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שעור א'

בצלמנו

כדמותנו *)
"תנועוזלאלקים"( .תהלים (nffo

בפ' השלח (ל"ת ט"ב)" :ותמנעהיתה פלגשלאליפז בןשהצו" וברש"י
ז"ל" :להתקע גדולתו של אברהם כמה ה' 4תאבים לידבק בזרעה תמנע זו
בת אלופים היתה ,שנאמר ואתות לוטן תפנע ולוטן מאלופי יושבי שעיר
ה ,4מן החורי שישבו בה לפנים ,אמרה:איני זוכה להנשא לך הלואי
ואהיהפלגשע.

דברים אלה תמוהים הס לכאורה,איזו חשיבותישלנו בזה שתמנע
היתה תאבה להדבק בזרעו של אברהם ,שהתורה הק' תאריך לההריענו דבר
זה?**) ,והאם ה 4נגרע מערכו של אברהם אבינו לו לאהיי חשובבעיני
תמנע? הזקוק הוא אברהם אבינה ראש המאמינים ,שהקב"ה ידעה אהבו
וחבבו ובחר בו ובזרעה להסכמתם שלבני אדם פחותי ערך? ואף אם נמצא
איזו תועלת בידיעה זה שאנשי העולם התיחסו אל אברהם אבינו ואל זרעו
בכברי והערצה ,הרי דבר זה מפורש בתורה כמה פעמים,כי גדול ה 4כבוד
אברהם וכבוד יצחקבנובעיני אבימלך מלך פלשתים,ומלכי צדק מלך שלם
הוציא לחםויי
ן וגו' ויאמר ברוך אברם לאלעליון וגו',ובני חת אמרו לו
נשיא אלקים אתה בתוכנה ורבותינו נ"ל דרשו על הכי "אל עמק שוה הוא
עמק המלך" (לך לךי"ז,י"ר),",צההצוו שם כל האומותוהמליכו את אברהם
עליהם לנשיאאלקים ולקצין" (רש"י שם) הרי כברידענו מהגדול ה 4שמו
*) נאמר ביום נ' כ"ט כסלו תרפ"ו ונרשם ע"י הגה"ק ר' אברהם יצחק זצ"ל
ויבל"ח הרב ר' אליהו מאיר כלאך ,שליט"א.
ק
י
ר
הוא מכם" :אין
**) עי רש"י האזינו (ל"ב ,מ"ג) על הפ'כי לא דבר
לך דבר ריק בתורה ,שאם תדרשגו אין בו מתן שכר .תדע לך שכן אמרו ואחות
לוטן תמנע אדם היתה פלגש וגו' ,לפי שאמרה :איני כדאית להיות לו לאשה,
שלואי ואה.4פלגשו וכל כך למה ,להודיע שבחו של אברהם שה 4ולטשים ומלכיש
להדבק בזרעו" .הרי שכל אריכות הדבריםהיאכדי להושיענויריעהזו.

סהשצי*

0ה*שרכת4

ח
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בגויים; ומהתוסיףלנוהידיעה שגם תמנע כבדה אותו ותאבהלידבק בזרעוד
וגדולה מזו כבר דרשו חז"ל,כי הגר בת פרעה היתה ,כשראה נסים
ושנעשו לשרה אמר" :מוטב שתהא בתי שפחה בבית זה ולא גבירה בבית
אחרש (לך לך טז' ,א'),הרי שבת מלך ממש רצתה להיות שפחה  -לא רק
פלגש -בבית אברהם ,וא"כ מה חדשהלנו תורהבידיעהזו שתמנע שהיתה
בת אלופים ,היתה פלגש לאליפז? ועוד יותר קשה בידענו מי היתה תמנע
זה ממזרת וממשפחת פסולים וממזרים,כפי שדרשו חז"ל (רש=י שם) וא"כ
מה נחשבה הסכמתה של זו שהתורה הק' תאריך כ"כ בספור הדברים .נפלא
.

הדבר ותמוה!

הנה ראוי להתבונן בתפלותינו שאנו מתפללים" :עשה למען שמך",
"למענך עשה ולאלנו" .ומשה רבנו בתפלתו ה" אומר" :למה יאמרו מצרים
ברעההוציאם"" ,ושמעומצריםוגו' ואמרומבלתייכלת ה'"",פןיאמרוהארץ
~שר הוצאתנו משם מבלתי יכלת ה,עוגו'.
ולכאורה תפלה כזו בלתי מובנת היא ,האסיש צרך להזכיר להקב"ה
את חשבונותיה מה שדרוש לכבודוית' בעולםן

אמנם כלענין התפלה קשהלהבין וכבר הקשורביםאיך נוכל לשגות
את רצונוית' ,אלא כך נסדרה הנהגת הבריאה שלפי מצב האדםולפי מדת
הכרתו בגדלות הבורא ובחסדיוהמרובים והשענועליהם ,הלהעליו ברכת ה'
לחסדה ולכן כשמעורר האדם בעצמה ע"י תפלתו ,את הידיעה והרגש,כי
ביד ה' הנהו וממנוכל תקותוורקעליוישעההרי הוא מגבירעליו בזה את
"סדי הל ,מתרומם הוא לאוצרות שפע הברכה ,המשפיעים עליו ומשביעים
אותו רצון .נמצא שהשנוי הוא בנו ולא ברצונוב"ה .ובזהנביןענין התפלות
לבאנו פונים בהן אל הקב"ה בבקשת חוס נא ,רחם נא וכיו"ב ,אבל תפלה
נזו ,שהיא רק חשבון פשוט,כי אין כדאי לשמו יתברך ולכבודו שיתהלל
ח"הכי למה יאמרו הגויים ,אי' אלקיהם ,דבר זה ,הנוגע לחשבונותיו של
הקב"ה בהנהגת העולם ,מהיתן ומהיוסיף אם נזכיר זאת לפניו? הלא אם
באמת כדאי הדבר ויש צרך בזה לכבוד שמה שזוהי תכלית הבריאה ,בטת
.יעשה זאת גם בלעדי בקשתנה ומה תועיל בזה תפלתנו?
ברם דברים אלה תמוהיםבעינינומפני שאנו מרגישים רק את הרושם
שפועלתכל התעוררות בנפש האדם עצמוואנויודעים,כיכלידיעה המתגררתומתחזקתאצלופועלת את פעולתהעל הלך מחשבותיוודרכיחייה אבל באמת
(ל העולמות עם אלפי רבבות עניניהם מקושרים עם נפש האדם ,שהוא
המפתח שלהבריאה ,ועלפי מצב נפשו מתנועע"ם כן כחות ההשפעה מלמעלה
?מטה,כי אתערותא דלעלא באתערותא דלתתאתליא 1ולכןכל רגשהמתעורר
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באדם ,מתעורר לעומתו רגש זה בכל העולמותהעליונים מתחלתם עד סופם
י
אם הרגש הוא טוב,
רגש זה מתעורר בכל הבריאה וסטרא דקדושא

הרי

וחי

מתגברת ,ואם מתעורר 1ר רגש רע ח"ו ,הרי זה הרג* מתעורר וחי בכל
"עולמות וסטרא אתרא מתגברת.וזהו באמתגםכןעניןהתפלה,כי כשמתעורר
"אדם בתפלתו ומתחנן אל ה' ,מתעורר רגש זה בכל העולמות וכל הבריאה
שרגשת בצערוורחליעליון המושפעים בבריאה מתעוררים לחמולעליו.
ואםכי כל אדם בהתעוררות רגשותיוישלואיזו השפעה על התעוררות
כהות הבריאה בכללהבין לטובבין למוטב,הרי ביהוד השפעתו גדולה בנוגע
לשפע ברכת ה' ,או ח"ו להיפך ,המגעת אליו מלמעלה מהעולמות העליונים,
אשר אתם מקושר שורש נשמתה

וכמו כן גם תפלת "למה יאמרו הגויים" אינה הוראת חשבון ,שאנו
מצביעיםעליו כביכול להקב"ה,כי באמת כלפיקובייה בעצמו לאשייך כלל
"רצון שכבודו בל יתחלל  ,)4ובכללאי אפשר שרגש המורגשלנו ימצא אצלו
?ת' ,וזהו שאנו אומרים" :קדוש ,קדוש ,קדוש" מובדל ומופרש הוא מכל
הענינים שיש לנו בהם שום מושג וציור ,וכל מה שאנו מדברים משמותיויה',
הוא רק מעניני הרצון האלקי הניכר לפנינו בהנהגת הבריאה") .ולכן כל
"חשבונות שאנו מזכירים בתפלותנו להזהיר על כבוד שמים ,הוא רק כדי
ובע"י התעוררות רגש זה של בקשת כבוד ה' בנפשותינו ,יתעורר אותו הרגש
בשרשי ההשפעה של הבריאה.כי בהתברר לנו החשבוןכיענין זהיכול ח"ו
לגרום הלול שם שמים ,ובהתעורר בנו הרצון ששם שמים בל יתהלל,הרי וה
ההשבון והרגשחייםוערים בכל העולמותוקימים בכל חלל הבריאה ורגש זה
של "למה יאמרוהגויים" מתעורו' ומתגבר בשרשי הבריאה העליונים ,ומשם
מגיע השפע העליון ופועל ששם שמים לא יתחלל.
ולפ"ז ראוי לדעת,כי גם תפלת "למה יאמרו הגויים" צריכה לצאת
ברגש של בקשהותחנונים.כי כמו שבתפלת "חוס ורחםעלינו" ,אנו מתחננים
אל אבינו הרהמז שיתוםעלינו ,כמוכן כשאנומזכיריםענין קדושת שמוית',
איןזו הזכרה גרידא ,שכבוד שמים דורש זאת ,אלא תפלהותחנוךהוא,שצריך
ומיצא מעומק הנפש.ולפי המדה שיתעוררזה הרגש באדם ,לעומתזהיתעורר
בכל חלקי הפריאה .וכל מה שיארגש האדם ~kr.ויתחנן *יתקדש שם שמים
ובכל ייסו
ף שיתרבה כנוד ה' ,באותו התועף יתגבר הרצון .בעולמות

לבבי

*) עיין שעו"דנחיי העולמות".י .
*)4

ע1י 1שעו"ד "כי כל בשמים ובארץ"צ:
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העליונים תשפיעו שפע הטוב ,שימלא רצון זה ,הנמצא בהנהגת הבריאה
הצליונה ושנתעוררע"י האדם.
נמצא,בספריםהקדושיםבפי) הכתוב "תנועז לאלקים" (תהלים מ"ח),
דהיינו שהאלקותכביכול מקבלת כח ממעשיבניאדם.ורגיליםאנולהבין זאת
בתור מליצה,כי בהיות חפצוית' להטיב עםבריותיה ובכל זאת מצא לטוב
לקבוע שכר לשומרי מצוותיו ועונשלעוברי מצוותיו ,נמצא שרק בשמרו את
מצוות ה'יתקיים רצונו ית' להיטיב לו,והרי הוא מוסיף בזה כח לאלקים
כביכול שימלא רצונוזה .אבל באמתאיןזו מליצה ,אלא שבאמתניתן לאדם
הכח לתתע"י מעשיו עוז לאלקים,כי בהנתן לו כח הבחירה ובהיותו הוא
המפתח של הבריאה ,הרי בכל מעשה שהוא עושה,בין לטוב בין למוטב,
מתעורר זה הענין ומתגבר ע"פ חקי סדר הבריאה בכל העולמות ומגיע ער
שרשי הבריאה והשפעהאלקי.ולפי מה שפעלבעליונים ונתןעז לאלקיםע"י

אתערותא דלתתא נשפעת אח"כ ההשפעה מלמעלה למטה ונותנת עוז
ותעצומות לעם.
והנה זאת ההשפעה מלמטה למעלה באה לא רק ע"י תפלה ותחנונים
אוע"י מעשההמצוות,אלאכל מחשבה ,רגשוידיעה,הנולדים באדם ,מתעוררת
לעומתםידיעהזו בכל העולמות.וכןידיעה הידועהלו לאדם מכבר ,אסהיש
מתבהרת אצלויותנו הרי היא מתבהרת יותר בכל הבריאה ואותה הידיעה
פועלתיותר את.פעולתה למעלה ונשפע השפע מלמעלה למטה עלפיבהירות
ידיעה זה וכל מה שתתגברהידיעה המבוררה לו למדי ,בהתעמקו בה יותר
ובהכירו אותה ביתר תקף,הרי אותה הידיעה מתגברת בכל העולמות .אט
טובה ואמתיתהיא,הריהיא משפעת למעלה והסטרא דקדושא מתגברת ואם
היא ח"וידיעה הגורמת תלול ה' ,הרי זו הידיעה מתעוררת ומתגברת בכל
העולמות ומביאה הפסדופגם ונותנת כח לסטרא אחרא להתגבר:
,
ם
ל
ו
ע
ה
וידועבידרכו של אדם הוא ,שבראותוירא ה /כבבדבעיני
הרי
זה מעוררבו רגש כבות ואע"פ שהוא בעצמויורעוומעריכומבלעדי הסכמתם
של אחרים ,בכל זאת אי אפשר לו להשתחרר מטבע זה המוטבע באדם.
שבראותו צדיק נכבד ונערץבעיני אחרים ,אף אם הם פחותי ערך ,גם הוא
מרגישיותריקרוכבודאליםולהפך בראותו אותו נבזהבעיניהם,מבלי משיט
יצל כבודו גם בעיניו .ולכן לא חסה התורה להרבות בספורי גדולתו של
אברהםאבינועליו השלום,איך כבדוהו ורוממהצבני דורה מלכי צדק מלך
שלם,ובני חת ,אבימלך מלך פלשתיםופיכול שר צבאו,כי קטעהזו לא רק
ומפרכה את כבתקבעעיבניפדהאל,אלחשאותה קטעההטחוהרגשהמתעורר
על הרהפועלים פעולתםבכל השדלדלתוכלהביישהיתלה אומרתכבודלצדיק
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מדהן ה' ,וע"י זה מתגברת סטרא דקדושא ונותנת שפע קדש בכל העולש
ועדיין לאוילנובזוג אלאמבנון שאחרי ארבעהדורות נמצאה תמנע מבנות
השף בתאלופים ,שהיתה רחוקה מדרכו של אברהםאבינה ואעפ*בה" שמו
כ"כגדולבגויים ,עד אשר ה" חשובבעינה להדבק בזרעהאפי'להיות פלגש
לאליפז ,האריכה התורה בזהוהודיעהלנו למען הרבות כבודובעינינה ואף
שלפייריעת אאמת הסכמתה לא מעלה ולא מורדת ,מ"מ בהתחשב עם בחות
הנפש,שבידיעהזו מתעורר רגש הכבוד לאברהם ביותה בהזכר שובכבודו
שלהצדיק באור חדש ,שלא רק בדורו כבדוהובני אדם ,אלא אחרי ארבעה
מורות ה" גדול שמובגויים כדאי הוא ללמדנו ולהודיענוידיעה זה אשר
אינה כלהבנו אלא מתחזקת ומתגברת בכל הבריאהוכולה אומרתלוגדולה

עבוד.

