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תרגום ועימוד :דוד הלל

ערב חנוכה תשע"ט,

בעמדנו ערב ימי החנוכה הקדושים ,באנו בזאת להציב נר זכרון ,זאת מצבת קבורת
רחל ,אשתי ,בתי ,אמנו ,חמותנו ,כלתי ואחותנו היקרה ,מרת חינא רחל בת ר' חיים
מנחם הי"ו ,שהלכה לעולמה שבוע שעבר ביום רביעי י"ג כסליו תשע"ט לסדר "ותמת
שם רחל" והיא בת מ"ז )כי טוב( שנה בפטירתה.
מרת חינא רחל ע"ה ,האירה פנים לכל אדם ,מסרה נפשה לחינוך צאצאיה לתורה
וליראת שמים ,והייתה קשורה בכל ליבה ונפשה לרבנו הקדוש נחל נובע מקור חכמה,
רבנו נחמן מברסלב זיע"א.
"לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי" .לולי תורת רבנו הקדוש שעשוע עולם הבא,
אז אבדנו בְּ עָ נְ יֵ ינוּ .גדול שברנו כים ,אך זאת נחמתנו בעניינו ,תורת רבנו הקדוש
שהייתה קשורה לתורתו הקדושה בכל ליבה ונפשה .היום ,מיד בתום ימי השבעה
מבקשים אנו להקדיש תורה זו "ימי חנוכה הם ימי הודאה ..וימי הודאה זה בחינת
שעשוע עולם הבא" ,עם הפירוש היקר "נעימות נצח" השווה לכל נפש ,לעילוי
נשמתה הטהורה .ויהי רצון שזכות רבנו הקדוש וזכות התורה הקדושה הזאת,
"שעשוע עולם הבא" ,שילמדו בע"ה אנשי שלומנו היקרים בכל אתר ואתר ,בעיון
ובבקיאות ,יעמדו לזכותה שתהא נשמתה צרורה בצרור החיים ,ולהתענג וליהנות מזיו
השכינה ,עדי הקיצו ורננו שוכני עפר בביאת משיח צדקנו וכל קדושיו עמו ,צדיקי
הדורות וכל ישראל במהרה בימינו אמן.
בטוחים אנו שיהיו הדברים לנחת רוח ולטובה עצומה לנשמת המנוחה שהייתה
קשורה בכל לבה ונפשה לתורת רבנו הקדוש ,כידוע המעשה דלהלן" :להרב נפתלי בא
בתחילת התקרבותו לרבנו ז"ל ,אחד מעולם העליון ,ובקשו שיאמר לו איזה דבר תורה
ששמע מפיו ,ולפי שהיה תכף לאחר שמעו את התורה המתחלת "כי עיקר החיות
מקבלים מהתפילה" אמר לו הרב נפתלי הדיבור הזה .ובשמעו זאת ,מגדל התלהבותו
ותשוקתו הרים עצמו האיש מהעולם העליון למעלה
למעלה עד שנעלם מאתו .אח"כ סיפר הרב נפתלי זצ"ל
לאדמו"ר את מראה החלום .ענה לו" :וכי אתם סבורים
אשר גם בעולם העליון שומעים את דברי תורתי
כשמעכם כאן; לא כן היא ,שם כששומעין איזה דבור
משמי הוא עניין אחר לגמרי" )השתפכות הנפש נ(.
'בצר הרחבת לי' ,הרחבה בתוך הצרה ,ב"ה השאירה
אחריה זרע ברך ה' הולכים בדרך ה' בדרך תורה ומצוות
בדרך רבנו הקדוש ,שמסרה נפשה לחנכם ולגדלם לתורה
ולמצוות ,וזכתה להשיא שנים מבניה בחייה ולראות מהם
צאצאים יקרים שיחיו .ויהי רצון "מה הכא עומד ומשמש

אף התם עומד ומשמש" ,כפי שעמדה בחייה והתפללה על בניה ובנותיה ,כן תעמוד
גם בעולם הבא ותמליץ טוב בעד ילדיה היקרים .ובפרט על ר' צבי אריה הי"ו ובתה
וחתנה שיזכו להעמיד דורות ישרים מבורכים בדרך התורה והמצוות; על בנה הבה"ח
נחמן יונתן נ"י ועל בנה הבה"ח אביגדור מרדכי נ"י ,שיזכו לעלות במעלות התורה
והחסידות ולהקים בתים נאמנים בישראל; ועל בנותיה היקרות שתחי' שיזכו להנשא
לת"ח הולכים בדרך התורה ובדרך רבנו הקדוש.
ממרום תהיה מליצת יושר עבור יבדלו לחיים טובים ,בעלה ר' דוד יהודה שיחי'.
אביה ,הרה"ח ר' חיים מנחם הי"ו .אמה ,מרת גיטה תחיה .בניה ובנותיה היקרים
שיחיו ,וכל משפחתה.
בעל הנחמות ינחמנו ויאמר די לצרותינו ויקוים "ובלע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים
דמעה מעל כל פנים" אמן ואמן.
החותמים בדמע,
עיר הקודש ירושלים תובב"א,
כ' כסליו תשע"ט
בעלה ,אביה וכל משפחתה

ב
א

יְ ֵמי ֲחנֻ ָּכה ֵהם יְ ֵמי הוֹ ָד ָאהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב' :וְ ָק ְבע ּו ׁ ְשמוֹ נַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָּכה ֵאלּ ּו
לְ הוֹ דוֹ ת וּלְ ַה ֵּלל' וְ כוּ'.
גבא
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א
]ב[

תורה ב – "ימי חנוכה" .רבנו אמר תורה זו בשבת חנוכה ,כ"ח בכסלו תקס"ט .שבת חנוכה
היא אחד משלושת המועדים הקבועים בשנה שבהם נהגו החסידים להתכנס אצל רבנו והוא
היה אומר תורה ארוכה .באותה שבת לא אמר רבנו את כל התורה בבת אחת .צעיר אחד
מהעיירה בראהילוב היה בדרכו לרבנו אבל נאלץ להתעכב בנעמירוב הסמוכה במהלך השבת.
כשהגיע החסיד הזה במוצאי שבת הוסיף רבנו חלק נוסף לתורה שלנו )סעיף ח; וראה הערה קנב(.
רבנו הוסיף לתורה עוד חלק כשלאחר מכן הגיע לשם אחיו ר' יחיאל והאנשים שנסע עמם
)סעיף ו ,ראה הערה קטו( .לאחר מכן ביקש רבנו מהשומעים לשיר את הפסוק "לולי ה'" )תהלים
קכד( .אביו של רבנו ,ר' שמחה ,ביקר שם באותה שבת ,ורבנו רומז גם לכך במהלך התורה
)סעיף ה ,וראה הערה קד; שיח שרפי קדש א-רפב; מגיד שיחות(.
בשנה שלפני כן נסע רבנו ללמברג ,שם נאלץ לבקש מזור למחלת השחפת שתקפה אותו בקיץ
תקס"ז )ראה שיחות הר"ן נ; חיי מוהר"ן קפא( .הרופאים בלמברג יעצו לרבנו שלא לחזור לברסלב,
והזהירו אותו שהנסיעה הארוכה לשם מסכנת את חייו .אולם רבנו לא שעה לאזהרות ,והתורה
שלפנינו היא אל-נכון מעין קרבן תודה ,ורבנו מבטא בה את ההודיה לה' על ששב בשלום
לביתו )חיי מוהר"ן פ; פרפראות לחכמה; מגיד שיחות(.
התורה שלנו דנה בנושא העיקרי שלה ,תיקון הדיבור ,בהקשרים הבאים :דיבור של הלל
והודיה לה' )סעיף א(; לימוד תורה )סעיף ב(; האמת המאירה את ארבעת סוגי הדיבור )סעיף ד(;
לשון הקודש )סעיף ה(; הכוח לשנות את הטבע )סעיף ו( .נושאים חשובים אחרים בתורה שלנו
הם תענוג עולם-הבא )סעיף א(; לימוד הלכה )סעיף ב(; ייסורים ,צער הלידה וצדקה )סעיף ג(;
שלוש מדרגות האמת ובני זוג )סעיף ד(; שבת ושמחה )סעיף ה(; אחדות מתוך ריבוי )סעיף ו(;
וחנוכה )סעיף ז(.

יְ ֵמי ֲחנֻ כָּ ה ֵהם יְ ֵמי הוֹ ָד ָאה,
רבנו אמר תורה זו בחנוכה ,וזו כמובן הסיבה שהוא מזכיר את החג בפתח התורה ,אף על פי
שהוא מעמיק בנושא רק לקראת סוף התורה ,בסעיף ז .בדומה לכך ,ההערות שלפנינו מדברות
על חנוכה בהקשר של הנושאים בסעיף הראשון שלנו ,אך ישובו ויעסקו בחנוכה רק כאשר
ישוב רבנו לדבר עליו בפירוש ,בסוף התורה.

כְּ מוֹ ֶשׁכָּ תוּב' :וְ ָק ְבעוּ ְשׁמוֹנַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ כָּ ה ֵאלּוּ לְ הוֹדוֹת וּלְ ַהלֵּ ל' וְ כוּ'.
]ג[

לאחר שכבשו החשמונאים את ירושלים חזרה מידי הכובש היווני ,הם חנכו מחדש את בית-
המקדש והדליקו מחדש את המנורה באמצעות שמן מתוך פך קטן .הפך היה אמור להספיק
ליום אחד על-פי גודלו אבל הספיק לשמונה ימים .בשנה שלאחר מכן קבעו חכמים את
שמונת ימי החנוכה כחג לדורות ,שבו מודים ומהללים את ה' על הנסים שהוא עשה לאבותינו
)שבת כא ,ב( .הם קבעו לומר הלל בכל אחד מימי החנוכה )ההלל הוא מזמורי תהלים קיג–קיח; ראה

ו

ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ב סעיף א • עם פירוש נעימות נצח

ימי הוֹ ָד ָאה זֶ ה ְּב ִחינַ ת ׁ ַש ֲﬠ ׁשו ַּﬠ עוֹ לָ ם ַה ָּבאִּ ,כי זֶ ה ִע ַּקר ׁ ַש ֲﬠ ׁשו ַּﬠ עוֹ לָ ם
וִ ֵ
ַה ָּבא – לְ הוֹ דוֹ ת וּלְ ַה ֵּלל לִ ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל יִ ְת ָּב ַר ְך וּלְ ַה ִּכיר אוֹ תוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך,
ׁ ֶש ַﬠל־יְ ֵדי־זֶ ה ְסמ ּו ִכים ו ְּקרוֹ ִבים ֵאלָ יו יִ ְת ָּב ַר ְךִּ ,כי ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ּיוֹ ְד ִעין
ו ַּמ ִּכ ִירין אוֹ תוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך ְּביוֹ ֵתרְ ,סמו ִּכים ֵאלָ יו ְּביוֹ ֵתר.
ד

1

ה

שולחן ערוך או"ח תרפג :א( ,וגם חיברו את קטע התפילה המתחיל "על הנסים" כדי לאמרו בתוך
תפילת העמידה ובברכת המזון )ראה שולחן ערוך או"ח תרפב :א(" .על הנסים" חותם" :וְ ָק ְבעוּ
ְשׁמוֹנַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ כָּ ה ֵאלּוּ לְ הוֹדוֹת וּלְ ַהלֵּ ל לְ ִשׁ ְמַ הגָּ דוֹל".
מובא בקבלה שחג החנוכה ,על שמונת ימיו ,מקביל לספירה השמינית ,ספירת הוד )פרי עץ
חיים שער חנוכה ד; ראה נספח :סדר עשר הספירות(' .הוד' פירושו 'הדר' או 'זוהר' ,אבל גם 'הודיה'.
חג החנוכה ,הוד ,נקבע אם כן כימי הלל והודיה לה' יתברך .האר"י הקדוש מלמד שהכוונות
הפנימיות של חנוכה עוסקות בהמשכת אור ספירת הבינה )פרצוף אמא( אל שש הספירות
המרכיבות את פרצוף זעיר-אנפין ,שם האור בונה את הפרצוף האחרון ,פרצוף המלכות-נוקבא,
ולאחר כן האור נשפע לשם )פרי עץ חיים שם( .על-פי הקבלה ,האור היורד מן הספירות
העליונות לתחתונות שב לאחר מכן למקורו .בשעת חזרתו הוא עובר דרך כל אחת מהספירות.
מנקודת מבט זו ,ספירת הבינה היא השמינית מלמטה.

וִ י ֵמי הוֹ ָד ָאה זֶ ה בְּ ִחינַ ת ַשׁ ֲעשׁוּעַ עוֹלָ ם ַהבָּ א ,כִּ י זֶ ה עִ ַקּר ַשׁ ֲעשׁוּעַ עוֹלָ ם ַה ָבּא – לְ הוֹדוֹת
וּלְ ַהלֵּ ל לִ ְשׁמוֹ ַהגָּ דוֹל יִ ְתבָּ ַר
]ד[

רבנו מקשר כעת את ההודיה ,עניינו של החנוכה ,עם התענוג והשעשוע שצפוי לצדיקים
בעולם-הבא .בניגוד לתענוג הגשמי שאנו מקבלים מן העולם-הזה ,רבנו מלמד שהתענוג של
עולם-הבא הוא "להודות ולהלל לשמו הגדול יתברך" .בקבלה ,העולם-הבא מקביל לספירת
הבינה )ראה ליקוטי מוהר"ן ח"א נד :א והערות ז–ח( .אור העולם-הבא ,בינה ,מאיר את החנוכה –
דהיינו הלל והודיה לה' .ואכן ,ככל שאנו מודים ומהללים לה' בעולם-הזה ,כך אנו מתמלאים
באור עליון זה.

וּלְ ַהכִּ יר אוֹתוֹ יִ ְתבָּ ַרֶ ,שׁעַ ל־יְ ֵדי־זֶ ה ְסמוּכִ ים וּ ְקרוֹבִ ים ֵאלָ יו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י כָּ ל ַמה ֶשּׁיּוֹ ְדעִ ין
וּ ַמכִּ ִירין אוֹתוֹ יִ ְתבָּ ַר בְּ יוֹ ֵתרְ ,סמוּכִ ים ֵאלָ יו בְּ יוֹ ֵתר.
]ה[

בכתב היד" :ולדעת ולהכיר אותו יתברך ,שעל-ידי-זה סמוכים וקרובים אליו יתברך .כי כל
מה שיודעין ומכירין אותו יתברך ביותר ,סמוכין וקרובין אליו ביותר" .דיברנו על להודות
לה' ,להלל אותו ,וכעת רבנו מוסיף מושג שלישי :להכיר אותו יתברך .בפסקה הבאה יבאר
רבנו הכרה זו כ'דעת' ,דעת אלקים וההתקשרות אליו שתהיה נחלת הכול לעתיד לבוא .כמו
ביחסים בין בני-אדם ,שבהם בדרך כלל ככל שאדם יודע ומכיר את זולתו כך הוא קרוב אליו,
כך ככל שאנו מכירים יותר את ה' אנו נעשים קרובים אליו .ככל שהדעת של אדם גדולה יותר,
כך גדולה יכולתו להיכלל באחדות הפשוטה של ה' )תורת נתן א( .וככל שאדם מתקרב יותר
לה' ,כך הוא מכיר יותר בטובה הרבה שה' משפיע על הבריאה ,והוא מרגיש יותר צורך לבטא
הכרה והודיה זו אליו יתברך .כשאדם חווה את התשוקה להודות לה' ,הוא חווה את תענוג
העולם-הבא.

ז
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ִּכי ׁ ְש ָאר ָּכל ַה ְ ּד ָב ִרים יִ ְת ַּב ּ ְטל ּו לֶ ָﬠ ִתיד ֻּכ ָּלםִּ ,ב ְב ִחינַ ת'ָּ :כל ַה ָ ּק ְר ָּבנוֹ ת
ְּב ֵטלִ ין ,חוּץ ִמ ָ ּק ְר ַּבן ּתוֹ ָדה'ֶ ׁ ,שלּ ֹא יִ ׁ ּ ָש ֵאר לֶ ָﬠ ִתידַ ,רק ְּב ִחינַ ת ּתוֹ ָדה
"כי ָמלְ ָאה
וְ הוֹ ָד ָאה ,לְ הוֹ דוֹ ת וּלְ ַה ֵּלל וְ לָ ַד ַﬠת אוֹ תוֹ יִ ְת ָּב ַר ְךְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבִּ :
ָה ָא ֶרץ ֵ ּד ָﬠה ֶאת ה' ַּכ ַּמיִ ם לַ ָ ּים ְמ ַכ ִּסים"ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ָּכל ׁ ַש ֲﬠ ׁשו ַּﬠ עוֹ לָ ם ַה ָּבא.
ו

ז

1

ח

ר' נתן מוסיף שהדרך הטובה ביותר לאדם להתקרב לה' היא להודות ולשבח אותו שוב ושוב.
ככל שאנו מודים לה' על החסדים שהוא השפיע עלינו ,כך אנו מביאים אותו לתוך חיינו .ואז
אנחנו מתקרבים אליו עוד יותר ומרגישים דחף להרבות תודה )ליקוטי הלכות כבוד רבו ג :ג(.
חשוב לציין כאן שבכל פעם שאנו מוסיפים להודות לה' ,אנו מקבלים דעת נוספת ,וכתוצאה
מכך מתקרבים אליו יתברך עוד יותר .מכאן שתענוג עולם-הבא שאנו חווים בהתאם לכך גדל
וגדל בלי הרף.

כִּ י ְשׁ ָאר כָּ ל ַה ְדּבָ ִרים יִ ְתבַּ ְטּלוּ לֶ עָ ִתיד כֻּ לָּ ם ,בִּ בְ ִחינַ ת' :כָּ ל ַה ָקּ ְרבָּ נוֹת בְּ ֵטלִ ין ,חוּץ ִמ ָקּ ְרבַּ ן
תּוֹ ָדה' )ויקרא רבה ט ,ז; כז ,יב עיין שם(,
]ו[ המדרש מלמד שלעתיד לבוא ,מבין כל הקרבנות השונים שמובאים בבית-המקדש ,רק קרבן
תודה ימשיך להיות מוקרב .הקרבנות הבאים לכפר על חטאים – עולה ,חטאת ואשם –
יתבטלו .לעתיד לבוא ,אחרי שמשיח יתקן את העולם כולו ,לא יהיו צורך בקרבנות אלה .רק
קרבן תודה יובא ,לבטא את הכרת הטוב שלנו לה'.
לדעת חלק מהמפרשים ,קרבן שלמים דומה במהותו לקרבן תודה ולכן גם הוא יישאר לעתיד
לבוא .אחרים סבורים שכיוון שקרבן השלמים נועד לחולל שלום ,והוא לא יחסר לעתיד
לבוא ,גם קרבן זה לא יהיה נצרך עוד .היפה תואר )שם ד"ה וקרבן תודה( מציין שביטול הקרבנות
העתידי חל רק על קרבנות יחיד ,ולא על קרבנות ציבור ,כמו קרבן התמיד וקרבן מוסף .רוב
קרבנות המוסף כוללים קרבן חטאת .מדוע יהיה צורך בקרבנות חטאת לעתיד לבוא ,כאשר
יתקיים )תהלים קד לה(" :יִ ַתּמּוּ ַח ָטּ ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ"? התשובה היא שהמילה 'חטאת' מתפרשת
לא רק כ'חטא' אלא גם כ'חיסרון' או 'החטאה' )ראה מלכים א' א כא( .לעתיד לבוא יקריבו בני-
האדם את קרבן החטאת הציבורי כדי לפצות על החיסרון הרוחני שהם חווים .הם יביאו את
קרבנם כדי להתקרב באמצעותו לה' )ראה בהערה הבאה(.

ֶשׁא יִ ָשּׁ ֵאר לֶ עָ ִתידַ ,רק בְּ ִחינַ ת תּוֹ ָדה וְ הוֹ ָד ָאה ,לְ הוֹדוֹת וּלְ ַהלֵּ ל וְ לָ ַדעַ ת אוֹתוֹ יִ ְתבָּ ַר,
]ז[

בכתב היד" :היינו שלא יישאר לעתיד מכל ההתקרבות רק קרבן תודה היינו ההתקרבות של
תודה והודאה להודות והלל ולדעת ולהכיר אותו יתברך" .המילה קרבן היא מלשון התקרבות,
מפני שזו עיקר מטרת הקרבן ,להשיג קרבת ה' .ראה גם ליקוטי מוהר"ן ח"א יד :ח שם רבנו
מלמד שמטרת הקרבן היא לקרב את העולמות לשלמותם.

כְּ מוֹ ֶשׁכָּ תוּב" :כִּ י ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֵדּעָ ה ֶאת ה' כַּ ַמּיִ ם לַ יָּ ם ְמכַ ִסּים"ֶ ,שׁזֶּ ה כָּ ל ַשׁ ֲעשׁוּעַ
עוֹלָ ם ַהבָּ א.
]ח[ בליקוטי מוהר"ן ח"א כב :יא רבנו מלמד" :ועיקר הידיעה יהיה לעתיד ,כמו שכתוב )ישעיה
יא ט(' :כי מלאה הארץ דעה' ומחמת הדעת לא יחסר כל טוב ,ויהיה כולו טוב" .גילוי

האלוקות שיאפיין את העולם-הבא יביא דעת ומודעות אלוקית אחדותית לכל הנבראים .דעת

ח

ב
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ּו ְב ִחינַ ת ּתוֹ ָדהֶ ׁ ,שהוּא ׁ ַש ֲﬠ ׁשו ַּﬠ עוֹ לָ ם ַה ָּבא ,זֶ ה ְּב ִחינַ ת ֲהלָ כוֹ תִּ ,כי
מדִּ ,ב ְפ ָרט ִמי ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה לְ ַח ֵ ּד ׁש ָּב ֶהם ,זֶ ה ְּב ִחינַ ת
ַה ֲהלָ כוֹ ת ׁ ֶש ּזוֹ ִכין לִ לְ ֹ
ׁ ַש ֲﬠ ׁשו ַּﬠ עוֹ לָ ם ַה ָּבאִּ ,ב ְב ִחינַ ת'ָּ :כל ַה ׁ ּשוֹ נֶ ה ֲהלָ כוֹ ת ְּב ָכל יוֹ םֻ ,מ ְב ָטח לוֹ
יﬠה,
ש ֶכל וִ ִיד ָ
ׁ ֶשה ּוא ֶּבן ָהעוֹ לָ ם ַה ָּבא'ִּ .כי ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵ ּד ׁש ֲהלָ ָכה ,נִ ְת ַח ֵ ּד ׁש ֵ ׂ
וְ ַה ַ ּד ַﬠת הוּא ִע ַּקר ׁ ַש ֲﬠ ׁשו ַּﬠ עוֹ לָ ם ַה ָּבא ַּכ ַ ּנ"ל.
ט

י

יא

1

זו תהיה התענוג והשעשוע של העולם-הבא ,כיוון שלדעת את ה' פירושו לשבח אותו
ולהודות לו ,וכך להתקרב אליו .קרבה זו תגרום לו יתברך לגלות אלוקותו עוד יותר – עד
ש"מלאה הארץ דעה את ה'" .רבנו מלמד כאן שעל-ידי התקרבות לה' – הודיה ,שבח ,דעת
אלקים והכרתו – אפשר לחוות את תענוג העולם-הבא אפילו כאן בעולם-הזה.
עד כאן :אפשר לחוות בעולם-הזה את תענוג עולם-הבא ,דהיינו דעת אלקים ,על-
ידי הלל והודיה לה'.

ב

וּ ְב ִחינַ ת תּוֹ ָדהֶ ,שׁהוּא ַשׁ ֲעשׁוּעַ עוֹלָ ם ַה ָבּא ,זֶ ה בְּ ִחינַ ת ֲהלָ כוֹת,

]ט[

לאחר שקישר רבנו בין הודיה ובין תענוג העולם-הבא ,הוא מוסיף כאן שתודה היא גם בחינת
לימוד הלכה .כפי שנלמד ,מטרת הלימוד הזה היא לקבוע את פסקי ההלכה .הזוהר מלמד שה'
והתורה חד הם )זוהר ח"ג עג ,א( .כשאדם יודע ומבין את התורה ברמה שמאפשרת לו לפסוק
הלכה לאמיתה ,פירוש הדבר שהוא זכה להשיג דעת שכפי שהתבאר בסוף ההערה הקודמת
היא הכרת אלוקות האחדותית )ראה גם זוהר ח"ג רלח ,ב(.

כִּ י ַה ֲהלָ כוֹת ֶשׁזּוֹכִ ין לִ לְ ֹמד ,בִּ פְ ָרט ִמי ֶשׁזּוֹכֶ ה לְ ַח ֵדּשׁ בָּ ֶהם,
]י[

המקור העיקרי להלכה הוא התורה שבעל-פה ,בפרט כפי שהיא התגבשה על-ידי חכמי
המשנה ,התנאים ,והתבררה על-ידי חכמי הגמרא ,האמוראים .ממשיכיהם בדורות הבאים,
הגאונים והפוסקים ,עסקו בסידור ההלכות במערכות מאורגנות ,עד ליצירת השולחן ערוך
על-ידי רבי יוסף קארו לפני חמש מאות שנה .מי שבקי היטב בכל המקורות הללו יכול לחדש
בהלכה .אם תופנה אליו השאלה האם דבר או מעשה מסוים הוא מותר או אסור ,הוא יוכל
לענות עליה על-פי ההלכות שמפורטות בספרי הפוסקים ,או ,אם הוא מוסמך לכך ,לפסוק
הלכה בעצמו .הפרפראות לחכמה ומי הנחל מציינים שניהם שהמטרה העיקרית של לימוד
התורה שבעל-פה היא להגיע למסקנתה המעשית ,כלומר לפסק ההלכה .פסק ההלכה משקף
את ההסכמה הכללית של שיטות שונות ,ובו נפגשות דעות שהיו קודם לכן נפרדות
ומחולקות .כיוון שכך ,ההלכה מסמלת את האחדות האלוקית הפשוטה בעולם זה של ריבוי
ושל שונות )העניין יתבאר להלן ,סעיף ו(.
חידושים בהלכה יכולים להיות גם ביאורים עמוקים של המשמעות רוחנית והמוסרית של
ההלכות לחיי היום-יום שלנו .ביאוריו של ר' נתן בליקוטי הלכות ממחישים היטב חידושים
מסוג זה.

זֶ ה בְּ ִחינַ ת ַשׁ ֲעשׁוּעַ עוֹלָ ם ַה ָבּא ,בִּ בְ ִחינַ ת )נדה עג ,א(' :כָּ ל ַהשּׁוֹנֶ ה ֲהלָ כוֹת ְבּכָ ל יוֹם,
ֻמבְ ָטח לוֹ ֶשׁהוּא בֶּ ן ָהעוֹלָ ם ַהבָּ א' .כִּ י כְּ ֶשׁנִּ ְת ַח ֵדּשׁ ֲהלָ כָ ה ,נִ ְת ַח ֵדּשׁ ֵשׂכֶ ל וִ ִידיעָ ה ,וְ ַה ַדּעַ ת
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ט

יכין לְ הוֹ דוֹ ת'ּ ְ ,ד ַהיְ נ ּו ּתוֹ ָדהֶ ׁ ,ש ֵהם ְמפ ָֹר ׁ ִשין
וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת'ַ :א ְר ָּב ָﬠה ְצ ִר ִ
"מי ָח ָכם וְ יִ ׁ ְש ָמר ֵא ֶּלה וְ יִ ְת ּבוֹ נְ נ ּו ַח ְס ֵדי ה'".
ְּב ִמזְ מוֹ ר ק"זֶ ׁ ,ש ִּס ֵ ּים ְּבסוֹ ָפםִ :
"ח ְס ֵדי ה'" זֶ ה ְּב ִחינַ ת ֲהלָ כוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה:
ַ
ָּ'כל ַה ּמוֹ נֵ ַﬠ ַּתלְ ִמידוֹ ִמ ְּל ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ְּ ,כ ִאלּ ּו מוֹ נֵ ַﬠ ִמ ֶּמנּ ּו ֶח ֶסד'ֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לַ ָּמס
יב

יג

1

הוּא עִ ַקּר ַשׁ ֲעשׁוּעַ עוֹלָ ם ַהבָּ א כַּ נַּ "ל.
]יא[

הלכה מלשון הליכה .כשאם לומד הלכות מדי יום והולך בדרכיהן הוא יזכה בוודאי לגמול
ולשעשוע של העולם-הבא )פירוש הבונה על עין יעקב נידה שם( .רבנו מוסיף כאן שלימוד תורה
יומי מביא תובנה ודעת אלקים עמוקים יותר – דהיינו תענוג העולם-הבא – ולכן הוא דומה
להודיה לה'.
במקום אחר רבנו מדגיש את חשיבות לימוד ההלכה והצורך לקבוע לכך עתים מדי יום )שיחות
הר"ן כט(:
מּוּדים.
יוֹתר ִמכָּ ל ַהלִּ ִ
פּוֹס ִקים ִהזְ ִהיר ְמאֹד ְמאֹד ְבּ ֵ
וְ עַ ל לִ מּוּד ַה ְ
ֹאשׁם עַ ד סוֹפָ ם כַּ ֵסּ ֶדרִ .אם יָ כוֹל לִ לְ מֹד כָּ ל
"שׁלְ ָחן־עָ רוּ "כֻּ לָּ ם ֵמר ָ
וְ ָראוּי לִ לְ מֹד כָּ ל ָה ַא ְר ָבּעָ ה ֻ
רוּשׁים ַהגְּ דוֹלִ ים ַמה טוֹב .וְ ִאם לָ או עַ ל־כָּ ל־פָּ נִ ים יִ לְ ַמד כָּ ל
ָה ַא ְר ָבּעָ ה ֻשׁלְ ָחן־עָ רוּ עִ ם כָּ ל ַה ֵפּ ִ
"שׁלְ ָחן־עָ רוַּ "ה ְקּ ַטנִּ ים...
ָה ַא ְר ָבּעָ ה ֻ
פּוֹס ִקים ,וְ א יַ ֲעבֹר .וְ ַאף ִאם הוּא ָאנוּס וְ ֵאין
וְ ָא ַמרֶ :שׁכָּ ל ִאישׁ יִ ְשׂ ְר ֵאלִ י ְמ ֻחיָּ ב לִ לְ מֹד ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם ְ
"שׁלְ ָחן־עָ רוְּ "בּ ֵאיזֶ ה ָמקוֹם ֶשׁהוּאֲ ,אפִ לּוּ ֶשׁא ִבּ ְמקוֹמוֹ
לוֹ פְּ נַ אי ,יִ לְ ַמד עַ ל־כָּ ל־פָּ נִ ים ֵאיזֶ ה ְסעִ יף ֻ
"שׁלְ ָחן־עָ רוְּ "בּכָ ל יוֹם וָ יוֹם כָּ ל יְ ֵמי
עוֹמד עַ ָתּה ְבּ ֻשׁלְ ָחן־עָ רוּ .כִּ י ָצ ִרי לִ לְ מֹד ֵאיזֶ ה ִדּין ְבּ ֻ
ֶשׁהוּא ֵ
ַחיָּ יו.
"שׁלְ ָחן־עָ רוִּ "מ ֵדּי יוֹם ְבּיוֹמוֹ וּכְ ֶשׁיִּ גְ מֹר וִ ַיסיֵּ ם ָה ַא ְר ָבּעָ ה
וּכְ ֶשׁ ֵאינוֹ ָאנוּס יִ לְ ַמד כְּ ֵס ֶדר כָּ ל ָה ַא ְר ָבּעָ ה ֻ
"שׁלְ ָחן־עָ רוּ "יַ ֲחזֹר וְ יַ ְת ִחיל לְ לָ ְמ ָדם כְּ ֵס ֶדר .וְ כֵ ן יִ נְ ַהג כָּ ל יְ ֵמי ַחיָּ יו.
ֻ

על-ידי לימוד זה אדם מקיים את מאמר חז"ל" :כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא
בן העולם הבא".

וְ זֶ ה בְּ ִחינַ ת )ברכות נד ,ב('ַ :א ְרבָּ עָ ה ְצ ִריכִ ין לְ הוֹדוֹת'ְ ,דּ ַהיְ נוּ תּוֹ ָדה,
]יב[

מזמור קז בתהלים מדבר על ארבע קטגוריות של אנשים שמחויבים להודות לה' על הצלתם
מצרה – הולכי מדבריות ,שבויים ,חולים מסוכנים ,והנוסעים בים .ארבעה מקרים אלה
מייצגים בעיני ההלכה כל מצב שהייתה בו סכנת חיים ,ויש לברך ברכת הגומל על היציאה
ממנה )ראה שולחן ערוך או"ח ריט :א( .כשעמד בית-המקדש על מכונו ,ארבעה אלה היו חייבים
להביא קרבן תודה )רש"י ויקרא ז יב( .בליקוטי מוהר"ן ח"א קסג )וראה הערה ל שם( ,רבנו מפרש
שבאופן עמוק יותר ,הדבר רומז ליציאה מהמצוקות והקשיים של הנפש .זהו טעם המנהג
החסידי ,שנוסד על-ידי הבעל-שם-טוב ,לומר את מזמור קז בתפילת מנחה של ערב שבת,
קודם כניסת השבת .בשעה זו הנשמה עולה מן המצר של ימי החול ועולם-הזה לחוש את
טעם העולם-הבא )ראה הרקיע השביעי :שבת עם רבי נחמן מברסלב ,מכון נחלת צבי עמ'  ;56ראה גם להלן
הערה צד(.

"מי ָחכָ ם וְ יִ ְשׁ ָמר ֵאלֶּ ה וְ יִ ְתבּוֹנְ נוּ ַח ְס ֵדי ה'".
ֶשׁ ֵהם ְמפֹ ָר ִשׁין ְבּ ִמזְ מוֹר ק"זֶ ,שׁ ִסּיֵּ ם בְּ סוֹפָ םִ :

י
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ֵמ ֵר ֵﬠה ּו ָח ֶסד";
וְ ׁ ִש ּמו ּׁש ֲח ָכ ִמים זֶ ה ְּב ִחינַ ת ֲהלָ כוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְּב ִחינַ תַ :
"ח ְס ֵדי ָ ּדוִ ד" –
יד

1
"ח ְס ֵדי ה'" זֶ ה בְּ ִחינַ ת ֲהלָ כוֹת ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָא ְמרוּ ַרבּוֹ ֵתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ ְב ָרכָ ה )כתובות צו ,א(' :כָּ ל
ַ
ַהמּוֹנֵ עַ ַתּלְ ִמידוֹ ִמלְּ ַשׁ ְמּשׁוֹ ,כְּ ִאלּוּ מוֹנֵ עַ ִמ ֶמּנּוּ ֶח ֶסד'ֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )איוב ו יד(" :לַ ָמּס ֵמ ֵרעֵ הוּ
ָח ֶסד";
]יג[

פשט הפסוק הוא :מדוע רעי מונע ממני חסד .הכוונה לאליפז ,שלא גילה שום אהדה לסבלו
של איוב .חז"ל למדים מפסוק זה שרב שאיננו מעניק לתלמידו הזדמנות לשמש אותו ,מונע
ממנו חסד .כל רב ,ולמעשה כל אדם כשר ,מחויב להדריך את תלמידיו ולאפשר להם לשרת
אותו לצפות בהליכותיו ,וכך ילמדו כיצד ליישם את דרכה של תורה ולהבחין בין רע לטוב.
המפרשים מציינים שהשימוש שהגמרא מדברת עליו הוא היכולת ללמוד ממורה צדיק
ולצפות בו בשעה שהוא פוסק הלכה או קובע דעת תורה )ראה עץ יוסף שם( .כשמונעים
הזדמנות שכזו מן התלמיד ,כאילו מונעים ממנו חסד )ראה גם ליקוטי מוהר"ן ח"א ס :ו והערה קעז(.
בהקשר של התורה שלנו ,רבנו מביא מאמר חז"ל זה המקביל בין חסד להלכה ,כדי ללמוד
ממנו ש"חסדי ה'" האמור בפסוק מרמז להלכה ,וממילא גם ההודיה על חסדים אלה .מכאן
שתודה היא בחינת הלכות ,כפי שלימד רבנו בפתח הסעיף.

"ח ְס ֵדי ָדּוִ ד"
וְ ִשׁמּוּשׁ ֲחכָ ִמים זֶ ה ְבּ ִחינַ ת ֲהלָ כוֹתֶ ,שׁ ֵהם בְּ ִחינַ ת )ישעיה נה ג(ַ :
]יד[

על-פי הקבלה ,התורה שבעל-פה מקבילה לספירת המלכות )תיקוני זוהר הקדמה דף יז ,א( .דוד
המלך ,המגלם את מידת המלכות ,קשור לפיכך עם התורה שבעל-פה )ליקוטי מוהר"ן ח"א יב :ו
הערה קי; ראה גם נספחים :הפרצופים; שבעת הרועים( .לאחר שלמדנו שהלכות הן החסד שאדם
מקבל על-ידי שימוש רבו וצפייה בו ,רבנו מוסיף כאן שמשום כך פסקי ההלכה מכונים
"חסדי דוד" .כעת ילמד רבנו כיצד הדבר קשור לתענוג העולם הבא.
הקישור בין הלכות וחסד עשוי לעורר תמיהה .בדרך כלל ,ספירת החסד מייצגת נתינה ללא
גבול ואהבה ללא תנאי .הלכות ,לעומת זאת ,מגבילות ומגדירות את מה שמותר וראוי
לעשות .כיון שכך הן מסמלות צמצום ,התניה והגבלה ,תכונות הקרובות יותר לספירת
הגבורה ,שהיא הניצבת מול ספירת החסד באילן הספירות .כדי להבין טוב יותר מדוע רבנו
מקשר את ההלכות לחסד ,תחילה ל"חסדי ה'" ואז ל"חסדי דוד" ,עלינו להבין שכל ספירה
מורכבת בעצמה מתת-ספירות .ספירת החסד למשל עשויה מספירות חסד ,גבורה ,תפארת וכן
הלאה .גם גבורה מורכבת מספירות חסד ,גבורה ,תפארת וכן הלאה .כך גם ביחס למידה
הפנימית של כל ספירה .חסד ואהבה אמיתיים כוללים מרכיבים של גבורה ,תפארת וכן
הלאה .גבורה אמיתית כוללת מרכיבים של חסד ,תפארת וכן הלאה )לרשימה שלמה של הספירות
והמידות הפנימיות שלהן ראה נספח :הספירות ואיברי הגוף( .המהות הפנימית של כל הלכות התורה
היא בוודאי חסד ,כפי שביאר רבנו .אולם נתינה ללא גבולות גורמת לנזק יותר מתועלת
)למשל כשאדם נותר מרושש לאחר שנתן צדקה יותר מכפי יכולתו ,או כשאהבתו לילדיו
מונעת ממנו להחדיר בהם משמעת( .כדי שהחסד יועיל ,הוא צריך להיות מדוד ומוגבל –
דהיינו ממוזג עם התכונות של ספירת הגבורה .מי שמוסמך לפסוק הלכה מיישם את המיזוג
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יא

ׁ ֶש ֲהלָ ָכה ְּכמוֹ תוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה" :וַ ה' ִע ּמוֹ " –
ֶׁ
'ש ֲהלָ ָכה ְּכמוֹ תוֹ ' .וְ זֶ ה ּו" :וַ ה' ִע ּמוֹ "ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָּסמו ְּך וְ ָקרוֹ ב לְ ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְך,
ְּב ִחינַ ת ׁ ַש ֲﬠ ׁשו ַּﬠ עוֹ לָ ם ַה ָּבאֶ ׁ ,שהוּא ְּב ִחינַ ת ֲהלָ כוֹ ת ַּכ ַ ּנ"ל.
טו

טז

ו ִּב ׁ ְש ִביל זֶ ה ְמ ֻכ ָ ּנה ַה ּתוֹ ָדה ְּב ׁ ֵשם ֲהלָ ָכהִּ ,כי ּתוֹ ָדה ְמ ִב ִיאין ְּכ ׁ ֶשיוֹ ְצ ִאין
ִמצָּ ָרהִּ ,כי ְּכ ׁ ֶשנוֹ ְפלִ ין לְ ֵאיזֶ ה ּו ָצ ָרהַ ,חס וְ ׁ ָשלוֹ םֲ ,אזַ י ִע ַּקר ַהצָּ ָרה ַּב ֵּלבִּ ,כי
יז

יח

1

הזה .כיוון שההלכות הן חסד אמיתי ,הן כוללות גם מרכיבים של התנייה והגבלה ,ולכן נכון
יותר לתארן כ'חסד בעל גבולות'.

'שׁ ֲהלָ כָ ה
– ֶשׁ ֲהלָ כָ ה כְּ מוֹתוֹ ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָא ְמרוּ ַרבּוֹ ֵתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ בְ ָרכָ ה" :וַ ה' עִ מּוֹ" – ֶ
כְּ מוֹתוֹ'.
]טו[

מסופר בספר שמואל שכאשר חיפשו למלך שאול מישהו שינגן בכינור וירגיע את הרוח הרעה
אמר ִהנֵּ ה
שלו ,המליץ אחד המשרתים על דוד בן ישי )שמואל א' טז יח(" :וַ יַּעַ ן ֶא ָחד ֵמ ַהנְּ עָ ִרים וַ יֹּ ֶ
ָר ִא ִיתי בֵּ ן לְ יִ ַשׁי בֵּ ית ַהלַּ ְח ִמי יֹ ֵדעַ נַ גֵּ ן וְ גִ בּוֹר ַחיִ ל וְ ִאישׁ ִמלְ ָח ָמה וּנְ בוֹן ָדּ ָבר וְ ִאישׁ תּ ַֹאר וַ ה' עִ מּוֹ".
על כך אומרת הגמרא )סנהדרין צג ,ב(" :אמר רב יהודה אמר רב' :וה' עמו' – שהלכה כמותו
בכל מקום" .ההלכות שדוד המלך פסק התקבלו על דעת כולם .לכן בהקשר שלנו דוד המלך
מסמל הלכה – ולכן "חסדי ה'" הם הם "חסדי דוד" )ראה בהערה הבאה( .דוד המלך חיבר גם את
ספר תהלים ,ולכן הוא המופת להודיה ולשבח לה' ,שרבנו קישר לעיל להלכה.

