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הקדמה  -צורת לימוד מעשית בהנפה"ח

)שיעור ( 09

בכללות ממש ,כדי לברר בעזר ה' את הצורה המעשית של הלימוד בספר נפש החיים על מנת שתהיה התועלת
הנרצית כמה שיותר צריך להבין ראשית שהלימוד מורכב משלושה חלקים:
א .מלימוד של התעוררות ההרגשה הפנימית שבאדם.
ב .מלימוד של בירור השכל העמוק והדק – כל אחד לפי ערכו.
ג .בהעמדת הדברים מול קומת האדם ,בירור האדם היכן הוא נמצא ביחס לאמיתת הדברים שהוא השיג בשכלו.
א"כ אלו הם שלושת החלקים בצורת הלימוד:
א .החלק הראשון – הוא הכח לעורר את האדם להתפעלות ,להתרגשות ,כמה שתהיה עמוקה יותר ,חזקה יותר
ותקיפה יותר.
ב .החלק השני – זהו הבירור השכלי הדק והעמוק איש לפי ערכו.
ג .החלק השלישי – הוא העמדת הדברים מול קומת נפשו של האדם ,בירור היכן הוא עומד השתא במדרגתו ביחס
לדברים שאותם הוא למד ,ולפי זה כמובן העמדת סדר של חיים איך להתקדם ולהגיע למכוון הראוי.
שני החלקים הראשונים ,ידוע עד מאוד שכאשר ר' ישראל חזר וחידש וייסד את הישנות לעמול במוסר ,הוא
העמיד את הדבר כהעמדה של שני חלקים למעשה בצורת לימוד המוסר :חלק ראשון – ללמוד מתוך התפעלות
והתרגשות ,והחידוש שלו היה לעשות את זה מתוך קול בוכין שמעורר את האדם והחלק השני של לימוד המוסר –
ללמוד את הסוגיות לעומקם ,מדברי הפסוקים ,חז"ל ,ראשונים ואחרונים  -כל אחד לפי השגתו .אלו הם שני
חלקים של לימוד המוסר שעליו ייסד ר' ישראל את מהלך דבריו בכלל לימוד המוסר.
זה נאמר בכלל לימוד המוסר ,אבל לעניינינו השתא בפרט שאנחנו עוסקים בסוגיא של נפש החיים שער ד' ,לעורר
ולברר את חובת האדם בעולמו שעיקרה היא עמל התורה – גם שם נאמרו שני החלקים הללו :החלק האחד כנגד
החיסרון שנתבאר בדברי הנפה"ח שהדורות הראשונים היה ליבם בוער בקרבם והשתא בדורות הללו יש רק
פלפולה של תורה והלב בוער הלך ונחלש ונעלם – לשם הנקודה הזו ראשית צריך שהאדם בחלק מהלימוד ודייקא
בחלק מהלימוד ילמד את הדברים באופן של התעורררות ,זו יכולה להיות צורת לימוד של התעוררות פנימית ,אבל
כחלק ממהלך הדברים כמו שהוזכרו בדברי ר' ישראל שההתעוררות באה גם באופן של השמעת הקול ,כל אחד לפי
צורתו והבנתו ,אבל להיות איש בין האנשים ולא שונה בין האנשים .החלק הראשון א"כ הוא לימוד של הדבר
ממקום של לב לעצמו  -התעוררות לעצמה ,ממקום שהוא מוציא את הדברים בקולו לחוץ וזה גורם לו לעורר את
עצמו ,אבל זו צורת לימוד של התעוררות.
החלק השני של הלימוד הוא החלק של העיון הדק שהוא בירור של שכל – שזה עומק הסוגיא שנתבאר כאן בדברי
הנפה"ח ,שהאדם צריך לצרף את הפלפולה של תורה עם לב בוער .וא"כ שני חלקי הלימוד :החלק הראשון על מנת
לעורר את הלב בוער כהתרגשות לעצמה והחלק השני הוא לעורר ולפתח את נקודת השכל הדק שבדברים.
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מצד החלק השני אז העבודה היא ראשית לקרוא את הדברים מה שכתוב פעם ,פעמיים ,שלוש ,לקלוט בנפש את
מהלך הדברים .מן הראוי היה לעבור פעם אחת במהירות על כל שער ד' של הנפש החיים על מנת לקבל את
ה'למיגרס' לפני ה'ליסבר' .לאחר שעברו במהירות פעם אחת את הכל ,עכשיו ,כל קטע וקטע שהאדם נכנס לתוכו
הוא קורא כמה פעמים ,הוא מבין את המשמעות הכללית של הדברים ,לאחר מכן הוא מתחיל לדייק בלשונו של
הנפש החיים  -אנחנו לא מדייקים בלשונו של נפש החיים כמו שאנחנו מדייקים בחומש ואפילו לא כמדרגת
ראשונים ,אבל דיוק בשיעור מסויים ,ומכאן ואילך לאחר שהוא הבין את כללות הדברים ודיוק הדברים – לפתוח
את צדדי הדברים ,כלומר בכללות מה כתוב כאן וממה הוא בא לאפוקי .מי שיש לו רוחב יותר או מי שרוצה
להרחיב את היריעה יותר ,הוא יכול לעשות הקבלות מדברי חכמי הדורות ממקומות אחרים .נשתדל בעזר ה'
כאשר אנחנו עומדים במקומות שיש מחלוקת יסודית בדברי רבותינו להזכיר אותה ,להיכנס לכל פרט ופרט זה
כבר יהיה הרחבת השמועה .אפשר להשתמש על מנת להרחיב את השמועה במחברים של דורינו ,אבל עוד פעם –
ראשית צריך שיהיה צורתא דשמעתתא כללית ,צורתא דשמעתתא פרטית כמה פעמים ,דיוק דבריו ,העמדת הדברים
מהו החידוש שהוא בא לאפוקי ,וצדדי נקודות הנידון שבדברים.
כמובן שצריך זהירות לא לצאת מנקודת הנידון דידן ולהגיע למחוזות רחוקים מאוד אלא להישאר קרוב לנקודת
הנידון דידן ,אבל הליבון הזה צריך להיות ליבון ככל סוגיא בעיון ככל שאר הסוגיות .אם הנפש החיים מביא פסוק
אפשר לפתוח את הפסוק על מרכיביו במפרשים ,אפשר לפתוח אם הוא מביא חז"ל ,את הגמרא עצמה ואת
המפרשים על הש"ס שם ,וכן על זה הדרך .איפה שיש צורך נוסף ,איש לפי ערכו יכול להשתמש ברוחב יותר גדול,
אבל הצד השוה שמאותו עומק שלומדים את הסוגיא של שפ"ט  -של קרן  -מאותו עומק של סוגיא לומדים את
הנפש החיים ,מאותה בהירות שהאדם מגיע כאשר הוא לומד את הסוגיא בעיון באותו עומק הוא לומד את הסוגיא
כאן בעיון .כמובן ,שצורת הלימוד היא קצת שונה מחמת ערך הדברים עצמם ,אבל הכח העיוני הזה צריך להיות
שווה .מי שהוא באמת עוסק בתורה בעיון אז העיון שלו מקיף את כל חלקי עסק התורה ,מאותו עומק של עיון
שהוא מברר שם הוא גם מברר כאן .כמובן שבסוגיות דהויות דאביי ורבא רוחב הראשונים והאחרונים הוא גדול
יותר ובסוגיא שאנו עוסקים זה מצוצמם יותר ,אבל העומק של העיון הוא לא קטן יותר ,רק הרוחב שהרחיבו
רבותינו הוא מועט יותר ברוב הסוגיות ,יש מיעוט סוגיות שזה לא כך ,אבל הצד השווה  -שעליו לעיין ולהעמיק
בדברים לפי ערכו ולפי השגתו שלו.
עכשיו נקודה נוספת דקה – לאחר לימוד ההתעוררות ,על גבי כך מגיע לימוד של עיון ,מה קודם למה?  -זה
משתנה מנפש לנפש .יש כאלו שהעיון אצלם קודם להתעוררות ויש כאלו שההתעוררות קודמת לעיון ,כל אדם
צריך לבדוק את נפשו להיכן היא נוטה .אבל כאשר שניהם נעשים ,כאן מגיע המהלך הנוסף של הלימוד:
כאשר האדם לומד הויות דאביי ורבא אין 'וידעת היום והשבות אל לבבך' אלא הוא משכיל את מה שהוא לומד
ומברר אותו בדקותו ,או שהוא בונה את זה רק באופן של השכלה או שהוא בונה את זה באופן של כח ציור מוחשי,
הוא לומד שור שנגח ,או שזה השכלה אצלו או שמצוייר לפניו השוורים ,תלוי כל אחד לפי צורת נפשו אבל זה
נשאר או בהשכלה או בכח הציור שבמחשבה .משא"כ כאשר לומדים סוגיא במוסר בכלל ,ובפרט בעניינא דידן כאן
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בשער ד' של נפה"ח ,העיון הדק הזה כאשר מרבים להתבונן בו צריך להעמיק בו דעת עד מקום שזה מביא את האדם
לידי הרגשה.
עוד פעם – יש את החלק הראשון שלומדים באופן של התעוררות להדיא – הרגשה ,ויש את החלק השני שלומדים
שהוא העיון העמוק הדק איש לפי ערכו כמו שנתבאר בקצרה השתא ,מי שלומד עם חברותא יכול לפתח יותר.
החלק השלישי של הלימוד :לאחר שהאדם מגיע לדקויות הדברים ובהירותם וברירותם לפי השגתו – הוא מנסה
להתבונן בהם עד כדי כך שהידיעות הללו יעוררו בו לפחות התפעלות בהרגשה ,אם לא – יש כאן 'פלגינן' ,הוא לומד
התעוררות לעצמה והוא לומד השכלה לעצמה.
רוב בני אדם שכן עוסקים בענייני מוסר ,כל מי שיודע את זה מכיר שרובם עוסקים בהתפעלות ,והמיעוט עוסק
בהשכלה ,אבל ,לזה יש התעוררות והתפעלות לעצמה ולזה יש השכלה לעצמה .היחידים ,בעלי העבודה הפנימית
 מתעוררים לעצמם ,משכילים לעצמם ,ומחברים את ההשכלה להרגשה .כאן עיקר העבודה הנעלמת מאוד -הנסתרת ,ולכן ,כאשר הנקודה הזו נעלמת ,התועלת שבלימוד הדברים מאוד מועטה כי מי שהתעורר התעורר אבל
לאט לאט מעמיא מעמיא ואזלא ומי שמשכיל בדברים ,אז יש לו עוד ריבוי של ידיעות שיוצר לו קצת מוחין
דגדלות לרצות להתרומם ,אבל זה לא פועל הרבה .משא"כ כאשר מעיינים בדברים לעומקם והאדם קובע מחשבתו
באותו עיון עד שהוא מתעורר ומתרגש מהדברים  -זהו תחילת "וידעת היום והשבות אל לבבך".
כאשר הדברים פועלים כבר בנפש באופן שהידיעה מעוררת אותו להתפעל במודע ובבירור ,השלב הנוסף הוא –
להשיב את הדברים אל הלב באופן של השקט ,עמוק ,חודר ,לתוך פנימיות האדם ,שם הידיעה השכלית הדקה
והמבוררת מושבת אל הלב .ככל שהאדם ירגיל את עצמו לעשות את הדברים הללו ,אז ידיעות המח שלו יהפכו
להיות המורגש הפשוט של הלב!! כאן מתחיל בעצם עיקר השינוי של האדם .רוב רובם של הידיעות של האדם
הינם בבחינת 'ושמתם את דברי אלה על לבבכם' כדברי הקוצקער הידועים ,שזה נמצא 'על' הלב אבל כמעט לא
פועל על בני האדם ,לכן ריבוי הידיעות שבני האדם יודעים ,אולי הם ת"ח בהשכלה ,אבל זה כמעט לא פועל על
נפשם אלא באופן של התעוררות מקופיא .שלב ראשון שהוזכר – חיבור המח והלב לפעול התעוררות מדויקת.
השלב השני הוא להתרגל להשיב את הידיעות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אל הלב ,מתוך שקט .הדברים האלה
צריכים הרבה זמן ,והרבה שקט ,והשבה מתמדת של אותם ידיעות אל הלב.
כאשר האדם משיב את אותם ידיעות אל הלב ,הוא לא מחפש חידוש ,ולא מחפש דיוק ,אלא הוא משיב את
המסקנות .כלומר ,לאחר שהוא בירר את הסוגיא על חלקיה ,פרטיה ודקדוקיה והוא הגיע לעומק הדק לפי השגתו –
את זה הוא משיב אל ליבו .צורת ההשבה אל הלב היא באופן של השקטת המחשבה וחזרה על הדברים לנסות
להפנים אותם ללבבו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם .הדברים הללו הם הם הכח שמהפך ליבו של אדם!! מי שלא
הגיע לשלב שעליו דובר עד השתא – הוא יכול לקיים בלימודו מצוה של התעוררות ,או מצוה של ת"ת בהשכלה,
אבל הוא לא יפעל הרבה על מנת לשנות את עצמו .לכן רואים שיש בני אדם שעוסקים במוסר עשרות שנים ,והם
כמעט לא משתנים .רובם לא עוסקים באופן של שיטה של מהלך חיים ,ואותו מיעוט שעוסק כבר,
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גם הוא לא משתנה הרבה .מי שמשיב את ידיעות השכל המבוררות אל הלב וחוזר עליהם עוד פעם ועוד פעם אבל
באופן שלהביא אותם לידי הרגש בשקט עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם – זהו הצירוף של 'וידעת היום והשבות אל
לבבך' :שלב ראשון כהתפעלות של הרגשת הלב ושלב שני בהשקטה שאז הלב קונה את הדברים בהוויתם ,אז
מתחבר אצל האדם ה'וידעת היום והשבות אל לבבך'.
השלב השלישי שעליו דובר ,זה להעמיד היכן האדם עומד מול פני הדברים .כשאין את השלבים הראשונים
שדיברנו עד השתא ,אז כל הלימוד הוא לא שייך לאדם! או שזה הרגשה של התעוררות בעלמא ,או שזה ידיעות
בעלמא .כשיש את מהלך הדברים שנתבאר עד השתא ,אז כל לימוד הוא מושב אל האדם ,וכל יחס הנידון של
הלימוד דידן הוא יחס למדרגתי שלי! אני לומד בהתעוררות ,לומד בהשכלה ,משיב את ההשכלה באופן של
התעוררות ללב ,משיב את ההשכלה באופן של השקט למעמקי הלב.
כאן האדם מתחיל 'לחיות' דברי תורה ,כאן מגיע עומק העבודה שהאדם מעמיד את עצמו מול הדברים .אם לא,
והאדם ינסה לעשות רק את החלק האחרון להעמיד את עצמו מול הדברים – אז הוא תמיד יראה כמה שהוא רחוק
וכמה שהוא לא שם וכמה הוא לא התקדם .רק אם יש את כל חלקי הדברים שנתבארו עד השתא :צורת הלימוד
באופן של התעוררות ,באופן של השכלה ,באופן של השבת ההשכלה להתעוררות בלב ,באופן של השבת ההשכלה
למעמקי הלב בהשקט – אז האדם בונה צורת לימוד שכולו מושב למדרגתו ואז הוא מעמיד כל דבר ביחס להיכן
אני נמצא והיכן אני צריך להשתנות.
הדברים נאמרו בקצרה ממש ,למי שמבקש את הדברים באמת ,זוהי הצורה הפנימית ,האמיתית ,והנעלמת מאוד
מאוד מאוד גם מאלו שמבקשים לעלות! אבל מי שיעשה כן ,אלו הן הצורות בכללות שבהן נהגו רבותינו ,ועליהם
נאמר – "ראיתי בני עליה והם מועטים".

פרק א'
01
כדי להבין את שורשי הסוגיא של צורת עסק התורה ,לא רק באופן כללי ,אלא כדרכם של ת"ח שבכל דבר שעוסקים
מעיינים בו לעומקו ,לאורכו ולרוחבו ,כדרכה של תורה – כלליה פרטותיה ודקדוקיה ובפרט כשנכנסים לעסוק בדבר
שעליו נאמר "לעסוק בדברי תורה" נדרשת הבנת שורשי הסוגיא לא רק באופן כללי אלא באופן של ת"ח הלומדים
את הדבר על כל חלקיו.
הלימוד בעזר ה' הוא לימוד שמברר אצל האדם באופן של "וידעת היום" ,אבל כתכלית של "והשבות אל לבבך"
בחינת ידיעת כח הדעת שבאדם ובחינת כח הלב שבאדם .הדברים הללו יאמרו ראשית באופן של הבנה שכלית
ולאחר מכן באופן של עבודה מעשית בפועל ממש.
ראשית ,האדם צריך להבין את המדרגה שנקראת תורה ,את הכח שנקרא תורה ,את שורש הכל שנקרא תורה
ולאחר מכן לברר את החלקים בנפשו בהם הוא מחובר לתורה .אם האדם לא מכיר את המדרגה שנקראת תורה ,את
הכח שנקרא תורה ,את הכלל כולו שנקרא תורה אזי בודאי שהוא לא יכול לברר את הדברים ביחס לנפשו .לאחר
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שהאדם מברר את החלקים שבתורה עצמה ,הוא מברר לעצמו את חלקי ההשגה שלו בתורה ,את חלקי החיבור
שלו בתורה.
ניתן רק כפתיחה כמה וכמה דוגמאות לבחינת האדם את עצמו באופן חיבוריו לתורה  -להשגה שלו בתורה:
א .כמה הוא למד מאז ומעולם תורה ,לא כמה הוא יודע אלא כמה הוא למד ,כדברי רבותינו שאפי' מה שהאדם
למד ושכח ,באופן שהוא למד כראוי ,מזכירים לו בעולם העליון.
ב .כמה ידיעת התורה יש לו השתא" .לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא" )מגילה ו.(:
ג .כמה השגה יש לו בהבנת פשט שבתורה ,מה'אין מקרא יוצא מידי פשוטו' עד עומק דברי חז"ל  -ראשית כמה
השגה יש לו בפשט.
ד .כמה כח יש לו בפלפולה של תורה.
ה .כמה השגה יש לו באמיתותה של תורה ,שהוא משיג את הדברים לאמיתותם.
ו .מהי מידת כח החידוש שמחדש בדברי תורה.
כל אלו הן עדיין בדיקות מסויימות וחיצוניות במידת מה .אבל יש בדיקות פנימיות יותר שבהן האדם בודק את יחס
חיבורו לתורה" .לעסוק בדברי תורה"  -כמה הוא שקוע בדברי תורה .הוא בודק את עצמו באיזה כח בפרט הוא
מחובר לדברי תורה ,כמו שיתבאר עוד בארוכה כאן בדברי הנפש החיים בשער ד' .האם הוא מחובר לחכמה של
תורה ,לרצון הבורא שנמצא בתורה ,לשירה שבתורה ,למתיקות התורה ,עריבות התורה ,ל'תורה אור' ,לגילוי
מציאותו ית"ש שנמצא בעומק התורה .הנה מצאנו כפתיחה בלבד יותר מעשרה פנים של בדיקה שהאדם בודק את
עצמו לחיבוריו לתורה.
התבוננות זו צריכה להיות מסודרת ,מובנית ,שורשית ,עקבית יום אחר יום באופן פנימי ונכון בקומת נפשו של
האדם .עד השתא ההתבוננויות שהזכרנו עדיין לא ברורות לאמיתותן וק"ו לא ברור איך צורת העבודה למעשה ,על
מנת כן צריך ללמוד את דברי רבותינו.
נראה בע"ה מתוך דברי הנפש החיים בשער זה ,שביחס לעסק התורה הרי הוא 'כרכא דכולא ביה' ,לעמוד על
החלקים שבדבר באופן של "וידעת היום" ולאחר מכן באופן של "והשבות אל לבבך" שיהיה קביעא וקיימא של
בירור כלל הלומדים בעומק החיבור של כל יחיד ויחיד לפי ערכו ולפי השגתו – מה יש לו עד עכשיו בתורה ,ומכאן
ואילך איך הוא עמל ויגע לקנות עוד ועוד חלקי תורה ,הן בכמות הן באיכות והן בחלקי חיבור הנפש כמו שנתבאר
בקצרה ממש עד השתא.
עוד זאת אמרתי לבא במגלת ספר כתוב ,בגודל החיוב של עסק התורה על כל איש ישראל יום ולילה .ולהרחיב מעט
הדבור בלשון מדברת גדולת יקר תפארתה ומעלתה של התורה.
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"לבוא במגילת ספר כתוב ,בגודל החיוב של עסק התורה" – הרי כל אחד מאיתנו יודע שיש מצוה של ת"ת וב"ה גם
מקיים ,אבל מהו השיעור של גודל החיוב? האם זה מבואר לכל צורבא מרבנן מה השיעור של גודל החיוב? ראשית
לדינא צריך לברר מה השיעור של גודל החיוב  -חייב לעסוק בה בין בריא בין חולה אפי' בעת יציאת נשמתו .מה
הגדר של מצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים  -ושב לתלמודו מיד ,מתי הגדר של פטור מד"ת לצורך מצוה ,מתי
הגדר של פטור מד"ת לצורך קיום נפשו.
אז ראשית בגדרי החיוב לדינא עצמו צריך ביאור מה השיעור שבדבר .אבל מלבד הפועל שבדבר בגדרי החיוב הרי
שגודל חיוב עסק התורה לא נבנה ומוכר אצל האדם רק מהגירסא דינקותא ,בוודאי שאצל כל מי שעבר במקום של
תורה אז המושג של גודל חיוב עסק התורה התרומם אצלו ,אבל האם הוא נמצא אצלו בשיעור הנכון? האם הוא
נמצא אצלו לפי היחס של נפשו? גודל החיוב של עסק התורה הוא לא רק באופן שכאשר האדם לומד ולאט לאט
מתרבה אצלו יותר השיעור של גודל החיוב ,אלא זה צריך לבוא מכח התבוננות אמיתית במהותה של תורה כפי
שיתבאר בארוכה מאוד כאן בשער ד' ,וככל שהדברים יהיו יותר ברורים לאדם בעומק מדרגתה של תורה כך יתברר
אצלו גודל החיוב של עסק התורה.
מי שבאמת תופס את ה'אסתכל באורייתא וברא עלמא' ,שאין מציאות בבריאה זולת השתלשלות ממציאותה של
תורה הוא הוא זה שיכול להשיג את גודל החיוב של עסק התורה .מי שבאמת תופס בעומק נפשו את ה‘קוב"ה
ואורייתא וישראל חד’‘ ,תלת כתרין מתקשרין דא בדא’ הוא זה שיכול באמת לשער לפי ערכו ,לפי השגתו את גודל
החיוב של עסק התורה .אבל אם המימרות האלו הם מימרות בעלמא והם אינם נקבעו בדעתו ,ואפי' הם נקבעו
בדעתו אבל לא הושבו אל לבבו אזי בהכרח שגודל החיוב של עסק התורה לא קיים אצלו באופן הראוי לו.
לכן גודל החיוב של עסק התורה הוא דבר שהאדם צריך לברר אותו כסדר ,ואם הוא עולה בדברי תורה אז בעומק
גודל החיוב אצלו הולך וגדל .אם האדם באמת לומד עוד שנה תורה ועוד שנה תורה באמת אזי בהכרח שהכרת
גודל החיוב שלו הולך ומתחדד ,החיוב שלפני שנתיים הוא לא החיוב של היום ,החיוב של היום לא יהיה החיוב של
שנה הבאה .כמובן שגדרי החיוב “והגית בו יומם ולילה”“ ,ודברת בם” וכו' אינם משתנים ,אבל הכח המחייב בנפש
של גודל חיוב עסק התורה הולך וגדל אצלו כסדר .אם הוא לא גדל אצלו על כרחך שעיקר צורת עסק התורה שלו
היא לא באופן הנכון ,ואם זה באופן הנכון בהכרח שגודל החיוב של עסק התורה ילך ויגדל אצלו כסדר .אבל זה לא
רק באופן של התעוררות בעלמא ,אלא זה נובע מהבירור הפנימי המדויק במדרגת תורה ובחיבור האדם למדרגה
של תורה.
“והגית בו יומם ולילה” ,שנצטווינו לעסוק בדברי תורה יומם ולילה לא רק היכי תמצי למלאות כל זמן פנוי בדברי
תורה ח"ו ,אלא זו הוראה שמדרגת התורה היא מדרגה שקדמה ליום ולילה ,היא לא תלויה ביום ולילה ,היא
הקביעא וקיימא שלמעלה ממדרגת העולם ולכן יש חיוב לעסוק בה יומם ולילה .זה לא חיוב של עסק יומם ולילה
מחמת שכל זמן פנוי ביום וכל זמן פנוי בלילה אז האדם עוסק בדברי תורה ,אלא זהו מחמת שהמדרגה של תורה
היא לפני יום ולפני לילה אז אין יום ואין לילה שיכול להפקיע מדברי תורה.
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בשביל להגיע למקום זה בנפש ,האדם צריך לבקוע ל‘אסתכל באורייתא וברא עלמא’ ,הוא צריך להגיע להכרת
עומק השכל ולאחר מכן להגיע להכרת עומק הלב ,עד שהאדם מרגיש שמציאות התורה היא המציאות .אחר
מציאותו ית"ש אין מציאות גמורה זולת מציאות התורה .הוא מרגיש שמציאות התורה היא היא המציאות ,היא
ראשית נבראים .בלשון ברורה – יש בורא ויש נבראים ,בורא הוא אחד ויחיד והנבראים הם רבים “המון בריות לאין
תכלית” ,אבל הבריאה שהיא שורש לכל הנבראים כולם היא האורייתא .כשהאדם מרגיש את הדבר ,לא יודע ,אלא
מרגיש את הדבר ,אז באופן טבעי הנפש שלו מחוברת לדברי תורה .אם הוא יודע את הדברים מקופיא בעלמא זה
פועל מעט להתעוררות שבנפש ו‘מעמי עמיא ואזלא’.
אבל ככל שהאדם מכיר את אמיתת מדרגת התורה שהיא היא שורש הנאצלים‘ ,אסתכל באורייתא וברא עלמא’ ,אז
אותו יום ראשון שברא הקב"ה “ -ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור” “,ויבדל אלקים בין האור ובין החושך” “,ויקרא
אלקים לאור יום ולחושך קרא לילה” חידושו הוא תולדה מהתורה .ואם הוא מחובר באמת לתורה אז חייב להיות
שהוא עוסק בה יומם ולילה .אבל זו ידיעה שכאשר היא נתפסת בערכי הלב אזי האדם מרגיש את אמיתת הידיעה
וממילא הוא עוסק בתורה יומם ולילה כי זה עומק חיבור נפשו .ולהרחיב מעט הדבור בלשון מדברת גדולת יקר
תפארתה ומעלתה של התורה.
צריך להבין שלשון מדברת גדולות יכולה להיות באופן של התעוררות ,אבל אז צריך להבין שזהו רק הפתח להיכנס
לפנים .לשון מדברת גדולות בבחינת ‘האדם הגדול בענקים’ זה להכיר בבירור את אותה גדלות ,לא רק להתפעל .
“שלושה דברים צריכים חיזוק” ואחד מהם הוא דברי תורה  -לא להתפעל ועי"כ יהיה חיזוק ,אלא להכיר באמת
"בלשון מדברת גדולת יקר וכו'" כפי השיעור האמיתי של מדרגת תורה ,ובעומק אין דיבור שיכול להכיל בתוכו את
עומק גדלותה של תורה.
השאלה העמוקה כאן ,כאשר האדם ניגש לברר את עסק התורה האם הוא ניגש באופן של התעוררות כמו שהוא
ניגש בקול בוכין לעסוק במוסר כך באותו קול בוכין הוא ניגש לנפש החיים שער ד' ,או שהוא ניגש לשם כך בצורה
של בירור בעיון עמוק לברר את גדלותה של תורה ולאחר מכן להשתמש גם במאמרי חז"ל להלהיב את נפשו באופן
של קול בוכין – אז באופן זה בודאי שיש לזה מקום .אבל צריך שהעסק של דברי תורה יבוא מבירור ,הרי כל מה
שאנחנו עוסקים בדברי תורה זה לחיות ‘עולם ברור ראיתי’ ,חייב להיות ששורש עסק התורה יהיה ברור.
יש כאן דבר מבהיל כשמתבוננים :מאידך גיסא עצם החיוב לעסוק בדברי תורה הינו ידיעה כללית בלתי מבוררת
ומאידך גיסא יושבים ועוסקים ארבע שעות על מנת לברר בסדר א' את עומק העיון הדק ,בו בזמן ששורש החיוב
של העסק עצמו ידוע מקופיא בעלמא ולא בעומק הבירור .אם כל יחיד ויחיד כשם שהוא מברר כל סוגיא וסוגיא
לעומקה ולדקותה כך הוא יברר את עומק שורש חיוב עסק התורה ,בהכרח שיהיה כאן בריה חדשה ,אינו אותו אדם
כלל ,והתביעה שלו מעצמו ,גודל החיוב של עסק התורה ילך ויתחדד בעומק שיעור הנפשות של כל יחיד ויחיד
באופן של מוסיף והולך מיום ליום.
02
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עוד זאת אמרתי לבא במגלת ספר כתוב ,בגודל החיוב של עסק התורה על כל איש ישראל יום ולילה .ולהרחיב מעט
הדבור בלשון מדברת גדולת יקר תפארתה ומעלתה של התורה .והאדם הישר העוסק והוגה בה בתורת חסד על
לשונו לעשות נחת רוח ליוצרו ובוראו ית"ש.
כמו שמתבאר כאן בדברי הנפש החיים ,מחד – הוא בא להרחיב את הדיבור לגבי "גדולת יקר תפארתה ומעלתה
של התורה" ,ומאידך – "האדם העוסק והוגה בה" ,כאשר האדם יושב ועוסק בדברי תורה יש כאן את התורה ויש
את מי שעוסק בה.
הבירור צריך שיהיה מורכב משני החלקים :מהחלק שהאדם מברר את מדרגת התורה ,את הכח שנקרא תורה את
הכללות של תורה ,ומהחלק שהוא מברר את נפשו שלו  -היכן ,כיצד ובאיזה אופן הוא מתחבר למדרגה של תורה.
אדם שלא בירר את מדרגת התורה ,כח התורה ,כללות התורה ,או לא בירר את חלקי נפשו בחיבורם לתורה – לא
יתכן שעמלו בתורה ,כמעט ללא יוצא מן הכלל ,יביא אותו למקום המכוון האמיתי ,אלא א"כ הוא עמל בתורה
במסירות נפש מוחלטת ,אבל אם לא – אז כח החיבור שלו לתורה לעולם לא יוכל להיות שלם בצורה הנכונה.
בראשית הדברים למעשה ,צריך שיהיה ברור לכל נפש עמילה בתורה שהיא צריכה לברר את עומק מדרגת תורה,
והיא צריכה לברר את חלקיה בבואה להתחבר לתורה" ,לעסוק בדברי תורה" ,שהנפש תהיה עסוקה" ,בה יושב
ומהרהר תמיד" ,אבל לא באופן של "ושבית שביו" ,אלא באופן של חיבור האדם במעמקים הפנימיים שלו
למציאותה של תורה.
ע"מ שהאדם יכול להתחבר מהמעמקים הפנימיים שלו למציאותה של תורה ,בהכרח שיהי' את שני החלקים
שנתבארו .פרטיהם עוד יתבארו בעזר ה' בהרחבה כאן בשער ד' ,אבל היסוד בנוי על הבנת שני החלקים בבירור:
תורה והאדם העמל בה וצירופם גם יחד.
והאדם הישר העוסק והוגה בה בתורת חסד על לשונו לעשות נחת רוח ליוצרו ובוראו ית"ש.
בלשון כללית מאוד ,כבר בתחילת דבריו זוכר הנפש החיים את מדרגת העוסק בתורה .ומכאן שכל אדם ואדם
שעוסק בתורה חייב לברר את נפשו מדוע הוא עוסק בה.
מי שעוסק בתורה מחמת שזוהי הגירסא דינקותא שלו ' -מלומדה' ,ודאי שזה עדיף מכלום ,אבל צריך לעלות
מעלה מעלה במדרגת עסק התורה.
נסדר בלשון כללית מאד את סדרי המדרגות בעסק התורה:
א.

יש מה שהאדם עוסק בדברי תורה לצורך התורה עצמה " -עסוק בהם לשמם"" ,דבר בהם לשמם" ,הוא עוסק

לעצם מדרגת התורה.
ב.

יש מה שהאדם עוסק בתורה למה שלמעלה מהתורה ,וזו המדרגה שנאמרה כאן "לעשות נחת רוח ליוצרו

ובוראו" ,כביכול התורה היא ג"כ נאצלת ממנו ית"ש ,אז הוא עוסק בתורה ע"מ לעשות נחת רוח לקב"ה שהוא
שורש התורה ,שמסתתר בתוך התורה ,שגנוז בתוך התורה.
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ג.

האופן השלישי הוא האופן התחתון שהאדם עוסק בדברי תורה לצורך ישראל" ,והוגה בה בתורת חסד על

