'' ,ו ְּכ ׁ ֶ
שה ּ
נִ ְק ָרא ּ
שם ֲ
שם ַרק ּת ֹו ַרת ה' ַמ ּ ָמ ׁש.
ָבו ּ ַה ִמ ּ ׁ ָ
ּת ֹו ַרת ה' ּ ֶבאֱ מֶ תִּ ,כי ֵאין ּג ֹ
שה' ִהיא ְּב ִחינַת ּת ֹו ַרת ה' ַמ ּ ָמ ׁשְ ,והַ ִ ּ
סוף ,אֲ זַי הַ ּ
'נ ְׁש ָמע' הוּא ְּב ִחינַת
ַע ׂ ֶ
ש ִ ּנ ְכלָל ְּב ֵאין ֹ
ְו ַאחַ ר ּ ָכ ְך ְּכ ׁ ֶ
'נ ֲ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
יֵש ּת ֹו ַרת ה'ְּ ,כ ֹ
ְּת ִפ ּלַת ה'ִּ .כי ׁ

ּכּורים פ"ג ה"ג ,ורֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה פ"א ה"ג)
רּוׁשלְ ִמי ּבִ ִ
(יְ ַ
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שם,
ש ֵ ּי ׁש ׁ ָ
שה ְונִ ְׁש ַמע" ,ו ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ַמע' ׁ ֶ
שם במקום העליון והגבוה הזה יֵ ׁש ַּגם ּ ֵכן ְּב ִחינַ ת "נַ ֲע ׂ ֶ
ְו ׁ ָ
באֱ מֶ ת (שאינה נעשית
'ת ֹו ַרת ה'' ּ ֶ
שהיא גבוהה יותר אפילו מעולם האצילות ,הוּא בחינת ה'נסתר' האמיתי ּ -
179
(כי משתנה שמה לפי המשיגים אותה,
שם הַ ּ ֻמ ְׁש ָאל
'ת ֹו ַרת ה'' ִהיא ַרק ְּב ׁ ֵ
בבחינת 'תורתו')ִּ ,כי ְּבכָ ל ֹ
עולָם ְו ַד ְר ָּגא ּ
שם בהשגתו
ש ּ ָבא לְ ׁ ָ
'ת ֹו ַרת ה'' ,ו ְּכ ׁ ֶ
אף שהיא אותה תורה ללא שינוי)ִּ ,כי ַרק מֵ ח ֲַמת ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְס ּ ָתר ִמ ּ ֶמנּ ּו נִ ְק ָרא ּ
תו'ַ .א ְך ְּב ִחינַ ת הַ ִ ּ
ש ִּב ְת ִח ּלַת הָ אֲ ִצילוּת – בשורש ותחילת העולמות
'נ ְׁש ָמע' ׁ ֶ
'ת ֹו ָר ֹ
ומגלה אותה נַ ֲע ׂ ֶ
שה ּ
בו ּ ַה ִמ ּ ׁ ָ
'ת ֹו ַרת ה'' ּ ֶבאֱ מֶ תִּ ,כי ֵאין ָּג ֹ
'ת ֹו ַרת ה'' ַמ ּ ָמ ׁש ,כי הבחינה שגבוהה
שםַ ,רק ּ
העליוניםִ ,היא ּ
יותר מהעולמות העליונים ,היא בחינת ה'אור אין סוף'  -היינו ,אורו של הקב"ה שאין בו שום השגה ,ואין לו
התחלה ולא סוף ,וממנו השתלשלו ונבראו כל העולמות ,180ושם היא בחינת 'תורת ה'' ממש ,181וזוהי בחינת
הקב"ה בעצמו ,למעלה מכל הנאצלים והנבראים.
ש ִ ּנ ְכלָ ל
ְו ַאחַ ר ּ ָכ ְך  -היינו ,אחר שזכה לעלות את כל המדרגות ,עד המדרגה האחרונה שאפשר להשיג ְּכ ׁ ֶ

סוף' ,שהיא בחינה גבוהה יותר מהעולמות העליונים ,שהיא בחינת הקב"ה בעצמו ,למעלה
'אין ֹ
בדבקותו ְּב ֵ
'ת ֹו ַרת ה'' ַמ ּ ָמ ׁש ,נקראת 'נעשה' ,בחינת
'נ ֲע ׂ ֶ
מכל הבריאה ,אֲ זַי הַ ַּ
שה' בבחינת 'אין סוף' ִ -היא ְּב ִחינַ ת ּ
'נגלה' ,כי זו הבחינה שבה ברא הקב"ה את העולם ,ובה הוא מנהיג את העולם בחסד ומשפטְ ,והַ ִ ּ
'נ ְׁש ַמע'
'ת ִפ ּלַת ה'' ,הנקראת 'נשמע' ,בחינת 'נסתר' ,כי זו הבחינה של 'קודם
בבחינת 'אין סוף'  -הוּא ְּב ִחינַ ת ְּ
הבריאה' ,היינו ,קודם הנהגה של מידות חסד או משפט ,ושם אפשר לעורר כביכול את הקב"ה עצמו
שיתפלל (כדבסמוך) ,ומשם אפשר למשוך חסדים ורחמים גמורים ,שאין בהם שום תערובת דין כלל .182ובזה
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נקראת בחינת 'אין סוף' לעומת עולם הבריאה .ואין זה
פשטות דברי רבינו (שבסמוך) ,שמדבר על ה'אין סוף'
ממש ,שהוא המאציל העליון ,ולא רק מה שנקרא
בשם אין סוף בערך התחתון ממנו .ולכן נראה כמו
שפירשנו ,ש'תחילת הבריאה' ,אין הכוונה לעולם
הבריאה ,אלא לתחילת הנבראים והנאצלים ,והכוונה
על 'תחילת עולם האצילות' ,ששם מתלבש האין סוף
דרך החכמה העליונה (וכנ"ל משער ההקדמות).
 .179יש 'שם העצם' ,ויש 'שם המושאל'' .שם
העצם' – הוא דבר שכך שמו והוא אינו משתנה ,ו'שם
המושאל' – הוא דבר שלעת עתה נקרא בשם זה ,אבל
מכיון שאותו דבר עצמו יקרא בשם אחר מסיבה
כלשהי (אפילו כשהדבר עצמו לא משתנה כלל) ,הרי זה נקרא
'שם המושאל' .וכן הוא כאן ,אותה תורה בדיוק ,קודם

שהשיגוה נקראת 'תורת ה'' ,ואחרי שהשיגוה נקראת
'תורתו' ,מכאן מוכח ,שהשם 'תורת ה'' שהיה לה
בתחילה ,היה רק 'שם המושאל'.
 .180ע' עץ חיים (שער א' ענף ב') ,שכתב וז"ל :דע,
כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים ,היה אור
עליון פשוט ממלא כל המציאות ולא היה שום מקום
פנוי בבחינת אויר ריקני וחלל ,אלא הכל היה ממולא
מן 'אור אין סוף' פשוט ההוא ,ולא היה לו בחי' ראש
ולא בחינת סוף ,אלא הכל היה אור אחד פשוט שוה
בהשוואה אחת ,והוא הנקרא 'אור אין סוף'.
 .181כי הקב"ה והתורה הכל אחד ,כמבואר בזוהר
פרשת אחרי (ח"ג דף עג.).
 .182עומק ענין זה מתבאר מתוך דברי הפרפראות
לחכמה (אות ט"ז) ,כי לכאורה קשה מאוד ,הרי בחינת
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מר ּו ְ(ּב ָ
חולִ ים'
יש ֲע ֻר ּ ִמים ו ְּמבַ ֵּקר ֹ
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּא ַמלְ ִּב ׁ
סֹוטה יד' ).הַ ָ ּק ֹ
ש ָא ְ
מו ׁ ֶ
'אֲ נִ י ִק ּי ְַמ ִּתיהָ ְּת ִח ּלָה' ,ו ְּכ ֹ
ְ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא מֵ נִ יחַ ְּת ִפ ִּלין' ְוכוּ'.
שהַ ָ ּק ֹ
'מ ּנַיִ ן ׁ ֶ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ְ(ּב ָרכֹות וִ ).
ְוכוּ'ְ ,וכֵ ן ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
ְ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא ִמ ְת ּ ַפ ּלֵל,
שהַ ָ ּק ֹ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ָ(ׁשם זִ ).מ ּנַיִ ן ׁ ֶ
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
ֵש ְּת ִפ ּלַת ה'ְּ ,כ ֹ
ְוכֵ ן י ׁ
ז)
נו,
(ישעיה
שז ֹּוכֶ ה
'ת ִפ ּלַת ה'' ,ו ְּכ ׁ ֶ
יֵש ְּ
'ת ֹו ַרת ה'' ְו ׁ
ש ּי ׁ
"ו ִׂש ּ ַמ ְח ִּתים ְּבבֵ ית ְּת ִפ ּל ִָתי" .נִ ְמ ָצא ׁ ֶ
ְ
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ
ֵש ּ
'ת ִפ ּלַת ה'' ַמ ּ ָמ ׁש.
ָתו'  -הוּא ְּ
'ת ֹו ַרת ה'' ַמ ּ ָמ ׁש' ,ו ְּת ִפ ּל ֹ
'ת ֹו ָר ֹ
לְ ִה ּ ָכלֵל ְּב ֵאין ֹ
תו'  -הוּא ּ
סוף ,אֲ זַי ּ

   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

זוכים לבטל את גזר הדין ,ולא רק לחתום אותו שלא יהיה 'דין אכזרי' .וזו מדרגה גבוהה יותר ממדרגת
החותמות המבוארות בתחילת תורה זו.
183

רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
'ת ֹו ַרת ה''ְּ ,כ ֹ
ִּכי י ׁ
ֵש ּ
שהקב"ה אומר' :אֲ נִ י ִק ַ ּי ְמ ִּתיהָ ְּת ִח ּ ָלה' ,שהקב"ה קיים גם כן את המצוות ,לפני שאנחנו מקיימים אותם,
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּא
ש ָא ְמר ּו רבותינו ז"ל (סוטה יד ).שצריך האדם ללכת אחר מידותיו של הקב"ה' :הַ ָ ּק ֹ
מו ׁ ֶ
ו ְּכ ֹ
יש ֲע ֻר ּ ִמים ,כמו שנאמר (בראשית ג ,כא)" :ויעש ה' אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם" ,ו ְּמבַ ֵּקר
ַמלְ ִּב ׁ
חולִ ים ,כמו שנאמר (שם יח ,א)" :וירא אליו ה' באלוני ממרא" ,אף אתה הלבש ערומים ובקר חולים ְוכוּ''.
ֹ
ְ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא מֵ נִ יחַ ְּת ִפ ִּלין ְוכוּ' ,שנאמר
שהַ ָ ּק ֹ
'מ ַּניִ ן ׁ ֶ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (ברכות וִ :).
ְוכֵ ן ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
(ישעיה סב ,ח)" :נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו" ' -בזרוע עוזו' אלו תפילין' וכו' ,והם בחינת 'תורת ה'' ,שהקב"ה
'מ ַּניִ ן
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (שם זִ :).
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
'ת ִפ ּלַת ה''ְּ ,כ ֹ
ֵש בחינת ְּ
מקיים את המצוותְ .וכֵ ן י ׁ
184
ש ּנֶאֱ ַמר (ישעיה נו ,ז)ְ :
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּא ִמ ְת ּ ַפ ּלֵל ֶ ׁ ,
שהַ ָ ּק ֹ
ֶׁ
"ו ִׂש ּ ַמ ְח ִּתים ְּבבֵ ית ְּת ִפ ּל ִָתי"' ,והוא מתפלל' :יהי
רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי ,ויגולו רחמי על מידותי ,ואתנהג עם בני במידת רחמים ,ואכנס להם
לפנים משורת הדין' .ובכח תפילה זו ,אפשר למשוך רחמים גדולים ולבטל את הדין מעיקרו ,ולא רק לחתום
סוף,
שז ֹּוכֶ ה לְ ִה ּ ָכלֵל ְּב ֵאין ֹ
'ת ִפ ּלַת ה'' ,ו ְּכ ׁ ֶ
ֵש בחינת ְּ
'ת ֹו ַרת ה'' ְוי ׁ
ש ּי ׁ
אותו בחותמות .נִ ְמצָ א ׁ ֶ
ֵש בחינת ּ
186
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ַמ ּ ָמ ׁש .
'ת ִפ ּלַת ה''
ָתו הוּא ְּ
'ת ֹו ַרת ה'' ַמ ּ ָמ ׁש ו ְּת ִפ ּל ֹ
אֲ זַי ּת ֹו ָר ֹ
תו הוּא ּ
(ירושלמי ביכורים פ"ג ה"ג דף יא:

ור"ה פ"א ה"ג דף ז):

  מקורות ועיונים  

'אור אין סוף' ,הוא אור פשוט שאין בו שום חילוק
כלל ,ואיך מחלקים כאן בין בחינת 'תורת ה' – 'נעשה',
לבחינת 'תפילת ה'' – 'נשמע' .ועוד ,מדוע נאמר כאן
שתפילת ה' גבוהה מתורת ה' ,הרי שתיהן באור אין
סוף ,ובו אין התחלה ואין סוף ,ואין מדרגות וכו' .אכן
הביאור הוא ,כי באמת אין חילוק מדרגות באין סוף,
אלא ,ש'תפילת ה'' היא שהקב"ה מתפלל וממשיך
רחמים מקודם הבריאה ,היינו ,מקודם שנאצלו חסד
ומשפט ,כי מבחינת 'משפט' יש 'דין תורה' ו'גזר דין'
וכו' ,כי ב'תורת ה'' ,שבה ברא הקב"ה את העולם
ובה הוא מנהיגו ,שם שייך חסד ומשפט ,וכיון שיש
שם 'דין תורה' ,צריך שם 'חותמות' ,כדי שלא יינקו
ממנו החיצונים ויעשו 'דין אכזרי' .וז"ל הפרפראות
שם :הגם כי הדברים גבוהים ורמים מאוד ומופלא
מאיתנו לגמרי ,אף על פי כן נראה לעניות דעתי לקרב

אל השכל קצת ,כי באורייתא ברא קודשא בריך הוא
עלמא (הקדמת הזוהר דף ה ,).והקב"ה מנהיג עולמו על
פי התורה ,וכמובן לעיל (אות א') גם כן ,שגזר דין צריך
להיות דין תורה ,ובחינת ההנהגה זו היא על פי תורת
ה' .וה' יתברך רב חסד ומטה כלפי חסד ,וכל מה
שיכול לזכות את ישראל על פי 'תורת ה'' (היינו ,על פי
'דין תורה') בודאי מזכה אותם ,אף על פי כן [אף אם לא
זכו בדין] ,הקב"ה מגלה את הדין לבחינת 'לימודי ה''
בכדי שילכו להוכיח את ישראל ולהחזירם למוטב כדי
להמתיק הדין .אך יש גם כן בחינת 'תפילת ה'' שהוא
בחינת 'קודם הבריאה' ,היינו שלפעמים ה' יתברך
מתפלל כביכול ,היינו שממשיך ומעורר רחמים כאלו
שהם כביכול למעלה מבחינת 'תורת ה'' שעל ידה
הנהגת הבריאה .כי אף שמבואר בפנים שגם 'תורת
ה'' ממש הוא למעלה מבראשית נקודת הבריאה ,היינו
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  מקורות ועיונים  
שאין לכלל מדרגת הנבראים השגה בה (להקרא 'תורתו')

מאחר שהוא 'תורת ה'' ממש ,אך אף על פי כן ה'
יתברך מנהיג את הבריאה על פי בחינת 'תורת ה''
(וזו הנהגה של חסד ודין) .אך מחמת רוב רחמיו וחסדיו,
הוא מתפלל גם כן ,וממשיך על ישראל רחמים
כאלו ,שהם למעלה מבחינה זו .ומי שזוכה להכלל
ב'אין סוף' ממש כביכול ,למעלה מראשית נקודת
כל הבריאה ,שאז תורתו 'תורת ה'' ממש ותפילתו
'תפילת ה'' ממש ,אז גם הוא יכול לעורר ולהמשיך
בחינת רחמים הנ"ל ,שהם כביכול למעלה מבחינת
'תורת ה'' (ולבטל הדין).
"מּפְ נֵ י
 .183שם מובא :אמר הקב"ה (ויקרא יט ,לב) ִ
ֹלהיָך ֲאנִ י ה" –
את ֵּמ ֱא ֶ
ֵׂשיבָ ה ָּתקּום וְ ָה ַד ְר ָּת ּפְ נֵ י זָ ֵקן וְ יָ ֵר ָ
אני הוא שקיימתי עמידת זקן תחילה ,ע"כ .והכוונה
בפני אברהם אבינו ,דהנה כתוב (בראשית יח ,כב)
עֹודּנּו ע ֵֹמד לִ פְ נֵ י ה'" ,ופירש"י שיש כאן
"וְ ַא ְב ָר ָהם ֶ
תקון הכתוב מפני כבוד ה' ,כי באמת הקב"ה עמד
בפני אברהם .וע' במדרש (בראשית רבה מט ,ז) .וכן פירש
הר"ש סיריליאו( .וכן הוא הלשון בירושלמי ראש השנה).
 .184כתב בלקוטי הלכות (חו"מ ח"ב הלכות מתנה ה ,יז),
וז"ל :וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת ְׁשֹל�ׁש עֶ ְׂש ֵרה ִמּדֹות ֶׁשל ַר ֲח ִמים,
ֶׁשּזָ כָ ה מֹ�ׁש ֶ ה לְ ַה ְמ ִׁשיְךֶׁ ,ש ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך לִ ְּמדֹו ֵס ֶדר ְּתפִ ּלָ ה
עֹומד
יח ִצּבּור ,וְ ָא ַמר לֹוּ :כְ ֶד ֶרְך ֶׁש ֲאנִ י ֵ
וְ נִ ְתעַ ֵּטף ּכִ ְׁשלִ ַ
עֹוׂשין ּבָ נַ י ּבְ עֵ ת ָצ ָרה .וְ זֶ הּו ּכָ ל עִ נְ יָ ן
ּומ ְתּפַ ּלֵ ל ּכָ ְך יִ ְהיּו ִ
ִ
ַהּנַ "ל ֶׁש ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך לִ ְּמדֹו ֵס ֶדר ְּתפִ ּלָ תֹו ּבְ עַ ְצמֹו – ּבְ ִחינַ ת
עֹוׂשין ּבָ נָ יו ֶׁשּיַ זְ ּכִ ירּו ּכָ ל
ְ'ּתפִ ּלַ ת ה'' ,וְ לִ ְּמדֹו ֶׁשּכָ ְך יִ ְהיּו ִ
ּדֹותיו ֶׁשל ַר ֲח ִמים וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יִ ְהיּו נַ ֲענִ ין ָּת ִמידּ ,כִ י
ִמ ָ
ִה ְב ִטיחֹו ֶׁש ֵאינָ ן חֹוזְ רֹות ֵר ָיקםּ ,כִ י עַ ל יְ ֵדי ֶׁש ַּמזְ ּכִ ִירין
מֹוצ ִיאין ַה ֶח ֶסד
ִמּדֹות ַר ֲח ָמיו ַה ְמ ֻר ִּבים ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה ִ
ֵמ ֶהעְ לֵ ם ֶאל ַהּגִ ּלּוי וְ ַהּכֹל ּבְ כ ַֹח ְ'ּתפִ ּלַ ת ה''ֶׁ ,שּזֶ הּו ּבְ ִחינַ ת
יח ִצּבּור וְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ּבְ עַ ְצמֹו,
ֶׁש ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך נִ ְתעַ ֵּטף ּכִ ְׁשלִ ַ
וְ לִ ְּמדֹו ֶׁשעַ ל יְ ֵדי זֶ ה יִ זְ ּכּו ּגַ ם ּכָ ל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבכָ ל עֵ ת
ָצ ָר ָתם ְּבכָ ל ַהּיְ ִרידֹות ֶׁש ָּבעֹולָ ם ְּבגּוף וְ נֶ פֶ ׁש ,לְ ַה ְמ ִׁשיְך
ַה ֶח ֶסד ֵמ ַה ֶהעְ לֵ ם ֶאל ַהּגִ ּלּוי ,עַ ל יְ ֵדי ֶׁשּיַ זְ ּכִ ירּו ּבְ פֶ ה ַּדיְ ָקא
ִמּדֹות ַר ֲח ָמיוּ ,כִ י עִ ַּקר ַה ִה ְתּגַ ּלּות עַ ל יְ ֵדי ַה ִּדּבּור ּכַ ּיָ דּועַ ,
ּבְ ִחינַ ת (תהלים קג ,כ) "ע ֵֹׂשי ְדבָ רֹו" .וְ זֶ הּו ּג ֶֹדל ַמ ֲעלַ ת ִרּבּוי
ּבֹודדּות וְ ַה ִּׂשיחֹות ָה ַר ִּבים ֵּבינֹו
ּובפְ ָרט ַה ִה ְת ְ
ַה ְּתפִ ּלֹות ִ
לְ ֵבין קֹונֹו .וְ ָהעִ ָּקר לְ ַה ְרּגִ יל עַ ְצמֹו לְ ַהזְ ּכִ יר ְּבכָ ל ּפַ עַ ם
ִרּבּוי ַר ֲח ָמיוֶׁ ,שּכְ ָבר עָ ָׂשה עִ ָּמנּו וְ עִ ּמֹו ִּבפְ ָר ִטּיּות ,וְ עַ ל
עֹורר ַר ֲח ָמיו ּולְ ִה ְת ַחּזֵ ק ְּבעַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה
יְ ֵדי זֶ ה יִ זְ ּכֶ ה לְ ֵ

יח עַ ְצמֹו לִ ּפֹל ְּבׁשּום
ְּבכָ ל ַהיְ ִרידֹות ֶׁש ָּבעֹולָ ם ,וְ ֹלא יָ נִ ַ
אֹפֶ ן ,עַ ד ֲא ֶׁשר יָ ׁשֹוב ֶאל ה' וִ ַיר ֲח ֵמהּו.
 .185כתב בלקוטי הלכות (שלוחין ב ,ב) ,וז"ל :זֶ ה
עִ ַּקר ַה ַּתכְ לִ ית וְ ַה ְּׁשלֵ מּות ָה ַא ֲחרֹון – לִ זְ ּכֹות לָ בֹוא
לִ ְב ִחינָ ה זֹו ָהעֶ לְ יֹונָ ה לְ ִהּכָ לֵ ל ְּב ֵאין סֹוף ,עַ ד ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
ּו'תפִ ּלַ ת ה'',
'ּתֹורת ה'' ְ
ּתֹורה וְ ַה ְּתפִ ּלָ ה ֶׁשּלֹו ּבְ ִחינַ ת ַ
ַה ָ
ַא ְׁש ֵרי ִמי ֶׁשּזֹוכֶ ה לָ זֶ ה! וַ ֲאזַ י ַה ְּתפִ ּלָ ה ִהיא ּבִ בְ ִחינַ ת 'יְ ִהי
ָרצֹון ִמּלְ פָ נַ י' ֶׁש ִהיא ְּתפִ ּלַ ת ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְךּ ,כְ מֹו ֶּׁש ָא ְמרּו
ּבֹותינּו זַ "ל ּבִ בְ ָרכֹות (דף ז ,).וְ זֶ ה ּבְ ִחינַ ת ּבְ כָ ל ַה ָּמקֹום
ַר ֵ
ֲא ֶׁשר ַאזְ ּכִ יר ֶאת ְׁש ִמי ְ(ׁשמֹות כ ,כ) – ַ'אזְ ּכִ יר' ַּדיְ ָקאּ ,כִ י ִמי
ֶׁשּזֹוכֶ ה לִ בְ ִחינַ ת ְּתפִ ּלָ ה ּכָ זֹוְּ ,ד ַהיְ נּו ְ'ּתפִ ּלַ ת ה'' ,נִ ְמ ָצא,
ּכְ ֶׁש ַּמזְ ּכִ יר ֶאת ְׁשמֹו יִ ְתּבָ ַרְך ֵמ ַא ַחר ֶׁשּנִ כְ לָ ל ּבֹו יִ ְתּבָ ַרְך,
נִ ְמ ָצא ֶׁש ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ּבְ עַ ְצמֹו ַמזְ ּכִ יר ֶאת ְׁשמֹו יִ ְתּבָ ַרְך,
ֵמ ַא ַחר ֶׁשּנִ כְ לָ ל ּבֹו יִ ְת ָּב ַרְך ,נִ ְמ ָצאֶׁ ,ש ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך
ּבְ עַ ְצמֹו ַמזְ ּכִ יר ֶאת ְׁשמֹו יִ ְתּבָ ַרְךּ ,כִ בְ יָ כֹולֶׁ ,שּזֶ הּו ּבְ ִחינַ ת
ְ'ּתפִ ּלַ ת ה'' ּכַ ּנַ "ל ,וְ זֶ הּו "ּבְ כָ ל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ַאזְ ּכִ יר ֶאת
ְׁש ִמי"'ַ ,אזְ ּכִ יר' ַּדיְ ָקא.
וְ ִהּנֵ ה עִ ַּקר ּבְ ִר ַיאת ָה ָא ָדם הּוא ּבִ ְׁשבִ יל ּבְ ִחינָ ה זֹו – ֶׁשּיַ ּגִ יעַ
לָ זֶ ה ַה ַּתכְ לִ ית ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ ִהּכָ לֵ ל ּבֹו יִ ְת ָּב ַרְך עַ ד ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
ּו'תפִ ּלַ ת ה'' ַמ ָּמׁש.
'ּתֹורת ה'' ְ
ּותפִ ּלָ תֹוְּ ,ב ִחינַ ת ַ
ּתֹורתֹו ְ
ָ
ֲא ָבל ִאי ֶאפְ ָׁשר לָ בֹוא לָ זֶ ה ִמּיָ דּ ,כִ י ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ָר ָצה
לִ ְבר ֹא ֶאת ָה ָא ָדם ְּבזֶ ה ָהעֹולָ ם ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ְּב ִח ָירה,
ּתֹורה ָּתלּוי ּבָ זֶ ה ּבַ ֶּמה ֶׁשּיֵ ׁש לְ ָה ָא ָדם ּבְ ִח ָירה,
וְ עִ ַּקר ִקּיּום ַה ָ
ּוב ְׁש ִביל זֶ ה ָׁשלַ ח ֶאת ָה ָא ָדם ְּבזֶ ה ָהעֹולָ ם ְּבתֹוְך ּגּוף
ִ
ּומ ַא ַחר ֶׁש ָה ָא ָדם
חֹומר עָ כּור ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ְּב ִח ָירהֵ .
וְ ֶ
חֹומר ּגַ ְׁש ִמי ,הּוא ָצ ִריְך
הּוא ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ְּבתֹוְך ּגּוף וְ ֶ
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות ְּבתֹוְך ַהּגּוף ,וְ כָ ל זְ ַמן
ִּב ְת ִחּלָ ה לְ ַקּיֵ ם ַה ָ
ּתֹורה
חֹומר לְ גַ ְמ ֵריֲ ,אזַ י ּכָ ל ַה ָ
ֶׁשֹּלא נִ ְת ַּב ֵּטל ַהּגּוף וְ ַה ֶ
'ּתֹורתֹו'
ָ
וְ ַה ִּמ ְצוֹות וְ ַה ְּתפִ ּלָ ה ֶׁש ְּמ ַקּיֵ ם ,הּוא ִּב ְב ִחינַ ת
ּו'תפִ ּלָ תֹו'ּ ,כִ י ֲע ַדיִ ן ֹלא נִ כְ לַ ל ְּב ָׁש ְרׁשֹוְּ ,ב ֵאין סֹוף .וְ כָ ל
ְ
יֹוצא
ּתֹורה וְ עֹובֵ ד ֶאת ה' ,הּוא ֵ
יֹותר ֶאת ַה ָ
ַמה ֶׁש ְּמ ַקּיֵ ם ֵ
ּומבַ ֵּטל ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ֶאת ַהּגּוף
ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ִמ ַּד ְרּגָ א לְ ַד ְרּגָ אְ ,
יֹותר ּבְ ָׁש ְרׁשֹו ּבְ ֵאין סֹוף ,עַ ד ֶׁשּזֹוכֶ ה לָ בֹוא
יֹותר וְ נִ כְ לָ ל ֵ
ֵ
ֶאל ַה ַּתכְ לִ ית ֶׁשּיִ ְת ַּב ֵּטל ַהּגּוף לְ גַ ְמ ֵרי וְ נִ כְ לָ ל לְ גַ ְמ ֵרי
ּו'תפִ ּלַ ת ה''
'ּתֹורת ה'' ְ
ְּב ֵאין סֹוף ,וַ ֲאזַ י זֹוכֶ ה לִ ְב ִחינַ ת ַ
ַמ ָּמׁש ּכַ ּנַ "ל .וַ ֲאזַ י ּכְ ֶׁשּנִ כְ לָ ל ְּב ָׁש ְרׁשֹו ְּב ֵאין סֹוף ,נִ ְמ ָצא
'ּתֹורת ה''
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות וְ ַה ְּתפִ ּלָ ה ֶׁש ְּמ ַקּיֵ ם ֵהם ַ
ּכָ ל ַה ָ
ּו'תפִ ּלַ ת ה'' ַמ ָּמׁש .נִ ְמ ָצאֶׁ ,ש ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ְּבעַ ְצמֹו,
ְ
עֹוׂשה ֵמ ַא ַחר ֶׁשּנִ כְ לָ ל ּבֹו
עֹוׂשה ַה ִּמ ְצוֹות ֶׁשהּוא ֶ
ּכִ בְ יָ כֹולֶ ,
יִ ְתּבָ ַרְךֲ .אבָ ל ק ֶֹדם ֶׁשּנִ כְ לָ ל ּבֹו יִ ְתּבָ ַרְך לְ גַ ְמ ֵריֲ ,אזַ י ָה ָא ָדם
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"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  י
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

רו ְוהוּא ָצ ִר ְ
יך
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ָ(ּב ָבא ַק ָּמא צב' ).הַ ְמבַ ֵּק ׁש ַרח ֲִמים ַעל חֲבֵ ֹ
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
ְוזֶה ׁ ֶ
ְ
מו ,הוּא
ינו ְמבַ ֵּק ׁש ַעל ַע ְצ ֹ
תו ָדבָ ר ְו ֵא ֹ
או ֹ
ש ָּצ ִריך לְ ֹ
נַענֶה ְּת ִח ּלָה'ִּ ,כי ַמה ּ ׁ ֶ
ָ ּדבָ ר  -הוּא ֲ
שהוּא ִּב ְב ִחינַת
יאה ,וּמֵ ח ֲַמת ׁ ֶ
'ת ִח ּלָה' ,הַ יְ נ ּו ק ֶֹדם הַ ְּב ִר ָ
'איִ ן'ְ ,והוּא ְּב ִחינַת ְּ
שהוּא ִּב ְב ִחינַת ַ
ֶׁ
ַעל יְ ֵדי זֶה הוּא נַ ֲענֶה ְּת ִח ּלָה.

תו
או ֹ
לְ ֹ
ֲמת
מֵ ח ַ
ְּת ִח ּלָה,

   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   
לאחר שביאר ,שמי שזוכה להתדבק באין סוף ברוך הוא ,אזי התורה שהוא לומד הינה בבחינת 'תורת ה'' ממש,
והיא בחינת 'נעשה' הגבוה ביותר .ומעל לזה ישנה בחינת 'תפילת ה'' ממש ,שהיא בחינת ה'נשמע' הגבוה ביותר,
בחינת 'אין' .יבאר עתה מה היא בחינת 'אין' שישנה בתפילה.

רו ְוהוּא ָצ ִר ְ
יך
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (בבא קמא דף צב' :).הַ ְמבַ ֵּק ׁש ַרח ֲִמים ַעל חֲבֵ ֹ
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
ְוזֶה ׁ ֶ
ְ
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מו ,הוּא
ינו ְמבַ ֵּק ׁש ַעל ַע ְצ ֹ
תו ָדבָ ר ְו ֵא ֹ
או ֹ
ש ָּצ ִריך לְ ֹ
תו ָ ּדבָ ר – הוּא נַ ֲענֶה ְּת ִח ּלָה' ִּ ,כי ַמה ּ ׁ ֶ
או ֹ
לְ ֹ
'איִ ן'  -דהיינו ,שהוא בטל לגמרי אל הקב"ה ,עד שהוא נכלל ב'אין סוף' ברוך
שהוּא ִּב ְב ִחינַ ת ַ
מֵ ח ֲַמת ׁ ֶ
הוא ,ולכן ,אינו רואה את עצמו וצרכיו ,והוא יכול להתפלל על חבירו בלבד מבלי להזכיר גם את עצמו,
יאה,
קו ֶדם הַ ְּב ִר ָ
'ת ִח ּ ָלה' ,הַ יְ נ ּו בבחינת 'אין סוף' לבדו ללא נבראים אחרים ,כמו שהיה ֹ
ְוהוּא ְּב ִחינַ ת ְּ
'ת ִח ּלָה'ַ ,על יְ ֵדי זֶה הוּא נַ ֲענֶה ְּת ִח ּלָה.
שהוּא ִּב ְב ִחינַ ת ְּ
וּמֵ ח ֲַמת ׁ ֶ
  מקורות ועיונים  

יח,
עֹוׂשה ַה ִּמ ְצוֹות וַ ֲאזַ י הּוא ַ[רק] ּבִ בְ ִחינַ ת ָׁשלִ ַ
ּבְ עַ ְצמֹו ֶ
עֹוׂשה ְׁשלִ יחּותֹוּ ,כְ מֹו כֵ ן ַמ ָּמׁש
יח ֶׁש ְּמ ֻצּוֶ ה וְ ֶ
ּכְ מֹו ַה ָּׁשלִ ַ
ּבֹורא יִ ְתּבָ ַרְךּ ,כִ י ּבִ ְׁשבִ יל
עֹוׂשה ְׁשלִ יחּות ַה ֵ
הּוא ְמ ֻצּוֶ ה וְ ֶ
זֶ ה נִ ְׁש ַּתּלַ ח לְ זֶ ה ָהעֹולָ ם לַ ֲעׂשֹות ְׁשלִ יחּותֹו יִ ְתּבָ ַרְך לְ ַקּיֵ ם
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות ֶׁשהּוא ְמ ֻצּוֶ ה ֲעלֵ ֶיהם (וע"ש באורך).
ַה ָ
וראה גם באבני"ה ברזל (ספורים מרבינו אות ס"ז) ,שהובא
ּתֹורה
עּתי ֵמר"נ ּבְ עֵ ת ֶׁש ָא ַמר ַא ְדמֹו"ר ַה ָ
ענין ,וז"לָׁ :ש ַמ ִ
ּותפִ ּלַ ת ה'ָ ,א ַמר ֶׁש ְּצ ִריכִ ין
ּתֹורת ה' ְ
ִ(ס ָימן כ"ב) ֵמעִ נְ יַ ן ַ
תֹורת ה' וְ לִ ְתפִ ּלַ ת ה'
לָ ב ֹא לְ ִבּטּול ּכָ זֶ ה עַ ד ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ ַ
לֹומר 'יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ פָ נַ י'.
וְ ֶׁשּיּוכַ ל ַ
 .186כתב בלקוטי הלכות (נשיאת כפים ד ,ד-ו) ,וז"ל:
ּתֹורה ַהּנַ "ל ֶׁש ְּצ ִריכִ ין לְ ַקּבֵ ל ְׁשלֵ מּות ָה ֱאמּונָ ה
ְמב ָֹאר ּבְ ַה ָ
ֵמ ַה ַּצ ִּדיק ַהּדֹור ֶׁשהּוא ּכְ לָ לִ ּיּות ִׁש ְבעָ ה רֹועִ ים וְ כּו'
(אות ג') ,וְ כֵ ן ָצ ִריְך ּכָ ל ֶא ָחד לְ ַק ֵּבל ֵמ ַהּנְ ָׁש ָמה ֶׁשּלֹו ּכָ ל
ַה ֶה ָארֹות וְ ַה ַה ָּׂשגֹות ֶׁש ַהּנְ ָׁש ָמה ַמ ֶּׂשגֶ תֶׁ ,ש ַהּגּוף ּגַ ם ּכֵ ן יֵ ַדע
ִמּזֶ ה (אות ה') .וְ כָ ל זֶ ה ִאי ֶאפְ ָׁשר לִ זְ ּכֹות ּכִ י ִאם עַ ל יְ ֵדי
בֹואר ָׁשם)ּ .ולְ עַ ּזּות זֹוכִ ין עַ ל יְ ֵדי
עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה וְ כּו'ּ( ,כַ ְמ ָ
ַה ִּׂש ְמ ָחה ֶׁש ִהיא ּבְ ִחינַ ת "נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע" (אות ט') .וְ עִ ַּקר
ְׁשלֵ מּות ַה ִּׂש ְמ ָחהִ ,היא ְּב ִחינַ ת ַה'ּנִ ְׁש ָמע'ּ( ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב
ּוצ ִריכִ ין ְּבכָ ל ּפַ עַ ם לֵ ילֵ ְך ִמ ַּד ְרּגָ א לְ ַד ְרּגָ א לַ ֲעׂשֹות
ָׁשם)ְ .
בֹוּה ִמ ֶּמּנּו
ֵמ ַה'ּנִ ְׁש ָמע' 'נַ ֲע ֶׂשה' ,וְ ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו נִ ְׁש ָמע ּגָ ַ
וְ כּו' ,וְ כֵ ן לְ עֹולָ ם ,עַ ד ֶׁשּיִ ְהיֶ ה נִ כְ לָ ל ּבָ ֵאין סֹוף וְ כּו' .וְ ָאז
זֹוכֶ ה לְ ִׂש ְמ ָחהֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי זֶ ה זֹוכִ ין לְ עַ ּזּות .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה
זֹוכִ ין לְ ַקּבֵ ל ַה ֶה ָארֹות וְ ַה ַה ָּׂשגֹות ֶׁש ַהּנְ ָׁש ָמה ַמ ֶּׂשגֶ ת ,וְ כָ ל

ּכְ לָ לִ ּיּות ָהעֹולָ ם יְ כֹולִ ין לְ ַק ֵּבל ִמ ַּצ ִּדיק ַהּדֹור וְ כּו' ,וְ ָאז
חֹותם ַהּיָ ִדין וְ כּו'.
זֹוכִ ין לֶ ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמה ,וְ נִ ְׁשלָ ם ַ
אֹורה לְ פּום ִר ֲה ָטא נִ ְר ֶאהֶׁ ,ש ִאי ֶאפְ ָׁשר לִ זְ ּכֹות
וְ לִ כְ ָ
לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַהּנְ ָׁש ָמה ֶׁשּלֹו וְ כּו' ,וְ כֵ ן לְ ַצ ִּדיק ַהּדֹור וְ כּו',
ּכִ י ִאם עַ ל יְ ֵדי "נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע" ָהעֶ לְ יֹוןְּ ,ד ַהיְ נּו ֶׁשּנִ כְ לָ ל
מּוּה ְמאֹד,
ָּב ֵ'אין סֹוף' וְ כּו' .וְ ִאם ּכֵ ן לְ פִ י זֶ ה ַה ָּד ָבר ָּת ַ
בֹוּה ּכָ זֶ ה –
ּכִ י ְּבוַ ַּדאי ּכְ ֶׁשּכְ ָבר זָ כָ ה לְ "נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע" ּגָ ַ
ְּד ַהיְ נּו ֶׁש ִה ִּׂשיג ַהּנִ ְס ָּתרֹותִ ,אם ּכֵ ן ּכְ ָבר ִק ֵּבל ֶה ָארֹות
וְ ַה ָּׂשגֹות ַה ְרּבֵ ה ֵמ ַהּנְ ָׁש ָמהּ ,כִ י ַה ָּׂשגַ ת ַה'ּנִ ְׁש ָמע' ּבְ עַ ְצמֹו –
ְּד ַהיְ נּו ַה ָּׂשגַ ת ַהּנִ ְס ָּתר ,זֶ הּו ּבְ עַ ְצמֹו ּבְ וַ ַּדאי ֶה ָא ַרת וְ ַה ָּׂשגַ ת
לֹומר ֶׁשעַ ל יְ ֵדי ַה ָּׂשגַ ת ַה'ּנִ ְׁש ָמע'
ַהּנְ ָׁש ָמה ,וְ ֵאיְך ַׁשּיָ ְך ַ
ַהּזֶ ה יִ זְ ּכֶ ה לְ עַ ּזּות ,לְ ַׁשּבֵ ר עַ ּזּות ַהּגּוף ,וְ לִ זְ ּכֹות לְ ִה ְת ָק ֵרב
לְ ַהּנְ ָׁש ָמה ּולְ ַה ַּצ ִּדיקּ ,כִ י ְּבוַ ַּדאיּ ,כְ ֶׁשּכְ ָבר ִה ִּׂשיג "נַ ֲע ֶׂשה
וְ נִ ְׁש ָמע" ּכָ זֶ הּ ,בְ וַ ַּדאי ּכְ בָ ר ָׁשבַ ר עַ ּזּות ַהּגּוףּ ,כִ י ִאם לָ או,
ֵאיְך ָהיָ ה זֹוכֶ ה לְ ַה ָּׂשגַ ת ַהּנִ ְׁש ָמע ּכָ זֶ ה?
ׁשּורים זֶ ה ּבָ זֶ הּ ,כִ י ּבְ וַ ַּדאי ַה ָּׂשגַ ת
ַאְך ּבֶ ֱא ֶמת ַה ְּדבָ ִרים ְק ִ
ַה'ּנִ ְׁש ָמע' – זֶ הּו ְּבעַ ְצמֹו ַה ֶה ָארֹות וְ ַה ַה ָּׂשגֹות ֶׁש ְּצ ִריכִ ין
לְ ַקּבֵ ל ַהּגּוף ֵמ ַהּנְ ָׁש ָמהּ ,כְ לָ לִ ּיּות ָהעֹולָ ם ֵמ ַה ַּצ ִּדיק ּכַ ּנַ "ל,
ּכִ י ּכָ ל ַמה ֶּׁש ְּמ ַקּבְ לִ ין ַהּגּוף (בפרטיות) ּוכְ לָ לִ ּיּות ָהעֹולָ ם –
ֵמ ַהּנְ ָׁש ָמה וְ ַה ַּצ ִּדיקִ ,היא ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ָמע' וְ 'נִ ְס ָּתר',
ּׁשּורם
ֶׁשּבַ ְּת ִחּלָ ה ָהיָ ה נִ ְס ָּתר ֵמ ֶהםַ .אְך ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ְּדבָ ִרים וְ ִק ָ
הּוא ּכָ ְךּ ,כִ י ּבֶ ֱא ֶמת 'נִ ְׁש ָמע' נִ ְק ָרא ּבְ עֵ ת ֶׁש ַה ַה ָּׂשגָ ה ֲע ַדיִ ן
נִ ְס ָּתר ִמ ֶּמּנּוּ ,כִ י ַא ַחר ּכָ ְך ּכְ ֶׁשּזֹוכֶ ה לְ ַה ִּׂשיג ַהּנִ ְׁש ָמע,
ׁשּוב ֵאינֹו נִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם 'נִ ְׁש ָמע'ּ ,כִ י ִאם ְּב ֵׁשם 'נַ ֲע ֶׂשה',

