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שעור ד'

יכלבשמיםובארץ*)
כ
א.
"כי כל בשמים ובארץ" (דה"א כ"ט).

"אל תירא אברם ,אנכי מגן לך" (בראשית ט"וא ).ואיתא במדרש
(ב"ר פ' מ"ד) "ר'לוי אמר תרתיןורבנן אמרי חדא ,ר'לוי אמר,לפישהיי
אברהםאבינו מתפחד ואומר :תאמראותןאוכלסיןשהרגתי ,שהה בהםצדיק
אהדוירא שמים אחד ,כר ורבנן אמרי חדאלפי שהי' אבינו אברהם מתפחד
ואומר :ירדתי לכבשן האש ונצלתיירדתי למלחמת המלכים ונצלתי ,תאמר
שנתקבלתי שכרי בעולם הזהואיןלי כלום לעתיד לבא ,א"ל הקב"ה :אל
תיראאנכי מגןלך,כל מהשעשיתי עמךבעוה"ז חנםעשיתי עמך ,אבל שכרך
מתוקן לע"ל ,שכרך הרבה מאד ,המד"א (תהלים ל"א) "מה רב טובך אשר
צפנתליראיך".
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שה" מתירא שמא קבל שכרה המוכן
לו לעולם הבא ,בעולם הזה ,כשירד לכבשן האש וניצל ,וירד למלחמת
המלכיםוניצל .אברהםאבינהשהכיר אתבוראה קרא בשםה'והודיעו בעולם,
ועשה נפשות לה' ,כמד"א ואת הנפש אשר עשו בתרן ,אברהם מגייר את
האנשיםוכו' ,האם אפשר שבהנאה וקורת רוחזו ,שההלו מנצחה ד'מלכים
והצלתו שלבןאחיהישולםלוכל שכרו? ובכלליש לתמוה,איך אפשר לשלם
בהאי עלמא ,עולם עובר ,שגם השכר הניתן בואינוקיים ,שכר שהוא מוכן
לעולם הבא ,העולםהנצחי ,שעל שכרזה נאמר( :אבות פ"ר) "יפה שעה אחת
של קורת רוח בעולם הבא מכלחייהעולם הזה",היינוכל תענוגותהעולםוכל
ההנאות ,שאפשרלו לאדםלצייר לעצמו בעולםהיה,אינן שוות לקורת רות
אחת בעולם הבא ,ומ"כאיך אפשרשיקבל אתכל שכרו המוכןלולעולם הבא
בהנאות העולם הזהו ובכלל יש.להביןאיך יתחלף שכר עוה"ב על עניני
הנאות עוה"ז,כי הלא השכר הצפון לצדיקים לעתיד לבא אין לנו בו שום
מושגוציור ,כמו שאמרו חז"ל( :ברכות ל"ד) "כלהנביאים לא נתנבאוכי,
אבל ת"ח עצמןעי
ן לא ראתהוכו'ואיךישולם השכרהזה בהנאותהעוה"ז1

*) נאמר ביום ג' כסלו תרפ"ח .נרשם ע"י ר'י
 .ד .זכס.

מי

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

סח

י כל בשמים ובארץ (א)
כ

ביוצא בזה מצינו (סנהדרין ק"א) "אמר רבב"וב כשחלה פ"א נכנסו
"למידיו לבקרו ,אמר להם חמהעזהיש בעולם,התחילוהןבוכיוור"ע משחק,אמתולו למה אתה משחק ,אמרלהם'וכימפני מה אתם'בוכין ,אמרו.לו אפזר
ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה? אמר להן לכך אני כהדחק ,כל זמן שאני
רואהלבישאיןיינומחמיץואין פשתנולוקהואין שמנו מבאיש,ואיןדובשנו
:מדביש:אמרתי שמא ח" 4קבלרבי עולמהעכשיושאני רואהרבי בצעראני
.שמח"י וגם כאן דבר פלא הוא ,ר"א הגדול שלא חסר מן התורה כולה כמו
שהעיד'על עצמו (סנהדרין שם) ששתיזרועותיו נמשלוכשני ס"ת( ,שם(5ף
ס"ת) ורגע תלמידו בודאי השיגוידע נדללת רבו הגדול וצדקתו וחשבו בקן
אלה הצדיקים שעליהם נאמר ששכרם עין לא ראתה וגו' ותענוגים והנאות
נצחיים מוכנים לג כלום אפשר שתעלה מחשבה כזאת בלבו ,שקבל רבו את
:עולמו',בזה שהואחי בשלוה ואין לו דאגות וטרדות המפריעות את האדם
ממנוחתו? היתכן שבתענוגים והנאותפחותי ערך כאלה ,יתחלף לו שברו
הנצחי? נלא עוד אלא' שבאמתאי אפשר שתהה לאדם הנאה שלמה בעוה:ז.שלאיתערבו בה צער ודאגה,ומיהוא אשריחי' בשלוה גמורה בעה"ז הסלח
צערופגעיםו וכמד"א במסילתישרים (פ"א) "כי מה הםחיי האדם בעוה?ו
ומי הוא ששמח ושלו ממש בעוה"ז,ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם
בגבורות שמונים שנה ורהבם עמל ואון בכמהמיני צערותלאיםומכאובים
וטרדות ואחרכל זאתהמות ,אחדמני אלף לאימצאשירבה העולםלוהנאות
ושלוה אמתית וגם הוא אלויגיע למאה כבר עבר ובטל מן העולמע.
מספריםעל הגאון בעל ה"שאגת אר"" שכשנתקבל לרב במיץ ושלחו
לובני עדתו הרבה מתנות ,ראה את אשתו שהיא -מצטערת ובוכה ,ובשאלו
למההיא בוכה ,השיבהלושיראההיא שמאינוכה להם מתלקט לעולם הבא,
בהויאמר :כלוםבהבלים כאלהישלמו שכרהעולם הבא? ופשוטהיה
ויגעי
בעיניושבהבלים כאלהאי אפשרשישולם שכר שמקומו בעולם הבאי
בכלל יש לנו לדעתכיאף בדברי חז"ל שא"אלנו לירד לסוף דצתם
וכונתםואיןאנומביניםאותם בכל היקפם ואתכלפרטיהם,צריכיםאנו לקבל
אתהחלקשאנומביניםושנתבררלנוכפיפשוטן שלהדבריםוכונתם ולהתלמד
מזזךוע"י זה ,המזהיר מתוך דבריהם הק' ,שזכינו להרגישם,יקל לבו
אלי
הרבה להגיע להבנהיותר -עמוקה ונשאה ולהדור לתוך נשמתו ואמתו.אל
דבה ואין אנורשאים; בשביל שאין מובנים לנו כל פרטי דבריהם ,לעקמם
.

ולהוציאם ממשמעותם,

(
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כבר נתבארלנוזהכמה,כיענין שכרועונשאיןזה רק
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בעשי האדם ופעולותיה שמשלמיםלו בעד.מעשה טוב שכר ובעד מעשהיע

בעד
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עונש,כיאין מעשי האדם ביחס לשכרו שני דברים נפרזים ,אלא המעשה
בעצמו הנעשהע"י האדםיוצר עולמו של האדםבעליונים שבפעולותיו הוא
מניע שםומושך שפעטובהוברבה לעולםוביהוד מגעה ההשפעהאליו ,שהוא
מקושרלעולם הנוצרע"י מעשיה נמצא ,שהמעשה בעצמו כבר כולל בתוכו
את השכרוהעונשלפי מהות הפעולה וכמושמצינו "שכר מצוה -מצוה".
והנראה לומר דבר חדש ,וכשנתבונן במאמרי חו"ל ונדקדק בדבריהם
הק'נראהכי אמת הוא,כיענין שכרועונשהניתןלו לארם בעולםהזהאינו
בא בתור תשלוםונכוי כנגד השכרהמגיע ומוכןלו לעוה*ב ,שאםהיה שכר
זה.נכוי נגד השכרהעליון ,או לאהיידי וספק בו לנכותלו משכרו הנצחק
כי מאחרשאין השכרהניתןפהדומה בשום צד לשכרהעליון ,נמצא שלא קבל
אתאותו השכרהמגיעומוכןלובעדמעשיהכי אם שכך ועונש ,שתקבלהאדם
בזה העולמו הרי הוא נוטר ממש את זה הענין הנמצא ותוכן לו למעלה ,רק
כשהוא מוריד את אותו השכר עצמו ממקומוהעליון לזה העולם,הרי הוא
מתגלה ומתגשםבענינים התחתונים,ולובני את צורתולפי זה העולם ,ואותם
הדברים עצמם הנצחיים ,שבהיותם במקומם למעלה הם נשגבים וקדושים לאין
פעור וערך ,והתענוג וההנאה הכלולה בהםאיןלנו שום מושגודמית-רק "עין
לא ראתה אלהקם זולתך" ,אותם הענינים עצמם ,בהשתלשלם לעולמנו זה
העובך ואינו קיים הרי הם ג"כ מצטמצמים להנאות ותענוגים עוברים ובלחי
קיימים ,ובלבשם את צורתםלפי זה העולם ,תקבלות הם ביחד עםדה גם א8
טעמו המר של העולם הזה.

ועפ"ז יובן לנו מה ששנינו בקדושין ל"ט "כל הענשה מצוה אחת
מסיביןלוכויוכל שאינו עושה מצוה אחתאיןמטיבין לו" ובגמ' שם פריך
.הותרומריהנהכוולכהלושכזלכויותיו מרומבריוןביןמעומנזכויתויתויומריעין לו ודומה כמו ששרףכ*
שעונותיו
מטיביןלוודומהכמישקיים כל
,
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סבויום ביש" ופירש רש"י" :כל
מרובין דקתנימריעין לההיינם
דעבדיןליה הזמנתיום ביש ,שמשלמין לו שכר מצוותיו כאן להיות מתוקן
ליופ רע" ,ותמוה הדבר למהיגרע שכר מעשיהם הטובים של הרשעים המוכן
להם לעו~'ב משכרמעשיהם שלהצדיקים 1הלאהטוב והאמתשפעלוהרשעים
ג"כנצחיים הם ,וא"כ הלאיצדקו בתביעתםשנותנים להם שכר נפסד ,בלחם
קיים ,תחת מה שה" להם לקבל שכרעליון ונשגב ,אבללפידברינואין בזה
בלהפליה,כוהלא באמתאיןמקבלים הם בזההעולם שכר אחר מהשכרהמוכן
להם למעלה,כי אםאותו השכר עצמו ממשהמוכןבעליוניםניתןלהם בעוה"ז
אלא שהשכר מקבל אתצורתולפי מקומו,ובהיותוביולם עוברהריגםדהית
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ונשכר כמוהה וגם מןהדין הואשיותן להם שכרם פה בעוה"ז,בי מקום קבלת
"שכר לכ"א הואלפי מדת התקשרותו לעולמות הגבוהים ,ובהתקשרו לעולם
יותר גבוה גם שכרו יהף בהתאם לעולם ההוא,וכיון שנפשם של הרשעים
שקועה כולה בהנאות זה העולם ומשתוקקתהיאלתענוגיםהגשמיים,הרימן
"צדק ששכרםיה"לפי תשוקתם .קמעהזו מעוררת אותשלהרגישולהבין כמה
שמכמני נצח ואוצרות לא שזפתםעין מבזבז האדם ומכלה בהתגברעליויצרו
לקבלאיזוהנאה מועטתואפ"בעניניםהמותריםוהריזה דומהלמדליקשטרי
ערךששויים עולה לאלפים להצית את מקטרתוש יסים נא האדם דברזה אל
קבוואזיתעוררוידע.מה מאד.ראוי ונכת,להמנע מהנאותיתירות.
והנה כל מה שבארנובענין השכרהציתןלו לאדם בעולם הזה ,שהוא
,ותו השכר המוכן לו לעולם הבא ,שבהיותו למעלה הרי הוא נאצל ,נשגב
וזךלאין שיעור,וע"י שנף העולמות הוא מתגלם ומתגשםבעניניםגשמיים,
בעניניהעוה"ז ,אתכלזהרואיםאנומדקרי חז"להקדושים.ואףשאיןמובנים
'לנועדייןכלפרטיהדברים,בכ"זמכיריםאנושעניןזה נמצאבדבריהםבודאי
ן אנו רשאיםלהוציא את הדברים ממשמעותם האמתית.
יאי
במ"ר (פקודי פ' נ"ב) "מעשה ברשב"ח שבא ע"ש ולא הי' לו מאן
'להתפרנס ,יצא לו חוץ לעיר והתפלל לפני האלהים וניתן לו אבן טובה מן
"שמים ,נתנה לשולחני ופרנס אותה שבת ,אמרה אשתומהיכן אלו ,א"ל ממה
שפרנס הקב"ה ,אמרה אם אין אתה אומרלי מהיכן הןאיני טועמת כלום,
והתחיל מספו לה ,א"ל כך נהפללתילפני האלהיםוניתןלי מן השמים ,א"ל
איני טועמת כלום עד שתאמרלי שתחזירהמוצאי שבת .אמרלה למה ,אמרה
לו אתה רוצהשיהאשלחנך חסרושלחן חברך מלא? והלך כ"שוהודיע מעשה
לרבי ,א"ל לך אמור לה אם שלחנך חסראני אמלאנו משלי ,הלך ואמר לה
.א"ל לך עמילמי שלמדך תורה ,אמרה לורביוכי רואה אדם לחברו לעולם
והבא ,לא כל צדיק וצדיק הוה ליה עולם בעצמו? שנאמר (קהלת יב):
"כי הולך האדם אל בית עולמו וגו' ,עולמים אין כתיב אלא עולמה כיח
ימשמע כן הלך והחזיר .רבוהינו אמרו :הנס האחרון ה" קשה מן הראשון
ן שפשטידו להחזירה מידירד מלאך ונטלה הימנו ,למה שאין מתן שכרה
ייו
של תורה אלא לעולם הבאליום אחרון".
רואים אנו מזה שהאבן הטובה הנתנתלו מן השלהן,המוכן לו לעולם
"בא הוא אותו הדבר בעצמה שקבל בזה העולם ,רק שנוי העולמות הוא
ובסבב ,שהאבן הטובה שבהיותה למעלה היא ענין רוחני נאצל ונשגב ,אשר
הז=ל ,לפי ידיעתם בזה ,כינו אוהו בשם שלחן מלא ,אחרי שהורבץ אותו
לזה העולם קבל את צורתו זה ואע"פ שאבו טובה לפי מהותה בעה"ז איו
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להבעיני ר שמעוןבן הלפתא שום ערךודמיון לעומת האבן הטובה המוכנת
לו על שלחנו בעולם הבא ,אעפ"כ אין זהענין אחר ,שאם לא כן א"אהיי
שבשביל שלקה את האבן הטובהיהי' שלתנו הסר,כי בקחתו דבר שאינו
פמש אותו השכר בעצמו ,הלא לא חסר כלום משלחנו)'.
כעין זה מצינו בש'ר שם" ,מעשה בתלמיד אחד של ריש בןיוחאי
שיצאלחו"ל ובא עשיר;והיוהתלמידיםרואיןאותוומקנאין בהוהיו מבקשיך
הן לצאת לחו"ל,וידע כ"שוהוציאן לבקעה אחת שלפני מרח והתפלל ואמר:
בקעה בקעההמלאידינריזהב! התחילה מושכתדינריזהבלפניהן ,אמרלהם:
אם זהב אתם מבקשיםהרי זהב טלו לכם ,אלאהיויודעיו כלמי שהוא נוטל
וכשיו ,חלקו של עוה"ב הוא נוטל,שאין מתן שכר התורה אלא לעולם הבא".
שוב אנו רואים מזה שאותו הדבר עצמו בכלעניניו הוא הנמצא בכל
ק שהוא מקבל דמות וצורהלפי המקוםשהיא נמצאבו .ומהשהיה
,העולמות,י
צריךלהוציאם ולהראות להם ,אףשידעו כלל זהשע"י הנאות העוה"זיפסידר
משכרם הנצחי ,זהו מפני שידע שא"א להשפיע עליהם ולהוציא מלבם רגש
קנאהזה ותשוקתםלהעשיר ,רקכשיראובעיניהםהיאה מתהפךומתגלםשכרם,
וירגישו מה הם מפסידים כשהם נוטלים אותו ומתוך זה יתעוררו להתבונן
ולהרגיש שאפילו שכרזה שהם מקבליםע"י סבות אחרות ,ע"פ דרך העולם,
באופן מו"מ ,על חשבוןעליתם בתורהויראת השם ,הוא ג"כ מסה שמוכן להם.
י זהב.,
לעולם הבא ,וע"י זה סרה תשוקתם לקבל שכר מצער זה שלדינר
ולהחליףבו אוצרות תענוגים והנאות נצחיות נעלות ונשגבות.
עוה"ב בהנאות העולם,
והנה כל זה שבארנובענין השתלשלותעניני
עלזההענין מה שהה זקוק לנס נפלא זה שיבא מלאך ויטול.