לשונו".
אלו הם ג' פנים של עסק התורה .הוא עוסק בתורה ביחס למדרגת התורה עצמה ,הוא עוסק בתורה ביחס למדרגת
ההתקשרות לבורא לעשות נחת רוח ליוצרו ובוראו ית"ש ,והוא עוסק בתורה למען אלה שנשתלשלו מן התורה –
ישראל שנקראו ראשית' ,תורת חסד על לשונה' ,ע"מ לגלות תורה לאחרים .אלו הם שלושת החלקים השורשיים
שמחמתם האדם עוסק בתורה.
כאשר האדם לא מתבונן ,יתכן מאוד שהוא עוסק בתורה ללא שלושת החלקים .לא תורה לשם תורה – "דבר בהם
לשמם" ,לא תורה לשם לעשות נחת רוח לקב"ה ולא תורה ע"מ ללמדה לאחרים ,ואפי' אם הוא מלמד לאחרים ,הוא
רוצה לומר סברא לאחרים ,אבל זה לא מדין תורה לשמה ללמדה לאחרים אלא זה מחמת שבוער בקרבו לומר
לאחרים את מה שהוא חושב! כי טבע האדם שהוא רוצה לומר את דעותיו ואת סברותיו ,לכן הוא רוצה לומר אותם
לזולתו ,אבל לא מפני שהוא עוסק בה באופן של "תורת חסד על לשונו".
"תלת קשרין מתקשרין דא בדא ,קודשא בריך ואורייתא וישראל" – באורייתא עצמה יש את שלושת החלקים:
'קוב"ה' " -לעסוק בה לעשות נחת רוח ליוצרו ובוראו"' ,אורייתא'  -לשם תורה עצמה' ,ישראל'  -שהוא עוסק בה
באופן של "הוגה בה בתורת חסד" לומד ע"מ ללמד לאחרים – אלו הם שלושת החלקים בנפש.
ראשית ,כל אדם ואדם צריך בירור בדעתו שיש לו את שלושת החלקים ,ולאחר מכן הוא צריך לברר בעומק נפשו
מדוע הוא עוסק בתורה ,מה מניע אותו לעסוק בתורה.
מי שיעסוק בתורה רק ע"מ לעשות נחת רוח לקב"ה אז אולי נחת רוח מעט יש כאן ,אבל תורה אין כאן ,הוא לא
מחובר לתורה.
מי שעוסק בתורה רק ללמדה לאחרים הרי שהוא כלי ריקן שמנסה להשפיע לזולתו.
מי שעוסק בתורה לשם תורה ועל גבי זה לעשות נחת רוח לקב"ה ומתוך זה להשפיע מעומק הלשמה שלו
לאחרים ,זו צורת חיים נכונה.
אבל יתכן שהאדם לומד שנים טובא ,והוא יודע עוד מסכת ועוד מסכת ,עוד סימן ועוד סימן ,בבקיאות ובעיון ,אבל
הוא מעולם לא בירר את שורש הסוגיא מדוע הוא עוסק בתורה .לא יתכן שהאדם יעמול שנים בדברי תורה והוא
ירצה להשיג תורה על אמיתתה והוא לא ילמד את שורש דברי רבותינו אשר מפיהם אנו חיים ,אשר הם עמלו לברר
את כל חלקי המדרגה של תורה אחד לאחד ולברר את זה בעומק מדרגת נפשו.
כשנעמיד א"כ את הדברים שנתבארו השתא  ,ראשית צריך שתהיה ברירות בדעת האדם של שלושת חלקי התורה:
תורה לשם תורה ,תורה לשם לעשות נחת רוח לקב"ה ,תורה למען ללמדה לאחרים לגלות אור התורה לישראל -
לבריותיו .ולאחר מכן לברר בעומק נפשו מה מניע אותו לעסוק בתורה.
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האדם ב"ה קם בבוקר ויושב ולומד תורה ,אשריו וטוב לו .אבל מה מניע אותו באמת לעסוק בתורה? מה גורם לו
לעסוק בתורה? האם הוא באמת חפץ בתורה? האם הוא חפץ לעשות נחת רוח לקב"ה? האם באמת 'תורת חסד על
לשונו' שהוא רוצה להשפיע תורה על כלל ישראל אור של קדושת התורה וחכמתה בפועל שתתגלה במצוות? מה
מניע אותו בפועל?
אדם שמברר את הדברים הללו בשכל ישר ,בבירור של אמת ,בלב טהור ,ולאחר מכן יושב ומתחבר בעמלה של
תורה אזי בהכרח שלאט לאט ההתקשרות שלו לדברי תורה תלך ותתחזק תלך ותתרומם אבל בהעדר הבירור,
עמל התורה על דרך כלל הולך ונחלש.
ואיש דעת המאמץ כח לסומכה ולסעדה ולהחזיק בדקיה אחרי אשר זה ימים רבים לישראל שהושפל עסק תורה
הקדושה בכל דור ודור.
ודאי שאחד מהטעמים הברורים מדוע הושפל עסק התורה בכל דור ודור הוא כי אנשים לא השיגו את מדרגת
התורה ,כח שנקרא 'תורה' ,כלל שנקרא 'תורה' והם לא ביררו את עצמם בחיבורם לתורה .ולכן העסק בדברי תורה
הלך ונחלש והערך של גדולת יקר תפארתה ומעלתה של התורה הלך ונעלם .והתוצאה היא כמובן:
והן עתה בדורות הללו בעו"ה נפלה מאד מאד .נתונה בסתר המדרגה התחתונה ר"ל .כאשר עינינו הרואות עתה ברבת
בני עמנו מגודל סבל משא עול הפרנסה ה' ירחם.
אז יש בני אדם שאינם עוסקים בדברי תורה מחמת שהם טרודים בעול הפרנסה ,אבל –
וגם כמה מאותן אשר קרבת אלקים יחפצון ,המה בחרו לעצמם לקבוע כל עיקר לימודם בספרי יראה ומוסר כל
הימים.
מהי הסיבה שהאדם קובע את עיקר חייו במוסר ולא בתורה? כי הוא לא מבין מה שיש בתורה! אם הוא היה מבין
באמת מה שיש בתורה הוא בהכרח היה עוסק בה .ודאי שצריך 'קב חומטין' ,אבל כמו שאומר הנפה"ח עצמו :קב
חומטין ולא יותר ,אבל העיקר חייב להיות שיומם ולילה לא ישבותו בעמלה של תורה.
אז מי שלא מחפש אמת ודאי שהוא לא עוסק בדברי תורה .מי שהוא טרוד בעול הפרנסה יש לו סיבה חיצונית
שגורמת לפעמים שלא יעסוק בתורה .אבל אלו 'אשר קרבת אלקים יחפצו'  -למה שהם לא יעסקו בתורה? בהכרח
שהגדרת הדבר הוא שלא מבוררת להם מדרגת התורה.
שמא תאמר שזה רק אלו שעוסקים בלימוד בספרי מוסר כל הימים? אליבא דאמת ,גם מי שיושב באוהל ועוסק
בתורה לילה ויום ,מעין מה שנאמר בפסוק "תופשי התורה לא ידעוני" שזה קאי על קוב"ה ,אבל בעומק – "תופשי
התורה לא ידעוני" את עצם התורה שבה הם עוסקים יומם ולילה ,הם לא יודעים מה היא! אילו בני אדם היו יודעים
מדרגתה של תורה ,כדברי האור החיים הידועים ,שהיו רודפים אחריה ,ומדרגה זו מושגת לאחר בירור של שכל,
בירור של כוחות הנפש דיליה ,בירור של חיבור האדם לעמלה של תורה.
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יתכן שהאדם יעמול בתורה מקטנותו עד זקנותו ,עד יום מיתתו ,אבל את מה שיש בתורה ,את עומקה של תורה,
את כל חלקי התורה ,את אורה של תורה וכל כוחותיה ואת כלל המדרגה שנקראת "תורה" ואת הכלל כולו שנקרא
תורה שלמעלה ממדרגה – הוא לא משיג ולא נוגע באותם דברים מחמת שהוא מעולם לא עמל לבררם.
בדורו של הנפה"ח רוב אלה שלא עסקו בתורה כלל זה מחמת טרדת הפרנסה .בדורינו כמובן גם זה קיים ,אלא מה
שקיים לעניינא דידן זה אלו שיושבים בתוך בית המדרש ,ואפ"ה שהם יושבים בתוך ביהמ"ד – החיבור שלהם
לתורה הוא לא כסדר של "מוסיף והולך" יום יום ,שעה שעה .האדם שמברר לעצמו את הכח של תורה ואת חיבורו
אליה הוא הולך וגודל ,הוא הולך ומתרומם.
נתבאר כאן עד השתא בכללות שלושת החלקים :תורה לשם תורה ,תורה לשם נחת רוח לקב"ה ,תורה ע"מ ללמדה
לאחרים .כל זה ,זה אפי' לא ראשי פרקים מתחילת נקודת ההתבוננות .ככל שהאדם מתבונן יותר ומטהר את לבבו
יותר וקובע בדעתו את החיבור באופן הנכון בנפשו ,אז החיבור שלו לתורה בפנימיותו הולך ומוסיף .ואז התורה
פרה ורבה אצלו והאדם הולך וגדל.
המה בחרו לעצמם לקבוע כל עיקר לימודם בספרי יראה ומוסר כל הימים ,בלא קביעות עיקר העסק בתוה"ק
במקראות והלכות מרובות .ועדין לא ראו מאורות מימיהם ,ולא נגה עליהם אור התורה .ה' יסלח להם .כי כוונתם
לשמים .אבל לא זו הדרך ישכון בם אור התורה:
ראשית ,הנפש החיים מעיד שכוונתם לשמים ,אבל כמו שנתבאר – כשם שהדברים אמורים על אלו שלא עוסקים
בתורה אלא בפרנסה כך הם אמורים על מי שעוסק בספרי יראה ואין עיקר לימודו בתורה .במידת מה הדברים
הללו אמורים גם על מי שיושב עוסק בתורה ועדיין ניתן לומר כי בערך מסוים "לא ראו מאורות מימיהם ולא נגה
עליהם אור התורה" .מחמת שכמו שהם עסקו בתורה לפני עשר שנים הם גם עוסקים היום בתורה .רק לפני עשר
שנים אולי הם עסקו בהלכות שחיטה ,בהלכות טריפות ועכשיו עוסקים בנזקי ממון ,אבל המדרגה שלהם בתורה
בעצם לא נשתנתה .ידיעת התורה  -פעמים יש להם יותר ,פעמים הם שכחו את מה שהיה קודם לכן ,שעות של
לימוד בוודאי שיש להם עוד הרבה ,אבל המדרגה של תורה ,הכח של תורה ,הכללות של תורה – האם הם מחוברים
אליה באופן שלם ופנימי יותר? לא בהכרח ,ואז הם לא זוכים שיהיה אור התורה נגה עליהם.
מי שזוכה שאור התורה באמת מתגלה אצלו אז הוא מחובר לתורה יומם ולילה .לכולם יש טרדות ולכולם יש
הפרעות ,אבל הבסיס הוא החיבור לתורה.
זה לא רק מצד יראה לנצל כל דקה "והגית בו יומם ולילה"" ,לא ישבותו" ,אלא זהו מצד החיבור הפנימי שהאדם
מקושר בעומק נפשו למציאותה של תורה.
יתן ה' יתברך ויתעוררו הלבבות ראשית לברר את הסוגיא שהיא העיקרית מכל הסוגיות  -סוגיא של "תורה".
וכשהדברים יהיו ברורים ונהירים מיום ליום להוציאם מהכח לפועל ,כל אחד לפי מדרגתו ,לפי התאמת נפשו,
לחבר את עצמם יותר ויותר יום יום ,שעה שעה .שנזכה יחד שאור התורה יתגלה בלבבות של כל ישראל.
03
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והאמת כי ספרי יראה הנם ככל דרכי ה' הישרים ,כי דורות הראשונים היו קבועים כל ימיהם בעסק והגיון תוה"ק
תקועים באהלי המדרשות בגפ"ת ,ושלהבת אהבת תוה"ק היה בוער בלבם כאש בוערת ,באהבת ויראת ה' טהורה .וכל
חפצם להגדיל כבודה ולהאדירה והרחיבו גבולם בתלמידים רבים הגונים למען תמלא הארץ דעה.
בימים ראשונים כאשר היו עוסקים בתורה “היו קבועים כל ימיהם בעסק והגיון תורתנו הקדושה ,תקועים באהלי
המדרשות בגפ"ת והרי ששכלם ,הגיון ליבם ,הגיון הפה  -היו קבועים במציאותה של תורה.
אבל מלבד מה שהשכל והפה היו עסוקים בדברי תורה "והגית בו יומם ולילה"“ ,ושלהבת אהבת תורתינו הקדושה
היה בוער בליבם כאש בוערת” ,הלב של הדורות הראשונים היה כפתחו של אולם והיה בוער כאש באהבת התוה"ק.
באדם על דרך כלל יש מציאות של שכל ויש מציאות של לב ,כאשר האדם עוסק בדברי תורה אז באופן הנראה
לעיניים עיקר ההשגה בתורה נובעת משכל ודיבור ,והלב עומד כמציאות לעצמה .לעומת זאת כאשר האדם עוסק
בספרי מוסר נראה לכאורה שהעסק בספרי מוסר נובע מהעבודה של הרגש הלב בלבד .אבל אליבא דאמת הדברים
הם שונים לגמרי :בעסק של ספרי מוסר קיימת חכמה נפלאה עד מאוד ,כמו שמאריך הרמח"ל בתחילת המסילת
ישרים “"הן יראת ה' היא חכמה ,היא לבדה חכמה” הרי שהיא לא רק התעוררות שבלב אלא היא עומק עיונה של
תורה ,אבל לא זו סוגייתינו השתא .הצד השני של המטבע שהוא סוגייתינו השתא ,כאשר האדם עוסק בהויות
דאביי ורבא לכאורה הוא עוסק עם השכל ,הוא עוסק עם דיבור ,אבל הלב שבאדם  -כח ההתעוררות ,כח ההרגשה
הפנימית שבלב לא נמצא שם .ואם כך זוהי המציאות שהביאה לכך ש:
וכאשר ארכו הימים ,הנה כן דרכו של היצר מעולם להתקנא בעם ה' אלה כאשר המה דורכים בדרך ה' כראוי להטיל
בהם ארס ,עד שכמה מהתלמידים שמו כל קביעותם ועסקם רק בפלפולה של תורה לבד ולא זולת כלל.
כלומר בלשון ברורה זה היה רק שכל בלי הכרת הלב ,בלי הרגשת הלב .והתוצאה של הדברים כמו שאומר הנפה"ח
שלכן קבעו רבותינו שיעסקו גם בעניינים של ספרי יראה .מעיקרא צורת הלימוד של הדורות הראשונים היתה
שמחד :שכלם ,הגיון ליבם ופיהם היו קבועים בעסק והגיון התורה הקדושה ,ומאידך גם לבם היה נמצא בתוך
התורה “שלהבת אהבת תורתינו הקדושה היה בוער בליבם כאש בוערת” וכשזו היתה צורת הדורות הראשונים אז
גם השכל שלהם ,כח הדיבור שלהם היה בדברי תורה אבל גם לבם היה בוער בדברי תורה ועם שניהם יחד הם
עסקו בתורה .אבל כשארכו הימים אז נתחדש הדבר שנפסק הכח של הלב בוער – “אם אין יראה אין חכמה” כמו
שאומר כאן הנפה"ח ,אז תוצאת הדבר שנשאר הגיון של שכל בלבד ובו היו עוסקים כל ימיהם ,שמו כל קביעותם
ועסקם רק בפלפולה של תורה לבד בלי שיהיה ליבם בוער בקרבם – לכן נצרך כל סדרי העבודה של ספרי היראה.
יש להבין באופן ברור מה היה מונח בראשית – בדורות הראשונים ,מה חסר ומהי התרופה ,כמו שמסדר הנפה"ח.
אם האדם עוסק בשכל בדברי תורה אז מחד נראה לו שהוא מצליח ויכול להיות שהוא ת"ח ויכול להיות שהוא
משיג עוד עומק בסוגיא ,עוד קושיא ,עוד תירוץ ,עוד מהלך ונראה שהוא מכוון לאמת ,אבל זה פלגא של גברא
שמחובר לדברי תורה .ובעומק אם זה פלגא אז זה הרבה פחות מפלגא .כאשר רק השכל של האדם עוסק בדברי
תורה והוא עמל בדברי תורה והוא מברר דברי תורה והוא זוכר דברי תורה ואולי הוא אפילו זוכה לאסוקי
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שמעתתא אליבא דהלכתא בדברי תורה אז לכאורה בעיני הרואה מבחוץ נראה שאדרבא הוא ת"ח “איזהו ת"ח ,כל
ששואלים אותו בכל מקום והוא משיב” הוא יכול להשיב והוא נראה ת"ח אבל אליבא דאמת “האדם יראה לעיניים
וה' יראה ללבב”“ ,רחמנא ליבא בעי”– הוא בעי ליבא בתורה עצמה ,היה ליבם בוער בקרבם בתורה עצמה .מי שהלב
שלו בוער בדברי תורה אז התורה שלו היא חיבור של מח ולב ,חיבור של שכל והרגשה – זו צורת חיים של עמלה
של תורה באמת.
ברור לכל בר דעת שהחיסרון שעליו מדבר הנפה"ח הוא לא היה אז ואיננו .אותו חיסרון שהיה אז הוא אותו חיסרון
שקיים היום ונקווה שלא ירדו יותר ממה שמדבר הנפה"ח .אם חיבורו של כל יחיד ויחיד לדברי תורה יהיה ראשית
בהכרת השכל בבירור) ,וגם שם צריך חיבור עצום ונורא!( ,לא דיבור של שפתיים בלבד ,ולא חיבור של חיצוניות
השכל בלבד ,אלא התקשרות הדיבור והתקשרות בעומק כח המחשבה בעמלה של תורה ,אדם שעמל בדברי תורה
באופן הראוי ונותן כל מחשבתו לעסק דברי תורה בשעה שהוא עמל בה ,הוא מתקשר ומתחבר מכח השכל עצמו.
בחיצוניות הוא צריך להרהר תמיד בדברי תורה ,ובפנימיות לקשור את עומק מחשבתו לדבר ,וע"י כן הוא נהיה
מחובר לדברי תורה באופן של שכל .וגם כאן יש עומק לפנים מן עומק .ודאי שסדר בריאתו של עולם שהחלק
החיצון יותר עוסק בדברי תורה רק בדיבור ,לומד בקיאות בעלמא " -למגרס" ,והחלק היותר פנימי כבר לומד עיונה
של תורה אבל גם זה במחשבה קלילה וככל שמעמיק בעומק העיון והבירור עדיין הוא לא נקשר באופן שמחשבתו
קשורה בדברי תורה .האופן היותר עמוק שהוא חושב תמיד בדברי תורה אבל באופן של הרגל .ויותר עמוק בנפש
האדם ,שהוא חושב בדברי תורה כדרך הסוחרים שחושבים סחורתם מחמת ששם תשוקתם והוויתם לכן הוא
חושב כל הזמן בדברי תורה מחמת שתשוקת הווית שכלו נמצאת בדבר ולכן הוא מהרהר שם כסדר.
אך כל זה זה עדיין צורת עבודה של שכל בלי עבודה של לב.
עבודה שבלב זה לא רק “הוי אומר זוהי תפילה” ,אומר הנפה"ח להדיא ,מה שהיה בדורות ראשונים וחסר בדורות
אחרונים זהו לא החלק של השכל! והראיה שמכח הארה משמיא שירדה בדור דידן ,יש ריבוי חידושים לרוב מחמת
ריבוי מכח חלק ההתקשרות של השכל בלבד "עד שכמה מהתלמידים שמו כל קביעותם ועסקם רק בפלפולה של
תורה לבד ולא זולת כלל".
אבל אותו חלק שעליו דיבר הנפה"ח לעיל“ ,ושלהבת אהבת תוה"ק היה בוער בלבם כאש בוערת” היה בדורות
ראשונים ונעלם וככל שיורדים הדורות ומתרחקים ממדרגת הר סיני שהר סיני בוער באש עד לב השמיים – זו
היתה הצורה של מתן תורה ,הכח הזה של החיבור לדברי תורה הולך ונחלש .מחד אם אדם ינסה להבעיר את ליבו
לדברי תורה בלי עומק עיונה של תורה בוודאי שזה אינו אלא דמיונות בעלמא ,זו תשוקה לתורה אבל אין לו תורה.
בעומק ,מונחים באדם בצורה השלימה שני החלקים כמו שנתבארו :מחד מונח בו החיבור לתורה ,ומאידך
התשוקה לעוד תורה ועוד תורה ועוד תורה .אנחנו מגדירים באופן מדוקדק – מחד האדם מחובר למה שהוא עוסק
בדברי תורה ,הוא מחובר בעמקי נפשו לסוגיא בה הוא עוסק ,בעמקי שכלו ,ומאידך יש לו תבערה מתמדת לעוד
תורה ועוד תורה – זו אהבת התורה שהוא חושק לעוד וחושק לעוד וחושק לעוד כטבע האש שהיא יוצרת צמאון
תמיד לעוד ועוד .כשיש לאדם את שני החלקים האלה גם יחד אז הוא מחובר למה שהוא עוסק עכשיו ותמיד יש לו
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את כח התביעה להוסיף עוד ולהוסיף עוד .הוא מוסיף מכח התביעה של האש הנמצאת בקרבו להוליד עוד ועוד
דברי תורה .מי שזו צורת החיים שלו אז לא יתכן שהיום הוא כמו אתמול ומחר יהיה כמו היום .אם יתכן שהחיים
של האדם הם כמו אתמול והמחר הוא כמו היום זה מחמת שאולי השכל שלו קבוע בדברי תורה ,ולוואי שגם זה
יהיה בשלימות ,על דרך כלל זה יכול להיות ממחייבים חיצוניים – יש סדר בתשע וחצי אז ברוך ה' הוא מגיע – אבל
האם השכל שלו קשור לאותו דבר? זה מבחן עמוק מאוד שכל יחיד ויחיד צריך בדיקה.
אבל אפילו אם השכל שלו קשור לאותו דבר אז מה שהיה אתמול יש היום! אם אין לו את הלב בוער אז הוא לא
רוצה כל הזמן להתחדש ולהוסיף אלא כסדר הוא נע בתוך מהלך הדברים ונראה לו שהוא מצליח ,שט על פני
המים ,מים של תורה ,עוד יום ועוד יום ,ב"ה עוד סוגיא ועוד סוגיא אז מה חסר? היה ליבם בוער – לב בוער לעולם
לא נח ולא שקט הוא רוצה עוד ,כמובן שצריך שיהיה יחס נכון בין חיבור השכל לתביעת הבעירה שבלב שזה לא
יטשטש את המחשבה אלא תהיה לאדם בהירות של שכל ,של מים שקטים .אבל מוכרח שיהיו לאדם את שני
החלקים הללו של הדברי תורה.
הדברים מבוארים ומפורשים בהדיא ב'כרכא דכולא ביה' כאן בדברי הנפה"ח בשער ד' ,איך הצורה הנכונה של
העסק בדברי תורה – מה היה בדורות ראשונים ומה חסר בדורות אחרונים" .דורות ראשונים...כל חפצם להגדיל
כבודה ולהאדירה" וזהו מצד הדביקות בתורה לעצמה כמו שנתבאר" .והרחיבו גבולם בתלמידים רבים הגונים" זה
מצד אהבת הבריות שבתורה ,ללמוד וללמד תורת חסד על לשונה" .למען תמלא הארץ דעה"  -דעה את ה' כמים
לים מכסים.
אלו שלושת החלקים שהוזכרו בפרקים הקודמים :תורה לשם התדבקות בתורה ,תורה ע"מ להיטיב לזולתו ותורה
ע"מ להדבק בו ית"ש .אבל מתי זה נעשה? כאשר השכל והלב של האדם בוערים בקרבו לדברי תורה' ,צמאה לך
נפשי כמה לך בשרי' ,לך – לבורא ,זה מעין אותו משקל שהנפש צמאה לדברי תורה ,לא רק 'והערב נא' שבשעה
שהוא עוסק הדברים ערבים כי הוא מרגיש את אמיתותם וישרותם ,בהירותם ודקותם שנותנים תענוג לשכל שיש
בו ביקוש של שכל ,אלא גם לבו של האדם בוער למציאותה של תורה.
מי שזכה באמת שהלב שלו יהיה בוער לדברי תורה בצירוף למדרגת השכל שהוא עוסק תמיד בדברי תורה והוא
מחובר בהתקשרות השכל לתורה אז שכלו בצירוף הלב יעמיד אותו בקרן אורה .מחד כל דבר ודבר שהוא יעסוק
בדברי תורה הוא ממשמש בו פנים ואחור ,מעלה ומטה כל הצדדים על מנת להשיג ,להבין ,ובדקות יותר הוא
מקושר לדבר בעמקי נפשו ולכן הוא ממשמש בו תמיד .אבל מאידך – נפשו תמיד כמהה לגדולה ,היא לא רגועה
ולא שקטה במקום שבו הוא נמצא על אף שהוא שקוע בדברי תורה ,ואם בא פלוני ותובע ממנו שתהיה תבערה
הוא לא רואה את זה כפגיעה אלא הוא רואה שמונח כאן חצי בלבד שתובע חצי עליון ,תובע את החלק העליון של
"הלב בוער לדברי תורה" ,ותשוקת הנשמה שהיא רוצה לדעת את כל התורה כולה לאורכה ,לרוחבה ולעומקה ,ועד
שהאדם לא מגיע לשם) ,ואף פעם אי אפשר להגיע לשם בשלימות( ,אז האש שבאדם לא נחה ,היא תמיד תובעת
מהאדם עוד ועוד .כשזוהי צורת החיים של האדם אז בכל יום ויום מחד הוא שקוע בדברי תורה אבל מאידך
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הכיסופים והאהבה וההשתוקקות מולידות בו רוממות כסדר של עליה ,לא רק להמשיך את האתמול מהמקום
שהוא עצר ,אלא סדר של עלייה מתמדת בדברי תורה בהתקשרות שלימה בבורא ית"ש ותורתו.
04
וכאשר ארכו הימים ,הנה כן דרכו של היצר מעולם להתקנא בעם ה' אלה .כאשר המה דורכים בדרך ה' כראוי להטיל
בהם ארס ,עד שכמה מהתלמידים שמו כל קביעותם ועסקם רק בפלפולה של תורה לבד ולא זולת כלל .ושנינו
במשנתינו אם אין יראה אין חכמה ועוד הרבה מאמרי רז"ל מזה כמו שיובא להלן פ"ד אי"ה.
רבותינו הגדירו בכללות את חכמת יון כחכמה שעוסקת בגוף ,כחכמה שעוסקת בטבע .אבל בפנים נוספות קיים
הבדל נוסף בין חכמת התורה הקדושה לחכמתה של יון .חכמתה של יון כולה שכל ,אין בה מציאות של לב" ,הן
יראת ה' היא חכמה" – זו חכמתה של התורה הקדושה ,משא"כ חכמת יון היא חכמה שכל מציאותה היא מציאות
של שכל בלבד ,אין שם ,כלשון הנפה"ח לעיל" :היה בוער בליבם כאש בוערת" .אין שום אפשרות שמכח מדרגת
חכמת יון יהיה גילוי של "ליבו בוער כאש בוערת" אצל האדם.
כאשר אומר כאן הנפה"ח" :דרכו של היצר מעולם להתקנא בעם ה'" ,ודאי שהפנים העיקריות של היצר שהתקנא
בעם ה' זו קליפתו של יון  -חכמת יון .ודאי שהאדם עוסק בתורה והוא לא עוסק בחכמת גוף ,הוא לא עוסק בחכמת
הטבע ,אבל יתכן מאוד שכאשר הוא עוסק בתוה"ק הוא עוסק באותה תפיסת יון בדיוק.
זוהי דרכו של היצר מעולם להתקנא בעם ה' באופנים שונים ומשונים .יש מי שמתקנאים בעם ה' וע"י כך גורמים
שחלק מכנסת ישראל לא לומדים כלל תורה אלא עוסקים בחכמת הגוף ,עוסקים בחכמת הטבע .ויש אופן של
"מתקנא בעם ה'" שמסלק מציאות היראה ,שמסלק את ה"לב בוער בקרבם" .אבל העומק של ה"התקנא בעם ה'"
שמתגלה בכל הדורות ובדור שלנו בפרט הוא שהתפיסה של עסק החכמה של יון היא גופא ר"ל חודרת לאהלי שם
באופן כזה שהאדם עוסק באהלה של תורה בתפיסה של חכמת יון .וכלפי חוץ ,כלפי הרואה לא נראה שיש הבדל,
הוא לא מכיר מהי נקודת ההטעיה ,מהי נקודת ההבדל.
כל זמן שהאדם לא מברר לעצמו את החיבור שלו לתורה יתכן מאוד שאחרי מאה עשרים שנה יתבאר לו שצורת
החיבור שלו לתורה היתה בצורה של חיבור לחכמת יון .יש מעשה מבהיל שהיה עם המהרש"ם ,מי שסיפר את זה,
זה נכדו ר"ש שבדרון :המהרש"ם חלה והוא עלה לבית דין של מעלה ,שקלו את זכויותיו ושקלו את עוונותיו
ומתחילה הכף הכריעה כי ריבוי תורתו של המהרש"ם היה נורא נוראות ,מספר המהרש"ם עצמו שלרגע בא מלאך
והניף רוח בפיו וסילק כביכול את כל התורה ,היא עפה כלא היתה! זה מעשה שהעיד על עצמו המהרש"ם לאחר
שהוא חזר לבריאותו ,הוא העיד שהוא היה בבית דין של מעלה ,וגודל תורתו של המהרש"ם ידוע ,מי שלא יודע
יכול לראות את ספריו ,הוא היה אחד מגאוני גאוני הדור שני דורות לפנינו .והוא העיד על עצמו שכשהוא הגיע
לבית דין של מעלה כל תורתו  -באה רוח ונדפתה!
אדם שמבקש אמת והוא קורא את הדברים הללו ,איך הוא לא יחשוד את עצמו שכשהוא יעלה לבית דין של מעלה
זה מה שיהיה עם כל תורתו? ודאי שסיפא של הדברים שבא מלאך שלימד זכות שבערך לדור גם זה נקרא תורה.
אבל מאיפה נובעת נקודת ההטעיה שיכולה להביא את האדם למקום כזה? אנחנו לא עוסקים במהרש"ם ,אנחנו
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עוסקים באדם במדרגה דידן .אדם שלא מברר לעצמו את צורת עסק התורה בחיבוריו אליה ,הן בחיצוניותו ,אבל
בעיקר בפנימיותו אז יתכן שנראה לו שיש לו אהבת תורה והוא עוסק בתורה והוא מרבה בתורה ,קובץ על יד הרבה
בכמות ,באיכות ,בהבנה ,בבהירות ,בחידוש ,בשמעתתא אליבא דהלכתא כל אחד ואחד לפי עניינו ,אבל הוא לא
מברר את הדקויות של החיבור לדברי תורה אז יתכן שהחיבור שלו לתורה נובע מסניף אחד אבל שאר כל החלקים
כולם לא התגלו או כלל או מקצת אבל לא הרבה .והוא לא רואה אם הוא לא מתבונן מה חסר לכאורה בכל עסק
התורה שלו ,אדרבה! הוא יושב ועוסק בה מבוקר עד לילה ,הוא זוכה להבין ,זוכה לחדש ,הוא זוכה לבהירות ,הוא
זוכה לידיעה ,כל אחד ואחד לפי מה שהוא זוכה והמהרש"ם זכה הרבה מאוד! אבל מונח כאן כח הטעיה עצום למי
שלא מברר את החיבור שלו לחלקי התורה הקדושה בעומק נפשו.
מי שמברר את החיבור שלו אז הוא מברר איזה חיבור קיים ,איזה חיבור אינו קיים ,איזה חיבור חלש ,מה צריך
להיות בו אופן של מוסיף והולך ,איזה אופן צריך להקטין איזה אופן צריך להגדיל ,אילו חלקים צריכים יותר חיבור,
אילו חלקים צריכים להיפך וכן על זה הדרך .אבל כל זה אם האדם מברר לעצמו את חלקי החיבור שלו .כשהאדם
יעלה לבית דין של מעלה ,תחילת דינו של אדם – קבעת עיתים לתורה ,אז בוודאי שהשאלה הכללית היא אם
קבעת עיתים לתורה ,אבל לאחר מכן דנים בתוך הקבעת עיתים לתורה באיזה אופן זה היה ,באיזו מדרגה זה היה,
באיזה עומק של חיבור? מהבירור הזה צריך לדעת אי אפשר לברוח ,או שהאדם מברר את זה כאן בהאי עלמא ,או
שכשהוא יגיע לעולם העליון ,לעולם האמת שם יבררו לו את זה ,אבל שם זה כבר מאוחר לברר את אותם בירורים.
הרי ברור שכל מי שיושב באהל בוודאי רוצה לעסוק בתורה כפי הצורך לעלות ולהתעלות ,אבל צריך שיהיה ברור
לאדם שצריך לברר את אותם חלקים וע"י כך החיבור שלו לתורה יהיה עמוק יותר ,רחב יותר ,פנימי יותר ,מדויק
יותר על כל חלקיו שלו .קליפת יון מעמידה אופן שאדם יכול לעסוק בדברי תורה באופן חיצוני ויראה לו בנפש
בעצם שהוא עוסק בחכמה והוא משיג תורה ונראה לו שהכל כשורה ,אבל כשהוא יעלה למעלה ח"ו יכול להיות
שיתבאר לו שכל צורת החיים שלו עליה נאמר אנו משכימים לבתי מדרשות והם משכימים ח"ו למקום אחר.
אנו חוזרים על זה שוב ושוב ,את הברור הזה כל יחיד ויחיד יעבור ,מוכרח לעבור ,השאלה אם בבחירתו כאן בהאי
עלמא מיום ליום מברר את עצמו יותר ועמל בתורה יותר ומתחבר לתורה יותר ,בבהירות ,על כל חלקיה .או שכאן
בהאי עלמא הוא ימשיך בדרכו ונראה לו שדרכו נכונה רק הוא צריך להוסיף עוד שעה ,להוסיף עוד עמל –
שבוודאי גם זה נכון ,אבל נראה לו שזה כל מה שצריך ,ואז רק לאחר מיתתו שיעלה למעלה בתחילת דינו ,או בשנה
השניה או בשנה השלישית כל שנה ושנה דנים את האדם עוד ,אבל לבסוף הוא יגיע לאותו עומק של בירור מה היו
כל גדרי חיבוריו לעומק התורה הקדושה ואז הוא יעמוד בפני האמת הפשוטה שהוא עצמו יכל לברר אותה כאן
בעולם בזמן עמלותו בתורה מעיקרא .אבל כשהוא היה בעולם הוא יכל לברר ולשנות ,שם כבר הוא נמצא לאחר
זמן הבחירה ורק מבררים את עומק מדרגתו להיכן הוא שייך.
על מנת לראות מה חסר" ,שלא ברכו בתורה תחילה" ,לראות את הדברים האלו צריך להיות אדם פנימי .אדם
שמסתכל בחיצוניות ,הוא נכנס לבית המדרש שיושבים בו כמה מאות ועמלים בתורה אז בעין חיצונית "אשרי עין
ראתה" ,אבל בעין פנימית יותר הוא רואה פתאום שחסרים כאן דברים .בשביל לתקן ולראות את אותה נקודת
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חיסרון צריך להיות במדרגה ולכן דייקא הם הנקראים 'עיני העדה' כי הם רואים מה שאחרים לא רואים ,הם רואים
דקויות ,טביעות עין של ת"ח ,הם רואים מה שאחרים לא רואים .על אף שבחיצוניות בדרא בתראה יש ריבוי של
תורה אבל בעומק נקודת החיבור  -מי שהוא במדרגה של עיני העדה הוא רואה פנים שונות לגמרי ממה שנראה
כלפי חוץ .והרי שעיני העדה הן על כלל כל הדור כולו .אבל גם לכל יחיד ויחיד יש את הכח בבחירתו לראות,
להתבונן ולברר את עומק נקודת החיבור שלו על כל חלקיו כמו שנתבאר.
אשר דרכם בקדש לשקוד על תקנת כלל אחינו בית ישראל .ליישר ההדורים ולגדור פרצותם ,להרים המכשול מדרך
עם ה' .ומלאו את ידם לבוא בתוכחות במוסרים ומדות ,וחברו ספרי יראה להישיר לב העם להיותם עוסקים בתורה
הקדושה ובעבודה ביראת ה' טהורה.
אז מי שקורא מקופיא את דברי הנפה"ח מבין שלימוד תורה היה אלא שהיתה חסרה עבודה ,היתה חסרה יראה
ולכן חיברו ספרי יראה .אבל לא זה מה שכתוב כאן .כתוב שהיתה תורה בלי יראת שמים ,בלי לב בוער בקרבם ,אז
למעשה היה חסר בתורה עצמה! וכשתיקנו ספרי יראה ,לא תיקנו אותם רק לצורך היראה לעצמה אלא לצורך 'הן
יראת ה' היא חכמה'.
וחברו ספרי יראה להישיר לב העם .להיותם עוסקים בתורה הקדושה ובעבודה ביראת ה' טהורה.
לא רק "בעבודה ביראת ה' טהורה לעצמה" אלא שהעסק בדברי תורה עצמו יהיה מתוך לב בוער בקרבם .כאשר
האדם נמצא בחלק של עסק התורה של הויות דאביי ורבא אז הוא יסתכל על ספרי היראה כשהוא בא לברר את
המעשים ,הוא בא לברר את המידות ,הוא בא לתקן את כל קלקולי האדם בכל חלקיו וזה אמת .אבל בעומק יותר
"הן יראת ה' היא חכמה" כאשר האדם לומד ספרי יראה באמת ,לא מקופיא ,אלא בעיון עמוק אז הוא מגלה שחלק
גדול ועיקרי של ספרי היראה הוא לברר את עומק החיבור של האדם לקב"ה ותורתו גופא מתוך תפיסה מדוייקת
יותר ,אמיתית יותר.
"ליישר ההדורים ולגדור פרצותם" – ליישר את הדבר שיהיה מדוייק יותר .לגדר פרצותם הוא מה שכבר בחוץ
מקולקל ,י"ג פרצות שפרצו בהיכל" .להרים המכשול מדרך עם ה'" אבל ביותר "ליישר את ההדורים" ,הדקויות של
נקודת החיבור כפי מה שצריך שיהיה אצל כל יחיד ויחיד.
אמנם כל איש תבונות אשר שכלו ישר הולך ,יבין מדעתו כי לא כיונו בהם להזניח ח'"ו העסק בגופי התורה ,ולהיות
אך עסוק כל הימים בספרי מוסרם ,אלא כוונתם רצויה היתה שכל עיקר קביעת לימוד עם הקדש .יהיה רק בתורה
הקדושה שבכתב ובעל פה והלכות מרובות .הן הן גופי תורה .וגם ביראת ה' טהורה.
אבל מהיכן נובעת נקודת הטעות? כי האדם סבור שספרי היראה באים לברר את היראה לעצמה ,את העבודה
לעצמה אז הוא יכול להזניח ח"ו את גוף התורה ולהגיע לספרי יראה .אבל כשהאדם מבין שספרי יראה מבררים את
עומק חיבורו אל הקב"ה ולתורתו גופא אזי הוא לא מזניח את גוף התורה כי הרי זה מה שהיראה באה לחבר אותו -
לתורה .היראה היא לא יראה לעצמה" .הן יראת ה' היא חכמה" היא באה לחבר אותו לדקויות שבחכמה על כל
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חלקיהם .זהו ההבדל בין בעלי העבודה הפנימית לאלו שמתראים בחוץ כבעלי עבודה .הבעלי העבודה הפנימית
העבודה שלהם מצרפת אותם יותר עמוק לתורה ויותר עמוק לתורה ויותר עמוק לתורה,
מי שעובד בצורה חיצונית הנפש שלו יכולה לאט לאט להחלש מגופי תורה ולעסוק יותר בספרי יראה ומוסר
שנראה לו שהלב שם בוער יותר .אבל כשהאדם מבין את המהות של התורה ,והוא מבין את המהות של ספרי
היראה אזי הספרי יראה מבררים את דקויות הנפש לחלקיה וע"י כן הם קושרים אותו לעיקר שזה קוב"ה ותורתו.
כשמבינים את הדברים אז מבינים שהספרי יראה הם לא החלשה של התורה אלא הם הקב חומטין שמקיים.
ובלשון מדוייקת בשפה דידן – הם מבררים את הדקויות שבנפש וע"י כך החיבור לתורה נעשה מדוייק יותר.
יתן השי"ת שקליפת יון תמחה מן העולם כלל ,ותמחה מן היושבים כאן ומן הקוראים בפרט – שעסק התורה לא
יהיה בהגיון השכל החיצוני בלבד כחכמת יון אלא מחיבור של עומק הדעת בבהירות ,בדקות ומכח בהירות הלב
ותבערת הלב  -לב בוער בקרבם ,וע"י כך החיבור לתוה"ק יהיה במדרגה של מנורה טהורה "יאירו נרותיה"" ,עולה
מאליה" שהנפש בוערת לתורה ומתרוממת ועולה מעלה מעלה.
05
נתבאר בדברי הנפה"ח לעיל סדר הדברים "אמנם כל איש תבונות אשר שכלו ישר הולך ,יבין מדעתו כי לא כיוונו
בהם להזניח ח"ו העסק בגופי תורה .ולהיות אך עסוק כל הימים בספרי מוסרם .אלא כוונתם רצויה היתה שכל עיקר
קביעת לימוד עם הקדש .יהיה רק בתורה הקדושה שבכתב ובעל פה והלכות מרובות ,הן הן גופי תורה וגם ביראת ה'
טהורה" .א"כ מה שנתבאר בדברי הנפה"ח שהאדם כאשר הוא עמל עיקר העמל שלו צריך להיות באופן "יהיה רק
בתורה הקדושה שבכתב ובעל פה והלכות מרובות ,הן הן גופי תורה" ,ובנוסף לכך צריך שיהיה גם כן "וגם ביראת
ה' טהורה".
והן עתה בדורות הללו בעוה"ר נהפוך הוא ,הגבוה הושפל .שכמה וכמה שמו כל עיקר קביעת לימודם רוב הימים רק
בספרי יראה ומוסר ,באמרם כי זה כל האדם בעולמו לעסוק בהם תמיד כי המה מלהיבים הלבבות.
יש להבין ברור מהיכן נבע שורש נקודת הנידון? יש באדם כח של מח – שכל שבמח ,ויש באדם כח של לב –
השכלה שבלב והרגשה שבלב .הצורה השלימה והעיקרית של עמל התורה הינה באופן שהאדם עוסק בתורה הן
מכח שכלו והן מכח חכמת לבו שמצרפת את החכמה עם ההרגשה גם יחד וזוהי צורתו השלימה של עסק התורה,
צירוף של חכמה שבשכל עם חכמה שבלב המצרף את ההרגשה .אבל "כאשר ארכו הימים" ,כמש"כ הנפה"ח לעיל,
"דרכו של היצר מעולם להתקנא בעם ה'" שהיו עוסקים "רק בפלפולה של תורה לבד" ואז נשתנתה צורת הדבר
באופן של עסק תורה עם שכל בלי לב .לשם כך "התעוררו עצמם כמה מגדוליהם עיני העדה" לחזור ולצרף את הלב,
"חברו ספרי יראה להישיר לב העם .להיותם עוסקים בתורה הקדוש' ובעבוד' ביראת ה' טהורה" לחזור ולצרף את
הלב לעבודה.
אבל שוב נחזור ונחדד ,יש כח של שכל במח ויש כח של השכלה שבלב עם הרגשה שבלב – צורת עסק התורה
מעיקרא היה עם השכלה שבשכל והיה ליבם בוער בקרבם ,כאשר נחלש ה'ליבם בוער בקרבם' תקנו עיני העדה
חכמה שתהיה גם עם לב וחיברו לצורך כך ספרי יראה .מה הרגישו אלה שעוסקים בספרי יראה? שהספרי יראה
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חוזרים ומעוררים את הלב ,אבל לא בצורה הנכונה באופן שהלב יצטרף להשכלה שבמח והלב עצמו תהיה בו
השכלה המורגשת ,אלא לאט לאט התחילו להתעסק בספרי יראה וראו כי טוב ,מה ה'כי טוב' שבו? ההתעוררות של
הלב –
כי המה מלהיבים הלבבות אשר אז יכנע לבבו להכניע ולשבר היצר מתאוותיו ,ולהתיישר במדות טובות.
ההטיה הזו גרמה לידי כך שמי שיש לו נטיה ללב מכאן ואילך הוא עוסק בספרי יראה והוא עוקר את עצמו מתורה
ונמצא –
מהיכן זה נובע? צריך להבין את סדר ההשתלשלות של הדברים ולפי זה להבין את התרופה ותיקונה .שיהיה ברור,
סדר ההשתלשלות מעיקרא היה תורה שבמח עם תורה שבלב" ,היה ליבם בוער בקרבם" ,זו השכלה המורגשת.
נחלש כח הלב ונשאר כח ההשכלה" ,נתקנא בעם ה'" ועם ה' היו עוסקים בפלפולה של תורה ,לצורך כך עיני העדה
חזרו והתקינו שיהיו ספרי יראה על מנת שהתורה תחזור להיות תורה עם לב! אבל מי שקרא את אותם ספרי יראה
והיתה לו נטייה לעסוק עם לב לא הגיע אל המכוון מכיוון שהספרי יראה מעוררים את הלב והוא תפס שהעיקר
היא עבודה שבלב  -ספרי יראה  -ומכאן הלך והתפשט הדבר –
ובעיני ראיתי בפלך א' שכ"כ התפשט אצלם זאת .עד שברוב בתי מדרשם אין בהם רק ספרי מוסר לרוב .ואפי' ש"ס
אחד שלם אין בו .וטח עיניהם מראות ,מהבין והשכיל לבותם.
"לבותם" דייקא – אשר לא זו הדרך בחר בו ה'
אבל מהיכן זה נבע? כי הרי התכלית של הספרי יראה היתה על מנת לחזור ולעורר את הלב ,אבל איזה לב לעורר
מכח הספרי יראה? לעורר את הלב באופן שיצטרף להשכלה שבמח ושהלב עצמו תהיה בו השכלה מורגשת" ,לבם
בוער בקרבם" .אבל כאשר נתעוררו על ידי הספרי יראה ללב וראו כי טוב אזי התעוררות הלב נעשתה התפיסה
העיקרית של הלב ונשמטה נקודת ההשכלה.
הרי שנתבררה השתלשלות עסק התורה מראשית עד היכן שהגיעה .ומה התוצאה עכשיו א"כ של הדברים?
שהכנסת ישראל מתחלקים לשני חלקים :חלק אחד ממשיכים ב"ועסקם רק בפלפולה של תורה לבד" ואין שם
מציאות של לב והחלק השני עוסקים בספרי יראה ומוסר שיש בהם לב אבל חסר להם את פלפולה של תורה שהוא
צירוף של מח ולב .הרי שמזה אין שלימות ומזה אין שלימות וכל אחד נעשה צד לעצמו.
מי שנמצא באופן של פלפולה של תורה מרגיש ששם העיקר ,המוסר כל עניינו התעוררות שבלב והוא לא רואה
את העיקר בהתעוררות שבלב שבקרבו .אבל מי שנמצא בצד השני של ההתעוררות שבלב הוא רואה את החיים
בלב ונראה לו שזה עיקר החיים או כמעט כל החיים כולם אז הוא משקיע את רוב עיונו בספרי יראה ,והתוצאה
של אותה השקעה היא ,ראשית ,כמובן שחסר תורה כמו שכותב הנפה"ח –
אשר לא זו הדרך בחר בו ה' כי לא ירצה ,ועוד מעט בהמשך הזמן יוכלו להיות ח"ו ללא כהן מורה ,ותורה מה תהא
עליה.
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לכאורה החיסרון בתוצאה הוא שלא יהיה מורה הוראה ,אבל בעומק יותר החיסרון הוא בכל צורת עסק התורה!
ראשית ,כל אדם ואדם צריך לברר את עצמו בשאלה יסודית מאוד ,איזה כח חזק יותר אצלו ,האם כח של שכל או
כח של לב ,איזה כח יותר חזק אצלו ,זהו בירור שרש השורשים :איזה כח יותר חזק בקומת נפשו ,האם הכח של
ההשכלה שבמח ,או הכח של ההרגשה שבלב .מי שנוטה להשכלה שבמח נקודת הקלקול שלו בדרך כלל תהיה 'כל
קביעותם ועסקם רק בפלפולה של תורה לבד' ,מי שנוטה יותר להרגשה שבלב יש לו נטיה להתעסק יותר בספרי
מוסר ,יכול להיות שזה לא קורה למעשה כי הוא גדל בבתי מדרשות שהעיקר הוא הוויות דאביי ורבא ולכן הוא
הרגיל את עצמו ,אבל משיכת נפשו היא לעיקר החיים של הלב כשלעצמו.
אחרי שברור לאדם בבירור עמוק שצריך שיברר מי הוא ומה תכונת נפשו ,מהיכן נובעת עיקר משיכתו הן השתא
כמו שמתראה והן בעומק כוחות נפשו כי הרבה פעמים יש בני אדם שבעצם בפנימיות שלהם העיקר נמשך ללב,
אלא שהלב שלהם לעת עתה עצור ,חסום ,מכוסה ,נעלם ולכן הם לא מכירים אפילו את עצמם .לברר את כוחות
נפשו אם העיקר אצלו הוא השכלה שבמח אז על דרך כלל אם זה העיקר אז הלב שלו או שהוא חסום לגמרי או
שהוא חסום בחלקו ,או שהנטיה לשכל היא איננה מאוזנת .ואז העבודה שלו היא לפתוח את הלב לספרי יראה.
מחד לפתוח את העבודה שבלב לספרי יראה כשלעצמם ,אבל העיקר הוא שהלב יפתח ל'לב בוער בקרבם' של
אהבת התורה כמו שנתבאר לעיל.
מאידך מי שעיקר נפשו נוטה להרגשה שבלב – יתכן שהוא לומד תורה בבקיאות ,יתכן שהוא לומד תורה בעיון
אבל הלב שלו חי עולם אחר וכל ההשכלה שהוא לומד ,אולי על מנת שיהיה כהן מורה צדק ,אבל בעצם הוא לא חי
את פלפולה של תורה בעומק נפשו .וכל זאת למה? כי המציאות שלו נוטה להרגשת הלב ולא להשכלה .מי
שהמציאות שלו נוטה להרגשת הלב ולא להשכלה אז ההשכלה היא כח שני אצלו בנפש ולא כח ראשון ,אז אפילו
שהוא עוסק בהוויות דאביי ורבא אבל הרבה מאוד פעמים הוא לא מקושר למה שהוא לומד בעומק נפשו ,כי כח
הלב שלו גובר על כח השכל ,פעמים זה קורה שאותם אלו שעוסקים הרבה בספרי יראה ומוסר הופכים להיות כל
מיני משפיעים במוסר שאין להם עיקר של חיבור לתורה בכלל ,אבל אפילו אם הוא כן יושב ולומד ,יכול להיות
שהוא לומד הרבה למיגרס ,ואפילו אם הוא לומד לעיונה של תורה לפי דרכו ,לפי עניינו – אבל בכוחות נפשו
העיונה של תורה הוא לא הכח הראשון אצלו בנפש אלא הכח השני ולכן עומק החיבור שלו לדבר פעמים רבות
ילקה בחסר .יכול להיות שלעין הרואה שהוא כותב מערכות זה לא תמיד ניכר אבל בעומק כוחות הנפש  -הנפש
שלו נוטה להרגשה ולא להשכלה ,את ההשכלה הוא לומד לצורך מצוות ת"ת ,לצורך ידיעת התורה וכן על זה
הדרך אבל הוא לא מחובר בעומק נפשו לעיונה של תורה.
הדברים הללו הם בעצם אבן הבסיס של יסוד דברי הנפש החיים כאן בשער ד' ,על מנת שדברי חז"ל שהוא הביא
בארוכה לקמן יפתחו את שערי הנפש לחיבור עמוק יותר לתורה ,צריך שיהיה ברור לאדם איפה נקודת שורשו כמו
שנתבאר ,האם בשכל או בלב .הצורה השלימה מה היא? כח של חיבור חזק להשכלה שבמח ,כח של חיבור חזק
להרגשה שבלב וכח של חיבור חזק שהוא עיקר תכלית החיים ' -ליבי ראה הרבה חכמה' שהלב משכיל את החכמה
ומרגיש אותה .מי שמשכיל את החכמה ומרגיש אותה הוא הבר דעת דקדושה ואצלו נאמר שהיא תורת חיים" .מכל
משמר נצור ליבך כי ממנו תוצאות חיים" ,מקור החיים נמצא בלב .אבל אם זה חיים של הרגשה בלבד אז זוהי
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הצורה של מי שעיקר עסקו בעניינים של ספרי יראה שזה ההיפך מהתכלית כמו שנתבאר כאן בנפה"ח .אבל מי
שהשכלת המח שלו מורגשת בליבו הרי שיש כאן השכלה חיה ועל זה נאמר מכל משמר נצור ליבך כי ממנו
תוצאות חיים.
איך להגיע לכל זה? זה עוד צריך הבנה וצריך בהירות .אבל ההגדרה צריכה שתהיה ברורה לנפש האדם ,אם הוא
שייך בעיקר לשכל או שהוא שייך בעיקר ללב .לאחר שברור לו למה הוא שייך ,ברור לו להיכן הוא נוטה ,ברור לו
איפה ההשלמה מהצד ההפוך שבדבר ושהמכוון שזה וזה צריכים להגיע למקום אחד – שההשכלה תהיה מורגשת
בליבו של האדם .מי שלומד דברי תורה באופן שההשכלה שלו מורגשת אז הוא מחובר לדברי תורה באופן עצמי
ונורא ,יש לו את שני שורשי כוחות החיבורים .מחד הוא מחובר לדברי תורה מכח ההשכלה ,השכל העליון שחפץ
את ההשתוקקות למציאות של שכל דקדושה ,ומאידך הוא מחובר להשכלה מכח ההרגשה הנוספת שהוא לומד,
וכשהוא מחובר משני הצינורות הללו גם יחד ,משני הכוחות הללו גם יחד – גם מכח תשוקת השכל שבדבר לדברי
תורה וגם מכח החיבור שבהרגשה שבדברים שהוא לומד  -זוהי אהבת התורה שבהרגשה ' -לב בוער בקרבם'
שנתבאר בדברי הנפש החיים .הרי שהחיבור שלו לדברי תורה עומד ומתקיים במציאות של שניהם.
צריך להבין שכל אדם ואדם יש לו זמנים יותר מרוממים וזמנים יותר חלשים .אחד מהג' דברים שצריכים חיזוק,
כדברי חז"ל הידועים ,הם דברי תורה .אבל עומק דבריהם בלשון ברורה יותר :כשנחלש כח השכל עדיין יש כח
שמחזיק את הדבר מכח התבערה שבלב ,וכשנחלש התבערה שבלב עדיין יש כח שמחזיק אותו מכח ההשכלה ,הרי
שבאופן זה גם זמן הירידה שונה בתכלית .מי שבונה את כל עסק התורה שלו על פנים אחד ,אז כשהפנים הללו
נחלשים אז החולשה שלו הרבה יותר מובהקת ,אבל מי שבונה את זה על שני הכוחות גם יחד אז אפילו אם צד
אחד מונח באופן מסויים של חולשה עדיין הצד השני עומד ומקיים את אותו דבר .בין אם זה יהיה שכל מול לב ,בין
אם זה יהיה לב מול שכל ,הרגשה מול השכלה ,השכלה מול הרגשה אבל בוודאי שלעולם האדם צריך לברר את
עצמו לחזק את כוחות נפשו ששני הכוחות גם יחד יהיו שלמים לפי ערכו וזה יהיה עומק נקודת החיבור .כאן עומד
עומק המבחן של האדם לבחון את עצמו מאיפה שורש חיבורו ,והאם לאט לאט שני הכוחות גם יחד הולכים
ומתחזקים ואז ממילא נקודת חיבורו לדברי תורה נעשית בהכרח בתוקף יותר גדול .מזה ומזה אל תנח ידך ,על ידי
שניהם יחד תוכשר התדבקות האמיתית בתורה הקדושה.
06
הן לזאת עצור במלין מי יוכל .מלהודיע בשבטי ישראל נאמנה ,ליראי ה' ,וחושבי שמו את הדרך ילכו בה לאורה של
תורה .אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה על עון ביטולה של תורה ,כאשר הוא ית"ש יקנא לה לתבוע עלבונה:
"אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה" – יש מה שדנים את האדם האם הוא עסק בתורה או לא עסק בתורה ,ויש
מה שמוכיחים את האדם ' -אוי לנו מיום התוכחה' .יום התוכחה' ,תוכחה' כמו שאומרים רבותינו זה מה שמוכיחים
את האדם לפי הכח שלו ,על שם כן התוכחה נקראת תוכחה מלשון כח – מוכיחים אותו לפי כוחו שלו כמה הוא
עמל בתורה .ולפי זה זה ברור שמי שמעולם לא בירר את כוחותיו איך הוא יכול לעמוד ביום התוכחה ,כל עניינה
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של התוכחה שמוכיחים אותו מדוע הוא לא עסק לפי כוחותיו ,אם הוא לא יודע מה הם כוחותיו איך הוא יכול כלל
וכלל לעמול לפי כוחותיו.
אם כן עומק מה שנאמר כאן 'אוי לנו מיום הדין' זה הדין של 'קבעת עתים לתורה'' ,והגית בו יומם ולילה' ,אבל ה'אוי
לנו מיום התוכחה' מכריח את האדם להכין את עצמו ליום התוכחה שלא יהיה שם ביטולה של תורה .שאז יוכיחו
אותו האם הוא בירר את כוחותיו ,ולאחר מכן יוכיחו אותו האם לפי כוחותיו הוא עסק בתורה כראוי או שאינו
כראוי.
א"כ עומק הבירור שמוכרח האדם לעבור הוא לברר את כוחותיו בכלל ,לברר את כוחותיו ביחס לעסק התורה
בפרט ,וע"י כן להימנע מהביטולה של תורה ואז כאשר יגיע יום התוכחה הוא יבוא לשם מבורר ,מהם כוחותיו ומה
הוא הוציא מהם מהכח לפועל ,וע"י כן הוא יגיע לשם בצורה של אמת.
ותחלה אשים דברתי בענין עסק התורה לשמה מהו ענין לשמה .כי גם זה פרי חטאת לכמה המונעים עצמן מעסק
התורה הקדושה בחשבם כי ענין לשמה פירושו בדביקות גדול בלי הפסק.
צריך להבין את המושג של לשמה כמו שיתבאר מיד לקמן בדברי הנפה"ח :בכללות ,ישנן שתי הבחנות מה עניינה
של לשמה .יש לשמה שאת זה הנפה"ח בא להפקיע ,שהגדרת הדבר של הלשמה  -להיות דבוק בקב"ה בשעה
שהוא עוסק בדברי תורה ,וישנה הבחנה של לשמה כמו שיסביר הנפה"ח מדברי הרא"ש ' -עסוק בהם לשמן' לעצם
הדברי תורה .אז אין כוונת הדבר שלא צריך 'דביקות גדול בלי הפסק' ,אלא כוונת הדבר שהעסק בתורה לשמה הוא
דביקות גדול בלי הפסק בתורה עצמה .תורה שהיא בלי דביקות גדול בלי הפסק ,בעצם התורה עצמה היא איננה
תורה לשמה .ובעומק ,להבין ברור את הגדרת הדבר! זו לא דביקות גדול בלי הפסק מצד זמן בלי הפסק ,אלא אם
זה דביקות גדול אז זה בלי הפסק ואם זה עם הפסק זה בלי דביקות גדול .אם האדם באמת דבוק בדבר עד למאוד -
'לפרוש ממנה איני יכול' ,ממילא זה בלי הפסק ,ואם יש הפסק אז ההפסקים הם לצורך ,כגדרי הדין מה שמותר
להפסיק.
מי שעוסק בתורה יומם ולילה בלי הפסק – יתכן שבחיצוניות הוא עוסק בתורה בלי הפסק ,אבל זה לא 'דביקות
גדול' בעצם התורה עצמה .עניין עסק התורה לשמה ,צריך להבין שזו לא כוונה בלבד שהאדם מכוון לשם מה הוא
עוסק בדברי תורה  -לקיים רצונו ית"ש ,לידיעת התורה ,ולכל שאר הסיבות שהם אמיתיות ונכונות ,אבל זה לא
עניין הלשמה .לשמה עניינו 'דביקות גדול בלי הפסק' ,איזו דביקות גדול בלי הפסק? אומר הנפה"ח "פרי חטאת
לכמה המונעים עצמן מעסק התורה הקדושה בחשבם כי ענין לשמה פירושו בדביקות גדול בלי הפסק בבורא" ,את
זה בא הנפה"ח להפקיע שבשעה שהאדם עוסק בדברי תורה הוא צריך להיות דבוק בה ,אבל העסק בתורה מצד
התורה עצמה 'לדבר בהם לשמם' צריך להיות בדביקות גדול בלי הפסק.
עיקר הבדיקה של האדם לא נאמדת בכמה זמן הוא עוסק בתורה ואם הוא עוסק בה בלי הפסק ,זו בדיקה ,אבל זה
לא העיקר .עיקר הבדיקה של האדם הוא האם יש לו דביקות גדול שאחד מתולדותיה זה שהוא עוסק בתורה בלי
הפסק .הבדיקה החיצונית היא אם יש הפסק או אין הפסק והבדיקה הפנימית היא כמה הוא דבוק במציאותה של
תורה ,עד המדרגה השלימה של הלשמה שהיא דביקות גדול בלי הפסק בעצמיותה של תורה.
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וגם רעה חולה יותר מזה .שסוברים בדעתם שעסק התורה בלא דביקות אין כלום וללא שום תועלת ח"ו .לזאת
כשרואין עצמן שאין לבם הולך לזאת המדרגה שיהא לימודים בדביקות תמידי .לא יתחילו כלל ללמוד .וע"כ תפוג
תורה ח"ו.
הנפה"ח מביא כאן יסוד כללי :המבט של האדם לא צריך להיות על כל דבר בכלל ועל תורה בפרט בצורת מבט של
כן ולא ,או כלום או הכל ,אלא מבט האדם צריך להיות 'חטוף ואכול'' ,חטוף ואכול' כמה שיותר על מנת להשיג,
אפילו אם האדם לא נמצא במדרגה השלימה ,ואין כמעט מי שימצא שם ,צורת הדבר צריכה להיות באופן של
"תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא ,שנא' ילכו מחיל אל חיל" .הבדיקה הראשונה
שהאדם צריך לבדוק את עצמו היא לא אם עכשיו הוא דבוק בשלימות דביקות גדול בלי הפסק ,כי אם הוא יבדוק
את הבדיקה הזאת בלבד על דרך כלל הוא יגיע למסקנה שלא ,ותורה מה תהא עליה  -אלא הבדיקה שצריך
שהאדם לבדוק את עצמו היא כמה עכשיו הוא דבוק בתורה.
הבדיקה השניה שהאדם צריך לבדוק את עצמו :האם הדביקות הזו הולכת ומתחזקת כסדר מזמן לזמן? או שהיא
עומדת על עומדה ח"ו כדברי הגר"א הידועים שאם אינה עולה אז בהכרח יורדת .מי שמסתכל על הבריאה באופן
של קצוות אז מגיע לרעה חולה שסוברים בדעתם שעסק התורה בלא דביקות זה כלום! אבל האמת שבדבר היא
כך :צריך שיהיה לאדם בירור מהי מדרגתו עכשיו בתורה ,מה שאיפותיו להיכן להגיע והאם הוא נמצא באופן של
עליה כסדר ,וכשהדביקות בדברי תורה הולכת ומתחזקת – זו הצורה האמיתית של עסק בדברי תורה.
לאורך זמן האדם צריך לבדוק את עצמו) ,זו לא בדיקה של כל יום ,אבל בכל תקופה ותקופה האדם צריך לבדוק את
עצמו( ,בדיקת אמת ,לאור הדברים שנתבארו ,האם החיבור שלו לתורה הלך והתחזק ובאיזה אופן היה אותו חיזוק.
ולפי זה המסקנה מכאן ואילך איך מתחזקים בחיבור לתורה ,באיזה אופן ,באיזה שיעור ובאיזו צורה.
ומהמשך הענינים יתבאר אי"ה ממילא מעלתה של התורה הקדושה והאדם העוסק בה כראוי.
זה היסוד שכבר נתבאר לעיל ויתבאר עוד לקמן בדברי הנפה"ח :האדם בעסקו בדברי תורה צריך להתברר בשני
חלקים .החלק הראשון זהו בירור מדרגת התורה הקדושה והחלק השני זהו האדם העוסק בה כראוי .פעמים
שהאדם מברר את מעלתה של תורה ואינו מברר את האדם העוסק בה וח"ו להיפך .בירור שלם הוא בירור שנובע
לפי ערכו ולפי השגתו במעלתה של התורה הקדושה ,וע"י כך בירור של האדם העוסק בה כראוי למעלתה ,ואז
תוצאת הבירור כמו שנתבאר :היכן אני נמצא ביחס לחיבור לעסק התורה ,להיכן השאיפה שלי להגיע ואיך הסדר
מכאן ואילך להיות באופן קבוע מוסיף והולך.
בכל תקופה ותקופה כמו שנתבאר האדם צריך לחזור ולברר האם הוא התחבר לתורה וכמה הוא התחבר.
לזאת ההכרח להביא קצת מאמרי רז"ל בש"ס ומדרשי' וזוהר אשר בם ידובר נפלאות מעלת התורה הקדושה והעוסק
בה וגודל שכרה ועונשה ר"ל.
בכל דבר ודבר צריך שיהיה לאדם כח של חיוב וכח של שלילה .מחד כח של חיוב – מעלת העוסק ושכרו ,ומאידך –
ח"ו עונשו .איזה צד צריך להיות יותר חזק בנפש? האם הצד של גודל שכרה או הצד של עונשה ,האם ה'עשה טוב'
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יותר מה'סור מרע' או להיפך? בכללות ממש ,הדברים משתנים מנפש לנפש ,על דרך כלל ברוב אנשי הדור עיקר
הכח צריך להיות יותר גודל שכרה ,אבל בוודאי שגם נצרך לאדם ה'עונשה' שבדבר .ומהו ה'עונשה'? בכללות ממש
יתבארו לקמן הרבה מאמרי חז"ל ,אבל ההגדרה השורשית של דברי רבותינו מהו עונשה – עצם כך שהוא לא
מחובר לחיים והוא חשוב כמת זהו עונשה ,לזה יש תולדות כמו שהזכירו רבותינו בהרחבה גדולה ,אבל העונש
שבדבר הוא עצם כך שרשעים בחייהם ,אשר כל תאוותם וחפצם הם לצרכי הגוף כלשון הרבינו יונה ,עצם כך שהם
לא מחוברים למקור חיים ' -תורת חיים' זה ענשם גופא! אצל מי שלא מבקש חיים הוא לא מרגיש שזה עונש ,אבל
אצל מי שמבקש חיים העונש הוא עצם הניתוק מהחיים ,ההיפרדות מהחיים או ההיחלשות מחיבור למקור החיים,
זהו גופא העונש .ולפי זה המעלה של השכר היא מעצם ומגודל החיבור לעומקה של תורה  -למקור החיים,
והעונש הוא ההיפרדות ממקור החיים.
יש תולדות לשכר ותולדות לעונש ,אבל השורש של השכר הוא החיבור לעצם החיים והשורש לעונש הוא מוות –
ניתוק מהחיים.
הגם שכל אלו המאמרים ידועים ומפורסמים .עם כל זה קבצתים להלהיב לבות החפצים להתדבק באהבת תורתו ית'.
לא חפצים להתדבק רק בתורה עצמה  -בלימודה ,אלא כמו שנתבאר לעיל  -דורות ראשונים היה ליבם בוער כאש
בוערת באהבת התורה ,יראתו ואהבתו ית"ש ,לצורך כך ,כאשר נחלש הדבר כפי כל סדר הדברים שנתבאר לעיל אז
"קבצתים להלהיב לבות החפצים להתדבק באהבת תורתו" ,אם האדם יש לו באמת אהבת התורה אז הוא מחובר
לתורה באמת בלימודו ,ואם הוא לומד בלי אהבת התורה – על אף שהוא לומד ,החיבור שלו הוא חיבור של שכל
בלי חיבור של לב .וכן מי שחושב שיש לו אהבת התורה באמת והוא אינו לומד ,הוא אינו אלא בעל דמיון כמובן.
אבל אם באמת יש לו אהבת התורה אז הכח של החיבור שבו הוא לומד בתורה הוא בתוקף של חיבור של שכל
ותוקף חיבור של מציאות לב.
אבל יתר על כן" ,להלהיב ליבות החפצים" ' -והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה' ,הכח של ה'להלהיב' את הלב הוא
תחילת מהלך הדברים ,אבל אחרי שהלב מתלהב צריך שיהיה קביעא וקיימא של הלב באהבה שבדבר כאהבת אב
לבן ,ובעומק כאהבת האדם לעצמו שזו לא התלהבות בלבד אלא זה קביעא וקיימא בעומק הנפש שבאדם שזו היא
אהבה כל כך עמוקה שהיא לא מגיעה הרבה פעמים בהכרח להתלהבות אבל קביעותה נמצאת במקום העמוק
ביותר בקומת נפש האדם.
תחילת מהלך הדברים ,כמו שכותב כאן הנפה"ח ,היא להלהיב ליבות החפצים .אבל זה רק תחילת המהלך ,על גבי
אותה התלהבות צריך שיתגלה העומק של כח האהבה הפנימית בנפשו של האדם להתדבק באהבת תורתו ,לא רק
להתלהב .התלהבות ודביקות גמורה הם שתי מדרגות ,תחילה להלהיב ליבות החפצים ,אבל לאיזה מכוון להלהיב
אותם? לא להישאר בהתלהבות ,אלא ההתלהבות תעורר אותם למדרגה הבאה שעניינה להתדבק באהבת תורתו.
אם זה נשאר במדרגה של התלהבות זה יהיה לאחר מכן מעמי מעמי ואזלי ,אבל אם זה יגיע מכח ההתלהבות
ל'להתדבק באהבת תורתו' כאן יתקיים "באהבתה תשגה תמיד" כי זו לא התלהבות אלא זה אהבת עצם ,כאדם
האוהב את עצמו כמו שנתבאר.
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יש הבדל עצום ונורא במדרגת האהבה שהאדם אוהב ,אם זה מתגלה מכח ההתלהבות באופן ששלושה דברים
צריכים חיזוק ואחד מהם דברי תורה שכל הזמן מתחזק ,מתעורר ומתלהב ,או שזה מתגלה מכח שהאדם בוקע
למקום הפנים בנפשו ששם הכח של החיבור הוא לא התלהבות אלא הוא אהבת העצם .קוב"ה ואורייתא וישראל
חד ,תלת קשרין מתקשרין דא בדא ,כשם שמאותו עומק שהוא אוהב את עצמו,לא פחות מכך הוא אוהב את התורה
הקדושה ואותו ית"ש ,זו אהבת התורה שיש לה קיום לנצח .אהבת התורה שנבדלת מאהבת עצמו הרי שהיא
במדרגה נמוכה מכך ואז אהבת עצמו קודמת לאהבת התורה ,ואם הוא קודם לתורה הוא בוודאי לא מחובר אליה
בשלימות.
א"כ תחילת העבודה היא להלהיב את הנפש ,אבל לאיזה אופן? "להתדבק באהבת תורתו ית' ולהתלונן בצלה העליון
נורא"
 - 07 .שאלות ותשובות בסוף פרק א.
בעזר ה' זכינו ללמוד את פרק א' בדברי הנפה"ח ובס"ד נתרחב יותר העסק בבית המדרש בדבריו .ננסה לעצור
מעט על מנת לענות לשאלות שנתעוררו מציבור הלומדים.
כפי שנתבאר עד השתא בדברי הנפה"ח שיש באדם כח של שכל ויש באדם כח של לב – בדורות הראשונים צורת
עסק התורה היתה באופן שמחד השכל שלהם עסק בפלפולה של תורה אבל הלב היה לב בוער באהבת ויראת ה'
טהורה ובאהבת התורה עצמה ,וע"י כן היה צירוף של עבודה של מח ועבודה של לב במדרגת עסק התורה .אבל
כאשר ארכו הימים דרך היצר להתקנא בעם ה' וע"י כן נשאר רק השכל שהוא השכלת הדברי תורה ונתמעט החלק
שהוא העבודה שבלב .לצורך כך תיקנו קדמונינו  -ולא נראה שכוונת הדבר לקדמונים האחרונים ,אלא לדורות
הראשונים כה'חובת הלבבות' ועוד שמציינים את נקודת החיסרון שיש שכל בלא לב וע"י כך חזרו לעורר את
מדרגת הלב שבאדם .תוצאת הדבר היתה ,כמו שנתחדד ,שנתעורר אופן הפוך של קלקול ,שעוסקים בלב בלי
השכלה של דברי תורה.
שאלה ששאלו כמה מהשומעים ,כל אחד בסגנון דידיה :לכאורה גם העסק בדברי מוסר עצמו הוא ג"כ עסק בדברי
תורה ,מדוע אם יש עסק במוסר זה אינו עסק בדברי תורה ,הרי גם זה לכאו' עסק בדברי תורה?
בנידון הזה הרי דנו הפוסקים לדינא האם מותר לעסוק למשל בתשעה באב במוסר ,האם מותר ללמוד מוסר לפני
ברכות התורה .יש בזה מחלוקת כידוע ,אבל בכל אופן יש להבין מהיכן שורש נקודת הנידון בהבנה הפנימית ,מה
עניינו של לימוד המוסר ביחס ללימוד התורה ,ולפי זה יובנו דברי הנפה"ח כאן.
במוסר עצמו בכללות יש שני חלקים :יש את ההשכלה שבמוסר ויש את המוסר שבמוסר .בלשון פשוטה וברורה
כל מי שרוצה להבין את החלקים יכול לראות את צורת ההבדל בין השיחות של ר' יחזקאל לווינשטיין לבין הספר
מכתב מאליהו של הרב דסלר .שיחותיו של המשגיח ר' יחזקאל הם המוסר שבמוסר ואילו הספר מכתב מאליהו,
חלקו הגדול ,עוסק בהשכלה שבמוסר .בסדר קומת נפשו של אדם – ההשכלה שבמוסר נמצאת בשכל כמו כל
השכלה והמוסר נמצא בהרגשה .הצורה השלימה ,כמו שהוזכר ,היא צירוף של השכלה והרגשה גם יחד וזוהי
פנימיות המוסר.
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בנידון מי שמתעסק במוסר רק לעניין של התעוררות – על זה דנו הפוסקים שזה אולי לא חלק מדברי תורה,
מחמת שעיקרו התעוררות והתפעלות של הלב וזה לא עניין של השכלה ולכן אין עיקרו עסק של דברי תורה ,אבל
מאידך מי שעוסק בהשכלה שבמוסר – הן הן דברי תורה באופן גמור ואם שמא יאמר האדם :א"כ שיעסוק בהשכלה
שבמוסר כל ימי חייו  -זהו משל לאדם שילמד שורה של גמרא מהבוקר עד הלילה כל ימי חייו .ודאי שאם האדם
לומד מוסר הוא מקיים מצוות ת"ת באופן שהוא לומד את ההשכלה שבמוסר ,אבל היחס של ההשכלה שבמוסר
צריך להיות ביחס לשאר חלקי תורה' ,לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד' ,לא
ניכנס לעומק ההגדרות אבל גדר הדבר הוא ברור – ההשכלה שבמוסר היא ת"ת אבל היא חלק אחד בלבד מתוך
מציאות הת"ת.
א"כ מה שנאמר שכאשר האדם עוסק ביראה זה עדיין לא תלמוד תורה – זה קאי על חלק ההתפעלות שבמוסר,
לעומתו חלק ההשכלה שבמוסר הוא חלק מהדברי תורה והוא גופא עצמו צריך שיעור ומידה וגבול .כמו שהאדם
לומד את שאר חלקי התורה הרי אין דרכו שילמד מהבוקר עד הלילה משנה ברורה בלבד ,וכי זה לא תלמוד תורה
אם הוא לומד משנ"ב?! אז מדוע שלא ילמד מהבוקר עד הלילה משנה ברורה? כי סדר צורת התלמוד תורה צריך
להיות בשֹום שכל ישר ,על אותו משקל גם הלימוד של ההשכלה שבמוסר יש לו את גבולותיו שלו ,כמה הם
גבולותיו? אי אפשר לתת לזה הגדרה מוחלטת.
שאלה נוספת בעיקר יסוד הדברים :איך האדם מברר האם עיקר חיבורו הוא בשכל או עיקר חיבורו הוא בלב?
כפי שנתבאר יש באדם כח של שכל ויש באדם כח של לב ,והצורה השלימה של עסק התורה כולל בתוכו את
ההשכלה של הדברי תורה ואת הלב בוער בקרבם כדברי הנפה"ח .כח ההשכלה וכח ההרגשה .נתבאר בהרחבה
מאוד שהאדם צריך לברר את החיבורים שלו לדברי תורה ,מה הם החיבורים מכח ההשכלה ומה הם החיבורים
מכח ההרגשה .החיבורים מכח ההשכלה זהו הבירור שהאדם צריך לברר לעצמו כמה כח יש לו בפשט של תורה -
להבין פשוטם של דברים ,כמה כח יש לו בחידוש ,כמה כח יש לו בבהירות ,כמה כח יש לו בנקודת האמת שבדבר,
כמה כח יש לו בחידוד ,ועוד ועוד שאר החלקים.
בירור נוסף שהאדם צריך לברר הוא בלבו  -כמה לבו מחובר לדברי תורה ,כמה אהבת התורה יש לו ,כמה תענוג יש
לו כאשר הוא לומד דברי תורה ' -והערב נא' ,כמה הוא מרגיש את שירת התורה בעומק נפשו ,ועוד ועוד בירורים
על דרך זה .אלו הם שני סוגי בירורים ,בירור של שכל ובירור של לב.
הבירור לברר מהיכן עיקר החיבור הוא לא שלב ראשון של הבירור ,הבירור הראשון שהאדם צריך לברר הוא מה
החיבורים של השכל שיש לו ומה החיבורים של הלב שיש לו ,כל זמן שהאדם לא בירר מה החיבורים של השכל
ומה החיבורים של הלב הוא לא יכול לברר מה העיקר :האם העיקר הוא שכל או האם העיקר הוא לב ,כי הוא לא
מכיר את שכלו והוא לא מכיר את ליבו .וודאי שהאדם שלומד תורה מכיר במידה מסויימת את שכלו שהרי הוא
לומד ,אבל הוא לא מברר לעצמו מה מונח בדקויות השכליות שמונחות בתוכו ,ולכן לא מבורר אצלו באיזה אופן
הוא מתחבר לדברי תורה.
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זה נאמר בעיקר בסוגייתנו בדברי תורה ובלשון רחבה יותר כלל כל השכל כולו לכל חלקי החיים בחינת שיחת
חולין של ת"ח צריכה תלמוד .הבירור צריך שיתחיל כשכל לעצמו  -איזה סוג של שכל יש לו ובאיזה אופן הוא
מתחבר לדברי תורה .כמו כן צריך שיהיה בירור של לב לעצמו – מה נמצא בלב שלו ,איזה הרגשים נמצאים בהיקף
כלל החיים של הלב שלו ,ואלו הרגשים לסוגייא דידן שמכוחם הוא מתחבר לדברי תורה .שני הבירורים הללו
בתחילה כל אחד בירור לעצמו ,בירור של כוחות השכל והיכן הוא מתחבר לדברי תורה ,והחלק השני של הבירור –
בירור של לב והיכן בחלקים הללו הוא מתחבר לדברי תורה.
אדם שברור לו מה שיש בשכלו וברור לו במה הוא מתחבר לדברי תורה וכמו כן אדם שברור לו מה שיש בליבו
ובמה הוא מתחבר לדברי תורה – אצלו השאלה מה הכח היותר חזק בכללות ,שכל או לב ,או מה הכח היותר חזק
בחיבור לדברי תורה  -שכל או לב כמעט מונחת בידו אמנם היא לא מונחת עד סופם של דברים ,ודאי שעדיין צריך
התבוננות ללבן עוד ,אבל השאלה הזו נשאלת על דרך כלל מחמת שלא ברור מה מונח בשכל ,לא ברור מה מונח
בחיבורים של השכל לדברי תורה וכן לא ברור מה מונח בהרגשת והכרת הלב ולכן גם לא ברור מה מונח בחיבור
בלב לדברי תורה ואז עומדת השאלה איזה כח יותר חזק – חיבור של לב או חיבור של שכל .זו שאלה שבמצב הזה
אין עליה שום תשובה.
לאחר שהאדם בירר את חלקי השכל שיש לו ובמה הוא מחובר לדברי תורה והוא בירר את חלקי הלב שיש לו
ובמה הוא מחובר בחלקי הלב לדברי תורה – עתה עומדת לפניו שאלה נוספת היכן החיבור יותר גמור .התשובה
לא עומדת מאליה לגמרי ,אבל אם ברורים לו כל חלקי חיבור השכל וברורים לו כל חלקי חיבור הלב אזי הוא קרוב
מאוד להשיב לעצמו את השלב הנוסף האם העיקר אצלו בחיבור לתורה הוא שכל או העיקר אצלו בחיבור לתורה
הוא לב ,ובשורש היותר גמור הוא מברר את כלל מדרגת השכל ואת כלל מדרגת הלב – איזה כח יותר חזק בתוכו,
האם כח השכל או כח הלב.
כשהועמדו הדברים שהאדם צריך לברר לעצמו איזה כח יותר חזק ,זה על גבי כך שהאדם מברר לעצמו מהיכן
נובעת יותר נקודת החיבור שלו.
כשאנחנו מציירים זמן שיושבים ועוסקים לברר את דברי הנפה"ח ,צריך להבין שצריך לחלק את הזמן לשני
חלקים .אז כמובן שאפשר לפתוח את הנפה"ח במהדורות החדשות שיצאו בכמה פירושים ואפשר להגדיל דברים
ולשונות חז"ל ולשונות דברי רבותינו במקומות אחרים וגם זו צורה .ואם כל הבירור הוא מה שכתוב אז הוא לוקח
באמת פחות זמן ,אבל אם באים לברר את הנפש שלי ,איפה אני נמצא ביחס לסוגיות הנידונות הרי שהזמן לא
מספיק למה שנצרך לעשות.
השאלות הללו נובעות ממה שלומדים את מה שכתוב ,מעיינים פה מעיינים להתם ,מחשבנים פה ומחשבנים להתם
ולכאורה נמצא שלמדנו את העניין .אבל כשצורת הלימוד תהיה למעשה איך לגלות את זה בנפש שלי ,אז אני צריך
לברר את חלקי הנפש שלי ביחס לכל נקודה .הרי שהבירור הרבה הרבה יותר רחב .בירור של השכלת הדברים
כשלעצמו ,ולאחר מכן תורת חיים  -היכן זה נמצא אצלי ביחס לנקודת הנידון הזו ,הנידון הזה לוקח הרבה זמן ,הוא
עמוק מאוד ורחב מאוד.
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נקודה נוספת שדנו בה לעיל היא שהאדם צריך לברר לעצמו מה מניע אותו לעסוק בדברי תורה.
בכללות הוזכרו שלושה חלקים :תורה לשם תורה ,תורה לשם נחת רוח לקב"ה ותורה לשם הכנסת ישראל ' -תורת
חסד על לשונה' ,על אף שעיקר דברי הגמ' 'תורת חסד על לשונה' זה קאי ביחס ל'ללמדה לאחרים' אז פשוטם של
דברי הגמרא זה חסד ,אבל בעומק בללמדם לאחרים יכול להיות שמונח למען ידיעת ה' ,אז אין הכרח שתורה
לשמה היא רק ביחס לזולתו אלא תורה לשמה כוללת את שלושת החלקים :לשם קוב"ה ,לשם תורה ולשם חסד
לזולתו .אבל מכל מקום הבירור בשורש עומק הנפש צריך שיברר מה מניע את האדם לעסוק בדברי תורה .האם
"אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה" זה מה שמניע? ה"אשר קידשנו במצוותיו וציוונו" ,המניע הוא
ה"וציוונו"? האם המניע הוא ה"והערב נא" שיש לנו ערבות ולכן אנחנו עוסקים? האם המניע הוא קנאה ,תאוה
וכבוד או ח"ו לקנטר שעליו נאמר טוב לו שנהפכה שלייתו על פניו? כל אלו הם כללויות ,ויש עוד דקויות לפנים
מדקויות כשהאדם מברר לעצמו מה המניע .מלבד שלושת החלקים שהוזכרו  -תורה לשם תורה ,תורה לשם
קוב"ה ותורה לשם הכנסת ישראל וכלל כל הבריאה כולה .הבירור הזה שהאדם צריך לברר מה מניע אותו בעסק
בדברי תורה" ,לעסוק בדברי תורה" ,אם לא ברור לאדם בירור של שכל בתוך עצמו ,ולא ברור לאדם בירור של לב
בתוך עצמו אזי הוא לא יכול לברר לעצמו מה מניע אותו לעסוק בדברי תורה .הוא יכול לברר לעצמו מה הוא
חושב  -מדוע צריך לעסוק בדברי תורה ,אבל לא מדוע הוא עוסק בדברי תורה.
כשהאדם מברר לעצמו מדוע הוא עוסק בדברי תורה הוא צריך לברר לעצמו מדוע בשכלו הוא עוסק בדברי תורה
ומדוע במעמקי הלב שלו הוא עוסק בדברי תורה .אבל אם הוא לא בירר את שכלו ולא בירר את ליבו איך הוא יברר
מדוע הוא עוסק בדברי תורה? נפה"ח כותב את האמת למה לעסוק וכאן מתחילה עיקר עבודת הבירור שהאדם
מברר את שכלו ומברר את ליבו לכן כל עומק צורת הלימוד של דברי הנפה"ח הכא הוא בנוי על ידיעת הדברים,
אבל הוא בנוי על כך שהאדם מברר את שכלו ומברר את ליבו.
לפי זה ,שאלה יסודית מאוד שנשאלה :הדברים שנאמרים הכתובים כאן בדברי הנפה"ח הם אמת לאמיתה ,אבל
למעשה אנחנו רחוקים משם וזה נשאר כאמונה בעלמא.
תשובה לדבר ,מדוע זה נשאר כאמונה בעלמא? כי מבררים את מה שכתוב ולא מבררים את הלב שלי ואת השכל
שלי .אם אני מברר את הלב שלי ואת השכל שלי אז נעשה לי בירור בתוך כוחות הנפש ואז עם הידיעות הללו אני
עובד בשלב הנוסף של לשון הפסוק " -וידעת היום והשבות אל לבבך" ,אם הלימוד הוא לימוד לשם ידיעה ולשם
בירור כמו שלומדים סעיף שפ"ט ששור שנגח שור הרי השתא לא נגח ,לא נשך ולא רבץ אלא הוא מברר רק את
הדין כך גם כאן הוא מברר רק דין לעצמו .אבל מי שיושב בבית דין יכול לברר למעשה :נגח ,נשך ורבץ ,אותו דבר
גם כאן הוא מברר למעשה את כוחות נפשו שבדבר.
מי שיברר את מה שנתבאר ,ראשית בהשכלה לעצמה ולאחר מכן היכן זה נמצא במדרגת שכלו שלו ,היכן זה נמצא
במדרגת הלב שלו ולאחר מכן את אותם ידיעות הוא משיב אל לבבו ,אז הדברים יהפכו להיות חיים .אם לא –
שיהיה ברור! כמעט ולא יצא כלום מהתועלת שאפשר להוציא מדברי הנפה"ח ,זו תהיה עוד פעם התעוררות
בעלמא ,אבל על זה הרי דובר בהרחבה שהעיקר לא יהא התעוררות בעלמא אלא יהיה באופן של קביעא וקיימא.
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אם ילמדו את זה באופן של לימוד בלי ללמוד את האדם ואת נפשו מול הדברים  -מעלת עסק התורה והעוסק בה
מול העוסק בה ממש ,אלא ילמדו רק את מעלת הדברים כשלעצמם זה יהיה מעמיא מעמיא ואזלא ,כל שבוע אולי
תהיה התעוררות עם שיעורים שלומדים פעמיים בשבוע.
אבל אם ילבנו את הסוגיא מול קומת פנים האדם ושכלו ומול קומת לבו של האדם על כל חלקיו אז הדברים יהפכו
להיות תורת חיים בתוך האדם .ואז יכול להיות לזה בס"ד ,כרצונו ית"ש ,קביעא וקיימא בנפש .חיבור אמיתי ופנימי
לתורה הקדושה ולנותנה.
 - 081 .שאלות ותשובות בסוף פרק א.
בעזר ה' נמשיך להשיב על יסודי השאלות שנשאלו ,אמנם היה ריבוי של שאלות ובעזר ה' הדברים נענו בכתב .אבל
נתייחס לשאלה אחת היסודית ביותר ,שהיו לה כמה וכמה פנים.
כמו שנתבאר עד השתא ,ביסוד המצוה שהיא עיקר הכל שהיא מצות תלמוד תורה ,יש את כלל הדבר "והגית בו
יומם ולילה"" ,ודברת בם" ,יש את פרטות החלקים שנמצאים בתורה ,ויש את פרטות ההתחברות של האדם לתורה.
ועבודת האדם היא לברר :הן את כלל התורה ,הן את פרטות חלקי התורה והן את פרטות מדרגת נפשו בחיבורו
לתורה.
אצל חלק מהלומדים ,הדברים האלה הם מחודשים ,זרים או יתר על כן .אבל ניתן משל להבנת הדברים :ישנם
מאלו שקשה להם למשל ללמוד סוגיות בעיון והם לומדים רק בקיאות ,הם ניסו זעיר פה זעיר שם ללמוד בעיון
והם רואים שיש להם קושי בלימוד סוגיות בעיון ולכן הם בוחרים לעצמם לעסוק כל ימי חייהם בידיעת התורה
בבקיאות .כמובן שהסיבה שהם עשו את הדבר ,יתכן שהיא נובעת מחמת קושי או לפעמים מדעה שאינה שלימה.
אבל ההסתכלות של אותו אדם שהוא עוסק בבקיאות ולא עוסק בעיון היא במבט שאת העיקר הרי יש לו ,הוא
עוסק מבוקר ועד לילה בדברי תורה ,ודאי אולי חסרה לו איזו מעלה של עסק תורה בעיון ,אבל את עיקר הדבר
שהוא עסק בתורה מבוקר ועד לילה ,אדרבא הוא שוקד על תלמודו יומם ולילה .מהמבט שלו זה נראה מבט ישר.
אבל כל מי שלמד תורה בעיון באמת יודע ,שהמבט הזה הוא מבט חיצוני עד למאוד! כי הבדל עצום ונורא נמצא
בין האדם שלומד תורה באופן של למיגרס בעלמא ,על אף שיש לו אופן של ידיעה של כל התורה כולה כדברי ר'
חיים מוואלז'ין הידועים שאסור חס ושלום לזלזל בו ,שהרי מכבדים אפילו ספר תורה שיש בו אות פסולה וק"ו מי
שיודע תורה על לשונו על אף שהוא לא בקי בה לעומקה .אבל אם כן ,מי שלומד תורה בעיון יודע ,שאדם שלומד
תורה בחיצוניותה למיגרס בעלמא ,בוודאי שיש לו חיבור לתורה ,בוודאי שיש לו מצוות ת"ת ,בוודאי שהוא חביב
לפניו ית"ש ועוד ועוד ,אבל את עיקר מדרגת התורה אין לו! אין לו את עיקר מדרגת התורה ,ראשית  -מפני שהוא
לא משיג את הדברים על אמיתותם ולכן גם החיבור שלו למדרגת התורה הוא חלש מאד מאד .אז אצל מי שלומד
למיגרס בעלמא ,אפילו אם זה ידיעה של ראשונים ואחרונים אבל באופן של ידיעה בעלמא ,לא חייב להיות שהוא
רואה מה חסר כאשר אין בירור של כל סוגיא .ולהיפך ,נראה לו הרבה פעמים שהתעכבות על כל סוגיא וסוגיא
לריבוי של זמן זה קרוב לביטול של זמן ,ויתר על כן ,רוב הפעמים יוצאים עוד צדדים ועוד צדדים ,ולא יוצאות
מסקנות ברורות ,ואין נפק"מ להלכה ,ועוד כמה וכמה טענות מטענות שונות ,שפעמים יש גם בהן אמת .אבל הצד
השוה ,שהוא לא רואה שתורה עניינה " -עולם ברור ראיתי" בכל סוגיא וסוגיא שבה הוא עוסק .אדם שלומד למיגרס
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ואינו עוסק בעיונה של תורה ,אין לו מבט של עולם ברור של תורה ,הוא יודע מה כתוב בגמרא ,מה אומר רש"י ומה
אומרים תוס' וכדו' ,אבל הוא לא מבין את הדברים לאמיתותם ולעומקם! לדידו הוא לא רואה כ"כ את נקודת
החיסרון ,אבל ממבט של מי שנמצא בעיונה של תורה כסדר וזה עיקר חייו  -הרי שהוא רואה שאותו פלוני שלומד
למיגרס ולא לומד בעיון חסר לו את כל עיקר עניינה של תורה שהיא עומק חכמתה של תורה ,עומק הבהירות של
עולם ברור ראיתי.
המשל ברור עד למאוד .כשבאים להעתיק אותו לנמשל ,שזוהי הסוגיא דידן .אז כמו אותו אדם שלומד תורה
למיגרס בעלמא והוא לא רואה את הצורך לברר כל דבר על אמיתותו ,מעין ומעין של אותו דבר – גם אדם שלומד
תורה בעיון ,על אף שהוא לומד תורה בעיון כסדר ועולה בידיו יפה לברר דברי ראשונים ואחרונים וגם חידושים
דיליה ,ולכאורה הוא כן יש לו עולם ברור ,וא"כ מה חסר כאן? אבל באמת ,מעין אותו חיסרון שהוזכר לעיל ,מונח
כאן עוד סוג של חיסרון נוסף :אמת והכל נכון שזה דברי תורה ,אבל איפה הוא עצמו במדרגת התורה בדבר הזה? -
'העמל בה' ,כפי שהוזכר ונתחדד לעיל כמה וכמה פעמים בלשון הנפש
ֵ
את זה הוא לא בירר!! יש 'תורה' ויש את
החיים .וכשם שצריך לברר את התורה עצמה ,חלקיה ,כלליה ,פרטותיה ודקדוקיה ,כך צריך גם לברר את מדרגת
העמל
ֵ
העמל בה ,הן מצד מה שכרו ומה עונשו כמו שיתבאר בסוף שער ד' ,אבל בעיקר כמו שנתחדד  -לברר את
ֵ
שבה ביחס לחיבורו לתורה .כמו שבעיונה של תורה ,האדם לומד והוא צריך לברר את כל חלקי הסוגיא לפי ערכו,
לפי מדרגתו ,לפי עניינו ,ואם לא כן בוודאי שיש לו תורה אבל חסר לו את שורש כל החיבור לתורה כי אין לו את
העומקה של תורה .כמו שיש עומקה של תורה כך יש חיבור של העומק שבאדם לתורה .אדם שלומד תורה
בבקיאות – בודאי שאין לו את העומקה של תורה .אדם שלומד תורה בעיון ישר ואמיתי ,זוכה אמנם לעומקה של
תורה 'כי הם חיינו' ,אבל – האם העומק שלו מחובר לעומקה של תורה? זו שאלה נוספת.
מי שלא מכיר את אותו עולם עמוק שלו בהתחברותו לתורה  -הרי שהוא לא רואה מה חסר .בדיוק כאותו אדם
שלומד תורה בבקיאות ולא לומד תורה בעיון שהוא לא רואה מה חסר ,ומתמיה :מה ,יש עוד שיטות? לא סגי בית
יוסף וב"ח? הוא הרי לומד טור שו"ע עד ההלכה למעשה ויודע מה לעשות ,ומה אפוא חסר? הוא שואל 'מה חסר?'
כי הוא "לא ראה מאורות מימיו" ,כלשון הנפה"ח ,ולכן הוא לא רואה מה חסר .מעין דמעין של אותו דבר ,אדם שכן
לומד תורה לעומקה אבל לא מתוך העומק המבורר שלו ,הרי שיש כאן תורה אבל אין כאן את העמל בה שיצטרף
למדרגתה של תורה .וכל זה נובע מחמת תפיסה חיצונית :שהאדם רואה את מעלתה של תורה ,אבל הוא לא תופס
שהמטרה היא להגיע לבסוף לאורייתא וישראל חד  -שכמו שיש את העומק שבתורה כך ה'חד' הזה צריך לנבוע
מהעומק שלו בהצטרפותו לתורה .אלא תופסים את ה"תורה וישראל חד" כסגולה ,כידיעה בעלמא ,אבל לא
כמציאות של חיים.
כשמבינים שהתורה וישראל הם חד" ,אורייתא וישראל חד" – אז מבינים שדייקא מבירור עומקה של תורה מול
בירור עומק הנפש המתחברת לתורה ,שם מתגלה לאדם שהוא חד עם האורייתא ,והתורה והוא -הם דבר אחד.
לדעת שהוא חד  -כל בר בי רב דחד יומא יודע שהוא חד ,אבל מי נמצא שם ,מי הוא חד איתה?  -מי שמברר את
עניינה של תורה ומברר את נפשו בעומק חיבורו לתורה  -הוא באמת יגיע לחד .כמה אנשים הגיעו לחד?  -מעט
מעט מעט מזעיר .וכל זאת למה?  -ודאי שאפשר לומר שחסר בעמל ,חסר במסירות נפש לתורה והכל אמת .אבל

