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שעור ז'

חיי
.העולמות*)
"תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא
בעולט הזה ולא בעולם הבא שנאמר
ילכומחיל אלחיל"( .ברכות ס"ד ע"א)
"רשעים אפילו על פתחו של גיהנום

אינםחוזרין בתשובה".

(ערוביז י"ט ע"א).

בפרשת נצבימ" :העדותי בכם'היום את השמים ואת הארץ" וגו'
יבספרי ,הובא ברש"י" :אמר להם הקב"ה לישראל הסתכלו בשמים שבראתי
לשמש אתכם ,שמאשנו את מדתם ,שמא לא עלהגלגל חמה מן המזרחוהאיר
'לכל העולם וכו' ,הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם ,שמא שנתה מדתה,
שמא זרעתם אותה ולא צמחה או שמא זרעתם חטים והעלתה שעורים .ומה
:אלה שנעשו לא לשכר ולא להפסד ,אםזוכיןאין מקבלין שכר ואם חוטאין
אין מקבלין פורענות ,לא שנו את מדתם ,אתם ,שאם זכיתם תקבלו שכר ואס
חטאתם תקבלופורענות ,על אחת כמה וכמה"ואינו מובן ,היאךשייך שנלמד
ק"ו משמים וארו ושאר הברואים לענין האדם ,שהרי הם אינם משנים את
מדתםמפני שכך הוא טבע יצירתם וא"א להם לעשות אחרת ,משא"כ האדט
שנתן הצחבידו לבחור בטובוברע .ואמנם אףכי לא אדע אם נמצאהיום את
"באורהאמתי בדבריהם ,אךנתבונןנא בבאורדברי חז"ל במקום אחהואולי
נוכל לבאר בדרךזו גםדברי הספריכאן.
:
איתא במדרש רבה פ' בראשית
ץ
ר
א
ה
ו
"
ה
ת
י
ה
תוהו ובוהה אלו
מעשיהן של רשעים ,ויאמר אלקיםיהי אוה אלו מעשיהן של צדיקים(,ווים
.להלן במד"ר" :ויקרא אלקים לאור יום ,אלו מעשיהן של צדיקים ,ולתשך
.קרא לילה ,אלו מעשיהן של רגועים") אבלאינייודע באיזה מהם הפץ ,אם
'במעשה אלהואם במעשה אלה,כיוןדכתיבויראאלקים את האורכי טוב,הוי,
.במעשיהן של צדיקים חפץ ואינו חמץ במעשיהן של רשעים" .דברי המדרש
'תמוהין מאר /מה שאלההיאזו באיזה הפץ הקב"ה במעשיהן של צדיקים או
*)

נאמר ערב ראש ,השנה תרפ"ו ונרשםע"י הרב ר' אברהםיצחקכלאך.
פב
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במעשיהן של רשעים הקאך יעלה על הדעתכי הקב"ה חפץ במעשיהן של
רשעים?

רואיםאנובמהלךהעולס,כיכלהמאורעות שבויתהוועלפיההתנגשות
זבל כחות הטוב והרע,הפועלים בעולם,ולפי התגברות אלו הכחות זה עלזה
במלחמתםהתמידיתיוכרעוהמאורעותלטובאולמוטב.והנה שורשההתנגשות
הזאתהיא בהנהגההעליינה של הבריאה,כי כשם שנסדרה מערכת הקדושה
'כן נסדרה מערכת הטרמאהוזה לעומתזה עשה אלקים"יוצר אורובורא השך
שושה שלום ובורא רע" ונתן לשני הענינים שליטה בהנהגת העולמ,כיניתן
"כח אף לרע לא רק בעולם התחתון ,אלא גם בעולסהעליון ,בשרשיהבריאה
גם שם כחוגדול .ומזהבאים כל הרעות ,הפורעניות והעונשים בעולם ,וכהרת
הטוב והרע שקולים ,מערכה מול מערכה ,רקניתן כת הבחירה לאדםלב"ר
בטוב או ברע ולהביא במעשיו ברכה או קללה,וכהים שהצדיקים במעשיהם
הטובים מוסיפים כח במערכתהקדישה ומרבים שליטת הטוב בעולם ,כמוכן
"רשעים במעשיהם הרעיםמוסיפים כח במערכת הטומאה ,וכה הרע ושליטתו
.מתגברים בעולם ומביאים רעהלעולם.
והנה הקב"ה בחפצו ברא את שניהענינים ,הטוב והרע ,ונתן לשניהם
ועליטהוכח במהלך הבריאה ,ובחכמתו מסרביד האדם את המפתח של שם
"ענינים האלו,כי אםיבחר במעשיםהטוביםיתנהגו כלעניני העולם על צד
.הטוב והאור ,ולהפך אם יבחר ת"ו ברע ,במעשי הרשעים ,יתנהגו כלעניני
'העולם על צד הרעוהחושך.ולפי"זהיה אפשר לאמרכי באמת כחם שוהולא
ניתן בבריאה יתרון לצד הטוב מלצד הרע ,ואפשר שלבסוף ינצח הרע כמו
ויאפשרשינצתהטיב,כי אם ה"ניבהרובני אדם ברע,יתרבה ויהיההרע
"שליט בעולם .אבל באמת עפ"י אמונתנו לא כן אוא ,מאמיניכםח
יאנהכי סוף
כלסוףינצחצד הקדושהוהטוב"והיהה,למלךעלכל הארץ".ואורה'וטובחן
'יתפשטו בעולם ויכניעו כליל את צד הרע "וכל הרשעה בולה כעשן תכלתך
יהענין הוא משום שכך נסדר מבראשית,כי עד כמה שלאיבחרובני האדר,
בחופשהבהירהשנתן להם,בכ"זאחריכלהסבותוהגלגוליםשיגולגלוהדבריפ
המהלך המאורעות בעולםע"י מעשי האדם ובוערתו,יובל העולמ לתכלילו
תכליתהטוב .תהוענין מה שאמרו הנ"ל על הפסוק "בעתה אתישנה"זכו -
אהישנה ,לא זכו  -בעתה ,ובארנוכי אין ענין זה כמו שרגילים לבארה
"ןאפ.לאיזכובדין להגאל ,מבא הגאולה בעתה לעת קץ ,בלא שום סבות
פראויות להביאה ,ורק הגאולה קודם עת קץהיא תלויה בסבות ובמעשיבני
אדם ,שעאיזכו לזה ,כי באמת א"א שתהיה הגאולה בלי משפט כי "הצוה
ממיםפעיוז ו"כל דרכיו משפט" וכל מהשהיהויהיה מחתלת הבהקשה עב

פד
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תכליתה הכל הוא עפ"י משפט עליון,היינועפ"י הסדרים ,שהוכנו מתחלות
המחשבה מבראשית ,כמה שבארנו זה כמה,כי כלעניני ההנהגה הםעפ"י
חקים קבועים ומסודרים במשפט עליון והקב"ה תכן בחכמה נפלאה את חקי'
הבריאה וסדרסדריה ,שעלפיכלהאופניםשיתנהג העולם ,עלידי מעשיבני
להביא את העולם להכלית הטוב ,אלא.
האדם ,מוכרח שיגולגלועניניוכדי
שאםיזכו תוכל הגאולה לבא מיד ואם לאיזכו תתאחריותר ,אבל לעת קץ,
דגלי רק לרחמנא ,מוכרחשיבא העולם לתכליתהעפ"י מהלךעניניוומנסיבות
כל המאורעות שבגאיךיוכלכל זה להסתבב ,לא נדע ולאנביה אךזה נדע,
כי כל אלפי המאורעות ומעשיבני האדם יוכלו להיות סבות ,עפ"י דרכיכן
שונים ,לתכלית הגאולה .וגם אפשר שיסתובב ענין הגאולה באופן שמצינר
בספרים הק',כי כשיתגבר הרע מאד,יכלה הוא את עצמה ועודדרכים רבים
שהובאובחשבוןוידועים לבוראעולם.כירצוןה'הואשיתוקןהעולםבתכלית.
הטוב ,אולם א"א שיגלה אורו בלי שיסוגל העולם לזה ,עפ"י מהלךענינייך.
כי זהיקרא לא במשפט ,לעומת ההנהגההעליונה .אבל ה' בחכמהיסד ארז
ולרחמנאגליכי עלפי האופנים ,שעל פיהם נסדרו כלעניני העולם וטבור
ן הקץ ,שעש.
היצורים ,מוכרחסוףכלסוף לבאנצחון האמת והקדושה,וכלעני
נאמר בעתה ,הוא כי בתחשבה העליונה הובאו בחשבון כל רבבות האופנים
והסבות שאפשר שיגולגלו עניני העולם ע"י מעשיבני אדםולפי כלהאופנינו
הללו מוכרחשיבא העולם לתכליתו בעתידועהוהיא עת קץ ,אבל בעצםאין
הפרש בין הגאולה שתהיה לעת קץ או קודם,כי הכל במשפט אחד; "וציון
במשפט תפדה"והבן...
אבל צריך לדעת כי כל ענין זה ,איך ומתי יבא העולם לתכליתו וכלי
עניני המשפט התלויים בזה א"א לשום אדם להשיג ,כי לא נתן להכירם לבני-
אדם ואפילו לנביאים ,כי גם הם רואים מה שכבר נתן בבריאה ובשרשיה'
העליונים ,שגם הם נעשו במאמר פיו של הקב"ה ,בעשרה מאמרות שבהם,
נברא העולם ,אבל הקץ וכלעניניותלויים במחשבה הראשונה שקדמה לבריאה.,
בלבו של הקב"ה כביכול וליבא לפומא לא גליא (כמה שבארנו במקום אחר
סוד עמוק בזה) ולכן לא נמצא ענין זה במאמר הבריאה רק הוא עדין בלבו
כביכול ,וכמאמר הכתוב "כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה".
והנהלפי מחזה הבריאה רהנהגת עניניה הנראים לעינינו נדמה
ו"
.
כןטעוהרשעלינם
כיכחותהטובוהרעשקוליםהםותלוייםבבחירת האדםומפני
הקדמונים ,אףכיגדולים בחכמההיה לחשוב שיעלהבידם להשליט כח הוסה
והטומאה בעולם,כמו שמצינובדברי חו"ל (הובא ברש"י פ' נ"ה) על נמרוד;
"יודע את רבונו ומתכון למרוד בו" ,ולכאורהאין זה מובן לנו,איך אפשור
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ליודע את רבון העולמים- ,לפי מושגחכמינו ז"ל -יודע אתעילת כל
העלות ,בורא הכל ומעמידן בכחה לטעותולכון למרודבו 1אבל באורהענין
.הוא,כי בהתבוננו בהנהגת העולם ,ראה שנתנה שליטה גדולה לכחות הרע
.בכלעניני הבריאה,ולכן ,אףכיידעשיש בורא אחד שברא הכל בכחו ,בכ"ז
היי נדמה לו,כי ה"כל יכול" ,אחרי שברא את הבריאה והשליט בה שני
הענינים ,הטוב והרע ,לא נתן ההכרעה לאחד מהם ,רק מסר כח הבריאה
לאדם,ומעכשיוהכלתלוי במעשה האדםובחירתו,ומפניזה חשב,כיבנתנוכח
לצד הרע והטומאה יוגדל כחו וינצח את צד הטוב והקדושה וברשעו בחר
גרע למרוד ברבונו .וכן הואענין מה שמצינו בטיטוס הרשע ,שתפס זונה
גידוונכנס לבית קדשי הקדשיםוהציע ספר תורהועברעליה עברה(גיטין
ג"ו),והיינומפני שחפצו היה להגביר כח הטומאה .ובגודל החטא ורשעתו
הנוראה ,בחללו את קדשי הקדשים חשב שיתגבר כח הטומאהוישליט אותו
בעולם,כיידע שבמעשההרעהואנותןכח למרכבת הטומאהונותןשליטהלרע
בכל העולמות וכשמגבירים כח הרע בתחתונים ,מתגבר כחו גם בעליונים
בשרשיהבריאה,ולכן חשבוכלאלהשנתכוונולמרודבבוראית',כיבהגבירם
כח הטומאהוהרעינצחגםבעליונים ולאיהיה להםעונשים גם לאחר מיתתם,
כיידעולפי גודל הכמתם ,שגם בעולם שלאחר המותעדיןאין האמת שולטת
לפיהמציאות האמתיתועדיןיש שם מקום לשליטתהרע.כי באמת כלעניני
העונשיםשישנםבגיהנום ושארהעונשיםשהוכנולנפש החוטאת לאחרהמיתה,
גםזהאינולפי הרצוןהפנימי של הבורא,לפי מציאותו האמתית ,שהואכלו
טוב והסד ,ואינו מגיע שם שום קטרוג ועונש ,רק טוב לכל ומטיב לרעים
ולטובים,וכלעניןהעונשיםהואלפיהספירותהתחתונות,כפי שנסדר במחשבת
החכמהלתכליתהטוב,אבלבכ"זענין המצאכלזההוא רק מהעלםאורויתברך
יהרהקת הבריאה ממציאותוהאמתית.
ולפיכך מצינו באמת,בי הרשעים גם לאחר המותעדיןטועים וחפצים
כשלטח הרעוכדמצינו(גיטיןנ"ו)גבי אונקלוס הגרדאסקי'לטיטוסבנגידא,
יתיעץלו להרעלישראל"זילאיגרי בהובההוא עלמאוהוית רישאדכתיבהיו
צריהלראיםוגו/כלהמיצרלישראל נעשה ראש" "אסקיה לבלעםבנגידאוכו'
אמרלי לא תדרוש שלומם וטובתם כלהימים".רואים אנו מזהכי הרשעים
הגדולים ,גםלאחרי המותעדין במרדם הםעומדיםואור האמתעדין לא נתגלה
לפניהם,ויש להם מקום לטעות בראותם,כי עדין כח הרע פועל גם שם ,ואף
וכרואים העונשים הגדולים המגיעים להם שמה ,כמבואר בגמרא שם ,בכ"ז
אפשר להם לטעות ולחשובכי זהומפני שעדין לא גבר הרע על הטוב במדה
מספיקהוסובלים הם מכח הטוב המענישםוסבורים,כי אפשרלהשליט את כח

פו
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הרעולמרודבמלכישלעולם,וכןהיהדרךהרשעיםהקדמונים ,שהשגתםהיתה
גדולה מאדוכדמצ?נו בסה"קלעניןדור ההפלגה ,שרצו לנתקספירת "מלכות"
מהספירות העליונות ולשלוט על ידה') ,וכ"ז מפני שראו כח הרע עדהיכן
הואמגיעוסבוריםהיו,כילאחרי הבריאה כח הרע והטוב שקולים הם ואפשר
להשליט את הרע בכלהיצירה גס בשרשיהבריאה.וזה לאידעו,כי בשורש
כל השרשים ,במחשבה הראשונה שממנה מסתעפים כל שרשי הבריאה ,שםאין
שליטה לכח הרע,ולפיה מוכרח סוף כל סוף שינצח הטוב ותגבר הקדושה,
ובמה שנתבארלעיל.
וזהוביאור המדרש"והארץהיתהתהוובהו -אלומעשיהן שלרשעים,
ויאמראלקיםיהי אור -אלו מעשיהן של צדיקים",היינו ,שמבראשית הוכן
בבריאהונתן מקום למעשיהן שלצדיקיםלהביא אורה וטובה לעולם וכמוכן
נתן בבריאה מקום למעשיהן של רשעים ,להביא חושך ורעה לעולם,ועדיין
אינו יודע באיזה מהן הפץ הקב"ה,היינו אם נתן במערכות הבריאה יתרון