*) יותריוכיח לנו
את האבן הטובה ויחזירנה לשמים ,שאם משום חשש שינכו לומזכוירתיו לעולם הבא
הוא ,הלאדי הי' שיפקיר את האבןויפסידנו ולא תה" לו ממנו הנאה עוד ,אבל לפי
מה שבאר רבינו שהאבן הטובה היתה ממש הנאה שניטלה משולחנו בעוה"ב ,ה"
זקוק להחזיר את האבן הטובה למקומה ,וגדול נס זה יותר מן הראשון .כי דרך
ההשפעה מלמטה למעלה הוא ,שהמצוות והמעשים הטובים פועלים פעולתם למעלה -
וההשפעה מלמעלה למטה הוא שפע טובה וברכה מהעולמות העליונים לתחתונים,
ולכן בדרך טבע ההנהגה של הבריאה הוא שעונג רוחניעליון יתגשם להנאה גשמית,
רוחני נאצל,אין זה מדרך הנהגתהבריאה שקבע
אבל שישתנה דבר גשמילהיות
י
נ
ע
הקב"ה בעולמו ,וזהו מה שאמרו שם במדרש דמן שמיא מיהביהבי משקל(להאמעשרקכלתי)_.
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הזהיובןלנועליסודהכלל שנתבארלנוזה כבר*)כיכלהענינים הנמצאיט;
בעוה"זעיקר שרשםומקורם הוא למעלה ,ומשם הם משתלשליםפה ,לעולמנה,
ולא רק שרשם,כי אם גם מהותם של כל הענינים והנבראים הנמצאים פה;
כמנם גם בעליונים ובעליוניעליונים ומציאות אחת היא בכל העולמות ,רקן
אותה המציאות עצמה מקבלת צורה ודמותלפי זה העולם ,שהיא נמצאת
ואפשר לנו לקבל מושג מהיחס של אותם הענינים הנמצאים למעלה לפי,
צורתם שם לצורת הענינים כאן  -שמפני המרחק הרב שביניהםאין אנו
יכולים לעמוד על סוד התקשרותם  -מאותם הדברים הגשמיים והרומניים"
הנמצאים בעוה"ז ובאדם עצמיו שמכנים אנו בשם אחד ,אע"פ שהמרתק,
שביניהם רב הוא .למשל :אומרים אנו עלאיש המתעלה במעלות רוחניות_,
אדם זה "עלה" ובמבטא זה עצמו אנו משתמשים בנוגע לאחד העולה להר-
גבוה ,ואף שהענין אחר לגמרי הואלפי השגתנו במציאות והמרחק רב הוצג
ביןעליה במעלות רוהניות לעליה במעלות ומדרגות גשמיות,בכל זה מורגש
בנפיצותינופנימהשיש להםאיזהיחסושייכותזהלזה,שמפניזהאנומבטאים.
אותם במבטא אחה כמוכןמצינובלשוננו כמהעניניםשלפי מובננו והשגתנו-
בחושנו ובשכלנואין להם יחס ושייכות זה לזה ובכל זה מכנים אנו אותם
במלים שוות ,כמו "טעם' שאנו מרגישים במאכל וכדומה,וכן מתבטאים אנו-
בשם "טעם" בהבנתדבריםשכליים" :מאי טעמא",ולפי מובננו הפשוטאיר
ענינם שוה זה לזה כלל[,אף שכאן מובןלנו קצתשייכותם מצדשענינם הו.4
שע"י הטעם מתקרב הדבר אל האדם ומבחין במהותו]  -אמנמלפי האמת
יאמתוענין אחד הוא ,ורקמפנישאיןלנו השגהנכונה במהות ה"טעם"אין
זה מובן לנה אבל בעמק הנפש מורגש היחסשביניהמ ומתבטאים אנו
י
ת
ו
א
ב
הבטוי.וכמוכןבעניניםהיתרעליוניםורמיםישנםדבריםכאלה שהםרחוקים.
זה מזהלאין שיעור וערךואיןלנו שום מושג ביחס שביניהם ,מפנישהסרה.
לנו ההכרה והציורגחיי העולמות ההם ,וכשנזלה להמצא שם נראה ונגיך
שמציאות אחת היא וענין אחד הוא בכל העולמות ,ודבר זה
שהננו-
ע
יהכרנוהו.
צמו
רואים אותו למעלה נאצל ונשגב הוא אותוהענין עצמו שראינוהו
למטה בדמותוהראויילולפי מקומו שם,
ובאמת גם בפעולות ותנועות האדם נמצאים הרבה דברים וענינים,
שמוצאם הוא מההתקשרות המורגשת בנפש בענינים רוחניים וגשמיים ,אף"
מחלוקת.
שלפי הבנתנואין להם ש=כות זה לזה כלל ,לדוגמא :מצינוגבי
רביאליעזרוחכמיםבתנור שלעכנאי (ב"מנ"ט ומ'ב) שאמר ת"א :אם הלכהת

בו_

'

*) עיין שע"ד "נשמת התורה"ועי' ס,דרר ה' לרמה"ל ז"ל חלק ב' פ"א.
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(מותי מן השמיםיוכיחו ,יצאתה ב"ק ואמרה :מה לכם אצל רפא שהלכה
כמותו בכל מקום ,עמדרבי יהושע על רגליו ואמר :לא בשמיםהיא! ראינו
שבשביל התגברות תקיפות הדעת של ר'יהושעלעמוי,על דעתו גםנגד הכת
קול ,באמרו לא בשמים היא ,נראתה גם בתנועת גופו תקיפות ועמידה על
וכגליו יאע"ג שלכאורהאין שוםשייכותבין תקיפת הרעה לתקיפת הגוףובין
יצומד על דעתו לעומד על רגליו ,בכל זה מורגשת לאדם השייכות הפנימית
.שביניהם ,ותקיפות הדעת הנמצאת בנפש.האדם מפעילה ומשפיעה על הגוף
לעורר בו תנועה לעמוד על רגליו ,מפני שבתוכנם האמתי ענין אחד הוא,
ימזה יש לנו להבין ולהרגיש קצת סוד ההשתלשלות מרוחניות לגשמיוה

ימעליונים לתחתונים.
זהו מה שנתברר לנו בע"ה כבה אולם אחרי ההתבוננות בענין זה
י לא רק שהענינים הנמצאים פה נמצאים גם למעלה,
אתחדש לנו להוסיףכ
אשר שם שרשם ועיקר מציאותם ,אלא שכל הטנינים הנמצאים למעלה
'נמצאים הם סם למטה ,ואין למעלה מה שאץ למטה ,אלא שכל אלוהענינים
מקבלים את דמותם וצורתם בכל עולם,לפי מה שהוא ורחוקים הם זה מזה
(רחוק הנפש מהגוףועודיותרלאיןערך.כי פועל חכם לאה" דרושלו לברא
.בריאות מיוחדות ,אלא בריאה אחת היא הנמצאת וחודרת בכל הטולמות
ומצטיירת בכל עולם שהיא נמצאת בולפי המתאים והיאות לו ,ואע"פ שאנו

'בהיותנו פהאין אנו יכולים להרגיש שכל הענינים הנמצאים למעלה בכל
'פרטיהם ,הםאותםהענינים הנמצאים למטה ,אבל כשנזכהלהיות בעולםיותר
.עליון ,נכיר שדבר אהד הוא ושהענינים הנמצאים בעוה"ז הם אותםהענינים
עצמם ,שזכינו להשיג בעולמות הכי עליונים ,ונרגיש יחוסם והתקשרותם

ושלמעלה למטה.
דבר זה עלה בדעתנו ע"פ ישרות הדעת המורגשת בזה ,אך באמת
ומוצאים אנו את כל זה בדברי חז"ל ,כשחפצים להבין אותם עלפי אמיתות
;דבריהם ולא להתעקםע"יפירושיהבאי.
מצינו במדרש תרומה (פל"ג) "ד"א ויקחולי תרומה ,ר' ברכיי פתח
(דה"א כ"ט) לך ה' הגדולה והגבורה וגו',כי כל בשמים ובארץ ,אתה מוצא
,כל מה שברא הקב"ה למעלן ברא למטן ,למעלןזבול וערפל ,שנאמר (ישעי'
מ"ג) וראה מזבול קדשך ,ערפל,דכתיבומינה נגש אל הערפל וכף ,למטן (מ"א
פק') אז אמר שלמה ה' אמר לשכון בערפל וכתיב בנהבניתי בית זבוללך.
למעלן (ישעי' ו') שרפים עומדים ממעל לה למטןעצי שטיםעומדים .למעלן
'ברובים שנאמר (שם ל"ז) יושב הכרובים למטןויהיו הכרוביםוכו' .הוהכי
(לבקימים ובארץ ,ואומר (חגי ב')לי הכסףולי הזהב אמר ה' צבאות*רואים
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אנושדבריחז"לאלוכולליםכלאותוהענין שאמרנו ,שכל מה שלמעלה נמצא
'למטה ואף שהמרתק הוארבלאיןשיעוהכמו משרפיםעומדים ממעללולעצי
שטים עומדים ,מ"מלפי התקשרות העולמות יש להם יחס ,וענינם אחד הוא
כי הקב"ה כשברא את עולמו ברא אותו אחד ,והכל הוא בשמיםובארץ.
וכן א"אלהבין אחרתגםבדברי המדרשריש תרומה"ויקחולי תרומה,
.ההעד (משלי ג') "כי לקח טובנתתי לכם תורתי אל תעזובו" אל תעזובו את
המקח שנתתי לכם,יש לך אדם שלוקה מקח ,יש בו זהבאין בו כסף,יש בו
'כסףאין בו זהב ,אבל המקח שנונתי לכםיש בו כסף שנאמר (תהליםי"ב)
אמרותה' אמרות טהורות כסף צרוף,ישבו זהב ,שנאמר (שםי"ס) הנחמדים
שזהב ומפז רב,יש אדם לוקח שדות אבל לא כרמים,כרמים ולא שדווו ,אבל
.המקה הזהיש בו שדות מש בו כרמים ,שנאמר (שה"ש ד') שלתיר פרדס
רמונימע.
והנהלפי מה שרגילים לבארפסוקים כמו אלו בתור מליצה לתת לט
'מהרג ביקר ערכה הגדול של התורה,אין רבוי המדרש מובנים כלל ,ונפלא
משל זהכי מה יתוסף לנו אם נדמה את התורה לעוד דבר אחד ונמשילה
'לחפצים שונים ,הלאיכוליםאנו להוציא את כל זה בכלל אחדדהיינו שכל
'החפציםלאנטוובה,אבלרואיםאנומזה מפורששאיןבנהשום משלומליצוא
אלא ממשדבריםככתבן,שבתורה נמצא באמתענין כסףוזהב ,שדותוכרמינו
.לפיענינםלמטה.כי התורהכוללתכלהעניניםלפי משמעותןהרוחניתשהיא
"שורש שלענינםהגשמייונמצא בהכלעניני ההנאהוהעונג הנמצאים בכסף
וזהב ,שדות וכרמים ,שכל דבר בפני עצמו יש לו הנאתו המיוחדת אלא
שבענינם הרוחני עונג זה הוא נעלה לאין שיעור ורחוק מרחק רב מההנאה
להגשמית,שישלו לאדם מכסףוזהב ,שדותוכרמים.
ובאמת כל ההנאות והתענוגים ,שאנו מקבלים בזה העולם ,הוא וק
.מרוחניותו של הדבר למצלה ,החודרת דרך מסך התמר הגס ,ותענוג את
(בהיותו בעשנים הרוחניים הוא נשגב הטלם ,אך בעברו דרך החמר הגס הוא
מפסיד הרבה מהטוהר והזכות הנמצצים בו ובדרכו לעוה*ז נפגם טעמו
ינטפליםאליו גםהסובין והמורסין שא"א בלעדיהם לקבל הנאה בעולם הזזך
והנה אותן המשכת ההנאה המורגשת לנו בעולם התחתון משרשו
.כעליונים ורב המרחק שבין עצם ההנאה בעולם הרוחני העליס ובע טעם
.ההנאה אצלנה נהוללצייר דרךיוגמא ומשל ע"פ מה שמציגו(פגהדדין ע"ח
.ע"א) "מישהבאדםאחדוצנתועיניו באשה אחתהתעלהלבוטינאובאוושאלו
'לרופאים האמרו כרימות ואל תספר עמומאחורי הגדר*,הרירואיט אנו מזה
הנשנץ האהבה ,ששלו נחפר עזה בחוה אהבהיכול למצא את ספוקו

בחטי
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מדה ע"י שהוא מרגיש את ההתקרבות מאחורי הגדה והלא מובן כמה רב
המרחק מעצם התשוקה עד ספוקה באופןזה.כענין זה ,ועוד בהרבה מעלות.
יתירות לאין שיעור וערך ,רחוקים כלעניני התענוגים בהאי עלמא מעצת
ההנאההרוחנית בטהרתהוזכותה.
ואמנם כלענין התענוג וההנאה שאדם מרגיש בכללאין אנויכוליה
לדעת מהותהוכל מה שהוא ברשותנו לדעתהוא רקאופן ההרכב של החמרית
השוניםהנותניםלו טעמו ,אבל עצם סוד הטעם א"א לבאר ולעמוד עלטיבו.
ובאמת כלענין ההנאה והטעם הוא רק מנשמתו של הדבר פנימה,וזה התענוב.