וְ זֶ הוּ" :וַ ה' עִ מּוֹ"ַ ,היְ נוּ ֶשׁ ָסּמוּ וְ ָקרוֹב לְ ַה ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,בְּ ִחינַ ת ַשׁ ֲעשׁוּעַ עוֹלָ ם ַהבָּ א,
ֶשׁהוּא בְּ ִחינַ ת ֲהלָ כוֹת כַּ נַּ "ל.
]טז[

זהו עומק הביטוי "וה' עמו" ,מלמד רבנו .ה' קרוב וסמוך למי שלומד הלכה .כמו דוד המלך,
כשאדם לומד את ספרי הפוסקים ,אזי "הלכה כמותו" – דהיינו הוא משיג דעת ומקיים
"ויתבוננו חסדי ה'" ,וכך חווה את התענוג ואת השעשוע של העולם-הבא .בדוד המלך הדבר
התקיים כידוע ,שהרי הוא היה )שמואל ב' כג א( "נְ עִ ים זְ ִמרוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל" וחיבר את ספר תהלים,
ובכך הרווה את ה' בתהילות ותודות ,שהן עצמן תענוג העולם הבא )ראה סעיף א(.

וּ ִב ְשׁ ִביל זֶ ה ְמכֻ נָּ ה ַהתּוֹ ָדה ְבּ ֵשׁם ֲהלָ כָ ה,
]יז[

עד כה רבנו לימד שתענוג העולם-הבא מקביל הן להודיה ושבח לה' והן להלכות – תפילה
ולימוד .מכאן ועד סוף הסעיף רבנו ילמד שתודה והלכה הן למעשה דבר אחד .רבנו יפתח
רעיון זה עוד יותר בסעיף הבא ,וילמד שהן התודה והן ההלכה קשורות למושג תולדה,
ולפסוק הפתוח את מזמור ק בתהלים " ִמזְ מוֹר ְלתוֹ ָדה ָה ִריעוּ לַ ה' כָּ ל ָה ָא ֶרץ".

כִּ י תּוֹ ָדה ְמבִ י ִאין כְּ ֶשׁיוֹ ְצ ִאין ִמ ָצּ ָרה,
]יח[

כדי להוכיח שתודה והלכה הן עניין אחד ,רבנו שב אל מאמר הגמרא ביחס לארבעה שצריכים
להודות על שניצלו מצרה .כמבואר בהערה יב ,בזמן המקדש מי שניצל מצרה היה חייב
להביא קרבן תודה .בזמן שאין מקדש הדבר מיתרגם לתפילות הודיה וברכת הגומל.

יב
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ַה ֵּלב יוֹ ֵד ַﬠ ּו ַמ ְר ִ ּגי ׁש ַהצָּ ָרה ְּביוֹ ֵתרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב" :לֵ ב יוֹ ֵד ַﬠ ָמ ַּרת נַ ְפ ׁשוֹ ",
"ה ֵּלב ֵמ ִבין" ,וְ ַﬠל ֵּכן הוּא ַמ ְר ִ ּג ׁיש ַהצָּ ָרה ְּביוֹ ֵתר.
ִּכי ַ

יט

כ

וַ ֲאזַ יִּ ,ב ׁ ְש ַﬠת ַהצָּ ָרהִ ,מ ְת ַּכ ְ ּנ ִסים ָּכל ַה ָ ּד ִמים וְ עוֹ לִ ים ֶאל ַה ֵּלב; ְּכמוֹ ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ָצ ָרה ְּב ֵאיזֶ ה ּו ָמקוֹ םַ ,חס וְ ׁ ָשלוֹ םֲ ,אזַ י ִמ ְת ַּכ ְ ּנ ִסים ֻּכ ָּלם ֶאל ֶה ָח ָכם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ׁ ָשם ,לְ ַק ֵּבל ִמ ֶּמנּ ּו ֵﬠ ָצהְּ ,כמוֹ ֵכן נִ ְת ַק ְּב ִצים ָּכל ַה ָ ּד ִמים וְ עוֹ לִ ים ֶאל ַה ֵּלב,
לְ ַב ֵּק ׁש ֵﬠ ָצה וְ ַת ְח ּבוּלָ ה ְּכנֶ גֶ ד ַהצָּ ָרה .וַ ֲאזַ י ֵהם ׁשוֹ ְט ִפים ַﬠל ַה ֵּלב ,וְ ָאז ַה ֵּלב
ְּב ָצ ָרה ו ְּבד ַֹחק ָ ּגדוֹ לִּ ,כי לֹא ַ ּדי ׁ ֶש ַה ֵּלב ּדוֹ ֵאג ְּב ַﬠ ְצמוֹ ִּ ,כי הוּא ַמ ְר ִ ּג ׁיש
ַהצָּ ָרה יוֹ ֵתר ִמ ֻּכ ָּלםַ ,אף ַ ּגם ַה ָ ּד ִמים ׁשוֹ ְט ִפין ָﬠלָ יו ּו ְמ ֵצ ִרין לוֹ ְמ ֹאד.

1

כא

כִּ י כְּ ֶשׁנוֹפְ לִ ין לְ ֵאיזֶ הוּ ָצ ָרהַ ,חס וְ ָשׁלוֹםֲ ,אזַ י עִ ַקּר ַה ָצּ ָרה ַבּלֵּ ב ,כִּ י ַהלֵּ ב יוֹ ֵדעַ וּ ַמ ְרגִּ ישׁ
ַה ָצּ ָרה בְּ יוֹ ֵתר ,כְּ מוֹ ֶשׁכָּ תוּב" :לֵ ב יוֹ ֵדעַ ָמ ַרּת נַ פְ שׁוֹ",
]יט[

יוֹדעַ ָמ ַרּת נַ פְ שׁוֹ וּבְ ִשׂ ְמ ָחתוֹ א יִ ְתעָ ַרב זָ ר" .פשט הפסוק
הפסוק השלם הוא )משלי יד י(" :לֵ ב ֵ
הוא שכשאדם נמצא בצרה ,לבו יודע ומרגיש אותה יותר מכול .המפרשים אומרים שהלב הוא
החווה את הטורח והמרירות שמתלווים ללימוד התורה ,ולכן הלב לבדו ישמח בגמול על
הלימוד הזה לעתיד לבוא )רש"י; מצודת דוד( .בהקשר של התורה שלנו ,הדבר רומז לצער
שמתלווה ללימוד ההלכה ,ולשמחה הנובעת מכך שיש לאדם מתענוג העולם-הבא.

"הלֵּ ב ֵמ ִבין" ,וְ עַ ל כֵּ ן הוּא ַמ ְרגִּ ישׁ ַה ָצּ ָרה ְבּיוֹ ֵתר.
כִּ י ַ
]כ[

חז"ל מלמדים )ברכות סא ,א(" :כליות יועצות ,לב מבין ,לשון מחתך ,פה גומר "...ולפיכך על-
פי הקבלה הלב קשור לספירת הבינה )ראה נספח :הספירות ואיברי הגוף( .לעיל )הערה ד( ,למדנו
שהבינה מקבילה לעולם הבא .הגמרא מביאה את דברי רבי שמעון בר יוחאי )ברכות ה ,א(:
"שלוש מתנות טובות נתן הקדוש-ברוך-הוא לישראל ,וכולן לא נתנן אלא על-ידי ייסורין .אלו
הן :תורה וארץ-ישראל והעולם-הבא" .אנו למדים שמכאן שייסורים הם תנאי מקדים לקבלת
תענוג העולם-הבא .כשהלב ,הבינה ,מבין זאת ומהלל את ה' למרות צרתו ,אז הוא זוכה
לתענוג ולשעשוע העולם-הבא" ,ובשמחתו לא יתערב זר".
בעולם-הזה ,הלב הוא מרכיב אחד מגוף שלם .ועם זאת ,כשהצרה מכה באדם ,הלב איננו רק
האיבר הרגיש ביותר לסכנה אלא גם המקום העיקרי שבו הגוף מרגיש את ייסוריו.

וַ ֲאזַ י ,בִּ ְשׁעַ ת ַה ָצּ ָרהִ ,מ ְתכַּ נְּ ִסים כָּ ל ַה ָדּ ִמים וְ עוֹלִ ים ֶאל ַהלֵּ ב; כְּ מוֹ כְּ ֶשׁיֵּ שׁ ָצ ָרה בְּ ֵאיזֶ הוּ
ָמקוֹםַ ,חס וְ ָשׁלוֹםֲ ,אזַ י ִמ ְתכַּ נְּ ִסים כֻּ לָּ ם ֶאל ֶה ָחכָ ם ֶשׁיֵּ שׁ ָשׁם ,לְ ַקבֵּ ל ִמ ֶמּנּוּ עֵ ָצה ,כְּ מוֹ כֵ ן
נִ ְת ַקבְּ ִצים כָּ ל ַה ָדּ ִמים וְ עוֹלִ ים ֶאל ַהלֵּ ב ,לְ בַ ֵקּשׁ עֵ ָצה וְ ַת ְחבּוּלָ ה כְּ נֶ גֶ ד ַה ָצּ ָרה .וַ ֲאזַ י ֵהם
שׁוֹ ְטפִ ים עַ ל ַהלֵּ ב ,וְ ָאז ַהלֵּ ב בְּ ָצ ָרה וּבְ ד ֹ ַחק גָּ דוֹל ,כִּ י א ַדּי ֶשׁ ַהלֵּ ב דּוֹ ֵאג ְבּעַ ְצמוֹ ,כִּ י
הוּא ַמ ְרגִּ ישׁ ַה ָצּ ָרה יוֹ ֵתר ִמכֻּ לָּ םַ ,אף גַּ ם ַה ָדּ ִמים שׁוֹ ְטפִ ין עָ לָ יו וּ ְמ ֵצ ִרין לוֹ ְמאֹד.
]כא[

כיוון שהלב הוא מקום מושבה של הבינה בגוף ,הוא דומה לחכם שכל האנשים ממהרים אליו
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יג

וְ ַﬠל ֵּכן ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁשַ ,חס וְ ׁ ָשלוֹ םָ ,צ ָרה לָ ָא ָדםַ ,ה ֵּלב ּדוֹ ֵפק ִּב ְד ִפיקוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת,
יכם ֵמ ָﬠלָ יו ,וְ ַﬠל ֵּכן הוּא ּדוֹ ֵפק
ִּכי הוּא ְמ ַב ֵּק ׁש לְ נַ ֲﬠנֵ ַﬠ ֵמ ַﬠ ְצמוֹ וּלְ ַה ׁ ְשלִ ָ
ִּב ְד ִפיקוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ִּב ׁ ְש ַﬠת ַהצָּ ָרהַ ,חס וְ ׁ ָשלוֹ ם; וְ ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶשיוֹ ְצ ִאין
ֵמ ַהצָּ ָרהֲ ,אזַ י חוֹ זְ ִרין ַּת ֲהלוּכוֹ ת ַה ָ ּד ִמים לֵ ילֵ ְך ַּכ ֵּס ֶדר ְּבתוֹ ְך ׁ ְש ִבילֵ י ַהגּ ּוף.
וְ ַﬠל ֵּכן ַה ּתוֹ ָדהֶ ׁ ,ש ִהיא ָּב ָאה ְּכ ׁ ֶשיוֹ ְצ ִאין ֵמ ַהצָּ ָרהִ ,היא ְמ ֻכ ָ ּנה ְּב ׁ ֵשם
ֲהלָ ָכהַ ,ﬠל ׁ ֵשם ַּת ֲהלוּכוֹ ת ַה ָ ּד ִמיםֶ ׁ ,שהוֹ לְ ִכין ְּכ ֵס ֶדר ְּכ ׁ ֶשיוֹ ְצ ִאין
ֵמ ַהצָּ ָרה ַּכ ַ ּנ"ל.
כב

כגד

1

בשעת צרה .ה"אנשים" במשל זה הם הדם המגיב לסכנה בכך שהוא מתכנס מחלקי הגוף
החיצוניים אל הלב .סכנה זו ,בהקשר של התורה שלנו ,מקבילה לייסורים שאדם סובל בחייו.
מטרתנו היא להמתיק את הדין הקשה בשורשן של הצרות האלה ,כשם שהלב מבקש להרגיע
את הדם הרוגש ולהקל על המצוקה שלו.
הדוגמה שרבנו מביא מהלב איננה מקרית .דם אדם בגימטרייה  .89זוהי גם הגימטרייה של
חנוכה .למדנו לעיל שחנוכה קשור לספירת הבינה )ראה הערה ד( .האר"י מבאר שספירת הבינה,
פרצוף אמא ,היא שמספקת את ה"דם" למדרגות התחתונות )פרי עץ חיים שער חנוכה ד( .ר' נתן
מבאר שחנוכה מזכך את הדם הזורם אל הלב ,ובזכות זה אנו יכולים לכסוף בכל לבנו
ולהתפלל אל ה' )ליקוטי הלכות מתנה ה :סג( .בכך שרבנו מביא דוגמה זו של הדם הזורם אל
הלב ,הוא רומז לתיקונים הרוחניים של חנוכה ,ולתענוג עולם-הבא שמביאים שמונה ימים
אלה של הלל והודיה )ראה גם הערה קסא להלן(.

וְ עַ ל כֵּ ן כְּ ֶשׁיֵּ שַׁ ,חס וְ ָשׁלוֹםָ ,צ ָרה לָ ָא ָדםַ ,הלֵּ ב דּוֹפֵ ק בִּ ְדפִ יקוֹת גְּ דוֹלוֹת ,כִּ י הוּא ְמבַ ֵקּשׁ
לְ נַ ֲענֵ עַ ֵמעַ ְצמוֹ וּלְ ַה ְשׁלִ יכָ ם ֵמעָ לָ יו ,וְ עַ ל כֵּ ן הוּא דּוֹפֵ ק בִּ ְדפִ יקוֹת גְּ דוֹלוֹת בִּ ְשׁעַ ת ַה ָצּ ָרה,
ַחס וְ ָשׁלוֹם; וְ ַא ַחר כָּ  כְּ ֶשׁיוֹ ְצ ִאין ֵמ ַה ָצּ ָרהֲ ,אזַ י חוֹזְ ִרין ַתּ ֲהלוּכוֹת ַה ָדּ ִמים לֵ ילֵ  כַּ ֵסּ ֶדר
בְּ תוְֹ שׁבִ ילֵ י ַהגּוּף.
]כב[

הצרה האמורה היא כפי שראינו גזירה אלוקית שאדם מבקש להסיר מעליו .כל מה שמקשה
על האדם הוא דין ממרום ,וזקוק להמתקה שתאפשר לדם לזרום בגוף כרגיל .כפי שנראה
להלן )סעיף ו( ,כשאחדות ה' מתגלה ,הגזירות נמתקות ומתקבלת דעת .מכאן יש להסיק אם-כן
שגזירות באות על האדם כשהוא רחוק מה' .לכן אדם צריך ללמוד הלכה מדי יום ,כיוון
שפסקי ההלכה משקפים בעצמם את אחדות ה' )הערה י לעיל( .נוסף על כך ,הודיה לה' מקרבת
את האדם אליו ,וממילא גם דבר זה ממתיק את הדינים.

וְ עַ ל כֵּ ן ַהתּוֹ ָדהֶ ,שׁ ִהיא בָּ ָאה כְּ ֶשׁיוֹ ְצ ִאין ֵמ ַה ָצּ ָרהִ ,היא ְמכֻ נָּ ה בְּ ֵשׁם ֲהלָ כָ ה ,עַ ל ֵשׁם
ַתּ ֲהלוּכוֹת ַה ָדּ ִמיםֶ ,שׁהוֹלְ כִ ין כְּ ֵס ֶדר כְּ ֶשׁיוֹ ְצ ִאין ֵמ ַה ָצּ ָרה כַּ נַּ "ל.
]כג[

בכתב היד..." :על שם תהלוכות הדמים שחוזרין לילך כסדר בתוך שבילי הגוף כשיוצאין
מהצרה כנ"ל" .רבנו שב כעת לדון בדבריו הקודמים ,שתודה והלכה הם עניין אחד .כאמור
לעיל ,בהערה יא ,המילה הלכה היא גם מלשון הליכה .לכן רבנו מקשר אותה לתהלוכות

יד

ג

ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ב סעיף ג • עם פירוש נעימות נצח

יה
ו ִּמ ֶ ּזה ָּב ָאה הוֹ לָ ָדה ְּבנָ ֵקלִּ .כי ְּ'ב ׁ ָש ָﬠה ׁ ֶש ִא ׁ ּ ָשה ּכוֹ ַר ַﬠת לֵ ילֵ ד יַ ְרכוֹ ֶת ָ
שה ַההוֹ לָ ָדהִּ ,כי ַה ָ ּד ִמים עוֹ לִ ין לְ ַמ ְעלָ ה ,וַ ֲאזַ י
ִמ ְצ ַט ְ ּננוֹ ת' ,וְ ַﬠל־יְ ֵדי־זֶ ה נַ ֲﬠ ֶ ׂ
ר־כ ְך חוֹ זְ ִרים
נִ ְד ָחק ַה ָּמקוֹ ם ׁ ָשם ,וַ ֲאזַ י ֵהם ּדוֹ ִחים ֶאת ַה ָּולָ ד לַ חוּץ ,וְ ַא ַח ָּ
ַה ָ ּד ִמים לִ ְמקוֹ ָמםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְּב ִחינַ ת ּתוֹ ָדה ֲהלָ ָכהֶ ׁ ,שהוּא ְּב ִחינַ ת ַּת ֲהלוּכוֹ ת
כה

כו

1
הדמים ,כלומר זרימת הדם באיברי הגוף .בהקשר של התורה שלנו ,הדבר מלמד שההודיה
שאדם מביע כשהוא יוצא מסכנה ,ותהלוכות הדמים שלו השבות לסדרן הרגיל – שניהם
בחינת הלכה.

כְּ ֶשׁיוֹ ְצ ִאין ֵמ ַה ָצּ ָרה כַּ נַּ "ל.
]כד[

ר' נתן כותב :אדם צריך להרגיל עצמו להודות ולהלל לה' ,יהיה מצבו כאשר יהיה – הן
בזמנים טובים והן בזמנים טובים פחות .זוהי עצה יקרה בין שהצרה היא על הגוף ובין שהיא
על הנפש; כשאדם מתרחק מה' ,או כשפרנסתו איננה מספיקה או כשילדיו חולים ,חס ושלום.
אדם צריך ללמוד להודות תמיד לה' ,למרות הקשיים שלו .לא משנה מה מצבו ,הוא צריך
למצוא את החלק האמיתי של מרחב והקלה שקיים בתוך הצרה )ראה ליקוטי מוהר"ן ח"א קצה
והערה ב( .הוא צריך להזכיר לעצמו גם את כל הטוב שה' כבר העניק לו .בכך שהוא מתמקד
בהערכת מה שיש לו ,הוא מתמלא תקווה ומוצא דרכים להקדיש זמן-מה בכל יום ללימוד
הלכה .כשהוא מכיר ויודע את ה' ,הוא מתקרב אליו ,ובסופו של דבר זוכה לתענוג העולם-
הבא )ראה תורת נתן ב; ראה גם מי הנחל(.

עד כאן :אפשר לחוות בעולם-הזה את תענוג עולם-הבא ,דהיינו דעת אלקים ,על-
ידי הלל והודיה לה' )סעיף א( .לימוד הלכה ,ובפרט חידושים בפסקי
הלכות ,גם הוא תענוג העולם-הבא .מכאן שתודה והלכה הם עניין אחד
)סעיף ב(.

ג
]כה[

וּ ִמזֶּ ה בָּ ָאה הוֹלָ ָדה ְבּנָ ֵקל.
"זה" מתייחס הן להודיה והן ללימוד הלכה .רבנו מקביל כעת יצירת חידושים בהלכה
לתהליך הלידה .בהקשר שלנו ,תהליך הפסיקה הזה הוא "הולדה" של דעת חדשה לעולם
)ראה גם ליקוטי מוהר"ן ח"ב כ( .במשל הזה ,הקשיים שאדם חווה בשעת הלימוד מקבילים לצער
הלידה ,בפרט הייסורים הנובעים מתנועת הדם אל תוך הרחם קודם הלידה )בדומה לדם
הזורם ומצער את הלב בשעת צרה ,שרבנו דיבר עליו לעיל(.

יה ִמ ְצ ַטנְּ נוֹת' ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶ ה נַ ֲע ֶשׂה ַההוֹלָ ָדה ,כִּ י
כִּ י ְ'בּ ָשׁעָ ה ֶשׁ ִא ָשּׁה כּוֹ ַרעַ ת לֵ ילֵ ד יַ ְרכוֹ ֶת ָ
ַה ָדּ ִמים עוֹלִ ין לְ ַמעְ לָ ה ,וַ ֲאזַ י נִ ְד ָחק ַה ָמּקוֹם ָשׁם ,וַ ֲאזַ י ֵהם דּוֹ ִחים ֶאת ַהוָּ לָ ד לַ חוּץ,
]כו[

חז"ל מלמדים שכשגזר פרעה על המיילדות העבריות להרוג כל בן זכר שנולד ,הוא נתן להן
סימן כיצד יידעו שאישה עומדת ללדת :הירכיים שלה נעשות צוננות כאבן )סוטה יא ,ב( .זאת
משום שהדם זורם אל מקום הרחם כדי לסייע בדחיפת הוולד במורד תעלת הלידה .רבנו יבאר
בקרוב כיצד חלק זה בתהליך הלידה מתבטא אצל לומדי התורה.
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ַה ָ ּד ִמיםֶ ׁ ,שחוֹ זְ ִרים לֵ ילֵ ְך ַּכ ֵּס ֶדר ַּכ ַ ּנ"ל.

טו

כז

ִּכי ַ ּגם ַה ֲהלָ ָכה ִהיא ְּב ִחינַ ת הוֹ לָ ָדהִּ ,כי יֵ ׁש ַּת ְמ ֵכי אוֹ ַריְ ָתאֶ ׁ ,שנּ וֹ ְתנִ ים
ָממוֹ ן לְ לוֹ ְמ ֵדי ּתוֹ ָרהּ ,ו ִב ְת ִח ָּלה ֵהם ְמ ַח ְּס ִרים ָממוֹ נָ ם ֵמ ַﬠ ְצ ָמםִּ ,כי
יה
ְּכ ׁ ֶשנּ וֹ ְתנִ ים ַה ָּממוֹ ן לְ ַה ַּתלְ ִמיד ָח ָכם ,נֶ ְח ָסר ֶא ְצלָ םֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְּב ִחינַ ת יַ ְרכוֹ ֶת ָ
כח

כט

1
וְ ַא ַחר־כָּ  חוֹזְ ִרים ַה ָדּ ִמים לִ ְמקוֹ ָמםֶ ,שׁזֶּ ה בְּ ִחינַ ת תּוֹ ָדה ֲהלָ כָ הֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַ ת ַתּ ֲהלוּכוֹת
ַה ָדּ ִמיםֶ ,שׁחוֹזְ ִרים לֵ ילֵ  כַּ ֵסּ ֶדר כַּ נַּ "ל.
]כז[

ראה סעיף ב והערות כב–כד ,שם רבנו מקשר תודה והלכה עם תהלוכות הדמים השבות
לסדרן .כאן רבנו מתאר זאת כדם החוזר לירכיים לאחר שעלה אל הרחם כדי לאפשר את
הלידה .בהקשר של התורה שלנו ,תהלוכות הדם החוזרות הללו רומזות לקשר שבין הלכה
ולידה ,שרבנו יבאר כעת.

כִּ י גַּ ם ַה ֲהלָ כָ ה ִהיא ְבּ ִחינַ ת הוֹלָ ָדה,
]כח[

לעיל לימד רבנו שהודיה ולימוד הלכה הן תענוג העולם-הבא .ככל שאדם לומד יותר וככל
שהוא מודה ומהלל לה' ,כך הוא משיג יותר דעת וממילא מתקרב אליו יתברך .ר' נתן מוסיף
שהוא שמע מרבנו שפסקי הלכה אמיתיים הם חיוניים לתיקון פגם החטא )הטעם לייסורים(.
לכן לימוד הלכה הוא הכרחי כדי לחוש את תענוג העולם-הבא .הדבר מתאים למאמר
הגמרא שאדם חוטא כיוון שנכנסת בו רוח שטות )סוטה ג ,א( ,ומשמעות הדבר שתיקון החטא
תלוי בשכל ובמודעות ,ההפך מרוח שטות .אי-אפשר להשיג דעת אלא על-ידי מאמץ
בלימוד ועמל לפתור את כל הקשיים והבעיות ,בפרט כשאדם עמל לפסוק הלכה לאמיתה
של תורה )ראה תורת נתן ג( .רבנו מלמד כעת שישנו תהליך של "לידה" גם ביחס ללימוד
הלכה.

כִּ י יֵ שׁ ַתּ ְמכֵ י אוֹ ַריְ ָתאֶ ,שׁנּוֹ ְתנִ ים ָממוֹן לְ לוֹ ְמ ֵדי תּוֹ ָרה ,וּבִ ְת ִחלָּ ה ֵהם ְמ ַח ְסּ ִרים ָממוֹנָ ם
ֵמעַ ְצ ָמם,
]כט[

אחת הדרכים לקיים מצוות צדקה היא לתמוך בלומדי תורה .כשם שרגליו של אדם תומכות
אותו ומעמידות אותו ,אלו שנותנים מכספם עבור לימוד תורה תומכים בה ומבטיחים שדברה
יישמע בעולם .ממון זה מאפשר לתלמידי חכמים לצלול אל מעמקי התורה ולחדש חידושים
בהלכה .הזוהר מלמד על הפסוק )משלי ג יח( "עֵ ץ ַחיִּ ים ִהיא לַ ַמּ ֲחזִ ִיקים בָּ הּ וְ תֹ ְמכֶ ָיה ְמ ֻא ָשּׁר"
שהעולם הזה מקבל שפע וברכה מהעליונים בפרט בזכות תומכי התורה .על-ידי מעשי החסד
שלהם הם מעוררים את זרימת השפע מן העולמות הרוחניים העליונים ביותר עד לתחתונים
ביותר – דרך כל מערך הספירות .תומכים אלה עצמם מסמלים את הספירות המקבילות
לרגליים או הירכיים ,הלא הן ספירות נצח והוד )זוהר ח"ג נג ,ב; ראה נספח :הספירות ואיברי הגוף(.
במקום אחר הזוהר )ח"א ח ,א( מגדיר את מי שמסייעים ללימוד תורה כתומכי ספירת המלכות,
בחינת דוד המלך .בהקשר של התורה שלנו ,מעשי החסד שלהם מקיימים את "חסדי דוד",
דהיינו הלכות )ראה סעיף ב והערה יד(.

טז

ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ב סעיף ג • עם פירוש נעימות נצח

'ד ִמים ַּת ְר ֵּתי ַמ ׁ ְש ַמע'ֲ .א ָבל ַא ַחר ָּכ ְךַ ,ﬠל־יְ ֵדי ָממוֹ נָ ם
ִמ ְצ ַט ְ ּננוֹ תִּ ,כי ָ ּ
יד־ח ָכם ,וְ נוֹ לָ ד ֲהלָ כוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְּב ִחינַ ת ֶח ֶסדֲ ,אזַ י ַﬠל־יְ ֵדי
ׁ ֶש ַּמ ֲחזִ ִיקין ַה ַּתלְ ִמ ָ
ַה ׁ ְש ּ ָפ ַﬠת ַה ֶח ֶסד חוֹ זֵ ר וְ נִ ְת ַמ ֵּלא ַה ִח ָּסרוֹ ן.
ל

לא

וְ זֶ ה

ְּב ִחינַ ת ׁ ַש ֲﬠ ׁשו ַּﬠ עוֹ לָ ם ַה ָּבאִּ ,ב ְב ִחינַ ת" :וְ ָהיָ ה אוֹ ר ַה ְּל ָבנָ ה ְּכאוֹ ר

1
לב

יה ִמ ְצ ַטנְּ נוֹת ,כִּ י
כִּ י כְּ ֶשׁנּוֹ ְתנִ ים ַה ָמּמוֹן לְ ַה ַתּלְ ִמיד ָחכָ ם ,נֶ ְח ָסר ֶא ְצלָ םֶ ,שׁזֶּ ה בְּ ִחינַ ת יַ ְרכוֹ ֶת ָ
ָ'דּ ִמים ַתּ ְר ֵתּי ַמ ְשׁ ַמע'.
]ל[

וּברוַּ טעְ ֵמ
רבנו מצטט את דברי הגמרא המבארת את דברי דוד לאביגיל )שמואל א' כה לג( " ָ
וּבְ רוּכָ ה ָא ְתּ ֲא ֶשׁר כְּ לִ ִתנִ י ַהיּוֹם ַהזֶּ ה ִמבּוֹא בְ ָד ִמים" – שדוד השתמש בביטוי "דמים" כדי לכלול
את שתי משמעויות הדם – שפיכת דמו של נבל ,ודם הנידה שהוא היה עלול להיכשל בו.
"טעמה" הטוב של אביגיל הציל את דוד משניהם .אולם בלשון חכמים ישנה למילה 'דמים'
משמעות שלישית' :כסף' .לכן כשרוצים לומר שדבר מה עלה בדם ובממון רב ,משתמשים
בביטוי הגמרא "דמים תרתי משמע" ,כלומר בשתי המשמעויות .בהקשר שלנו ,רבנו משתמש
בביטוי זה באופן עמוק יותר .גם בליקוטי מוהר"ן ח"א כט :ט )וראה הערה קכו( ,רבנו מביא
מאמר חז"ל זה כדי ללמד שכאשר אדם מרוויח את פרנסתו שלא ביושר ,הדמים )כסף( שלו
מביאים דמים )דם( לשכינה ,כביכול .וכן ,כשלוקחים כספו של אדם ,הרי זה כאילו שופכים
את דמו )ראה מהרש"א שבת קלט ,א ד"ה כי כפיכם; ראה גם ליקוטי מוהר"ן ח"א סט :א( .בהקשר של
התורה שלנו ,שתי משמעויות המילה דמים מקשרות את התמיכה הכספית הניתנת ללומדי
תורה עם דם הלידה – שני מרכיבים חיוניים בהולדת הלכה וחסד לעולם .וכך "ירכותיה
מצטננות" משמעותו שברגליים התומכות את התורה אין דמים-כסף ,מפני שהן זרמו משם אל
לומדי התורה כדי לתמוך בלימודם.

ֲא ָבל ַא ַחר כָּ  ,עַ ל־יְ ֵדי ָממוֹנָ ם ֶשׁ ַמּ ֲחזִ ִיקין ַה ַתּלְ ִמיד־ ָחכָ ם ,וְ נוֹלָ ד ֲהלָ כוֹת ֶשׁ ֵהם בְּ ִחינַ ת
ֶח ֶסדֲ ,אזַ י עַ ל־יְ ֵדי ַה ְשׁפָּ עַ ת ַה ֶח ֶסד חוֹזֵ ר וְ נִ ְת ַמלֵּ א ַה ִח ָסּרוֹן.
]לא[

החסד של תמיכה בתלמידי-חכמים מביא בתורו להולדה של "חסדי דוד" – דהיינו חידושים
בתורה שבעל-פה ובפרט בהלכה .כפי שציטטנו בהערה כט מן הזוהר ,תומכי התורה מעוררים
את השפעת השפע והברכה מן העולמות העליונים והספירות הגבוהים ביותר עד לתחתונים .גם
הם נהנים מתהליך זה משום שהדמים שנחסרו )"הצטננו"( מהם בשעה שנתנו אותם ללומדי
התורה ,שבים אליהם כעת .במשל של הלידה ,אלו הם הדמים השבים למקומם הראשון.
ר' נתן מוסיף :למדנו בתורה שהבחינות של הודיה ,הלכה ,תמיכה בלומדי תורה והולדה
קשורות כולן זו בזו .כשאדם משיג אחת מהן הוא מתקרב להשיג את האחרות .כך ,למשל,
בזכות התמיכה בתלמידי-חכמים המחדשים בהלכה אדם עתיד להתברך בילדים שילמדו
בעצמם תורה ויודו ויהללו לה' )תורת נתן ב(.
כעת ילמד רבנו כיצד שני סוגי החסד האלה משקפים את תענוג-שעשוע העולם-הבא.

וְ זֶ ה ְבּ ִחינַ ת ַשׁ ֲעשׁוּעַ עוֹלָ ם ַהבָּ א,
]לב[

"זה" מתייחס לתנועה מחיסרון למלאות ,מהעדר לשלמות ,כפי שמי שכספו התמעט כיוון
שנתן אותו לצדקה מקבל אותו בחזרה ,כפי שהתבאר זה עתה.
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יז

ַה ַח ָּמה"ַ ,ה ֶ ּנ ֱא ָמר לֶ ָﬠ ִתידִּ ,כי ַה ְּל ָבנָ ה ִט ְב ָﬠ ּה ַקרְּ ,ב ִחינַ ת ִח ָּסרוֹ ן
ו ְּק ִרירוּת ,וַ ֲﬠ ִת ָידה לְ ִה ְת ַמלּ ֹאת ְּכאוֹ ר ַה ַח ָּמהְּ ,ב ִחינַ ת ִמלּ וּי ַה ִח ָּסרוֹ ן,
ׁ ֶש ֶ ּזה ְּב ִחינַ ת הוֹ לָ ָדהְּ ,ב ִחינַ ת ֲהלָ כוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְּב ִחינַ ת ׁ ַש ֲﬠ ׁשו ַּﬠ עוֹ לָ ם ַה ָּבא
ַּכ ַ ּנ"ל.
לג

לד

לה

"א ֶּלה תוֹ לְ דוֹ ת ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ ְּב ִה ָּב ְר ָאם" – ְּב ַא ְב ָר ָה"ם,
וְ זֶ ה ְּב ִחינַ תֵ :
ַהיְ נ ּו ֶח ֶסדִּ ,כי ַההוֹ לָ ָדה – ַﬠל־יְ ֵדי ְּב ִחינַ ת ֲהלָ כוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְּב ִחינַ ת ֶח ֶסד
ַּכ ַ ּנ"ל.
לו

1

בִּ ְב ִחינַ ת )ישעיה ל כו(" :וְ ָהיָ ה אוֹר ַהלְּ בָ נָ ה כְּ אוֹר ַה ַח ָמּה"ַ ,הנֶּ ֱא ָמר לֶ עָ ִתיד,
]לג[

בשעת הבריאה ,הלבנה התלוננה שה' ברא שני מאורות בשמים ,שהאירו באותה מידה )ראה
בראשית א ו( .הלבנה דימתה זאת לשני מלכים החולקים כתר אחד .בכך שהלבנה התווכחה עם
ה' היא הפגינה גאווה ,שכן באמת הלבנה ביקשה להיות השליטה הבלעדית .בתגובה לכך
ציווה ה' את הלבנה למעט את עצמה )חולין ס ,ב( .הפסוק המצוטט כאן מישעיה אומר
שהתיקונים שיחולל משיח בעולם יביאו לכך שאור הלבנה ישוב להיות כבראשונה ,וכך היא
תאיר בבהירות כמו השמש .מכאן שהעתיד מסמל את מילוי המיעוט והשלמת החיסרון.
בהקשר של התורה שלנו ,הדבר מקביל לברכה ולשפע שמשיב את הדמים אל מי שהונם
התמעט עקב תמיכה בלימוד תורה .הפרפראות לחכמה מציין שחכמים שייכו פסוק זה דווקא
לימות המשיח .אולם בעולם-הבא אורן של הלבנה ושל השמש יהיה חסר חשיבות ביחס
לאור השכינה )סנהדרין צא ,ב; ראה מהרש"א שם ד"ה וחפרה(.

כִּ י ַהלְּ בָ נָ ה ִטבְ עָ הּ ַקרְ ,בּ ִחינַ ת ִח ָסּרוֹן וּ ְק ִרירוּת,
]לד[

על-פי רבנו ,קרירות הלבנה מציינת את התמעטות האור והחום שהיא סבלה מאז ימי הבריאה.

וַ ֲע ִת ָידה לְ ִה ְת ַמאת כְּ אוֹר ַה ַח ָמּה ,בְּ ִחינַ ת ִמלּוּי ַה ִח ָסּרוֹןֶ ,שׁזֶּ ה בְּ ִחינַ ת הוֹלָ ָדה ,בְּ ִחינַ ת
ֲהלָ כוֹתֶ ,שׁ ֵהם בְּ ִחינַ ת ַשׁ ֲעשׁוּעַ עוֹלָ ם ַהבָּ א כַּ נַּ "ל.
]לה[

רבנו מדמה את הלבנה וקרירותה ליולדת שירכיה מצטננות כדי לאפשר את הלידה .לאחר
שהאישה יולדת ,הדם חוזר אל הירכיים והרגליים ,שמתחממות שוב בגלל תנועת הדם.
בדומה לכך ,לעתיד לבוא הלבנה תוליד אור כביכול ,והאור והחום האלה ,שחסרו לה מאז
הבריאה ,יחזרו אליה ויחליפו את הקרירות הנוכחית.

"אלֶּ ה תוֹלְ דוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ בְּ ִהבָּ ְר ָאם" – בְּ ַאבְ ָר ָה"ם
וְ זֶ ה בְּ ִחינַ ת )בראשית ב ד(ֵ :
)בראשית רבה יב :ט(ַ ,היְ נוּ ֶח ֶסד ,כִּ י ַההוֹלָ ָדה – עַ ל־יְ ֵדי בְּ ִחינַ ת ֲהלָ כוֹתֶ ,שׁ ֵהם בְּ ִחינַ ת ֶח ֶסד
כַּ נַּ "ל.
]לו[

המדרש מלמד שאפשר ליצור מאותיות המילה בהבראם את המילה באברהם .כל מה שברא ה'
– "תולדות השמים הארץ" – היה בזכות אברהם אבינו .רבנו מפרש שהדבר אמור כלפי
מידתו של אברהם ,מידת החסד .הכתוב אומר )מיכה ז כ(ִ " :תּ ֵתּן ֱא ֶמת לְ יַ ֲעקֹב ֶח ֶסד לְ ַאבְ ָר ָהם".
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יח

וְ זֶ ה ְּב ִחינַ תִ " :מזְ מוֹ ר לְ תוֹ ָדה ָה ִריע ּו לַ ייָ ָּכל ָה ָא ֶרץ" .לְ תוֹ ָדה – אוֹ ִת ּיוֹ ת
אשי ֵתבוֹ ת ֲהלָ ָכהַּ ,כ ּמו ָּבאִּ .כי
ּתוֹ לָ ָדהָ .ה ִריע ּו לַ ייָ ָּכל ָה ָא ֶרץ – ָר ׁ ֵ
ַה ֲהלָ כוֹ תְּ ,ב ִחינַ ת ּתוֹ ָדהֵ ,הם ְּב ִחינַ ת הוֹ לָ ָדה ַּכ ַ ּנ"ל.
לז

לט

לח

מ

וְ זֶ ה

ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה'ָ :א ָסא ָחלָ ה ֶאת ַרגְ לָ יוַ ,ﬠל

1

מכאן שאברהם מגלם את מידת החסד האלוקית )ראה סעיף ד להלן; ראה גם ליקוטי מוהר"ן ח"א
סז :ז והערה פח( .לכן ,על-פי רבנו ,הפסוק אומר שתולדות השמים והארץ הם בזכות מידת
החסד ,כלומר הם תולדות של חסד ,של הלכה ,כמבואר לעיל )וראה הערה יג(.

"מזְ מוֹר לְ תוֹ ָדה ָה ִריעוּ לַ ייָ כָּ ל ָה ָא ֶרץ".
וְ זֶ ה בְּ ִחינַ ת )תהלים ק א(ִ :
]לז[

זהו הפסוק הראשון בתהלים ק ,שאנו אומרים מדי יום בפסוקי דזמרה בתפילת שחרית ,מיד
לאחר ברוך שאמר .המזמור נכלל בתפילה כדי להזכיר לנו את קרבן התודה )ראה שולחן ערוך
או"ח נא :ט( .בהקשר של התורה שלנו ,הלל והודיה לה' באמצעות אמירת מזמור לתודה מדי
יום מעוררת את תענוג העולם-הבא .הדבר מתקשר לתורה אחרת של רבנו ,שאדם צריך לזכור
את העולם-הבא ולחשוב עליו מדי יום )ליקוטי מוהר"ן ח"א נד :א( .רבנו ילמד כעת כיצד הפסוק
מתקשר לתורה שלנו.

לְ תוֹ ָדה – אוֹ ִתיּוֹת תּוֹלָ ָדה.
]לח[

המילה לתודה ,שבהקשר שלנו מציינת את תענוג העולם-הבא ,היא גם אותיות תולדה .זהו
רמז לקשר שבין הודיה ,שלעיל קישרנו להלכה ,ובין לידה.

אשׁי ֵתבוֹת ֲהלָ כָ ה ,כַּ מּוּ ָבא.
ָה ִריעוּ לַ ייָ כָּ ל ָה ָא ֶרץ – ָר ֵ
]לט[

ראשי התיבות האלה מובאים אצל האר"י הקדוש .הוא אומר שהקשר בין הלכה לתודה מזכיר
את מאמר חז"ל )ברכות ח ,א(" :אין לו להקדוש-ברוך-הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה
בלבד" .וכשם שלעתיד לבוא כל הקרבנות יתבטלו ,מלבד קרבן תודה )ראה סעיף א והערות ו–ז(
כך גם ההלכה קיימת בכל הארץ ,ושניהם אינם בטלים לעולם )שער הפסוקים תהלים ק(.