לטוב על הרע,כי הלא הקב"ה ברא שניהם את הטוב והרע ונתן להם שליטה
וכחעפ"יבחירת האדם ,ואפשרשכחותשניהםשקוליםועלולשינצח גם הרע
ונמצא שלפיסדריהבריאהאין חפץ להקב"ה בזהיותר מזה,כי הלא כל מה
שאנו מדברים מרצון ה' הוא רק מהמדות הנכרות ,שרק זהו כלל מה שאנו
יכולים להשיג ממדותיווזולתזהאיןלנו שום מושג וא"אלנולדבר מזה,כי
לעצמותו יתברךאיןליחס שוס מדהותפץ .ואם נאמרשלפי מערכת הבריאה
לא נתן יתרון לנצחון הטוב ,נמצא ,דאינוידוע לנו במה חפץ הקב"ה .ולזה
נאמר"ויראאלקים את האורכי טוב",שבזהגלהדעתוותפצובבריאה למעשה
הצדיקים וכי התכלית המכוונה בכל הבריאה היא רק להוביל את העולם
לתכלית הטוב ,לנצחון הקדושה ,ובזה שם עינו לטובה,כי סוף כל סוף ינצה
הטיב ואור ה'יזרה על כל העולם.וזהו" :הויכי הקב"ה חפץ במעשיהן של
צדיקים" .כלומר שנתן יתרון בסדרי הבריאה למעשיהן של צדיקים ולעולס
שכולוטוב.
ולפי זהאולי נוכל לבאר דברי הספרי פ' האזינה ששם מדבר ג"כ
בעניןזה,כי משההעידלישראל שאםעדין לא נתברר להם שנתןיתרון בכלל
הבריאה לטוב מלרעובספיקן הםעומדיןבאיזה הפץ הקב"הולמהרוךבבריאת
העולם ,ע"ז אמר להם שיסתכלו בשמים ובארץ ובכל צבאם,היינו לראות בכל
היצור את הסדר וההרמוניה הנפלאה השוררת בם ורב הטובה הצפונה בםוכי
את הכל עשהיפה בעתו ,להנות בהןלבני אדם ושארהיצורים ולהיותן ,שזה
*) עיין שעו"ד "דור המלגה".
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פד

גלוי לכל המסתכל בבריאה (וכמבואר בפרטות בס' חוה"ל שערהבחינה),איך
שהוכן הכל לברכה ולא לקללה ,לקיום ולא להרס ,מכל זהיכולים להוכת,כי
כונת כל הבריאההיא רק לטובה,וכי הפץ הקב"ה רק בטוב וחסר ולתכלית
זו ברא עולמו ועולם הסדיבנה .ומזה הם צריכים ללמוד ולדעת,כי גם מה
י הומדר מראש,כי qlB
שנתן לאדם כח הבתירה הוא רק למעןיבהר בטובוכ

כל המעשקם והמאורעות שבעולס הוא נצחון הטוב ובזה חפצו יתברך ,וצפה
מראש למעשיהן של צדיקים להביא אורה לעולם.
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אךיותר נראה לומר בפרוש דברי הספריעפ"י
באופן מתאים יותר לפשוטי הדברים במאמר הזה .והוא,כי הלא הדביים
האלה אמר משה לישראל אחר מתן תורה עםצווי' ואזהרותי' ,שכברהודיע
לנו הקב"החפצוורצונולבחור בטוב ואמרלנו :ובחרתבהיים אבלעדין"ס
מקוט לאמרכי כל ענין מתן התורה והמצות הוא הגברת כת הקדושה,כי
בקיום התורה מתגבר כח הקדושהוע"י התורההורנו הדרך למשוך ההשפעה
ולכל
מצד הקדושה ולהביא נצחון כחות הטוב בכל הבריאה ולזכות
י
נ
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העולם את הטוב האמתי הוא אורה' .אבלעדין לא נתבררל אם סוף
יעדין אפשרלומר.,
רצונווכי מוכרההואשיתקייםדברו שאמרלנו בתורתהכ
כי כלעניני התורה הם אמצעיט מצד הקדושה ,אבל אם נבחר ח"ו ברע ולא
נקיים תורתו ,יתגבר כת הטומאה וא"ב אפשר שיעלה על דעת בני ישראל
לקחת את עצמן לצד אחר ולמשוך ההשפעה מכחות הטומאה ומנצחון הרעי,
ע"זהעיד להם את השמים והארץ; כי כאשר נסתכל בצבאות השמים והארץ,
י הס.
בכלהיצור שנברא עפ"יצווי ה'ותלוי במאמרפיו של הקב"ה ,ונראה,כ
אינם משנים מדותיהם ,עושים רצון קונם וכאשר צוה מבראשיתוכי מאמר
י גם מאמר ה'
הקב"הקיים בבריאה וא"א שיבוטל ,מזהעלינו לדעתולהבין,כ
בנתינת התורה ודברימצותיו מוכרחיםלהתקיים,כיבו רצה הקב"ה ועל מנת
זה נברא העולם ,וא"ב מוכרת שסוף כל סוףיתקיים ,ודברירחיים וקימים_
נאמנים ונחמדים לעד ,ולעולמי עולמים ,וזאת התורה לא תהא מוחלפת ,ולכד
צריכים אתם שלא לשנות מדתכם ולעשות רצונו ,שגלהלנו בתורתו,כי הפץ
הקב"ה במעשי הצדיקים ,וחפץ ה' הוא מציאות שא"א להבטל בבריאה ,כי כב"
מצוותיו אמת ואמונה ,חק ולא יעבור ודברו קים לעד.
ולענין שדברנו היום כדאי להוסיף בענין הנשמה לאחרי המות,
י גםהחיים ההם עדין מוגבלים בגדרים ונבוליםידועים,כפי העולם ההוא.,
כ
שהוא רק אחד מהעולמות הרבים ,שנבראעפ"ירצון ה' וכל עולםישלוחיים
המתאימיםלמושגי עולמםעפ"יחוקיםקבועיםומוגבלים,כעיןהחייםבעולמנו,
ואףשהחיים ההםיותרנעליםורמיםלאיו שיעור וערדמהיי העולם הזה ,מ"מ

י
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%ם הם אינם עדין לפי האמת לאמתו ואין זה עדין עולמ האמת ,ולא כמו
'שחושבים2:4שי העולם,כי לאחר המיתה נכנסיםמיד לעלמא דקשוטויודעים
:,בר את הכל ,אלא גם בעולם שלשם עוברת הנשמה אחרי הפרדה מהגוף
'רחוקההיאעדיןמידיעת האמת,ורקלפיערךהברותיהוחייה בעולםהזההיא
ומתרוממת להיים יותר נעלים ומשגת ענינים רמים מעולם העלית ,שהיא
!מצאת שמה.עוררנילזה מאמרנפלאוסתוםבירושלמישהתבוננתיבו בשבעת
ימיאבלי') .וכאשרנתגלהלי באורדבריהםראיתי אורוהיתהלי קצתנחמה.
מצינו בירושלמי" :כל שלשהימים הראשונים הנפש טסה על הגוף,
'סברה שהיא חזרה גביה ,לאחרג'ימים הכרס נבקעתוכו' ואזלאוכל ז'ימים
טייסא מקברא לביתא ומביתא לקברא" (עיין בס' חכ"א כלל קס"זלענין ג'
ימים לבכיוז' להספד).הדברים האלו נפלאים ממנוואינם מובנים לנו כלל,
תמהים אנו איך אפשר שהנשמה בהיותה מופשטת מן החומר ,בהמצצהבעלמא דקשוט תטעה כ"כ ולא תדע מה שידועלנו בהיותנו בעולםהזה .גם
קשהלנולפי מושגנולצייר,כי הנפש טסה על הגוף ,המכוסה בעפר ונקבר
.במעבה האדמהוטייסא אח"כ מקבראלביתאומביתאלקברא.ובכלל תמוהלנו
לנמרשהיא נמצאתעדין בעולם הזה,אחרי שכבר עלתה למקומהבעולם אחר
לגמרך עולםהנשמות.
אמנםלפי מה שאמרנו כברבענין העולמות ולפי מה שבארנו היום,
.נוכל להבין ולהרגישדברי חז"ל הקדושים ונראה אורגדול בע"ה .הנהלפי
המקובלאצלנוומצטיירלנונמצאים העולמותהעליונים במקום אחרמעולמנו,
לבשמים ממעל וכדומה*וכןכלענין העולמותהרבים ,שמדובראודותיובספרים
,הק',כל עולם נמצא במקום אחרזה למעלה מזה ,אבל באמת טעותהיא לאמר,
וי ענין עולמות העליונים היא במעלות המקום ,וזהו רק משפל מדרגתנו,
שקשה לנו להשיג באופן אהר עולמות משונים זה מזה תכלית שנוי ,אם לא
במקומות שונים ,אבל באמתאין הדברכן,כי הלאלפיהמציאות האמתיתאין
.ענין מקוםוזמן כלל ,כנמצא בס' הק' ,שכלענין מקוםוזמןהוא דבר שנתחדש
בבריאה ונמצא רק במושגר אנהלפי טבעיצירתנה שנטבע בנו אופן השגה
יכזה שא"אלנולצייר שום דברכי אםבגבולי מקום וזמן ,אבל באמת לאמתו
אין ענין מקום כלל ,וא"כ ודאי שאין ענין העולמות העליונים ותחתונים
במציאות המקום זה למעלה מזה ,רק ענינם הוא במעלות הרוחניות ,שכל
,העולם הוא במעלה יותר עליונה ,כלומר במושגים יותר נעלים ונשגבים,
*) על מות נדבנית הצדקת מרת מרים ע"ה שנפטרה בעםי"ב אלול תרפ"ה,
יזכרהברוך,
יח

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

חיי העולמות

פט

וכמכניםאנולזהעליוןותחתון ,במעלהולא במקום,ולכן אףלפימושגנואנה
2,א"אלנולציירשוםעניןבליתפיסת מקום ,אללנולצייר לעצמנו ההפרש
וסבין העולמותבגבולי מקום ,רקצריכים אנולצ=רלנה שהכל נמצא במקום
אחד ובמקום שנמצא בו עולמנה נמצאים ג"כ העולמות העליוניםועליותי
עליונים,והראנולדעת,כיישלנוהיכולתלציירלנוהיאך אפשר שבמקום אהד
ימצאו עולמות רבים ובכ"ז ימצא כל אחדלפי מדרגתו בהשגת המציאות את
עולמהלפי מושגיו הוא ,והבאנו לזהציורנכח מהברואים הנמצאים פה עמנו
נעולםהחומר ,ובכעז מושגם בעולם זה עצמו הוא מושג אחרלגמרי ממושגנו
אנו .כגון הנמלה הקננה או בריה הנראית לנו רק בזכוכית מגדלתפי אלף,
נצייר לעצמנואיזה מושגיש לה בעולמנו ובכלעניניה הלא כלעניןוענין
מעולמנומצטייר אצלהבאופן אחרומשונהלגמריממושגנואנו,כילפי צמצום
לחוחיה א"א בשוםאופן שתקיף אף דבר אחד במלאהקיפוואיןלה שוםציור
.ממחזה ותוארהברואיםהגדולים ,ומה גםבעניניהייהם ,כמועניניו של האדם
י התענוגים הנעלים ,כמו נגינה ואמנות ,שודאי אין לה ציור בצרופי
ימינ
הקולותושנויהצבעים והרכבתם ומושגהבהם אחרלגמרי משהוא אצלנו,ומכל
שכן שאין לה שום מושג בעונג שמרגיש האדם בהם ,וכדומה לזה בשאר
"תענוגיםועניניבניהאדם,וגםבלי ספקישנם כמהדבריםשאינהמשיגהכלל
מפני שחסרלההחצם להרגישם,ואף במהשתשיגאותם אפשרשמצטייראצלה
נצבעיםוגוונים אחריםלגמרי ממה שהם אצלנה ובכל אופןאין לה מושג אף
"חד מאלף ממהשיודעיםאנחנומעניניהעולםוחייהולויצוירכיהיינויכולים
'לבוא עמה בדברים ולספר להמעניני עולמנו ,הלאבהגאיהיתה חושבת,כי
זה נמצאבעולם אחר ,המשונהתכליתשנוי מעולמההיא,ובכ"ז הלאידענוכי
'היא ואנחנוהיים בעולםאחד .מזה נוכללציירלנואיך אפשר;כי פה במקום
,אחד נמצאים עולמות לאין שיעות אלא אנחנו ,לפי הגבלת תושינה רואים
'לפנינו עולם קטה פעוט ונמוך לעומת אלה שמושגיהם יותר נעלים ,שהם
מוצאים פהעניניםיותר נשגביםלאין ערוך ,ונמצאכיהיים הם בעולם אתר
.לגמרי.
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ולפי זהצריכיםאנו
שהנשמה לאחר הפרדה מן
'מעולמנו למקום אחר ,אלא נמצאתהיא פה עמנו במקום שנמצאבו גם גופה,
אלא לפי ערך השגתה במציאות ,אחרי שנתפשטה מן החומר ויצאה ממסגר
השגתהחושים,ודאי שמשגתהכלוגם את העולם הזה עצמו במושג אחרנעלה
.לאין ערך ושעור,מכירהורואה את כל הדברים במושגים אחרים לגמרייותר
שעלים ונכונים ,ולכןכל עולמה אחר הוא ,עולםיותרעליון וננוגב.
אסל אתזהצריך לדעת,כי גם במצבהזהעודהשגותיה מוגבלותהנור
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אףכי בגבולית אחרים מהגבוליק הצרים של חמשך החושים ,אבל בכ"ז כל
השגתה מצומצמת עדין הצמצום של עולמה ועדין רחוקה היא מהשגת,
לפי
המציאות האמתית תכלית רחוק ,כי כל מציאות העולמות הוא רק מהעלה
המציאות האמתית ולזאת .יקרא עולם.כי כל מציאותו הוא רק מההעלם ,וכך
מדרגת העולמותהואלפי מדת ההעלם בם,שאינו רומה ההעלם מעולם לעולם,
ובעולמנו התחתון ההעלםיותרגדול מבכל העולמות ,ולכן מצטייר לנו הכל
בהשגות חמריות בציורי החושים ,אבל בעולם יותר עליון מצטיירים אותם.
הדברים עצמם במושגיםיותרדקיםורוחניים,ואפניהמושגיםהםרביםונעלית
זה יותר מזה ,בל עולם מושגיו רחוקים ונעלים לאין שיעור ממושגי העולם
שתחתיו,וכן נמצאים עולמות רביםלאין שעור .והעולם שבו נמצאת הנשמה
לאחרהפריהמןהגוף הוא רק אחדמן העולמותהרבים,והואעדין עולםנמוך
מאד בערך לעולמות ועולמי עולמות קרבים והנשאים ,ובערך לעולם יותר
עליון הרי עדין הנשמה מוגבלת במושגיה וגבולית ,כהגבלת נשמה מוגבלות
מופשטת .ומבוארזה עודיותר מה שבארנו במק"אענין.
בגוףלגבי נשמה
לפי
מה שנמצא בס' הזוהרכי ישנה נשמתא ונשמתא דנשמתא וכן כמה נשמות
זו למעלה מוווכל נשמהלגביהעליונההיאכגוף לנשמה -כיבלענין גוף
הוא רקענין הגבלה וצמצום -וד"ל.
והנה הנשמה כ"ז שהיא מוגבלת בעולמה המצומצםהיאחיה במושגים
רחוקים מאד מהשגת המציאות האמתית שלמעלה ממנה,ועדיןיש לה מקונו
לטעות ,כמו שטועים אנחנומפני צמצום מושגנו והעלםהידיעות אצלנו ,אלה
שטעיותיה אהבותהן מאלו הטעיוה שטעתה בהן בהיותה בגוף,וישנם טעיות
שהיא טועה בהן עכשיו ,במהיפלא טעתה מקודם,לפי השגותי' הבעלות עתה
במציאות ,שהן יותר נכונות מהשגותיה החושיות .ולכן כשנפרדה מן הגוף
סבורה שהיא חזרה לגביה ,כלומר להתקשר שוב עם הגוף,וזהומפני שיש לה
עכשיו השגה אחרת בגוף ויחוסו לנפש ונתוספו להעודידיעות נעלות בעניך
אפשר לה עוד.
קשור הגוף לנפש ,שבשביל זה יכולה לחשוב ולטעות,כי
להתקשר עם הגוף .גם אין מורגשים לה עכשיו אלה הנבולים שישנם לנה
וכסוי העפר לאיתוץולאיבדילבינהלביןהגוף,כילפי מושגהעכשיומציאות
העפר הואענין אתר ולא כמה שנראהלנו ,ולכן אינה מנטלת עוד תחתגבולי
ההומר בכלל,ושייך אצלה שהיא טסה על הגוף גם בהמצאו במעבה האדמה.
אמנם כן כנראה עדין היא מוטלת תחת מושגי זמן ומקום ,שענינם
נמצא אף למעלה מעולמנו ,אףכיודאי באופן אחר מאצלנו ,אבל מ"מ ענינם