ועדכדי כך התחשבה התורה עם רגש זה ,שאע"פ שגופי תורה נתנו
ברמיזה ,לא תסה כאן להאריךולהוסיף פרשה שלמה אדות משפחות ההורי,
ש"לא הוזקקהלכתבלנוכלזה אלאמפני תמנע,להודיעגדולתר של אברהם4
(ו,צ=י שםל"וכ"ש) וזה רקכדילהגביר את אותההידיעההידועהומבוררה
כבה באשר כל מה שתתגבריותר תתגבר בזה סטרא דקדושא בכל העולמות
וכל צנורותלההשפעהיקבלו כתיותרגדול לתת כבודלצדיק.
רבינויונה בס' שערי תשובה (שער ג' אות קמ"ח -קנ"א .ואות ס')
מרבהלהזהירעלהעון החמור של כבוד הרשעים ,כשמהללים אותם רמדברים
בשבחם,יבזהגורמיםשילמדו ממעשיהם הרעיםושיתחברולהםויש בכבודם
חלול התורה והעבודה והוא העון המכלה מנפש ועד בשה והנהלפי פשוטן
שלדברים אנו רואים את ההפסד הרב שיש בכבוד הרשעים לפי טבעבני
אדם וכחות נפסס ,אבל באמת עוד יותר רבה רעה זגכי מלבד מה שהיא
מרוממת קרנם בעוה"ז וגורמת שילמדו ממעשיהם ,הרי היא מגברת כבוד
הרשעיםבכלהבריאהכפי מהשירגישובני האדםבעולםהתחתון.ולכןחובתו
של בן ישראל הוא אפוא לגנות עושי רשעה ולהשפילם עד עפר למעןקרני
ישעים תגדענה ,ולהשתדל בכל יכולתו ,לדבר בשבחם של צדיקים ולספר
בכבודם ,שבזהירום כבודם לא רק בעולם הזה אלא בכל הבריאה תרוממנה
קישוא?דיק.
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בהמות של אחרים,כי גם בשל עצמםיש להם עבדיםובניביתירעואותנע
אלא שעשרם במקנה כףוהי' להם עושר ועבודה רבה מאד במקנה רב אשר
(להם,כי לא רצה להזכיר רק לכבוד" (בראשית סעו .ל"ב) .ולכאורה הרבר
תמוה ,איך זה יתפוס מקום ענין כזה בדעתם של יוסף ואחיולקי גדלות
הכמתם והכרתם את האמתן וכי באמתיש להתפארולהתגאות בעושרונכסים
והאם חרפההיא לאדם כשהואעני ורועה אצל אחרים? ידוע פתגמ העולם
"אין חרפהבעניות" .אמנם אצלאנשי העולם רק פתגם הוא,כי ס"ס רתוקים
אנו מהכרת האמת ,אבל קדושיעליון כמותם ,שבטי ",היתכן שהם יתחשבו
צם דברים כאלהותהייבעיניהם תוספת כבודאוגרעונו כשהאדם עשיר הוא
או דל? וכי תעלה על דעתנוכי נפל בעיניהם במשהוכבווי יעקב אביהם
כשרעה את צאן לבן ולאהיולועדיין צאן ובקר ועבדיםובני ביתשירעו
אותם? ואם נאמר שכונתו היתה להחשיבם בעיני פרעה,כי לא היתה לו
הכהת וו והתחשב עם רברים באלה ,הלא רואים אנו מכל המשא ומתן
שה" לו עם יוסף שגם פרעה איש רם המעלה ה" שהרי מהכירו מיד את
גדלותו שליוסףכיאין חכם ונבת כמוהו ,רואים אנו את גדלותו של פרעה,
רוהב לבו ותקף דעתה והרי אותו מעשה עצמו שגדל אתיוסף והמשילו על
עמו ,מעיד עד כמה לא התחשב עם עשירות,כי החליט למסור רסן המלוכה
לעבד,היוצא מביתהאסורים ,טרםעודידע אתמולדתו ומשפתתהכי בהכרתו
הכי בהירה במעלותיו של יוסף ,החליט בדעתו הכבירה,כי לו ואתה מלוכה,
ואם כן קשה להבין למה ה"לוליוסף להשתדל להודיע לפרעה,כייש להם
מקנה ועבודה רבה.
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בהכרה ברורה מהי הגדלות האמתית ,אעפ"כ ,כל זמן שהוא לבוש-בחומר,אי
אפשרלו להשתחרר לגמרי מרגש זה המוטבע באדם ,להגרר במדת מה אחר
טבלאנשי העולם ,להרגיש רגש של כבוד לאיש מצליח עתירנכמין,,ולהיות
העני נקלהבעיניהם.ואף אםיכיר אתחשיבותו שלהעניויכברהו מאדבשביל
'

חכמתו ומעלת נפשו ,בכ"ז עמוק עמוק בנפשו תופס מקום גם רגש זה של
פחיתות כבודו ,מפני שהואיני
 .ויוסף הצדיק ,ברצותו שיקרובעיני פרעה
ויכביש מאד ,רצה לעוררבו רגש של כבודגם מנקודה זה שיחשבםלעשירים
'אנשי מקנה.
אולםכפי שנתבארלנו עתה נוכללהבין,כי.לא רק להנאתם שלאחיו
דבר כה אל פרעה למען יכבדם ויקבלם בסברפנים יפות ,אלא רצהלהגדיל
כבורם בעיניה באשר כל רגש המתעורר באדם מתעורר הוא בכל העולמות
ופועל שם שתשוב ההשפעה מלמעלה למטה,כפי הרושם שנעשה שםע"י רגש
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יב

ן חשובהיהבעידוכל מקצת רגש שלכבודשיתרבהלאחיוהצדיקיה
זה,ולי
ורצה~נירגיש פרעה יקר וגדולה בכל קירות לבולבני ישראלינושאי דגל

~אמונה בשם ,ויקבלם בלבוד גדול ,שבזהירום כבודם בכל הבריאה ותגבר
ההכרה בכל העולמות,כילצדיקנאוה תהלות
ומלבד הטעם ,שבזהירום כבודהצדיקים,יש עוד טעם חשובלהזכיר
ישרם וטובתם של צדיקים,כי בזה מתראה כח הטוב והצדק,כי הלא טבע
האדם הוא שבראותו צדיק נעזב הוא מרגיש קושיאואי-הרמוניי בהנהגת
העולם,ואףשידענוכי שכר מצוהכהאי עלמאליכאועולם הגמולהוא בעתרה
בעולם הנצחיי ,אעפ"כבהיותעניני עולם הזה קרובים להרגשתנו מרגישים
אנו קפוץ הצדקבראותנו אתהצדיק סובל ושםשמים מתחללבזה.ולעומתזה
בראותנו את הצדיק בגדלו ותפארתנו בעשרו וטובו ובהיות בבור צדיקי6
מרומם בעולם הזה ,מ"אשרת בהרגשתנו דרך הטוב ,והאמת מתגברת ושם
שמים מתעלה.וזה הרגש של קדוש השםאוחלולו ח"ה לא רק שמתעוררבנב
אלא באותה המדה הוא מתעוררבכלהבריאה.ולכן לאד"הידיעהעצמה שטוב
לצדיק; אלא צריך להזכירו תמיד באופן כזה ,שיאמרלוכבוד ויקה וכל מה
שתגבר הידיעה אצל המדבר והשומע ,יגדל בזה כברדהצדיק וכבודסוסים
יתעלה.ולכןיוסףהצדיקבהזכירו אתאחיושבטיי /לא רצהלהזכירםבאופן
שישמעכאלו הםעניים ,אלאהזכירםבאופןשישמעכבודם ועשרםעלשפתיה
שבזה תגברידיעהזוכי ה' משלם שכרטובליראיו וקרנם חרוטבכבוד.
והנהלהבין אתענין ההשפעה הזאת מלמטהלמעלה,עלינולדעת שכל
הכחותוהינעיםהנמצאים בנפש האדם ,שרשם הוא בעולמותהעליונים ,שגם
שם נמצאיםענינים וכהות אלה ואףכי הם במעלהיותרעליונהלאין שעור
וערך ,אעפ"כיש להםיחסזהלזהוענין אחדהוא ,שנשתלשל משרשו מלמעלה
מעולם לעולם בדמותואופןהמתאימים לעולם ההוא ,עדשהגיע לעולמנו אנו
בדמותזו המתאמת לה אבל בעצם הדבר הכל אהד הוא .נמצא שכל כחות
האדםועניניו מתקשרים ומתאחדים עם הכחותהעליונים האלה ולכן כל כח
המתעוררבנפש האדם פועל הואגט בשרשוהעלית מם שם מתעורר ומתגבר
אותו הכח*).
ובזה נראה לבארענין אחד נעלה מאד.
כתוב "ויאמר ה' נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" .והנה כל המפרשים
נלאו למצא פשרענין צלם ודמות ונאמרו בזה כמה פרושים .וכמדומהלי
שאפשר לבאר;כי צלם הוא בענין האבריט ותבניתם ,ודמות היא מתכונת
') ביתר באור נתבארענין זה בשלשה שעודי דעת"כי כל בשמיםובארז".

יד
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מרגשתןוכחות נפשו של האדם .מרשהאנילעצמי לאמרפירושזה ,אף שלא
.תתפרשכןבדברי הראשונים t~fftכי מאחרשרבוהמהלוקותונאמרופירדיים
נצוניםעלהחלוקשבין צלםודמות,נראהליכיגםע"פדרכם של כמהמפרשים
יש מקום לומר שכןהוא באורהדבר.
ידועע"פ הכמת אמת,כי מערכתכללהבריאהומדות הנהגתהמסודרות
השיגמתשעור קומה של האדם,וצלפי מתכונתכל אבר ואבהשישלולאדם,
נמצא דוגמתן במעלה רוחנית נעלה ונפלאה ,בשרשי הבריאה לפי ענינם
שאלקקוע"יהעשנים האלה ,ע"פ מהותם שם ,מתנהגתכלהבריאה .תהוענין
"בצלמניהכי האדם נברא בצלםאלקים,דהיינו בצלם ה"שעור קומהן שורש
מהנהגה האלקיח .ובמוכן כלעניני התעוררות הכחות הרוחנחם של האדם,
אין מציאותם רק באדם עצמיו אלא כל אותם הענינים נפצאים במערכת
"הנהגה הבלקית ~ tffמהות עולמם שם .וכל רגש וכה המתעוררים באדם,
"ותוהענין ממשישנו בכל העולמות ע4פ מהותם ,חהוענין "כדמותנו".כי
ימותו הרוהבת של האדט היא ג"כ כדמות ההנהגה החלקית ,באשר כלל
"נהגת הבריאה נערכה ונסדרה דוגמת האדםוכחותיו .ואףכיעניניהם שם
יחוקים מאדמעניני האדם פהוקדושיםונבדלים הםמעולמנו מרתק רבלאין
ופעורוערך,בכל זאתישלענינים אלהאיזהיחסודמיוןלענינינופה.ובדוגמת
ופה שמצינו בתורה הקדושהיד ה',עיני ה /שאף שבאמת רחוקיםהענינים
ההם.תכליתהרחוקמענינינופה ,מ"מישאיזהיחסוערךעלפימערכתהבריאה
ן זה הנקראבפינוידועין .וזהו מפני שבאמת לפי שורש הענינים שם
יעני
אחד להם .ולא שנאשרכן בתור משל ומליצה אלא שמות עצם הםלענינים
ההםהעליונים ושםהיא מציאותם האמתית ,אלא שאותםהעניניםמצטיירים
בכל עולםלפי מהותו ונשתלשלו לעולמנו אנו בצורהזד המתאמתלו .וכבר
בארנו בארוכהונתנואיזה מושגליחסשביןעניניםרוחניים.נשגביםלעניני
החומרהפשוטים')וכןהואבעניןדמות,בכחותנפשו שלהאדםורגשותיהכי
 02הםהם אותםהענינים עצמםהנמצאיםוהמתעורריםבשרשיהבריאהובכל

העולמות -בבלעולםלפימהותנוכי האדם נברא בצלם ובדמוה של ההנהגה

העליונה.
ובזהנבין בע"הענין נפלא ותמוה מאד אשרשנים רבותעמדתיעליו
%אידעתיפשרו.
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ן שעו"ד .נשמת התורה";
*) עיי
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הוא .אמנםישיבו על זהכי נאמרכן לשבר את האזן כמו שבארוחכמינו
הרבה מקראות שבתורה ,כמווירד ה' ,ויחה אף וף ,או לשונות של הגשמה,
כמויד ה',עיניוה,קולו כקול המוןמים רביםוכיוצאבזור אבל באמתאין
זה מספיק כלל,כי כשהתורה מספרתאודותאיזה מעשה,המצטיירלנובציור
גשמי ,אפשר שתשתמש בלשוןבני אדה ,באופן שנקללנויותרלהבינו ,אבל
כאן מספרתלנו התורהענין שלםשאינומתאים ח"ואל האמת,ואיןלנוצרך
בזהכלל,כי למהלנולציירלנו את ענשם שלדורהמבולבאופןשהשייתנתש
על
אק'החום,ויקילב'%ל'ל-"?%5הלא נדעכי הקב"ה עושה משפם
"
ז
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ני"כך"בושי.את%י8%ו;שההשיום~ע"רשעתםיענשהולמהלנובל
מספור שהקב"ה נחם על אשר עשה ויתעצב אללבו1
אבלכפי שנתבארנדע,כי כמו שבאוץ נמצא כתורגש כזה; המביאו
לידי מעשה,שינקיי
ם.מעושילרע ,כמוכןיסדה"קב*ה את כלהבריאה,שיעשו
ויפעלועניניהם ע4פ התעוררות כתותכאלה .ואמנם כןהיתה כאן התעוררות
ישל רגש נחמה ועצבות בשרשי הבריאה ,ושפיר נאמרוינחם הן ויתעצב אל
לבה כלומר ברצון האלקי ,שיש לושייכות עם הבריאות נתעורר רגשכזה.
כי כן סדר הקב"ה מתהלה את מהלך השפעתו האלקיח ,שיתעוררו בה אותן
הרגשות ואותם הכחותהנמצאיםבדמותוהרוחנית של האדם,כיבצלםאלקים
ובדמותו עשהאתהאדם.
כמובן אל לנו לצייר לנו את התעוררות הכחות העליונים בשורש
הבריאה ובהאצלת אורה' ב"הבבריאהבציור פשוט,כפי שמורגש אצלנגכי
כמו שמבוארלנוכי "צלמנה ,שהוא על שםאבריו של האדם,וכןכלהענינים
הגשמיים שבעולמנו רחוקים תכלית רחוק מאותםהענינים שבעולם שלמעלה
המנו ,ומה גם באור הנאצל ממנו ית' ,הנקרא בשמותיו הקדושים ,כמו כן
"דמותנו" ,שהוא על שם דמותוהרוחנית ושארהעניניםהרוחניים שבעולמנו
דחוקים בתכלית מהענינהפ הנשגבים ההם .ואעפ"כ הואאותו הענין.עצמג אלא
שמצטיירלפי העולם ההוא באופן קדוש ,מובדל ומופרש,שאיןלנו בזה שום
ציורומושג.
ואפשר לבאר בזה מה שבארו חזקל ענינים רבים בתורה ,שנאמרו
לשבר אתהאזן (41י רשא יתרו י4ט י4ח ועת) .ולכאורה קשה להבין למה
אמרו לסבר אתהאזן ,הלאיותרנכון לומר לסבר את הלב ,כמושמצינו בכמה
מקומות ,שסברא היא בלב*) ואיזו סבראיש באזןז הרי האזן' שומעת אבל
לא סוברת .והלב והמות הם הם כלי הרגש והמחשבה ,הרגש הוא בלב
*) עיין רש"י ב"בי"ב ע"ב ד"הולאו טעמא קאמר.

(הרושם)

טז
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והמחשבה במח ולדעת קצת חכמים ג"כ בלב*) .אבל באמת דקדקו תכמינר
לזמר בזה שלא נאמרו ,אלא לסבר את האזהכי נמסרולגו הדברים בתורת
באופן,,שתוכל האזן לשמוע ולקבלם במושג המלים לבו; שזהו ענין סברת
האזה אבל ח"כ קלבו של האדם ומחשבתו יסתברו במושגים אלה.כי בשום
אופן לאיתנולנוהמליםוהבטויים האלה שוםציורודמיוןבענינם הנכון של
הדברים הנשגבים ההם ,ונאמרולנו רקכדי שהאזן תקבלם בלשון המסתברת
לה,אולם.בהגיעהידיעהללב,אסורלנולתפוס אותהכפי מושגלשוןזו שקבלה

האזן..