"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  י
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ
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ּכִ י ּכְ ֶׁש ַּמ ִּׂשיג ַהּנִ ְׁש ָמע ֲאזַ י נַ ֲע ֶׂשה ֵמ ַהּנִ ְׁש ָמע נַ ֲע ֶׂשה ,וְ יֵ ׁש
בֹוּה ִמ ֶּמּנּו ,וְ כֵ ן לְ עֹולָ ם .וְ עִ ַּקר ֵׁשם "נַ ֲע ֶׂשה
לֹו נִ ְׁש ָמע ּגָ ַ
וְ נִ ְׁש ָמע" ּבְ כָ ל ַּד ְרּגָ א וְ ַד ְרּגָ א ִהיא ּבְ ִחינַ ת 'נִ גְ לֶ ה וְ נִ ְס ָּתר',
ּותפִ ּלָ ה' .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זֹוכִ ין לִ ְב ִחינַ ת
'ּתֹורה ְ
ָ
ְּב ִחינַ ת
'ׂש ְמ ָחה'ֶׁ ,ש ִהיא ְּב ִחינַ ת 'עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה'ֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי זֶ ה
ִ
ּומ ַה ַּצ ִּדיק,
זֹוכִ ין לְ ַקּבֵ ל ּכָ ל ַה ֶה ָארֹות וְ ַה ַה ָּׂשגֹות ֵמ ַהּנְ ָׁש ָמה ֵ
ֶׁשּזֶ הּו ּבְ עַ ְצמֹו ּבְ ִחינַ ת ַה ָּׂשגַ ת ַהּנִ ְׁש ָמע ּבְ עַ ְצמֹו.
עֹומד ּבַ ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ַּת ְחּתֹונָ ה,
ְּד ַהיְ נּו לְ ָמ ָׁשלָ ,א ָדם ּפָ ׁשּוט ָה ֵ
ּתֹורה ּבִ פְ ִׁשיטּות ,וְ ַ'הּנִ ְׁש ָמע'
וְ ַ'הּנַ ֲע ֶׂשה' ֶׁשּלֹו ִהיא ּבְ ִחינַ ת ָ
ֶׁשּלֹו ֶׁשהּוא ַהּנִ ְס ָּתר ,הּוא ּגַ ם ּכֵ ן ֵאיזֶ ה ַמ ְד ֵרגָ ה ְק ַטּנָ ה
יֹודעַ ֲע ַדיִ ן ׁשּום ֶּד ֶרְך וְ עֵ ָצה
בֹוּה ִמ ֶּמּנּוּ ,כִ י הּוא ֵאינֹו ֵ
ַהּגָ ַ
בֹודת ה' .וְ כָ ל ַה ְּד ָרכִ ים וְ ָהעֵ צֹות ֵהם ּבְ ִחינַ ת 'נִ ְׁש ָמע',
ּבַ ֲע ַ
ּבְ ִחינַ ת 'נִ ְס ָּתר' ֶא ְצלֹוֶׁ ,ש ִהיא ּבְ ִחינַ ת ְּתפִ ּלָ ה ְּדבֵ קּותַ ,היְ נּו
ֶׁשהּוא ָצ ִריְך לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ַה ְר ֵּבה לְ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְךּ ,ולְ ַב ֵּטל
ּבֹודדּות וְ ִׂשיחֹות
עַ ְצמֹו ֵאלָ יו יִ ְת ָּב ַרְךּ ,ולְ ַה ְרּבֹות ְּב ִה ְת ְ
ּוב ָּקׁשֹות וְ כּו' .וְ כָ ל
ּותפִ ּלֹות ַ
ּוב ְת ִחּנֹות ְ
ֵּבינֹו לְ ֵבין קֹונֹו ִ
זֶ ה ִהיא ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ָמע' ֶׁש ִהיא ְּב ִחינַ ת ְ'ּתפִ ּלָ ה'ְּ ,ד ַהיְ נּו
ּיֹורהּו ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ֶּד ֶרְך
ַמה ֶּׁש ִּמ ְתּפַ ּלֵ ל לְ ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ֶׁש ֵ
בֹודתֹו יִ ְת ָּב ַרְךֶׁ ,שעַ ָּתה ַה ֶּד ֶרְך וְ ָהעֵ ָצה
וְ עֵ ָצה יְ ָׁש ָרה לַ ֲע ָ
ַהּזֹאת ִהיא נִ ְס ָּתר ִמ ֶּמּנּוּ ,בִ בְ ִחינַ ת 'נִ ְׁש ָמע' ּכַ ּנַ "ל .וַ ֲאזַ י עַ ל
יְ ֵדי זֶ ה ַה ְּדבֵ קּות וְ ַה ְּתפִ ּלָ ה ּבְ עַ ְצמֹו ֶׁש ִהיא ּבְ ִחינַ ת 'נִ ְׁש ָמע',
עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זֹוכִ ין לָ בֹוא לְ ִׂש ְמ ָחהְּ ,ב ִחינַ ת (יְ ַׁשעְ יָ ה לה ,י):
ֹאׁשם" ֶׁשּנַ ֲע ֶׂשה ִמּנַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע
"וְ ִׂש ְמ ַחת עֹולָ ם עַ ל ר ָ
ׁשּוטה
ּתֹורה ַהּפְ ָ
ּתֹורה ְּותפִ ּלָ הּ .כִ י עַ ל יְ ֵדי ַה ָ
ּכַ ּנַ "לַ ,היְ נּו ִמ ָ
ּבֹודדּות
ּלֹומד לְ פִ י ַמ ְד ֵרגָ תֹו ,וְ עַ ל יְ ֵדי ַה ְּתפִ ּלָ ה וְ ַה ִה ְת ְ
ֶׁש ֵ
ּומ ְׁש ַּת ֵּט ַח עַ ְצמֹו לִ פְ נֵ י ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך
ּפֹורׂש ּכַ ּפָ יו ִ
ֶׁשּלֹו ֶׁש ֵ
בֹודתֹו ַהּנִ ְס ָּתר ִמ ֶּמּנּו ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה
ּיֹורהּו ֶּד ֶרְך וְ עֵ ָצה לַ ֲע ָ
ֶׁש ֵ
ְּבעַ ְצמֹו זֹוכֶ ה לְ ִׂש ְמ ָחה ,וְ עַ ל יְ ֵדי ַה ִּׂש ְמ ָחה ַהּזֹאת זֹוכֶ ה
לְ עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ּכַ ּנַ "ל ,וַ ֲאזַ י נִ ְׁש ָּבר עַ ּזּות ּגּופֹו – וְ זֹוכֶ ה
לְ ַק ֵּבל ֶה ָארֹות וְ ַה ָּׂשגֹות ֵמ ַהּנְ ָׁש ָמה ֶׁשּלֹו ,וְ כֵ ן ֵמ ַה ַּצ ִּדיק
ַהּדֹורַ ,היְ נּו ֶׁש ְּמ ַקּבֵ ל ֵמ ֶהם ַה ָּׂשגַ ת ַהּנִ ְׁש ָמע ֶׁשהּוא ַה ָּׂשגַ ת
ַהּנִ ְס ָּתרַ ,היְ נּו ֶׁש ַּמ ִּׂשיג עַ ָּתה ַה ֶּד ֶרְך וְ ָהעֵ ָצה ֶׁש ָהיָ ה נִ ְס ָּתר
ִמ ֶּמּנּו .וְ ָאז לְ פִ י ַה ָּׂשגָ תֹו ּכֵ ן נִ ְׁשלָ ם ָה ֱאמּונָ הֶׁ ,ש ִהיא ּבְ ִחינַ ת
רּוׁשלַ יִ ם ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה',
'חֹותם ַהּיָ ִדין'ֶׁ ,ש ִהיא ּבְ ִחינַ ת 'יְ ָ
ַ
ֶׁש ִהיא ְּב ִחינַ ת 'יִ ְר ָאה ָׁשלֵ ם'ֶׁ ,שּזֹוכִ ין עַ ל יְ ֵדי ַהּנִ ְׁש ָמע
ֶׁש ִהיא ְּב ִחינַ ת יִ ְר ָאה'ַ ,מ ֲא ָמר ַה ָּׁשלֵ ם' ּכַ ּנַ "לּ .כִ י ַה ָּׂשגַ ת
רּוׁשלַ יִ ם ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה',
ַהּנִ ְׁש ָמע ְּבעַ ְצמֹו זֶ הּו ְּב ִחינַ ת 'יְ ָ
ַהיְ נּו ְּב ִחינַ ת ְׁשלֵ מּות ָה ֱאמּונָ ה ֶׁש ְּמ ַק ְּבלִ ין ֵמ ַה ַּצ ִּדיק
ּומ ַהּנְ ָׁש ָמה ּכַ ּנַ "ל.
ֵ
וְ ַהּכְ לָ לֶׁ ,ש ְּבכָ ל ַּד ְרּגָ א וְ ַד ְרּגָ א ּכְ ֶׁשּזֹוכִ ין לָ ֵצאת ִמּנַ ֲע ֶׂשה

יֹותרּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב
בֹוּה ֵ
וְ נִ ְׁש ָמע זֶ ה לְ נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע ּגָ ַ
ּתֹורה ַהּנַ "ל ,זֶ הּו ְּבעַ ְצמֹו ְּב ִחינַ ת ַה ַה ָּׂשגֹות
ָׁשם ְּב ַה ָ
ּומ ַה ַּצ ִּדיק .וְ זֹוכִ ין לָ זֶ ה
וְ ַה ֶה ָארֹות ֶׁש ְּמ ַק ְּבלִ ין ֵמ ַהּנְ ָׁש ָמה ֵ
עַ ל יְ ֵדי "נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע" ְּבעַ ְצמֹוְּ ,ד ַהיְ נּו עַ ל יְ ֵדי 'נִ גְ לֶ ה
'ּתֹורה ְּותפִ ּלָ ה'ַ .היְ נּו עַ ל יְ ֵדי ַה ְּתפִ ּלָ ה וְ ַה ְּדבֵ קּות
וְ נִ ְס ָּתר'ָ ,
ּומ ַדּבְ ִקין עַ ְצ ָמן לְ ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ּבְ עֵ ת ֶׁש ַה ָּדבָ ר
ֶׁש ִּמ ְתּפַ ּלְ לִ ין ְ
נִ ְס ָּתר ִמ ֶּמּנּו ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה ּבְ עַ ְצמֹו זֹוכִ ין לְ ִׂש ְמ ָחהֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי
זֶ ה זֹוכִ ין לְ עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ּולְ ַׁש ֵּבר עַ ּזּות ַהּגּוףּ ,ולְ ַק ֵּבל
ֶה ָארֹות וְ ַה ָּׂשגֹות ֵמ ַהּנְ ָׁש ָמה וְ ַה ַּצ ִּדיקֶׁ ,שּזֶ הּו ְּבעַ ְצמֹו
ּבְ ִחינַ ת ַה ָּׂשגַ ת ַה'ּנִ ְׁש ָמע' וְ ַה'ּנִ ְס ָּתר' .וְ ָאז נִ ְׁשלָ ם ָה ֱאמּונָ ה,
חֹותם
רּוׁשלַ יִ ם ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה'ֶׁ ,ש ִהיא ְּב ִחינַ ת ַ
ְּב ִחינַ ת 'יְ ָ
ַהּיָ ִדין וְ כּו' ּכַ ּנַ "ל.
וְ ָאז נַ ֲע ֶׂשה ֵמ ַה'ּנִ ְׁש ָמע' – 'נַ ֲע ֶׂשה' ,וְ ָאז ׁשּוב ֵאין ַהּנִ ְׁש ָמע
וְ ַהּנִ ְס ָּתר ַהּזֶ ה נִ ְק ָרא ּבְ ֵׁשם 'נִ ְׁש ָמע' וְ 'נִ ְס ָּתר'ּ ,כִ י ִאם ּבְ ֵׁשם
'נַ ֲע ֶׂשה' וְ 'נִ גְ לֶ ה' ,וְ ָאז יֵ ׁש לֹו ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ָמע' וְ 'נִ ְס ָּתר'
ּומ ְׁש ַּת ֵּט ַח עַ ְצמֹו לִ פְ נֵ י
ּומ ְתּפַ ּלֵ ל ִ
בֹוּה ִמּזֶ ה .וְ ָאז חֹוזֵ ר ִ
ּגָ ַ
ּיֹורהּו
ּבֹודדּות ֶׁש ֵ
יחה וְ ִה ְת ְ
ּומ ְר ֶּבה ְּב ִׂש ָ
ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְךַ ,
ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ַהּנִ ְס ָּתר וְ ַהּנִ ְׁש ָמע ַהּזֶ ה ,וְ ָאז זֹאת ַה ְּתפִ ּלָ ה
ּבֹודדּות וְ ַה ְּדבֵ קּות – נִ ְק ָרא ּבְ ֵׁשם 'נִ ְׁש ָמע' ,וְ ָאז עַ ל
וְ ַה ִה ְת ְ
ּומ ַׁש ֵּבר
יְ ֵדי ַהּנִ ְׁש ָמע ַהּזֶ ה ֶׁשהּוא ַה ְּתפִ ּלָ ה ַהּנַ "ל ,חֹוזֵ ר ְ
יֹותר
ּומ ַקּבֵ ל ֶה ָא ָרה ֵ
יֹותר ָהעַ ּזּות ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא וְ חֹוזֵ ר ְ
ּבְ ֵ
ּומ ַה ַּצ ִּדיק .וְ זֹאת ַה ֶה ָא ָרה וְ ַה ַה ָּׂשגָ ה,
ּגְ דֹולָ ה ֵמ ַהּנְ ָׁש ָמה ֵ
יֹותר ,וְ ָאז
בֹוּה ֵ
הּוא ְּבעַ ְצמֹו ַה ָּׂשגַ ת ַהּנִ ְׁש ָמע ַהּנַ "ל ַהּגָ ַ
רּוׁשלַ יִ ם ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה' .וְ כֵ ן ִמ ַּד ְרּגָ א
יֹותר 'יְ ָ
נִ ְׁשלָ ם וְ נִ בְ נֶ ה ּבְ ֵ
לְ ַד ְרּגָ א ,וְ כֵ ן לְ עֹולָ ם.
ּכִ י ק ֶֹדם ֶׁש ָּצ ִריְך לָ ֵצאת ִמּנַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע זֶ ה לְ נַ ֲע ֶׂשה
יֹותרָ ,צ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו יְ ִר ָידה ק ֶֹדם
בֹוּה ֵ
וְ נִ ְׁש ָמע ּגָ ַ
ָה ֲעלִ ּיָ ה ,וְ ַהיְ ִר ָידה ִהיא ַּתכְ לִ ית ָה ֲעלִ ּיָ ה (כמבואר לקמן אות
י"א) .וְ ַהיְ ִר ָידה ֶׁשּק ֶֹדם ָה ֲעלִ ּיָ ה ,זֶ הּו ּבְ עַ ְצמֹו ּבְ ִחינַ ת 'עַ ּזּות
רֹוצה לָ ֵצאת ִמ ַּד ְרּגָ א
ַהּגּוף' ֶׁש ִּמ ְתּגַ ֵּבר ְּבכָ ל ּפַ עַ ם ּכְ ֶׁש ֶ
לְ ַד ְרּגָ א .וְ עִ ַּקר ְׁשבִ ַירת עַ ּזּות ַהּגּוף ,עַ ּזּות ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא,
הּוא עַ ל יְ ֵדי ַה ִּׂש ְמ ָחהּ ,כִ י ִאי ֶאפְ ָׁשר לְ ִה ְתּגַ ֵּבר עָ לָ יו ּכִ י
ִאם עַ ל יְ ֵדי ִׂש ְמ ָחה וְ ֶח ְדוָ ה ַּדיְ ָקאּ .ולְ ִׂש ְמ ָחה זֹוכִ ין עַ ל
ּותפִ ּלָ ה'ַ ,היְ נּו עַ ל
'ּתֹורה ְ
יְ ֵדי "נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע"ַ ,היְ נּו ָ
ּבֹודדּות
ּלֹומד ,וְ עַ ל יְ ֵדי ַה ְּתפִ ּלָ ה וְ ַה ִה ְת ְ
ּתֹורה ֶׁש ֵ
יְ ֵדי ַה ָ
ֶׁש ִּמ ְתּפַ ּלֵ ל לְ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לָ ֵצאת ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה זֹאת
יֹותר.
בֹוּה ֵ
וְ לַ ֲעלֹות לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ּגָ ַ
 .187כתב בספר בית אלוקי"ם (למבי"ט שער התפילה פרק
י"ב) ,וז"ל :וסיבת הדבר ,כי בזמן שהאדם מתפלל על
עצמו ,נראה שהכנעתו וכוונתו בתפילה הוא לתועלת
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"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  י
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

יטב ל ְַמ ַע ּיֵן
ש ְּל ַמ ְעלָהַ .א ְך ּ ֶבאֱ מֶ ת ְמב ָֹאר זֶה הָ ִענְ יָ ן הֵ ֵ
או ָרה ֵאין לְ זֶה הָ ִענְ יָ ן ִח ּבוּר הֵ יטֵ ב לְ ַמה ּ ׁ ֶ
[לִ ְכ ֹ
סוף',
'אין ֹ
יאהְּ ,ב ִחינַת ֵ
'ת ִפ ּלַת ה'' הוּא ְּב ִחינַת ק ֶֹדם הַ ְּב ִר ָ
ש ְּב ִחינַת ְּ
ְקצָ תִּ ,כי ְמב ָֹאר לְ ֵעיל וּלְ ַק ּ ָמןֶ ׁ ,
ּ
ש ִּיזְ ּ ֶכה לָ זֶהִּ ,כי
'איִ ן'ַ ,על ּ ֵכן ֵאין ִמי ׁ ֶ
שזֹאת הַ ְּב ִחינָה ִהיא ְּב ִחינַת ַ
'ת ִח ּלָה'; וּמֵ ח ֲַמת ׁ ֶ
שזֶּה ּו ְּב ִחינַת ְּ
ֶׁ
מו לְ גַ ְמ ֵרי ְּב ַת ְכלִ ית הַ ִּב ּטוּל
שהוּא ָענָ ו ּ ֶבאֱ מֶ ת ו ְּמבַ ּ ֵטל ַע ְצ ֹ
'איִ ן'ּ ְ ,דהַ יְ נ ּו ׁ ֶ
שהוּא ִּב ְב ִחינַת ַ
ִאם ִמי ׁ ֶ
שם הוּא ְּב ִחינַת ְּת ִפ ּלַת ה' ּ ַכ ּנַ"ל.
ש ָּׁ
סוףֶ ׁ ,
ש ִ ּנ ְכלָל ְּב ֵאין ֹ
עולָםַ ,עד ׁ ֶ
ינו ּ ָב ֹ
ְּכ ִאלּ ּו ֵא ֹ
'אלְ ָעזָר
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (בב"ק נטֶ :).
ש ּמוּבָ א לְ ַק ּ ָמן (אות י"ג) ַעל ַמאֲ ַמר ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
שר הֵ יטֵ ב ַמה ּ ׁ ֶ
וּבָ זֶה ְמקֻ ּ ׁ ָ
שר לְ ִענְ יַן ּ ְפגַ ם
או ָרה ֵאין ֶק ׁ ֶ
שםְ .ולִ ְכ ֹ
ֲשדוּה ּו ְּבגַ ְדלוּת ְו ַעל ּ ֵכן חֲבָ ׁשוּהוּ' ְוכוּ'ַ ,ע ּיֵן ׁ ָ
שח ׁ ָ
זְ ִע ָירא ְוכוּ'ֶ ׁ ,
ְ
או ָרה מֵ ִענְ יַן ַּג ְדלוּת ְּכלָלַ .אך ּ ֶבאֱ מֶ ת ַעל ּ ִפי הַ ִ ּנזְ ּ ָכר
שלּ ֹא נִ זְ ּ ָכר ּ ָכאן לִ ְכ ֹ
הַ ַּג ְדלוּת לְ הַ ּת ֹו ָרה הַ זֹּאתֶ ׁ ,
שהוּא ְּב ִחינַת
ָבו ּ ַה ֹיו ֵתרֶ ׁ ,
שה ְונִ ְׁש ָמע הַ ּג ֹ
נַע ׂ ֶ
לָעינַיִ םֶ ׁ ,
ש ּ ָכל ִענְ יָ ן זֶה לִ זְ ּכ ֹות לִ ְב ִחינַת ֲ
לְ ֵעיל ְמב ָֹאר ֵ
שר לִ זְ ּכ ֹות ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ֲענָ וָ ה ּ ֶבאֱ מֶ ת,
יאהָ ּ ,כל זֶה ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
סוףִּ ,ב ְת ִח ּלַת הַ ְּב ִר ָ
ְּכלָלִ ּיוּת ְּב ֵאין ֹ
'איִ ן' ּ ַכ ּנַ"ל.
שהוּא ְּב ִחינַת ַ
ֶׁ
רו ְוהוּא צָ ִר ְ
יך' ְוכוּ'  -לְ הַ ּת ֹו ָרה הַ זֹּאתִּ ,כי זֶה
שר ִענְ יָ ן זֶה' :הַ ּ ִמ ְת ּ ַפ ּלֵל ַעל חֲבֵ ֹ
ְו ַע ּ ָתה ְמב ָֹאר הֵ יטֵ ב ֶק ׁ ֶ
שהוּא צָ ִר ְ
ש ְּמבַ ּ ֵטל
תו ָ ּדבָ ר ,זֶה ּו ְּב ִחינַת ֲענָוָ הְּ ,ב ִחינַת ַאיִ ןֶ ׁ ,
או ֹ
יך לְ ֹ
רו ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶ
ש ִּמ ְת ּ ַפ ּלֵל ַעל חֲבֵ ֹ
ֶׁ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

בו ָאר
ש ְּל ַמ ְעלָ הַ .א ְך ּ ֶבאֱ מֶ ת ְמ ֹ
יטב לְ ַמה ּ ׁ ֶ
או ָרהֵ ,אין לְ זֶה הָ ִענְ יָ ן ִח ּבוּר הֵ ֵ
[מבאר ר' נתן ז"ל :לִ ְכ ֹ
קו ֶדם
'ת ִפ ּלַת ה'' הוּא ְּב ִחינַ ת ֹ
ש ְּב ִחינַ ת ְּ
יטב ל ְַמ ַע ֵ ּין ְק ָצתִּ ,כי ְמב ָֹאר לְ ֵעיל וּלְ ַק ּ ָמןֶ ׁ ,
זֶה הָ ִענְ יָ ן הֵ ֵ
'איִ ן',
שזֹּאת הַ ְּב ִחינָ ה ִהיא ְּב ִחינַ ת ַ
'ת ִח ּלָה' ,וּמֵ ח ֲַמת ׁ ֶ
שזֶּה ּו ְּב ִחינַ ת ְּ
סוף'ֶ ׁ ,
'אין ֹ
יאהְּ ,ב ִחינַ ת ֵ
הַ ְּב ִר ָ
שהוּא ָענָ ו
'איִ ן'ּ ְ ,דהַ יְ נ ּו ׁ ֶ
שהוּא בתפילתו ודביקותו ִּב ְב ִחינַ ת ַ
ש ִּיזְ ּ ֶכה ָלזֶהִּ ,כי ִאם ִמי ׁ ֶ
ַעל ּ ֵכן ֵאין ִמי ׁ ֶ
שם
ש ָּׁ
סוף'ֶ ׁ ,
'אין ֹ
ש ִ ּנ ְכלָל ְּב ֵ
עולָםַ ,עד ׁ ֶ
ינו ּ ָב ֹ
מו לְ גַ ְמ ֵרי ְּב ַת ְכלִ ית הַ ִּב ּטוּלְּ ,כ ִאלּ ּו ֵא ֹ
ּ ֶבאֱ מֶ ת ,ו ְּמבַ ּ ֵטל ַע ְצ ֹ
'ת ִפ ּלַת ה'' ּ ַכ ַּנ"ל.
הוּא ְּב ִחינַ ת ְּ
ירא
'אלְ ָעזָר זְ ִע ָ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ הֶ :
ש ּמוּבָ א לְ ַק ּ ָמן (אות י"ג) ַעל ַמאֲ ַמר ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
שר הֵ יטֵ ב ַמה ּ ׁ ֶ
וּבָ זֶה ְמקֻ ּ ׁ ָ
שר לְ ִענְ יַ ן ּ ְפגַ ם
או ָרה ֵאין ֶק ׁ ֶ
שםְ .ולִ ְכ ֹ
ֲשדוּה ּו ְּבגַ ְדלוּת גאווה ְו ַעל ּ ֵכן חֲבָ ׁשוּה ּו ְוכוּ'ַ ,ע ּיֵן ׁ ָ
שח ׁ ָ
ְוכוּ''ֶ ׁ ,
ְ
או ָרה מֵ ִענְ יַ ן ַּג ְדלוּת ְּכלָלַ .אך ּ ֶבאֱ מֶ ת ַעל ּ ִפי הַ ַּנ"ל
שלּ ֹא נִ זְ ּ ָכר ּ ָכאן לִ ְכ ֹ
הַ ַּג ְדלוּת לְ הַ ּת ֹו ָרה הַ זֹּאתֶ ׁ ,
שהוּא ְּב ִחינַ ת
בו ּ ַה ֹיו ֵתרֶ ׁ ,
שה ְונִ ְׁש ַמע" הַ ָּג ֹ
ש ּ ָכל ִענְ יָ ן זֶה לִ זְ ּכ ֹות לִ ְב ִחינַ ת "נַ ֲע ׂ ֶ
בו ָאר לָ ֵעינַ יִ םֶ ׁ ,
ְמ ֹ
יאה ,שעל ידי זה זוכים לשמחה המביאה לעזות דקדושה ,שבכוחה
סוף'ִּ ,ב ְת ִח ּלַת הַ ְּב ִר ָ
'אין ֹ
ְּכלָלִ ּיוּת ְּב ֵ
מתקרבים לשבעת הרועים ומקבלים מהם אמונה ,לשמור על 'חותם הידין' החיצון ,שעל ידו נשמר החותם
שר לִ זְ ּכ ֹות ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ֲענָ וָ ה ּ ֶבאֱ מֶ ת,
בתוך חותם ,שהוא 'חותם הרגלין' הפנימיָ ּ ,כל זֶה ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
'איִ ן' ּ ַכ ַּנ"ל ,אבל על ידי גדלות ,פוגמים בכל זה ,ובכך פוגמים בחותם הפנימי.
שהוּא ְּב ִחינַ ת ַ
ֶׁ
רו ְוהוּא ָצ ִר ְ
יך ְוכוּ' לאותו דבר הוא נענה
שר ִענְ יָ ן זֶה "הַ ּ ִמ ְת ּ ַפ ּלֵל ַעל חֲבֵ ֹ
יטב ֶק ׁ ֶ
בו ָאר הֵ ֵ
ְו ַע ּ ָתה ְמ ֹ
ְ
תו ָ ּדבָ ר ,ולמרות
או ֹ
שהוּא צָ ִריך לְ ֹ
רו ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶ
ש ִּמ ְת ּ ַפ ּלֵל ַעל חֲבֵ ֹ
תחילה" ,לְ הַ ּת ֹו ָרה הַ זֹּאתִּ ,כי זֶה ׁ ֶ
  מקורות ועיונים  

המושג לו בתפילתו – ואינה תפילה לשמה .אמנם
כשמתפלל על אחרים ,כוונתו בתפילה לא להשגת
תועלת המושג ,כי אם שמודיע ומכיר כי אין מי
שיוכל להפיק רצון איש ואיש כי אם הוא ית' ,ולזה

הוא ית' משלים חסרון המתפלל תחילה ואחר כך
למי שהתפלל עליו ,כיון שהוא לא התפלל על עצמו
בהיותו צריך לאותו דבר ולא כיוון גם כן לעצמו,
עכ"ל.
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רוְ .ו ַעל יְ ֵדי הַ ִּב ּטוּל זֶה הוּא
יש צַ ַער יִ ְׂש ָר ֵאל חֲבֵ ֹ
מו ְּכלוּםַ ,רק ַמ ְר ִ ּג ׁ
ש ׁש ַעל ַע ְצ ֹ
חו ׁ ֵ
ינו ֹ
מו ְו ֵא ֹ
ַע ְצ ֹ
'ת ִפ ּלַת ה''
יאה'ְּ ,ב ִחינַת 'נִ ְׁש ָמע'ְּ ,ב ִחינַת ְּ
'ת ִח ּלָה'ְּ ,ב ִחינַת 'ק ֶֹדם הַ ְּב ִר ָ
שהוּא ְּב ִחינַת ְּ
'איִ ן'ֶ ׁ ,
נִ ְכלָל ּ ָב ַ
'ת ִח ּלָה' ּ ַכ ּנַ"ל].
נַענֶה ְּת ִח ּלָהִּ ,כי הוּא ִּב ְב ִחינַת ְּ
ּ ַכ ּנַ"לְ ,ו ַעל ּ ֵכן הוּא ֲ
'מאֲ ָמר וַ ח ֲִצי ַמאֲ ָמר'; ִּכי הַ ּ
שה' הוּא ְּב ִחינַ ת נִ גְ לֶהְּ ,ב ִחינַ ת ּת ֹו ָרה,
ַע ׂ ֶ
'אב וּבֵ ן'ַ ,
ְוזֶה ְּב ִחינַ ת ָ
'נ ֲ
ינות 'ח ֲִצי
ינות 'חָ ְכ ָמה ּ ַת ּ ָת ָאה'ְּ ,ב ִח ֹ
'ע ֶדן ּ ַת ּ ָת ָאה'ְּ ,ב ִח ֹ
'בן'ְּ ,ב ִח ֹ
ינות ּ ֵ
'ב ָרא'ְּ ,ב ִח ֹ
ינות ּ ָ
ְּב ִח ֹ
ינות ֵ
ַמאֲ ָמר'ְּ .כנֶגֶד הַ ִ ּ
'ע ֶדן ִע ּל ָָאה',
'מאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
אשית'ַ ,
'ב ֵר ִׁ
ינות ְּ
שהוּא ְּב ִח ֹ
'נ ְׁש ָמע'ֶ ׁ ,
שלֵם'' ,חָ ְכ ָמה ִע ּל ָָאה'ֵ ,
ש ְּל ַמ ְעלָה ִמ ּ ֶמ ּנָה ,הוּא
ינות 'נִ ְס ּ ָתר'ִּ .כי ּ ָכל ַ ּד ְר ָּגא נֶגֶד ַ ּד ְר ָּגא ׁ ֶ
'ת ִפ ּלָה'ְּ ,ב ִח ֹ
'אב'ְּ ,ב ִחינַת ְּ
ינות ָ
ְּב ִח ֹ
ש ְּב ֹנו הַ ָ ּק ָטן ְמ ַד ּ ֵבר ַאח ֲָריו,
שלֵם ,ו ְּכ ׁ ֶ
ש ְּמ ַד ּ ֵברְ ,מ ַד ּ ֵבר ַמאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
מו הָ ָאב ְּכ ׁ ֶ
ינות ח ֲִצי ַמאֲ ָמר; ְּכ ֹ
ְּב ִח ֹ
ינות ח ֲִצי ַמאֲ ָמר,
ש ְּל ַמ ְעלָה ִמ ּ ֶמ ּנָהִ ,היא ְּב ִח ֹ
הוּא ְמ ַד ּ ֵבר ַרק ח ֲִצי ַמאֲ ָמר ֵ ּ -כן ּ ָכל ַ ּד ְר ָּגא נֶגֶד ַ ּד ְר ָּגא ׁ ֶ
שלֵם נֶגְ ָ ּד ּהְ ,וכֵ ן ִמ ַ ּד ְר ָּגא לְ ַד ְר ָּגא.
ינות ַמאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
ש ְּל ַמ ְעלָה ִמ ּ ֶמ ּנָה ִהיא ְּב ִח ֹ
ְוהַ ַ ּד ְר ָּגא ׁ ֶ
ינות ח ֲִצי ַמאֲ ָמר
עולָם ,הֵ ם ַרק ְּב ִח ֹ
ש ְּבזֶה הָ ֹ
פות ו ְּצ ָמ ִחים ְוכָ ל הַ ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶ
עו ֹ
ִּכי כָ ל ְּבנֵי ָא ָדם ְוחַ י ֹּות ְו ֹ
עולָם.
עולָם לְ ֹ
בו ִהים מֵ הֶ םְ ,וכֵ ן מֵ ֹ
עולָםִּ ,כי הֵ ם ַרק ְר ָמזִ ים לִ ְדבָ ִרים הַ ְ ּג ֹ
ש ְּל ַמ ְעלָה ִמזֶּה הָ ֹ
עולָם ׁ ֶ
נֶגֶד הָ ֹ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

מו,
ש ְּמבַ ּ ֵטל ַע ְצ ֹ
'איִ ן'ֶ ׁ ,
זאת אינו מתפלל על עצמו ,אלא על חבירו בלבד ,זֶה ּו ְּב ִחינַ ת ֲענָ וָ הְּ ,ב ִחינַ ת ַ
רוְ ,ו ַעל יְ ֵדי הַ ִּב ּטוּל הזֶה הוּא נִ ְכלָ ל
יש צַ ַער יִ ְׂש ָר ֵאל חֲבֵ ֹ
מו ְּכלוּםַ ,רק ַמ ְר ִ ּג ׁ
ש ׁש ַעל ַע ְצ ֹ
חו ׁ ֵ
ינו ֹ
ְו ֵא ֹ
'ת ִפ ּלַת ה'' ּ ַכ ַּנ"ל,
יאהְּ ,ב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ָמע'ְּ ,ב ִחינַ ת ְּ
קו ֶדם הַ ְּב ִר ָ
'ת ִח ּלָה'ְּ ,ב ִחינַ ת ֹ
שהוּא ְּב ִחינַ ת ְּ
'איִ ן'ֶ ׁ ,
ְּב ַ
'ת ִח ּלָה' ּ ַכ ַּנ"ל].
ְו ַעל ּ ֵכן הוּא נַ ֲענֶה ְּת ִח ּלָהִּ ,כי הוּא ִּב ְב ִחינַ ת ְּ
לאחר שביאר ,ש'נעשה' הוא בחינת 'נגלה' – בחינת 'תורה' ,ו'נשמע' בחינת 'נסתר' – בחינת 'תפילה' .וכי האדם
צריך להשלים עצמו תמיד במדרגה שגבוהה ממנו ,שהיא בחינת 'נשמע' וכו' ,שכן ,הוא צריך לכסוף להשיג את
המדרגה הגבוהה ,הנסתרת ,ולהפוך אותה לנגלית – היינו ,ל'נעשה' וכו' ,וכך עולה הוא ממדרגה למדרגה .יבאר
עתה ,שענין זה רמוז בספרא דצניעותא הנ"ל ,כי המדרגה הנמוכה היא בחינת 'בן' – 'חצי מאמר' ,לעומת ה'אב' –
'מאמר שלם' ,והמדרגה הקטנה צריכה להשלים את עצמה תמיד בהשגת המדרגה הגבוהה ממנה.

'אב וּבֵ ןַ ,מאֲ ָמר וַ ח ֲִצי ַמאֲ ָמר'.
ְוזֶה ְּב ִחינַ ת מה שמובא בספרא דצניעותא (המובא בתחילת התורה)ָ :
ינות
'בן'ְּ ,ב ִח ֹ
ינות ּ ֵ
'ב ָרא'ְּ ,ב ִח ֹ
ינות ּ ָ
'ת ֹו ָרה'ְּ ,ב ִח ֹ
'נ ֲע ׂ ֶ
ִּכי הַ ַּ
שה'  -הוּא ְּב ִחינַ ת 'נִ גְ לֶה'ְּ ,ב ִחינַ ת ּ
ינות 'ח ֲִצי ַמאֲ ָמר'ְּ .כנֶגֶ ד הַ ִ ּ
ינות
שהוּא ְּב ִח ֹ
'נ ְׁש ָמע'ֶ ׁ ,
ינות 'חָ ְכ ָמה ּ ַת ּ ָת ָאה'ְּ ,ב ִח ֹ
'ע ֶדן ּ ַת ּ ָת ָאה'ְּ ,ב ִח ֹ
ֵ
ינות
'ת ִפ ּלָה'ְּ ,ב ִח ֹ
'אב'ְּ ,ב ִחינַ ת ְּ
ינות ָ
'ע ֶדן ִע ּל ָָאה'ְּ ,ב ִח ֹ
'מאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
אשית'ַ ,
'ב ֵר ִׁ
ְּ
שלֵם'' ,חָ ְכ ָמה ִע ּל ָָאה'ֵ ,
'נִ ְס ּ ָתר' .נמצא ,ש"נעשה ונשמע" הם כנגד שבעה זוגות :א) נסתר ונגלה .ב) תפילה ותורה .ג) בראשית
וברא .ד) אב ובן .ה) מאמר וחצי מאמר .ו) עדן עילאה ועדן תתאה .ז) חכמה עילאה וחכמה תתאה[ .בכל
זוג ,המנוי ראשון הוא יותר גבוה מחבירו].
מו הָ ָאב
ינות 'ח ֲִצי ַמאֲ ָמר'ְּ .כ ֹ
ש ְּל ַמ ְעלָה ִמ ּ ֶמ ָּנה ,הוּא ְּב ִח ֹ
וביאור הדבריםִּ :כי ּ ָכל ַ ּד ְר ָּגא נֶגֶ ד ַ ּד ְר ָּגא ׁ ֶ
שלֵם .ו ְּכ ׁ ֶ
ש ּ ְמ ַד ּ ֵברְ ,מ ַד ּ ֵבר ַמאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
ְּכ ׁ ֶ
ש ְּב ֹנו הַ ָ ּק ָטן ְמ ַד ּ ֵבר ַאח ֲָריו ,הוּא ְמ ַד ּ ֵבר ַרק ח ֲִצי ַמאֲ ָמר ,פי',
הרגילות היא ,שכשהאב אומר מאמר והבן הקטן חוזר עליו ,הוא אינו חוזר על כל המילים שאמר האב ,אלא,
ינות 'ח ֲִצי ַמאֲ ָמר'ְ ,והַ ַ ּד ְר ָּגא
ש ְּל ַמ ְעלָה ִמ ּ ֶמ ָּנהִ ,היא ְּב ִח ֹ
רק על חלקן (חציין)ֵ ּ .כן ּ ָכל ַ ּד ְר ָּגא נֶגֶ ד ַ ּד ְר ָּגא ׁ ֶ
שלֵם' נֶגְ ָ ּד ּהְ ,וכֵ ן ִמ ַ ּד ְר ָּגא לְ ַד ְר ָּגא.
'מאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
ינות ַ
ש ְּל ַמ ְעלָה ִמ ּ ֶמ ָּנה ִהיא ְּב ִח ֹ
ֶׁ
ינות 'ח ֲִצי
עולָ ם ,הֵ ם ַרק ְּב ִח ֹ
ש ְּבזֶה הָ ֹ
פות ו ְּצ ָמ ִחים ְוכָ ל הַ ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶ
עו ֹ
ִּכי כָ ל ְּבנֵי ָא ָדם ְוחַ י ֹּות ְו ֹ
בו ִהים מֵ הֶ ם ,פי' ,הרמז
עולָםִּ ,כי הֵ ם ַרק ְר ָמזִ ים לִ ְדבָ ִרים הַ ְ ּג ֹ
ש ְּל ַמ ְעלָה ִמזֶּה הָ ֹ
עולָם ׁ ֶ
ַמאֲ ָמר' נֶגֶ ד הָ ֹ
הוא רק חצי דיבור ומאמר ,שכן ,הוא אינו מפורש כמו דיבור או מאמר ,אולם ,מאידך אפשר להבין דרכו את
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ינות ח ֲִצי ַמאֲ ָמרִּ ,כי ִע ַ ּקר ְׁשלֵמוּת ְּ -ב ֵאין
יאהִ ,היא ְּב ִח ֹ
יאה נֶגֶד ק ֶֹדם הַ ְּב ִר ָ
ְוכֵ ן ְּכלָלִ ּיוּת הַ ְּב ִר ָ
יאה ,הוּא ח ֲִצי ַמאֲ ָמר נֶגֶד
שהוּא ְּכלָלִ ּיוּת הַ ְּב ִר ָ
'ב ָרא'ֶ ׁ ,
שלֵםְ .וזֶה ּ ָ
שם הוּא ְּב ִחינַת ַמאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
סוףְ ,ו ׁ ָ
ֹ
ֹשת' ִ(ּתּקּונִ ים ִּתּקּון
'יָרא ּב ׁ ֶ
אשית' ֵ -
'ב ֵר ִׁ
מו ְּ
יאהְּ ,ב ִחינַת ְּת ִפ ּלָהְּ ,כ ֹ
ינות ק ֶֹדם הַ ְּב ִר ָ
שהוּא ְּב ִח ֹ
אשית'ֶ ׁ ,
'ב ֵר ִׁ
ְּ
שלֵם.
שהוּא ַמאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
ינות ִ(מ ְׁשלֵ י לא ,ל) "יִ ְר ַאת ה' ִהיא ִת ְתהַ ּלָל"ֶ ׁ ,
ש ִהיא הַ ְּת ִפ ּלָהְּ ,ב ִח ֹ
ז' ַּדף כדֶ ׁ ,).
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

הכוונה ,ולכן הרמז נחשב כ'חצי מאמר' .והנה ,כל מה שקיים בעולם ,בכל פרט ופרט ,הוא בחינת "מבשרי
אחזה אלוה" (הנ"ל באות ה') ,כי הוא רומז על בחינות עליונות גבוהות שאין לנו השגה בהן ,ורק בגלל שבעולם
התחתון אנחנו משיגים אותם ,אנחנו יודעים ברמז שגם בעולם העליון קיימים דברים כאלו ,אף שאיננו
עולָם ,ע"י השגה באותו עולם ,אנחנו מבינים ברמז מה נעשה
עולָם לְ ֹ
יכולים להשיג אותם בשכלנוְ .וכֵ ן מֵ ֹ
בעולם הגבוה ממנו ,נמצא ,שהעולם תחתון הוא בחינת 'חצי מאמר'  -היינו ,רמז ,לעולם הגבוה ממנו.
ינות 'ח ֲִצי ַמאֲ ָמר'ִּ .כי ִע ַ ּקר ְׁשלֵמוּת כל
יאהִ ,היא ְּב ִח ֹ
קו ֶדם הַ ְּב ִר ָ
יאה ֶנגֶ ד ֹ
ְוכֵ ן ְּכלָ לִ ּיוּת הַ ְּב ִר ָ
שלֵם'.
'מאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
שם הוּא ְּב ִחינַ ת ַ
סוף' ברוך הואְ ,ו ׁ ָ
'אין ֹ
הדברים הוא רק 188בביטולם והתכללותם ְּב ֵ
פי' ,כל מה שנאצל מהאין סוף ,הוא רק רומז על האין סוף  ,ואינו הוא בעצמו ,ולכן הוא רק 'חצי
מאמר' .אולם ,ה'אין סוף' עצמו הוא הבחינה הכי גבוהה שאין למעלה ממנה ,ולכן רק הוא שלמות
הכל ,בחינת 'מאמר השלם'.
אשית' ' -מאמר
'ב ֵר ִׁ
יאה ,הוּא 'ח ֲִצי ַמאֲ ָמר' נֶגֶ ד ְּ
שמשמעות המילה הוּא ְּכלָלִ ּיוּת הַ ְּב ִר ָ
'ב ָרא'ֶ ׁ ,
ְוזֶה ּ ָ
189
יאה היינו ,קודם שיצאה הבריאה מה'כח אל
קו ֶדם הַ ְּב ִר ָ
ינות ֹ
שהוּא ְּב ִח ֹ
סתום' (שבת דף קד .במהרש"א )ֶ ׁ ,
190
מו שדרשו בתיקוני
'ת ִפ ּלָה' ְּ ,כ ֹ
הפועל' ,כשהיא היתה כלולה במאציל העליון ,היינו ,ב'אין סוף'ְּ ,ב ִחינַ ת ְּ
ינות הכתוב (משלי לא ,ל)" :יִ ְר ַאת ה' ִהיא
ש ִהיא הַ ְּת ִפ ּלָהְּ ,ב ִח ֹ
ֹשת'ֶ ׁ ,
אשית – יָ ֵרא ּב ׁ ֶ
'ב ֵר ִׁ
זוהר (תקון ז' דף כדְּ :).
191
ִת ְתהַ ּ ָלל" ,הרי ,שהתהילה והתפילה הן בחינת יראה ,וכל יראה יש בה בושה  ,שזו תפילה ,כי התפילה
  מקורות ועיונים  

 .188שתי תיבות אלו המודגשות נוספו בכתב היד.
 .189וז"ל :ע' ראש השנה (דף לב' ).בעשרה
מאמרות נברא העולם' ,ופריך 'תשעה הוו' ,ומשני
לה ד'בראשית נמי מאמר הוא' .והכוונה בו שמאמר
הראשון לא איצטריך לזוכרו (לומר בו בפירוש 'ויאמר'),
דודאי במאמר היה ,דהיה 'יש מאין' כמפורש שם,
והיינו 'מאמר סתום' – הוא מאמר ראשון דבראשית,
ו'מאמר פתוח' – כל שאר תשעת המאמרים ,עכ"ל.
והחילוק למעשה היה ,כי כשאמר הקב"ה תיבת
'בראשית' נבראה כל הבריאה כולה ב'כח' ,וכל תשעת
המאמרות ,הינם היציאה של כל הבריאה מה'כח אל
הפועל' ,שזוהי בריאה ממש .והכוונה היא ,שבמאמר
'בראשית' כל הבריאה היתה 'סתומה' כי היתה רק בכח
ובמחשבה ,ולא יצאה עדיין אל הפועל ,ואילו שאר ט'
המאמרות עניינם היה להוציא מהכח אל הפועל את
מה שנברא כבר ב'כח' במאמר בראשית ביום הראשון.
 .190ראה לעיל (תורה ח') ,וז"לְּ :תפִ ּלָ ה הּוא ְּב ִחינַ ת

ִחּדּוׁש ָהעֹולָ םּ ,כִ י ְּתפִ ּלָ ה הּוא ֶׁש ַּמ ֲא ִמין ֶׁשּיֵ ׁש ְמ ַח ֵּדׁש
ֲא ֶׁשר ּבְ יָ דֹו לַ ֲעׂשֹות ּכִ ְרצֹונֹו לְ ַׁשּנֹות ַה ֶּטבַ ע ,וְ הּוא ּבְ ִחינֹות
'ּבְ ִר ָיאה ּבְ כ ַֹח'ּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ְ(ּת ִהּלִ ים קד ,כד) "ּכֻ ּלָ ם ּבְ ָחכְ ָמה
עָ ִׂש ָית" ('חכמה' – 'כח מה')ֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַ ת ַה ְּתפִ ּלָ ה ֶׁש ִּמ ָּׁשם
ּתֹורה ִהיא ּבְ ִחינַ ת ּבְ ִר ָיאה
יֹוצא ַמעְ יַ ן ַה ָחכְ ָמה ּכַ ּנַ "ל; וְ ַה ָ
ֵ
ּבְ פֹעַ לּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ִ(מ ְׁשלֵ י ח ,ל) "וָ ֶא ְהיֶ ה ֶא ְצלֹו ָאמֹון" –
ּתֹורה נִ בְ ָרא
ֻא ָּמן (בראשית רבה א ,א) ,לְ ׁשֹון ּפֹועֵ לּ ,כִ י ּבְ ַה ָ
ָהעֹולָ ם ,עכ"ל .וזהו שמבואר כאן ,שישנן תורה
ותפילה' ,תורה' היא בחינת 'ברא' – בריאה בפועל,
ותפילה היא בחינת 'בראשית' – בריאה בכח ,היינו,
שעדיין לא יצאה מהכח אל הפועל ,והיא כלולה
בחכמה באין סוף ברוך הוא (כמו שהעתקנו לעיל את לשון
שער ההקדמות).
 .191כמו שדרשו בגמ' בנדרים (דף כ ).על הפסוק
"ּוב ֲעבּור ִּת ְהיֶ ה יִ ְר ָאתֹו עַ ל ּפְ נֵ יכֶ ם לְ ִבלְ ִּתי
(שמות כ ,יז)ַ :
ֶת ֱח ָטאּו" – זו בושה .וראה באריכות לקמן (תורה לח,
ה) ,ש'יראה' ו'בושה' תלויות זו בזו.