נמצא עוד למעלה הרבה מאד ,ולהנשמה המופשטת מושג המקום הוא באופך
אחר ובמדות אחרות .ולמשל מה שנחשב אצלנו לשטח גדול של אלפימילים.
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חיי העולמות

צא

לפימושגי הנפש אפשר שנחשב למשהו ושטהבםבטיסה אחתוכןאינה מוטלת
תחת הגבלת ההומרוגדריו ואפשרשהענין שנמצא אצלנו שהמקום שתופס
ץשני קייםבעולמהולכןאיןכותלמפשיקולא
ח"ה?יתפוס"פ

TRnאהד

איני

שום מחיצהוהיא טסה מביתא לקברא ומקבראלביתא.
בכללצריך להבין,כי גםבחיי הנפש נמצאיםענינים רבים ,כגון אלה
הנמצאיםבחיים אצלנו ,אףכיהחיים שם במעלהיותרעליונה ,וגם שםעדין
איןההייםלפי האמת לאמתה רק אחדמאפניהחייםהשונים הנמצאיםביקירה
בחפץ הוי' ברוך הוא שנתן מקום לאפניחיים שונים בעולמות רבים לאין
שיעור וערך ,מןההיים הנמוכים בעולם התחהון ,עדהחייםהעליונים בעלמי
עלמיא,
,
ו
נ
ל
י גםאחרי המותעדין רחוקים מעולס האמת,
והנה.לפי מה שנתבאר כ
מקבן לנו מה שמצאנה שהרשעים גם אחרי המות עדין במרדם הם עומדכם,
כי עדין רחוקים הם מהכרת האמת והזוהמה שנדבקה בנמשותם בעוה"ז
והרחיקתם מהכרת האמתעדין נדבקת בהם שמה,כיהחיים שמה הם המשך
מהחיים בעולם הזה ,ואףכי שם הםהייםבענינים יותרנעליםורוחנייםכפי
היאותלעולםיותררוחניועליוןלאיןשיעור ,מ"ממתאימים הםלעניניהחיים
בעוה"ז וכל אהדלמי אופןחייו בעולם הזה הואחי בעולם הבא ,והאנשים
שנמשכו בעוה"ז אחרי הטומאה והרע ,גם שם נמשכים אחריהם ורואיט הכל
במחזה שקר.וזהו מה דמצינו בגמי (עירוביןי"ס) "רשעים אפילועל פתחו
שלגיהנוםאינםחוזרין בתשובה ,שנאמרויצאווראובפגריהאנשיםהפושעים
בה שפשעולא נאמראלאהפושעין ~11Dilgוהולכיו לעולם",והיינהכיגם שם
עדין מוטלים בחושך ואינם רואים במחזה האמת ונמשכין לצד הרע ופושעים
והולכים,כדמצינוגביטיטוס ובלעם,כי גם אחר שקבלוהעונשיםהמריםעדין
יעצו להרע לישראל ,מפני שהפצו עדין בנצחון הרע וכמה שבארנולעיל.
וכן הוא גם בכל אדם ,כ"ז שלא נצרף בגיהנום ושאר העונשים המזככים
ומטהרים את הנפש ,עדין השגתו מוטעת ועדין נמשך לצד הרעבאיזו מדה
~הרשע כ"ז שהוא בגיהנום עדין רשע הוא עד שיטהרותזדכך נפשו לקבל אור
האמת ,והרשעים הקדמונים ,שנשרשו ברע ,פושעים והולכים לעולם,כי לא
יגיע להם אורהאמת.
אבל הצדיקים ,שהלכו בדרכי הצדק בעה"ז ובחייהם השיגו הכרות
נכונות ואמתיות לפי מושגי זה העולם ,ודאי שנשמותיהן בהפרדן מן הגוף
ויציאתן ממסגר החומר ,מתעלות להשיג את הכל בהכרות אמתיות ויותר
נעלות ,אבל עדין יש לפניהם מדרגות רבות לאין שעור בהשגת האמת
ונשמותיהם מתעלות מעולם לעולם יותרעליון ובכל עולם משיגים ההשגות
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צב

שעורי דעת

הנכונות,לפי העולם שהם נמצאים בהוזהו מה שאמרו חז"ל (ברכות ס"ד):
"תלמידיהכמיםאיןלהםמנוחהלאבעה"זולאבעולם הבא ,שנאמרילכומחיל
אלחיל".
והיינו ,שכמו שבזה העולם הם הולכים ממדרגה למדרגה ועולים
בהשגותיהם ובהכרת האמת ,כן הוא בעה"ב,עדין יש לפניהם מעלות רבות
לאיןשעורבהכרתהמציאותהאמתית ,אבלעוליםהם מהשגה להשגה וממדרגה
למדרגה בהכרת הבריאה ובקבלתפני השכינה שעל זה נאמר" :יראה אל
אלהים בציון" .ובה במדה שהתרומם בהכרותיו בהיותו בגוף ,באותו אופן
וכהתקין את עצמו בעולס הזה ,מקבל כל צדיק וצדיק את אור האמת בכל
המדרגותהעליונות למעלה ולמעלה,כי רקכפי מה שהתקיןלו האדם בעולם
"עשיה יכול הוא להשיג מעלה בעולמות שמתרומם בהם אח"כ ,וע"פ
י הנשמה
הדרך שהתוהלובחייהע"י מעשיו והכרותיההי הוא אח"כ אתהי
וק ביותר עדת ואורלאין שעור וערך .אבל כל צדיק ההולך בדרכי היושר
יהצדק ,בהפרד נשמתו מן הגוף משיג הוא השגה וותר נכונה ומתקרב אל
הכרת האמתוהוא הולך מתיל אלהיל לראות באורפני מלךחיים,יראה אל
אלקיםבציון.יוכנו א--לעליון1
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שעור דף

נ

ידיעהובחירה*)

ס.ייוז""י;'""':

2יר'ימומן:ע:1::ב

ר,גין.

(מדרש רבה שמות ט')

ונעתו של אדם יכולה -להשע דבר זה
על בורש".
(רמב"ם הלכות תשובה פ' ה' ה"ה)

"ויאמריוסף אלאביו לאכןאביביזה הבכורשיםימינך על ראשה
וימאןאביו ויאמרידעתיבניידעתי גם הואיהי' לעם וגםהי
איגדל ואולם
אחיו הקטןיגדל ממנו וזרעויה" מלאהגישי (בראשית מ"ח t(bff~ ,פירש
רשייידעתיבני ידעתי  -שהוא הבכור  -גם הואיהי' לעט  -שעתיד
גדעון לצאת ממנה שהקב"ה עושה נס על ידו  -ואולם אחיו הקטן יגדל
ממנו -שעתידיהושעלצאתממנו,שינחיל אתהארץוילמדתורהלישראל
וזרעויה" מלאהגוים -כל העולם נתמלא בצאת שמעו ושמוכשיעמיד חמת
בגבעוןוירח בעמק אילון".
פלאהוא :איךהיתה באפשרותו שליעקבאבינו לראותולהגיד מראש
שמאפרים ומנשהיצאו אנשיםגדולים -יהושעוגדעון,מכיוןשהיות האדם
טובאו רע,צדיקאו רשעתלויבבחירתוהוא,והלא אפשר שלאיבחרבטוב?
ואםבי ראה והכירבעין קדשו כחות נשאיםונעלים באפרים ,שלפי מעלות
נפשו מעותד הוא להוציא אתמי שעתיד להעמיד חמה בגבעוה הלאידענו
כיכל אדםשישבוכחותנעליםלטוב,הנהגםכחותיוהרעים הםיותרגדולים
וחזקים,כי ביחד עם הטוב הגדל בנפשו של האדם מתפתחים וגדלים גם
כחותיו הרעים הנמצאים אצלו ,וכאמרם ז"ל "כל הגדול מחברו יצרו גדול
הימנףוהיינוכי אצל האדם הגדול כל כחותיו עריםוחיים ביתר תקףועז.
וכ"כאם ראהבמהותאישיותו שלאפריםכחות כאלהשבהנחילואותםליוצאי
חלציו עתידים הם לגדול ולהירת לאנשי מעלה ,הלא ביחד עם הכחוש
המתפתחים לטוב מתגדלים גם הכחות ההפכיים המתנגדים להם ,ובהיותם
*) נאמר ביום ג' פ' שמות הפת"ח תרשם ע"י הרב ר' אברהט יצחק בלקך
זצוק"ל ומריואל דוב זקס הי"ד.
'

צנ

צד
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שעורי דעת

מוצגים בפני מלתקף קשה כוו אי' הערובה הנתנת שהטוב יתגבר על כל
המפריעים וינצח במלחמתו? ואפי' אם נאמר שהבחין והכיר בו שמעלותיו
ומדותיו מיוסדו,ת ומבוססות על יסוד קדוש וטהור הנמצא כבר בקרב נפשו
ואין לחשרם להתגברות הרעלפי מצבו זה ,מ"מהרי א"אלו לאדם ,אףלצדיק
גמוד להיות בטוה שישאר בצדקו ,ומכש"כ שא"א לבטוחביוצאיחלציושיהיו
צדיקים,כי הלא לא ניטל כח הבחירה מהאדם כל זמן היותו בעולם הזה,
.ומניןהי' אפשר לדעת מראש שיבחר בטובויהי
'צדיק1
ת
ד
ל
ו
ה
ל
י
ל
ע
ב
ובאמת נמצאים כמה מאמרי חו"ל המראים
הצדיקים
כי
.
גדוליעולם כברהוכנה מראשיתימי קדם ,ובנבואה אפשר לדעת ולראות זאת
מראש .וכדמצינו "אמר ר' יהודה בר' סימון עד שהאדם הראשון מוטל גולם
לפנימי שאמרוהיי העולם ,הראהלודורדורודורשיה דורדורוחכמיהדור
דור וסופריו ,דור דור ומנהיגיו שנאמר "גלמי ראועיניך" וגו' גולם שראו
עיניך כבר הם כתובים על ספרו של אדם הראשון' ,הוי זה ספר תולדות
אדם" (בראשית רבה כ"ד) .רואים אנו מזה שאדם הראשון צפהוידע מראש
מייהי
ומנהיגי הדורות ,חכמיו וסופריה ואלךהי' אפשר להראות זאת לאדם
הראשון מכיון שלכל אחד מהם נתנה הבהירה ,וכמו שנאמר "הנני נותן
לפניכםהיום ברכה וקללה ובחרת בחיים" ,א"כהרייכולהי' להיות אחרת,
.שאברהם ומשה וכל אלו המנהיגים ,החכמים והסופרים לאיהיו כמו שהיו
באמת,ואיךנראולו מראש בתמונתם העתידה
אמנם אחרי שהתבוננתי בזה ראיתי ששאלהזו מקושרת עם השאלה
'-שידועה של ידיעה ובחירה ,שנתחבטו בה כבר גדולי עולם .הרמב"ם ז"ל
[

י

בהלכות תשובה (פ"ה ה"ה) כתב" :שמא תאמר והלא הקב"ה יוסע כל מה
שיהי' וקודם שיהי'ידע שזה יה" צדיק או רשע.או לא ידע ,אם ידע שהוא
קהי' צדיק אי אפשר שלאיהי' צדיק ואם תאמר שידע שיה" צדיק ואפשר
שיהה רשע ,הרי לא ידע הדבר על בוריו ,דע שתשובת שאלה זו 'ארוכה
מארץ מדה ורחבה מני ים וכמה עקרים גדולים והררים רמיםהלויים בה,
אבל צריך אתה לידע ולהבין בדבר זה שאני אומר ,כבר בארנו בפרק שם
מהלכרתיסהרי התורה ,שהקב"האינויודע מגיעהשהיא חוץ ממנוכבני אדם
שהם ודעתם שנים .אלא הוא יתעלה שמו ודעתו אחדואין דעתו של אדם
יכולה להשיג דבר זה על בוריו ,וכשם שאין כח באדם להשיג ולמצא .שנתת
הבורא שנאמר "כי לאיראני האדם וחי" ,כךאין כה באדם להש?ג ~מצא
דעתו של הבורא ,הוא שהנביא אומר "כי לא מחשבותי מחשבותיכם
דרכיכםדוקי",וכיוןשכןהואאיןבנו כתלקרפהיאךידע הקב"הכלהברואים
והפעשים ,אבל נדע בלא ספק שמעשה האדםביד האדםואין אקלמה מושכו

היא
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ידיעה ובחירה

צה

א גוזרעליו לעשות כך ,ולא מפני קבלת הדת בלבד נודע דבר זה אלא
יל
,
ה
מ
כ
ח
ה
ומפני זה נאמר בנבואה שדנין את האדם
בראיית ברורות מדברי
ול מעשיו כפי מעשיו אם טוב ואם רע וזהו העיקר שבל דברי הנבואה
בלוייןבו'.
והראב"דז"לאחרי שהוא קובל על הרמב"םוז"ל:עלשהביא עצם שאלה
זומכיון שאין לו עלי' תשובה ברורה כתב ז"ל "ואעפ"ישאין תשובה נצחת
עלזהטוב לסמוךעל קצת תשובהואומי ,אםהיו צדקת האדם ורשעתו תלוחם
בגזירת הבורא ית'היינו אומרים שידיעתו היא גזירהו והיתה לגו השאלה
קשה מאד,ועכשיו שהבורא הסירזו הממשלהמידו ומסרהביד האדם עצמו,
איןידיעתוגזירה ,אבלהיאכידיעתהאיצטגניניםשיודעים מכח אחר מהיהיו
דרכיו של,ה".
והנה שאלתנוהיא אותה השאלה רק מאידךגימא,מפני שהםעמדובזה
איך אפשר לאדם הבחירה במקום שיש ידיעה מוקדמת מהבורא ב"ה היודע
הכל בודאי  -שאל"כ יחסר בשלימותו ית' חו"ש  -ואנו שואלים מהצד
השני ,האם תוכל להמצא אצל הנביאידיעה מוקדמת במקום שיש לו לארם
היכולת לבחור ,ומה שנבחר ממנו חדוש הוא המתחדש עתה ע"י החלטתה
שיכולה היתהלהיות גס אחרת1
ה
ע
י
ד
י
ת
והנה השאלה המילוסופי
ל
ש
ו
נ
י
י
ה
איך אפשר
ובחירה -
לבחירה שתהי' חפשית אחרי שישנה כברידיעה מוקדמת מאת הבורא ית',
באמת היא שאלהבענינים כאלו שהם למעלה מהשגתנו ,שאין לנו קושיות
בהם ,אלא שקשה לנר להתאים שני יסודות האמונה הללו ברעיוננו ולאחדם
במחשבתנה אבל בכל אופן יש לנו להאמין דקמי רחמנא גל*א והוא ית'
צופה עתידו ומעשיו של האדם ,אבל זהו רק במה שנוגע לידיעת הקב"ה
בעצמו ,אבל במה שנוגע לנו בדרך חיינה יש לנו להתחשב רק עם היסוד
השני שהבחירה נמסרהלידינה וצריכים אנו לתפוס דבר זה במהשבתנהכי
ידיעתויבורא הנעלמת מאתנה אינה גורמת ומשפעת על הלך מעשינה אבל
ממאמרי הו"ל ,שעל פיהם מבוארלנו שגם להנביא אפשר לראות כבר מראש
באיזו דרךיבחר האדם,הרישידיעת העתיד נמצאת גם
במושגיבני האדם -
בראית הנביא  -זה יקשה לנוודאי.
ועודיותרמצינו במדרש על הכתוב "ותפתה ותראהו אתהילד",מירש
ו" 4"0-אתמי ראתה ,את הילד .זהו פשוטה ומדרשה שראתה עמו שכינהץ
ומזה מוכח שחותם עתידו של האדם מונח עליו כבר בראשיתהילדו ואפשר
להכיר על האדם ו;תהברותו בטוב והתדבקותו בשכינה עד כדי שיתראה
לעיני זולתה וכן מסה שמצינו 'שיעקב אבינו ,בעת ברכתו את בני יוסף,