 | 32ספר נפש החיים שער ד'

הסיבה השורשית היא  -כי כל שורש התפיסה של עסק התורה נובע מ'פלגינן' ,הוא נובע מתפיסה שיש עומקה של
תורה אבל מאידך כל צורת העמל לא נובעת מהחיבור של האדם לתורה .ואם זה לא תחילת המהלך אז איך הוא
יגיע לבסוף למדרגה של 'אורייתא וישראל חד'?
הדברים הללו ,יש מי שהם קרובים אליו יותר ויש מי שהם רחוקים ממנו ,איש לפי ערכו ואיש לפי מעללו .אבל מי
שיקלוט את מהלך הדברים  -או אז יפתח לפניו עולם חדש שהוא ה'חדש ישן' ,שהלא כך היתה צורת העסק של
רבותינו" :ליבם בוער בקרבם" מתוך בהירות במדרגת התורה ,ומתוך בהירות בכוחות הנפש .מי שרגיל ללמוד
כסדר את היד החזקה לרמב"ם ,זהו אותו רמב"ם של פירוש המשניות ,וזהו אותו רמב"ם שסידר את כל כוחות נפשו
של האדם הן בסנהדרין ובעוד מקומות .זהו אותו רמב"ם של אותה בהירות עומק של חיבור .מי שלא יקלוט את
מהלך הדברים ,אולי הוא יזכה לאורה של תורה בכללות ,והוא יזכה לאורה של תורה מצד מה שהוא משיג בתורה
בפרטות ,אבל לחיבור שלו להיות 'חד' עם אורייתא הוא לא יוכל להגיע.
כל הדברים לא נאמרים למי שעמל בתורה במסירות נפש לשמה .מי שעמל בתורה במסירות נפש לשמה הוא יגיע
לכל ההשגות גם בלי בירורים ,הבירורים יבואו מאליהם מכח קדושת אור התורה שתבקע בקרבו ותאיר לו את הראוי
לו .אבל זולת כך ,מי שלא עוסק בתורה באופן של לשמה במסירות נפש – אז כמו שבעמל של כל סוגיא הוא מברר
ומברר את חלקיה ,וכך היא דרכה של תורה ,כך הוא צריך לברר את חלקי חיבורי הנפש שלו לעסק התורה יום יום,
שעה שעה .כי כמו שלקנות ידיעה בכל הש"ס כולו בעיון זו לא שאלה של יום ולא של יומיים ,וגם כל ימי חייו של
האדם כולי האי ואולי וצריך לזה אור משמיים ,כך גם הבירור של הנפש מול חיבורה לתורה זה לא דבר שיכול
להתברר ממילא ,והוא לא דבר שיכול להתברר ממעט זמן .בשביל זה האדם חי " -ימי חיינו בהם שבעים שנה ואם
בגבורות שמונים שנה" ,הבירור הזה הוא בירור שנעשה עוד ועוד ועוד .משל למה הדבר דומה?  -לילד שמיד
בתחילת לימודו בכתה ה' פותח ר' שמעון ור' חיים ,וחוזר לאבא ואומר שהוא לא מבין כלום וזה סימן שאין לו שום
השגה בתורה! ברור שאין לו השגה בר' חיים ור' שמעון כי רק עכשיו הוא התחיל ללמוד .כן הוא הדבר כאשר
נכנסים לדון כלפי הסוגיא השנייה שהיא החיבור של האדם לתורה :אי אפשר שאחרי חצי שעה או חצי יום או חצי
שבוע ,ואפילו אחרי חצי חודש ,שכבר יהיה ברור לאדם  -מה היא התורה ,מה הוא ומה הם החיבורים שלו ,ואם לא,
אז זה רחוק מהנפש שלי ,זה לא שייך אלי ,זה למעלה מהשגתי ו"שוב למקומך" .צריך להבין שהדברים הללו הם
מהלך של חיים! כמו שברור לנו שבעסק לימודה של תורה ,הבירור של תורה זה עוד סוגיא ועוד סוגיא ועוד סוגיא,
ולאט לאט האדם זוכה לא רק לדעת עוד סוגיא אלא גם הבהירות שלו בתורה הולכת וגדלה וההשגה שלו בתורה
הולכת וגדלה ,כך גם מהלך הדברים שנתבאר כאן הוא מהלך ארוך מאוד של ימי חיים ,הוא לא מהלך של הבנה
לזמן! הוא מהלך של ימי חיים כסדר שבו האדם דורך :הוא מתייגע יותר בתורה ויש לו בהירות יותר בתורה ,ולאט
לאט הוא לומד להכיר את התורה יותר והוא לומד גם להכיר את נפשו יותר ולהכיר גם את חיבורו לתורה יותר .זהו
סדר של חיים שלוקח הרבה מאוד זמן.
איך מתחילים את הדבר? -כל דבר נעשה "קובץ על יד ירבה" )ע"ז יט - (.מתחילים מבירור מועט אבל כסדר שהולך
ומתחזק ומתחזק .וכמו שבתורה הוא עולה לאט לאט לפי השגתו ולפי מדרגתו ,כך גם בחיבור שלו לתורה אם הוא
יברר את הדברים כסדר לאט לאט  -הוא יזכה לעלות .הציפייה שהדברים יהיו ברורים בתחילתם וההשגה תבוא
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מיד ,זהו כאדם שפותח תחילת מסכת ברכות וסובר לגמור את כל הש"ס כולו תוך שבוע .ברור הרי לכל מי שמבין
מעט פנימיות שחיי הנפש הם רחבים מאוד ועמוקים מאוד .ולכן עמל התורה הוא כל ימי חייו וגם החיבור של
האדם עם נפשו לתורה הוא כל ימי חייו ,ולא רק בהתחברות יתירה אלא בבהירות של החיבור שהולך והולך מחיל
אל חיל.
הדברים שנאמרו הם מהלך של חיים .ההוצאה שלהם לפועל מתחילה מהבירורים הפשוטים .כמובן שאי אפשר
לכוון ציבור שלם איך עושים בירור ,כי זה לא שוה לכל נפש ונפש .הצד השוה בכללותו נתבאר – לברר מה הם
חלקיה של תורה ,מה הם החלקים בנפשו ,ובאיזה חלקים הוא מתברר .מכאן ואילך ,כל נפש ונפש צריכה לברר את
עצמה עוד ועוד ועוד ,הן במדרגת התורה  -כלל התורה וכח התורה כמו שנתבאר ,והן בכח חיבורו שלו לתורה.
אבל הדברים הללו הם שאלה של דרך חיים!!
אני מקווה שבס"ד ,כאשר לומדים את דברי הנפה"ח בעיון בצירוף דברי רבותינו כהשלמה לדבריו ,לאט לאט תהיה
יותר הבנה איך היתה דרך רבותינו הקדמונים ,ראשונים כמלאכים  -הרמב"ם ,הרמב"ן ,שכסדר רואים שהעמל
שלהם בתורה והחיבור שלהם לתורה בא מתוך בהירות נפש עצומה עד למאוד .כך היא הדרך שדרכו בה
הראשונים קדושים כמלאכים .הדרך הזו נעלמה כמו שכתב הנפה"ח ,כי כלל מדרגת הלב נעלם ,וכשנעלם כלל
מדרגת הלב אז הבהירות של הקשר לתורה מכח החיבור של האדם בוודאי נעלם .ותולדת הדבר הגיעה עד כדי כך
שבני אדם סבורים שעסק של תורה בלי בירור של נפשו בחיבורה לתורה היא הצורה הנכונה ,והבירור לחיבור של
תורה שייך רק לאלו שקל להם ונח להם ונעים להם ,אבל אם זה יוצר מיד בלבול אז הוא שב למקומו לאחוריו.
צריך שיהיה ברור שחיי התורה של רבותינו הקדמונים נבעו מתוך אותה בהירות של סוגיות בהוויות דאביי ורבא
ומתוך בהירות נפשם איך להתחבר לתורה יום יום.
הדברים שנאמרים הם מהלך החיים שעליו כתב הנפה"ח בתחילת דבריו ,שכך חיו הדורות הראשונים .האם מהלך
חיים זה נעלם?  -כן .איפה זה נעלם?  -לא רק בחוץ ,גם כאן בתוך הבית מדרש זה יכול מאוד להעלם אם לא רואים
שזה הצורת חיים של הקדמונים! נראה לנו שאולי זה דבר חדש ,אבל אם הקדמונים חיו עם "לב בוער בקרבם" זהו
מחמת שהלב שלהם היה חי בבהירות ולא רק בהתהלבות .ליבם היה חי בבהירות וגם בהתלהבות ואז החיבור
שלהם לתורה היה חיבור אמיתי ,חיבור שלם של "קוב"ה ואורייתא וישראל -חד".