אין זאת אומרת שבאמת ענין אחר הוא,בי כבר נתבאר לנובי בל
השמות האלה,שאנומכנים בהם אתעניניעולמנופה,אםאותם השמות עצמם
של אותם הענינים ומבעולמות הבי לבוהים ונשאים ,ולא עוד ,אלא אדרבה.
השם הזה הוא בעוקר;"נכון והמכוון אל הענינים שבשורש 'הבריאה ,ומה
שאנו משתמשים באותט השמות בנוה לעניני הרוח והחמר שכעולמנו הוא
יק על דרך ההשתלשלות ,שנשתלשלו אותם הענינים מלפעלה למטה עד
שהגיעולעולמנואנובצורהכ,ו"רהוקהתכליתרחוקמעגינם האמתי בשרשטנ
ומ"מכיון שהאדםאין לו מושגבענינים שלמללה מעולמוואינויכול להביך
את כוונת השמות הללו ,רק ע"פ עניני עולמו הוא ,דקדקו חז"ל לומה
שהדברים שבאמרו לנו בתורה נתנו רק לסבר את האזן ולא לתת לרגשגר
ומחשבהנו להסהצר במושגיה
,שאיןלנובזה שוםציורודמיוןכלל.

בעמדי בענין זה עלה עלרעיוני באורבענין אחד נעלה שישלואיזד
שייכות לענינינו.
בגמ' חגיגה דף ה' ע"ב אמרוחכמינו בבאור הכתוב" :ואם לא תשמעוה
במסתרים תבכה נפשי מפני גוה" (ירמי'י"ג) "אמר רב שמואל גר איניא
משם" דרב ,מקום יש לו להקב"ה ומסתרים שמו .מאי מפני גוה אמר רב
שמיאל בר יצחק :מפני גאוותן של ישראל שנטלה מהם ונתנה לעובדי
כוכבים ,רב שמואל ברנחמני אמר :מפני גאוותה של מלכותשמים שנטלה".
ופריך"ומיאיכאבכי'קמי' הקב"ה ,והאמררב פפאאיןעציבותלפני הקב"ה.

.
) ידוע ,כי הלב עצמו ,אינו אלא מבונה ,המניעה את מרוצת הדם בכלל
האבריט ,וכל הרגשות והמחשבות ושרשי התנועה וההרגשה מקורם במח .אולם
גם זה ידוע ,כי רגשות האדם באלם לידי בטוי בדפיקות הלב והוא מגיב על כל
התעוררות שבנפש האדם ,ולכן כנו הכמינו את הרגש המעורר את הלב בשם רגשות
הלב' אע"פ ששורש כל הדברים הם בטח.

(הרושם)
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שנאמרהוד והדרלפניועוז וחדוה במקומו"ומשני "לא קשיא האבבתיגואי
הא בבתיבראי".
ופירש רבנו חננאל" :בבתיגואי ליבא בכיי ,אבל בבתי בראי איכה
בכה .ומקום הנקרא מסתרים בבתי בראי הוא" ,אבל רש"י נול פירש בהפך.,
דבבתיגואי איבא בכר ,דכתיב "במסתרים תבכה נפשי" ובבתי בראי ליכד
בכ" .והנה מפשטות לשון הגמ' משמעכפיי רש"י ,דמסתרים משמע יותר
אבתי גואת וכן מקושית הגמ' "ובבתי בראי לא והכתיב :ויקרא ה' צבאות
ביום ההוא לבכי ומספד וגר ,ומשני שאני חרבןבית המקדש דאפילו מלאכי
שלום בכו" משמע ג"כ

ליכאבכי' .ואמנם ר"ה מתקן הגרסא,

פשוטן שלדברים מסתבדרביבםתייובתרראכיפי'רש"י .ולכאורה קשהלהבין ההבדלאבביי
ך

בתיגואי דאיכא בכי' לבתי בראי דליכא בכ" .אבל באור הדברים הוא כפי
מה שבארנו ,שההנהגה העליונה נסדרה באופן כזה ,שכל מעשי בני א;.מ
ומחשבותיהםפועלים פעולתם בכל העולמות,וכל רגש המתעורר אצל האדם,
מתעורר מיד לעומתו אותו רגש בכל עולםלפיענינו ,וזהו סדר הנוהג תמיד
בלי שוסשנויובלי שום עכוב כלל,ואין הבדל אם הוא רגש טוב או לא,כי
אף אם יתעורר אצל האדם רגש רע ח"ו ,אותו רגש מתעורר בכל העולמות,
בלי שומ עצבונן אלא בעוז וחדוה,כי זהומלוי תפקידו של כל עולם ועולם.
ולו היתה באה תגבורת הטוב בשמחה יותר מתגבורת הרע ,הי' זה מכריע
בבחירת האדם לבחור בטוב ולא הי' כף המשקל בשוה .ולכן זה לעומת זח
עשה אלקים ,כולם כאחד פועלים פעולתם במכונת הבריאה בלי עצב ובלי
שום מפריע .וכמו שמעשי הצדיקים ומחשבותיהם הטובים מעוררים תגברת
הטוב,כמוכן מעשי הרשעים ותחבולותיהםמגבירים את כחהרע.וכל הכחות
ששים ושמחים לעשות רצון קונם וממלאים את תפקידם בעוז וחדוה .אולם
זהו רקבבתיבראי ,אבלבבתיגואי ,בשורשהבריאה ,בכתרהעליון ,במחשבה
העליונה ,שמשם נצטמצם ענין הבריאה ,שם נמצא הרצון העיקרי הרוצה
בתכלית הטוב ,ולשם אין מערכת הרע מגעת כלל ,ושם יש שמחה בכבוד
הצדיקים ובכה ועצבון ,כשמלכות שמים ניטלת וכשגאוותן של ישראל נתונה
לעובדיכוכבים.
וביותר יתבארלנוענין זה עלפי מה שבארנו*) אתדברי חז"ל על
הכתוב "והארץ היתה תוהו ובוהו" ,אלו מעשיהן של רשעים "ויאמר אלקיט
יחי אור" אלו מעשיהם של צדיקים ,אבלאיני יהרע באיזה מהםחפי
 ,אם
במעשה אלו ואם במעשה אלהכיון דכתיב "וירא אלקים את האורכי טוב*
*) עיין שעו"ד-חיי העולמות".

יה
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י במעשיהן שלצדיקים הפץואינו חפץ במעשיהן של רשעים" (ב"רב.ז.).
"ו
והיינהכי בכל הבריאה הנראית לפנינו ,ואף מה שנראה לנביאים במחזה
עליון,אנורואיםכי נסדרושתי מערכות שוות בכחןזו לעומת זה ומתנקשות
הןזו עםזו במלחמה תמידית,ואין שום הכרעה לצד אהדיותר מלצדהשני.
נמצאשאיןידועכללאיזהרצון השליט הקב"הבבריאהלשינצח צד אחדיותר
מחבירהכי הלא תלה את כל מהלך הבריאה במעשיבני אדם ,ואם ח"ויבחרו
גרע,הרי יכריעו את הכף לתוהו ובוהו ויפרוש הרע את ממשלתו על כל
העולם.אבל ממה שנאמר"וירא אלקים את האורכי טוב"אנויודעים,כי אע"פ
ומבעולמות שנסדרו ונעשו במאמר פיו של הקב"ה ויצאו כבר מן הכת אל

הפועל שקולים כחות הטוב והרע בשוה ,מ"מ בשורש הראשון של הבריאה,
דהיינו המהשבה הראשונה והרצון הפנימי ,שמשם נשתלשלה הבריאה כולה,
שםאין כה הרע מגיע ושם נמצא הרצון רק לטוב .ובמחשבה תחלה ,שקדמה
למעשי בראשית ,הועמד סדר הבריאה בהשבון נפלא,כי עלפי כל האופנים
שיבתרובני האדם להתנהג ,מוכרח שסוף סוףיגיע העולם אל הטוב ותגבר
הקדושה,כי נסתכל הקב"ה וראה את האורכי טוב.
,
וזהו מה שאמרו חז"ל ,דבבתיגואיאיכאבכי' כי שם מורגש הצער על
התגברות הרע ושמיש החפץ והרצון שיתגבר הטוב וימשול לנצה ,אבלבבתי
בראיליבאבכיי,כי שםאיןניכרכללבאיזה מהן חפץ הקב"ה,ובין אם נתגבר
"טוב או ח"ו הרע ,הכל נעשה בלי שום ערב ובלי צער ,אלא בעוז והדוה
תתמלאצוויו של מקוםבין לטובובין למוטב*).
עודענין אהד נשגב מאד,בענין מציאות העולמות ופעולותיהם ,מוצא
אנילראוי לבאר כאן ,וכמדומני שבידיעה זומגיע האדם בהשגת החכמה עד
כדי לההפך ממש לאיש אחר,כי בידיעהזו ובהבנתה מוארים יסודות האמונה
בכל המקצועות .דאבון לב הוא לראות,כי אצל הרבה מגדולי ישראל תחסר
ידיעהזהשהיאיסודגדולבעיקרי הדת.ידעתיכי לא בפעם אחת ולא בשתים
*) וע 4בס' תומר דבורה פ' א' ,מש"כ ול הכתוב "בכל צרתם לו צר",
וכתוב "לא" באלף "לומר ,שצערם מגיע לפלא עליון ,לדו פרצופין ,שבהן עיקר
מהנהגה .וקרינן ב"ואו" "לו צר" ,והיינו כי הצער הוא במחשבה הראשונה ,בפלא

העליון שהוא ה"אלף" של הבריאה ושם עיקר ההנהגה" .והיינו בבתי גואי ,באלף
של הבריאה ,שאצלנו הוא פלא (קרי "אלף" מלמטה למעלה ותמצא "פלא" ונהו
מהי"א הב' במסתרים תבכה נפשי) ,אבל בבתי בראי שהם הכחות הנמצאים כבר
בבריאה כפעל אע ניכר שום צער ,אלא עוז וחדוה במקומו.
(הרושם הגרא"י בראך בהסכם אדמו"ר זצ"ל)
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אפשרלהביןזההענין אלנכון,ובכל זאתצריך הוא להאמרןכי כמהשישיגו
שזהיה" לאורגדול המאיר את כל פינות החכמה.
בימיחרפי עברתי עלספרי רמ"ח לוצטוז"ל .אמנם לא נמסרתילעיין
בהםבעיון גמורוגם לאידעתי עודלהעריך אתהדבריםכראוי ,אך מתוך מה

שראיתי נשארו הרותימ בלבי אי-אלו כללים בחכמת אמת שנתחדשו לי

מדבריו.

והנה לפי המשקל הראשון ,שתפסתי מדבריו ז"ל בענין מציאות
"עולמות ,נשאר אזברעיוני,כי באמתאין מציאות בריאה כלל,כי מבלעדי
המציאות האמתית ,שהוא הבורא ב"ה,אין עוד ואפס זולתוולית אתרפנוי
מיניי .וגם מציאותנו אנו אינה מציאות באמת ,אלא שהבורא ית' צמצם את
אורו ,כביכול ,והמציא מושג של בריאה הנדמית לנו כאלו יש כאן מציאות
ינמצאים שונים עם עניניהם המתיחסים להם .וכן מציאות המלאכים והכחות
העליונים השונים והעולמות הגבוהים ,אשר על פיהם משתלשלת ההנהגה
"עליונה,כפי מה שבארוחכמי האמת,אין זה במציאות ממש ,אלא שנראים
לו לנביא דרכי ההנהגה באופן השתלשלות כזו וע"י כחות ומלאכים כאלה,
כי נתן השי"תענין מושג כזה,שישיג אותוהנביא בסדרודרך זה אבל באמת
אין זה במציאות,כי ה' הוא האלקיםאיןעוד:
ק
י
ד
צ
ה
לפני שנים רבות,בהיותי בעיר שבל ,בקרתי את
המקובל ו'
שלמה פיין-אלישוב שליט"א (זצ"ל) ושוחחנו מסביב לעניני חכמת הקבלה.
יעדיין לאהתענינתי בהם כ"כ,
לא נכנסנולפניםהעניניט הנשגבים האלה,כ
ונסבההשיההעלספרי הגרמה"לזצ"לועל השקפתובעניןמציאות העולמווע
יבהביעי לפניו את אשר הבנתי בהם ,אמרליכי אין לתפוס בדבריו שכל
מציאות העולמות הוא רק ע"פ המושג הניתן לנביא ,אלא שבאמת ישנה
בריאה ואלפי רבבות עולמות גבוהים ונשאים ,ואעפ"כ אין נגרע מאחדותו
יתברך מאומות פשרדבריו לא שאלתיו והוא לא בארלי את דבריויותר.
והנהלפניימים אחדים שתחתי את ספרו "לשם שבו ואחלמה" ולנגד
עיניענין זה ,הקורא תגר על הטופלים על הגרמח"ל ז"ל,כילפי דבריואין
מציאות עולמות באמת ,וכבר נמצאים מן המקובלים האחרונים המהזיקים
י נכשלים הם בכפירה ח"וואין נחת)
בשיטה זה והוא מרבהלהוכיחם,כ
ועל מה שהביאם לומר כן,כי מכיון דלית אתרפנוימיניי ,א"כ הלא
מציאות אחרת ,הוא משיב,כיאיןזו קושיא כלל,כי הלא
אי אפשר שתמצי
צם בעולמנו דואים אנו ענינים הנמצאים-במציאות ואעפ"כ אינם חוצצים
בנוגע למציאות אחרת .ולמשל :הנשמההיא מציאות באדם הממלאה את
הגוף,ואין ו%4ףחוצזבינה כללומביא עודואי' מקול העובר דרך

כוום*כ"

כ
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והנה עלתירוציו אלהכמדומני שיש עוד מקום לבעלדין לחלוק ,אבל
עתהנ"לשהענין מתבארהיטב ע"פ מהשבארנווהראנוציורנכוןהיאך אפשר
שימצאו כל העולמות וכל הברואים בבחינה אחת ,ובכל זאת יהי' זה אפם
בבחינה אחרת') .ואמנם קשה מאד לתפוס הדבר במחשבתנווגם אצלי עבר
זמן רב עדשנצטייר הדבר במחשבתי ,אבלבכ"זחייבים אנחנו לקרב אללבנו
ציורזהכפילכלהנו,כיכל כמהשנשיג אתזההעניןיוארולנוכלפנות התורת
והאמתה באורנפלא.
הנה בעולמנו אנו ,רואים אנו,כי ישנם דברים שהנם מציאות בבחינה.
אחת,ולגבי מציאות אחרתאינם נחשבים למציאות כלל ,למשל :כשמעמידים
אנו נר אצל המראה ,אנו רואיםלפנינושני נרות .והנה לו לא ה" לנו רו
חושהראי'ולא שום הבחנה אחרתבמציאות,הלאהיתהלפנינו באמתמציאות
של שני נרות ממש,כי לא היתה לנו אז שוס אפשרות להבחנת המציאות.,
זולת זו שאנו מבחינים בחוש הראי' ,אולם מאחר שיש לנו עוד חושים,
שבהם אנו מבחינים את המציאות ,אנויודעים שאין כאן אלא נר אחד ,והנר
שבמראה ,אינו ,אלא בבואה של הנרההוא .נמצא ,שעלפי הבחנתנו בהכרת
המציאות שלפנינו ,אנויודעים ,שהנר שבמראהאינו אלאדמיון ,אבל עלפי
הבחנת המציאות בחוש הראי' גרידא ,מציאות הנר שבמראה היא מציאות
ממש ,כמו הנרשכנגדו .וכמוכןנוכללהבין,כילונתוספולנוחושים חדשים,
היתהלנו אז השגת המציאות אחרת לגמרה והרבה דברים ,הנחשבים אצלנר
לנמצאים ממש,היוחוזריםלהיות רקדמיון ולאהיו נחשבים לנמצאיםכלל.
הרירואיםאנהשישבחינות רבותבעניןהמציאות,שלפיבחינה אחת מציאות
היא ,ולפי בהינה אחרת אינה מציאות כלל .והנה כל זה בעולמנו אנה שכל'
החושים וההבחנות הם במדרגה אחת ,וא"כ הלא נוכללצייר לנו ג"כ באיזה
ציור את האפשרות ,שלפי הבחנת המציאות שלפנינו תה" מציאות אמתית
עםענינים רבים לאלפים ורבבות ,הכבבחינת מציאות זו ימצא באמת מהלך
הנהגה עם התעוררות כחות נפלאים ,ומ"מ לפי בלינה אחרת נשגבה הימנה
איוי
ן מציאותכלל.
וע"פ זה נבין כי כל עניני העולמות וכל יצורי עליון ,הנ'ם נמצאים
גדולים ונפלאים ,וכל אלה מרגישים את עצמם לנמצאים,כמו שאנחנו מרגישים
את מציאותנו אנו ,וכל הבריאה כולה ,עם אלפי רבבות העולמות ,היא מציאות
גדולה ונפלאה ,וכל הענינים הנמצאים בעולמנו והיחס שבין אלפי רבבות
העולמות והשפעתם זה עלזה ,הם ענינים הנסצאימ באמת ,אבל כ" 1הוא רק