כִּ י ַה ֲהלָ כוֹת ,בְּ ִחינַ ת תּוֹ ָדהֵ ,הם ְבּ ִחינַ ת הוֹלָ ָדה כַּ נַּ "ל.
]מ[

רבנו קישר בסוף סעיף ב את ההודיה עם הלכה .מוקדם יותר בסעיף שלנו הוא קשר הלכה עם
הולדה .כאן רבנו משלים את החיבור בכך שהוא מצטט את מזמור לתודה כראיה לכך שהודיה
היא בחינת לידה – לתודה אותיות תולדה .בסעיף י להלן ימנה רבנו רמזים נוספים במזמור
לזה לכך שאמירתו היא סגולה להקל על חבלי לידה.
הפרפראות לחכמה מוסיף שהקשר של ההלכה ללידה עשוי להבהיר את מאמר חז"ל )סנהדרין
צא ,ב–צב ,א(" :כל המונע הלכה מפי תלמיד ,אפילו עוברין שבמעי אמו מקללין אותו ...ואם
למדו מה שכרו? ...זוכה לברכות כיוסף ...כל המלמד תורה בעולם הזה – זוכה ומלמדה
לעולם הבא" .רבנו לימד שההולדה נעשית קלה יותר על-ידי לימוד הלכות .מכאן שהימנעות
מלימוד הלכה מביאה ללידות קשות .לכן דווקא עובר שבמעי אמו ,שמצפה להיוולד בקלות,
מקלל את מי שמונע הלכה מפי תלמיד .מנגד ,ראינו שלימוד הלכות מסלק כל חיסרון בכך
שהוא מספק שפע וברכה רבים" ,ברכות כיוסף" )ראה בראשית מט כב–כו( .התורה שלנו מתאימה
גם להמשך מאמר חז"ל ,שהרי לימוד הלכה בעולם-הבא הוא במהותו תענוג העולם-הבא.

יט
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שה ַאנְ ַ ּג ְריָ א ְּב ַתלְ ִמ ֵידי
שה ַאנְ ַ ּג ְריָ א ְּב ַתלְ ִמי ֵדי ֲח ָכ ִמים'ִּ .כי ַﬠל־יְ ֵדי ׁ ֶש ָﬠ ָ ׂ
ׁ ֶש ָﬠ ָ ׂ
ֲח ָכ ִמים ו ִּב ּ ֵטל אוֹ ָתם ִמן ַה ֲהלָ כוֹ תַ ,ﬠל־יְ ֵדי־זֶ ה ָחלָ ה ֶאת ַרגְ לָ יוִּ ,כי
ַה ֲהלָ כוֹ ת ֵהם ְּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן וְ ִק ּיוּם ָה ַרגְ לִ יןִּ ,כי ַה ֲהלָ כוֹ ת ֵהם ְּב ִחינַ ת
ַּת ֲהלוּכוֹ ת ַה ָ ּד ִמיםֶ ׁ ,שחוֹ זְ ִרין וְ הוֹ לְ ִכין ַּכ ֵּס ֶדר ַּכ ַ ּנ"ל ,וְ ָא ָסא ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ָּבזֶ ה
ל־כן ָחלָ ה ֶאת ַרגְ לָ יו.
ו ִּב ּ ֵטל ֶאת ַה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ִמן ַה ֲהלָ כוֹ תַ ,ﬠ ֵּ
מא

מב

מג

1

וְ זֶ ה ֶשׁ ָא ְמרוּ ַרבּוֹ ֵתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ בְ ָרכָ ה )סוטה י ,א('ָ :א ָסא ָחלָ ה ֶאת ַרגְ לָ יו ,עַ ל ֶשׁעָ ָשׂה
ַאנְ גַּ ְריָ א בְּ ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים'.
]מא[

חז"ל מלמדים:
חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה ,וכולן לקו בהן :שמשון בכוחו ,שאול בצווארו ,אבשלום
בשערו ,צדקיה בעיניו ,אסא ברגליו ...אסא ברגליו ,דכתיב )מלכים א' טו כג(" :רק לעת זקנתו
חלה את רגליו" ,ואמר רב יהודה אמר רב :שאחזתו פדגרא.

כלומר לאסא היה כוח מיוחד לרוץ ברגליו במהירות רבה ,אך בסוף ימיו הוא חלה ברגליו
במחלת השיגדון .הדבר נגזר עליו מפני ש"עשה אנגריא בתלמידי חכמים" ,כלומר הוא אילץ
הוּדהֵ ,אין נָ ִקי,
תלמידי-חכמים לעבוד עבורו )מלכים א' טו כה(" :וְ ַה ֶמּלֶ ָ א ָסא ִה ְשׁ ִמיעַ ֶאת כָּ ל יְ ָ
וַ יִּ ְשׂאוּ ֶאת ַאבְ נֵ י ָה ָר ָמה וְ ֶאת עֵ ֶצי ָה "...רבנו מצטט מאמר חז"ל זה כדי להוכיח את הנזק הנגרם
מאי-לימוד הלכה ,או חמור מכך – מהפרעה ללימודם של אחרים .כעת יבאר מדוע נענש אסא
דווקא ברגליו.

כִּ י עַ ל־יְ ֵדי ֶשׁעָ ָשׂה ַאנְ גַּ ְריָ א בְּ ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים וּ ִב ֵטּל אוֹ ָתם ִמן ַה ֲהלָ כוֹת ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶ ה ָחלָ ה
ֶאת ַרגְ לָ יו ,כִּ י ַה ֲהלָ כוֹת ֵהם בְּ ִחינַ ת ִתּקּוּן וְ ִקיּוּם ָה ַרגְ לִ ין ,כִּ י ַה ֲהלָ כוֹת ֵהם בְּ ִחינַ ת
ַתּ ֲהלוּכוֹת ַה ָדּ ִמיםֶ ,שׁחוֹזְ ִרין וְ הוֹלְ כִ ין כַּ ֵסּ ֶדר כַּ נַּ "ל,
]מב[

ראה בתחילת הסעיף שלנו )והערות כו–כז( שם הביא רבנו את מאמר חז"ל שלקראת הלידה
ירכיה של האישה מצטננות ,ובכך קישור את 'תהלוכות הדמים' השבות לסדרן עם ההלכה.
תמיכה בתלמידי-חכמים מאפשרת הולדת חידושים בהלכה )ראה הערה לא( .כמבואר
בהערה כט ,תומכי התורה מקבילים לספירות נצח והוד ,בחינת רגליים .הכסף שהם נותנים
מוליד הלכות חדשות וכך תומך ברגליים ומקיים אותן .רבנו מנגיד זאת כאן עם אסא ,שביטל
תלמידי-חכמים מלימוד הלכה )ראה בהערה הבאה(.

וְ ָא ָסא ֶשׁפָּ גַ ם בָּ זֶ ה וּבִ ֵטּל ֶאת ַה ַתּלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ִמן ַה ֲהלָ כוֹת ,עַ ל־כֵּ ן ָחלָ ה ֶאת ַרגְ לָ יו.
]מג[

לא זו בלבד שאסא לא נתן דמים )כסף( כדי לתמוך בתלמידי חכמים ,אלא שהוא הפריע
ללימוד זה ובכך פגע בזרימת הדם )ראה הערה ל( המאפשרת הולדת חידושים בהלכה .עונשו
היה שהדם לא זרם אצלו כראוי – ולכן חלה ברגליו.

עד כאן :אפשר לחוות בעולם-הזה את תענוג עולם-הבא ,דהיינו דעת אלקים ,על-
ידי הלל והודיה לה' )סעיף א( .לימוד הלכה ,ובפרט חידושים בפסקי
הלכות ,גם הוא תענוג העולם-הבא .מכאן שתודה והלכה הם עניין אחד

כ

ד
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ו ְּכ ׁ ֶש ּז ֹו ִכין לִ ְב ִחינַ ת ּתוֹ ָדה ֲהלָ ָכהַ ,ﬠל־יְ ֵדי־זֶ ה נִ ְתגַ ֶּלה אוֹ ר ָה ֱא ֶמת
ו ֵּמ ִאיר ְּב ַה ִ ּד ּב ּורִּ ,כי ִמ ְּת ִח ָּלה ְּכ ׁ ֶש ַה ָ ּד ִמים ׁשוֹ ְט ִפין ַﬠל ַה ֵּלב הוּא ְּב ִחינַ ת
ּ ְפגַ ם ָה ֱא ֶמתִּ ,ב ְב ִחינַ תַ :
שנְ א ּו ָתם"ֲ ,א ָבל ַא ַחר ָּכ ְך
"אנְ ׁ ֵשי ָ ּד ִמים יִ ְ ׂ
ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ְצ ִאין ֵמ ַהצָּ ָרהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְּב ִחינַ ת ּתוֹ ָדה ֲהלָ ָכהֲ ,אזַ י ֵמ ִאיר ָה ֱא ֶמת,
"ח ֶסד לְ ַא ְב ָר ָהם" – ַהיְ נ ּו
ִּב ְב ִחינַ תִּ " :ת ֵּתן ֱא ֶמת לְ יַ ֲﬠקֹבֶ ,ח ֶסד לְ ַא ְב ָר ָהם"ֶ .
ֲהלָ כוֹ ת ַּכ ַ ּנ"ל – ַﬠל־יְ ֵדי־זֶ ה ֵמ ִאיר ָה ֱא ֶמת ו ַּמ ׁ ְשלִ ים ַה ִ ּד ּב ּורִּ ,כי ִע ַּקר
מד

מה

מו

1

מז

)סעיף ב( .גם לידה היא בחינת הלכה ותודה ,ולכן גם היא תענוג העולם-
הבא .הכסף הניתן לתמיכה בתלמידי-חכמים מאפשר הולדת הלכה וחסד,
ומשלים את החסרונות שיש בעולם-הזה )סעיף ג(.

ד
]מד[

וּכְ ֶשׁזּוֹכִ ין לִ בְ ִחינַ ת תּוֹ ָדה ֲהלָ כָ ה ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶ ה נִ ְתגַ לֶּ ה אוֹר ָה ֱא ֶמת וּ ֵמ ִאיר בְּ ַה ִדּבּוּר,
עד כה רבנו התמקד בהקלה שאנו חווים אחרי שנחלצנו מצרה או חיסרון ,בכך שדיבר על
תענוג העולם-הבא הנולד מהודיה או מדעת אלקים )הלכה( .לפיכך הציטוטים שהביא עד כה
עסקו בטווח שבין מי שניצל מצרה או הלב שכאביו הוקלו )שניהם בסעיף ב( ,ובין היציאה
מחבלי הלידה והשלמת חיסרון הלבנה )שניהם בסעיף ג( .בכל המקרים ,היציאה מן המצר היא
שגורמת לנו להודות ולהלל לה' ,ולחוש את תענוג העולם-הבא .החל בסעיף זה ,רבנו מבאר
כיצד אפשר לחוש את תענוג העולם-הבא בלי לעבור תחילה דרך כאב וסבל ,וזאת על-ידי
תיקון הדיבור הנובע מן ההודיה ,ההלכה .הוא פותח בשבח מעלתה הרבה של האמת.

כִּ י ִמ ְתּ ִחלָּ ה כְּ ֶשׁ ַה ָדּ ִמים שׁוֹ ְטפִ ין עַ ל ַהלֵּ ב הוּא בְּ ִחינַ ת פְּ גַ ם ָה ֱא ֶמת ,בִּ בְ ִחינַ ת )משלי כט י(:
"אנְ ֵשׁי ָדּ ִמים יִ ְשׂנְ אוּ ָתם",
ַ
]מה[

הכתוב מתאר את יעקב אבינו כ"איש תם" ,אבל גם כאיש אמת ,שנאמר "תתן אמת ליעקב".
כלומר ,ה"תם" איננו פתי ,אלא אדם שלם במעשיו ובדיבורו ,שאין בו מתום .בהקשר של
התורה שלנו פירוש הפסוק הואַ :אנְ ֵשׁי ָדּ ִמים – כשצרה והסכנה גורמים לדם להתכנס אל
הלב ,יִ ְשׂנְ אוּ ָתם – האמת נפגמת.

ֲא ָבל ַא ַחר כָּ  כְּ ֶשׁיּוֹ ְצ ִאין ֵמ ַה ָצּ ָרהֶ ,שׁזֶּ ה בְּ ִחינַ ת תּוֹ ָדה ֲהלָ כָ ה,
]מו[

כמבואר לעיל בסעיף ב )וראה הערה כד(.

"ח ֶסד
"תּ ֵתּן ֱא ֶמת לְ יַ ֲעקֹבֶ ,ח ֶסד לְ ַאבְ ָר ָהם"ֶ .
ֲאזַ י ֵמ ִאיר ָה ֱא ֶמת ,בִּ ְב ִחינַ ת )מיכה ז ,כ(ִ :
לְ ַא ְב ָר ָהם" – ַהיְ נוּ ֲהלָ כוֹת כַּ נַּ "ל – עַ ל־יְ ֵדי־זֶ ה ֵמ ִאיר ָה ֱא ֶמת וּ ַמ ְשׁלִ ים ַה ִדּבּוּר,
]מז[

על-פי הקבלה ,כל אחד מהאבות קשור לספירה מסוימת שהוא מגלם באישיותו )ראה נספח:
שבעת הרועים( .אברהם ,איש החסד והאהבה ,מקביל לספירת חסד .יצחק ,איש היראה והגבורה
הפנימית ,מקביל לספירת הגבורה .יעקב ,איש האמת ,מקביל לספירת התפארת )אמת ויופי(.
כיוון שרבנו לימד שאברהם הוא מידת החסד )סעיף ג והערה לו( ,המקבילה להלכה )סעיף ב
והערה יג( ,רבנו מחיל זאת על הפסוק "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם" .אימתי האמת )יעקב(

כא
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ׁ ְשלֵ מ ּות ַה ִ ּד ּבוּר – ַﬠל־יְ ֵדי ֱא ֶמתִּ ,כי קו ׁ ְּש ָטא ָק ֵאי וְ כוּ' ,וַ ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶש ֶקר ֵאין לוֹ
ִק ּי ּום ַרק ַﬠל־יְ ֵדי ֱא ֶמת ְּ)כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ּ ִש"י )במדבר יג ,כז( ַﬠל ּ ָפסוּק" :וְ גַ ם זָ ַבת ָחלָ ב ּו ְד ָב ׁש" וְ כוּ'(.
מח

מט

נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ִע ַּקר ִק ּיוּם ו ׁ ְּשלֵ מוּת ַה ִ ּד ּבוּר הוּא ַﬠל־יְ ֵדי ָה ֱא ֶמתֶ ׁ ,שהוּא ֵמ ִאיר
ְּב ַה ִ ּד ּבוּר ַﬠל־יְ ֵדי ׁ ְש� ׁ ָֹשה ׁ ֵשמוֹ תִּ ,ב ְב ִחינַ תֵ :
"אל ֱאלֹ ִהים יְ יָ ִ ּד ֶּבר"ִּ .כי ֵאלּ ּו
נ

1
מאירה ומתקנת את הדיבור? כאשר מידתו של אברהם ,החסד וההלכות ,מאפשרת לאדם
לצאת מצרה ומעוררת אותו לומר מילים של הלל והודיה לה'.

כִּ י עִ ַקּר ְשׁלֵ מוּת ַה ִדּבּוּר – עַ ל־יְ ֵדי ֱא ֶמת ,כִּ י קוּ ְשׁ ָטא ָק ֵאי וְ כוּ' )שבת קד ,א(,
]מח[

חז"ל מלמדים שאותיות המילה אמת עומדות כל אחת על שתי רגליים ,ואילו לאותיות
המילה שקר יש רק רגל אחת כל אחת .הדבר מלמד שבעוד האמת היא בעלת יסודות יציבים,
השקר איננו כזה .בהקשר של התורה שלנו ,הדבר מתייחס למה שלימד רבנו לעיל )סעיף ג(
שהלכות ,חסד ,שהן הדם השב אל הירכיים לאחר הלידה ,הן התומכות ברגליים ומעמידות
אותן" .קושטא קאי" ,כלומר 'האמת עומדת' מפני שהתמיכה בלימוד התורה מביאה להולדת
חידושי תורה ופסקי הלכה אמיתיים.

וַ ֲאפִ לּוּ ֶשׁ ֶקר ֵאין לוֹ ִקיּוּם ַרק עַ ל־יְ ֵדי ֱא ֶמת
וּ ְד ָבשׁ" וְ כוּ'(.
]מט[

)כְּ מוֹ ֶשׁפֵּ ֵרשׁ ַר ִשּׁ"י עַ ל פָּ סוּק" :וְ גַ ם זָ ַבת ָחלָ ב

מסופר בתורה שהמרגלים שנשלחו על-ידי משה לרגל את ארץ-ישראל פתחו את הדיווח
שמסרו בדברי שבח לתנובת הארץ ,אך נימת דבריהם השתנתה במהירות .הם החלו להוציא
דיבת הארץ רעה ובכך לפגוע בתקוותו של עם שזה עתה נולד למצוא לו מנוח .אולם אם
ביקשו המרגלים לגנות את הארץ ,מדוע טרחו לומר עליה דברים חיוביים )במדבר יג כז(" ,וְ גַ ם
זָ בַ ת ָחלָ ב ְוּדבַ שׁ ִהוא"? רש"י מפרש "כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחילתו ,אין
מתקיים בסופו" ,והמרגלים ידעו זאת ולכן פתחו בדבר אמת ,כדי שהשקר שבהמשך דבריהם
יוכל להתקיים .בכך רבנו מקשר אמת ,שעומדת מפני שיש לה יסודות יציבים ,עם דיבור
מתוקן .כיוון שאפילו השקר זקוק למרכיב של אמת כדי שיאמינו בו .הזוהר מזהה את סילוף
האמת בצורתן של האותיות השנייה והשלישית של המילה שקר .האות ק היא למעשה ה
שרגלה ארוכה ,ואילו האות ר היא למעשה ד שהסירו את הפינה הימנית העליונה שלה .לכן
איש לא היה מאמין לשקר אלמלא האות ש שבתחילת המילה ,המרמזת על שם שדי .האמת
הזו מרומזת בשלוש זרועות האות ש ,המקבילות לספירות חסד ,גבורה ותפארת ,שלוש
הספירות האמצעיות שדרכן השפע יורד לעולם )זוהר ח"א ב ,ב ומתוק מדבש שם(.

נִ ְמ ָצאֶ ,שׁעִ ַקּר ִקיּוּם וּ ְשׁלֵ מוּת ַה ִדּבּוּר הוּא עַ ל־יְ ֵדי ָה ֱא ֶמתֶ ,שׁהוּא ֵמ ִאיר בְּ ַה ִדּבּוּר עַ ל־יְ ֵדי
"אל ֱאִ הים יְ יָ ִדּבֶּ ר".
ְשָׁ ׁ שה ֵשׁמוֹת ,בִּ בְ ִחינַ ת )תהלים נ א(ֵ :
]נ[

הדיבור נעשה שלם כאשר שורה בו ההארה של שלושת השמות הקדושים א־ל ,א־להים,
וי־הוה )שכדי לא להגות אותו נוקטים בכינוי הוי'( .רבנו ילמד בהמשך כיצד כל אחד מן
השמות הללו קשור לאמת )בהערות ,החל בהערה סט(.

כב
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ׁ ְש� ׁ ָֹשה ׁ ֵשמוֹ ת ֵהם ְמקוֹ ר ָה ֱא ֶמת ,וְ ַﬠל יָ ָדם ֵמ ִאיר ָה ֱא ֶמת ְּב ַה ִ ּד ּב ּורּ ְ ,ד ַהיְ נ ּו
ְּב ִר ּבו ַּﬠ ַה ִ ּד ּבוּרַ ,היְ נ ּו ְּב ִחינַ ת ַא ְר ָּב ָﬠה ֶחלְ ֵקי ַה ִ ּד ּבוּר.
נא

נב

1

כִּ י ֵאלּוּ ְשָׁ ׁ שה ֵשׁמוֹת ֵהם ְמקוֹר ָה ֱא ֶמת,
]נא[

ההקדמה הבאה תסייע להבין טוב יותר נקודה זו .עד כה לימד רבנו שהודיה ולימוד הלכה הן
תענוג העולם-הבא ,ומקבילים לספירת הבינה .מטרתו העיקרית של אדם בעולם צריכה להיות
לחוות את התענוג-מעולם-אחר הזה אפילו בהיותו בעולם-הזה )ראה מסילת ישרים פרק א :בביאור
כלל חובת האדם בעולמו; וראה הערה מד לעיל( .יתרה מזו ,אל לו לאדם לחכות לחוות תענוג זה רק
מתוך צרה או או קושי ,דהיינו בשעת ההלל וההודיה לה' על שהוציא אותו מן הסכנה .להפך,
עליו לחתור לחוות את הארת הבינה ,העולם-הבא ,בחיי היום-יום שלו ,על-ידי הודיה והלכות
שיבואו מיוזמתו .בלשון הקבלה ,השפעת השפע הרוחני הזו מכונה המשכת מוחין מבינה
לזעיר-אנפין – ובפרט לחסד ,גבורה ותפארת )שלוש הספירות העליונות של זעיר-אנפין; ראה
נספח :הפרצופים( .כל אחת משלוש הספירות הללו מקבילה לגילוי אלוקות שונה .ספירת החסד
קשורה בשם א־ל; ספירת הגבורה קשורה בשם א־להים ,וספירת התפארת קשורה בשם הוי'
)ראה נספח :הספירות ושמות ה' הקשורים בהן( .כיוון שתפארת ממזגת את ספירות חסד וגבורה,
המקובלים רואים אותה לעתים קרובות כמייצגת את כל שלוש הספירות .גם על המידה
הקשורה לספירת התפארת ,מידת האמת ,נאמר שהיא כוללת את כל השלוש .לפיכך ספירות
חסד ,גבורה ותפארת הם שלושה צינורות נבדלים שדרכם האמת נשפעת לשלוש הספירות
התחתונות )נצח ,הוד ,יסוד( עד שהיא מועברת בסופו של דבר לספירה התחתונה ,מלכות.
המפרשים של ליקוטי מוהר"ן מתייחסים לשלושת השמות והספירות הללו כ'שלושה קוי
אמת' .רמז לשלושה הקווים מצוי במילה אמת ,המורכבת מהאות הראשונה ,האמצעית
והאחרונה באל"ף-בי"ת .כדי שהדיבור יהיה אמת גמורה ,האמת מוכרחה להיות בו בכל שלב
– בתחילה ,באמצע ובסוף .לעתים אנו אומרים דברים שמתחילים כאמת )ראה לעיל הערה מט(
אך מסתיימים כשקר .לעתים אחרות אנו פותחים בשקר אבל מסיימים באמת .וישנן פעמים
שדברינו הם אמת בראשיתם ובסופם ,אך לאורך הדרך אנחנו מגזימים או משמיטים בפרטים
שאנחנו מעדיפים שלא ייוודעו ,וכך האמת של דברינו איננה אמת מוחלטת .רק כאשר הדיבור
שלנו הוא אמת מאל"ף עד תי"ו דרך מ"ם ,הוא בגדר אמת .הפרפראות לחכמה מוסיף שדיבור
אמיתי הוא כאשר פיו של האדם ולבו שווים ,ואין פער בין מחשבותיו לדיבורו.

וְ עַ ל יָ ָדם ֵמ ִאיר ָה ֱא ֶמת בְּ ַה ִדּבּוּרְ ,דּ ַהיְ נוּ בְּ ִרבּוּעַ ַה ִדּבּוּרַ ,היְ נוּ ְבּ ִחינַ ת ַא ְרבָּ עָ ה
ֶחלְ ֵקי ַה ִדּבּוּר.
]נב[

כעת יפרט רבנו את ארבעת סוגי הדיבור .בליקוטי מוהר"ן ח"א יח :ו לימד רבנו שכוח
המלכות של המנהיג מיושם בעיקר באמצעות דיבורו – הצווים והגזירות שהוא אומר בפיו.
לכן ספירת המלכות קשורה לדיבור )ראה גם הערה סז להלן; ראה נספח :הספירות ואיברי הגוף(.
הקבלה מקשרת את ספירת המלכות לאות דל"ת ,כיוון שנאמר עליה "דלית לה מגרמה כלום"
כלומר 'שאין לה מעצמה כלום' ,מפני שהיא רק משקפת את האור שהיא מקבלת מהספירות
שמעליה ,ואין לה אור עצמי )ראה זוהר ח"א רלג ,ב; ראה גם קהילת יעקב ערך דל( .כן הוא גם ביחס
לשלטונו של מלך .אם אין לו עם למשול עליו ,הוא איננו מלך .לכן המלכות קשורה לאות
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כג

ש ָר ֵאל ַּב ָ ּגלוּת ,וְ ָהיָ ה ַה ִ ּד ּבוּר
ִּכי יֵ ׁש ִר ּבו ַּﬠ ַה ִ ּד ּב ּור ,וְ ַﬠל ֵּכן ְּכ ׁ ֶש ָהי ּו יִ ְ ׂ
ַּב ָ ּגלוּת ,נֶ ֱא ַמר ְּבמ ׁ ֶֹשה" :לֹא ִא ׁיש ְ ּד ָב ִרים ָאנ ִֹכי ַ ּגם ִמ ְּתמוֹ ל ַ ּגם
ִמ ׁ ּ ִשלְ ׁשוֹ ם ַ ּגם ֵמ ָאז ַ ּד ֶּב ְר ָך" וְ כוּ' ,זֶ ה ְּב ִחינַ ת ִר ּבו ַּﬠ ַה ִ ּד ּב ּורַ ,א ְר ָּב ָﬠה ֶחלְ ֵקי
ַה ִ ּד ּב ּור.
נג

נד

1

דל"ת ,שערכה הגימטרי  .4בליקוטי מוהר"ן ח"א ל :ו ,רבנו מלמד שהמלכות היא ארבע מפני
שהמלכות דקדושה מתגלה בכל אחד מארבעת העולמות העליונים )אצילות ,בריאה ,יצירה,
עשייה( .מנגד ,ספירת המלכות מייצגת את ארבע המלכויות העיקריות שישראל גלו אליהן
)בבל ,פרס ,יוון ,אדום-רומי( .לאור זאת רבנו מלמד כעת שהדיבור מורכב מ"ריבוע" ,כלומר
מארבעה חלקים .בכללות ,הקבלה מדברת על כך ששלוש הספירות העליונות של זעיר אנפין
– חסד ,גבורה ותפארת – הן המאירות את ספירת המלכות .בהקשר של התורה שלנו ,אלו הם
שלושת קווי האמת המאירים את ארבעת חלקי הדיבור.
לחילופין ,אפשר לפרש את ארבעת חלקי הדיבור כמקבילים לארבע הספירות התחתנות :נצח,
הוד ,יסוד ומלכות .הקשר בין כל ספירה וסוג הדיבור הקשור אליה יתבאר בהערות להלן,
בהערות המתאימות .הנקודה של רבנו היא שהאופן שבו המוחין מספירת הבינה מתגלים
בעולם הזה תלוי ביכולת שלנו להחדיר אמת בדיבור שלנו ,המלכות.

כִּ י יֵ שׁ ִרבּוּעַ ַה ִדּבּוּר ,וְ עַ ל כֵּ ן כְּ ֶשׁ ָהיוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל בַּ גָּ לוּת ,וְ ָהיָ ה ַה ִדּבּוּר בַּ גָּ לוּת ,נֶ ֱא ַמר בְּ מֹ ׁ ֶשה:
"א ִאישׁ ְדּבָ ִרים ָאנֹכִ י גַּ ם ִמ ְתּמוֹל גַּ ם ִמ ִשּׁלְ שׁוֹם גַּ ם ֵמ ָאז ַדּבֶּ ְר "וְ כוּ',
]נג[

ליקוי הדיבור של משה רבנו הופיע רק במצרים .לאחר יציאת מצרים הכתוב איננו מציין שוב
שמשה גמגם או שהוא נצרך לאהרן שידבר במקומו .משמעות הדבר היא שהליקוי הזה לא
נבע ממקור גופני אלא ממקור רוחני .למשה רבנו הייתה רגישות רוחנית חריפה .הוא גמגם
מפני שכוח הדיבור במצרים היה במצב של גלות .לאחר יציאת מצרים ,ליתר דיוק במתן
תורה ,הדיבור נתקן )ראה זוהר ח"ב כה ,ב( .בליקוטי מוהר"ן ח"א נו :ז )וראה הערה קמב( ,רבנו
מקשר את הדיבור לספירת הדעת .גם היא הייתה בגלות במצרים .לכן כשרצו בני-ישראל
המשועבדים במצרים לקרוא אל ה' נאמר עליהם שהם זעקו ,שיוועו ,נאנחו ,נאנקו )שמות ב כג–
כד( ,אבל בשום מקום הכתוב איננו מספר שהם התפללו .חסרה להם הדעת הנצרכת להביע
את סבלם במילים של תפילה ותחנונים.

זֶ ה בְּ ִחינַ ת ִרבּוּעַ ַה ִדּבּוּרַ ,א ְרבָּ עָ ה ֶחלְ ֵקי ַה ִדּבּוּר.
]נד[

ארבעת חלקי הדיבור רמוזים בדבריו של משה על אודות ליקוי הדיבור שלו עצמו .במשפט
ארבעה חלקים ,המופרדים על-ידי שלושה "גם" )שמות ד י(:
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ֶאל ה'ִ :בּי ֲאדֹנָ י,
וַ יּ ֶ
) (1א ִאישׁ ְדּ ָב ִרים ָאנֹכִ י
) (2גַּ ם ִמ ְתּמוֹל
) (3גַּ ם ִמ ִשּׁלְ שֹׁם
) (4גַּ ם ֵמ ָאז ַדּ ֶבּ ְרֶ אל עַ ְב ֶדּ
כִּ י כְ ַבד פֶּ ה וּכְ ַבד לָ שׁוֹן ָאנֹכִ י.

כד
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"מ ַד ֵּבר ִּב ְצ ָד ָקה"ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְּב ִחינַ ת
'ד ּבוּר ׁ ֶשל ְצ ָד ָקה'ִּ ,ב ְב ִחינַ תְ :
ִּכי יֵ ׁש ִ ּ
ַה ִ ּי ְתרוֹ ן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ָא ָדם ַﬠל ַה ַחי ׁ ֶשהוּא ַה ִ ּד ּב ּורֶ ׁ ,שהוּא ֶ ּג ֶדר ָה ָא ָדם ,וְ הוּא
ְּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקהֶ ׁ ,שהוּא גּ וֹ ֵמל ֶח ֶסד ִעם ַה ְּב ִר ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ֶ ּג ֶדר ָה ָא ָדםֶ ׁ ,ש ַ ּד ְר ּכוֹ
שה ָא ָדם" ,ו ְּכ ִתיב:
לִ גְ מֹל ֶח ֶסדַ ,מה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵּכן ַה ַחי .וְ זֶ ה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :נַ ֲﬠ ֶ ׂ
נה

נו

נז

1
משה אמר זאת במעמד הסנה ,בשעה שציווה אותו ה' להיות שליח לגאול את ישראל
ממצרים .במשך שבעה ימים ביקש ה' ממשה שייקח עליו את המשימה ,ושבעה ימים סירב
משה .ביום השביעי הוא אמר "לא איש דברים אנכי) "...ראה רש"י שמות ד י( .ר' נתן מבאר
ששלוש הפעמים שהמילה "גם" מופיעה בפסוק רומזות לשלושת קווי האמת ,וארבעת
הסירובים רומזים לארבעת חלקי הדיבור .משה צפה שאפילו יצליח לפעול את התיקונים
הנדרשים ולשחרר את הדיבור מגלות מצרים ,הגאולה השלמה של המלכות והדיבור תתרחש
רק בימות המשיח .לכן הוא סירב להיבחר למשימה .אולם ה' ידע שדווקא משה צריך להניע
את תהליך הגאולה ולכן כפה עליו את השליחות למרות הסתייגויותיו )תורת נתן ה( .בהקשר
של התורה שלנו ,רבנו מלמד כיצד הפסוק רומז לארבעת חלקי הדיבור והאמצעים לתקן
אותם.
ראוי לציין שארבעת חלקי או סוגי הדיבור הנידונים בתורה שלנו הם כולם דיבורים מותרים
וחיוביים .זאת ,בניגוד לדיבור שחסר טוב ,כפי שרבנו מלמד במקום אחר )ליקוטי מוהר"ן ח"א
כט :א(:
א כָּ ל ִדּבּוּר נִ ְק ָרא ִדּבּוּר ,כִּ י ִדּבּוּר ֶשׁ ֵאינוֹ נִ ְשׁ ָמע וְ נִ ְת ַק ֵבּל ֵאינוֹ נִ ְק ָרא ִדּבּוּר ...וְ עִ ַקּר ַמה ֶשּׁנִּ ְת ַק ֵבּל
ַה ִדּבּוּר ,הוּא ֵמ ֲח ַמת ַהטּוֹב ֶשׁיֵּ שׁ בּוֹ ,כִּ י טוֹב ַהכֹּל ֲחפֵ ִצים .וְ עַ ל כֵּ ן כְּ ֶשׁיֵּ שׁ טוֹב ְבּ ַה ִדּבּוּרֲ ,אזַ י ַה ִדּבּוּר
נִ ְשׁ ָמע וְ נִ ְת ַק ֵבּלֲ ,א ָבל כְּ ֶשׁ ֵאין טוֹב ְבּ ַה ִדּבּוּרֵ ,אינוֹ נִ ְת ַק ֵבּל .וְ ֵאי עוֹ ִשׂין ַהטּוֹב ְבּ ַה ִדּבּוּר? הוּא עַ ל־יְ ֵדי
לּוֹק ִחין ַה ִדּבּוּר ֵמ ַה ַדּעַ תֲ ,אזַ י יֵ שׁ בּוֹ טוֹבֲ .א ָבל כְּ ֶשׁ ַה ִדּבּוּר ְבּא ַדּעַ תֲ ,אזַ י ֵאין בּוֹ טוֹב.
ֶשׁ ְ

"מ ַדבֵּ ר בִּ ְצ ָד ָקה",
כִּ י יֵ שׁ ִ'דּבּוּר ֶשׁל ְצ ָד ָקה' ,בִּ בְ ִחינַ תְ :
]נה[

הנביא ישעיה מנבא על חורבנם הממשמש ובא של אויבי ישראל )ישעיה סג א(ִ " :מי זֶ ה ָבּא
הוֹשׁיעַ ".
ֵמ ֱאדוֹם ֲחמוּץ בְּ גָ ִדים ִמבָּ ְצ ָרה זֶ ה ָהדוּר ִבּלְ בוּשׁוֹ ֹצעֶ ה ְבּרֹב כֹּחוֹ ֲאנִ י ְמ ַד ֵבּר ִבּ ְצ ָד ָקה ַרב לְ ִ
כלומר מיהו הבא ובגדיו מוכתמים בדם לאחר שנקם את נקמתם של ישראל – אני ,ה' ,המדבר
בצדקה ורב להושיע .המצודת דוד מבאר ש"מדבר בצדקה" מתייחס להבטחת ה' לפעול
בחסד כלפי עם-ישראל .ראה גם ליקוטי מוהר"ן ח"א עד)ב( :ח )והערות פא–פב שם( ,שם רבנו
מצטט באופן דומה פסוק זה כראיה לקשר בין דיבור ובין צדקה.

ֶשׁזֶּ הוּ ְבּ ִחינַ ת ַהיִּ ְתרוֹן ֶשׁיֵּ שׁ לָ ָא ָדם עַ ל ַה ַחי ֶשׁהוּא ַה ִדּבּוּרֶ ,שׁהוּא גֶּ ֶדר ָה ָא ָדם ,וְ הוּא
בְּ ִחינַ ת ְצ ָד ָקהֶ ,שׁהוּא גּוֹ ֵמל ֶח ֶסד עִ ם ַהבְּ ִריּוֹתֶ ,שׁזֶּ ה גֶּ ֶדר ָה ָא ָדםֶ ,שׁ ַדּ ְרכּוֹ לִ גְ מֹל ֶח ֶסדַ ,מה
ֶשּׁ ֵאין כֵּ ן ַה ַחי.
]נו[

רבנו מפרש את הביטוי "מדבר בצדקה" כמתייחס לשני מרכיבים המגדירים את האנושיות:
כוח הדיבור שלו וטבע החסד שלו .שני אלה מבדילים בין האדם ובין שאר בעלי החיים.
הדיבור האנושי נבדל מ"דיבורם" של בעלי החיים האחרים בכך שהוא נובע מתוך דעת )ראה
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כה

יתי ִע ּמוֹ ַה ּיוֹ ם" וְ כוּ'ַ ' .מה ָה ָתם ְצ ָד ָקה ַאף ָּכאן
ש ִ
"וְ ׁ ֵשם ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ָﬠ ִ ׂ
ְצ ָד ָקה'ֶ ׁ ,ש ַﬠל־יְ ֵדי ְצ ָד ָקה נִ ְק ָרא ָא ָדםִּ ,כי ַהצְּ ָד ָקה ׁ ֶש ִּמ ׁ ּ ָשם ַה ִ ּד ּבוּר הוּא
יש ְ ּד ָב ִרים ָאנ ִֹכי"ַ ,היְ נ ּו ַה ִ ּד ּבוּר
ֶ ּג ֶדר ָה ָא ָדם ַּכ ַ ּנ"ל .וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת" :לֹא ִא ׁ
ׁ ֶשל ְצ ָד ָקהְּ ,ב ִחינַ ת" :טוֹ ב ִא ׁיש חוֹ נֵ ן ו ַּמלְ וֶ ה יְ ַכלְ ֵּכל ְ ּד ָב ָריו"ּ ְ ,ד ַהיְ נ ּו
ְ ּג ִמילוּת ֶח ֶסד ו ְּצ ָד ָקה.
נח

נט

ס

סא

1

הערה נד( ,והצדקה האנושית מתייחדת בכך שהיא מבטאת בחירה חופשית ,החסרה אצל בעלי
החיים.

וְ זֶ ה ֶשׁנֶּ ֱא ַמר" :נַ ֲע ֶשׂה ָא ָדם",
]נז[

כשהתורה מספרת על בריאת האדם ,מתואר כיצד ה' אמר "נעשה אדם" מלשון עשייה ,ולא,
למשל' ,נברא אדם' .הזוהר מלמד שהמילה "נעשה" רומזת בפרט לנתינת צדקה .כפי שרבנו
מלמד במקום אחר )חיי מוהר"ן תקסז(" :עיקר שם עשייה דקדושה הוא צדקה" .ר' נתן מבאר
שכל מצווה שאדם עושה מכילה מרכיב של צדקה; כשם שהצדקה מועילה לנזקק ,המצווה
היא מעשה של צדקה כלפי הנשמה )ליקוטי הלכות צדקה א(.

וּכְ ִתיב" :וְ ֵשׁם ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר עָ ִשׂ ִיתי עִ מּוֹ ַהיּוֹם" וְ כוּ'.
]נח[

מי שקוצר את התבואה בשדהו ונופלות לו שיבולים בשעת הקציר מחויב להשאיר את מה
שנפל עבור העניים .זוהי מצוות לקט ,והיא אחד מסוגי הצדקה שהתורה מצווה עליהם )ראה
ויקרא יט ט ורש"י שם( .מסופר במגילת רות כיצד שבה רות לביתה עם כמות גדולה במפתיע של
שיבולים שלקטה בשדה בועז .כששאלה נעמי חמותה היכן הצליחה ללקוט כל-כך הרבה
ענתה רות " ֵשׁם ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר עָ ִשׂ ִיתי עִ מּוֹ ַהיּוֹם בּ ֹעַ ז" .כלומר רות מכנה את פעולת הליקוט –
קבלת הצדקה – "עשיתי" .המדרש )רות רבה ה :ט( למד מכאן" :יותר ממה שבעל הבית עושה
עם העני ,העני עושה עם בעל הבית .שכן רות אמרה לנעמי 'שם האיש אשר עשיתי עמו'.
'אשר עשה עמי' אין כתיב כאן ,אלא 'אשר עשיתי עמו'" .העני מספק לבעל הממון הזדמנות
לתת צדקה ,ובכך הוא בגדר מעניק ולא רק בגדר מקבל .מכל זה אנו למדים שעשייה פירושה
צדקה .רות לקטה שיבולים משדה בועז ,ובכך עשתה צדקה עבור בועז.

ַ'מה ָה ָתם ְצ ָד ָקה ַאף כָּ אן ְצ ָד ָקה' )הקדמת הזוהר יג ,ב(,
]נט[

הזוהר מלמד שגם כשאמר ה' "נעשה אדם" הוא התכוון במשמעות של עשיית צדקה" .נעשה
אדם" פירושו להחדיר באדם את כוח העשייה ,כוח הצדקה ,ובכך האדם ראוי להיקרא אדם
)ראה גם ליקוטי מוהר"ן ח"א לז :ג והערה ל(.

ֶשׁעַ ל־יְ ֵדי ְצ ָד ָקה נִ ְק ָרא ָא ָדם ,כִּ י ַה ְצּ ָד ָקה ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ַה ִדּבּוּר הוּא גֶּ ֶדר ָה ָא ָדם כַּ נַּ "ל.
]ס[

כפי שלמדנו ,רבנו רואה זאת כפירוש העמוק של דברי הנביא "מדבר בצדקה" .מה מאפשר
לאדם לדבר? הצדקה שלו )וראה הערות נה–נו( .לכן הראשון מבין ארבעת חלקי-סוגי הדיבור
הוא 'דיבור של צדקה'.