"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  י
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ
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שהוּא
אשיתֶ ׁ ,
ש ִע ַ ּקר ִּבנְ יָ נָ ּה ִמ ְּב ֵר ִׁ
שם ׁ ֶ
ּשלַיִ ם'ַ ּ ,כ ִ ּנזְ ּ ָכר לְ ֵעיל (אות ח')ַ ,על ׁ ֵ
ְו ַעל ּ ֵכן אֱ מוּנָ ה נִ ְק ָרא 'יְ רו ׁ ָ
י)
נו,
[וירא]
רבה
בראשית
(עיין
ֹשת',
'יָרא ּב ׁ ֶ
אשית' ֵ -
'ב ֵר ִׁ
ְּ
שלֵם'
'ת ּ ָמן יִ ְר ָאהַ ּ ,ת ּ ָמן ׁ ָ
שלֵם'ִּ ,כי ּ ַ
ְּב ִחינַת 'יִ ְר ָאה ׁ ָ
ג')
(אות
שר לְ ִה ְת ָק ֵרב ִּכי ִאם ַעל
רו ִעים ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
 ,וּלְ הָ ֹ
רו ִעים ּ ַכ ּנַ"ל
שלֵםִּ .כי אֱ מוּנָה הוּא מֵ הָ ֹ
ַמאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
ינות
יְ ֵדי ַעזּוּת ּ ַכ ּנַ"ל (אות ד') ,וּלְ ַעזּוּת ֹזו ִכין ַעל יְ ֵדי ִׂש ְמחָ ה ּ ַכ ּנַ"ל (אות ט') ,וּלְ ִׂש ְמחָ ה ֹזו ִכין ַעל יְ ֵדי ְּב ִח ֹ
ינות ּת ֹו ָרה ו ְּת ִפ ּלָה ְוכוּ' ּ ַכ ּנַ"ל (שם)ַ .א ְך ִע ַ ּקר ְׁשלֵמוּת הַ ּ ִׂש ְמחָ ה ,הוּא
שהוּא ְּב ִח ֹ
שה ְונִ ְׁש ָמע"ֶ ׁ ,
"נַע ׂ ֶ
ֲ
"וגִ יל ּו ִּב ְר ָע ָדה" ְּכ ִתיב ְ(ּת ִהּלִ ים ב ,יא .ברכות ל ,):הַ יְ נ ּו ִע ַ ּקר הַ ִ ּגילָה ְוהַ ּ ִׂש ְמחָ ה ִהיא ַעל יְ ֵדי
ַעל יְ ֵדי 'יִ ְר ָאה'ִּ ,כי ְ
שם ִע ַ ּקר
ש ָּׁ
שלֵםֶ ׁ ,
ינות ַמאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
ינות 'נִ ְׁש ָמע'ְּ ,ב ִח ֹ
ש ִהיא ְּב ִח ֹ
ינות יִ ְר ָאה ּ ַכ ּנַ"לֶ ׁ ,
שהוּא ְּב ִח ֹ
ְּת ִפ ּלָהֶ ׁ ,
הַ ּ ְׁשלֵמוּת ּ ַכ ּנַ"ל.
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

'מאֲ ָמר
שהוּא ַ
צריכה להיות מתוך יראה ובושה מהקב"ה ,ויראה ובושה הן בחינת 'בראשית' ' -ירא בשת'ֶ ׁ ,
שלֵם'.192
הַ ּ ׁ ָ
לאחר שביאר ,שע"י תפילה הוא זוכה לבחינת 'מאמר השלם' בראשית – 'ירא בשת' ,שזו בחינת תפילה – יראה.
יבאר עתה ,שזו בחינת 'ירושלים' ,בחינת 'אמונה' ,שכן ירושלים נקראת "קריה נאמנה" ,היינו ,שזוכה להתקרב
לשבעת הרועים המשפיעים לו 'אמונה'[ .ועי"ז נשלם חותם הידין החיצון ע"י כל אדם ,בבחינת "וביד כל אדם
יחתום" (לעיל אות ב')].

ש ִע ַ ּקר ִּבנְ יָ נָ ּה
שם ׁ ֶ
ּשלַיִ ם' ּ ַכ ַּנ"ל (אות ח') שירושלים נקראת 'קריה נאמנה'ַ ,על ׁ ֵ
ְו ַעל ּ ֵכן 'אֱ מוּנָ ה' נִ ְק ָרא 'יְ רו ׁ ָ
193
שלֵם' ִּ ,כי ּ ַת ּ ָמן – שם יִ ְר ָאהַ ּ ,ת ּ ָמן – שם
שהוּא ' -ירושלים' ְּב ִחינַ ת 'יִ ְר ָאה ׁ ָ
אשית'  -ירא בֹשתֶ ׁ ,
'ב ֵר ִׁ
ִמ ְּ
194
שלֵם כמו שכתוב (תהלים לד ,י)" :כי אין מחסור ליראיו"  ,הרי ,ש'ירושלים' היא בחינת 'יראה' ,שזוהי בחינת
ָׁ
כ ַּנ"ל (אות ג')
רו ִעים (שבעת הרועים) ּ ַ
שלֵם'ִּ .כי אֱ מוּנָ ה הוּא מֵ הָ ֹ
'מאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
ֹשת'ַ ,
אשית' ,שהוא 'יָ ֵרא ּב ׁ ֶ
'ב ֵר ִׁ
ְּ
שר לְ ִה ְת ָק ֵרב ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת
רו ִעים ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
כי ע"י זה שמתקרבים אליהם זוכים לאמונה ,וּלְ הָ ֹ
שה
ינות "נַ ֲע ׂ ֶ
ּ ַכ ַּנ"ל (אות ד') ,וּלְ ַעזּוּת ֹזו ִכין ַעל יְ ֵדי ִׂש ְמחָ ה ּ ַכ ַּנ"ל (אות ט') ,וּלְ ִׂש ְמחָ ה ֹזו ִכין ַעל יְ ֵדי ְּב ִח ֹ
ּ'ת ִפ ּלָה' ְוכוּ' ּ ַכ ַּנ"ל (שם)ַ .א ְך ִע ַ ּקר ְׁשלֵמוּת הַ ּ ִׂש ְמחָ ה היא אינה ע"י
'ת ֹו ָרה' ו ְ
שהוּא ְּב ִח ֹ
ְונִ ְׁש ָמע"ֶ ׁ ,
ינות ּ

'נעשה'  -בחינת 'תורה' בלבד ,אלא הוּא ַעל יְ ֵדי בחינת 'נשמע'  -בחינת 'תפילה' שהיא 'יִ ְר ָאה' .והטעם,
"וגִ יל ּו ִּב ְר ָע ָדה" ְּכ ִתיב (תהלים ב ,יא) ,ודרשו חז"ל (ברכות ל' :):במקום גילה שם תהא רעדה'  -שתהיה
ִּכי ְ
195
ינות
שהוּא ְּב ִח ֹ
'ת ִפ ּלָה'ֶ ׁ ,
התפילה ביראה וכובד ראש  ,הַ יְ נוִּ ,ע ַ ּקר הַ ִ ּגילָה ְוהַ ּ ִׂש ְמחָ ה ִ -היא ַעל יְ ֵדי ְּ
שם
ש ָּׁ
שלֵם' ,שעי"ז זוכה להתדבק באין סוף ׁ ֶ
'מאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
ינות ַ
ינות 'נִ ְׁש ָמע'ְּ ,ב ִח ֹ
ש ִהיא ְּב ִח ֹ
'יִ ְר ָאה' ּ ַכ ַּנ"לֶ ׁ ,
ִע ַ ּקר הַ ּ ְׁשלֵמוּת ּ ַכ ַּנ"ל .היינו ,שלעיקר שלמות השמחה ,המביאה לידי 'עזות דקדושה' ,שאז יכול להתקרב
  מקורות ועיונים  

 .192לעיל (תורה יד ,ח) ביאר רבינו שתפילה היא
שלמות ,ושם הביא את הזוהר (יתרו ח"ב דף עט:).
ימּותא' –
ְ'ּב ַא ְת ָרא ְּד ִאית ְּד ִחילָ אַּ ,ת ָּמן ִּת ְׁש ַּתּכַ ח ְׁשלֵ ָ
במקום שישנה יראה ,שם תמצא שלמות ,ע"כ .ויראה
היא תפילה כמבואר כאן.
 .193מבואר במדרש (בראשית רבה נו ,י) ,ששם
'ירושלים' מורכב משתי שמות 'יראה' ו'שלם' ,וז"ל:
אברהם קרא אותו (ההר) 'יראה' ,שנאמר (בראשית כב ,יד)
שם (בן
"וַ ּיִ ְק ָרא ַאבְ ָר ָהם ֵׁשם ַה ָּמקֹום ַההּוא ה' יִ ְר ֶאה"ׂ ֵ ׁ ,

"ּומלְ ּכִ י ֶצ ֶדק
נח) קרא אותו 'שלם' ,שנאמר (שם יד ,יח) ַ
ֶמלֶ ְך ָׁשלֵ ם" ,אמר הקב"ה אם קורא אני אותו 'יראה'
כשם שקרא אותו אברהם ,שם אדם צדיק מתרעם ,ואם
קורא אני אותו 'שלם' ,אברהם אדם צדיק מתרעם,
אלא הריני קורא אותו 'ירושלים' – כמו שקראו שניהם,
'יראה שלם' – ירושלים.
 .194כמבואר לעיל (תורה יד ,ח) ,וכן בסוף תורה כ'
(בד"ה תקונא תליתאה).
 .195שם בגמ' הביאו פסוקים ללמוד שצריך
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שהוּא
ּשלַיִ םִ ,ק ְריָ ה נֶאֱ ָמנָהֹ ,זו ִכין ַעל יְ ֵדי ְּת ִפ ּלָהֶ ׁ ,
ינות יְ רו ׁ ָ
ש ִהיא ְּב ִח ֹ
ש ִע ַ ּקר ִּבנְ יַן הָ אֱ מוּנָהֶ ׁ ,
נִ ְמצָ א ׁ ֶ
שלֵם,
שהוּא יִ ְר ָאה ׁ ָ
ּשלַיִ םֶ ׁ ,
שלֵם ּ ַכ ּנַ"לְ .ו ַעל ּ ֵכן נִ ְק ֵראת הָ אֱ מוּנָה יְ רו ׁ ָ
ינות ַמאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
ינות יִ ְר ָאהְּ ,ב ִח ֹ
ְּב ִח ֹ
ּ
אשית',
'ב ֵר ִׁ
ינות ְּ
שזֶה ּו ְּב ִח ֹ
שלֵםֶ ׁ ,
ינות ַמאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
שהוּא ְּב ִח ֹ
ינות יִ ְר ָאהֶ ׁ ,
נָה ַעל יְ ֵדי ְּב ִח ֹ
ִּכי ִע ַ ּקר ִּבנְ יָ ּ
שלֵם ּ ַכ ּנַ"ל.
שהוּא ַמאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
ֹשתֶ ׁ ,
ֵיָרא ּב ׁ ֶ
ְוזֶה

(ׁשם יט ,ח)
ָ

שהֵ ם הָ ֲע ָדיִ ים הַ ּנַ"ל (אות ט')' ,נֶאֱ ָמנָה' ַ -על יָ ָדם נִ ְבנֵית
'עדוּת ה'' ֶ ׁ -
"עדוּת ה' נֶאֱ ָמנָה"ֵ ,
ֵ
הָ אֱ מוּנָה.

ְוזֶה (ּבְ ֵר ִ
שהוּא ָאב וּבֵ ן
שלֵםֶ ׁ ,
'אב וּבֵ ן'ְ .וזֶה ַמאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
ּמוָ :
שם ר ֶֹעה ֶאבֶ ן יִ ְׂש ָר ֵאל"ְ ,ו ַת ְרגּ ו ֹ
"מ ּ ׁ ָ
אׁשית מט ,כד) ִ
שם
שלֵם הוּא ָאב וּבֵ ן ּ ַכח ֲָדאִּ ,כי ׁ ָ
ינות ּ ֵבן לְ חוּד ,אֲ בָ ל ַמאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
ּ ַכח ֲָדאִּ ,כי ח ֲִצי ַמאֲ ָמר הוּא ְּב ִח ֹ
שם ר ֶֹעה ֶאבֶ ן יִ ְׂש ָר ֵאל" ּ ַכ ּנַ"ל:
"מ ּ ׁ ָ
רו ִעים ּ ַכ ּנַ"לְ .וזֶה ּו ִ
ינות ֹ
ָבוא לִ ְב ִח ֹ
כול ל ֹ
נִ ְכלָל הַ ּכֹלְ ,ו ַעל יְ ֵדי זֶה יָ ֹ

   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

לשבעת הרועים ולקבל מהם אמונה ,זוכים בכח זה ,שאינו רוצה לעמוד על מדרגה אחת בעבודת ה' ,והוא
נכסף תמיד לעלות ממדרגה למדרגה ולהשיג 'נשמע' גבוה יותר.196
ּשלַיִ ם ִק ְריָ ה
ינות 'יְ רו ׁ ָ
ש ִהיא ְּב ִח ֹ
ש ִע ַ ּקר ִּבנְ יַ ן הָ אֱ מוּנָ ה שעל ידה זוכים ל'חותם הידין החיצון'ֶ ׁ ,
נִ ְמצָ א ׁ ֶ
שלֵם' ּ ַכ ַּנ"ל כל אחד לפי
'מאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
ינות ַ
ינות 'יִ ְר ָאה'ְּ ,ב ִח ֹ
שהוּא ְּב ִח ֹ
'ת ִפ ּלָה'ֶ ׁ ,
נֶאֱ ָמנָ ה'ֹ ,זו ִכין ַעל יְ ֵדי ְּ
שלֵם'ִּ ,כי ִע ַ ּקר
שהוּא 'יִ ְר ָאה ׁ ָ
ּשלַיִ ם' ֶ ׁ -
מדרגתו (לכן ענין זה שייך גם לכל אדם)ְ .ו ַעל ּ ֵכן נִ ְק ֵראת הָ אֱ מוּנָ ה' ,יְ רו ׁ ָ
אשית' ' -יָ ֵרא
'ב ֵר ִׁ
ינות ְּ
שזֶּה ּו ְּב ִח ֹ
שלֵם'ֶ ׁ ,
'מאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
ינות ַ
שהוּא ְּב ִח ֹ
ינות 'יִ ְר ָאה'ֶ ׁ ,
ִּבנְ יָ נָ ּה ַעל יְ ֵדי ְּב ִח ֹ
שלֵם' ּ ַכ ַּנ"ל.
'מאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
שהוּא ַ
ֹשת'ֶ ׁ ,
ּב ׁ ֶ

שהֵ ם הָ ֲע ָדיִ ים – הכתרים הַ ַּנ"ל של "נעשה
"עדוּת ה'" ֶ ׁ -
"עדוּת ה' נֶאֱ ָמנָ ה"ֵ ,
ְוזֶה שכתוב (שם יט ,ח)ֵ :
ונשמע" ,כנ"ל (באות ט') ,שבשעה שאמרו ישראל "נעשה ונשמע" ,ירדו מלאכי השרת וקשרו לכל אחד שני
כתרים" ,נֶאֱ ָמנָ ה" ַ -על יָ ָדה נִ ְבנֵית הָ אֱ מוּנָ ה.
יוסיף לבא ר ,שבחינת 'מאמר השלם' אינה רק בחינת 'אב' לבדו (קודם הבריאה)  ,שכן ,עיקר השלמות הוא דוקא
התכללות 'אב ובן ביחד'.

'אב
ּמו של "אבן"ָ :
שם ר ֶֹעה ֶאבֶ ן יִ ְׂש ָר ֵאל"ְ ,197ו ַת ְרגּ ו ֹ
"מ ּ ׁ ָ
ְוזֶה שכתוב בברכת יעקב ליוסף (בראשית מט ,כד)ִ :
198
'אב וּבֵ ן' ּ ַכח ֲָדא – כאחדִּ ,כי 'ח ֲִצי ַמאֲ ָמר' הוּא
שהוּא ָ
שלֵם'ֶ ׁ ,
'מאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
וּבֵ ן' ,שהם יעקב ובניוְ .וזֶה ַ
שם ב'אב' בחינת 'אין
'אב וּבֵ ן' ּ ַכח ֲָדא – כאחדִּ ,כי ׁ ָ
שלֵם' הוּא ָ
'מאֲ ָמר הַ ּ ׁ ָ
'בן' לְ חוּד ,אֲ בָ ל ַ
ינות ּ ֵ
ְּב ִח ֹ
סוף' נִ ְכלָל הַ ּכֹל ,כי כשזוכה להתפלל בדבקות ,בבחינת 'נשמע' ,אזי הבריאה כולה נכללת בבחינת קודם
הבריאה ,בחינת 'אין סוף' וכנ"לְ ,ו ַעל יְ ֵדי זֶה – שעולה ממדרגה למדרגה ,מ'נעשה' ל'נשמע' וכו' כנ"ל ,זוכה
  מקורות ועיונים  

להתפלל מתוך כובד ראש ויראה ,ורב נחמן בר
יצחק למד זאת מהפסוק" :עִ בְ דּו ֶאת ה' ּבְ יִ ְר ָאה וְ גִ ילּו
ּבִ ְרעָ ָדה" – התפילה שהיא במקום עבודה ,עשו אותה
ביראה .ועל זה מקשה הגמ' שם :מאי "וְ גִ ילּו ּבִ ְרעָ ָדה",
הרי 'גילה' ו'רעדה' הם דבר והיפוכו? ותירצה :אמר
רב אדא בר מתנא אמר רב :במקום גילה – שם תהא
רעדה! שאף בזמן שמחה ,צריך האדם להיות ביראה,
כדי שלא ימשך מתוך השמחה לתענוגי העולם וישכח

מבוראו ,ונמצא שהיראה מביאה לידי שמחה ,כי על
ידה מתעלה בקיום המצוות( .על פי ביאור חברותא למסכת
ברכות).
וכתב בערבי נחל ,וז"ל :צריך ביאור ,כי ודאי קושית
המקשה היתה איך יתקבצו יחד גילה ורעדה ,כי מי
אשר יראה ורעד יבוא בו ,אין שמחה בלבו ,וא"כ מה
הועיל בתירוצו ועדיין הקושיה במקומה .והענין הוא,
כי גם באמת צריך להבין למה חיוב היות התפילה
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  מקורות ועיונים  

בשמחה (ברכות לא ,).וכי העומד לפני המלך לבקש על
נפשו ישמח ,אדרבה הוא מחויב להיות מלא הכנעה
ושפלות ולב נשבר ,ולשמחה מה זו .אכן הענין ,כי
באמת התפילה עיקרה בשברון לב ודחילו ורחימו ,ואז
על ידי כל דיבור יוצא ניצוץ קדוש ומתדבק בדיבור
ההוא ,וכאשר הדיבור ההוא היה ביראה ופחד היטב
מצורף אל האהבה ,אזי הדחילו ורחימו הם ב' כנפים
ומביאין תיכף הדיבור ההוא לגובהי מרומים בלי
עיכוב כידוע (ת"ז ת' י' כה ,):ועל ידי הדיבור ההוא ,בא
לשם הניצוץ הקדוש ההוא ,ונעשה שם שמחה גדולה,
כמשל הבן מלך שהיה כמה שנים בשביה ,ובבואו
לאביו נעשה שמחה גדולה ,ואז נרגש השמחה ההוא
ללב האיש ההוא ויש לו הרגשת שמחה גדולה ,נמצא
שאי אפשר להרגיש השמחה ,אלא א"כ מתחילה היה
ירא ורועד ,דאם לא כן עדיין לא בא הדיבור ההוא עם
הניצוץ ההוא לפני ה'.
 .196כמבואר בפרפראות לחכמה (אות כ"ד) ,וז"ל:
לבוא למידה זו של עזות דקדושה בעצמה בשלמות,
הוא על ידי שמחה בבחינת "ּכִ י ֶח ְדוַ ת ה' ִהיא ָמעֻ ּזְ כֶ ם",
והשמחה הוא מבחינת "נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמע" – שהוא בחינת
'תורה ותפילה' 'נגלה ונסתר' .ועיקר שלמות השמחה,
היא מבחינת ה'נשמע' – שהוא בחינת תפילה בחינת
יראה ,היינו שעיקר שלימות השמחה שהיא בחינת
'עזות דקדושה' זוכין על ידי שאין האדם רוצה
לעמוד על מדרגה אחת בעבודת ה'[ ,כי המדרגה
הזאת שהשיג כבר ועומד בה עכשיו ,היא בחינת
'נעשה' בחינת 'תורה' אצלו] ,רק משתוקק בכל פעם
להשיג את הנסתר ממנו ,ולעלות בכל פעם למדרגה
גבוהה ביותר ,שזה בחינת 'נשמע' בחינת 'נסתר'
בחינת 'תפילה' בחינת 'יראה' בחינת 'בושה' (כמבואר
כאן ,והבושה) כי לא השיג עדיין המדרגה הזאת ,והיא
בבחינת 'אין סוף' אצלו נגד מדרגתו שהוא עומד
בה ,אך אף על פי כן הוא נכסף ומשתוקק בכל לבו
לבוא למדרגה זו הגבוהה ממדרגתו ,ומתפלל על
זה ,ומתדבק אליה בדביקות גדול ובביטול גמור
וביראה ובושה גדולה ,כי מתבייש מאוד לפני מדרגה
זו הגבוהה והנסתרת ממנו ,ונכסף ומשתוקק מאוד
לבוא אל המדרגה הזאת ולהכלל בה .ועל ידי היראה
ובושה הגדולה הזאת דייקא – זוכין לשמחה ,בבחינת
(תהלים ב ,יא) "וְ גִ ילּו ּבִ ְרעָ ָדה" ,שזה בחינת השמחה של

שני העדיים של נעשה ונשמע בחינת "וְ ִׂש ְמ ַחת עֹולָ ם
ֹאׁשם" .כי "נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמע" ,הוא בחינה הזאת,
עַ ל ר ָ
היינו ש'נעשה' לעת עתה מה שאנו יכולים לעשות
ולקיים כפי מדרגתנו שאנו בה עכשיו ,ו'נשמע' – היינו
שנכסף ומשתוקק תמיד בדביקות גדול ובכל לב ,כי
'שמיעה בלבא תלייא' (כמבואר לעיל סוף אות ט') ,לשמוע
ולהשיג את בחינת המדרגה הגבוהה ממדרגתינו
והנסתר מאתנו ,וכן בכל פעם עד אין סוף ממש.
ובחינה הזאת של ה'נשמע' הוא עיקר השלמות של
בחינת ה"נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמע" לכל אחד כפי מדרגתו ,כי
הבחינה הזאת היא עד אין סוף כנ"ל על כן משם עיקר
השמחה ,ועל ידי שמחה הזאת זוכין לעזות דקדושה
כל אחד לפי מדרגת ה"נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמע" שלו .ומי שהוא
במדרגה קטנה עדיין ,שלא זכה עדיין לשבר עזות גופו
בשלמות ,זוכה על ידי הנ"ל לצעוק קולות דקדושה,
ולהתאנח מאוד על שפלות מדרגתו ,והקולות הם
גם כן בחינת עזות דקדושה ועל ידי זה נשבר העזות
דסטרא אחרא .וכן על ידי שמתגבר לצעוק קולות
דקדושה ,וכן על ידי קולו של החכם האמיתי ,על ידי
זה נמשך עליו הארה מבחינת העזות דקדושה שזוכין
על ידי השמחה של בחינת "נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמע" ,ועל ידי
זה נשבר העזות דסטרא אחרא ,וזוכה להתקרב אל
הקדושה ולבנין ירושלים קריה נאמנה.
 .197לשון הפסוק" :וַ ָּיפֹּזּו זְ רֹעֵ י יָ ָדיו ִמ ֵידי ֲאבִ יר יַ ֲעקֹב
ִמ ָּׁשם רֹעֶ ה ֶאבֶ ן יִ ְׂש ָר ֵאל" ,ופירש"י" :וַ ָּיפֹּזּו זְ רֹעֵ י יָ ָדיו" –
ניתנה לו טבעת על ידו .ומשם עלה להיות הרועה של
עם ישראל .ומה שנקראו 'אבן' ,הוא נוטריקון 'אב
ובנים' ,כי יוסף פירנס את האב – יעקב ,ואת הבנים –
השבטים.
 .198פי' ,עד עתה ביאר רבינו ש'מאמר השלם'
הוא בחינת 'אב' ,ו'חצי מאמר' הוא בחינת 'בן',
עתה מוסיף רבינו ש'מאמר השלם' ,הוא גם בחינת
ההתכללות 'אב ובן כחדא' .וביאור הדברים ,קודם
הבריאה היה בחינת רק 'אב' (היינו הקב"ה בעצמו לבדו),
ואחר הבריאה יש בחינת 'אב' ויש בחינת 'בן' ,ואז
'אב' – נקרא 'מאמר שלם' ,ו'בן' – נקרא 'חצי מאמר',
והשלמות היא כפי שנתבאר הוא להתכלל ב'אין סוף'
על ידי שמגיע ל'תורת ה'' ממש ,ול'תפילת ה'' ממש,
וכנ"ל ,ואז חוזר להיות כמו קודם הבריאה ,ובחינת
'אב ובן כחדא' נקראים 'מאמר השלם'.
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ָבו ּ ַה ִמ ּ ֶמ ּנָה,
שה ְונִ ְׁש ָמע' ּג ֹ
'נַע ׂ ֶ
שה ְונִ ְׁש ָמע' זֶה ,לְ ַמ ְד ֵרגַ ת
'נַע ׂ ֶ
רו ִצים לָצֵ את ִמ ּ ַמ ְד ֵרגַ ת
ש ֹ
יא ַא ְך ְּכ ׁ ֶ
ֲ
ֲ
צָ ִר ְ
רונָ ם
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
ידה ִהיא ּ ַת ְכלִ ית הָ ֲעלִ ָ ּיה'ְּ .כ ֹ
ידה ק ֶֹדם הָ ֲעלִ ָ ּיהִּ ,כי 'הַ יְ ִר ָ
יך לִ ְה ֹיות יְ ִר ָ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

לבחינת 'אבן ישראל' ' -אב ובן כחדא' שזהו 'מאמר השלם' ,ובא לשמחה שלימה ומכוחה ל'עזות דקדושה',
שם
"מ ּ ׁ ָ
'רו ִעים' ּ ַכ ַּנ"ל ,דהיינו ,להתקרב לשבעת הרועים ולקבל אמונהְ .וזֶהוִּ :
ינות ֹ
ָבוא לִ ְב ִח ֹ
כול ל ֹ
ואזי יָ ֹ
ר ֶֹעה – ֶאבֶ ן יִ ְׂש ָר ֵאל"ַ ּ ,כ ַּנ"ל.
לאחר שנתבאר ,שכדי לבוא לשמחה המביאה ל'עזות דקדושה' ,צריך לעלות תמיד ממדרגה למדרגה ,יבאר עתה,
שבכל שלב כזה יש בו 'ירידה צורך עליה'.

בו ּ ַה ִמ ּ ֶמ ָּנה,
שה ְונִ ְׁש ָמע' ָּג ֹ
שה ְונִ ְׁש ָמע' זֶה לְ ַמ ְד ֵרגַ ת 'נַ ֲע ׂ ֶ
רו ִצים לָ צֵ את ִמ ּ ַמ ְד ֵרגַ ת 'נַ ֲע ׂ ֶ
ש ֹ
יאַ .א ְך ְּכ ׁ ֶ
דהיינו ,מה שהיה אצלו בבחינת 'נשמע' יהיה אצלו בבחינת 'נעשה' ,ועי"ז לזכות לבחינת 'נשמע' גבוהה
יותרָ ,צ ִר ְ
קו ֶדם 200הָ ֲעלִ ָ ּיה ,201והירידה היא ,שבאים לאדם ניסיונות חדשים והגוף
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יך לִ ְה ֹיות יְ ִר ָ
מתגבר בעזותו ,וצריך לשבור אותו ע"י קולות דעזות דקדושה ,שאליהם באים בכח 'שמחה' ,היינו ,שיתפלל
ידה ִהיא ּ ַת ְכלִ ית הָ ֲעלִ ָ ּיה ,מהטעם הזה עצמו ,שאי אפשר
ויתבודד ויכסוף לדביקות וכנ"לִּ ,202כי הַ יְ ִר ָ
לעלות מדרגה לדרגה כי אם על ידי הירידה שקודם העליה ,203וכמו שרואים בחוש ,שכאשר האדם
רוצה לזרוק אבן למעלה ,הוא מוריד קודם את ידו למטה .204וכן ברוחניות ,צריך ליפול מהרגש והקרבה
שהיו לו קודם בעבודת ה' ,205כדי לעורר אצלו את הרצון להתעורר ולצאת ממקום הירידה ולהתקרב
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 .199כתב בלקוטי הלכות (עירובי תחומין ד ,ז) ,וז"ל:
יֹותר ּכִ י ִאם עַ ל יְ ֵדי
בֹוּה ֵ
ֲאבָ ל ֵאין ָה ָא ָדם זֹוכֶ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ּגָ ַ
קֹודם ָה ֲעלִ ּיָ ה וְ כּו' ,וְ זֶ ה ּבְ כָ ל ָא ָדם ּובְ כָ ל
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו יְ ִר ָידה ֶ
זְ ַמן ּובְ כָ ל ַּד ְרּגָ א וְ ַד ְרּגָ אֲ ,אפִ ּלּו ִמי ֶׁש ָּצ ִריְך לִ זְ ּכֹות לְ ֵאיזֶ ה
עֹוררּות ָח ָדׁשָ ,צ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
ַּד ְרּגָ א ְק ַטּנָ ה ֲאפִ ּלּו לְ ִה ְת ְ
לֹו ִמּק ֶֹדם ֵאיזֶ ה יְ ִר ָידה לְ פִ י ַמ ְד ֵרגָ תֹו ,וְ ַהיְ ִר ָידה ִהיא
ּקֹודם ֶׁשעֹולֶ ה
ְּב ִחינַ ת ַהּנִ ְסיֹונֹות וְ ַה ֵּצרּופִ ים ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ִמ ֶ
קֹודם
ִמ ַּד ְרגָ א לְ ַד ְרּגָ א .וְ ִהּנֵ ה ּבֶ ֱא ֶמת ּבִ ְׁשעַ ת ַהּיְ ִר ָידה ֶׁשּיֵ ׁש ֶ
ּתֹורה ֵמ ָח ָדׁש ְּב ִחינַ ת
ָה ֲעלִ ּיָ ה – ֶׁש ִהיא ְּב ִחינַ ת ַק ָּבלַ ת ַה ָ
יֹותר ּכַ ּנַ "לָ ,אז ּבִ ְׁשעַ ת ַהּיְ ִר ָידה,
בֹוּה ֵ
"נַ ֲע ֶ ׂשֹה וְ נִ ְׁש ַמע" ּגָ ַ
ָה ָא ָדם הּוא ּבֶ ֱא ֶמת ּבְ ַסּכָ נָ ה ּגְ דֹולָ הּ .כִ י ַה ְרּבֵ ה נָ פְ לּו עַ ל יְ ֵדי
יְ ִר ָיד ָתם ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלַ ן ,וְ ָצ ִריְך ָאז לִ ְהיֹות ּכְ גִ ּבֹור ָחזָ ק ּבַ ל
יִ ּמֹוט ,וְ גַ ם ָצ ִריְך ִסּיַ עְ ָּתא ִּד ְׁש ַמיָ א ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ ַה ֲחזִ יק עַ ְצמֹו
ּבִ ְׁשעַ ת ַהיְ ִר ָידהֶׁ ,שֹּלא יִ ּפֹול לְ גַ ְמ ֵרי ַחס וְ ָׁשלֹוםַ ,רק יַ ֲחזִ יק
עַ ְצמֹו ְּבכָ ל עֹז ,עַ ד ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ ַׁש ֵּבר ּולְ ַב ֵּטל ַמה ֶּׁש ָּצ ִריְך
לְ ַב ֵּטל ּולְ ַׁש ֵּבר ּכְ פִ י ַהּיְ ִר ָידה ֶׁשּלֹו ,עַ ד ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה ְּב ַר ֲח ָמיו
יִ ְת ָּב ַרְך לִ ְב ִחינַ ת ָה ֲעלִ ּיָ ה ,וְ ָאז זֹוכֶ ה ֶׁשּיִ ְת ַהּפֵ ְך ַהּיְ ִר ָידה
לַ ֲעלִ ּיָ הּ ,כִ י ַ'הּיְ ִר ָידה ִהיא ַּתכְ לִ ית ָה ֲעלִ ּיָ ה'.
וְ זֹאת ַהּבְ ִחינָ ה ,הּוא ּבְ כָ ל ָא ָדם ּובְ כָ ל זְ ַמןּ ,בִ כְ לַ ל ובִ פְ ָרט,
ֵהן ּבִ כְ לָ לִ ּיּות יִ ְש ָֹר ֵאלֵ ,הן ּבִ פְ ָר ִטּיּות ֵא ֶצל ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
ִמּיִ ְש ָֹר ֵאל ְּבכָ ל ּפַ עַ ם ֶׁש ָּצ ִריְך לָ ֵצאת ִמ ְּב ִחינַ ת "נַ ֲע ֶ ׂשֹה

יֹותר וכו'.
בֹוּה ֵ
וְ נִ ְׁש ַמע" זֶ ה לִ בְ ִחינַ ת "נַ ֲע ֶ ׂשֹה וְ נִ ְׁש ַמע" ּגָ ַ
ּוכְ מֹו כֵ ן ָּת ִמיד ּבְ כָ ל ּדֹור וָ דֹורּ ,בְ כָ ל עֵ ת ּוזְ ַמן ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם
ֶׁשּיִ ְש ָֹר ֵאל ְצ ִריכִ ין לַ ֲעלֹות ִמ ַּד ְרּגָ א לְ ַד ְרּגָ אְּ ,ד ַהיְ נּו ִמ"נַ ֲע ֶ ׂשֹה
בֹוּה ִמ ֶּמּנּו ּכַ ּנַ "לֶׁ ,ש ָאז ָצ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
וְ נִ ְׁש ַמע" זֶ ה לְ גָ ַ
אֹורב לְ יִ ְש ָֹר ֵאל
'יְ ִר ָידה ק ֶֹדם ָה ֲעלִ ּיָ ה'ָ ,אז הּוא (עמלק) ֵ
תֹוקף ִר ְׁשעָ תֹו וְ ִ ׂשֹנְ ָאתֹו ַה ֲחזָ ָקה לְ יִ ְש ָֹר ֵאלּ ,ובָ א
ּומ ְתּכַ ּוֵ ן ּבְ ֶ
ִ
ָאז ַּדיְ ָקא לְ ִהּלָ ֶחם עִ ם יִ ְש ָֹר ֵאלִּ ,ב ְב ִחינַ ת (שמות יז ,ח)
"וַ ָּיב ֹא ֲע ָמלֵ ק וַ ּיִ ּלָ ֶחם עִ ם יִ ְש ָֹר ֵאל ִּב ְרפִ ִידים" – ְּב ִרפְ יֹון
ּתֹורהּ ,כִ י ָאז ק ֶֹדם ַק ָּבלַ ת
יהם ִמן ַה ָ
יָ ַדיִ םֶׁ ,ש ָרפּו יְ ֵד ֶ
ּתֹורה וְ ָאז ִמּק ֶֹדם ָצ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְּב ִחינַ ת יְ ִר ָידה ּכַ ּנַ "ל
ַה ָ
ּתֹורה ְּב ִחינַ ת (דברים כה,
וְ זֶ הּו ְּב ִחינַ ת ִרפְ יֹון יָ ַדיִ ם ִמן ַה ָ
ֹלהים" –
ֹלהים"" ,יָ ֵרא ֱא ִ
יח) "וְ ַא ָּתה עָ יֵ ף וְ יָ גֵ עַ וְ ֹלא יָ ֵרא ֱא ִ
אׁשית – יָ ֵרא ּבֹ�ׁש ֶ ת'ֶׁ ,שהּוא ַ'מ ֲא ַמר ַה ָּׁשלֵ ם'
זֶ ה ּבְ ִחינַ ת 'ּבְ ֵר ִ
ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ַמע' ֶׁשּבֹו ּכָ לּול ַהּכֹל ּכַ ְּמב ָֹאר (לעיל באות י').
קֹודם ֶׁשּזֹוכֶ ה ָה ָא ָדם לָ זֶ ה לִ בְ ִחינַ ת 'יִ ְר ָאה' ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַ ת
וְ ֶ
קֹודם לָ זֶ ה ָה ָא ָדם
אׁשית" ּבְ ִחינַ ת "נַ ֲע ֶ ׂשֹה וְ נִ ְׁש ַמע"ֶ ,
"ּבְ ֵר ִ
"עָ יֵ ף וְ יָ גֵ עַ " – ּבְ ִחינַ ת 'יְ ִר ָידה ֶׁשּק ֶֹדם ָה ֲעלִ ּיָ ה'ָ ,אז ַּדיְ ָקא
"וַ ָּיבֹא ֲע ָמלֵ ק".
 .200כתב בפרפראות לחכמה ,וז"ל :הפירוש הפשוט
בזה ,כי מאחר שגם מדרגתו הראשונה היתה מדרגה
טובה ,וטוב לו גם במדרגה זאת ,על כן צריך להיות