פרק ב'
10
ענין עסק התורה לשמה ,האמת הברור ,כי לשמה אין פרושו דבקות כמו שסוברים עתה רוב העולם.
בפרקים להלן ,מכאן ועד לערך פרק י' ,מבאר הנפה"ח את הסוגיא של "תורה לשמה" .כאן הנפה"ח אומר" ,האמת
הברור כי לשמה אין פירושו דבקות" .אולם כמו שיתבאר להלן בדבריו )בפרק ו'( באופן ההכנה ללימוד ,שכאשר
האדם מכין את עצמו לעסוק בד"ת ,הוא צריך "לכוון להתדבק בלימודו בו בתורה ,בו בהקב"ה" .והרי שבדקות ,ישנן
כאן שתי סוגיות של דבקות :ישנה דבקות בתורה עצמה ,וישנה דבקות בהקב"ה.
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אם כן לשון הנפה"ח כאן "כי לשמה אין פירושו דבקות" ,כלומר  -אין פירושו דבקות בהקב"ה .ולכאורה כיצד להלן
הנפה"ח יסביר להדיא שהאדם צריך להתכוון בשעת הכנתו ללימודו ,שהוא מתכוון לעסוק בתורה כדי להתדבק "בו
בתורה ובו בהקב"ה"?! אלא שביאור דבריו כדלהלן.
ראשית ,צריכים להבין שיש כמה וכמה פנים שהאדם דבק בהקב"ה.
דבקות מכח מדרגת אהבה ויראה :במה שהאדם אוהב את בוראו  -הוא מתדבק בו ,כמו כן במה
א.
שהאדם מתירא מבוראו ג"כ הוא דבק בו ,על אף שבפשטות היראה היא היפך של דבקות ,אבל כבר האריכו
רבותינו ,שיראה היא חלק מחלקי הדבקות בו יתברך שמו .וא"כ בכללות ,ישנם פנים של דבקות בבורא
יתברך שמו ,שמכח אהבתו ויראתו אליו יתברך האדם דבק בו יתברך.
דבקות מכח ההשתוקקות שהאדם משתוקק ומקווה אליו יתברך שמו.
ב.
מה שהאדם מרגיש ומכיר את אמיתת המצאו ,כביכול עצמותו ממש .ובעצם הכרת הנפש את
ג.
עצמותו ממש ,בזה היא דבקה בו יתברך.
א"כ בכללות הוזכרו עד השתא סוגים של דבקות בו ית"ש מכח אהבה ויראה ,מכח השתוקקות ותקווה ,ומכח הכרת
מציאותו.
פנים נוספות לדבקות בבורא ית"ש:
ד.

דבקות ברצונו ית"ש.

ה.

דבקות בחכמתו ית"ש.

ו.

דבקות בדברו ית"ש.

יתבאר להלן )בפרק ו'( בדברי הנפה"ח ,ששלשת החלקים הללו הינם דבקות דרך התורה ,באיתגליא .כלומר ,כאשר
האדם עוסק בדבר הלכה דייקא ,אז הוא דבק ברצון הבורא" .אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה" ,כי
בזה מתגלה רצונו ,שהוא אמר ויהי .כי בשעה שהאדם עוסק בדבר הלכה הוא דבק במה שהקב"ה רוצה :הקב"ה
רוצה שיהיה הדין חייב שיהיה הדין פטור ,שיהיה טמא שיהיה טהור ,שיהיה מותר שיהיה אסור וכן על זה הדרך .זהו
סוג של דבקות בבורא בהתלבשות רצונו .הוא ורצונו חד,כמו שאומרים רבותינו ומובא בנפה"ח )שם( ,ומצד כך זוהי
דבקות בהקב"ה  -ברצונו  -דרך התורה.
אופן נוסף שהאדם דבק ע"י הדברי תורה בהקב"ה שבשעה שהאדם עוסק בדברי אגדה ,אומר הנפה"ח להלן להדיא,
על אף שלכאורה זה לא גילוי ברור של רצונו יתברך שמו )ודאי שבנעלמות הכל זהו רצונו יתברך שמו ,אבל
באיתגליא אין כאן גילוי של רצונו יתברך שמו( ,אע"פ כן הינו דבק בדיבורו יתברך שמו ,כי התורה כולה זהו דבר ה'.
או בלשון אחרת בדברי רבותינו ,זה נקרא שהוא דבק בחכמה שהיא חכמתו יתברך שמו ,הוא ורצונו חד הוא
וחכמתו חד.
מצד שלשת פנים אלו של הדבקות ,אז בשעה שהאדם עוסק בתורה ,אומר הנפה"ח שהוא דבוק בתורה ,והוא גם
דבוק בבורא יתברך שמו! מחד הוא דבוק בתורה ,כלומר -ברצונו ,בחכמתו ובדיבורו של מקום שהיא תורתו ,אבל
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מאידך ,כיון שהיא רצונו שלו יתברך ,היא חכמתו שלו יתברך והיא דיבורו שלו יתברך ,הרי שמצד כך זה נקרא
דבקות בבורא יתברך שמו.
הנפה"ח עוסק ראשית בשאלה האם בשעת עסק התורה ,צריך שהאדם יהיה דבוק בבורא באופן של אהבה ויראה,
באופן של השתוקקות ותקווה ,ובאופן של הכרת מציאותו? את החלק הזה הנפה"ח בא לשלול )בפרקים ב-ג'(.
אבל האם בשעה שהוא עוסק בדברי תורה הוא צריך להיות דבוק ברצונו ,דבוק בחכמתו ודבוק בדיבורו?  -את זה
הנפה"ח בארוכה בא לחייב )בפרקים ו-ז' וי"ד( ,שזוהי גופא צורת העסק בדברי תורה .זוהי נקודת נידון ראשונה.
נקודת הנידון השניה היא האם בשעה שהוא עוסק בתורה ,הוא צריך לחשוב ש"קוב"ה ואורייתא חד" והוא דבוק בו
יתברך בשעה שהוא עוסק בתורה? על זה אומר הנפש החיים )סוף פ"ב ,וריש פ"י( ,שאם הוא יחשוב כן ,הוא לא יוכל
לעסוק בהויות דאביי ורבא.
צריך להבין אם כן ,שמונחות כאן שתי סוגיות:
ראשית ,הסוגיא הראשונה ,מה שהוסבר בפרטות סוגי הדבקות בו יתברך .שהדבקות דרך האהבה והיראה  -היא לא
באיתגליא דרך התורה) ,הגם שהכל זהו אורה של תורה ,שהרי איסתכל באורייתא וברא עלמא ,אבל דבקות זו אינה
באיתגליא דרך התורה( .וכן הדבקות שמגיעה מכח ההשתוקקות והתקווה  -גם היא לא באיתגליא דרך לימוד
התורה עצמו) ,ושוב הגם שהכל מכח הארת התורה אבל בשעה שהוא לומד הויות דאביי ורבא דייקא ,דבקות זו
אינה באיתגליא דרך העסק בתורה( .כמו כן הדבקות בעצם הכרת מציאותו יתברך שמו  -אמנם הכח המגלה את
מציאותו הוא האורייתא ,אבל בשעה שהוא עוסק זו לא הנקודה שנמצאת בגילוי.
מה שאין כן ,הדבקות שמגיעה בשעה שהאדם עוסק בתורה ,מגילוי רצונו יתברך שמו ,מגילוי חכמתו יתברך שמו,
מגילוי דבר ה'  -זהו האופן של ההלבשה שבו הוא דבוק בבורא .ממילא אומר הנפה"ח שבשעה שהאדם עוסק
בתורה ,לא צריך שבאותו זמן הוא יעסוק באהבה ויראה ,לא צריך שבאותו זמן הוא יעסוק בהשתוקקות ותקווה
ולא צריך שבאותו זמן הוא יעסוק בהזכרה של הכרת מציאותו יתברך שמו) .רק בזמן שהוא לא עוסק בתורה ,אז
בודאי שהוא מחוייב בכך(.
יתר על כן ,הסוגיא השניה ,שבזמן שהוא עוסק ברצונו יתברך שמו ,בזמן שהוא עוסק בחכמתו יתברך שמו ,בזמן
שהוא עוסק בדיבורו יתברך שמו :לפני שהוא עוסק בדבר  -הוא צריך לכוון שהוא הולך לעסוק על מנת להתדבק,
אבל בשעה שהוא עוסק בדבר  -הוא צריך לחשוב במה שהוא עוסק .ובדקות ,לפני שהוא עוסק בד"ת  -הוא צריך
לכוון להתדבק בהקב"ה ולהתדבק בתורה עצמה ,אבל בשעה שהוא עוסק בד"ת  -הוא לא צריך לחשוב לא על
הדבקות בבורא ולא על הדבקות בתורה עצמה ,אלא רק בעצם מה שהוא עוסק.
אם כן אלו הן שתי סוגיות :סוגי הדבקות ,ומה צריך לחשוב בשעה שהוא עוסק בדברי תורה.
אבל כל זה ,כמו שכבר דובר לעיל ,זוהי השכלת הדברים בלבד ,זהו 'וידעת היום' ,עד השתא רק הגדרנו את
ההגדרות של הדבקות בלבד ,ואם כן עדיין אין די בכך .דע בעצמך ,אם אדם ישהה לפני שהוא עוסק בד"ת ויחשוב
שהוא דבוק ברצון ה' ,יחשוב שהוא דבוק בחכמתו ויחשוב שהוא דבוק בדיבורו ,האם הוא יהיה דבוק ע"י זה בו
ית"ש?! הא למה זה דומה  -לאדם שחושב שהוא אוכל ולא אוכל!! הוא הרי לא נמצא במדרגת רצונו ,הוא לא נמצא
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במדרגת חכמתו והוא לא נמצא במדרגת דיבורו ,אז בודאי שעצם כך שהוא עוסק בד"ת הוא בודאי מקבל הארה
מזה אבל האם הוא דבוק שם? הוא הרבה הרבה רחוק מהדבקות לשם.
א"כ עד השתא הוגדרו בהשכלה מה הן ההגדרות של הדבקות ,אבל לאחר מכן ,לאחר "וידעת היום" צריך "והשבות
אל לבבך"!! כלומר האדם צריך להגיע למדרגה שרצון הבורא מתגלה בו ,שאז בשעה שהוא עוסק ברצונו יתברך
שמו הוא דבוק ברצון הבורא ,ואז הוא דבוק בו בתורה ,בו יתברך ע"י רצונו וכמו כן הוא צריך לגלות את מעמקי כח
ה"אנת חכים ולאו בחכמה ידיעה" ,את חכמתו יתברך שמו במעמקי הנפש אז בשעה שהוא עוסק בחכמתו יתברך
הוא דבוק באמת בו יתברך ובתורתו ,וכן הוא צריך לגלות את כח הדיבור של "ה' שפתי תפתח" ואז בשעה שהוא
מדבר דברי תורה הוא דבוק בדבר ה'!!
אבל זולת זה ,אפילו אם הוא יגדיר את כל ההגדרות שבעולם – אהבה ,יראה ,השתוקקות ,תקווה ,הכרה וימשיך
ויגדיר  -רצונו וחכמתו ודיבורו ועוד ועוד הגדרות אמיתיות ,הוא יוכל אולי להיות בקי בשער ד' של נפה"ח מרישא
ועד גמירא ,הוא יוכל לחבר ספר בעיון על כל ההגדרות שנאמרו והוא יוכל אולי להגדיר מה זה לשמה ,אבל בעצם
מדרגת הלשמה הוא כלל לא נמצא! וזה לא יעזור כמעט מה שהוא יכוון קודם לכן שהוא מכוון להתדבק בו יתברך,
בתורתו ,בחכמתו ,ברצונו ובדיבורו ,רק מעט זה יעזור כי סוף כל סוף מחשבה מועילה משהו ,אבל הוא לא שם!!
לכן ,כל הכוחות שיתבארו השתא ,ובעזר ה' יורחבו להלן בפרקים ,צריך ראשית כל להבין את חלקיהם ,להבין מה
הם ומה הצורך להתדבק בכל חלק וחלק ומתי ,אבל יצטרכו בהכרח לגלות את אותו עומק של הכוחות בנפש
וכשיתגלה אותו עומק אז האדם יוכל לקיים את מה שנאמר כאן באופן של שכל ובאופן של לב ,באופן של וידעת
היום ובאופן של והשבות אל לבבך.
נתבארו א"כ בסייעתא דשמייא דברי הנפה"ח ,מה שהוא בא לאפוקי ,ש"ענין עסק התורה לשמה ,האמת הברור",
)כידוע שהוא חולק בעיקר על המהלך שנתבאר בספר יושר דברי אמת והוא מהפך את דבריו לצד השני(" ,כי
לשמה אין פירושו דבקות!" ,דבקות במה? לשמה ודאי שפירושו דבקות בתורה ,ודבקות בהקב"ה דרך רצונו ,דרך
חכמתו ודרך דיבורו ,כמו שהנפה"ח עצמו מיד יאמר להלן )בפ"ו-ז( ,אז כשהוא אומר כאן בכללות "כי לשמה אין
פירושו דבקות" ,באיזו דבקות איירי? "כמו שסוברים עתה רוב העולם!" .ומה סוברים עתה רוב העולם? -
שהרי אמרו רז"ל במדרש ,שביקש דוד המלך ע"ה מלפניו יתברך ,שהעוסק בתהלים יחשב אצלו יתברך כאילו עוסק
בנגעים ואהלות.
אז כאשר הבני אדם אומרים תהלים ,איזו דבקות יש להם בהקב"ה? על דרך כלל הם מגלים אהבת הבורא ,הם
מגלים יראת הבורא ,הם מגלים השתוקקות ,הם מגלים תקווה ,ואולי אולי הם מגלים הרגשה והכרה בעצם
מציאותו יתברך שמו .אלו אופני הדבקות שמתגלים בשעה שבני אדם אומרים תהלים.
ולפי זה נבין השתא למה עיקר אותם אלו שפרשו מעסק התורה הלכו לעסוק בספרי מוסר ותהלים וכדומה ,כי
איזה סוג של דבקות הם חיפשו? הם חיפשו סוג של דבקות מכח הרגשה של אהבה ויראה ,מכח השתוקקות
ותקווה) ,מעט מאוד חיפשו דבקות מכח עצם ההכרה במציאותו יתברך שמו( .עיקר הדבקות שחיפשו אותם בני
האדם ,שמזה מלאים מזן אל זן דברי רבותינו בספרי יראה ומוסר ,זוהי דבקות של אהבה ,יראה ,השתוקקות
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ותקווה!! ולכן נראה היה להם שהעיקר הוא לעזוב את העסק של ד"ת ולעסוק בספרי מוסר לרוב וספר תהלים
וכדומה .כי הם מבינים שזה נקרא לשמה ,ואם זה נקרא לשמה אז מכיון שבשעה שהוא עוסק בהויות דאביי ורבא
הוא לא מרגיש אהבה ויראה ,ולא מרגיש השתוקקות ותקווה ,אז נראה לו שהוא לא משיג את הלשמה ,ונמצא חס
ושלום פורש מהמדרגה של עסק התורה לשאר הספרים שמביאים אותו לאהבה ויראה ,ולהשתוקקות ותקווה!!
אבל מה באמת חסר? חסרה ההבנה שיש פנים לרוב לדבקות בבורא ,ועיקר הדבקות היא מכח התורה הקדושה
באופן של דבקות בו בתורה אבל בהלבשה של רצונו ,חכמתו ודיבורו שאז הוא דבוק בו יתברך שמו!!
מי שמשיג את אותה מדרגה של דבקות אז הוא מבין ברור שאפשר להשיג אותה דרך התורה! אבל מי שכל
התפיסה שלו בדבקות בבורא היא אהבה ויראה ,השתוקקות ותקווה אז הוא לא רואה איך דרך שור שנגח וכדו' הוא
יגיע לאותן מדרגות ,ולכן הוא פורש מהתורה חס ושלום ועוסק בדברים אחרים.
מדובר הרי בבני אדם אשר "קירבת אלוקים יחפצון" ואשר "כוונתם לשמים" כמו שאמר הנפה"ח לעיל )בפ"א( ,אז
מה חסר? חסרה ההבנה של צורת הדבקות ברצונו ,צורת הדבקות בחכמתו ,צורת הדבקות בדיבורו .ודאי שחוסר
הבהירות נובע מחמת שרוב מי שעוסק בתורה אין לו באיתגליא דבקות ברצונו ,בחכמתו ובדיבורו ,ולכן נראה
לאותם בני האדם שעסק התורה גם לא מוליד דבקות!!
אבל מי שמגיע לנקודה האמת ,אז הוא מברר את קומת נפשו ,והוא צריך שתהיה לו אהבה ,יראה ודבקות מכח
הלימוד ,וכך גם וצריך שתהיה לו השתוקקות ,תקווה ודבקות ומכח זה תהיה לו הכרה בעצם מציאות הבורא
ודבקות .אבל גם צריך שעיקר העסק ,מבוקר ועד לילה לא ישבותו ,יהיה בסוג של דבקות ברצונו ,בחכמתו ובדיבורו
יתברך שמו ,שם צריך
שיהיה עיקר הדבקות של האדם!!
כשהאדם מכיר בהשכלה את כל הכוחות הללו ,ראשית ,סדר היום שלו משתנה .לאחר מכן כשיכיר אותם בקומת
הלב אז הדבקות שלו בתורה באמת תהיה דבקות בתורה  -בו יתברך שמו .היום כאשר הוא עוסק בתורה אם אין לו
גילוי של רצונו ,חכמתו ודיבורו יתברך שמו אז הוא לא דבוק בהקב"ה ,אבל יתר על כן ,אם אין לו את הבהירות של
רצונו ,חכמתו ודיבורו אז גם הדבקות בתורה היא דבקות שאינה שלימה.
הדברים הללו בעזר ה' יתבארו עוד בהרחבה ,אבל זהו פתח גדול להתחיל את הסוגיא בבהירות חלקיה והבנת
מהות ענינה של תורה.
11
ענין עסק התורה לשמה ,האמת הברור ,כי לשמה אין פרושו דבקות כמו שסוברים עתה רוב העולם ,שהרי אמרו רז"ל
במדרש )שוח"ט( שביקש דוד המלך ע"ה מלפניו יתברך ,שהעוסק בתהלים יחשב אצלו יתברך כאילו היה עוסק
בנגעים ואהלות ,הרי שהעסק בהלכות הש"ס בעיון ויגיעה הוא ענין יותר נעלה ואהוב לפניו יתברך מאמירת תהלים.
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מונח אם כן בדברי המדרש 'שוחר טוב' שמי שעוסק בנגעים ואהלות הוא יותר חביב ,אלא שביקש דוד המלך
"שהעוסק בתהלים ייחשב אצלו יתברך" .א"כ נגעים ואהלות זה ודאי חביב לפניו יתברך ,ויש בקשה שגם תהלים
יהיה חביב כמו נגעים ואהלות.
אולם הדברים צריכים ביאור כי הנפה"ח עדיין לא הסביר מדוע נגעים ואהלות הם יותר חביבים מתהלים? ויתר על
כן ,אם נגעים ואהלות יותר חביבים מתהלים ,מה עומק בקשתו של דוד המלך ש"תהלים ייחשב אצלו יתברך
כאילו" ,מהו 'כאילו'?
אלא ,כפי שהוזכר לעיל סדר מדרגות הדבקות מתתא לעילא הינו:
א.

מדרגה של דבקות )שאינה נוגעת לענינא דידן( שזו סוגיא של מצוות.

ב.

למעלה מכך ,מדרגה של דבקות מכח אהבה ויראה וכלל כל המידות כולן.

ג.

מדרגה של דבקות מכח דבקות בדיבורו יתברך שמו.

ד.

מדרגה של דבקות מכח התדבקות בחכמתו יתברך שמו.

מדרגה של דבקות מכח גילוי מדרגת הרצון  -גילוי רצונו יתברך שמו מצידו ,וגילוי התשוקה
ה.
והתקוה מצידנו.
ו.

ולמעלה מכך ,הדבקות בו יתברך שמו בהכרת אמיתת המצאו.

והנה ,כלפי הסוגיות בכללות של עסק התורה שיש בהן דבקות בתורה ודבקות בו יתברך שמו אזי כאשר האדם
מתעסק בדברי אגדה אז הדבקות הינה בחכמתו ודיבורו יתברך שמו ,וכאשר האדם עוסק בדבר ה' זו הלכה אז
מתגלה בו )באדם( ,רצונו יתברך שמו ,ובזה הוא דבק בו  -בתורה ,בו יתברך שמו  -ברצונו ,ובו ית" באופן שהוא
ורצונו חד.
אם כן ,כאשר האדם עוסק בעיון ויגיעה בהלכות הש"ס בכלל ובנגעים ואהלות בפרט ,איזה סוג של דבקות יש לו?
דבקות בו בתורה שמתגלה בה רצונו יתברך שמו וע"י כן הוא דבק בו יתברך שהוא ורצונו חד ,בהתגלות הרצון
בתורה.
זוהי הגדרת הדבקות של העוסק בעיון ויגיעה בהלכות הש"ס בכלל ובנגעים ואהלות בפרט.
לפי כך נבאר מהו הכאילו שמבקש דוד המלך ש"העוסק בתהלים ייחשב אצלו יתברך כאילו היה עוסק בנגעים
ואהלות"?
הרי בנגעים ואהלות יש בהם גילוי של דבקות ברצונו יתברך שמו ,מה שאין כן כאשר האדם אומר תהלים איזה סוג
של דבקות יש לו? אז בכללות כפי שהוזכר :או דבקות של אהבה ויראה שהיא בכח המידות שבנפש האדם ,או
דבקות של השתוקקות ותקוה שזהו ראשית נקודת כח הרצון שמצד האדם ,אבל אין שם את הדבקות בכח הרצון
שמצד הבורא.
אם כן מה זה שביקש דוד המלך שייחשב "כאילו היה עוסק בנגעים ואהלות" ,הרי כפי שחודד אין כאן גילוי של
רצון מצדו יתברך! כי נגעים ואהלות  -זוהי דבקות מכח גילוי רצונו ,מה שאין כן תהלים  -זוהי דבקות או מכח
אהבה ויראה ושאר המידות ,או מכח השתוקקות ותקוה שהן שורש גילוי הרצון דידן כלומר שורש כח הרצון
שמצידנו ,אבל עדיין אין כאן את הדבקות ברצונו יתברך שמו כלומר בכח הרצון שמצידו.
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אבל מאידך ,ברור הרי שדוד המלך ביקש משהו ,ואין זה כבקשת אדם שאוכל לחם שייחשב כאילו אכל בשר ,אשר
לעולם לא אכל בשר אלא רק לחם ,ומה אפוא הינה בקשת דוד המלך?
אלא ביאור הדברים הוא כך:
כל דבר ודבר ,כמו שהוזכר לעיל ,באיתכסיא שלו בודאי שמונח רצון הבורא יתברך שמו .הקב"ה הרי ברא את הדבר
והוא רוצה בקיומו של אותו הדבר .אילולא כביכול לא היה רצונו יתברך שמו אזי מעיקרא לא היה הדבר נברא.
וכביכול אפילו אם הוא רצה בו מעיקרא ,אלא שהיה מתקיים בו "ניחמתי כי עשיתיו" והרי שאין רצונו עתה בקיומו
 הרי שהוא היה בטל .בקיום א"כ של כל דבר בבריאה מתגלה רצונו יתברך שמו ,אלא שזהו קיום מכח רצוןבאיתכסיא ,אבל עצם בירור הרצון לא גַ לוי .מה שאין כך בהויות דאביי ורבא ,ובעיון הש"ס ביגיעה  -שם מתגלה מה
הוא רצונו יתברך שמו באופן מבורר .זהו הרי כל גדר ד' אמות של הלכה  -הלכות הש"ס שמבררות את גילוי רצונו
יתברך.
א"כ באיתגליא  -גילוי רצונו נמצא בתורה ,באיתכסיא  -יש איזשהו סוג של רצון בכל דבר בבריאה.
א"כ כשביקש דוד המלך ש"העוסק בתהלים ייחשב אצלו יתברך כאילו הוא עוסק בנגעים ואהלות" ,מה הוא
ה'ייחשב'? זה לא שבשמים ייחשבו כך בלבד ,אלא 'ייחשב' הכוונה שבשעה שהאדם אומר תהלים שיתגלה אצלו
מדרגת רצונו יתברך שמו והוא יהיה דבק בה!! זה לא חשיב "כאילו" ,בעלמא ,לצורך שכר של גן עדן או עוה"ב וכדו'
כפשוטו ,אלא 'ייחשב' כלומר שבשעה שהוא אומר תהלים שתתעורר בו לא רק האהבה והיראה ,ותתעורר בו לא
רק ההשתוקקות והתקוה ,אלא שיתעורר בו עומק הכח של גילוי רצונו יתברך שמו ,שעומק כח הגילוי של הרצון
מצידו יתגלה למי שאומר תהלים!! זהו עומק בקשת דוד המלך שביקש שהעוסק בתהלים ייחשב אצלו יתברך
כאילו הוא עוסק בנגעים ואהלות.
ואם כן לפי זה ,אין זו בקשה בעלמא ,אלא זוהי בקשה שבשעה שהאדם אומר תהלים כראוי אז שיתגלה אצלו רצונו
יתברך שמו ,ועל ידי כן הוא ישתוקק לעשות את רצונו יתברך ,והוא יחפץ לעשות את רצונו יתברך ,מחמת שנגלית
לו המידה של רצונו יתברך שמו.
אם כן ,העוסק בנגעים ואהלות  -יש בהם גילוי להדיא של רצונו יתברך שמו ,ואילו העוסק בתהלים  -אין בו אמנם
את אותו הגילוי ,אבל ביקש דוד שיתגלה!
עכשיו מוכיח הנפה"ח איזו מדרגה של דבקות היא העיקרית:
ואם נאמר שלשמה פרושו דבקות דוקא )כלומר דבקות של אהבה ויראה ,השתוקקות ותקוה( ,ורק בזה תלוי כל
עיקר ענין עסק התורה ,הלא אין דבקות יותר נפלא מאמירת תהלים כראוי כל היום.
כלומר ,אומר הנפה"ח שאם עיקר הדבקות היא הרגשים )דהיינו אהבה ויראה כפשוטו( ,או אפילו יתר על כן
השתוקקות ותקוה ,הרי שדבקות כזו ודאי שנמצאת באיתגליא בתהלים יותר ממה שנמצאת בנגעים ואהלות .ואם
מבואר כאן בדברי השוח"ט שבנגעים ואהלות יש דבקות גבוהה מבתהלים ,מוכח א"כ שמדרגת גילוי הרצון היא
בהכרח דבקות עליונה יותר מאהבה ויראה וממדרגה של השתוקקות ותקוה.
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ממשיך הנפש החיים ואומר :שמא תאמר  -אה"נ ,אבל לאחר שביקש דוד המלך שבתהלים יהיה גילוי של רצונו וזה
ייחשב כנגעים ואהלות ,אז מכאן ואילך הרי שהם שווים אהדדי ,וא"כ מה לי אם הוא עוסק בנגעים ואהלות
ובהלכות הש"ס בעיון נפלא ,או אם הוא עוסק בתהלים?
ועל טענה זו הוא משיב:
וגם מי יודע אם הסכים הקב"ה על ידו בזה ,כי לא מצינו בדבריהם ז"ל מה תשובה השיבו יתברך על שאלתו )כמו
שמצינו בבא בתרא י"ז ע"א ,ואידך ,ההוא רחמי הוא דקא בעי(.
בדברי הגמ' בב"ב נאמר ,ששבעה לא שלטה בהם רימה ותולעה ,ויש אומרים אף דוד שנאמר "אף בשרי ישכון
לבטח" .ומה אפוא סברת החולקים שלא מנו את דוד? ע"ז אומרת הגמ' :ואידך )כלומר אלו שחולקים סוברים( -
ההוא רחמי הוא דקבעי ,כלומר שזו היתה בקשה של דוד ,אבל זה לא התקיים.
ברור אם כן ,שבקשת דוד המלך היתה שכאשר עוסקים בתהלים שיהא גילוי של רצונו יתברך שמו כעין נגעים
ואהלות .אילו לא היה גנוז שם גילוי של רצון אז לא היה שייך לבקש זאת ,זה הרי היה כמי שמבקש לאחר ארבעים
יום שבן זכר יתהפך לנקבה שהרי זו תפילת שוא .אלא זהו מחמת שבמעמקי התהלים מונח כח הגילוי של רצונו
יתברך.
אבל הגדרת הדבר ביתר עומק:
בעצם כך שדוד המלך ביקש את הדבר" ,אחת שאלתי אותה אבקש" ,הרי שדבריו של דוד המלך ותפילתו של דוד
המלך עושה רושם ,ואם כן מכאן ואילך גילוי הרצון שנמצא בתהלים לאחר בקשתו של דוד הינו גדול יותר מלפני
בקשתו ,אם כי הוא עדיין לא הגיע לגילוי של נגעים ואהלות  -הלכות הש"ס בעיון ויגיעה .אבל ודאי שאם דוד
המלך ביקש ,הרי שבבחינה של "כל היוצא מפיו יעשה" יש צד מסוים של קיום הדברים ,וא"כ בודאי שמכאן ואילך
כוחו של דוד המלך פעל שמה שעוסקים בנגעים ואהלות ועוסקים בתהלים יתקרבו אהדדי!
אמנם עדיין לא הגיעו הדברים לאותה מדרגה ,כמו שכתוב כאן בדברי הנפה"ח "גם מי יודע אם הסכים הקב"ה על
ידו בזה" ,כלומר הבקשה שיושלם הגילוי של תהלים להיות כנגעים ואהלות ,אבל האם בתהלים קיים כזה גילוי?
בודאי שכן!
לפי זה גם נבין את עומק נקודת ההטעיה היותר גדולה:
כי אם באמת הקב"ה לא היה מסכים איתו ,וכביכול שאלתו של דוד מעיקרא ליתא ,הרי שמי שעוסק בתהלים לא
היה יכול להרגיש מעין דבקות של נגעים ואהלות ,רק דבקות של אהבה ויראה ,השתוקקות ותקוה ,ובזה היתה
מונחת נקודת הטעיה אחת בלבד כפי שביארנו לעיל )בשיעור הקודם(.
אבל כיון שנתבאר שבקשתו של דוד אפילו אם לא נתקבלה אבל היא קירבה את הדבר .בבחינה שתפילה עושה
מחצה ,שאף שחסר את החצי השני  -ש"תקבל ברחמים וברצון את תפילתנו" ,אבל את המחצה הראשון  -עצם
התפילה עצמה אכן פעלה .ואם כן ,הרי שמי שאומר תהלים ,מכאן ואילך ,הוא יכול להרגיש דבקות יותר קרובה
לנגעים ואהלות.
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וכאן מונחת נקודת הטעיה עמוקה נוספת :כי מכאן ואילך ,נראה לו שיש באמירת תהלים כראוי ,מלבד האהבה
ויראה ,ההשתוקקות והתקוה ,גם גילוי של רצון .והרי שנראה לו שבתהלים יש יותר גלוי מבהויות דאביי ורבא,
שבהם הוא מוצא רק את גילוי רצונו יתברך שמו ,ולא מוצא את ההשתוקקות והתקוה ,את האהבה והיראה!!
אולם זאת עלינו להדגיש שוב ,שהדברים הללו הינם למי שחי ומרגיש את מה שנאמר בנפה"ח .מי שלא חי את מה
שנאמר בנפה"ח ,אז לדידיה זהו "לומדס"  -מה מוגדר כנגעים ואהלות ומה מוגדר כתהלים ,מה יש בתהלים ומה יש
בנגעים ואהלות ,הקב"ה לא השיב לדוד וממילא נשאר בנגעים ואהלות גילוי של רצונו ובתהלים נשאר אהבה
ויראה והשתוקקות ותקוה.
מה שאין כן מי שחי את הדברים ,ובעזר ה' ההדרכה המעשית תהיה לערך מפרק ו' והילך ,עכשיו אנו רק מבררים
את הדברים באופן של "וידעת היום" ועדיין לא מתבארת הדרך של "והשבות אל לבבך" .הנפה"ח עצמו בארוכה
יסביר איך להשיב את הדברים אל הלב בפועל ממש בעזר ה'.
ומי שכן זוכה להשיב את הדברים ללבבו ,אז בשעה שהוא עוסק בהויות דאביי ורבא ,הוא צריך לברר האם הוא
מרגיש בכלל דבקות בבורא או לא? ואם הוא מרגיש דבקות ,הוא צריך לברר איזו דבקות הוא מרגיש? כי מי שעוסק
בהויות דאביי רבא והוא דבוק ברצונו יתברך שמו ,בחכמתו ובדיבורו ,אבל יכול להיות שזוהי דבקות מכוסה יותר
בלתי מורגשת אלא מושכלת בלבד ,ויכול להיות שזוהי דבקות מושכלת ומורגשת!!
מי שאצלו הדבקות מושכלת ומורגשת ,הוא כל הזמן מברר את נפשו  -האם הוא דבוק? כמה הוא דבוק? ובמה הוא
דבוק?
וכן בשעה שהוא אומר תהלים הוא מברר את נפשו :איזו דבקות עכשיו מתגלה אצלו? לא מהי ההשכלה בלבד של
איזה דבקות צריכה להתגלות )שגם זו סוגיא מסוימת של בירור( ,אלא הוא מברר באמת בשעה שהוא אומר תהלים
מה הוא מרגיש עכשיו? איזו דבקות הוא חש? לא שאם הוא לא מרגיש הוא לא יאמר תהלים ,חס ושלום ,אבל הוא
מברר ,הוא חי את מה שהוא עושה ,בן איש חי ,הוא חי את המעשים שלו ,אז הוא חי את קומת נפשו .ולכן בשעה
שהוא לומד תורה ובשעה שהוא אומר תהלים ,הוא מברר איזה חלקי דבקות נמצאים?
ראשית צריך ללמוד את הנפה"ח בעיון ,ובעיון גדול ,כי הדברים בפנים הם דקים מאוד.
אבל לאחר מכן יצטרכו בעזר ה' שהדברים יהיו חיים למוציאיהם בפה ,שבשעה שאדם באמת לומד תורה ,אומר
תהלים ושאר כל הדברים כולם ,הוא ישכיל איזו דבקות צריך שתהא? באיזה מקום הוא נמצא? ואיך הוא עולה
מהמקום שבו הוא נמצא ומגיע להשגה שעליה דיבר הנפה"ח?
ואז צורת החיים תהיה באופן שלם ,באופן נכון ,שהוא בונה את כל הקומה כולה :הוא בונה דבקות של מצוות ,הוא
בונה דבקות של יראה ואהבה ,הוא בונה דבקות של דיבור ,דבקות של חכמה ,דבקות של השתוקקות ותקוה,
דבקות של רצון ודבקות בהכרה הפשוטה בבורא יתברך שמו .והוא בונה את הכל! העיקר שבאיתגליא ישאר עיון
הש"ס באופן של התגלות של רצונו יתברך שמו ,אבל הוא בונה את כלל סוגי הדבקויות כולם ,הוא מודע בכל עת
ובכל שעה באיזה סוג של דבקות הוא נמצא ,ועל ידי כך מתקיים בו " -ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם
היום".
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וגם כי היה די לענין הדבקות ,במסכת אחת ,או פרק ,או משנה אחת ,שיעסוק בה כל ימיו בדבקות.
אומר הנפה"ח שאם כל סוגיית עסק התורה ענינה היה דבקות בבורא יתברך שמו ,הרי שהיה די לענין הדבקות
במסכת אחת או פרק אחד או משנה אחת שיעסוק בהם כל ימיו בדבקות.
ראשית ,נחזי אנן במה הדברים אמורים ,כי הרי כפי שנתבאר ישנן כמה מדרגות בדבקות.
והנה מצד הדבקות של אהבה ויראה ,כאשר האדם עוסק במסכת אחת או פרק אחד או משנה אחת ,הרי שאדרבא,
הוא יכול להיות בדבקות גדולה .כדרך המעשה הידוע מר' ישראל סלנטר שחזר לילה שלם על מימרת "מאן דלא
יליף קטלא חייב" ,וכן על זה הדרך במימרות אחרות ,והרי שדייקא חזרה על אותו דבר עצמו יכולה להוליד באדם
דבקות יותר חזקה מכח אהבה או מכח יראה וכדו'.
מצד מדרגת הדבקות מכח דיבורו יתברך שמו שהוא דבק בדבר ה' ,מה לי דבר ה' זה מה לי דבר ה' אחר ,בהיותו
עוסק באותה מסכת באותו פרק או באותה משנה ,הרי שהוא דבוק כסדר בדבר ה'.
יתר על כן ,אם ההתדבקות הינה בחכמתו יתברך שמו ,אז לכאורה גם התעסקות במסכת אחת או פרק אחד או
משנה אחת גם היא דבקות בחכמתו יתברך שמו .אבל בדקות ,מצד המדרגה של דבקות בחכמתו לא סגי שהאדם
יעסוק רק במשנה אחת וכדו' ,מפני שחכמתו יתברך שמו אין לה קץ ,וכאשר הוא עוסק במשנה אחת ,על דרך כלל
הוא לא יכול לגלות שם חכמה אין קץ ,כי הוא יגיע לגבול ושיעור מסויים שהוא לא מוצא בהם יותר נקודת הרחבה,
ולכן נצרכים עוד חלקי תורה לצורך דבקות שלימה בחכמתו יתברך שמו ,שהיא בבחינת "אנת חכים ולאו בחכמה
ידיעא"  -כלומר שאין קץ לחכמתו יתברך.
יתר על כן במדרגה של דבקות מכח הרצון מצידו יתברך שמו ,כאשר האדם עוסק במסכת אחת או פרק אחד או
משנה אחת הרי שיש לו דבקות ברצונו יתברך שמו ,כי זהו דבר הלכה .אבל גם בזה בדקות ,רצונו יתברך שמו אין
לו קץ ,וכל גדרי תורה מגלים את עומק רצונו .הרי שזוהי אמנם דבקות ברצונו אבל לא דבקות שלימה ברצונו.
מצד מדרגת הדבקות באופן של השתוקקות ותקוה ,אם האדם עוסק במסכת אחת או פרק או משנה אחת ,הוא יכול
לבחור לעצמו את אותן מימרות חז"ל )באופן של אגדה זה ברור יותר( שמעוררות בו את התשוקה ואת הדבקות,
והרי שדייקא על ידן יש לו דבקות.
ומדרגת הדבקות כפשוטו בבורא יתברך שמו  -זה למעלה מהכל.
עד כאן אם כן חישבנו בקצרה ממש את צדדי נקודת הנידון :אם האדם יעסוק בפרק אחד או משנה אחת וכדו' כל
ימיו ,האם די בזה להיות בדבקות בבורא אם לאו.
הנפה"ח כותב כאן שלענין הדבקות כן היה די במסכת אחת או פרק אחד או משנה אחת )כפי שנתבאר אולם זה
תלוי באיזה סוגי דבקות עסקינן( ועל זה אומר הנפה"ח ומוכיח שאע"פ כן לא סגי לעסוק במסכת אחת או פרק או
משנה אחת!!
ומהיכן ראייתו של הנפה"ח שלא סגי? -הוא מביא גמ' בסוכה:
ולא כן מצינו לרז"ל )סוכה כח ,(.שאמרו על רבי יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא משנה הלכות ואגדות כו'
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א"כ מוכח ראשית ,שרבי יוחנן בן זכאי כך עשה.
אבל לא כתוב שם בדברי הגמ' להדיא שיש חיוב על כל אדם לעשות כן .ואולי רבי יוחנן בן זכאי עשה את זה מכח
מידת חסידות?! אולי הוא עשה כן מכח שזה שורש נשמתו בעבודה הפרטית שלו כך לעשות! אבל מנ"ל שלכל
אדם ואדם בהכרח סוגיית הדבקות היא באמת לא מסכת אחת או פרק או משנה אחת? על זה עונה הנפה"ח ואומר:
שכאשר נבין מהיכן זה נבע אצל רבי יוחנן בן זכאי ,אפילו אם זה לא ראיה גמורה ,אבל כאשר נבין את סברת הדבר
אז נוכל לדון האם זה ראוי או לא.
והיינו ,כי מהעלותו על לבו תמיד ,כי ֵע ֵדן לא יצא ידי חובת עסק התורה לשמה במה שלמד עד עתה ,לזאת היה שוקד
כל ימיו להוסיף לקח תמיד ,מיום ליום ומשעה לשעה.
הנפה"ח כאן אומר דבר שיש בו יסוד ,וצד מסוים של חידוש ,ונבאר.
כידוע כפי שמסדר שו"ע הגר"ז שישנם שני חלקים במצוות תלמוד תורה ,שתי מצוות נאמרו בעסק התורה :מצוה
ראשונה בתלמוד תורה זוהי המצוה ללמוד תורה ומצוה שניה בתלמוד תורה נקראת ידיעת התורה .והוא אומר שם
נפק"מ לדינא ,כגון באדם שצריך להתעסק לצורך פרנסתו ועוד .אבל לדינא ,ישנם שני חלקים במצות תלמוד תורה:
יש חלק אחד במצות ת"ת שהוא לימוד תורה ויש חלק שני של מצות ת"ת שהוא ידיעת התורה.
והנה כאן אנחנו לא עוסקים רק בסוגיא של לימוד התורה ,אלא עוסק הנפה"ח בעיקר בחלק של ידיעת התורה.
שהרי כאשר אדם לומד מסכת אחת או פרק אחד או משנה אחת אזי קיום של מצות ת"ת יש לו ,משא"כ קיום מצוה
של ידיעת התורה בודאי שנחסר לו כי הוא יודע רק מסכת אחת או פרק אחד או משנה אחת .א"כ הסוגיא
שהנפה"ח אומר שחסרה כאן ,זוהי הסוגיא של ידיעת התורה.
ועתה ,מאיפה שורש המצוה של ידיעת כל התורה כולה?
לכאורה היה אפשר לבאר ,שכשם שיש מצוה ללמוד כך יש מצוה של ידיעה ,והמצוה של ידיעת התורה הינה גדר
בגדרי מצות ת"ת .זו ההגדרה הפשוטה :גדר או שיעור )בלי להיכנס לעומק הדקות השתא( ,זהו חלק מגדרי המצוה
של מצות ת"ת.
אולם הנפה"ח מבאר את יסוד הדין של ידיעת כל התורה כולה מיסוד שונה לגמרי.
"שאמרו על רבי יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ,משנה ,הלכות ואגדות וכו'"  ,כלומר מה היה המחייב שלו לדעת
את כל התורה כולה? מבאר הנפה"ח" :כי מהעלותו על לבו תמיד" ,מה הוא העלה על לבו תמיד? לא שהוא עדיין
לא קיים את מצות ידיעת התורה ולכן כל ימיו היה שוקד להוסיף עוד ועוד ,לא! אלא מכח מה? "כי עדן לא יצא ידי
חובת עסק התורה"!! לא מדין ידיעת התורה כשלעצמה כפשוטו ,אלא מכח מה? "עדן לא יצא ידי חובת עסק
התורה" לכאורה חובת עסק התורה די במסכת אחת פרק או משנה אחת שמקיימים בזה מצות ת"ת.
על זה אומר הנפה"ח " -לא יצא ידי חובת עסק התורה" ,איזה חובה הוא לא יצא?" -לשמה ,במה שלמד עד עתה!!".
אדם שלומד תורה ולא יודע את כל התורה כולה ,מה חסר לו?
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לולא דברי הנפה"ח לכאורה מה חסר לו? -מצות ידיעת התורה .ודאי שגם זה אמת .אבל הנפה"ח מחדש כאן חידוש
עצום :שמי שלומד תורה ולא יודע את כל התורה כולה ,מה חסר לו? -חסר לו ב"לשמה!!" ,שזו סוגייתינו כאן בפרק
ב' ולהלן.
מדיני הלשמה שבתורה ,האדם צריך לדעת את כל התורה כולה .יש מה שהוא צריך ללמוד תורה ויש מה שהוא
צריך לדעת תורה מדין ידיעת תורה כשלעצמה ,ויש מחייב שלישי שהוא מחייב של לשמה ,ובכלל הלשמה כולל
בתוכו שהוא ידע את כל התורה כולה!
מהיכן הלשמה מחייב את ידיעת כל התורה כולה?
אם זה שיעור במצוה ,גדר במצוה לדעת את כל התורה כולה ,כמו שלולב יש לו דינים כמה טפחים שיהיה ,הדס
כמה טפחים שיהיה ,גם יש שיעור במצות ת"ת  -ידיעת כל התורה כולה ,זה שיעור במצוה.
אבל אם זו סוגיא של לשמה ,כמו שנתבאר כאן בדברי הנפה"ח ,איך לשמה מגדיר את הדבר שהוא מחוייב ולפיכך
רוצה לדעת את כל התורה כולה? איפה זה מונח בלשמה?
כאן מונחת הבנה עמוקה מאד מה הגדר של לשמה .אם הנפה"ח הוציא את ידיעת כל התורה כולה מדין של לשמה,
כלומר ,הנפה"ח מגדיר לנו כאן עומק מהי ההגדרה של לשמה.
מיד להלן בתחילת פרק ג' ,מביא הנפה"ח את דברי הרא"ש מה ההגדרה של לשמה ,וז"ל שם" :לשמו של הקב"ה
שפעל הכל למענהו )  -זה במצוה ,אבל בתורה ( -דבר בהן לשמן ,כל דיבורך ומשאך בדברי תורה יהיו לשם התורה,
)מה זה לשם התורה?  ( -כגון לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול ולא לקנטר ולהתגאות" עכ"ל.
מהו א"כ הצד החיובי של הלשמה? "כגון לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול" .זהו רק 'כגון' ,אבל מהו ה'כגון'? לידע
ולהבין וכו' .מהו "לידע" כפשוטו? לולא דברי הנפה"ח מה היינו אומרים מהו ה"לידע"? שצריכים ללמוד לדעת.
אבל הנפה"ח אומר :לא! הכגון לידע כולל בתוכו את ידיעת כל התורה כולה ,זה הכגון לידע ,דיני המצוה של ת"ת
מדין הלשמה שבה היא תובעת מהאדם לדעת את כל התורה כולה.
יסוד הנפה"ח  -לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה .אז בדקות המתוך
שלא לשמה כלומר ע"מ לדעת רק את החלק הזה ,יבוא לשמה להשגה לדעת את כל התורה כולה.
אבל עדיין צריך להבין מאיפה השורש של ידיעת כל התורה כולה מדין לשמה?
ראשית על דרך רמז ולאחר מכן בהבנה" :לשמה"  -אותיות "השלם"" ,לשם"  -אותיות "שלם" .אבל זוהי הגדרה
במהות ענין הלשמה.
לשמה ענינו שאני רוצה להשיג את הדבר לשמו של הדבר עצמו .לשמו ,בתחילה לשמו מתבטא בזה שאני רוצה
להשיג את הדבר ,אבל יתר על כן  -לשם הדבר עצמו.
תורת ה' תמימה  -היא שלימה ,היא אחת .והלשמה של התורה זה להשיג את כל התורה כולה .זו מציאות גילוי
התורה ,ידיעת כל התורה כולה זה לא שיעור במצות ת"ת ,אלא מציאותה של תורה היא מציאות אחת  -תורת ה'
תמימה  -שלימה ,והעסק בתורה לשמה ענינו  -לשם המהות של התורה .והמהות של התורה היא כזו שספר תורה
שחסרה בו אות אחת פסול! זוהי הגדרה לדינא ,אבל זהו גילוי על מעמקי התורה ,שכל החפצא של התורה היא
חפצא של מציאות של שלימות.
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לשמה -כלומר שהאדם רוצה דבר שלם ,לשמה  -השלם ,זהו הלשמה.
ואדם שסגי לו במעט ידיעת התורה ,אומר הנפה"ח ,במה חסר לו?  -חסר לו בלשמה! ק"ו אם הוא לומד רק מסכת
אחת פרק או משנה אחת ,ודאי שהוא רחוק לגמרי מהלשמה ,אבל גם אם סגי לו בתרי סדרים וכדו' ,או בידיעה
מועטת אז במה חסר לו? הוא לא עוסק לשם התורה עצמה .התורה ,המהות שלה היא שלימות .ואם המהות שלה
שלימות ,אז מי שעוסק לשם התורה עצמה אז מתחייב מכך שהוא עוסק לשם השגת השלימות שבה ,כי זוהי כל
מהותה!
מכאן נובע עומק תביעת הנפש של מבקשי השלימות של המסילת ישרים.
מבקשי שלימות התורה  -תורה מביאה לידי זהירות ,לידי זריזות ,לידי נקיות וכו' מה כוונת הדבר "תורה"? מבקשי
השלימות הם הם מבקשים תורה .ואם אדם לא מבקש שלימות ,אז הוא יכול להניח בדעתו :איך תובעים ממנו
להיות מלאך? איך תובעים ממנו להיות שרף? ירידת הדורות היכן שהוא נמצא ,ועוד ועוד לשונות ממיני לשונות.
אבל האמת ,אם האדם באמת רוצה תורה אז הוא רוצה שלימות ,ואם הוא לא רוצה שלימות אז הוא לא רוצה
בעומק את התורה האמיתית.
כאשר מבינים מה שמבואר כאן בנפה"ח אז האדם מקבל מהפך בכל התפיסה שלו ביחס לתורה .השגת תורה באמת
היא מציאות של תורה ,ומציאותה של תורה היא מציאות השלימות .מצוות יכולות להיות לפרקים הרי אין אדם
שמחוייב בכל המצוות ,אם הוא מלך הוא לא כהן ,ואם הוא כהן הוא לא מלך והוא לא מחזיר גרושתו ועוד ועוד
ועוד .אי אפשר שיהיה באדם אחד את כל המצוות כולן ,זה יסוד של פרקים ,זה יסוד של חלקים ,משא"כ תורה ,כל
יסודה :ישמח משה במתנת חלקו ,את כל התורה כולה ,כל מה שעתיד תלמיד ותיק לחדש נאמר למשה מסיני ,כי
היא הכל!
מי שתתעורר בנפשו תשוקת בקשת השלימות אזי תתעורר בו תביעת הלשמה שבנפש .ומי שלא תתעורר בו
תשוקת בקשת השלימות ,כלומר שאור הלשמה אצלו עדיין כבוי או מכוסה.
זהו בירור מאד ברור כיצד האדם רואה אם הוא שייך למדרגה של לשמה.
ודאי שיש בני אדם שרוצים שלימות מכח תביעת הדמיונות שבנפש שזו סוגיא לעצמה ,אבל אם כח בקשת
השלימות נתבע מהאדם – "מבקשי השלימות" ,כלשון הרמח"ל בתחילת המס"י ,זוהי המדרגה העליונה ,ואז נקרא
שיש לו ניצוץ של לשמה אמיתי בנפש.
אם האדם נוח לו לצאת מן העולם בלי ידיעת כל התורה כולה ,המשמעות היא שאור הלשמה שלו נעלם ,הוא בלתי
גלוי .להגיע לאותה שלימות ,זוהי עוד סוגיא ,אבל שיתקיים המתוך שלא לשמה בא לשמה נצרך שמתחילתו יהיה
ניצוץ של לשמה כמו שאומר הגר"א ,כלומר שתתעורר בעומק נפש האדם תביעת השלימות של הלשמה.
הדברים הם רחבים ,עמוקים וצריכים הרבה התבוננות בנפש על מנת ראשית להבין אותם ,להשיב אותם ללב זוהי
עוד מדרגה .אבל היסוד כשלעצמו צריך ליצור אצל האדם שינוי במעמקים שלו ,שיעורר את תביעת השלימות
בנפש ,שזו תהיה התשוקה  -ללשמה .ויה"ר שנזכה בעזר ה' להתחבר לתשוקה הזו ולהשיג אותה כל אחד לפי
ערכו.
13
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ובמשלי רבתא פ"י" :אמר רבי ישמעאל בא וראה כמה קשה יום הדין ,שעתיד הקב"ה לדון את כל העולם כולו כו' .בא
מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה ,הקב"ה הופך את פניו ממנו ומצירי גיהנם מתגברין בו כו' ,והם נוטלין אותו
ומשליכין אותו לגיהנם .בא מי שיש בידו שני סדרין או שלשה ,הקב"ה אומר לו :בני! כל ההלכות למה לא שנית
אותם כו' .בא מי שיש בידו הלכות ,אומר לו :בני! תורת כהנים למה לא שנית שיש בו כו' .בא מי שיש בידו תורת
כהנים ,הקב"ה אומר לו :בני! חמישה חומשי תורה למה לא שנית שיש בהם קריאת שמע ,תפילין ,ומזוזה .בא מי
שיש בידו חמישה חומשי תורה ,אומר לו הקב"ה :למה לא למדת הגדה כו' .בא מי שיש בידו הגדה ,הקב"ה אומר לו:
תלמוד למה לא למדת כו' .בא מי שיש בידו תלמוד ,הקב"ה אומר לו :בני! הואיל ונתעסקת בתלמוד ,צפית במרכבה
כו' כסא כבודי האיך הוא עומד כו' ,חשמל היאך הוא עומד כו' ,ובכמה פנים הוא מתהפך" וכו' ,עיין שם באורך.
רבים הם הפרטים שאפשר לעמוד עליהם בדברי חז"ל הללו .אך ראשית ,חז"ל סידרו כאן את סדר הלימוד:
מתחילה סדר של מקרא ,משנה שני סדרין או שלשה ,הלכות ,תורת כהנים ,חמישה חומשי תורה ,הגדה ,הואיל
ונתעסקת בתלמוד ,צפית במרכבה ,ועוד ועוד ריבוי של דברים.
אבל לא נצא מהמכוון שלצרכו הביא הנפה"ח את דברי חז"ל הללו במשלי רבתי .שלכאורה כוונתו להביא ראיה
שאין די ללמוד "מסכת אחת או פרק או משנה אחת" ,אלא צריך לדעת את כל התורה כולה.
והיינו משום שמדברי רבי יוחנן בן זכאי שנתבארו לעיל ,היה מקום לומר כפי שחודד שאולי זו היתה הנהגה פרטית
של רבי יוחנן בן זכאי ,אבל זה לא נתבע כך מכל אדם ואדם שיידע את כל התורה כולה .לצורך כך מביא הנפה"ח
את דברי חז"ל שרואים שהאדם מחוייב ,ומחוייב דייקא לדעת את כל התורה כולה .שהרי כאן נאמר" ,בא וראה כמה
קשה יום הדין" .ויתר על כן עוד נאמר" :מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה מיצירי גיהנם מתגברין בו ומענישין
אותו" ,והרי שמחוייב הדבר שהאדם יידע את כל התורה כולה .וא"כ זו לא הנהגה פרטית או מילתא דחסידותא של
רבי יוחנן בן זכאי מה שלא הניח מקרא ,משנה ,הלכות ואגדות וכו' ,אלא מבואר שכל אדם ואדם צריך לדעת את כל
התורה כולה.
אבל צריך להבין בעומק :האם בפועל כל אדם יכול לדעת את כל התורה כולה?
אין הכרח שכל אדם יכול לדעת את כל התורה כולה ,איש לפי ערכו ,לפי כוחותיו .אבל התביעה מהאדם היא
שתהיה לו את ההשתוקקות ,את הרצון ,את החיפוש ואת היגיעה לנסות לדעת את כל התורה כולה.
וכל זאת למה? אם הוא אינו יכול לדעת את כל התורה כולה ,מה יועיל רצונו? ובכן יש בזה כמה פנים ,אבל הפנים
שנתבארו בדברי הנפה"ח הם כי יסוד מדרגת הלשמה הוא כח של תביעת השלימות בנפש  -מבקשי השלימות .כמו
שנתחדד לעיל בשיעור הקודם שעומק נקודת הנשמה תובעת שלימות ,ולכן המדרגה הפנימית של עבודת האדם
היא תובעת דבר שלם ,ולשמה במדרגת תורה ענינה  -תביעת האדם להשיג את הדבר בשלמותו! גם אם הוא לא
יכול להשיג את הדבר בשלמותו ,אם אין לו את הרצון ואת ההשתוקקות ואת היגיעה לכוון לכך ,הרי שבעומק חסר
לו את שורש הארת הלשמה.
מי שזוכה לדעת את כל התורה כולה הוא במדרגת לשמה .אבל על מנת שהאדם יהיה לכל הפחות מחובר למדרגת
הלשמה אזי מוכרח שיהיה באדם את עומק התביעה לדעת את כל התורה כולה! אבל אם אין לו כזה רצון ,אם אין