וְ זֶ ה בְּ ִחינַ ת" :א ִאישׁ ְדּבָ ִרים ָאנֹכִ י"ַ ,היְ נוּ ַה ִדּבּוּר ֶשׁל ְצ ָד ָקה ,בְּ ִחינַ ת )תהלים קיב ,ה(:

כו
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'ד ּבוּר ׁ ֶשל ְּת ׁש ּו ָבה'ְּ ,ב ִחינַ תְ :
"קח ּו ִע ָּמ ֶכם ְ ּד ָב ִרים וְ ׁשוּב ּו ֶאל ה'".
וְ יֵ ׁש ִ ּ
וְ זֶ ה ְּב ִחינַ תּ ַ :גם ִמ ְּתמוֹ לְּ ,ב ִחינַ ת ִ ּד ּבוּר ׁ ֶשל ְּת ׁשו ָּבהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב:
ֹאמר ׁשוּב ּו ְבנֵ י ָא ָדם ִּכי ֶאלֶ ף ׁ ָשנִ ים ְּב ֵﬠינֶ ָ
יך ְּכיוֹ ם ֶא ְתמוֹ ל".
"וַ ּת ֶ
סג

'ד ּבוּר ׁ ֶשל ֲﬠ ׁ ִשיר ּות'ּ ְ ,ד ַהיְ נ ּו ֲﬠ ׁ ִש ִירים ְקרוֹ ִבים לַ ַּמלְ כוּתֶ ׁ ,ש ֵהם
וְ יֵ ׁש ִ ּ
ש ִריגִ ים" ,וְ ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכהְ ׁ :
ְּב ִחינַ תְ ׁ :
'ש ֹ� ׁ ָשה
"ש� ׁ ֶֹשת ַה ּ ָ ׂ
ש ֵרי ֵ ּג ִאים'ּ ְ ,ד ַהיְ נ ּו ֲ'ﬠ ׁ ִש ִירים ְקרוֹ ִבים לַ ַּמלְ כוּת'ֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש לָ ֶהם ְּב ִחינַ ת ִ ּד ּב ּור,
ָׂ
סד

1

"טוֹב ִאישׁ חוֹנֵ ן וּ ַמלְ וֶ ה יְ כַ לְ כֵּ ל ְדּבָ ָריו"ְ ,דּ ַהיְ נוּ גְּ ִמילוּת ֶח ֶסד וּ ְצ ָד ָקה.
]סא[

הכתוב בתהלים מתאר את בעל הצדקה – "איש חונן ומלוה" – כמי שדיבורו מתוקן – "יכלכל
דבריו במשפט" .רבנו מנגיד זאת עם הסתייגותו של משה "לא איש דברים אנכי" ,כיוון
שהדיבור היה בגלות במצרים ,כלומר לא מתוקן.
הערה נב לעיל מזכירה שאפשר לראות את ארבעת חלקי הדיבור כמקבילים לשלוש הספירות
התחתונות בזעיר אנפין )נצח ,הוד ויסוד( ולספירת המלכות .הסוג הראשון ,דיבור של צדקה,
מקביל לספירת נצח .הקשר רמוז בסוף הפסוק שמצוטט לעיל )ישעיה סג א(ֲ " :אנִ י ְמ ַדבֵּ ר
הוֹשׁיעַ " ה"רב להושיע" הזה מבטא את הניצחון על האויבים ,והנביא מקשר
בִּ ְצ ָד ָקה ַרב לְ ִ
אותו ל"מדבר בצדקה".
דיבור של צדקה כולל מילים של אהבה ושל עידוד ,ומילים המשקפות לזולת את הטוב
והחיובי שבו ,שכולן מרבות רצון טוב ובכך מגלות אלוקות בעולם )ראה תורה א :י( .ר' נתן
מוסיף שנתינת צדקה מסייעת לאדם לפתח דיבור של צדקה )ליקוטי תפילות(.

"קחוּ עִ ָמּכֶ ם ְדּבָ ִרים וְ שׁוּבוּ ֶאל ה'".
וְ יֵ שׁ ִ'דּבּוּר ֶשׁל ְתּשׁוּ ָבה' ,בְּ ִחינַ ת )הושע יד ג(ְ :
]סב[

הדיבורים שדרכם אנו עושים תשובה הם מילות הווידוי )מצודת דוד( .וזהו סוג הדיבור השני,
'דיבור של תשובה'.

וְ זֶ ה בְּ ִחינַ ת :גַּ ם ִמ ְתּמוֹל ,בְּ ִחינַ ת ִדּבּוּר ֶשׁל ְתּשׁוּ ָבה ,כְּ מוֹ ֶשׁכָּ תוּב
"וַ תֹּא ֶמר שׁוּבוּ בְ נֵ י ָא ָדם כִּ י ֶאלֶ ף ָשׁנִ ים בְּ עֵ ינֶ י כְּ יוֹם ֶא ְתמוֹל".
]סג[

)תהלים צ

ג–ד(:

המצודת דוד מבאר שהכתוב מתאר את דברי ה' למי שסובלים בעקבות חטאיהם" :הלא אף
אם תחיה אלף שנים ,הלא יהיה בעיניך כיום אתמול כאשר יעבור .כי אחר שעבר הזמן ,מה לו
אם היה זמן מרובה או זמן מועט ,הלא הלך לו ואיננו" .רבנו מקשר את "יום אתמול" זה
המתייחס לתשובה ,לדברי ההסתייגות של משה "גם מתמול" – ומציין בכך שגם הדיבור של
תשובה היה בלתי מתוקן בגלות.
דיבור של תשובה מקביל לספירת הוד .הוד מלשון הודאה ,ולכן רומז לדברי הווידוי שאדם
אומר כשהוא שב אל ה'.

"שֶׁ ׁ שת
וְ יֵ שׁ ִ'דּבּוּר ֶשׁל ֲע ִשׁירוּת'ְ ,דּ ַהיְ נוּ ֲע ִשׁ ִירים ְקרוֹבִ ים לַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁ ֵהם בְּ ִחינַ תְ :
'שָׁ ׁ שה ָשׂ ֵרי גֵּ ִאים'ְ ,דּ ַהיְ נוּ ֲ'ע ִשׁ ִירים
ַה ָשּׂ ִריגִ ים" ,וְ ָד ְרשׁוּ ַרבּוֹ ֵתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ בְ ָרכָ הְ :

סב
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כז

ש ָפ ָתיו ֵר ֵﬠה ּו ֶמלֶ ְך"ַ ,היְ נ ּו ַה ִ ּד ּבוּר ׁ ֶשל ְקרוֹ ִבים לַ ַּמלְ כ ּות.
ִּב ְב ִחינַ תֵ :
"חן ְ ׂ
ש ִריגִ ים ַה ַ ּנ"לַ ,היְ נ ּו ַה ִ ּד ּבוּר
וְ זֶ ה ְּב ִחינַ תּ ַ :גם ִמ ׁ ּ ִשלְ ׁשֹםְּ ,ב ִחינַ ת ׁ ְש� ׁ ֶֹשת ַה ּ ָ ׂ
ׁ ֶשל ֲ'ﬠ ׁ ִש ִירים ְקרוֹ ִבים לַ ַּמלְ כוּת'.

סה

סו

וְ יֵ ׁש ִ ּ'ד ּבוּר ׁ ֶשל ַמלְ כ ּות'ְּ ,ב ִחינַ ת ַמלְ כוּת ּ ֶפה ,וְ זֶ ה ְּב ִחינַ תּ ַ :גם ֵמ ָאז

1

סז

ְקרוֹבִ ים לַ ַמּלְ כוּת',
]סד[

לוֹמי וְ ִהנֵּ ה גֶ פֶ ן לְ פָ נָ י.
שר המשקים של פרעה סיפר את חלומו ליוסף )בראשית מ ט–יא(ַ " :בּ ֲח ִ
שה שִָׂריגִם ."...רבי חייא בר אבא אומר על כך בגמרא )חולין צב ,א(" :אלו שלושה
וּבַ גֶּ פֶ ן ְשׁ ׁ ָ
שרי גאים היוצאים מישראל בכל דור ודור" .רש"י על הגמרא מפרש שישראל דומים לגפן,
כמו שנאמר )תהלים פ ט( "גֶּ פֶ ן ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ַתּ ִסּיעַ " ושלושת שרי גאים הם יהודים שנהיו "עשירים
וקרובים למלכות" .כשם שהשריגים תומכים באשכולות הענבים ,שלושת היהודים החשובים
הללו תומכים באחיהם היהודים בכך שהם פועלים למענם אצל המלכות.

"חן ְשׂפָ ָתיו ֵרעֵ הוּ ֶמלֶ ַ ,"היְ נוּ ַה ִדּבּוּר
ֶשׁיֵּ שׁ לָ ֶהם בְּ ִחינַ ת ִדּבּוּר ,בִּ בְ ִחינַ ת )משלי כב יא(ֵ :
ֶשׁל ְקרוֹ ִבים לַ ַמּלְ כוּת.
]סה[

הכתוב במשלי מלמד שמי שדיבורו נושא חן ,מושך את תשומת לב השלטון .החן והקסם
שבדבריו גורמים שהם ייפלו על אוזני מלך מלכי המלכים שלמעלה ,וכן על אוזני המלך
והמושל שלמטה ,בעולם-הזה )ראה רש"י ומצודת דוד על הפסוק( .רבנו מקשר זאת עם 'שרי גאים'
– דהיינו החשובים הקרובים לשלטונות )ראה בהערה הקודמת( .אם-כן ,סוג הדיבור השלישי הוא
'דיבור של עשירות'.

וְ זֶ ה בְּ ִחינַ ת :גַּ ם ִמ ִשּׁלְ שֹׁם ,בְּ ִחינַ ת ְשֶׁ ׁ שת ַה ָשּׂ ִריגִ ים ַהנַּ "לַ ,היְ נוּ ַה ִדּבּוּר ֶשׁל ֲ'ע ִשׁ ִירים
ְקרוֹבִ ים לַ ַמּלְ כוּת'.
]סו[

המילה שלשום היא מלשון שלוש יום ,כלומר היום השלישי שלפני היום .רבנו מקשר את
שלושת שרי גאים ,החשובים הקרובים למלכות ,עם הסתייגותו של משה – "גם משלשום" –
ומציין בכך שגם הדיבור של עשירות היה בגלות.
דיבור של עשירות מקביל לספירת היסוד ,הספירה השלישית בחלק התחתון של פרצוף זעיר-
אנפין .ספירת היסוד היא הקרובה ביותר למלכות .היא גם הספירה שהשפע מתכנס בה מכל
הספירות האחרות קודם שהוא נשפע אל המלכות ,המייצגת את העולם-הזה .לכן ספירת
היסוד מסמלת חשיבות ,עושר והשפעה )ראה שער הכוונות עניין תפילת השחר עמ' קטו; שער הפסוקים
וישב עמ' פח(.

וְ יֵ שׁ ִ'דּבּוּר ֶשׁל ַמלְ כוּת'ְ ,בּ ִחינַ ת ַמלְ כוּת פֶּ ה,
]סז[

מטרתה של ספירת המלכות היא לגלות לעולם את האור של הספירות שמעליה .לכן ספירת
המלכות משולה לפה – דהיינו כוח הדיבור – שהוא הכלי העיקרי של האדם להביע בעולם
את מחשבותיו ורגשותיו הפנימיים .רבנו מסביר במקום אחר את הקשר שבין ספירת המלכות
והפה ,על-ידי משל למלך ונתיניו .המלך מגלה את רצונו לעם ומפעיל עליהם את השפעתו
בעיקר באמצעות דיבורו והצהרותיו )ראה הערה נב לעיל; השווה ליקוטי מוהר"ן ח"ב פב :א( .בהקשר
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כח

ַ ּד ֶּב ְר ָךְּ ,ב ִחינַ ת" :נָ כוֹ ן ִּכ ְס ֲא ָך ֵמ ָאז".

סח

וְ ָה ֱא ֶמת ֵמ ִאיר ְּב ִר ּבו ַּﬠ ַה ִ ּד ּב ּור ַה ַ ּנ"ל ַﬠל־יְ ֵדי ׁ ְש� ׁ ָֹשה ׁ ֵשמוֹ ת ַה ַ ּנ"ל
ׁ ֶש ֵהםֵ :אלֱ ,אלֹ ִקים ,ה'ֶ ׁ ,ש ֵהם ְּב ִחינַ תְּ :ת ִפ ָּלה וְ תוֹ ָרה וְ ׁ ִש ּדו ִּכים וְ זִ ּווּגִ ים.
סט

ֵאל – זֶ ה ְּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ֵאל ַﬠל ׁ ֵשם ַה ּ ֹכ ַחֶ ׁ ,שהוּא ַּת ִּקיף ּו ַב ַﬠל
ש ָר ֵאל ְּב ׁ ֵשם ֵאלִּ ,ב ְב ִחינַ ת'ִ :מ ַ ּניִ ן
ַהיְ כֹלֶ ת ,וְ ַﬠל־יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה נִ ְק ָר ִאין יִ ְ ׂ
ע

1
של התורה שלנו ,הדבר מתייחס לסוג הדיבור הרביעי ,דיבור של מלכות ,המגלה את השלטון
וההשפעה .באמצעות דיבור של מלכות אדם יכול להשפיע על אחרים לחיוב על-ידי קירובם
לה'.

וְ זֶ ה בְּ ִחינַ ת :גַּ ם ֵמ ָאז ַדּבֶּ ְר ,בְּ ִחינַ ת )תהלים צג ב(" :נָ כוֹן כִּ ְס ֲאֵ מ ָאז".
]סח[

כס המלכות של ה' עומד "מאז" ,עוד קודם הבריאה )רש"י ,רד"ק; וראה תיקוני זוהר תיקון סט דף
קז ,ב ,המקשר את כיסא הכבוד עם ספירת המלכות( .רבנו מקשר את "מאז" להסתייגותו של משה
"מאז דברך אל עבדך" – ובכך מלמד שגם הדיבור של מלכות היה בגלות .מלכות ה' וגם כוח
הדיבור לגלות את ממשלתו טרם היו מתוקנים ושלמים )ולא יהיו כך עד לביאת המשיח; ראה
הערה נד לעיל(.
מכאן שארבעת חלקי-סוגי הדיבור' ,ריבוע הדיבור' ,רמוזים בפסוק כדלהלן:

דיבור של צדקה
א ִאישׁ ְדּ ָב ִרים ָאנֹכִ י
נצח

דיבור של תשובה
גַּ ם ִמ ְתּמוֹל
הוד

דיבור של עשירות
גַּ ם ִמ ִשּׁלְ שֹׁם
יסוד

דיבור של מלכות
גַּ ם ֵמ ָאז ַדּ ֶבּ ְר
מלכות

וְ ָה ֱא ֶמת ֵמ ִאיר בְּ ִרבּוּעַ ַה ִדּבּוּר ַהנַּ "ל עַ ל־יְ ֵדי ְשָׁ ׁ שה ֵשׁמוֹת ַהנַּ "ל ֶשׁ ֵהםֵ :אלֱ ,אִ קים,
ה'ֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַ תְ :תּפִ לָּ ה וְ תוֹ ָרה וְ ִשׁדּוּכִ ים וְ זִ וּוּגִ ים.
]סט[

לאחר שפירט רבנו את ארבעת סוגי הדיבור ,הוא שב לדבריו לעיל ,שהאמת מאירה את ריבוע
הדיבור על-ידי שלושת השמות )וראה הערות נ–נב( .כשאדם זוכה לאמת ,מילותיו מאירות את
אור האמת על כל אחד מארבעת סוגי הדיבור .כעת יבאר רבנו שהאמת מבטאת את עצמה
בשלושה קווים – תפילה ,תורה ,ושידוכים – המקבילים לשלושת השמות הקדושים .האמת
מאירה ומתקנת את הדיבור דרך קווים אלה.

ֵאל – זֶ ה בְּ ִחינַ ת ְתּפִ לָּ ה ,כִּ י ֵאל עַ ל ֵשׁם ַהכֹּ ַחֶ ,שׁהוּא ַתּ ִקּיף וּבַ עַ ל ַהיְ כֹלֶ ת,
]ע[

השם אל מציין בלשון המקרא כוח .למשל בביטוי )מלכים ב' כד טו; יחזקאל יז יג(ֵ " :אילֵ י ָה ָא ֶרץ".
הזוהר מבאר כיצד שמות ה' השונים מעידים על גדולתו יתברך ,ומלמד שהשם אל פירושו
שהוא תקיף ובעל יכולת )זוהר ח"ג קלב ,א ורטו ,ב( .מכן שהשם אל מציין תוקף וגבורה .כעת
ילמד רבנו כיצד הדבר קשור לתפילה.
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כט

ׁ ֶש ְּק ָראוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לְ יַ ֲﬠקֹב ֵאל – ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ִ ּי ְק ָרא לוֹ ֵאל"' וְ כוּ'.
ִּכי ַﬠל־יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כ ְביָ כוֹ לָ ,אנ ּו לוֹ ְק ִחין לְ ַﬠ ְצ ֵמנ ּו ַה ּכ ַֹח ִמ ֶּמנּ ּו יִ ְת ָּב ַר ְךִּ ,כי
ש ָר ֵאל –
ָאנ ּו ְמ ַב ּ ְטלִ ין ְ ּגזֵ רוֹ ָתיו ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ נ ּו ַה ּכ ַֹח ,וְ ַﬠל ֵּכן נִ ְק ָר ִאין יִ ְ ׂ
"אל" ַﬠל־יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלהַ ,ﬠל ׁ ֵשם ַה ּכ ַֹח ַּכ ַ ּנ"ל.
ֵ

עא

עב

יכ ֵ ּזב" – 'לֹא ִא ׁיש
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה" :לֹא ִא ׁיש ֵאל וִ ַ
שה ִ ּד ְב ֵרי ֵאל ְּכ ָכזָ ב'ִּ .כי ַﬠל־יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ְמ ַב ּ ְטלִ ין ְ ּגזֵ רוֹ ָתיו
הוּאֶ ׁ ,ש ָﬠ ָ ׂ
ש ָר ֵאל נִ ְק ָר ִאין ֵאל .ו ִּמ ׁ ָשם ֵמ ִאיר ַה ִ ּד ּב ּורִּ ,ב ְב ִחינַ ת:
יִ ְת ָּב ַר ְך ,וַ ֲאזַ י יִ ְ ׂ
עג

1

וְ עַ ל־יְ ֵדי ַה ְתּפִ לָּ ה נִ ְק ָר ִאין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵשׁם ֵאלִ ,בּבְ ִחינַ ת )מגילה יח ,א('ִ :מנַּ יִ ן ֶשׁ ְקּ ָראוֹ ַה ָקּדוֹשׁ
בָּ רוּ הוּא לְ יַ ֲעקֹב ֵאל – ֶשׁנֶּ ֱא ַמר" :וַ יִּ ְק ָרא לוֹ ֵאל"' וְ כוּ'.
]עא[

מסופר בתורה על יעקב אבינו ,שקנה את חלקת השדה בשכם )בראשית לג כ(" ,וַ יּ ֶַצּב ָשׁם ִמזְ ֵבּ ַח
הי יִ ְשׂ ָר ֵאל" .הגמרא קוראת פסוק זה באופן מילולי :אלקי ישראל הוא שקרא
וַ יִּ ְק ָרא לוֹ ֵאל ֱא ֵ
ליעקב 'אל' ,ומסבירה שאילו רצה הפסוק לומר שיעקב הוא שקרא למזבח ,היה הכתוב אומר
'ויקרא לו יעקב אל אלהי ישראל' .לכן מוכרחים לומר שיעקב הוא שקראוּ לו 'אל' .ומי הוא
זה שקרא לו? אלקי ישראל .כעת יבאר רבנו מדוע יעקב ,דהיינו עם-ישראל ,נקרא 'אל'.

כִּ י עַ ל־יְ ֵדי ַה ְתּפִ לָּ ה ,כִּ ְביָ כוֹלָ ,אנוּ לוֹ ְק ִחין לְ עַ ְצ ֵמנוּ ַהכֹּ ַח ִמ ֶמּנּוּ יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ָאנוּ ְמבַ ְטּלִ ין
גְּ זֵ רוֹ ָתיו ,נִ ְמ ָצא ֶשׁיֵּ שׁ לָ נוּ ַהכֹּ ַח ,וְ עַ ל כֵּ ן נִ ְק ָר ִאין יִ ְשׂ ָר ֵאל – " ֵאל" עַ ל־יְ ֵדי ַה ְתּפִ לָּ ה ,עַ ל
ֵשׁם ַהכֹּ ַח כַּ נַּ "ל.
]עב[

כשאנו מתפללים – וכך אנו נוטלים לעצמנו כביכול את הכוח הקשור ל'אל' – יש לתפילותנו
הכוח לבטל גזירות שמים .לכן תפילה ועם ישראל נקראים שניהם 'אל'.

וּכְ מוֹ ֶשׁ ָא ְמרוּ ַרבּוֹ ֵתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ בְ ָרכָ ה )ירושלמי תענית ב :א(" :א ִאישׁ ֵאל וִ יכַ זֵּ ב" – 'א
ִאישׁ הוּאֶ ,שׁעָ ָשׂה ִדּבְ ֵרי ֵאל כְּ כָ זָ ב' .כִּ י עַ ל־יְ ֵדי ַה ְתּפִ לָּ ה ְמבַ ְטּלִ ין גְּ זֵ רוֹ ָתיו יִ ְת ָבּ ַר ,וַ ֲאזַ י
יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְק ָר ִאין ֵאל.
]עג[

הסיפור על בלעם שנשכר על-ידי בלק לקלל את ישראל )במדבר כב ב – כד כה( מתאר כמה
פעמים כיצד הוכרח בלעם לפעול נגד רצונו .כל כמה שניסה לא היה בכוחו למצוא את הרגע
המדויק להביא קללה על ישראל ,כיוון שה' לא ִאפשר קיומו של רגע שכזה .לבסוף הוא אמר
"לא איש אל ויכזב" .רש"י מפרש שבלעם אמר בכך לבלק שה' "כבר נשבע להם להביאם
ולהורישם ארץ שבעה אומות ,ואתה סבור להמיתם במדבר?!" ה' איננו בן תמותה שמבטיח
ואינו מסוגל לקיים .חז"ל דורשים פסוק זה :האם לא היה זה איש ,שהפך את דברי אל לכזב?
שהרי לאחר שהודיע ה' למשה שהוא עומד לכלות את עם-ישראל בעקבות חטא העגל ,היה
זה משה שהתפלל למחילה וגרם לה' יתברך לרחם .מכאן אנו למדים שתפילות האדם יש להן
הכוח לבטל גזירות שמים.

ל
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"וּגְ בו ָּר ְת ָך יְ ַד ֵּברוּ"; ְ ּד ַהיְ נ ּו ַﬠל־יְ ֵדי ַה ּכ ַֹח וּגְ בו ָּרהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְּב ִחינַ ת ֵאל ַﬠל ׁ ֵשם
ַה ּכ ַֹחֵ ,מ ִאיר ַה ִ ּד ּבוּר ַﬠל־יְ ֵדי ָה ֱא ֶמתִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ַרק ַﬠל־יְ ֵדי ֱא ֶמת,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבָ :
"קרוֹ ב ה' וְ כוּ' לְ כֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ָר ֻאה ּו ֶב ֱא ֶמת".
עד

עה

ֱאלֹ ִקים – זֶ ה ְּב ִחינַ ת ּתוֹ ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב" :וְ ַא ָּתה ִּת ְהיֶ ה לוֹ לֵ אלֹ ִקים",
וְ ַת ְרגּ וּמוֹ ' :לְ ַרב' .וְ זֶ הוּ" :הוּא יִ ְהיֶ ה ְּל ָך לְ ֶפה" – ׁ ֶש ְּב ִחינַ ת ֱאלֹ ִקיםְּ ,ב ִחינַ ת
ּתוֹ ָרה ,הוּא ֵמ ִאיר לַ ּ ֶפהּ ְ ,ד ַהיְ נ ּו לְ ַה ִ ּד ּב ּורִּ ,כי ָה ַרב מוֹ ֶרה ֶ ּד ֶר ְך יָ ׁ ָשר
"אם ּתוֹ ִציא יָ ָקר ִמ ּזוֹ לֵ ל ְּכ ִפי ִת ְהיֶ ה",
לְ ַתלְ ִמ ָידיו ְּבתוֹ ָרתוֹ ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְּב ִחינַ תִ :
עו

עז

עח

1

וּ ִמ ָשׁם ֵמ ִאיר ַה ִדּבּוּר ,בִּ בְ ִחינַ ת )תהלים קמה יא(" :וּגְ בוּ ָר ְת יְ ַדבֵּ רוּ";
]עד[

רבנו קורא זאת כך :מתוך מידת הגבורה האלוקית – שם 'אל' – נובעת יכולת הדיבור
האנושית .כעת ילמד רבנו כיצד הדבר קשור לאמת.

ְדּ ַהיְ נוּ עַ ל־יְ ֵדי ַהכֹּ ַח וּגְ בוּ ָרהֶ ,שׁזֶּ ה בְּ ִחינַ ת ֵאל עַ ל ֵשׁם ַהכֹּ ַחֵ ,מ ִאיר ַה ִדּבּוּר עַ ל־יְ ֵדי
"קרוֹב ה' וְ כוּ' לְ כֹל
ָה ֱא ֶמת ,כִּ י ַה ְתּפִ לָּ ה ִהיא ַרק עַ ל־יְ ֵדי ֱא ֶמת ,כְּ מוֹ ֶשׁכָּ תוּב )שם יח(ָ :
ֲא ֶשׁר יִ ְק ָר ֻאהוּ בֶ ֱא ֶמת".
]עה[

לאחר שביסס רבנו את הקשר בין 'אל' ותפילה ,הוא מצטט פסוק נוסף מתהלים המוכיח את
הקשר שבין קריאה אל ה' ובין אמת .כשאדם מתפלל לה' ,האמת שבמילותיו מאפשרת לו
להתלבש בכוח אלוקי כביכול ובכך לבטל את הייסורים ואת הסבל שנגזרו משמים .ר' נתן
מבאר שתפילה אמיתית אין בה כל מניעים חיצוניים או מחשבות זרות ,אלא כל מטרתה להלל
את ה' בלבד .מילותינו יכולות לעלות אז ולהשפיע על ה' לקבל את תפילותינו ולהיענות להן
)ליקוטי תפילות(.

אהים) :שמות ד טז(
וְ ִד ֶבּר הוּא לְ ֶ אל ָהעָ ם וְ ָהיָ ה הוּא יִ ְהיֶ ה לְּ  לְ פֶ ה וְ ַא ָתּה ִתּ ְהיֶ ה לּוֹ לֵ ִ
]עו[ משה התעקש שהוא לא "איש דברים" )שמות ד י; וראה הערה נג לעיל( ,ובתגובה לכך הודיע לו

ה' שאהרן ישמש כדובר שלו .אהרן יהיה לו לפה ,ומשה יהיה לו "לאלהים" ,כלומר האדון
שלו .רבנו לימד עד כה שהשם 'אל' מקביל לתפילה ,הקו הראשון מבין השלושה שדרכם
האמת נשפעת ומאירה את ארבעת סוגי הדיבור .כעת הוא דן בקו השני ,תורה ,המקבילה לשם
אלהים.

ֱאִ קים – זֶ ה בְּ ִחינַ ת תּוֹ ָרה ,כְּ מוֹ ֶשׁכָּ תוּב" :וְ ַא ָתּה ִתּ ְהיֶ ה לוֹ לֵ אִ קים" ,וְ ַת ְרגּוּמוֹ' :לְ ַרב'.
]עז[

תפקידו של אהרן כ"פה" ברור למדי ,אולם תפקידו של משה כאלהים לאהרן ברור פחות.
רבנו מצטט את תרגום אונקלוס ,שעל פיו "לאלהים" פירושו 'לרב' .משה יהיה אדונו ,רבו
ומורהו של אהרן .הוא יאיר את אהרן בדברי תורה ,וזה יאפשר לאהרן להיות דוברו של משה.
רבנו רואה באלהים-רב הזה רמז לשם אלהים.

וְ זֶ הוּ" :הוּא יִ ְהיֶ ה לְּ  לְ פֶ ה" – ֶשׁבְּ ִחינַ ת ֱאִ קים ,בְּ ִחינַ ת תּוֹ ָרה ,הוּא ֵמ ִאיר לַ פֶּ הְ ,דּ ַהיְ נוּ

עט
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"תוֹ ַרת ֱא ֶמת ָהיְ ָתה ְּב ִפיהוּ".
וְ הוּא ְּב ִחינַ ת ֱא ֶמתִּ ,ב ְב ִחינַ תּ :

לא

פ

"מה' יָ ָצא ַה ָ ּד ָבר"ְּ ,ב ִחינַ ת" :ו ֵּמה'
ה' – זֶ ה ְּב ִחינַ ת ׁ ִש ּדו ִּכיםִּ ,ב ְב ִחינַ תֵ :
"א ׁ ֶשר ִהנְ ַחנִ י ְּב ֶד ֶר ְך
ש ָּכלֶ ת" .וְ הוּא ְּב ִחינַ ת ֱא ֶמתִּ ,ב ְב ִחינַ תֲ :
ִא ׁ ּ ָשה ַמ ְ ׂ
פא

פג

פב

1

לְ ַה ִדּבּוּר ,כִּ י ָה ַרב מוֹ ֶרה ֶדּ ֶר יָ ָשׁר לְ ַתלְ ִמ ָידיו ְבּתוֹ ָרתוֹ,
]עח[

בכך שמשה משמש אלהים לאהרן – מלמד אותו תורה – פיו של משה עצמו נעשה מואר.
כשהרב מלמד את תלמידיו ללכת בדרך האמת והיושר של תורת ה' ,שם אלהים מאיר את פיו
של הרב )פרפראות לחכמה(.

"אם תּוֹ ִציא יָ ָקר ִמזּוֹלֵ ל כְּ פִ י ִת ְהיֶ ה",
ֶשׁזֶּ ה בְּ ִחינַ ת )ירמיה טו יט(ִ :
]עט[

בפסוק זה ה' מחזק את הנביא ירמיה שאם הוא ידריך אחרים הרחק מן הרשע אל דרך התורה
והתשובה ,פיו של הנביא יהיה כמו פיו של הקדוש-ברוך-הוא .רש"י )ירמיה שם( מסביר
שכשאדם מלמד אחרים על אודות ה' ,מוענק לו הכוח לבטל גזירות שמים .בהקשר של
התורה שלנו ,הדבר מלמד שכשהרב מכוון את תלמידיו בדרך ישרה אל ה' ,הוא זוכה לדיבור
מואר .הפה שלו נעשה פיו של ה' ,כביכול ,ובכך הוא מסוגל להחליף את מילות הגזירות של
ה' במילים משלו.

וְ הוּא ְבּ ִחינַ ת ֱא ֶמת ,בִּ בְ ִחינַ ת )מלאכי ב ו(" :תּוֹ ַרת ֱא ֶמת ָהיְ ָתה ְבּפִ יהוּ".
]פ[

הפסוק מדבר על פינחס ,שלימד לישראל "תורת אמת" ולא סילף דבר )רד"ק( .אחרים מפרשים
שהכוונה לאליהו הנביא .למעשה שתי הדעות נכונות ,מפני שאליהו היה גלגולו של פינחס
)רבנו בחיי על התורה במדבר כה יא( .בהקשר של התורה שלנו ,פסוק זה מקשר את התורה עם אמת
ועם פה ,דיבור .כשמלמדים תורה כראוי ,היא תורת אמת ,ומאירה את ארבעת חלקי הדיבור.
בתפילה שחיבר ר' נתן על יסוד התורה שלנו הוא מוסיף שזו הסיבה שחשוב כל-כך למצוא
רב ומורה ,שמכוון את תלמידיו בדרך ישרה )ליקוטי תפילות( .הדבר מתקשר למה שלימד רבנו
לעיל ביחס ללימוד הלכה )סעיף ב( ,כיוון שרק כשאדם יודע הלכה ,ההליכה שלו עשויה
להביא אותו לנתיב שהגמול עליו הוא תענוג העולם-הבא )ראה הערה יא לעיל(.

ה' – זֶ ה בְּ ִחינַ ת ִשׁדּוּכִ ים,
]פא[

רבנו דיבר עד כה על הקו הראשון והשני שדרכם האמת מאירה את ארבעת חלקי הדיבור –
תפילה ,המקבילה לשם אל ,ותורה המקבילה לשם אלהים .כעת הוא מלמד על הקו השלישי,
שידוכים ,המקביל לשם הוי'.

"מה' יָ ָצא ַה ָדּבָ ר",
בִּ ְב ִחינַ ת )בראשית כד נ(ֵ :
]פב[

אברהם שלח את אליעזר עבדו למצוא אישה ליצחק .פסוק זה מבראשית הוא התגובה שקיבל
אליעזר לאחר שביקש את ידה של רבקה מאת משפחתה .אביה ואחיה השיבו שהם אינם
יכולים לסרב מפני שהיה ברור מסיפורו של אליעזר שה' ,בפרט הוי' ,חולל את השידוך הזה
)ראה רש"י שם( .על-ידי פסוק זה רבנו מוכיח שהוי' קשור לשידוכים ולנישואים.

בְּ ִחינַ ת" :וּ ֵמה' ִא ָשּׁה ַמ ְשׂכָּ לֶ ת".
]פג[

רבנו מביא פסוק נוסף המקשר את שם הוי' עם שידוכים .הפסוק השלם הוא )משלי יט יד(:
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לב

יחה יָ ְרד ּו לָ עוֹ לָ ם,
ש ָ
ש ָרה ַק ִּבין ִ ׂ
ֱא ֶמת" .וְ ַﬠל־יְ ֵדי־זֶ ה נִ ׁ ְשלָ ם ַה ִ ּד ּב ּורִּ ,כי ֲ'ﬠ ָ ׂ
ִּת ׁ ְש ָﬠה נָ ְטל ּו נָ ׁ ִשים ,וְ ֶא ָחד ָּכל ָהעוֹ לָ ם ֻּכלּ וֹ ' .וְ ָכל זְ ַמן ׁ ֶש ֵאין ִה ְת ַק ׁ ּ ְשרוּת,
ֵאין לְ ַה ִ ּד ּבוּר ׁ ְשלֵ מ ּותֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ׁ ּ ְש ִרין ,נִ ְת ַח ְּב ִרים וְ נִ ׁ ְשלָ ִמים ֶחלְ ֵקי
ַה ִ ּד ּב ּור.
פד

פה

פו

1
וּמהוי' ִא ָשּׁה ַמ ְשׂכָּ לֶ ת" .כלומר הבית וההון יכולים להגיע לאדם
"בַּ יִ ת וָ הוֹן נַ ֲחלַ ת ָאבוֹת ֵ
בירושה מאבותיו ,אבל אישה משכלת – זו מתנה מאת ה' בלבד .בהקשר של התורה שלנו,
"אשה משכלת" רומזת לגילוי הדעת ,ידיעה אחדותית ומודעות לה' ,שרבנו קישר לעיל עם
הלכה ותענוג העולם-הבא )סעיף א והערה ח(.
המדרש )בראשית רבה סח :ג( מצטט פסוק זה ממשלי ,את הפסוק שציטט רבנו מבראשית ופסוק
נוסף מספר שופטים )יד ד( כדי להוכיח ש"מצינו בתורה בנביאים ובכתובים שאין זיווגו של
איש אלא מן הקדוש-ברוך-הוא".

"א ֶשׁר ִהנְ ַחנִ י בְּ ֶד ֶרֱ א ֶמת".
וְ הוּא ְבּ ִחינַ ת ֱא ֶמת ,בִּ בְ ִחינַ ת )בראשית שם מח(ֲ :
]פד[

אליעזר השיג דיבור מתוקן ולכן התפלל תפילת הודיה לה' שהנחה אותו בדרך אמת שהובילה
אל רבקה ,הזיווג האמיתי של יצחק .אנו למדים מן הפסוק שהוי' ושידוכים מקבילים לאמת.
מכאן ששם הוי' הוא הערוץ השלישי שדרכו האמת מאירה את ארבעת סוגי הדיבור.
כאמור לעיל )וראה הערות נא–נב( ,שלושת קווי האמת המאירים את ארבעת חלקי הדיבור
מסמלים את שלוש הספירות העליונות בפרצוף זעיר-אנפין )חסד ,גבורה ,תפארת( המאירות
את ספירת המלכות )הפה ,דהיינו ארבעת חלקי הדיבור( .לחילופין הן עשויות לסמל את
השתלשלות האמת משלוש הספירות העליונות )והשמות הקדושים המקבילים להן :אל,
אלהים ,הוי'( אל שלוש הספירות התחתונות של פרצוף זעיר-אנפין )נצח ,הוד ,יסוד( וספירת
המלכות )ראה הערות סא ,סג ,סו ,סז(.

יחה יָ ְרדוּ לָ עוֹלָ םִ ,תּ ְשׁעָ ה נָ ְטלוּ נָ ִשׁים,
וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶ ה נִ ְשׁלָ ם ַה ִדּבּוּר ,כִּ י ֲ'ע ָשׂ ָרה ַקבִּ ין ִשׂ ָ
וְ ֶא ָחד כָּ ל ָהעוֹלָ ם כֻּ לּוֹ' )קידושין מט ,ב(.
]פה[

הגמרא משייכת מידות שונות – כולל חכמה ,יופי ,עניות ,גאווה ,גבורה ודיבור – עם
דמויות ,עמים או ארצות שונות .כל אחת מן המידות הללו ירדה לעולם בעשר מידות,
המקבילות לעשרת המאמרות שבהם נברא העולם )עיון יעקב קידושין שם ד"ה עשרה( .ביחס
לדיבור ,הגמרא מלמדת שהנשים לקחו תשעה חלקים ,ושאר העולם קיבל את החלק העשירי
שנותר.

וְ כָ ל זְ ַמן ֶשׁ ֵאין ִה ְת ַק ְשּׁרוּתֵ ,אין לְ ַה ִדּבּוּר ְשׁלֵ מוּתֲ ,אבָ ל כְּ ֶשׁנִּ ְת ַק ְשּׁ ִרין ,נִ ְת ַחבְּ ִרים
וְ נִ ְשׁלָ ִמים ֶחלְ ֵקי ַה ִדּבּוּר.
]פו[

רבנו מבאר שאפשר לתקן ולהשלים את הדיבור רק כאשר מצרפים את תשעת החלקים שנטלו
הנשים עם החלק האחד שאצל הגברים .לכן שידוכים ונישואין הם למעשה תיקון והשלמת
הדיבור – דהיינו תיקון ספירת המלכות ,הפה.

לג
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נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַﬠל־יְ ֵדי ׁ ְש� ׁ ָֹשה ׁ ֵשמוֹ ת ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ֵהםֵ :אלֱ ,אלֹ ִקים ,ה'ֶ ׁ ,ש ֵהם
ְּב ִחינַ תְּ :ת ִפ ָּלהּ ,תוֹ ָרהִ ׁ ,ש ּדו ִּכים – נִ ׁ ְשלָ ם ַה ִ ּד ּבוּר ַﬠל־יְ ֵדי ָה ֱא ֶמתַ ,היְ נ ּו
ִר ּבו ַּﬠ ַה ִ ּד ּב ּורֶ ׁ ,ש ִ ּנ ׁ ְשלָ ם ַﬠל־יְ ֵדי ָה ֱא ֶמת ַּכ ַ ּנ"ל.
פז

1
פח

נִ ְמ ָצא ֶשׁעַ ל־יְ ֵדי ְשָׁ ׁ שה ֵשׁמוֹת ַהנַּ "ל ֶשׁ ֵהםֵ :אלֱ ,אִ קים ,ה'ֶ ,שׁ ֵהם ְבּ ִחינַ תְ :תּפִ לָּ ה,
תּוֹ ָרהִ ,שׁדּוּכִ ים – נִ ְשׁלָ ם ַה ִדּבּוּר עַ ל־יְ ֵדי ָה ֱא ֶמת,
]פז[

לאורך סעיף זה הוכיח רבנו שהאמת מופיעה בשלושה קווים – תפילה ,תורה ושידוכים –
המקבילים לשלושת השמות הקדושים שעל-ידם האמת מאירה ומתקנת את ארבעת חלקי
הדיבור – דיבור של צדקה ,דיבור של תשובה ,דיבור של עשירות ודיבור של מלכות.

ַהיְ נוּ ִרבּוּעַ ַה ִדּבּוּרֶ ,שׁנִּ ְשׁלָ ם עַ ל־יְ ֵדי ָה ֱא ֶמת כַּ נַּ "ל.
]פח[

הפרפראות לחכמה כותב :השם אל שמציין תפילה ,קשור להלל וההודיה שנידונו לעיל
בסעיף א .זאת משום שבתפילה מתוקנת אנו מביעים את ההודיה שלנו לה' .שם אלהים,
שמציין תורה ,קשור להלכה שנידונה לעיל בסעיף ב .זאת משום שהשלב האחרון בתהליך
הלימוד הוא פסיקת המסקנה ההלכתית .עולה מכאן שהשילוב בין התפילה )הודיה ,אל(
והתורה )הלכה ,אלהים( הוא שמביא לשידוך המושלם – דהיינו הייחוד בין הקדוש-ברוך-הוא
לשכינה .ייחוד וזיווג זה ,שהוא שורש כל הזיווגים והשידוכים ,מקביל לשם הוי' ורומז
לתיקון הדיבור.
הייחוד הזה בין הקדוש-ברוך-הוא לשכינה ,דהיינו תיקון הדיבור ,הוא המקל על הייסורים
ומוליד את תענוג העולם-הבא .על-פי הקבלה ,הדיבור מקביל לספירת המלכות ,שממנה
מתעוררים הדינים והגזירות הקשים .הדינים הללו הם השורש הרוחני של כל הסבל והכאב
בעולם .אולם בשעה שזעיר-אנפין )הקדוש-ברוך-הוא( מתייחד עם המלכות )השכינה( ,הדינים
הללו נמתקים .רבנו לימד שכשאדם מודה לה' בשעה שהוא יוצא מצרה הוא חווה את תענוג
העולם-הבא בעולם-הזה .כשאדם מצרף להודיה שלו גם לימוד תורה ,הזיווג בין שתי המצוות
הללו מעורר ייחוד בין זעיר-אנפין ובין מלכות .על-ידי הייחוד הזה ,האמת )זעיר-אנפין( מאירה
ומתקנת את הדיבור )מלכות( .כשדיבורו של אדם מתוקן ושלם ,הוא נוטל לעצמו כביכול את
הכוח האלוקי וכך יכול לבטל דינים קשים וייסורים שנגזרו ממרום .הזוהר מלמד שדינים
וגזירות יש להמתיק דווקא בשורשם ,דהיינו ספירת הבינה )זוהר ח"א רכ ,ב; ח"ג י ,ב; וראה ליקוטי
מוהר"ן ח"א מט :ז הערה קלב( .לעיל למדנו שמי שמשיג הודיה והלכה עולה לספירת הבינה )וראה
הערה נא( .כשהוא מגיע לדרגה זו הוא יכול להמתיק את הדינים בשורשם ולשים קץ לייסורים.
למעשה ,כל אחד משלושת קווי האמת יש לו הכוח להאיר את ארבעת חלקי הדיבור בפני עצמו.
אבל כששלושתם פועלים יחדיו הם מפיקים הארה הרבה יותר גדולה של האמת .הדרך להשיג
זיווג זה של תפילה עם לימוד תורה היא באמצעות מה שרבנו מכנה "לעשות מהתורות תפילות".
לאחר שאנו לומדים פרק בתנ"ך ,בגמרא ובפרט בפוסקים ,אנו מנסחים תפילה שבה אנחנו
מבקשים מה' כוח לקיים מה שלמדנו )ראה ליקוטי מוהר"ן ח"ב כה( .הלימוד שלנו הופך כך לבסיס
לתפילות שלנו .ועל-ידי תפילה לה' ,ובקשה שנהיה מסוגלים ללמוד עוד תורה ולקנות דעת
גדולה יותר ,התפילות שלנו מחזקות את לימוד התורה וקיומה )ראה ליקוטי הלכות ראש חודש ה :ג(.
הצירוף של שני האמצעים הכבירים הללו לידיעת ה' הוא היבט השידוך והזיווג של האמת.