יהדותרי ד
ורוחעת* www.daat.ac.il
דעת  -אתר לימודי יעו

התחשב עם ידיעת העתית אנו רואים ,שידיעת העתידות נמצאת גם לפי

מושגנו אנו_ומשפעת על מהלך מעשינו ,וזה ודאךיפלאבעינינו ,אם העתיד
מוכרח הוא א"כ ניטל כח הבחירה ,ואם הבחירה חפשית היא היאך אפשר

שתהי'ידיעה מוקדמתז
והנה נדבר נא עתה על דבר מה שבארו הראשונים בשאלת "ידיעה
ובחירה" ואף שהרמב"ם ז"ל כתב,כי התשובהע"ז ארוכה מארץ מדה ורהבה
מני ים ,בכ"ז אף אנו נענה הלקנו בזה.
מתוךדברי הראב"דיש לשמוע,כי אף שהקב"היודע מראשאיך תהה
בחירת האדם ורואה הוא את דרכה בכ"ז דרכו של האדם חפשי הוא לפניה
ורא-חיציורלזה מאדם העומדורואה בעדהחלוןאיך
הולךאל מטרה
י
נ
ו
ל
פ
ש
ידועה ,תהההולךאינויודע מזה שעומדורואהו ,שראיתו של זהאינה מכרחת.
וגוזרת כלום ,וזה הולך כפי הפצו ורצונו .כמו כן הקב"ה ,הצופה
ומביט עד סוף כל הדורות ,רואה .הוא גם עתידו של _האדם ויודע ומכיר בו
איך שיבחרסוף כל סוף ,אבלידיעהזואינה מכרחת את האדם לאחוז בדרך
זו או אחרת ,וכחו וזכותו לשנות רצונו אינם נגרעים בזה שהקב"ה יודע
איך שיבחרסוף כל סוף.
אמנםדברי הראב"ד מלבד מהשיקשהלנו לתפוסעניןזה במחשבתנה
להרגישולהבין את זאת ,הנהיקשהלנולפיזהלהבין מהשמצינו (בתנחומא
והובא ברש"י בראשית כ"ח) "והנה ה' נצבעליוויאמראני ה' אלקי אברהם
אביך ואלקי יצחק" וגף " -אע"פ שלא מצינו במקרא שייחד הקב"ה שמו
על הצדיקים בחייהם לכתוב אלקי פלוני ,משום שנאמר "הן בקהושיו לא
יאמין" ,כאןיהד שמו על יצחק,לפי שכהועיניו וכלוא בבית,והרי הוא כמת
ויצר הרע פסקממנו ".והנה קשהכיון שהקב"ה צופה מראשויודעסוף מעשיו
של האדם למה לא יאמין בקדושיו אלה ,שכברגלוי לו.ו?ישארו בקדושתם,
-ולמה לאייחד שמועליהםבחייהם? והשניתיפלאבעינינו מה שאנו מוצאים
שהקב"ה שולח נביאים לעוררבני האדם לתשובה ולזרזם לעשות אך טוב
במקום שדבריהם לא יתעלה הלא קמי שמיאגליא ולמה שלח ה' דברו לאלה
שלא ישמעוהו 1ואף שאפשר לתרץ ולמצא דרכים שונים בשביל מה ולמה
נחוץ להשמיצ דבר ה' לאלה שלא יקיימוהו ודרכם זה למדת משפטו ית/
אבל בעל נפש ירגיש ויבין שאין ליחס להקב"ה ענין ומשא ומתן כזה
שתופלתו ותוצאותיו אחרות הן ממה שהן במשמען ופשוטן של דברים
הנשמעיםלנו מדברי נבואתו ,שהנביאהרי הוא בא בדברי תוכחתו,השפיע
עליהם ולדרוש מהם שישובו מדרשיהם הרעים ,ואיך אפשר שהקב"ה ישלח
דבריולאיה ,שכבר נורע וברורלו שלאיועיל להם.
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כלזהלא השאלההפילוסופית תעסיק אותנו כ"כ ,אלאשנרגילה_
ואחרי
ר
ו
ח
ב
ל
קהוי בדבר
ב
ו
ט
ב
ן
ק
ת
ל
ו
ה
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ל
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ל
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מעשינהכי מכיון.
שמראש נקבע ונסמן ענין צדיק ורשע ולפני החל האדם לכת ,ידוע כבא'
הגבול עדהיכןפעמיויגיעההריעי"זיחסר לאדם הטעם במהותעבודתולה'ג
והמרץ ,ההשתדלותוהיגיעהשהואצריךלהמציאבכדילהטיבאחדרכוולשפר
אתמעשיו.כי אותה ההשתדלותואותו המרץיגרע,בהרעו שעד כמה שישתדל.
לא יעלה יותר ממה שנסמן כבר .ובאמת הרי סה 4עליתה של נפש האדם:
הואבזה שאינהרואהלפני' כלגבול ומעצור בדרכה אל השלמות ,ואם"חייב
אדם לומהמתייגיעו מעשי למעשי אברהם יצחק ויעקב"ודאי שלא נבצרה
ממנר היכולת לזה ,ורואים אנו מזה שטמונים אצל כל אדם כחות ומעלות,
כאלה הנותנים לו את האפשרות ,לפי מהותו הוא ,להגיע אל מעשר
האבות ,ואע"פ שתהיי לאדםהידיעה שיש לו הכת לבחורו אבל ביחד עם זוד
כשידוע לה שעם כל ההשתדלותוהיגיעה לאיגיע סוף כל סוף למעלה אתרת.
מזו שצפוי'לו מראש ,יתבטלועי"ז רגשות המרץ וההשתדלות ,באשר תחסר.
לו השאיפה לגדלות ולשלמותעליונהשזוהי אחת מראשיהמניעים והמסבבים
בפעולות האדם.
יותרנכוןבעדנולתפוס במחשבתנוורגשותינודברי הרמב"ם -שתוכף
דבריוהוא ,יריעת הקב"ה אחרתהיא משלנו ,וכמושאין אנויכוליםלהכיה.
כי
ולדעת מציאהתו ,כמוכןאי אפשרלנו לדעתידיעתהכיאיןלנו שום מושג:
במציאותוית' שהיא המציאות האמתית וידיעתו היא לפי מציאות זה ואם'.
ן לנו האפשרות לדעת ולהבין את זה ,עכ"ז אחרי שמחויבים אנו..
אמנם אי
להאמין ומאומתים אצלנו אלו שני הענינים ,היינו שידיעת הקב"ה אינה
מוגבלת וגם כי בחירת האדם חפשית היא ,דרוש שיהי' לנו איזה מושב
באפשרות המצאות שני הענינים יחד ולתפס את זאת במהשבתנו למען דעת
הכליתהידיעה ,ולהשיג את זאתיקל לנו על הציור.
פי
אתהאינוידוע,שזוהי
באמונתנו ,יסוד האחדות ,שיהל אוה.
שהבאנו זה כבר  -בענין יסוד עקרי
חכמינוז"ל .הנה עפ"י.
ה
נ
ו
על כמהענינים נשגבים ביסודות האמ ובדברי
כי
יסודהאחדותישלנולהאמיןכי באמתישנה רקמציאותאחת,מציאותהבורא
ב"ה ,שהוא אחה אין עוד מלבדו ואפס זולתוולית אתרפנוימינ" ,ועם כל,.
זהצריכיםאנולהבחיןגםבמציארתעולמותעליוניםותחתונים,ולמעןיאופשר,
לנו לתפוסשניהענינים האלה,הנראים לכאורהכסותרים,הבאנוציו
ר זה. - :
כשמעמידיםשני נרות מול ראייראולפנינו ארבעה נרות ,והנה לו.היי לנו
רק חוש הראות בלבדבלי תהם המשוש ,הרי ה" מוסכם אצלנוכי ארבעת
ו רק חוש הראות בלבד *
נרותישנם במציאות,ולפי מושגנוזה -בהיותלנ
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"ריהיתה1,מציאותאמתית,ורקהודות לשארההושימהננומכיריםבמציאות
ינרות..ועפי"זבארנוכי כמוכןישנםבחינות רבותבמציאות
שלפי'יש רקוינ
והבריאה ,שלפי בחינה אחת היא מציאות ולפי בחינת מציאות יותר נעלה
אינהמציבת כל עיקר ,ומ"מ כל מציאות הנבחנת בבחינה אחת של הבריאה,
.הריהיאמציאותו,,יש"לפיבחינתהזו- .כי כל ענין חדו ש הבריאה
הוא ענ?ןהמנא מושגים אלו שלבריאה ונברדים --
יכמן כן נדע כי ישנה בחינה יותרעלינה במציאות ,שלפיה מציאות כל
ומעולמות אפס היא ,וזהו שלפי מציאותוית'אין מציאות אחרת כלל,כיאין
'מציאותכמציאותם,
ל
ה
והנהלפי מ שבארנה שישנם בחינות שונות במציאותיש לנולהבין
גם אפשרות המצא דברים שלפי בחינת מהרג אחד הם סותרים זה לזהולפי
הכחינה אחרת,אינם סותרים כלל ,וגם בזה תוקל לנו ההבנה ע"י ציור נאות
לזה ,אםהיומניחים מדורת אש.על שפת הים ומעמידים ראי כנגד המדורה,
.יש שבהביטנו בראי נראה ,אש ומים נמצאים בכפיפה אחת ,באשר המרהק
.שביניהםאינו משתקף בראי והנה,.לוהיילנו רק חוש הראות בלבד;הרי לא
.היתה לפנינו שום סתירה בזה,כי לפי בחינה ומושג זה אפשר לאש ומים
'להמצאביחד; רק בהיות לנו עוד חושים ,שעל פיהם אנו מבחינים במציאות
'ולפי חושים אלואי אפשר לאשומים להמצא בערבוביילפיידיעת בחינהזו
.דבר הסותרהוא ,רואים אנו מזה שיתכן דבר כזה שלפי מושג אתר ימצאו
.שני ענינים הפכיים ,ולפי מושג שני אי אפשר הוא ,וכמו כן יכול להיות
.שענינים כאלו שלפי המציאות הנמוכה והפשוטה אי אפשר שיהיו שניהם
,כאחדולפי מציאות יותרעליונה אפשרהוא.
ולפי זה ,אף שלפי מושגינו המוגבלים מכירים אנו שידיעה ובחירה
סותרותזו לזה הריצריכים אנו לדעתכי אפשר שלפי מציאות יותר גבוהה
,ונעלהאינן סותרותזולזו ואפשר לשניהן להמצאביחד.
ובאמת יש לנו דרך ואופן היאך לתפוס במחשבתנו אפשרות ידיעה
"ובחירה ,שלאתהיינה סותרותזולזולפי מושגיותרעליון ,עפ"י מה שנתבאר
בדברי חכמי האמת ובעת האחרונה הוסכם זה גם אצל חכמי העולם ,כי
מציאות מקום וזמן.היא רק הבחנה ,שבזה אנו מבחינים במציאות הענינים
לפי מושגנו אנה אבל באמתאין להם מציאות לעצמם ,ובספרים הק' מבואר
.שזמן הוא ענין נברא לפי גבולי הבריאה ,ובזה ביאר הגרש"ז ז"ל בשו"ע
שלובענין מה שהשבת והמועדים מתחילים במקומות שונים בארץ ,בזמנים
.שונים ,אף דקדושתהימים שרשה למעלה,והיינוכי למעלה לא נמצא ענין
,מן ,ולכן ענין קדושת שבת ויו"ט בשרשו הוא למעלה מהזמן ותשפיע
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בעולמנו אנו בכל מקוםלפי זמנו ומקומו .והנה ידענהכי כלענין זמן הוא
גברא ונמצא לפי מהעגנו אנה אבל לפי המציאות היותר עליונה אין ענין
ומן במושג עבה הוה וצתיהכי אס "הוה" תמידי הוא .ולפ"ז נמצא שבאמת
אין הידיעה מוקדמת לבהירה אלא שתיהן נמצאות כאחת ,ועלפי מושכנו
אנויש לנולצייר זאת כאלו מבראשית נבראו כלבני האדם וכבר נעשוכל
המיסים ובאותו רגע ממש כבר בחרו כל אחד בדרכו ,ולא הקדימההידיעה
לבחירה כלום ,אלא כל שהוא צדיק בעתיד כבר בחרלו דרך הצדק בתחלה,
ולפ"זאיןסתירהביןידיעהלבחירה ,שכלזה הוא רקלפי מושגנואנו שנמצא
אצלנוענין זמן ומרגישים אנוכיידיעה קודמת לבחירה ,אבל בהוהתמידי
אפשרשימצאושניהענינים שלידיעהובחירהיחד,והבן..,
והנה כל מה שדברנו עד עכשיו הי' איך מצטיירים כל אלוהענינים
לפי אמתתם בשרשם ,ואף שאי אפשר לנו לקבל ציור נכון בזה ,בכוז עד
כמה שיש באפשרותנוצריכיםאנו לדעתאיך לתפוס אתזהברעיוננו,ועלינו
להבין ולהרגיש זאת כמה שבארנו.
עכשיוברצוננו לבאראיךצריכים אנו לחשוב אדותהידיעה המוקדמת
"נמצאת בבריאה ,ושעין הנביא יכולה להשיגהואיך צריכים אנו להתחשב
עם זה בדרך עבודתנו ובמהלך מהשבתנו למעשה ,כפי הדרוש לנו בעד
הגשות נפשנו.
,
ם
ד
א
ה
,
ת
מ
א
הנה ב כפי המורגש בנפש
הידיעהכי למי שנגזר עליו
להיות צדיק שובאי אפשרלולהיות רשע אינה מפסדתואין בכחה להפריע
את האדם מעבודתו לעלות מעלה .מה שמצער את האדם ,פוגם את רגשותיו
ומעכב את כח בחירתוהיא המחשבה שלרשעאי אפשר לשוב מדרכו הרעה,
סי מכיון שצפויעליו מראש שיהי' רשעהרי עד כמה שישתדל להיטיב את
מעשיו ולשוב מדרכו הרעה ,סוף סוף לאיעלה זאתבידו,ולא רק בנוגע לרשע
יצדיקכי אם בכלל מה שדרוש לו לכל אדם באיזה מצב שיה" מורגשכי
ימע
ן לאיופרע האדם במהלך עבודתולהיטיב אתדרכיוולעלו.ת למעלה בקדש
צריך כל אחד לדעת ולהרגישכי מעלות הצדק והטובאינן מוגבלות,וכל אחד
*ש בכחו לעלות מעלהבלי שעורוצמצום .אבלהידיעהכי צד הרשעה מוגבל
הוא ,אינה מפסדת.
ף
ו
פ
צ
ה
מראש,
כמו כן בנוגע להרגשתנו בחשיבותה של הידיעה
אם נתפוס במחשבתנו שאין הידיעה מגבלת את צד הצדקה והטוב
צדיק
ף אםישנהידיעהעליונהעל אדםשיה" רשעעדיין אפשרלו
יא
לחיהא זה פוגם את רגשותינו בגודל מלכותו ית',כי אם להפך עהר
ורני
ה
גי
תד
אכרתנו בטובוויכלתויתן.נצייר נאלנו אם נדע שעלפלוני הנמצא במ