 | 47ספר נפש החיים שער ד'

לו כזו תשוקה ,או שהיו לו תשוקה ורצון אלא שחל היאוש על גבם ,הרי שמדרגת הלשמה שענינה שלימות ,נעתקה
ממדרגת נפשו.
ואפילו אם נראה לאדם שיש חלקים בחיים שבהם הוא כן תובע מעצמו שלימות ,כגון  -בדין ,בהנהגה ,במידות או
בשאר כל הדברים כולם ,אבל רק בידיעת התורה הוא לא תובע מעצמו שלימות ,הרי שעל כרחך ששורש האור של
הלשמה שמכוחו נובע מדרגת תביעת השלימות אינו קיים אצלו ,אלא שהוא תובע שלימות חלקית בענין מסוים,
אבל אין לו את שורש המציאות של תביעת השלימות שנמצאת בשורש שהיא מדרגת תורה.
להבין יתר על כן.
ישנן שתי בחינות במדרגת תורה :האחת היא מדרגה של תורה שנקראת ידיעת כל התורה כולה" ,אפילו כולנו
חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את כל התורה כולה" ,לשון הגמ' הידועה במנחות "אני הוא שלמדתי את כל
התורה כולה ,מה הוא שאלמד חכמה יוונית?" ,הרי שזוהי מדרגת ידיעת כל התורה כולה .אבל בעומק יותר ,קיימת
מדרגה נוספת בתורה שעליה נאמר " -ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים".
יש בחינה בתורה שזו ידיעת כל התורה כולה בבחינת העסק בדברי חז"ל במה שכתבו להדיא .אבל מצד גדר של
תורה שבעל פה – בינה  -מבין דבר מתוך דבר ,על החלק הזה נאמר ,ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים.
בעומק ,אלו הם שני שורשים של שני כוחות בנפש :יש כח אחד בנפש שהאדם תובע שלימות  -ידיעת כל התורה
כולה ,ויש כח שני בנפש שהוא אין סוף ,שמצד כך אין סוף לדברי תורה  -ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים .אלו
הם שני עומקים עמוקים עד למאד של חיבור האדם לתורה .מחד צריך שיהיה חיבור האדם לתורה מכח המדרגה
של כל התורה כולה וזהו כח השלימות שבנפש ,הלשמה שבנפש ,שתובע ידיעת כל התורה כולה .אבל הצד השני
של המטבע והוא עמוק עמוק בנפש והוא שהאדם תובע אין סוף ,עוד ,עוד ועוד  ,דבר בלי קץ .מהמקום העמוק
הזה בנפש הוא מתחבר לתורה שהיא ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים .ומהמקום העמוק הזה בנפש הוא מתחבר
אליו יתברך שמו שאין לו סוף ,אין לו קץ ואין לו תכלית.
מחד גיסא ,מהכח של השלימות הוא מתחבר לבורא שהוא שלם בכל מיני שלמויות  ,והוא מתחבר לתורה לכל
התורה כולה דייקא ומאידך גיסא ,מהכח של האין סוף ,הוא מתחבר לתורה של ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים,
והוא מתחבר אליו יתברך שמו שאין לו סוף.
אדם שמבקש לחיות חיי פנים ,לגעת במעמקי התורה ,שזה מה שלומד כאן הנפה"ח )הדרך תתבאר בעזר ה' לקמן
מפרק ו'( אבל להיכן האדם צריך להגיע? הוא צריך להגיע לשורש של שני החיבורים העמוקים הללו לקוב"ה
ותורתו.
ואז תביעת האדם לדעת את התורה ,עומדת אצלו בשני כוחות :מחד יש לו תביעה של שלימות בתורה ,ומאידך יש
לו תביעה של אין סוף בתורה .כאשר האדם מחובר בשני החלקים הללו למדרגת תורה ,זהו עומק החיבור המוחלט
למעמקי התורה.
כל זמן ששני החיבורים הללו אינם באיתגליא בנפש :תביעה בפועל לשלימות התורה ,ותביעה בפועל לאין סוף
באופן שאין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא ,אין לאדם חיבור שלם לתורה ,רק כאשר יש לאדם את
החלקים הללו גם יחד ,זהו עומק החיבור של האדם ,וזו שלימות מדרגת הלשמה.
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ומסתברא נמי הכי  -וממשיך הנפה"ח ואומר ,שגם יש סברא לדבר שהאופן להגיע לדבקות בעסק בדברי תורה הוא
לא באופן של מסכת אחת או פרק או משנה אחת ,אלא העסק הוא ידיעת כל התורה כולה ,לא באופן של דבקות
בבורא לפי החלקים שנתבארו לעיל.
מה הראיה שבדבר?
שהרי כמה הלכות מרובות יש בש"ס ,שבעת אשר האדם עוסק בהם ,הוא צריך לעיין ולהעמיק מחשבתו ושכלו
בעניני הגשמיות שבהם ,כגון קינין ופתחי נידה שהן הן גופי הלכות ,או המשא ומתן בש"ס ,וכללי דיני מיגו של
רמאות שהיה הרמאי יכול לטעון ,וכמעט בלתי אפשר)!( שיהא אצלו אז גם הדבקות בשלמות כראוי.
מונחים כאן בדברי הנפה"ח הללו שתי נקודות:
ראשית כהמשך לדברים שנתבארו לעיל ,שמא תאמר שרבי יוחנן בן זכאי עשה את הדבר ממידת חסידות ,אומר
הנפש החיים שזו לא חסידות גמורה .כי אם העבודה היא תורה מתוך דבקות ,אם הוא מרבה תורה הוא גורם לכך
שיש ריבוי תורה ומיעוט דבקות ,הרי שזה חסידות לצד אחד.
אבל יתר על כן ,לעומק נקודת נידון הסוגיא ,אומר הנפה"ח:
יש מצוה של ידיעת כל התורה כולה ,וכל התורה כולה כוללת בתוכה חלקים רבים שצריך לעיין בהם "להעמיק
מחשבתו ושכלו בעניני הגשמיות שבהם" ,כלומר יש חלקים בתורה שעיון המחשבה והשכל הוא לא בעניני
הגשמיות ,ובהם יותר קל וקרוב לאדם להיות בדבקות בזמן שהוא עוסק באותם דברים ,אבל יש חלק גדול מהדברי
תורה ,שהעסק בהם הוא ענין של גשמיות ,ואין העבודה של לימוד תורה רק באופן של למיגרס אלא באופן שצריך
לעיין ולהעמיק מחשבתו ושכלו ,וכיון שהוא מעמיק מחשבתו ושכלו בעניני הגשמיות שבהם ,כמעט בלתי אפשר
שיהא אצלו אז גם הדבקות בשלימות כראוי .ואם תאמר שכל ענינו של עסק התורה הוא דבקות ,יש כאן תרתי
דסתרי כי מחד צריך לעסוק בתורה בדבקות ומאידך האדם צריך לעסוק בעניני הגשמיות שבהם .אלא על כרחך
אומר הנפה"ח :שמסתברא מילתא הדבר ,שלא זו ההבחנה של דבקות כאשר האדם עוסק בדברי תורה .אלא ענינה
של דבקות בתורה כמו שנתבאר היא שהאדם צריך להיות מחובר ל'שלימות' של מדרגת התורה בשעה שהוא עוסק
בדברי תורה!
אבל צריך להבין עמוק.
אדם שהוא שלם בקדושתו יתברך שמו ,שזוהי תכלית המכוון ותכלית היצירה ושאיפת עומק נשמתם של ישראל,
צריך שתהיה לו דבקות בבורא וצריך שתהיה לו דבקות בתורה.
ובשעה שהוא עוסק בדברי תורה ,צריך שיהא דבוק בדברי תורה שבהם הוא עוסק ,אבל נצרך גם שהוא לא יתנתק
לגמרי משורש הדבקות שלו בבורא יתברך שמו .כמו שיאריך הנפש החיים בעצמו לקמן )בפרק ז'(.
ישאל השואל :בשעה שהאדם עוסק בכל עניני המשא ומתן בש"ס ,כמה השיעור של העסק שהוא יכול לעסוק בהם
בעמל ויגיעה ועיון? תשובה לדבר :עד כמה שלכשיקום מן הספר עדיין יהיה לו חיבור לבורא יתברך שמו .אבל אם
כאשר הוא יקום מן הספר ,ובלשון הנפה"ח לקמן )בפ"ז( כבה יראת ה' מלבבו ,אז הוא צריך עכשיו להפסיק ולחזור
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לדבקות בבורא .צריך להבין שאם כאשר הוא מעמיק ועוסק באותו דבר הוא יאבד את הדבקות בבורא ,וק"ו אם
מעיקרא אין לו דבקות בבורא והוא עוסק רק בדבקות בתורה ,לא זו צורת תכלית החיים.
אבל אם האדם זכה שיש לו הכרה ודבקות בבורא ,והוא זכה שיש לו הכרה ודבקות בתורה ,עכשיו הוא צריך לעיין
ולהעמיק מחשבתו בעניני הגשמיות שבתורה ,כמה השיעור שהוא יכול לעסוק באותו דבר? כל זמן שברגע שהוא
יפסיק ללמוד הוא יוכל לחזור לדבקותו בבורא ,זהו השיעור של ההתעסקות שלו בעומקה של תורה .אבל אם לא,
אומר הנפה"ח לקמן )בפ"ז( :הוא צריך להפסיק עכשיו מהלימוד ולעסוק ביראת ה' בחזרה ,לעורר בחזרה את מקום
החיבור שלו לבוראו.
זה לא נאמר לרוב בני האדם .ומדוע? כי רוב בני האדם אין להם כלל דבקות בבורא ולכן העסק בתורה לא מפסיק
אצלם את הדבקות בבורא כי אין להם את זה.
אבל למי שכן יש דבקות בבורא ,ואם הוא יעסוק בתורה הוא יאבד את הדבקות בבורא ,הרי ששיעור עסק התורה
צריך להיות עם הפסק ,שלא יכבה יראת ה' בלבבו ולכשיקום מן הספר הוא יוכל לחזור בחזרה למדרגת הדבקות
בבורא ,וחוזר חלילה כסדר.
צורת החיים הפנימית היא :שבשעה שהאדם לא נמצא בעסק דברי תורה מכל סיבה שלא תהא ,או כי הוא נמצא
במקומות המטונפים ,או בט' באב ,או בכל זמן שלא יהא ומכל סיבה שלא תהא אז יש לו דבקות פשוטה בבורא.
וכשהוא עוסק בדברי תורה הוא דבוק בדברי תורה ,ומעיין עד עומק העיון הדק שהוא יכול להגיע ,אבל הני מילי,
בתנאי שהוא לא מאבד את הקשר למציאות הבורא יתברך שמו.
זו צורה הפוכה לגמרי ממה שרוב בני האדם מכירים בצורת החיים .וזה מחמת שרוב בני האדם לא מכירים דבקות
בבורא ,ולכן עסק התורה לא מבדיל אותם מדבקות בבורא כי הם מעיקרא לא שם.
אבל לאותם יחידים שזכו להכיר ולהרגיש את מציאותו יתברך שמו ,אז צורת העסק בתורה מקבלת את הפנים
העמוקות שעל זה נתייסד שער ד' בנפה"ח  -חיבור מתמיד אליו יתברך שמו ולתורתו ,בשעת עסק התורה הוא
מחובר לתורה בעומק העיון ,אבל בשיעור שלא יכבה יראת ה' מלבבו שיוכל לחזור לדבקות בבורא ,וחוזר חלילה
כל הזמן.
בזמן שהוא עוסק בדברי תורה ,הוא יכול ורשאי ,ויתר על כן ,כמעט בלתי אפשרי שהוא מוכרח להתנתק
מהמחשבה של מציאות הבורא יתברך שמו! אבל רק לזמן ,ולא שזה יפעל ניתוק בנפש! לאותו זמן הוא מתנתק,
באופן שחוזר לתלמודו מיד ,מעין אותו דבר ,הוא חוזר לבוראו מיד!
זוהי הצורה השלימה של העסק בדברי תורה ,מתוך היקף שלם של חיים של חיבור להקב"ה ולתורתו.

פרק ג'
14
אבל האמת כי ענין "לשמה" פירוש" :לשם התורה".
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כפי שנתבאר לעיל ,ויתבאר עוד בעזר ה' במפורש להלן בדברי הנפה"ח )בפרק ו'( ,במדרגות ה"לשמה" ,יש "לשמה
 לשם הקב"ה" ,ויש "לשמה  -לשם התורה" .בפירקין כאן ,הנפה"ח מסביר את המדרגה של ה"לשמה  -לשםהתורה".
גם במדרגת ה"לשמה  -לשם התורה" עצמה ,ישנן מדרגות רבות ,והנפה"ח כאן נוקט את המדרגות העליונות
והגבוהות.
ראשית ,בסוד "סוף מעשה במחשבה תחילה"  -האדם צריך לדעת את האחרית ,את המדרגה העליונה ויחד עם זאת
צריך להבין שב'למעשה' סדר העבודה יהיה שונה כמו שיתבאר להלן.
הנפה"ח מבאר ,ראשית ,באופן של "וידעת היום" מה הן המדרגות העליונות של ה"לשמה".
והענין ,כמו שפירש הרא"ש ז"ל על מאמר רבי אלעזר ברבי צדוק )נדרים ס"ב(" :עשה דברים לשם פעלן" – לשמו של
הקב"ה שפעל הכל למענהו" ,ודבר בהן לשמן" – כל דבורך ומשאך בדברי תורה יהיה לשם התורה.
ראשית נתבאר בדברי הרא"ש :ש"כל דבורך ומשאך בדברי תורה יהיה לשם התורה" .הרי שלא נאמר "דבורך
ומשאך בדברי תורה" גרידא ,אלא להדיא נאמר בדברי הרא"ש" :כל דבורך ומשאך בדברי תורה יהיה לשם התורה",
זוהי המדרגה ה'שלימה' של ה'לשמה' :שכל הדיבורים יהיו  -לשם התורה!
ומה הוא ה"לשמה"? -ממשיך הרא"ש ומבאר:
"כגון  -לידע ,ולהבין ,ולהוסיף לקח ופלפול ,ולא לקנטר ולהתגאות" ,עכ"ל.
נתבאר א"כ בדברי הרא"ש ,שמדרגת "לשמה  -לשם התורה" ענינה" :כגון  -לידע ,ולהבין ,ולהוסיף לקח ופלפול".
וביאור עומק דברי הרא"ש על פי מה שנתבאר לעיל:
ישנן כמה מדרגות בלשמה ,ושתי המדרגות העליונות ענינן :האחת ,לשמה מלשון שלימות ,ומצד כך יש מצוה של
ידיעת כל התורה כולה וזהו הכגון לידע שבדברי הרא"ש והשניה  -שמתגלה בתורה "ארוכה מארץ מידה ורחבה
מיני ים"  -זה הכח בתורה שהתורה היא כביכול אין סוף ,אין לה קץ ואין לה גבול .ומכח כך הלהבין ולהוסיף לקח
ופלפול שבדברי הרא"ש ,כשה"להבין" הוא הממוצע כדי שיהיה אפשר להוסיף לקח ופלפול ,כי אם האדם לא הבין
הוא לא יכול להוסיף לקח ופלפול ,ותוספת הלקח והפלפול היא מכח ה"ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים"
שבתורה ,זה מכח הגילוי שהתורה אין לה קץ ואין לה שיעור.
א"כ נתבאר שבמעמקי חיבור האדם לדברי תורה ב"לשמה" הגמור של "לשם תורה" מוגדרים שני החלקים הללו.
מכאן ולתתא ,ישנן עוד הרבה מדרגות בלשמה של תורה .אבל בשורשי החיבור של האדם להשגה בתורה ,צריך
בירור בשני החלקים הללו .ובירור זה הוא דק מאד מאד מאד בקומת נפשו של האדם :א .האם יש לו תביעה לדעת
את כל התורה כולה? ואז מכח כך יש לו התנוצצות של הארת לשמה .ב .האם יש לו תביעה בנפש להוסיף לקח
ופלפול מכח כך שהתורה אין לה קץ ואין לה גבול? או שתביעה זו נובעת מתכונת החידוש בנפשו וא"כ ,אם הוא
היה עוסק בעניני עוה"ז הוא גם היה מחפש חידושים ,כמו כן גם כאשר הוא עוסק בתורה הוא מחפש חידושים וזהו
לא עומק סוגיית דברי הרא"ש בלהוסיף לקח ופלפול .עומק הבירור של הלשמה בלהוסיף לקח ופלפול זה האם
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האדם משכיל ,מכיר ומרגיש שהתורה אין לה קץ ואין לה שיעור והוא רוצה להתחבר לאין קץ ולאין שיעור שלה
ומכח זה הוא מוסיף לקח ופלפול.
נתבונן בפעולת נפשו של האדם כאשר מתוך לימוד בעיון בתורה הוא מגלה שהתורה ארוכה מארץ מידה ורחבה
מיני ים .ובכן יש בני אדם שזה פועל אצלם בנפש כך ש"מיד הוא נרתע לאחוריו" )רמב"ם הל' יסוה"ת ב ,ב( ,כיון
שהוא מכיר שהתורה היא ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים וא"כ לעולם הוא לא יוכל להשיג את כל מהלכי
הסוגיא לעמקם ,לארכם ולרחבם בכל צד שלא יהא ,אז הוא מרגיש שתמיד הוא ישאר חסר ,ועל ידי כן נעשית
דעתו שפלה וקלה.
ויש מי שמכח ההכרה שהתורה ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים ואין לה סוף ,מתעוררת בו נקודת הלשמה שבנפש
ואז זה פועל בדיוק הפוך כך שמתעוררת בו תכונת הלהוסיף לקח ופלפול מצד הלשמה שבנפש דייקא ואז הוא
רוצה להתחבר לאין סוף הזה והרצון הזה יוצר לו תשוקה להתחבר.
צריכים להבין את הדברים בהשכלה ולהבין אותם בכוחות קומת נפשו של אדם.
אדם שלא מתבונן ,אז די לו אם בכל סוגיא הוא יוצא עם מהלך אחד ,אדרבא ,הוא מצמצם את עצמו וזה המהלך
שיש לו וזה נותן לו את יישוב הדעת .בן אדם שיש לו יותר רוחב ,אז הוא מוכן לפתוח את עצמו לראות עוד פנים
ועוד פנים ,עוד חידוש ועוד חידוש ,הוא תמיד פתוח להוסיף עוד לקח ופלפול ,אבל אז צריך לברר מכח מה נובע
הלהוסיף עוד לקח ופלפול? כי תהיה לו יותר בהירות ,כי יש לו תשוקה של חידוש בנפש ,או כי הוא מחפש תורה
שכל ענינה שאין לה קץ ואין לה גבול?!
כאשר אדם מסיים כל סוגיא ,בכל זמן שלא יהא ,בין מסיבתו ,בין מסיבות חיצוניות עם איזו הכרה הוא יוצא מעומק
הסוגיא? האם הכרה שהוא הבין את הכל ורק פה ושם חסר לו בבירור ,או שבעצם הסוגיא ,ככל סוגיא של תורה,
היא ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים ואין לה קץ והוא למד את חלקו לפי כוחו השתא בלבד.
מי שלא מתעוררת אצלו תשוקת הלשמה שבנפש מצד כח החידוש של הארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים זה
יוצר לו החלשה בנפש כי את עיקר הדבר הוא לא השיג ,רק את אפס קצהו ,ואם כן הוא מרגיש שלא עלה בידו
מאומה מכל הסוגיא והוא מרגיש שפל שבשפלים .הוא צריך ניחום אבלים שהקב"ה לא תובע בדור בתראה מכל
אחד ואחד אלא לפי כוחותיו שיש לו וכד'.
אבל כאשר מתעוררת אצלו תשוקת הלשמה שבנפש) ,ביחס לחלק השני של כח האין סוף של ארוכה מארץ מידה
ורחבה מיני ים( ,אז כשהוא פותח את הסוגיא והוא רואה שהיסודות והפרטים ,הכל רב עד למאד ,זה לא יוצר אצלו
חולשה אלא להיפך ,זה יוצר אצלו הכרה בגדלות התורה ,וזה גופא מעורר בו את התשוקה לחיבור של תורה לדבר
שהוא בלי גבול!!
צריך להבין את עומק הנקודה.
האדם זהו הדבר הגדול שבענקים .אין לך בריה יותר גדולה באיכותה בבריאה מצורת אדם )ובעומק זהו גם בכמות(.
אבל למעלה מכך  -יש תורה שהיא יותר גדולה  -ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים .ולמעלה מכך יש דבר עוד יותר
גדול  -הוא יתברך שאין לו סוף ,אין לו קץ ואין לו תכלית.
כשהאדם מתחבר לבורא  -ברור לו שהוא מתחבר לדבר שהוא בלי קץ ובלי גבול ,למעלה מכל שיעור .אבל
כשהאדם מתחבר לתורה ,לאיזו תורה הוא מתחבר? לתורה שדומה לאדם שהוא אדם הגדול בענקים אבל יש לו
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גבול ,או שהוא מתחבר לתורה שהיא קוב"ה ואורייתא חד ,שאין לה קץ אין לה שיעור ואין לה מידה .לאיזו תורה
הוא מתחבר?
קוב"ה ואורייתא וישראל חד ,אז במידה מסוימת האורייתא דומה לישראל שכביכול עדיין בעלי שיעור וגבול ,אבל
מאידך היא דומה לקוב"ה שאין לה קץ ואין לה סוף.
כשהאדם מתחבר לעומקה של תורה מכח מה הוא מתחבר? האם מהמקום שהוא רוצה שיצאו לו דברים ברורים
והוא רוצה להגיע לקצה וגבול ,או שהוא רוצה להתחבר למעמקי התורה של ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים.
הרצון הזה להתחבר למעמקי התורה זו עדיין לא ידיעה ,זוהי תחילתה של ידיעה אבל זוהי ההכרה בכח עומק
נשמתו של האדם ,שמי שזוכה אז נשמתו מתעוררת ויוצאת מהכח לפועל!!
ואז דייקא ככל שהאדם לומד סוגיא ,ושואלים אותו שאלה והוא לא יודע ,כך הוא רואה שיש כאן עוד דברים
נעלמים יותר ,והוא רואה שאפשר לפתוח את עומק הסוגיא בפנים רבות יותר ,והוא רואה שמה שהוא עמד עליו
הוא רק אפס קצהו ,אבל כל זה אינו מחליש את דעתו ,זה רק מעורר בו את התשוקה לחיבור עמוק יותר ויותר
לתורה שהיא במדרגה של ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים.
הדברים הללו נאמרים בכלל ,ונאמרים בפרט בבית מדרש שלומדים בעיון איש לפי ערכו איש לפי מעללו ,ומנסים
תמיד לפתוח את הסוגיא עוד ועוד ועוד ,וכל מה שפתחנו את הסוגיא אינו אלא כטיפה מן הים ,כמובן שלחלק זה
נראה הרבה מעבר לכוחותיהם ,אבל זהו עומק החיבור לתורה של ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים.
זהו עומק חיבור לתורה למדרגה של הלשמה שבה ,שהאדם מכיר שמה שנראה לו שהוא למד סוגיא ,והוא אוחז
בסוף הסוגיא ,ונראה לו שפחות או יותר הוא עמד על נקודות הדברים ,פתאום כהרף עין הוא רואה שיש נקודות
שורשיות ויסודיות ,ואולי אפילו על יסודות הסוגיא הוא עדיין לא זכה כלל לעמוד ,אז כמובן שבתחילה זה יוצר
לאדם את החלישות שהוזכר ,אבל כאשר האדם בוקע לפנים שלו  -הוא בוקע לחיפוש תורה באמת לשמה!
אז ככל שהוא למד סוגיא יותר ,והוא מגיע למקום שמראים לו שכמעט הוא לא קלט כלום ,על אף שלכאורה במבט
הראשון והשני והשלישי והרביעי הוא עמל ויגע הרבה ,אבל במבט נוסף הוא רואה שיסודות גמורים הוא עדיין לא
עמד עליהם ,פרטי דינים יסודיים שלפי זה מולידים סברות נוספות ,ולא רק עוד פרטים ,אלא הסתכלות שורשית
אחרת על כל הסוגיא ,זה לא מחליש את דעתו ,זה מעורר בו את עומק התשוקה וההכרה לאיזו תורה הוא מתחבר!!
בחיצוניות התורה יש מצוה של ידיעת כל התורה כולה" ,אני שלמדתי את כל התורה כולה" )מנחות צט ,(:אבל
בפנימיות התורה זהו כח שאין לו קץ ,זהו כח שאין לו שיעור ,זהו כח שאין לו גבול.
מי שלא מגלה את עומק הכח הזה בנפש הוא יכול להשיג את מדרגת ה"לשמה" בתורה במדרגות נמוכות יותר!! אבל
כשמדבר הנפה"ח כאן מעומק דברי הרא"ש שנאמר "דבר בהם לשמן  -כגון לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול",
הוא מגיע לנקודה של הלהוסיף לקח ופלפול מכח המדרגה של תשוקת הנפש של דבר שאין לו קץ ואין לו גבול.
כנגד אותן כוחות בנפשו של אדם ,יש את ה"לקנטר ולהתגאות" .לקנטר  -זה להקטין כל דבר' ,קנטר' זהו אותו
לשון של 'הקטנה' ,ולהתגאות שבדבר  -זה ההיפך של המציאות של דבר שלם דקדושה .שהאדם תופס את עצמו
שלם ,זהו כח גאוה של קלקול ובעומק הקנטור והגאוה הם זה לעומת זה.
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צריך שיהיה ברור ברור עד למאד :מי שלומד בקיאות של תורה ככלל  -הוא מתחבר לידיעת התורה ,לשלמות
ידיעת התורה שזו סוגיא אחת של לשמה .ומי שלומד עיונה של תורה  -הוא מתחבר לחלק השני של הלשמה שהוא
להוסיף לקח ופלפול ,ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים.
שני הכוחות הללו ,הם עומק מדרגת ה"לשמה" :מה"למיגרס" שבדבר  -זוהי ידיעת כל התורה כולה ,מה"למיסבר"
שבדבר  -להבין ולהוסיף לקח ופלפול ,זהו הכח של ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים.
וצריך בירור עמוק עמוק מאד בקומת נפשו של האדם) ,לא שהוא נמצא שם ,מי שחושב שהוא נמצא שם ,על דרך
כלל לחלוטין הוא אינו אלא בעל דמיון ,אבל( האם יש איזושהי תשוקה לדבר? איזשהו רצון של התחברות?
איזושהי התעוררות כדברי הגר"א הידועים ,שמתוך שלא לשמה בא לשמה? צריך שיהיה ניצוץ של לשמה בהתחלה!
הניצוץ של הלשמה זוהי תשוקת הנפש לידיעת כל התורה כולה ,הניצוץ של הלשמה זוהי תשוקת הנפש להבין
ולהוסיף לקח ופלפול אבל באופן של ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים.
כאשר האדם מברר את שני הכוחות הללו בראשית עסקו בתורה הרי שתהיה התנוצצות ועליו נאמר  -מתוך שלא
לשמה בא לשמה!! אבל הוא מברר באמת שיש לו עומק של תשוקה לידיעת כל התורה כולה .על אף שלכאורה הוא
ירתע לאחוריו כשהוא יראה את ההיקף של ידיעת כל התורה כולה ,והוא מברר לעצמו שהוא רוצה חיבור לתורה
שהיא ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים ,ואחרי ימי חיינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה ,כל מה
שלמדתי מרבותי אינו אלא ככלב המלקק טיפה מן הים ,ובכל סוגיא וסוגיא הוא ירגיש שאין לו אלא כטיפה מן הים,
וזהו עומק נקודת החיבור ,זה לא רק הכרה בשפלות עצמו ,אלא זה עומק החיבור שהוא מכיר שזה אינו אלא
כטיפה מן הים ,והוא מתחבר לדבר שאין לו קץ ואין לו שיעור ,ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים.
כשההשכלה הזו תהיה מורגשת ומוכרת בעומק נפשו של אדם ,והתשוקות הללו יתעוררו ויצאו מן הכח לפועל ,אז
תחילת העבודה תהיה באופן של מתוך שלא לשמה בא לשמה  -לשני חלקי הלשמה שנתבארו בסייעתא דשמייא.
15
כפי שנתבאר לעיל ישנם שני חלקים ב"לשמה":
יש את חלק ה"לשמה" שענינו "לידע"  -ידיעת כל התורה כולה ,כח הגבול שבתורה ,ששורשו בתורה שבכתב .ומצד
כך מהות ה"לשמה" הינה  -שלימות ,זהו כח של תביעת "מבקשי השלימות".
החלק השני של ה"לשמה" הוא ה"להוסיף לקח ופלפול"  -הוא כח של אין סוף ,כח המתחדש בלא מציאות של גבול,
וזהו עומק שורש כח תורה שבע"פ של "ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים" .לשם גילוי של האין סוף שבתורה,
שאין לה גבול.
וממשיך הנפה"ח בביאור דברי הרא"ש על מאמר ראב"צ "עשה דברים לשם פעלן ודבר בהן לשמן":
דקדק לבאר שינוי לשונו דרבי אלעזר ברבי צדוק ,שבעשיה )כלומר במצוות( אמר " -לשם ָפּ ֳע ָלן" )שזה קאי על
הקב"ה( ובדבור )של תורה( אמר " -לשמן" )שזה לשם התורה עצמה( ,לכן ,בענין העשיה פרש לשמו של הקב"ה
שפעל הכל למענהו ,ובענין הלימוד פרש לשם התורה )בעצמה כביכול( כו'.
נתבאר אם כן שישנן כאן שתי הבחנות של "לשמה" :יש לשמה של תורה ,ויש לשמה של מצוות.
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ולהבין ,בכללות שאף על פי שחז"ל פעמים מצרפים את הדברים" ,לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה,
שמתוך שלא לשמה בא לשמה" )פסחים נ ,(:אולם גדר ה"לשמה" של מצוות וגדר ה"לשמה" של תורה הינם שני
גדרים שונים:
הלשמה שנאמר במצוות זהו " -עשה דברים לשם פעלן ,לשמו של הקב"ה" ,מה שאין כן בתורה הלשמה שנאמר בה
זהו " -דבר בהן לשמן ,לשם התורה" .כמובן שגם התורה היא בחינה של מצוה ,ומצד כך יש בה צד של "דברים לשם
פעלן לשמו של הקב"ה" ,כמו שיבואר להלן )בפ"ו( והוזכר לעיל ,אבל יש עוד מדרגה בתורה שהיא  -לשם התורה
עצמה.
אולם מהיכן נובע שורש ההבחנה של חילוקי ה"לשמה" בין מדרגת תורה למדרגת מצוות? -
בלשון ברורה! יש בורא ויש נבראים .הבורא הוא בורא ,והנבראים הם נבראים .ויש כח הממצע בין הבורא לנבראים
שזוהי מציאותה של תורה ,והכח הממצע הזה ,התורה  -היא חד עמו יתברך שמו ,קוב"ה ואורייתא חד.
מצד כך ,אין עבודה של לשמה כלפי הנבראים עצמם ,אין כזה מהלך .יש עבודה של לשמה כלפי הבורא ,ויש עבודה
של לשמה כלפי שורש הנבראים המאוחד בבורא שהיא התורה ,אבל זהו מדין מה שזה מאוחד עם הבורא יתברך
שמו.
בעומק ,אין יש לשמה אלא רק אליו יתברך שמו .אלא שיש חידוש עצום שנקרא "תורה" ,שהתורה על אף שהיא
כביכול נאצלת ממנו יתברך שמו ,אפילו הכי היא "חד ממש" עמו .ומצד כך ישנה הבחנה שכשם שיש עבודה לשמו
של הקב"ה שמתגלה במצוות ובעבודת האדם כולו בהאי עלמא ,כך בדברי תורה מתגלה לשמה של התורה עצמה.
וזהו עומק חידושו של הנפה"ח כאן בשער ד' ,שהלשמה בלימוד תורה ,זה לא רק לשם הקב"ה ,אלא זה גם לשמה
של התורה עצמה!! וזהו עומק נקודת החידוש.
זהו חידוש נורא! שכביכול מלבד לשמו של הקב"ה ,יש לשמה כלפי הנבראים!! אבל אין לשמה כלפי הנבראים
כפשוטו ,הבריאה לא נבראה לשמם של הנבראים ,היא נבראה לשמו של הקב"ה .כל "לשמה" זהו הרי "לשם" ,לשמו
של הקב"ה ,רק מצד שכל התורה כולה נקראת שמותיו יתברך ,לכן זה גם נקרא לשמו ,לשם שמותיו!!
ולכן במעשה המצוות אמר "לשם פעלן" ,ופרש הרא"ש " -לשמו של הקב"ה שפעל הכל למענהו" ,אבל במדרגת
תורה בענין הלימוד הוא פרש " -לשם התורה" ,כלומר לצורך קיום שורש הנבראים המאוחדים ומחוברים בו יתברך
שמו.
אבל מי שלא תופס שהתורה מחוברת עמו יתברך שמו ,אז ה"לשמה" של השם תורה שבה  -זוהי נבדלות ,ועל זה
באמת אין סוגיא של לשמה כלפי תורה לעצמה!!
נחזור ונחדד.
אין "לשמן" של הנבראים ,אין כזה מושג!! יש רק לשמו כלפי הקב"ה! אלא שיש חידוש עצום ונורא שאותו מחדד
הנפה"ח שעל אף שהתורה היא נאצלת ממנו יתברך שמו ,מכיון שהיא עדיין חד אתו ,לכן כשם ששייך לשמו של
הקב"ה ,כך שייך גם לשמה של התורה .אבל מי שלא תופס בשכל ולא תופס בהכרה שקוב"ה ואורייתא חד ,אז
הלשמה שלו לשם תורה ,זה מעין כמו לשמן של נבראים לעצמם ,וזו הינה צורה של נבדלות מוחלטת מכל תכלית
הבריאה!
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יסוד דברי חז"ל ש"קוב"ה ואורייתא חד" ,ויסוד דברי הרא"ש שמבאר הנפה"ח בפרקין שיש "לשמה של התורה",
אינם שני יסודות שכל יסוד ויסוד עומד לעצמו ,אלא אלו הם שני יסודות שהיסוד הראשון הוא שקוב"ה ואורייתא
חד ,ועל גבי כך נבנה יסוד שיש לשמה של התורה ,כמו שיאמר הנפה"ח להדיא לקמן )בפרק י'(.
אבל מי שיעמיד יסוד של לשמה של תורה לעצמו בלי הגילוי של קוב"ה ואורייתא חד ,הרי שהוא העמיד לשמן של
נבראים לעצמן ,וזה ניצוץ דק מאד  1של עבודה זרה!! וחס ושלום ,כמו שיש מי שעובד לדברים זרים ,הוא יכול
F0