לד

ה
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ּשלֵ מוּת ַה ִ ּד ּבוּר הוּא ְּב ִחינַ ת לְ ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁשִּ ,כי ָּכל לְ ׁשוֹ נוֹ ת ָה ַﬠ ִּמים ֵהם
ו ְׁ
ֲח ֵס ִרים ,וְ ֵאין לָ ֶהם ׁ ְשלֵ מוּתִּ ,כי נִ ְק ָר ִאין לְ ׁשוֹ ן ִע ְּלגִ ים ,וְ ֵאין ׁ ְשלֵ מוּת – ַרק
ן־ה ּק ֶֹד ׁש.
שוֹ ַ
לִ לְ ׁ ֹ
פט

צ

1

עד כאן :אפשר לחוות בעולם-הזה את תענוג עולם-הבא ,דהיינו דעת אלקים ,על-
ידי הלל והודיה לה' )סעיף א( .לימוד הלכה ,ובפרט חידושים בפסקי
הלכות ,גם הוא תענוג העולם-הבא .מכאן שתודה והלכה הם עניין אחד
)סעיף ב( .גם לידה היא בחינת הלכה ותודה ,ולכן גם היא תענוג העולם-
הבא .הכסף הניתן לתמיכה בתלמידי-חכמים מאפשר הולדת הלכה וחסד,
ומשלים את החסרונות שיש בעולם-הזה )סעיף ג( .על-ידי הודיה והלכה,
אור האמת מאיר את הדיבור .האמת ,המתגלה בשלושה קווים – דהיינו
תפילה ,תורה ושידוכים – מתקנת ומשלימה את ארבעת חלקי הדיבור –
דהיינו דיבור של צדקה ,של תשובה ,של עשירות ושל מלכות )סעיף ד(.

ה
]פט[

וּ ְשׁלֵ מוּת ַה ִדּבּוּר הוּא בְּ ִחינַ ת לְ שׁוֹן ַהקֹּ ֶדשׁ,
משמעות הביטוי 'לשון-הקודש' היא בראש ובראשונה השפה העברית ,שבה ברא ה' את
העולם )בראשית רבה יח :ד; ראה גם רש"י בראשית ב כג( .בהרחבה ,כל דיבור של קדושה ,בכל
שפה ,כלול בהגדרה 'לשון-הקודש' .זאת משום שלשון הקודש היא דיבור מתוקן ,המואר על-
ידי האמת כך שכל אות וכל מילה שמדברים מבטאת את כבוד ה' ותהילתו .כך הוא אפילו
בדיבורי חול ,כשאדם מדבר אותם לשם עבודת ה' .בליקוטי מוהר"ן ח"א יט :ד ,רבנו מלמד
שתיקון לשון-הקודש תלוי בהעלאת 'לשון תרגום' – דהיינו דיבורים של חול )וראה הערה סב
שם( .רבנו מבאר שישנם שטחים רבים בחיים שהם חולין ,אך בכל זאת חיוניים ,למשל אכילה,
שינה ,פרנסה וכדומה .כשאדם משתמש בלשון הקודש כדי לבטא את מחשבותיו ביחס
לענייני היום-יום וקיומם ,הוא מקדש את דיבור החול שלו .בליקוטי מוהר"ן ח"א סו :ג 3רבנו
מתאר את לשון-הקודש כדיבור של עולם-הבא ,ומסביר כיצד להמשיך דיבור מתוקן זה אל
העולם-הזה .ר' נתן כותב בקיצור ליקוטי מוהר"ן )ח"ב ב :יג(:
נּוֹר ִאים ָה ֵאלֶּ ה יָ כוֹל לַ ֲעשׂוֹת עִ ם ַה ִדּבּוּר כִּ ְרצוֹנוֹ ַהיְ נוּ
ִמי ֶשׁזּוֹכֶ ה לִ ְשׁלֵ מוּת ַה ִדּבּוּר עַ ל-יְ ֵדי ַה ִתּקּוּנִ ים ַה ָ
לְ ַשׁנּוֹת ַה ֶטּ ַבע כִּ ְרצוֹנוֹ עַ ל-יְ ֵדי ְשׁלֵ מוּת ִדּבּוּרוֹ.

ראה גם סעיף ו והערה קט להלן.

כִּ י כָּ ל לְ שׁוֹנוֹת ָהעַ ִמּים ֵהם ֲח ֵס ִרים ,וְ ֵאין לָ ֶהם ְשׁלֵ מוּת ,כִּ י נִ ְק ָר ִאין לְ שׁוֹן עִ לְּ גִ ים ,וְ ֵאין
ְשׁלֵ מוּת – ַרק לִ לְ שֹׁוֹן־ ַהקֹּ ֶדשׁ.
]צ[

הנביא ישעיה צופה את הצדק ואת היושר שעתידים לחזור לארץ יהודה תחת שלטון חזקיה,
ונזכר בעוולות ששררו בשש עשרה שנות שלטונו של המלך אחז ,אביו של חזקיה .במהלך
שלטונו של אחז הלך העם בעקבות המלך ולעג ובז לנביאי ה' )ראה ישעיה ז יג( .ישעיה מכנה
את הביזיונות שלהם "לְ שׁוֹן עִ לְּ גִ ים" )ישעיה לב ד( ורש"י מפרש "כל מי שאינו יודע לכוון
דיבורו להיות צח קרוי עילג ונלעג" .בהקשר של התורה שלנו ,הדבר אמור כלפי אלו
שדיבורם אינו שייך לאחד מארבעת חלקי הדיבור .מילותיהם חסרות אמת ותיקון ,שהם
מרכיבים הכרחיים בלשון-הקודש.
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לה

ן־ה ּק ֶֹד ׁש ה ּוא ְמ ֻק ׁ ּ ָשר לְ ׁ ַש ָּבתִּ ,ב ְב ִחינַ ת" :וְ ַד ֵּבר ָ ּד ָבר" – ׁ ֶ
'שלּ ֹא יְ ֵהא
וּלְ ׁשוֹ ַ
"כֹה ְת ָב ְרכוּ" – ִּ'בלְ ׁשוֹ ן
ִ ּד ּבו ְּר ָך ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת ְּכ ִד ּבו ְּר ָך ׁ ֶשל חֹל'ִּ .ב ְב ִחינַ תּ :
ַה ּק ֶֹד ׁש'ֶ ׁ ,ש ִּבלְ ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש נִ ְכלָ ל ְּב ָר ָכה ו ְּק ֻד ׁ ּ ָשהִּ ,כי ַה ְּל ׁשוֹ ן ַה ּ ֹק ֶד ׁש ְמ ֻק ׁ ּ ָשר
לְ ׁ ַש ָּבתֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ּבוֹ ְּב ָר ָכה ו ְּק ֻד ׁ ּ ָשהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב" :וַ יְ ָב ֶר ְך וַ יְ ַק ֵ ּד ׁש" וְ כוּ'.
ל־כן ַﬠל־יְ ֵדי ׁ ְשלֵ מוּת
ל־כן ַﬠל־יְ ֵדי ׁ ֶש ְּל ׁשוֹ ן ַה ּ ֹק ֶד ׁש ְמ ֻק ׁ ּ ָשר לְ ׁ ַש ָּבתַ ,ﬠ ֵּ
וְ ַﬠ ֵּ
ש ְמ ָחה ׁ ֶשל
ַה ִ ּד ּבוּר ׁ ֶשהוּא ְּב ִחינַ ת לְ ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁשַ ,ﬠל־יְ ֵדי־זֶ ה ַמ ְמ ׁ ִש ִ
יכין ַה ּ ִ ׂ
צא

צג

צב

צד

1
וּלְ שׁוֹן־ ַהקֹּ ֶדשׁ הוּא ְמ ֻק ָשּׁר לְ ַשׁבָּ ת ,בִּ ְב ִחינַ ת
ִדּבּוּ ְרֶ שׁל ַשׁבָּ ת כְּ ִדבּוּ ְרֶ שׁל חֹל' )שבת קיג ,א–ב(.

)שם

]צא[

'שׁא יְ ֵהא
נח יג(" :וְ ַדבֵּ ר ָדּבָ ר" – ֶ

כדי להגביר את עונג השבת וקדושתה ,הנביא ישעיה מצווה שלא לדבר בשבת על ענייני חול.
אל לו לאדם לדון בעסקיו או תכניותיו הכלכליות בשבת )רש"י שבת שם ד"ה שלא( ,כיוון שדיבור
שכזה פוגע ברוח היום הקדוש .בהקשר שלנו ,רבנו מסיק מכך שישנו דיבור שהוא מיוחד
ליום השביעי – הלא הוא לשון הקודש .כעת יבאר מדוע.

בִּ ְב ִחינַ ת )במדבר ו כג(" :כֹּה ְתבָ ְרכוּ" – 'בִּ לְ שׁוֹן ַהקֹּ ֶדשׁ' )סוטה לח ,א(,
]צב[

הגמרא מפרטת אילו חלקים בתפילה יכולים להיאמר בכל לשון ,ואילו צריכים להיאמר דווקא
בלשון הקודש .הפסוק של "כֹּה ְת ָב ֲרכוּ ֶאת בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל" הוא הפתיחה לברכת כהנים ,והגמרא
לומדת מהמילה "כה" שברכת כהנים צריכה להיאמר דווקא כך ,כפי שהיא כתובה בתורה –
דהיינו בלשון-הקודש.

ֶשׁ ִבּלְ שׁוֹן ַהקֹּ ֶדשׁ נִ כְ לָ ל בְּ ָרכָ ה וּ ְק ֻד ָשּׁה ,כִּ י ַהלְּ שׁוֹן ַהקֹּ ֶדשׁ ְמ ֻק ָשּׁר לְ ַשׁבָּ תֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר בּוֹ
בְּ ָרכָ ה וּ ְק ֻד ָשּׁה,
]צג[

רבנו לומד מצירוף הפסוק ומאמר חז"ל "'כה תברכו' – בלשון הקודש" שלשון הקודש כוללת
ברכה וקדושה .כעת נלמד שהתכונות הללו שייכות גם לשבת.

כְּ מוֹ ֶשׁכָּ תוּב )בראשית ב ג(" :וַ יְ בָ ֶר וַ יְ ַק ֵדּשׁ" וְ כוּ'.
]צד[

פסוק זה מלמד שהשבת" ,היום השביעי" כוללת בתוכה ברכה וקדושה גם יחד .בכך היא
דומה ללשון הקודש .הדבר מתאים למה שלמדנו זה עתה שהדיבור של שבת צריך להיות
שונה מהדיבור של חול – דהיינו שרק דיבור שמכיל ברכה וקדושה ,כלומר לשון-הקודש,
מתאים ליום הקדוש בשבוע.
הבעל שם טוב יסד את המנהג לומר את מזמור קז מתהלים בתפילת מנחה של ערב שבת )ראה
הערה יב לעיל( .נושא המזמור הוא ארבעת סוגי האנשים שצריכים להודות לה' על שנחלצו
מצרה .בהקשר של התורה שלנו הדבר מקביל לארבעת חלקי הדיבור .כפי שביאר רבנו בסעיף
הקודם ,דיבור מתוקן הוא דיבור שבו אנו מביעים הודיה והלל לה' בתפילה .דיבור זה הוא
המאפשר לאדם להשיג את מדרגת לשון-הקודש ולהיכנס אל הברכה ואל הקדושה של שבת.

לו
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ׁ ַש ָּבת לְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹל.

צה

שין ִּבי ֵמי ַהחֹל ֵהם
ִּכי יְ ֵמי ַהחֹל ֵהם ְּב ִחינַ ת ַﬠ ְצבוּת ,וַ ֲא ִפלּ ּו ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶשעוֹ ִ ׂ
ימי ַהחֹלּ ,ו ְמ ַט"ט הוּא ְּב ִחינַ ת
ְּב ִחינַ ת ַﬠ ְצבוּתִּ ,כי ְמ ַט"ט ׁ ָשלְ ְטנ ּו ֵת ּה ִּב ֵ
ֶﬠ ֶבדְּ ,ב ִחינַ ת ַﬠ ְצבוּת.
צו

צז

ש ְמ ָחה,
ֲא ָבל ׁ ַש ָּבת הוּא ְּב ִחינַ ת ֵּבן ,וְ ָאז נַ יְ ָחא לְ ִע ָּל ִאין וְ ַת ָּת ִאין ,וְ נִ ְתעוֹ ֵרר ִ ׂ

1
צח

צט

וְ עַ ל־כֵּ ן עַ ל־יְ ֵדי ֶשׁלְּ שׁוֹן ַהקֹּ ֶדשׁ ְמ ֻק ָשּׁר לְ ַשׁבָּ ת ,עַ ל־כֵּ ן עַ ל־יְ ֵדי ְשׁלֵ מוּת ַה ִדּבּוּר ֶשׁהוּא
ְבּ ִחינַ ת לְ שׁוֹן ַהקֹּ ֶדשׁ ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶ ה ַמ ְמ ִשׁיכִ ין ַה ִשּׂ ְמ ָחה ֶשׁל ַשׁבָּ ת לְ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַהחֹל.
]צה[

רבנו מוסיף כעת את מושג השמחה של שבת ,ומנגיד אותו עם עצבות והכבדות המאפיינת את
ימי החול.

כִּ י יְ ֵמי ַהחֹל ֵהם ְבּ ִחינַ ת עַ ְצבוּת ,וַ ֲאפִ לּוּ ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁעוֹ ִשׂין בִּ י ֵמי ַהחֹל ֵהם בְּ ִחינַ ת
עַ ְצבוּת,
]צו[

רבנו מלמד שבימי החול שולטת העצבות והעגמומיות .כן הדבר אפילו במצוות שאנו
מקיימים במהלך השבוע .רבנו מלמד בליקוטי מוהר"ן ח"א קפט שעצבות ועצלות נובעות
בראש ובראשונה מנשיכת הנחש )כוחות הרע( .שורשן הוא ביסוד העפר ,מזונו של הנחש,
ומקום מחייתו ומהותו )ראה בראשית ג יד; ישעיה סה כה ומצודת דוד( .רבנו מלמד במקום אחר
שבימי החול שולטות הקליפות )כוחות הרע ,החיצוניים( .כשאדם מקיים מצווה גם הקליפות
ניזונות מהחיות שלה .אולם כששבת נכנסת כוחות הרע מתבטלים ונעלמים ,והמצווה עולה
לפני הקדוש-ברוך-הוא )ראה ליקוטי מוהר"ן ח"א קלט( .מכאן שהעצבות והעצלות ששוררים בימי
החול משפיעים אפילו על העבודות הרוחניות שלנו .אפילו המצוות שאנו מקיימים נראות
כבדות ומטריחות ,ועבודת ה' שלנו לוקה בחסר.

ימי ַהחֹל )תיקוני זוהר תיקון יח דף לג ,ב( ,וּ ְמ ַט"ט הוּא בְּ ִחינַ ת עֶ ֶבד,
כִּ י ְמ ַט"ט ָשׁלְ ְטנוּ ֵתהּ בִּ ֵ
בְּ ִחינַ ת עַ ְצבוּת,
]צז[

הקדושה המתגלה בשבת היא עליונה וגבוהה מן הקדושה של ימי החול .בשבת ,הקדושה
שלמה; הכוחות השליליים שהם שורש כל רע ,שקר וטומאה אינם יכולים להשפיע אז .בימי
החול ההפך הוא הנכון .במהלך ששת ימי המעשה ,שוררת בעולם תערובת של טוב ורע ,אמת
ושקר ,טהור וטמא .אחת מהדרכים שבהן הקדושה מתגלה היא על-ידי השכינה .בשבת ה'
מושל על העולם כולו "לבדו" בהשגחה ישירה מאתו יתברך .בימי החול ,ה' מתלבש כביכול
במלאך מט"ט )קיצור של מטטרון שנהוג שלא לומר את שמו המלא; זוהר ח"א קכו ,א; ראה גם
ליקוטי מוהר"ן ח"א לא :ה הערות מו–מז( .באמצעות מלאך זה הוא מושל בעולם באופן בלתי ישיר,
כמו מבעד למסך של הסוואה .מט"ט כפוף לה' כעבד לפני אדונו .לכן שלטונו בעולם
מתאפיין בעצבות ועגמומיות ,תכונות המשותפות לימי החול ולעבדות.

ֲא ָבל ַשׁבָּ ת הוּא בְּ ִחינַ ת בֵּ ן,
]צח[

לעומת ימי החול שהם בחינת עבד ,שבת קודש אהובה במיוחד על ה' ולכן היא בחינת בן.
רבנו ירחיב רעיון זה להלן.
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לז

חל ִמן ָה ַﬠ ְצב ּות,
וַ ֲאזַ י נִ ְתרוֹ ְמ ִמין וְ נִ ְת ַﬠ ִּלין ָּכל ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶשל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ֹ
ש ְמ ָחהִּ ,ב ְב ִחינַ ת" :וַ ּיוֹ לֶ ד ֵּבן וַ ִ ּי ְק ָרא ׁ ְשמוֹ נ ַֹח
וְ נִ ְמ ׁ ָש ְך ֲﬠלֵ ֶ
יהם ְמנו ָּחה וְ ִ ׂ
שנ ּו ו ֵּמ ִעצְּ בוֹ ן יָ ֵדינוּ"; ַהיְ נ ּו ְּב ִחינַ ת ׁ ַש ָּבת ׁ ֶש ִהיא
לֵ א ֹ
מר ,זֶ ה יְ נַ ֲח ֵמנ ּו ִמ ַּמ ֲﬠ ֵ ׂ
ש ֵּמ ַח ַה ּכֹל
ְּב ִחינַ ת ֵּבןְּ ,ב ִחינַ ת ֹנ ַח ,נַ יְ ָחא ְ ּד ִע ָּל ִאין וְ ַת ָּת ִאיןֶ ׁ ,שהוּא ְמנַ ֵחם ו ְּמ ַ ׂ
ִמן ָה ַﬠ ְצבוּתְּ ,ב ִחינַ ת" :זֶ ה יְ נַ ֲח ֵמנוּ" וְ כוּ'.

ק

קא

קב

ו ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין לִ ְב ִחינַ ת לְ ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,שה ּוא ְמ ֻק ׁ ּ ָשר לְ ׁ ַש ָּבתֲ ,אזַ י ַמ ְמ ׁ ִשי ִכין ַﬠל

1

וְ ָאז נַ יְ ָחא לְ עִ לָּ ִאין וְ ַת ָתּ ִאין,
]צט[

תרגום :ישנה מנוחה לעליונים ולתחתונים .רעיון זה מן הקבלה יתבאר להלן ,כשיופיע שוב
עם מקורו.

וְ נִ ְתעוֹ ֵרר ִשׂ ְמ ָחה ,וַ ֲאזַ י נִ ְתרוֹ ְמ ִמין וְ נִ ְתעַ לִּ ין כָּ ל ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁל ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַהחֹל ִמן
ָהעַ ְצבוּת,
]ק[

כמבואר לעיל )בהערה צו( ,עם בוא השבת כוחות הטומאה מתבטלים ומסתלקים .המצוות
שקיימו בני-אדם במהלך השבוע חופשיות אז לעלות לפני הקדוש-ברוך-הוא ,והוא יתברך
מתענג ממעשים אלה שנעשו כדי למלא רצונו .רבנו ילמד כעת שהתעוררות השמחה של שבת
היא שמשחררת את המצוות של ימי השבוע מן הכבדות שמנעה מהם לעלות לפני ה'.

יהם ְמנוּ ָחה וְ ִשׂ ְמ ָחה ,בִּ בְ ִחינַ ת" :וַ יּוֹלֶ ד בֵּ ן וַ יִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ נֹ ַח לֵ אמֹר ,זֶ ה יְ נַ ֲח ֵמנוּ
וְ נִ ְמ ָשֲׁ עלֵ ֶ
ִמ ַמּ ֲע ֵשׂנוּ וּ ֵמעִ ְצּבוֹן יָ ֵדינוּ";
]קא[

כששמחת השבת מתעוררת ,המצוות של ימי השבוע מתמלאות בשמחה ובתכונה החשובה
השנייה של השבת – מנוחה .רבנו מצטט את הפסוקים )בראשית ה כח–כט( "וַ יְ ִחי לֶ ֶמְ שׁ ַתּיִ ם
וּמעִ ְצּבוֹן יָ ֵדינוּ
וּמ ַאת ָשׁנָ ה וַ יּוֹלֶ ד בֵּ ן .וַ יִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ נ ַֹח לֵ אמֹר זֶ ה יְ נַ ֲח ֵמנוּ ִמ ַמּ ֲע ֵשׂנוּ ֵ
וּשׁמֹנִ ים ָשׁנָ ה ְ
ְ
ִמן ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ֵא ְר ָרהּ ה'" .כפי שלמדנו" ,בן" מקביל לשבת ולשמחה )בניגוד ל"עבד"
שמסמל את ימי החול והעצבות( .השם נח קשור למילה מנוחה .וכך ,בהקשר של התורה שלנו,
כשהכתוב אומר" :ויֹלד בן ויקרא שמו נח" זהו רמז למנוחת השבת והשמחה )'מנוחה
ושמחה' הוא גם שמו של אחד מפיוטי השבת הידועים( .המשך הפסוק מוסיף לנו "זה ינחמנו
ממעשנו ומעצבון ידינו" – רמז לעצבות המאפיינת את העשייה והמצוות של ימי השבוע.

ַהיְ נוּ בְּ ִחינַ ת ַשׁבָּ ת ֶשׁ ִהיא בְּ ִחינַ ת בֵּ ן ,בְּ ִחינַ ת נֹ ַח ,נַ יְ ָחא ְדּעִ לָּ ִאין וְ ַת ָתּ ִאין
תיקון ע דף קלח ,ב ובזוהר בראשית נח ,נט(ֶ ,שׁהוּא ְמנַ ֵחם וּ ְמ ַשׂ ֵמּ ַח ַהכֹּל ִמן ָהעַ ְצבוּתְ ,בּ ִחינַ ת:
"זֶ ה יְ נַ ֲח ֵמנוּ" וְ כוּ'.
)עיין תיקוני זוהר

]קב[

רבנו משלים את המהלך המקשר את השבת והמנוחה לנח ,הנקרא 'בן' באמצעות דברי הזוהר
שנח הביא נייחא ,כלומר נחמה ומנוחה ,לעליונים ולתחתונים .בכך ,נח מקביל לשבת קודש.
כוחות הרע מנוצחים בשבת בעליונים ובתחתונים ,וכך המצוות שלנו יכולות לעלות אל ה',
ולנו יש מנוחה מעמלנו בששת ימי המעשה ומטורח ידינו בעולם-הזה.

לח
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ש ְמ ָחה ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת לְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹלִּ ,כי ֵמ ֲח ַמת
יָ דוֹ ֶאת ַה ְּק ֻד ׁ ּ ָשה וְ ַה ּ ִ ׂ
ש ְמ ָחה ׁ ֶשל
ׁ ֶש ַה ְּל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ְמ ֻק ׁ ּ ָשר לְ ׁ ַש ָּבתַ ,ﬠ ֵּ
ל־כן נִ ְמ ׁ ָש ְך ַﬠל יָ דוֹ ַה ּ ִ ׂ
)עם ַה ֵּתבוֹ ת( ִמ ְס ּ ַפר
ׁ ַש ָּבת לְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹל .וְ זֶ הֵ :אל ֱאלֹ ִקים יְ יָ ִ ּד ֶּבר ִ
ן־ה ּק ֶֹד ׁש ,נִ ְמ ׁ ָש ְך
ש ְמ ָחהִּ ,כי ַﬠל־יְ ֵדי ׁ ְשלֵ מוּת ַה ִ ּד ּבוּר ׁ ֶשהוּא לְ ׁשוֹ ַ
ִׂ
ש ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ"ל.
ִׂ
קג

קד

1

וּכְ ֶשׁזּוֹכִ ין לִ ְב ִחינַ ת לְ שׁוֹן ַהקֹּ ֶדשֶׁ ,שׁהוּא ְמ ֻק ָשּׁר לְ ַשׁבָּ תֲ ,אזַ י ַמ ְמ ִשׁיכִ ין עַ ל יָ דוֹ ֶאת
ַה ְקּ ֻד ָשּׁה וְ ַה ִשּׂ ְמ ָחה ֶשׁל ַשׁבָּ ת לְ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַהחֹל ,כִּ י ֵמ ֲח ַמת ֶשׁ ַהלְּ שׁוֹן ַהקֹּ ֶדשׁ ְמ ֻק ָשּׁר
לְ ַשׁ ָבּת ,עַ ל־כֵּ ן נִ ְמ ָשׁ עַ ל יָ דוֹ ַה ִשּׂ ְמ ָחה ֶשׁל ַשׁבָּ ת לְ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַהחֹל.
]קג[

לאחר שלמדנו שלשון הקודש ושבת קשורות באמצעות תכונותיהן המשותפות )דהיינו ברכה
וקדושה( ,רבנו מלמד שכשאדם זוכה ללשון הקודש מתאפשר לו להמשיך את שמחת השבת
אל ימי השבוע .אף-על-פי שרבנו איננו מבאר כאן מדוע הדבר כן ,אפשר להסיק את התשובה
מתורה אחרת שלו ,שהוזכרה בהערה פט לעיל ,שתיקון לשון הקודש תלוי בהעלאת דיבורי
החול .נראה שהנקודה של רבנו כאן היא שהמשכת קדושת השבת ושמחתה אל עולם החול
של ימי השבוע היא תהליך זהה להעלאת דיבורי החול על-ידי השימוש בלשון הקודש בשעה
שאדם עושה את מעשי היום-יום שלו .כיוון שאנו מקדשים את החול ,הדבר מביא שבת אל
ימי המעשה ומאפשר לנו לחוות את הקדושה והשמחה העליונות יותר של השבת אפילו
במהלך השבוע .שמחה זו מקבילה להרגשת השעשוע והתענוג של העולם-הבא בעולם-הזה,
כפי שהובא לעיל )ראה סעיף ד והערה מד(.
בסעיף א לעיל ציטט רבנו את המדרש )ויקרא רבה ט :ז( "כל הקרבנות בטלין וקרבן תודה אינו
בטל" .כאמור שם בהערה ו ,קרבן תודה הוא קרבן של היחיד .קרבנות יחיד אינם מובאים
בשבת .אולם מדברי רבנו כאן אנו למדים שהשבת – שהיא דיבור מתוקן ,לשון הקודש – היא
עצמה מנחה של הודיה והלל לה'.

וְ זֶ הֵ :אל ֱאִ קים יְ יָ ִדּבֶּ ר )עִ ם ַה ֵתּבוֹת( ִמ ְספַּ ר ִשׂ ְמ ָחה ,כִּ י עַ ל־יְ ֵדי ְשׁלֵ מוּת ַה ִדּבּוּר
ֶשׁהוּא לְ שׁוֹן־ ַהקֹּ ֶדשׁ ,נִ ְמ ָשִׁ שׂ ְמ ָחה כַּ נַּ "ל.
]קד[

בסעיף ד לימד רבנו ששלושת השמות הקדושים – אל ,אלהים ,הוי' – מייצגים את שלושת
הקווים שדרכם האמת מאירה ומתקנת את 'ריבוע הדיבור' .בסעיף שלנו רבנו לימד שעל-ידי
דיבור מתוקן ולשון הקודש אדם יכול לזכות לשמחת השבת אפילו במהלך ימי החול .כאן
הים
רבנו מקשר את שני הרעיונות האלה בעזרת הפסוק )תהלים נ א( " ִמזְ מוֹר לְ ָא ָסף ֵאל ֱא ִ
יְ ־הֹוָ ה ִדּבֶּ ר וַ יִּ ְק ָרא ָא ֶרץ ִמ ִמּזְ ַרח ֶשׁ ֶמשׁ עַ ד ְמב ֹאוֹ" )ראה הערה נ( .אל בגימטרייה  ;31אלהים
בגימטרייה  ;86י־הוה בגימטריה  ;26דבר בגימטריה  – 206ובסך הכול עולה הביטוי כולו
 .349אם נוסיף  1עבור כל אחת מארבע המילים נקבל  ,353כמניין שמחה )ראה נספח:
הגימטרייה( .כשהדיבור חדור באמת דרך כל שלושת הקווים שלו ,דהיינו לשון הקודש ,הוא
מחולל שמחה.
כאמור בהערה א לעיל ,אביו של רבנו ,ר' שמחה בן רבי נחמן מהורדונקא ,היה בברסלב
באותה שבת ונכח בשעת אמירת התורה .רבנו רומז לאביו ולעצמו בכך שהוא מלמד שכאן
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ו

טל

יכין ְק ֻד ׁ ּ ָשה ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת לְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹלַ ,ﬠל־יְ ֵדי־זֶ ה
וְ ַﬠל־יְ ֵדי־זֶ ה ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
נִ ְתגַ ֶּלה ָה ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט יִ ְת ָּב ַר ְך.

1
קה

שהשבת היא כמו הבן המביא מנוחה ושמחה – דהיינו נחמן בן שמחה.

עד כאן :אפשר לחוות בעולם-הזה את תענוג עולם-הבא ,דהיינו דעת אלקים ,על-
ידי הלל והודיה לה' )סעיף א( .לימוד הלכה ,ובפרט חידושים בפסקי
הלכות ,גם הוא תענוג העולם-הבא .מכאן שתודה והלכה הם עניין אחד
)סעיף ב( .גם לידה היא בחינת הלכה ותודה ,ולכן גם היא תענוג העולם-
הבא .הכסף הניתן לתמיכה בתלמידי-חכמים מאפשר הולדת הלכה וחסד,
ומשלים את החסרונות שיש בעולם-הזה )סעיף ג( .על-ידי הודיה והלכה,
אור האמת מאיר את הדיבור .האמת ,המתגלה בשלושה קווים – דהיינו
תפילה ,תורה ושידוכים – מתקנת ומשלימה את ארבעת חלקי הדיבור –
דהיינו דיבור של צדקה ,של תשובה ,של עשירות ושל מלכות )סעיף ד( .על-
ידי דיבור מתוקן – דהיינו לשון הקודש ,שבת – אדם יכול להמשיך את
שמחת השבת אל ימי החול )סעיף ה(.

ו
]קה[

וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶ ה ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁיכִ ין ְק ֻד ָשּׁה ֶשׁל ַשׁבָּ ת לְ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַהחֹל ,עַ ל־יְ ֵדי־זֶ ה נִ ְתגַ לֶּ ה
ָה ַא ְחדוּת ַהפָּ שׁוּט יִ ְתבָּ ַר.
קודם הבריאה ,כשהיקום לא היה קיים עדיין ,כל מה שהיה עתיד להיברא היה עדיין אחד עם
מקור הכול .המציאות האחדותית הזו לא השתנתה מעולם .הרושם כאילו אנחנו נפרדים מה',
וכאילו הוא יתברך איננו נוכח בבריאה ,הוא אשליה הכרחית שנועדה לאפשר לאדם בחירה
חופשית .מצד האמת ,האדם ,העולם וכל מה שבתוכו ממשיכים להתקיים רק בתוך אחדותו
הפשוטה של ה' יתברך .כשהאנושות תשיג מודעות זו ,היא תמצא את דרכה לאחדות גלויה
עם בורא עולם .כפי המידה שאנחנו מצליחים לפוגג את אשליית הנפרדות ,כך נבראים
נוספים לאין מספר זוכים להשיג את ייעודם המוחלט ,כשם שאנחנו זוכים לכך .לכן אפשר
לומר שה' ברא את בני-האדם כדי שישיבו את העולם כולו למצב של אחדות עם ה' .רבנו
יבאר שהדרך הוודאית ביותר להשיג זאת היא על-ידי המשכת קדושה אל החולין )למשל
להביא את השבת אל תוך ששת ימי המעשה ,להביא את לשון הקודש אל תוך דיבורים של
חול( .לא זו בלבד שהדבר מגלה אלוקות במחוזות שבהם היא הייתה נסתרת עד כה ,אלא הוא
גם מדגים את האחדות הפשוטה של ה' – שלמרות המגוון העצום ללא ספק בבריאה ,אין
אצלו יתברך כל היבט של צורה ,מבנה או ריבוי .זו משמעות הקביעה שה' אחד )ראה שערי
קדושה ג :א(.
מי הנחל מוסיף שכשאנו מהללים את ה' )סעיף א( ,אנו זוכים להכיר בכך שכל השניוּת והפירוד
בבריאה נובעים למעשה מאחדותו הפשוטה .זהו פירוש הפסוק )ישעיה יב ד(" :וַ ֲא ַמ ְר ֶתּם בַּ יּוֹם
תיו" .כשאנו מהללים את ה' ,מתגלה שכל
הוֹדיעוּ בָ עַ ִמּים ֲעלִ י ָ
ַההוּא הוֹדוּ לַ ה' ִק ְראוּ בִ ְשׁמוֹ ִ
"עליתיו" ,כל התופעות השונות כל-כך שהוא יתברך ברא – כולם נובעים מאחדותו
הפשוטה.
רבנו ילמד שהאחדות האלוקית הפשוטה מתגלה בעולם באמצעות מערכת היחסים שבין
השבת וימות החול .ר' נתן מוסיף שהשמחה שאדם מרגיש בשבת נובעת מכך שהוא חווה את
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מ

ִּכי ְּב ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹל ֵהם ּ ְפ ֻﬠלּ וֹ ת ִמ ׁ ְש ַּתנּ וֹ תֶ ׁ ,ש ְּב ָכל יוֹ ם נִ ְב ָרא ּ ְפ ֻﬠ ָּלה
ש ֶכל ָה ֱאנוֹ ׁ ִשיֶ ׁ ,ש ּ ְפ ֻﬠלּ וֹ ת
ש ֶכל ָה ֱאנוֹ ׁ ִשי ,לְ ָה ִבין זֹאת ַּב ּ ֵ ׂ
ְמ ׁ ֻש ָ ּנה ,וְ זֶ ה ְּכנֶ גֶ ד ַה ּ ֵ ׂ
ש ֶכל
ִמ ׁ ְש ַּתנּ וֹ ת יִ ְהי ּו נִ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ֶא ָחד ַה ּ ָפ ׁשוּט יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ְת ַﬠ ֶּלהִּ ,כי ַּב ּ ֵ ׂ
ָה ֱאנוֹ ׁ ִשי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָה ִבין זֹאת.
קו

1
קז

האחדות הפשוטה ,שמתגלה במלואה דווקא ביום השביעי המקודש )תורת נתן ו( .בסעיף
הקודם לימד רבנו כמה חשוב שאדם ימשיך קדושה ושמחה מן השבת אל תוך ששת ימי
המעשה .ר' נתן מבאר שהתרשלות בעבודה זו מונעת את התגלות האחדות האלוקית הפשוטה
בעולם .תכניתו של ה' היא שכל הנבראים הנבדלים בבריאה יתקיימו בשלום ובמצב של
שלמות ,לתועלת המין האנושי כולו .אבל כשבני אדם רחוקים מה' ,השלום והשלמות הללו
רחוקים מלהתגלות .במקום שהגשמיות שבנבראים תקדם את ההתפתחות הרוחנית של
האדם ,היא מערערת אותה .אשליית הנפרדות ואין-ספור הצורות השונות בבריאה הופכים
למקור לסבל ולצער האנושיים המוזכרים לעיל בתורה זו )וראה הערה כב( .הדרך היחידה לבטל
גזירות אלה של ייסורים היא על-ידי גילוי אחדותו הפשוטה; הגילוי שמתחת ובתשתית כל
הגיוון בבריאה מונחת אחדותו הפשוטה יתברך .רבנו רמז לכך בסעיף ד לעיל באמרו
שהייחוד בין אמת ובין דיבור ,דהיינו תורה ותפילה ,יש לו הכוח לבטל גזירות .כאן הוא ילמד
שכשמביאים לתוך השבוע את ה'נייחא' )מנוחה( של השבת ,ומחוללים 'מנוחה בעליונים
ומנוחה בתחתונים' )סעיף ה הערה קב( ,מביאים שלום ושלמות לבריאה .האחדות הפשוטה של
ה' שהשבת מגלה מקלה על העצבות ועל הסבל שקשורים בימי החול )תורת נתן ז(.

כִּ י ְבּ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַהחֹל ֵהם פְּ עֻ לּוֹת ִמ ְשׁ ַתּנּוֹתֶ ,שׁבְּ כָ ל יוֹם נִ בְ ָרא פְּ עֻ לָּ ה ְמ ֻשׁנָּ ה,
]קו[

בסיפור הבריאה התורה מתארת כיצד נבראו בכל יום המרכיבים השונים בבריאה ,לפני השבת
הראשונה .ששת ימי הבריאה הם אב-הטיפוס לששת ימי המעשה שבכל שבוע ,המובילים אל
יום המנוחה ,השבת .בכל אחד מששת הימים הללו אנו פועלים בבריאה כשותפים לה,
ומקיימים את מגוון הנבראים שהבריאה מורכבת מהם.

וְ זֶ ה כְּ נֶ גֶ ד ַה ֵשּׂכֶ ל ָה ֱאנוֹ ִשׁי ,לְ ָה ִבין זֹאת בַּ ֵשּׂכֶ ל ָה ֱאנוֹ ִשׁיֶ ,שׁפְּ עֻ לּוֹת ִמ ְשׁ ַתּנּוֹת יִ ְהיוּ נִ ְמ ָשׁכִ ין
ֵמ ֶא ָחד ַהפָּ שׁוּט יִ ְתבָּ ַר וְ יִ ְתעַ לֶּ ה ,כִּ י בַּ ֵשּׂכֶ ל ָה ֱאנוֹ ִשׁי ִאי ֶאפְ ָשׁר לְ ָהבִ ין זֹאת.
]קז[

ישנו הבדל מהותי בין היצירות השונות שאדם יוצר ובין מה שברא ה' בששת ימי הבריאה
)ראה בהערה הקודמת( .הקדוש-ברוך-הוא ברא את העולם 'יש מאין' ,ואילו בני אדם יוצרים
דברים חדשים 'יש מיש' .הקבלה מלמדת שהמהות הרוחנית של החומר הראשוני אינה אלא
אור אין-סוף האלוקי .לכן כל מה שקיים הוא כביכול 'יש מאלוקי' .הוא מקור כל המגוון
והשונות בבריאה .הדבר אמת ,אך אי אפשר להשיגו בשכל .כיצד ייתכן שה' אחד ,ואין לו כל
צורה ,מבנה או ריבוי ,ובה בעת הוא המקור של הריבוי? כיצד יכול הבלתי-חומרי להיות
"חומר הגלם" של החומרי? בקיצור ,כיצד יכול היש לנבוע מן האין? כפי שרבנו אומר :אי
אפשר להבין בשכל האנושי כיצד בריאות שונות נובעות מן האחדות האלוקית הפשוטה )ראה
דרך ה' לרמח"ל ח"א א :ה להגדרה נרחבת יותר של הפרדוקס(.
ר' נתן מוסיף שהצדיקים הם אלה שיכולים להשיג כיצד האחדות הבלתי-מחולקת של טרום
הבריאה קשורה ללא הפרד בריבוי של אחר הבריאה ,אך אפילו הם אינם מסוגלים להתמיד
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ַרק ַﬠל־יְ ֵדי ׁ ַש ָּבתֶ ׁ ,ש ָאנ ּו זוֹ ִכין ׁ ֶש ָ ּנ ַתן לָ נ ּו ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְך ַמ ָּתנָ ה ְ ּגדוֹ לָ הְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה'ַ :מ ָּתנָ ה טוֹ ָבה יֵ ׁש לִ י ְּב ֵבית ְ ּגנָ זַ י וְ ׁ ַש ָּבת
ׁ ְש ָמ ּה'ַ ,ﬠל־יְ ֵדי־זֶ ה נִ ְתגַ ֶּלה ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁש ּוטִּ .כי ׁ ַש ָּבת מוֹ ָרה ַﬠל ֱאמוּנַ ת
ַה ִ ּיח ּודֶ ׁ ,ש ָאנ ּו ַמ ֲא ִמינִ יםֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ּ ְפ ֻﬠלּ וֹ ת ִמ ׁ ְש ַּתנּ וֹ ת נִ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ֶא ָחד
ַה ּ ָפ ׁשוּט יִ ְת ָּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ָּב ָרא ֻּכ ָּלם ְּב ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹל וְ ׁ ָש ַבת ְּב ׁ ַש ָּבת .נִ ְמ ָצא,
ׁ ֶש ַﬠל־יְ ֵדי ׁ ַש ָּבת נִ ְתגַ ֶּלה ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט יִ ְת ָּב ַר ְך.
קח

1
קט

בהשגה זו .אולם עבורנו הבנת הפרדוקס של אחדות פשוטה המולידה ריבוי ונוכחת בתוכו
בלתי ניתן להשגה .רק האמונה שאנו שואבים מתוך הדבקות שלנו בצדיקים מאפשרת לנו
"לדעת" שהדבר כן )ליקוטי הלכות נפילת אפים ד :טז(.