וההנאה שאנו מרגישים הוא רק דל וקלושודמיון ראוק מאותו התענוג וההנאה
של ההתדבקות לנשמת הכל,ומובןלנואיזה ערךושווייש להנאהכזוהיורדת
וחודרת דרך גדרים ומחיצות עבות וגסות לעומת ההנאה הרוחנית ,שהנשמה
בטהרתה מרגשת מהתדבקותה באלקים,ובשבילזה כשמתרחשתלו לאדםאיזר
תשוקה ותאוה להנאה אסורה או מוהרת ,צריך הוא מיד להתבונן ולהעלות

בריטבון את ערך ההנאה שהואיכול להשיג כאן דרך מחיצות וגדרים ,לעומת
אם יתגבר על תשוקתו ויהנה מאותה ההנאה בטהרתה ושלמותה,בלי שום
ערבוב ,ולא מאחורי הגדרהעב.
ולפי מה שבארנו יוארו לנו הרבה מאמרי חז"ל :מצינו בשבת קנ*ג
אמר ו4
ע"א" :בכל עת יהף בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר" -
יוחנן בן זכאי משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה ולא קבע להם זמן,
פקחין שבהן קשטו את עצמן וישבו על פתח בית המלך ,אמרו כלום חסר
לבית המלך ,טפשין שבהן הלכו למלאכתן ,אמרוכלוםיש סעודה בלא טורמו
בפתאום בקש המלך את עבדיה פקחיו שבהן נכנסו לפניו כשהן מקושטיך
והטפשין נכנסו לפניו כשהן מלוכלכין ,שמח המלך לקראת פקחין וכעת
לקראת טפשין ,אמר הללו שקשטו את עצמן לסעודה ישבו ויאכלו וישתת
הללו שלא קשטו עצמן לסעודה יעמדו ויראו ,חתנו של  41מאיר משום רי
מאיר אמר; אף הן נראין כמשמשין ,אלא אלו ואלו יושבין ,הללו אוכליך
והללו רעביו ,הללו שותין והללו צמאין ,שנאמו (ישע" ס"ה) "כה אמר הי
הנהעבדייאכלו ואתם תרעבה הנהעבדיישתו ואתם תצמאה הנהעבדיירונר
מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב" והנה כל זהאינומובן .מהיועילולנו כל
הציורים האלה על אופן השכר והעונש לעתיד לבא :הללו יושבין והללר
עומדין וכף ,הלאדי לנו במשל זה ,שאלו המוכנים לסעודהיהנו ממנוד ואלר
שהתעסקובעניניהםהפרטייםולאהרגישוחיוב ההבנה לקראת סעודת המלך
לאיזכו ליהנות מאותה סעודה ,ויצא לנו הנמשל שצריך האדםלהיות מוכן
בכל עתבכדישיהאראוי לקבל אתשכרו.ועודיותרישתומםפלמתבונן %
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3י כל בשמים ובארץ (א)

נג

"מחלוקת__בןןיהןטוחנן-ורן מא?ה:אם,ה%וירשניו:והללויומדע,או אלוואלה
אבל לפי מה שבארנו מתבררים לנו דברי חז"ל ע"פ אמתת:דרכם,
הםאין'-למעלהיענינים אחרים מאותםךהענינים'מלישנם פוז בכ_ל;.פרטיהם ,ואף
אהד הואו.
.ששם(;-הואיותר-זך ונשגבלפי.מעלה,אע~מות,ההם,
ילכן גם שם ההנאות הן בגדר סעודה-השבועה; והצער.המ"ופא"-בנגידנרם'-רעבון,יק
.שהרעבוןביהוא למעלה הוא לפי,מהות העולםהרוחני ,שענינו,נעלה!ונאצל
לאין שעוה וכשנזכה להתעלות ולהמלא בעולמ::יותה(ןליוןג.נרגלש :ונדה
תידבר אחד הוא ,וע"כ צריו האדםלצייר להכי אותו צער הרעבון שישנו
(אן הוא קל ופעוט לעומת הרעבת הרוהני והצמאון לדבר ה' ,שהוא שרשו
:

?מקורו של ענין הרעב והצמאון הנמצא פה בעוה"ז .ולעומת זה ,השובע הוא
וק צל קל מאותו התענוג הנפלא מהנאתזיו שכינתו יתברך ,ואז כמה תצא
השתדלותו ועבודתו לה' והכנתו לקראת סעודת המלך1
ובזהיובן לנו מה שמצינו בדברי חז"ל שכלעניני השכר מתבטאים
'בעניני סעודה ומשתה,כמושמצינוענין סעודתלויתן,יי
ן המשומו; שור הבר
,וכדומה,ולמי פשוטן של דברים תמוה הדבר,איזה מקוםישלעניניםגשמיים
כאלה בעוה"ב ,שאיו בו לא אכילה ולא שת5ז ואמנם בספרים הקז מבואר
וכלויתן מראה עלענין הדעתשנזכהלהשיג בעמדנועל מדרגה גבוההזהויין
'אמשומר עלסודות התורה"היין המשומרבענביו"ולפ"זיפלאלנולהיפך מה
'הוא היחס וההתקשרות שלענין סעודה ומשתה לדעתעליון וסתיות התורה?
אבללפי דברינה שכל אותםהענינים הנמצאים בעולמותהעליונים הם הם
בכל פרטיהםועניניהם נמצאים פה ,נמצא שגם שםישנועניןאכילה רשתי,
ירק ההבדל בזה הואשעניןאכילה רשתיה הנמצא בעולםיותרעליוןורותני
"ואכפי היאות לעולם שהוא נמצא בה
שואלים ומסתפקים איזו "גיהנום" הוא האמתה האם זה של הרמבוס
שו שלה"יאשית חכמה",שלפי דעת הרמב"מ מהותו שלהגיהנום הואבזיון
יצפררוחניולפי דעת המראשית חכמה'עונשיהגיהנום הםע"י אש ,נתשים

יעקרבים וכדומה.
אבל באמתאין כאן מקום לספקות ,שבודאי ישנם שם כל העונשים
.המוזכרים*) רק שאש זה בהמצאה בעולםיותר עלית ורוחני מקבלתהיא
ע"כ דמות וצורהרוחניתלפי העולם ההוא,וכל מה שהעונש הואיותררוחנ*
*)

לר"ובו:

וכמבוארבדבריחז'י(גיטיןכ"ז) "כליומא מכנשי לקטמהודייניןל"וקלי

והמערכתי
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שעורי דעת

צערויותרגדול ואנוש ,שהאש הנמצאת פהבכחה לשרוף רקגופו של האדם,
והאש שלמעלההרי נשמתו היא שורפת ,ומה גדול הצעו; כמה אנוש הוט
הבאב!!1
וכמוכן כשנזכה לטוב ,נקבל ונרגיש את כל אותםהתענוגים וההנאות
הנמצאות פה במדה נעלה וגדולה לאין שיעור ,בהיות כל אלו התענוגים
טהורים מכלסיג,נאצלים ונשגביםלאיןערך.
נזכך נא מחשבותינו נשפר מעשינה ונזכה להיות מאותם העבדים
המוכנים לקראת סעודת המלך מלכו של עולם!
-
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שעור ה'

יכלבשמיםובארץ*)
כ
כבר בארנו כל אלו הענינים והנבראים הנמצאים בעולמנה אין.
כי
שרשם והתחלתם פא אלא בעולמותהעליוניםועליוניעליונים .ושבאמת שפ
וגשמה ועוד יותר.
היא מציאות רוחנית דקה ונשגבה ,ופה הוא ענין חמרי
כיכל מה שנמצא שםבעולמותהעליונים ,נמצאגםבעולםהתחתון .אלא ששם
היא מציאות רוחנית דקה ונשגבה ,ופה הואענין חמרי וגשמי .ועוד יותר
נתחדשלנהכי לא רק שיש להםיחסזה לזה ,אלא שאותםהעניניםוהברואים
עצמם בהיותם בעולזן העליון מתראים הםלפי מושגיוגבולי העולם ההוא,
ולמטה -לפי הגבלת וצמצום העולם הזה ,וכמו שבארנודברי המדרש "כי
כלבשמים ובארץ* "כל מה שברא הקב"הלמעלן בראלמטן".והיינוכיבריאה
אחתוענין אחדהואבין למעלהובין למטה ,למעלההואענין "שרפים עומדיה
ממעל לף ולמטההיא בבחינת"עצי שטיםעומדים".
והנהאחרי שהקדשנו את כל זה נראהליהיום לצודדעוד צעד בבאור
י מדרגה להבנתו והוא,כי דברינו הקודמים ,ובבאור.
ענין זה ולעלותצוי
לפי
דברי המדרש" :שכל מה שברא הקב"ה למעלן ברא למטן",ה" אפשרלהבין
ב~(
אתזה ולתפוס במחשבתנה שכנגדאלוהברואיםהנמצאים למעלהנבראו
עולם ועולם ברואים אחרים ממש כאותם הברואים שלמעלה ,אלא שהם,
מצומצמיפומוגבליםלפיוצעור ומרחק של כלעולם ,אבל באמת אללנו לתפס:
במחשבתנו ולצייר לנו את זה הענין שאותם הענינים עצמם נמצאים בכל
עולם ועולס באופן אחר ,המיוהד לכל אחד לפי מישגיו וגבוליו הגא ,וכי
למעלה נבראו שרפים ולמטה נבראים אחרים המתאימים כנגדם לפי צמצום
זה העולם בצורתעצי שטים ,אלא שהבחינה האפתית והציורהנכוןהיאכי.
ה הנברא עצפו הנפצא בשורש.
אותםהברואים עצמםנמצאים בכל העולמות,וי
הבריאנו בכלפרטיוועניניו ,חודרהוא דרך כל העולמות עד העולםההחתון,
אלא שבכלעולםועולם מתראה ומורגש הוא רק באותו ההלק פסצהאאתוובזר'
הבתיגה שאפשרשיחדיר ויתראהלפי שיעור וצמצום של כל שולס

וע~ם"

*)

נאמהג' מקץ תרפ"ח ונרששע"י ר' שמואלחייםדונש.
נח

עו
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זאותוהנבראשבעולםהיותרעליוןמאירופועלהואכפי כלמציאותוהאמתית,
ובהשתלשלו למטה והתרחקומאור שרשו מתכוץ האורונשאר מואר רק בחלקה

 שגם הוא כולל ומקבץ את כלעניניו- .באותה המדה המצומצמת והפחותההמקבלת למדת התרחקות זה העולם משורש הבריאות ואוהו הנברא עצמו.שתלבש ומתראהבכל עולם בצורהוגוף המתאימים לעולם שהוא עוברבווכל
.השנוי הנראה הואלפיענין ומדת האור החודראליו שט משרשה
את
ואל לנו לומר ולפרש אחרת,כי פועל חכם,שיכוללשהיות הדרוש
ולתכליתו בבריאה שלמה ומאוחדותודאי שאינו פועל את אותו הדבר עצמו
.בברואיםשוניםזהמזה.
רחוקים אנו לדעת ולהבין את בל הפרטים באלוהענינים ,אבל גם זה
.המעטשמזהירלנו ואפשרלהשיגוצריכים אנו לקבל,וכשנביןונרגישכל זה
בציורלבנכוןאז גםידיעהכלליתזותאירלנואורגדול להשגהוהבנהיותר
"רוממה ונעלה בעולמו של הקב"ה.
והנהידיעהזו ,שזה האדם עצמו ,שנמצא בעולם
בכל אותם
י
ת
ח
ת
ה
שעה
גם בעולמות
והענינים וההרגשים הסובבים אותו פה ,נמצאוחי באותה
העליונים וממש בחוג אותם הדברים עצמם נמצא הוא גם בעולם היותר
ונעלה ,אפשר לנו ללמוד מהרבה ספורי התורה ,ובאמתתידיעה זו יקל לבו
מהרבה מן הקושי והתמיהה שיש בהם ונראהאור.
הבאנוובארנוזה כבר אתדברי המדרש (במדבר רבה נשאי"ב והובא
פירש"י שמות ל"ה כ"ז) "א"ר נתן מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח
שתחלה ,ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחלה ,אלא כך אמרונשיאים,יתנדבו
ננבור מה שמתנדביו ומה שמהסרין אנומשלימין אותהכיון
צבור
שהשללתי
את הכל שנאמר (שמות ל"ז) והמלאכה היתה דים ,אמרו נשיאים מה עליבו
לעשותהביאו אתאבני השוהם וגו' לכך התנדבו בחנוכת המזבח תחלה,ולפי
ושנתעצלו מחתלה נחסרה אות משמם והנשאם כתיבע.
והנה חטאהנשיאים אפשרלנו להרגיש,כילוהיה הדבר חבקךעליהם
שיותר,כפישראוילהיותלפי האמתוהיומתעוררים בהתעוררותיותרפנימית
ועמוקהלהביא את נדבתםבכל חפץ לבם,כיאזבודאיהיומזדרזיםומקדימים
להביא את נדבתם ,וחביבותהענין היתה מרחקתומרנינת את אלו החשבונות,
זכי מה שמחסרין ישראל אנומשלימין",וגםלו קמה מחשבהזו בלבםבחפשי
היוחהישיןאולייזדרזו ישראל כמושהיה באמתוהיומזדרזין ומקדימין הם,
.ומפני שהתרשלות זו היתה מחסרון פנימי ונפשי היו ראויים להענש ע"נ,
שובל מההיה העונש להם במה שהחסירה תורה אות אחת משמם,ומי מאתנו
.מרגיש כה ברור אם המלה"נשיאים" מתבטאתבמילול"יוד"או בחסר1
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נז

אמנם אפשרלנולהרגיש קצת אתטיב העונש ,בזה שהחסירה התורה
אות אתת משמם,מעניניהחיים בסביבתנהרגילים אנו לשמועביחוסי אדם
לאדםהלוקים כאלה במבטאהבאיםג"כע4יחלוקיהיחס בהרגשתהכבודלזה
והמדבריםאודותיהכי לאדםשאינו מכובד כ4כמקצריםבקריאת שמוורגילים
לדלג בביטוי שמו על אי-אילו ארתיות ,למשל ,השם "אביגדור" מבטאים
כהבלעהוקוראים "ביגדר4ולהיפוך לאדם המכובדביותר ההרגש בנפש האדם
'היא לבטא את שמוברורומדויק בהברתו והטעמת כל האותיות "אביגדור,4
ילאחר שמצינו רגש זה בנפש האדםנוכל להבין העונש שלהנשיאים,בי גם
:אצלם אחרי שחסרה להם הזריזות בהבאת נדבתםירדו ממעלתםעי"זבאיזו
'מדה ואינם ראמים עוד לההכבד כמקדם לבטא את שמם כה ברור וצלול,
יהחסירה התורה אות אחת משמם .אבל מ"מעדייןאינו מובךכימיזהמבחין
כשינוי הנעשהבביטוי שמם שירגישו בזיה מזה ,וגם אם ירגיש מי שהוא
ש לענש כזה1
וישמע ההפרש בהברה,איזה ערךי
אבל כל זה קשה לנו רקמפני שאנו חושבים,כי זה העונש הוא רק
שזה האופן המתראהלנו פה ,אבל אחרי ידיעתנוכי זה הענין והעונש וגם
הנשיאים נמצאים לא רק פה ,אלא באותה שעה הםחייםוקימים גם בעולמות
"עליונים,יובןויורגש לנויותרגהרלהעונש.ודאיזההענין,חסרון אות אחת
ששמם בתורהכמו שהוא מורגש אצלנופהאיןבובזיון כ"כגדול ,אבל בעולם
"עליון ,לפי מציאותו שם ,ששם התורה כתובה באש שחורה על גבי אש
לבנה ,והחסרון שם עומד לעולם ,ההפרש הואגדול מאד ,מה שלנו נדמה פה
.שזה רק חסרון נקהתה אחת קטנה ,ומורגשלנואיזהניצוץ של הרגש דק ,שם
גדול הוא .פהאנועובריםבלי התבוננות על רגש כזה,
בעולם הנצחי
י
צ
ר
פ
ה
אבל שםבעולםהנצחי מורגש הואבבהירותיתירה מובלטלכל ומדרגה אחרת
לגמריהיא.
וכמו כן נבין עוד דרשה אחרת (הובא ברשיי במדבר כ"ה ט4ו) על
"פסוק" ,ושם האשה המוכה המדמיתכזביבת צור ראש אומותבית אבבמדין
הוא" "ראש אומות אחד מחמשתמלכי מדין אתאוי ואת רקם ואת צור וגר,
והואהיה חשוב מכולם שנאמר ראש אומות,ולפי שנהגבזיון בעצמולהפקיר
בתו מנאושלישי".והנה גם שם קשהלהביןאיזהעונשהואלצורבזהשמנאו
הכתוב שלישי ,הלא כבר מתואיננה ובכללאיזושייכותישלו למה שכתוב
,בתורה ,הלא הוא אינו מאמין בה ואינו מחשיבה ,ומה איכפת לו שהתורה
ומזכירה את שמו בחסרון החשבת מעלתו לאחר מותו כשהוא לאידע מזה
'מאומה וגםלוהיהיודע מה נחשב אצלו אז הכבודאוהפחיתות שבזה העולם
יאף לוהי'חיעדייןאיזו חשיבות יש לעונש כזה? אלא צריכים אנו לומר