לעבוד לתורה כשם תורה לעצמה!!
אבל האמת היא :שקוב"ה ואורייתא חד!! וככל שהאדם מכיר ומרגיש שקוב"ה ואורייתא חד ,כך ה'לשמה' לשם תורה
שבו  -הינה עצמיות של ה'לשמה' האמיתית.
כשם שקוב"ה מתגלה בשני גילויים :שקוב"ה שלם בכל מיני שלמויות ,והוא -אין לו קץ ואין לו גבול ,מעין שני
הגילויים הללו מתגלים בתורה עצמה :מתגלה מדרגה אחת של  -תורה שלמה ,ומתגלה המדרגה השניה של -
ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים .נמצא שהלשמה של תורה זהו הגילוי שמתגלה בתורה מעין גילויו של הקב"ה!!
אם לשמה של תורה היה לשמה כפשוטו ,אז יש לשמה של תורה לעצמה ,אבל כאשר נתבאר עד השתא בהרחבה
שעומק גדר ה"לשמה" ענינו לשמה -לשם שלימות התורה ,ולשמה -לשם ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים ,ושני
הכוחות הללו הם רק ההתגלות שלו יתברך שמו שהוא שלם בכל מיני שלמויות ,ושהוא  -אין לו קץ ואין לו גבול,
הרי שעומק ה"לשמה" שנאמר בתורה ,זהו מצד שהיא חד עם הבורא! וכשם שהוא יתברך שמו שלם בכל מיני
שלמויות ואין לו קץ ,כך גם גילויו שהוא תורה ,היא שלימה ואין לה קץ  -ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים.
א"כ ברור שמי שעוסק בתורה לשם תורה לעצמה ,לא מצד שהיא גילויו של הקב"ה ,אין על זה מושג של לשמה של
תורה כשלעצמו ,זוהי נבדלות!!
לכן יסוד דברי הנפה"ח שנתבאר כאן ,שיש כח של "לשמה  -לשם התורה עצמה" וזה בנוי על היסוד של ה"לידע"
של שלימות התורה ,ושל ה"להוסיף לקח ופלפול" שאין לה קץ ואין לה שיעור .וכפי השיעור שהאדם מכיר את
"שלימות" הבורא ,והשיעור שהוא מכיר את ה"אין קץ" של הבורא ,כפי השיעור שהוא מכיר את ה"שלימות" של
התורה שמגלה את "שלימותו" יתברך שמו ,ואת ה"אין קץ" של דברי תורה שהיא ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני
ים שמגלה את ה"אין קץ" של הקב"ה ,כך השיעור שלו של ה"לשמה של תורה" מתאחד עם ה"לשמו של הקב"ה" -
והיו לאחדים בידיך.
הדברים הללו עמוקים מאד ,ונעלמים מאד .לכן המושג "לשמה" רחוק מאד מאד מאד מאד מרוב אלו שעוסקים
בתורה .תני רבי מאיר מכחישו כמו שאומר ר' חיים ויטאל כידוע ,אז זה לא שיודעים מה זה "לשמה" רק לא השיגו
אותו ,אלא ההבנה מה זה "לשמה" זהו דבר נעלם ,דבר נסתר .זהו דבר דק ועמוק מאד .ראשית להשיגו בשכל האדם,

1

נמצא לפי זה לכאורה דבר מבהיל :שמי שלא תופס בשכל ולא תופס בהכרה והרגשה שהתורה היא רצונו ,חכמתו ודיבורו של
הקב"ה ,כלומר שבשעת לימודו לא מתגלה בו הגילוי של רצון או חכמה או דבר ה' בליבו ומוחו ועל שפתיו )כפי שנתבאר לעיל
בתחילת פרק ב ,(1אז לכאורה ,כל זמן שלא גילה בקרבו תחילת מדרגה זו ,או עכ"פ שיהיה מתוך שלא לשמה בא לשמה ,שמתחילתו
יהיה ניצוץ של לשמה כמו שאומר הגר"א ,כלומר שיתעורר בעומק נפשו תביעת השלימות של הלשמה כפי שנתבאר לעיל )בשיעור
ב ,(3אז לכאורה אסור יהיה לו ללמוד לשם התורה עצמה ,ואין לו ללמוד את התורה אלא במדרגת "מצוה" ככל המצוות כולן ,ולכוון
רק לשם הקב"ה ולהתדבק בו בלבד ,אבל לא בתורה עצמה!! אא"כ נאמר שיש היתר מצד "הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו ,שהמאור
שבה מחזירן למוטב".
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ולאחר מכן להשיגו במעמקי כוחות נפשו של האדם .ומכיון שאפילו בשכל כמעט  2אין מי שהוא משיגו ,וק"ו
F1

בהכרה ,לכן מעט מאד המה האנשים המגיעים למדרגת תורה לשמה.
שוב נחזור נחדד .הנפה"ח מעמיד כאן ראשית את ה"סוף מעשה במחשבה תחילה" ,מהי תכלית כל העבודה של
ה"לשמה" .לא שזו תחילת העבודה ,זוהי אחרית העבודה .זהו הניצוץ של ההתחלה אבל זוהי אחרית העבודה.
בודאי שהדברים הינם גבוהים ,וגבוהים מאד ,וגבוהים מאד מאד מאד .אבל בסוד "סוף מעשה במחשבה תחילה",
צריך לדעת להיכן מכוון כל נטיית עסק התורה! ומכאן נחזור בעזר ה' לתחילת העבודה ,כמו שיבאר הנפה"ח
למעשה בהמשך.
וכונתו ז"ל מבואר ,היינו כי עשיית המצוה ודאי שצריכה להיות למצוה מן המובחר ,בדבקות ומחשבה טהורה
שבטהורות כפי שכלו והשגתו.
מהי "בדבקות"?  -היא צריכה להיות בדבקות במעשה המצוה עצמו .האדם נוטל לולב ,מתעטף בציצית ,מניח
תפילין ,צריך להיות אופן של דבקות במעשה המצוה עצמה ,וזולת הדבקות במעשה המצוה עצמה ,צריך דבקות
במ ַצוֵּ וה .שעל שם כן ,כמו שאומרים רבותינו ,זה נקרא מצוה מלשון צוותא :צוותא למצוה עצמה "שכר מצוה
ְ
במ ַצוֵּ וה .זוהי דבקות במצוות.
מצוה" שהוא דבק במצוה עצמה ,ודבקות ְ
במ ַצוֵּ וה" ,עשה דברים לשם פעלן" ,לשם
א"כ דבקות במצוות מה ענינן? דבקות בעצם מעשה המצוה עצמה ,ודבקות ְ
הקב"ה.
א"כ עולה בידינו בדקות ,שדבקות במדרגת המצוה גופא ,כוללת בקרבה שני חלקים.
בתורה יש דבקות עצמית בתורה כשלעצמה .אבל במצוות הדבקות במצוה היא לא דבקות לעצמה כפשוטו ,האדם
במ ַצוֵּ וה,
שעושה מצוה אמנם צריכה שתהיה לו אהבת המצוות ,אבל הדבקות העיקרית במצוות היא דבקות ְ
והדבקות במצוה היא ענף בלבד.
מה שאין כן במדרגת תורה :יש דבקות ב"נותן התורה" וגם דבקות עצמית ב"תורה עצמה" מחמת שקוב"ה מתגלה
בה!!
במצוות ,אין גילוי קוב"ה במצוה עצמה ,לכן ההתדבקות במצוה אינה אלא ענף בעלמא אבל היא לא עיקר מציאות
הדבקות .מה שאין כן במדרגת התורה ,יש דבקות "בו בקוב"ה בו בתורה" ,הדבקות בקוב"ה היא  -דבקות עצמית,
והדבקות בתורה היא  -דבקות עצמית מחמת שהיא מאוחדת בו יתברך שמו.
אם כן אומר הנפה"ח :למצוה מן המובחר ,צריך שהמצוות ייעשו "בדבקות ומחשבה טהורה שבטהורות כפי שכלו
והשגתו".
במ ַצוֵּ וה המצוה  -בו יתברך שמו" .ומחשבה
"בדבקות" כלומר ,יש את עצם הדבקות שהאדם דבק במצוה ,ודבק ְ
טהורה שבטהורות" כלומר "כפי שכלו והשגתו" :שכלו  -הטבעי ,והשגתו  -הרוחנית הנשפעת לתוך שכלו.
כדי שיתקלס עילאה ,לגרום תיקוני העולמות וכוחות וסדרים העליונים ,זהו לשם ָפּ ֳע ָלן ,כי "כל פּ ַֹעל ה' למענהו"
)משלי טז ,ד( ואמרו רז"ל  -לקילוסו.
עי' איגרות רמח"ל קס"ג" :מחמת שאינם יודעים מה ר"ל דבקות בו יתברך"2.
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בעצם ,בלשון פשוטה וברורה ,ישנם שני טעמים שורשיים מדוע לקיים מצוה:
הטעם הראשון" :רחמנא אמר תקעו"  -אז תוקעין )ר"ה טז" ,(.כי הוא אמר ויהי ,הוא ציוה ויעמוד"" ,למה תוקעין
בראש השנה? רחמנא אמר תקעו!" ,מפני שזהו ציווי הבורא.
והטעם הנוסף למה עושים את רצון הבורא ,זהו מה שמבאר הנפה"ח כאן" :כדי שיתקלס עילאה" ,ובאיזה אופן
יתקלס עילאה? " -לגרום תקוני העולמות וכוחות וסדרים העליונים".
אבל אלו הם שני טעמים למה האדם מקיים את המצוה :טעם אחד  -כי כך הקב"ה ציוה ,אפילו אם כביכול המצוה
היתה מחריבה והעבירה היתה בונה ,האדם היה צריך לעשות את המצוה כי זה ציווי הבורא .טעם שני מדוע האדם
עושה את המצוות " -לגרום תיקוני העולמות וכוחות וסדרים העליונים ,וזהו לשם פעלן" שנאמר במצוות" ,כי 'כל
פעל ה' למענהו' ואמרו רז"ל  -לקילוסו" ,עבור הקילוס שיתגלה מכח מעשה המצוות.
ואם כי ודאי שגם במצוות העיקר בהם לעיכובא הוא העשיה בפועל ,והכונה היתירה וטוהר המחשבה אינה מעכבת
כלל )הוא לא מדבר כאן על עצם הדין של מצוות צריכות כוונה ,שקיי"ל להילכתא בדאורייתא שמעכב ,אלא הוא
מדבר על כוונה יתירה וטוהר המחשבה( ,כמו שנתבאר לעיל סוף שער א' על נכון בעז"ה ,עם כל זה ,מצטרף קדושת
וטוהר מחשבתו )לעיל הוא כתב "מחשבה טהורה" וכאן הוא שינה מעט בלשונו( לעיקר העשיה בפועל ,לעורר
ולפעול תיקונים יותר גדולים בעולמות ,משאם היתה המצוה נעשית בלא דבקות וקדושת המחשבה.
עיקר סוגיא זו נתבארה לעיל בסייעתא דשמיא בשער א' ,גדרי שורש חיוב המעשה ,וגדרי תוספת המחשבה והכונה
הטהורה שבטהורות .אולם אין עיקר הסוגיא כאן נוגעת לעניננו.
אמנם ,כן צריך שיהיה מחודד ההבדל בין מדרגת הדבקות במצוות למדרגת דבקות בתורה :מדרגת דבקות במצוות -
יש דבקות במצוה כענף ,אבל עיקר הדבקות היא בו יתברך שמו ,מה שאין כן בתורה ישנם שני שורשים של דבקות
 דבקות בו יתברך שמו ודבקות בתורתו ,וכאשר מתקיים בהם 'והיו לאחדים בידיך' או אז מתקיים שלמות עסקהתורה.
16
אבל על הנהגת האדם בשעת עסק התורה בדיני המצוות והלכותיהן ,אמר "ודבר בהן" ,ר"ל הדיבור בעניני המצוות
והלכותיהן יהיה "לשמן" ,פירוש לשם הדברי תורה ,היינו לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול.
לכאורה מה שנאמר כאן "דיני המצוות והלכותיהן" זהו לאו דוקא ,אלא כלל כל עסק התורה הינו בכלל .על כל
פנים ,אומר הנפה"ח ,שהנהגת האדם בשעת עסק התורה צריכה להיות "לשם התורה" עצמה ,ומקור הדבר ,כדברי
הרא"ש שהוזכרו לעיל" :לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול" .והיינו ,כפי שנתבארו בארוכה שני חלקי ה"לשמה"
שבתורה :הן מכח ה"שלימות" – לידע  -ידיעת כל התורה כולה ,והן מכח מדרגת "אין סוף"  -להוסיף לקח ופלפול.
ורש"י ז"ל גירסא אחרת היתה לו שם" ,ודבר בהן לשם שמים" ,לכן פרש שתהא כל כונתך לשמים.
הנה רש"י ז"ל לא גרס כגירסת הרא"ש "דבר בהן לשמן" ,אלא "דבר בהן לשם שמים" .והיינו ש"לשמן" משמע -
לשם הדברי תורה עצמם ,מה שאין כן "לשם שמים" משמע כביכול  -לשם דבר אחר ,ובהגדרה כללית הכוונה -
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אליו יתברך שמו .ולכן רש"י פירש את מאמר ראב"צ ,שגם בדברי תורה עצמם "שתהא כל כוונתך  -לשמים" ,ולא
מדרגת "לשמה" ביחס לתורה עצמה.
וא"כ לכאורה ,לפי ביאור רש"י כאן ,כל יסוד דברי הנפה"ח מיסוד דברי הרא"ש ,שבדברי תורה יש דין של "לשמה"
לא רק "לשם הקב"ה" ,אלא גם "לשמה -לשם התורה עצמה" ,לכאורה אין ליסוד זה מקור!
אלא שסלקא דעתין זו ,דוחה הנפה"ח מכל וכל .וזאת משתי סיבות :חדא  -משום ש -
אמנם ענין ופירוש "לשמה" שאמרו רז"ל בכל מקום ,ודאי שגם רש"י ז"ל יפרש כפירוש הרא"ש ז"ל כאן לפי גירסתו.
פשוט ,ברור ו"ודאי" לו לנפה"ח שרש"י לא יחלוק על הרא"ש בפירוש ה"לשמה" שהזכירו רז"ל בשאר מקומות .זהו
נימוק אחד ,משאר מקומות בהן הגירסא "לשמה" ,שגם רש"י "ודאי" יפרש בהם שהיינו לשם התורה עצמה .אולם
מאיפה "ודאי" זה לנפה"ח?! הדבר לא מוכרח בדבריו ,ולכאורה זהו מסברא דיליה שאין לנו מקור לומר שיש
מחלוקת ביניהם.
נימוק שני ,גם בביאור מאמר ראב"צ עצמו כאן ,מבאר הנפה"ח כונת דברי רש"י:
וגם רש"י ז"ל כאן אין כונתו דבקות ,אלא דאתי לאפוקי שלא יהא לימודו לשם קינטור וגיאות כמו שכתב הרא"ש ז"ל,
כדמוכח מסיום דברי ראב"צ" ,אל תעשם עטרה להתגדל בהם" כו'.
אומר הנפה"ח שגם לפי גירסת רש"י כאן שכתוב "ודבר בהן לשם שמים" ,נהי שלא כתוב כאן "לשמן" לשם דבקות
בתורה עצמה ,אבל גם אין כוונתו של רש"י בפירושו לצד ההפוך שבדבר  -לדבקות בו יתברך שמו כפשוטו!! אלא
כל עיקר ביאורו "שתהא כל כוונתך לשמים" ,לא בא אלא לאפוקי שלא יהא לימודו לשם קינטור וגיאות .וראייתו -
מסיום דברי ראב"צ "אל תעשם עטרה להתגדל בהם" .ועל אף שב"אל תעשם עטרה להתגדל בהם" לא נאמר אלא
רק לשון של היפך של גיאות ,שלילת הלימוד לשם כבוד ,אבל לא הוזכר היפך של קינטור ,אלא שבכלל מאתיים
מנה ,שאם נאסר לימוד לשם גיאות ק"ו וכ"ש שקינטור בכלל האיסור.
אבל א"כ ,לפי דברי הנפה"ח מה שפרש רש"י "שתהא כל כונתך לשמים" ,זהו רק צד השלילה שבדבר :לשם מה לא.
אבל לא נתבאר מה הוא צד החיוב .ב"דבר בהן לשם שמים" לדברי הנפה"ח בשיטת רש"י ,נתבאר שלא ללמוד את
הדברי תורה לשם קינטור וגיאות ,אבל לשם מה כן ללמוד אותם ,זה לכאורה לא נתבאר .וודאי שיש בזה קצת קושי
מסוים ,כי בפשטות "דבר בהן לשם שמים" זוהי הגדרה חיובית ,במה צריך לעסוק ,ומה סיבת העסק ,אבל לא
הגדרה שלילית בלבד ,שלא לעסוק לשם קינטור וגיאות.
אבל בעומק לכאורה ,כוונתו ש"שמים" ענינו  -דבר שמעבר להשגת האדם ,וזהו "דבר בהן לשם שמים" כלומר  -לא
מצד מדרגת האדם עצמו בשפלותו ,אלא מצד מה שנמצא מעל מדרגתו.
וזהו שמסיים הש"ס גבי רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח כו' ,לקיים מה שנאמר )משלי ח ,כא( "להנחיל אוהבי יש" כו',
שמבואר הענין שם בכל אותה הפרשה ,שהוא מאמר התורה הקדושה עצמה ,אשר בחוץ תרונה ,שיש לאל ידה
להנחיל וליתן שכר טוב לכל ההוגה ועוסק בה מחמת אהבתה עצמה ממש ,היינו להוסיף בה לקח ופלפול ,וזהו
"אוהבי".
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עד השתא התבאר בדברי הנפה"ח ,שיש מדרגה של דבקות בהקב"ה ,ויש מדרגה של דבקות בתורה" ,בו בתורה"
להיות דבק בתורה עצמה.
כאן מוסיף הנפה"ח יתר על כן ואומר שהתורה הקדושה "יש לאל ידה להנחיל וליתן שכר טוב לכל ההוגה ועוסק
בה מחמת אהבתה עצמה ממש".
הנפה"ח כותב כאן יסודות עצומים מאד!
יש להבין! יש בורא ויש נבראים .הבורא  -נותן ,ואילו הנבראים הם בחינת מקבל .ואף שודאי גם לנבראים יש כח
לתת דברים ,וזהו רק מצד מה שהם ידא אריכתא שלו יתברך שמו .מה שאין כן לגבי מדרגת התורה שמצד אחד
היא שורש כל הנבראים כולם ומאידך" ,קוב"ה ואורייתא חד" ועל זה אומר הנפה"ח" :שיש לאל ידה להנחיל וליתן
שכר טוב" ,כלומר שהקב"ה כביכול מעמיד כח מקביל אליו ,ש"בכוחו" ו"לאל ידו" להנחיל וליתן שכר טוב!
ולמי היא נותנת שכר טוב? " -לכל ההוגה ועוסק בה מחמת אהבתה עצמה ממש" .העסק שעליו מדבר כאן הנפה"ח
שעליו כתוב "להנחיל אוהבי יש" ,מי זה "אוהבי"? אז בפשטות לולא דברי הנפה"ח היה מקום להבין ש"להנחיל
אוהבי יש" קאי על הקב"ה ,וא"כ "אוהבי" של מי? " -ואהבת את ה' אלוקיך" ,אוהביו של הקב"ה.
אבל הנפה"ח לומד את הפסוקים באופן שונה לגמרי" :לכל ההוגה ועוסק בה מחמת אהבתה עצמה ממש" ,הוא
אוהב את התורה עצמה ממש" ,היינו להוסיף בה לקח ופלפול" ,וכדברי הנפה"ח שנתבארו לעיל" ,וזהו אוהבי" .א"כ
מה ענינו של "אוהבי"? זהו ענין של אהבת התורה עצמה ,והתורה עצמה יש מי שאוהב אותה והיא אוהבת אותו
ונותנת לו שכר.
א"כ נאמר כאן יסוד שמלבד אהבת הבורא יש אהבת התורה ,אבל באמת נאמר כאן הרבה מעבר לכך .נאמר שיש
כח בתורה הקדושה שהיא בבחינת אוהבי ,שאוהבים את התורה ,והתורה עצמה נותנת .יש לאל ידה להנחיל וליתן
שכר טוב לכל ההוגה ועוסק בה ,מחמת אהבתה עצמה ממש ,וזהו אוהבי ,זה קאי על עצם התורה הקדושה.
כאן מונח בעצם עומק היסוד שמתבאר בשער זה והוא שכשם שיש כח של הבורא יתברך שמו כך יש כח שנקרא
תורה!!
מחד ,כח זה הוא שורש הנבראים ,אבל מאידך הוא חד עם הבורא .ומצד היותו חד עם הבורא ,אז יש מדרגה של
אהבתה ממש .ומצד כך יש לאל ידה להנחיל וליתן שכר טוב ,שכשם שכביכול הוא יתברך שמו יש לו כח לתת ,מעין
אותו כח כביכול הוא נתן בתורה עצמה.
ומצד כך הקב"ה העמיד כח בשורש הנבראים שמאוחד בו יתברך שמו ,שכביכול כביכול שווה אליו ,ולכן יש דבקות
עצמית בתורה .ולכן יש אוהבי בעצם התורה עצמה ולכן יש כח בתורה ליתן שכר ,להנחיל וליתן שכר טוב לכל
ההוגה ועוסק בה מחמת אהבתה עצמה ממש.
הנפה"ח העמיד כאן את עומק יסודו והוא ששלימות מדרגת התורה נוגעת בחד ממש עם הבורא יתברך שמו!! ומשם
נולדים בעצם כל היסודות שמתבארים בכל השער.
אז מי ששגה ללמוד את הנפה"ח באופן שאינו מדויק הבין שאפשר שתהיה דבקות בתורה ,וממילא זה בקוב"ה ,ואין
שום צורך של דבקות כביכול ישר בבורא יתברך שמו ,וזאת לא תהא בשום פנים ואופן!! אלא החידוש של הנפה"ח
הוא שדבקות בתורה היא כדבקות בבורא ,מלבד שצריך דבקות בבורא בשאר הזמנים שאין בהם עסק התורה ,כמו
שכבר נתבאר לעיל ויתבאר בהרחבה לקמן.
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אבל עומק היסוד שנתבאר הוא שיש מדרגה של תורה שהיא לעצמה ממש!! לא כמשל של שיר השירים שיש
אהבת בני אדם זה לזה ,כמשל לאהבת הבורא אלא יש גם אהבה עצמית לעצם המציאות שנקראת תורה.
נחדד את הדברים.
יש אהבת הבורא ,יש אהבת התורה ויש אהבת ישראל .אהבת הבורא היא אהבה עצמית ,אהבת ישראל היא אהבה
שכל ענינה משל להגיע לאהבת הבורא  -היא צריכה להיות משל גמור.
אהבת התורה מה ענינה? האם היא אהבה כמשל כמו שאהבת הבריות הם משל להגיע לאהבת הבורא אז כך גם
אהבת התורה היא משל להגיע לאהבת הבורא? או שהתורה יש בה גם אהבה עצמית? כאן כתוב בלשון הנפה"ח
"ועוסק בה מחמת אהבתה ממש" ,יש כח בעומק הנפש שהוא שורש הנבראים שהוא אוהב את עצם מציאות
התורה כמציאות לעצמה" ,היינו להוסיף בה לקח ופלפול ,וזהו אוהבי".
הדברים הללו מולידים שני פנים עמוקים מאד בצורת נפשות בני האדם:
יש בני אדם שעוסקים בתורה לצורך אהבת התורה עצמה ,והתורה כובשת את לבבם ,והבורא לאט לאט הולך
ונעלם מהלבבות" ,תופסי התורה לא ידעוני!!" .זהו צד אחד של המטבע .ויש את אלו שעוסקים בתורה לצורך רצון
הבורא ,גילוי הבורא ,תכלית יחודו ,ועוד כל הטעמים האמיתיים שנתבארו בדברי רבותינו .אבל אין להם אהבתה
עצמה ממש .הרי שיש שם אולי קוב"ה אבל תורה באמת ,אין שם!!
אלו הם דברים עמוקים מאד בנפש.
יש מי שנטה לצד שהתורה  -אהבתה עצמה ממש ,יש לאל ידה ליתן שכר טוב ,אז זה כבש את המקום לגמרי ,ולא
נשאר מקום כביכול אליו יתברך שמו ועליו נאמר תופסי התורה לא ידעוני!!
אבל מאידך יש כח הפוך  -כמו שאדם מקיים מצוות לצורך גילוי הבורא יתברך שמו בעולמו" ,טוהר הכונה
ומחשבה העליונה" ,כמו שנתבאר לעיל ,אז גם בעסק התורה הוא יכול לעסוק בתורה לצורך הבורא יתברך שמו
כביכול ,אבל הוא לא מחובר לתורה בעצמה.
צורת החיים האמיתית היא שיש חיבור לקב"ה בעצם ,ויש חיבור לתורה בעצם!! החיבור לתורה בעומק כולל שני
פנים :הוא כולל חיבור לתורה בעצם ,כמציאות של "מחמת אהבתה עצמה"  -אוהבי ,והוא כולל עוד פנים של חיבור
לתורה שהיא אחד מתרי"ג מצוות ,ומצד כך ,גם היא עוד פנים ושורש כל הפנים כולם ,שהוא גילוי הקב"ה בעולמו.
אבל היסוד של החיבור לתורה ,צריך שינבע גם מחיבור עצמי מוחלט " -אהבתה עצמה ממש" ,והנפה"ח מדגיש את
הדברים באופן ברור.
כמובן שאלו שנטו יותר לעבודת הלב שנתבאר לעיל ,היה חסר להם את ההגדרה של "אהבתה עצמה ממש" .הם
השתמשו בתורה ככלי לאהבת הבורא ,ככלי לגילוי הבורא ,אבל לא כמציאות של עצמות ממש.
כאן המקום לעמוד ולברר – כשנתבאר עד השתא שיש אהבת התורה עצמה אזי עתה כל יחיד ויחיד צריך לברר
איזו אהבת התורה יש לו? לאיזה חלקים בתורה יש לו אהבה? באיזה אופן אהבת התורה שלו?
יש אנשים שאוהבים את התורה אבל הם שייכים לזבולון ,הם רק מחזיקים תורה ,וזהו סוג של
א.
אהבת התורה.
יש בני אדם שהם יושבי אוהל ,אבל יש להם רק אהבת התורה באופן של למיגרס.
ב.
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יש אדם שיש לו אהבת התורה לא רק למיגרס אלא גם לעיוני .העיוני עצמו כולל שלשה חלקים:
ג.
חשבון ,דיוק ,וסברא .לאיזה חלק יש לו אהבת התורה?
יש אהבת התורה בהבחנה של "וענתה בי השירה הזאת לעד כי לא תשכח מפי זרעו" ,זה יכול
ד.
להתגלות בחיצוניות של אלה שלומדים ופעמים מנגנים וזה צורת הלימוד שלהם ,אבל בעומק זו שירת
התורה ,זה הניגון שבלב ,זה כח השירה הפנימי של הנפש.
אהבת התורה יש לה פנים עמוקות יותר ,פנים של עצם השכל העליון ,לא רק דיוק לא רק חשבון
ה.
ולא רק סברא ,אלא עצמיות מהות השכל .אצל "השכל המשתוקק" כלשון הרמח"ל בדרך ה' ועוד.
יש אהבת התורה פנימית יותר ,והיא מחמת שהנפש מאוחדת עם התורה" ,אהבה" כידוע בדברי
ו.
רבותינו הוי בגימט' "אחד" ,יש אחדות עם התורה ,שם מקור האהבה האמיתית.
והאהבה השלימה עוד יותר בתורה היא במקום של "תלת קשרין מתקשראן דא בדא ,קוב"ה
ז.
ואורייתא וישראל".
ויתר על כן" ,קוב"ה ואורייתא וישראל  -חד".
ח.
ואפשר לפתוח את דקויות מדרגת אהבת התורה עוד ועוד אבל צריך לדעת שכאן מונחת הסוגיא של עומק אהבת
התורה" :אוהבי" זוהי אהבה עצמית!!
יתכן שהאדם לומד עשרות שנים ואין לו אהבת התורה עצמית .יש לו אהבה לקב"ה ודרך זה הוא לומד תורה .ויתכן
שהאדם לומד תורה ויש לו אהבה עצמית בתורה ,אבל היא חלקית מאד" .להנחיל אוהבי יש" ,זוהי שלימות
המדרגה כולה ,ש"י עולמות למי שיש לו כללות של כל ה"יש" שבתורה ,כלומר כל קומת האהבה שבתורה!!
כל נפש ונפש צריכה בהירות ביחס לאהבת הבורא וביחס לאהבת התורה עצמה כמו שנתבאר ,וצריך בהירות
לחלקיה של אהבת התורה ,כל חלק וחלק שיש בתורה ,מה הוא חלק עומק אהבת הנפש שהיא אוהבת את התורה.
על מנת לגעת בנקודה זו ,צריך פנים רחבות מאד ,וזמן רחב מאד ,אבל תן לחכם ויחכם עוד שיברר את חלקי
"אהבת התורה עצמה ממש"" ,אוהבי" כפשוטו ממש.