ַרק עַ ל־יְ ֵדי ַשׁבָּ תֶ ,שׁ ָאנוּ זוֹכִ ין ֶשׁנָּ ַתן לָ נוּ ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרַ מ ָתּנָ ה גְּ דוֹלָ ה ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָא ְמרוּ
ַרבּוֹ ֵתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ בְ ָרכָ ה'ַ :מ ָתּנָ ה טוֹבָ ה יֵ שׁ לִ י בְּ בֵ ית גְּ נָ ַזי וְ ַשׁ ָבּת ְשׁ ָמהּ',
]קח[

מובא בגמרא )שבת י ,ב(" :אמר לו הקדוש-ברוך-הוא למשה :מתנה טובה יש לי בבית גנזי
ושבת שמה ,ואני מבקש ליתנה לישראל – לך והודיעם".

עַ ל־יְ ֵדי־זֶ ה נִ ְתגַ לֶּ ה ַא ְחדוּת ַהפָּ שׁוּט .כִּ י ַשׁבָּ ת מוֹ ָרה עַ ל ֱאמוּנַ ת ַהיִּ חוּדֶ ,שׁ ָאנוּ ַמ ֲא ִמינִ ים,
ֶשׁכָּ ל ַהפְּ עֻ לּוֹת ִמ ְשׁ ַתּנּוֹת נִ ְמ ָשׁכִ ין ֵמ ֶא ָחד ַהפָּ שׁוּט יִ ְת ָבּ ַרֶ ,שׁבָּ ָרא כֻּ לָּ ם בְּ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַהחֹל
וְ ָשׁבַ ת בְּ ַשׁבָּ ת .נִ ְמ ָצאֶ ,שׁעַ ל־יְ ֵדי ַשׁ ָבּת נִ ְתגַ לֶּ ה ַא ְחדוּת ַהפָּ שׁוּט יִ ְתבָּ ַר.
]קט[

בלב שמירת השבת מצויה השביתה מכל מלאכה יוצרת בשבת .הטעם לכך הוא שה' עצמו
"שבת וינפש" – פסק מכל הפעילות היוצרת שלו כביכול – לאחר ששת ימי הבריאה .האמונה
האיתנה שלנו במחזור האלוקי הזה של בריאה ומנוחה ,עשייה ואי-עשייה ,מחייבת אותנו
להימנע בשבת מכל עיסוק בפרנסה ובמחיה שלנו .בהקשר של התורה שלנו ,מלאכות אלה
מתאפיינות בעצבות ,כבדות ,עצבנות ואפילו דיכאון של ימי החול .שמירת השבת פירושה
להימנע ממלאכות ימי המעשה ופעולות יוצרות ,שפי שרבנו מלמד כאן מפיקות את ריבוי
היצירות בעולם .שמירת השבת מבטאת את האמונה שלנו באחדותו הפשוטה יתברך ולכן
מאפשרת למגוון שבבריאה להתגלות באחדות הפשוטה של ה'.
בליקוטי הלכות )כלאי בהמה ד :א( ר' נתן דן בקשר שבין שמירת שבת ואחדות ה' הפשוטה.
הוא מקשר זאת למה שלימד רבנו בסעיף הקודם ,שהשמחה שמתעוררת על-ידי שבת-מנוחה
משחררת את ימי החול שלנו מכל העצבות" .זה" – השבת – "ינחמנו ממעשנו ומעצבון
ידינו" .ר' נתן כותב :אי-אפשר להשיג כיצד הריבוי נובע מתוך האחדות הפשוטה .אנחנו
מוכרחים לפשוט את השכל וההיגיון ולקבל זאת באמונה בלבד .הדרך להשיג אמונה זו היא
על-ידי השבת ,על-ידי המשכת שמחת השבת אל תוך ימי החול ...שלושים ותשע המלאכות
האסורות בשבת ותולדותיהן מקבילות למלאכות ששת ימי המעשה ולמלאכות ששת ימי
הבריאה .בשבת ,כל המלאכות הללו מתבטלות .העצבות המאפיינת את ימי החול נובעת
בעיקר מל"ט המלאכות ,כמו שנאמר )בראשית ג יט( " ְבּזֵ עַ ת ַאפֶּ י תֹּאכַ ל לֶ ֶחם" וגם )בראשית ג יז(
ֹאכלֶ נָּ ה כֹּל יְ ֵמי ַחיֶּ י ."כדי להעלות את המלאכות ,ששת ימי המעשה ,על-ידי
"בְּ עִ ָצּבוֹן תּ ֲ
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וְ ִה ְת ַ ּגלּ וּת ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט זֹאת ַה ְּב ִחינָ ה יְ ָק ָרה ְמאֹד ֲא ִפלּ ּו ֶא ְצלוֹ
יִ ְת ָּב ַר ְךְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו' :יָ ִחיד וְ ַר ִּבים – ֲהלָ ָכה ָּכ ַר ִּבים'ִּ ,כי ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵהם
ַר ִּביםֶ ׁ ,ש ָּכל ֶא ָחד יֵ ׁש ּבוֹ ֵ ּד ָﬠה ְמ ׁ ֻש ָ ּנהְּ ,ב ִחינַ ת ּ ְפ ֻﬠלּ וֹ ת ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ,ו ְּכ ׁ ֶש ֵהם
שה
ַמ ְס ִּכ ִ
ימים יַ ַחד לְ ַד ַﬠת ֶא ָחד ,נִ ְמ ָצא ְּב ִחינַ ת ּ ְפ ֻﬠלּ וֹ ת ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ ת נַ ֲﬠ ֶ ׂ
ְּב ִחינַ ת ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּטֶ ׁ ,ש ֶ ּזה יָ ָקר ְמאֹד ְּב ֵﬠינָ יו יִ ְת ָּב ַר ְך ,וְ ַﬠל ֵּכן ֲהלָ ָכה
ְּכמוֹ ָתם.
קיא

1

קדושת השבת ,אנחנו צריכים להחדיר בימי החול את קדושת השבת ושמחתה .כך מסלקים
את העצבות – נשיכת הנחש )ראה הערה צו( – מכל המלאכות ,כיוון שכאשר אדם מקדש את
עצמו כראוי ,אפילו מלאכות ימי החול שלו מתקדשות ומתעלות .מעשי היום-יום ופעולות
החולין שלו מתקדשים כולם בקדושת השבת )ראה ליקוטי מוהר"ן ח"א לח :ח והערות קלו ,קלט(.
במקום אחר ר' נתן מקשר זאת עם דברי רבנו בליקוטי מוהר"ן ח"א נא :ג שקודם הבריאה ,כל
המצוי היה "כולו אחד ,וכולו אמת ,וכולו טוב ,וכולו קודש" .האחדות והקדושה הזו נוכחות
גם בשבת )ליקוטי הלכות נשיאת כפיים ב :ג( .לפיכך ,הבאת קדושת השבת ושמחתה אל המלאכות
היוצרות של ימי המעשה מגלה שלמעשה מגוון היצירות שנוצרו על-ידי מלאכות אלה נובע
מתוך אחדות ה' הפשוטה – דהיינו מתוך השבת.

וְ ִה ְתגַּ לּוּת ַא ְחדוּת ַהפָּ שׁוּט זֹאת ַהבְּ ִחינָ ה יְ ָק ָרה ְמאֹד ֲאפִ לּוּ ֶא ְצלוֹ יִ ְתבָּ ַר ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָמּ ִצינוּ:
'יָ ִחיד וְ ַרבִּ ים – ֲהלָ כָ ה כָּ ַרבִּ ים' )ברכות ט ,א; לז ,א( ,כִּ י ֵמ ֲח ַמת ֶשׁ ֵהם ַרבִּ יםֶ ,שׁכָּ ל ֶא ָחד יֵ שׁ
בּוֹ ֵדּעָ ה ְמ ֻשׁנָּ ה ,בְּ ִחינַ ת פְּ עֻ לּוֹת ִמ ְשׁ ַתּנּוֹת ,וּכְ ֶשׁ ֵהם ַמ ְסכִּ י ִמים יַ ַחד לְ ַדעַ ת ֶא ָחד ,נִ ְמ ָצא
בְּ ִחינַ ת פְּ עֻ לּוֹת ִמ ְשׁ ַתּנּוֹת נַ ֲע ֶשׂה בְּ ִחינַ ת ַא ְחדוּת ַהפָּ שׁוּטֶ ,שׁזֶּ ה יָ ָקר ְמאֹד בְּ עֵ ינָ יו יִ ְת ָבּ ַר,
וְ עַ ל כֵּ ן ֲהלָ כָ ה כְּ מוֹ ָתם.
]קי[

כל אדם הוא ביטוי ייחודי של האין-סוף .בכל אדם מוטבע אופן חשיבה ותפיסה מסוים )מה
שרבנו מכנה כאן "דעה משונה"( ומערכת נבדלת של יכולות ,מתוך כוונה שכל אדם יממש
את הייחודיות שלו במלואה ותוך כדי כך ילמד לזהות את הקשר ואת החיבור שבתשתית כל
הדברים .העיקרון הזה טבוע בעומק הבריאה כולה :האחדות הרבה ביותר עולה דווקא מתוך
הריבוי והשונוּת ,כשאנשים בעלי דעות שונות לומדים לקבל זה את זה – מכירים בקיומו של
השונה ומכבדים אותו וחיים בשלום .העובדה שה' מייקר אחדות שנולדת מריבוי מתגלה
באין-ספור היבטים של החיים ,ואולי החשוב שבהם הוא ההלכה .במקרה של מחלוקת
הלכתית ,כשישנן דעות שונות איך לפסוק את ההלכה ,התורה מצווה אותנו ללכת אחר הרוב.
עיקרון זה איננו נובע רק מההנחה שהרוב צודק ,בגלל כוחו או כיוון שהחכמה המצטברת
שלו רבה יותר .הטעם לכך שה' מעדיך את דעת הרוב על-פני זו של היחיד או של המיעוט
היא שדעת הרוב מבטאת טוב יותר את האחדות )ראה סנהדרין פח ,ב(.
הגמרא מלמדת שכשם שאין שני אנשים זהים לגמרי במראם כך אין שני אנשים החושבים
באופן זהה )ברכות נח ,א( .לעולם לא יימצאו שני אנשים שבוחנים עניין כלשהו בדרך אחת
לגמרי או שמסקנותיהם ביחס לכל העניינים זהות לגמרי .דעת הרוב היא אם-כן דעה
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מג

ש ָר ֵאלִּ ,כי ִאם לֹא ֵכןָּ ,כל יָ ִחיד וְ יָ ִחיד
וְ גַ ם ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַה ְר ּבוֹ ת ַמ ֲחלֹ ֶקת ְּביִ ְ ׂ
י ַ
ש ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֵאין זֶ ה
ֹאמר ְּכ ַד ְע ּתוֹ  ,וְ ֵאין לַ ָ ּד ָבר סוֹ ף ,וְ יִ ְת ַר ּב ּו ַמ ֲחלֹ ֶקת ְּביִ ְ ׂ

1

קיב

שהיחידים חולקים ביניהם .מה שיקר כל-כך בעיני ה' הוא שלמרות נקודות המבט וההשקפות
השונות של כל היחידים האלה ,הם מצליחים לבטא דעה אחת ומסכימים לה כאחד .כפי
שרבנו מלמד" :וכשהם מסכימים יחד לדעת אחד ,נמצא בחינת פעולות משתנות נעשה בחינת
אחדות הפשוט".

וְ עַ ל כֵּ ן ֲהלָ כָ ה כְּ מוֹ ָתם.
]קיא[

מובא במדרש )ויקרא רבה ד :ו(:
גוי אחד שאל את רבי יהושע בן קרחה:
כתיב בתורתכם )שמות כג ב( "אחרי רבים להטות" – אנו מרובים מכם ,מפני מה אין אתם משווין
עמנו בעבודה זרה?
אמר לו :יש לך בנים?
אמר לו :הזכרתני צרתי.
אמר לו :למה?
אמר לו :הרבה בנים יש לי .בשעה שהן יושבין על שולחני ,זה מברך לאלוהי פלוני וזה מברך
לאלוהי פלוני ,ואינם עומדים משם עד שמפצעין את מוחין אלו את אלו.
אמר לו :ומשווה אתה עמהן?
אמר לו :לא.
אמר לו :עד שאתה משווה אותנו ,לך השוה את בניך.
נדחף והלך לו .כיון שיצא ,אמרו לו תלמידיו :רבי ,לזה דחית בקנה רצוץ; לנו מה אתה משיב?
אמר להם :בעשו כתיב ביה שש נפשות ,וכתיב בו נפשות הרבה ,דכתיב )בראשית לו ו( "ויקח
עשו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו" ,וביעקב שבעים נפש וכתיב ביה נפש
אחת ,דכתיב )שמות א ה( "ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב וגו'" .אלא עשו ,שהוא עובד לאלהות
הרבה – כתיב ביה נפשות הרבה; אבל יעקב ,שהוא עובד לאלוה אחד ,כתיב בו נפש אחת –
"ויהי כל נפש וגו'".

באבי הנחל מקשר מדרש זה לתורה שלנו ,ומוסיף :ישראל ,מתוך הריבוי שלהם ,עובדים את
ה' אחד ומפרסמים את אחדותו יתברך .בזכות הדעה והאמונה המשותפת לנו ,אנו מגלים את
האחדות הפשוטה שמונחת ביסוד כל התופעות השונות בעולם-הזה .לכן ישראל הם רוב
ביחס לגויים ,שאינם מאוחדים ואינם חולקים דעה או אמונה משותפת .אף-על-פי שרבים הם,
הם מחולקים ואינם יכולים ליצור רוב אמיתי.

אמר כְּ ַדעְ תּוֹ,
וְ גַ ם כְּ ֵדי ֶשׁא לְ ַה ְרבּוֹת ַמ ֲחֶ קת בְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,כִּ י ִאם א כֵ ן ,כָּ ל יָ ִחיד וְ יָ ִחיד יֹ ַ
וְ ֵאין לַ ָדּבָ ר סוֹף ,וְ יִ ְת ַרבּוּ ַמ ֲחֶ קת בְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל )עיין בבא־מציעא נט ,ב(,
]קיב[

בפסקה הבאה רבנו מצטט את הסיפור שבגמרא על המחלוקת המפורסמת בין חכמים ורבי
אליעזר בן הורקנוס ביחס ל'תנורו של עכנאי' )תנור העשוי מחוליות אבן המונחות זו על גבי
זו ,מופרדות בחול ומודבקות בטיט( .רבי אליעזר חולל ארבעה מופתים על-טבעיים כדי
להוכיח שהלכה מסכימה לדעתו שתנור שכזה איננו יכול לקבל טומאה .חכמים דחו את
המופתים הללו ולא הסכימו לייחס להם משמעות .הם פסקו הלכה כפי דעת הרוב .כשסירב
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ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך; ִּכי ְרצוֹ נוֹ ַרק ִּב ְב ִחינַ ת ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּטִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה
ְּב ִחינַ ת ַא ְחד ּות ַה ּ ָפ ׁשוּט לְ ַמ ּ ָטהּ ַ ,גם לְ ַמ ְעלָ ה נִ ְתגַ ֶּלה ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט
ש ָר ֵאל גּ וֹ י ֶא ָחד
יִ ְת ָּב ַר ְךִּ ,ב ְב ִחינַ תַ :
"א ָּתה ֶא ָחד וְ ׁ ִש ְמ ָך ֶא ָחד ,ו ִּמי ְּכ ַﬠ ְּמ ָך יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לְ ַמ ּ ָטה ,נִ ְתגַ ֶּלה ַא ְחדוּתוֹ
ָּב ָא ֶרץ"ֶ ׁ .ש ַﬠל־יְ ֵדי ַא ְחדוּת ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ְּביִ ְ ׂ
ַה ּ ָפ ׁשוּט יִ ְת ָּב ַר ְך לְ ַמ ְעלָ ה.
ק יג

קיד

1

רבי אליעזר לקבל את הפסק גזרו עליו חכמים נידוי .רבן גמליאל הסביר שהעונש הקשה הזה
נועד לצמצם את כמות המחלוקות בעם-ישראל )בבא מציעא שם; ראה הערה קטו להלן; ראה גם ספר
החינוך מצווה תצו(.

ֶשׁ ֵאין זֶ ה ְרצוֹנוֹ יִ ְתבָּ ַר ;כִּ י ְרצוֹנוֹ ַרק ִבּבְ ִחינַ ת ַא ְחדוּת ַהפָּ שׁוּט ,כִּ י כְּ ֶשׁנִּ ְתגַּ לֶּ ה בְּ ִחינַ ת
ַא ְחדוּת ַהפָּ שׁוּט לְ ַמ ָטּה ,גַּ ם לְ ַמעְ לָ ה נִ ְתגַ לֶּ ה ַא ְחדוּת ַהפָּ שׁוּט יִ ְת ָבּ ַרִ ,בּבְ ִחינַ ת )תפלת
"א ָתּה ֶא ָחד וְ ִשׁ ְמֶ א ָחד ,וּ ִמי כְּ עַ ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאל גּוֹי ֶא ָחד בָּ ָא ֶרץ".
מנחה של שבת(ַ :
]קיג[

כלומר ,רבנו קורא :האחדות הפשוטה של ַא ָתּה ֶא ָחד וְ ִשׁ ְמֶ א ָחד מתגלה מתוך – ִמי כְּ עַ ְמּ
יִ ְשׂ ָר ֵאל גּוֹי ֶא ָחד ָבּ ָא ֶרץ .האחדות של ישראל בעולם-הזה של ריבוי ושל פירוד מגלה שהוא
יתברך שורש כל הנמצאים ,כמו שנאמר )זכריה יד ט( "וְ ָהיָ ה ה' לְ ֶמלֶ  עַ ל כָּ ל ָה ָא ֶרץ ַבּיּוֹם ַההוּא
וּשׁמוֹ ֶא ָחד" .הדבר קשור בפרט לשבת ,שבה האחדות מתבטאת במנוחה
יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ְ
ובשמחה המיוחדים ליום זה .אנו אומרים מילים אלה בתפילה לקראת צאת השבת כדי
להמשיך אחדות זו אל ימי החול שעומדים לבוא.

ֶשׁעַ ל־יְ ֵדי ַא ְחדוּת ֶשׁנִּ ְתגַּ לֶּ ה בְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ַמ ָטּה ,נִ ְתגַ לֶּ ה ַא ְחדוּתוֹ ַהפָּ שׁוּט יִ ְתבָּ ַר לְ ַמעְ לָ ה.
]קיד[

ר' נתן כותב על הייחודיות של כל אדם )ברכות נח ,א וראה הערה קי( :כל אדם בעולם שונה
מחברו; פרצופיהם ,הדרכים שהם משמחים את עצמם ,האישיות שלהם ,ובפרט הדעת שלהם
)אופן החשיבה ותפיסת העולם( שונה ונבדלת מאוד .ה' לעולם איננו בורא דבר זהה פעמיים.
מכאן שלעולם לא יתקיימו שני דורות ,שני בני אדם – אפילו אב ובנו הדומים באופנים רבים
כל-כך – הזהים לגמרי זה לזה .כל ברייה חדשה המופיעה בעולם מוסיפה למגוון היצורים
שכבר מצויים בו .לכן ,כשפרטים אלה מסכימים על דעה אחת למרות שונותם ומבטאים אותה
בקריאת שמע המכריזה על האמונה באחדות ה' – אין גילוי גדול מכך של אחדות ה' .לכן
מצוות הולדת ילדים )ראה סעיף ג( היא גדולה וחשובה כל-כך .כל יהודי נוסף הנולד וממשיך
להכיר באחדות הפשוטה ומגלה אותה ,פועל כך מתוך שונות וגיוון רבים יותר ומעלה את
כבוד ה' למדרגות חדשות ועליונות יותר )תורת נתן ח(.
ר' נתן כותב עוד :השונות וההפרדה בין הנבראים קשורה לעץ הדעת-טוב-ורע .מצב שבו
אחדות ה' מתגלה הוא כולו קדוש ,טהור וטוב .אולם ברגע שבאה לעולם השניוּת ,נוצרה
האפשרות לקיומו של רע .הרע הסמוי הזה והשונוּת שממנה הוא נובע היו טבועים בעץ
הדעת-טוב-ורע שאדם וחווה הוזהרו לא לאכול ממנו .זהו טעם נוסף לכך שאנו צריכים
לחתור לגלות את אחדות ה' הפשוטה כדי למחות את הרע )והסבל( ,וכך הטוב בלבד יישאר
)תורת נתן י( .אחת הדרכים לגלות את אחדות ה' הפשוטה היא על-ידי מידת הענווה .ככל
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מה

יﬠזֶ ר ַה ָ ּגדוֹ ל ְּב ַתנּ וּר ׁ ֶשל ַﬠ ְכנַ איִּ ,כי ַ'ר ִּבי
שה ְ ּד ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת ַמ ֲﬠ ֶ ׂ
ֱאלִ ֶ
יﬠזֶ ר – ֲהלָ ָכה ְּכמוֹ תוֹ ְּב ָכל ָמקוֹ ם' ,וְ ָהיָ ה רוֹ ֶצה לְ ַה ְראוֹ תֶ ׁ ,ש ָ ּז ָכה
לִ ׁ ְשלֵ מוּת ַה ִ ּד ּב ּורּ ְ ,ד ַהיְ נ ּו ׁ ְשלֵ מוּת ִר ּבו ַּﬠ ַה ִ ּד ּב ּורֶ ׁ ,ש ּזוֹ ִכין לָ זֶ ה ַﬠל־יְ ֵדי
ֲהלָ כוֹ ת ַּכ ַ ּנ"ל.
קטו

קטז

1

שאדם עניו יותר ,כך הוא יוצר אווירה של אהבה ,אחדות ורצון טוב בסביבתו .כפי שרבנו
מלמד :גילוי אחדות ישראל בעולם גורם לאחדות הפשוטה של ה' להתגלות אפילו בעליונים
)תורת נתן ט(.

וְ זֶ ה בְּ ִחינַ ת ַמ ֲע ֶשׂה ְדּ ַר ִבּי ֱאלִ יעֶ זֶ ר ַהגָּ דוֹל בְּ ַתנּוּר ֶשׁל עַ כְ נַ אי )בבא מציעא נט ,ב( ,כִּ י ' ַר ִבּי
ֱאלִ יעֶ זֶ ר – ֲהלָ כָ ה כְּ מוֹתוֹ בְּ כָ ל ָמקוֹם',
]קטו[

מסופר בגמרא שתנור מסוג חדש ,הנקרא 'עכנאי' )ראה הערה קיב( הובא לבית המדרש כדי
שחכמים יפסקו את דינו .כל החכמים הסכימו שתנור שכזה יכול לקבל טומאה ,ורק רבי
אליעזר חלק על דבריהם .הגמרא מספרת )בבא מציעא נט ,ב ,בתרגום מעט המילים מארמית(:
באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו.
אמר להם :אם הלכה כמותי – חרוב זה יוכיח .נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ,ויש אומרים:
ארבע מאות אמה.
אמרו לו :אין מביאין ראיה מן החרוב.
חזר ואמר להם :אם הלכה כמותי – אמת המים יוכיחו .חזרו אמת המים לאחוריהם.
אמרו לו :אין מביאין ראיה מאמת המים.
חזר ואמר להם :אם הלכה כמותי – כותלי בית המדרש יוכיחו .הטו כותלי בית המדרש ליפול.
גער בהם רבי יהושע ,אמר להם :אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה – אתם מה
טיבכם? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ,ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר ,ועדיין מטין
ועומדין.
חזר ואמר להם :אם הלכה כמותי – מן השמים יוכיחו .יצאתה בת קול ואמרה" :מה לכם אצל
רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום!"
עמד רבי יהושע על רגליו ואמר" :לא בשמים היא!"
מה פירוש )דברים ל יב( "לא בשמים היא?" – אמר רבי ירמיה :שכבר ניתנה תורה מהר סיני ,אין
אנו משגיחין בבת קול ,שכבר כתבת בהר סיני בתורה )שמות כג ב( "אחרי רבים להטֹת".
מצאוֹ רבי נתן לאליהו ,אמר לו :מה עשה הקדוש-ברוך-הוא באותה שעה?
אמר לו :חייך ואמר :ניצחוני בניי ,ניצחוני בניי.

ראה גם תוספות יום טוב כלים ה :י ד"ה עכנאי; עץ יוסף על עין יעקב בבא מציעא טז ד"ה
של עכנאי.
כשאמר רבנו תורה זו בשבת הוא לא אמר את המשך דבריו בסעיף זה ,אלא חיכה עד שהגיעו
לשם אחיו ר' יחיאל וחסידים נוספים במוצאי שבת .ר' נתן כותב שבכל פעם שרבנו דיבר הוא
שקל היטב כל מילה שאמר .יתרה מזו ,התורות שהוא גילה היו תמיד על-פי הנשמות שנכחו
במקום ושמעו את דבריו )ראה לעיל הערה א; ראה גם חיי מוהר"ן רו; פרפראות לחכמה(.

וְ ָהיָ ה רוֹ ֶצה לְ ַה ְראוֹתֶ ,שׁזָּ כָ ה לִ ְשׁלֵ מוּת ַה ִדּבּוּרְ ,דּ ַהיְ נוּ ְשׁלֵ מוּת ִרבּוּעַ ַה ִדּבּוּרֶ ,שׁזּוֹכִ ין לָ זֶ ה
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מו

יח''ָּ ,כ ְתלֵ י ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש
יח''ַ ,א ַּמת ַה ַּמיִ ם יוֹ ִכ ַ
וְ ַﬠל ֵּכן ָא ַמר'ָ :חרוּב יוֹ ִכ ַ
יח'ִּ .כי ֵאלּ ּו ַא ְר ָּב ָﬠה ְ ּד ָב ִרים ֵהם ְּב ִחינַ ת ִר ּבו ַּﬠ
יוֹ ִכיחוּ''ַּ ,בת קוֹ ל יוֹ ִכ ַ
ַה ִ ּד ּב ּורּ ְ ,ד ַהיְ נ ּו ַא ְר ָּב ָﬠה ֶחלְ ֵקי ַה ִ ּד ּבוּר ַה ַ ּנ"לִּ .כי ַהצַּ ִ ּד ִיקים ֵהם " ִ ּג ּ ֹב ֵרי כ ַֹח
שים ו ַּמנְ ִהיגִ ים ִעם ַה ִ ּד ּבוּר
שי ְד ָברוֹ "ַּ ,כ ּמו ָּבא ַּב ֹּז ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,ש ֵהם עוֹ ִ ׂ
עוֹ ֵ ׂ
יﬠזֶ ר לְ ַה ְראוֹ תֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש לוֹ ׁ ְשלֵ מוּת ִר ּבו ַּﬠ
ל־כן ָר ָצה ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
ִּכ ְרצוֹ נָ ם ,וְ ַﬠ ֵּ
שוֹ ת ִעם ַה ִ ּד ּבוּר ִּכ ְרצוֹ נוֹ ּ ְ ,ד ַהיְ נ ּו לְ ׁ ַשנּ וֹ ת ַה ּ ֶט ַבע
ַה ִ ּד ּב ּור ,וְ ַﬠ ֵּ
ל־כן יָ כוֹ ל לַ ֲﬠ ׂ
ִּכ ְרצוֹ נוֹ ַﬠל־יְ ֵדי ׁ ְשלֵ מ ּות ִ ּד ּבוּרוֹ  ,וְ ֶה ְר ָאה זֹאת ְּב ַא ְר ָּב ָﬠה ְ ּד ָב ִרים ׁ ֶש ֵהם
ק יז

1
עַ ל־יְ ֵדי ֲהלָ כוֹת כַּ נַּ "ל,
]קטז[

ראה סעיף ד לעיל ,שם לימד רבנו שעל-ידי הודיה והלכה אור האמת מאיר ומתקן את ארבעת
חלקי הדיבור .רבנו מקשר זאת כאן עם ארבעת המופתים שהביא רבי אליעזר כדי להוכיח
לחכמים שההלכה כדבריו .בהקשר של התורה שלנו ,רבנו מפרש זאת כניסיון של רבי אליעזר
לשכנע אותם שהוא זכה לדיבור מתוקן ושלם.

יח'' ,כָּ ְתלֵ י בֵּ ית ַה ִמּ ְד ָרשׁ יוֹכִ יחוּ'' ,בַּ ת קוֹל
יח'ַ ' ,א ַמּת ַה ַמּיִ ם יוֹכִ ַ
וְ עַ ל כֵּ ן ָא ַמרָ ' :חרוּב יוֹכִ ַ
יח' .כִּ י ֵאלּוּ ַא ְרבָּ עָ ה ְדּבָ ִרים ֵהם ְבּ ִחינַ ת ִרבּוּעַ ַה ִדּבּוּרְ ,דּ ַהיְ נוּ ַא ְרבָּ עָ ה ֶחלְ ֵקי ַה ִדּבּוּר
יוֹכִ ַ
ַהנַּ "ל .כִּ י ַה ַצּ ִדּ ִיקים ֵהם "גִּ בּ ֹ ֵרי כֹ ַח עוֹ ֵשׂי ְד ָברוֹ" ,כַּ מּוּבָ א בַּ זֹּ ַהר ַה ָקּדוֹשׁ )ח"א צ ,א(ֶ ,שׁ ֵהם
עוֹ ִשׂים וּ ַמנְ ִהיגִ ים עִ ם ַה ִדּבּוּר כִּ ְרצוֹנָ ם,
]קיז[

הפסוק השלם הוא )תהלים קג כ( "בָּ ֲרכוּ ה' ַמלְ ָאכָ יו ,גִּ בּ ֹ ֵרי כ ַֹח עֹ ֵשׂי ְדבָ רוֹ ,לִ ְשׁמֹעַ בְּ קוֹל ְדּבָ רוֹ"
מצודת דוד מפרש ש"גבּ ֹרי כח" הם המלאכים .הם עושים את דבר ה' לא לשם שכר אלא רק
כדי לשמוע בקול ה' .הזוהר מלמד שגיבורי הכוח שהכתוב מדבר עליהם הם למעשה
הצדיקים .הם משתמשים בכוחם הפנימי להכניע לגמרי את היצר הרע שלהם ,וכך זוכים
לשמוע את קול ה'.
בליקוטי מוהר"ן ח"א יט :ט רבנו מצטט מאמר זוהר זה ומפרש ש"גבּ ֹרי כח עשי דברו" הם
הצדיקים שעושים ומתקנים את דבר ה' – היינו את לשון-הקודש שה' ברא באמצעותה את
העולם .בתורה ההיא רבנו מקשר זאת עם המדרש שהקדוש-ברוך-הוא התייעץ עם נשמות
הצדיקים קודם שברא את העולם )בראשית רבה ח :ז( .נשמות הצדיקים קדמו לבריאת העולם .ה'
צפה את התענוג שיהיה לו ממעשיהם הטובים ,ולשם כך ברא ויצר את העולם .כל הנמצאים
כולם נבראו כדי לסיע לצדיקים לעשות מעשים אלה שה' מתענג מהם .רבנו מבאר גם שזהו
רוּח פִּ יו כָּ ל ְצבָ ָאם" .בדבר ה' – שנעשה
עומק הפסוק )תהלים לג ו(" :בִּ ְדבַ ר ה' ָשׁ ַמיִ ם נַ ֲעשׂוּ וּבְ ַ
על-ידי הצדיקים" ,עושי דברו" – שמים נעשו ,וברוח פיו ,לשון הקודש נבראה .ואפילו עתה,
אף שהעולם כבר קיים ,הצדיקים ממשיכים להיות "עושי דברו" ולבנות את לשון הקודש על-
ידי תיקון הדיבור שלהם .על-ידי כוח הדיבור הם "עושים ומנהיגים עם הדיבור כרצונם" .כמו
רבי אליעזר גם הם מסוגלים להשפיע על מהלכן של תופעות טבע בכל דרך שיחפצו.
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ְּב ִחינַ ת ִר ּבו ַּﬠ ַה ִ ּד ּבוּר.

מז

קיח

יח – זֶ ה ְּב ִחינַ ת ַה ִ ּד ּבוּר ׁ ֶשל ְצ ָד ָקהִּ ,כי ָחרוּב הוּא ְּב ִחינַ ת
ָחרוּב יוֹ ִכ ַ
ְצ ָד ָקהִּ ,כי ָחרוּב נוֹ ְט ִעין אוֹ תוֹ ַרק לְ דוֹ רוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַּב ְ ּג ָמ ָרא'ֲ :אנָ א
יכי ִ ּד ׁ ְש ַתלִ י לִ י ֲא ָב ָה ִתיֲ ,אנָ א נַ ִּמי ׁ ְש ַתלִ י
ָﬠלְ ָמא ְּב ָחרו ָּבא ִא ׁ ְש ַּת ַּכחִּ ,כי ֵה ִ
לִ ְבנָ ִאי' .נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ֶה ָחרוּב הוּא ַרק לְ דוֹ רוֹ תְּ ,כמוֹ ַהצְּ ָד ָקה ׁ ֶש ִהיא לְ דוֹ רוֹ ת,
יכי ְ ּדלִ ְק ְדמ ּו
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּיאִּ ' :כי ֲא ָתא ַﬠנְ יָ א ַא ְק ֵ ּדם לֵ ּה ִר ְפ ָּתאִּ ,כי ֵה ִ
לִ ְבנֵ ְ
יך וְ כוּ'ּ ַ ,גלְ ַ ּגל ה ּוא ׁ ֶשחוֹ זֵ ר ָּבעוֹ לָ ם'.
קיט

1
קכ

וְ עַ ל־כֵּ ן ָר ָצה ַרבִּ י ֱאלִ יעֶ זֶ ר לְ ַה ְראוֹתֶ ,שׁיֵּ שׁ לוֹ ְשׁלֵ מוּת ִרבּוּעַ ַה ִדּבּוּר ,וְ עַ ל־כֵּ ן יָ כוֹל
לַ ֲעשׂוֹת עִ ם ַה ִדּבּוּר כִּ ְרצוֹנוְֹ ,דּ ַהיְ נוּ לְ ַשׁנּוֹת ַה ֶטּבַ ע כִּ ְרצוֹנוֹ עַ ל־יְ ֵדי ְשׁלֵ מוּת ִדּבּוּרוֹ,
וְ ֶה ְר ָאה זֹאת בְּ ַא ְרבָּ עָ ה ְדּבָ ִרים ֶשׁ ֵהם בְּ ִחינַ ת ִרבּוּעַ ַה ִדּבּוּר.
]קיח[

רבנו מלמד כעת כיצד כל אחד מארבעת המופתים של רבי אליעזר – עץ החרוב ,אמת המים,
כותלי בית המדרש ובת קול – מקביל לאחד מארבעת חלקי הדיבור – דיבור של צדקה ,דיבור
של תשובה ,דיבור של עשירות ודיבור של מלכות.

יח – זֶ ה בְּ ִחינַ ת ַה ִדּבּוּר ֶשׁל ְצ ָד ָקה ,כִּ י ָחרוּב הוּא בְּ ִחינַ ת ְצ ָד ָקה ,כִּ י ָחרוּב
ָחרוּב יוֹכִ ַ
נוֹ ְטעִ ין אוֹתוֹ ַרק לְ דוֹרוֹת ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָא ְמרוּ בַּ גְּ ָמ ָרא'ֲ :אנָ א עָ לְ ָמא בְּ ָחרוּבָ א ִא ְשׁ ַתּכַּ ח ,כִּ י
ֵהיכִ י ִדּ ְשׁ ַתלִ י לִ י ֲא ָב ָה ִתיֲ ,אנָ א נַ ִמּי ְשׁ ַתלִ י לִ ְבנָ ִאי'.
]קיט[

הגמרא מביאה את הסיפור הבא על חוני המעגל )תענית כג ,א ,בתרגום מארמית(:
כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה )תהלים קכו א( "שיר המעלות בשוב ה' את
שיבת ציון היינו כחולמים" .אמר :האם יש מי שישן שבעים שנה בחלום? יום אחד הלך בדרך,
ראה אדם אחד שנוטע חרוב .אמר לו :זה ,עד כמה שנים טוען פרות?
אמר לו :עד שבעים שנה.
אמר לו :פשוט לך שאתה חי שבעים שנה?
אמר לו אדם זה :עולם מלא בחרובים מצאתי .כפי ששתלו לי אבותיי כך שותל אני גם כן לבניי.
ישב ,אכל פתו ,באה לו שינה וישן .הקיפה אותו שן סלע ,ונעלם מן העין וישן שבעים שנה.
כאשר קם ראה אדם אחד שמלקט מן החרובים .אמר לו :אתה הוא ששתלת אותו?
אמר לו :בן בנו אני.
אמר לו :נמצא מכאן שישנתי שבעים שנה!

נִ ְמ ָצא ֶשׁ ֶה ָחרוּב הוּא ַרק לְ דוֹרוֹת ,כְּ מוֹ ַה ְצּ ָד ָקה ֶשׁ ִהיא לְ דוֹרוֹת ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָא ַמר ַרבִּ י ִחיָּ א:
'כִּ י ֲא ָתא עַ נְ יָ א ַא ְק ֵדּם לֵ הּ ִרפְ ָתּא ,כִּ י ֵהיכִ י ְדּלִ ְק ְדמוּ לִ בְ נֵ י וְ כוּ' ,גַּ לְ גַּ ל הוּא
ֶשׁחוֹזֵ ר בָּ עוֹלָ ם'.
]קכ[

הגמרא מלמדת שגלגל המזל האנושי סובב בעולם ללא הרף ,ולכן העוני לעולם איננו מתבטל
לגמרי .לכן חז"ל מדריכים את האדם להתפלל תמיד לרחמי שמים שהוא או צאצאיו לא
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מח

"ש ְפ ִכי ַּכ ַּמיִ ם לִ ֵּב ְך נ ַֹכח
ַא ַּמת ַה ַּמיִ ם – זֶ ה ְּב ִחינַ ת ְּת ׁשו ָּבהִּ ,ב ְב ִחינַ תִ ׁ :
ּ ְפנֵ י ה'".
קכא

ָ ּכ ְתלֵ י ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש – זֶ ה ְּב ִחינַ ת ֲﬠ ׁ ִש ִיריםֶ ׁ ,ש ֵהם ּכ ֶֹתל ׁ ֶש ַה ּכֹל ּפוֹ נִ ין ּבוֹ ,
ִּכי "א ֲֹה ֵבי ָﬠ ׁ ִשיר ַר ִּבים" ,וְ ַה ּ ֹכל ּפוֹ נִ ים ֶאל ָה ֲﬠ ׁ ִש ִירים .וְ זֶ הוּ'ָּ :כ ְתלֵ י ֵּבית

קכב

1

קכג

יסבלו עניות .מסופר בגמרא )שבת קנא ,ב בתרגום מארמית( שרבי חייא העשיר הורה לאשתו:
"כשבא עני ,הקדימי פניו בלחם ,כדי שיקדימו כך את פניהם של בנייך" .היא נבהלה מדבריו
ושאלה "כך אתה מקלל אותם?" ורבי חייא ענה" :הרי פסוק מפורש הוא 'כי בגלל הדבר
הזה' ...גלגל הוא שחוזר בעולם" .כלומר מזלו של אדם הוא כמו גלגל .לפעמים הוא למעלה,
והאדם עשיר ומצליח ,ולפעמים הוא למטה .אף-על-פי שבניו של רבי חייא נועדו לרשת את
עושרו ,הם או אחד מצאצאיהם עתידים בוודאי לסבול זמנים קשים ולהזדקק לצדקה.
המהרש"א )ד"ה לעולם( מבאר שיש לתפילה כוח לשנות את גורלו של אדם וכך לשמור עליו
מפני עניות .בהקשר של התורה שלנו ,רבנו מצטט זאת כדי ללמד שהצדקה שאנו נותנים היום
יש לה הכוח להשפיע על העתיד )ראה גם ליקוטי מוהר"ן ח"א לא :א ,י והערה ג( .במובן זה ,הצדקה
מסמלת את עץ החרוב ,שגם הוא נועד עבור צאצאיו של האדם ,כפי שלמדנו ממעשהו של
חוני המעגל )בהערה הקודמת( .רבי אליעזר עקר את עץ החרוב באמצעות כוח הדיבור שלו כדי
להוכיח לחכמים שיש לו דיבור-של-צדקה מתוקן.

ַא ַמּת ַה ַמּיִ ם – זֶ ה בְּ ִחינַ ת ְתּשׁוּבָ ה ,בִּ בְ ִחינַ ת
פְּ נֵ י ה'".
]קכא[

)איכה

"שׁפְ כִ י כַּ ַמּיִ ם לִ ֵבּ נֹכַ ח
ב יט(ִ :

כשאדם שב אל ה' בכל לבו ,מילות התפילה והתחנונים נשפכות ממנו כנחל נובע .מכאן
שמים מציינים תשובה .כשהשתמש רבי אליעזר בכוח הדיבור שלו כדי להפוך את כיוון
הזרימה של אמת המים ,הוא הוכיח לחכמים שיש לו דיבור-של-תשובה מתוקן.

כָּ ְתלֵ י בֵּ ית ַה ִמּ ְד ָרשׁ – זֶ ה בְּ ִחינַ ת ֲע ִשׁ ִיריםֶ ,שׁ ֵהם כּ ֶֹתל ֶשׁ ַהכֹּל פּוֹנִ ין בּוֹ,
]קכב[

לאחר שלימד רבנו שהמופת הראשון והשני של רבי אליעזר מקבילים לשניים מבין סוגי
הדיבור ,רבנו ממשיך כעת למופת השלישי ,כותלי בית-המדרש .הגמרא )ברכות ל ,א( מכנה את
בית-המקדש "תל שכל פיות פונים בו" כלומר פיותיהם של בני אדם פונים דרכו בתפילה .גם
הזוהר מלמד )ח"ב קטז ,א על-פי תרגום מתוק מדבש(' :השכינה השורה בתחתונים ,כותל המערבי
הוא הדירה שלה ,ונקרא כותל על שם שהוא תל שכל התחתונים פונים אליו' .כשעמד בית-
המקדש על מכונו ,הוא כלל את כל הגוונים העליונים .בשעה שבית-המקדש חרב נגנזו
האורות האלה בתוך השכינה ,השוכנת בכותל המערבי .מכאן שהכותל מציין את הגוונים
העליונים )בפרט זהב וכסף( – דהיינו עשירות )ראה ליקוטי מוהר"ן ח"א כה :ד( .כאן רבנו מקשר
את כְּתֵּל עם כֹּתְ ֵלי – דהיינו כותלי בית-המדרש – ועם העשירות )ראה בהערה הבאה(.