2ח
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שעורי דצת

שצירהילא רק פו 4אלא גם שם בעולמותיותרעליונים .וכבר הראנו לדעות
כי גם הרשעים חיים לא רק פה ,אלא נמצאים הם ברשעתם גם בעולמות
שלמעלה מעולמנו וכמו שבארנו בארוכה גבי אונקלוס דעייל" לטיטומ
בנגידא") ,והכבוד המעט שחסרלו פה ,שם הואבזיוןגדול מעיק ומכאיב עד
למאד ,ומה שכתוב בתורהששלישי הנהו מורה על מציאותו האמתית ושליש
ממש הנהו שםבאיזואופן שהוא,לפיעניני העולם הההר הש לזהיחסרוחני
למה שמורגש לנו בעולמנוזו 4אבלניכר ומורגש הוא שם הרבהיותרלאין
שעורוערךמכפי שהואאצלנו.כי מהדיבובהוא גם ההרגשהכיגדולשעומדיה
עליוומכיריםאותובזההעולם העוברוחולף? הלא כלחיי האדם פה הםפצל
עובר ,וגם אותו הדבר שבבר עשהאיזה רבצם כמה הוא מהזיק מעמדוניכר
רישומה הלא ממש ברגע נמחה רשומווהיי כלא ה" ,וגם באותו רגעיצמר
שהרגש פעלעל נפש האדם ,הלאהואעומם ומטושטש,הכל רושם חדשפסליהן
את הקודם ומבטל פעולתו .וממש הוא כדוגמת אותו הציור של המרריה
הצעקנית שמדביקים אל הקיר ומיד באים אחרים ומדביקים מודעה אחרת
על" וכן מדביקים שלישית על השניי ,עד שכל אחת משכחת אתזו שקדמה
לה,כן הם רגשות זה העולם ,שכל רגש מבטל ומשכיח את חבירה ולכןאיזו-
חשיבות יש להם לרגשות זה העולם? אבל שם בעולמות העליונים ,שכל.
הרשמיםהםבולטיםוקימים תמיד,וכלהענינים מוארים בכל תקפםבבהירות
הזקה ,המראה אתכל דברכמו שהואכפי אמתתו ,שםזההחלוק הקלוהבלתי
מורגש ,שנמנה שלישי ,מתרחב ומתעמק לאין שעור וגבול ,שם הוא לא
*
ר
בויון קל ,בלתי ניכה אלא במדרגה אתרת ממש הוא צומדוזהניכר ומורגש
לכללעולמיעולמים ולנצחנצחים.
ובדרך זה עלינו להבין גם מה שמצינו גבי עפרון שדרשו חז"ל ע5
הפסוק "וישקול אברהם לעפרן את הכסף" וגו' ---עפרן חסר לפי שאמר
הרבהואפילו מעט לא עשה,וגם שם יקשהלנולהבין ,הלאעפרון בזההעולס
לאידע כלל מהתורה ולאחרמיתתו הלא כבראיננואותוהעפרון ומה איכפת
בזה שכתבו את שמובחסרון"ו".ועפ"ידברינויתפרשלנו,כיאוהושפוצן
י 1ehlt
נמצא גם למעלה ואף לאחר מותה ושם הוא מרציש אתחסרון ה"וןכ
ופחיתותו נכרת לכל ,מורגשת השבלסתלפי מה,
הוא עומד במצב אתרלגמרי
שהוא בעולם המציאות האמתית.
והנה לפ"מ שנתבאר לנו שהאדם בשעה שהואחי פה הוא פפצא ג"כ
בעולמותהעליונים,צלינולהביןכילאנכוןהואלומרכפישרגיליםאנולחשוב:
~ff

לי

ן שעו"ד"חיי העולמות" ו"שעור קומה".
*) עיי
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י כל בשמים ובארץ (ב)
כ

נס

ולציירלנו שהאדם מתמזג מגוף ונשמהדהיינו שהנשמהילדה ממעל וקשורה
בחומר ולאחר מיתההיא יוצאתמהגוף ועולה למעלה,כי באמת האדם נמצא
תמיד בכל העולמותוחי שם באותםהענינים הנמצאים פה לפי מדרגת 3ל
עולם ועולם ,אלא שסוףמציאותו למטה בעולם הזהכרוך בגוףוכלוא בחומה
וזהו חלק הפועל בעולם זה התחתוןע"יחושי הגוף ומוגבללפי חוקי הטבע
של זה העולם ,אבלעיקר מציאותו של האדם הוא למעלה בעולמות הגבוהים
והנשאים ,ששם הואחיוקייםביןבהיות סוףמציאותו כרוך עם הגוףועניני
החומר שבעולם הזהוביןאחרי המיתה,דהיינושהגת" נפרד ממנוונפסד- .
אמנם גםעניןגוף ונשמה שנמצא פה,אותוהענין עצמו נמצא גם במציאות
האדם בעולמותהעליונים ,אבלזהובאופן אחרלגמרי,לפי מציאות העולמות
ההםולפי מדרגתהאדםשם.ולאעוד; אלא שכלבחינות האדם שבחנובוחז"ל
וקראולהם שמותכמונפש ,רוש נשמה,חיה,יחידה,אין באורהדברשנמצאות
בו הרבה נשמות ,האחת עליונה מחברתה,כי עלפי האמת לא נבראומיני
נשמות הרבה ,אלא מציאות אחתהיא בכל העולמות וכל אלה השמותנתנו
לאותו האדםכפי מדתוובחינתו.בכל עולם שהוא נמצאבו .אולם גס מדרגת
אותו החלק התחתון המקושר עם הגוףאינו דומה אצלכל אדם ואדם ,האיש
הגס והפשוט מציאותו פה היא כ"כ מוגבלת ומצומצמת עד שבכל עניניו
מתראית רק הבחינה התחתונה של הנמש,ומי שהוא לותר נעלההי הוא גם
פהחייםיותרנשאיםומתגליתבגוף שלובחינהיותר דקה ממהותהומי שהוא
י נשמהיותרנעלה ומוארהוא מאוריותר נשא,
עודיותרעליון,חיגם פהחי
מאור הנשמה שלו ,וכמו שמצינר (קידושין דף מ') "למה צדיקים נמשלים
בעולם הזה,לאילן שכולו עומד במקום טהרהונופו נוטה למקום טומאה" וכף,
הצדיק ,האדם הנעלה,חי גם בעולם השפלחייםעליונים,חיי נשמה ,והתגלרת
מציאותו פההיאלפיגבולי עולםיותר דק ונשא ורק בבחינה התתר תההונה
שלו ,שהמשילו זה חו"ל לנוף ,מקושר הוא בגבולי וצמצום העולם הזה ,ולכן
נקצץ נופה עומד הואכולו במקום טהרה,כי בעת המצאו גם פה הוא מוהדר
מאוריותרעליון,ומציאותוהאמתיתמתגליתלפיבחיגהיותרעמוקהופנימית,
ולכן אם נקצץנופו ,לבוש החומר שלהכולו עומד הוא במקומ טהרה בעולם

עליון דקוזך.
שתי אמנם גם הרשעיםאין כל מהותם מקושרת עם החומרוגם הם מהותם
העקישת נמצאת בעולמות גבוהים ,אלא שבעוה"ז אין מורגש אצלם ואינה
ניכית פעולתם בחייהם כאן ,והם מרגישים עצמם בעוה"ז כאלו כל מהותם
אהוה רק כאןועניניחייהם הםעניניהגוף.
ועל פי דברינו הקודמים אפשר לפרש ולהבין מה ומצינו בגמרא

ס
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שעורי דעת

'(ברכותנ"ז עכב)בענין פתרת"לומות" ,כלדשקיל שכבאמעלי בר מממאנן
וסנדלא" (שמורים על מיתה)והיינהכילפי מה שבארנו הלאאין כל נשמת
האדם כרוכהבגוף ,אלאהויתו האמתיתהיא בעולמות היותרעליונים ,ששם
מציאותוהיאלפי כל מהות ענינה וכשמשתלשל לעולם יותרת"תון ,עולם
יותר מתבל ומצומצם ,מתלבש רק זה ההלק ממנההיאות לזה העולם,שיוכל
לסבולאותובגוף האדם ,נמצא שרק החלקהיותרקטן ממנו נמצא בזה העולם

ין

וכויךבגוףוהשאר נמצא מחוצה ומאירעליו משרשו מלמעלהאבל לא בג
וזה ההלק פקסן ,המתלבש פה בגוף האדם ,הוא בבחינת רגל הלובשת מנעל
כמו שהמנעלים מלבישים רק את החלק היותר תחתון של גוף האדם') ,ולכן
כשמראים לו לאדם בחלומו שנוטלים ממנו מסאנא ,מרמזים לו בזה ענין
המיתה ,שהיא הפרדת הגוף מהנשמה,דהיינו שזה הלבוש שהיה על החלק
היותר שבו,דהיינו המנעליםהמלבישים את הבחינה התחתונה שבשעור
קומתוקט
יכל האדם שלההפשיטו אותם ונטלוממנו.
של
והנה 3ל מהשהוכחנובעניןמציאות האדם -מוצאיםאנו כמוכן אצל
יבאר הברואים 1כי גם הבעלי חיים אין מציאותם האמתית ,כמו שנראים
לעינינו פה,שזהו כברלפי מה שנצטמצמרבגבוליזה העולם ,שמתראיתאיזו
בתיגה מכל מהותם ,אבל גם הם נמצאים למעלה ,ולא פה התחלתם ושרשם,
לאףכי שרננם והתחלתמציאותםאינם כלכךגבוהיםכמו של האדם ,בכל זאת
גם שורשמציאותםהוא בעולם גבוה ונשאלמאד .ואמנם בכל עולםועולם הם
עומדים במדרגה נמוכהלגבי האדםלפי בחינתו בעולם ההוא ,אבלאין ערך
לגדולתם לעומתזה החלק המתגלה בעוה"ז ,שהוא החלקהיותר קטן ממציאותם
שמתגליםלעינינו בבחינת בעליחיים בלתי מדברים.
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"בשעהשסיים
ספר תהלים זחה דעתו עליו ,אמר לפני הקב"ה יש בר" שבראת בעולמך
שאמחהשירות ותשבחותיותרממני ,באותה שעה נזדמנה צפרדע אחת ואמרה
לו" :דוד אל תזוח דעתך עליך שאני אומרת שירות ותשבחות יותר ממך"
וכו'.

רגילים אנו לבארענין פרק שירה ,שזההרעיון והכונה שאנו מוצאים
*) עיין נפש החיים שער א' פ"ה בהגה' שכ' ג"כ כדברי רבינו ומביא מש"כ

התקוני זהר דלזאת נקרא הגוף נעל.

(המערכת)
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כי כל בשמים ובארץ (ב)

מא

נפסוקזהאו אחר,אנומרגישיםולמדים ממציאותו וטבעו של אחדהנבראים,
ומפניזהמיחסיםאנואליו את הפסוקכאילוהיה בעצמו אומר שירהזו,כמו
.השמים מספרים כבוד אל ומעשיידיו מגיד הרקיע",כי כשנתבונן בשמים
ובכל המון צבאותיהם אנו באיםלידי התפעלות להבין ולהרגיש כבוד אל
ונפלאות מעשיידיו  -אבל באמת פשוטן של דברים הםכי כל הנבראים
עצמם אומרים את השירה ,אלא לא כמו שהם נמצאים ונבחנים פה ,שהם
במדרגת בע"ח,בלתי מדברים ,אלאלפימציאותם האמתית בשרשם ,ששם הם
עליוניםונשאים,בעלי שכל ודעה,ואומריםשירה המבעת מדתהכרתם במלכו
שלעולם.
והנה שירת הצפרדע "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" מודה
ומלמדת אותנו ידיעה נשגבה ונעלה עד למאד ,ואמרו חז"ל (במדרש פ,
ואתחנן והובא בטור או"ח סי' תרי"ט) "בשעה שעלה משה למרום שמע
למלאכי השרתשהיו אומרים להקב"ה" "ברוך שכ"מ לעולםועד"והוריד אותה
לישראל ,ולמה אין ישראל אומרים אותו בפרהסיא ,אמר רב אסי :למה"ד
לאחד שגנב קוזמין מתוך פלטין של מלך ,נתנה לה לאשתו ואמר לה אל
תתקשטי בה בפרהסיא אלא בתוך ביתך ,אבל ביוה"כ ,שהםנקיים כמלאכי
השרת ,הן אומרים בפרהסיא :בשכמל"ו",והיינה שהידיעה המכוובת בפסוק
זההיאכל כך דקה ורמה ,שלהשיגהולעמודעל אמתתה אפשר רקלמי שהוא
במדרגת"מלאכי השרתע.
וענין זו הידיעה בארנו זה כבר בשתי הבחינות הנמצאות בהכרת
מלכותו יתברך ,ואףכי רחוק הדבר ממושגינו ונפלא מאד,בכ=ז כמהשזכינו
להרגיש נבקעלפנינובזהאורגדול,כייסוד הוא באמונת ה' יתברך,והידיעה
הזאתהיא ממש אושר רב לאדם המבקש את האמת ורוצה לדעת את ה' ,והוא
כיעפ"י האמת לאמתואיןמציאות אחרת רקהויתויתברך,וכלהבריאהכאין
נגדו,כי רק הוא האהד האמתי,אין בלחו ואפס זולתוולית אתרפנוימיניה,
ובכל זאת מורגש לנוענין מציאות בריאה ונבראים שהוא מולך עליהם.
אמנם דבר זה נפלא ונשגב ואין דעת האדם מגעת לזה ,אולם מחזה אחד
רגיל שהתבוננתי בו פעם אחת עורר את מחשבתי לההבונן ולהרגיש במדה
קטנה את האפשרות הזאת,שיהיהענין מציאותלפי בחזנה אחתולפי בחינה
יותרנכונהאיןזו מציאות כלל ,וזה :כשהעמידושני נרות מול ראיראיתי
בראי ארבעה נרות ,והתבוננתקכי אלמלי היה חסרלנו חוש המשהן ,שע"י
נכיר שרקהעין מטעה אותנוואין במציאות רק שני נרות,היינוחושבים -
וועי"ז שנתוסף לנו ההר אחוד
וכןהיה אז באמת -כי ארבעה נרותלפניני
מכירים אנושאיןזו מציאות.הרי שאפשרשיהיה דבר שנמצא עפ"י בחינה
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והשגה אחת ,וככ"ז עפ"י הבהינה היותרעליונהויותרנכונהאיןזו מציאות
.כלל,ומזהנבין,כי גם אלה הנמצאים ,שאנומבחינים את מציאותם'בחושינה
אלמלי יוצרו לנו חושים חדשים ,נכיר ונבחין על-פיהם כי באמת אינם
כמציאות ,אבללפי השגת המציאות הנכונהאין מציאות בריאה בלל ,רק ה'
לנו עוד יותר את כל המציאות כולה ,כי רק לפי הגבלת חושינו נראית
כמציאות ,אבללפי השגת המציאות הנכונהאין מציאות בריאה כלל ,רק ה'
הוא לבדוואין עוד*) וזוהידיעההיא כ"כ נשגבה ורוממה עדשמפנידקותם
א"אלהםלבניהאדםלהשיגהעלנכון,כיהיא רחוקה מאדממושגיהםוחושיהם
לפי שנצטמצמווהוגבלו בזה העולם ,ולזה דרושה הכרהיומרבהירה ועמוקה,
שנמצאת רק בעולמם של מלאכי השרת.
והנה ההפרש בין הכרתם .של הברואים בעוה"י;להכרתמ בעולמות
העליונים היא כ"כ גדולה ,עדכיענין זה ,שאין שום אדםיכול להגיעאלי"ן
הנה בעולמות הגבוהים ,גם הצפרדע יש לה הכרה זה והכרתה במציאות
ובמלכות הבורא היא כה בהירה ונעלה ,עד שמבעת נשירה כה עליונה
.
ונשאה של "ברוך שם כבוד מלכותו לע"ו" שהיא מורה על גודל מלכותר
יתברך ,שכל כמה שלא תתעלה הבריאה בכל המדרגות שתתחלף ותתקדשו
דהיינו באלף השביעי וכן להלן באלף העשירי ובאלף שליובל וכן למעלה
בקודש רעולם ועד ,שאז תתגלהיותרויותר מציאותו יתן ואחדותו שה' הוא
האלקים,איןעודואפסזולתו,בכלזאתיתראהשםכבודמלכותויהד עם ההכרה
בבחינההיותרעליונה שכל המציאותהיאאין ואפס לנגד המציאות האמתית
שלהויתו יתברך ,והשגה כהעליונה בגודל מלכותו יתברךיש לה לצפרדע
עפ"י שרשה,כיכל כמה שיתפתת העולם לנצה נצחנםולעידןעידנים תתרבה