ש) *ייז שעור דעת"מלכיתי.
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בצלמנו כדמותנו

כא

ליציאות בבחינת הבריאה שלפנינו והברואים שברא הקב"ה בעולמו ,אבל
יעומת המציאות האמתית ,לפי הבחנת המציאות של עצמותו ית' אין כאן
מציאות כלל ,כי אין מציאות כמציאותו!
וזאת הבונהיכולים אנולכוון בקריאת שמע :שמע ישראל! ה' שהוא
שלקינו ,הוא באמת ה' אחד ,אחדואין לו שני ,אחד מוחלט ,שא-ן מציאות
אהרתמבלעדיוכי אפסזולתוולית אתרפנוימיני' .ואחדותוהיא פשוטהבלי
יחום צרוף והרכבה,כיאיןיחודכיחודו.
ובכל זאת אין אנו נשארים בהשגה זו בלבד ,אלאיודעים אנוכייש
"נהגת הבוראית' עםברואיוע"יאלפי רבבות צבאותועירין קדושין שבעלמי
עלמיא .ולכן אנו שבים מיד אל בחינת מלכות ,שהיאענין הנהגה עם שרים
דרי מעלה הממונים על דרי מטה ,ואנו אומרים" :ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד",כי אףשלפיבחינתמציאותוית' ,אבדהוא,אין עוד ואפס זולתה

אעפ"כ ישנה בחינת מלכותלפי בחינת המציאות הגדולה והנשגבה ,שלפיה
ישנם עולמותעליונים ותחתונים עםאלפיברואי מעלה ומטה והואית' מושל
עליהםברצונו.
ומלך כל הארץ אלקים!!1

*

*

*

כמה דברים נשגבים ונפלאיםמתגים לנה כשאנו לומדים את התורה
בעיוןהראויומתבוננים בפשטותהכתובים,שלכאורההםספורידברים בעלמא
וכמהידיעות נעלותומשגבות אצורות בהם ומתגלותלנועלידם.
יתברך הבורא אשר האירעינינו בתורתו וגלה לנו נפלאות בחסדיו

מגדולים וברחמיוהמרוביט.
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שעור ב'

העלםוזכירה*)

"כימדי דברי בו זכר אשרנו עוד*
(ירמיהו ל"א)

בפרשת במדבר" :וידברה' אל משה במדברסיני ...שאו את ראשבני
ישראלי וגו' .וכתב רש"י ז=ל" :מתוך חבתן לפניו מונה אותם כל שעה.

כשיצאו ממצרים מנאן וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין הנותרים ,כשבא
להשרותשכינתועליהם מנאן ,באחדבניסןהוקם המשכןובאהדבאיירמנאן".
דברי רש"י ז"ל אלותמוהים מאד,כיאיך נוכלליחס ולאמרכימפני
רגשכזור הנמצא באדם למנות את הדברהחביבלו ,גם הקב"ה,כביכול ,מונה
את החביבלו כל שעה,כי הלא מה שהאדם מונה את הדבר החביב לה הו8
שמפני חביבות הדבר הוא רצה לדעת מספרה אבל הקב"ה ,שכל רז לא אניס
ליה ,הזקוק הוא למנות למעןידע? .אמנם ראינוכייש לך אדם המונה את
הדברהחביבלו אףבידעו את מספרו ,אבל זהו ג"כמרפיון בהירותהידיעות
אצל האדם,שמפניזה אףבדבריםהידועיםלורוצההוא לראותבעיניוולספוה
יאיכא ח"וספיקאקמישמיא1
אותט,למען דעתיותרברור את מספרם,אבלמ
ואם באמת'ישנםאנשיםאוהבי כסף,הנהנים ממעשההמנין עצמהכפי
שמצוי באנשים שפלים ,עכברי משכבי אדינרקאין זה אלא רגש שפל ,של14
נוכל ח"ו ליחסו כלפי קודשא בריך הוא .ואפי' אםהיינו אומריםכישייך
מעין הנאהכזו אצל הקב"ה ,האםישלו צרך בהנאות? היתכןשיצוה הקב"ה
למנות את ישראל ,רק בכדי שיהנו אותו כביכול בזה1
,
ל
"
ז
ח
כי הקב"ה נהנה
אמנם מצינו בכמה מקומות בתורה ובדברי
ממעשיהם הטובים שלבני אדם ,וכדאיתא ברש"יז"ל (ויקרא א') "אשהריח
ניתוה"" ,נחת רותלפני שאמרתי ונעשה רצוני" ,אבלזהו רק במעשה המצות,
שצונו הקב"ה לעשותם לטובתנו ולאשרנו אנו,כי בהם נתקן אתנפיצותינו
ונגיע אל מעלות השלמות ,אשר לתכליתזונוצרנו .ובעשותנו את המעשים
הטובים ההם ,ממלאים אנו בזה את רצון הבורא ית' ,שרצה להיטיב לנה
ומתבטאים אנו על זה,כי הקב"ה נהנה ממעשינו הטובים ונחת רות הוצ
*)

נאמרביום ג' כ"האייר תרפ"ה ונרשםע"י הרבא.מ .כלאך.
כב
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העלם וזכירה

כב

לפניו ,אבל שיצוה הקב"ה לעשות מעשה שאינו מן המצות הנחוצות לתקון
נפשו של האדם ,אלא רק להנות את הקב"ה,היתכן כזאתשיהא טעון הקב"ה
לבקש לו הנאות?
ועוד,אילו נאמרכי הקב"ה רוצה למנות את ישראל להנאתו ,למה לר
לצוות למשהואהרן למנותבולמנות עלזהנשיאים? הלאיכול הקב"ה בעצמו
למנותםבסקירתו ,ולמהלו'נזרתבני אדם?
מלבדכל התמיהותהללו קשה מאד מהשמצינו בתורה בפרשתכי תשש
שנאמר "ונתנו איש כפרנ"ש
ו לה' בפקוד אותם ולאיהיה בהם נגף בפקוד
אותם" והיאך זהיתכן שבהנותם את בנ"י, ,אשר זהו רק סימן חיבה ואהבה
ה בהם נגף בפקוד אותםוצריכים הם לתת כפר נפשםלמעןינצלו?
יתירה,יהי
ואמרורבותינו ז"ל ~מד"ר במדבר ,על הפסוק "שאו את ראש"" ,אמר
הקב"הלישראל לאהבבתי~ריייתירה מכם,לכךנתתילכםתלוי ראשודמיתי
יתל~י ראש עלכלבאי העולם ,שנאמר "לך ה' הגדולה",
אתכםלי ,כשם שישל
,
ש
א
ר
,
ש
א
ר
את
ם
י
י
ק
ל
לכן נאמר שאו
מה שנאמר
כך לכםעשיתילהיותתלון
"וירמ קרן לעמו" ,וכה"א "דנתנך ה'עליון על כלגויי הארץ"הרי שבמצוהזר
נתן להם הקב"ה גדולה וכלוד וחבהיתירה נודעת להם ממנו ,ומדוע זהיהיה
בהםנגף בפקוד אותם?
ו
ל
א
כ
ך
י
ר
צ
ן
י
נ
ע
הקב"ה למנות
ח"ו
זה מאד בראותנו
מתפלאים אנועל
,
ם
י
א
י
ב
נ
ב
,
ת
ו
מ
ו
ק
מ
,
ה
ר
ו
ת
ב
למעןידע המספר ,אולם
באמת
ה
מ
כ
ב
ו
נ
י
צ
מ
בדברי
חז"ל ובתפלותינו,בישייךעניןזכירה קמי קודשא ב"ה.הננו אומרים"יעלה
ויבא...ויזכר זכרוננו"" ,זכרנו לחילם" ובמסכת רה"ש (דף ט"ז  -ל"ד) אמרר
חז=ל "אמרולפני ברה"ש מלכיות ,זכרונות,ושופרות ...זכרונות -כדי שיבא
לפני זכרונכם לטובה" ומקראות מלאים הם בתורה "ויזכר אלהים את נח",
"תכרתי אתבריתי"...ובנביאים "-כימדי דבריבוזכור אזכרנו עוד"ועוד
בכמה מקומות אין מספר ,ועומדים אנו ותוהים ושואלים ,היש ענין זכירה
כלפי שמיא? הקב"ה ,אש4אין שכחה לפגיו ,למה צריך הוא לזכירה?(
דברים נפלאים כאלורגילים להסבירכי רק משל הם ,שממשילים וזת
הדבר לאהד הרוצה למגות הדבר החביב עליו ,וכן ענין הזכרון משל
הוא לאדם הנזכר בדבר ,כשמזכירים אותו ,אבל באמתענין אחרהואלגמרי..
אולם אם אמנם משל הוא,בוודאייש לו למשלאיזושייכות גם לנמשל ,ואותר
הענין הנמצא במשל ,במצא ג"כ בנמשלבאיזובחינה .לאנוכל לומר,כי המשל
הוא כך והנמשל  -עו~א פרח ,ואם המשילוענין זכרון כלפי שמיי,עלינו
לחדור אל תוך הדבר ולבקש את הבחינה הנכונה ,אשר בהיש מקום להתבטא
במלת "זכרון= קמי קודשא בריך הוא .בכלל צריכים אנו לדעת .בי אע"פ:

יד
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ועורי דעת

ומהרבה מדבוי חז=ל נפלאים וסתומים ממנהבי מה אנו שנוכל להבין את
דברי חכמינו הראשונים ז"ל ,העמוקים מני ים ,בכל זאת עלינו להשתדל
להבין כמה שאפשרלנו .וכשמוצאים אנו מאמר מוקשה בדברי חו"ל ,אל לנו
יבקש אתהפתרוןבאופן אחר,שאינודומהלמהשאנורואים בפשטותדבריהם,
אלא עלינו לחפש ולמצא את אותו הענין עצמו ע"פ הבחינה הנכונה ,אשר
לפיהיסתברלנוהדבר.כי באותוהענין גופאישנובחינותלאיןשיעור,וכל
'כמה שלא מצאנו אתהבחינההנכונה ,נדמהלנהכיהענין מוקשהותמוה מאדו
יכובנתבונןהיטב ונמצא אתהבחינההנכונה,יאורועינינוונחזה אוה
כלל אמרוחכמים"אין מקראיוצאמידי פשוטו",וכן הואבדברי חז"ל
.עצמם ,כל מה שנחפש ונשתדל להבינם,איןלנר לצאת מפשוטו של מאמרם,
(אלא כשנמצא את הבחינה הנכונה נראהונבין,כי אותם הדברים אשר אמוז
לנהנכוניםוקימים,נאמנים ונחמדים!
,
)
*
ידענה וכבר הראנו לדעת כמה פעמים כיכל מהשמצינו במקראות
'זבדבדיחו"ל שמותותואריה'יתברך,איננומדבריםאודותמציאותוהאמתית,
'כי ח"ו לתארו בשום תוארוליחס לו שום דבר המהמג במושגנה או שיש לו
זימיוןבעניני הבריאה,בתחתונים אובעליונים .נעלם הוא מכל נעלם ,סתוםהוא מכך סתום ולית מחשבה תפיסא ביה כלל! ואנו מדברים רק אודות
האלהות ,אשרצמצםהקב"הכביכולבבריאהובראהברצונועםגבוליהועניניה.העליונים והתחתונים .ואפילו שם הוי' ב"ה אינו אלא הרצון הראשון ~העקר;
שורש הבריאה ומנהיגה לתכליתה*') .והאזים ,שהוא מבחר היצורים ,יכול
'להתעלות ולהכיר את בוראה יוצר הכל ,אבל לא יותר מהאלקות שאחדי
-הצמצום לענין הבריאה ,ובבריאה זו מכירים אנו את מנהיגה ,בה במדה

.שמקושר הוא עם הבריאה ,ואנו כשבהים ,מפארים אותו ומתארים אותו בכל
:).לו התוארים,כפי האלקות שנתגלתה בבריאה עפ"י רצונוית'.כי רק את
מרותיו בהנהגת הבריאה אנויכולים להשיג,ועלפיהם להכירוולכנותו בשם,
'וכל חכמת האמת בנו" רק לפי הרצון הראשון ומתהלת מ,,כשרצה המאציל
ב"ה",והיינוכי רואים אנו את האלהות הנמצאת בבריאה ,אחר שכברהיה
הרצון הזה ,שהוא שייך כבר לענין הבריאה ,ואין לו שום יחס למציאותו
האמתיתית' ,שאסורלנו לדמות ולכנות בשוםכנוי ותואה ולא רק התוארים
המתארים אותו בחיוב ,אינם אלא לפי מושגינו בבריאה ,אלא אפילו מה
שמכנים אותובשלילה,כמו שאנואומרים "גם חושך לאיחשיך ממדע (תהלים-.

-

ן שעו"ד "השגחה" ושעו"ד "כי כל בשמים ובארץ" ג/
') עיי

") עיין שעו"ד"נסיםוטבע"בזי
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כה

קל"ט) ,לא נאמר אלא על אאלקות שבבריאה ,והמובן הואכי גם בחושך
יבערפלחודריםראיתוומבטוית' ,אבל לה'יתברך עלפימציאותואאמתירע
אין שום יחסלעביני חושך ואור ולכל הדבריםהשייכים לזהואי אפשרלנו
לדבר אודותו כלל.
וכיון שמדברים אנואודות האלקות המקושרת עם הבריאה והמסודרת
בגבוליהאשונים ,א" אפשר לאמר ששםשייךענין זכירה,כי כל מה שהוא
בבריאה,אין זה אלא נאצל ממנוית ,,המקושר כבר עםסדריהבריאה

עני

וגבוליה ,וכל הנכללבעניו הבריאה בכל העולמות ,משרשה העליון עד סופה,
'יהי' מי שיהיה אם נאציים או יצורים ,נבראים או נעשים ,יש להם גבולנה
וחוקים קבועים ,ומוגבל הוא כחם ,ויש עליהם השפעה ממעשי בני ארס
.ושייך שם ג"כ .ענין העלם וזכירה.
איזה מושג בזה נוכל למצא עלפיהציור שהובא בספר הק'"תניא"

י

לענין השראתהשכינה בבית קדשיהקדשים ,מהענינו "לא מלא כל הארץ
בבודקן ולית אתר פנוי מיניה ,וכתב שם (בת"א פן נ"א) כי הענין הוא
ידכתיב "ומבשרי אחזה אלה" ,שכמו שנשמת האדםהיא ממלאה כל רמ"ח
אבלג הגוף ,מראשו ועדרגליו ,ואעפ"כעיקר משכנה והשראתההוא במוחה
ומהמח מתפשטתלכל האבריםוכל אבר מקבל ממנהחיותוכחהראוילולפי
מזגו ותכונתו,העין  -לראות והאזן  -לשמע והפה  -לדברוהרגלים -
להלוך .ובאמתאיןשנוי קבלת הכחותוהחיותשבאבריהגוף מן אנשמהמצד
עצמה ומהותה ,שתהיה מהותה ועצמותה מתחלקת לרמ"ח חלקים שונים
מתלבשים ברמ"ח מקומוה"כפיציורחלקימקומותאבריהגוף,שלפיזהנמצא
שצמותה ומהותה
בציורגשמיי ודמות ותבנית כתבניתהגוףח"ה אלא
י
י
ו
צ
מ
,
י
נ
ח
ו
ר
,
ר
ד
ג
ו
ט
ו
ש
פ
ר
ו
י
צ
~כולה עצם אחד
ט
ש
פ
ו
מ
ו
מכל גשמיי ומבחינה
מקום
ומדה וגבל,ואין בה לאשנוי ולא תמורה ,וכל אבר ואבר מקבל ממנה את
כחולפי מציאותו וענינה וכן הוא בהשראתהשכינה,כי מהותו ועצמותו של
אין סוף ב"ה ,שוה בעליונים ותחתוניכן וכמו שהואמצויבעליונים כך הוא
מצוי בתחתונים ,וההבדל שבין העולמות העליונים והתחתונים הוא מצד
"משכת החיות ,אשר כל אחד מקבל את חיותולפיעניניה עכ"ד*).
ובאמת אע שום מציאות בריאה מלבד האלקות ,אשר צמצם הקב-ה
ירצה שיבאענין בליאת ונבראים,שיכירו בורא ובריאה ,אבללפנימציאותו
יאין עוד מלבדו*') אך בכלזאתרצתהבורא ב4ה
"אמתיתאין שום בריאהכ

*) עיי
ן פי' אב"ע על התורה שמות כ"ה מ'.
**)עיין שעו"ד "מלכויות" ו"כי כל בשכים וכארץ" ב'.