"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  אי
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ
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לו ירידה ,ועל ידי זה מתחזק ביותר לעלות מירידתו
עד שעולה במדרגה גבוה יותר ממדרגתו הראשונה
וכו' ,עכ"ל.
 .201כתב באוהב ישראל (פרשת שמות) ,וז"ל :הירידה
זו הוא לצורך עלייה ,כי הש"י עושה זאת להאדם
בכוונה מכוונת ,כדי שבעת חזרתו למדרגה הראשונה,
יחיה ג"כ אז הניצוצין קדישין (שפגש במקום ירידתו)
ויעלה אותן לשורשן הרמה בקודש .ועי"ז נתעלה
אז האדם במדרגה יותר עליונה מקודם .וכתב בנועם
אלימלך (פרשת ואתחנן) ,וז"ל :הצדיק צריך להיות הולך
תמיד ממדרגה למדרגה ,וברצותו לעלות להמדרגה
היותר גבוה ועליונה ,צריך להוריד ולשוב קצת למטה,
ואחר כך עולה למדרגה היותר גבוה.
 .202כמבואר בלקוטי הלכות (נשיאת כפים ד ,ו) ,וז"ל:
קֹודם ֶׁש ָּצ ִריְך לָ ֵצאת ֵמ ַה"ּנַ ֲע ֶ ׂשה וְ נִ ְׁש ָמע" זֶ ה לְ "נַ ֲע ֶ ׂשה
ֶ
יֹותרָ ,צ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו יְ ִר ָידה ק ֶֹדם
בֹוּה ֵ
וְ נִ ְׁש ָמע" ּגָ ַ
ָה ֲעלִ ּיָ ה ,וְ ַהיְ ִר ָידה ִהיא ַּתכְ לִ ית ָה ֲעלִ ּיָ ה .וְ ַהיְ ִר ָידה ֶׁשּק ֶֹדם
ָה ֲעלִ ּיָ ה זֶ הּו ּבְ עַ ְצמֹו ּבְ ִחינַ ת 'עַ ּזּות ַהּגּוף' ֶׁש ִּמ ְתּגַ ּבֵ ר ּבְ כָ ל
רֹוצה לָ ֵצאת ִמ ַּד ְרּגָ א לְ ַד ְרּגָ א .וְ עִ ַּקר ְׁש ִב ַירת
ּפַ עַ ם ּכְ ֶׁש ֶ
עַ ּזּות ַהּגּוף – עַ ּזּות ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ,הּוא עַ ל יְ ֵדי ַה ִּׂש ְמ ָחה,
ּכִ י ִאי ֶאפְ ָׁשר לְ ִה ְתּגַ ּבֵ ר עָ לָ יו ּכִ י ִאם עַ ל יְ ֵדי ִׂש ְמ ָחה וְ ֶח ְדוָ ה
ַּדיְ ָקאּ .ולְ ִׂש ְמ ָחה זֹוכִ ין עַ ל יְ ֵדי "נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע"ַ ,היְ נּו
ּלֹומד ,וְ עַ ל יְ ֵדי
ּתֹורה ֶׁש ֵ
ּותפִ ּלָ ה'ַ ,היְ נּו עַ ל יְ ֵדי ַה ָ
'ּתֹורה ְ
ָ
ּבֹודדּות ֶׁש ִּמ ְתּפַ ּלֵ ל לְ ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה
ַה ְּתפִ ּלָ ה וְ ַה ִה ְת ְ
יֹותר.
בֹוּה ֵ
לָ ֵצאת ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה זֹאת וְ לַ ֲעלֹות לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ּגָ ַ
ּבֹודדּות ֶׁש ִהיא ְּב ִחינַ ת
וְ עִ ַּקר עַ ל יְ ֵדי ַה ְּתפִ ּלָ ה וְ ַה ִה ְת ְ
'נִ ְׁש ָמע' – ֶׁשהּוא עִ ַּקר ְׁשלֵ מּות ַה ִּׂש ְמ ָחה ּכַ ּנַ "ל (אות י'),
ּבֹודדּות
ּכִ י עִ ַּקר ַה ִּׂש ְמ ָחה זֹוכִ ין עַ ל יְ ֵדי ַה ְּתפִ ּלָ ה וְ ַה ִה ְת ְ
וְ כּו'ֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי זֶ ה זֹוכִ ין לְ עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ,לְ ַׁש ֵּבר עַ ּזּות
ַהּגּוף ֶׁש ִּמ ְתּגַ ּבֵ ר ּבְ כָ ל ּפַ עַ םֶׁ ,ש ִהיא ּבְ ִחינַ ת ַהיְ ִר ָידה ֶׁשּק ֶֹדם
ּבֹודדּות לְ ִה ְת ַחּזֵ ק
ָה ֲעלִ ּיָ הּ ,כִ י זֹוכִ ין עַ ל יְ ֵדי ַה ְּתפִ ּלָ ה וְ ַה ִה ְת ְ
ּבְ ִׂש ְמ ָחהּ ,ולְ ִה ְתּגַ ּבֵ ר ּבְ עַ ּזּות וְ עַ ְק ָׁשנּות ּגָ דֹול ִּד ְק ֻד ָּׁשה ,עַ ד
ּומ ַהּפְ כִ ין ַהיְ ִר ָידה
ֶׁש ְּמ ַׁשּבְ ִרין עַ ּזּות ַהּגּוף ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָראְ ,
לַ ֲעלִ ּיָ ה ,וְ זֹוכִ ין לְ ַה ִּׂשיג ַהּנִ ְׁש ָמע וְ ַהּנִ ְס ָּתר ֶׁש ִה ְתּפַ ּלֵ ל עָ לָ יו,
ֶׁשּזֶ הּו ְּבעַ ְצמֹו ְּב ִחינַ ת ַה ַה ָּׂשגָ ה וְ ַה ֶה ָא ָרה ֶׁש ַהּנְ ָׁש ָמה
רּוׁשלַ יִ ם ִק ְריָ ה
וְ ַה ַּצ ִּדיק ְמ ִא ִירין ּבֹוֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי זֶ ה נִ ְׁשלָ ם 'יְ ָ
נֶ ֱא ָמנָ ה'.
 .203כן כתב בלקוטי הלכות (חו"מ מתנה ה ,יא) ,וז"ל:
ַהּכְ לָ ל ֶׁשּכָ ל ָא ָדם ּבְ כָ ל זְ ַמן ָצ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה
ֲעלִ ּיֹות וִ ִירידֹות ּכָ ל יְ ֵמי ַחּיָ יוּ ,כִ י ִאי ֶאפְ ָׁשר לַ ֲעלֹות ִמ ַּד ְרּגָ א

ּקֹודם ָה ֲעלִ ּיָ הּ ,כִ י ַהיְ ִר ָידה
לְ ַד ְרּגָ א ּכִ י ִאם עַ ל יְ ֵדי יְ ִר ָידה ֶׁש ֶ
ּומ ֲח ַמת ֵאּלּו ַהיְ ִרידֹות,
ּמּובאֵ .
ִהיא ַּתכְ לִ ית ָה ֲעלִ ּיָ ה ּכַ ָ
ַה ְרּבֵ ה נִ כְ ְׁשלּו וְ נָ פְ לּו ְמאֹדּ ,כִ י ָצ ִריְך ָאז ִה ְת ַחּזְ קּות ּגָ דֹול
ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַ ת עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ּבְ כָ ל ַהּבְ ִחינֹות
 .204משל זה הביאו הבעש"ט (פרשת שמיני אות ו'),
וז"ל :הירידה הוא לצורך עלייה ,כי מכח הירידה
שירד ,אחר כך כשיעלה – יעלה במקום גבוה מאוד.
והמשל ,כמו אדם שרוצה לזרוק אבן ,ומה שמוריד ידו
למטה עם האבן ,יעלה האבן בזריקתו למקום גבוה
מאוד ,עכ"ל .עוד כתב בענין זה בעבודת ישראל (פרשת
בהעלותך בד"ה ויהי בנסוע) ,וז"ל :דרך הצדיק להתקרב
לבוראו דבר יום ביומו .אכן למי שהבורא ברוך הוא
רוצה בו ,מנסהו בכמה נסיונות אם יעמוד בם ואז אם
יתתזק ויעמוד על משמרתו אז יעלה למעלה גדולה
ונפלאה .וכמו שאמרו במדרש (במדבר רבה טו ,יב),
זהו שאמר הכתוב (תהלים יא ,ה) "ה' ַצ ִּדיק יִ בְ ָחן" ,אין
הקב"ה מעלה את האדם לׂשררה עד שבוחן ובודק
אותו וכו' .ובשעת הנסיון הוא 'ירידה לצורך עליה',
כמו העולה במעלות הסולם אשר מידי שצריך לעלות
על השלב הגבוה ,עוקר רגל אחד משלב שתחתיו,
ונשאר עומד כרגע ברגלו אחת על הסולם ורגלו אחת
באויר ,ואז צריך האדם שמירה והבחנה שלא יפול
חס ושלום .וכן הענין הזה בעבודת ה' בשעת הנסיון,
אע"ג שיעלה אחר כך יותר גבוה ,מ"מ בשעת הנסיון
נשאר עומד כמו על רגל אחד ,ואז צריך שמירה גדולה
וחיזוק ,עכ"ל.
 .205כמו שהאריך בזה בעצות המבוארות (התחזקות
אות ה') ,וז"לּ :כְ ֶׁש ָּצ ִריְך לַ ֲעלֹות ִמ ַּד ְרּגָ ה לְ ַד ְרּגָ הַ ,היְ נּו
ּומ ְת ַחּזֵ ק ּבַ ּיַ ֲהדּות ּכָ ָראּוי ,זֹוכֶ ה
ּכְ ֶׁש ָא ָדם ַה ַּמ ֲחזִ יק עַ ְצמֹו ִ
ּתֹורה
יֹותר ִּב ִידיעַ ת ַה ָ
לְ ַה ְרּגִ יׁש ּולְ ָה ִבין ֶה ְרּגֵ ׁש עָ מֹוק ֵ
ּתֹורה
וְ יִ ְר ַאת ַה ֵּׁשםֲ ,אזַ י ַה ֶה ְרּגֵ ׁש וְ ַה ֲהבָ נָ ה ָה ֵאּלּו ּבְ ָחכְ ַמת ַה ָ
ּקֹודםּ ,ובְ ֶׁשל זֹאת,
בֹוהה ִמ ֶ
וְ יִ ְר ַאת ה' ,נֶ ְח ָׁשבִ ים ַמ ְד ֵרגָ ה ּגְ ָ
"מ ַּד ְרּגָ ה לְ ַד ְרּגָ ה" .וְ ָא ָדם זֶ ה
ְמכֻ ּנֶ ה ָא ָדם זֶ ה – ֶׁשעֹולֶ ה ִ
קֹודם לָ ֶר ֶדת "יְ ִר ָידה
ַהּזֹוכֶ ה לַ ֲעלֹות ְּב ַמ ְד ֵרגָ תֹוַ ,חּיָ ב ֵ
עֹוררּותֹו
לְ צ ֶֹרְך ֲעלִ ּיָ ה"ַ ,היְ נּו ֶׁש ָּצ ִריְך לִ ּפֹול ֵמ ֶה ְר ֵ ּג ָׁשיו וְ ִה ְת ְ
בֹודת ַה ֵּׁשם .עַ ל ּכֵ ן ָצ ִריְך לִ זְ ּכֹור,
ּקֹוד ִמים ֶׁש ָהיּו לֹו ּבַ ֲע ַ
ַה ְ
ֶׁש ָאסּור לְ ֵה ָחלֵ ש ּבְ ַדעְ ּתֹו ּבְ עֵ ת יְ ִר ָידה ,וְ ָאסּור לְ ִה ְת ַרּפֹות
לְ גַ ְמ ֵריּ .כִ י ּכָ ל יְ ִר ָידה ָהעֹובֶ ֶרת עַ ל ָה ָא ָדם ֶׁש ָחפֵ ץ ּבֶ ֱא ֶמת
רּוחנִ ּיּות,
לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ַּבּיַ ֲהדּותֵ ,הן יְ ִר ָידה ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ֵהן ְּב ָ
ֵהם ַרק נִ ְסיֹונֹות לִ ְבחֹן אֹותֹוִ ,אם ֹלא יִ ְת ַר ֵחק ִמּיַ ֲהדּות.
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"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  אי
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

ב ָרכָ ה ֲ(ע ָ
תו
או ֹ
שה ְוכוּ' ,לֹא הָ י ּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְראוּיִ ים לְ ֹ
תו ַמ ֲע ׂ ֶ
או ֹ
בֹודה זָ ָרה סֹוף ַדף ד ,):לֹא הָ יָ ה ָד ִוד ָראוּי לְ ֹ
לִ ְ
ְ
רונָ ם
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
עולָםְּ ,כ ֹ
טובַ ת הָ ֹ
שם יִ ְת ּ ָב ַרך לָהֶ ם ִמ ְכ ׁש ֹול לְ ֹ
ש ָּנ ַתן הַ ּ ׁ ֵ
שהֶ ,א ּלָא ׁ ֶ
ַמ ֲע ׂ ֶ
רות ְּת ׁשוּבָ ה'.
הו ֹ
שם 'לְ ֹ
לִ ְב ָרכָ ה ׁ ָ
עומֵ ד ֲעלֵיהֶ ם ֶא ּלָא
ש ֵאין ָא ָדם ֹ
שלָה הַ זֹּאת ּ ַתחַ ת יָ ֶד ָך" ֵ -אלּ ּו ִ ּד ְב ֵרי ּת ֹו ָרהֶ ׁ ,
"והַ ּ ַמ ְכ ׁ ֵ
ְוזֶה (יְ ַׁשעְ יָ ה ג ,ו) ְ

שהֵ ם
יבות הַ ִּמ ְצוָ הֶ ׁ ,
ש ְּס ִב ֹ
של ּ ָבהֶ ם ַ(ׁש ָּבת קכ ,.וְ גִ ִּטין מגּ ִ .).ד ְב ֵרי ּת ֹו ָרה  -הֵ ם ְּב ִחינַת הַ ִ ּד ּבו ִּרים ׁ ֶ
ִאם ּ ֵכן נִ ְכ ׁ ַ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   
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רונָ ם
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
אל ה'[ .206ואצל הצדיק נעשית הירידה ע"י שיורד לקרב רחוקים ]ְּ .כ ֹ
שה ְוכוּ' שחטא בבת שבע ,דכתיב בדוד (תהלים
תו ַמ ֲע ׂ ֶ
או ֹ
לִ ְב ָרכָ ה (ע"ז סוף דף ד' :):לֹא הָ יָ ה ָד ִוד ָראוּי לְ ֹ
208
תו
או ֹ
קט ,כב)" :ולבי חלל בקרבי"  -והרי כבר שחט את היצר הרע שלו  ,וכן לֹא הָ י ּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְראוּיִ ים לְ ֹ
שה שחטאו בחטא העגל ,שהרי ,נאמר עליהם באותו העת (דברים ה ,כו)" :מי יתן והיה לבבם זה להם
ַמ ֲע ׂ ֶ
ליראה אותי כל הימים"  -היינו ,שהיו שלמים ביראת שמים ובדאי שלא היה ראוי להם חטא העגלֶ ,א ּ ָלא
שם,
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ׁ ָ
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
עולָםְּ ,209כ ֹ
טובַ ת הָ ֹ
שם יִ ְת ּ ָב ַר ְך לָהֶ ם ִמ ְכ ׁש ֹול לְ ֹ
ש ָּנ ַתן הַ ּ ׁ ֵ
ֶׁ
רות ְּת ׁשוּבָ ה' ליחיד ולרבים,
הו ֹ
שהחטא של דוד המלך ושל ישראל בחטא העגל ,היה להם מאת ה' ,כדי 'לְ ֹ
שאם יחיד או רבים יחטאו ,ילמדו מהם שניתן לעשות תשובה .הרי ,שהמכשול שהיה לדוד המלך ולעם
ישראל היה לצורך עליה ,כדי שתהיה עליה לחוטאים .וכעין בחינה זאת שייכת אצל כל אדם ,והירידה שלו
היא כדי שיעלה לאחר מכן לדרגה הגבוהה יותר מהדרגה שהיה בה קודם הירידה ,ונמצא ,שהירידה היא
לצורך עליה.210
'אלּ ּו ִ ּד ְב ֵרי
שלָ ה הַ זֹּאת ּ ַתחַ ת יָ ֶד ָך" ,ודרשו חז"ל" :מכשלה" ֵ -
"והַ ּ ַמ ְכ ׁ ֵ
ְוזֶה בחינת הכתוב (ישעיה ג ,ו)ְ :

של ּ ָבהֶ ם' (שבת קכ .גיטין מג ,).ופירש"י :211שאינו יודע
עומֵ ד ֲעלֵיהֶ ם ֶא ּ ָלא ִאם ּ ֵכן נִ ְכ ׁ ַ
ש ֵאין ָא ָדם ֹ
ּת ֹו ָרהֶ ׁ ,
  מקורות ועיונים  

וְ ִאם ִמ ְתּגַ ּבֵ ר ּבְ כָ ל ּכֹחֹו לֶ ֱאחֹוז עַ ְצמֹו ּבְ יִ ְר ַאת ַה ֵּׁשם וְ ִקּיּום
ּתֹורה ֲאפִ לּו ּבְ עֵ ת יְ ִר ָידהֲ ,אזַ י ֵּת ָהפֵ ְך לֹו ַהיְ ִר ָידה לַ ֲעלִ ּיָ ה
ַה ָ
ּגְ דֹולָ ה.
 .206כמבואר בלקוטי הלכות (חו"מ ח"א הלכות ערב
ג ,ד) ,וז"לַ :הּכְ לָ ל הּוא ָה ָרצֹון לַ ה' יִ ְת ָּב ַרְךֲ ,א ֶׁשר ַרק
ּבִ ְׁשבִ יל זֶ ה ּבָ א ָה ָא ָדם לָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ,וְ הּוא עִ ַּקר ַה ַּתכְ לִ ית
קֹודם ָה ֲעלִ ּיָ ה',
ֶׁשל ָה ָא ָדם וכו' .וְ זֶ הּו ְּב ִחינַ ת 'יְ ִר ָידה ֶ
בֹודת ה'ָ ,צ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
ּקֹודם ֶׁשּיֵ ׁש לְ ָה ָא ָדם ֲעלִ ּיָ ה ּבַ ֲע ַ
ֶׁש ֶ
קֹודם ָה ֲעלִ ּיָ הּ ,כִ י ַהיְ ִר ָידה ִהיא ַּתכְ לִ ית ָה ֲעלִ ּיָ ה,
לֹו יְ ִר ָידה ֶ
מּובןַ ,מּדּועַ עַ ל יְ ֵדי
מּוּה וְ ֵאינֹו ָ
אֹורה ַה ָּד ָבר ָּת ַ
וְ לִ כְ ָ
ַהיְ ִר ָידה ַּדיְ ָקא יִ זְ ּכֶ ה לַ ֲעלִ ּיָ ה?! ַאְךּ ,כִ י עִ ַּקר ַמה ֶּׁש ָּבא
ָה ָא ָדם לָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ,הּוא ִּב ְׁש ִביל ָה ָרצֹוןֲ ,א ֶׁשר ִּב ְׁש ִביל
יֹותר,
זֶ ה ֻהכְ ְר ָחה ַהּנְ ָׁש ָמה לֵ ֵירד לְ זֶ ה ָהעֹולָ ם ָה ָרחֹוק ְּב ֵ
גֹודל ַה ִה ְת ַר ֲחקּות ,עַ ל ּכֵ ן
יֹותר לְ ֶ
ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְתּגַ ּבֵ ר ָה ָרצֹון ּבְ ֵ
ּיֹורד וְ נֹופֵ ל לְ ֵאיזֶ ה ַּת ֲאוָ ה אֹו ֲעבֵ ָרה ַחס וְ ָׁשלֹום ,וַ ֲאזַ י
ּכְ ֶׁש ֵ
יֹותר ,וְ ָאז ִאם זֹוכֶ ה ַא ַחר ּכָ ְך לְ ַהזְ ּכִ יר
יֹותר וְ ֵ
נִ ְת ַר ֵחק ֵ
ׁשּובה לַ ה' יִ ְת ָּב ַרְךֲ ,אזַ י ַא ַחר ּכָ ְך
ֶאת עַ ְצמֹו וְ לָ ׁשּוב ִּב ְת ָ

ּיֹודעַ ּבְ עַ ְצמֹו
יֹותרֵ ,מ ֲח ַמת ֶׁש ֵ
יֹותר וְ ֵ
ּבְ וַ ַּדאי ִמ ְתּגַ ּבֵ ר ָה ָרצֹון ֵ
וֹונֹותיו ,עַ ל ּכֵ ן
ּגֹודל ִרחּוקֹו ֵמה' יִ ְתּבָ ַרְך עַ ל יְ ֵדי ִרּבּוי ֲע ָ
ֶ
ּבְ וַ ַּדאי ְרצֹונֹו ָחזָ ק וְ ַת ִּקיף וְ ַא ִּמיץ ְמאֹד ְמאֹד לַ ה' יִ ְתּבָ ַרְך
ּבְ לִ י ִׁשעּור וָ עֵ ֶרְך ,וְ עַ ל ּכֵ ן יָ כֹול לִ זְ ּכֹות עַ ל יְ ֵדי זֶ ה ַּדיְ ָקא
עֹומ ִדין ֵאין
לְ ַמ ֲעלָ ה יְ ֵת ָרהּ ,כִ י 'ּבְ ָמקֹום ֶׁשּבַ ֲעלֵ י ְתׁשּובָ ה ְ
מּורים יְ כֹולִ ין לַ ֲעמֹוד' (ברכות לדּ ,):כִ י ֵהם
ַצ ִּד ִיקים ּגְ ִ
יֹותר .וְ עַ ל ּכֵ ן
יֹותרֵ ,מ ֲח ַמת ֶׁשּנִ ְת ַר ֲחקּו ֵ
זֹוכִ ין לְ ָרצֹון ָחזָ ק ֵ
יֹותרָ ,צ ִריְך
קֹודם ֶׁש ָה ָא ָדם ָצ ִריְך לַ ֲעלֹות לַ ֲעלִ ּיָ ה ּגְ דֹולָ ה ֵ
ֶ
ּקֹודםּ ,כִ י ּכָ ל ָה ֲעלִ ּיֹות וְ ַה ַּמ ְד ֵרגֹות
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו יְ ִר ָידה ִמ ֶ
ּמּובן ִמ ִּד ְב ֵרי ַר ֵּבינּו זַ "ל ,וְ עַ ל
ֵהם ִּב ְב ִחינַ ת ָ'ה ָרצֹון'ּ ,כַ ָ
יֹותרַ ,היְ נּו
ּכֵ ן ּכְ ֶׁש ָה ָא ָדם ָצ ִריְך לַ ֲעלֹות לַ ֲעלִ ּיָ ה ּגְ דֹולָ ה ֵ
יֹותרּ ,בְ וַ ַּדאי ָצ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו יְ ִר ָידה
יֹותר וְ ֵ
ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ ָרצֹון ֵ
יֹותרֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי זֶ ה
קֹודם ָה ֲעלִ ּיָ הּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיִ ְתּגַ ּבֵ ר ָה ָרצֹון ּבְ ֵ
ֶ
יֹותרּ ,כִ י ִה ְתּגַ ְּברּות ָה ָרצֹון
יִ זְ ּכֶ ה לַ ֲעלִ ּיָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ּגָ ב ַֹּה ֵ
יֹותר ,זֶ הּו ּבְ עַ ְצמֹו ָה ֲעלִ ּיָ הּ .ובֶ ֱא ֶמת ּכְ ֶׁשּיֵ ׁש לְ ָה ָא ָדם יְ ִר ָידה
ֵ
צּומהּ ,כִ י ַה ְרּבֵ ה נִ ְׁש ְקעּו
קֹודם ָה ֲעלִ ּיָ ה ,הּוא ָאז ּבְ ַסּכָ נָ ה ֲע ָ
ֶ
ּבִ ִיר ָיד ָתם ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלַ ןּ ,כִ י ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשעַ ל יְ ֵדי ַהיְ ִר ָידה

"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  אי
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ
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יֹותרַ ,היְ נּו ִאם יִ זְ ּכֶ ה לִ זְ ּכֹור
וְ ַה ִה ְת ַר ֲחקּות ִמ ְתּגַ ּבֵ ר ָה ָרצֹון ּבְ ֵ
ּכֹוח לִ כְ סֹוף ְּב ָרצֹון ָחזָ ק ָּת ִמיד
ֶאת ַמ ֲעלָ תֹו וְ לִ ְבלִ י לִ ְׁש ַ
לַ ה' יִ ְתּבָ ַרְךֲ ,אבָ ל יָ כֹול לִ ְהיֹות ֶׁשעַ ל יְ ֵדי ֶׁשּיָ ַרד וְ נִ ְת ַר ֵחק,
יִ ְׁשּכַ ח ַחס וְ ָׁשלֹום ֶאת ה' יִ ְת ָּב ַרְך ,וְ יִ ּפֹל ַחס וְ ָׁשלֹום
לִ ְרצֹונֹות ְּד ִס ְט ָרא ַא ֲח ָראֶׁ ,ש ֵהם ַּת ֲאוֹות עֹולָ ם ַהּזֶ ה ,עַ ד
ֶׁשּיּוכַ ל לִ ְׁשּכ ַֹח ֶאת ָה ָרצֹון ִּד ְק ֻד ָּׁשה לְ גַ ְמ ֵרי .וְ עַ ל ּכֵ ן ּבֶ ֱא ֶמת
ְּבוַ ַּדאי ַ'א ְׁש ֵרי ִמי ֶׁשֹּלא ָח ָטא' (סוכה נגּ ,).כִ י ּגַ ם ָה ָא ָדם
ַמה ֶּׁשהּוא ְמלֻ ּבָ ׁש ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה לְ בַ ד הּוא ּגַ ם ּכֵ ן ּבְ ַסּכָ נָ ה
ּגְ דֹולָ הֶׁ ,שּיּוכַ ל לִ ְׁשּכ ַֹח ֶאת ָה ָרצֹון ִּד ְק ֻד ָּׁשה ַחס וְ ָׁשלֹום,
גּומים ֶׁשל ָהעֹולָ ם ַהּזֶ הֲ ,אפִ יּלּו
עַ ל יְ ֵדי ָה ְרצֹונֹות ַהּפְ ִ
עַ ל יְ ֵדי ָה ְרצֹונֹות ֶׁשל ֶה ֵּתרִ ,מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ּכְ ֶׁש ַחס
יֹותר,
יֹותר וְ ֵ
וְ ָׁשלֹום נִ כְ ָׁשל ְּב ֵאיזֶ ה עָ וֹון וָ ֵח ְטא וְ נִ ְת ַר ֵחק ֵ
ְּבוַ ַּדאי הּוא ְמ ֻסּכָ ן ְמאֹדּ ,כִ י יָ כֹול ַחס וְ ָׁשלֹום לִ ְׁשּכ ַֹח
לְ גַ ְמ ֵרי ֶאת ָה ָרצֹון ִּד ְק ֻד ָּׁשה ֵמ ֲח ַמת ֶׁשּנִ ְת ַר ֵחק ְמאֹדֲ .אבָ ל
ִמי ֶׁשּכְ ָבר נִ כְ ַׁשל ְּב ֵאיזֶ ה ֵח ְטא וְ עָ וֹן ,וַ ֲאפִ יּלּו ִאם ִה ְר ָּבה
לִ פְ ׁשֹועַ ְמאֹד ְמאֹד ,וַ ֲאפִ יּלּו ִאם עָ ָׂשה ַמה ֶּׁשעָ ָׂשהַ ,אף
עַ ל ּפִ י כֵ ן ִאם יִ ְתּגַ ּבֵ ר ֶאת עַ ְצמֹו עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ ים לִ בְ לִ י לִ ְׁשּכ ַֹח
ֶאת ה' יִ ְתּבָ ַרְך ,וְ עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ ים יִ זְ ּכֹר ֶאת עַ ְצמֹו ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם,
ּתֹוקק לַ ה' יִ ְתּבָ ַרְך ּבְ ָרצֹון
וְ יַ ְרּגִ יל ֶאת עַ ְצמֹו לִ כְ סֹוף ּולְ ִה ְׁש ֵ
ָחזָ ק ָּת ִמיד ,זֶ ה עִ ַּקר ַה ְּתׁשּובָ ה .וְ יָ כֹול לִ זְ ּכֹות עַ ל יְ ֵדי זֶ ה
לַ ֲעלִ ּיָ ה ּגְ דֹולָ ה ,וְ כָ ל ָה ֲעוֹונֹות יִ ְת ַהּפְ כּו לִ זְ כֻ ּיֹותּ ,כִ י יָ כֹול
יֹותר.
לִ זְ ּכֹות לְ ָרצֹון ָחזָ ק ְמאֹד ְמאֹדֵ ,מ ֲח ַמת ֶׁשּנִ ְת ַר ֵחק ֵ
 .207כן כתב בפרפארות לחכמה (על הש"ס סוף מס'
עוקצין) ,וז"ל :ידוע שגם אצל הצדיק צריך לפעמים
להיות לו ירידה ,ועל ידי זה דייקא בא לעליה ,שזה
בחינת (ישעיה ג ,ו) "וְ ַה ַּמכְ ֵׁשלָ ה ַהּזֹאת ַּת ַחת יָ ֶדָך"
כמבואר (בתורה דידן) ,אבל על ידי זה שעוסק לקרב
הרחוקים שזה בעצמו בחינת ירידה אצלו ,כי צריך
לקרב עצמו למדרגתם ,על ידי זה בעצמו זוכה אחר
כך לעליה גדולה ,ואין צריך לו עוד לבוא בעצמו לידי
"ׁשלֹום ָרב
מכשול חס ושלום ,וזה (תהלים קיט ,קסה) ָ
תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו ִמכְ ׁשֹול".
לְ א ֲֹהבֵ י ָ
 .208וכמו שפירש"י שם בעבודה זרה ,וז"ל :לבי
חלל – יצר הרע חלל (הרוג) בקרבי ,ואין לו כח לשלוט
בקרבי.
 .209הקשה בביאור הלקוטים (מפתח ט') ,וז"ל :בדבר
הכרח הירידה לנסתר תורתו ואלקותו יתברך כשרוצים
להשיגו ולמוצאו ,עד שיתהפך לבחינת הנגלה.
שלכאורה קשה ,א"כ למה יהיה זה לירידה וחטא,
עד שמגיע העונש על זה ,כמובן מענין דוד וישראל

(שחטאו וכו' ונענשו) ,מאחר שהוא בהכרח ,וברצונו
בעצמו יתברך .אבל המבואר מלשון הכתוב והמאמר
חז"ל אשר הביא לענין הזה ,שהירידה נקראה בשם
'מכשול' כלשון הכתוב (ויקרא יט ,יד) "וְ לִ פְ נֵ י עִ ּוֵ ר ֹלא
ִת ֵּתן ִמכְ ׁשֹל" ,שרוצה לילך בדרך הישר ולא להכשל
חס ושלום .וזה מורה ומודיע לנו ,שבאמת לא היה
כלל רצונו יתברך שיבוא בעבירה על האדם מצד
עצמו אפילו כחוט השערה ,כי אך במקום השוגג או
האונס וההכרח לבד ,שיבוא ויגיע על האדם מלמעלה
על פי דבורו בעצמו וכו' .כי מיד כשנוגע בזה האדם
מצד עצמו ותאוותו ,ולא מסיבת ההכרח לבד ,יחשוב
זאת לחטא ועון ממש חס ושלום ,עד שנתענש על זה,
כענין דוד וישראל וכו' ,עכ"ל .ונראה כוונת הדברים,
כי אף שהרג דוד את היצר הרע ,וגם ישראל היו
ביראת שמים ,בכל אופן יבוא להם נסיון כביכול ממנו
ית' ,ולא מחמת היצר הרע .אולם ,אם חס ושלום נגעו
בדבר האיסור ,היינו ,שלא עמדו בנסיון ,אז יחשב
לחטא ועון ממש ,עד שיענשו על זה חס ושלום.
ּומּזֶ ה
 .210כתב בקצור לקוטי מוהר"ן (אות י"ג) ,וז"לִ :
בֹודת
יָ כֹול ּכָ ל ָא ָדם לְ ָהבִ ין ּכַ ָּמה הּוא ָצ ִריְך לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ּבַ ֲע ַ
ַה ֵּׁשם ,וְ ֹלא יִ ּפֹל לְ עֹולָ ם ּבְ ַדעְ ּתֹו ִמּכָ ל ַהּנְ פִ ילֹות וְ ַהיְ ִרידֹות
ֶׁשּבָ עֹולָ םּ ,כִ י ִאם יִ ְת ַחּזֵ ק וְ יִ ְת ַא ֵּמץ לִ בְ לִ י ִה ְס ַּתּכֵ ל עַ ל זֶ ה
ְּבׁשּום אֹפֶ ן ֶׁש ָּבעֹולָ ם ֲאפִ ּלּו ִאם יַ ֲעב ֹר עָ לָ יו ָמה ,וְ ָאז
יִ זְ ּכֶ ה לְ ַבּסֹוף ֶׁשּיִ ְת ַהּפְ כּו ּכָ ל ַהיְ ִרידֹות לַ ֲעלִ ּיֹות ּגְ דֹולֹות,
ּכִ י ַ'היְ ִר ָידה ִהיא ַּתכְ לִ ית ָה ֲעלִ ּיָ ה' .וְ יֵ ׁש ּבָ זֶ ה לְ ַדּבֵ ר ַה ְרּבֵ ה,
ּכִ י ּכָ ל ֶא ָחד ֶׁשּנָ פַ ל לְ ָמקֹום ֶׁשּנָ פַ ל ,נִ ְד ֶמה לֹו ֶׁשעָ לָ יו ֵאינָ ם
נֶ ֱא ָמ ִרים ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ הַ ,רק לִ גְ דֹולִ ים ְּב ַמ ֲעלָ ה ָהעֹולִ ים
ְּבכָ ל ּפַ עַ ם ִמ ַּד ְרּגָ א לְ ַד ְרּגָ אֲ .א ָבל ֶּב ֱא ֶמת ֵּת ַדע וְ ַת ֲא ִמין,
ּכִ י ּכָ ל ַה ְּדבָ ִרים ָה ֵאּלֶ ה נֶ ֱא ָמ ִרים ּגַ ם עַ ל ַה ָּק ָטן ֶׁשּבַ ְּק ַטּנִ ים
וְ ַהּגָ רּועַ ֶׁשּבַ ּגְ רּועִ יםּ ,כִ י ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך טֹוב לַ ּכֹל ָּת ִמיד.
 .211כן פירש"י בשבת ,ומבואר בדבריו שלא מדובר
על כל דברי תורה ,אלא על 'טעמי תורה המסותרין',
ופירוש זה מתאים לדרשת רבינו .ובגיטין פירש"י,
[ונקדים את הפסוק במלואו "ּכִ י יִ ְתּפֹׂש ִאיׁש ְּב ָא ִחיו
ּבֵ ית ָאבִ יו ִׂש ְמלָ ה לְ כָ ה ָק ִצין ִּת ְהיֶ ה ּלָ נּו וְ ַה ַּמכְ ֵׁשלָ ה ַהּזֹאת
ַּת ַחת יָ ֶדָך"] ,וז"ל :מקרא כתוב "וְ ַה ַּמכְ ֵׁשלָ ה ַהּזֹאת
ַּת ַחת יָ ֶדָך" – באנשי ירושלים שפסקה תורה מהם,
"ׂש ְמלָ ה לְ כָ ה ָק ִצין ִּת ְהיֶ ה ּלָ נּו
והיו שואלין לחבריהם ִ
וְ ַה ַּמכְ ֵׁשלָ ה ַהּזֹאת ַּת ַחת יָ ֶדָך" – כלומר ,דברים שמכוסין
כשמלה ,שלך הן? שאתה בקי בהן? אמור לנו ותהיה
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ינות ְּת ִפ ּלָה
ינות 'נִ ְׁש ָמע'ְּ ,ב ִח ֹ
ינות נִ ְס ּ ָתרְּ ,ב ִח ֹ
שהֵ ם ְּב ִח ֹ
ֹשה" ְוכוּ' ּ ַכ ּנַ"ל (אות ט')ֶ ׁ ,
"וַ יְ ַד ּ ֵבר ה' ֶאל מ ׁ ֶ
ידה ֶא ּלָא ְּת ִפ ּלָה' ְ(ּב ָרכֹות וְ .):ו ַל ֲע ׂש ֹות מֵ הַ ִ ּד ְב ֵרי
'אין ֲע ִמ ָ
ינות ְּת ִפ ּלָהִּ ,כי ֵ
'עומֵ ד ֲעלֵיהֶ ם'  -זֶה ְּב ִח ֹ
ּ ַכ ּנַ"לֹ .
ש ִהיא
ידה ׁ ֶ
ש ִּי ְהיֶה הָ ֲע ִמ ָ
שה'ַ ,עד ׁ ֶ
'נַע ׂ ֶ
ינות
נַעשֶ ֹה ִמ ּ ֶמנּ ּו ְּב ִח ֹ
שהוּא ְּב ִח ֹ
ּת ֹו ָרהֶ ׁ ,
ֲ
ינות 'נִ ְׁש ָמע' ,יִ ְהיֶה ֲ
ינות 'נִ ְׁש ָמע'
ינות ְּת ִפ ּלָהְּ ,ב ִח ֹ
ידהְּ ,ב ִח ֹ
ינות ֲע ִמ ָ
לו ְּב ִח ֹ
ש ִּי ְהיֶה ֹ
ינות הַ ְּת ִפ ּלָה ,יִ ְהיֶה ֲעלֵיהֶ ם ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ְּב ִח ֹ
ש ִּי ְהיֶה מֵ הַ ִ ּ
שר
ָבו ּ ַה ִמ ּ ֶמנּ ּו ּ ַכ ּנַ"ל; ְוזֶה ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
לו 'נִ ְׁש ָמע' ּג ֹ
שה' יִ ְהיֶה ֹ
'נַע ׂ ֶ
'נ ְׁש ָמע'
ָבו ּ ַה ֹיו ֵתרִּ ,כי ְּכ ׁ ֶ
ּג ֹ
ֲ
לות ִמ ַ ּד ְר ָּגא לְ ַד ְר ָּגא צָ ִר ְ
ּ
ּ
ּ
ש ִהיא הַ ִּמ ְכ ׁש ֹול.
ידה ְּת ִח ּלָהֶ ׁ ,
יך יְ ִר ָ
ַע ֹ
ל
י
כ
ִ
ם,
הֶ
ב
ָ
ּ
ל
ש
ַ
ׁ
כ
ְ
נִ
ן
כ
ֵ
ם
א
ִ
ָא
ל
א
ֶ
ֲ
"בי ֹּום הַ הוּא יְ בֻ ַ ּק ׁש ֲע ֹון יִ ְׂש ָר ֵאל ְו ֵאינֶנּ וּ"ִּ ,כי ל ֶָע ִתיד יִ ְהיֶ ה ּכֻלּ ֹו ְּת ׁשוּבָ הְ ,ו ַעל יְ ֵדי
ְוזֶה (יִ ְר ְמיָ ה נ ,כ) ּ ַ
רות יִ ְׂש ָר ֵאל ּת ֹו ָרהְ ,ו ַעל ּ ֵכן יְ בֻ ְ ּק ׁש ּו
שה מֵ ֲעבֵ ֹ
נַע ׂ ֶ
הַ ְּת ׁשוּבָ ה 'זְ ֹ
נַע ִׂשין זְ כֻ י ֹּות' (עיין יומא פוְ ,):ויִ ְהיֶה ֲ
דו ֹנות ֲ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

לאומרן כהלכתן ,עד שאומרם קודם לכן שנים ושלושה פעמים בשיבוש ,דהיינו טעמי תורה המסותרין,
יבות
ש ְּס ִב ֹ
ינות הַ ִ ּד ּבו ִּרים ׁ ֶ
'ד ְב ֵרי ּת ֹו ָרה' הֵ ם ְּב ִח ֹ
ע"כ .ולכן הם מכונים 'מכשלה' .והכוונה בפנימיותּ ִ :
ינות 'נִ ְס ּ ָתר'  -כי אין יודעים את
שהֵ ם ְּב ִח ֹ
ֹשה" ְוכוּ' ּ ַכ ַּנ"ל (באות ט')ֶ ׁ ,
שהֵ ם "וַ יְ ַד ּ ֵבר ה' ֶאל מ ׁ ֶ
הַ ִּמ ְצוָ הֶ ׁ ,
עומֵ ד ֲעלֵיהֶ ם',
'ת ִפ ּלָה' ּ ַכ ַּנ"ל (שם)' .שאין אדם ֹ
ינות ְּ
ינות 'נִ ְׁש ַמע'ְּ ,ב ִח ֹ
העבודה שיש בדיבורים אלוְּ ,ב ִח ֹ
ידה ֶא ּ ָלא ְּת ִפ ּ ָלה' ,שנאמר (תהלים קו ,ל):
'אין ֲע ִמ ָ
'ת ִפ ּ ָלה'ִּ ,כי דרשו חז"ל (ברכות וֵ ):
ינות ְּ
'עומד' זֶה ְּב ִח ֹ
ינות 'נִ ְׁש ַמע' ,יִ ְהיֶ ה
שהוּא ְּב ִח ֹ
'ד ְב ֵרי ּת ֹו ָרה' שסביבות המצוהֶ ׁ ,
"ויעמוד פנחס ויפלל"ְ .ול ֲ
ַע ׂש ֹות מֵ הַ ִ ּ
ש ִּי ְהיֶ ה
שה' ,דהיינו ,שישיג את 'דברי התורה' שהיו נסתרים ממנו ,היינוַ ,עד ׁ ֶ
ינות 'נַ ֲע ׂ ֶ
שֹה ִמ ּ ֶמנּ ּו ְּב ִח ֹ
נַ ֲע ׁ ֶ
ינות הַ ְּת ִפ ּלָה ,בחינת 'נשמע' ,יִ ְהיֶה ' ֲעלֵיהֶ ם'  -מעל אלו הדיבורים שסביבות
ש ִהיא ְּב ִח ֹ
ידה' ֶ ׁ -
'ע ִמ ָ
הָ ֲ
בו ּ ַה
ינות 'נִ ְׁש ַמע' ָּג ֹ
'ת ִפ ּ ָלה'ְּ ,ב ִח ֹ
ינות ְּ
ידה'ְּ ,ב ִח ֹ
'ע ִמ ָ
לו ְּב ִח ֹ
ש ִּי ְהיֶ ה ֹ
המצוה וישיג אותם ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ינות ֲ
ֹיו ֵתר מהדיבורים שהיו סביבות המצוה ושהיו אצלו עד עכשיו בבחינת 'נשמע' ,וכעת עמד עליהם ונעשו
ש ִּי ְהיֶה מֵ הַ ִ ּ
בו ּ ַה ִמ ּ ֶמנּ ּו ּ ַכ ַּנ"לְ .וזֶה ִאי
לו 'נִ ְׁש ַמע' ָּג ֹ
שה' יִ ְהיֶה ֹ
'נ ְׁש ַמע' 'נַ ֲע ׂ ֶ
אצלו בבחינת 'נעשה'ִּ ,כי ְּכ ׁ ֶ
ְ
ש ִהיא הַ ּ ִמ ְכ ׁש ֹול,
ידה ְּת ִח ּלָהֶ ׁ ,
לות ִמ ַ ּד ְר ָּגא לְ ַד ְר ָּגא צָ ִריך יְ ִר ָ
של ּ ָבהֶ ם'ִּ ,כי ַל ֲע ֹ
'א ּלָא ִאם ּ ֵכן נִ ְכ ׁ ַ
שר ֶ
ֶא ְפ ׁ ָ
ועל ידי המכשול ,עולה לדרגה גבוהה יותר מהדרגה שהיתה קודם לכן .כי מפני שנתרחק מעט מחמת
הירידה ,התגברו הכיסופים והרצון שלו מאוד ,ורק ע"י כיסופים ורצון גדולים כאלה ,אפשר להשיג מדרגה
גבוהה יותר ,שלא היתה שייכת אליו לפי הכיסופים הראשונים שהיו לו.212
"בי ֹּום הַ הוּא יְ בֻ ַ ּק ׁש ֲעוֹן יִ ְׂש ָר ֵאל ְו ֵאינֶנּ וּ"ִּ ,213כי ל ֶָע ִתיד יִ ְהיֶה ּ ֻכלּ ֹו
ְוזֶה שכתוב לעתיד לבוא (ירמיה נ ,כ)ַ ּ :
214
דו ֹנות נַ ֲע ִׂשין
ְּת ׁשוּבָ ה ,כי עולם הבא הוא יום שכולו שבת  -כולו תשובה ְ ,ו ַעל יְ ֵדי הַ ְּת ׁשוּבָ ה מאהבה זְ ֹ
  מקורות ועיונים  

קצין" ,וְ ַה ַּמכְ ֵׁשלָ ה ַהּזֹאת" – דברי תורה שאין אדם עומד
על אמיתתן עד שיכשל בהן להורות טעות ויכלימוהו
"ּת ַחת יָ ֶדָך" הן?
והוא נותן לב ומבין[ ,האם] ַ
 .212על פי הלקוטי הלכות (הלכות ערב) המועתק
לעיל.
 .213הפסוק במלואוּ" :בַ ּיָ ִמים ָה ֵהם ּובָ עֵ ת ַה ִהיא נְ ֻאם
הּודה
ה' יְ ֻב ַּקׁש ֶאת ֲעוֹן יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֵאינֶ ּנּו וְ ֶאת ַחּטֹאת יְ ָ
וְ ֹלא ִת ָּמ ֶצאינָ ה ּכִ י ֶא ְסלַ ח לַ ֲא ֶׁשר ַא ְׁש ִאיר" ,פשט הפסוק
הוא :שהנביא אומר כי לעתיד לבוא ,אפילו אם יבקשו