ההכרה בכבודו ומלכותו ולעולם ועדיהיה ברוך שם כבוד מלכותוי
ולכןשירת הצפרדעהיא יותר גבוהה ועליונה' n*i~eaדוד,כי שירת
דודוהכרתו במלכות הבוראהיאלפיגבולי המציאות שהוא נמצא בה עתוק
וכל השירות והתשבחות שהוא מברך בהם את בוראו ,בחסד ,גבושה תפארת
וכו' כל אלה הם מדות מלכותויתברךי המתראים עתה בבריאה ,ועל כל זה
תגדל ההכרה ברוממות הבורא ובגודל מלכותו שנמצאת בשירת הצפרדע
"ברוך שם כבוד מלע"ו" בהבליטה בזה ההכרחבבחינת שם מלכותו שתתראה
לעולםועד,בליסוףובליתכלית,אף שעלכלזה,המציאותהאמתית נשאתעוד
עתרואי אפשרלהגיעעדיה,שהיא רק מציאותויתברך.
ולפיזהצריכיםאנולהבין שמה שענתהלו הצפרדעלדוד-שהיא אומרת

*) עייו'פה שב" עוד בזהרבינו כשעו"ד תיכתת" ו"בצלפנו כדפוסם".
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נבירות ותשבחותיותר ממנוהוא פשוטו כמשמעו ,שהגיע ברוח קדשו לשמוע
שירת הצפרדע בעולמותהגבוהים ,ומצאכי שםהיא שרה את שירתה הנעלה
"בשכמל"ו" ,שעלפי שרשההיאעליונה כ"כעד שמגעת לעולםכזה,עולם של
מלאכי השרת ,ששםישנה הכרהבהירה והשגהכזו.כי הלא זאת לאנוכל לומר
ושאירע נס והצפרדעכפי צמצומה והגבלתה פה פתחה אתפיה ודברה עםדוד,
נס כזה נס גדול הוא מאד עד שנאמר באתונו של בלעם שזהו אחד מן
"דברים שנבראו בערב שבתבין השמשות ,וגםאיןלנו לומרכי זה רק משל
ושדיר בעצמו למד מהצפרדע את שירתה,כי מלבד מה שאי אפשרהיה לו
ללמודלפי בחינת מציאותה של הצפרדע פה השגה כה רוממה ,הלאאיך זה
נבארנזדמנהלוצפרדע ,שמשמע מזה שלאהיהבזה שוםנסולא משל בעלמא,
אלא פשוטו כמשמעו ,שזו הצפרדע בעצמה שנזדמנה בשרשה ובמעלתה שם,
שהיאעליונהובעלת שכל אומרתשירהזוממש.וביוצאבזהאכררואים לא רק
אצל הברואיםבעליהחיים,כי גם אצל הברואים מסוג הצומתאנורואים שכן
הוא ,שאין מציאותם האמתית כמו שנראים כאן,כי פה בעולמנו הםמוגבלים
(ל כך הרבה ,עד שאינו מתראה ממציאותם האמתית רק זו הבחינה שלהם,
שאין בה דעת ולא הרגשה ומהגלמת פה בצורה מצומצמת ופחותה של צומח
זהאו אחר ,אבל שם בעולטהעליון בשרשם הםבעלי דעת ושכלומכירים את
"אמת,ובלי הכרת ידיעהזו איך נבין מה שמצינו שמענישים את האדמה?
יכמו שדרשו חז"ל על הפסוק "ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע
זרע עץ פרי עושהפרילמינהו וגו'"" :עץפרי שיהא טעם העץ כטעםהפרי
והיא לא עשתהכן אלא ותוצא הארווגו'ועז עושהפריולא עץפרי,לפיכך
כשנתקלל אדםעלעונו ,נפקדהגםהיאעלעונהונתקללה",איךשייךלהעניש
את האדמה 1וכייודעתהיאלפי מה שנמצאת פהלבחוןולבחורביןטובלרע,
י2יענישוה על זה1
וכמוכן יקשהלנו מה שמצינו בדרשות חז"ל על הפסוק "ותוצא הארץ
דשא עשב מזריע זרע למינהו" וגו' (חולין ס" ).אמרו בשעה שאמר הקב"ה
למינהו באילנות נשאו דשאים קו"ח בעצמן ,אםרצונו של הקב"ה בערבוביא
למה אמרלמינהובאילנות,ועוד קוצהומהאילנותשאיןדרכן לצאתבערבוביא
אמר הקב"ה למינהה אנו על אחת כמה וכמה,ומיד כל אחד ואחדיצאלמינה
פתת שרהעולם ואמר" :זהיכבוויה ,לעולם ישמח ה'במעשיו".
איזהביאורנוכלליחן לדרשותכאלו 1אומרים,חדהומשל הםומרמזים
עלענינים וכונות אתרים ,אבל כל בעל דעת הלאיוכל להבחיןבאיזו מקום
נאמרודברי חז"ל בלשון חדה ומליצה ,וכמו האגדות של רבב*ח ,שניכרלכל
שאוגפן בהם היתה לרמז על ענינים אחרים ,שרצה לסותמם ,אבל באלו

יי
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הדרשותניכר שהם דברים כפשוטם ,שהדשאים נשאו קריה בעצמן ,שנראה
מזהשהיתהלהם דעהוהכרה במצבהדברים ובטבעם,וידעוללמרר מהםולכוון
להכוונה האמתית ולמלאותרצונויתב' השעלזה פתח שר העולם ואמר" :יהי
עבהיה'לעולם,ישמהה'במעשיו".ומזהאנולמדיםכי לאכמושאנומבהינים
אתהצומחיםוהדוממיםפההיאמציאותם באמת,כיגםהצומחיםלפי מציאותם
העליונה ,בשרשם הם נבראים חשובים למאד ,ורקלפי מה שמתבוננים אנו
בהםלפיבחינתמציאותםפהבעולמנואינםמרגישיםומבחיניםכלל ,אבללפי
שורש מציאותםיודעים הם מהכל ומרגישים הם את כל הנעשה בהם ולכן
נשאו קו"ח בעצמן.
אי אפשרלנו לפרש ולא נוכללהבין את הענין באופן אחה האדמה
חטאהולאהוציאהפירותיהכפי שנצטותה ונענשהעל זה,איך חוטאת האדמה
ואיךיכולההיא,לפי מה שמתראיתלנו מציאותה פה ,למרוד ולבחור אחרת1
אלא רואים אנו מכל זהכי כשצוה הקב"ה היה למי לצוות ,היה מי ששמע
וביכלתוהיה למלא או להמנע מלקיים את הדבר ,הדברים נאמרו למציאות
עליונה ,בעלת הכרה נעלה,היודעת ומכרת מהעליה לעשות,ולכן אפשרהיה
גם לחטוא ולמרודףומפני שלא הוציאה האדמהעזפרי,ראויה היתה להענש
ונפקדה עלעונה,ולא יקשהלנואיך אפשר במצבעליון ונשאכזהענין חטא
ומרידה ,הלא כבהמצינו גםגבי מלאכיםענין חטא,והלא גם "במלאכיוישים
ההלה"" ,ולאיזכובעיניובדין".וכן רואים אנוכי גם הנמצאים ,שבעולמבו
הם דוממים ,בשרשם הם בעלי דעת ושכל,חייםומבינים הכל ,וכמו שמצינו
במדרש ויצא (הובא ברשוי) על הפסוק ויפגע במקום ויקח מאבני המקום
"התחילו האבנים מריבותזו עם וג ושת אומרת עלייניח צדיק את ראשו,
וזאת אומרתעלייניח,מיד עשאן הקב"ה אבן אחת" .ולכאורה דבר פלא הוא,
מי הם שרבו זה עם זהו הלא האבנים אינן רואות ואינן מבינות מאומה,
ואיך יכולות לריב בענין דק כזה על מייניח צדיק את ראשו ,אלא הדבר
מתבארלפי מה שאמרנו,כי אף שפה הדוממים אינםיודעים ומכיריםכלום.
אבללפי מציאותם בשרשםיודעים הם להבחין ולהרגיש את כל זאת.כי גם
מה שנעשהבדומםבעולמנופה,אףשאיננויודעלהכיראתכלזהלפימציאותו
כאן ,בכ"ז בשרשו ובחינתו למעלה מרגיש הוא גם מה שנפעל עמו פה ,וכל
הנארע בכלבחינות מציאותו בכל העולמות ,מתהוה ונפעל בעולם מציאותר
לאמתית,שהיא שרשוהעליון,המרגישבכל הנעשהודורש אתתפקידו.והציור
לזההואכמושמצינואצלנהכיהנה האדם -במוחו -מרגיש אתכל הנעשה
ומנארע בכל אחדמאבריה אבלאין האברהפרטי מרגיש מה שנעשה בכללות
האדם וגם מה שנעשהבו בעצמו ,כמו כן,לפי האמת ,אצל הדומם והצומת
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במהותו העליון ,ששם הוא שורש מציאותו ,מרגיש הוא בכל הנעשה והנארע
בו בכל מעלותיו ובחינותיו ,וגט מה שנפעל בזו הבחינה שנגבלת בעולם
התחתון שמתראית מציאותו רק בצורת דומם וצומח בלתיחי ,ורק האבר של
מציאותו השלמה ,שהיא בחינתו המצומצמת פה ,אינו מרגיש את הנעשה
בבחינותיו העליונות ,וגם מה שנעשה אתו פה אינו יודע ,כמו שאין האבר,
הפרטימרגיש מה שנעשהבו ובכללות האדם.
שהנין היאור,
כיוצא בזה מצינו מה שאמרו חז"ל (שמות רבה ז') לפי
על משה כשנשלך לתוכו לפיכך לא לקהע=י לא בדם ולא בצפרדעים ולקה
שהגיןעליוכשהטמין.
ע"יאהרן,וכן במכתכנים לא לקה העפרע"י משה,מפני
את המצרי בחול ,ובארנו זה כבר טעם הדברים מפני שרגש זהישנו באדם
שנחלשתבו מדת הכרת תודה ,כשהוא מבזה דברשהיהלו ממנותועלת,כמו
שאמרו חז"ל (ב"ק צב" ):בירא דשתית מיניה לא תשדי ביה קלא" ,אבל
באמת קשה הדבר,מפני מהנטוע באדם רגש כזה ,שהואנגדהשכל ,שיתחשב
עם דבר דומם וירגיש אליו רגשות המתאימים רק בין אדם לחבירו ,ומאין
מוצא לרגשות כאלה בנפש האדםלגבי הדוממים ,אם לא כדברינו שבשרשם
הייםומרגישים הם ,לכן נמצא גם רגש זה בנפש האדם שקבל טובה עלידם,
שלא לבזותםולגנותם.
וכשרואים אנו כל זה בדברי חז"ל ,באיזה פשטות ספרו לנוענינים
אלה ,עד שלא מצאו לנחוץ להאריך אדות הרגשהזו שישנה בדומם ,אלא
דברו אדות זאת כעל דבר ירוע ופשוט,עלינו להתפלא מגדלותם וחכמתם
הנפלאה,איךחיו עםידיעותיהם הכה נשגבותוהיואצלםדברים אלו פשוטים
ומובניםלכל.
ועפ"י מה שנתבארנוכל להבין ענין נפלא שמצינו במדרש (תנהומא
פ' יתרו) "ולא תעלה במעלות על מזבחי" וגו',הרי דברים קמה ומה אבנים
שאין בהם דעת לא לטובה ולא לרעה ,הזהירך הקב"ה שלא להנהיג בהם
מנהג בזיון ,חבירך שהוא בדמותו של הקב"ה על אחת כמה וכמה" .והנה
לכאורהאין זה מובן,איךשייך לעשות קו"ח מהאבנים על האדם ,הלא אבנים
הם ולאשייך בהם בזיון כלל ,ואיך נוכל ללמוד מזה לבזיון האדםז ויש
מבארים טעם הדבר,כימכיון שיש להם לאבנים קדושה מעוררזה את האדם
שלאלהתנהג עמהם מנהגבזיווולהצנעבמהלכו ,ומתוך רגשזהיבא להתעורר
ביותר שלזו לנהוג ~2הג בזיון בפני האדם שיש לו קדושה יתירה ,שנברא
בדמותו של הקב"ה ,ואמנם אפשר לבאר באופן כזה ,אבל הלא כל רגש זה
מקומו והתחלתו בנפש האדם ,שמתרגש מקדושת המקום ,וק"ו שעליו להכיר
קדושה יתירה ,באדם ,שהוא בדמות יוצרה אבל איזו שייכות היא להקו"ת

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

ין

שעורי דעת

.מהאבנים שאין בהם דעת שמשמעכי יש לעשות הקו"ח מהאבנים עצמם,
מאילושייך בהם זה הענין שלבזיון 1ולכן קשה לומרכי טעם הניבר הוא

וק בשביל הרגש האדם .אלא עלינו לבאר בזה כדברינו,כי גם האבן אין
מתחלתה כמו שהיא נראית פה בעולם הזה ,שהוא רק בבחינת אבר בלתי
.מרגיש ,אלאיש לה נשמה לזו האבן לפי מציאותה העליונה ,והנשמה שם
שחדה את כל הבחינות השונות של מציאות האבן ונעשו לאבן אחתוכןנבין
גי האבנים מרגישות אתהבזיון אף שאנואיננורואים את האבןלפיבחינתה
;את,ולכןשייך ללמוד מהן ממש קו"חלענין האדם.
והנהלפי זההיה קשהלי מה שאמרו חז"ל שאין בהן באבנים דעת
'ההקפיד על בזיונן ,כיון שאנו דנים על הרגשתן עפ"י מציאותן העליונה,
'וישבתיליכי הקו"חהוא ממהשהאבניםאיןבהן דעתלהקפיד עלבזיונןעפ"י

.מציאותן כאן ,קו"ח לאדם שגם עפ"י הרגשתו בעוה"ז הוא מקפיד עלבזיונו,
אךראיתי במדרש תנחומא הלשון לא כמושהביא רש"י ז"ל "שאין בהן דעת
להקפיד על בזיונןו אלא ז"ל" :ומה אבנים שאין בהן דעת לא לטובה ולא
ירעההזהירך הקב"ה שלא לנהוג בהם מנהגבזיון" והנהדברי המדרשאינם
מובנים כלל,שהזכירכאן לא לטובה ולאלרעה .אבל נראה שחז"ל דקדקוכאן,
וכבאמת כלענין הרגש שלבזיון כזה הלא לאהיה קודם החטא ,שלאהיהלו
ם דעת טוב ורע ,ורק החטא הוא שגרם לרגש הבושההיאת ,ואפשר שזה
יאד
,
ן
ו
ת
ח
ת
ה
ה
ג
ש
ה
ה
אבל בעולמותהגבוהים נשארה
ברגים
במצא רקבזה העולם
(הבזיון והכבוד כמו קודם החטא ,וא"כ האבנים ,שכל מציאות הרגשתןהוא רק
בשרשן העליון ,אפשר שאין מתעורר אצלן רגש הבזיון כשעולים במעלות
יצל המזבת ,ומ"מ הזהירנו הכתוב מפני שהאבנים נעלבות בידען שהאדםיש
לוזה הרגש בעולם הזה והואאינו נזהר בזה ,וא"כ כש"כ האדם המרגיש רגש
"בזיון בזה שצריך להזהר בכבודה וזהו מה שדקדק המדרש בדבריו "שאין
בהן דעת לא לטובה ולא לרעה",דהיינו דעת טוב הרע שבאהע"י עץ הדעת,
!ולולא דמסתפינאהייתי אומר שצריך להיות בלשון המדרש דעת "טוב ורע"
והסופרים הם שטעו רשינו הלשון ,ולפי"ז גם בלשון רש"י ,שכתב שאין בהן
ידעת להקפיד עלבזיונן ,צריך לבארכיאין כונתו שאין בהן דעת כלל ,אלא
ותאין בהן דעת להקפיד עלבזיונן שזה באע"י החטא של עץ הדעת.
כל אלו הדברים שאמרנו ומאמרי הז"ל שהבאנו ומרשנו אותם ,אפשר
יעוררו אצלנו הרבה קושיות ותמיהות ,מפני החידוש ואי ידיעתנו בם ,אבל
ושנתבונןבדבריחז"להיטב נראה שכן הואהביאורהנכוןוהפירוש בדבריהם,
ומי שיתלעויש לואיזו הכרה בחכמתם הנפלאה בהלכה ואגדה ,יראהויכיר
את הכמתם הגדולה גם מזה,כי הלאניכרלכל מבחין שאין בכל אלוהדברים
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שעור ף

כיכלבשמיםובארץ*)

ג.