כן

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

שעורי דעת

שימצאולפי בחינת בריאתנו עולמות שונים וברואיםאין מספר ,ומתפעלת
הפעולההאלקיח,שאין בה שוםשנויותמורה,לפימציאותאותוהעולםואופנה
וכן בכל נבראלפי מציאותווענינה ולכן אפ"בעניניםהכי גבוהים ונשאים
ישנם נבולים שונים ,אשר רק לפיהם פועלת הפעולה האלקיח") ,ושםשייך
ענין העלם.ועלינו לפעל שםעניןהזכירה.
ב
ו
ש
ח
ל
ו
נ
ל
ו
"
ח
ל
א
ו
אולם בכ"ז לאדילנו במהשבארני כי
כי בשרשי
הבריאה ,בעולמותהעליונים,בנבראים הנאצלים ממציאותויתברך ימצאעניך
שכחהוהעלם כפשוטוז חלילהלנושענין ההעלםיתפס במחשבתנובאופן כזה
אף רגע,כי היתבן שבאלקות הנמצאת בבריאה ,ואפיי בברואים העליונים
הנאצלים ממנה,ישרורענין שכחהוהעלם,ויעלמומ"מ אלההדבריםהנמצאים
בעולמנו אנון לא תהא כזאת בישראל לחשוב מחשבהזרה כזוז ולכןעלינר
לחפש ולמצא אתהבחינההנכונה ,אשרעלפיהנוכל למצאענין העלםוזכירה
בעולמותהעליוניםוהנשאיםההם.
כיוצא בזהישלנולהבין מאמרחז"ל (מטיקתאדרב כהנאפ' מ"ה) על
הפסוק "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה" זהו שאמר הכתוב "נשאת עון עמדע,
אתה מוצע ביום הכפורים בא שטן לקטרג על ישראל והוא פורט עונרתיהם
של ישראל ואומר :רבש"ע ,יש באומות העולם מנאפים וכן בישראל ובת
והקב"ה פורטזכויותיהם שלישראל .מהו עושה,נוטל קנה של מאזנים ושוקל
את העונות בנגדהזכויות והם נשקלים העונותוהזכויותאלו כנגד אלה ושתי
הכפות של מאזנים נמצאים מעויינות ,והשטן הולך להביא עונות ולתן בכ"
העונות ולהכריע ,מה הקב"ה עושה ,עד שהשטן תוזר ומבקש עונות ,הקב"ה
נוטל את העונות מתוך הכף ומטמינם תחת פורפירא שלה והשטן בא ואינו
מוצא שםעון שנאמר "יבוקש עון ישראלואיננו"וכו'.
אמנם מדרש זה נפלא הוא ,לאנביןענינו כלל ,היאך שוקלים עונות,
ומדוע אין השטן מביא העונות בפעם אתת ,ולאן הוא הולך לבקש עונות,
ומהו ענין ההטמנה תחת פורפירא שלו ,ולמה צריך הקב"ה להטמין את
העונות ,בשעה שאין השטן רואה? ולא נבא היום לבארון אבל עכ"פ רואים
אנו כאן שוב אותו הענין,כי השטן ,שהוא היצר הרע ,ויודע מעשי האדם
*) עיין שעו"ד "נסים וטבע" ב' ,ומבואר בנה שמצינו בשיר היחוד (ליום
ג') "יכלת ה ,בחפצו קשורה וברצות ה' לא אחרה" ,שלכאורה או זהמובן,כי הלא או
גבול ליכלתו וכל אשר יחפץ יעשה .אבללפידברירבינו יתבארכירואים אנוכביכול
הגבלה ביכלתו ,שהגבילה לפי רצונו ,אבלהיא קשורה רק בחפצו וברצותו ,לא אחרור

(המערכת)
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ומחשבותיה אפשר שיעלמו ממנו עונות באיזה אופן שיהיה 1ואםכי אין
מאמר זה מובןלנוגם מבלעדי דבר זו 4בכל זאתעלינו לדעתכי כלידיעה
הנמצאתבדברי חו"לעלינו לקבל אתהידיעה הזאת כמהשהיאולהבינה כמה
שאפשרלנו ,ואף שלאנבין אתהענין בשלמותה אל לנו להעציםעינינו %
ההלקימ הנראיםלנו ושאחריהיגיעה נוכל לדעתבאיזו מדהענינם,וכן הוא
בעניננה באיזה אופן שיהיהענין השקול ובקשת העונות וההטמנה ,עכ"פ
רואים אנוכי מעלימים כאן דבר מה מן השטן ומדת ההסד של הקב"ה
משתמשת בהעדרו של השטןאיזו שעה ומעלמתממנו.ולמדיםאנו מכאן את
הידיעה הזאת המבוארת מפשטותדבריהם,שהביעואתזההעניןבדבריםאלה
כדשייךענין העלמה אצל השטן,כי באופן אחראי אפשריהיה לבאר את
הענין הזה,ועלינו להבין כיצד זה יתכן כל מלאך גדול כזה לא ידע ברוו

מהנעשה:בעולמנו
~
ברם עלינו לדעתכי לשנם הבדלים רבים במדתידיעת אותההידיעה
עצמהיואינהדומהידיעהלידיעה.גםבידיעותהאדםאנורואים ,שאע"פשיודע
האדםידיעה ברורה ,בכלזאת אפשרלו לדעת אותה עודיותרויותר,זה כבר
בארנו מה דאיתא בגמ'סנהדרין (ח' ע"ב) פלוגתא דר'יוסי בריהודה ורבנן,
דר'יוסי בריהודה אומר חבראיןצריך התראהלפי שלאיתנה התראה אלא
להבחיןבין שוגגלמזיד.
והרמב"ם ז"ל בפ'י"ב מהלכות סבהררין כתב ז"ל" :אהד תלמיד חכם
ואחד עם הארץ צריך התראה ,שלא נתנה התראה אלא להבחנן בץ שוב
למזיד" .ותמהועליו כל המפרשים שפסק כרבנן ובתן טעם ככ"י שלא נתנה
התראה אלא להבחיןבין שוגג למזיד ,ונדחקוליישב דהרמב"מ קאי בשוגג

במציאותהאיסור.

לבארנו,כי באמת אפשרלומר שהרמב"ם תפסאותו טעם עצמו'להסביר
שבשביל זה יהא גם הבר צריך התראה ,ובאותו טעם עצמו "שלא נתנה
התראה אלא להבהיןבין שוגג למזיד= נחלקו ר"י ורבנן ,אם שייך הוא גם
בתלמיד חכמ,כי הלא הכל מודים שלאדי בזה שידע את האסורכי הלכה
פסוקה היא שאינוחייב אלא אם כן עבר בתוךכדי דבור של התראה ,אע"פ
שבודאי לא שכח את ההלכהכעבורהומן שלאמירת שלשמלים,והיינו משום
שאינהדומה מדתהידיעה בתוךכדידבור של התראהלידיעתואחרי עבורומן
אמירת שלש מלים,כיגלידיעות האדם הן כשלהבת קשורה בגחלת (כמבואר
בהקדמה~2ל רמח"ל לסי "עץ היים") ,שצריכים בכל עת להלהיבה ,וכל נטן
ש~הנמ מעוררים אותה מעמיא עמיא ואזלא ,וברגע קטן כבר נחלשההידיעה
מבהיסותה ומתגלמתממנובאיזומיה,ואיוזהעורמוירגמוונבי מדרגותלציו
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שיעורישנן משוגג גמור עדמזיד גמוהותכמינוז"ל העמיקוככללי התורה
ומדדו כחות נפשו של האדם ומצאו,כיהמזיד ,שאותוהענישה התורה,צריך
להיות במדהכזגשתהיההידיעה ברורה אצלו כ"כ ,עד שבתוךכדי דבור של
אתראהיעשה את המעשה ,ואמ עברזמן מעטיותרמאמירת שלשמלים ,אפה
אם רק בחלק אחד ממאה משיעוראמירת מלה אחת,הרי כבר נחלשההידיעה
אצלו מאותה מדת המזיד ,שבעדהחייבה תורה מיתה או מלקות ,ולכןלכולי
זלמאלא נתנה התראה ,אלאלהבחין אתהבחינה הנכונה'במדתמזיד,שלגבי
פצתה המדה כבר נקראת הידיעה הקלבסה ממנה בבחינת שוגג .ולבן ס"ל
לחכמים דגם הברצריך התראה ,שאע"פשיודע הוא את ההלכה מ"מאיןזו
נהינתמזיד ,שבעדוהענישה התורה ,עדשיתרובפניו בתוךכדי דבור ותהא
זרה אצלוהידיעה וברורה ,אשרזוהי מדת המזיד הגמור ורןיוסיבע"י ס"ל
זחבראיןצריך התראה,כיע"י למוד התורה מתפתחת דעת האדםוידיעתו
ברורהוערהגםבליהתראה,ומדתמזידהיאאצלוגם כשלאהתרובו,ולכןלא
א"רכיהיודע אתההלכהאיןצריך התראה,כיודאימישאינוחבראיןידיעתו
ברורה ומוארה צרכדי מדת מזיה בלתי אם התרו בו בתוךכדי דבור ,אבל
"בה שישלו דעת תורה,יודע מה שהואיודעוידיעתו הנהבבחינתמזיד גם
בליהתראה.
והרמב"ם ז"ל שפוסק כחכמים ,שגם תלמיד חכם צריך התראה למען
ותהיהידיעתו ברורהומוארה עדכדי בחינתמזיד ,תפס את אותו הטעם ,שלא
בתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד -דהיינו למצא את הבחינה
"נכונהשהיאבחינתמזיד,עלכן לאדילנו במהשהואיודע אתההלכה ,אלא
שריך הוא התראהשיהיהמזידגמור.
הריראינו מזה,כי רבות הנה מדרגותהידיעהואינהדומהידיעת האדם,
אףשהיא ברורה אצלוואיןלו בה שום ספק ,למדתהידיעה כשמזכירים אותו
ימעורריםבו את אותההידיעהעצמה,וההפרש הוא כ"כ עדשהיריצה הקודמת
"יאבבחינת שוגגלגבימזיד.
כיוצא בזה מצינו בר"ן ריש נדרים ,דמקשהלריי דאמרכנוייו לשון
נכרים הם מ"ש דפריש הנךלישני דקונם קונח קונסטפי משארלישני ,לימא
דנודרבכל לשון נדרו נדר? ותירץ בשם החכםהגדול ר'יהודהברביהמדאי
זול "דרבותא אשמועינן דלא מבעיא בלשונות נכרים ,שהם לשונות גמורים,
ומהנודר בהםנדרו נדר ,אלאשאפילובלשונותשאינםגמורים,כגון אלו יקונט
קונה ,שהרי לשון הקודש הוא אלא שנשתבש ,וסד"א שהנודר בהן לא יהא
מלר;כיף שאינן לשון גמורבפני עצמו ,קמ"לדכיוןשהנכרים מדברים בהם,
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אע"פשאינו מעיקר לשונם אלא משבוש שהוא בידם,הרי הוא נדר גמורכוי
ויש הוכההלפי'זהבירושלמי"עכ"ל.
ולכאורהאיוזה מובן,דכיון שהנכרים משתמשיםבלשוןזומאי נפקא
לןמינה אם לשונם הואאו שנשתבש אצלם לשון הקודש1
וביאורהד_ברהוא,כילשון עםועםאיןענינהשתושביה קבלו אתאלה
השמותוהמלים ע"פ הסכםהמדינה ,אלאכללשוןהיאבטוי מחשבתוהמקורית
של כל עם ,ע"פ מהותו וע"פ השגתו במהות הענינים ,ומזה נוצרה לשונו.
וחכמינו ז"ל בעמק שכלם ודעתם האלקית הלקו לשונות העמים לשבעים
לשונות כפי שנפרדו העמים ללשונותם לגוייהם לשבעים אומות ובחכמתם
האלקיתידעהכי עקרי מושגי האומות מתחלקים לשבעים אופנים ,ולכך גם
) ואע"פ שהרבה יותר לשונות ישנן בעולם,
הלשונות לשבעים מתחלקות.
ישוועיהן שבעים הם ,באשרגם שרשי האומות שבעים הם,
קייםלטולחז"לכ
3ישבעיםשריםעליוניםישנםהמשפיעיםכל אחדעל אומתו)*4.
,
ר
ו
ואלה הדברים שלפי דעתעליון פעולתם נעשיתע"י דב כמו נדרו
דבעינן בטוי שפתים ,ענינם הוא משום ,שאע"פ שהוא מחליט דבר זה
במחשבתו,עדייןאיןזו החלטה גמורה וברורה כמו אותה ההחלטה היוצאת
בבטוישפתים,כיהבטוי מבליטיותר את המהשבה ,מסימהוגומרה.וידועכי
יש אשריחשוב האדם לעשותאיזה מעשהובגמרו בדעתו בהחלטהגמורההרי
הוא מוציא את החלטתו בפה ובקול :כך וכך הנני מחליט לעשות! אע"פ
שאין איש שומע לדבריה וזה,כי ברגש האינסטינקטיבי מרגיש האדםכי
"1י הוצאת המחשבה בפה הנהו.גומרה יותר בדעתו והחלטתו מסתימת
ומתבררת.
וחכמינוז"ל נכנסו עודיותר עמוק בכחות נפשו של האדם ,ומצאוכי
אינהדומה ההוצאה בפה בלשון גמורה ,שיש לה שורש בתוך נפשו של האדם
ומשורש נשמתבני האדם היא נובעת ,לבטוי שפתים בלשון משובשת ,שאין
להשום מקורבהשגתו של האדם,אלאשהנכרים שמעו אתבניישראל מדברים
וסעו ומדברים מלים שאין להם שחר בשורש נפשו של האדם .ואע"ג שלשון
הנכרים ג"כ אינה לשונו הוא ,ולא ממקור מחצבתוהיא נובעת ,אעפ"ככיון
שמשורש נשמת האדםהיאיוצאת,יש לה הד.גם בלבזה האדם ,אע"פשאינו
מאומהזהע"יהשייכותשישלבני האדםזהלזה ונמסר אופן מנושבותיהם של