כִּ י "אֹ ֲהבֵ י עָ ִשׁיר ַרבִּ ים" ,וְ ַהכֹּל פּוֹנִ ים ֶאל ָה ֲע ִשׁ ִירים.
]קכג[

גם בליקוטי מוהר"ן ח"א סח :א רבנו מצטט פסוק זה ממשלי )יד כ( ,ש"א ֲֹה ֵבי עָ ִשׁיר ַר ִבּים".
רבנו מפרש שם ש"דרך בני אדם למשוך אליו ולאהוב אותו ,מחמת שיש לו ממון" .כאן רבנו
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מט

"ד ְֹר ׁ ֵשי ה' לֹא יַ ְח ְסר ּו ָכל טוֹ ב"ּ ְ ,ד ַהיְ נ ּו ַהצַּ ִ ּד ִיקים –
ַה ִּמ ְד ָר ׁש'ְּ ,ב ִחינַ תּ :
ּדוֹ ְר ׁ ֵשי ה'ֶ ׁ ,ש ָּכל ט ּוב נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ֶהםַ .א ְך ַ'צ ִ ּד ִיקים ְמ ַה ֵ ּני זְ כ ּו ַתיְ ה ּו ַא ָﬠלְ ָמא,
יכין ָּכל טוּב
ַא ִ ּדי ְדה ּו לָ א'ִּ ,כי ַהצַּ ִ ּד ִיקים ְּב ַﬠ ְצ ָמן ֵאין לָ ֶהם ְּכלוּםַ ,רק ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ֶאל ָהעוֹ לָ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכהַ ,ﬠל ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ֶּבן
ּדוֹ ָסא'ָּ :כל ָהעוֹ לָ ם נִ ּזוֹ ן ִּב ׁ ְש ִביל ֲחנִ ינָ א ְּבנִ י ,וַ ֲחנִ ינָ א ְּבנִ י ַ ּדי לוֹ ְּב ַקב ָחרו ִּבין'
וְ כוּ' .וְ ַﬠל ֵּכן ָה ֲﬠ ׁ ִש ִירים נִ ְק ָר ִאין ָּכ ְתלֵ י ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁשֶ ׁ ,ש ֵהם ּכ ֶֹתל ׁ ֶש ַה ּכֹל
ּפוֹ נִ ין ֵאלָ יו ַﬠל־יְ ֵדי ֲﬠ ׁ ִשיר ּו ָתם ,וְ ָכל טוּב ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ֶהם נִ ְמ ׁ ָש ְך לָ ֶהם ִמ ְּב ִחינַ ת
ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁשַ ,היְ נ ּו ְּב ִחינַ תּ " :ד ְֹר ׁ ֵשי ה' לֹא יַ ְח ְסר ּו ָכל טוֹ ב"ֶ ׁ ,ש ֵּמ ֶהם
נִ ְמ ׁ ָש ְך ָּכל ַה ַה ׁ ְש ּ ָפעוֹ ת ַּכ ַ ּנ"ל.
קכד

קכה

1
קכו

מביא פסוק זה כדי להוכיח את הקשר שבין העשירות ובין "תל שכל פיות פונין בו" ,שהוא
קישר למעלה לכותלי בית המדרש.

וְ זֶ הוּ' :כָּ ְתלֵ י בֵּ ית ַה ִמּ ְד ָרשׁ' ,בְּ ִחינַ ת" :דּ ֹ ְר ֵשׁי ה' א יַ ְח ְסרוּ כָ ל טוֹב"ְ ,דּ ַהיְ נוּ ַה ַצּ ִדּ ִיקים –
דּוֹ ְר ֵשׁי ה'ֶ ,שׁכָּ ל טוּב נִ ְמ ָשֵׁ מ ֶהם.
]קכד[

בית-המדרש נקרא כך מפני שמי שלומדים בין כתליו עסוקים בדרישת ה' .רבנו קורא את
הפסוק )תהלים לד יא( "דֹּ ְר ֵשׁי ה' א יַ ְח ְסרוּ כָ ל טוֹב" כראיה לקשר שבין עשירות ובין כותלי
בית-המדרש" .כל טוב" – דהיינו ברכה ועושר – נובעים מן הצדיקים ,שהם "ד ֹרשי ה'" )ראה
בהערה הבאה(.

ַאַ ' צ ִדּ ִיקים ְמ ַהנֵּ י זְ כוּ ַתיְ הוּ ַאעָ לְ ָמאַ ,א ִדּ ְידהוּ לָ א' )חולין פו ,א( ,כִּ י ַה ַצּ ִדּ ִיקים בְּ עַ ְצ ָמן ֵאין
לָ ֶהם כְּ לוּםַ ,רק ַמ ְמ ִשׁיכִ ין כָּ ל טוּב ֶאל ָהעוֹלָ ם ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָא ְמרוּ ַרבּוֹ ֵתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ ְב ָרכָ ה,
עַ ל ַרבִּ י ֲחנִ ינָ א בֶּ ן דּוֹ ָסא' :כָּ ל ָהעוֹלָ ם נִ זּוֹן בִּ ְשׁבִ יל ֲחנִ ינָ א בְּ נִ י ,וַ ֲחנִ ינָ א ְבּנִ י ַדּי לוֹ ְבּ ַקב
ָחרוּ ִבין' וְ כוּ'.
]קכה[

תרגום' :צדיקים ,זכותם מועילה לעולם ,לא לעצמם' .אף-על-פי שכל השפע והעושר בעולם
באים זכות הצדיקים ,הם אינם לוקחים דבר מן הזכות הזו לעצמם .דוגמה לכך היא רבי חנינא
בן דוסא ,צדיק שעבד את ה' בלי לחפש כל רווח אישי .מסופר בגמרא שרבי חנינא בן דוסא
נהג לצום במהלך ימות השבוע ,מלבד שבת שבה הוא אכל חרובים בלבד )חולין פו ,א וראה עיון
יעקב שם ד"ה כל( .למדנו לעיל שחרובים מקבילים לעשירות )הערה קיט( .החרובים שאכל רבי
חנינא מלמדים שהוא רצה שהגמול על צדקותו יגיע אל אחרים ולא אליו.

וְ עַ ל כֵּ ן ָה ֲע ִשׁ ִירים נִ ְק ָר ִאין כָּ ְתלֵ י בֵּ ית ַה ִמּ ְד ָרשֶׁ ,שׁ ֵהם כֹּ ֶתל ֶשׁ ַהכֹּל פּוֹנִ ין ֵאלָ יו עַ ל־יְ ֵדי
ֲע ִשׁירוּ ָתם ,וְ כָ ל טוּב ֶשׁיֵּ שׁ לָ ֶהם נִ ְמ ָשׁ לָ ֶהם ִמבְּ ִחינַ ת בֵּ ית ַה ִמּ ְד ָרשַׁ ,היְ נוּ בְּ ִחינַ ת" :דּ ֹ ְר ֵשׁי
ה' א יַ ְח ְסרוּ כָ ל טוֹב"ֶ ,שׁ ֵמּ ֶהם נִ ְמ ָשׁ כָּ ל ַה ַה ְשׁפָּ עוֹת כַּ נַּ "ל.
]קכו[

גם רבי אליעזר ,כמו רבי חנינא בן דוסא ,היה צינור לירידת השפע משמים בזכות מעשיו
הטובים וצדקותו .כפי שלמדנו ,העשירות הזו ,ה"תל שכל פיות פונין בו" מרמזת על כותלי

נ
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ַּבת קוֹ ל – זֶ ה ְּב ִחינַ ת ַמלְ כוּתִּ ,כי ַה ּקוֹ ל יוֹ ֵצא ִמ ׁ ּ ִשת ִעזְ ָק ִאין ְ ּד ָקנֶ ה,
"ש ׁש ַמ ֲﬠלוֹ ת לַ ִּכ ֵּסה".
ְּב ִחינַ ת ַמלְ כוּתְּ ,ב ִחינַ תֵ ׁ :
קכז

קכח

קכט

יﬠזֶ ר ְּב ַא ְר ָּב ָﬠה ְ ּד ָב ִרים ֵאלּ ּוֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש לוֹ ׁ ְשלֵ מוּת
נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ֶה ְר ָאה ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
ִר ּבו ַּﬠ ַה ִ ּד ּב ּורּ ְ ,ד ַהיְ נ ּו ְּב ִחינַ ת ַא ְר ָּב ָﬠה ֶחלְ ֵקי ַה ִ ּד ּב ּור ַה ַ ּנ"לֲ .א ָבל
ף־ﬠ ּ ִ
ַא ַ
י־כן לֹא ִה ׁ ְש ִ ּגיח ּו ַﬠל זֶ הִּ ,כי יָ ִחיד וְ ַר ִּבים – ֲהלָ ָכה ָּכ ַר ִּביםִּ ,כי זֶ ה
ל־פ ֵ
יָ ָקר ְּב ֵﬠינֵ י ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּגלּ וּת ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט ִמ ְּב ִחינַ ת
ּ ְפ ֻﬠלּ וֹ ת ִמ ׁ ְש ַּתנּ וֹ ת ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְּב ִחינַ ת ׁ ַש ָּבת ַּכ ַ ּנ"ל .וְ זֶ ה ּו ׁ ֶש ָא ַמר

1

קל

בית המדרש .רבי אליעזר גרם לכותלי בית המדרש לנטות על-ידי כוח הדיבור שלו כדי ללמד
את שאר החכמים שהוא תיקן את הדיבור-של-עשירות.

בַּ ת קוֹל – זֶ ה בְּ ִחינַ ת ַמלְ כוּת,
]קכז[

רבנו פונה כעת למופת האחרון של רבי אליעזר ,הבת קול שנשמעה משמים ,ומלמד שהיא
מקבילה לסוג האחרון של ריבוע הדיבור – דיבור-של-מלכות.

כִּ י ַהקּוֹל יוֹ ֵצא ִמ ִשּׁת עִ זְ ָק ִאין ְדּ ָקנֶ ה,
]קכח[

הגמרא מקשרת את הדיבור עם קנה הנשימה )ראה ברכות סא ,א( .הקנה מקשר בין הגרון
לסימפונות ול ֵראות .יש בו שלושה זוגות של טבעות סחוסיות ,שייעודן להחזיק את הקנה
פתוח כדי שהאוויר שאדם נושף יוכל לצאת בו אל הגרון ,מקום מיתרי הקול .לכן אפשר
לראות את הקול כיוצא מתוך )זוהר ח"ג רעיא מהימנא קכא ,ב( "שית עזקאין דקנה"' ,שש טבעות
של הקנה' .הרעיא מהימנא )שם; ראה גם רלה ,א( מלמד ששש טבעות הקנה מקבילות לשש
הספירות של זעיר-אנפין )ראה מתוק מדבש שם; ראה גם ליקוטי מוהר"ן ח"א ג :א והערה יט(.

"שׁשׁ ַמ ֲעלוֹת לַ כִּ ֵסּה"
בְּ ִחינַ ת ַמלְ כוּת ,בְּ ִחינַ ת )מלכים א' י יט(ֵ :
רלה ,א; ובתיקוני זוהר תיקון כב דף סג ,ב(.
]קכט[

)עיין זוהר ח"ג קכא ,ב; ח"ג

הכתוב מספר שכס המלכות של שלמה היה בעל שש מדרגות ,ומשענת בעלת ראש מעוגל.
זוהר מלמד ששש המדרגות לכיסא מקבילות לשש טבעות הקנה .בהקשר של התורה שלנו,
הדבר רומז לקול העובר דרך שש ספירות פרצוף זעיר-אנפין כדי לצאת החוצה כדיבור,
המקביל למלכות )ראה הערות נב ,סז לעיל( .רבי אליעזר קרא לבת קול כדי להוכיח לחכמים שיש
לו דיבור מתוקן של מלכות.

נִ ְמ ָצא ֶשׁ ֶה ְר ָאה ַר ִבּי ֱאלִ יעֶ זֶ ר בְּ ַא ְרבָּ עָ ה ְדּבָ ִרים ֵאלּוֶּ ,שׁיֵּ שׁ לוֹ ְשׁלֵ מוּת ִרבּוּעַ ַה ִדּבּוּר,
ְדּ ַהיְ נוּ בְּ ִחינַ ת ַא ְר ָבּעָ ה ֶחלְ ֵקי ַה ִדּבּוּר ַהנַּ "לֲ .אבָ ל ַאף־עַ ל־פִּ י־כֵ ן א ִה ְשׁגִּ יחוּ עַ ל זֶ ה ,כִּ י
יָ ִחיד וְ ַרבִּ ים – ֲהלָ כָ ה כָּ ַרבִּ ים ,כִּ י זֶ ה יָ ָקר בְּ עֵ ינֵ י ַה ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרֶ ,שׁזֶּ ה בְּ ִחינַ ת ִה ְתגַּ לּוּת
ַא ְחדוּת ַהפָּ שׁוּט ִמבְּ ִחינַ ת פְּ עֻ לּוֹת ִמ ְשׁ ַתּנּוֹת כַּ נַּ "לֶ ,שׁזֶּ ה בְּ ִחינַ ת ַשׁבָּ ת כַּ נַּ "ל.
]קל[

רעיונות אלה התבארו לעיל בסעיף שלנו; וראה הערות קט–קיד.

נא
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־ברו ְּך־ה ּוא' :נִ צְּ חוּנִ י ָּבנַ י'; ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ְּב ִחינַ ת ֵּבן ׁ ֶש ָּל ֶהם נִ צַּ חִּ ,כי זֶ ה
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ימים לְ ַד ַﬠת ֶא ָחד ,זֶ ה ְּב ִחינַ ת ׁ ַש ָּבתְּ ,ב ִחינַ ת ֵּבן ַּכ ַ ּנ"ל.
ׁ ֶש ַר ִּבים ַמ ְס ִּכ ִ
ש ְמ ָחה"ַ .היְ נ ּו לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
ש ְמ ָחה לִ ְב ִחינַ ת
וְ זֶ ה ְּב ִחינַ תִ :
יך ִ ׂ
"ע ְבד ּו ֶאת ה' ְּב ִ ׂ
קלא

קלב

קלג

ֶﬠ ֶבדְּ ,ב ִחינַ ת ְמ ַט"טְּ ,ב ִחינַ ת ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹל ַּכ ַ ּנ"ל .וְ זֶ הוּּ ְ :דע ּו ִּכי ה' הוּא
ֱאלֹ ִקיםְּ ,ב ִחינַ ת ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּטֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ׁ ּ ִשנּ וּיִ ים ֵהם ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ֶ ּזה נִ ְתגַ ֶּלה
קלד

1

קלה

וְ זֶ הוּ ֶשׁ ָא ַמר ַה ָקּדוֹשׁ־ ָבּרוּ־הוּא' :נִ ְצּחוּנִ י בָּ נַ י'; ַהיְ נוּ ֶשׁבְּ ִחינַ ת בֵּ ן ֶשׁלָּ ֶהם נִ ַצּח,
]קלא[

ראה הערה קטו לעיל ,שזו הייתה תגובת הקדוש-ברוך-הוא לפסק שיצא מאת חכמים ביחס
לעמדת חכמים ש"לא בשמים היא".

ימים לְ ַדעַ ת ֶא ָחד ,זֶ ה בְּ ִחינַ ת ַשׁבָּ ת ,בְּ ִחינַ ת בֵּ ן כַּ נַּ "ל.
כִּ י זֶ ה ֶשׁ ַרבִּ ים ַמ ְסכִּ ִ
]קלב[

בית-הדין נותן משקל רב יותר לעמדת הרוב מפני שההסכמה שלהם מייצגת את האחדות
הפשוטה שבתשתית כל הנבראים ובכך מגלה את אחדות ה' .הדבר כן גם ביחס לשבת קודש,
שהיא בחינת בן )ראה סעיף ה והערה קב( .כשאדם מחדיר את קדושת השבת ,הבן ,אל הריבוי של
ימי החול ,הוא מגלה את האחדות הפשוטה שברקע כל הנבראים המגוונים .כפי שלמדנו,
גילוי אחדות זו לעולם יקר מאוד בעיני ה' .בכך היא דומה לשבת ,שה' מכנה "מתנה טובה"
כפי שציין רבנו לעיל בסעיף זה )וראה הערות קח–קט(.
זוהי אם כן המשמעות העמוקה של תשובת ה' "ניצחוני בניי" בתגובה לפסק דינם של חכמים.
חרף מופתיו של רבי אליעזר ,בית הדין פסק על-פי רוב הדעות ובכך גילה את אחדות ה'.
כשהם דחו אפילו את בת הקול שהסכימה עם רבי אליעזר הם "ניצחו" את ה' כביכול .כפי
שלימד רבנו ,גילוי אחדותו הפשוטה של ה' יתברך מקביל לשבת ,בחינת בן .ה' רומז לכך
בתשובתו "ניצחוני בניי ,ניצחוני בניי" – דהיינו בחינת בן ,השבת ואחדות ה' – היא שניצחה.
עִ ְבדוּ ֶאת ה' ְבּ ִשׂ ְמ ָחה בֹּאוּ לְ פָ נָ יו ִבּ ְרנָ נָ ה.
ְדּעוּ כִּ י ה' הוּא ֱא ִ
הים הוּא עָ ָשׂנוּ וְ לוֹ ֲאנַ ְחנוּ עַ מּוֹ וְ צֹאן ַמ ְרעִ יתוֹ) :תהלים ק ב–ג(

]קלג[ אלו הם הפסוקים השני והשלישי של מזמור לתודה שרבנו דן בו לעיל )ראה סעיף ג והערות לז–
לח( .בהערה א לעיל הוזכר שרבנו אמר תורה זו בהודיה לה' על שאפשר לו לחזור לביתו

בבטחה מלמברג .הוא מלמד כאן כיצד גם הפסוקים האלה קשורים לתורה שלנו.

וְ זֶ ה בְּ ִחינַ ת" :עִ בְ דוּ ֶאת ה' ְבּ ִשׂ ְמ ָחה"ַ .היְ נוּ לְ ַה ְמ ִשׁיִ שׂ ְמ ָחה לִ בְ ִחינַ ת עֶ בֶ ד ,בְּ ִחינַ ת
ְמ ַט"ט ,בְּ ִחינַ ת ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַהחֹל כַּ נַּ "ל.
]קלד[

רבנו מוסיף ממד עמוק לפשט הפסוק שעלינו לעבוד את ה' מתוך תחושת שמחה .רבנו מפרש
שהפסוק מלמד שאנחנו צריכים להחדיר שמחה בתוך העבודה – "עבדו את ה' בשמחה".
כמבואר לעיל ,בסעיף ה )וראה הערות צו–צז( 'עבודה' מקבילה לששת ימי המעשה ולמלאך
מט"ט המושל במהלכם .כיצד ממלאים את ימי החול ,העבדות ,מט"ט ,בשמחה ומהפכים את
העצבות שבהם? רבנו יראה כעת שהתשובה מופיעה בפסוק הבא באותו מזמור.

וְ זֶ הוְּ :דּעוּ כִּ י ה' הוּא ֱאִ קים ,בְּ ִחינַ ת ַא ְחדוּת ַהפָּ שׁוּטֶ ,שׁכָּ ל ַה ִשּׁנּוּיִ ים ֵהם ֶא ָחד,
]קלה[

"דעו כי הוי' הוא אלהים" .בכללות ,שם הוי' מייצג יחס של חסד ורחמים של הקדוש-ברוך-
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ש ְמ ָחה ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת לְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹלֶ ׁ ,ש ֵהם ְּב ִחינַ ת
ַﬠל־יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַה ּ ִ ׂ
ֶﬠ ֶבד ַּכ ַ ּנ"ל.
קלו

ז

וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת ֲחנֻ ָּכהִּ .כי יְ ֵמי ֲחנֻ ָּכה ֵהם יְ ֵמי הוֹ ָד ָאהֶ ׁ ,שהוּא ְּב ִחינַ ת ׁ ַש ֲﬠ ׁשו ַּﬠ
קלז

1
הוא לעולם ,ואילו שם אלהים מייצג יחס חמור של דין .בתורה שלנו רבנו הדגיש את חשיבות
הגילוי שכל הנבראים המגוונים נובעים מה' אחד .באחדות הפשוטה של ה' אין כל הבחנה בין
הוי' ובין אלהים – בין שהוא מתייחס לעולם ברחמים ,ובין שהוא מתייחס בדין – הוא אחד.

ֶשׁזֶּ ה נִ ְתגַ לֶּ ה עַ ל־יְ ֵדי ֶשׁנִּ ְמ ָשַׁ ה ִשּׂ ְמ ָחה ֶשׁל ַשׁבָּ ת לְ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַהחֹלֶ ,שׁ ֵהם בְּ ִחינַ ת
עֶ בֶ ד כַּ נַּ "ל.
]קלו[

בסעיף ה השווה רבנו דיבור מתוקן עם לשון-הקודש ,ואז קישר אותם לשבת .רבנו לימד שם
שקדושת השבת אינה מוגבלת ליום אחד בשבוע בלבד .אדרבה ,אדם צריך לנסות להאיר את
קדושת השבת בתוך כל אחד מימי השבוע ,שבהם העצבות היא המורגשת ביותר ,ועבדות,
מט"ט מושלים בכיפה .לכן ששת ימי השבוע מסמלים את ריבוי הנבראים והתופעות בעולם.
בסעיף זה למדנו שכשמחדירים את קדושת השבת בששת ימי המעשה מגלים את אחדות ה'
הפשוטה שביסוד כל הבריאה.

עד כאן :אפשר לחוות בעולם-הזה את תענוג עולם-הבא ,דהיינו דעת אלקים ,על-
ידי הלל והודיה לה' )סעיף א( .לימוד הלכה ,ובפרט חידושים בפסקי
הלכות ,גם הוא תענוג העולם-הבא .מכאן שתודה והלכה הם עניין אחד
)סעיף ב( .גם לידה היא בחינת הלכה ותודה ,ולכן גם היא תענוג העולם-
הבא .הכסף הניתן לתמיכה בתלמידי-חכמים מאפשר הולדת הלכה וחסד,
ומשלים את החסרונות שיש בעולם-הזה )סעיף ג( .על-ידי הודיה והלכה,
אור האמת מאיר את הדיבור .האמת ,המתגלה בשלושה קווים – דהיינו
תפילה ,תורה ושידוכים – מתקנת ומשלימה את ארבעת חלקי הדיבור –
דהיינו דיבור של צדקה ,של תשובה ,של עשירות ושל מלכות )סעיף ד( .על-
ידי דיבור מתוקן – דהיינו לשון הקודש ,שבת – אדם יכול להמשיך את
שמחת השבת אל ימי החול )סעיף ה( .כשממשיכים את קדושת השבת
ושמחתה אל ימי השבוע ,מגלים את אחדות ה' הפשוטה שביסוד כל
הריבוי .דבר זה יקר מאוד בעיני ה' ,וכך גם כאשר אנשים בעלי דעות
והשקפות אישיות שונות מגיעים לדעה אחת )סעיף ו(.

ז

וְ זֶ ה בְּ ִחינַ ת ֲחנֻ כָּ ה.

]קלז[

רבנו אמר תורה זו בשבת חנוכה .בסעיף שלפנינו הוא ילמד כיצד הרעיונות השונים שהובאו
עד כה קשורים לחנוכה ,שתיקנו חכמים "כדי להודות ולהלל" )ראה סעיף א לעיל( .הוא יבאר גם
את משמעות הדלקת נרות חנוכה ,הטעם להנחת החנוכייה סמוך לפתח הבית ,ומשמעות השם
'חנוכה'.
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נג

עוֹ לָ ם ַה ָּבאְּ ,ב ִחינַ ת ֲהלָ כוֹ תֶ ׁ ,ש ַﬠל־יְ ֵדי־זֶ ה זוֹ ִכין לִ ׁ ְשלֵ מוּת ַה ִ ּד ּב ּורַ ,ﬠל־יְ ֵדי
ִה ְת ַ ּגלּ וּת ָה ֱא ֶמת ַּכ ַ ּנ"ל.
קלט

קלח

קמ

יך וְ או ֶּר ָ
"ת ֶּמ ָ
יך לְ ִא ׁיש
וְ זֶ ה ּו ְּב ִחינַ ת ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ׁ ֶשל נֵ ר ֲחנֻ ָּכהִּ ,ב ְב ִחינַ תֻּ :
ֲח ִס ֶיד ָך"; ׁ ֶש ַﬠל־יְ ֵדי ַה ֲח ָס ִדיםּ ְ ,ד ַהיְ נ ּו ְּב ִחינַ ת ֲהלָ כוֹ ת ,נִ ְתגַ ֶּלה אוֹ ר
יך וְ או ֶּר ָ
"ת ֶּמ ָ
ָה ֱא ֶמתְּ ,ב ִחינַ תֻּ :
יך" .וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת ַה ׁ ּ ֶש ֶמןֶ ׁ ,שהוּא ְּב ִחינַ ת אוֹ ר
קמא

קמב

1
כִּ י יְ ֵמי ֲחנֻ כָּ ה ֵהם יְ ֵמי הוֹ ָד ָאהֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַ ת ַשׁ ֲעשׁוּעַ עוֹלָ ם ַהבָּ א,
]קלח[

הקשר בין מושגים אלה התבאר לעיל בסעיף א .רבנו מבאר שעצם פעולת ההודיה לה' –
שלשמה תיקנו חכמים את החג – מקרבת את האדם אליו יתברך.

בְּ ִחינַ ת ֲהלָ כוֹת,
]קלט[

כמבואר בסעיף ב לעיל ,לימוד ההלכות יוצר דעת ,כלומר מודעות אחדותית לאלוקות שהיא
עצם תענוג העולם-הבא.

ֶשׁעַ ל־יְ ֵדי־זֶ ה זוֹכִ ין לִ ְשׁלֵ מוּת ַה ִדּבּוּר ,עַ ל־יְ ֵדי ִה ְתגַּ לּוּת ָה ֱא ֶמת כַּ נַּ "ל.
]קמ[

ראה סעיפים ג–ד שהודיה ולימוד הלכה מביאים להולדת דעת חדשה ,שעל-ידה אדם זוכה
לשלושת הקווים שדרכם האמת מאירה ומתקן את ריבוע הדיבור.

וְ זֶ הוּ בְּ ִחינַ ת ַה ֶשּׁ ֶמן ֶשׁל נֵ ר ֲחנֻ כָּ הִ ,בּ ְב ִחינַ ת )דברים לג ח(ֻ " :תּ ֶמּי וְ אוּ ֶרי לְ ִאישׁ ֲח ִס ֶיד;"
]קמא[

קודם פטירת משה ,הוא בירך את שבטי ישראל ,ובתוכם את שבט לוי .הוא ביקש מה'
שהאורים והתומים יינתנו ל"איש חסידך" ,דהיינו לכוהן הגדול ,שבא משבט לוי )תרגום יונתן(.
בקבלה ,הכהונה קשורה לצד ימין של אילן הספירות ,צד החסדים )זוהר ח"ג מח ,ב; ראה נספח:
אילן הספירות( .האורים-ותומים הם חלק מבגדי הכוהן הגדול ,שצורתם וטבעם המדויקים
נתונים במחלוקת גדולה .לדעת רש"י זו הייתה פיסת קלף ששם המפורש היה כתוב עליה.
קלף זה הוכנס לתוך החושן שהיה מונח על חזהו של הכוהן הגדול בשעת עבודתו במקדש.
בחושן היו משובצות שתים-עשרה אבנים יקרות ,ששמות השבטים היו חקוקים עליהן.
כששאלו שאלה לאורים ותומים ,חלק מההאותיות החקוקות על האבנים היקרות היו מאירות.
הכהן הגדול היה מצרף את האותיות ברוח קודשו ועל-פי זה מפענח את התשובה .רבנו ילמד
כעת מה הקשר בין ברכת משה לשבט לוי ובין חג החנוכה.

"תּ ֶמּי וְ אוּ ֶרי."
ֶשׁעַ ל־יְ ֵדי ַה ֲח ָס ִדיםְ ,דּ ַהיְ נוּ בְּ ִחינַ ת ֲהלָ כוֹת ,נִ ְתגַ לֶּ ה אוֹר ָה ֱא ֶמת ,בְּ ִחינַ תֻ :
]קמב[

רבנו מוסיף ממד עומק לברכת משה .לעיל התבאר שהחסד מקביל להלכות )ראה סעיף ב
והערות יג–יד( ,ומכאן ש"איש חסידך" הוא אדם שלומד הלכה .המילה תומים באה מהמילה
תם ,כלומר מושלם ואמיתי )ראה סעיף ד והערה מה לעיל( .המילה אורים באה מהמילה אור .לימוד
הלכה מאפשר לאדם לתקן את כל ארבעת חלקי הדיבור בכך שהוא מאיר אותם באור האמת
)סעיף ד(.

נד
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"שלַ ח אוֹ ְר ָך וַ ֲא ִמ ְּת ָך".
ָה ֱא ֶמתְּ ,ב ִחינַ תְ ׁ :
וְ ָצ ִר ְ
"פ ְת ֵחי ִפ ָ
יך"ַ ,היְ נ ּו ַה ִ ּד ּב ּורִּ ,כי ָה ֱא ֶמת
יך לִ ְּתנוֹ ָסמו ְּך לַ ּ ֶפ ַתחְּ ,ב ִחינַ תִ ּ :
"פ ַתח ְ ּד ָב ֶר ָ
ֵמ ִאיר ְּב ַה ִ ּד ּבוּר ַּכ ַ ּנ"לִּ ,ב ְב ִחינַ תֵ ּ :
יך יָ ִאיר" וַ ֲאזַ י נִ ְמ ׁ ָש ְך
ש ְמ ָחה ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת לְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹל ַﬠל־יְ ֵדי לְ ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,שהוּא
ַה ּ ִ ׂ
ׁ ְשלֵ מוּת ַה ִ ּד ּב ּור.
קמג

קמד

קמה

קמו

וְ זֶ ה ְּב ִחינַ תֲ :חנֻ ָּכה – ָחנ ּו כ"הְּ ,ב ִחינַ ת ׁ ַש ָּבת נַ יְ ָחאֶ ׁ ,ש ּבוֹ ְמ ֻק ׁ ּ ָשר
ן־ה ּק ֶֹד ׁש ַּכ ַ ּנ"ל.
"כֹה ְת ָב ְרכ ּו" – ִּבלְ ׁשוֹ ַ
־ה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּא ְּב ִחינַ תּ :
לְ ׁשוֹ ן ַ
קמז

1

וְ זֶ ה בְּ ִחינַ ת ַה ֶשּׁ ֶמןֶ ,שׁהוּא ְבּ ִחינַ ת אוֹר ָה ֱא ֶמת ,בְּ ִחינַ ת
וַ ֲא ִמ ְתּ."
]קמג[

קמח

)תהלים

מג ג(ְ " :שׁלַ ח אוֹ ְר

פסוק זה משווה את האור לאמת .העולה מכל המובאות כאן שאנו מדליקים את נרות החנוכה
כדי להאיר את הדיבור שלנו באור האמת.

וְ ָצ ִרי לִ ְתּנוֹ ָסמוּ לַ פֶּ ַתח )שבת כא ,ב(,
]קמד[ ראה שבת כב ,א שמצווה להדליק נרות חנוכה בכניסה לביתו של אדם )ראה שולחן ערוך או"ח
תרעא :ז(.

בְּ ִחינַ ת" :פִּ ְת ֵחי פִ י) "מיכה ז ה(ַ ,היְ נוּ ַה ִדּבּוּר ,כִּ י ָה ֱא ֶמת ֵמ ִאיר בְּ ַה ִדּבּוּר כַּ נַּ "ל ,בִּ בְ ִחינַ ת
)תהלים קיט קל(" :פֵּ ַתח ְדּ ָב ֶרי יָ ִאיר"
]קמה[

רבנו קורא את הפסוק "פֵּ ַתח ְדּבָ ֶרי יָ ִאיר" כרומז להארת ארבעת סוגי הדיבור ,ובכך מקשר את
הנחת נרות החנוכה סמוך לפתח לאור האמת המאיר את דיבורו של אדם.

וַ ֲאזַ י נִ ְמ ָשַׁ ה ִשּׂ ְמ ָחה ֶשׁל ַשׁבָּ ת לְ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַהחֹל עַ ל־יְ ֵדי לְ שׁוֹן ַהקֹּ ֶדשֶׁ ,שׁהוּא
ְשׁלֵ מוּת ַה ִדּבּוּר.
]קמו[

כמבואר בסעיף ה לעיל ,מי שמתקן את דיבורו זוכה ללשון-הקודש ,המקבילה לשבת .אז הוא
יכול להמשיך שמחה וקדושה מן השבת )בחינת בן( אל תוך ששת ימי השבוע ,המתאפיינים
בעצבות )בחינת עבד(.

וְ זֶ ה ְבּ ִחינַ תֲ :חנֻ כָּ ה – ָחנוּ כ"ה,
]קמז[

הטור )או"ח תרע( מלמד מלמדת שהשם חנוכה פירוש חנו כ"ה ,כלומר המכבים חנו בבית-
המקדש ונחו מן המלחמה ביום כ"ה בכסלו )ראה משנה ברורה תרע :א ס"ק א(.

בְּ ִחינַ ת ַשׁבָּ ת נַ יְ ָחאֶ ,שׁבּוֹ ְמ ֻק ָשּׁר לְ שׁוֹן־ ַהקֹּ ֶדשׁ ֶשׁהוּא בְּ ִחינַ ת" :כֹּה ְתבָ ְרכוּ" –
בִּ לְ שׁוֹן־ ַהקֹּ ֶדשׁ כַּ נַּ "ל.
]קמח[

רבנו מבסס את הפירוש שלו לצירוף חנו כ"ה על הרעיונות שלמדנו עד כה .חנו רומז למנוחה,
נייחא ,מן העמל שיש בשבת .בסעיף ה לעיל רבנו קישר את השבת ללשון הקודש ,כיוון
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נה

ש ְמ ָחה ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת ֵמ ִאיר לְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹלֶ ׁ ,ש ֵהם ַ ּגם ֵּכן ְּב ִחינַ ת ֲחנֻ ָּכה,
וְ ַה ּ ִ ׂ
ְּב ִחינַ ת ֲחנוֹ ְךְ ,מ ַט"טֶ ,ﬠ ֶבדֶ ׁ ,ש ׁ ּ ֻשלְ ָטנו ֵּת ּה ִּב ֵ
חלִּ ,ב ְב ִחינַ ת" :זֶ ה
ימי ַה ֹ
ש ְמ ָחה ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבתֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך
יְ נַ ֲח ֵמנ ּו ִמ ַּמ ֲﬠ ֵ ׂ
שינ ּו ו ֵּמ ִעצְּ בוֹ ן יָ ֵדינוּ"ְּ ,ב ִחינַ ת ִ ׂ
חל ַּכ ַ ּנ"ל.
לְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ֹ
קמט

קנ

קנא

1

ששניהם כוללים קדושה וברכה .זהו כה – הרומז ללשון-הקודש ,שלעיל קישר רבנו לברכת
כהנים" ,כה תברכו את בני ישראל" )וראה הערה צב לעיל(.

וְ ַה ִשּׂ ְמ ָחה ֶשׁל ַשׁבָּ ת ֵמ ִאיר לְ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַהחֹלֶ ,שׁ ֵהם גַּ ם כֵּ ן בְּ ִחינַ ת ֲחנֻ כָּ ה ,בְּ ִחינַ ת ֲחנוֹ,
ימי ַהחֹל ,בִּ בְ ִחינַ ת" :זֶ ה יְ נַ ֲח ֵמנוּ ִמ ַמּ ֲע ֵשׂינוּ וּ ֵמעִ ְצּבוֹן
ְמ ַט"ט ,עֶ ֶבדֶ ,שׁ ֻשּׁלְ ָטנוּ ֵתהּ בִּ ֵ
יָ ֵדינוּ",
]קמט[

הכתוב מונה את הדורות הראשונים של המין האנושי ,ומספר שחנוך מת בגיל מוקדם )יחסית
הים" .תרגום
הים וְ ֵאינֶ נּוּ כִּ י לָ ַקח אֹתוֹ ֱא ִ
לתקופתו( )בראשית ה כד(" :וַ יִּ ְת ַהלֵּ ֲ חנוֶֹ את ָה ֱא ִ
יונתן מפרש פסוק זה כך )בתרגום לעברית(' :וחנוך עבד באמת לפני ה' והנה איננו עם דיירי
הארץ ,כיוון שהוא נמשך ועלה לרקיע בדבר ה' ,ונקרא שמו מטטרון הסופר הגדול' )ראה גם
ילקוטי שמעוני ישעיה תנב ,בסוף( .רבנו מקשר את חג החנוכה עם חנוך ,שהוא המלאך מט"ט
)מטטרון בשמו המלא ,שנהוג לא לבטא( .לעיל )סעיף ה( למדנו שמט"ט שולט במשך ששת ימי
השבוע .מכאן שגם חנוכה מזוהה עם ששת ימי המעשה.

בִּ ְב ִחינַ ת" :זֶ ה יְ נַ ֲח ֵמנוּ ִמ ַמּ ֲע ֵשׂינוּ וּ ֵמעִ ְצּבוֹן יָ ֵדינוּ",
]קנ[

לעיל )סעיף ה; וראה הערה קא( הביא רבנו פסוק זה כדי לקשר בין מנוחה ,בחינת בן ,ונחמה על
העצבות ששוררת בימי החול .כאן הוא שב ומצטט את הפסוק כדי לקשר אותו לחנוך
ולחנוכה.

בְּ ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחה ֶשׁל ַשׁ ָבּתֶ ,שׁנִּ ְמ ָשׁ לְ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַהחֹל כַּ נַּ "ל.
]קנא[

ראה סעיף ה )והערות צו–קג( ,שם דן רבנו בהמשכת שמחת השבת אל תוך ששת ימי המעשה
כדי לבטל את העצבות הקשורה בימי החול מפני היותם נשלטים על-ידי מט"ט .רבנו שב
לעניין זה כאן ,ובכך משיב על הסתירה הניכרת .כשדיבר בפסקה הקודמת על משמעות השם
חנוכה הוא ביאר שחנו מסמל שבת ,מנוחה ונייחא; וכה מסמל את לשון הקודש ,שבת .ואילו
כאן הוא מקשר את חנוכה עם חנוך – דהיינו העמל הקשור במט"ט ובימי החול .אולם זוהי
בדיוק הנקודה :חנוכה מסמל הארת ששת ימי המעשה בקדושת ושמחת השבת ,ומביא לנו
מנוחה ונחמה "ממעשינו ומעצבון ידינו".

עד כאן :אפשר לחוות בעולם-הזה את תענוג עולם-הבא ,דהיינו דעת אלקים ,על-
ידי הלל והודיה לה' )סעיף א( .לימוד הלכה ,ובפרט חידושים בפסקי
הלכות ,גם הוא תענוג העולם-הבא .מכאן שתודה והלכה הם עניין אחד
)סעיף ב( .גם לידה היא בחינת הלכה ותודה ,ולכן גם היא תענוג העולם-
הבא .הכסף הניתן לתמיכה בתלמידי-חכמים מאפשר הולדת הלכה וחסד,
ומשלים את החסרונות שיש בעולם-הזה )סעיף ג( .על-ידי הודיה והלכה,

נו

ח
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וְ זֶ ה" :וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ ׁ ְשנָ ַתיִ ם יָ ִמים".

קנב

ִמ ֵּקץ – ַהיְ נ ּו סוֹ ףְּ ,ב ִחינַ ת ֲהלָ כוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ׁ ַש ֲﬠ ׁש ּו ַﬠ עוֹ לָ ם ַה ָּבא ׁ ֶשהוּא
ַּב ּסוֹ ף.
ק נג

וְ זֶ הוְּ ׁ :שנָ ַתיִ ם יָ ִמיםְּ ,כ ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכהַ :ﬠל ַהאי ַּבר ֵּבי
ַרב ְ ּד ַחד יוֹ ָמא ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ְצ ַט ֵﬠרַ ,ﬠד ׁ ֶש ָ ּד ַר ׁש לוֹ ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן" :וְ אוֹ ִתי יוֹ ם יוֹ ם
יִ ְדר ֹׁשוּן"ֶ ׁ ,ש ּיוֹ ם ֶא ָחד ְּב ׁ ָשנָ ה ָח ׁשוּב ׁ ָשנָ ה .וְ זֶ הוְּ ׁ :שנָ ַתיִ ם יָ ִמיםְּ ,ב ִחינַ ת
קנד

1

אור האמת מאיר את הדיבור .האמת ,המתגלה בשלושה קווים – דהיינו
תפילה ,תורה ושידוכים – מתקנת ומשלימה את ארבעת חלקי הדיבור –
דהיינו דיבור של צדקה ,של תשובה ,של עשירות ושל מלכות )סעיף ד( .על-
ידי דיבור מתוקן – דהיינו לשון הקודש ,שבת – אדם יכול להמשיך את
שמחת השבת אל ימי החול )סעיף ה( .כשממשיכים את קדושת השבת
ושמחתה אל ימי השבוע ,מגלים את אחדות ה' הפשוטה שביסוד כל
הריבוי .דבר זה יקר מאוד בעיני ה' ,וכך גם כאשר אנשים בעלי דעות
והשקפות אישיות שונות מגיעים לדעה אחת )סעיף ו( .חנוכה מסמל את
לימוד ההלכה ואת תענוג העולם-הבא .אור החנוכה מייצג את אור האמת
המאיר את ארבעת סוגי הדיבור .חנו רומז למנוחת השבת ושמחתה; כה
רומז ללשון הקודש ,דהיינו דיבור מתוקן )סעיף ז(.