יהיוה
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פלוניתנגזראיזהעונשבשביל עברה שעברעלהוקיהמדינהוכלבניהמדינה
יהיויחרעים קופדם זהצפוי אל עונשכפי החק המונהג במדינה ונשאל את
פי המלךויאמרלנושאיננויודע מזה,ודאי חסרון הואבוופחיתות,כי המלך
צריך לדעת מכלעניני מלכרתו ,אבל אם.יאמר המלך,כי לא ידע אם יענש
החוטא כפי החק הזהאין זו פחיתהת ,אחרי שמה שברור לכלבני המדינה
ענשו של זה הוא מפני שיודעים רק את שהק הקבוע ,אבל המלך ,שרצונו
להיטיבובידו להוציא חוקים חדשים ולשנות סדרי המדינה,יודע הוא שעוד
יש מקום בלבולבלי התחשב עם ההק המקובל ולחונן אתהנדון.
הבריאה במערכותי' וסדר" מתנהלת לפי חוקים ונבולים ידועים,
שלפיהםהוכנה כבר מראש ונמצאתהידיעה שפלונייה" צדיק ועד כמהיגיע
צדקו וטובו ,מבלי שיגרע מזה כלום וזה אי אפשר שישונה ויגרע ממדת
צדקתו שהותותה לו מראש ,וכ"כ אם נמצאבידיעה על אדםשיהי' רשעאי
אפשר שיצא לצד הרע יותר מכפי מדתו שישנה כבר בידיעה ,אבל להפך,
במה שלפי חוקי הבריאה ועניני' עומד האחד להיות רובע ,אין זה.שויל
האפשרות לשנותדינוולהיות צדיק,כי כח הצדק והטובאינו מוסגר לגמרי
בתוקיוגבולי הבריאה ,גבוה הוא מכל חק למעלה מכל גבול,כי מקורו הוא
בשפע רצון ה' לטובה ,השופע ויורדבלי גבול ותכליתואינו מוגבל בשום
מדה וקצב .וזהו ההבדלבין מדת הטוב להרע ,שלרעניתן גבול ומדה והטוב
הוא למעלה מכל מדה.
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עזיבתו את החטא,כיאיננו מוגבל,כי אף אםלפי.הסדרים נגזרעליולהיות
רשע,ולפי מושגי הנבראים המוגבלים נראה כבר ענשו מבלישיהי' לו מוצא,
בכל זאת הקב"ה ,מלך רב החסד ,רצהשיהי' מקום לרשע לשוב מרשעו ולהמנע
מעונש"כילאיחפוץ במות המתכי אם בשובו מדרכוותי'.4וחתירה חותרלו
הקב"ה מתהת כסא כבודו ,בהכינו לו מקום מעל לגבולי הבריאה והנהגתה
ובתתולו האפשרות להגביה את עצמו מעל לפשעיו בהתדבקו במקור ושורש
הטוב .וזהו מה שאמרו חז"ל "הבא לטמא פותחין לו ,הבא לטהר מסייעין
אותקןהיינוכי הבא לטמא ,ההנהגה עמולפי חוקי וגבולי הבריאה הנמצאים
מכבר,איןעושין בשבילו שוםהידושואין מעכביןעליו מלילך בפתה הפתות
לפניו לחטא,כפי הנתןבחוקיהבריאה .אבל הבא לטהר  -בהתדבקו בשורש
הטוהר והקדושה ,השופע חסדעליוןוטובנצחיבליתכלית "-מסייעין אותרו,
כתות הדשיםנתניםי
ן הצפעעליון ,הסדה' ,נמשךעליהנוצרים בעדועולמות
חדשים מרצון ה',האיןסופי.
נמצא ,שהכח לבחור בטוב אינו מוגבל ואין הידיעה מעכבת ,באשר
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הידיעההיא רקלפי הבריאה וחוק",כי עצםכידיעה"זו הואענין הנמצא
בהנהגתהבריאה,ואם אףכיישלהבין שגםעניןזה,היינו האפשרותלהמשיך
כהות חדשים משפע רצתה' ,גםזה כברנכלל בהנהגת הבריאה מראש ,מ"מ
אין לזה שום גבול וקצב,כי זה נמשך מרצון ה' האין סופק הבורא תמיד
עולמות חדשים של טוב וחסד ונותן אפשרות למשוך כחות יצירה תדשימ
שמקור הטוב ,שהוא למעלה מכל בריאה ויצירה,ואי אפשר שתה" על זה
הידיעה המקושרת עםגבולי הבריאה ,ואמנם בידיעת הבורא ית' שלמעלה
מן הבריאה ודאי אין שוו גבול ח"וואין דבר נכחד ממנו (וכמו שנתבאר
זנין זה בריש דברינו) אבלאיןידיעהזו נוגעת לנהכיאין לנו שוםיחס
אלא עםהענינים שנסדרו במערכת העולמות ,שכל מציאותםהיא רק מהעלם
ומציאותו האמתית ית'*) אבל למעלה מזהאיו שייך ענין מציאותנו ולית
ימחשבההפיסאבייכלל,ולפי מציאותנואין נמצאתידיעה בנוגע להתעלותנו
ילתקון נפשנוואין שוםענין מוקדם בבריאה אשר עלפיויהי'צפוי מראש
עד כמהנגיע במדת הטוב והצדק ,ואםכיעדייןאין הדבר מובן לנו בכללו,
בכ"זדילנולהכירכי הכחלבחורבטוב מושרשברצון הבוראהבלחיתכליתי,
,ימען דעת שאין לנו שום מעצור מלבחור בטוב.
וכל זה שאמרנו יש לנו לשמוע מדברי המדרש (שמות רבה פ"ט)
"כי ידבר אליכם פרעה ,רן פנחס הכהן בר חמא פתח (ישעה מ"ו)" ,מגיד
.מראשית אחרית ,ומקדם אשרלא נעשר אומרעצתי תקוםוכל חפצי אעשה",
הקב"ה מגיד מראשית מה יהא בסוף ,שכן הוא אומר למשה (דברים לא)"וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ" 1מה שעתידין לעשות אחרי,מיתתו של יהושע "ועזבני והפר את בריתיק (שופטים ") וכו',היינו "מגיד
'מראשית אתרית" ,אמר ר' פנחס הכהן בר חמא ,כל הקורא פסוק זה סבור
,במא פלינקראיש למעלה שהוא אומר עצתי תקום ,מהו וכל חפצי אעשה;
שהוא חפץ להצדיקבריותיו ,שנאמר "ה' מפץ למען צדקויגדיל תורהויאדיר*'ואינו הפץלחייב ברי' שנאמר "אם אחפוץ במות הרשעכי אם בשוב רשע
מדרכווהין" (יחזקאל ל"ג) לכך נאמרוכל חפצי אעשה".
דברי המדרש בפשוטםאינם מובנים לנה ובכללאיןיחס וקשרבדברי
,המדרשביןסופולתחילתו,כןישלהעיר שכל אלוהראיות המובאות שהקביה
.צופה מראש מהיהא בסוףהנן רק במה שהוגד מראש שבעתידירשעוויחטאו
תיקבלו עונשם ,ולא הזכיר מכל המעשים הטובים שעתידים לעשות ומיעהי
הנביאים לטובה .ועלפי מה שאמרנו יבוארו לנודברי המדרש ונראהאוו:
19
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ר' פנחס בר חמאבא לבארדברי הכתוב שלכאורהסופואינו מקושרבתחילתה
י"מגיד מראשית אחרית" מדברמידיעתהקביסן אתהעתידות"ועצתי תקום*
כ
וכו' .מדבר ביכלתו של הקב"ה וכחו ,וע"ז הוא מפרש הכתוב "מגיד מראשית
אתרית" -היינו מה שנמצא אצל הקב"ההידיעה מרשעורע,וכפי מהשדברנה
כיהידיעהשצדיק לאיוכללהיות רשע לא תביא מגרעת בעבודתו והשתדלותם
אבל להפך הידיעה לרשע,שאי אפשר לו להיות צדיק זהו ,המונע בעד
השתדלותו לטוב ומחסר ממנו את הרצון והמרץ להטיב את מעשיו ,וע"ז
הוא אומר"מגיד מראשית אחרית" " -הקב"המגיד מראשית מהיהא בסוף"
היינוכי כבר נמצאת הידיעה מהחטא והרשע העתידים לבא ,שכן הוא אומר

למשה "וקם העם הזה וזנה" וגומר וכר' ,וזהו מה שמצער אותנו,כימכיון
שהקב"ה מגיד מראשית אחרית וכבר ישנה הידיעה מרשעת היחיד והכלל,
א"כ הלא ינטל בזה הרצון והיכולת להטיב את מעשינו ,וע"ו גומה הכתוב,
"אומרצצהיתקיםוכלהפצי אעשה",היינהכי גם מהשמגיד מראשיתאחרית.
הוא רקלפי חוקי הבריאה הנמצאים מכבר ,שלפיהם כברגלוי וקבוע מראש
גם רשעת הרשע ,אבל אעפ"כ "עצתי תקום" ואפשר שלא יתקיים כל מה
שגלוי וידוע מראש "כל הקורא פסוק זה סבור שמא פלינקרא יש למעלה".,
דהיינו ,שאין הבריאה מכוונת ומסודרת כראוי ואין הידיעה מתאמתת עם
מציאותה,לזההוא אומר"וכלחפצי אעשה",כלומר ,שבאמת,הידיעה הנמצאת
בבריאה היא נכונה ומכוונת לפי מציאותה ,אלא שהקב"ה כל חפצו יעשה,
והיינהכי למען מלא עצת הקב"ה ,שהוא חפץ להצדיק בריותיו בלי גבול
ותכלית ,הרי הוא משפיע שפע טובה וצדק מלמעלה ,וען"ז נתנה האפשרות
לאדם להתגבר על כל הכחות הנסדרים וקבועים בבריאה להמשיך על עצמו.

השפעה מחפץ,הבורא הבלחיתכל-חי ,שהוא למעלה מכלגבוליוחוקיהבריאה.
וזהו מה שמסיים "מהו וכל חפצי אעשה ,שהוא חפץ להצדיקבריותיו וכו',
י אם אף'
ואינו חפץלחייב כל ברי ,שנאמר "אם אחפוץ במות הרשע=,היינהכ
לפי חוקי הבריאה מוכרחת מיתתו בכר.זאת לא נעדרת ממנו דרךהחיים -
"כי אם בשוב רשע מדרכו וחיך,בי בשובו מדרכוהרי הוא מתדבק בשורקן
ההיים ונותנים לו כהות הדשים ממקורהיי החיים השופעים חסד ונותנים
לוחיים..
 ..מצינו.ביבמות (מ"ש ע"ב) "את מספר ימיך אמיא אלו שני דורות
י ר' עקיבא,,וחכמים אומרים זכה:
זכה משלימין לה זכה;פוחתיולו,יבר
מוסיפיו לה לא זכהפוחתיךלה אמרולו לר'עקיבאהרי הואאומר"והוספתי
על ימיך חמש עשרה שנה" אמר להם משלו הוסיפו לג תדע שהרי נביש-
עומד ומתנבא "הנה בן נולד לבית דודיאשיהו שמו"ועדיין:לא נולדמנשה.
(
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והקשו בתוס' (ד"ה תדע)" ,וא"ת הלא אם לא התפלל חזקיהן על עצבו ה"
מת והיתה נבואה בטלה ,אלא ע"כאין הנביא מתנבא אלא מה שראוילהיות
אם לא ה" חוטא ,א"כהיכי מוכח מכאן שמשלוהוסיפולודאפילו לאהוסיפר
לו משלו ות" כבר כל שנותיו שנגזר לו ,מה שלא נתקיימה הנבואה לפי
שחטא וכו' ,ואורש רשמא הדורות נגזרו להוליד באותו הזמן ובאותו הפרק
שהםנולדים ובשני התוספות נגזרלולהוליד מנשה" .ובאמת עיקר הקושיא
במקומה עומדת דהלא אם לאהיי שבחזקי' לאהיתה הנבואהמתקיימת ,וע"כ
דהנביא ראה כבר מה שעתידלהיות באמתאחרי שיעשה תשובה ויתפלל ,א"כ
מנא לן דאין מוסיפין לו שמא ראה הנביא גס במה שהוסיפו לו ,וראיתי
מתרצין שהנביאאינורואה רק מהשנגזרולאהנוספותוגםזה יקשהלנולמה:
לאיוכל לראות הנוספות.ולפי מה שדברנויובן לנו כל זה,כיענין זה מה
שמוסיפין לו לאדם אינו נכנס בהוקי וגבולי הבריאה ,ומקורו הוא בשורש
הבריאה ברצון הקב"ההאין סופי ,והנביאאינויכול לראות רק מה שנמצא
בגבולי הבריאה ,וזהו מה שמביא ר' עקיבא רא" לדבריו דאם נאמר "זכה
משלימין לו" וא"כ מלוי שנותיו של חזקי' היי לפי חוקי הבריאה ,ומשלר
הוסיפו ,ולכן ראה הנביא לפי מה שהי' ראוי להיות אם לא הי' חוטא ,אבל
אם נאמר שהוסיפו לו,דהיינה שהוסיפו לועפ"י הכח שהוא מחוץ לגבולי
הבריאה א"כאי אפשר הי' לנביא לראות את זה,כי הנביא רואה רק מה
שנמצא בדרכי הבריאה.
זהו מה שאמרנו וידיעה זו צריכה לחדור ללבנו ,שמוגבל הוא רק
כחה של הרשעה ,אבל לא כח הצדק והטוב ,וכל מה שימציא לו כל אחד
יותר מרץ והשתדלות ,ימצאו ויתפתחו אצלו כחות חדשים הראויים לקבל
חסדיעליון ,השופעים מרצון ה' להטיב עם בריותיה
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"השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם
ועבדתם אלהיםאחדים...שכין שמאדם
פורש מן התורה הולך ומדבק לע"ש.
(ספרי עקב)
"שמח בחור בילדותךויטיבך לבךביטי
בהורותיך והלך בדרכי לבך ובמראה
עיניך ודעכי על כל אלהיבואך האלבום
במשפט".
(קהלת י"א ס')

במדרש תנהומאפ
 ,ראה" :ראה אנכי נותן לפניכם היום כו' ,זש"ה
ילעםהזה תאמרכה אמרה'הננינותןלפניכם את דרךהחיים ואתדרך המות
(ירמיהוכ"א) ...וכתיב רק השמר לך ושמורוגו' ,וכתיביום אשר עמדתוגו',
ללמדך שכלמי שמתבטל מן התורה (שלא לצרך) ") ,כאלו כופר בהקב"ה,
שלא נתן תורה לישראל אלאכדי שיעסקו בהיומםולילה ,שנאמרוהגית בו
יומםולילהע.