י

) ימסורש בשףפ' נח שנמנו שם שבעים אומות ששרדו ללשונותיהםלגזייהס
.
.
ח
"
כ
אחר ההפלגה,ועיין פי מלבי.ם על התורה בראשיתי'
(המערכת)
'*) עיין שעו"ד "חכמהבינה דעה".
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שעורי דעת

כל האומותזולזובאיזו מדה .מהשאיןכן לשון משובשת ,שאינה אלא טעות
ואין בה כלל בטוי מחשבת אדם,הייתי אומרכי דבורכזהאין במתו לפעול
בגמירת דעתו של האדם עדכדי מדהזולפעול את הנדר ,שהצריכהלוהתורה
בטוי שפתים ,ולמדו מדברי התורהכי גםבטוי שפתים כזהסגי.
ולמדנו מזה צד כמה אפשר לחלק החלטתו וגמירת דעתו של האדם.
ואםכי קשהלנו להרגיש זאת כראוי ,אבל הכמינו ז"ל בעומק שכלם נכנסו
בעומק דעת תורתנו הקדושה ,העמוקהמניים,ומצאו עדכמה מתחלקתידיעת
האדם והחלטתה
עוד מצינו בגמרא קידושין (ו' ע"א) "איבעיא להו מיוהדתלי מהה
מיועדתלי מהו,עזרתי מהו,נגדתימהו ,כף הכאבמאיעסקינודיהב לה ואמר
להבהנילישני,והכי קאמיבעיליה,הנילישנילקדושי קאמרלה ארדילמא
למלאכה קאמרלה".
ובאמתאין הדעת נוחה שנימא שבאמת מספקא לן מה הוא רוצה אם
קדושין או שתעשה אצלו מלאכה,דודאי הוא רוצה לקדשה בזה ,אלאמכיון
שלקדושיןבעינן אמירה,הריצריכההאמירה לפעול בהחלטת דעתו ומחשבתו
של המקדש ,ואינה דומה הההלטה הנגמרת ומסתימת עלידי דבור ברור
ימסוים ,להחלטה היוצאת ע"י דבור המשתמע לתרי אנפי .ואף שרוצה הוא
לקדשות מ"מ בבטאו אתענין הקדושין בדבור המשתמע ג"כ למלאכה,אינו
מרגיש אז אתעניןהקדושיןבאותוהאופןהנכוןואין החלטתוברורהומסוימת
כלכך.ולכן מספקא לה לגמראאי מקודשתבהנילישני)'.
כשרואים אנוכלזהעלינו להתפלא ולהשתומם מתכמת התורהPnun ,
פרשיה ומגדלות חכתינו ז"ל 1רואיםאנו ברור עד כמהבנוייםעניני התורה
על עומק מחשבתו של האדם ועד כמה מדודים הם בחוטי שערה של כחות
נפשו .ומלבד אשרחקי התורה בשרשם ועיקרםבנויים הם עלשריבי,הבריאה
וסודותיה ,אשר עמק עמק הםמיידעם ,גם בהגיעםלעניננו אנו ובבאם במגע
עם כחות נפש האדם,עמוקים הםומתחלקים בחלוקיםדקים כ"כ ,עד אשר כל
י רק אל דעותיכול לברא תורה קדושהונוראהכזו!!!
בר דעתיראהויאמרכ
,
ם
י
ק
ד
ובאמתאין ההבדלים האלה הבדלים
כי רקאצולפי מצבנו אנו
איננו מרגישים אותם על אסתתם ,אבל בשרשיה של הבריאה ,מקום אשר
עניני התורהמגיעים ,רחוקההיאלאין שעור מדתהידיעה אחר התראה בתוך
כדי דבור ,שהוא משד אמירת שלש מלים ,מאשר אם יעבור ערר חלק אהד
ממאה מאמירת עוד.מלה אחת,ואין תימהכי1,הידיעה האחרתה הנה כבה

') עיין שעו"ד *קוזשת התווה" פה שבאררגינו בשןזה6 .שמצרשממ

(

-
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העלם וזכירה

לא

נבהינת שוגג לעומתהידיעה הראשונה .הבטוי בלשון משובשת ,שאיל לה
שורש בלשוןבני אדם ,או בדבור שיש לו משמעות אחרת ,הנהו בעולמות
העליונים ממש בבחינת ספק לעומתהבטוי בלשון גמורה ובדבורברור.
זוהי חכמת תורתנו הקדושה! וככה למדוה חכמינו ז"לן!!

ואמנם גם מדת ידיעה זו הנחשבת אצלנו מזיד גמור והחלטת האדם
המתבטאת בברור גמוה אינה עוד המדה האחרונה ,שאין ידיעה וההלטה
למעלה מהם ,אלא שלפי דעת האדם אינו מבחין בחלוק דק מזה ,אבל באמת
גם באותההידיעה שבתוךכדי דבור של התראהיש לחלק עודאלפי חלוקים
היותר ברורה ובהירה ממנה)4 .
ניןידיעה קלושה כנגדידיע
רואים אנו בחלוקי החמרכי ישנם ברואים שאיןהעין רואה אותם רק
ע"י משקפת המגדלתפי מאה ,וגם אז נראיתלעינינו רקבריה קטנה כחודה
של מחט,ועדין גםזואיננהסוף המציאות,כי במשקפת מגדלתפי אלףיגלו
'לעינינועודברואים לרבבות,וכן הלאה עדאיןשיעור.הרי שכל מה שנדמה
לנהכיזוהי כבר המדההכי קטנה,עדין אין שיעור עד כמה אפשר לחלקה
לחלקיםנוספים.וכן הואבעניני הרגשוידיעה ,אם אף נדמה לנושאין לחלק
הודיותר אתהידיעה ,באמתאיןשיעור לאפשרות לחלקהעוד לחלקיםותלקי
.תלקיח.
(ובאמת אפשר לומרכי מה שאפשר לחלק את עניני החמר ,אפילו
הנבראיםהקטנים שבקטנים,לחלקיםרביםלאיןשיעוההואמפני שכל נברא
קטןאין קטנותה אלאלפי מושגנובבריאה,עלפי מציאותנואנר ,אבל בשרשי
כל נברא הוא מציאות גדולה,בהיותו הלק ממציאות הבריאה בשרשה ,שאינה
אלא מצטמצמתלעינינובבריה קטנהכזו.ולפי מושגנובמציאותהריזובריה
קטנה מאד,הנראיתלעינינו רק ע"י משקפת מגדלת ,אבל מציאותה האמתית
אינה כלה,כיאין שיעור למדתהלפיענינה באמת,וכל כמה שתחלקנהותקטין
אותהעדין רבה מאד מציאותה ואפשר לחלקהיותרויותר).
ואלה ההבדלים הדקים ודאי ישנם גם בשרשי הבריאה ,בעולמותהכי
גבוהים ונשאים ,ואם הם במדה דקה מן הדקה שאינה נרגשת כלל בעולמנה
אבללפי מדרגת העולםהעליון ההוא גם זה החלוק מורגש הוא להבדל רב,
ן הוא גםבענין העלס; מדת ההעלם המורגשת לאדם לפי דעת התורה,
יכ
שהיא לאחרכדי דבור,אינה באמת המדה האחרונה,וודאיכי מדת העלם כזה,
בין הידיעות בתוך כדי דבור והע בסוף תוךכדי דבור
לפ*נ)יהואלאוז ללאאהיהבדי
השלפניו( .המערכת)
אפשרשיה" הבדל גם לאחרכדידבוריס
ה"
כמו כי

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

שעורי דעת

לב

אףשהיא קטגה מאדבעינינו,אי אפשר שתמצאבעולמותהגבוהיםאצלמלאכי
מעלה ,ומה גם בשרשם האלקי שנצטמצם לענין הבריאה ,אבל חלק אחדמני

אלפיאלפים ורבוא רבבות מההעלם המובן לנו ,נמצא גם סם,כי כמה שבארני
אפי' האלקות שנצטמצמה לענין הבריאה מוגבלת היא ובאיוה מדה דקה מן
הדקה נמצאים שם אלההענינים המוחשיםלנוושייך שם ג"כעניןהעלם.
ודעו כי כל מציאות הבריאה היא העלם המציאוה הנכונה של הקב"ה
כי ,באמתאין עוד מלבדו ואפס זולתו ,אלא שנתעטף הקב"הדהיינו שהקב"ה
עטף תטציאותו יתברך בפורפירא של הבריאה ,ונתעלם בה,ולמי זה ההעלם
נמצאים נבראים עליונים ותחתונים ,שלפי השגתם ירגישוכי ישנם וישנה
בריאה מלבד מציאותויתברך האמתית,וזו ההשגה וכל ישותם של הנבראים
בהעלם יסודם*) .ובאותה מדה שהעני) הנאצל ממציאותו יתברך מקושר
בבריאת ההעלם שורר שם העלם ושייכת שם )כירה.
ובהיות כלצניגי ההשפעה האלקיח נאצלים ממנו יתברךע"י צנורות
הבהיאה,ניתן הכח לאדם ,שהוא תכלית הברטוטו לפעול במעשיו את פעולות
ההשפעה מלמטה למעלה ולהמשיך עי"ז שפע מלמעלה למטור וכן בענין

הזכירה,גיתןלו כחלפעול בתפלתו אתהזכרוןלהסירבאיזו מדה את ההעלט
הנמצא בשורש הבריאה .והתורה הקדושה ,שהיא לתעלה מכל שרשי הבריאה,
בהיותה שורש כל השרשים ,יודעת הסבות העליונות של ההעלם בבריאה
ומלמות לנו את הענינים והפעולות שעל ידם
להקטין את מדת ההעלה
ולעורר את הזכרון.

נוכי

ומתוך הבתן של ישראל לפני הקב"ה צוה למנותם כל שעדוכי ש4
האדם לעורר את הזכרון למעלה וע"י זה הם מתקרביםיותר א 5הבורא ית/
ביהזכרון מחזק אתהידיעהוהידיעההיא הקרוב**).
.
ה
ב
ו
ת
ב
ו
ר
מצינו במקומותרבים בתורהכיידיעההיא ק
וכמו שפרש"י
'1ש 5על הפסוק"כיהרעתיו למען אשריצוה אתבביו"וז"ל" :כיידעתיו" לשון
חבה כפו" :מודע לאשה" "הלאבועז מודעתנו" "ואדעךבשם" .ואמנםעיקר
לשה כולםאינו אלא לשוןידיעה ,שהמחבב את האדם מקרבו אצלו ויודער
ומכירו" עכ"ל .וכן מציבו "וידע אדם את חוה אשתוע .וזהכי התבה והקרוב
מעורריםיועזר אתהידיעה כמה שנתבאר,כי גם מהשיחרע האדם אע שיעור
וערך למה אפשר עודלהגדיל ולהאדיר את אותההידיעתוכן כל כמהשיזכר
האדם את תברווילקהו,יקושראליוויחבבויותר.
*) עיף ס, ,דעת תבונות" לרמח"ל.
* )6עיין'ישיד "שקך.*%

להשערכוש
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הידיעה הבאהע"יהמנין והגורמת קרוב להקב"ה,,

ולכןנוכללהביןכי

עלולה גם כן להביא ח"ו נגף,כי כשיודעים את האדם יותר,הרי נזכרותל
ונבלטותיותר גםמגרעותיו; ולכןצריכיםהיו לכפרה,למען אשר בהתקרבם;

אל ה' לאיראולפניועונותיהם ביותר ולאיהיה בהםנגף.
הרבה עלינו ללמד מאלההידיעות .רואים אנו מזה כמהצריך האדם-
להשתדל לזכור ולדעת את כל הידיעות הנחוצות לבן ישראל כזכירת ה'
יתברךוידיעות תורתו הק',כיבהיותידיעתואצלויוהרבהירה ומסוימה,הרי
חלוקההיאמידיעה,שאינה ערה כ"כבזכרונו,בהבדל רב ,עד אשרלגבידיני
התורה יחשבכמזידלגבי שוגג,אוכמחליטורוצה לעומת מסופקותוהה .וכל
מה שיתרומם האדםבידיעותיוותהיינה אצלויותר ברורות וחררתות על לבו,
אף לעינינוידיעתו יותר ברורה רק במעט מאשר אצל חברה אבל'
הוי כי
בשמיש העולם ושורש מציאותו של האדם ההבדל רב מאז /עד אשר זה,
אצלו,הנהובבחינת תם ולאידע לעומתו.ולכןרואים אנו'
שההעלםיותר.מצוי
מדברי חז"ל,כי בשביל ידיעה אחת ,התעוררות טובה בנפש האדם,יש אשר
יזכה האדם לאשר נעלה לנצח נצחים.
סימן ת"נ) על הפסוק:
חכמינו ז"ל אמרו (הובא בילקוט שמעוני
מ"א) א"רלוי ,כל פעולות טובות ונחמות שעתיד.
"ופעלכם מאפע" (ישע"
ו
י
נ
פ
ל
ו
ע
פ
ש
ת
ח
א
ל
י
ב
ש
ב
א
י
ע
פ
א
ל
א
ל
א
הקב"ה לעשות עם ישר
ו
נ
י
א
בסיני
ואמרו" :כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע".
הטובות שעתיד הקב"ה לעשות.
היש לנו ציור ומושג בכל הפעולות
לעמו ישלשל 1כל הנבואות ומנבאו לנונביאינו איע אלא לימות המשיהר
אבל לעתיד לבא"עין לא ראתה אלקיםזולתך"! ואלה הנחמות ואותרהעדון
הגדולהנצחייבאולנו בשבילפעי' אחתו התעוררותוהתבוננות אחתיתירה,
שהביאתםלידיאמירת נעשה ונשמע ,עשתה רושםאדירכ"כ בשרשי הבריאה,
אשר לא ימחה לנצח ויביא לבני ישראל את האושר הנצחי ותכלית הטובה
הצפונה לעם ה'!
גםבחיינו אנו הננו מרגישים לפעמיםכי מחשבה אחת נכונה יכולה,
לתת לאדם שמע קדש אשריגיע על ידהלדברים נשגביםונכוחים.
כששאלוניהיום אם אדברלפניכם לאהיהלי באמתשום חמרלזה ,אר
בידעי את הצרך החלטתי לדבר;וקויתילוםכי בזכות הרבים דבר מהיראני
י לפחותישמרני ה'
התגדתי לכם ,אך לא נחה דעתי עד אשר עלה עללבי,כ
ואדתה הלא חס המקום.
מבושתוכלימה ,שתתקבצו כלכם ותבאו לשמעלדברי
כבוד הבריות ,כמש"א חז=ל על המסוק"כי עתה גם אותך הרגתי ואותה
"חיית"',כיכדי שלא יאמרוזוהיאשקליה את בלעם בתוכחתה ולאיהל

עי
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"להשיבהרגתיה .מחשבהוו עוררתאותי לרברהיום וב"היצא מאמר נכבור
ישיש ללמד ממנוהרבה.
ת
ו
מ
ל
ו
ע
ב
ם
י
ה
ו
ב
ג
ה
ו בהעלם הנמצא
מה רבה וחשובההיאידיעהי
לפי
והבהינה שהזכרנוויסודגדול הוא בדעתה'.
עלינו להתבונן ולראות מזה עמק הכמת התורה וגדלותם של חכמינו
נ"ל ,בראותנו עד כמהבנוייםדיני התורה על יסודות המתחלקים בהבדליםדקים ,שבהתבוננורראים אנוכי אמנם בשרשם האלהי רב מאד ההבדל ,אבלהרק תוותה ,,ששרשה היא למעלה מכל שרשי הבריאהיכולה להיותבנויה
על יסופות כאלה ,ורק נותן התורה הוא יודע את כל והמקי הבחינות האלה'ותכן את חקי התורה וגבולותיה לפי שרשיהם ויסודותיהם)'.
ם
י
א
ד
ר
ו
גם זה למוד חשוב הוא לנו לדעת,כי כלהענינים שאנ
בדברי
חכמינו ז"ל כשלא נבינם ,לא נוכל לישבםכי משל הם והנמשל הוא עורבא.פרה ,אלא ודאי שהנמשל הוא באותו,ענין עצמו .ועלינו לבקש את הבחינה
.הנכונה והמתאימה לאותו הדברע"פ מה שלמפזנוחו"ל.ולא עוד אלא אף אם
לאזכינולהבין אתהעניןכולהאללנו להפטרמלהתבונן במהשנוכללהתבונן
'וללמוד מדבריהם הקדזשימ כמה שאפשר לנו .וכשנתבונן בדברי תורתנו
החכמינו זבלבעינים פקוחות ונלמד את דבריהם בדרך אשר הראונו ,נראה
ובעזר השם את עמק שרשידבריהם .וצו בחסדוהגדוליראנונפלאות מתורהג
~עינינו  arnnמישרים!!1

*) עיין שעו"ד "החשת התורה*.
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שעור ג'

עמקהדין*)
"אין אדם יודע מה בעומקו שלדין שנאמר
סי התשפט לא' הוא" (מד"ר תולדות ס"ת)
'

"אמר לו הקב"ה למשה לך אמור להם
לישראלכי שמי אהי' אשר אהי' ,מהו
"אהב אשר אהב" 1כשם שאתה הוה
עמי כךאניהוה עמך,וכן אמרדי
ד "ה'
צלך עליד ימינך" מהו ה' צלך- 1
כצלה מה צלך אתה משחק לו הוא
משחק לך ,ואם אתה בוכה הוא בוכה
כנגדך ,ואם אתה מראהלופנים זעומות
או מוסברות אף הוא נותן לך כך ,אף
הקב"ה ה' צלך ,כשם שאתה הוה עמו
כך הוא הוה עמך".
(מדרש הובא בס' נפש החיים שער א'
פ"ז).