פרק ד'
17
אמנם ודאי דאי אפשר לומר שאין צריך לענין עסק התורה שום טוהר המחשבה ויראת ה' חלילה.
על אף שהסביר הנפה"ח לעיל שיש דבקות בתורה " -תורה לשם תורה" ,ואין צורך בזמן הדבקות בתורה לשם
תורה בדבקות בו יתברך שמו באיתגליא ,מ"מ אומר הנפה"ח :בודאי שאי אפשר לומר שלענין עסק התורה אין צורך
בשום טוהר המחשבה ויראת ה' חלילה.
זה ברור שיש מצות עשה דאורייתא של יראת ה' והיא מהשש מצוות התדיריות .ולכאורה מצד התדירות שבהן ,הן
צריכות לחול גם בזמן שהאדם לומד תורה.
אבל על זה מעמיק הנפה"ח ואומר ,שבזמן שהאדם לומד תורה ,לא צריך באיתגליא יראת ה' ,אלא יראת ה' צריכה
להיות באיתגליא כהכנה לתלמוד תורה ,וצריך שישאר רושם שלה גם בזמן שהוא עוסק בתורה.
מצות יראת ה' לעצמה בודאי שיש ,היא מצוה תדירית ,היא צריכה להיות תדיר בלי שייכות לזמן עסק התורה .אבל
ביחס לעסק התורה ,היא צריכה להיות ההכנה לדברי תורה ,והיא צריכה להשאיר את הרושם שלה כל זמן שהאדם
עוסק בתורה.
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ולכן יבאר הנפה"ח לקמן )בפרק ז'( ,שאם בזמן עסק התורה נחלשה ממנו יראת ה' ,שרי ליה לאדם להפסיק
בתלמודו ולחזור ליראת ה' .וזה מה שא"כ נתבאר כאן" :אי אפשר לומר שאין צריך לענין עסק התורה שום טוהר
המחשבה ויראת ה' חלילה" כלומר כהכנה לתלמוד תורה ,וכרושם בזמן הלימוד עצמו.
שהרי משנה שלמה שנינו )אבות ג ,יז(" :אם אין יראה אין חכמה".
מה שהאריכו רבותינו בגר"א ועוד בכללות כמו שסידר הרמח"ל במסילת ישרים ,ישנן ג' מדרגות של יראה :היראה
התחתונה היא יראת העונש ,היראה העליונה היא יראת הרוממות ,והיראה מעליה היא יראת חטא .והחילוק בין
יראת הרוממות ליראת חטא ,כמו שהאריך שם הרמח"ל ,שיראת הרוממות היא בשעת העבודה בלבד ,ויראת חטא
היא בין בשעת העבודה בין שלא בשעת העבודה האדם מתירא שמא יפגום בכבודו של מלך.
פשטות מה שכתוב כאן בדברי המשנה "אם אין יראה אין חכמה" ,מסביר הגר"א ,שזה קאי על יראת העונש ,שיראת
העונש קודמת למצות תלמוד תורה .זה נקרא בכללות :מקבל עליו עול מלכות שמים" .אם אין יראה" שהיא יראת
העונש" ,אין חכמה" אזי אי אפשר להיכנס לחכמה.
אבל מיד להלן ,יביא הנפה"ח עוד כמה וכמה מימרות של דברי חז"ל שהן קאי על יראת הרוממות ויראת חטא ,לכן
צריך להבחין בכל דבר ודבר באיזה יראה זה קאי.
היראה התחתונה "אם אין יראה אין חכמה" ,אם אין יראת העונש הרי שהאדם לומד שלא ע"מ לקיים ,כי אין לו
יראת העונש שהוא יקיים את הדבר .יתר על כן" ,אם אין חכמה אין יראה" שמהחכמה עצמה צריך להגיע ליראה
העליונה ,ו"הן יראת ה' היא חכמה".
ואמרו )יומא עב" :(:מאי דכתיב 'למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין' ,אוי להם לתלמידי חכמים שעוסקים
בתורה ואין בהם יראת שמים" כו'.
אז אם אין יראת העונש ,אז זה "אוי להם" באופן הגמור!!
ובשמות רבה פ"מ "כל מי שהוא יודע )תורה( ואין בידו יראת חטא )דייקא יראת חטא ולא יראת העונש( ,אין בידו
כלום ,שקיפליות של תורה ביראת חטא".
נתבאר א"כ כאן ,בדברי חז"ל בשמות רבה ,ש"מי שהוא יודע ואין בידו יראת חטא ,אז אין בידו כלום"!! מה כוונת
הדבר "אין בידו כלום"? זה תלוי בהמשך דברי חז"ל שנאמרו" ,שקיפליות של תורה ביראת חטא"!! שלשה פירושים
בדברי המפרשים שם :או שזהו מלשון של נוי ,או שזהו מלשון של כתר ,או מלשון של דבר המקופל ,שפנימיות
התורה מקופלת בתוך היראה .ועל זה נאמר בעומק" ,הן יראת ה' היא חכמה" ,וכדברי הרמח"ל בהקדמת המסילת
ישרים" ,הרי שהיראה היא חכמה ,והיא לבדה חכמה".
אבל יש להבין עמוק!
אם אין יראת עונש והאדם נכנס ללמוד דברי תורה ,הרי שאין לו אפילו כניסה לדברי תורה .אבל מי שיש בידו יראת
העונש ,והוא נכנס ללמוד דברי תורה ,זה שהוא נכנס ללמוד דברי תורה "זה השער לה' צדיקים יבואו בו" ,אבל
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עדיין לא נמצאת השגה אמיתית בתורה! "שקיפליות של תורה ביראת חטא"  -הרי שאי אפשר להשיג תורה רק
מתוך יראת חטא!!
השלב הראשון כדי לעסוק בתורה הוא יראת העונש ולאחמ"כ העסק בדברי תורה .אבל להשיג דברי תורה" ,כל מי
שהוא יודע ואין בידו יראת חטא אין בידו כלום" כלומר ,לא שאין בידו כלום בידיעת התורה בכללות ,בודאי שיש בו
כפי שנראה לעין הרואה .אבל ידיעת החכמה האמיתית " -הן יראת ה' היא חכמה" שהיא מקופלת וגנוזה ונמצאת,
ושם בפנים כתרה ונויה של תורה והוא נמצא רק אצל מי שיש בו יראת חטא.
זה ברור לכל בר דעת ,גם באופן של השכלה פשוטה ,שמי שאין בידו יראת העונש הרי שהוא לומד שלא ע"מ
לקיים .אפילו אם הוא לא מתכוון להדיא ללמוד על מנת שלא לקיים ,אבל במידה מסוימת זהו שלא ע"מ לקיים,
וכשיבוא נסיון לידו הוא לא יעמוד בדבר.
אבל להבין את החלק השני ש"מי שאין בידו יראת חטא אין בידו כלום" ,זה לא מובן כלל לבני האדם .יכול להיות
שהוא בקי בכל התורה כולה ,יכול להיות שהוא פוסק הלכות ,יכול להיות שהוא מחדש חידושים ,ועוד ועוד ועוד,
ועליו אמרו חז"ל" :אין בידו כלום"!!
כשחז"ל מבארים ש"אין בידו כלום" ,זה מחמת שתפיסת חז"ל מהי חכמה היא לא כתפיסת בני האדם מה ענינה של
חכמה .חכמה שנמצאת בשכל האדם אז לכאורה כפשוטו אפילו אם אין בידו יראת חטא ,פוק חזי שהוא יודע.
אבל החכמה האמיתית שהיא החכמה הגנוזה בליבו של האדם" ,ואמלא אותו בחכמה ובתבונה ובדעת" ,הוא הנקרא
"חכם לב"" ,לבי ראה הרבה חכמה" ,החכמה הזו לא מושגת אלא רק למי שיש לו באמת יראת חטא" ,הן יראת ה'
היא חכמה  -היא לבדה חכמה" .הדבר הזה נעלם עד למאד .מחמת שהעין הרואה לבחוץ רואה שיש ידיעה גם אם
אין יראת חטא שלמה ,ועד כדי כך האדם יכול לטעות שנראה לו שיש לו יראת חטא ,כי הרי הוא רואה שיש לו
חכמה.
אבל אליבא דאמת ,החכמה שהיא חכמת התורה הקדושה לא מושגת אלא רק במדרגת יראת חטא" ,קיפליות של
תורה ביראת חטא" ,שם היא מקופלת שם היא נמצאת שם היא גנוזה שם כתרה של תורה כדברי חז"ל .וכשמגיעים
לאותו מקום של תורה שגנוזה בו יראת חטא ,שם נפתחים שערי החכמה.
קודם לכן ,יתכן שהאדם יודע תורה כסדר בריאתו של עולם ,כמו שהוא עוסק בכל החכמות אז מעין כך הוא גם
יכול לדעת ידיעת התורה ,אבל ידיעת התורה באמת ,לא תיתכן בנפש האדם בשום פנים ,אלא אם כן יש בידו יראת
חטא!! וכשיש בידו יראת חטא ,אז הלב שלו הוא לב טהור" ,לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי" ,הלב
נעשה טהור ,היראה מטהרת ומצחצחת את ליבו של האדם .וכשהלב נעשה טהור ,בטהרה הזו ,זהו לומד תורה מתוך
טהרה ,שם מגיע המקום של קדושת התורה שמתגלה החכמה של תורה.
דברי תורה ,בחיצוניותם אפשר לומר אותם ,אבל בפנימיותם הם כולם סוד" ,סוד הוי"ה ליראיו"!!
זה לא רק סוד מעשה מרכבה ,אלא עצם תפיסת החכמה הוא סוד" .לבי ראה הרבה חכמה" .על זה נאמר "ליבא
לפומא לא גליא"!
מה שנמצא בשכל אפשר להגדיר אותו בפה ,אבל מה שנמצא בלב" ,נודע בשערים בעלה" כלשון חז"ל "כל חד
לפום מה דמשער בליביה" ,ההשגה שנמצאת בלב לא ניתנת לביטוי של פה באופן גמור .וכיון שכך הרי שמי שרואה
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בחיצוניות ,אז נראה לו שיש חכמה גם בלי תפיסת יראת חטא ,יראה שלימה .אבל אליבא דאמת ,פנימיות התורה,
כל חלקי התורה  -פנימיותם לא מושגת אלא למי שיש לו יראת חטא באמת.
ומי שאין לו יראת חטא יכול להראות לו שיש לו חכמה ,וזהו עומק ההטעיה .יכול להיות שהוא יעבור את כל ימיו
כאן בהאי עלמא עד שהוא יגיע ליום הדין לעילא ,ואז יתברר לו בבירור נקי ובריר מה יש בליבו ומה אין בליבו ,ולפי
זה האם היתה שם חכמה באמת ,או שהיתה שם חכמה שהיא חכמה של שכל בלבד.
מי שהשיג את אותו דבר חכמה מכח היראת חטא ,אז נגלים לו שערי פנימיות החכמה! כלפי חוץ זה יכול להתראות
שיש לו ריבוי של חכמה ,שהוא יודע הרבה ,שהוא מחדש הרבה ,שזה אסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא ,ועוד ,אבל
את זה נראה שיש גם לאחריני ,וקשה להבחין בדבר .אבל אליבא דאמת ,מונחת כאן תורה אחרת ,זוהי תורה מהר
סיני ,זו תורה בקדושתה ,זו תורה במקורה!!
מה שאין כן "מי שהוא יודע ואין בידו יראת חטא  -אין בידו כלום"!! ואם האדם מברר את עומק נפשו ,והוא מגיע
למסקנה האמיתית שעדיין היראת חטא שלו אינה שלימה ,אז הוא צריך בעל כרחך להגיע למסקנה שהוא עדיין לא
השיג את חכמת התורה הקדושה!!
אבל נדגיש עוד פעם ,ועוד פעם ,אפילו אם לעין הרואה נראה שכן יש לו שייכות לתורה ,השייכות לא נובעת
מהשגה אמיתית בחכמה ,חז"ל לא כתבו שהוא לא הגיע לשלימות ,חז"ל כתבו הגדרה אחרת" :אין בידו כלום"!!
ובהקדמת הזוהר י"א ע"ב אמר רשב"י ,שהיראה איהי תרעא לאעלא לגו מהימנותא ,ועל פקודא דא אתקיים כל עלמא
כו' ,ודא עיקרא ויסודא לכל שאר פקודין דאורייתא ,מאן דנטיר יראה נטיר כולא ,לא נטיר יראה לא נטיר פקודי
אורייתא כו'.
אם כן מדברי חז"ל שהביא כאן הנפה"ח ,היראה היא "תרעא לאעלאה לגו מהימנותא" ,היא הפתח ,היא השער
לפּנִ ים .יש את ַה ָפּנִ ים מצד יראת העונש ,שלולא יראת העונש ,במידה מסויימת הרי זה לומד שלא ע"מ
להיכנס ְ
לקיים.
אבל על גבי כך" ,ודא עיקרא ויסודא לכל שאר פקודין דאורייתא" ,היא העיקר והיסוד לכל שאר הפקודין דאורייתא
שעליהם הכל נבנה.
"מאן דנטיר יראה נטיר כולא ,לא נטיר יראה לא נטיר פקודי אורייתא" .ישנו אופן של נטיר יראה בבחינה של יראת
העונש ,אז נטיר כולא כי יראת העונש גורמת שהוא מקיים את כל התורה כולה וזה ַה ָפּנִ ים האחד .אבל ַה ָפּנִ ים
העליונות ,בבחינת יראת הרוממות ויתר על כן יראת חטא" ,מאן דנטיר יראה נטיר כולא" כלומר ,כי היראה היא
הכח היחיד שהוא מקיים את המצוות מכח מדרגת תורה.
יש להבין עמוק :יש תורה ויש מצוות" .לא עם הארץ חסיד" אבל מצוות הוא עדיין יכול לקיים .לקיים פקודין של כל
התורה כולה בשלימות ,צריך להיות לא רק במדרגה של "מצוות" אלא במדרגה של "תורה" ,ובכדי להיות במדרגה
של תורה ,צריך שיש בידו יראת חטא!
א"כ "מאן דנטיר יראה נטיר כולא" ,מחמת שיש לו לא רק מדרגת מצוות ,אלא יש לו מדרגת תורה ,ובכדי לזכות
למדרגת תורה צריך שלימות של מדרגת יראה.
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קיום מצוות תלמוד תורה האדם מקיים גם אם אין בידו יראה שהרי הוא בודאי למד ,אבל השגת התורה תלויה
ב"יראת הוי"ה טהורה עומדת לעד".
הדברים הללו הם נעלמים ונעלמים!! על אף שבני האדם יודעים את לשונות חז"ל ,אבל מכיון שהדבר הוא ְפּנִ ים,
הוא נעלם ,הוא נסתר ,הוא איננו נראה ,הוא איננו נגלה ,ומאידך נראה שיש הרבה שאין להם יראה כל כך גבוהה
ואפ"ה נראה שיש להם ריבוי של תורה ,כאן מונח עומק העולם ,עומק ההעלם הגדול שנמצא בבריאה!! שלעין
הרואה עולם הפוך ראיתי.
רואים שיש אדם שיש לו הרבה תורה ולא נראה שיש לו הרבה יראה ,רואים אדם שיש לו יותר יראה ואין לו הרבה
חכמה ,אז המסקנה הנראית לעין הרואה שהעיקר צריך ללמוד ,והיראה הוא דבר מן הצד.
אבל כשמבינים את עומק נקודת הדבר ,שמי שבאמת יש לו יראה אפילו אם אין לו ריבוי של חכמה ,אבל יש לו
חכמת אמת ,אם הוא עוד יותר עמל ,אז כמובן יש לו גם ריבוי של חכמה .אבל גם מי שיש לו יראה ואין לו ריבוי של
חכמה ,אבל החכמה שיש לו ,היא חכמת אמת!! מה שאין כן מי שיש לו ריבוי של חכמה ואין לו יראה ,יש לו
חיצוניות של חכמה אבל אמיתת מציאות החכמה גנוזה ונעלמת.
18
ובפרשת בהר )ק"ח א'( :מאי עול מלכות שמים ,אלא כהאי תורא כו' ,הכי נמי איצטריך ליה לבר נש לקבלא עליה עול
בקדמיתא ,ולבתר ,דיפלח ליה בכל מה דאיצטריך ,ואי לא קביל עליה האי בקדמיתא ,לא ייכול למפלח .הדא הוא
דכתיב )תהלים ק ,ב( "עבדו את ה' ביראה" ,מהו ביראה ,כמה דאת אמר )שם קיא ,י( "ראשית חכמה יראת ה'" כו' ,ועל
דא האי בקדמיתא הוא דכלא כו' ,בגין דבהאי עייל לשאר קדושה ,ואי האי לא אישתכח לגביה ,לא שריא ביה קדושה
דלעילא כו'.
אם כן מביא הנפה"ח מדברי חז"ל ,שבתחילה האדם צריך לקבל עול מלכות שמים.
כמו שנתבאר ,יש מדרגה של יראה באופן של יראת העונש ,יש מדרגה של יראה באופן של יראת הרוממות ,ויש
מדרגה של יראה באופן של יראת חטא .ומתחילה ,צריך שיהא לאדם האופן הראשון של היראה שהיא יראת
העונש ,ולאחר מכן ,סדר העליה במדרגות הוא :יראת הרוממות ויראת חטא ,שענינן ,שהאדם מכיר ,מרגיש וחש
שהוא עומד לפניו יתברך שמו .במדרגת יראת הרוממות האדם מרגיש כך רק בשעת העבודה כמו שאומר הרמח"ל
)במס"י פכ"ד( ,ובמדרגת יראת חטא האדם מרגיש כך בין בשעת העבודה ובין שלא בשעת העבודה.
כשמתבוננים בדברי הנפה"ח כאן מתעוררת לכאורה שאלה ,שהרי סדר הדברים עד עכשיו היה ביאור שיש דבקות
בהקב"ה ויש דבקות בתורה ,וכאן לכאורה הוא חזר ונכנס לסוגיא אחרת ,שצריך למדרגת עסק התורה "טוהר
המחשבה ויראת ה'" .מה שייכות היראה לדבקות ש"ודאי דאי אפשר לומר שאין צריך לענין עסק התורה שום טוהר
המחשבה ויראת ה' חלילה"? לכאורה לא עסקנו עד עכשיו ביראה ,עסקנו רק בסוגיא של דבקות!
אבל האמת היא ,ששאלה זו נובעת מחמת חוסר ההבנה מהו ענינה של יראה.
כאשר מבינים שיש יראת העונש ,אז יראת העונש באמת קודמת לתורה ,ואין זה ענין לדבקות אלא לקבלת עול
מלכות שמים ,וזו אכן סוגיא אחרת .משא"כ כאשר מדברים ביראת הרוממות ויתר על כן ביראת חטא ,אז הכוונה
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כמו שנתבאר שיראה זה מה שהאדם חש ,מכיר ומרגיש שהוא עומד אצלו יתברך ,כדברי הרמ"א הידועים בריש
אורח חיים" ,כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו ,כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך
גדול ,ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדיבורו במושב המלך".
אז מי שיושב ועוסק בתורה כדבעי ,הוא מרגיש שהוא יושב בבית המלך! "שבתי בבית ה' כל ימי חיי" ,הוא נמצא
בבית המדרש והוא יושב בביתו יתברך שמו .ואפילו אם הוא לא בבית המדרש ,אבל עצם עסק התורה מעמיד אותו
אפילו במדרגת יראת הרוממות בשעת העבודה שהוא עומד לפניו יתברך שמו.
וא"כ כשייסד הנפה"ח שיש דבקות בתורה מלבד הדבקות בהקב"ה " -ודאי דאי אפשר" שיהא סלקא דעתך שאין
צורך של יראה ,כי ענינה של היראה באמת הוא הכרת הבורא" ,יִ ְר ָאה" זה אותיות ְ"ר ִאיָ ה"" ,הוא רואהו בעין שכלו"
כלשון החובות הלבבות ,הוא רואה את מציאותו יתברך שמו.
צורת מתן תורה היתה באופן של "וירד ה' על הר סיני" ,ועל המעמד הזה נאמר "אשר ילמדון ליראה אותי כל
הימים" ,שורש כל נתינת התורה היה באופן של למען "ילמדון ליראה" ,שהתורה נִ ְתנָ ה באופן של "כי הוי"ה יתן
חכמה מפיו דעת ותבונה" ,התורה נתנה אצלו יתברך!! ועל המעמד הזה נאמר "אשר ילמדון ליראה אותי כל
הימים" ,זוהי צורת המעמד למען "ילמדון ליראה" ,וכשם שבנתינת תורה ראשונה זה היה באיתגליא של הקב"ה ,כך
אופן התגלות היראה שעומד לפניו יתברך שמו ,וכך צריכה שתהא צורת עסק התורה תדיר!! – עומד לפניו יתברך
שמו ומתירא ,אבל מי שלומד תורה ואין לו את אותה יראה ,הרי שהוא רחוק ממדרגת מתן תורה .ומי שרחוק
ממדרגת מתן תורה ,ברור ופשוט שהשייכות וההשגה שלו בתורה הולכת וקטנה.
ככל שהאדם קרוב לצורה של מעמד הר סיני ,כך יש לו חיבור למקור הנביעה של עסק התורה ,שם קיבלנו את
התורה ,ומשם אנחנו ממשיכים לקבלה כסדר!! זה לא מעמד שהיה בעבר ,אלא "נותן התורה" בהווה ,ומשם אנחנו
ממשיכים לקבל תורה .ככל שהאדם מקיים בעצמו "השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח וכו' יום אשר עמדת
לפני ה' אלוקיך בחורב" ,והוא זוכר את מעמד הר סיני ,את ה"עמדת לפני ה' אלוקיך" ,כך צורת עסק התורה שלו
השתא מצורפת למדרגת הר סיני.
אבל אם האדם לומד תורה ,ואין לו "יראת הוי"ה טהורה עומדת לעד" שענינה "יראה  -ראיה"" ,עומד לפני המלך",
הרי שהתורה שלו רחוקה מהר סיני ,ואם היא רחוקה מהר סיני ,אז השייכות והעסק שלו בתורה הולך ומוקטן.
לעיל התבאר בהרחבה ,שלולא יראה אין השגה בתורה ,אבל לא התבאר מדוע אין השגה בתורה ללא יראה?
היראה מעמידה את האדם באופן שהוא עומד לפניו יתברך שמו!! ולכן צורת העסק כלשון חז"ל )ע' לקמן פ"ו( היא
שכל היושב ושונה הקב"ה יושב ושונה כנגדו וזוהי צורת עסק התורה האמיתית.
על היראה הזו אומר הנפה"ח ש"ודאי דאי אפשר לומר שאין צריך לענין עסק התורה שום טוהר המחשבה ויראת ה'
חלילה" ,אל תאמר שאם סגי בדבקות בתורה ,אז לא צריך להכיר ולהרגיש שהוא עומד לפניו יתברך שמו בשעה
שהוא עוסק בתורה! לא ולא!
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כי בודאי שקודם לעסק התורה צריך יראה גמורה שהוא עומד לפניו יתברך שמו ,וגם בזמן עסק התורה צריך
שתהיה לאדם הרגשה שאין תנועותיו כשיושב בביתו כתנועותיו והוא יושב בבית המלך ,ויתר על כן "לפני המלך",
ולכן הרחבת ידיו ורגליו נעשים בצמצום וכל שאר תנועותיו תואמים את ה"עומד לפני המלך".
על זה מרחיב כאן הנפה"ח ,שעל אף שצריך שתהיה דבקות בתורה בשעת העסק בה כך צריך שתהא לאדם הכנה
לעסק התורה של "עומד לפני המלך" ,וגם בשעת עסק התורה ,אם הוא שוכח לגמרי שהוא עומד לפני המלך ,אז
הוא צריך לחזור לאותה הזכירה כמו שיתבאר לקמן בפרק ז' "טרם יכבה מלבו יראתו יתברך שמו" ,כלומר שהוא
שכח את ההכרה החושית והפשוטה של "יושב בבית המלך ,ועומד לפני המלך" ,והכרה זו הלכה ונעלמה ממנו ואז
צריך לחזור לאותה זכירה.
בשעת עסק התורה לא צריך מחשבה חיובית כל הזמן שהוא עומד לפני המלך ,כי הוא לא יוכל ללמוד ,ויתר על כן
כי קוב"ה ואורייתא חד ,אבל צריך את הרושם של ה"עומד לפני המלך".
ברור הדבר כי היראה שהיא הכנה לעסק התורה איננה רק באופן של יראת חטא בלבד אלא מדובר על כל קומת
היראה על כל חלקיה שהוזכרו ומה שנתבאר עד השתא שהאדם מקבל עול מלכות שמים ,זוהי קבלה מצד יראת
העונש ,אבל אחרי יראת העונש צריך שתהיה בעסק התורה הכנה של יראת הרוממות והכנה של יראת חטא.
מי שלא חש את הקב"ה לפני שהוא לומד תורה ,בודאי שכאשר ילמד תורה יהיה לו הרבה יותר קשה לחוש את
מציאותו יתברך שמו ,כי מחד יש כאן כח מקרב ,אבל מאידך הוא עסוק בדבר אחר שמסיח את דעתו.
אבל ככל שיש לאדם הכנה כסדר לחוש את מציאותו יתברך שמו" ,יראת הוי"ה טהורה עומדת לעד"" ,יראה  -ראיה",
הוא רואה לפני מי הוא עומד ,הקב"ה יושב ומביט עליו ומכח כך הוא מתיירא " -עין רואה"" ,כדרך שבא לראות בא
ליראות"" ,פנים בפנים דיבר ה' עמכם" ,אז צורת עסק התורה שלו היא באופן ש"עמו הוא נושא ונותן" ,הוא חי לפניו
יתברך שמו ,זוהי תורה!!
מי שהתורה שלו לא נמצאת באיתגליא עם הקב"ה ,בהכרח ש"אין בידו כלום" ,זוהי הלשון שהביא הנפה"ח לעיל,
ויביא עוד מיד להלן .משא"כ מי שהתורה שלו מקושרת ומחוברת אליו יתברך שמו ,זהו "סוד הוי"ה ליראיו" הוא
זוכה למעמקי ההשגה של התורה הקדושה" ,נעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק"!!
ואמרו עוד )אבות ג ,יא(" :כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת" ,כי יראת ה' תחילה היא עיקר הקיום
של חכמת התורה .וכמו שאמרו רז"ל )שבת ל"א ע"א(" :אמר ר"ל ,מאי דכתיב )ישעיה לג ,ו( 'והיה אמונת עתיך' כו',
אמונת ,זה סדר זרעים" כו' ,חשיב שם בזה הפסוק כל הש"ס ,ומסיים ,ואפילו הכי "יראת ה' היא אוצרו" ,דימה הכתוב
את התורה לרוב תבואות ,והיראה לאוצר המחזיק בו המון תבואות ומשתמרים בתוכו ,שיראת ה' היא האוצר לחכמת
התורה הקדושה ,שעל ידה תתקיים אצל האדם ,ואם לא הכין לו האדם תחילה אוצר היראה ,הרי רוב תבואות התורה
כמונח על פני השדה למירמס רגל השור והחמור ח"ו ,שאינה מתקיימת אצלו כלל.
בלשון כללי מאד ,צריך לדעת שבדברי חז"ל יש ליראה פנים רבות ביחס לתורה:
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מחד כלשון חז"ל שהביא הנפה"ח לעיל ,היראה נקראת "שער"  -זהו השער להיכנס לדברי תורה .בפנים נוספות
שהביא כאן הנפה"ח ,היראה נקראת "כלי"  -דימה הכתוב את היראה לאוצר ,היא נקראת "אוצר" של יראת שמים.
בדברי הגמ' בשבת נאמר שהיראה נקראת "קב חומטין"  -המקיים את הדברי תורה .ועוד מבואר שם בדברי הגמ'
שהיא נקראת "דרתא"  -עיקר מקום המדורין" ,חבל על דלית ליה דרתא ,ותרעא לדרתא עביד" .וגם נקראת
"מפתחות" " -אוי לו למי שמסרו לו מפתחות חיצוניות ,ומפתחות פנימיות אין בידו".וכן יש אופן שהיראה נקראת
"קיפליות של תורה"  -היא הפנים והמעמקים של הדברי תורה .ועוד ועוד פנים בדברי חז"ל כיצד נקראת היראה
ביחס לעסק התורה.
בכללות צריך להבין שמדרגת היראה ביחס לעסק התורה יש לה שני חלקים:
החלק הראשון בהכנה לעסק התורה הוא זה שהאדם מקבל עליו עול מלכות שמים – יראת עונש ,זהו עול תורה של
מצוות – לומד על מנת לקיים ,ומכח "מדרגת מצוות" הוא מגיע ל"מדרגת תורה" .כמו שגר שבא להתגייר מלמדים
אותו מקצת מצוות קלות וחמורות על מנת שיקבל כח גירות של יהדות ,מעין אותו דבר ,מי שבא להתעסק בעסק
התורה ,צריך שיהיה באופן של ללמוד על מנת לקיים ,כל הלומד שלא על מנת לקיים טוב לו שנתהפכה שלייתו על
פניו .זהו חלק של יראת העונש בכדי לקיים בנפש את אותה קבלה ,שיהיה כח המקיים .ובדקות ,זהו כח ה"תורתי
שמרו" ,כח הגדר ,כח הגבול במעמקי נפשו של אדם.
החלק השני של היראה בכללות ענינו ,כפי שנתבאר שהאדם עומד לפניו יתברך שמו ,ועמו הוא נושא ונותן ,והעסק
שלו בתורה זהו אצלו יתברך! וממנו יתברך הוא מקבל את כל שפעו בתורה!!
ככל שהיראה הראשונה קיימת ,אז האדם נכנס לדברי תורה .וככל שהיראה השניה קיימת ,אז האדם משיג דברי
תורה!! כי הוא מתחבר למקור "נותן התורה" ,לא לתורה לעצמה ,אלא "ברוך אתה הוי"ה נותן התורה" ,הוא מחובר
במקורו לנותן התורה.
אם אין לו את אותה יראה ,אזי נחסרים לו החלקים הרבים שנתבארו לעיל :מדרגת "שער" ,מדרגת "כלי" ,מדרגת
"קב חומטין" ,מדרגת "מפתחות" ,מדרגת "דרתא" ועוד ועוד לשונות חז"ל שכל אחד מהם צריך תלמוד .משא"כ
כאשר יש לו את אותה היראה ,אז צורת הדבר היא שהוא עומד אצלו יתברך שמו וממנו הוא מקבל תורה.
וכן אמרו על זה הכתוב )בשמות רבה פ"ל(" :אתה מוצא אדם שונה מדרש הלכות ואגדות ,ואם אין בו יראת חטא אין
בידו כלום ,משל לאדם כו' ,יש לי אלף מידות של תבואה ,א"ל יש לך אפותיקאות ]כלומר אוצרות[ ליתן אותם בהם
כו' ,שנאמר 'והיה אמונת עיתך'" ,עיין שם.
בהקבלה ללשון שנאמר לעיל "אין בידו כלום" ,גם הכא אמרו ז"ל "אם אין בו יראת חטא  -אין בידו כלום"!!
הנפה"ח העמיד כאן את היסוד ,אשר ירחיב עוד להלן בפרק ה' והוא שכפי שיעור היראה כך שיעור ההשגה בדברי
תורה .ובלשון פשוטה וברורה  -כפי השיעור שהאדם חש את קירבתו יתברך שמו כך שיעור ההשגה שלו בתורה!!
לא שיעור ה"ידיעה" ,אלא שיעור ה"השגה" שלו בדברי תורה.
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וזהו "אם אין יראה" " -אין חכמה" בשלימות ,כי כפי שיעור היראה בקירבתו אליו יתברך שמו ,כך שיעור ההשגה
בנפש בעומק עיונה של תורה.

פרק ה'
19
ולפי ערך גודל אוצר היראה אשר הכין לו האדם ,כן על זה הערך יוכל ליכנס ולהשתמר ולהתקיים בתוכו תבואות
התורה כפי אשר יחזיק אוצרו.
מתבאר כאן ש"אם אין יראה אין חכמה" זו אינה רק הגדרה כללית ש"אם אין יראה אז אין חכמה" ,ו"אם יש יראה אז
יש חכמה" ,אלא מוסיף הנפה"ח כאן ש"לפי ערך גודל אוצר היראה אשר הכין לו האדם ,כן על זה הערך יוכל ליכנס
ולהשתמר ולהתקיים בתוכו תבואות התורה" ,כלומר ,כערך ההכנה שהאדם מכין לעצמו בקומת היראה ,כך הערך
של השגתו בתורה.
ובדקות ,ישנם כאן ג' לשונות בדברי הנפה"ח )להלן הוא שינה קצת בלשון(" :יוכל להיכנס"  -זו בחינת יראה של
"שער"" ,יוכל להשתמר"  -זהו כח ה"כלי" המשמרו" ,ולהתקיים"  -זהו כח ה"קב חומטין" שלא תירקב התבואה
בתוכו.
בכל אופן ,כפי שיעור היראה שהאדם הכין לעצמו ,כך שיעור השגתו בתורה.
כפי שנתבאר לעיל ונתחדד השתא ,הרי שהיראה בה עסקינן ,בעומק זו לא רק היראה הראשונה של "קבלת עול
מלכות שמים"" ,יראה תתאה" ,יראת העונש ,אלא עיקר היראה זו היראה של "עומד לפניו יתברך שמו".
ישנם שני אופנים לעסק התורה :יש אופן שהאדם עוסק בתורה שהוא עומד לעצמו ועוסק לעצמו בדברי תורה.
ויש אופן שהאדם עוסק בדברי תורה באופן של כל היושב ושונה קוב"ה יושב ושונה כנגדו .וזה לא רק מימרא של
דברי חז"ל שכך אמיתת הדבר ,אלא אמיתת הדבר הזו צריכה להיות מוכרת ומורגשת לאדם .וזהו "אוצר היראה אשר
הכין לו האדם" " :יִ ְר ָאה ְ -ר ִאיָ ה" ,הוא רואה את מציאותו יתברך שמו" ,יראהו בעין שכלו" כלשון החובות הלבבות.
היראה המדוברת כאן ,זו יראה שהאדם עומד לפניו יתברך שמו  -אינו דומה ישיבת האדם ותנועותיו בביתו וישיבת
האדם ותנועותיו בבית המלך ,וק"ו לפני המלך .ועל היראה הזו נאמר בעומק "לפי ערך גודל אוצר היראה אשר הכין
לו האדם ,כן על זה הערך יוכל ליכנס ולהשתמר ולהתקיים בתוכו תבואות התורה".
מי שעוסק בדברי תורה לעצמו ואינו חש ומרגיש את מציאות הבורא יתברך שמו" ,כי הוי"ה יתן חכמה מפיו דעת
ותבונה" הרי שזו תורה בלא יראה .זוהי תורה שהאדם לומד לעצמו ,אבל הוא איננו נמצא לפניו יתברך שמו ,הוא
איננו חש את מציאות הבורא של "כל היושב ושונה קוב"ה יושב ושונה עמו"!
כפי ערך הכרת האדם שהוא מכיר ומרגיש את מציאות הבורא עמו ,ועל כן הוא מתיירא ממנו יראת הרוממות או יתר
על כן יראת חטא" ,הן יראת ה' היא חכמה" ,כך שיעור השגתו בתורה.
כי האב המחלק תבואה לבניו ,הוא מחלק ונותן לכל אחד מידת התבואה כפי אשר יחזיק אוצרו של הבן אשר הכין על
זה מקודם .שאף אם ירצה האב ,וידו פתוחה ליתן לו הרבה ,אמנם כיון שהבן אינו יכול לקבל יותר ,מחמת שאין אוצרו
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גדול כל כך שיוכל להחזיק יותר ,גם האב אי אפשר לו ליתן לו עתה יותר ,ואם לא הכין לו הבן אף אוצר קטן ]שהוא
כלל לא מרגיש את מציאות הבורא![ ,גם האב לא יתן לו כלל ,כיון שאין לו מקום משומר שתתקיים אצלו.
"כי האב המחלק תבואה לבניו" זהו המשל ,והנמשל הוא  -שהקב"ה נותן תורה לאדם.
אדם שיושב ועוסק בתורה ולא מרגיש שקוב"ה יושב ושונה כנגדו ,הוא לא מרגיש "כי הוי"ה יתן חכמה מפיו דעת
ותבונה" ,הוא לא מרגיש את "האב מחלק לבניו דברי תורה" ,הוא מרגיש שהוא עמל לעצמו! והרי "לאוקמי גירסא
סייעתא דשמיא" לבסוף הוא צריך שתהיה לו סייעתא דשמיא ,אבל הוא לא מרגיש את הנמשל את ה"אב המחלק
לבניו".
המשל של הנפה"ח הוא על דרך הדקדוק!!
כמו שבגשמיות בן שמקבל מאביו הרי הוא מרגיש בשעת הקבלה שהוא מקבל מאביו ,כך גם בדברי תורה ,השגת
הדברי תורה צריכה להיות באופן של "יראתו קודמת לחכמתו" ,כלומר שמציאות הבורא מורגשת כלשון החזו"א
באיגרתו" :שים את מציאות הבורא לנגד עיניך"" ,והעיקר לדעת לפני מי אתה עמל" כלומר שהוא עומד ומרגיש את
מציאות הבורא" ,אב המחלק לבניו"" ,כי הוי"ה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה"!
מי שלא מרגיש שהקב"ה נותן לו תורה ,הוא לא מרגיש שהקב"ה לידו והקב"ה נותן ,אז זה לא דומה למשל של "אב
שמחלק תבואה לבניו" ,ועל זה מסיים את דבריו כאן בפרק דידן שחכמתו "נמאסת" ,כי הוא מרגיש שהוא לומד
תורה מכוחו!
ודאי שאם נשאל אותו מי נתן לך שכל? מי מזכה אותך להשיג תורה? הוא יענה מיד  -הקב"ה ,אבל זו לא יראה
חושית! זוהי ידיעת שכל ,זו לא מציאות חושית.
"אב המחלק תבואה לבניו ,הוא מחלק ונותן לכל אחד מידת תבואה כפי אשר יחזיק אוצרו של הבן אשר הכין על זה
מקודם" ,ומה הוא האוצר אשר הוא מכין? האוצר זה המציאות שהוא נמצא בבית ה' ,לפניו יתברך שמו ,יראת אמת,
יראת הרוממות ויראת חטא ,כפי שנתבאר.
כפי שנתבאר ,המשל של הנפה"ח מדוקדק מאד כי לכאורה בחיצוניות ניתן להבין שיש אב שנותן ויש שאפשר
לקבל תורה על ידי שליח ואלה שתי בחינות אפשריות ולכאורה הנפה"ח תפס את אפשרות הנתינה על ידי האב
לעיקר .אבל באמת זה אינו כך כי הנמשל הוא מעמד הר סיני והרי שם היה "וירד ה' על הר סיני" ,שם נתנה תורה
לעמ"י מפיו יתברך שמו .זכור "יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב" ,צורת הנתינה שהיתה בראשית החיבור
לתורה ,במתן תורה ,היא הצורה היחידה שקיימת לעד! אין צורה אחרת של נתינת תורה וקבלת תורה! אם זו לא
צורת העבודה ,זה לא מתן תורה ולא קבלת תורה! זה כגר שלא היה במעמד הר סיני באיתגליא ,אז הוא יכול עדיין
להצטרף ,אבל גוי שבא ללמוד תורה ,זה מאורסה אז הוא חוטף ,שבויה היא בידו.
במעמד מתן תורה הוחקק בבריאה אופן לימוד התורה ,כאופן של קבלת התורה ושל נתינת התורה ,אדם שלא הכין
לו אוצר אז במשל הגשמי לכאורה עדיין אפשר לתת רק אין לו היכן לאחסן את הדברים ,אבל בנמשל ,בעומק
שבדבר ,כל קבלת התורה וההשגה בתורה היא מהמדרגה העליונה של קוב"ה ואורייתא וישראל חד ,אז אם לא
מתגלה אצל האדם המעמקים של הדברים ,הרי שתורתו נבדלת מהבורא ואז הוא לא יכול להשיג את אמיתתה של
תורה שכל ענינה חכמת הבורא כביכול בעצמו.
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כן הוא יתברך שמו ,ידו פתוחה כביכול להשפיע תמיד לכל איש מעם סגולתו רוב חכמה ובינה יתירה ,ושתתקיים
אצלם ,ויקשרם על לוח לבם ,להשתעשע אתם בבואם לעולם המנוחה ותלמודם בידם.
"כן הוא יתברך שמו ,ידו פתוחה כביכול להשפיע תמיד"  -זה לא רק באופן של ידא אריכתא ,ידו פתוחה לשלוח
למרחוק ,אלא זה באופן של יד ביד " -ידיד ה' ישכון לבטח"" ,כי ה' יתן חכמה מפיו" למי שיושב ושונה כנגדו ,זוהי
צורת עמל התורה ,זוהי צורת השפעת התורה ,זוהי צורת קבלת תורה.
"ידו פתוחה כביכול להשפיע תמיד לכל איש מעם סגולתו רוב חכמה ובינה יתירה ,ושתתקיים אצלם ]כהלשון
שנאמר לעיל "ולהתקיים בתוכו"[ ,ויקשרם על לוח לבם"  -מה הוא "יקשרם על לוח ליבם"? כאן יש להבין עמוק:
קוב"ה הוא ליבם של ישראל" ,צור לבבי וחלקי הוי"ה לעולם" ,אם יש לאדם גילוי של הקב"ה בלבבו ,אז יש "יקשרם
על לוח ליבו" באמת ,אבל אם אין את מציאות הבורא בלבבו ,אז נמצא שהכח של ה"יקשרם" ,הוא קושר דברי תורה
על הלב לעצמו וזה לא יכול להתקיים באופן השלם.
"להשתעשע אתם בבואם לעולם המנוחה ותלמודם בידם" – כאן מובלעת נקודה יסודית גדולה עד מאד המבארת
באיזה אופן של תלמודם בידם יכול להתקיים השעשוע בעולם המנוחה? ידוע שיש באדם שכל ויש באדם חכמת
לב .ומה שהאדם יודע בשכלו ,זהו כעוף הפורח באויר ,וכאשר הוא יוצא מהאי עלמא ,מה שנמצא בשכלו נעלם
וכמעט כלא קיים .אם כן ,איזו תורה באמת עולה אתו לעולם העליון ,שיאמר עליו "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו
בידו"? התשובה היא שאצל מי שנאמר בו "ויקשרם על לוח ליבם" עליו נאמר "להשתעשע אתם בבואם לעולם
המנוחה ותלמודם בידם" ,רק על החלק שנקשר בלבבו של אדם נאמר "תורתי בתוך מעי" ,הוא בקע למעמקים של
האדם ,זהו חלק התורה שיש לאדם וזהו התלמודו בידו "להשתעשע אתם בבואם לעולם המנוחה ותלמודם בידם".
אמנם על מה שהאדם עמל בדברי תורה ,על כל מילה הוא יקבל שכר אפילו אם הוא לא זוכר כלל ואפילו אם זה
נשאר בחיצוניות גמורה! אבל לחיות במדרגה של "להשתעשע אתם בבואם לעולם המנוחה" ,זהו רק מאופן של
"ויקשרם על לוח ליבם" מבחינת הגילוי שקוב"ה הוא ליבם של ישראל ואז "ויקשרם" זהו מקום הקשר של קוב"ה
והתורה ורק זה החלק שיתקיים בו.
אמנם הדבר תלוי לפי אוצר היראה שתקדם אל האדם :שאם הכין לו האדם אוצר גדול של יראת ה' טהורה ]לב טהור
ברא לי אלוקים ,הוא חש ומרגיש את מציאות הבורא יתברך שמו[  -כן ה' יתן לו ]אבל באיזה אופן יתן לו?  -כי
הוי"ה יתן ...מפיו[ חכמה ותבונה ברוב שפע כפי שתחזיק אוצרו ,הכל לפי גודל אוצרו .ואם לא הכין האדם אף אוצר
קטן ,שאין בו יראתו יתברך שמו כלל חס ושלום  -גם הוא יתברך שמו לא ישפיע לו חכמה כלל ,אחר שלא תתקיים
אצלו ,כי תורתו נמאסת חס ושלום ,כמו שאמרו רז"ל.
לכאורה נשאלת השאלה :אם הקב"ה לא משפיע לו שום חכמה ,אז למה צריך להגיע ל"תורתו נמאסת" ,הרי אין לו
שום חכמה?!
אלא אומר הנפה"ח :יש לו חכמה! יש לו אפילו הרבה חכמה ,ויכול להיות שיש לו ידיעת התורה גדולה מאד ,אבל
זה לא באופן שה' יתברך השפיע לו ,זה לא באופן כי ה' יתן לו חכמה ותבונה ,אלא החכמה נמצאת אצלו באופן
שהוא לומד תורה לעצמו ,תורה מונחת בקרן זוית כל הרוצה ליטול יבוא ויטול ,והוא באמת נוטל ,זה לא בדרך של
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ה' יתן והוא מקבל מפיו אלא זה נוטל ואז מה יהיה עם אותה חכמה?  -כי תורתו נמאסת ח"ו!! הרי שיש לו ידיעת
התורה ,ויכול להיות שיש לו הרבה ידיעת התורה ,אבל על התורה הזו נאמר" :חכמת חכמים תסרח"" ,תורתו
נמאסת ח"ו".
רק מי שמקבל תורה כי "ה' יתן לו חכמה ותבונה ברוב שפע" ,הוא קיבל את החכמה ,הוא יתברך שמו משפיע לו
חכמה ,מי שמקבל את החכמה ממנו יתברך שמו ,אז התורה הזו מתקיימת אצלו ,היא נקשרת על לוח ליבו ,היא
יכולה "להיכנס ,להשמר ולהתקיים" ,ואז תורתו היא "תורת אמת נטע בתוכנו" ,היא נמצאת בתוך האדם גופא.
הוברר ששיעור היראה היא ההכרה במציאות הבורא יתברך שמו ,וכפי שיעור ההכרה בבורא ,כך שיעור השפע
שהאדם מקבל ממנו יתברך שמו כסדר יום יום ,שעה שעה .וממילא ,תורה שמגיעה עם מעט הכרה מהבורא יתברך
שמו ,יש בה מעט אמת ,מעט קיום ומעט שימור ,וככל שההכרה בבורא יתברך שמו גדילה יותר ,כך השפע שהאדם
מקבל דברי תורה ממנו יתברך שמו גדול יותר ,כך הוא משתמר יותר ומתקיים יותר ,וכך הוא זוכה לכוון יותר
לאמיתותה של תורה.
בחיצוניות לא תמיד רואים כאן בהאי עלמא את ה"תורתו נמאסת" ,אבל כאשר מגיעים לעולם האמת ,שם השקר
לאט לאט קטן ,והאמת הולכת וגדילה ,או אז רואים בבירור כמה תורת אמת יש כאן ,וכמה ח"ו תורתו נמאסת!!
אשרי האדם שתורתו היא מפיו יתברך שמו ,כי הוי"ה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה.
20
ועל זה אמר הכתוב )תהלים קי"א(" :ראשית חכמה יראת ה'" ,וכמבואר בהקדמת הזוהר ז' ב'" :ר' חייא פתח 'ראשית
חכמה יראת ה'' כו' ,האי קרא הכי מיבעי ליה ,סוף חכמה כו' ]כלומר כמו שנאמר אצל שלמה המלך" ,סוף דבר הכל
נשמע את האלקים ירא" ,הרי שמשמע שהיראה היא סופו של דבר[ ,אלא איהי ראשית לאעלא לגו דרגא דחכמתא
עילאה כו' ,תרעא קדמאה לחכמה עילאה יראת ה' איהי" כו' ,עיין שם.
מתבאר בדברי חז"ל שיש פתח ושער שדרכו נכנסים למדרגת החכמה ,והיא היא הנקראת יראה " -ראשית חכמה
יראת ה'" ,כלומר הראשית לכניסה לחכמה היא יראת ה'.
אמנם מצד הפסוק עצמו היה מקום להבין ש"ראשית חכמה" הראשית של החכמה היא "יראת ה'" ז"א שמקום
היראה הוא בתחילת קומת החכמה עצמה אבל כפי שמתבאר כאן בדברי חז"ל" :איהי ראשית לאעלא לגו דרגא
דחכמתא עילאה" שהיא ראשית להיכנס לתוך מדרגת החכמה.
הרי מבואר ,הגם שהיראה היא מצוה אחת )מתרי"ג מצוות( ,ואמרו בירושלמי )ריש פאה( שכל המצוות אינן שוות
לדבר אחד מן התורה )כלומר ,יש "מדרגת מצוות" ויש "מדרגת תורה" ,ומדרגת תורה היא כלל ואילו מדרגת מצוות
היא פרט .ולכן ,התרי"ג מצוות הינם תרי"ג פרטים .והגם שלפרטים הללו ישנם עוד פרטים רבים כמו שאומר
הגר"א ,אולם המצוות הינם פרטים ,תרי"ג פרטים  -תרי"ג מצוות ,משא"כ התורה הינה כח של כלל ,והכלל כולל
בתוכו ,בכל חלק ממנו ,את כל הפרטים כולם ,לכן "כל המצוות אינן שוות לדבר אחד מן התורה" .וא"כ לכאורה ,עד
כמה שהיראה היא רק מצוה אחת בלבד ,א"כ אין לה יחס למדרגה של תורה ,כי התורה הינה גדולה באין ערוך
ממדרגת היראה( ,אמנם מצות קניית היראה ממנו יתברך רבה היא מאד)!( ,מצד שהיא מוכרחת לעיקר הקיום ושימור
התורה הקדושה )הרי שעל אף שהיראה היא רק פרט אחד מן המצוות ,וא"כ לכאורה ביחס לדברי תורה גם עליה
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נאמרו דברי הירושלמי "שכל המצוות אינן שוות לדבר אחד מן התורה" ,אבל מעולה מצות היראה משאר המצוות,
שהיחס שלה לתורה הוא לא רק יחס של פרט ביחס לכלל שנקרא תורה ,אלא יש לה מעלה נוספת "מצד שהיא
מוכרחת לעיקר הקיום ושימור התורה הקדושה"! יש יחס של יראה מצד היותה מצוה ככל המצוות ,ומצד כך היא
פרט לכלל שנקרא תורה ,ויש יחס של היראה ביחס לתורה שהיא "עיקר הקיום ושימור התורה הקדושה" ,שהיא
הפתח והשער להיכנס לחכמת התורה הקדושה ,ויתר על כן ,היא ה"קיום"  -קב חומטין המקיים ,ו"שימור" התורה
הקדושה! נמצא שה"יראה" מהותה מצוה אחת ,אבל בערך לתורה ,היא המקיים של כל התורה כולה!! ה"מקיים"
של כל התורה כולה היא עצם המצוה שנקראת "יראה"!!(ִ ,ובּ ְל ָתּהּ )בלעדי מציאות היראה( ,גם נמאסת חס ושלום
בעיני הבריות )כאן הנפה"ח מוסיף תוספת ,שלולא היראה ,התורה ח"ו "נמאסת בעיני הבריות" ולכאורה זה קאי על
יראת העונש ,שאם אין לאדם יראה ,הרי שהוא אינו מקיים את המצוות ,ועי"כ התורה עצמה נמאסת ח"ו ,מפני
שהבריות אומרות :ראו פלוני שלמד תורה כמה מכוערים מעשיו!( ,לכן צריכה שתקדם אצל האדם קודם עסק
התורה.
העולה מדברי הנפה"ח כאן ,על פי יסוד דברי חז"ל שמציאות מצות היראה הינה כניסה ושער ל"מדרגת התורה":
ש"קודם עסק התורה" צריך שיהא לאדם יראה.
אבל צריכים להבין את יסוד הדבר.
אין הכוונה שכאשר האדם קטן ועדיין אינו עוסק בתורה אז דבר ראשון שילמדו אותו כמה שנים יראה ולאחר מכן
ילמדו אותו תורה .שהרי כלשון הגמ' "קטן היודע לדבר ,אביו מלמדו תורה צווה לנו משה" .אם כן ,ודאי שסדר
הדבר הוא שקודם מלמדים את האדם חכמת התורה הקדושה ,ולאחר מכן הוא נכנס ליראה.
לעומת זאת ,הסדר היומיומי של האדם למעשה ,כמו שיסביר מיד להלן בפרק ו' ,מתהפך :שתחילת היום היא יראה,
וההמשך הוא תורה ,וגופא בתר רישא גריר!! ומכיון שקודם עסק התורה צריך שיהא אצל האדם יראה ,הרי שכל
לימוד התורה שלו נמשך אחרי היראה ותורתו מתקיימת ומשתמרת!! משא"כ מי שאין תחילת העסק שלו בכל יום
ויום )יתברר לקמן בהרחבה מפרק ו'( בפועל ביראה הרי שיש כאן סדר שאינו סדר אמת ,וא"כ תורתו אינה
מתקיימת ואינה משתמרת.
היראה ,כמו שמחדד כאן הנפה"ח ,היא לא עוד פרט בעבודה ,בודאי שהיא מצות עשה ואין ערוך לכל מצות עשה,
אבל יתר על כן ,היא ההתחלה של כל יום ,אלא שלא כהתחלה לעצמה אלא כהתחלה מדין תורה!!
כלומר ,זה לא מדין מצוה בלבד שכל יום צריך להתחיל עם יראה ,כי אם כך הרי שישנן עוד מצוות תדיריות שאינן
קודמות דייקא לתחילת עסק התורה .אלא יסוד הדין הוא שהכל צריך להתחיל מתורה ,ותחילת עסק התורה צריך
שיתחיל ביראה! ואם כן מאיזה דין מתחילים מיראה? -זהו דין מדיני התורה ,לא מדיני היראה כשלעצמה! כי מדיני
היראה כשלעצמה היא כמו שאר שש מצוות תדיריות ,אבל מדין התורה שהיא עיקר הכל ,אז הדין הוא שהתחלת
עסק התורה גופא הוא להתחיל מהיראה!!
ההגדרה היא מדוקדקת מאד :זהו דין מדיני התורה עצמה להתחיל מיסוד היראה!!
מי שלא מבין שמדין התורה מתחילים מיסוד היראה והוא מתחיל מיסוד היראה לעצמו ולא מדין התורה שבדבר,
הרי שהוא שיבש את כל סדר העולם הפנימי שלו כי העיקר אצלו הינו יראה ולא תורה .אלא לעולם העיקר צריך
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שיהא באמת תורה ,אבל קודם עסק התורה צריך ,כפי שנתחדד ,יראה מדיני התורה עצמה ,שיהיה "קיום ושימור
התורה הקדושה" ,ואז תחילת עסק התורה גופא היא "ראשית חכמה יראת ה'"  -כניסה באופן של מהלכי יראה.
הדברים צריכים להיות מדוקדקים מאד ,כי כאשר האדם לא עומד על אמיתת הדברים ,והוא כל יום מתחיל מיראה,
אז לאט לאט הנפש מיטשטשת ,והוא הופך את היראה לעיקר ,והלימוד ח"ו יכול להפוך לטפל ,כי גופא בתר רישא
גריר ,והופך להיות שהעיקר זה יראה ולא תורה!! לכן הדברים צריכים להיות מדוקדקים מאד!
הגדרת הדבר אם כן ,שעיקר הכל קיים מכח התורה ,וזהו גם קיום כל נפש פרטית ,אבל צורת הדבר ב"גדרי תורה"
איך מתחילים?  -מתחילים מיראה שקודמת לתורה כחלק מדיני התורה כשלעצמה.
הדברים נאמרים שוב ביתר חידוד ,מפני שעל דרך כלל אם אדם פותח כל פעם את סדר הדבר ביראה ,אז הנפש
מיטשטשת מה הוא ה'עיקר' ומה הוא ה'מצוה אחת' .אבל כאשר האדם מברר את הדברים באופן ברור ,שהכל קיים
ועומד מכח תורתנו הקדושה ,ורק מגדרי התורה עצמה תחילתה יראה ,או אז זהו "ראשית חכמה יראת ה'" ,ולא
יראת ה' כראשית לעצמה ,אלא יראת ה' הינה ראשית של החכמה גופא.
וזה מה שיסביר הנפה"ח מיד עכשיו בהמשך דבריו:
הגה"ה ,ובזה יבואר מאמרם ז"ל ריש פרק הרואה" :אין הקדוש ברוך הוא נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה ,שנאמר
)שמות לא ,ו(' :ובלב כל חכם לב נתתי חכמה') ,דניאל ב ,כא(' :יהיב חכמתא לחכימין' .ולכאורה יפלא ,דאם כן ,חכמה
הראשונה מאין תימצא אצל האדם.
שואל הנפה"ח :הרי איהו "יהיב חכמתא לחכימין" ,ועד כמה שהקב"ה נותן חכמה רק למי שיש לו חכמה ,אז א"כ
החכמה הראשונה מהיכן היא נמצאת?
לכאורה ,היה מקום להבין את הדברים לפי דברי הנפה"ח עצמו שנתבארו לעיל ,שיש מה שהאדם עמל בחכמה
'לעצמו' ,ויש מה שה' יתברך 'יתן חכמה מפיו' .ולפ"ז היה אפשר להבין את דברי חז"ל :שמה שהוא עמל בחכמה
'לעצמו' זהו הראשית ,החכמה הראשונה ,וה'יתן חכמה מפיו' זהו השלב השני ש"יהיב חכמה לחכימין".
אלא שהנפה"ח כאן מסביר את המהלך בהקשר לדברים בפרק זה והרי שה"חכימין" אינו גדר בחכמה לעצמה אלא
מגדר מה שקדם לחכמה כמו שיתבאר להלן.
אמנם הענין ,כי כתוב מפורש שגם היראה נקראת חכמה ,כמ"ש )איוב כח ,כח(" :ויאמר לאדם ,הן יראת ה' היא חכמה",
והוא מטעם הנ"ל ,שהיא אוצרו הטוב של החכמה שתשתמר ותתקיים בה .וזהו שאמרו שאין הקדוש ברוך הוא נותן
ומשפיע חכמה העליונה של התורה שתתקיים אצלו )דייקא "תתקיים אצלו"( ויהא תלמודו בידו ,אלא למי שיש בו
חכמה ,היינו אוצר היראה ,שהיא מוכרחת שתקדם אצל האדם כנ"ל.
ביאור דברי חז"ל ד"יהיב חכמתא לחכימין" שרק למי שיש לו כבר חכמה הקב"ה נותן חכמה ,מבאר הנפה"ח כי
היראה יש לה שני שמות :בשם אחד היא נקראת "יראה" ,ובשם שני היא נקראת "חכמה" כמ"ש "ויאמר לאדם הן
יראת ה' היא חכמה".
ומדוע היראה נקראת חכמה? מסביר הנפה"ח מפני "שהיא אוצרו הטוב של החכמה שתשתמר ותתקיים בה" וכיון
שהיא משמרת ומקיימת את החכמה ,לכן היא נקראת חכמה .אבל בעומק יותר ,כפי שמבואר בתחילת המסילת
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ישרים" :הן יראת ה' היא חכמה – היא לבדה חכמה" ,והכוונה בלשון קצרה :חכמה פירושה הבנת גדרי כל דבר ,וכח
הגדר הוא כח היראה" ,גדר" הוא "יראה" ]אותה גימט' עה"כ[ ,ולכן "גדרי" החכמה יסודם "יראה".
על כל פנים ,כיון שהיראה נקראת חכמה אז א"כ כשנאמר "יהיב חכמתא לחכימין" עומק נקודת הדבר הוא
שהחכמה נקנית בנפש האדם באופן כזה שקדמה לה חכמה ,ומה היא החכמה שקדמה לה? היראה שבנפשו היא
היא גופא החכמה שצריכה שתקדם.
מתבאר כאן ביאור מדוקדק שלפיו צריך סדר עמוק בכוחות נפש האדם איך הוא מתייחס ליראה ,האם כ"יראה" או
כ"חכמה"? כי אם הוא מתייחס ליראה כיראה לעצמה ,הרי שהיא רק אחת מתרי"ג מצוות .אבל כאשר הנפש עומדת
על עמדה והיא מכירה את היראה כחכמה ,אז היא רואה אותה כחלק מתורתינו הקדושה ,ואז זהו "ראשית חכמה
יראת ה'" ,שתחילת העבודה של תורה היא ביראה.
כל זמן היות הנפש תופסת את היראה כיראה לעצמה ,הרי שהיא אחת מתרי"ג ,ולכל היותר היא אחת משש מצוות
תדיריות ,אבל כאשר הנפש עומדת על עמדה לא בהגדרה בלבד ,אלא היא עומדת על עמדה באמיתת נפשה שהיא
קולטת את היראה כחכמה ,אז היראה היא חלק מגדרי חכמה ,וממילא "יהיב חכמה"  -תורה" ,לחכימין"  -ביראה.
וא"כ סדר הדבר הוא שכל יום מתחיל ביראה ולאחר מכן האדם עוסק בתורה ,זה לא שהוא פנה למצוה מתרי"ג
מצוות ,גם לא שהוא פנה לשש מצוות תדיריות ,אלא הסדר הוא שהוא מתחיל בעסק התורה גופא באופן שתחילת
העסק הוא ב"יהיב חכמה לחכימין" ,בחכמה שהיא יראה.
הדברים האלה הם דקים ועמוקים מאד מאד מאד.
אנו חוזרים ומדגישים זאת כי הרבה מאלו שנכנסו לספרי יראה ,הפכו את עיקר נפשם לעסק בספרי יראה ,והעסק
של הויות דאביי ורבא הפך להיות אצלם טפל .כאשר לא עומדים על נקודת העדינות שבדבר ,הרי שסדר הדבר
משתבש .וכשעומדים על נקודת עדינות הדבר ,כאן נעשה המשמרת והמקיימת ,ודייקא מי שפותח את הדבר
בצורה הראויה כמו שיתבאר להלן בפרק ו' ,אז תורתו משתמרת ,מתקיימת ומתברכת ,אבל הני מילי שהוא קולט
את היראה כחלק מגדרי החכמה ולא רק מצד שם יראה כאחד ממצוות תרי"ג או כשש מצוות תדיריות.
)ואיש תבונות יבין פנימיות מאמרם ז"ל זה לדרכנו ,על פי סתרי הזוהר וכתבי האריז"ל ,אשר אמרו שחכמה העליונה
מתגלית רק על ידי מידת מלכותו יתברך ,היינו קבלת עול מלכות שמים כנ"ל(.
מידת "מלכות" נקראת בלשון חז"ל "קבלת עול מלכות שמים" ,כלומר זה לא מלכות לעצמה ,אלא "שום תשים
עליך מלך"" ,עליך"  -עול מלכות .מלכות שמים זה עול מלכות שמים .יראת שמים נקראת כך משום עול מלכות
שמים .והיא היא המידה הנקראת בסתרי הזוהר וכתבי האריז"ל מידת מלכותו ,מידת מלכותו היא קבלת עול
מלכות שמים .זה לא שיש מידה שנקראת מלכות ,ויש קבלת עול ,אלא עצם המידה שנקראת מלכות היא קבלת
המלכות ,קבלת המלכות היא קבלת עול מלכות שמים.
ובזה יובן גם כן ,שמצינו לרז"ל שאמרו )ברכות ח' ע"א( :אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד ,ובפרק
אין עומדין )ל"ג ב'( אמרו :אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים בלבד )ודאי כשמדקדקים
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בדברי חז"ל הרי שנאמרו כאן שתי לשונות :אין לקב"ה "בעולמו" ,ואין להקב"ה "בבית גנזיו" ,מדובר לכאורה על
שתי נקודות שונות ,אבל הנפה"ח חיבר אותם( ,ולדברינו באמת הכל אחד ,ולכן אמרו אוצר של יראת שמים ,עד כאן.
"אין להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה" שתחילתם וראשיתם היא יראת שמים והיראת שמים היא חלק
מגדרי החכמה .יש קבלת עול מלכות שמים מדין מלכות כללית ,שזה יראת העונש ויש קבלת מלכות מצד יראת
שמים פרטית יראת הרוממות ויראת חטא שזה מלכות פרטית של החכמה ,והיא חלק מגדרי החכמה.
בלשון ברורה ,יראת העונש כפשוטה היא עדיין לא חלק מהגדרים הגמורים של החכמה והיא שנקראת בלשון חז"ל
"חכמה תתאה" ,אבל היא לא חלק מהגדרים הברורים של החכמה .יראת שמים היא יראת הרוממות המתגלית
כאשר האדם לומד תורה והוא מכיר רוממותה .אין לך יראת שמים גדולה מהרוממות שמתגלית לאדם בעסק
התורה הקדושה גופא .יש את מידת המלכות הכללית שהיא יראה כללית ,יראת העונש ,ויש את היראת שמים
הפרטית שמתגלה מכח גדלותו יתברך שמו המתגלה בתורתו ,זהו קבלת עול מלכות שמים מדין יראת הרוממות,
ויתר על כן מצד יראת חטא.
אבל הצד השוה של תמצית היסוד הוא שהיראה היא הראשית של החכמה ,היא חלק מגדרי עסק התורה ,וראשיתו
של עסק התורה לא מדין יראה לעצמה אלא באופן של "הן יראת ה' היא חכמה" – ראשית חכמה ,חכמה דייקא.
21
עד השתא נתבררו מדרגות תורה ויראה ביחס להלכות דעות .מכאן ואילך ,יתחיל הנפה"ח לבאר את האופן למעשה
של צירוף היראה והתורה.