דברי

המדרש נפלאים הם ,ודאי

שמצות למוד התורה גדולה מאד,

אבלבכל זאת תמוה הוא שבשביל כךיהא המבטלאיזו שעהמן התורה דומה
לעובד ע"ז .ועוריותריש מקום להשתומם,כי התורה דורשת זאת לא רק
'מיחידיסגולה ,אלא מכל אחדמישראל,כי הלא אמרו"כלמי שמתבטל" ,כהגמע
שכל אחו;באיזו מדרגהשיהיה ,אם הוא מבטל מן התורה ,שלא בהכרח,הרי
.הוא ככופרח"ו,וזה מבהיל הוא,כי הלא לא מצאנו ולאראינו אף אחד שלא
יתבטל מן התורה לפעמים שלא לצורך,ואיך אפשר לדרוש שכלבני ישראל
*)

פלשך.

נאמרביום ש"ק פ' תבא ח"י אלול תרפ"ז ונרשםע"י הרב ר' אברהםיצחק

בגמ' בסכותה' ע"א איתא "כלמי

**) שםלפנינו לא נזכר "שלא לצרך"
4,א4שר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק ,הקב"ה מביא עלעיסורים מכוערים"וכו'וכעין
(המערכת)
*ה בחגיגה ה' a~y

אבי

קד
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קה

יגיעולמדרגהזהובאמתהלאלמדיםאנוכלזהומוכרההוא מפשטותהכתובים
וראהאנכינותןלפניכםהיוםברכהוקללה ,את הברכה אשר תשמעו אל מצות
ה' והקללה אם לא תשמעה ..וסרתם מןהדרך ...ללכת אחרי אלהים אחרים",
מבוארשישנם רקשנידרכים :דרך הברכה ודרך הקללה ,הברכההיא למוד
) וקיום המצוות,והקללה :אםלא תשמעו.וגם משמעשבאי-השמיעה
התורה.
לבד הוא הולך מידאחרי ע"ז ,כמש"כ אם לא תשמעו" .,.ללכתאחרי אלהים
אחרים"וזהושמביא המדרש מקראדירמיהו"הננינותןלפניכםאתדרךהחיים
יאת דרך המות",היינו שאין דרך אמצעי ,דרך הרשות ,אלא כלשאינו הולך
בדרךההיים ,הוא הולך בדרך המות ,ולזה מביאראי' מן הכתוב "השמר לך
ושמור נפשך מאדפן תשכח אתהדברים אשרראועיניךופןיסורו מלבבךכל
ימיחייך...יום אשר עמדתלפניה'אלקיךבחורב" ששם נאמר,כי האדםמוזהר
שלאישכח דברמן התורה *") אףיום אחד; אף שעה אחת,כי אםמסיח דעתו
הרי הוא בסכנהגדולה ובמו שנאמר "ושמור נפשך מאד".
"TQ
אמנם לכאורה נפלא מאתנו מפני מה חמור כל כך עון המבטל מן
מתורה ,שיחשב ככופר בהקב"ה וכעובד עוז ,אבלכשנתבונןנינהנוכללהבין,
כילפי האמתנכון הדבהכילפייסודאמונתנומחויבים אנחנו לדעתכיאין
מציאות אמתית בלעדויתברך "אמתמלכבו אפסזולתוככתוב בתורתווידעת
"יוםוהשבות אל לבבךכי ה'הואהאלקיםבשמים ממעלועל הארץ מתחתאין
עוד" ,והואכי באמת גם אחרי שצמצםכביכול את עצמרונתן מקום לבריאה
(ונבראים שימצאה איז זה נקרא מציאות לעומתו ית',כי כל ענין מציאות
בריאההיא רקלפי השגתנה שכך רצה הקב"השימצאומושגים אלו ,אבל גם
'לפי מושגנואנוניתןלנו לדעת וצריכים אנו לקבע בלבנו אמונת אמן ,שמלא
כל הארץבבודוושהוא ממלאכלעלמיןוסובבכלעלמיןולית אתרפנוימיני',
וזהצריכיםאנולכוון בקריאת "שמע ישראל,הו"אלקינוהוי' אחד",כיהו*
אחד באמתואין בלתהאין מציאות כמציאותו ואפסזולתו.ומי שאינו מאמין
בזה ופורש את עצמו מלהכירולהרגיש זאת,הרי זה ככופר באחדותויתברך,

במציאותו האמתית ,כי עבודת האדע בעוה"ז היא לשום אל לבו אמונה זג
ולאמתה במעשיו,דבורו ומחשבתו ,ובהכרתו זאת הוא ממליך להקב"ה ומיחדו
בעולם.

ובזה יתבאר לנו מה שמצינו בתורהבענין המרגלים (במדבר יקד):

*) שזהו ענין "אשר תשמעו" כמה שדרשו חז"ל על הכ' "ואם לא תשפעו
" לויקרא ב"ו ל"ד) "להיות עמלים בתורה ולדעת מדרש חכמים"( .המערכת)
"י
(המערכת)
**) עיין אבות פ"נ מ"ח.

קו

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

שעורי דעת

"ועבדי כלב עקבהיתה רוח אחרת עמווומלא,אהרי"ולכאורהאינומובן לשון
;,וימלא אחרי",כי אמנם היתה כאן גבורת הדעת וצדקות,גדולה מכלב ,שלא
נפתה לעצת מרגלים וקראה אמונתו ובטחונו בה' ,וכמה שנאמר ויאמרר אל
כל מדתבני ישראל לאמרוגו' "אם חפץ בנו ה' והביא אותנו" וגו' ,אבל מה
שייד על זה לשון "וימלא אחרי" ,ואם נאמרכיענין וימלא,היינו שמלא את
לבו באמונת ה',הי' צריך לכתוב ;,וימלא לפני"'.אמנםיש כאןידיעה גדולת
ואמתית במה שדברה תורה בלשוןזו.
בכללצריך לדעת,כילשון הקדשאינהדומה לשארלשונות,בזה שבכל
הלשונוו.אין למלה ולשםשייכותלעצמיות הדברומהותו,כיענין השפה,לפי
המקובל בעולם ,הוא רק מה שהסכימו בני עם זה לקרות דבר זה בשם כוה
רכדורה ,או אףלפי מה שנתבאר'),כי שורש הלשון טבוע במקוריותועגל כל
עט,והיינוכי כל עם ועם בדה מלבו את לשונוהוא,לפיאופן השגתו והרגשתו
המיוחדת בכל דבה בכל זאתאיןזה השםלפי מציאות הדבר בעצם ,אלא רק
לפי הרושםהחיצוני ,שעושה הדברעל האדם,לפיחושיווהרגשיו ,אבל בלשון
הקר ?,מתבטא כל דברלפי מהותו ועצמותה והוא שמו בעצם,כי באמתנתנו
השמות בלשון הקדש ,לפי שרהטם ומקוהם של הדברים ,אשר זהו עיקר
מציאותם ,וכמו שמצינו במד"ר מצורע (ט"ז א') ,ששם "מצורע" ,הוא מוציא
שם רע ,ומשום שהנגעים באים על לשון הרע ,והיינוכילפי ידיעת האמת
שורש וסבת הצוחנת הוא מהפגם הנעשה בנפש האדםע"יעון לשון הרע ולכן
נקרא ענין הצרעת בשם זה ע"ש שרשו ומקורה שזהי מציאותו באמת ,וכן
מצינו בכמה מקומות דרשות חז"ל שכולםצרין לבאר בדרךזו.וכןאנורואים
כמה שמות בלה"ק שהונחולפי תוכנם האמתי של הדברים בשרשם .ולדוגמא
מלת "זכה" שהונחה בלה"ק עלעניןקנין והשגת דבר,זהומפניכילפיידיעת
האמת ,כל מה שאדם משיג בעולם הזה הוא מתנות הקב"ה בעד זכיותיר
הרוחניות ,ואחרי שכלענין השכרוהגמול מסובבים מהמעלה הנפשית שרוכש
האדםע"י מעשיו הטובים,וענין המעלה הוא רקלפי זכוך הנפש והגוף ,שלזה
נתן האדם בעולם דיה ,שע"י עבודתו בתורה ומצותיזדככו גופו ונפשו ,לכן
מתבטא כלענין השגת טובה בשם "זכות" משורש "זכות" ע"ש שרשוהרוחני,,
ובו יש להבין ולהכיר הרבה מלים בלשון הקדש,וזהו הטעם שנקראת שפתנו
..
בשם לשון הקדש,כיהיא לשון הקדושה והאמת.
ואמנם הראשונים ז"ל נתנו טעמים למה נקרא "לשון הקדש" .הרמב"ם
כתב הטעם מפני שלא נמצא בה שמות על הדבריט המגונים ,והכוזרי כתב

* ,בשעור דעת "חכמה בינה דעה" ושעור דעת "הצלםוזכירה".
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טעם אחר ,ואףכי דבריהם אמת ע"מ פשוטם ,בכ"ז לפי האמת טעם הדבר,
הוא,כישורשהלשוןהואמשירשעליון מאד ,שכלהמליםהמויי
תעלכל '
י
ופעולה ,הרי הם לפי מקורם העליון של הדברים בשרשם האמתי למעע
י:
נה
ל
ובאמת גם האותיות ,שמהן מצטרפת כל מלה,כלעניןמציאואן לתמונתןהו*'-
השתלטלות מאורות העליונים ,ושהם גס כן שרשם של הענ34ימ הנראיין:
לפנינהכי כ=ב אותיות הקדושות שרשן למעלה בקדום ,ותמונת האות הקראית
לפנינו כאן היא התגלמות מהשתלשלותענינים רוחניים נאצלים שבעולמות
'

'

העליונים ,וכמה שמצינו בגמ' (מנחות כ"ט) "ומפני מה נברא העולם הזה.

ב"הא"ז מפני שדומה לאכסדרה ,שכל הרוצה לצאתיצא ,ומ"ט תליאכרעיי?
דאי הדר בתשובהמעיילילי',וליעייל בהך? לאמסתייעא מלתא" ,נמצא,

כי

ן
(

שנמצא בעולם ,שכל הרוצה לצאת יצא ,ועל '

תמונת ה"הא" מורה על הענין
ענין התשובה,והיינוכילפי האמת מה שנמצאבעולמנוזהענין חטא ותשובה,
זהו השתלשלות מענינים עוד יותר נשגבים לאין שיעור וערך הנמצאים'
בעליונים ,שהם שורשלענינים אלרהנמצאים פה ,ומהענינים העליונים'הללו
נשתלשלה ג"כ תמונת ה"הא" ,שהיא התגשמותהענין הזה מלמעלה.
וזהו מה שמצינו שהתורה הקדושה כתובה למעלה באש שחורה על
גבי אש לבנה,והיינו שלמעלה נמצאיםעניני אורות קדושים ,שהם שרשי
.
התורה למעלה בקדש .והתורה הכתובה לפנינו פה ,היא התגשמות האורות
העליונים הללה שהם הם שורש האותיותוצרופיהן שבכל תבה ותבה שבתורה
הכתובה,כי כל תבה מצטרפת מצרופי אותיותלפי שרוגם למעלה ,וכל דבר
שהתבהמירהעליוכולל בתוכו התגשמות מצרופיהענינים הנשגבים למעלה
(ולמשל השם "אמתי נמצא למעלה בצרוף "א="מ""ת" באורות העליונים,
.
וכן מלת שקר מצרוף "ש",,ק""ר" שנעשה למעלה ע"י השקר) וכ"כ ענין
מצורע כולל בקרבוצרופי "מ""צ""ר""ע" ,שצרוף זהבעליונים הוא ע"י.חטא:
'

'

'

,

לשון הרע ומוציא שם רע ,ורושם פעולתענין זה למעלה בהשתלשללתו למטה '

מתגשם בצרעת ,נמצא ,שכל תבה ומבטא בלשון הקדש הוא על פי שרשי'
עיברים למעלג בקדור ,ששםהיא מציאותםהאמתית.

והנהעלפי חכמת האמת-כלעניןהבריאהואפשרותמציאותיצוריט-
מצטיירת לעין הנביא בציור כזה ,שה
ת,בורא צמצם כביכול את מציאותי
ל
ב
א
ו
ק
האמהיתוהניה חלל בעדיצירת העולמר האציל איר
ית'

צ4ואיוצת
ייהם,
יר
כחאליי-שממנונבראה ונשתלשלהכלאבריאה,כלהעילאפיפתולכןלפי כח השגתנומצטיירלנו כאלו הקב"הכליכול עבר ~מקום הבריאה-:
וכלהבריאההיאמאחרי ה' ,אבלח=ושנקיים מחשלתנוע"ז,כיצריכיםאנחנו
להאמין ,שגטאחרי חדוש הבריאה ,הוא ממלא הכל וסובב הכלולית אתרפנוי

-..

-

ק8
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מיני3/ילפי האמת לאמתו,גםאתריהבריאה לא נשתנתהמציארתו במאומה
ואיןבלעדיומציאותכלל -ושתי המהשבותהאלוצריכותלשלוטבמדובבתנו
בגדר"רצוא ושוב=  -אמנםלפי כה השגתנואי אפשרשיהי'לנו שוםציור
בבוראכפיבחינת אמתתווכלציורנובבורא ב"ההוא רקכפיבדינת הצמצום
והקה וכמשל"ת.
וזבו מהשמצינובתורה כשבקש משהרבנוע"ה"הראנינא את כבודך*
"ויאמרומ הנה מקום אתי וגףוהי' בעברכבודי וגון וראית את אחוריופני
לאיראו",והיינוכיגםעיןהנביאלאתוכללהשיגפני ה'והואבחינתמציאותו
האמתית ,אלא רקבחינת אחרי,היינהלאחרי הצמצום ,כשהבוראכביכול משך
את עצמותווהניח מקום לבריאה הנמשכת מאורוית,,וזהו שנא' "והה בעבר
כבודיוגףוראית אתאתרי",היינושתשיג את מדת ההתקשרות שישנהלבורא
הבריאה ,לאחרי שכבר עבר כביכול והתקשר עם הבריאה ע"י ההנהגה
העליונה ,ורק מה שנמצא תחת הנהגהזומצטיירלנביא.
וזהו מה שאמרו חז"ל (ברכותז' א')" :ושסירתי אתכפי וראית את
אחורי" ,אמר רב חנא ברביזנא אמר ר' שמעת חסידא מלמד שהראה הקב"ה
למשה קשר של תפילין",והיינו שעלה בהשגתו להבין התקשרות הקדושה
שישנה להשם ית' עם העולמות לאחר הבריאה וראה בעין נבואתו איך
העולמות מתקשריןומתאחדין עם הבורא ב"ה ,אבללהשיג ולדעתאיזובחינה
במהותמציאותהדהיינופניה' ,לאהי'יכול.וע"ז נאמר" :כילאיראני האדם
ושי"').
הלארואים אנהכי כלענין הבריאהויצירת העולמות מתבטא במלת
תאחרי",כי תכליתציורינו בהם היא רק לפי המושג האפשרי היותרעליון
שהשיגאדוןהנביאים ושגםהואהי' רק בבחינת "אחרי ה'" .והנהעבודת האדם
בעוה"זהיא להגביר את אורוית' בכל העולמות בכל חלל הבריאה ,וזהע"י
ידיעתווהרגיעו,כי גם אחרי הבריאה הוא ממלא כל עלמין ,וסובב כלעלמין,
ובהכרתו זאתהרי הוא כאלו ממלא את החלל הנמצא מאחריה(- ,כי הכל
תלת בהשגתה"בראים,שזהוכל מציאותהבריאה,והבן) ולכן כשהאדםמחזיק
באמונתוומכירומרגיש,כי כל המציאותהיא רק מאורוית /נקרא זאת גשם