"נישלחיעקבמלאכים אל עשואחיו" פרש"יז"ל מלאכים ממש,ויירא
יעקב מאד ויצרלו וגר קטנתי מכל החסדים ומכל האמת וגף ואמרו הו"ל
(במדרש) "נתמעטוזכיותיע"י ההסדים והאמת שעשית עמדי לכךאניירא
י להמסרבידעשוע.
שמא משהבטחתנינתלכלכתי בחטאויגרוםל
קשה מאדלציירלנואיךמגיעים למעלה גבוההכזולהיות כ"כ דבוק

בה' עדשיה" אפשר להשתמש במלאכים כמובבני אדםלהיותשלוחיוועושי
רצונה אבל עודיותר קשה להבין איך זה אפשר שאדם כזה שהמלאכים הם
עושי דברו והוא אדון עליהם להשתמש בהם כחפצו ,יפחד עוד שמאיגרום
החטא וימסרהואובניוביד עשה הלא נפלא הוא! יעקב אבינהבחיר האבות
*)

נאמרבישיבהביוםכ' כסלו תרפ"ט ונרשםע"י הרב זלמן כלאך זצ"להי"ו

ב זק4הי"דויבי"ח הרב אללמאיר כלאך שליט"א.
ויואליז
לה
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שעירי זעת

שצורתו חקוקה תחת כסא הכבוד ,ובשעהזו שהוא נמצאוחי בעולמות רמים
ונשאים כאלה ,בהיותו דבוק בה' במדהכוו עדכדי לצוות על מלאכי מעלה,

באותה שעהיפחדויירא שמאנפגם בחטא במדהכזו עד אשר,למרות ההבטחה
שהבטיחוה' "והנהאנכי עמךבכל אשר תלך",יפולהואובניוביד עשוויבטל
עשןכלענין התעודה הנשגבה של כללישראלע"י שלשת האבות  -מרכבת
השכינה 1ואף אם נאמר שרצוןה ,בבריאתו ה" נתמלא באופן אחר וע"י
אחרים.,בכל זאת הלא נורא הוא שכל התעודה הנעלה שהחלה להתגשםע"י
האבותוהשבטים -שבטיי-ה ,תנטלותפסק.ולאעוד,אלא שכנראה לאידע
יעקב מה פשעו ומה חטאתו ,וא"כיש להשתומם האם אפשר הואשלכלוך כזה
שאינוידוע ומורגשאפי' ליעקב אבינו קדוש ה',יוכל לגרום עונש מרכזה.
נורא הדבר ומבהיל1
אולםיש לומר שלא חשש יעקבאבינו שמאנתחייבבדין ונפסקעליר
עונש מר כזה בשביל חטאה אלא אחר שנמצא במצב של סכנה גדולה ,עשו
הולך לקראתו וארבע מאותאיש עמוובדרך הטבעלאיוכל להמלט אך באורה
נס ופלא ,א"כידעיעקב אבינו שצריך הוא לזכויות גדולות ורחמים מרובים
שיעשה הנסולכןהי'ירא והשש שמא נתלכלך בחטאוירד ממדרגתו ,עדכדי
שלא תעמודלו ההבטחה שהבטיחו ה' "והנהאנכי עמך ושמרתיך בכל אשת
תלך"*

אךעדייןיש להתפלא ולהשתומם עדהיכן מידתהדין מגעת ,שבשביל
חטא קל ,שאינו מורגש ואין להבחין אותה יפול האדם ממדרגתו הכי רמה
ההואוזרעו!
ונשאהויאבדכל אשרלה תנטל התעודה הנשגבה ממנוויכל
אבל באמת אף הדבריםהכי קלים ופעוטים ,שאין אדם,מכיר ומבחין
בהם מפני דקותם ,הנה בהיותם מוצגים לאורפני ה' ,נראים הם באופן אהר
ודמות אחרת להם ,והםיותר בולטיםויותרגדולים ,עד שיש להכירולהבחין
למדי את רשומם הפועל בנפש האדם ללכלך אותה ולהפסידה,כי כל רגש
ותנועה קלה שבנפש האדם,ואפי'כזו שהאדם בעצמואינויודע מהם,נבחנים
י ה' המשוטטותבכלט).
ונמצאיםלפניעינ
ולכן ה"יראיעקב שמא חטאבאיזו מחשבה או רגש דק מן הדק ,מה
שעלוללהיות כל עודהיותו מלובש בתמה וכשנראה החטא הזהלעיני ה'יש
עלומינולמאור.

*) כמו שבאררבינו את הפסוק בתהלים "שתהעוונותינו לנגדד
פניך' שהעוונות הנעלמים מאתנו מפני דקותם ואיז אנו מבתינים במציאותם כלל,
כשהם מוצגים לאור פני ה' מקבלים הם את צורתם הנכונה ונכרים הם בכל הקף'

מציאותם.

~

(הוספת הרושפים)
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 ,עמק

לז

הדי

הכחו לגרום הסרת ההשגחההמיחידתלהצילומיד עשו דרן נס ופלאויפול
וח"והווובניו'בידעשו.
ואמנם רואים אנו שה" לו ליעקב מקום לפחד,כי הלא גאותה שעה

גופא שפגש את עשו חטא ופגם בזה שקרא לעשו שמונה פעמיםארוני וגרם
'עי"זשיעמדומבניושל עשושמונהמלכים קודםלבנייעקבוכמו שאמרוחז"ל
'(הובא בילקוט שמעוני פן וישלח) "באותה שעה שקראו יעקב לעשו אדוני
.אמרלו הקב"ה אתה השפלת את עצמךלפניאחיך וקראת אותואדון שמונה
'פעמים,אני מעמיד ממנו שמונה מלכים קודםלבניך דכתיב :ואלה המלכים
אקרמלכו בארץאדוםלפני מלך מלךלבניישראל",הרישבשבילדיבור אהדתייצא מפי יעקב בדברו אל עשו נדחתה ממשלתם של מלכי ישראל שמונה
..
דורות,ולאנתקיימהעדאז ברכתיצחקאבינוליעקב :הוהגבירלאחיך ,תה
מפנישכשהשפיליעקב את עצמולפני עשווקראואדון ,געשה,ה רושםבנפשו,ונפגםבו כתהמלובה ,ורושם זה נשאר אח"כבבניהדור אחרדוה עדשמונה
.דורות ,שמלכו מלכים מבני אדוםועדיין לאהיובני יעקבראויים למדרגת
.המלוכה.
וכשאנו מתבונניםיש ללמוד עוד מזה,כי באמת לא חטא יעקב בזה
ושקראו אתוני ,אלא צריך הו להתנהג אתו ככה וכמו שאמרו רז"ל (הובא
גרמב"ן בפ"רושו על התורה)" :ר'ינאי כדהוהסליק למלכותאהוי מסתכל
"בהדא פח~תא ולאהוינסיב עם" רומאין ,חד זמנא לא איסתכל בה ונטיב
'עמ"רומאיהולאהגיעו לעכו עד שמכרפינס שלא' ,וכתב ע"ז הרמב"ן ז"ל:
,,.מפני שהיתה קבלהבידם שזו פרשת גלות כשהם בא ברומא בחצר מלכי
.אדוה על עסקי צבות הה מסתכל בפרשהזו ללכת אחרי עצת החכם הזקן,
.כי ממנויראו הדורות" וכו/וכןמצינובילקוט על הפסוק "כה האמרולאדוני
לעשוי":רבינו אמרלרבי אפסכתוב חדאיגראמןשמי למרן מלכאאנטונינוס,
יכתב ל" מןיהודה נשיאה למרן מלכא אנטונינוס ,נסבה וקראהוקרעים א"ל
'(חוב מן יהודה עבדך למרן מלכא אנטונינוס .א4ל מה את מבזה על כבודך,
(א"ל מהאני סב מןסבי ,לא כך אמריעקב כה אמר עבדך יעקב .4הלארואים
אנו שלא חטא יעקב בזה שקראו לעשו אדונה ואדרבה ממנו למדווכן עשו.לדורות ,ובכל.זאת גרםלו,להענש כ"כ שלא מלכרמלכים מבניו עד שמלכו
.שמונה מלכים מבניישה ורואים אנו.מזה מה שבארנו כבהכיענין שכר
יעופשאין זה_במו שחושבים שהוא דבר.נפרד מפעולות האדה שבעד מעשה
טוב נותנים לו
.זבעד מעוה רע מענישים אותהכי אם באמת המצוח
י
כ
ש
'ושכרית החטאועונשו אחדהוא,כיכן נסדר במערכתהבריאה ,שהמעשה הטוב
בוהן מעלה ושלמות לאדם ומניע את שפע הטובומביאו על האדם ,והמעשה
.

לזז-
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הרע מתן בו פגם ופחיתות ומביא את עונשו ,ולכן אף שמוכרח ה" יעקב
להכנעלפני עשוולהשפיל את עצמולפניומפני סכנת נפשות,בכל זאת הטבע

עושה את שלו שכל קמט ותנועה שבנפש האדם עושה רושם בוובתולדותיו_,
רשע ,נעשהעי"ז רושם בנפשו שנחסרבו במדה,
ובהיותיעקב צדיק מטלפני
ידועה כחהמלוכה ולאהיוראוייםבניו למלוכה עדאחרי עבור שמונהדורונו.
שמלכובניעשו.
ולא יקשהלנו שא"כ נמצאדעבידח"ו הקב"הדינא בלאדינא,שאעפ"י
שהיי יעקב מחויב להתנהג ככה עם עשו בכ"ז נענשכפי חק סדר הטבע,כי
באמתלפי המשפט האמתי הגלוילפניו ית',ראוי ה" להענש על אשר קרא
לעשו אדוני ,באשר אם אמנםלפי מצבו זה שהיי נמצא בו לא היתה לפניו
דרך אחרת להנצל על ידה ,בכ"ז אלוהיי נמצא במצביותר נעלה ,היתהעין
ההשגחהצופי'עליו במדהיותר גדולה והמציאהלודרכים אחרים ,שלא יבא.
לידי מצב סכנה כזה ,ורק מפני שלא הגיעלידי מעלה גדולה כזו הה אפשר
שיבא לידי מצב סכנה כזה ולא תה" לפניו דרך אחרת להנצל בלתי ע"י
אמצעיכזהשיגרום פגם במדת מלכותוומלכותבניו ,נמצא שחסרון נפשוהוזר
שגרס למעשהזהומןהדיןענושיענש,ואףשהי' נמצא במצבנעלה שהשתמש
במלאכים ,בכ"ז הלאאין שעורוערך לגדלות האדםואין קז למדרגות גבהותו.
ועל כל מדרגה ומדרגה שנמצא על" האדם ,עומד הוא תחת השגחה מיוחדת
המתאמת למדת גדלותה וכלעניניו משתלשלים ע"פ השגחהזו שהוא נמצא.
תחתי/ולכן המצאו תחת מדת השגחהכזו שיצטרך להשפיל את עצמו לפני
עשו ולהכנע תחתיו באלוע"י מעשיו הואוזהה" חטאה אע"פ שאותו מעשה
עצמו שעשה הי' כדין ,והלימוד הוא לכל הבאים אחריו שכשיהיו מוכרחים..
להמצא במצב כזה צריכים ללמוד ממנו וללכת אחרי עצת החכם הזקן.

עכ"פרואיםאנו מזה מהגדולהוא הרושם הנעשה בנפש האדםע"י כל
דבר ,אף אם קל הוא ופעוט ,המתרחש בה ומהגדולות הנה התוצאותשיכולות_
לבאבשבילזהבמאורעותהייוהואובדורותיואחריג
ומלבדזה שגדול מאד הרושם הנעשה בנפש האדםע"יכל תנועה קלה.
ונדנוד משהה הנהיש לדעת עוד שהנה כל מאורעאינו בא מפני סבה אחת,
אלאאלפי סבותישנן לכל דבר ,המתרהט ונפעללעינינו,ואלויחסר דברמני
אלף ,א"א שיהא נשלם הענין הדרוש לתוצאהזו או אחרת ,ובשביל כך יש
אשר סבה אחת קטנה מצד עצמה גורמת לדברים השובים ונעלים ,ועל ידה,
יבואודבריםגדולי ערך במאורעות האנשיםוהעמים,ולכן לאיפלא אם רושם:
זה שנעשה בנפשיעקבאבינובהשפילו את עצמולפני עשההי' בכחו

לגרובי
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עמק הדין

לנה

ישראל עד.

חרצאה כ"כ חעןרבה במלכותבני ישראל ,שלאיקומומלכים מבני
שמונה דורותאחרימלכי אדום.
ובזהנוכללהבין מה שאמרו חז"ל (ב"ר נ"ח) על הפסוק ועפרון
י
יושב
בתוךבני חת" :ריצחק אמרישבכתיב,אותוהיוםמנואותוארכוסטרטיגוס.,
דלאיהא בר נש רבזבין מן בר נש זעיר"  -והלא פלא הואאיזו חשיבות
יש לו לאברהם בזהואיזו הנאה הוא מרגיש בהיותו,קונה את השדה מאיוד
.1
נושא משרהולא מאיש פשוט ,שההשגחה תשתדל להמציא הנאהזו לאברהם
זה משים לב לפעוטיות כאלו? ואפ" אם ימצא מקום בלב האדם להנאה;
מי
כזה איזה מקום יכולה היא לתפוס בהיות אברהם אבינו במצב כזה ,בבקשו
לאהיי מקפיד בזה,
קבר לשרה אשתו? וכמדומה שאלוה
יויאשוזאהליםאעונתיי
ו
נ
י
א
ה
ח
ג
ש
ה
ה
ן
ש
כלום! ואמנם כבר אמרנו לישב קו
כפי
כי
שיקבלז
שחושבים ששולחים לו לאדם וממציאים לו ישועה מז השמים בכרי
שהזכרנולעיל ,שכל אדםלפי מדרגתו נמצא:
איזו טובה ,אלאהענין הואכפי
מיוחדת המתאמת למעלת נפשו ומעשיו הטובים ,וכך.
תחת מערכת השגחה
מדת קרבותו של האדם אל ה' ודקדוקו למלא.
נסדר טבע הבריאה ,שלפי
רצונו ית ,,כך מדקדקת עמו ההשגחה ,וכשיש  ntswרגש
בנפשו המתנענעי
בקרבו פנימה מתנענעת לעמתו ההשגחה ,אף אם הוא בעצמו אינו מקפיד
אדם ,נעשהבעיקר.
ואינומשיםלבלזה,וכמושראינובשעון הנעשהבידי הרי
כדי לדעת את השעות או את הרגעים ,בכל זאת המחוגה מתנענעת ועוברת.
להראותגםזמן דק אהדומראה אףעלהדקיםשאינםנחוציםלולאדם לדעתם_,
שבהיות המחוגה וכל הגלגלים שבגבעון מתנענעים בכדי להראות את;
מפני והרגעים ,ע"כ תנועתם נכרת גםבדקיםועוד פחותמזה,או נקח למשל.
השעות
שעון שמשי שצל השמש מראה על השעות והרגעים ,ואף על הדקים שאיד
צרך לדעת אותם ורקבהיות הצל מתנענע ומראה את השעות ע"כהוא משתנהו
אף במשך

דק אחד ונראהלנו הבדל כזה ,כמוכן ההשגחה הנערכת ,במכונה.