"ה' צלר עלידימינך" (תהלים קכ"א)

"ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק" (בראשית מ"ו) ואיתא במ"ר שם
(פצ"ד) "אמר ריב"ל חזרתי על כל בעלי אגדה שבדרום שיאמרולי פסוק
זהולא אמרולי ,עדשעמדתי עםיהודהבןפדייהבןאחותו שלבן הקפר ואמר
לי" :הרב והתלמיד שהיו מהלכין בדרך ,בתחלה שואלים בשלו' התלמיד
ואח"כ שואלים בשלו' הרב" -ופשוטו,כיבשביל כך זבחלאלקיאביויצחק
ולאלאלקיאביו אברהם,כהרוםשכן דרךההולכיםלדרים בשלד הרב שפוגעים
בתלמיד תחלה,כי הרב יושב בפנים והתלמידים מבחוץ ,וטרם שבאים אל
הרבפוגעים אתהתלמידים תחלה**),ולהלן במ"ר" :בר קפרא ור'יוסף בר
פטרוס ,חד מנהון אמר :מה אבא להוט אחרגרונו אףאני להוט אחרגרוני,
ואוחרנא אמר :מה אבא משנה בן מבניו אף אני משנה בן מבני .חזרתי
ואמרתי :אבא לאהי'עליו אלא טרחות נפש אחת בלבד ,אבלאניישעלי
טרחות ע' נפש",
,
ל
ל
כ
המדרש
אינם מובנים
שיעקב אבינו בהקריבו את
פשטות דברי
קרבנו תלה בזכות אביו יצחק,שהיי להוט אחר גרונו ,שנאמרעליו "ויאהב
יצחק את עשוכי ציד בפיו" וגם הוא עושה כמותו שיורד מצרימה בשביל
מזונותיה או בזה שאביו יגהק ש-גה בן מברי ,שאהב את עשויותר מיעקב
*) נאמרביום רי"א טבת ;1רפ"ח ,ונרשת בזד ,אדמו"ר זצוק"לע"י הרבא.מ.
כלאך והרב יצחק יפה.

* ).ע" רמב"ן ז"לייייושו על התורה שכ' ז"ל" :אבל הפסוק הזהיש בו סוד
וגלו לנו אותו שם בהיר,
בא יעקב לרדת מצרים ראהכי הגלות יתחיל בו
" כאשי
,
ק
ח
צ
י
שלא תהא מדתהדיו מתוחה
ובזרעו ,ופחד ממגו ,וזבח זבחים רבים לפחדאביו
כנגדו וכו' ,והנה סיחה תחלת כונתו במדת הגבורה ,שהיא הקרובה אליו ,וזהו הטעם
שאמרו שם בלשון אחר :בתחלה שואלים בשלו' התלמיד ואח"כשואלין בשלו' הרב".
ובאור דבריויובנו לנו ע"פ מה שבאר אדמו"ר שליט"אענין זה להלן.
(הוספת הרושמים)
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כ

סט

וגםהואאהב אתיוסף משאראחיההאם לשבחושליצחקאבינונאמרובתורה
הדברים האלהו הלאמצינובדבריחכמינוז"לכיהייזהגרעון במדתגדלותו
של יצחק אבינו ,ולמה לו ליעקב אבינה בהקריבו קרבנו לה'ובהיותוצריך
לעורר זכות אביו יצחק ,להזכירענינים כאלה הפוגמים בגדלותו של אביו
ומעוררים קטרוג גםעליו 1ועוד קשהכי הלא בכללאיןראוי לאדםלהזכיר
אתאבותיולגנאי,ואפייכשאביוהוא פחותשבפחותים מןהנסוסהואשיזכירו
לכבוד,כאלוהיה אדם גדול ,ושלאלהזכיר את מגרעותיהואיך זה עמדיעקב
אבינו כשהקריב קרבן להן להתבונן בחסרון שהיה נמצאעדיין בגדלותו של
.יצחק אביו ,קדוש ה' ,וההין להזכיר שהיה להוט אחר גרונו ומשנה בןבין
הבנים ,אתמההע
מוסרים אנו אאדברי המדרש ומעורריםעליו כמו שהואלפי פשוטו,
כי רוצהאני שנרגיש ביותר את חומר הקושיא והתמיהה הגרולה שיש כאן,
סרט נפתה בבאורהענין שברצוננו לפרשו,כי אחרי שמבארים את הענין
'ומפרשים בו דברי חז"ל נדמה לפעמיםכי פשוט הוא ואין מורגש החדוש,
מפני שאז רואים ומרגישיםכי הכרחי להבין ככה בדברים האלהואי אפשר
להבין אחרת וכיון שחסרלו לאדם הרושם הדרוש מהתפעלותוע"י החדוש,
ילאיתבונן בזההיטבולאיקבל מזה את התועלת הגרפה ,שמעתי בשם הרה"צ
' 41שמחהזיסל ז"ל,כי האדםצריך להתרגל תמידלהרגיש "איך חשבתי ומה
.נתחדשלי",כי רקאזידעוירגיש את החדוש שנתחדשלוויבינועלבוריו.
בעתהאחרונה בארנו אתעניןיחס העולמותזה לזה,כי לא רק שרשם
שלכלהעניניםהנמצאים פההוא בעולמותהעליונים,כפישבארנוזה כבר*),אלא שכל הנבראים הנמצאים בעולמותהעליונים ,נמצאים בכל העולמות עד
עולמנו התחתוךואין שום נבראבעליונים שלא ימצאענינו ג"כ בתחתונים.
ובארנובזהדברי חז"ל ,על הכתוב"כי כל בשמים ובארץ"**) .ועודהוספנו
'לאמר,כיאיןלנו לתפס במחשבתנו שברא הקב"הברואיםמיוחדים בכל עולם
'ועולם ושהםדומיםזהלזה ,אלאשהיאמציאותבריאה אחתוכלאותםהברואים
עצמם נמצאים בכל העולמות ,והם עצמם מתראים בכל עולם ועולם בלבוש
הראוי להומצטירים באותההבחינה המתאמת לעולם ההוא***) .והנהעפ"י
יסוד דברינו הללו נראה לנו היום לבאר יותר ולעלות עוד דרגא בהבנת
העניה והוא :כי לא רק עצם הנבראים נמצא בכל עולםלפיענינה אלא גפ

י

*) עיין שע"ד "אל יחסר המזג" ו"גשסת התורה".
ז שעו"ד"כי כל בשמים ובארוק א/
**) עיי
***) עיין שעו"ד"כי כל בשמים ובארץ" גע

1

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

שעורי דעת

חקי טבעם וכל הענינים המתיחמים להד הם אותם הענינים עצמם הנמצאים
בכל עולם ועולם~ .לכן כל דרכי ההנהגה שאנו רואים בעולמנו אנו בחקי
הבריאה נמצאים הס בכל העולמות ומתראים ומורגשים לפי בחינת כל עולן
ומולם ,בהקבלה למה שמתראים ומורגשים הם כאן .ולפי זה נוכל להביןכי
כמו שבעולמנו זה יכול האדם לפעול בדברים הטבעיים ולהשתמש בהם
י טבע העולםיתנהג כמנהגו הקבוע ,אף.
כרצונו,כיכןגירה חכמתויתברך,כ
אם ישתמש בזה האדםנגד רצון ה' ,אם לא באופןיוצא מן הכלל ,שמשתנים
סדרי הטבע /ע"פ החקים שהוקבעו גם לזה  ,)4כמוכןיכול האדם לפעול עם
הכחות הרוחניים הנעלמים ממנו ,שאנו קוראים להם בשם כחותסגוליים--
שבאמת גם הם כחות טבעיים ,שהוטבעו בבריאה ברצון ה' ,ולעיני איש
משכילאיןעניני הטבע הפשוט,שהורגלנובו,פשוטיםיותרמהענינים והכחות
הרוחנייםהנשאים  -אם רקיוכללהגיעעדיהםוידע להשתמש בהם.
והנהבעניני החמר כבר אמרו חז"ל (ע"ז נ"ר ע"ב) "הרי הבא על אשת
תבירודין הוא שלא תתעבר ,אלא עולם כמנהגו נוהג והולך ושוטים שקלקלר
עתידיוליחן אתהדין"וזה :כי הבוראית' ,שהוא בעלהיכולת ובעל הכחות
כלם ,סדר את טבע הבריאה בסדריי וגבולי' הקבועים ,ואף אם יעשה האדם.,
באותם הענינים ,מה שהוא נגד רצון ה' ,יעשה הטבע את שלו ,ועל מה
שקלקלויש חשבוןמיוחד,שיגיעלו ענשו לשוטה שקלקל.וכןיודעים אנה
אםיניח אדם גחלתעלבגדו שלחברואועללבו,תפעול הגחלת בטבעהלשרוף
את הבגד ,ואפיי לרצוח נפש .וכמו כן הכחות הרוחניים העליונים ,שהוטבעו
בבריאה,פועליםגםכן את שלהם ,אם רקיגיע האדם אליהםויניעם ע"פ החק
שהוקבע להם מאת בוראהעולם.ואף אם ישתמש בהם שלאכהוגן ,לאישתנה

כי

הטבע שלהם ,והשוטה שקלקליתן אתהדין.
זה שנים רבות ,כמדומני שזה הי' עוד בימי ילדותי ,שמעתי בשם

הגר"א זצ"ל (ממקור נאמן שיש לסמוך עליו),כי הגנב החותר במחתרת ,אם
יוכל באותה שעהלהיות חדור במדת הבטחון בה',יצליח ג"כ בגנבתו .כמובן
לא יכלתי להשיג את רעית דבריהכי הבטחון בה',יועיל לו לאדם לעבור
עברה ולהרשיע נגדוית' .אך זהו מה שאמרנהכי הלא מדת הבטחון סגולה
רוחניתהיא ,שהוטבעה בטבע הבריאה ,שאםיגיע האדםלידי מדהזו ויתקשר
אתהיפעול עלידהויפיק את רצונו,ולכן אלוהיה אפשר לאדםלהגיע למדת.
הבטחון בה' ,המשמשת סגולה להצליח ,ובאותה שעה ירצה להשתמש במדת
זו לדברעברה,יוכללהצליח,כי הטבע לאישונה ועושה את שלהכמובענינה
4

*) עייןשבי"ד"נסים וטבע" ו"משפט".
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כ

עש

הטבע הפשוטים שהטבע עושה את שלה כשהאדם משתמש בכל הגחות
הטבעיים המוחשיםלנו.
בזהיובן לנוענין נפלא שמצינו מכירת יוסף "ויבך אותואביו".
גבי
(בראשית ל"ז) ואיתא במד"ר "זה יצחק ,ולמה לאגילה לו? אמר :הקב"ה,
לאגילהלוואני אגלהלו?ף .ובמדרש תנחומא בארולנו חז"ל למהלאגילה
לו הקב"ה,וז"ל" :אמרו :נחריםבינינו ,שלאיגיד אהד ממנו ליעקב אבינו.,
אמר להםיהודה ראובןאינו כאןואין החרס מתקיים אלא בעשרה ,מה עשה.
ותפו להקב"ה באותו החרם שלא יגיד לאביהם" ...ואף הקב"ה אעפ"י
שכתובבומגידדבריוליעקב,דברזה לאהגידמפני החרם,לפיכך אמריעקב.
טרף טורףיוסףע.

ולכאורהדבריםאלואינםמובניםלנוכלל,איך אפשרלפעול שהקב"ה.

לאיגלהע"י ששתפו את הקב"ה בחרם ,הלא אםברצון ה' שלא לגלות ,למותר
ל מה ששתפו להקב"ה בהרס?..
הוא החרם ,ואםיהיה ברצונו לגלות ,מהיועי
,
ם
ה
מ
ע
איך זה משתפים את.
ובכללאין מובןלנו מה הואענין שתפו להקב"ה
הקב"הז
ובדרך שאמרנו נוכל להבין קצת גםענין זה,כי בשעה שהאדם עושה
איזופעולהובה בשעההוא מרומס אתעצמוומטהר אתלבו ומחשבתו ומתדבק
עם הקב"ה ,הוא פועל בזה שהקב"ה מסכים לפעולתו ונותן לו עזר וסיוע
לעשות כרצונו,כיכן סדרהבוראית' אתהבריאה ,שבה במדה שהאדם מתדב;
בה' ומיחד טהרת מהשבתו לשמותיו הקדושים ,באותה מדה הוא מעורר אונ
השם שקשר.
הנהגת שמו ית' ובזה הוא ג"כ משתתף ופועל בההנהגה ע"י
מהשבתואליו.וענין החרםהוא ג"כענין שהוקבע בבריאה ,שהוא עושהרושם.
ידוע ופועל מציאות אסור עלבני אדם רגורם עונש לעוברעליו ,אולם אחי
יוסף התרוממו כאותה שעה עד שמא דקוב"ה  -והשם הקדוש הזהאינו
מראה עדין על ההנהגה היותרעליונה ונשאה ,כמו שמבוארבספרים הק',כי
השם קוב"ה מראה על הספירות שבהם מתקשרת ההנהגה התחתונה -
והתדבקותם בשם זה גרםשגלוי הנבואה המגיע ליעקב מהמגידדבריוליעקבל
ילפסקלענין זה,מפני שתופו של הקב"ה בהסכמתם ,שלאיגלה הדברליעקב.
ואע"ג שעשו מה שעשו שלאכרצונוית',בכל זאתמכיוןשידעווהבינו -ע"י
קדהיתה וטהרתה של מחשבתם ועוצם אמונתם בה'  -להתדבק בשמא דקוב"ה
ולשתפו עמהם ,נעשה הרושם הנפעל ע=י שתופא דשמא דקוב"הכפי הח9
שקבע הבוראית'בבריאה.
גד".-
מצינו במ"רפ' מטותעל הפסוק "ומקנה רבהי'לבניראובןולבני
"שלש מתנות נבראו בעולם ,וכה באחת מהן נטל חמדת כל העולם .זכה

זב

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

שעורי דעת

בחכמה זכה בכל ,זכה בגבורה ;כה בכל ,זכה בעושר זכה בכלו אימתי בזמן
.שהן מתנות שמים ובאות בכח התורה ,אבל גבורתו ועשרו של בשר ודםאינו
'כלום ,שכן שלמה אומר" :שבתי וראה תחת השמשכי לאלקלים המרוץ ולא
,לגבורים המלהמה וגם לא לחכמים לחם" וגו'וכןירמי' אומר" :כה אמר ה'
אליתהלל חכם בחכמתוואליתהלל הגבור בגבורתה אליתהלל עשיר בעשרו,
'גי אם בזאת יתהלל המתהלל" וגו /ומתנות אלו בזמן שאינןבאין מן הקבעה
סופן להפסק ממנו ,שנו רבותינו :שני חכמים עמדו בעולם ,אחד מישראל
ואחד מאומות העולם ,אחיתופל מישראל ובלעם מאומות העולם ,ושניהם
.נרבדו מן העולם.וכןשניגבורים עמדו בעולם ,אחד מישראל ואחד מאומות
העולם ,שמשון מישראל וגלית מאו"ה ,רסניהם נאבדו מן העולם .וכןשני
עשירים עמדו בעולם ,אחד מישראל ואחד מאו"ה ,קרח מישראל והמן מאו"ה,
ושניהם נאבדו מן העולם ,למה  -שלא היה מתנתו מן הקב"ה אלא חוטפין
אותה להם".

וגם זה הוא מאמר סתום ,מהוענין חטיפהזו? בעושרהיינויכולים
'להבין ענין הטיפה ,כשהאדם עושה עושר ולא במשפט ,בגזילה ,באונאה
וכיוצא בזה ,אבל מהוענין הטיפהגבי חכמה וגבורה,איךזהחוטפין חכמה1
איך זהחוטפין גבורה?