ים

*) כי ענת תפילין הוא לשון התחברות ,מלשון תפל .וזהו מה דמצעובגסי
שהקב"ה מניחתפ"ין,והיינוכי כמו שתפילק שלנו מראים על התדבקות ישראל עם

הבורא כבישע ,כמוכן תפילת דקוס"ה הוא ענק התחברותו עםהעוימות ועם ישרשר
והיינו דאמר" (ברכות ו') תפילת דמרי' עלמא מה כתיב בהו ומי כעמך ישראלגוי
אחד בארו".
(הערת הרושם ע"פ אדמו"רסרןוציק"ל4
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קט

"ממלא אחרי ומ* וכשהתורה רצתה לספר לנהכי יהושע וכלבהיו חזקים
ימידוהכל,כי הוא המהוה ומחדש בכליום
באמונתם האמתית,הכירווידעוכ
תמיד מעשה בראשית ומנהיגם ברצונו,הביעהלנו זאת במלים כאלה שבהן
מתבטא שורש הדברוענינו כאמת ונכתב בתורה"ועבדי כלב עקבהיתהרות
אחרת עמו וימלא אחרי" .כי הם ע"י מחשבותיהם ומעשיהם השלמים,
בהשיגםכיאורוית'ומציאותו ממלאהכל,מלאואחריה ,במושגםהםוהגבירו
את התפשטותאורויתןבכלהעולמות.
והנהלפי זהיש לנו להבין,כימי שמתבטל מן התורה שלא לצורות
היינו כשהתכלית אינה לשם שמים,הרי הוא מחשיב מציאות אחרת וכאילו
נותן מקוםלעניניםבלתיתלויםבמציאותוורצונויתברך,ובזההריהואכאלו
כופרבאחדותוהאמתית,מכחישאורוית'בבריאהוכאילודוחקרגליהשכינה
והואכאילועובד  'tffyבזה שהוא מוסרעצמולעניניםנבדלים ממציאותוית',
מכיר ומודהבהם .ובאמת המאמין האמתי באהדות ה/היודעכיאין מציאות
אמתית אחרתבלעדוית/וכיה'הואהאלקיםאיןעודמלבדו ,א 4אפשרשיקבע
במחשבתו לעשות דבר בלתי נצרך לעבודת ומ וקיום רצונהכי איך אפשר
שיהיו לו תכליתוענין במעשה ,דבור ומחשבה לצורך דבר הרשות ,כאשר
נקבע בנפשו ולבבוענין אחדותו ית' ,שהכל כלא נחשב לעומתה ולכן אצל
המאמיןהאמתי כלעניניוסובבים רק לתכלית אחת,הוא רצונוית' ,שרק הוא
ורצונו נמצא באמת והואורצונואחד...
הרי נתבארלנו אמתיותדבריהמדרש...כי המתבטל מן התורה שלא
לצורך ,הרי הוא כאלו כופר בהקב"ה ,ולפ"ז נמצא שהעוסק בדברי הרשות
ומתבטל מן התורהיותרמכפי הדרוש לצרכו ההכרתי,הרי הוא ככופרח"ו.
והלא הדברנוראואיום,כימיהוא אשריכול להזהר במדהכזה שלא להתבטל
מן התורה ,אלא רק בשביל הדברים הנצרכים לולקיוםחייו? וכשנשים אל
לבנו מצבנו אנה הלא יפול עלינו מורא ופחד;כי כמה רחוקים אנו ממדרגה
זו "שלא להתבטל מן התורה שלאלצורר" 1וכשנעמידבמקביל אתזה לעומת
זה :הומר החובה אשרעלינו ומצבנו אנה הלא נדמה לנוכיאין ביכלתנו
כלל למלאות חובתנר לה/
אבל באמת צריך לדעא,כי ענין "לצוררייש בו מדרגות מדרגות,
ואין זאת אומרה שאמורלו לאדם לקחת מעוה"ז רק בדיקיום נפשר ויותר
,6ה "שלא לצורך= נקרא ,אלא ענין לצורר מתאים לכל אדם לפי מדרגתו
ותכונתהכי כל מה שנצרך לו לאדם למען יעמוד על מתכונת נפשהכדי
שיהי' במצב של רצון ושמחה ,שרק אזעריםכשרונותיווחייםבו כלכחותיה
כל הנצרךכדי שתה" לו שלמות ותפארת אדם ,בכלל "לצורך"הוא .ומובןכי
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מן העולם:יותרמכדי הספוק ,דרוש' הוא
ש לזה
לרוב 6ני אדםירו
י
ח
ק
ל
לנענועים גשמייך,לטייל ולאברתבני א4ם'ולמתענג מנועם הטמעוכדינה,
רבנמשו לפרש מהנאותאלוהריזהבכלללאל
,אחרי שנחוץלוכלזה;'אםיג"
,
ם
ל
ו
ע
פ
ה
מ
כ
ו
נ
י
א
תה4צייק הלבהוגר למה תשוממי .וכברדירנו
כי כדאי
לאדם'לשסע בפעם אחת על מעלה לליונל ,שרחוקה ממדרגתוהוא,כיואלא
יתכן ,ומלבדיתירי סגולה,שזכו להרגיש' במלא המדה בנועםהתויה,הקיים
ומתענגים בה לבד ,כמוהגאוןמוילנה שרונו לברכה ,או אףהגאוןר'עקיבא
*יגרז"ל,שאמרוהרופאיםעליוכילפירפיוןגופואינםיודעיםמהיכןהואהין
אםלאכיהעונגהרבשישלו מלמודהתורהלכלכל אתגופוומחייהן,קדושים
;,כי נפשם התמלאתמהתשנוגי(6הרוהניי6
כאלואינםצריכיםלהנאות גשמיות.
שיש להםלאין שעור מעבודתם בתורה ומצות ,והם מכלכלים את כל כחות
[פקם ,עד שלא נצרך.להם לקחתמתענוגי עוה"ז רק מעט מוער ,אבלמי שלא
הקיע למדרגה רמהבזו ,לויש צורך אף לתענוגיםגשמיים ,המעוררים בו את
כחותיווכשרונותיו,המרהיבים את דעתו ומשביעים אותו רצון ,ואםיחסר את
נפשו מהם,יחסרו לוחיים ולא תהי' לו שלמות האדם כפי שנצרך לעבודת
"בורא ,החפץ באדם שלם ,שהאדם עם כל כחותיו ועניניו יעבד לו ,ו~ן אם
)צמצם עצמו לקחת מן העולם הזה רקכדי מחיתו ,חוטא על הנפשיקרא.
כללו של.דבר :גדרי "לצורך" רבים הם ומשתנים בהתאמה לכל אחד
לפי מדרגתו ,האנשים העומדים במעלהעליונה במדרגת השלמות ,ה"לצורך"
*להםמקיףחוג צרלעניניעוה"זועיקרחייהםועבודתםהואבפניניםרוחניים,
לתורה ומצות ,שבהםאם מוצאים ספוק לנפשםומלוןלכללחוקיהם.ואלה שלא
תגיעולמעלה רמהכזו,הענינים שקםבגדרי"לצורך,מקיפים אצלםחוגיותר
גדולמעניני העוה"ז,והעומדים במעלה תחתונה במדרגת השלמות ,אצלם החוג
"ור*ותרגדולוכן הלאה ,כי כל אחד לפי מדרגתו יש לו היקף מיוחד בעניני

"לצורך" המתאיםלחופיתכונתו ומדרגתו,ואין תןהראוי והאפשר ואיש לפסע
בפעם אחת למעלה רמה ,אלא כל אחד צריך לחדד את מדת קרבותו לנקודת
האמת ,לדעת מדרגתו ולעמד בה ,וכל מעשיו ודרכיויהיו נמדדיםלפי מדת
"לצורך"עפ"י מדרגתו הוא ,אבליזהרלבלי הרבות לקחתמעניני עוה"זיותר
מכפי הדרוש,לה.כי זהו.כברבכלל מבטל את התורה שלא לצורך ,שהוא ככופר

לאמונה-האמתית,כי אםהוא פונהבזדוןלענינים שהםעבורו שלאלצורךכלל
לעבותת הבורא'444הוא
.מחשיב.את עצלו.למציאות נבדלת,ונוטללוענינים
ה נחשב לע"ז ,וכמה שנחבאו
אחריםשאינם מקושרים עם רצון הבורא,ינ
והציורלוהשאמרנויש לתארכנקודה העומדתבמרכז ומוקפתבעגולים
הרבה,שגול בתוך עגול ,שכמה.שירחק העגול מהמרכז,הקיפוהואינתרגדול,
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וכל אהדצריך לבחורלו עגולולפי מדת ריחוקו מהנקודה המרכזית ולהקיף
את הנקודה מסביב במעגל מדויק ולהזהרלבלי להתרחק מהנקודה המרכזית,
כדומה לציור זה הם דרכי החיים הראויים לכל אחדלפי מעלתהכי הנה
השלמותהאמתיתהיאבנקודההמרכזית בקוטבהעגול ,ואלההעומדים במעלה
העליונה במדרגת השלמות ,הדבקים בה' וקרוביםלוית' ,הםעומדים מסביב
לנקודהזו,היא נקודת האמת ,ומעגל דרכם המקיף את נקודת האמת הוא קטן
מאד כלומרהענינים הצריכים להםמעניני העוה"ז ,מלבדעניני השלמות
האמתית ,הנם מועטים ,אבל אלו שלאהגיעו למעלת דבקותכזו ,אצלם העגול
יותר גדול ,כלומר הענינים הצריכים להם מעניני העוה"ז הנכנסים בגדר
"לצורך" הםענינים יותררבים ורחביםוכן הלאה ,כל אחדלפי מדת הרחקו
מהשלמותהאמתיתעניני ה"לצורך"שלומקיפיםעגוליותרגדול,אבלכל אחד
צריך למוד מדת הרתקו מנקודת האמת ולהקיף בכל הלך דרכו את הנקודה
הלזו במדה שוה ,לבל יתרחק יותר מנקודת האמת .ואם כל מעשיו יקיפו
במעגלםהנכון ,אז ממילא יקורביותרויותר אל מעלת השלמות והיקף עגולו
יקטןעדי יתקרב אל נקודת האמתלהיות מן הדבקים בה'וקרוביםלוית'.
ובזה יש לפרש הכתוב (משלי ד' כ=ו) "פלס מעגל רגלך וכל דרכיך
י על האדם לפלס מעגלרגלו ,לשקולכל פתולה,דבור ומהשבה,
יכונרוהיינו,כ
,
ו
ז
ק
ח
ר
ת
ה
ל
ה
ד
ו
ק
נ
מ
האמת
שיהיולפי מעגלו ומדת קרבותו לנקודת
כי
ולבלי
אסור לו לצעוד אף צעד אחד מחוץ למעגל ,אלא צריך לעולם להקיף את
"נקודה במעגל,כי אם יצעד צעד אהד ישר ,שלא בהיקף מסביב לנקודה,
מתרחק הוא בזה מנקודת האמת ,ולזה אמר החכם "פלס מעגל רגלך" ,הף
יסוקל ומפלס כל צעד ושעל ,אם הוא במעגל הראוי לךלפי מדרגתך "כל
יכונו" ,עניניך ,אם רק הם במעגל לך ,הם טוביםוואני
כונים,
כי כל
דרכיך
הראוי
כילצורך הם לךוהם הדבריםהיותרטובים בעדךלפי מדרגתךומביאים אותך
אל התכלית הנרצה.
אמנם גם אחרי שבארנו כל אלה לא הוקל לנהכיעדיין יקשה דרכנו
מאד.כימי הוא אשריוכל לכוון אלנכון מדרגתו למען דעת מעגל דרכהומי
הוא זה אשריוכל לשקול בפלס שכלו כל פעולה ,דבור ומחשבה למען דעת
אםזהולצורךדרכו,אושהוא שלא לצורךכלל,ואוליהוא מנטית טבעוויצרו
שמטה אותו מדרכי תיימ לבקש לו מותרות ותענוגי הגוף ,שאינם לצורר
עבודת הבורא אףלפיכחותיו הוא,ואז הסכנהגדולה שכבריצא ממעגלי צדק
והוא בכלל מבטל את התורה שלא לצורך ,וכופר ח"ו במלכו של עולם .ואם
נתבונן בזה נראה,כי דרךזוהיא עודיותר קשה מן הראשונה,כי אף אם יש
בכח האדם לנזר עצמו מתענוגי העולם ולמסר נפשו אך ורק לעבודת הבורא,

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

קיב

שעורי דעת

ושלאלישנות מעוה"ו רקכדיקיום נפשו ,אבלליהנות מהעולם הזהולהיות
זהיר תמיד למוד מדרגתו ולפלס את כל מעשיו שלא לצאת בהן ממעגלו לא
לאחור ולא לפניםיותר מכפי ה"צורך" ,הלא זה מכביד עודיותר את דרכנו
בחיים ,וכמעט מן הנמנע הוא להביא כל דבר במשפט ,ולהקיף בחשבון צדק
כל החשבונות המקושרים עם כל פעולה ,דבור ומחשבה ,ואםכן ישתומם כל
אדהואנחנו לא נדע מה נעשה.
אמנם כשנתעמק בעניןיוקל הדבר הרבה,כי הנהישלהבין שמאחרי
שאיז בכח האדם לדקדק כל כך במעשיו ולחשב חשבונותלאיןשיעור על כל
נצרךלו באמתואיזה דבר לא ,ואף
דברוענין,
שאפשרלמלועןלידדעעתלהחליטרבאיעזיהוןדבוי
מחשבה ,אם יצטרך על כל פרט ופרט.
מה
אחרי
לדקדק ולחשב חשבונו של עולם ,הלא לאיוכל לעשות ולפעול במרץ הדרוש
לאישחי ,רקישומםולאיה"במתכונתו בתפארת אדם,אםכןאין החובהעליר
לדקדק כל כך במעשיהכי במדה שקשהלו לשקולולפלסדרכיו ומעשיהלפי
מדה 1,צריך הוא לפעול ולעשות עלפי אומד דעתו והרגשה ואף אם יטעה
במשפטו לא יקרא מבטל את התורה שלא לצורך ,אלא כל זה בכלל "לצורך*
הוא לו,כי צורך הוא לאדם ללכת בדרך החיים ברוח עז ובצעדי און ולא
לפגר במעשיו בבקשת חשבונות רבים ,ואם כן כל מה שמרגיש בנפשהכי

דרוש בעדולפעול ולעשות ,למעןיחייהייעוז ושמחה,הרי זה לצרכוולצורך
התורה,ולפ" ,נמצאכי כל הענינים והמעשים הנכללים במדת ההכרעה שלר
הרי הם בכלל מעגלו ,ולכן כל מה שאפשר לו לדעת ולהבין שאין זה לצורך
י אז יוצא ממעגלו ומתרחק מנקודת.
דרכו ,אסור לו לפסע אף פסיעה אחת,כ
,
ן
ו
ב
ש
ח
ב
וכבד ממנו הדבר
האמת ,אבל מהשאי אפשרלולפיכחותיולהביא
לשקול במאוני שכלו,זהו כבר בכלל לצורך ובכלל מעגלי צדקלפי מה שהוא
אדם.
ברם אלידמה האדם להקלמעליועול מלכותשמים ולאמרעל כל דבר.,
כי לצורךהוא.כיידענא האדם,כילפי המדה שאפשרלו לחשב חשבונו של
עולם ,החובהעליולשקול אתמעשיו בפלסשכלווליזהר שלאיכשלח"ו בנטה
כ"ש מדרך ו;אמת )',ואם יעשהדבריו שלא בחשבון פושע יקרא וכבר יצא
*) וכבר נתבארכי על האדם להשתדל שהחשבון לא יה" נפרד ממנו יותר
מדי ,אלאשיבא ביחד עם מחשבתו על כל דבר,וכמו שנמצא בספרים ההבדל שבין אדם
למלאך ,שאצל האדם ,המשכיל ,השכל והמושכל הם שלשה ענינים נפרדים ,ואצל
המלאך ,שהוא שכל ובזע ,הכל אחד הוא .אולם באמת גם אצל האדם ,באותה המדה
ומתפתח בדעת יותר ,בוו המויה מתמעט אצלו הפרוד שבין המושכל והמשכילי
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ממעגל האמתויבא במשפט על כל מעשה אם געשה אצלולצורךדרכוומפני.
עצלות ורפיון.
שלא ה"יכול לשקול בחשבוןלפי מדרגתוהיא ,או רק מפני
ידים ונטיתיצרבכי במדה שאפשרוראוי לולהניב ולדעת ולא חשב ,ענוד

יענש,

כיהנה הראנוזה כמהבדברי רז"ל את עמקהדין וחומר העונשעל כל
מה שנטה האדם מדרך האמת,אף אם נעשהבשגגהופשיעהקלה.גםזהעכשיו.
למדנו במס'כתובות (דף מ"בע"ב) "דרברחומיהוהשכיחקמי דרבאבמחוזא.,
הוהרגילדהוהאתילביתי'כלמעלייומאדכפורא.יומא חד משכת" שמעתא..