הנפלאה 7- ,הבריאה ,מוכרה שתראה על כל דק ותנועה קלה שבנפש האדם.,

ואם האדם נמצא במצב כזהשזכאיוכדאיהוא להשפעתו ב"הולטובתו בדקדו;
רב,אז כלענינ* העולם והבריאהמתקניםומכיניםלו סבות המביאותלו נעם,
וטובה,ואם נמצאאיזהרגש דקועדין עמק עמק.בנפשו ,שהוא בעצמואינו שם_
לבלזה ,אור ההשגחה שופע גם על רגש זה,כיבל אדם מוצלל מצל ההשגחה:
אשלפי מעשיוולפי מדרגת התקרבותו ודבקותו בה'ולפיאותה המדה עצמההוא
דימינך "מה צלך'
מסתתרבצלכנפיהוכמושאמרוהו"לעלהפסוקה'צלךעלי
,
ך
ד
ג
נ
כ
ואם אתור
אתה משחק לו הוא משחק לך ,ואם אתה בוכה הוא בוכה
מראה לופנים זעופות או מוסברות אף הו*נותן לך כך,
'
ה
ף
א
הקב"ה
צלר

ומ
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,כשם שאתההוהעמוכרהואהוהעמד".והיינושכמו שכלתנועה קלהשיעשה
זואדמ גורמת שיתנענע הצל לעומתה ,כמו כן קבע ה' בהנהגת הבריאה
וכהשפעתוית' תה" בדקדוק רבעפ"י כל מהלך תנועות נפשו של האדם ,ואם
'ראויהואשימלארצונועפ"י עומק הרגשתהאזכל תנועה קלה שבנפשו עושה
,את רשומה ,שתענהלו ההשגחה לעומתה,אףשאיןכלכך חשוב להתחשבעמה.
אמנםכןהוא,וכןאנוצריכים לתפוס במחשבתנו ,שכלעניני ההשגחות
והשכר והעונש נסדרו בטבע העליון של הבריאה ,שיתנענעו ע"פ מהלך רוחו
של האדםוכל רגש דק שבנפשו עושה רושם במערכת ההשגחה ע"פ חק טבע"בריאה ,אך בכל זאתעדיין לאנתישבלנומדוע נסדרה הבריאה באופןכזה,
שאףבלי צרךותועלתישתנועניני ההשגחה ע"פסדריוחקיי,ואיןראוילומר
על פועל חכם ו"כליכול" שיעשהסדרי הנהגהכזוויקבעחקיבריאתובאופן,
.שלאיהי' הכל לתועלת ולצורך בריאתוובריותיו .אבל לפ"מ שבארנועכשיו
נבין שבאמת חשוב ונכבדכל רגש דקועדין הנמצא עמוק בנפש האדם,כיכל
,תנועה וקמטעושים רושם בנפשו של האדםויש בכחם לשנות הרבהכלעניני
חייווחייתוללותיו ,ובמו שראשו שקריאתיעקב לעשו"ארוני" גרמהיפלושלנפשו ולנפשות בניו עד שנתאחרה להם מפני זה העמדת מלכים מושלים
בישראל .וכן הוא לענין התרוממות נפשו של האדם ,יש אשר איזהענין
.הנראהלנו לכאורה קל הערך עושה רושם בנפש האדם ומקרבלו כח המלוכה
.ולכן לא דבר קל הוא מה שהוסב ע"פ מהלך ההשגתה,שיהי' לאברהם עסק
.עם ממונהעלבניעירוולא עמהדיוט,כימכיון שמורגשתאיזו השפלהלאדם
,גדול כשיש לו עסק עם הדיוט ,ואיזו נעימות ורגש של התרוממות כשהוא
נושא'ונותן עם שרומושל ,מובןלנו שדברזהיכול להשתרש בנפשוולהתגדל
,אצלבניו עדשיצאו מזהעניניםהשוביםורבי הערך -ואין דברשיאמר עללו
,שנעשהעלפי מהלך ההשגחהבאין צרךגדול בג
ולמען קרב למושגנו

מה שאמרנו שתנועה קלה בנפש האדם יש

,.כתפעול גדולות וחשובות בעתידו של האדם ובעתידם של תולדותיה נוכל
לקחתדוגמא ממהשמצינו בטבע הפשוט שזרע קטןודק,לפעמים רק כמו אבק,מתפתח ומתגדל לעץ גדול עושהפרי רב ,ואע"ג שמצד עצמו הנהו חמר דק
ופעוט מאה בכ"ז אתרי התמזגו עם האויר ועם חמרים שונים אשר בבטןהאדמה ,ואחרי קבלוקוי אור השמש ,מתפתה אבק זה ונצמח ממנו עץפרייניב וחשוב ,וכמו כן כל רגש המתעורר בנפש האדם ,אף אם דק ופעוט הוא,
,רוע הוא בנפשו המתמזגת עם כחות שונים הנמצאים בו ומצטרפת עם עוד
ענינים שונים ואלפן סבות הנמצאות מוכנות ומתעוררות בעולם ,ויחד עםיכלזהיש שמרגש קטןזה נצמחעניןרב הערך מאד,וכבראמרוחז"לשבשביל
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ומשקל שני סלעים מילת ששינהיעקב את יוסף משאראחיו נתגלגל הדבה
וירדואבותינו למצרים (שבת" ע"ב) ובודאי לא תפס אותו הרגש מקום ב"כ
,חשוב בכל המעשה אשר עשואחי יוסף לאחיהם ,ואעפ"כ לולא זה המעשה,
היתה חסרה הסבהלירידתאבותינולמצרים,ואם אמנם כברנגזרהגזרה ,מ"מ
שפשרשהיתה מתקימתע"י דרך אחרתלגמרי,וחכמינוז"לבגדל תממתםבחנו
ימצאו,כי משקל שני סלעים מילת גרם לירידת אברתינו למצרים ,וכמו"כ
נוכל להבין,כי הרושם שנעשה בנפשו של אברהם אבינוע"י הפרש זה אם
הואנושאונותן עםהדיוטאועם בעל משרה ,בהתאגדזהעםעודסבותוכחות
זדונים,יגרום להתפתחותענינים חשוביםבוובזרעואחריו.
כיוצאבזהמצינובפ'זו "ותצאדינה בת לאה אשרילדהליעקב לראות
נבנות הארץ"ואמרוע"זחז"ל (הובאברש"י)" :בת לאהולא בתיעקב? אלא
ע"ש יציאתה נקראת בת לאה ,שאףהיא יצאנית היתה שנאמר "ותצא לאה
לקראתו ותאמראלי תבא" ועל" משלו המשל "כאמה כבתה" -והנה מצינו
שהזיל דברו הרבה בשבחה של לאהאמנו שהשתדלה להרבות שבטים מיעקב
רבינו וכמו שאמרו חז"ל (מד"רויצא פ' ע"ב)" :אמר ר' אבהו צפה הקב"ה
גמלאהיתהכונתה אלא להעמיד שבטים"ועלאותו מעשה עצמו נאמר"וישמע
ה' אל לאה ותלד בןחמישי ליעקב" ובמד"ר אמרו רז"ל על המקרא "וישכב
עמהבלילה הוא""כביכול הקב"הסייעו שיצא מהם יששכר",ורחל אמנו שלא
השתדלה כ"כ נענשה,וכמו שאמרו חז"ל (מד"ר הנ"ל) "לפי שזלזלה במשכב
הצדיק לא זכתה להקצר עמו"ועל לאה אמרו "לאההפסידהדודאים ונשתכרה
שני שבטים ובכורה" ואעפ"כירדוהכמינוז"ל לתוך עמק נפש האדם ומצאו
כי במעשה טוב זה עזרה לה תכונתה שחסר לה קצת ממדת הצניעות של
"כבודה בת מלך פנימה" ולמדו זאת מדברי התורהשכמייצאה דינה לרכות
בבנות הארץ נקראה בתלאה.כי לרחמנא גל"שאחריכל צדקות לאה אמנה
וסתרזה שהיתה מתאוה לו;עמיד שבטים ,לא היתהיכולה לצאת לקראת יעקב
לכמרלואלי תבא,לולאהיתהלקויי קצת במדת "כבודה בת מלך פנימה" ,ואם
כי השתמשה בזה לדבר טוב ונעלה ,בכל זאת פעלה מדת הלקוי שהיהה
בנפשה  -אם אף במדה הכי קטנה ,מדת יצאנות זו  -ונמסרה בתולדה
לרינה בתה ,ובהתמזג מדה זו עם עוד סבות וכחות טונים ,גרם לה למעשה
זה של "ותצאדינה בת לאה לראות בבנוה הארץ" ומזריעה קטנה זו שבנפש
,ו.
לאהיצא דברנורא -שדינה בת לאה נטמאהוהיה עלול שרושם טומאה
ימסרלבנות ישראל לדורות וישאר בהן המרון צניעות ,לולא עשובני יעקם
רעש גדול והרגו אתענשי שכםלפי חרב ,שעוז הבליטו את גנות המעשה
ועשו רושם שכלהנוגע בטהרתבנותישראללאינקה;וזהו מה שהשיבוצפעון

מב
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ולוי ליעקב "הכזונה יעשה את אחותנו" שלכאורהאין זה מובן ,מה תשובה
היאזו ,הלא יעקבאבינו אמר להם "עכרתם אותי להבאישניביושב הארץ"
י להם שלא,ישאר
וגו' "ונאספועליוהכוני ונשמדתיאניוביתי" וסכנהיפוי
ח"ו שריד ופליט משונאיהם של ישראל והיש מקום לבר דעת לעשות מעשה
כזה ,הגורם סכנה לקיומו של בית יעקב ,אך בשביל ליתובי יצרד של רגש
הנקמה? ולא עוד אלא שמשמע שיעקבאבינו בשמעו אתדבריהם הודה להםנ
אבל הדבר מתבאר כמו שאמרנו ,שהם ראו והבינו את הרושם הרע שיכול
להשארבבנותיעקבע"י מעשה שכם אםיעברועליובשתיקה ומצאו,כיכדאי
להעמיד את בית יעקב בסכנה גדולה זו למען הצל את טהרת בנות ישראל
וצניעותן,ומדויקזהביותרלפי הגרסאשהביארש"יז"לאהותינוב"יוד",שיש
בזה מלשוןרבים,כלומרהכזונהיעשה אתאחיותינו? ע"כצריכים אנו למחות
אתהרושם הרעהזהמאחיותינו.ואףכאןנוכללהביןשראוי'היתה לאהליענש
בעונש מר כזה שבתה נטמאה ,אע"פ שהיא השתמשה במדת יצאנות למצוה
גדולה ולמעשה טוב ,משום,כילוא עמדה על מדרגהיותרגבוהה היתהיכולה
להגיע לתכלית נעלה זו של העמדת שבטים באופן יותר נאה וצנוע (וכמר
שנתבאר במעשהיעקב שקראו לעשו"אדוני").
וביותרישלנו להתפלא עד כמה התחשבוחז"ל עם רשמים דקים כאלה
עד שבנו על זה הלכות פסוקות ,אמר" בגמ' ברכות דףי' "אל יעמוד אדם
במקום גבוהויתפלללפישאין גבהותלפני המקום שנאמר ממעמקים קראתיך
ה'" ,והנה זה פשוט שמה שנאמר ממעמקים קראתיך ה' אין הכונה שעמד
במקום נמוך ,אלא שתפלתו יצאה מעמקי הלב ,וכבר העיר בזה מהר"ל
מפראג ,אלא שהו"ל ידעו את כחות נפשו של האדם והבינו שיש איוו
שייכות לגבהות המקום עם גבהות הלב ,וכמו שבארנו כבר מענין
היחס שישלעניני ההמר עםעניני הנפש,והכריעוכיאי אפשר שתצא התפלה
מעמק הלב ,שלזה דרושה הכנעה והשפלהלפניו ית' ,אם לא יעמוד האדם
במקום נמוך,כי העמידה במקום גבוה ,אף משהו ,מעוררת בו באדם מעט
גבהות הלב ,ואף שרגש זה הוא דק מאה ואך במדה פעוטה אפשר שתתעורר
בו באדם גאוה כשהוא עומד במקום גבוהודי בזהכדי לפגום את תפלתו שלא
תצא באותה הכנעה ובאותו עומק והשתפכות הנפשאלמלי עמדעל מקום נמוך
(ואפי' לדעת הפוסקים שאין אסור להתפלל אלא במקום גבוהג' קפחים ,לא
נחלקו אלא במדת קביעות ההלכה ,אבל זה ודאי שרושם רגש זה ישנו אפי'
במקום גבוהכומהו) אמנם אפשרשאנחנו לא נרגישאיזוגבהות באהלנוע"י
שמידה על דף גבוה משהה אולםאין זאת אלא מפני שחסרה לנו עדינות
ההרגשה בכחות הנפש ,אבל
בזכות נפשם וגדל דעתם בחנו בכל תנועת
~fftn

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

 pnwהדו

מג

קלה המתעוררת בנפש האדםומצאושעמידה על מקוםגבוהפוגמת את תפלתו
של האדםוהכריעו להלכה שאסור לעמודעל מקום גבוה ולהתפלל.
למדיםאנומזה מהגדול עמקהדין עלכל מעשה ואףתנועה קלה שבנפש
האדם ,באשראין שעור וערך לתוצאות הדברים הבאות מכל תנורה וקמט
הנעשה בנפשו של האדם .ומכש"כבנוגע לצד הטוב והמעלה.לפי הכלל של
חז"ל "מרובה מדה טובה ממדת פורצ2ות" מ"גדיל שכרר של האדם בעד לל
התעוררות טובה שבנפשהכיאין שעור כמה גדולותונצורותתוכל לפעול על
האדם לשעה ולדורותאיזו מחשבה טובה אואיזו התעוררות נפשית לשמים,
וזהו מה שאמרוחז"ל בפ' חלק" :אפיקורוס,כגון מאן ,אמר רביוסףכגוןהני
דאמרימאי אהנולן רבנןלדידהוקרולדידהו תנו",כי באמתכלהיושב ועוסק
בתורה אפי' בחדרי חדרים הוא יוצר סביבו אויר גן עדן המקיף אותה וכל
סביבתו מושפעת מאור קדושזה,וכלשאינויכוללהכיר בהשפעהזוהיינובכת
השפעהרוחנית בעולםהריזהאפיקורוס.
והנה למדים אנו מזה עד כמה צריך האדם לדקדק במעשיו ותנועות
נפשושרשומםגדולורץמאד,וביחודאלההנמצאיםביןהרביםצריכיםלהזהר
ביותר בפעולותיהם ,ולהשתדל הרבה בתקון וקשוט המעשים והמדות ובזה
יתקלס עלאה1