ח
]קנב[

וְ זֶ ה" :וַ יְ ִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנָ ַתיִ ם יָ ִמים".
שבת חנוכה תקס"ט הייתה שבת פרשת מקץ ,וטבעי שרבנו יתייחס בדבריו גם לפרשת
השבוע .הפרשה פותחת בסיפור על אודות סיום מאסרו של יוסף במצרים .מן הרגע שהוא
פירש את חלומו של שר המשקים ועד שחלם פרעה את חלומו המסתורי ושר המשקים נזכר
ביוסף ,חלפו שנתיים ימים .בדרך כלל הביטוי "שנתיים ימים" מתפרש כ'שנתיים מלאות' ,או
'שנתיים בדיוק' .רבנו יפרש כעת 'שתי שנים של ימים' ,כדלהלן.
רבנו לא אמר סעיף זה בשעת אמירת עיקר התורה בשבת חנוכה .ראה סעיף א לעיל שהדברים
נאמרו לאחר הופעת צעיר אחד בן העיירה בראהילוב ,אשר התעכב בנעמירוב הסמוכה
במהלך השבת .כנזכר בהערה קטו ,התורות שגילה רבנו היו תלויות תמיד בנשמות המסוימות
שהיו נוכחות בשעת האמירה .לדבריו בסעיף זה יש בוודאי קשר לאותו אברך )ראה הערה קנה
להלן(.

ִמ ֵקּץ – ַהיְ נוּ סוֹף ,בְּ ִחינַ ת ֲהלָ כוֹתֶ ,שׁ ֵהם ַשׁ ֲעשׁוּעַ עוֹלָ ם ַהבָּ א ֶשׁהוּא בַּ סּוֹף.
]קנג[

רבנו קורא את המילה "מקץ" כרמז לקץ הימים ,עולם-הבא .כפי שלמדנו ,העולם-הבא מקביל
ללימוד ובפרט לחידושי תורה אמיתיים בהלכה.

וְ זֶ הוְּ :שׁנָ ַתיִ ם יָ ִמים ,כְּ ַמ ֲא ַמר ַרבּוֹ ֵתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ בְ ָרכָ ה )חגיגה ה ,ב( :עַ ל ַהאי ַבּר ֵבּי ַרב
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נז

ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ׁ ָש ִבין לְ ׁ ָשנִ ים ַﬠל־יְ ֵדי לִ ּמוּד ֲהלָ כוֹ תְּ ,ב ִחינַ ת יוֹ ם יוֹ ם
יִ ְדר ֹׁשוּן ַּכ ַ ּנ"ל.
קנה

1

ְדּ ַחד יוֹ ָמא ֶשׁ ָהיָ ה ִמ ְצ ַטעֵ ר ,עַ ד ֶשׁ ָדּ ַרשׁ לוֹ ַרבִּ י יוֹ ָחנָ ן" :וְ אוֹ ִתי יוֹם יוֹם יִ ְדר ֹ ׁשוּן"ֶ ,שׁיּוֹם
ֶא ָחד בְּ ָשׁנָ ה ָחשׁוּב ָשׁנָ ה.
]קנד[

מסופר בגמרא )חגיגה ה ,ב בתרגום מעברית(:
רב אידי אביו של רבי יעקב בר אידי היה רגיל ללכת שלושה חודשים בדרך ולהיות יום אחד
בבית-המדרש .וחכמים היו מכנים אותו ]בבדיחוּת[ 'תלמיד ישיבה של יום אחד'.
חלשה דעתו .אמר על עצמו את הפסוק )איוב יב ד( " ְשׂחֹק לְ ֵרעֵ הוּ ֶא ְהיֶ ה וגו'".
אמר לו רבי יוחנן :בבקשה ממך אל תעניש את חכמים .יצא רבי יוחנן לבית-המדרש ודרש
אוֹתי יוֹם יוֹם יִ ְדר ֹׁשוּן וְ ַדעַ ת ְדּ ָרכַ י יֶ ְחפָּ צוּן" – וכי ביום דורשין אותו ובלילה אין
)ישעיה נח ב(" :וְ ִ
דורשין אותו? אלא לומר לך :כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה – מעלה עליו הכתוב
כאילו עסק כל השנה כולה.

המהרש"א מפרש שהמילים "יום יום" פירושן יום ולילה – יממה שלמה – לאורך כל ימי
השנה )ד"ה הוה רגיל( .אם-כן ,למרות שרב אידי זכה ליום לימודים אחד בלבד מדי שישה
חודשים ,רבי יוחנן ניחם אותו ודרש את הכתוב שאפילו יום אחד של דרישת ה' אמיתית
)"ואותי יום יום ידרשון"( שקול לשנה שלמה.

וְ זֶ הוְּ :שׁנָ ַתיִ ם יָ ִמים ,בְּ ִחינַ ת ַהיָּ ִמים ֶשׁנֶּ ְח ָשׁבִ ין לְ ָשׁנִ ים עַ ל־יְ ֵדי לִ מּוּד ֲהלָ כוֹת ,בְּ ִחינַ ת יוֹם
יוֹם יִ ְדר ֹ ׁשוּן כַּ נַּ "ל.
]קנה[

רבנו מוכיח שלימוד התורה המסוים שיש לו הכוח "להפוך" ימים לשנים הוא לימוד הלכה.
לאחר שלימד לעיל שכל יום של דרישת ה' – דהיינו לימוד תורה – שקול לשנה שלמה ,רבנו
מפרש את "יום ,יום" שבפסוק כ"שנה ,שנה" )ראה כתובות נז ,ב( .הוא מקשר זאת כאן עם
הביטוי "שנתים ימים" מן הפסוק "ויהי מקץ שנתים ימים" .רבנו פירש גם ש"מקץ" רומז
לעולם-הבא ,שכפי שלמדנו מקביל ללימוד הלכה .מכאן שדווקא לימוד הלכה הוא הגורם
לימים להיות שקולים כשנים .נוכל להבין גם שהם מספקים לאדם את תענוג העולם-הבא.
הפרפראות לחכמה מפרש :לימוד הלכה הוא תענוג העולם-הבא ,והעולם-הבא הוא "יום
שכולו ארוך" )ראה חולין קמב ,א( .לכן לימוד הלכה במשך יום אחד שקול ללימוד של שנה
שלמה.
רבנו לימד סעיף זה כדי לנחם את החסיד שהתעכב בנעמירוב .כוונתו המקורית של אותו אדם
הייתה לעשות שבת אצל רבנו ולשמוע את התורה שלנו ,אבל בסופו של דבר נאלץ להיות
בברסלב יום אחד בלבד קודם שובו לביתו .כשם שרבי יוחנן חיזק את רב אידי ,רבנו חיזק את
החסיד שלו שלא יתעצב .הזכות של לימוד התורה של "יום אחד" שלו שקולה לזכות של מי
שלמדו בבית-המדרש במשך שנה שלמה.

עד כאן :אפשר לחוות בעולם-הזה את תענוג עולם-הבא ,דהיינו דעת אלקים ,על-
ידי הלל והודיה לה' )סעיף א( .לימוד הלכה ,ובפרט חידושים בפסקי
הלכות ,גם הוא תענוג העולם-הבא .מכאן שתודה והלכה הם עניין אחד
)סעיף ב( .גם לידה היא בחינת הלכה ותודה ,ולכן גם היא תענוג העולם-
הבא .הכסף הניתן לתמיכה בתלמידי-חכמים מאפשר הולדת הלכה וחסד,

חן
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ל־פי ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל לֹא זָ ִכינ ּו לִ ׁ ְשמ ַֹﬠ(
)וּגְ ַמר ּ ֵפר ּו ׁש ַה ּ ָפסוּק ַﬠ ּ ִ

ט

קנו

ו ְּב ׁ ָש ָﬠה ׁ ֶש ַה ֵּלב ְּב ָצ ָרה ַ ּגם ָה ֵר ָאה ְּב ָצ ָרהִּ .כי ָה ֵר ָאה ִהיא ִק ּיוּם ַהגּ ּוףִּ ,כי
ָה ֵר ָאה ְמ ַק ֶ ּי ֶמת ַה ֵּל ָחה לְ ָבנָ ה ו ַּמ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַה ַּל ְחלו ִּחית לְ ַהגּ ּוףִּ ,כי ַהגּ וּף יֵ ׁש
לוֹ ְּתנוּעוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְמיַ ְּב ׁ ִשין ַהגּ ּוףִּ ,כי ַה ְּתנוּעוֹ ת ְמיַ ְּב ׁ ִשין ,וְ ַﬠל ֵּכן ִע ַּקר
ַה ִּק ּיוּם – ַﬠל־יְ ֵדי ָה ֵר ָאהֶ ׁ ,ש ַּמ ְמ ׁ ֶש ֶכת לַ ְחלו ִּחית .ו ְּכ ׁ ֶש ַה ֵּלב ְּב ָצ ָרהֶ ׁ ,ש ָאז
קנז

1

קנח

ומשלים את החסרונות שיש בעולם-הזה )סעיף ג( .על-ידי הודיה והלכה,
אור האמת מאיר את הדיבור .האמת ,המתגלה בשלושה קווים – דהיינו
תפילה ,תורה ושידוכים – מתקנת ומשלימה את ארבעת חלקי הדיבור –
דהיינו דיבור של צדקה ,של תשובה ,של עשירות ושל מלכות )סעיף ד( .על-
ידי דיבור מתוקן – דהיינו לשון הקודש ,שבת – אדם יכול להמשיך את
שמחת השבת אל ימי החול )סעיף ה( .כשממשיכים את קדושת השבת
ושמחתה אל ימי השבוע ,מגלים את אחדות ה' הפשוטה שביסוד כל
הריבוי .דבר זה יקר מאוד בעיני ה' ,וכך גם כאשר אנשים בעלי דעות
והשקפות אישיות שונות מגיעים לדעה אחת )סעיף ו( .חנוכה מסמל את
לימוד ההלכה ואת תענוג העולם-הבא .אור החנוכה מייצג את אור האמת
המאיר את ארבעת סוגי הדיבור .חנו רומז למנוחת השבת ושמחתה; כה
רומז ללשון הקודש ,דהיינו דיבור מתוקן )סעיף ז( .אפילו כשלימוד ההלכה
של האדם מוגבל בגלל מצבו ,הרצון האמיתי שלו ללמוד גורם לו את
תענוג העולם-הבא )סעיף ח(.
)וּגְ ַמר פֵּ רוּשׁ ַהפָּ סוּק עַ ל־פִּ י ַהתּוֹ ָרה ַהנַּ "ל א זָ כִ ינוּ לִ ְשׁמֹעַ (
]קנו[

ט
]קנז[

הפרפראות לחכמה מצטט את ר' נתן שבכל פעם שרבנו לימד תורה ,הוא היה שוקל את
מילותיו היטב ,ומחליט מה לגלות ומה לא לגלות .ראה גם ליקוטי מוהר"ן ח"א נז :י ,שם ר'
נתן מדבר על כך ומביא כמה דוגמאות כיצד רבנו בוחר להסתיר עניינים מסוימים.

וּ ְב ָשׁעָ ה ֶשׁ ַהלֵּ ב בְּ ָצ ָרה גַּ ם ָה ֵר ָאה ְבּ ָצ ָרה .כִּ י ָה ֵר ָאה ִהיא ִקיּוּם ַהגּוּף ,כִּ י ָה ֵר ָאה ְמ ַקיֶּ ֶמת
ַהלֵּ ָחה לְ ָבנָ ה וּ ַמ ְמ ֶשׁכֶ ת ַהלַּ ְחלוּ ִחית לְ ַהגּוּף,
אחת התאוריות השולטות בעולם הרפואה הקדום הייתה זו של ארבעת המזגים .על-פי
תיאוריה זו ,ישנם בגוף ארבעה סוגים של 'ליחות' – מרה שחורה ,מרה צהובה )מרה( ,מרה
לבנה )כיח( ומרה אדומה )דם( .ליחות אלו מופקות על-ידי אברים שונים בגוף ,והאיזון
ביניהן חיוני לפעולתו התקינה )ראה שערי קדושה א :א–ב; ספר הברית ח"ב א :ה( .הליחה שרבנו
מדבר עליה כאן היא הליחה הלבנה ,שקשורה לריאות וליסוד המים מבין ארבעת היסודות.
אמנם הרפואה המודרנית אינה מקבלת הסבר זה של ארבעת המזגים ,אך עדיין אפשר להיעזר
בו כדי לבאר תהליכים נפשיים ורוחניים אצל האדם .ואכן ,הביטוי 'מרה שחורה' למשל
משמש גם בימינו )וכמוהו הביטוי 'הומור שחור' ,שכן 'הומור' הוא מרה ביוונית(.

כִּ י ַהגּוּף יֵ שׁ לוֹ ְתּנוּעוֹת ֶשׁ ֵהם ְמיַ ְבּ ִשׁין ַהגּוּף ,כִּ י ַה ְתּנוּעוֹת ְמיַ בְּ ִשׁין ,וְ עַ ל כֵּ ן עִ ַקּר ַה ִקּיּוּם
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נט

ַה ָ ּד ִמים עוֹ לִ ין וְ ׁשוֹ ְט ִפין ַﬠל ַה ֵּלב ,וַ ֲאזַ י ַה ֵּלב ּדוֹ ֵפק ִּב ְד ִפיקוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ תֲ ,אזַ י
ָה ֵר ָאה ְמנַ ׁ ּ ֶש ֶבת נְ ׁ ִשיבוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ,וַ ֲאזַ י נִ ְתיַ ֵּב ׁש ָה ֵר ָאה ,וְ ַﬠל־יְ ֵדי־זֶ ה
נִ ְתיַ ֵּב ׁש ַהגּ ּוףַ ,חס וְ ׁ ָשלוֹ ם .וְ ׁ ֶש ֶמן הוּא ְרפ ּו ָאה לְ ָה ֵר ָאהְּ ,כמוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרין
ָהעוֹ לָ םִּ ,כי ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ְמלַ ְחלֵ ַחַ ,היְ נ ּו ְּב ִחינַ ת ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,שהוּא ְּב ִחינַ ת
ִּת ּקוּן ַהצָּ ָרה ַּכ ַ ּנ"ל.
קנט

קס

ּו ַב ְּת ִח ָּלה ְּכ ׁ ֶש ַהצַּ ִ ּדיק ְּב ַצ ַﬠר ו ְּב ָצ ָרהַּ ,כ ָּמה וְ ַכ ָּמה נְ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶש ָּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה
וְ עוֹ לָ ם ַה ָּבא ְמקוֹ נְ נִ ין ּו ִמ ְת ַא ְּבלִ ין ַﬠל ַצ ֲﬠרוֹ  ,וְ גַ ם ַה ׁ ּ ְש ִכינָ ה ְמקוֹ נֶ נֶ תִּ ,כי

1
קסא

– עַ ל־יְ ֵדי ָה ֵר ָאהֶ ,שׁ ַמּ ְמ ֶשׁכֶ ת לַ ְחלוּ ִחית.
]קנח[

זוהי הלחות שנמצאת באוויר שאנו נושמים דרך הריאות.

וּכְ ֶשׁ ַהלֵּ ב בְּ ָצ ָרהֶ ,שׁ ָאז ַה ָדּ ִמים עוֹלִ ין וְ שׁוֹ ְטפִ ין עַ ל ַהלֵּ ב ,וַ ֲאזַ י ַהלֵּ ב דּוֹפֵ ק ִבּ ְדפִ יקוֹת
גְּ דוֹלוֹתֲ ,אזַ י ָה ֵר ָאה ְמנַ ֶשּׁבֶ ת נְ ִשׁיבוֹת גְּ דוֹלוֹת ,וַ ֲאזַ י נִ ְתיַ ֵבּשׁ ָה ֵר ָאה ,וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶ ה נִ ְתיַ ֵבּשׁ
ַהגּוּףַ ,חס וְ ָשׁלוֹם.
]קנט[

רבנו ביאר זאת לעיל בסעיף ב; ראה גם הערות כא–כב שם .רבנו מוסיף כאן שהצרה שהלב
מרגיש משפיעה גם על הריאות ,ובסופו של דבר גורמת לגוף כולו להתייבש.

וְ ֶשׁ ֶמן הוּא ְרפוּ ָאה לְ ָה ֵר ָאה ,כְּ מוֹ ֶשׁאוֹ ְמ ִרין ָהעוֹלָ ם ,כִּ י ַה ֶשּׁ ֶמן ְמלַ ְחלֵ ַחַ ,היְ נוּ ְבּ ִחינַ ת
ַה ֶשּׁ ֶמן ַהנַּ "לֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַ ת ִתּקּוּן ַה ָצּ ָרה כַּ נַּ "ל.
]קס[

התועלת הרפואית שיש בשמנים טבעיים לרפואת הגוף – שהם סוג של ליחה – ידועה היטב.
רבנו מכוון כאן להשוואה לשמן נרות החנוכה .בסעיף ז לעיל הוא קישר שמן זה עם אור
האמת והפסוק בתהלים )מג ג( "שלח אורך ואמתך" .מזמור זה בתהלים מתאר כיצד ישראל
קוראים לה' מתוך הגלות שיעמוד לצדם ויריב ריבם מאת הגויים ,בכך שישלח אור ואמת
שינחו אותם אל ארץ-ישראל .מכאן ששמן מסמל מנוחה ,רפואה לצרותיו של אדם.

וּ ַב ְתּ ִחלָּ ה כְּ ֶשׁ ַה ַצּ ִדּיק ְבּ ַצעַ ר וּבְ ָצ ָרה ,כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה נְ ָשׁמוֹת ֶשׁבָּ עוֹלָ ם ַהזֶּ ה וְ עוֹלָ ם ַהבָּ א
ְמקוֹנְ נִ ין וּ ִמ ְת ַאבְּ לִ ין עַ ל ַצ ֲערוֹ,
]קסא[

לעיל בסעיף ב דיבר רבנו על הלב החווה ייסורים וכאב כיוון שהוא מוצף בדם בשעת צרה.
הוא דימה את הלב לחכם של העיר שכל תושביה ממהרים אליו כשהצרה מכה בהם .הנושא
של סעיף זה הוא האופן שבו נשמות החיים והמתים ,ואפילו השכינה ,מזדהים לחלוטין עם
החכם הצדיק .כשהוא חווה כאב וייסורים ,הנשמות הרבות מקוננות עליו )ראה על הקשר שבין
הנשמה והדם בהערה ל( .כשהוא נרפא ,הן מתנחמות וחוות שמחה.
רבנו חלה בשחפת בקיץ תקס"ז .הוא העיר פעם שהוא גילה תורות רבות על מחלה זו .בתורות
רבות שאמר לאחר שובו מלמברג )לבוב( בקיץ תקס"ח ,הרפואה היא נושא עיקרי .רבנו
התבטא ש"כפי ריבוי התורות שאמר על זה כבר היה ראוי להתרפא ,אך החיסרון הוא מחמת
חסרון אמונה של השומעים שאין אמונתם חזקה כל כך" )שיחות הר"ן קנז( .ראה תורה ה :טז

ס
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ֲא ִפלּ ּו ַﬠל ָ ּד ִמים ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים ַה ׁ ּ ְש ִכינָ ה ְמקוֹ נֶ נֶ תַ ,קל ָוח ֶֹמר ַﬠל ָ ּד ָמן ׁ ֶשל
ַצ ִ ּדי ִקיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכהֲ .א ָבל ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה לִ ְרפו ָּאה,
ש ְמ ָחה לְ ֻכ ָּלםִּ ,ב ְב ִחינַ ת" :וְ ֶא ְר ּ ָפ ֵאה ּו וַ ֲא ׁ ַש ֵּלם
ֲאזַ י ִמ ְתנַ ֲח ִמין ֻּכ ָּלם ,וְ נִ ְמ ׁ ָש ְך ִ ׂ
נִ ֻח ִמים לוֹ וְ לַ ֲא ֵבלָ יו"ֶ ׁ ,ש ַﬠל־יְ ֵדי ְרפו ָּאתוֹ נִ ְמ ׁ ָש ְך נֶ ָח ָמה לְ ָכל ָה ֲא ֵבלִ ים
ש ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ"ל.
ַה ַ ּנ"לַ ,היְ נ ּו ִ ׂ
קסב

1
קסג

)והערה שמז והלאה( שם רבנו מקשר את הרעיונות של התורה לריאות ,כפי שהוא נוהג כאן )ראה
גם ליקוטי מוהר"ן ח"ב ז :יב ,ח :יב( .בהתייחסו כאן לריאות רבנו רומז לסבל שלו עצמו ולצער
שהדבר גורם למי שמזדהים אתו.

וְ גַ ם ַה ְשּׁכִ ינָ ה ְמקוֹנֶ נֶ ת ,כִּ י ֲאפִ לּוּ עַ ל ָדּ ִמים ֶשׁל ְר ָשׁעִ ים ַה ְשּׁכִ ינָ ה ְמקוֹנֶ נֶ תַ ,קל וָ חֹ ֶמר עַ ל
ָדּ ָמן ֶשׁל ַצ ִדּי ִקים ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָא ְמרוּ ַרבּוֹ ֵתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ בְ ָרכָ ה
]קסב[

הגמרא מלמדת שכאשר בית-דין גוזר מוות על החוטא ,השכינה מתייסרת ,אף-על-פי שראוי
לו למות .באמצען של משניות העוסקות בארבע מיתות בית הדין מובאת המשנה הבאה
)סנהדרין ו :ה(:
אמר רבי מאיר :בשעה שאדם מצטער ,שכינה מה הלשון אומרת? – כביכול קלני מראשי קלני
מזרועי.
אם כן המקום מצטער על דמם של רשעים שנשפך – קל וחומר על דמם של צדיקים.
כלומר כשאדם מוצא להורג השכינה כביכול מתלוננת שראשה וזרועה כבדים עליה )ראה גם
ליקוטי מוהר"ן ח"א ה :ב ,כג :א(.

ֲא ָבל כְּ ֶשׁזּוֹכֶ ה לִ ְרפוּ ָאהֲ ,אזַ י ִמ ְתנַ ֲח ִמין כֻּ לָּ ם ,וְ נִ ְמ ָשִׁ שׂ ְמ ָחה לְ כֻ לָּ ם ,בִּ בְ ִחינַ ת:
"וְ ֶא ְרפָּ ֵאהוּ וַ ֲא ַשׁלֵּ ם נִ ֻח ִמים לוֹ וְ לַ ֲאבֵ לָ יו"ֶ ,שׁעַ ל־יְ ֵדי ְרפוּ ָאתוֹ נִ ְמ ָשׁ נֶ ָח ָמה לְ כָ ל ָה ֲאבֵ לִ ים
ַהנַּ "לַ ,היְ נוּ ִשׂ ְמ ָחה כַּ נַּ "ל.
]קסג[

בפרק בישעיה שפסוק זה לקוח ממנו ,ה' קורא להסרת כל המכשולים המונעים בני-אדם
מלשוב אליו .הייסורים שהוא מטיל עליהם לא יימשכו לנצח )פסוקים טו–טז( .כשאדם עושה
תשובה ,ה' מכריז )ישעיה נז יח(ְ " :דּ ָרכָ יו ָר ִא ִיתי וְ ֶא ְרפָּ ֵאהוּ וְ ַאנְ ֵחהוּ וַ ֲא ַשׁלֵּ ם נִ ֻח ִמים לוֹ וְ לַ ֲאבֵ לָ יו".
רבנו מחיל זאת על רפואת הצדיק ואלו שמרגישים את צערו .הרפואה שלו מביאה להם נחמה
ושמחה .המילה נ ִחומים דומה למילה נח וניחא )ראה הערה קב לעיל( .כפי שלימד רבנו לעיל )ראה
סעיף ה( ,תיקון הדיבור מחדיר את הקדושה ואת השמחה של השבת אל תוך ימי השבוע,
ממלא אותם בשמחה ומביא מנוחה מן העצבות של עמל של ימי החול )ראה רש"י ישעיה שם(.
רבנו איננו מקשר בפירוש את הנושא של פסקה זו ,החלמת הצדיק והנחמה שהיא מביאה ,עם
הפסקה הקודמת ,שבה הוא דן בשמן וברפואת הריאות .אולם הצדיק שסובל ייסורים משול
ללב ,כנזכר בהערה קסא לעיל ,ובעקבות כך קשור גם לריאות .כמו האיברים הללו ,הוא חווה
ייסורים וכאב בעת צרה .למדנו גם שהשמן המרפא את הריאות שקול לשמן נרות החנוכה,
שאור האמת שלהם מתקן את הדיבור .הדבר מתקשר למה שלימד רבנו כאן ,שרפואת הצדיק
מביאה נחמה ושמחה ,וכמוה כתיקון הדיבור ונחמה על העצבות שקשורה בעמל ימי החול.
הסיכום לסעיף זה יובא עם הסיכום לסעיף הבא.
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י

סא

וְ ַדעֶ ׁ ,ש ִּמזְ מוֹ ר לְ תוֹ ָדה הוּא ְמ ֻס ָ ּגל לִ ְמ ַק ׁ ּ ָשה לֵ ילֵ דּ ְ ,ד ַהיְ נ ּו לוֹ ַמר אוֹ תוֹ ִּ .כי
אשי ֵתבוֹ ת מלְּ ,ב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ִעין ָקלִ ין ׁ ֶשל ַה ּיוֹ לֶ ֶדת
ִמזְ מוֹ ר לְ תוֹ ָדה – ָר ׁ ֵ
ׁ ֶשצּ וֹ ֶﬠ ֶקת ֹק ֶדם ַה ֵּל ָדהַּ ,כ ּמו ָּבא.
קסה

קסד

קסו

וְ יֵ ׁש ְּב ִמזְ מוֹ ר זֶ ה קס"ח אוֹ ִת ּיוֹ ת .קס"ח הוּא ֶח ֶסד ְּבא"ת ב"שֶ ׁ ,ש ַﬠל־יְ ֵדי

1
קסז

י
]קסד[

קסח

וְ ַדע,
בסעיף ה לעיל ,רבנו קישר את העצבות עם העיצבון של ששת ימי המעשה )ראה גם הערה קא(.
הוא המשיך ואמר ששבת מנוחה קשורה במהותה לנח ולנייחא שמשחררת מן העצבות הזו.
לאחר שקישר את הניחומים לרפואה ,רבנו ידבר כעת על הקלת צער הלידה .הקשר בין ייסורי
הלידה ובין העיצבון והטורח של ימי החול ניכר בפסוק )בראשית ג טז( " ַה ְר ָבּה ַא ְרבֶּ ה עִ ְצּבוֹנֵ 
וְ ֵהר ֹנֵ  בְּ עֶ ֶצב ֵתּלְ ִדי בָ נִ ים".

ֶשׁ ִמּזְ מוֹר לְ תוֹ ָדה הוּא ְמ ֻסגָּ ל לִ ְמ ַק ָשּׁה לֵ ילֵ ד,
]קסה[

כנזכר לעיל ,רבנו אמר תורה זו בהודיה על שהצליח לחזור בשלום מלמברג )הערות א ,קלג( .עד
כה רבנו לימד כיצד שלושת הפסוקים הראשונים של מזמור לתודה קשורים לנושאים השונים
שבתורה שלנו )ראה סעיף ג וסעיף ו לעיל( .בסעיף אחרון זה ,הוא יצביע על שלושה מרכיבים
נוספים במזמור לתודה שרומזים ללידה ,שהיא אחת מהנושאים העיקריים בתורה שלנו .כאן
רבנו אומר שאמירת מזמור לתודה היא סגולה ליולדת שמתקשה בלידה' .סגולה' היא פעולה
רוחנית שנועדה להביא רפואה או מטרה אחרת .בדרך כלל היא פועלת מעבר לחוקי הטבע
ואינה ניתנת להסברה על-פי המדע או ההיגיון.

אשׁי ֵתבוֹת מל ,בְּ ִחינַ ת ִשׁבְ עִ ין ָקלִ ין ֶשׁל
ְדּ ַהיְ נוּ לוֹ ַמר אוֹתוֹ .כִּ י ִמזְ מוֹר לְ תוֹ ָדה – ָר ֵ
ַהיּוֹלֶ ֶדת ֶשׁצּוֹעֶ ֶקת קֹ ֶדם ַהלֵּ ָדה ,כַּ מּוּ ָבא.
]קסו[

הזוהר )ח"ג רמט ,ב( מלמד שהיולדת זועקת "שבעים קולות" כלומר שבעים זעקות ,כמניין
המילים בפרק כ בתהלים" ,יַ עַ נְ  ה' בְּ יוֹם ָצ ָרה" .הזוהר מחיל זאת על ספירת המלכות,
המסמלת את הצד הנקבי בעולם .המלכות יכולה "ללדת" את "פרי בטנה" – השפע שהמלכות
נושאת עבור העולם – לאחר שהיא זועקת שבעים קולות .המפרשים מבארים שכדי שהלידה
תסתיים בהצלחה ,תפילותיה של המלכות וזעקותיה מוכרחות לעלות שבעים מדרגות ,עד
לפרצוף אמא .כדי להגיע שמה הן מוכרחות לעבור דרך מלכות-נוקבא וזעיר-אנפין .שני
הפרצופים האלה יחד מרכיבים שבע ספירות ,שכל אחת מהן עשויה מעשר תת-ספירות.
המלכות זועקת שבעים פעם ,המקבילות לשבעים המילים שבפרק כ ,וכשזעקות אלה בוקעות
את שבעים המדרגות ,היא יולדת את פרי בטנה )ראה מתוק מדבש על הזוהר שם; ראה גם ליקוטי
מוהר"ן ח"א כא :ז והערה ס; שם לו :א והערה ז(.
בתורה שלנו רבנו מקשר את זעקות האישה בלידתה עם מזמור לתודה .רמז לקישור זה מצוי
בראשי התיבות מזמור לתודה – מל ,בגימטרייה  ,70כנגד שבעים הזעקות שקודמות ללידה.
לכן ,אומר רבנו ,אמירת מזמור לתודה היא סגולה לאישה שמתקשה בלידתה.

וְ יֵ שׁ בְּ ִמזְ מוֹר זֶ ה קס"ח אוֹ ִתיּוֹת.
]קסז[

כלומר יש  168אותיות במזמור לתודה.
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סב

ַה ֶח ֶסדְּ ,ב ִחינַ ת ֲהלָ כוֹ תַ ,ההוֹ לָ ָדה ְּבנָ ֵקל ַּכ ַ ּנ"ל.

קסט

וְ יֵ ׁש מ"ג ֵּתבוֹ ת ְּבזֶ ה ַה ִּמזְ מוֹ רִּ ,כי ִק ׁ ּש ּוי לֵ ילֵ ד הוּא ַﬠל־יְ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְקלִ ּ ָפה
ׁ ֶש ִהיא אוֹ ֶמ ֶרתּ ְ :
"גזֹר ּוּ ַ ,גם לִ י ַ ּגם לָ ְך לֹא" וְ כ ּו'ִּ ,כי ֵאינוֹ רוֹ ֶצה ׁ ֶש ֵ ּי ֵצא לַ ֲאוִ יר
ָהעוֹ לָ ם ,ו ְּכנֶ גֶ ד זֶ ה יֵ ׁש מ"ג ֵּתבוֹ ת ְּבזֶ ה ַה ִּמזְ מוֹ ר ְּכנֶ גֶ ד ְּב ִחינַ ת ַ ּגם ַה ַ ּנ"ל,
קע

1

קס"ח הוּא ֶח ֶסד בְּ א"ת ב"ש,
]קסח[

א"ת ב"ש הוא 'צופן החלפה' פשוט בעברית .כל אות מוחלפת באות מקבילה מהקצה השני
של האל"ף בי"ת :א-ת ,ב-ש ,ג-ר ד-ק וכן על זה הדרך .על-פי נוסחה זו ,ק מוחלפת ב-ד ,ס
ב־ח ו-ח ב-ד .וכך קסח אותיות מזמור לתודה הן חסד בא"ת ב"ש.

ֶשׁעַ ל־יְ ֵדי ַה ֶח ֶסד ,בְּ ִחינַ ת ֲהלָ כוֹתַ ,ההוֹלָ ָדה בְּ נָ ֵקל כַּ נַּ "ל.
]קסט[

ראה סעיף ג )והערות כה–לא( ,שלימוד הלכה ,השקול לחסד ולהודיה ,מעורר לידה .כאן רבנו
הראה את הקשר שבין מזמור לתודה ובין חסד .אמירת מזמור לתודה מחוללת את החסד
הנדרש להקלת התולדה .לימוד הלכה רמוז במזמור זה במילים "הריעו לה' כל הארץ" ,ראשי
תיבות הלכה )וראה הערות לח–לט לעיל(.

וְ יֵ שׁ מ"ג ֵתּבוֹת בְּ זֶ ה ַה ִמּזְ מוֹר ,כִּ י ִקשּׁוּי לֵ ילֵ ד הוּא עַ ל־יְ ֵדי ֶשׁיֵּ שׁ ְקלִ פָּ ה ֶשׁ ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת:
"גְּ זֹרוּ ,גַּ ם לִ י גַּ ם לָ  א" וְ כוּ' ,כִּ י ֵאינוֹ רוֹ ֶצה ֶשׁיֵּ ֵצא לַ ֲאוִ יר ָהעוֹלָ ם,
]קע[

פסוק זה לקוח מתוך הסיפור על שתי הנשים שבאו לפני שלמה המלך עם התינוקות שנולדו
להן ,אחד חי ואחד מת ,וכל אחת טענה שהתינוק החי הוא שלה .כיוון שאף לא אחת מהן
נסוגה מעמדתה ,הציע שלמה המלך לפתור את העניין על-ידי גזירת התינוק החי לשניים .אמו
האמיתית של התינוק נבהלה וריחמה עליו ,ומיד ויתרה על טענתה; היא לא יכלה לראות את
בנה מומת ,אפילו פירוש הדבר היה שהוא יינתן לאישה האחרת .אולם האישה האחרת אמרה
)מלכים א' ג כו(" :גַּ ם לִ י גַ ם לָ  א יִ ְהיֶ ה; גְּ זֹרוּ!" זה הספיק לשלמה המלך לקבוע מי מבין שתי
הנשים דוברת אמת .אף על פי שלא היו שם עדים או הוכחות ,הוא הצליח להוציא את האמת
לאור.
רבנו מבאר שישנה רוח רעה ,קליפה ,שמבקשת למנוע את הלידה .כפי שלמדנו ,כל ילד
שנוסף לעולם מגדיל את הריבוי ואת הגיוון בו ובהתאם לכך מגביר את גילוי אחדות ה'
הפשוטה ותהילתו )ראה הערה קיד לעיל ,שם ציטטנו את תורת נתן ח( .הקליפה מתאמצת למנוע זאת,
והיא מבקש לה דרכים שונות להחליש את רצונן של נשים בהריון ,כולל גרימת כאב וצער
גדולים במהלך הלידה .שמה של קליפה זו הוא גם .לכן רבנו מפרש את הפסוק ממלכים
כדברה של הקליפה" :גַּ ם לִ י גַ ם לָ  א יִ ְהיֶ ה; גְּ זֹרוּ!" – דהיינו ,הרגו את הוולד ,כדי שלא יביא
עוד ריבוי ודעת חדשה לעולם.

וּכְ נֶ גֶ ד זֶ ה יֵ שׁ מ"ג ֵתּבוֹת ְבּזֶ ה ַה ִמּזְ מוֹר כְּ נֶ גֶ ד בְּ ִחינַ ת גַּ ם ַהנַּ "ל,
]קעא[ על-ידי אמירת מ"ג ) (43המילים של מזמור לתודה אנו מבטלים את כוחה של קליפת גם

ופועלים נגד הסתרת האחדות האלוקית הפשוטה שקליפה זו מבקשת לגרום.

קעא

ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ב סעיף י • עם פירוש נעימות נצח

ִּכי ַה ִּמזְ מוֹ ר ַה ֶ ּזה הוּא ְסגֻ ָּלה לִ ְמ ַק ׁ ּ ָשה לֵ ילֵ ד ַּכ ַ ּנ"ל:

1

סג

קעב

ר' נתן מייחס את הצער וכאב הלידה לבחינת עמלק – דהיינו חסרון אמונה בה' .אמירת מזמור
הים"
לתודה פועלת כנגד זה ,כיוון שהוא מתייחס לאמונה בשני פסוקיםְ " :דּעוּ כִּ י ה' הוּא ֱא ִ
)פסוק ג( ו"וְ עַ ד דּ ֹר וָ דֹר ֱאמוּנָ תוֹ" )פסוק ה( .בעיקרו של דבר האמונה בה' צריכה להתחדש בכל
דור .זאת משום שבכל דור נולדות נשמות חדשות ובאות לעולם עם מוחין חדשים ועם דרכים
מקוריות להשיג אלוקות .על-ידי הידיעה וההכרה ש"ה' הוא אלהים" – דהיינו על-ידי הודיה
והלכה – אנו מביעים את אמונתנו בה' ומנצחים את הכפירה והפך האמונה של עמלק .כך,
ככל שאנו מקלים את סבל הלידה על-ידי אמירת מזמור לתודה ,כך אנו מביאים יותר אמונה
לעולם )תורת נתן יא(.

כִּ י ַה ִמּזְ מוֹר ַהזֶּ ה הוּא ְסגֻ לָּ ה לִ ְמ ַק ָשּׁה לֵ ילֵ ד כַּ נַּ "ל:
]קעב[

עד כאן :אפשר לחוות בעולם-הזה את תענוג עולם-הבא ,דהיינו דעת אלקים ,על-
ידי הלל והודיה לה' )סעיף א( .לימוד הלכה ,ובפרט חידושים בפסקי
הלכות ,גם הוא תענוג העולם-הבא .מכאן שתודה והלכה הם עניין אחד
)סעיף ב( .גם לידה היא בחינת הלכה ותודה ,ולכן גם היא תענוג העולם-
הבא .הכסף הניתן לתמיכה בתלמידי-חכמים מאפשר הולדת הלכה וחסד,
ומשלים את החסרונות שיש בעולם-הזה )סעיף ג( .על-ידי הודיה והלכה,
אור האמת מאיר את הדיבור .האמת ,המתגלה בשלושה קווים – דהיינו
תפילה ,תורה ושידוכים – מתקנת ומשלימה את ארבעת חלקי הדיבור –
דהיינו דיבור של צדקה ,של תשובה ,של עשירות ושל מלכות )סעיף ד( .על-
ידי דיבור מתוקן – דהיינו לשון הקודש ,שבת – אדם יכול להמשיך את
שמחת השבת אל ימי החול )סעיף ה( .כשממשיכים את קדושת השבת
ושמחתה אל ימי השבוע ,מגלים את אחדות ה' הפשוטה שביסוד כל
הריבוי .דבר זה יקר מאוד בעיני ה' ,וכך גם כאשר אנשים בעלי דעות
והשקפות אישיות שונות מגיעים לדעה אחת )סעיף ו( .חנוכה מסמל את
לימוד ההלכה ואת תענוג העולם-הבא .אור החנוכה מייצג את אור האמת
המאיר את ארבעת סוגי הדיבור .חנו רומז למנוחת השבת ושמחתה; כה
רומז ללשון הקודש ,דהיינו דיבור מתוקן )סעיף ז( .אפילו כשלימוד ההלכה
של האדם מוגבל בגלל מצבו ,הרצון האמיתי שלו ללמוד גורם לו את
תענוג העולם-הבא )סעיף ח( .רפואתו של הצדיק מביאה נחמה ושמחה,
והיא שקולה לתיקון הדיבור ושחרור מן העצבות של עמל ימי החול
)סעיף ט( .אמירת מזמור לתודה היא סגולה להקלת צער הלידה )סעיף י(.

רבנו אמר:

"כשהספר שלי
יתקבל בעולם
תתכוננו למשיח!"

בקרוב בעז"ה יופיע כרך ט' תורות קעח  -רפו.

ובכך תושלם הסדרה על כל ליקוטי מוהר"ן חלק
ראשון )קמא(

לומדי "נעימות נצח" כבר
מתכוננים" .ליקוטי מוהר"ן",
התורה העתידה להתגלות
"לעתיד לבוא" ,כבר מתנגנת
בפיהם .הבקיאות והנעימות
של לומדי הפירוש אינם בגדר
סוד ,כל מה שעליך לעשות הוא
רק להציץ ולהיווכח בעצמך.
לשאול את מכריך ,לפתוח את
הספר בבית מדרש הקרוב
אליך ,לרכוש את הספר ,לקבוע
חברותא ולהצטרף למהפכה .כך
מתכוננים לגאולה.

נעימות נצח – כך לומדים ליקוטי מוהר"ן!

'נעימות נצח'  -הפירוש שפתח את שערי ההבנה בתורת רבנו ,והיחיד שבו הכל מוסבר ומשולב בתוך התורה
עצמה .בפתיחת כל תורה ,מובא הרקע לה ,מתי והיכן נאמרה ,וביאור הקשר בין העיתוי והמקום לתוכן
המאמר .התורה עצמה מוסברת בהרחבה ובבהירות נפלאה .כל הפסוקים ומאמרי הקבלה ,קשר העניינים
ומהלך התורה ,מתבארים בבהירות ובהסבר שווה לכל נפש ,ממש כמו חברותא .דברי מוהרנ"ת ב'ליקוטי
הלכות'' ,פרפראות לחכמה' להרב מטשעהרין ושאר המפרשים ,שיחות בעל פה וכו' הכל מוסבר באופן
ברור ונפלא ,ומשולב בתוך התורה עצמה .פשוט לפתוח ,ללמוד ולהבין .אז מה הפלא שחסידי ברסלב בחרו
פה אחד ב"נעימות נצח" כפירוש הבהיר והנלמד ביותר ) 5שפות( בכל העולם.
"נעימות נצח" עד כה הופיעו  8כרכים עד תורה קע"ח .הכרך התשיעי ,תורות קעח – רפו )סיום ליקוטי
מוהר"ן קמא( יורד לדפוס בימים אלו ,ואי"ה יראה אור לקראת הילולת מוהרנ"ת עשרה בטבת תשע"ט.
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