ויחפשו את עוונות ישראל וחטאי יהודה ,לא ימצאו,
והסיבה לכך היא ,כי הקב"ה יסלח לעוונות ,לכל אלו
שישארו .וכתב במצודת דוד ,וז"ל :לאלו שאשאיר
מהם אסלח לעוונם כי יהיו נמרקים בקושי השעבוד,
וילכו להם (העוונות והחטאים).
 .214כמבואר בדברי רבינו לעיל (תורה ו ,ג) ,וז"ל:
וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת עֹולָ ם ַה ָּבאֶׁ ,שּיִ ְהיֶ ה 'ּכֻ ּלֹו ַׁש ָּבת' (ר"ה לא,).
ַהיְ נּו ּכֻ ּלֹו ְּתׁשּובָ הּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ְ(ּדבָ ִרים ד ,ל) "וְ ַׁשבְ ָּת עַ ד
ֹלקיָך".
ה' ֱא ֶ
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ָאז הָ ֲע ֹו ֹנותִּ ,כי יְ בַ ְק ׁש ּו ִויחַ ּ ְפ ׂש ּו ָאז ַאחַ ר ֲע ֹו ֹנות יִ ְׂש ָר ֵאלֵ ,א ְ
ַע ׂש ֹות
לו ְק ִחין ֹ
יך ֹ
עוד ֵאיזֶה ָע ֹון ְּכ ֵדי ל ֲ
שם הָ ֲע ֹו ֹנות
ש ָּׁ
סוףֶ ׁ ,
"ו ֵאינֶנּ וּ"ִּ ,כי יִ ְהי ּו ּ ָכל הָ ֲע ֹו ֹנות נִ ְכלָלִ ין ְּב ַאיִ ן ,הַ יְ נ ּו ְּב ֵאין ֹ
ִמ ּ ֶמנּ ּו ּת ֹו ָרהְ .וזֶה ּו ְ
(הֹוׁשעַ יד ,ב)
ֵ
ידה ּ ַת ְכלִ ית הָ ֲעלִ ָ ּיה' הַ ּנַ"לְ .וזֶה
ינות 'יְ ִר ָ
שזֶּה ּו ְּב ִח ֹ
נִ ְתהַ ּ ְפ ִכין לִ זְ כֻ י ֹּות ַעל יְ ֵדי הַ ְּת ׁשוּבָ הֶ ׁ ,
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

רות יִ ְׂש ָר ֵאל ּת ֹו ָרה ,וכפי שנתבאר ,שצריך לבחינת 'מכשלה',
שה מֵ ֲעבֵ ֹ
זְ כֻ י ֹּות (יומא דף פוְ ,215):ויִ ְהיֶ ה נַ ֲע ׂ ֶ
שהיא בחינת עון ,כדי שתהיה ירידה לצורך עליה .נמצא ,שמכל עון שהוא בחינת ירידה ,נעשית ממנו בכח
ֹנותִּ ,כי יְ בַ ְק ׁש ּו ִויחַ ּ ְפ ׂש ּו ָאז
התשובה עליה ,שהיא השגת תורה גבוהה יותרְ ,ו ַעל ּ ֵכן יְ בֻ ְ ּק ׁש ּו ָאז הָ ֲעו ֹ
ֹנות יִ ְׂש ָר ֵאלֵ ,א ְ
לו ְק ִחין ֹ
יך ֹ
ַאחַ ר ֲעו ֹ
עוד ֵאיזֶה ָעוֹן  -בחינת 'ירידה' ְּכ ֵדי ַל ֲע ׂש ֹות ִמ ּ ֶמנּ ּו ּת ֹו ָרה וזאת ע"י
שיעשו על אותו עוון תשובה ,כי ע"י התשובה יעלו גבוה יותר וישיגו תורה נסתרת ,בחינת 'נשמע' ,הגבוהה
שם
ש ָּׁ
סוף'ֶ ׁ ,
'אין ֹ
'איִ ן' ,הַ יְ נ ּו ְּב ֵ
ֹנות נִ ְכלָלִ ין ְּב ַ
"ו ֵאינֶנּ וּ"  -לשון ַ'איִ ן'ִּ ,כי יִ ְהי ּו ּ ָכל הָ ֲעו ֹ
יותרְ .216וזֶהוְּ :
ידה ּ ַת ְכלִ ית הָ ֲעלִ ָ ּיה' הַ ַּנ"ל ,כי
ינות 'יְ ִר ָ
שזֶּה ּו ְּב ִח ֹ
ֹנות נִ ְתהַ ּ ְפ ִכין לִ זְ כֻ י ֹּות ַעל יְ ֵדי הַ ְּת ׁשוּבָ הֶ ׁ ,
הָ ֲעו ֹ
הירידה ,שהיא העוונות שישראל עשו ,תגרום להם לתשובה שלימה ,ועל ידי זה יזכו לעלות לדרגה גבוהה
יותר ,בכח הכיסופים והרצונות הגדולים שיש לבעל תשובה ,ואז ישיגו גם מה שהיה עד עכשיו בבחינת
  מקורות ועיונים  

 .215אמר ריש לקיש ,גדולה תשובה – שזדונות
נעשות לו כשגגות וכו' .איני והאמר ריש לקיש,
גדולה תשובה – שזדונות נעשות לו כזכיות וכו' .לא
קשיא ,כאן מאהבה כאן מיראה ,ע"כ .פי' ,כשעושה
תשובה מיראה ,נעשים לו זדונותיו רק כשגגות ,אולם,
אם עושה תשובה מאהבת ה' ,אזי נעשים לו העוונות
כזכויות .וכתב המהרש"א ,וז"ל :לכאורה דבר תמוה,
דנמצא חוטא נשכר (שעל ידי החטאים יש לו רוב זכויות – אחר
תשובתו) .וי"ל דעושה תשובה מאהבה – ודאי דעושה
תשובה גמורה ,ומוסיף במעשיו הטובים יתר מכדי
הצורך לגבי אותו עון ,והרי אותן מעשים טובים
שמוסיף – הם נעשים לו כזכיות וכו' ,עכ"ל .ורבינו
יבאר כאן את פנימיות הענין.
ימי
 .216כתב בלקוטי הלכות (תחומין ד ,ט) ,וז"לּ :בִ ֵ
ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש ָהיָ ה סֹוף ַהּגָ לּות ,וְ ָהיּו ְצ ִריכִ ים לָ ׁשּוב
ירּוׁשלַ יִ ם וְ לִ בְ נֹות ּבֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֶׁ ,ש ִהיא ּבְ ִחינַ ת לְ ַה ִּׂשיג
לִ ָ
ּתֹורהּ ,בְ ִחינַ ת 'נִ ְׁש ַמע' וְ 'נַ ֲע ֶׂשה' – עַ ל
ֵמ ָח ָדׁש ּבְ ִחינַ ת ַה ָ
ּכֵ ן ָהיּו ֻמכְ ָר ִחים ָאז ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ ֶהם 'יְ ִר ָידה ק ֶֹדם ָה ֲעלִ ּיָ ה',
ּומ ֲח ַמת ֶׁש ָהיּו ְצ ִריכִ ים ָאז לַ ֲעלִ ּיָ ה ּגְ דֹולָ הְּ ,ד ַהיְ נּו לִ בְ נֹות
ֵ
ּבֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵמ ָח ָדׁשֶׁ ,שהּוא ּבִ ְׁשבִ יל ּכְ לַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ,עַ ל
ּכֵ ן ִה ְתּגַ ְּב ָרה ַהיְ ִר ָידה ָאז ְמאֹד ,וְ ִה ְתּגַ ּבְ ָרה ָאז ַה ִּס ְט ָרא
ַא ֲח ָרא ,עַ ד ֶׁשּנִ כְ ְׁשלּו ְמאֹד ּבַ ּנָ ִׁשים ַהּנָ כְ ִרּיֹות ,וְ ָאז ָא ַרב
יהם
יהם ָה ָמן ֲע ָמלֵ ק יִ ַּמח ְׁשמֹו ,וְ ָר ָצה לְ ִה ְתּגַ ּבֵ ר ֲעלֵ ֶ
ֲעלֵ ֶ
צּומה ְמאֹד
ָאז ְמאֹד ,וְ עַ ל ּכֵ ן ָהיּו ָאז ּבְ ַסּכָ נָ ה ּגְ דֹולָ ה וַ ֲע ָ

ְמאֹדֲ ,א ֶׁשר ּכָ מֹוהּו ֹלא נִ ְהיָ ָתהּ ,כַ ּמּובָ אּ .כִ י ִה ְתּגַ ּבֵ ר
יהם ּבְ עֵ ת יְ ִר ָיד ָתם ַהּגְ דֹולָ ה ְמאֹד ּבְ ִחינַ ת "וְ ַא ָּתה
ֲעלֵ ֶ
עָ יֵ ף וְ יָ גֵ עַ " וְ כּו'ּ ,כִ י ָהיּו ָאז ֲעיֵ פִ ים וִ יגֵ עִ ים ּבְ ַתכְ לִ ית
ַהיְ גִ יעָ הֵ ,מ ֲח ַמת ֶׁש ָהיָ ה ּבְ סֹוף ַהּגָ לּות ק ֶֹדם ׁשּובָ ם
יֹותרּ ,בְ עֵ ת
קֹומםֶׁ ,ש ָאז ִמ ְתּגַ ּבֶ ֶרת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ּבְ ֵ
לִ ְמ ָ
קֹומםּ ,בִ פְ ַרט
רֹואה ֶׁשּבְ ַקל ְמ ֵה ָרה יָ ׁשּובּו לִ ְמ ָ
ֶׁש ִהיא ָ
ֶׁשּנִ ְתּפְ סּו ָאז ּבֶ ֱא ֶמת ּבֶ עָ וֹן ַהּגָ דֹול ַהּנַ "לַ ,ר ֲח ָמנָ א לִ ְצלַ ן,
עַ ל ּכֵ ן ָהיְ ָתה ָאז "עֵ ת ָצ ָרה ּגְ דֹולָ ה לְ יַ ֲעקֹב" וְ כּו'ַ .אְך
"מ ְר ְּדכַ י יָ ַדע ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה" ֶ(א ְס ֵּתר ד ,א)ּ ,כִ י הּוא
ָ
יָ ַדע ּכָ ל זֹאת ,וְ ֵה ִאיר ּבְ יִ ְׂש ָר ֵאל לְ בַ ל יִ ְתיָ ֲאׁשּו עַ ְצ ָמן ִמן
ָה ַר ֲח ִמיםּ .כִ י זֶ ה הּוא ָהעִ ָּקרּ ,בְ עֵ ת ֶׁש ָה ָא ָדם ַחס וְ ָׁשלֹום
נֹופֵ ל ּבְ ֵאיזֶ ה יְ ִר ָידה – יִ ְהיֶ ה ֵאיְך ֶׁשּיִ ְהיֶ הֲ ,אפִ ּלּו ִאם נִ כְ ַׁשל
ַחס וְ ָׁשלֹום ָאז ְמאֹדַ ,אף עַ ל ּפִ י כֵ ן ָאסּור לֹו לְ יָ ֵאׁש
עַ ְצמֹו ִמן ָה ַר ֲח ִמים (ּבְ ָרכֹות וּ ,).וכְ מֹו ֶׁשעָ ָׂשה ָמ ְר ְּדכַ י ָאז
וְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עִ ּמֹו – "וַ ּי ֵֵצא ּבְ תֹוְך ָהעִ יר וַ ּיִ זְ עַ ק זְ עָ ָקה
ּומ ָרה" וְ כּו' ,וְ ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ָׁש ַמע לְ קֹול זַ ֲע ָק ָתם
גְ דֹולָ ה ָ
וְ ַצ ֲע ָק ָתם עַ ל יְ ֵדי ָמ ְר ְּדכַ י ,וְ ָאז נִ ְת ַהּפֵ ְך ַהּיְ ִר ָידה לַ ֲעלִ ּיָ ה
ּתֹורה ֵמ ָח ָדׁש,
ּפּורים ,וְ זָ כּו לְ ַקּבָ לַ ת ַה ָ
ּגְ דֹולָ ה וְ נַ ֲע ָׂשה ִמּזֶ ה ִ
"קּיְ מּו וְ ִקּבְ לּו" (כדרשת חז"ל שבת
ּבְ ִחינַ ת (שם ט ,כז) ִ
"מ ְר ְּדכַ י יָ ַדע ֶאת ּכָ ל
פח ,).וְ כָ ל זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ָמ ְר ְּדכַ יּ ,כִ י ָ
יֹודעַ ֶאת ּכָ ל ּבְ ִחינַ ת ַה'ּנַ ֲע ֶׂשה',
ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה" – ֶׁש ָהיָ ה ֵ
ּומ ִּׁשיג ֶאת ַה'ּנַ ֲע ֶׂשה'
יֹודעַ ַ
ִמ ְּת ִחּלָ ה וְ עַ ד סֹוףֶׁ ,ש ָהיָ ה ֵ
יֹותרּ .כִ י ְצ ִריכִ ין לַ ֲעׂשֹות ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ִמּנִ ְׁש ַמע –
בֹוּה ּבְ ֵ
ַהּגָ ַ
נַ ֲע ֶׂשה.
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"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  בי
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

רות ְּב ִחינַת
שה מֵ הָ ֲעבֵ ֹ
נַע ׂ ֶ
"שוּבָ ה יִ ְׂש ָר ֵאל ְוכוּ' ִּכי כָ ׁ ַ
ׁ
שלְ ּ ָת ּ ַב ֲע ֹונ ֶָך" ,הַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי הַ ְּת ׁשוּבָ ה  -יִ ְהיֶה ֲ
שהוּא הַ ּת ֹו ָרהַ ּ ,כ ּנַ"ל:
שלָה'ֶ ׁ ,
'מ ְכ ׁ ֵ
ַ
ש ּ ַמזְ ִהיר ַעל
אומֵ ר :הֱוֵ י ַעז ּ ַכ ּנָמֵ ר' ְוכוּ' ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶ
ימא ֹ
ּש הַ ּ ִמ ְׁשנָה ָ(אבֹות ה ,כ) 'יְ הו ָּדה ּ ֶבן ּ ֵת ָ
יב ְוזֶה ּ ֵפרו ׁ
ְ
לום
ש ֹ
תו חַ ס ְו ׁ ָ
או ֹ
ש ִּי ְהיֶה ַעז ּ ַכ ּנָמֵ ר ְּכנֶגֶד ּ ָכל הַ ָ ּק ִמים ְּכנֶגְ ּד ֹו לִ ְמנ ַֹע ֹ
ש ָּצ ִריך הָ ָא ָדם ׁ ֶ
שהֶ ׁ ,
ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
מו
של הָ ַעזּוּת ּ ָפנִ ים ְ ּד ִס ְט ָרא ַאח ֲָראְּ ,כ ֹ
שם ּג ֶֹדל הַ ּ ְפגָ ם ְוהָ ִא ּסוּר ׁ ֶ
תוְ .ו ֵתכֶ ף ו ִּמ ָ ּיד ְמב ָֹאר ׁ ָ
בו ָד ֹ
מֵ ֲע ֹ
לוםִּ ,כי
ש ֹ
עות חַ ס ְו ׁ ָ
שר לִ ְט ֹ
גֵיה ּנֹם' ְוכוּ'ְ .ו ִאם ּ ֵכן ֶא ְפ ׁ ָ
אומֵ ר ַעז ּ ָפנִ ים לְ ִ
שם' :הוּא הָ יָ ה ֹ
ש ּ ָכתוּב ׁ ָ
ֶׁ
שה ּ ֶבאֱ מֶ ת ִּכי ִאם
שר לְ ִה ְת ָק ֵרב ֶאל הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
שה ּ ַכ ּנַ"לִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
יכין לְ ַעזּוּת ִּב ְׁש ִביל הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
ְּבהֶ ְכ ֵרחַ ְצ ִר ִ
מו 'הֱוֵ י ַעז ּ ַכ ּנָמֵ ר' .ו ִּמ ַּצד ַאחֵ ר הָ ַעזּוּת ַרע ְמאֹד,
ש ָא ַמר הוּא ַע ְצ ֹ
מו ׁ ֶ
ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת ּ ַכ ּנַ"ל (אות ד') ,ו ְּכ ֹ
(מּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ִמי ֶׁשהּוא עַ ז ּפָ נִ ים ּכְ נֶ גֶ ד ַה ְּק ֻד ָּׁשהֶׁ ,ש ֵּמעֵ יז ּפָ נִ ים נֶ גֶ ד יִ ְר ֵאי ַה ֵּׁשם וְ כַ ֵ
שהִ ,
ּיֹוצא),
שלּ ֹא ִּב ְׁש ִביל הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
שהוּא ַעזּוּת ּ ָפנִ ים ׁ ֶ
הַ יְ נ ּו ִמי ׁ ֶ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

'נשמע' ,בחינת 'נסתר' ,וכך יזכו לעלות מדרגה לדרגה עד שיכללו באין סוף ,ואז גם עוונותיהם יתכללו באין
סוף ויהפכו לזכויות ,כי שם ב'אין סוף' אין עון ורע ,ומה שנכלל שם הוא רק טוב וזכות כמו הבורא ית' בעצמו.
שלְ ּ ָת ּ ַב ֲעוֹנ ֶָך" ,הַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי
"שוּבָ ה יִ ְׂש ָר ֵאל ְוכוּ' עד ה' אלוקיךִּ ,כי כָ ׁ ַ
ְוזֶה הרמוז בפסוק (הושע יד)ׁ :
שהוּא הַ ּת ֹו ָרה ּ ַכ ַּנ"ל ,פי' ,כבר נתבאר ש'מכשלה'
שלָה'ֶ ׁ ,
'מ ְכ ׁ ֵ
רות ְּב ִחינַ ת ַ
שה מֵ הָ ֲעבֵ ֹ
הַ ְּת ׁשוּבָ ה יִ ְהיֶה נַ ֲע ׂ ֶ
הם דברי תורה שאין אדם זוכה להם ,אלא ,ע"י שנכשל בהם ,והם 'דיבורי התורה שסביבות המצוה' ,שהם
גבוהים ונסתרים בחינת 'נשמע' .וזה שרומז הפסוק ,שע"י תשובה ,שהיא התגברות כיסופים ורצונות גדולים
מאוד ,זוכים ל"כי כשלת"  -לדברי תורה הנסתרים ,וכל זה בכח "בעוונך"  -כי עוונות אלו הופכים בכח
תשובה מאהבה לזכויות ,בחינת תורה ,וכנ"ל.
ימ א אוֹ ֵמרֱ ,ה וֵ י ַע ז ַּכ ָּנ ֵמר וכו',
יבאר על פי התורה דידן ,בענין 'עזות דקדושה' ,את המשנה באבות' :יְ ה ּו ָדה ֶבן ֵּת ָ
יה ָּנם ,וב ׁ ֶֹשת ּ ָפנִ ים לְ גַ ן ֵע ֶד ן .יְ ִהי ָר צוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
לַ ֲע שׂ וֹ ת ְר צוֹ ן ָא ִב ָ
יך ה' ֱאל ֵֹהינוּ,
יך ׁ ֶש ַ ּב ָּׁש ָמ יִ ם .ה ּוא ָהיָ ה אוֹ ֵמרַ ,ע ז ּ ָפנִ ים לְ גֵ ִ
ָ
ָ
ׁ ֶש ִּת ְבנֶ ה ִע ְירך ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמ ינ ּו וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְ ּבתוֹ ָר ֶת ך '.

ש ּ ַמזְ ִהיר
אומֵ ר :הֱוֵ י ַעז ּ ַכ ָּנמֵ ר' ְוכוּ' ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶ
ימא ֹ
ּש הַ ּ ִמ ְׁשנָ ה (אבות ה ,כ)' :יְ הו ָּדה ּ ֶבן ּ ֵת ָ
יבְ .וזֶה ּ ֵפרו ׁ
ְ
תו חַ ס
או ֹ
נו ַע ֹ
'עז ּ ַכ ָּנמֵ ר' ְּכנֶגֶ ד ּ ָכל הַ ָ ּק ִמים ְּכנֶגְ ּד ֹו לִ ְמ ֹ
ש ָּצ ִריך הָ ָא ָדם ׁ ֶ
שהֶ ׁ ,
ַעל ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ש ִּי ְהיֶ ה ַ
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של הָ ַעזּוּת
שם בהמשך המשנה ּג ֶֹדל הַ ּ ְפגָ ם ְוהָ ִא ּסוּר ׁ ֶ
בו ָאר ׁ ָ
תו ְ .ו ֵתכֶ ף ו ִּמ ָ ּיד ְמ ֹ
בו ָד ֹ
לום מֵ ֲע ֹ
ש ֹ
ְו ׁ ָ
שר
יה ּנֹם' ְוכוּ'ְ .ו ִאם ּ ֵכן ֶא ְפ ׁ ָ
אומֵ רַ :עז ּ ָפנִ ים לְ גֵ ִ
שם' :הוּא הָ יָ ה ֹ
ש ּ ָכתוּב ׁ ָ
מו ׁ ֶ
ּ ָפנִ ים ְ ּד ִס ְט ָרא ַאח ֲָראְּ ,כ ֹ
שה ּ ַכ ַּנ"ל,
יכין לְ ַעזּוּת ִּב ְׁש ִביל הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
לום ולא לדעת באיזו הנהגה לבחורִּ ,כי ְּבהֶ ְכ ֵרחַ ְצ ִר ִ
ש ֹ
עות חַ ס ְו ׁ ָ
לִ ְט ֹ
ש ָא ַמר הוּא
מו ׁ ֶ
שה ּ ֶבאֱ מֶ ת ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת ּ ַכ ַּנ"ל (באות ד') ,ו ְּכ ֹ
שר לְ ִה ְת ָק ֵרב ֶאל הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
ִּכי ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
שלּ ֹא ִּב ְׁש ִביל
שהוּא ַעזּוּת ּ ָפנִ ים ׁ ֶ
מו' :הֱוֵ י ַעז ּ ַכ ָּנמֵ ר' ,ו ִּמ ַּצד ַאחֵ ר הָ ַעזּוּת ַרע ְמאֹד ,הַ יְ נ ּו ִמי ׁ ֶ
ַע ְצ ֹ
שה  -כגון ,שהוא עז פנים כדי למלא את תאוותיו ,אפי' בדברים של היתר ,אבל אינם בשביל עבודת ה',
הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
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שזֶּה הָ ַעזּוּת
ש ּ ֵמ ֵעיז ּ ָפנִ ים נֶגֶ ד יִ ְר ֵאי ה' ְוכַ י ֹּוצֵ א)ֶ ׁ ,
שהֶ ׁ ,
שהוּא ַעז ּ ָפנִ ים ְּכנֶגֶ ד הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
ש ּ ֵכן ִמי ׁ ֶ
ֶׁ
(מ ּ ָכל
ִ
  מקורות ועיונים  

 .217לעיל (תחילת אות ד') ,הביא רבינו משנה זאת
ד'הוי עז כנמר' ,לענין שצריך 'עזות דקדושה' כדי
להתקרב אל שבעת הרועים ,ולהינצל מהרועים של
הסטרא אחרא שכופים בני אדם תחת שיעבודם,
ע"ש .וזה גם מה שמבואר כאן ,שצריך להיות 'עז

כנמר' כנגד כל המונעים אותו מעבודתו ,כי נכלל
בזה גם שהם רוצים למנוע אותו מלהתקרב לצדיקי
אמת הרועים דקדושה ,שהם המסייעים לאדם
בעבודת ה'.
 .218סוגרים אלו הוסיף מוהרנ"ת בתקפ"א.
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גֵיה ּנֹם'ְ .ו ִאם ּ ֵכן' ,נָפַ ל ּפו ָּתא ְּבבֵ ָירא' (שבת סוִּ ,):כי ֵאין ֹיו ְד ִעין
'עז ּ ָפנִ ים לְ ִ
ֶׁ
שזֶּה הָ ַעזּוּת ַרע ְמאֹדִּ ,כי ַ
ָ
ְ
אֹורה הּוא ּפְ לִ ָיאה ּגְ דֹולָ ה וְ כָ ל
(ׁשּלִ כְ ָ
ביָמֵ ינוּ'ֶ ,
ש ִּת ְבנֶה ִע ְירך ִּב ְמהֵ ָרה ְּ
צון ׁ ֶ
ֵאיך לְ ִה ְתנַהֵ גַ .על זֶה ִּב ֵּק ׁש הַ ּ ַת ּנָא 'יְ ִהי ָר ֹ
ּתֹומם עַ ל זֶ הַ :מה ְּס ִמיכּות יֵ ׁש לִ ְתפִ ּלָ ה זֹאת לְ ַה ֵ
ָא ָדם ִמ ְׁש ֵ
ש ִה ְת ּ ַפ ּלֵל
ּקֹודם? וְ גַ ם ֵאין ֶּד ֶרְך ַה ִּמ ְׁשנָ ה לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל ְּתפִ ּלָ ה ּובַ ָּק ָׁשה ּבְ ֶא ְמ ַצע ְּדבָ ָריו? ַאְך עַ ָּתה ְמב ָֹאר ֵה ֵיטב) ,הַ יְ נוֶּ ׁ ,
ְ
לו ׁשוּם ַעזּוּת ְ ּד ִס ְט ָרא ַאח ֲָראַ ,רק
שלּ ֹא יִ ְהיֶה ֹ
ֵידע ֵאיך לְ ִה ְתנַהֵ ג ְּב ִענְ יַ ן הָ ַעזּוּת ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ש ִּיזְ ּ ֶכה ל ַ
ֶׁ
ּ
שז ֹּו ִכין לֶאֱ מוּנָה
ּשלַיִ ם ִק ְריָ ה נֶאֱ ָמנָה ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
דו נִ ְבנֶה יְ רו ׁ ָ
ש ַעל יָ ֹ
שהֶ ׁ ,
לו ַעזוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ש ִּי ְהיֶה ֹ
ש ִּיזְ ּ ֶכה ׁ ֶ
ֶׁ
ינות
שהֵ ם ְּב ִח ֹ
יקים אֲ ִמ ִּת ִּייםֶ ׁ ,
שר לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ הַ ַּצ ִ ּד ִ
ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
ַעל יְ ֵדי זֶה הָ ַעזּוּתַ ּ ,כ ְמב ָֹאר לְ ֵעיל (אות ה')ֶ ׁ ,
ש ְך ַעל יָ ָדםִּ ,כי ִאם ַעל יְ ֵדי
ש ִע ַ ּקר הָ אֱ מוּנָ ה נִ ְמ ׁ ָ
שהֶ ׁ ,
שהֵ ם ְּכלָלִ ּיוּת הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
רו ִעיםֶ ׁ ,
ְּכלָלִ ּיוּת ִׁש ְב ָעה ֹ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   
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יה ּנֹם'ְ .ו ִאם ּ ֵכן ,נָ פַ ל ּפו ָּתא ְּבבֵ ָירא (שבת סו – ):נפלה הרפואה והעצה
'עז ּ ָפנִ ים לְ גֵ ִ
ַרע ְמאֹדִּ ,כי ַ
ְ
בבורִּ ,כי ֵאין ֹיו ְד ִעין ֵאיך לְ ִה ְתנַ הֵ ג עם העזות ,כי מצד אחד יש בכוחה לבטל את העזות דסטרא אחרא,
ומצד שני הוא בסכנה ,כי אם הוא 'עז' ,הוא עלול בקלות להשתמש בעזות זו גם שלא לצורך הקדושה,
אלא ,לצרכיו.
ָ
ש ִּת ְבנֶה ִע ְירך ִּב ְמהֵ ָרה ְּביָ מֵ ינוּ ,ותן חלקנו בתורתך',
צון ׁ ֶ
ַעל זֶה ִּב ֵּק ׁש הַ ּ ַת ָּנא בהמשך המשנה' :יְ ִהי ָר ֹ
דו ָלה ְוכָ ל ָא ָדם ִמ ְׁש ּת ֹומֵ ם ַעל זֶהַ :221מה ְּס ִמיכוּת יֵ ׁש לִ ְת ִפ ּ ָלה זֹאת
יאה ְ ּג ֹ
או ָרה 220הוּא ּ ְפלִ ָ
ש ִּל ְכ ֹ
( ֶׁ
ְ
שה ְּב ֶא ְמצַ ע ְ ּדבָ ָריו,
לְ הַ קּ ֹו ֵדם – למה שנאמר קודם לכןְ ,וגַ ם ֵאין ֶ ּד ֶרך הַ ּ ִמ ְׁשנָ ה לְ ִה ְת ּ ַפ ּלֵל ְּת ִפ ּ ָלה וּבַ ָ ּק ׁ ָ
ְ
ֵידע ֵאיך לְ ִה ְתנַ הֵ ג ְּב ִענְ יַ ן
ש ִּיזְ ּ ֶכה ל ַ
ש ִה ְת ּ ַפ ּלֵל ר' יהודה בן תימאֶ ׁ ,
בו ָאר הֵ יטֵ ב) ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ַא ְך ַע ּ ָתה ְמ ֹ
שה,
לו ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ש ִּי ְהיֶ ה ֹ
ש ִּיזְ ּ ֶכה ׁ ֶ
לו ׁשוּם ַעזּוּת ְ ּד ִס ְט ָרא ַאח ֲָראַ ,רק ׁ ֶ
שלּ ֹא יִ ְה ֶיה ֹ
הָ ַעזּוּת ,222הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
בו ָאר
שז ֹּו ִכין לֶאֱ מוּנָ ה ַעל יְ ֵדי זֶה הָ ַעזּוּתַ ּ ,כ ְמ ֹ
ּש ַליִ ם ִק ְריָ ה ֶנאֱ ָמנָ ה' ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
דו נִ ְב ֶנה 'יְ רו ׁ ָ
ש ַעל יָ ֹ
ֶׁ
לְ ֵעיל (אות ה') ,שהנביא (ישעיה א ,כא) קורא לירושלים בשם "קריה נאמנה" ,הרי למדנו ,ש'ירושלים' היא
שהֵ ם
יקים אֲ ִמ ִּת ִּייםֶ ׁ ,
שר לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ הַ ַּצ ִ ּד ִ
ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
בחינת 'אמונה' ,ולה זוכים ע"י עזות ,משום ׁ ֶ
ְ
שך ַעל יָ ָדם כמבואר
ש ִע ַ ּקר הָ אֱ מוּנָ ה נִ ְמ ׁ ָ
שהֶ ׁ ,
שהֵ ם ְּכ ָללִ ּיוּת הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
רו ִעיםֶ ׁ ,
ינות ְּכ ָללִ ּיוּת ִׁש ְב ָעה ֹ
ְּב ִח ֹ
לעיל (אות ג') מהפסוק (תהלים לז ,ג)" :ורעה אמונה"  -שע"י שבעת הרועים זוכים לאמונה ,ואי אפשר
)

  מקורות ועיונים  

 .219במשנה בשבת נאמר' :הבנים יוצאים בקשרים',
ופירשה הגמ'' :קשרי פואה' (פי' ,את גבעולי הצמח פואה
עושים בו קשרים ,ותולים אותו בצוואר לרפואה) .ואמר רב
אחא בר יעקב ,שרפואה זו היא רק באופן שהצמח
לא ראה לא שמש ולא ירח ולא גשם ,ולא שמע קול
ברזל וקול תרנגול וקול צעדים .ועל זה אמר רב נחמן
בר יצחק 'נפל פותא בבירא' ,ופירש"י :נפל רפואת
הפואה (וזה 'פותא') בבור ,דאין אדם נזהר בכל אלו.
[כעין גמ' זו יש גם בברכות (דף נו" ).נפל פיתא בבירא
ולא אשתכח" ,ושם הכוונה שנפל הלחם בבור ולא
נמצא].
 .220סוגרים אלו הם תוספת ביאור שהוסיף מוהרנ"ת
בתקפ"א.
 .221וכמו שהקשה בתפארת ישראל על המשנה

שם (יכין אות קנ"ח) ,וז"ל :תפילה לא מצינו בכל סדרי
משנה ,רק כאן ,והוא תמוה.
 .222בביאור הליקוטים (מפתח כ"ה) ,כתב :שרבי
יהודה בן תימא הוצרך לעלות מתורתו לתפילתו (לעיל
אות ט') כדי לברר זאת ,כי העזות דקדושה היא בחינת
'ירידה צורך עליה' .וז"ל :כי גם מה שבכל זאת יקבלו
כולם את קול העזות כנמר ,אין זה רק הארה בעלמא.
כי גם התנא יהודה בן תימא ,במאמרו הוי עז כנמר,
הוכרח בענין הזה בעצמו ,לעלות מתורתו לתפלתו
'יהי רצון' וכו' .כי מאוד נסתר ונעלם הדבר הזה
כנ"ל .והוא הוא כנפלאות הירידה המוכרחת ברצונו
יתברך (לעיל אות י"א) ,אשר באמת אסור לירד בפשיטות
חס ושלום ,כי אז אדרבא יהיה עובר בזה מרצונו
יתברך.
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שה,
ש ִּי ְהיֶה הָ ַעזּוּת ַ -עזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ש ִּת ְבנֶה ִע ְיר ָך ִּב ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינוּ' ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
צון ׁ ֶ
ַעזּוּת ּ ַכ ּנַ"לְ .וזֶה ּו 'יְ ִהי ָר ֹ
"ק ְריָ ה נֶאֱ ָמנָה"ַ ּ ,כ ּנַ"ל.
ּשלַיִ ם ִ
ש ִּמ ּ ֶמנּ ּו נִ ְבנֶה יְ רו ׁ ָ
ֶׁ
שה ְונִ ְׁש ָמע",
ש ּ ַמ ּ ִׂשיגִ ין ְּב ִחינַת "נַ ֲע ׂ ֶ
תו ָר ֶת ָך' ,הַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
ָבוא ָלזֶה ,הוּא ַעל יְ ֵדי ְ'ו ֵתן חֶ לְ ֵקנ ּו ְּב ֹ
ַא ְך ל ֹ
עו ִׂשין מֵ הַ ִ ּ
שז ֹּוכֶ ה לְ הַ ּ ִׂשיג ּת ֹו ַרת ה' ּ ַכ ּנַ"לְ .וזֶה ּו
תו'ּ ְ ,דהַ יְ נ ּו ׁ ֶ
'ת ֹו ָר ֹ
'נַע ׂ ֶ
ש ֹ
ֶׁ
'ת ֹו ַרת ה'' ּ -
שה'ִ ,מ ּ
'נ ְׁש ָמע' ֲ
ָ
תו' ְּב ִחינַת
'ת ֹו ָר ֹ
שהוּא הַ חֵ לֶק ׁ ֶ
ש ִּי ְהיֶה 'חֶ לְ ֵקנוּ'ֶ ׁ ,
תו ָר ֶתך'ֶ ׁ ,
ְ'ו ֵתן חֶ לְ ֵקנ ּו ְּב ֹ
ש ּלָנ ּו ְּבהַ ּת ֹו ָרה ,הַ יְ נ ּו ְּב ִחינַת ּ
ָ
ש ִּיזְ ּ ֶכה לְ הַ ּ ִׂשיג
ש ִּיזְ ּ ֶכה לְ ִה ּ ָכלֵל ְּב ַאיִ ן ּ ַכ ּנַ"לֶ ׁ ,
'ת ֹו ַרת ה'' ַמ ּ ָמ ׁש .הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
'ב ֹ
שה' ְּ -
'נַע ׂ ֶ
תו ָר ֶתך' ,הַ יְ נ ּו ּ
ֲ
שה
ש ַעל יְ ֵדי זֶה ֹזו ִכין לְ ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ש ַעל יְ ֵדי זֶה ֹזו ִכין לְ ִׂש ְמחָ ה ּ ַכ ּנַ"לֶ ׁ ,
'ת ֹו ַרת ה'' ְּב ִחינַת 'נִ ְׁש ָמע'ֶ ׁ ,
ּ
"כי חֶ ְדוַ ת ה' ִהיא ָמ ֻע ְּזכֶ ם" ּ ַכ ּנַ"ל (אות ט').
ּ ַכ ּנַ"לְּ ,ב ִחינַת ִּ
שה ֹזו ִכין
ֹשתִּ ,כי לְ ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ש ְך ִמ ּב ׁ ֶ
שה נִ ְמ ׁ ָ
ֹשת ּ ָפנִ ים לְ גַן ֵע ֶדן'ִּ ,כי ּ ֶבאֱ מֶ ת זֶה הָ ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ְוזֶה ' ּוב ׁ ֶ
"כי חֶ ְדוַ ת ה' ִהיא ָמ ֻע ְּזכֶ ם" ּ ַכ ּנַ"ל ,וּלְ חֶ ְדוַ ת ה' ֹזו ִכין ַעל יְ ֵדי ְּב ִחינַת
ַעל יְ ֵדי ִׂש ְמחָ ה ְוחֶ ְדוָ הְּ ,ב ִחינַת ִּ
ש ִהיא ְּב ִחינַת 'נִ ְׁש ָמע'ְּ ,ב ִחינַת
שה ְונִ ְׁש ָמע" ּ ַכ ּנַ"לְ .ו ִע ַ ּקר ְׁשלֵמוּת הַ ּ ִׂש ְמחָ ה ,הוּא ַעל יְ ֵדי יִ ְר ָאהֶ ׁ ,
"נַ ֲע ׂ ֶ
ְ
ּ
ּ
ֹשתְ .וזֶה
שך ִמ ּב ׁ ֶ
שה נִ ְמ ׁ ָ
שזֶה הָ ַעזוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ֹשת' ,נִ ְמצָ א ׁ ֶ
'יָרא ּב ׁ ֶ
ֹשת ֵ -
'ת ִפ ּלָה' ּ ַכ ּנַ"לְ ,ויִ ְר ָאה ִהיא ּב ׁ ֶ
ְּ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

ש ִּת ְב ֶנה ִע ְיר ָך
צון ׁ ֶ
להתקרב אליהם ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת ּ ַכ ַּנ"ל (אות ד')ְ .וזֶה ּו שהתפלל' :יְ ִהי ָר ֹ
ּש ַליִ ם ִק ְריָ ה
ש ּ ִמ ּ ֶמנּ ּו נִ ְב ֶנה 'יְ רו ׁ ָ
שהֶ ׁ ,
ש ִּי ְהיֶ ה לי הָ ַעזּוּת ַ -עזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ִּב ְמהֵ ָרה ְביָ מֵ ינוּ' ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ֶנאֱ ָמנָ ה'ַ ּ ,כ ַּנ"ל (אות ה').
בוא לָ זֶה לעזות דקדושה שהיא בחינת 'ירושלים ,קריה נאמנה' ,הוּא ַעל יְ ֵדי ְ'ו ֵתן חֶ לְ ֵקנ ּו
ַא ְך לָ ֹ
שין מֵ הַ ִ ּ
שה',
'נ ְׁש ָמע' 'נַ ֲע ׂ ֶ
עו ִׂ
ש ֹ
שה ְונִ ְׁש ָמע" – ׁ ֶ
שיגִ ין ְּב ִחינַ ת "נַ ֲע ׂ ֶ
ש ּ ַמ ּ ִׂ
תו ָר ֶת ָך' ,הַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
ְּב ֹ

'ת ֹו ַרת ה'' ּ ַכ ַּנ"ל (אות ט')ְ ,וזֶה ּו שהמשיך התנא
שז ֹּוכֶ ה לְ הַ ּ ִׂ
תו'ּ ְ ,דהַ יְ נ ּו ׁ ֶ
'ת ֹו ָר ֹ
שיג ּ
'ת ֹו ַרת ה'' – ּ
ִמ ּ
ָ
ש ּ ָלנ ּו ְּבהַ ּת ֹו ָרה ,הַ יְ נ ּו
שהוּא הַ חֵ לֶק ׁ ֶ
ש ִּי ְהיֶ ה 'חֶ לְ ֵקנוּ'ֶ ׁ ,
תו ָר ֶתך' – ׁ ֶ
בתפילתו לומר'ְ :ו ֵתן חֶ לְ ֵקנ ּו ְּב ֹ
ָ
ש ִּיזְ ּ ֶכה לְ ִה ּ ָכלֵל
'ת ֹו ַרת ה'' ַמ ּ ָמ ׁש ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
'ב ֹ
שה' ,יהיה ְּ
תו'ְּ ,ב ִחינַ ת 'נַ ֲע ׂ ֶ
'ת ֹו ָר ֹ
תו ָר ֶתך' – הַ יְ נ ּו ּ
ְּב ִחינַ ת ּ
'איִ ן' בבחינת 'אין סוף' ּ ַכ ַּנ"ל (אות י') ,ששם בחינת ה'תורה' היא 'תורת ה'' ממש ,וה'תפילה' היא 'תפילת
ְּב ַ
ש ַעל יְ ֵדי זֶה ֹזו ִכין לְ ִׂש ְמחָ ה ּ ַכ ַּנ"ל (שם) על ידי
'ת ֹו ַרת ה''ְּ ,ב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ָמע'ֶ ׁ ,
ה'' ממשֶ ׁ ,
ש ִּיזְ ּ ֶכה לְ הַ ּ ִׂשיג ּ
שה ּ ַכ ַּנ"ל (אות ט')ְּ ,ב ִחינַ ת:
ש ַעל יְ ֵדי זֶה ֹזו ִכין לְ ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
זה שעולים ממדרגה למדרגה זוכים לשמחהֶ ׁ ,
"כי חֶ ְדוַ ת ה' ִהיא ָמ ֻע ְּזכֶ ם" ּ ַכ ַּנ"ל (שם) ,ובכח העזות מתקרבים לרועים ומקבלים אמונה ,ויוכל כל אדם
ִּ
לעשות את 'חותם הידין' החיצון ,בבחינת (איוב לז ,ג) "ביד כל אדם יחתום" כנ"ל (אות ב').
יבאר את הנזכר בספרא דצניעותא ,ש'בראשית – ירא בשת' ,מאמר שלם ,הוא בחינת 'עדן עילאה'.