אבל באמת כמו שיכול האדם לחטוף ,ע"י כחות הטבע הפשוט ,דבר
שאינושייך לה כמוכןשייךענין חטיפה בכל הענינים ובכל העולמותלפי'מהותם.והנה מראשיתהבריאהנסדרוכחותוסגולותהממשיכיםלו לאדם שפע
ממרומים ,ששם השורש של אוצרות הטובה שנבראו להיטיב לבריותז
וכשהאדם מתעלה כולולפי רצון ה' ,בהשתדלו באורייתא ומתדבק בו יה',
שהוא מקור הטוב ,ומגיעעי"ז לשפע הטוב ההוא,הרי הוא מקבל אותה מתנה
מאת הקב"ה,כי כח התורה הוא הצנור האמתי ,שעלידו יושפעולו לאדם
.הצלחתו ואשרו לנצת מאת ה' מן השמים ,ואם זכה האדם להשיגאיזו מעלה
בגדר מתנת שמים ,נטל המדת כל העולם ,אבל יש אשר האדם הגדול מגיע
עד אוצרות הטובה ההםומכיר את הכחותהמניעים אותןויודעאיך להשתמש
בהם,ואזיוכל לפעול ,ע"פ חקי הטבע שלהענינים ההם,להשיג עלידם שפע
טוב והצלחה ,אע"פ שלא התרומם כלו בכח התורה בכדי שיהי' ראוי ע"פ
.כל מהותו לטוב והמעלה ההם ,אבל זהו רק בגדר חטיפה ,שישנה בעולמנו
אנה בדברים שאינם מגיעים לו לאדם באמת ,והרי היא גבורתו ועשרו של
(בשר ודם ,שנטל לו בעצמו ,שלא במתנת הקב"ה ,ואינה כלום,כי לסוףהיא
:סלת ממנו והוא נאבד מן העולם.
כשאנו מדברים בענינים באלה ,אדות הכהוה הפרזלים בעולמות
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"עליונים והנשאים ואדות שמותיו ית' ,דרושה לזה זהירות רבה והישרת
השכל לתפוס זאת אל נכון,ראוי לדעתכיאיננו מדברים כללמענין עצמותו
ית',וגם השמות שאנוקוראיםלואיננו מתארים בזה אתעצמיות הבוראית',
כיאיןלנובו שום מושג,כי לאישיגוהומשיגי הגוףואיןלו שוםדמיוןכלל,
נעלם הוא מכל נעלס ולית מחשבה תפיסאביי כלל ,ולא נודעענין מציאותו
ית' אףלנביאים ולחכמים הקדמונים 1וכל השמות ,שאנו קוראיםלוית',אין
זה אלא על שםעניני פעולותיו ,שנתכנו ונסדרו בעולמות שמבריאה ולמטה,
כי אף עלעניני השפעתוית' שבעולם האצילותאי אפשרלנו לדבר;כילפי
לה שמבוארבספרים הק' שםהיא כברבחינהעליונה,בלתי נפרדת ומקושרת
בעצם אלקות ,בבחינת שלהבת קשורה בגחלת ,ואנו מדברים רק עלעניני
שמותיוית'שבעולםהנפרדים.רבייהודההלוי בספרהכוזרי ,מנזמרשני ,אות

ב' ,מבארכי "שמות הבורא כולם חוץ מהמפורש הס מדות ותבניות טפליוו2
נלקחות מהפעוליות הברואים לו כפי גזרותיו ומעשיו ,נקרא רחום ,כשהוא
מתקןעניןמי שהיובני אדם מרחמיםעליו לרוע ענינה מיחסים אל הבורא
הרחמיםוהחנינה ,ואמתתם אצלנוחלישות הנפשוהמיית הטבע,ואיןזהראוי
לוית',אבל אמנם הוא שופט צדקגוזרבריש אדם אחדועושראדם אחרמבלי
שישתנה בעצמותה ולאירחם על אחד ולא יכעוס עלאחר ...וכן השם ,פעם
יקרא אלרחוםוחנון ופעםיקרא אל קנוא ונוקם,והואית'אינו משתנה ממדה
אל מדה"עכ"ל.
והנה כברבארנוכי באמתאין זה רק בגדר השאלה ממה שאנורואים
בענינינו ,כמו שמשמע מפשטותדבריהכוזרי ,אלא גםעניןהחנינה והחמלה,
הקנאה והנקמההם מדותבהנהגת הבוראית',הנמצאות באמתוהפועלותבענין
מבריאה ,ועפ"י מדות אלו אנו מכנים אותו בשמות כאלה ,כמו חנון ורחום,
לנא ונוקם וכיוצא בזה ,ואדרבה כל הענינים האלה מציאותם פה הוא בגדר
השתלשלות מעולמותהכי גבוהים ונשאים ,ששםהיא המציאות האמתית של
חלוהענינים ומגיעים כאן בצורה קלושהזו,כפי שהם נמצאיםאצלנו .ואמנם
יש בהנהגת הבוראית' עםברואיוענין ההתעוררות של מדת הרחמים והכעס,
וכן כל המדות הן מדות הנמצאות וקימות ופועלות באותו הענין ,ששועלות
אותןהמדותאצלנו,אבלבאופןנפלאונעלה,כיכלהעניניםהנמצאיםבעולמות
הגבוהים והנשאים רחוקים מרחק רב מעולמנו התחתון הזה ,ומה גם כשאנו
מדברים משמותיויתיש ,שהם הכחותהפועלים בבריאה ,שאין לנו שוםציור
במרחק הרב ובקדושתם של המדות הללו ,אבל בכעז הם אותם העניניר
הנמצאים אצלנהלפי עולמנו אנה אשםאיננו מתארים חקו את מציאותוית'.
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אלא את השפעתו שקבע בשרש הבריאה ,שהוא מציאות רצונוית' בהנהגת
העולם.
ונמצא בספרים הק'כי גם השם"אין סוף"אינומנוון לעצמותוית',וזה
י אףשעניןאין סוף א"א שימצאבעניני המציאות המושגיםלנו,
ישלהבין,כ
,
ם
י
מ
צ
מ
ו
צ
מ
ו
אבל בכ"ז מושג "אין סוף" א"א לנולצייר אלא
שהם מוגבלים
כאלו הואענין "מציאות"לפי מושגנו אנו,ששייךבוגבול וקצב ,תחלה וסוף,
ובאמרנואיןסוף מובןלנו שהמציאותהזו נמשכת ומתרחבת במרחקאין סוף
במקוםוזמן,בליגבולותכלית,והיאקיימת ונמשכתבעולמי עדולנצהנצחים,
וכל מה שלאנציירלנו מציאותבאופן כזה ,אף שנתארלנואותובציורהיותר
דק,הריזו הגשמה ח"וואינהשייכת כלל למציאותוית',כי באמת גםענין
העדר תחלה וסוףאין לויחס אל מציאותהכי ציור העדר ,תחלה וסוף הוא
מציאותנואנו .שאנומרגישים כל דברשייךאצלו תחלהוסוףוהוא ית/
כי
לפי
איןלוסוף.והבן.
וכן צריךלהבין גם השם "קדושי,שענינו הוא מובדל ומופרש,אין זה
תוארלמציאותוית',כיעניןמובדלאנומרגישיםבשנינמצאים שהאחדמובדל
מהברהוכלפי הבורא ב"האיןשייךענין ההבדל וההפרשה,כיאיןלו שום
יחסלאיזו מציאות המורגשת לנו ,שנוכל להגידעליו שהוא מובדל ומופרש
מזור
ובנה נוכל לבאר מה שמצינו לחז"ל ,בשמות רבה (פט"ו כ"ד) על
הכתוב (ויקרא כ') "והייתםלי קדושיםכי קדוש אני ה'" "אמר הקב"האני
קדוש אני ,ולעצמיאני מקדש? אלאהריני מקדש את ישראל והן מקדישין
אותי" .לכךכתיב" :והייתםלי קדושיםכי קדושאני ה' מקדשכם* .וזה,כי
כל השמות ,שאנו מתארים בהם את הבורא ית"ש ,אין זה ת"ו על עצמותר
ית' ,אלא לעניני ההשפעות הנמצאות בהנהגת הבריאה והפועלות בכל
העולמותו אולם ענין קדושה ,הרי לכאורה לא יתכן לקרא על הפעולות
הנראות בהנהגת הבריאה ,כי ענין הקדומיה הוא הבדלה והפרשה מעניני
הבריאה .נמצא שאם נתאר את הבורא ב"ה בשם "קדוש",אין זה אלא על
עצמותהשהוא מובדלומופרש מכלהבריאה שברא,וזהלאיתכן,כפי שנתבארו
שגם ענין קדושה א"א שניחס לעצמותו של הבורא ב"ה ,והוא ג"כ הגשמה
למציאותו האמתית ,אבל אחרי שהבורא ית' השפיע ענין קדושה בעולם,
שבתוך ההתקשרות וההתחברות ,שיש בכל הבריאה ,נמצע *נין ההבדלה
וההפרשהבין קודש לחול,בין ישראל לעמים,הרי כברישנה השפעת קדושה
בבריאה ,לכן עפ"י מציאות השפעהזו נוכל לתאר את הבורא יתברך בשם
י לעצמי אני מקדש1
אקדוש" וזהו מה שאמר הקב"ה,אני קדוש אני,וכ
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כלומדןכלעודשאין נמצאענין קדושהבבריאה ,הלא אם אקרא קדושאיןזה
אלא עלעצמותי ,אלאאני משפיע שפע קדושהבבריאהופועלעניןזהשאני
מקדש את ישראל ,נמצא שכברישענין קדושה בבריאה והםמקדישין אותה
כי אזיכוליםלכנותי בשם "קדוש" ע=פענין הקדושה שהושפעבבריאה.
ואפשרלכוון כך בתפלתנו "אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכליום
יהללוךסלה" ,כלומרמכיריםאנו שאתה קדושויש לך שם "קדוש",כיקדושים
שישנם בעולםיהללוך סלה,כי עלידם אפשרלהללך בשם קדוש.
והנה לפי מה שאמרנהכי כל עניני השפעתו שהשפיע הבוראיה,
בבריאה נסדרו כברבגבוליםוחקיםידועים הפועלים והנפעליםכפי שהוקבעו
לפי רצונו יתן ,והאדם בהגיעואליהםיכול להניעם ולקבל מהם שפע טובתו
ית' כפי חק טבעם ,יש לנואיזו הבנה בדברי הרמב"ן ז"ל בפי' על התורה
(ויקרא ט"ו) בענין שעיר המשתלח ,ז"ל" :ומפורש מזה בפרקי ר' אליעזר
הגדול :לפיכךהיונותנים לו לסמאל שוחדביום הכפורים ,שלא לבטל את
קרבנם ,שנאמרגורל אחד לה' וגורל אחדלעזאזל,גורלו של ה' לקרבן עולה
וגורלו של עזאזל שעיר החטאת ,וכל עונותיהם של ישראל עליה שנאמר:
"ונשא השעירעליו" ,ראה סמאל שלא נמצא בהם חטאביום הכפורים ,אמר
לפני הקב"ה :רבון כל העולמים ,יש לך עם אחד בארן כמלאכי השרת
שבשמים וכףוזהסודהענין,כיהיועובדיאלהיםאחרים ,הם המלאכיםעושים
להם קרבנות והם להם לריח נחוה ,כענין שנאמר וכו' ,והנה התורה אסרה
לגמרי קבלת אלהותם וכל עבודה להם ,אבל צוה הקב"ה ביום הכפורים
שנשלה שעיר במדבר לשר המושל במקומות החורבן והוא הראוי לו מפני
שהואבעליוומאצילותכחויבאחורבושממוןוכו',ואיןהכונהבשעיר המשתלה
שיהיה קרבן מאתנואליו חלילה ,אבל שתהי' כונתנו לעשות רצון בוראנה
שצונו בכך .והמשל בזה למי שעשה סעודה למלך ,וצוה המלך את האיוו
העושה תן מנה אחת לעבדי פלוני ,שאין העוינה הסעודה נותן כלום משלו
לעבד ההוא ולא לכבודו יעשה עמה רק הכל נתן למלך והמלך נותן פרס
לעבדו ,ושמר זה מצותו ועשה לכבוד המלך כל אשר צוהה ואמנם המלך
לחמלתו על בעל הסעודה רצהשיהיו כלעבדיונהנין ממנו ,שיספרו בשבחן
ולא בגנותו" ע"ש כלהעניןבאריכות.
והנה אנחנו לא נדע מה זהענין ארז גזרה ומההיא מלכות סמאל
ומה כחו לקטרג או להמליץ בעדנו ובמה משחדים אותוע"י הקרבן
הכזמ
ה,
יבל עכ"פ רואים אנו שהקב"ה בחסדו הגדול רצה שפעם אחת בשנה,
דבא
ביוםהכפורים ,כשהואדן ושופט את עםישראל ,נשחדאת סמאל ,שרהפגעים
והעונשין למעןלאיקטרג ,ואדרבהיהפךבזכותנהולמהזה 1האםיוכל סמאל

עו
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,לעשות דברנגדרצונוית' ואםירצה הקב"הלזכות אתישראל האםיעכבח"ו
מי שהוא עלידה שנצטרך לשחדו 1אבלזהו מה שאמרנהכי כמו שבעולמנו
.אנונמצאענין השוחז/שיש אשריצטרך האדם לשהד אתזה העומד 2ל דרכה
ואף אם יעשה דברים שהם לפי רצון הבורא יקרה שיהא צריך לשחד את
המפריעים אותו מזה,כיכן סדר הקב"ה את עולמו ולא רצה לשנות את טבע
.היצוריםבין לטובובין למוטב ,כמו כן ,ישנם סדרים והנהגות קבועים כאלה
בכל מערכת העולמות ,ונהנה השליטה לשר הפגעים כפי שסדר וקבע לן
הקב"ה,ונמצאים כהות הקטרוגהפועליםומשפיעיםתמיד לחובה,ואין בחפצו
של הקב"ה לקפת את כה טבעם של כל הנבראים ,ההם פועלים תמיד את
פעולתם כפי החק שהוקבע להם בהנהגת הבריאה ,ולכן כשהי' מחסד ה'
להחליש את כה קטרוגו של סמאלביום הכפורים ,הראהלנו אתדרכי טבעו
לבטל את כח קטרוגוע"י השוחד שנותנים לו ולהפכו למליץ טוב בעדנו.
ואין לתמוה מה שייך שוחד גבי כחות רוחניים,כי באמת כל מה שנמצא
כאןבעולםהתחתון נמצאגם למעלה,לפיבחינותםומציאותם שלכלהעולמות,
ואף שרחוק מאדענין השוחד שמשחדים לכהות הנעלמיםהעליונים ,מאותו
השוחד ,שאנורואים בעולמנוהתחתון,כי שם גם השוהדהואעניןרוחניואין
לנומושגביה,בכ"זישאיזהיחסביניהם ,ובאמתענין אחדהואהמצטיירבכל
עולםלפיענינו.וכבר הראנו ע"זציוריםשונים*) .אךהיוםנביא עודציוה
מענין שאגורואים בפרשת השבוע.
אמרו חז"ל
בפרשתויחי "למה פרשהזו סתומה מכל הפרשיות
י
"
ב
ב
של תורה ,אלאכיון שנפטריעקבאבינו התחילה שעבוד מצרים על ישראל"1
ורש"י מוסיף על זה "שנסתמועיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד",
ופ" עוד במ"ר "ד"א למה היא סתומה ,מפני שבקש יעקב אבינו לגלות את
הקץ ונסתם ממנהד"י למההיא סתומה,מפני שסתם ממנוכל צרות שבעולם".
ולכאורהאיןזה מובןכלל,איזושייכותישלזה שנסתמועיניהם ולבם
של ישראלאו שנסתם מיעקבאבינו הקץ לסתימת הפרשה? ,שכאן הואענין
סתימה בהרגשהרוחנית --צרות הלב והמחשבה,ומה שהפרשה סתומהענינת
הוא שאין ריהט בינה והפרשה וכלפני /אלא ריוח אות אחת (משא"כ בכל
הפרשיות ,אם פתוחות או סתומות ,צריך ריוח..בין פרשה לפרשה בשעור ט'
אותיות),אולם באמתמרגישיםאנואיזהיחסבשניהדברים,כי הלא מתבטאים
אנו במבטא אחד על שניענינים רחוקים זה מזה ,כמתגדלות בקומה וגדלות
במעלה וכיו"ב ,ובארנו כבו/כי זהו מפני שבאמת ענין אהד הוא ,וכמו כן
.