הוה מסכיא דביתהו ,השתא אתי ,השתא אתק לא אתא .חלש דעתה אתית.
דמעתא מעינה,הוהיחיב באיגרא ,אפחיתאיגרא מתות"ונחנמשיי" ,גם כאן
השמעתא תרם צער.
אנורואים עומקהדיןשבשבילפשיעהקלה ,שנמשךאחרי
,
ד
י
ז
מ
ב
לאשתו ,נענש בעונש מר כל כך ,ואף שלא עשה שום מעשה
אלד
שהבוחן.
מאהבתולתורה ,לאנזכר באונאת אשתו,בכ"זנגזרעליוהעונשמפני
ערכה לא.
לבבותיודע,כילוהיועריםבורגשי הרחמנות במדה הדרושהלפי
ה" שוכח צער אשתה והה רגש זה מעוררו להנתק משמעתא החביבה לו.,
ונתבעעל זה ,מובןכי תביעה דקהכזוועונש מרכ"כ על חסרוןזהירות במדה
וו היא רק אצל בני על" וכמאמרם ז"ל" :וסביביו נשערה מאד" מלמד
שהקב"ה מדקדק עםמביביואפילוכחוט השערה (ב"קנ'ע"א) אבל שערבני
אדחאינם נדרשים במדהזו.
מדקדק
ה
"
ב
ק
ה
אבל הלאצריךלהביןמפני מה
עםהצדיקים במדה דקה
כזו ובחומר רבכל כך ולכאורה נדמהלנושאיןזה משפט צדק,כי למהידרשר
מהם במדה מרובה כ"כיותר מאשרידרשו מאחרים 1אבל באמתצריך לדעת,
כי כל מה שהאדם נמצא במדרגהיותר גבוהה ,הוא מרגיש ביתר דקות כל
פגימה קלה שבמעשיו ,דבורו ומחשבתו,ולפי מדרגתו הואיכול לבחן במדה
דקה מן הדקה כל חסרון ומגרעת ,ולכן מדקדקים עמו אף כחוט השערה ,וזהר
שמביא מןהכתוב"וסביביו נשערה מאדש,כי אלההקרוביםאליוית',הסובביה
אותוהםנדרשיםעלחוט השערה,כילפי מדת התקרבותםאל האמת ,האפשרות.
והמשכיל האמתי הוא זה שידיעותיו מתמזגות עם עצמותו כל כך ,עד שנעשים אצלר
כמו בתולדה,והי'כייבאלפניו דבר הנהגה או מצשה ,לא יצטרריבקש חשבונות איך
להתנהג ואיך לעוצות לפי מושכלו ,רק .הוא מרגיש מיד את המסקנה מכל החשבונות,
ולא כאלה שבכל מעשה ומעשה הם מבקשים חשבונות רבים כאילו הם במקום אחד
והשבוטתיהם במקום אחר,והרי הס כמושכים חשבונותיהם מןהכיס...
(משיחת אדמו"ר מרן זצוק"ל)..

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

קיד

שעורי דעת

נידםוהחובהעליהם לדקדק כחוט השערה,וגםזהובדרך שאמרנהכיכל אחד
ישלו מעגלידוע המתאים לו,והענינים והמעשיםהנכנסים בחוס מעגלו,וזה
תלוי לכ"אלפי מעלתווקריבותו.אל האמת,כי אלההעומדים במרחק מנקודת
האמת חוגהענינים הנכנסים בתוך מעגלם.הוא גדול ,וכמו כן חוג הענינים
"נכנסים אצלם בגדרי ההעלם ואי-הבחנה הוא גדול יותר,כי על.פי מעגל
זרכם הם אינם צריכים ואין להם היכלת לבחון את הכל במדה יותר דקה,
אבל אלההקרובים אל ה' ,שהםמביביה כלעניניהםמתרכזים מסביב לנקוהת
האמת ומעגל מעש~המ לאירחיק לכת מנקודהזו ,ודקדוק המעשה אצלם הוא
כחוט השערה ,ולכן רב רחומי שהיה מאמוראי קדושיעליון ,שאמרו עליהם
כי הקטן שבהםהיייכוללהחיותמתים (ע"זי')ודאישהי' במדרגה רמהונעלה
בדביקותו בה',וחוג מעגלוהי' מסביב לנקודת האמת ,ואםיצא כחוט השערה
ממעגל הצדקלפי מדרגתו ,כבר נדרש על זה,ולכן כשמשכתן שמעתא.ושכח
באונאת אשתה אףכי הי' זה מרוב חשקו ואהבתו לתורה ,בכ"ז לפי דעת
י אלו הה
עליון כבר נחסר אצלו במדה דקה מקרבותולה',כי לרחמנאגלי,כ
דבוק במחשבתו אל ה'ית' במדה הראוי' לו ,היתה ערה אצלויותר גם מדת
אהבתבני אדם,כפיהמדההצריכהיהראוי' לחבקיםבוית' ,מקור הטוב והחסד
והמשכו אל השמעתא משכו קצת מדביקותו בה' ונדרש על זהלפי מדתהדין
בכל החומרוזהו מה שאמרוומביביו  -כלומר אל הנמצאים מסביב לנקודת
"אמת  -נשערה מאד  -הדקדוק הוא כחוט השערה ,וה'יביא במשפט על כל
נעלם .אבל ידע האדםכיאין דורשים תמנו יותר ממדת יכלתו,ואין הקב"ה בא
בטרוניא עם בריותיה ומה שדורשים ממנו הוא רק שישים לנגדעיניו את
נקודת האמת ואתהידיעה,כיאין תכלית אחרת בעולם מבלעדי רצונוית',ואז
'יבונו כל דרכיהכי נקהיהזו תראה לו תמיד את דרכו במעגלחייו וגם את
מדת חובתו בדקדוק המעשה והזהירות בה ,כל אחד לפי מדרגתה וכמאמר
"כתוב "בכל דרכיך דעהו והואיישר אורחותיך".
(ט"ז)" :בר"ה כלבאי עולם עוברימ.לפניוכבנימרון,
איתא במס'
~"ff
שנאמר,היוצריחדלבםהמבין אל כל מעשיהם"ואמרינן בגמ'מאיכבני מרון,
הכי תרגימהכבני אמרנא ,ופירש"י "ככבשים שמונין אותן לעשרןויוצאין זה
כמעלת בית מרה,
אתר זה בפתח קטן שאיןיכולין לצאת כאחד"" ,ר'ל
י
מ
א
רבי יהודה אמר שמואל כחיילות של בית דוד" ,ולכל המימרות ,קמ"ל תנא
דנידונין אהדאחד .ולהלן(בגמ' שם" :אמר רבב"ח אמר ףיוחנןוכולןנסקרין
בסקירה אחת ,אמר רב נחמן בר'יצחק אף אנן נמי חנינא היוצר יחד לבם
המבין אל כל מעשיהם וכו'" "היוצר רואהיחד לבם ומבין אל ב 5מעשיהם",
וצריךלהביןכיוןדנסקריןבסקירה אחתאמאיתנן:בריהכלבאיעולםעוברים
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קטו

לפניוכבני מרון,דהיינו אחד אחד,והרי גם הכתוב "היוצריהד לבם" ,מעיד
ומהיוצר רואהיחד לבם,דהיינובסקירהאחת .אבל באורהדברים כך הוא,כי
זה ודאי שהקב"ה דן את כל באי עולם ברגע אחד בסקירה אחת ,אבלדינו
2,ל כל אדם הוא במשפט מיוחד רקלו,וזה מתבארלפי מה שאמרנהכיאין
דנין לפי המעשה ,רק לפי האדם,כי אותו המעשה שהוא חטא לאחדלפי

מדרגתו ,לשני ,שהוא ממדרגה אתרת ,הוא מעשה טוב,כי מה שהוא לצורך
לאחד ,הוא שלא לצורך לשני,והרי הוא נתבע על זה ,וכן מה שהיא פשיעה
אצל אחד ,העומד במדרגה יותרעליונה,אינה פשיעה לשני ,העומד במדרגה
תחתיו,כי כל אחד ישפטלפי מדרגתו ומעגלו ,וזהו מה שלמדנו מן הכתוב,
"היוצריחד לבם המבין אל כל מעשיהם",כי רקהיוצרוהיודע לבם של כל
אחד ואחד ,הואהמבין אל כל מעשיהם ,לשפוט על כל מעשהלפי לבו של כל
אחד,היינולפי מדרגתו ודרכו המיוחד לו ,ולכן אף שנסקרין בסקירה אחת,
ל"מ מעשי כל אחד נשפטים במשפט מיוחד;כיאין שום אדם דומה לחברו
במדרגתוותכונותיו ,ורקהיוצרהרואהיחד לבם ,הואהמבין אלכלמעשיהם.
כללו של דבר :כל מהשיגדל האדם במעלתוצריךלהיותזהירביותר
יהעיקר שלא לצאת ממעגלדרכוולקחתהנאות העולםהזה שלאלצורךעבודת
הבורא,כי בזה שהוא נמשך אחרי הנאות הגוף ,הוא מורד במלכו של עולם
ימתרחק מבוראו ונופלמיד ממדרגתו במעלת נפשו וגורםירידה לדורה וכמו
שכ' הספורנוז"ל בבאור הכתוב"וישמןישורון בבעט וגר" (דברים ל"ב ט"ו)
וז"ל" :והנה גםבעליהעית שבההנקראיםישורון ,מן אשורנוולא קרוב ,עשו
כמו הבהמות הבועטותבבני אדם שנותנים להםמזונות ...שמנת עבית כשית,
הנה אתה ישורון ,קהל תופסי התורה ובעלי העיון ,פנית אל התענוגים
הגשמיים ,ובזה עבית מהבין דקות האמת ,כאמרו וגם אלהביין שגו ובשכר
תעו כהן ונביא ,כשית ,כאמרוכי טח מראות עיניהם מהשכיל לבותם ,ויטש
אלה עשההולפיכך נטש ההמון אלק' עשהו,וינבל צורישועתו בזהכי מרעה
"ל רעהיצאו".הריכי כאשר איש המעלה מבקשלותענוגי העוה"ז  -שלא
'לצורך ותכלית עבודת העוה"ז  -מיד נולדת גסות בנפשו ומתרחק מהבין
ומהרגיש דקות האמת ,ומרחק עי"ז את המון בית ישראל מאבינו שבשמים.
יהנה בדורנו זה שרואים אנהכי בע"ה נתרחק העם מדרך התורה ,סרו מדרך
אבותיהם עדכי המינות נתפשטהבין ההמון,ומנבלים את התורה ואת תופשה,
צריכים אנו לדעת,כי ראשית האשם היא בנו תופסי התורה,כי בשביל זה
שלומדי התורה נתרחקו מהכרת האמת ,מלהבין דקות האמונה ועמק התורה,
אין להם ההשפעה הנכונה על המוןבית ישראל להוליכם בדרך אמונה,והרי
'כמה עלינו להזהר מלבקשעניני עוה"ז שלא לצורך עבודת הבורא.כי הלא
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וח"ז מתרחקים אנו בעצמנו.מהכרת האמת וגורמים וג'ו למצב השפל שבר
נמצא המוןביתישראל.
נסייםבכיטוב" :שמהבחורבילדותךויטיבךלבךבימיבתורותיךוהלך
בדרכי לבךובמראהעיניךודעכי עלכל אלהיציאךהאלקיםבמשפט"( .קהלת
ויש לפרש בזהלפי מה שדברנהכי למדנוכאן דרךהחיים של האדם
פי התורה.והיינו :כי האדם צריך להלך בהייו בההאמה לטבע נפשר
וצורך כחותיוויהי'חיי עז ושמחה ,ולכן כל זמן שהאדם בימי בחורותיה
שערים בוכל כהות נפשו ומשתוקק הוא לשמחה וטוב לב,אינוכדאי לו;מית
את כחות נפשו ולהזדקן לפני זמנה רק צריך לכלכל כל כחות נפשו ,ולזה,
כדאיבעדו לקחתגם מןהעוה"ז במדההצריכהלהלמעןיהי' במצב של שמחה
וטובלב,ולכןעליו לשמחולהטיב אתלבובימיהילדות והבחרותבכחעלומים'
מדרגתוהוא .אבל כל.
והרעננות הדרושה,כי רק אזיהי' במצב השלמותלפי
זה אפשרוטוב רק אז כשידעויזכר תמיד אתעיקרתכליתווכלדרכיוישפט
לפי תכלית זו,היינו אם מעגל מעשיו מתרכז סביב לנקודת האמת ,שהיא
צריכהלהיות הנקודההתיכונה בכלדרכיהועלזה אמר "ודעכי על כל אלה
יביאךהאלקים במשפט",כי רק כשתדע זאתותשים לנגדעיניך,אז טוב בעדך'
לבך ,בהתאמה לכחותיך ומדרגתך ,אשרזהו.
לשמח ולהטיב לבך ולהלךבדרכי
מעגל דרכך .וזהו דאמר" בגמ' שבת (מ"ג)" :עד כאן דברייצר הרע מכאן
היצה"ר.
ואילךדברייצרטוב",כי ראשית הכתוב"שמתבחורוגו'"הואמדברי
ומהטבע הדורש תפקידו ,אבל היצר הטוב מוסיף לזה ,כן הוא טוב לשמז?
ולהיטיב לב ,כפי הדרוש לטבע האדםבימי הבחרות והשחרות ,אבל אך ורק
כשתדע ותזכר תמיתכי על כל אלהיביאך האלקים במשפט,דהיינו שתשיש
את נקודת האמת נר לרגלך והיא תראה לך את מעגל מעשיך ודרכיך וכסו
שבארנו.

עי