ֹשת ּ ָפנִ ים לְ גַ ן ֵע ֶדן'  -ע"י שיש לו בושה זוכה ל'גן עדן'ִּ ,כי
ְוזֶה שאמרה המשנה (קודם התפילה הנ"ל)ּ ' :וב ׁ ֶ
ֹשת ,היינו ,שמלבד התפילה הנ"ל שלא לטעות בין עזות דקדושה
ש ְך ִמ ּב ׁ ֶ
שה נִ ְמ ׁ ָ
ּ ֶבאֱ מֶ ת זֶה הָ ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
לעזות למילוי תאוותיו שלא לצורך הקדושה ,אפשר להכיר בין סוגי העזויות אם יש לו בושה ,כי העזות
דקדושה באה דוקא מבושה .ואף שלכאורה 'עזות' ו'בושה' הן דבר והיפוכו ,מ"מ ב'קדושה' הן ענין אחדִּ ,כי
"כי חֶ ְדוַ ת ה' ִהיא ָמ ֻע ְּזכֶ ם" ּ ַכ ַּנ"ל ,וּלְ 'חֶ ְדוַ ת
שה ֹזו ִכין ַעל יְ ֵדי ִׂש ְמחָ ה ְוחֶ ְדוָ הְּ ,ב ִחינַ תִּ :
לְ ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
שה ְונִ ְׁש ַמע" ּ ַכ ַּנ"לְ ,וכבר נתבאר ש ִע ַ ּקר ְׁשלֵמוּת הַ ּ ִׂש ְמחָ ה הוּא ַעל
ה'' ֹזו ִכין ַעל יְ ֵדי ְּב ִחינַ ת "נַ ֲע ׂ ֶ
'ת ִפ ּ ָלה' ּ ַכ ַּנ"ל
ש ִהיא ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ַמע'ְּ ,ב ִחינַ ת ְּ
יְ ֵדי 'יִ ְר ָאה' כמו שכתוב (תהלים ב ,יא)" :וגילו ברעדה"ֶ ׁ ,
(אות י') ,ששם נתבאר ,שכדי לבוא לשלמות התפילה ,בחינת 'נשמע' ,צריך שהתפילה תהיה ב'יראה' ,כמו
ֹשת ,כי 'בראשית' שהוא 'מאמר השלם' ,בחינת
שכתוב (משלי לא ,ל)" :יראת ה' היא תתהלל"ְ .ויִ ְר ָאה ִהיא ּב ׁ ֶ
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'ע ֶדן'ְּ ,ב ִחינַת
שהוּא ְּב ִחינַת ּב ׁ ֶ
שהֶ ׁ ,
ֹשת ּ ָפנִ ים לְ גַן ֵע ֶדן'ִּ ,כי הָ ַעזּוּת הַ זֹּאת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
' ּוב ׁ ֶ
ֹשת ,הוּא ְּב ִחינַת ֵ
ָבוא לְ ַעזּוּת הַ זֹּאת
שהוּא ְּב ִחינַת נִ ְׁש ָמעְּ ,ב ִחינַת יִ ְר ָאהְּ ,ב ִחינַת ְּת ִפ ּלָה ּ ַכ ּנַ"לְ .ול ֹ
'ע ֶדן ִע ּל ָָאה' ְוכוּ'ֶ ׁ ,
ֵ
ָ
ש ִּת ְבנֶה ִע ְירך' ְוכוּ'ַ ּ ,כ ּנַ"ל:
צון ׁ ֶ
ִה ְת ּ ַפ ּלֵל 'יְ ִהי ָר ֹ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

ֹשת.
ש ְך ִמ ּב ׁ ֶ
שה נִ ְמ ׁ ָ
שזֶּה הָ ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ֹשת' ,שירא ומתבייש מה' יתברך .נִ ְמצָ אֶ ׁ ,
'נשמע'  -הוא 'יָ ֵרא ּב ׁ ֶ
פי' ,דאף ש'עזות' היא היפך ה'בושה' ,הרי זה בעזות דסטרא אחרא ,אבל בעזות דקדושה אי אפשר להגיע
אליה ,אלא ,על ידי 'בושה' ,כי צריך שתהיה לו יראת שמים גדולה  -שהיא בושה 223וכנ"ל ,ורק אז יכול לזכות
לשמחה ,הבאה מ"נעשה ונשמע" ,כי שלמות השמחה היא ע"י יראה .נמצא ,ש'עזות דקדושה' שייכת ,רק
אם יש לו בושה ויראה בכל ענייניו.
שה -
ֹשת ּ ָפנִ ים לְ גַ ן ֵע ֶדן'ִּ ,כי מבואר בספרא דצניעותא הנ"ל (באות ט') שהָ ַעזּוּת הַ זֹּאת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ְוזֶה ' ּוב ׁ ֶ
שהרי הוּא ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ָמע',
'ע ֶדן ִע ּל ָָאה' ְוכוּ'ֶ ׁ ,
'ב ׁ ֶ
שהוּא ְּב ִחינַ ת ּ
ֶׁ
'ע ֶדן'ְּ ,ב ִחינַ ת ֵ
ֹשת' ,הוּא ְּב ִחינַ ת ֵ
'ת ִפ ּלָה' ּ ַכ ַּנ"ל שהן מדרגות גבוהות מאוד ,שהזוכה להם בשלמות נכלל ב'אין סוף,
ְּב ִחינַ ת 'יִ ְר ָאה'ְּ ,ב ִחינַ ת ְּ
בוא ָל ַעזּוּת דקדושה הַ זֹּאתִ ,ה ְת ּ ַפ ּלֵל:
ולכן שכרו הוא 'גן עדן'  -היינו' ,עדן עילאה' 'חכמה עילאה'ְ .ולָ ֹ
ש ִּת ְבנֶה ִע ְיר ָך ְוכוּ'' ' -ירושלים קריה נאמנה' ,שהתפלל שתהיה לו העזות דקדושה ,שממנה
צון ׁ ֶ
'יְ ִהי ָר ֹ
נבנית ירושלים ּ ַכ ַּנ"ל.
עתה ילביש רבינו את השגות תורה דידן במעשה דלהלן (בב"ק נטֶ :):אלְ ָעזָ ר זְ ִע ָירא ֲהוָ ה ַס ֵיּים ְמ ָסאנֵ י אוּכְ ֵמ י וְ ָק ֵאי
יה ַ ,מאי ׁ ְשנָ א ַהנֵ י ְמ ָסאנֵ י? ָא ַמר לְ הוּ ,דְּ ָקא ַמ ֲא ִ ּבילְ נָ א ַאיְ ר ּו ׁ ְשלֵ ם.
ְב ׁש ּו ָקא ִדנְ ַה ְר ְד ָעאַ .א ׁ ְש ְּכחו ָּה ְד ֵבי ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּת א ,וְ ָא ְמ ֵרי לֵ ּ
יבת לְ ִא ְת ַא בּ ּולִ י ַאיְ ר ּו ׁ ְשלֵ ם? ָסבוּר  -יו ֲּה ָרא הוּאַ ,א ְתיוּה ּו וְ ֲח ְב ׁשוּהוֲּ .א ַמר לְ הוּּ ַ ,ג ְב ָרא ַר ָ ּבה ֲא ָּנאָ .א ְמר ּו
יה ַ ,א ְּת ֲח ׁ ִש ַ
ָא ְמר ּו לֵ ּ
יה ּ ָ ,ב ֵעי ַא ְּת ָ .א ַמר לְ הוּ,
יה ְ ,מנָ א יַ ְד ִעינָ ן? ָא ַמר לְ הוּ ,אוֹ ַא ּת ּון ָ ּבע ּו ִמ ינָ ִאי ִמ לְ ָת א ,אוֹ ֲא ָּנא ִא ָ ּ
יב ֵעי ִמ ַּניְ יכ ּו ִמ ּ ְל ָת אָ .א ְמר ּו לֵ ּ
לֵ ּ
יה ְ ,מ ׁ ַש ּ ֵלם דְּ ֵמ י ַת ְמ ָרא.
יה ְ ,מ ׁ ַש ּ ֵלם דְּ ֵמ י כו ְּפ ָרא .וְ ָהא ֲהו ּו ַת ְמ ֵר י? ָא ְמר ּו לֵ ּ
ַהאי ַמאן דְּ ַקץ כּ ו ְּפ ָראַ ,מאי ְמ ׁ ַש ּ ֵלם? ָא ְמר ּו לֵ ּ
ימר לָ ן ַא ְּת ָ .א ַמר לְ הוּּ ְ ,ב ׁ ִש ּׁ ִשים.224
יה ֵ ,א ַ
יה? ָא ְמר ּו לֵ ּ
ֲא ַמר לְ הוּ ,וְ ָהא לָ או ַּת ְמ ֵרי ׁ ָש ִקיל ִמ ֵּנ ּ

  מקורות ועיונים  

 .223כמו שדרשו בגמ' בנדרים (דף כ ).על הפסוק
"ּוב ֲעבּור ִּת ְהיֶ ה יִ ְר ָאתֹו עַ ל ּפְ נֵ יכֶ ם לְ ִבלְ ִּתי
(שמות כ ,יז)ַ :
ֶת ֱח ָטאּו" – זו בושה .וראה באריכות לקמן (תורה לח ,ה),
ש'יראה' ו'בושה' תלויים זה בזה.
 .224תרגום :אליעזר זעירא היה לובש מנעלים
שחורים (שהוא מנהג אבלים) ,ועומד בשוק של נהרדעא.
פגשו אותו אנשי ראש הגלות המושלים על יהודי
בבל .אמרו לו :מדוע אתה לובש דוקא מנעלים כאלו.
אמר להם :משום שאני מתאבל על ירושלים ,אמרו
לו :האם אתה כל כך חשוב להתאבל על ירושלים,
סברו שהוא 'בעל גאוה' וחבשוהו במאסר .אמר להם:
אדם גדול וחשוב אני .אמרו לו :מנין נדע ,אמר להם:
או אתם תשאלו ממני דבר או אני אשאל מכם דבר,
אמרו לו :שאל אתה ,אמר להם :מי שקצץ עץ תמר
שפירותיו עדיין אינם מבושלים (בוסר) ,כמה משלם?

אמרו לו :שמשלם דמי פירות שאינם מבושלים
שעולים פירות בוסר) .ושאל אותם :הרי יהיו ממנו תמרים
גדולים ומבושלים ששוים יותר (וכשקצץ אותם הפסיד
את בעליהם) .אמרו לו :א"כ צריך לשלם דמי תמרים.
ושאל אותם :שגם זה לא יתכן ,כי לא קצץ את העץ
כשהיו בו תמרים .ומשלא ידעו אמרו לו :אמור לנו
אתה ,אמר להם :בשישים ,ע"כ .פי' ,מעריכים כמה
נפחת ערכה של השדה שמסביב בגודל פי ששים
משטח הדקל עקב קציצת התמרים ,ומשלם את
ההפרש .ובצורה כזאת הוא משלם גם עבור התמרים
כאילו הם בשלים ,כי מי שקונה שדה שצומחים בה
פירות ,לוקח קצת בחשבון גם את השבח העתידי של
הפירות ,ומשלם עבורה לפי זה ,ונמצא שגם השבח
העתידי נכלל בהערכת הפחת (מתוך ביאור חברותא
על הגמ').

(כמו
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ֵיהָ :מה ֲעבָ ַדת? ָא ַמרָ :קא
ּש (ּבָ בָ א ַק ָּמא נטֶ ).
יג ְוזֶה ּ ֵפרו ׁ
'אלְ ָעזָר זְ ִע ָירא הֲוָ ה סָ ֵיּם ְמסָ אנָא אֻ ְכ ָמאָ .א ְמר ּו ל ּ
ּשלַיִ ם ִק ְריָ ה נֶאֱ ָמנָה ,הַ יְ נ ּו ַעל ִקלְ קוּל הָ אֱ מוּנָה.
ּשלַיִ ם'ִּ .כי הָ יָ ה ִמ ְת ַא ּ ֵבל ַעל יְ רו ׁ ָ
ִמ ְת ַא ִּבילְ נָא ַעל יְ רו ׁ ָ
'דם נִ ָ ּדת'ְ .וזֶה
שה מֵ ֹ
נַע ָׂ
ש ִ ּנ ְת ַקלְ ֵקל ֹ
רות ׁ ֶ
הו ֹ
ְו ַעל ּ ֵכן סָ ּיֵם ְמסָ אנָ א אֻ ְכ ָמא ,לְ ֹ
חו ָתם הָ ַרגְ לִ ין ְו ֲ
'חו ָתם' ַ ּ
יט).
נדה
מז:
(חולין
שה
ְ ,וזֶה נַ ֲע ָׂ
שחֹר ָאדֹם הוּא'
שה נִ ַ ּדתִּ ,כי 'הַ אי ׁ ָ
ש ִ ּנ ְת ַקלְ ֵקל הָ ַרגְ לִ ין ְונַ ֲע ָׂ
'מסָ אנָא אֻ ְכ ָמא'ֶ ׁ ,
ְ
חֹותם ַהיָ ִדין,
(ׁשעַ ל יְ ֵדי ִקלְ קּול ָה ֱאמּונָ הֶׁ ,שהּוא ְּב ִחינַ ת ָ
מ ְעלָהֶ ,
ַעל יְ ֵדי ִקלְ קוּל הָ אֱ מוּנָהִּ ,כי ִע ָ ּקר ִהיא הָ אֱ מוּנָהַ ּ ,כ ְמב ָֹאר לְ ַ
נִ ְת ַקלְ ֵקל ִמ ֵּמילָ א ָ
חֹותם ָה ַרגְ לִ יןּ ,כִ י עִ ָּקר הּוא ָה ֱאמּונָ ה ּכַ ּנַ "ל).
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

ירא הֲוָ ה סָ ֵיּים ְמסָ אנָ א אֻ ְכ ָמאָ ,א ְמר ּו
'אלְ ָעזָר זְ ִע ָ
ּש מה שמובא בגמרא (בבא קמא דף נטֶ :):
יגְ .וזֶה ּ ֵפרו ׁ
ּשלַיִ ם'  -אליעזר זעירא היה לובש מנעלים שחורים
ֵיהָ :מה ֲעבַ ְד ְּת? ָא ַמרָ :קא ִמ ְת ַא ְּבלִ ינָ א ַעל יְ רו ׁ ָ
ל ּ
(שהוא מנהג אבלים) ,ועומד בשוק של נהרדעא .פגשו אותו אנשי ראש הגלות ,המושל על יהודי בבל .אמרו
לו :מדוע אתה נועל דוקא מנעלים אלו .אמר להם :משום שאני מתאבל על ירושלים .והכוונה בפנימיות:
ּשלַיִ ם ִק ְריָ ה נֶאֱ ָמנָ ה' ,הַ יְ נ ּו ַעל ִקלְ קוּל הָ אֱ מוּנָ ה ,ועל ידי האבלות רצה לבנות
ִּכי הָ יָ ה ִמ ְת ַא ּ ֵבל ַעל 'יְ רו ׁ ָ
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את ירושלים ,בחינת 'אמונה' ,כי 'כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבנינה' (בב"ב סְ . ):ו ַעל ּ ֵכן סָ ֵיּים
ש ִ ּנ ְת ַקלְ ֵקל ֹ
רות ׁ ֶ
הו ֹ
ְמסָ אנָ א אֻ ְכ ָמא – לבש מנעלים שחורים ,לְ ֹ
חו ָתם הָ ַ'רגְ לִ ין' ,שהוא החותם הפנימי

(כדלעיל אות א') ,כי מוכיחי הדור חותמים את גזר הדין שנגזר בשמים על הדור ,כדי שלא יינקו ממנו החיצונים
"חו ָתם" ַ ּדם "נִ ַ ּדת" ,ש"חותם" ו"נדת"
שה מֵ ֹ
 ויהיה נעשה 'דין אכזרי' ,ועתה חותם זה נתקלקלְ ,ונַ ֲע ָׂשה
ש ִ ּנ ְת ַקלְ ֵקל בחינת הָ ַ'רגְ לִ ין' ְונַ ֲע ָׂ
'מסָ אנָ א אֻ ְכ ָמא' – מנעלים שחורים – ׁ ֶ
שווים בגימטריאְ .וזֶהְ :
226
דום הוּא  -אלא שלקה (התקלקל)'
חור ָא ֹ
ש ֹ
'נִ ַ ּדת'ִּ ,כי אמרו בגמרא (חולין מז :נדה יט ).לענין דם נִ דה ' :הַ אי ׁ ָ
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– כשאשה רואה דם שחור הוא ג"כ 'דם נדה' ,כי דם שחור הוא דם אדום שהתקלקל והשתנה לשחור .
ְוזֶה שנהפך ה'חותם' ל'נדת'  -נַ ֲע ָׂשה ַעל יְ ֵדי ִקלְ קוּל הָ אֱ מוּנָ הִּ ,כי אף ש'אמונה' היא 'חותם הידין' החיצוני,
בו ָאר לְ ַמ ְעלָ ה באות ב'
וכאן מדבר על 'חותם הרגלין' הפנימי ,מכל מקום ה ִע ָ ּקר ִהיא הָ אֱ מוּנָ הַ ּ ,כ ְמ ֹ
חו ַתם הַ 'יָ ִדין' ,שהוא החותם החיצון הסובב את החותם
שהוּא ְּב ִחינַ ת ֹ
ש ַעל 228יְ ֵדי ִקלְ קוּל הָ אֱ מוּנָ הֶ ׁ ,
( ֶׁ
חו ָתם הָ ַ'רגְ לִ ין' ,שהוא החותם הפנימיִּ ,כי ִע ָ ּקר הוּא הָ אֱ מוּנָ ה ּ ַכ ַּנ"ל) .פי',
הפנימי ,נִ ְת ַקלְ ֵקל ִמ ּ ֵמילָא ֹ
כשמתקלקל החותם החיצון של הידין מחמת קלקול האמונה ,אזי יכולים החיצונים להתקרב לחותם
הפנימי ולקלקל גם אותו .כי כשמתקלקלת האמונה ,ממילא לא שומעים למוכיחי הדור ,שהם 'לימודי ה''
העושים את החותם הפנימי של הרגלין ,וכל כח החותם הוא ,שהם מיעצים להקב"ה ,שהם יוכיחו את
)

  מקורות ועיונים  

 .225ראה בביאור הלקוטים (אמצע מפתח כ"ד) שציין
למה שמבואר לקמן (תניינא ,תורה ס"ז) ,שע"י האבלות
על ירושלים בונה את ירושלים.
 .226הגמ' בנדה מבארת שדם שחור הוא אחד
מחמשת הדמים הטמאים ,ואף שדם נדה טמא צריך
להיות אדום ,מ"מ שחור הוא גם בכלל אדום ,אלא
שלקה – התקלקל ונהיה לשחור.
 .227ולכן לבש דוקא נעלים שחורים ,ולא נעלים
אדומים ,כי אף שהרמז הוא לדם נדה שהוא בדרך
כלל אדום ,מ"מ רצה לרמוז גם לקלקול שהיה כאן

בחותם ,שזו הסיבה שבא דם הנדה ,ולכן לבש נעלים
שחורות ,שבזה יש רמז לדם נדה מקולקל שמשחיר.
 .228סוגרים אלו הוסיף מוהרנ"ת בתקפ"א ,כדי
לבאר שמה שנזכר למעלה הוא ענין זה ,שע"י קלקול
חותם הידין מממילא נתקלקל חותם הרגלין ,ומזה
יוצא לנו ש'עיקר הוא האמונה' .וכוונת מוהרנ"ת,
שלא כתוב למעלה התיבות 'כי עיקר היא האמונה',
אלא ,שדבר זה נלמד מתוך מה שמבואר למעלה,
שע"י קלקול האמונה מתקלקל לא רק חותם הידין
אלא גם חותם הרגלין.

"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  גי
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

לו ַּג ְדלוּתְ ,ו ַעל ּ ֵכן
ֵש ֹ
ש ּי ׁ
ֲשדוּה ּו ׁ ֶ
שח ׁ ָ
ֵיהִ :מי חָ ִׁשיב ַא ְּת לְ ִא ְת ַא ּב ּולֵי ְוכוּ'  -הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ָא ְמר ּו ל ּ
יב)
לו,
ים
ּלִ
ה
ִ
(ּת
ְ
בו ֵאנִ י ֶרגֶל ַּגאֲ וָ ה"ִּ ,כי ַעל יְ ֵדי ַּג ְדלוּת נִ ְת ַקלְ ְקל ּו
"אל ְּת ֹ
ַ
נִ ְת ַקלְ ְקל ּו הָ ַרגְ לִ יןִּ ,ב ְב ִחינַת
שם)
ובר"ן
לא.
קדושין
ועיין
שם,
ובמהרש"א
מג:
ברכות
(עיין
.
'כל הַ ִּמ ְת ָּג ֶאהְּ ,כ ִאלּ ּו ּד ֹוחֵ ק ַרגְ לֵי הַ ּ ְׁש ִכינָה'
ִּב ְב ִחינַתָ ּ :
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו
מו ׁ ֶ
ֶש הַ ַּג ְדלוּת הוּא ְּת ִפיסָ הְּ ,כ ֹ
ענ ׁ
ֲשדוּה ּו ְּבגַ ְדלוּת ,חֲבָ ׁשוּהוִּּ ,כי ֹ
שח ׁ ָ
ּ ֵכיוָ ן ׁ ֶ

939
ַעל יָ ְד ָך
הָ ַרגְ לִ ין,
ְו ַעל ּ ֵכן
רונָ ם
זִ ְכ ֹ

   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

הדור ויחזירו אותם בתשובה ,ואם דבר זה אינו מתקיים כי חסרה האמונה ,ממילא מתקלקל גם חותם
הרגלין.
ֵיהִ :מי חָ ִׁשיב ַא ְּת לְ ִא ְת ַא ּב ּולֵי ְוכוּ'' – אמרו לו אנשי ראש גלותא לאלעזר זעירא :האם אתה
ָ
'א ְמר ּו ל ּ
חשוב להתאבל על ירושלים ,ולתקן את האמונה? כי לא היה נראה בעיניהם אדום חשוב ,ולכן סברו שהוא
לו ַּג ְדלוּתְ ,ו ַעל ּ ֵכן אדרבה ַעל יָ ְד ָך נִ ְת ַקלְ ְקל ּו
ש ֵ ּי ׁש ֹ
ֲשדוּה ּו ׁ ֶ
שח ׁ ָ
'בעל גאוה' ,וחבשוהו במאסר .הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
בו ֵאנִ י ֶרגֶ ל ַּגאֲ וָ ה"  -הגאוה היא בחינת 'רגל' ,והטעם,
"אל ְּת ֹ
הָ ַ'רגְ לִ ין'ִּ ,ב ְב ִחינַ ת הכתוב (תהלים לו ,יב)ַ :
229
'כל הַ ּ ִמ ְת ָּג ֶאהְּ ,כ ִאלּ ּו ּד ֹוחֵ ק
ִּכי ַעל יְ ֵדי ַּג ְדלוּת נִ ְת ַקלְ ְקל ּו הָ ַ'רגְ לִ ין'ִּ ,ב ְב ִחינַ ת דרשת חז"ל (ברכות מגָ ּ : ):
ַרגְ לֵי הַ ּ ְׁש ִכינָ ה ,230דכתיב (ישעיה ו ,ג)" :מלוא כל הארץ כבודו"' ,שכן מראה שיש כח ושליטה לדבר אחר
בעולם חוץ מהשכינה ,הרי ,שעל ידי הגדלות מתקלקלת הבחינה העליונה הנקראת 'חותם הרגלין'.231
ֲשדוּה ּו ְּבגַ ְדלוּת ,חֲבָ ׁשוּה ּו במאסר ,פי' ,כיון שאנשי ראש גלותא חשדו באלעזר
שח ׁ ָ
ְו ַעל ּ ֵכןֵ ּ ,כיוָ ן ׁ ֶ
ש ָא ְמר ּו
מו ׁ ֶ
ֶש הַ ַּג ְדלוּת הוּא ְּת ִפיסָ ה במאסרְּ ,כ ֹ
עונ ׁ
זעירא שהוא בעל גאוה ,לכן ענשו אותו במאסרִּ ,כי ֹ
ְ
ילו,
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא ַמ ְׁש ּ ִפ ֹ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (מגילה יג'ְ :232):ו ִאם הֵ ִ ּגיס ַ ּד ְע ּת ֹו – שמתגאה ,הַ ָ ּק ֹ
ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
  מקורות ועיונים  

 .229שם בגמ' הלשון' :אל יהלך בקומה זקופה'
(גאוה) ,דאמר מר :המהלך בקומה זקופה אפילו ארבע
אמות ,כאילו דוחק רגלי שכינה ,דכתיב (ישעיה ו ,ג):
"מֹלא כָ ל ָה ָא ֶרץ ּכְ בֹודֹו".
ְ
 .230בפרפראות לחכמה (אות כ"ב) ,כתב :שיש לפרש
על פי הגמ' בב"ב (דף צח ,).כל המתגאה וכו' ,אין
מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה ,שנאמר( :חבקוק
ב ,ה) "ּגֶ ֶבר יָ ִהיר וְ ֹלא יִ נְ וֶ ה" ,היינו שהבעל גאוה לא
"אל נְ וֵ ה ָק ְד ֶׁשָך" .והנה לעיל
יזכה לבחינת (שמות טו ,יג) ֶ
(תחילת אות ד') דרש רבינו בפסוק זה ד"נֵ ַהלְ ָּת בְ עָ ּזְ ָך ֶאל
נְ וֵ ה ָק ְד ֶׁשָך" ,שקאי על הרועים דקדושה ,שמידם
מקבלים את האמונה בחינת ירושלים .נמצא שעל ידי
"אל נְ וֵ ה ָק ְד ֶׁשָך" ,שהם
גדלות ויוהרא ,אין זוכין לכנוס ֶ
בחינת השבעה רועים ,שהם כלליות הקדושה ,ואי
אפשר לו להשלים את האמונה שהיא בניית ירושלים.
 .231והטעם לכך ,שעל ידי הגדלות מתקלקל
החותם הפנימי שהוא בחינת 'רגלין' ,שכן ,על ידי
ענוה וביטול זוכים לבחינת 'נשמע' ,דהיינו ,לעלות
מדרגה לדרגה ולהשיג את מה שנסתר ממנו ,עד

שזוכה להיות בבחינת 'אין' ולהכלל ב'אין סוף' ,וע"י
העליה מדרגה לדרגה זוכים לשמחה ,ומשמחה באים
לעזות דקדושה כמו שכתוב (נחמיה ח ,י)" :כי חדות ה'
מעוזכם" ,ובכח עזות דקושה זוכים להתקרב לשבעת
הרועים ,שעל ידם נשלמת האמונה ,ויכול כל אדם
לעשות את החותם החיצון של הידין שהוא האמונה,
ואז נשמר גם החותם הפנימי של הרגלין .נמצא ,שעל
ידי גאוה אי אפשר לזכות לכל זה ,כי לא יכול להתכלל
באין סוף בשום אופן ,ולא יכול לבוא לשמחה ועזות
דקדושה וכו' .וממילא ,אינו מקבל אמונה ,ומתקלקל
גם החותם הפנימי של הרגלין( .כן נראה מתוך דברי הביאור
הליקוטים מפתח כ"ד ,שהבין בדברי ר' נתן שבסוגרים לעיל באות

י') .עוד ביאר (בביאור הליקוטים שם) ,טעם פשוט מדוע
מתקלקל החותם הפנימי של הרגלין ע"י הגדלות,
וכתב כי הגאוה באה על ידי עזות דסטרא אחרא,
שהיא ההיפך מעזות דקדושה ,שעל ידה זוכים לאמונה
ועל ידי זה נשמר החותם הפנימי.
 .232שם בגמ' מובא :אמר רבי אלעזר ,כשהקב"ה
פוסק גדולה לאדם – פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף
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לִ ְב ָרכָ ה

(מגִ ּלָ ה יג):
ְ

ש ּנֶאֱ ַמר
ילוֶ ׁ ,
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּא ַמ ְׁש ּ ִפ ֹ
ְו ִאם הֵ ִ ּגיס ַ ּד ְע ּת ֹו ,הַ ָ ּק ֹ
ֶש הַ ַּג ְדלוּת ְּ -ת ִפיסָ הְ ,ו ַעל ּ ֵכן חֲבָ ׁשוּהוּ.
ענ ׁ
ש ֹ
ּ ַב ִּז ִ ּקים" .נִ ְמצָ א ׁ ֶ

(איוב לו ,ח)

"ו ִאם אֲ סו ִּרים
ְ

שלּ ֹא
יֵש לִ י ַּג ְדלוּתָ ,אז ָראוּי ׁ ֶ
או ִא ּ ָב ֵעי ִמ ּנַיכ ּו ִּ -כי זֶה יִ ְהיֶה נִ ּ ָס ֹיון ִאם ׁ
עו ִמ ּנַאי ֹ
ָא ַמר לְ הוְּּ :ב ֹ
סו):
ים
ח
ִ
ס
ָ
(ּפְ
ָ ּ .ב ֵעי ִמ ּנַיהוּ :הַ אי ַמאן
תו ִמ ְס ּ ַת ּל ֶֶקת ִמ ּ ֶמנּ וּ'
אוּכַ ל לְ הָ ִׁשיב לָכֶ םִּ ,כי 'כָ ל הַ ּ ִמ ְת ָּג ֶאה חָ ְכ ָמ ֹ
ש ּ ָפגַ ם ְּב ַעזּוּתּ .
'כו ְּפ ָרא'  -הוּא ְּב ִחינַת ַעזּוּת,
ש ּלֵם? ָקץ ּכו ְּפ ָרא  -הוּא ְּב ִחינַת ׁ ֶ
ְ ּד ָקץ ּכו ְּפ ָרא ַמאי ְמ ׁ ַ
ש ּ ָפגַ ם
ש ּלֵם ִמי ׁ ֶ
ש ַאלַ :מאי ְמ ׁ ַ
ש ּ ָכתוּב ְ(ּת ִהּלִ ים קד ,כא) "הַ ְּכ ִפ ִירים ׁשֹאֲ גִ ים ל ּ ַָט ֶרף"ְ .ו ׁ ָ
מו ׁ ֶ
לותְּ ,כ ֹ
קו ֹ
ינות ֹ
ְּב ִח ֹ
ש ּלֵם.
ש ּ ָפגַ ם יְ ׁ ַ
מו ׁ ֶ
ש ּלֵם ּכו ְּפ ָרא ְּ -כ ֹ
ְּבזֶה הָ ַעזּוּת? ְוהֵ ִׁשיבוְּ :מ ׁ ַ
לָבוא לְ ִקלְ קוּל הָ אֱ מוּנָ הְ .וזֶה
ֹ
כול
ש ּ ָפגַ ם ְּב ַעזּוּת ,יָ ֹ
ש ַאלְ :והָ א ָקא הֲוֵ י ּ ַת ְמ ֵרי ִּ -כי ַעל יְ ֵדי זֶה ׁ ֶ
ְו ׁ ָ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   
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"ו ִאם אֲ סו ִּרים ּ ַב ִּז ִ ּקים" – שהמגביה עצמו בא לידי מאסר בשלשלאות  .נִ ְמ ָצא
ש ּנֶאֱ ַמר (איוב לו ,ח)ְ :
ֶׁ
234
ֶש הַ ַּג ְדלוּת הוא ְּת ִפיסָ ה במאסר ְ ,ו ַעל ּ ֵכן חֲבָ ׁשוּה ּו במאסר.
עונ ׁ
ש ֹ
ֶׁ
או ִא ּ ָב ֵעי
עו ִמ ַּנאי ֹ
'א ַמר לְ ה ּו כדי להוכיח להם שהו אתלמיד חכם וראוי להתאבל על ירושליםְּ :ב ֹ
ָ
ִמ ַּניְ כוּ' – אמר להם :או שאתם תשאלו ממני דבר הלכה או שאני אשאל מכם דבר הלכהִּ ,כי זֶה יִ ְהיֶ ה
שלּ ֹא אוּכַ ל לְ הָ ִׁשיב לָכֶ ם ולא לשאול אתכם בדרך חכמהִּ ,כי
ֵש לִ י ַּג ְדלוּת ָ -אז ָראוּי ׁ ֶ
נִ ּ ָס ֹיון ִאם י ׁ
תו ִמ ְס ּ ַת ּל ֶֶקת ִמ ּ ֶמנּ וּ' (פסחים סו .):וענו לו :שאל אתה.
'כָ ל הַ ּ ִמ ְת ָּג ֶאה ,חָ ְכ ָמ ֹ

ש ּלֵם' – שאל אותם :מי שקצץ עץ תמר שפירותיו בוסר,
'ב ֵעי ִמ ּנֵיהוּ :הַ אי ַמאן ְ ּד ָקץ ּכו ְּפ ָרא ַמאי ְמ ׁ ַ
ָּ
ש ּ ָפגַ ם
שלא גדלו ולא התבשלו עדיין  -כמה משלם? והכוונה בפנימיות'ָ :קץ ּכו ְּפ ָרא' – הוּא ְּב ִחינַ ת ׁ ֶ
ְּב ַעזּוּת' .קץ'  -הוא מלשון חתיכה ופגימהּ .
מו
לותְּ ,כ ֹ
קו ֹ
ינות ֹ
'כו ְּפ ָרא'  -הוּא ְּב ִחינַ ת ַעזּוּתְּ ,ב ִח ֹ
ש ּ ָכתוּב (תהלים קד ,כא)" :הַ ְּכ ִפ ִירים ׁשֹאֲ גִ ים ל ּ ַָט ֶרף"' ,כפירים'  -הם אריות שהם עזים כדכתיב (שופטים יד ,יח):
ֶׁ
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ש ּ ָפגַ ם ְּבזֶה הָ ַעזּוּת -
ש ּלֵם ִמי ׁ ֶ
ש ַאלַ :מאי – מה ְמ ׁ ַ
"ומה עז מארי" ' ,שואגים'  -הם קולות עזיםְ .ו ׁ ָ
שבמקום להשתמש בעזות לקדושה ,השתמש בעזות בשביל להשיג תאוותיו ,וכל שכן ,אם השתמש בעזות
ש ּ ָפגַ ם יְ ׁ ַ
מו ׁ ֶ
ש ּלֵם ּכו ְּפ ָרא' – ְּכ ֹ
'מ ׁ ַ
כנגד הקדושה ,כגון כנגד יראי ה' (וכנ"ל באות י"ב)ְ .והֵ ִׁשיבוְּ :
ש ּלֵם ,דהיינו,
שיענש כמו שקצוב העונש על מי שפוגם בעזות.
כול
ש ּ ָפגַ ם ְּב ַעזּוּת ,יָ ֹ
ש ַאל'ְ :והָ א ָקא הֲוֵ י ּ ַת ְמ ֵרי'  -כפירותִּ ,כי ַעל יְ ֵדי זֶה ׁ ֶ
ְו ׁ ָ

236

בוא לְ ִקלְ קוּל
לָ ֹ

  מקורות ועיונים  

כל הדורות ,שנאמר (איוב לו ,ז) "ֹלא יִ גְ ַרע ִמ ַּצ ִּדיק עֵ ינָ יו
וְ ֶאת ְמלָ כִ ים לַ ּכִ ֵּסא וַ ּיֹ�ׁש ִ ֵיבם לָ נֶ ַצח וַ ּיִ גְ ָּבהּו" ,ואם הגיס
דעתו (בגדולתו) – הקב"ה משפילו ,שנאמר (שם ,ח) "וְ ִאם
סּורים ּבַ ּזִ ִּקים יִ ּלָ כְ דּון ּבְ ַחבְ לֵ י עֹנִ י" ,ופירש"י :על ידי
ֲא ִ
שמגביהין עצמן – באין לידי עניות ויסורים .ובפירוש
איוב (שם) ,פירש"י :שיהו אסורים בזיקים של ייסורין
וחליים ,או ילכדו בחבלי עוני וכו' ,עכ"ל .ומכל זה
מבואר ,שהעונש על גאוה הוא תפיסה במאסר ,אם
במאסר ממש אם מחמת יסורי מחלה או עניות.
 .233במצודת ציון פירש את תיבת 'זיקים' –
שלשלאות.

 .*234כמבואר בגמ' בנדרים (דף סב ).שמותר להודיע
שהוא תלמיד חכם במקום שלא מכירים אותו ,אם
צריך להציל את עצמו.
 .234וכן הוא בספר המידות (פדיון שבויים ח"א אות א'),
וז"ל' :עַ ל יְ ֵדי גַ בְ הּות ַהּלֵ ב – נֹופֵ ל לִ ְתפִ ָיסה'.
 .235וכמו שכתב רבינו לעיל (תורה יג ,ה) ,וז"לַ :א ְריֵ ה
"ּומה עָ ז
ּתֹורה נִ ְק ָרא 'עֹז' (זבחים קטזֶ – ).
ּתֹורהּ ,כִ י ַה ָ
ֶׁשּבַ ָ
ֵמ ֲא ִרי" (ׁשֹופְ ִטים יד ,יח).
 .236דקדק רבינו לכתוב 'יכול' ,אף שבלשון המעשה
כתוב 'וְ ָהא ָקא ֲהוֵ י ַּת ְמ ֵרי' ,ופירושו (כפי הנ"ל) :והא
מזה יבוא קלקול אמונה ,ולא בלשון מסתפקת של

"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  גי
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ
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ש ּלֵם ּ ַת ְמ ֵרי -
בו ִדי" ְוכוּ'ְ .והֵ ִׁשיבוּ :יְ ׁ ַ
ימיר גּ ֹוי אֱ ל ִֹהים ְו ַע ִּמי הֵ ִמיר ְּכ ֹ
ּ ַת ְמ ֵריְּ ,ב ִחינַת (יִ ְר ְמיָ ה ב ,יא) "הַ הֵ ִ
ירות.
יע ַעל ִקלְ קוּל הָ אֱ מוּנָהְ .והָ א לָא הֲוֵ י ּ ַת ְמ ֵרי ִּ -כי ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן ֲע ַדיִ ן לֹא ּ ָבא לִ ְכ ִפ ֹ
מו ׁ ֶ
ְּכ ֹ
ש ּ ַמ ִ ּג ַ
'עז ּ ָפנִ ים
עולָם ֶאחָ ד ִמ ּ ִׁש ּ ִׁשים לְ ִ
'ש ּ ָכל הָ ֹ
ֵיה ּנֹםֶ ׁ ,
ְוהֵ ִׁשיבְּ :ב ִׁש ּ ִׁשים  -הַ יְ נ ּו ּג ִ
גֵיה ּנֹם' (עיין תענית יִּ ).כי ַ
לוםַ ,על ִׁש ְע ּבוּד ַמלְ כֻ י ֹּות
ש ֹ
של ּ ָכל הַ ְ ּדבָ ִרים הֶ חֱלִ יף ַא ְב ָרהָ ם ָא ִבינ ּו ָעלָיו הַ ּ ׁ ָ
נָשים ׁ ֶ
גֵיה ּנֹם'; ִּכי הָ ֳע ִׁ
לְ ִ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

הָ אֱ מוּנָ ה ,כי על ידי עזות דקדושה זוכים להתקרב לשבעת הרועים ומקבלים מהם אמונה (כנ"ל אות ג') ,וכיון
'ת ְמ ֵרי' – ְּב ִחינַ ת הכתוב
שפגם בה ובא לידי עזות דסטרא אחרא ,האמונה יכולה להתקלקל אצלוְ .וזֶה ּ ַ
(ירמיה ב ,יא)" :הַ הֵ ִמיר גּ ֹוי אֱ ל ִֹהים והמה לא אלהיםְ ,ו ַע ּ ִמי הֵ ִמיר ְּכ ֹ
בו ִדי ְוכוּ' בלא יועיל" ,הרי ,שקלקול
האמונה נקרא 'המרה' ' -תמרי' ,שממיר ומחליף כביכול את הקב"ה באל אחר ,ואם כן ,ודאי שמגיע לו עונש
חמור יותר ממה שמגיע על פגם העזות ,כיון שסופו לבוא לקלקול האמונהְ .והֵ ִׁשיב ּו שהם מסכימים עם
יע ַעל ִקלְ קוּל הָ אֱ מוּנָ ה .ושאל אותם שוב ,שגם זה אינו כדין:
מו ׁ ֶ
ש ּלֵם ּ ַת ְמ ֵרי' – ְּכ ֹ
טענתו ,ולכן 'יְ ׁ ַ
ש ּ ַמ ִ ּג ַ
ירות ,ואי אפשר להענישו על חטא שעדיין
ְ'והָ א לָא הֲוֵ י ּ ַת ְמ ֵרי' – ִּכי ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן ֲע ַדיִ ן לֹא ּ ָבא לִ ְכ ִפ ֹ
עולָם ֶאחָ ד
ש ּ ָכל הָ ֹ
יה ּנֹםֶ ׁ ,
'ב ִׁש ּ ִׁשים' – 237הַ יְ נ ּו שעונשו ּ ֵג ִ
לא עשה .ואז אמרו לו :אמור לנו אתהְ ,והֵ ִׁשיבְּ :
יה ּנֹם ,238דהיינו ,שהגיהנם גדול פי שישים מהעולם ,ולכן 'שישים' הוא עונש גיהנםִּ ,כי מובא
ִמ ּ ִׁש ּ ִׁשים לְ גֵ ִ
239
של ּ ָכל הַ ְ ּדבָ ִרים הֶ חֱלִ יף ַא ְב ָרהָ ם
יה ּנֹם' ִּ ,כי הָ ֳענָ ִׁשים ׁ ֶ
'עז ּ ָפנִ ים לְ גֵ ִ
במשנה (אבות ה ,כ) הנ"ל (באות י"ב) ַ
לום ,בזמן ברית בין הבתריםַ ,על ִׁש ְע ּבוּד ַמלְ כֻ י ֹּות ,דהיינו ,החליף אותם ביסורים
ש ֹ
ָא ִבינ ּו ָעלָ יו הַ ּ ׁ ָ
  מקורות ועיונים  

'יכול' .אמנם רבינו דקדק בזה ,כי באמת מי שעז פנים,
אינו בא מיד בעזותו לקלקול אמונה וכפירות ,אלא
שבעזותו הרעה ,הוא מתרחק מצדיקי הדור הרועים
דקדושה ,ובסוף בודאי יבוא לקלקול באמונה ,כי את
האמונה מקבלים מהשבעה רועים (כדלעיל אות ג').
וזה שרואים ,שגם עזי הפנים כנגד הקדושה ,יכולים
להראות יראים ושלמים ,ובאמת יתכן שעדיין הם כך,
אולם ,סופם יהיה שיפלו מהאמונה לגמרי וכנ"ל .ולכן
רבינו השתמש בתיבת 'יכול' ,כי עדיין אין את הפגם
הזה באמונה ,אלא שעתיד להיות ,אם לא ישוב מיד,
כמו לשון הגמ' 'וְ ָהא ָקא ֲהוֵ י ַּת ְמ ֵרי'.
 .237כתב בפרפראות לחכמה (סוף אות כ"ג) בסוגרים,
וז"ל :עי' ברכות (דף נז ,):שאש שלנו הוא אחד
משישים לגיהנם ,ועזות הוא מיסוד האש כידוע,
עכ"ל .ונראה ,שעל פי זה מובן מדוע כינה כאן את
עונש הגיהנם בשם 'ששים' ,כדי לבאר את המידה
כנגד מידה ,כי עזות היא מיסוד האש ,והאש שלנו
כאן היא אחת מששים מאש גיהנם ,ולכן נענש בה.
ומה שעונשו גדול פי ששים ,יבואר בסמוך.
 .238הקשה בפרפראות לחכמה (אות כ"ג) ,איך אמר
שהעולם הוא אחד מששים מגיהנם ,הרי הגיהנם גדול

פי כמה וכמה מפי ששים מהעולם ,וכמו שאמרו
בגמ' בתענית (דף י :).ועולם אחד מששים בגן ,וגן
אחד מששים לעדן ,ועדן אחד מששים לגיהנם( .ולפי
זה העולם הוא אחד חלקי  216,000מהגיהנם) .ותירץ וז"ל:
וצריך לומר ,דרוצה לומר גם כאן ,כי כל העולם –
היינו עם הגן ועדן – הם אחד משישים לגיהנם ,דהיינו,
כי זה שפגם בעזות דקדושה שהוא נמשך בשורשו
מבחינת הגן ועדן כמבואר לעיל (סוף אות י"ב) ,על כן
עונשו לירד לגיהנם שהוא ההיפוך ממנו ,והוא שישים
פעמים כמותו.
 .239ובזה השיב על השאלה הנ"ל ,שמצד אחד אי
אפשר להענישו רק על עזות – כי יכול לבוא לקלקול
האמונה ,ומצד שני אי אפשר לתת עונש גם על
קלקול אמונה – כי עדיין לא חטא בזה ,ולכן שיעור
העונש הוא 'בששים' ,שכן מבואר בגמ' בברכות (דף
נז ,):שהאש של גיהנם היא פי ששים מהאש שלנו,
והעזות באה מיסוד האש (וכנ"ל בפרפאות לחכמה) ,ונענש
פי ששים מפגם העזות ,כי יכול לבוא מהעזות אל
קלקול האמונה .אולם לא נענש כמו העונש על קלקול
אמונה ,שהוא גדול פי כמה וכמה מעונש הגיהנם,
כי בזה אי אפשר להענישו ,מפני שעדיין לא פגם
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"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

 די

ש ּ ָפגַ ם ְּב ַעזּוּת
ֵיה ּנֹםְ .וזֶה ׁ ֶ
ֶש הָ ַעזּוּת נִ ְׁש ַאר ַרק ּ ַב ּג ִ
ענ ׁ
(עיין בראשית רבה [לך לך] מד ,כא .ושמות רבה [פקודי] נא ,ז)ַ ,א ְך ֹ
ֵיה ּנֹם ּ ַכ ּנַ"ל.
ש ּלֵם ְּב ִׁש ּ ִׁשים ,הַ יְ נ ּו ּ ַב ּג ִ
שה ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת ּ ָפנִ ים ְ ּד ִס ְט ָרא ַאח ֲָרא ,יְ ׁ ַ
ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
"יֶרח הָ ֵא ָתנִ ים" ְ(מלָ כִ ים א' ח ,ב)ִ ,מ ְּל ׁש ֹון
שה הוּא ְּב ִחינַ ת ִּת ְׁש ֵריְ ,ו ַעל ּ ֵכן נִ ְק ָרא ַ
"ו ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
ְ
יד
לות ּכ ֻּלָם הֵ ן ְּב ִחינַת ַעזּוּת
שהַ קּ ֹו ֹ
קול ׁש ֹופָ רֶ ׁ ,
לות ְו ֹ
קו ֹ
צו ֲע ִקין יִ ְׂש ָר ֵאל ֹ
ּ ַת ִ ּקיפוּת ְו ַעזּוּת (ר"ה יאִּ ,).כי ָאז ֹ
ְ
הֹוׁשעְ נָ א
תם (ּכַ ּמּובָ א ּבְ ּכִ ְתבֵ י ָה ֲא ִר"יּ ,בְ כַ ּוָ נֹות נְ עִ ילָ ה וְ ַ
חו ָ
תוך ֹ
חו ָתם ְּב ֹ
מותֹ ,
חו ָת ֹ
ּ ַכ ּנַ"לְ .ו ַעל ּ ֵכן ָאז נ ְֶח ְּתמ ּו ְונִ ְת ְקנ ּו ְׁשנֵי הַ ֹ
חו ָתם הַ יָ ִדיןְ ,ו ַעל
שהוּא ְּב ִחינַת ֹ
שה ֹזו ִכין לֶאֱ מוּנָהֶ ׁ ,
ַר ָּבא [פע"ח שער הלולב פ"ד])ִּ ,כי ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
שהֵ ם ְּב ִחינַת ְׁשנֵי
חו ָתם הָ ַרגְ לִ ין ּ ַכ ּנַ"לֶ ׁ ,
שזֶּה ּו ְּב ִחינַת ֹ
יְ ֵדי זֶה ֹזו ִכין לְ ַק ּ ֵבל מוּסָ ר ִמ ּמ ֹו ִכיחֵ י הַ ּד ֹורֶ ׁ ,
חו ָת"ם ִעם הַ ב'
ימ ְט ִר ָ ּיא ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים ֹ
'ת ְׁש ֵרי'ְּ ,בגִ ַ
חו ָתםַ ּ ,כ ּנַ"לְ .וזֶה ִּ
תו ְך ֹ
חו ָתם ְּב ֹ
מותֹ ,
חו ָת ֹ
הַ ֹ
בותְ .ו ַעל ּ ֵכן ְּב ִת ְׁש ֵרי ִׂש ְמחַ ת יִ ְׂש ָר ֵאלִּ ,כי ַעזּוּת הוּא ַעל יְ ֵדי הַ ּ ִׂש ְמחָ ה ּ ַכ ּנַ"לִּ ,כי "חֶ ְדוַ ת ה' ִהיא
ּ ֵת ֹ
שנָה:
ֹאש הַ ּ ׁ ָ
ָמ ֻע ְּזכֶ ם"ְ ,וגַ ם הַ ִּמ ְק ָרא הַ זֶּה נֶאֱ ַמר ַעל ר ׁ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   
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והצרות שגורמות לנו המלכיות השולטות עלינו ,כמובא במדרש
שה ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת ּ ָפנִ ים ְ ּד ִס ְט ָרא
ש ּ ָפגַ ם ְּב ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
יה ּנֹםְ ,242וזֶה ׁ ֶ
ֶש הָ ַעזּוּת נִ ְׁש ַאר ַרק ּ ַב ּ ֵג ִ
עונ ׁ
זַ ,)241א ְך ֹ
יה ּנֹםַ ּ 243כ ַּנ"ל.
'ב ִׁש ּ ִׁשים' ,הַ יְ נ ּו ּ ַב ּ ֵג ִ
ש ּלֵם ְּ
ַאח ֲָרא ,יְ ׁ ַ
(בראשית רבה [לך לך] מד

 ,כא .ושמות רבה [פקודי] נא,

תורה זו נאמרה בחודש תשרי בעשרת ימי תשובה (תקס"ה) ,ועתה יקשר ענין החותמות ,שנתבאר לעיל בתחילת
תורה זו ,לענין חודש תשרי ,הנקרא איתן על שם 'עזות דקדושה' ,שיש בו.