-

*) וףו שעו"ד"כי בל בשמום.ובארז"א .ותשפת התורהט
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מולגש איזהיחס בין שני הענינים ,סתימת לב והמחשבה מצרות ושעבוד
או מדבר שידע אותו ונסתם-ממנה לסתימהבאותיות כשהן צרות ודחוקות ץ
לזה ואמצם רחוק הדבר מאדובכל זאתענין אחדהראהמצטיירבכל דברלפי
ענינו.וסתימהזהשנעשיתבלבם שלישראלאובלבו~,ליעקבאבינהכשנכנס
ענינם בתורה נמצאה סתימה זו באורות התורה בצורתה הרוחנית ,שהיא
כתובה אש' שחורה על גבי אש לבנה ,ונצטיירה סתימה זו אח"כ בצולת
האותיות.הדתוקות וקרובות אשה לרעותה,וכןלפי הפרושהשלישינצטיירה
סתימת.הצרות ,שלא ה" עוד מקוםבין פרשה לפרשה להכנס אלא אות אחת,
כיהכל אהדהוא.
וכמו כן כלהענינים שבעולמנו אנו הם אותם הענינים עצמ 6שבכל

העולמות ,אךמצטיירים הם בכל עולם ועולם באופן אחה,כפי מרחק העולם
ההוא מעולמנו אנה דוגמת המרחק שאנורואיםבין סתימת הפרשה לסתימת
ההרגשה ,ועוד יותר הרבה מזהלאין שעוה כפי מרחק הסולמות הגבוהים
והנשאים מעולמנו התחתך ,ולכן נוכל להבין,כיענין השוחד שאנו נותנים
לסמאל'הואג"כבאופןרחוקלאיןשיעורמאותו השוחדהנמצאבעולמנו,ובכל
ואת הואאותוענין עצמו:וכיון שנתן הקב"ה לסמאל שליטה וכח ,לא רצה
לקפח את כחה אבל בחסדו הגדול קבע מחתלת הבריאהענינים ואמצעים
להנצל מקטרוגו והשפעתו לרעה ,והודיענו בתורתו מה שנעשה לתכלית.זו
ולהפכו לטוב לנוע"י השעירלעזאזל .וכן כל הנבראים העליונים ,שנסדרו
להשפעת טובתו יתברך ,נוכל להניעם ולקבל מהם השפעה לטוב ולחסדע"י
חקי תורתו שנתןלנו ה' ,שהם מעשיםהמניעים את כחות ההשפעההעליונים
מלמטה למעלה,ועלידם מקבלים אנו את שפע הטוב מאת ה' ,המושפע
עלידיהם מלמעלהלמטוס
ועפ"י מה שנתבאר נראהלי לחדש דבר שהוא אמנםבנוי עלהיסודות
שנתבארו לנו מדברי רבותינו ז"ל ,אך בכ"ז לאהייתי מרשה לעצמי להגיד
זאת ,לולא מצאתי אחד קדוש מדבר דוגמת דברינה הוא מהריי גיקטליא
בספר נשערי אורה" ,המקובל אצל כל חכמי הסוד למאיר עינים בחכמת
הקבלה ,שכתב בשער א' על הכתוב (משליי"ס) "אולת אדם תסלףדרכוועל
ה'יזעף לבו"" ,ה' יתברךידיו פתוחות לכל ,אבל הסכלות ,שאין אדםיודש:
באיזה אוצרהוא הדברשצריך ,הוזרריקם .משל לאוצרשישבו כמה חדרים,
כל חדרמיוחד לדברבפני עצמה בחדרזה אבנים טובות ומרגליות ובחדרזה
כסף ובחדרזהמיני מאכלוכו' ,וכשהאדםצריךלמיני מאכלואינויודע אותו
החדרשהמזונות בתוכה אפשרשימות ברעבוההרריםמלאיםכל טוב כה*,וצל
דרך זה בעצמו השגת שמותיו הק' ,יש שמות ממונים על התפלה ,הרחפתם

ינו
(

עת
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והסליהותן מהם על הדמעהכו' ומהם על המזונות והפרנסה ומהם על הגבורה
כףואםאינויהרע.להתכוון בתפלתולאיזה שם ,שהוא מפתח למהשהואצרייך
מ5גרםלו שלאיפיקרצונו- 1סכלותוומעוט השגתו,וע"ז נאמראולת אדם
הסלף דרכו'וגו' עכ"ל הק
וראינו כי נסדרו אוצרות השפעה שונים ,ונתנה האפשרות לארם
להתרומם ולהגיע אל הכתות הרוחניים ,המשפיעים כל אהד את השפעתו
המיוהדת,ולהמשיךלעצמומכל אחדואחדאת שפעהטובכפי מהשהגיעאלינו
וצפי"ז נראהלהוסיףכי גם מדת הקבלה מאוצרות ההשפעה וכחה שונההיא
ואינהשוהלכלבני אדם ,אלאכל אחדואהד מקבל השפעתואחריההתרוממות
וההתעלותבאופןמיוהד מאותו המקום שהגיעאליה ולא רק הכתותהרוחניים
הנבראיםשונים הם לכל אחדלענין קבלת השפעתו מהם ,אלא גם ההשפעה
מאלקית  -הנאצלת ממנוית' והפועלת בבריאה ,שונה היא אצל כל אחד
ל8י מעלתוומדרגתו ,עד שאפשר להתבטא עלזהכיכל אדםישלו האלקים
וצלו .ולכן כשהאדם מתפלל לה' או מקריבאליו קרבן ,שהםענינים שנקבעו
בטבע הבריאה להמשיך עלידיהם את שפע הארתויתל,צריך הוא לדעת את
אלקיח אשר אתו הוא מקושר ושממנו מקבל השפעתו .ואף שאין כונתנו
בתפלתנו רק אל ה' הנאצל ,עלת כל העלות וסבת כל הסבות ,שאין לנו בו
שום מושג וציורולית מהשבה תפיסאבי' כלל וח"ו להתפלל למדותיו ,בכל
זאתלפי חק הבריאה ,שסדר הבורא ית' ,אור ההשפעה ,המגיע אלינוע"י
הפלתנו להן ,באע"י צנורמדותיוית' ,שנקבעו בהנהגתהבריאה.ולכן צריף
האדפ לדעת את קשורו למדות הקב"ה ואת האלקות שהגיע עדה ולהתקשר
אתוס למעןיוכללהוריד את ההשפעההנכונהע"י תפלתווקרבנר .והמשללזה,
אםיה"לו לאדםדבראל המושלוישלו קרוב ומכר שרגדול וחשוב שהשפעתו
גדולהמאורצריךהואשיפנהאלאותו המכורואםיפנה אלמי שעומד במדרגה
במוכהממנולאיוכללהשיג את אשרהיהיכוללהשיג מאת השרהגדול הקרוב
אליה ואםיהי' לו קרוב ומכר אחד מןהשרים הקטנים במדרגה,עליו לפנות
וק אל אותו השר ,ואם יפנה אלמי שגדול ממנו לא יתקבל אצלו ולאישיג
ממנו את מבוקשו,וכןהואבענין התפלה ,אם האדם מכון את מדרגתוומכיה
את מקומו ,את "שעור קומה" שלו ,ומתדבק אל אלקיו בתפלתו ,תפלתו
בשמעת והיא פועלת את פעולתה שימלאו משאלותיה ואםאינויודע לכוון
שבז המקום הנכון ,ששםיכול להגיע ,לא ישיג את אשרהי בכחו באמת
להשיג ,ואםיפנה למקום שלמעלה ממדרגתו לא תתקבל תפלתהכי שם לא
יכירנה מקומה.
אפשרלבאר בזה.מה שאמרו הו"ל (בער פ /ס"טופ' פ"ט)" :א"ריוחנן
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הרשעים מתקיימין על אלהיהם "ופרעה חולם והנה עומד על היאור" ,אבל
הצדיקים אלקיהם מתקיימין עליהם ,שנא'" :הנה ה' נצב עליו" .וזהכי
"צדיקים משתוקקים תמיד להתרומםולהגיע למדרגה עליונה ,ואלקיהם הוא
המיד למעלה מהט,כי כל מהשהגיעלאלקיו,הוא מכיר ומרגיש שצריך הוא
.להתעלות עוד יותר ולהגיע לאלקים שלמעלה ממנה אבל הרשע מסתפק
נאותוהכחשהגיעאליווהואמתקייםעליוומחזיקבידו אתכל אלהותוופורש
אתכנפיועלאלהיו.
אנחנוקטני ערך,חשוכי הדעת,איןלנו מושגבענין האלקותורחוקים
אנו ממדרגהכזו של אבותינה שנתיחד שם צולקיהם עליהם ,ולא נוכל אלא
י אברהם,אלקייצחק ואלקי יעקב ,שהם המרכבה
להריץ את תפלותינולאזיק
לשכינה ,ונתאחרו עם מדותיו של הקב"ה ,אברהם אבינוהגיע למדת החסד;
*צחק למדת הגבורה ויעקב הגיע למדת התפארת ,ורוצים אנו להתקשר אל
אבותינו שזכותם קיימת עלינו ולהתפלל לאלקיהם ,אבל האבות הקדושים,
וכידעווהכירוכל אחד את מדרגתווידעו אתענין התפלה ופעולתה ,השתדלו
להבחין אלנכון את מדרגתט ,להכיר את אלקיהמ אשרע"ייקבלו את שפע
.הברכה בתפלתם.)4
ולכן יעקב אבינה כשירד למצרים וראה שהגלות יתחיל בו ובזרעו
יזבח זבחים לה' להגן על עם ישראל ,רצה לכוון את מקומו הנכון שאפשר
.לו להתעלות אליו ולהניע את השפעת טובו וישועתו של ה' ,ולא מצא
מדת השלמות הזאתבהיותו להוט אחר גרונהואי אפשר ה" לו אחרת
מדרגתו הוא ,בהיות עליו טורח ע' נפשות ,וכמה שבארנו כבוסכי כל
מנדם צריך ללכת ע=פ מדרגתו ואי אפשר לו להחזיק מדה שאינה לפי
'מדרגת גדלותו  ,)'4וכן מצא בו מגרעות ששגה בןביןהבנים ובמו שאמרו
עקז'ל (שבת ע"ב) "לעולם אל ישנה אדם בנו גין הבנים ,שבשבי5
.משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בא

ין

יפי

י

*) ברעיון זה אפשר לבאר את הכתוב (תהלים קכ"א) "ה' צלך עלידימינך".
יכבר באר הגאון הקדוש ר' חיים מולוזין  toaנפש החיים שער א' פרק ז',כי כמו
.שנטות הצל שלאיזה דבר הוא מכוון רק לפי תנועת אותו הדבר לאן נוטה ,כןבדמיון
זה כביכול הוא ית' שמו מתחבר לנטות העולמות כפי תנועות ונטיות מעשי האדם
'למטה .אך עפ"י דגרי רבינו זצוק"ל אפשר להבק בדרך יותר עמוקהכיבאלקים של
מאדם הוא ממש
הצל ...והדבריםעתיקין והבן זה מאד.
י
נ
ע
כ
(הוספת הרושמים ברשיון אדש"ר מרן זצוק"ל)
*י)עיין שעו"ד "פלס מעגל רגלך"י
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אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים" ,אבל מצא בעצמו השתוות
לאביו יצחק והרגישכי יש לו היכולת לזבח לאלקיו,כי גם אביוהי' להות
אחר גרונו,וכבר בארנו*)כי יצחקאבינו ,קדוש ה' ,שהוא מרכבה לשכינה,
וכל כחותיו שמשו רק לתכלית הנרצהוהי' תמים עם ה' אלהיו ,אכילתוהיי
קרבןהרתיתו במקוםנסכים,והציד אשרנתן עשולפיוהי' דרושלו רק משוש
שע"י האכילה העלה את כחות החומר להשתמש בהם לעבודת הבורא וכל
עניניו היו קדושה ממש ,כמבואר במסילת ישרים פ' כ"ח אך בכל זאונ
הלא התורה מצאה בו ביצחק אבינו איזו מגרעת לפי מעלתו בהתקשרותר
לענינים טבעיים ,אם אף במדה הכי קטנה ודקה שאינה מורגשת לנו כללי
ושזה גרם ל,,ויאהב יצחק את עשוכיציד בפיזר ,וכמו שבארנו כמה פעמימי
שגם האדם היותר גדול א"א לו לשחרר עצמו לגמרי מהכהות הטבעיים,
ואחו? כל שהוא מהטבעיות הנמצאת אצלבני אדם נמצא אף אצל האדש
הגדול והקדוש,יהי' מי שיהי' ,ולכן מצא יעקב אבינוכי ראוי הוא
י
ב
ו
ב
ז
ל
זבחים לעולקי אביו יצחק ,שגם בו נמצא זה חחסרון ,שהוא להוט אחר גרונם
ן הבנים ,אףל
וכן מצא בו השתוות ליצחק אביו בזה ששניהם שנו בן בי
שהדבר רחוק מאזן שזה שנה את בנו עשו הרשע וזה שנה את בנו יוסף'
הצדיק ,ואמנם לפי החשבון מצא שהוא רשאי לעשות כן ,בכל זאת מכיון-
שיש כאן איזה פגם,כפי שאמרו חז"לשאין לשנות בן מן הבנים ,מצא עי"ז
את עצמו שאינו מוכשר לזבוח זבחים לאלקי אביו אברהם ,אלא לאלקי
אביו יצחק ,והשתדל להתקשר בתפלתו עם אלקי אכיןיצחק ,במצאוכיהוא,
אלקיח ומשםיקבל את ההשפעהלהצלחתווהצלחתבניוהיורריס מצ-מה**)
כמז; נוצ)'
כשמתבוננים אנו בזהעלינו לפחד ולהזדעזע ,בראותנו עד
האדם ממדרגתו על ידי חסרון ופגם הנמצא במעשיה לא רק שהוא נופך
ממדרגתו פה ,אלא בכל העולמות הוא אובד את קרבתו ודבקותו לעקורות_
לא תגיע עוד ולא.
השפע שהגיע אליהם.
ממשהואא,לקיו אחר הוא! ותפליגי
תשמע אם יפנה למקום ה
יקי עלא רוקקים אנו כי בשביל
חסרון דק מן הדק ,שהי' נמצא בויבעשקבביי
אבינו ,שאהב את יוסף הצדיק יותוו
משאר בניה ושנה בנובין הבנים ,כבר לא ה" יכול להתפלל לאלקי אביר
אברהם ,ומה נענה אנן אבתרייהו ,שאנו מלוכלכים בעונות ,כמה מרחיקים
אנחנו את עצמנו מאבלנו שבשמים ,ומה גםע"יעון חלול ה' והחטאת הרבים
") עיין שעו"ד "קרבנות".
*') עיין בהרמב"ז שהבאנו בתחלת השעור ,ומבוארים דברתיותרעפ"ידברי-
נהרושמים)4
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י כל בשמים ובארץ (ג)
כ

פנו.

העלולה להיות מצויי כ"כ אצלבני הישיבות ,אם רק אינםזהירים לשער
י מלבד אשר זהו חוב קדוש
אתסדריהישיבהוביהודבסדרי התפלה,כ
*
ע
כל בן ישראל ומה גם על נושאי דגל התורה,הרי הוא מחטיא את הרבם
ר ממנו ילמדו וכן יעשו אחרים ,יאחרו את,
ונפשות הוא קובע,כי ישאיט
התפלה וממילא יאחרו גם את סדרי הלמוד .ויש שזה גורם לאדם חלישות
הענין בלמוד התורה בכלל ,באשר לא התחיל אצלו הסדר כהוגן ,וזה מרפה
לתורה ומפנה לבו לדברים אחרים ,ואה"ב הוא פורש את עצסך'
את
י
ת
ו
ר
י
ס
מ
מדברי תורה ח)'ולגמרי.
חוסו נא על נפשותיכם ועל נפשותבניהישיבההיקרים ,אישלרס"ר
יאמר חזק להחזיק את סדריהישיבה ,שנוצרו לטובתכם ואשרכם ,והשם יתק
יעזר אתכם ויתקדש שם שמש עלידיכם.