'ת ְׁש ֵרי'ְ ,ו ַעל ּ ֵכן נִ ְק ָרא חודש תשרי "י ֶַרח הָ ֵא ָתנִ ים"
שה הוּא ְּב ִחינַ ת חודש ִּ
ידְ .ו ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
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לות
שהַ קּ ֹו ֹ
קול ׁש ֹופָ רֶ ׁ ,
לות ְו ֹ
קו ֹ
צו ֲע ִקין יִ ְׂש ָר ֵאל ֹ
ח ,ב)ִ ,מ ְּל ׁש ֹון ּ ַת ִ ּקיפוּת ְו ַעזּוּת (ראש השנה יאִּ , ).כי ָאז ֹ
'עזּוּת' ּ ַכ ַּנ"ל (באות ד') ,ועל ידי העזות זוכים להתקרב לצדיקים אמיתיים שהם בחי' שבעת
ּ ֻכ ּלָם הֵ ן ְּב ִחינַ ת ַ
תוךְ
'חו ָתם ְּב ֹ
מותֹ ,
חו ָת ֹ
הרועים כנ"ל (באות ג')ְ ,ו ַעל ּ ֵכן ָאז – בחודש תשרי נ ְֶח ְּתמ ּו ְונִ ְת ְקנ ּו ְׁשנֵי הַ ֹ
חו ָתם' ,כמבואר בכתבי האר"י ז"ל (פרי עץ חים שער הלולב פרק ד') ,שבזמן תפילת נעילה נעשה החותם הפנימי
ֹ
בספירת ה'מלכות' ,שלא יינקו החיצונים מהגבורות שבה ,ובליל הושענא רבה נעשה החותם החיצון בספירת
ה'מלכות' ,השומר על החותם הפנימי .245והטעם שדבר זה נעשה בחודש תשריִּ ,כי בחודש תשרי זוכים
'חו ַתם הַ יָ ִדין' ,כי האמונה
שהוּא ְּב ִחינַ ת ֹ
שה ֹזו ִכין לֶאֱ מוּנָ הֶ ׁ ,
לעזות דקדושה ,ו ַעל יְ ֵדי ַעזּוּת ִ ּד ְק ֻד ּ ׁ ָ
נקראת 'ידים' ,שהוא החותם החיצון שסביב החותם הפנימיְ ,ו ַעל יְ ֵדי זֶה שזוכים לאמונה ֹזו ִכין לְ ַק ּ ֵבל
חו ַתם הָ ַ'רגְ לִ ין'
שזֶּה ּו ְּב ִחינַ ת ֹ
מוּסָ ר ִמ ּמ ֹו ִכיחֵ י הַ ּד ֹור ,כי כשישנה אמונה אזי מקבלים את דבריהםֶ ׁ ,
ּ ַכ ַּנ"ל ,שמוכיחי הדור הנקראים 'רגלין' ,חותמים ומסתירים את גזר הדין בשעה שאומרים מוסר ,כדי שלא
חו ָתם',
תו ְך ֹ
'חו ָתם ְּב ֹ
מותֹ ,
חו ָת ֹ
שהֵ ם ְּב ִחינַ ת ְׁשנֵי הַ ֹ
יינקו החיצונים מגזר הדין ,שזהו החותם הפנימיֶ ׁ ,
'חו ָתם' ('חותם' עולה  454ופעמיים 'חותם' עולה ִ )908עם
ימ ְט ִר ָ ּיא (שעולה ְׁ )910ש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים ֹ
'ת ְׁש ֵרי'ְּ ,בגִ ַ
ּ ַכ ַּנ"לְ .וזֶהִּ :
בות (היינו ,יחד עם שני ה'כולל' עולה  ,)910כי בתשרי נעשים שתי החותמותְ .ו ַעל ּ ֵכן ְּב ִת ְׁש ֵרי ִׂש ְמחַ ת
הַ ְׁש ּ ֵתי ּ ֵת ֹ
'עזּוּת דקדושה' הוּא ַעל יְ ֵדי הַ ּ ִׂש ְמחָ ה ּ ַכ ַּנ"ל (אות ט'),
יִ ְׂש ָר ֵאל ,ששמחים בראש השנה ובחג הסוכותִּ ,כי ַ
(מלכים א'

  מקורות ועיונים  

בזה .נמצא ,שגיהנם הוא עונש חמור פי ששים מאש
העזות ,אולם קל יותר מהעונש על קלקול האמונה.
 .240שם במדרש מובא :שמעון בר אבא בשם ר'
יוחנן אמר :ארבעה דברים הראה לו ,גיהנם ,ומלכיות,

ומתן תורה ,ובית המקדש ,א"ל כל זמן שבניך עסוקים
בשתים (תורה וקרבנות) ,הם ניצולים משתים (גיהנם
ומלכיות) ,פירשו משתים הם נידונין בשתים .א"ל במה
אתה רוצה שירדו בניך ,בגיהנם ,או במלכיות ר' חנינא
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בר פפא אמר :אברהם ברר לו את המלכיות ,רבי יודן
ור' אידי ור' חמא בר חנינא אמרו :אברהם ברר גיהנם
והקב"ה ברר לו את המלכיות ,ההוא דכתיב (דברים
צּורם ְמכָ ָרם" – זה אברהם" ,וַ ה'
"אם ֹלא ּכִ י ָ
לב ,ל) ִ
ִה ְסּגִ ָירם" – מלמד שהסכים הקב"ה לדבריו ,ע"כ.
 .241ושם מובא :לאברהם אבינו הראה הקב"ה
התורה והגיהנם והקרבנות וגליות וכו' ,אמר הקב"ה
כל ימים שיהיו בניך עסוקים בתורה ובקרבנות ,הם
ניצולים מהן (מגיהנם וגליות) ,אלא עתידין בניך לבטל
הקרבנות ,במה אתה מבקש שישתעבדו בניך ,בגיהנם
או בגליות ,א"ר חנינא בר פפא אברהם בירר לו הגליות
צּורם ְמכָ ָרם" – זה אברהם,
"אם ֹלא ּכִ י ָ
ומנין שנאמר ִ
"ה ִּביטּו ֶאל צּור ֻח ַּצ ְב ֶּתם"" ,וַ ה'
שנאמר (ישעיה נא ,א) ַ
ִה ְסּגִ ָירם" – שהסכים הקב"ה אחריו ,ע"כ.
 .242בפרפראות לחכמה (אות י"ח) כתב ,וז"ל :יש
לומר (בטעם הדבר) ,שזה מאחר ששיעבוד מלכיות
בעצמן הוא גם כן רק על ידי 'עזות' מלכותא בלא
תגא (סנהדרין קה .וע' לעיל אות ד') ,על כן אי אפשר שיהיה
העונש של עז פנים על ידי שיעבוד מלכיות ,רק על
ידי גיהנם ,בחינת 'עז פנים לגיהנם'.
 .243הקשה בביאור הלקוטים (מפתח י"ד) ,וז"ל :מה
שיש להתפלא בדבר המאמר חז"ל על אודות אברהם
אבינו ע"ה ,שהחליף את העונשים של כל הדברים
בשיעבוד מלכיות ,ורק עונש העזות נשאר בגיהנם.
כי לכאורה רחוק מאוד הענין הזה מההלכה המקובלת
(סנהדרין עד ,).שרק הג' עבירות עבודה זרה וגילוי עריות
ושפיכות דמים ,גרועים הם יותר מכולם ,להיות ביהרג
ואל יעבור .וכמבואר גם משאלות ותשובות המאמר
הזה בעצמו ,שבודאי כשחוטא האדם בתמרי ועבודה
זרה ממש חס ושלום ,אין גרוע מזה .וא"כ האי מאן
ד'קץ כופרא' – ופגם בהעזות ולא בתמרי (שלא בא לכלל
פגם באמונה בכפירות) ,למה זה יצא מן הכלל שבעונש
זולתו ,ויהיה מוכרח לסבול עונש הגיהנם הגרוע יותר
מכולם( .פי' ,הרי הגלוית ,היא עונש גם על עבודה זרה ,גילוי
עריות ושפיכות דמים ,ואילו עזות הוא בגיהנם שהוא חמור יותר,
כמבואר במדרש .ואיך יתכן שתהיה העזות חמורה יותר מעבודה
זרה ,שהרי עבודה זרה חמורה יותר מהכל .ועוד מתוך השאלה
והתשובה הנ"ל ,גבי 'קץ כופרא' ,מבואר שעזות יותר קלה מ'תמרי',
שהוא פגם באמונה – עבודה זרה .וא"כ למה עזות עונשה בגיהנם

החמור ביותר) .וע"ש בעומק תירוצו.

 .244שם בגמ' מובא :רבי אליעזר אומר :מנין
שבתשרי נולדו אבות – שנאמר וַ ּיִ ָּק ֲהלּו ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך
ְׁשֹלמֹה ּכָ ל ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ּבְ יֶ ַרח ָה ֵא ָתנִ ים ּבֶ ָחג הּוא ַהח ֶֹדׁש
ַה ְּׁשבִ יעִ י" (חודש תשרי הוא החודש השביעי) – ירח שנולדו
בו איתני עולם (שהם האבות התקיפים) .מאי משמע דהאי
'איתן' לישנא דתקיפי הוא – כדכתיב (במדבר כד ,כא):
מֹוׁשבֶ ָך".
"א ָיתן ָ
ֵ
 .245ולפי דברי רבינו בתחילת תורה זו ,יש לבאר
באופן נפלא ,כי זהו שנוסעים לקיבוץ בראש השנה
לצדיק הדור (ע' לקמן תורה סא ,ז ,ותורה רי"א) ,כדי לקבל
תוכחה ממנו ולעשות בזה 'חותם הרגלין' הפנימי,
ובסוכות זוכים לאמונה מהאושפיזין ,שהם שבעת
רועי האמונה ,וביום השביעי של סוכות – הושענא
רבה ,שאז נשלמים שבעת הרועים ,נעשה 'חותם
הידין' החיצון ,נמצא ,שבתשרי נחתמו ונתקנו שתי
החותמות' :תוכחה' – 'חותם הפנימי' ביום כיפור
(שהוא הגמר של ראש השנה) ,ואמונה – 'חותם החיצון'
בסוכות (סיומו בהושענא רבה) .והושלם ה'חותם בתוך
חותם' .וע"ע לקוטי הלכות (סוכה א ,ה).
ובזה יובן שיחתו של רבינו (שיח שרפי קודש ח"ב אות
ּפֹועלִ ים
"מה ֶּׁש ַּצ ִּד ִיקים ֲא ֵח ִרים ֲ
ע"ה) ,וז"לַ :רּבֵ נּו ָא ַמרַ ,
הֹוׁשעְ נָ א ַר ָּבא ּפֹועֵ ל
ַ
בֹוד ָתם ֵמר ֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה עַ ד
ַּב ֲע ָ
ֲאנִ י ַּבּלַ יְ לָ ה ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ר ֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ,עכ"ל .היינו,
שכבר בראש השנה עצמו הוא זוכה לעשות את
שתי החותמות ,היינו ,גם את החותם של הנעילה –
רגלין ,וגם את החותם של הושענא רבא – ידין ,הכל
כבר נעשה בראש השנה .ולכן ,הזהיר כל כך את
אנשיו לבוא אליו בראש השנה ,כדי לקבל ממנו את
החותמות הללו ,תוכחה ואמונה.
בזה ניתן להבין גם את שיחתו של תלמידו הנאמן
מוהרנ"ת (שם ח"א אות שע"ד) וז"לּ :פַ עַ ם ַא ַחת ַּבּלַ יְ לָ ה
אּומן ַא ַחר ְּתפִ ּלַ ת עַ ְר ִבית,
ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ר ֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ְּב ַ
וְ הּוא (מוהרנ"ת זיע"א) ֶה ֱא ִריְך ְמאֹד ִּב ְתפִ ּלָ תֹו ,וְ ַא ַחר
ַה ְּתפִ ּלָ ה נִ ְתלַ ֵהב ְמאֹד וְ ָא ַמר לַ ֲאנָ ָׁשיוּ' :כְ ֶׁש ָאנַ ְחנּו
ִמ ְת ַקּבְ ִצים לְ כָ אןּ ,בְ וַ ַדאי ּגַ ם ַרּבֵ נּו זִ כְ רֹונֹו לִ בְ ָרכָ ה ִא ָּתנּו
ּפֹה ְּביַ ַחד; ּוכְ ֶׁש ַר ֵּבנּו זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ּפֹהְּ ,בוַ ַּדאי כָ ל
ַה ִּׁש ְבעָ ה רֹועִ ים ֵהם ּגַ ם ּכֵ ן ִא ָּתנּו ּפֹה'! וַ ּיִ ְצעַ ק ְּבקֹולֹו:
אֹותם' ,עכ"ל.
רֹואה ָ
ֲ'אנִ י ּכֹה ַמ ֲא ִמיןַ ,מ ָּמׁש ּכְ מֹו ֶׁש ֶ
ובעומק הדברים לפי הנ"ל ,הרי הוא בחינת שתי
החותמות ,כי רבינו הוא בחינת הצדיק המוכיח ,שהוא
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ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

ּתֹורה ַהּזֹאת)
(ה ְׁש ָמטֹות ַה ַּׁשּיָ כִ ים לְ ַה ָ
ַ

'ע ֶקב' ְּ -ב ִחינַת ַרגְ לִ יןְ ,ו ַרגְ לִ ין הֵ ם
טו ְוזֶה ְ(ּדבָ ִרים ז ,יב) ְ
"והָ יָ ה ֵע ֶקב ִּת ְׁש ְמעוּן ֵאת הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים הָ ֵא ּלֶה"ֵ ,
יחים ּ ַכ ּנַ"לְ ,ולָהֶ ם ְמ ִּ
"והָ יָ ה ֵע ֶקב ִּת ְׁש ְמעוּן",
יחים ֶאת הַ ּד ֹורְ .וזֶה ְ
מו ִכ ִ
גַלים הַ ִ ּדינִ יםְ ,והֵ ם ֹ
ְּב ִחינַת הַ ּמ ֹו ִכ ִ
"ת ְׁש ְמעוּן ֵאת הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים הָ ֵא ּלֶה" ,הַ יְ נ ּו הַ ִ ּדינִ יםִּ ,כי לָהֶ ם
יחיםִּ ,
ש ּ ִמ ְּב ִחינַת ַרגְ לִ ין ,הַ יְ נ ּו הַ ּמ ֹו ִכ ִ
הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ְמ ִּ
יחים ּ ָבזֶה ֶאת הַ ּד ֹור ּ ַכ ּנַ"ל:
מו ִכ ִ
או ָתם ּ ַכ ּנַ"לְ ,והֵ ם ֹ
גַלים ֹ

טז

ש ּ ָכתוּב
מו ׁ ֶ
קול ׁש ֹופָ רְּ ,כ ֹ
קול הַ ּמ ֹו ִכיחַ הוּא ְּב ִחינַת ֹ
לות הֵ ם ְּב ִחינַת ַעזּוּתֹ ,
ּ ָכל הַ קּ ֹו ֹ

(יְ ַׁשעְ יָ ה נח ,א)

   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

שנָ ה  ,הרי,
ֹאש הַ ּ ׁ ָ
"כי חֶ ְדוַ ת ה' ִהיא ָמ ֻע ְּזכֶ ם"ְ ,וגַ ם הַ ּ ִמ ְק ָרא הַ זֶּה נֶאֱ ַמר ַעל ר ׁ
כפי שכתוב (נחמיה ח ,י) ִּ
שיש לשמוח בראש השנה ,ו'חג הסוכות' עצמו נקרא בתפילה 'זמן שמחתינו' ,נמצא ,שהן ראש השנה והן
חג הסוכות ,החלים בחודש 'תשרי' ,הם זמני שמחה ,מחמת שתי החותמות שזוכים להם ע"י 'עזות דקדושה',
שבאה ע"י השמחה.
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ש ָ ּי ִכים לְ הַ ּת ֹו ָרה הַ זֹּאת.)247
טות הַ ּ ׁ ַ
(הַ ְׁש ָמ ֹ
ילביש בפסוק את ההשגה המובאת לעיל (אות א') ,שמוכיחי הדור נקראים 'רגלין'.

"ע ֶקב" – ְּב ִחינַ ת ַ'רגְ לִ ין',
טוְ .וזֶה שכתוב (דברים ז ,יב)ְ :
"והָ יָ ה ֵע ֶקב ִּת ְׁש ְמעוּן ֵאת הַ ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים הָ ֵא ּלֶה"ֵ ,
יחים ּ ַכ ַּנ"ל (אות א')ְ ,ולָהֶ ם ְמגַ ִּלים הַ ִ ּדינִ ים שנגזרו בשמים
כי העקב הוא ברגלְ ,ו ַ'רגְ לִ ין' הֵ ם ְּב ִחינַ ת הַ ּמ ֹו ִכ ִ
ש ִּמ ְּב ִחינַ ת ַ'רגְ לִ ין' ,הַ יְ נ ּו
"והָ יָ ה ֵע ֶקב ִּת ְׁש ְמעוּן" – הַ יְ נוֶּ ׁ ,
יחים ֶאת הַ ּד ֹורְ .וזֶהְ :
מו ִכ ִ
על הדורְ ,והֵ ם ֹ
או ָתם ּ ַכ ַּנ"לְ ,והֵ ם
"ת ְׁש ְמעוּן ֵאת הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים הָ ֵא ּלֶה" ,הַ יְ נ ּו הַ ִ ּדינִ יםִּ ,כי לָ הֶ ם ְמגַ ִּלים ֹ
יחיםִּ ,
הַ ּמ ֹו ִכ ִ
יחים ּ ָבזֶה ֶאת הַ ּד ֹור להחזירם בתשובה .אמנם ,גם בתוכחתם הם נזהרים לחתום את הדין ולכסותו,
מו ִכ ִ
ֹ
בכך ,שהם רק מודיעים כי יש דין (בלא לפרט מהו הדין) ,וזאת כדי שיחזרו בתשובה ּ ַכ ַּנ"ל (שם).
לעיל נתבאר ,ש'קול אנחה' הוא בחינת עזות קול השופר ,וכאן יוסיף לבאר ,שגם שאר הקולות' :קול תוכחה' ו'קול
נגינה' (זמרה) הינם בחינת עזות קול השופר.

לות דקדושה ,כגון קול צעקה ,קול אנחה ,קול שופר וקול זמרה הֵ ם ְּב ִחינַ ת ַעזּוּת דקדושה
טזָ ּ .כל הַ קּ ֹו ֹ
קול הַ ּמ ֹו ִכיחַ הוּא
וכנ"ל (אות ד') ,ומובא עוד לעיל (אות ה') ,ש'קול אנחה' הוא בחינת 'קול השופר' ,וכן גם ֹ
קול ֶָך" ,להוכיח את ישראל ,ונמצא,
"כ ּ ׁש ֹופָ ר הָ ֵרם ֹ
ש ּ ָכתוּב (ישעיה נח ,א)ַ ּ :
מו ׁ ֶ
'קול ׁש ֹופָ ר'ְּ ,248כ ֹ
ְּב ִחינַ ת ֹ
  מקורות ועיונים  

ה'חותם הפנימי' הרגלין ,ושבעת הרועים הם בחינת
האמונה – 'חותם החיצון' – הידין.
 .246שם בפסוק (נחמיה ח ,ב) ,כתוב" :וַ ּי ִָביא עֶ זְ ָרא
ּתֹורה לִ פְ נֵ י ַה ָּק ָהל ֵמ ִאיׁש וְ עַ ד ִא ָּׁשה וְ כֹל
ַהּכ ֵֹהן ֶאת ַה ָ
ֵמ ִבין לִ ְׁשמֹעַ ְּביֹום ֶא ָחד לַ ח ֶֹדׁש ַה ְּׁש ִביעִ י" – שזהו יום
ראש השנה ,ואז קרא להם עזרא בתורה ,ואמר להם
ּוׁשתּו ַמ ְמ ַת ִּקים
אחר כך (שם ,י)" :לְ כּו ִאכְ לּו ַמ ְׁש ַמּנִ ים ְ
וְ ִׁשלְ חּו ָמנֹות לְ ֵאין נָ כֹון לֹו ּכִ י ָקדֹוׁש ַהּיֹום לַ ֲאדֹנֵ ינּו וְ ַאל
ֵּתעָ ֵצבּו ּכִ י ֶח ְדוַ ת ה' ִהיא ָמעֻ ּזְ כֶ ם".
 .247כפי שנתבאר בתחילת תורה זו ,שאחר שרבינו
אמר את התורה הזו ,ישב עם ר' נתן ואמרה לו אותה

שוב פיסקה פיסקה ,כדי שר' נתן יכתוב אותה ,וכמו
שהיא כתובה לפנינו .וכאן הוסיף ר' נתן כמה השמטות,
והם דברים שאמר רבינו בשעת אמירת התורה ,ולא
חזר עליהם עם ר' נתן בשעה שאמר אותה לפניו שוב.
 .248לעיל (אות ז') מבואר שיש בחינת 'קול שופר'
שהוא קול הקדושה ,וכנגדו מתעורר 'קול הברה',
שהוא קול של עזות דסטרא אחרא ,שאדרבה צועק
בעזות למלא את תאוותיו .ועתה יבאר ,שבכל קולות
הקדושה יש בהם את הבחינה של 'קול שופר' ,בחינת
'עזות דקדושה' .ו'קול הברה' ,היא בחינת 'עזות
דסטרא אחרא'.

"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת זט
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ
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יטיב ּו ּ
קול הַ ִ ּנגּ וּן הוּא
נַגֵן ִּב ְתרו ָּעה" ֹ
קול נְ גִ ינָהְ .וזֶה ְּב ִחינַת ְ(ּת ִהּלִ ים לג ,ג) "הֵ ִ
קול ֶָך"ְ ,וכֵ ן ֹ
"כ ּ ׁש ֹופָ ר הָ ֵרם ֹ
ַּ
"ו ַא ּ ָתה ִת ְר ֶעה ֶאת ַע ּ ִמי" ּ ַכ ּנַ"ל:
ְּב ִחינַת ְּתרו ָּעהְּ ,ב ִחינַת ׁש ֹופָ רְּ ,ב ִחינַת ְ
ש ָא ְמר ּו
'ת ִפ ּלָה'ְ .וזֶה ׁ ֶ
שהָ יְ ָתה ּת ֹו ָר ָתם ְּב ִחינַת 'נִ ְׁש ָמע'ְּ ,ב ִחינַת ְּ
יאל ,הָ יָ ה הַ ּד ֹור ׁ ֶ
יז ִּבימֵ י ַר ּ ָבן ַּג ְמלִ ֵ
ידה' הוּא
ידה' ֲ ' -ע ִמ ָ
לו ְמ ִדים ּת ֹו ָרה ּ ַב ֲע ִמ ָ
יאל הָ י ּו ֹ
'בימֵ י ַר ּ ָבן ַּג ְמלִ ֵ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ְ(מגִ ּלָ ה כאִּ ).
ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זַ"ל
מו ׁ ֶ
בוד הַ ּת ֹו ָרהְּ ,כ ֹ
יאל ּ ָב ַטל ְּכ ֹ
ש ּ ֵמת ַר ּ ָבן ַּג ְמלִ ֵ
ְּב ִחינַת ְּת ִפ ּלָה ּ ַכ ּנַ"לְ .ו ַעל ּ ֵכן ִמ ּ ׁ ֶ
(ׁשםּ ,ובְ ָ
ָ
סֹוטה מט:).

יח

ש ּ ָכתוּב
מו ׁ ֶ
שה ְונִ ְׁש ָמעְּ ,כ ֹ
יֵש נַ ֲע ׂ ֶ
שה ְונִ ְׁש ָמע"ְ ,וכֵ ן ּ ַב ּ ַמלְ ָא ִכים ׁ
"נַע ׂ ֶ
ֵש ְּב ִחינַת
עולָם י ׁ
ְּבכָ ל ֹ
ֲ

ְ(ּת ִהּלִ ים

   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   
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יטיב ּו
'קול נְ גִ ינָ ה' דקדושה ְ ,וזֶה ְּב ִחינַ ת הכתוב (תהלים לג ,ג)" :הֵ ִ
שהוא בחינת 'עזות דקדושה'ְ .וכֵ ן ֹ
'תרו ָּעה'ְּ ,ב ִחינַ ת ׁש ֹופָ ר ,ו'תרועה' היא ְּב ִחינַ ת
קול הַ ִ ּנגּ וּן הוּא ְּב ִחינַ ת ְּ
נַ ּ ֵגן ִּב ְתרו ָּעה" ,הרי ,ש ֹ
"ו ַא ּ ָתה ִת ְר ֶעה ֶאת ַע ִּמי"ַ ּ ,כ ַּנ"ל (סוף אות ה') ,כי זו התכלית של 'קול שופר' ' -עזות
הכתוב (שמואל ב' ה ,ב)ְ :
דקדושה' ,להביא את האדם אל שבעת הרועים דקודשה ,שמהם יקבל את האמונה ,ולכן ,העיקר הוא
התרועה.
לעיל נתבאר (באות ט') ,שישנן בחינות "נעשה ונשמע" ,וישנה תורה ,שהיא בחינת 'נעשה' וישנה תורה גבוהה ממנה,
בחינת 'נשמע' ,שהיא עדיין נסתרת וצריך לשמוע את העבודה בה ,כמו הדיבורים שסביבות התורה ,ואין לנו בהם
השגה ,אלא רק כיסופים ודבקות להשיג אותם ,שזוהי בחינת 'תפילה' ,שהיא דביקות.

שהָ יְ ָתה ּת ֹו ָר ָתם בדרגה גבוהה מאוד,
יאל הזקן ,250קודם חורבן בית שני ,הָ יָ ה הַ ּד ֹור ׁ ֶ
יזִּ .בימֵ י ַר ּ ָבן ַּג ְמלִ ֵ
251
'בימֵ י
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (מגילה כאִּ : ).
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
'ת ִפ ּלָה'ְ ,וזֶה ׁ ֶ
והיתה ְּב ִחינַ ת 'נִ ְׁש ָמע'ְּ ,ב ִחינַ ת ְּ
ידה' ולא בישיבה ,כמו שאנחנו נוהגים היום וזאת משום כבוד
לו ְמ ִדים ּת ֹו ָרה ּ ַב ֲע ִמ ָ
יאל הָ י ּו ֹ
ַר ּ ָבן ַּג ְמלִ ֵ
'ת ִפ ּ ָלה' ּ ַכ ַּנ"ל ,כמו שאמרו חז"ל (ברכות ו' :):אין
ידה' הוּא ְּב ִחינַ ת ְּ
'ע ִמ ָ
ויקרת התורה ,ורמוז בזה עוד ,כי ֲ
ּ
ּ
ּ
ּ
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו
מו ׁ ֶ
בוד הַ ּת ֹו ָרהְ ,כ ֹ
יאלָ ּ ,ב ַטל ְכ ֹ
ש ֵמת ַר ּ ָבן ַג ְמלִ ֵ
עמידה אלא תפילה'ְ .ו ַעל ּ ֵכן ִמ ּ ׁ ֶ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (שם ובסוטה מט ,).שמכיון שהפסיקו ללמוד תורה בעמידה בטל כבוד התורה ,ורמוז בזה ,כי
זִ ְכ ֹ
כיון שהפסיקה התורה להיות בבחינת 'נשמע' ,בחינת 'תפילה' ,לכן ,בטל כבוד התורה (ופסקו ללמוד תורה בעמידה).
יוכיח ,שהענין שנתבאר (באות י') ,שבכל דרגה ודרגה ישנו "נעשה ונשמע" גבוה יותר ,שייך גם בעולם המלאכים.

שה' ְו'נִ ְׁש ַמע' ,כי מה שהוא בעולם עליון בבחינת 'נעשה' ,הרי הוא בעולם
ֵש ְּב ִחינַ ת 'נַ ֲע ׂ ֶ
עולָם י ׁ
יחְּ .בכָ ל ֹ
ש ּ ָכתוּב
מו ׁ ֶ
שה' ְו'נִ ְׁש ַמע'ְּ ,כ ֹ
שמתחתיו בבחינת 'נשמע' וכנ"ל (באות י')ְ .וכֵ ן ּ ַב ּ ַמלְ ָא ִכים יֵ ׁש בחינת 'נַ ֲע ׂ ֶ
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו
מו ׁ ֶ
רו" ,ו ְּכ ֹ
קול ְ ּדבָ ֹ
רו לִ ְׁשמ ַֹע ְּב ֹ
ֹשי ְדבָ ֹ
(תהלים קג ,כ)" :ברכו ה' מלאכיו ִ ּג ּב ֹו ֵרי כֹחַ ע ׂ ֵ
  מקורות ועיונים  

 .249היינו ,קול נגינה ממנגן כשר (כדלעיל תורה ג') ,וכן
קולות של ניגוני שמחה ,היפך ניגוני עצבות ויללה,
הבאים מהקליפה לילי"ת ,וכמבואר לקמן (תורה רכ"ו),
כל אלו הם בכלל 'קול שופר' .אבל קול נגינה ממנגן
שאינו כשר ,או קולות של עצבות ויללה הנ"ל ,כל אלו
הם בחינת 'קול הברה'.
 .250הוא רבן גמליאל הראשון ,נכדו של הלל הזקן
ובנו של רבן שמעון .ונהג את נשיאותו בסוף ימי בית

שני ,וכמו שאמרו בגמ' בשבת (דף טו ).תניא :הלל
ושמעון גמליאל ושמעון נהגו נשיאותן בפני הבית
מאה שנה.
 .251שם בגמ' מובא :תנו רבנן ,מימות משה ועד רבן
גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומד ,משמת רבן
גמליאל ירד חולי לעולם והיו למדין תורה מיושב,
והיינו דתנן (סוטה מט ).משמת רבן גמליאל בטל כבוד
תורה.
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"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת יט
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

קג ,כ)

ִּ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
רו" ,ו ְּכ ֹ
קול ְ ּדבָ ֹ
רו לִ ְׁשמ ַֹע ְּב ֹ
ֹשי ְדבָ ֹ
"ג ּב ֹו ֵרי כֹחַ ע ׂ ֵ
ש ּנֶאֱ ַמרּ ִ :
"ג ּב ֹו ֵרי כֹחַ " ְוכוּ':
ש ֵרת ִמ ְׁש ּ ַת ְּמ ִׁשין ּב ֹו'ֶ ׁ ,
ש ּ ַמלְ אֲ כֵ י הַ ּ ׁ ָ
'מי ִ ּג ּלָה ָרז זֶה לְ בָ נַיָ ,רז ׁ ֶ
ִ

(ׁש ָּבת פח).
ַ

ש ּ ָכתוּב' :הֱוֵ י ַעז ּ ַכ ָּנמֵ ר' -
מו ׁ ֶ
שה ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ַעזּוּתְּ ,כ ֹ
שר לְ ִה ְת ָק ֵרב ֶאל הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
יט ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
כה):
ה
יצ
ָ
(ּבֵ
שהֵ ן ַע ִּזין'.
'לֹא נִ ְּתנָה ּת ֹו ָרה לְ יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ,א ּלָא ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶ
ּ ַכ ְמב ָֹאר לְ ֵעילְ .וכֵ ן ָא ְמר ּו ַרזַ"ל

כ

ש ִ ּנ ְכ ּ ְפלָה ְׁשנֵי ּ ְפ ָע ִמים ּ ַב ּ ָפסוּק
ּשהֶ ׁ ,
דולָה ּבו ׁ ָ
ְ ּג ֹ
עולָם"
לְ ֹ

(יֹואל ב ,כו-כז)
ֵ

"ולֹא יֵ ב ֹׁש ּו ַע ּ ִמי
"ולֹא יֵ ב ֹׁשוּ" ְוכוּ'ְ ,
ְ

(מֹועֵ ד ָק ָטן ט:):

כא

ֲמת
שם מֵ ח ַ
לָבוא לְ ׁ ָ
ֹ
שר
עולָם ַמ ּ ָמ ׁש (זוהר ח"א קוַ ,):א ְך ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
ֵיה ּנֹם הֵ ם ְּבזֶה הָ ֹ
הַ ַּגן ֵע ֶדן ְוהַ ּג ִ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

'מי ִ ּג ּלָה ָרז זֶה לְ בָ נַ י,
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (שבת פח ).שכשאמרו ישראל 'נעשה ונשמע' ,יצאה בת קול ואמרהִ :
זִ ְכ ֹ
ש ּנֶאֱ ַמר" :ברכו ה' מלאכיו ִ ּג ּב ֹו ֵרי כֹחַ ְוכוּ' עושי דברו לשמוע
ש ֵרת ִמ ְׁש ּ ַת ְּמ ִׁשין ּב ֹוֶ ׁ ,
ש ּ ַמלְ אֲ כֵ י הַ ּ ׁ ָ
ָרז ׁ ֶ
בקול דברו" ,כי ישראל התנהגו כמו המלאכים ,שמוכנים לעשות קודם שישמעו ,כמו שנאמר 'עושי דברו'
ואחר כך 'לשמוע בקול דברו' ,ולא כדרך שאר עבדים ששומעים תחילה את הדבר ,כדי לדעת אם הם
יכולים לקבלו עליהם או לא (רש"י) .הרי ,שגם אצל המלאכים ישנה בחינה של "נעשה ונשמע".252
יוכיח ממאמר חז"ל ,מה שנתבאר לעיל (אות ד') ,שאי אפשר להתקרב אל הקדושה אלא ע"י 'עזות'.

מו
שה היינו ,אל שבעת הרועים דקדושה ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ַעזּוּתְּ ,כ ֹ
שר לְ ִה ְת ָק ֵרב ֶאל הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
יטִ .אי ֶא ְפ ׁ ָ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (ביצה כה' :):לֹא
ש ּ ָכתוּב' :הֱוֵ י ַעז ּ ַכ ָּנמֵ ר'ַ ּ ,כ ְמב ָֹאר לְ ֵעיל (אות ד')ְ .וכֵ ן ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
ֶׁ
254
253
שהֵ ן ַע ִּזין' ובכח עזותן יוכלו לקיים את התורה  ,הרי ,שהתנאי
נִ ְּתנָ ה ּת ֹו ָרה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶא ּלָא ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶ
לקבלת התורה הוא 'עזות דקדושה' ,ולכן ,יכולים ישראל לקיים את התורה.
יביא את מאמר חז"ל בגדולת הבושה ,ובהקשר למה שנתבאר לעיל (סוף אות י"ב) ,על מאמר המשנה (אבות ה ,כ)' :ובושת
פנים לגן עדן' ,כי מהבושה והיראה זוכים לשמחה ,שעל ידה אפשר לזכות לעזות דקדושה (כדלעיל אות י').

"ולֹא
ש ִ ּנ ְכ ּ ְפלָה ְׁשנֵי ּ ְפ ָע ִמים ּ ַב ּ ָפסוּק (יואל ב ,כו-כז)ְ :256
ּשהֶ ׁ ,
דולָה ּבו ׁ ָ
כ .אמרו חז"ל במועד קטן (דף טּ ְ 255):ג ֹ
עולָם" .והנה פשט הפסוק הוא ,שלא תהיה בושה ,אולם רבינו מבאר שלא
ֵבש ּו ַע ּ ִמי לְ ֹ
ֵבש ּו ְוכוּ'ְ ,ולֹא י ׁ
י ׁ
יהיה ביישן ,בבחינת (אבות ב ,ה) 'ולא הביישן למד' ,שצריך לא להתבייש כי צריך שתהיה לו 'עזות דקודשה'.
ומה שנכפלה הבושה שתי פעמים ,הוא כנגד בחינת "נעשה ונשמע" ,היינו ,שלא יבוש להשיג מדרגת
'נעשה' ,וגם לא יבוש להשיג מדרגת 'נשמע' ,וכן מדרגה לדרגה.
קודם שהתחיל רבינו באמירת התורה דלעיל ,הוא דיבר בענין גן עדן וגיהנם ,ובענין בושה ,כמובא כאן.
257

עולָם
יה ּנֹם הֵ ם ְּבזֶה הָ ֹ
כא .הַ ַּגן ֵע ֶדן ְוהַ ּ ֵג ִ

שם בגוף גשמי ,מֵ ח ֲַמת
ָבוא לְ ׁ ָ
שר ל ֹ
ַמ ּ ָמ ׁשַ ,258א ְך ִאי ֶא ְפ ׁ ָ

  מקורות ועיונים  

 .252אולם נראה ,שאין הכוונה שהם עולים
ממדרגה למדרגה ,אלא שישנם מלאכים במדרגה
של 'נעשה' וישנם מלאכים שהם במדרגת 'נשמע',
אבל המלאכים בעצמם לא עולים ממדרגה למדרגה,
כי עליהם נאמר (זכריה ג ,ז) "וְ נָ ַת ִּתי לְ ָך ַמ ְהלְ כִ ים ֵּבין
ָהע ְֹמ ִדים ָה ֵאּלֶ ה" ,והכוונה שהמלאך תמיד עומד
במדרגה שלו ואינו עולה ממדרגה למדרגה ,כמו
שכתב הגר"א (אמרי נועם ברכות סד .ד"ה הנפטר) ,ובנפש

החיים (שער א' פ"י) ,ור' צדוק הכהן
אמרים אות י"ג) ,ובני יששכר (מאמרי כסלו טבת מאמר ב'
אות נ') .עוד יש לפרש ,שהכוונה שאין להם עלייה
מצד עצמם ,אבל על ידינו יש להם עלייה ,וכמו
שרמזו בענין סולם יעקב בפסוק (בראשית כח ,יב):
ֹלהים עֹלִ ים וְ י ְֹר ִדים ּבֹו" – ביעקב,
"וְ ִהּנֵ ה ַמלְ ֲאכֵ י ֱא ִ
היינו ,על ידי יעקב יש עלייה או ירידה למלאכים,
וכך יתפרשו גם דברי רבינו בפשיטות.
(דברי סופרים ליקוטי
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  מקורות ועיונים  

 .253ראה לקמן (תורה קמ"ז) ,שכתב רבינו וז"לִ :מי
ֶׁשהּוא ִאיׁש ָׁשפָ ל וְ נִ ְבזֶ ה וְ ֵאין ּבֹו ׁשּום עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה,
ּבֹותינּו
ּתֹורהּ ,כְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ַר ֵ
ֵאין לֹו ּגַ ם ּכֵ ן ֵחלֶ ק ַּב ָ
ּתֹורה
זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ֵ(ּב ָיצה כה'ִ ):מּפְ נֵ י ָמה נִ ְּתנָ ה ָ
לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּפְ נֵ י ֶׁש ֵהן עַ ּזִ ין'ּ .כִ י ָצ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ּבֹו עַ ּזּות
(אבֹות
ּבֹותינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ָ
ִּד ְק ֻד ָּׁשהּ ,כְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ַר ֵ
ה ,כ) ֱ'הוֵ י עָ ז ּכַ ּנָ ֵמר' .וְ עַ ל יְ ֵדי עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו,
הּוא ְמ ַקּבֵ ל עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה ֵמ ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ,וְ הּוא ּבְ ִחינַ ת
אֹלהים וגו'ֵ ,אל יִ ְׂש ָר ֵאל
"ּתנּו עֹז לֵ ִ
ְ(ּת ִהּלִ ים סח ,לה-לו) ְ
אֹלהים' – זֶ ה
נֹותן עֹז וְ ַת ֲעצּומֹות לָ עָ ם"ּ'ְ ,תנּו עֹז לֵ ִ
הּוא ֵ
רּותא ִּדלְ ַת ָּתאֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו עַ ּזּות
ּבְ ִחינַ ת ִא ְתעָ ָ
אֹותנּו
ִּד ְק ֻד ָּׁשה לַ ֲעמֹד ּכְ נֶ גֶ ד ּכָ ל ַה ָּק ִמים עָ לֵ ינּו לִ ְמנֹעַ ָ
בֹוד ֵתנּו ַחס וְ ָׁשלֹום ,וְ ָאנּו ִמ ְתּגַ ְּב ִרין ְּבעַ ּזּות ּגָ דֹול
ֵמ ֲע ָ
ּכְ נֶ גְ ָּדםֶׁ ,שּזֶ הּו עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה.
 .254וכמו שפירש הרמב"ן (דברים ז ,ז בד"ה וטעם חשק),
וז"ל :וישראל ראויים לכך מכל עם ,כמו שאמרו
(ביצה כה' ):שלשה עזים הם וכו' ,ישראל באומות',
כי יעמדו לו בנסיונות' ,או יהודאי ,או צלוב' (שמות
רבה מב ,ט) ,עכ"ל[ .אמנם ,רש"י בגמ' פירש באופן
אחר ,וכתב :כיון שהן עזים ,נתנה להם תורה שיעסקו
בה ,והיא מתשת כוחם ומכנעת ליבם ,ע"כ .ושבעים
פנים לתורה ,ורבינו כאן הסמיך את דבריו כפי פירוש
הרמב"ן ,וכפשט הפשוט של מאמר חז"ל].
 .255שם בגמ' מובא :רבי שמעון בן חלפתא אפטר
מיניה דרב (קיבל ממנו רשות ללכת לביתו) ,אמר ליה
לבריה זיל לגביה דליברכך (אמר רב לבנו לך אחריו כדי
שיברך אותך) ,אמר ליה יהא רעוא (יהי רצון) דלא תבייש
ולא תתבייש ,אתא גבי אבוה אמר ליה מאי אמר לך,
אמר ליה מילין בעלמא הוא דאמר לי ,אמר ליה ברכך
ברכתא דברכן קודשא בריך הוא לישראל ,ותנא בה,
דכתיב "וַ ֲאכַ לְ ֶּתם ָאכֹול וְ ָׂשבֹועַ וְ ִהּלַ לְ ֶּתם וגו' וְ ֹלא יֵ בֹ�ׁש ּו
עַ ִּמי לְ עֹולָ ם ,וִ ַידעְ ֶּתם ּכִ י ְב ֶק ֶרב יִ ְׂש ָר ֵאל ָאנִ י וגו' וְ ֹלא
יֵ בֹ�ׁש ּו עַ ִּמי לְ עֹולָ ם" ,ופירש"י" :לא תבוש ולא תתבייש,
לא תיבוש אחריני ,כדי שלא תתבייש ,שלא תבוא לידי
כך פן תתבייש' .ותנא בה'  -ושנה בה (חזר עליה) "וְ ֹלא
יֵ בֹ�ׁש ּו עַ ִּמי לְ עֹולָ ם" – והיינו לא תבייש ולא תתבייש.
 .256הפסוקים במילואים" :וַ ֲאכַ לְ ֶּתם ָאכֹול וְ ָׂשבֹועַ
ֹלהיכֶ ם ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה עִ ָּמכֶ ם לְ ַהפְ לִ יא
וְ ִהּלַ לְ ֶּתם ֶאת ֵׁשם ה' ֱא ֵ
וְ ֹלא יֵ בֹ�ׁש ּו עַ ִּמי לְ עֹולָ ם ,וִ ַידעְ ֶּתם ּכִ י ְב ֶק ֶרב יִ ְׂש ָר ֵאל ָאנִ י
ֹלהיכֶ ם וְ ֵאין עֹוד וְ ֹלא יֵ בֹ�ׁש ּו עַ ִּמי לְ עֹולָ ם",
וַ ֲאנִ י ה' ֱא ֵ

ובפשט הפסוק פירש במצודת דוד :ולא יבשו עמי
לעולם – ר"ל עוד לא ילכו לגור בארצות הכשדים
מחסרון הלחם ולא יסבלו אח"כ חרפת הכשדים
ובושתם.
 .257עיין זוהר וירא (ח"א דף קו ):במדרש הנעלם שם,
שכתב :כשם שברא גן עדן למעלה ברא למטה ,וכשם
שברא גיהנם למטה ברא למעלה ,ע"כ .ועיין רמב"ן
(בראשית ג ,כב) ,וז"ל' :דע והאמן ,כי גן עדן בארץ ,ובו
עץ החיים ועץ הדעת ,ומשם יצא הנהר ויפרד לארבעה
ראשים הנראים לנו ,כי פרת בארצנו ובגבולנו,
ופישון הוא נילוס מצרים ,כדברי הראשונים ,עכ"ל.
אבל כאשר הם בארץ כן יש בשמים דברים יקראו
כן .והם לאלה יסוד .ועיין שער הגמול לרמב"ן (אות
קכ"ג) וז"ל :ובספרי הרפואות ליונים הקדמונים וכן
בספר אסף היהודי ,יספרו ,כי אסקלפינוס חכם מקדוני
וארבעים איש מן החרטומים מלומדי הספרים ,הלכו
הלוך בארץ ועברו מעבר להודו קדמת עדן למצוא
קצת עצי הרפואות ועץ החיים למען תגדל תפארתם
על כל חכמי הארץ ,ובבואם אל המקום ההוא ויברק
עליהם להט החרב המתהפכת ויתלהטו כלם בשביבי
הברק ולא נמלט מהם איש.
 .258בגמ' עירובין (דף יט ,).מובא :תנא דבי רבי
ישמעאל :אשר אור לו בציון – זו גיהנם (עצמו).
ותנור לו בירושלים – זו פתחה של גיהנם .ומקשינן:
ותו ליכא (פתחים לגיהנם?) והאמר רבי מריון אמר רבי
יהושע בן לוי ,ואמרי לה :תנא רבה בר מריון (ברייתא
שנסדרה) בדבי רבי יוחנן בן זכאי :שתי תמרות (דקלים)
יש בגי בן הנום (סמוך לירושלים) ועולה עשן מביניהן,
וזו היא (כלומר :אלו הן הדקלים) ששנינו (במשנה בסוכה
דף כט ):ציני (דקלי) הר הברזל – כשירות ליטול מהן
לולב ,וזו היא פתחה של גיהנם! וא"כ קשה ,דאנו
רואים שיש עוד פתח לגיהנם! ומתרצת הגמ' :דילמא
(פתח זה שבגי בן הנם) היינו (פתח הגיהנם) דירושלים .ע"כ.
ומכל זה מבואר שהגיהנם הוא כאן למטה בארץ,
אולם צ"ע כי מבואר שגן העדן והגיהנם הינם בצד
צפון ודרום של העולם ,ואי אפשר לבוא לשם מחמת
הקרירות ,ואילו בגמ' מבואר שהגיהנם בציון ופתחו
בירושלים .והנה כתב הבן יהוידע (עירובין שם) ,וז"ל:
כתב הגאון מהרש"א ז"ל' ,גיהנם גופה בציון' – דבר
שאי אפשר הוא ,דגיהנם גדול כמו ששים פעמים בגן
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עולָם
ֵיה ּנֹםְ ,וכָ ל יִ ּסו ֵּרי ֹ
ֶש ּג ִ
ענ ׁ
דול ְמאֹד ֹיו ֵתר מֵ ֹ
ּשה ָּג ֹ
רוםְ .וצַ ַער הַ ּבו ׁ ָ
פון ְו ָד ֹ
ש ְּבצַ ד ָצ ֹ
הַ ְ ּק ִרירוּת ׁ ֶ
לָבוא צַ ַער
ֹ
לו יִ ּסו ִּריןְ .וכֵ ן ל ֶָע ִתיד
ֵש ֹ
ש ּי ׁ
ֵש מֵ חֲבֵ ָריו ַעל ׁ ֶ
ש ּ ִמ ְת ּ ַב ּי ׁ
ּשהֶ ׁ ,
יֵש ּ ָבהֶ ם צַ ַער הַ ּבו ׁ ָ
הַ זֶּה ׁ
או ָת ּה
אוי לְ ֹ
ּשהֹ ,
או ָת ּה ּבו ׁ ָ
אוי לְ ֹ
רו ֹ -
של חֲבֵ ֹ
תו ׁ ֶ
דול ְמאֹד ,וַ אֲ ִפלּ ּו ּ ָכל צַ ִ ּדיק נִ ְכוֶ ה מֵ חֻ ּ ָפ ֹ
ּשה ָּג ֹ
הַ ּבו ׁ ָ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   
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יה ּנֹם ,
ֶש ּ ֵג ִ
עונ ׁ
דול ְמאֹד ֹיו ֵתר מֵ ֹ
ּשה לעתיד לבואָּ ,ג ֹ
רוםְ .260וצַ ַער הַ ּבו ׁ ָ
פוןְ 259ו ָד ֹ
ש ְּבצַ ד צָ ֹ
הַ ְ ּק ִרירוּת ׁ ֶ
262
ֵש ּ ָבהֶ ם
עולָם הַ זֶּה ,י ׁ
ולכן צריך מאוד להתבייש לפני ה' ית' ,כדי שלא לעשות נגד רצונו ְ .וכָ ל יִ ּסו ֵּרי ֹ
ֵש ֹ
ש ּי ׁ
ֵש מֵ חֲבֵ ָריו ַעל ׁ ֶ
ש ּ ִמ ְת ּ ַב ּי ׁ
ּשהֶ ׁ ,
גם כן צַ ַער הַ ּבו ׁ ָ
לו יִ ּסו ִּרין ,263ומזה לומדים ,עד כמה הבושה היא
ענין גדול ,ולכן היא מעורבת בכל יסורים שיש כאן בעולם הזה .וכך גם בצער הגיהנם ,שהוא מתבייש מאוד
דול ְמאֹד ,וַ אֲ ִפלּ ּו ּ ָכל צַ ִ ּדיק
ּשה ָּג ֹ
בוא צַ ַער הַ ּבו ׁ ָ
שהוא בכלל הרשעים שבגיהנםְ .264וכֵ ן ל ֶָע ִתיד לָ ֹ
רו ,265כי כל צדיק יעשה לו הקב"ה חופה לפי כבודו ,וחופתו של הצדיק הקטן
של חֲבֵ ֹ
תו ׁ ֶ
נִ ְכוֶ ה מֵ חֻ ּ ָפ ֹ
  מקורות ועיונים  
עדן ,וגן עדן גדול כמו ס' פעמים בעולם וכו' (כמבואר

בתענית י ,).יע"ש .והנה נראה לי ודאי דאין זו קושיא,
דהא ודאי גיהנם הוא מקום רוחני ואינו כגשם עולם
הזה ,וכל דבר רוחני אינו תופס מקום ,וכן גן עדן
התחתון גם כן הוא רוחני ואינו מגשם עולם הזה.
לכן אפשר שיהיו גן עדן וגיהנם בעולם הזה ממש,
ואין תופסים מקום מעולם הזה ,וכמ"ש רז"ל (יומא
כא ).ארון וכרובים בנס היו עומדים .אך באמת בלאו
הכי אי אפשר להיות גיהנם בציון ,ועוד דבאמת גיהנם
היא בצפון העולם ,וכמו שכתב רבינו האר"י ז"ל 'דגן
עדן בדרום העולם וגיהנם בצפון' .אך נראה הכונה
דלא דריש הכא מלת בציון על עיר ציון תוב"ב ,כי
"ּובנָ ה ֶא ְצלֹו
אם דריש לה על דרך (יחזקאל לט ,טו) ָ
ִצּיּון" ,כלומר אור לו במקום המצויין וניכר ,וידוע
דגיהנם מקומה ניכר ומצויין בצפון העולם ,עכ"ל.
אלא ,שהפתח שלו הוא בירושלים כפשוטו ,ויש לו
עוד שני פתחים וכו'.
 .259כתבו התוס' בקידושין (דף עא ,):וז"ל :ור"ת פי'
שנהר פרת היה בא ומושך מן הצפון לדרום שהרי נהר
פרת בא מקדמת עדן וגן עדן הוא מצפון של עולם
וארץ ישראל לדרום ופרת בא מעדן והיה מושך מצפון
לדרום ,ע"כ .ושם בהגה ר"ג ליפשיץ ,שדעת האריז"ל
שהוא בדרום.
 .260כתב בחסד לאברהם (מעין חמישי נהר נ"א) ,וז"ל:
דע שגן עדן תחתון נברא אלף ושס"ח שנים קודם
עולם השפל שאנו בו ,ושיעור זה העולם הוא אחד
מששים מהגן ,וזה העולם עומד לצד ימינו של גן
עדן לרוח דרומית מזרחית ,ודומה זה העולם לפני

גן עדן כילד בן יומו לפני אמו ,וקרקע העולם השפל
רחוק מקרקע הגן טפח ,וצפונו של עולם השפל אצל
דרומו של הגן ,ולצפונו של עולם השפל שם הגיהנם
מדור המזיקין ומלאכי חבלה ,וצורת העולם השפל
כצורת אות ב' .ואע"פ כן הוא קשה בין לחיים ובין
למתים ללכת לגן עדן ,מפני פחד המזיקים של גיהנם
העומדים בצפונו של עולם ,לכך גזרה חכמתו יתברך
לעשות מחילות עפר ממערת המכפלה בחברון עד
חוץ עולם השפל סמוך לגן ,כדי שיעברו נשמות
הצדיקים דרך ישר שם ולא יפגעו במזיקים.
 .261לבאר הקשר בין משפט זה למה שכתב קודם
לכן ,שגן העדן והגיהנם ,אע"פ שהם בעולם הזה ,אי
אפשר להגיע אליהם ,נראה על פי המבואר בלקוטי
תפילות (על תורה דידן אותיות ש"נ שנ"א) ,שביאר גדולת
הצער של הגיהנם שהוא נורא מאוד ,ואעפ"כ צער
הבושה גדול ממנו ,וכתב עוד וז"ל :וְ ִאי ֶאפְ ָׁשר לָ נּו
לְ ַצּיֵ ר ּכְ לָ ל ְּבזֶ ה ָהעֹולָ םּ ,כְ ֶׁש ָאנּו ְמלֻ ָּב ִׁשים ְּבגַ ְׁש ִמּיּות
ּבּוׁשה ֶׁשל עַ לְ ָמא ְּד ָא ֵתי
ּגּופֵ נּו ,לְ ַצּיֵ ר ְּב ִשֹכְ לֵ נּו ַצעַ ר ַה ָ
וכו' ,ע"כ .ולפי זה הכוונה היא ,שכמו שגן העדן
והגיהנם הם בעולם הזה ,ובכל אופן אנחנו לא
יכולים להשיג אותם ולהגיע אליהם ,כך צער הבושה
הוא גדול מאוד מכל הצער של הגיהנם ,ואין אנחנו
יכולים להבין בעולם הזה כלל מה היא הבושה[ .כי
כאן בעולם נדמה לנו ,שאף שהבושה היא צער גדול,
מ"מ צער הגוף מיסורים גדולים ,בדרך כלל הוא קשה
פי כמה וכמה יותר מבושה .אולם ,בעולם הבא הדבר
הוא להיפך ,שאף שצער הגיהנם הוא נורא עד שאי
אפשר לתארו ,בכל אופן צער הבושה גדול עוד יותר.
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ולכן מקדים רבינו להדגיש לנו ,שאין לנו השגה לא
בצער גיהנם ,אע"פ שהוא בעולם הזה ,ולא בצער
הבושה]( .וע"ע שיש"ק ח"ו אות רכ"א).
 .262קצור לקוטי מוהר"ן (אות י"ז) ,וז"לָ :צ ִריְך
ָה ָא ָדם לְ ִה ְתּבַ ּיֵ ׁש ְמאֹד לִ פְ נֵ י ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ֶׁשֹּלא לַ ֲעׂשֹות
ל־ׁשּכֵ ן ֶׁשֹּלא לַ ֲעׂשֹות ֵאיזֶ ה
נֶ גֶ ד ְרצֹונֹו ַחס וְ ָׁשלֹוםִ ,מּכָ ֶ
ּבּוׁשה
ֵח ְטא וְ עָ וֹן ַחס וְ ָׁשלֹום .וְ ִאם ֹלא יַ ְמ ִׁשיְך עָ לָ יו ָ
ִּד ְק ֻד ָּׁשה ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ,יִ ְתּבַ ּיֵ ׁש ּבָ עֹולָ ם ַהּבָ אֶׁ ,שּזֶ ה ָק ֶׁשה
ּבּוׁשה לֶ עָ ִתיד לָ בֹוא ָק ֶׁשה
ִמּכָ ל ָה ֳענָ ִׁשיםּ .כִ י ַצעַ ר ַה ָ
יֹותר ֲאפִ ּלּו ֵמעֹנֶ ׁש ַהּגֵ ִיהּנֹם ַה ַּמר,
ְמאֹד ְמאֹד ,וְ הּוא ָק ֶׁשה ֵ
ַה ֵּׁשם יִ ְׁש ְמ ֵרנּו.
 .263גם כאן בא רבינו לבאר לנו עד כמה גדול צער
הבושה לעתיד (ראה בביאור הלקוטים בסמוך) ,והוצרך
לזאת ,כי כאן בעולם הזה אנחנו איננו יכולים להבין
היטב ,שצער הבושה הוא יותר גדול מיסורי גיהנם,
ולכן ,רבינו מכריח זאת ,ממה שמצינו שצער הבושה
מעורב בכל סוגי היסורים ,וזהו סימן עבורנו שצער
הבושה שיהיה לעתיד ,הוא גדול יותר אפילו מצער
גהינם.
 .264ביאור הלקוטים (מפתח ט"ו) ,וז"ל :שמעתי מאבי
(ר' נחמן מטולטשין) ז"ל בשם מוהרנ"ת ז"ל ,שדיבר פעם
אחת מענין הזה של השכר והעונש ,ואמר :שאחר
כל מה שמביא מזה בדבריו הקדושים ובשאר ספרי
אמת ,אין שום אופן ויכולת כלל להגיע ולהביא
במוחינו ודעתינו את ציורי מהותיהם ואיכותיהם .גם
מבואר ונראה מדבריו הקדושים ,שצער הבושה גדול
מאוד יותר מעונש גיהנם ,שהכוונה היא ,על צער
הבושה שמתביישים בעונשי הגיהנם בעצמו .ושאם
גם במיעוט שכר העדן יתבייש ויכוה כל צדיק מחופת
חבירו הנחשב כנגדו כפני החמה ,ויתרון פני משה
על פני יהושע ,בצער גדול ועצום ,עד שכפלו חז"ל
ואמרו' ,אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה' .נלמוד
מזה אלפי אלפים קל וחומר ,להעומד חס ושלום
בפני הכלב ,שבעזות הגוף בעוון ממש כנ"ל ,ובקול
ההברה שבו בהמחבלים ומשחיתים שמורידים אותו
בעונשי גיהנם הקשים והמרים ,שאז אין לשער כלל
עוצם הבושה הזאת ,בצער ומרירות גדול ועצום,
העולה בכפלי כפלים יותר מצער המכאובים שבעצם
העונשים של הגיהנם כנ"ל .כי בזה שדיבר אז מענין
יסורי העולם הזה ,שהעיקר הוא צער הבושה שבהם,

נראה מבואר ,שסבב בכל זה לפרש ולהביא ראיה
לצער הבושה שלעתיד ,שדיבר בזה בתחילה ואחר
כך ,שגם בזה תוגדל לכל אחד צער הבושה שבמדרגת
החטאים ,יותר מהצער שבעצם היסורים והעונשים.
 .265כאן יש מקום לקושיא גדולה ,שאם כן ,כיצד
יהיה השכר בעולם הבא ,שהרי כל צדיק יש לו בושה
מהצדיק שמעליו ,ואפילו לצדיק הגדול ביותר יש
לו בושה מהקב"ה (כדלהלן) ,וא"כ איך אפשר יהיה
להתענג בשכר עולם הבא ,כשישנה כזו בושה גדולה
ותמידית .ובאמת התשובה לזה היא ,שאין לנו שום
השגה ,לא בתענוגי ולא בעונשי העולם הבא ,אלא,
שאנו מאמינים באמונה שלימה ופשוטה בשכר ועונש.
אכן הפרפראות לחכמה (באות כ') יישב קושיא זו על
פי תורה דידן ,וז"ל :מבואר לעיל (אות י"א) שלעלות
ממדרגה למדרגה צריך להיות ירידה קודם העליה,
והפירוש הפשוט כי מאחר שגם מדרגתו הראשונה
היתה מדרגה טובה ,וטוב לו גם במדרגה זאת ,על
כן צריך להיות לו ירידה ,ועל ידי זה מתחזק ביותר
לעלות מירידתו עד שעולה במדרגה גבוהה יותר
ממדרגתו הראשונה .ועל כן לעתיד ,שאז לא שייך
שום ירידה ממש ממדרגתו ,מאחר שנתבטל הבחירה,
על כן יהיה 'כל צדיק נכוה מחופתו של חבירו ואוי
לאותה בושה' – ועל ידי זה יתחזק לעלות ביותר ,כי
לעתיד יהיה כולו תשובה כנ"ל (שם) ,והתשובה הוא
שיזכו בכל פעם להשגה יתירה (כמבואר לעיל תורה
ו' ,בענין תשובה על תשובה ותשובת עולם הבא) ,ואיך יזכו
לעלות להשגה יתירה בלי ירידה מקודם ,אך על ידי
הבושה הנ"ל יתחזק לעלות להשגה יתירה ביותר.
עוד תירץ שם (באות כ"א) ,וז"ל :עוד יש לומר כפשוטו
ממש ,כי כבר מבואר לעיל (אות ט') שבחינת 'נשמע'
בחינת 'נסתר' בחינת 'תורת ה'' – הוא בחינת 'בראשית
מאמר השלם' בחינת 'יראה' בחינת 'בושה' בחינת
'חכמה עילאה' 'עדן עילאה' ,נמצא שאדרבא הבושה
והכלימה שכל צדיק יתבייש בפני חבירו הגבוה ממנו
במדרגה ,זו הבושה בעצמה היא בחינת 'עדן עילאה'
בחינת 'ובושת פנים לגן עדן' כמבואר לעיל (אות י"ב),
ואפשר שעל ידי הבושה זו בעצמה שמתבייש לפני
המדרגה הגבוהה ,על ידי זה זוכה לשמחה ולעזות
עד שמתגבר לעלות גם הוא למדרגה זאת ,עכ"ל[ .ועי'
בליקוטי הלכות (תחומין ד ,ג) ,וז"ל :עִ ָּקר עַ ּזּות ִּד ְק ֻד ָּׁשה
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ֹשה ִּכ ְפנֵי חַ ּ ָמהְ ּ ,פנֵי
'פנֵי מ ׁ ֶ
שםְ ּ :
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (ּבָ בָ א ּבַ ְת ָרא עהְ ,).ו ָא ְמר ּו ׁ ָ
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
ְּכלִ ּ ָמהְּ ,כ ֹ
ְ
ש ּ ֵכן ֵאיך יִ ְת ּ ַב ְּי ׁש ּו
או ָת ּה ְּכלִ ּ ָמה' ְוכוּ'; ִמ ּ ָכל ׁ ֶ
לָה לְ ֹ
ּשהֹ ,
או ָת ּה ּבו ׁ ָ
לָה לְ ֹ
ש ַע ִּכ ְפנֵי לְ בָ נָהֹ ,
הו ׁ ֻ
יְ ֹ
אוי ּ
אוי ּ
חו ְט ִאיםַ ,רח ֲָמנָא לִ ְּצלָן.
הַ ֹ
ְ
ש ֵאין ָצ ִר ְ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּאִּ ,כי
ֵש מֵ הַ ָ ּק ֹ
יֵש לְ ִה ְת ּ ַב ּי ׁ
ֵש ִמ ּ ׁשוּם ָא ָדם ׁ -
יך לְ ִה ְת ּ ַב ּי ׁ
ְו ִאם הוּא ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה ׁ ֶ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

או ָת ּה
אוי לְ ֹ
ּשהֹ ,
או ָת ּה ּבו ׁ ָ
'אוי לְ ֹ
נכווית מחופתו של הצדיק הגדול ממנו (ע"פ רשב"ם בב"ב עה ,).ועל כך נאמרֹ :
ֹשה ִּכ ְפנֵי חַ ּ ָמה,
'פנֵי מ ׁ ֶ
שםְ ּ :
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (בבא בתרא עהְ ,266).ו ָא ְמר ּו ׁ ָ
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
ְּכלִ ּ ָמה'ְּ ,כ ֹ
או ָת ּה ְּכלִ ּ ָמה ְוכוּ'' ,שבזמן מועט נתמעט
אוי ל ָּה לְ ֹ
ּשהֹ ,
או ָת ּה ּבו ׁ ָ
אוי ל ָּה לְ ֹ
ש ַע ִּכ ְפנֵי לְ בָ נָ הֹ ,
הו ׁ ֻ
ּ ְפנֵי יְ ֹ
ש ּ ֵכן ֵאיךְ
267
הכבוד כל כך ,שהרי יהושע היה נביא ומלך כמשה ולא יכול להגיע לכבודו (רשב"ם) ִ ,מ ּ ָכל ׁ ֶ
חו ְט ִאיםַ ,רח ֲָמנָ א לִ ְּצלָן ,לעתיד לבוא ,כשיראו האמת ,איך החליפו עולם הבא בשביל תענוגי
יִ ְת ּ ַב ְּי ׁש ּו הַ ֹ
הבל וכו' .וכל ענין זאת הבושה ,הוא בשביל שעי"ז יהיה לו כיסופים גדולים לעלות בעלייה יותר גדולה,
ובכח זו הבושה יזכה גם לעתיד לבוא לעלות ממדרגה למדרגה (פרפאות לחכמה).
ש ֵאין צָ ִר ְ
ֵש ִמ ּ ׁשוּם ָא ָדם - 268היינו ,הצדיק הגדול ביותר
יך לְ ִה ְת ּ ַב ּי ׁ
ְו ִאם הוּא ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה גבוהה כל כך ׁ ֶ
  מקורות ועיונים  

ְמ ַקּבְ לִ ין ִמּבְ ִחינַ ת ּבֹ�ׁש ֶ ת ּפָ נִ ים ִּד ְק ֻד ָּׁשה ּבְ ִחינַ ת ּובֹ�ׁש ֶ ת ּפָ נִ ים
לְ גַ ן עֵ ֶדן ,עכ"ל].
 .266שם בגמ' מובא בדרשת הפסוק (ישעיה ד ,ה)
יֹומם
"ּובָ ָרא ה' עַ ל ּכָ ל ְמכֹון ַהר ִצּיֹון וְ עַ ל ִמ ְק ָר ֶא ָה עָ נָ ן ָ
וְ עָ ָׁשן וְ נֹגַ ּה ֵאׁש לֶ ָה ָבה לָ יְ לָ ה ּכִ י עַ ל ּכָ ל ּכָ בֹוד ֻחּפָ ה",
ומקשה :אש בחופה למה? אמר רבי חנינא :מלמד
שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו ,אוי לה
לאותה בושה ,אוי לה לאותה כלימה ,ע"כ .ופירש
רשב"ם :נכוה – חופתו של קטן מחופתו של חבירו
הגדול ממנו .שבאותו הדור – שראו משה ויהושע.
אוי לה לאותה בושה – שבזמן מועט נתמעט הכבוד
כל כך שהרי יהושע היה נביא ומלך כמשה ולא יכול
להגיע לכבודו.
 .267לפי ביאור הפרפאות לחכמה הנ"ל ,קצת מובן,
כי התמעטות כבוד פני יהושע לעומת פני משה,
היא משום שכך גזרה חכמתו ית' ,שפני משה יהיו
מאירות כחמה ,ויהושע יהיה המקבל בבחינת לבנה,
ולמה יענש יהושע חס ושלום בבושה .אכן לפי הנ"ל
מובן שאין זה עונש ליהושע ,אלא כעין בחי' 'קנאת
סופרים' שקיימת בכל מדרגה ,כיון שרק על ידה
אפשר לזכות לעלות במדרגות העונג עוד ועוד.
וראה עוד עומק נורא בענין זה בביאור הלקוטים (אמצע
מפתח י"ד) ,וז"ל :מה שמבואר מדבריו הקדושים [כפי
ששמעתי מהם בעל פה] ,עצם הלשון שיצא מפיו

הקדוש ,שבפני יהושע והדומים אליו ,לא נמצא שום
חטא ועון כלל .כי לכאורה לפי זה יש להתפלא מאד,
למה באמת יגיע לו לסבול עונש צער הבושה ,ושיהיה
במיעוט אור פניו עד פני הלבנה דלית לה מגרמה
כלום .אבל כפי שמבואר מדבריו הקדושים (לעיל אות
ה') על אודות הגוף העז וחזק בהתאוות שמהם כל
העבירות ,וממה שזה לעומת זה יתעלה בשר הגוף
הנעשה במצוות התורה שבנגלה ,לשמוע ולקבל
ולהתהווה על ידי זה בעיקר מידת קול העזות דקדושה
שבמדרגות ה'נשמע' וה'נסתר' ,יצא לנו בדרך כלל,
שעל זה לבד עמדו רגלי אבותינו לקבלת התורה בהר
סיני [וכמובא מזה בדברי חז"ל (נדרים כ ,]).לזכך עזות
ירידת הגוף ותאוותו ,עד שיתהפך ויתאחד בתכלית
הענוה והבושת פנים שכנגדו יתברך ,ובזה לבד נחלק
פני משה מפני יהושע (חסר כאן מעט) .וכמו שבקדושה,
נכנסים כל המדרגות תחת שני סוגי המדרגות של משה
ויהושע (נעשה ונשמע) הנ"ל .כי תכלית הגדול והעליון
הנ"ל ,יתעלה בבושת פניו הקדושים שמהשם יתברך,
לעונג ועדן העילאה לגמרי שבמדרגת הנשמע (כמבואר
בסמוך שהגדול ביותר ,יש לו להתבייש מה' ית' ,ועי"ז מתעלה),
ותלמידו שאין זוכה כל כך להתגבר בתורתו ותפילתו
שתהיה בתכלית הבושה הנ"ל ,לא יעמוד כנגדו רק
במדרגת העדן תתאה ,שבמדרגת הנעשה ,עכ"ל.
 .268בעלים לתרופה (סוף מכתב קי"ח) ,כתב וז"לּ :בְ נִ י,
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דו ׁש ּ ָברו ְּך
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (סוטה יד ).הַ ָ ּק ֹ
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּא ְמ ַק ּיֵם ּ ָכל הַ ּת ֹו ָרהְּ ,כ ֹ
הַ ָ ּק ֹ
ְ
שחָ ְׁשב ּו
ּש ָאר ִמ ְצ ֹות הַ ּת ֹו ָרה ׁ ֶ
חולִ ים ְוכוּ' ,ו ְׁ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא ְמבַ ֵּקר ֹ
קובֵ ר מֵ ִתים ְוכוּ' ,הַ ָ ּק ֹ
הוּא ֹ
ְ
ְ
מו
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא ִמ ְת ּ ַפ ּלֵלְּ ,כ ֹ
או ָתםְ .וגַ ם הַ ָ ּק ֹ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא ְמ ַק ּיֵם ֹ
שהַ ָ ּק ֹ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ׁ ֶ
ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּא ִמ ְת ּ ַפ ּלֵל ְוכוּ' ,ו ַּמאי ִמ ְת ּ ַפ ּלֵל?
שהַ ָ ּק ֹ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (ברכות זִ ).מ ּנַיִ ן ׁ ֶ
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
ֶׁ
ְ
ש ָראוּי
מו ׁ ֶ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא ְמ ַק ּיֵם ִמ ְצ ֹות הַ ּת ֹו ָרה ו ְּת ִפ ּלָהְּ ,כ ֹ
שהַ ָ ּק ֹ
צון ִמ ְּלפָ נַי ְוכוּ' .ו ְּבוַ ַ ּדאי ׁ ֶ
יְ ִהי ָר ֹ
ְ
של
תו ָרה ו ְּת ִפ ּלָה ׁ ֶ
שלּ ֹו ,לְ ֹ
שלּ ֹו וּבֵ ין ְּת ִפ ּלָה ׁ ֶ
חוק ּ ֵבין ִק ּיוּם הַ ּת ֹו ָרה ׁ ֶ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּאְ .וכַ ּ ָמה ָר ֹ
לְ הַ ָ ּק ֹ
ְ
ְ
שה ְונִ ְׁש ָמע ,הַ יְ נ ּו ּת ֹו ָרה
תו ִּב ְב ִחינַת נַ ֲע ׂ ֶ
שם יִ ְת ּ ָב ַרך לְ ִפי ַמ ְד ֵרגָ ֹ
עובֵ ד הַ ּ ׁ ֵ
שם יִ ְת ּ ָב ַרךִּ ,כי ּ ָכל ֶאחָ ד ֹ
הַ ּ ׁ ֵ
ו ְּת ִפ ּלָה ּ ַכ ּנַ"ל:
ֵיה ּנֹם
לו ַמר הַ ּת ֹו ָרה הַ זֹּאתִ ,ה ְת ִחיל ִמזֶּה הָ ִענְ יָ ן הַ ּ ָכתוּב ּ ָכאן ,מֵ ִענְ יַן הַ ּגַן ֵע ֶדן ְוהַ ּג ִ
ש ִה ְת ִחיל ֹ
[ב ֵעת ׁ ֶ
ְּ
ְ
מוַ ּ ,כ ּ ָכתוּב
שם יִ ְת ּ ָב ַרך ְּב ַע ְצ ֹ
של הַ ּ ׁ ֵ
ש ִ ּנ ְכנַס ְּב ִענְ יַ ן ּת ֹו ָרה ו ְּת ִפ ּלָה ׁ ֶ
ּשה ְוכוּ' ּ ַכ ּנַ"לַ ,עד ׁ ֶ
ְוצַ ַער הַ ּבו ׁ ָ
ְ
ְ
ש ּ ָכ ַת ְב ִּתי
ש ָעה ׁ ֶ
ש ָּג ַמר ּ ָכל הַ ּת ֹו ָרה הַ ּנַ"לַ .אך ְּב ׁ ָ
ּ ָכאןְ ,ו ַאחַ ר ּ ָכך נִ ְכנַס ַעל יְ ֵדי זֶה מֵ ִענְ יָ ן לְ ִענְ יָ ן ַעד ׁ ֶ
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

שישנו בישראל בכל כללות הדורות ,וא"כ כיצד הוא יכול לעלות ממדרגה למדרגה שכן צריך לזה בושה,
מו
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּא ְמ ַק ֵ ּים ּ ָכל הַ ּת ֹו ָרהְּ ,כ ֹ
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּאִּ ,כי הַ ָ ּק ֹ
מ"מ גם לו יֵ ׁש לְ ִה ְת ּ ַב ֵ ּי ׁש מֵ הַ ָ ּק ֹ
ְ
קובֵ ר מֵ ִתים' ְוכוּ' כי נתעסק בקבורת
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא ֹ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (סוטה יד' :).הַ ָ ּק ֹ
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
ֶׁ
ְ
ּש ָאר ִמ ְצוֹת
חולִ ים ְוכוּ'' שבא לבקר את אברהם לאחר המילה ,ו ְׁ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא ְמבַ ֵּקר ֹ
משה ,הַ ָ ּק ֹ
ְ
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דו ׁש
או ָתם ְ .וגַ ם הַ ָ ּק ֹ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא ְמ ַק ֵ ּים ֹ
שהַ ָ ּק ֹ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ׁ ֶ
שחָ ְׁשב ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
הַ ּת ֹו ָרה ׁ ֶ
ְ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא
שהַ ָ ּק ֹ
'מ ַּניִ ן ׁ ֶ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (ברכות זִ :).
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
ּ ָברו ְּך הוּא ִמ ְת ּ ַפ ּלֵלְּ ,כ ֹ
צון ִמ ְּלפָ נַ י ְוכוּ' שיכבשו רחמי את כעסי ,ויגולו רחמי על מידותי,
ִמ ְת ּ ַפ ּלֵל ְוכוּ' ,ו ַּמאי ִמ ְת ּ ַפ ּלֵל ,יְ ִהי ָר ֹ
ְ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא ְמ ַק ֵ ּים
שהַ ָ ּק ֹ
ואתנהג עם בני במידת רחמים ,ואכנס להם לפנים משורת הדין' .ו ְּבוַ ַ ּדאי ׁ ֶ
שלּ ֹו וּבֵ ין
חוק ּ ֵבין ִק ּיוּם הַ ּת ֹו ָרה ׁ ֶ
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּאְ .וכַ ּ ָמה ָר ֹ
ש ָראוּי לְ הַ ָ ּק ֹ
מו ׁ ֶ
ִמ ְצוֹת הַ ּת ֹו ָרה ו ְּת ִפ ּלָהְּ ,כ ֹ
ְ
שם יִ ְת ּ ָב ַרךִּ ,כי
של הַ ּ ׁ ֵ
תו ָרה ו ְּת ִפ ּלָה ׁ ֶ
שלּ ֹו – של הצדיק הגדול ביותר ,שאין לו ממי להתבייש ,לְ ֹ
ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶ
ְ
ּ'ת ִפ ּלָה' ּ ַכ ַּנ"ל
'ת ֹו ָרה' ו ְ
תו ִּב ְב ִחינַ ת "נַ ֲע ׂ ֶ
שם יִ ְת ּ ָב ַרך לְ ִפי ַמ ְד ֵרגָ ֹ
עובֵ ד הַ ּ ׁ ֵ
ּ ָכל ֶאחָ ד ֹ
שה ְונִ ְׁש ַמע" ,הַ יְ נ ּו ּ
(אות ט') ,שלכל אחד ישנה בחינת 'נעשה' ,שזו הדרגה שהוא כבר זכה להשיג ,ובחינת 'נשמע' ,שזו הדרגה
שעדיין נסתרת ממנו ,והתורה והתפילה של ה' יתברך הם בבחינת 'אין סוף' ,שהוא למעלה מכל הבריאה,
ועל ידי בחינות אלו של "נעשה ונשמע" זוכים לשמחה (ע' לעיל אות ט') ,שעל ידן באים לעזות דקדושה ,שבה
זוכים להתקרב לצדיקי אמת שבעת הרועים וכו' ,ולקבל מהם אמונה בתכלית השלמות (ובזה מקושרת פתיחה זו
לכל התורה שאמר רבינו אחר כך).270
ש ִה ְת ִחיל
[מוסיף ר' נתן ז"לְּ :ב ֵעת ׁ ֶ
ּשה
יה ּנֹם ְוצַ ַער הַ ּבו ׁ ָ
הַ ַּגן ֵע ֶדן ְוהַ ּ ֵג ִ
מוַ ּ ,כ ּ ָכתוּב ּ ָכאןְ ,ו ַאחַ ר ּ ָכךְ
ְּב ַע ְצ ֹ

לו ַמר הַ ּת ֹו ָרה הַ זֹּאתִ ,ה ְת ִחיל ִמזֶּה הָ ִענְ יָ ן הַ ּ ָכתוּב ּ ָכאן ,מֵ ִענְ יַ ן
ֹ
שם יִ ְת ּ ָב ַרךְ
של הַ ּ ׁ ֵ
ש ִ ּנ ְכנַ ס ְּב ִענְ יַ ן ּת ֹו ָרה ו ְּת ִפ ּלָה ׁ ֶ
ְוכוּ' ּ ַכ ַּנ"לַ ,עד ׁ ֶ
ש ָּג ַמר ּ ָכל הַ ּת ֹו ָרה הַ ַּנ"לַ .אךְ
נִ ְכנַ ס ַעל יְ ֵדי זֶה מֵ ִענְ יָ ן לְ ִענְ יָ ן ַעד ׁ ֶ
  מקורות ועיונים  

ַהּנִ ְׁש ַמע ּכָ זֹאת? ֲאבָ ל ּבְ ָאזְ נֵ ינּו ָׁש ַמעְ נּו זֹאת ִמּפִ יו ַה ָּקדֹוׁש
תֹורת ה' וְ לִ ְתפִ ּלַ ת ה' ַמ ָּמׁש,
ְּבעַ ְצמֹוִ ,מּפִ י זֶ ה ֶׁשּזָ כָ ה לְ ַ
וְ ֹלא ָהיָ ה לֹו ִמ ִּמי לְ ִה ְתּבַ ּיֵ ׁש ּכְ לַ ל וְ כּו'.

 .269כגון מצות תפילין בברכות (דף ו .).מצות ציצית
בראש השנה (דף יז.):
 .270כמבואר בקצור לקוטי מוהר"ן (סוף אות י"ז).
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"ן  ב ה רָֹוּת  אוֹ ת  אכ
ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר
כ

חו ָתם' ּ ַכ ּנַ"ל,
תו ְך ֹ
'חו ָתם ְּב ֹ
לְ פָ נָיו ּת ֹו ָרה זֹאת ,הָ פַ ְך הַ ָ ּדבָ ר ְקצָ תְ ,ו ִצ ָ ּוה ָעלַי לְ הַ ְת ִחיל הַ ּת ֹו ָרה מֵ ִענְ יַן ֹ
תו]:
שם ֹיו ֵד ַע ּ ַכ ָּונָ ֹ
ְוהַ ּ ׁ ֵ
או ַריְ ָתאּ ִ ,די זְ ִכינָ א
לָהין ְּב ַק ְד ַמיְ ָתא וּבַ ְת ַריְ ָתאּ ִ ,די ְצ ִבי ְו ִא ְת ְר ִעי ּ ָבן ו ְּמסַ ר לָן ֹ
רו ָמם הוּא אֱ ִ
ְמ ֹ
ּ
יַע ָמד לָנָא לִ יְ ִּמינָא ,לְ הַ ְת ִחיל ְולִ גְ מֹר
י
ד
ִ
נָא,
לָק
ָ
אֱ
ם
ד
ָ
קֳ
נָא,
ד
ָ
יְ
ים
נָר
ִ
ן
ע
כ
ְ
א.
ּת
ָ
ו
יע
נִ
צ
ְ
ד
ִ
א
ר
ָ
פ
ְ
ס
ִ
א
מ
ָ
י
לְ סַ ְּ
ֲ
ַ
ּ
ָרזִ ין ִע ּל ִָאין הַ ְ ּגנוּזִ ים ְּבסָ בֵ י ְ ּדבֵ י ַא ּתוּנָא:
   עוֹ טֶ ה אוֹ ר   

'חו ָתם
ש ּ ָכ ַת ְב ִּתי לְ פָ נָ יו ּת ֹו ָרה זֹאת ,הָ פַ ְך הַ ָ ּדבָ ר ְקצָ תְ ,ו ִצ ָ ּוה ָעלַי לְ הַ ְת ִחיל הַ ּת ֹו ָרה מֵ ִענְ יַ ן ֹ
ש ָעה ׁ ֶ
ְּב ׁ ָ
ְ
תו].
חו ָתם' ּ ַכ ַּנ"ל ,וַ ה' ֹיו ֵד ַע ּ ַכ ָ ּונָ ֹ
תוך ֹ
ְּב ֹ
מעט חרוזים ושבח לסיום התורות על ספרא דצניעותא ,ופתיחה לתורות על 'סבי דבי אתונא'.

רו ָמם הוּא אֱ ל ִָהין ְּב ַק ְד ַמיְ ָתא וּבַ ְת ָריָ ָתא – מרומם הוא אלוקינו מתחילה ועד סוףּ ִ ,די ְצ ִבי ְו ִא ְת ְר ִעי
ְמ ֹ
'ס ְפ ָרא
או ַריְ ָתא – אשר חמד ורצה בנו ומסר לנו את התורהּ ִ ,די זְ ִכינָ א לְ סַ ְּי ָמא ִ
ּ ָבן ו ְּמסַ ר לָ ן ֹ
ִד ְצנִ יעו ָּתא' – אשר זכינו לסיים את המאמרים המבארים את פרקי 'ספרא דצניעותא'ְּ ,כ ַען נָ ִרים יְ ָדנָ א,
קֳ ָדם אֱ לָ ָקנָ א – כעת נרים ידינו לפני אלוקינוּ ִ ,די יַ ֲע ָמד לָ נָ א לְ יַ ִּמינָ א – שיעמוד לנו לימיננו ,לְ הַ ְת ִחיל
מור ָרזִ ין ִע ּל ִָאין הַ ְ ּגנוּזִ ים ְּב'סָ בֵ י ְ ּדבֵ י ַא ּתוּנָ א' – להתחיל ולגמור סודות עליונים הגנוזים במאמרי
ְולִ גְ ֹ

הגמרא ב'סבי דבי אתונא' ,הכוללים את שאלות זקני אתונה ותשובותיו של רבי יהושע בן חנניה ,שיתבארו
לקמן בתורות כ"ג – ל"א.