פרק ו'
לזאת האמת שזו היא הדרך האמיתי ,אשר בזה בחר הוא יתברך שמו ,שבכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד ,ראוי לו
וכו'.
אומר הנפה"ח שבכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד אז ראוי לו לעשות כפי שיבואר בהמשך כלומר ,זה מילתא
דפשיטא בדבריו שהאדם בשעה שהוא הולך ללמוד הוא צריך הכנה .אופן הבירור שהוא יבאר מכאן ואילך הוא מהי
ההכנה הנצרכת לעסק התורה .אבל עצם כך שהאדם קודם שלומד צריך שתהיה לו מציאות של הכנה ,זה ברור
ופשוט" ,בכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד".
וטעם הדבר ,זהו מחמת שקודם היות האדם מכין את עצמו לדבר ,על אף שהוא עוסק בדבר ,החיבור שלו לדבר
בהכרח לוקה בחסר" .והכינו את אשר יביאו" ,עד כדי כך שישנן שיטות בדברי רבותינו שההכנה עצמה גדולה
מהמעשה עצמו" .לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון" :לאדם מערכי לב  -ההכנה לדבר היא גדולה מעצם מציאות
הדבר.
ובאופן מבורר יותר ,אדם שרגיל לעשות דברים ללא הכנה בכלל ובעסק התורה בפרט אז צורת החיים שלו זוהי
"נחלה מבוהלה" ,זוהי בהילות וחוסר ישוב דעת.
צורת החיים הפנימית היא שהאדם חי בהשקט והמעשים שהוא עושה נעשים מתוך מציאות של הכנה.

 | 77ספר נפש החיים שער ד'

זהו מהלך פנימי של חיים ,לא הנהגה מעשית בלבד ,שקודם שהאדם לומד ,אז יכין את עצמו כפי הסדר שיתבאר
כאן .מדובר כאן על סדר חיים פנימי מאד ,שצורת החיים בנויה באופן של ישוב דעת ,באופן של תלמידי חכמים
שחיים בנחת פנימית" ,וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול" עולה של תורה ,ואין כוונת הדבר
שה"וירא מנוחה כי טוב" נעקר ,אלא צורת החיים הינה מנוחה באופן של עמלות אבל באופן של חיים של ישוב
דעת של מנוחה .ולכן ,סדר צורת החיים הפנימית מכריחה שתהיה באופן שהאדם מכין את עצמו לדברים.
מי שלא רגיל להכין את עצמו לדברים כלל אז כאשר הוא מגיע עכשיו לסוגיא העיקרית ביותר שהיא עסק התורה,
והוא צריך להתיישב ,כמו שאומר הנפה"ח בהמשך" ,ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל על כל פנים זמן מועט" אזי
אצלו עצם המושג הכנה רחוק מלבבו ,וק"ו שכלפי ה"מה" לעשות באותה הכנה ,הדבר עוד יותר מתרחק מלבבו.
אבל אדם שמרגיל את עצמו לצורת חיים נכונה אז כאשר הוא עושה דברים ,הגם שאי אפשר על כל דבר קטן ממש,
אבל לכל הפחות לדברים שיש בהם גדלות יותר והוא מכין את עצמו למה שהוא הולך לעשות ואזי צורת החיים שלו
שהוא נכנס לדברים באופן של התבוננות ,באופן של ישוב הדעת ,באופן של חיבור.
ולכן ,כאשר הוא ניגש לדבר העיקרי ביותר שהוא עסק התורה אז ההכנה אצלו הופכת להיות טבעית! היא לא כמי
שכפאו שד או הנפה"ח או הכולל ,אלא צורת החיים שלו היא באופן של הכנה למה שהוא עושה ,הכנהְ ,פּנִ ים!
ודאי שככל שהאדם גבוה יותר אז ההכנה שלו לוקחת לפעמים פחות זמן כי הוא כבר מוכן מצד עצמו .כפי המעשה
שסיפר הרב פינקוס זצ"ל על החפץ חיים ,והוא אמר שלפי דעתו זה המעשה הכי גדול שאפשר לספר על החפץ
חיים.
היה מעשה שנתאספו גדולי הדור ועוד ת"ח לכינוס גדול והגיע זמן תפילה )מנחה או מעריב( ,והיה צריך לעמוד
בתפילה תוך כדי הכינוס ,מספר הרב פינקוס שהחפץ חיים ניגש מיד להתפלל ללא שום הכנה ועל זה הוא אמר
שזה המעשה הגדול ביותר שאפשר לספר על החפץ חיים! ברור שזה נובע מהעומק הפנימי שהוא היה מוכן כל
הזמן כעומד לפני בוראו!! לא כי הוא לא צריך הכנה .כביכול ,כעין מה שנאמר אצל משה רבינו "אתם שובו לכם
לאהליכם ואתה פה עמוד עמדי" ,אז הוא עומד מוכן תמיד לדבר עם השכינה .אולם זוהי מדרגה של יחידי הדורות.
מי שאינו עומד כל רגע מוכן באופן פנימי עמוק ,ובלשון יותר פשוטה ,הנפש שלו אינה דבוקה באופן שלם בו ית"ש
ובתורתו ,אז בהכרח שיש לו חלק אחר הופכי בנפש ואשר על כן הוא צריך הכנה.
ההכנה הזו ,היא מהתנאים היסודיים ביותר על מנת שתהיה אפשרות של קיום לכלל כל קומת עבודת האדם!!
ראוי לו להתיישב ,קודם שיתחיל ,על כל פנים זמן מועט.
"להתיישב" ,לכאורה ודאי שאין כוונת הנפה"ח דוקא לישב על הכיסא ,אלא "להתיישב" כלומר להגיע למקום של
ישוב דעת ,ומשם ממשיכים הלאה.
כאן צריכים להבין נקודה נוספת יסודית מאד.
אדם שמתיישב ומיד הוא מתחיל לחשוב ,כמו שאומר כאן הנפה"ח" ,ביראת ה' טהורה להתוודות על חטאתו
מעומקא
דליבא ויכוון להתדבק בלימודו ,בו בתורה ,בו בהקב"ה" ,הוא לא יצליח.
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ומדוע לא? כי קודם שיתחיל "ראוי לו להתיישב" ,צריך ישוב דעת .ואחרי שיש ישוב דעת ,אז הוא מתבונן במה
שהוא צריך להתבונן  -בג' הדברים שנתבארו כאן ,אבל ההתבוננות צריכה לבוא מתוך ישוב דעת.
לפיכך ,למעשה צורת הדבר היא שבתחילה האדם מתיישב כפשוטו על הכיסא והוא לא מתחיל לחשוב לפני מי הוא
הולך ללמוד תורה ולחשוב על החלקים שנתבארו כאן  -ביראת ה' טהורה ,תשובה ודבקות בו ובתורתו .אלא
מתחילה הוא עובד על ישוב דעת .ובלשון פשוטה ,הוא משקיט את מחשבותיו ומגיע לאיזשהו שקט עם עצמו .כל
אחד ואחד מהיכן שהוא הגיע .מי שזכה קודם לכן לעמול בתורה ,אשריו וטוב לו ,ומי שלא זכה קודם לכן ,אז בודאי
שהוא מגיע ממקום רועש.
צריך להיכנס ראשית כל למקום של "להתיישב" ,להיות במקום של ישוב דעת ,שקט פנימי .כאשר האדם מגיע
לאיזשהו שקט לפי מדרגתו ,אז הוא קיים את ההבחנה שנאמרה "ראוי לו להתיישב".
נתבאר אם כן בדברי הנפה"ח שראשית צריך סדר של הכנה ,שזה יהיה קביעא וקיימא בנפש להכין את עצמו
לדברים.
ותחילת ההכנה "למעשה" )לאחר שלמדנו כבר חמישה פרקים ,הגענו עכשיו בסייעתא דשמיא לפרק ו' בו הנפה"ח
מבאר את תחילת ה"מעשה"(  -צריך להתיישב.
כמה זמן להתיישב? באופן כללי צריך "על כל פנים זמן מועט" ,אבל בתוך הזמן המועט עצמו ,צריך זמן של ישוב
הדעת ,להגיע לאיזשהו שקט ,לאיזשהו רוגע ,לאיזושהי נייחא ,במידה שמכאן ואילך ,המחשבות שהוא יחשוב לא
יתערבבו עם כל המחשבות שהוא חשב לפני שהוא התחיל להתיישב בדעתו לעסוק בדברי תורה.
אדם שלא עושה ריווח" ,ליתן ריווח בין פרשה לפרשה" ,הפסק בין הענין הקודם לענין שאליו הוא נכנס ,אז
המחשבה הקודמת ,בלי נפק"מ מה היתה ,בממון בבנים בבריאות או סתם טרדות של הבלי עוה"ז ,היא נדבקת ישר
במחשבה שבה עכשיו הוא מתחיל להתעסק ,ביראת ה' טהורה בתשובה מעומקא דליבא או בלהתדבק בו יתברך
שמו ובתורתו.
נצרכת הבדלה " -ריווח תשימו בין עדר לעדר" ,זוהי התפיסה היסודית של קומת הנפש .צריך להבדיל בין מקום
החול למקום הפנים .להבדיל בין המחשבות שקדמו לזמן שהוא הולך ללמוד ,למחשבות שבהן הוא נכנס לתחילת
ההכנה ללימוד ולאחר מכן לעצם הלימוד עצמו.
ולכן ,צורת הדבר "למעשה"" :ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל" ,עוד לפני שהוא מתחיל ,לא רק כשמתחיל לעסוק
בדברי תורה אלא "קודם שיתחיל" את ההכנה עצמה גופא ,צריך להתיישב.
השלב הראשון אם כן ,שהאדם מייחד לעצמו זמן להכנה כללית לכל הדברים הגדולים שהוא עושה ביום יום ,הכנה
כללית לכל דבר ,לתורה ,לתפילה ועוד דברים גדולים שהאדם עושה.
השלב השני ,שלכל ענין שהוא נכנס ,יש לו ריווח בין פרשה לפרשה ,בין הנקודה הקודמת שבה הוא עסק לנקודה
שהוא עתיד לעסוק .ובאותו זמן יש קול דממה דקה מסוים ,רוגע מסוים ,שקט מסוים שבו האדם נבדל מן הנקודה
הקודמת ,וזוהי תחילת ההכנה לשלב הבא.
והרי שמתן תורה ,שהוא שורש כל עסק התורה ,מעין כך היה .זכור "יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב",
ואומרים חז"ל במדרש שהיה "מחריש" ,ומשם מתוך המחריש היה יוצא הקול .כביכול עשרת הדיברות שהקב"ה
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דיבר בהר סיני ,הם לא דיברות באופן של "וירד ה' על הר סיני" ויש עשרה דיברות שכביכול הוא מדבר .אלא היה
"מחריש" ומתוך מחריש יוצא הקול .ומעין כך כביכול בעבודה דידן ,מתוך המחריש יוצא הקול ,זהו ה"ראוי לו
להתיישב".
צריכים להבין ,שהדברים הללו הינם מהיסודי יסודות של עומק נקודת העבודה בכלל ועסק התורה בפרט ,שזה
עיקר סוגייתינו השתא בפרט שהיא כלל הכל.
כל זמן היות האדם לא מכין את עצמו לדברים ,הרי שכל החיים שלו הם בבל ,בלבול ,תערובת ,הוא מערב מין
בשאינו מינו ,כלאים זה בזה ,שעטנז ,כי הוא מערב חלקים חיצוניים עם חלקים פנימיים .מי שלא מכין את עצמו
לדבר ,הוא מערב את עצמו בין זה לזה .כמו שהאדם סועד סעודת שבת ,דגים ולאחר מכן בשר ,אז כשם שמעיקרא
לדינא )הלכה או מנהג( צריך לשתות דבר ביניהם להבדיל בין המאכלים ,כך בקומת הנפש ,צריך שיהיה סדר ,סדר
שהאדם מעמיד את עצמו באופן שהדברים באים זה אחר זה ולא באים בתערובת .על מנת שזה לא יבא בתערובת,
חייב להיות שתהיה הכנה ,כי אם הוא לא הכין את עצמו לדבר ,אז הוא נופל לדבר ,והוא מתערב עם הנקודה
הקודמת שקדמה לעסקו השתא.
אבל בדקות יותר כפי שנתבאר ,אפילו אם האדם כן מתחיל להכין את עצמו לדבר הנוסף שאליו הוא נכנס ,אבל אם
ההכנה נעשית תיכף וסמוך מיד לנקודה הקודמת שבה הוא עסק ,אז על אף שיש כאן בודאי הכנה ,וזה עדיפא לאין
ערוך ממי שאינו מכין את עצמו כלל ,אבל הכנה זו עצמה עדיין מחוברת באופן גמור לנקודה הקודמת שבה הוא
עסק .יש כאן בודאי מקצת הבדלה ,אבל מקצת בלבד ולא שלימות של הבדלה.
את השלב הראשון של ההכנה לכאורה כל מי שקורא את הנפה"ח בודאי מבין אבל את השלב הנעלם שנמצא
בלשונו ,והוא החלק הדק יותר של ההכנה ,שמגיע כהבדלה של "ראוי לו להתיישב" זה גנוז ונעלם מחמת המציאות
הרועשת האופפת את האדם ומחמת עיסוקו בדבר קודם.
אלו הם שני שלבים שהנפש צריכה להרגיל את עצמה לעבור בכל ענין וענין גדול שהיא הולכת להתעסק עמו.
להבדיל את הענין הקודם מהענין הבא.
יש לנו שבת ויומין דחול ,ונקודת ההבדלה "קדשהו" על היין" ,זוכרהו" על היין ,בכניסתו וביציאתו ,נקודת ההבדלה
בין היומין דחול לשבת ,מהשבת ליומין דחול ,וחוזר חלילה .כך גם במהלכי הנפש .שבת מצריכה "והכינו את אשר
יביאו"" ,יושב ומצפה לביאתה" כדברי הרמב"ם הידועים ,ולאחר מכן אחרי ההכנה שוב מציאות של הבדלה .כל זה
הינו הסדר העמוק בעומק כח נפשו של אדם על עבודתו בכלל ועסק התורה בעיקר.
שלב ראשון א"כ למעשה ,הוא לא שייך לבית מדרש בלבד :זהו סדר של חיים שהאדם מכין את עצמו לדברים
הגדולים שאליהם הוא נכנס.
השלב השני ,תחילת ההכנה למעשה ,היא מגיעה באופן של השקט ,כל אחד לפי מדרגתו ולפי שיעור דיליה ,שהגיע
לרוגע שראוי לפי נפשו.
מכאן יתחיל השלב הבא שיסביר לקמן בעז"ה הנפה"ח מה הוא צריך לעשות באותו זמן .אבל אלו הם שני השלבים
שנצרכים כקניין חזק בנפש על מנת שהתורה תהיה בצורתה השלמה.
22
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על כל פנים זמן מועט,
מבואר כאן בדברי הנפה"ח ששיעור הזמן שהאדם צריך להתיישב קודם שיתחיל ,זהו " -על כל פנים זמן מועט".
להלן בפרק ז' הוא כותב לשון של "זמן מועט" ,ואילו כאן בפרקין הלשון הוא "על כל פנים זמן מועט" ,הרי
שבמשמעות לשונו כאן משמע שצריך להתיישב לפחות זמן מועט.
ידועים מאד דברי הנפה"ח ברוח חיים )פ"א מ"א ,הובא בליקוטי מאמרים י"ט( על דברי הגמ' בשבת ששיעור הזמן
שהאדם צריך להקדיש ליראת שמים ,זהו זמן של קב חומטין ביחס לכור ,ושיעורו חלק אחד ממאה שמונים .ומצד
כך ,רבים מהמחברים בני זמננו למדו ששיטת הנפה"ח הוא שהזמן הראוי לדבר הוא כשיעור שהוזכר שם ש"בכור
תורה די קב יראה ,והוא ערך חלק ק"פ ,ו]היינו ש[לערך בט"ו שעות תורה די בה' מינוטין יראה".
אבל אליבא דאמת ,שיעור הזמן המבואר שם ברוח חיים ,זהו ביחס לתערובת ב'תוך כדי' הלימוד ,כמו שיתבאר מיד
להלן )בפרק ז'( שגם בשעה שהאדם עוסק בדברי תורה עצמם ,על מנת שלא תחלש היראת שמים מליבו אז הוא
צריך תוך כדי הדברי תורה עצמם "להפסיק זמן מועט וכו' להתבונן מחדש עוד מעט ביראת שמים" .ואת הזמן הזה,
המשילה הגמ' לתערובת בשיעור של קב חומטין ביחס לכור ,השיעור הזה א"כ נאמר ביחס לתערובת 'תוך כדי' זמן
הלימוד עצמו כמו שיתבאר להלן.
מה שאין כן בפרקין הכא ,תחילת פרק ו' ,הנפה"ח מדבר בשיעור שראוי לאדם 'קודם' שהוא מתחיל ללמוד תורה!!
ולכן כאן השיעור הוא לא בשיעור של קב חומטין לכור ,דהיינו אחד חלקי מאה שמונים ,אלא השיעור הוא "על כל
פנים זמן מועט" ,כלומר לכל הפחות זמן מועט.
ובעומק א"כ מה הוא השיעור הראוי קודם שמתחיל לימודו? באמת שיעור זה משתנה מאדם לאדם כפי מדרגתו
דיליה .שכפי שיעור הזמן שנצרך לו על מנת שיוכל לקיים את מה שיתבאר מיד להלן בדברי הנפה"ח ,דהיינו על
מנת להגיע ל"יראת ה' טהורה בטהרת הלב ,להתוודות על חטאתו מעומקא דליבא וכו' ולכוון להתדבק בלימודו בו
בתורה בו בהקב"ה" ,כך הוא השיעור שראוי לו לכל אדם ואדם!!
ועל אף שכל עוד נמצא האדם במדרגה שאם הוא יזמן את עצמו למדרגה הזו יקח לו שעות רבות להכין עצמו ,אז
ודאי שהוא עדיין לאו בר הכי לעשות את אותה עבודה! אולם לאחר שהאדם מזדכך בשיעור גדול ,ומכאן ואילך
הוא עומד להכין את עצמו לדברי תורה ,אזי שיעור הזמן שיצטרך עבור ההכנה זהו באופן שלאחר שהוא יגמור את
הכנתו ,הוא באמת יהיה מוכן למדרגת תורה!!
ולכן נאמר כאן דייקא בלשון הנפה"ח על כל פנים זמן מועט ,כלומר שלא ימלט שצריך זמן מועט ,אלא שכמה זמן
כן נצרך? אין לזה גדר של שיעור ברור ,כי השיעור שנתבאר ברוח חיים הינו רק ביחס לתערובת תוך כדי זמן
הלימוד ,ואילו לפני זמן הלימוד לא נתבאר להדיא בדברי הנפה"ח כמה הוא זמן שיעור ההכנה הראוי!
מ"מ קודם שיתחיל הוא צריך להכין את עצמו על כל פנים זמן מועט" ,ביראת ה' טהורה בטהרת הלב".
מה היא יראת ה' טהורה ,ומה היא יראת ה' שאינה טהורה? כדברי רבותינו כידוע ,כפי שמבואר במסילת ישרים,
ישנן ג' פנים של מדרגת יראה כמו שהוזכר לעיל.
המדרגה התחתונה שביראה היא יראת העונש  -יראה שהאדם ירא לגרמיה ,לעצמו ,שלא יענש ,מפחד העונש
ומאהבת השכר .היראה העליונה יותר נקראת יראת הרוממות והיא בשעה שהאדם עוסק בעבודתו יתברך שמו,
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הוא מתיירא מרוממותו יתברך שמו שלפניו הוא עובד שמא הוא יפגום ולוּ פגם קל .יתר על כן המדרגה השלישית
היא יראת חטא  -בין בשעת העבודה בין שלא בשעת העבודה הוא תמיד עומד לפניו יתברך שמו ,ולכן הוא מתיירא
שמא הוא יפגום בכבודו.
א"כ "יראת ה' טהורה" היא לא המדרגה התחתונה של יראת העונש כי זו יראה לגרמיה ,לעצמו וא"כ היא איננה
טהורה.
"יראת ה' טהורה" היא מדרגת יראת הרוממות ויתר על כן יראת חטא .שהרי אפילו מי שנמצא במדרגת יראת
הרוממות ועדיין לא הגיע למדרגת יראת חטא שכפי שבואר שיראת הרוממות היא בשעה שהאדם עוסק בעבודתו
ית"ש ,והרי מדובר כאן בהכנה לזמן שהאדם עתיד לישב וללמוד תורה ,וכדברי חז"ל מה שעוד יובא בהמשך כאן
בדברי הנפה"ח ,שבשעה שהאדם עוסק בתורה ,קוב"ה יושב ועוסק עמו ,קוב"ה יושב ושונה כנגדו ,בני פלוני אומר
כך ובני פלוני אומר כך)אם הוא ראוי וזכאי לכך( ,ולפיכך ,זמן עסק התורה ,אפילו מי שאינו נמצא במדרגת יראת
חטא ,אלא רק במדרגת יראת הרוממות ,זהו זמן שהוא עומד לפניו יתברך שמו ,מעין מה שהיה במתן תורה ,זכור
"יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב".
וא"כ מה שנאמר כאן בדברי הנפה"ח "ביראת ה' טהורה" ,אין עיקר ענינו יראת העונש! ועל אף שעוד יתבאר להלן
בהרחבה בדברי הנפה"ח עונש מי שמבטל תורה וכו' ,אבל ההכנה העיקרית שצריך שתהא לאדם היא "יראת ה'
טהורה"  -יראת הרוממות או יתר על כן יראת חטא.
בטהרת הלב ,הדברים הללו צריכים תלמוד:
מדוע צריכה ההכנה לעסק התורה להיות הכנה של יראה? ויתר על כן ,נאמר כאן שההכנה צריכה שתהא "בטהרת
הלב" ,לכאורה טהרת הלב על אף שהיא עניין גדול עד מאד לעצמו ,כמ"ש "וטהר ליבנו לעבדך באמת"" ,לב טהור
ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי" ,אבל מדוע מדרגת עסק התורה מכריחה שקודם לכן יהיה על האדם
להתיישב זמן מועט ביראת ה' טהורה בטהרת הלב? מדוע זו היא ההכנה לתורה ,ולא עבודה כמציאות לעצמה?!
אלא שהדברים ברורים עד למאד ,ובפרט לפי מה שנתבאר בארוכה לעיל ,שיש באדם מדרגה של שכל שבמח ,ויש
באדם מדרגה של חכמת לב ,כמ"ש "לבי ראה הרבה חכמה" ,וכן ב"ואמלא אותו בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל
מלאכה".
ולכן ,אילו עסק התורה היה רק חכמת המח כשלעצמה ,היה צורך להבין יותר מדוע נצרך יראת ה' טהורה של
טהרת הלב ,אבל מכיון שברור הדבר שעיקר עסק התורה הוא לא רק השכלה שבמח ,אלא הוא באופן של "לבי ראה
הרבה חכמה"  -חכמת לב ,שכידוע מדברי רבותינו שהתורה מסתיימת באות ל' " -לעיני כל ישראל" ומתחילה
באות ב' " -בראשית" ,כי כל ענינה הוא חכמת לב.
ולכן עיקר הטהרה חלה מכח היראת ה' טהורה שמטהרת את ליבו ולולא שהאדם מכין את עצמו ביראת ה' טהורה
לעסק התורה ,הרי שעל אף שמוחו ומחשבתו עוסקים בדברי תורה ואפילו בעומק עיונה של תורה ,אבל אם זהו רק
שכל לבד ,אז זה בחינת "חכמתו מרובה ממעשיו"!! התורה אינה בוקעת למעמקי ליבו ,ואם האדם עוסק בתורה בלי
טהרת הלב אזי ליבו נשאר לב ערל ,לב ריק מתורה!!
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וחס ושלום זוהי צורה שמתגלה הרבה ,שיש אופן שהשכל שבמח מלא וגדוש בתורה ,אבל הלב ריקן ,ריקן מתורה!!
ומדוע הוא ריקן מתורה? מחמת שכל זמן שהאדם לא מטהר את ערלת הלב" ,ומלתם את ערלת לבבכם" הרי שיש
ערלה שהיא אוטמת ומכסה את ליבו של האדם ,והערלה הזו גורמת לידי כך שעסק התורה שהוא יַ גֵ ַע ועמל בה
נשארת אצלו באופן של שכל ומח ולא בוקעת למעמקי הלב!! ועל זה נאמר ,שאם "חכמתו מרובה ממעשיו ,באה
רוח ועוקרתו" ,ומדוע? כי חסר את כל הצורה הפנימית של עסק התורה שיהיה באופן של מחשבה שמשתלשלת מן
המח למציאות ליבו של אדם.
כאשר מסתכלים על עסק התורה במבט של מח ושכל בלבד ,הרי שיש אולי תימה למה נצרך הכנה של יראת שמים
לעסק התורה! ואפשר לענות באופן כללי מחמת שהתורה היא קדושה וטהורה לכן צריך קדושה וטהרה.
אבל כאשר מביטים מבט אמת על כל עסק התורה שעניינה חכמת לב ,אז מבינים ברור שההכנה לעסק התורה היא
טהרת הלב ,וחוזר חלילה!! הוא מכין את עצמו בטהרת הלב ,ועמל בתורה ,ועל ידי כך נכנסת התורה לליבו ומטהרת
אותו יותר ,וחוזר חלילה ,שהוא מטהר את ליבו קודם הלימוד ,והלימוד חוזר ומטהר את ליבו כי הוא נכנס ללב ,ועל
ידי כן זה גלגל החוזר שליבו נעשה טהור יותר וטהור יותר ויותר.
"על כל פנים זמן מועט בטהרת הלב"  -כי טהרת הלב נצרכת לאדם על מנת שכל התורה שלו תהיה תורת מציאות
של לב!!
להתוודות על חטאתו
על מנת לטהר את ליבו האדם צריך שתהיה לו יראת שמים שלא יחטא ,ועל מה שהוא חטא ,הוא צריך לטהר את
הלב" ,לב טהור ברא לי אלוקים" .זהו" -להתוודות על חטאתו".
אבל יתר על כן ,לא רק להתוודות על החטאים שהחטאים לא יהיו באופן של מסך המבדיל ,באופן של כח טמטום
הלב שאוטם את ליבו שהתורה לא יכולה לחדור לשם ,אלא צריך שהוא יתוודה על חטאתו -
וביאור הדבר.
כי הלב יש לו מעמקים ,כמ"ש "ממעמקים קראתיך הוי"ה"  -עומק לפנים מן עומק.
אם האדם לא טיהר בכלל את לבבו אז עיקר ככל התורה שלו נמצא במוחו כמו שנתבאר ובאה רוח ועוקרתו כי
חכמתו מרובה ממעשיו.
אבל אם האדם כן מתחיל לטהר את הלב ,אז כפי שיעור עומק טהרת הלב כך הוא שיעור השגתו בתורה!! לא ידיעתו
בתורה היא מדרגת השגתו ,זוהי מדרגת ידיעה בעלמא ,אלא מדרגתו בתורה היא כפי שיעור עומק טהרת הלב
ולעומק הזה בדקדוק נכנסת מדרגת תורתו!!
ולפיכך ,ככל שהאדם מטהר את לבבו יותר ,ממעמקים – עומק לפנים מן עומק ,אזי כך נעשה "לב טהור ברא לי
אלוקים" עמוק יותר ,ועל ידי כך חודרים הדברי תורה למקום פנימי יותר בלבבו!!
אם כן צריך שמהיראת ה' טהורה יעשה תשובה מעומקא דליבא דייקא ,כי אם האדם עושה תשובה מקופיא ולא
מעומקא דליבא ,אע"פ שהרהר לעשות תשובה והרי זה צדיק גמור ,אבל זהו רק צדיק גמור בחיצוניות הלב של דיני
תשובה של חרטה ,וידוי וקבלה לעתיד ,אבל טהרת הלב באמת עוד לא חלה בעומק קומתו של האדם.
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ככל שהאדם שב בתשובה יותר באופן של מעומקא דליבא ,עומק לפנים מן עומק ,על ידי כך הוא מכין את המקום
הפנוי בנפשו "לב טהור ברא לי אלוקים" ,בריה חדשה ,ריקן ממציאות הרע שקדם לו ,ובכללות מהיצר הרע שבחלל
השמאלי ,ונעשה ליבו כלי להשראת השכינה בכלל ,ולעסק התורה בפרט שיכנסו דברי תורה לתוך לבבו.
לפיכך צריך להבין למעשה ,שכפי שיעור טהרת הלב שהאדם מטהר את עצמו בכלל ,ובפרט לפני הכנת עסק
התורה ,כך נעשה ליבו פתוח כאולם ,לא רק כחודו של מחט ,ולא רק כפתחו של היכל ,אלא כפתחו של אולם ,לפי
השיעור כמובן של "אתם פיתחו לי פתח כחודו של מחט ,ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם שקרונות נכנסים
בו" כלשון חז"ל .כפי השיעור שהאדם ָע ֵמל לפתוח את לבבו ,כך שיעור כניסת התורה אליו!! ובעומק יותר ,כאשר
לשם נכנסת התורה ,אז נפתחים מבועי הלב ואז לבו נעשה מעיין הנובע במעמקי התורה!! זה לא רק מה שנכנס
מבחוץ פנימה לתוך לבבו של האדם ,אלא מה שנכנס מבחוץ פנימה לתוך לבבו מעורר את מעמקי הלב ,הוא מעורר
את הל"ב נתיבות חכמה הגנוזים במעמקי לבבו של אדם ,ועל ידי כן הוא זוכה לתורת אמת נטע בתוכינו.
23
"שבכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד ,ראוי לו להתיישב על כל פנים זמן מועט ,ביראת ה' טהורה בטהרת הלב,
להתוודות על חטאתו מעומקא דליבא"..
כדי שתהא תורתו קדושה וטהורה ,עד כאן התבארו שני חלקים הנצרכים לאדם בשעה שהוא מכין את
עצמו ללמוד :האחד  -להכין את עצמו "ביראת ה' טהורה בטהרת הלב" ,והשני " -להתוודות על חטאתו
מעומקא דליבא" ,ובחלק זה גופא מונחים שני חלקים :ראשית  -תשובה ,ושנית כחלק ממדרגת התשובה -
וידוי ועל זה נאמר כאן " -להתוודות על חטאתו".
מצות התשובה היא מצות עשה דאורייתא וצריך להבין מדוע נצרכת היא כהכנה למציאות לימוד האדם בתורה
הקדושה?
טעם ראשון ,בכללות ממש כמו שאומרים רבותינו ,שנאמר "ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי" ,והרי שאם
הוא רשע ח"ו תורתו נמאסת לפניו יתברך שמו ולכן על מנת שהאדם יהיה ראוי לעסוק בדברי תורה ,צריך שיעשה
תשובה על עוונותיו.
אבל יתר על כן ,כמו שממשיך הנפה"ח ואומר" :כדי שתהא תורתו קדושה וטהורה".
כלומר ,אם האדם אינו טהור ואינו קדוש מכח העבירות שנאמר בהן בכללות "וניטמתם"  -טומאה ,טמטום הלב,
והוא עוסק בדברי תורה ,הרי שזה דומה לאדם שלוקח כוס מלוכלכת ומכניס לתוכה מים צלולים ,שאף על פי
שהמים כשלעצמם הם צלולים ,אולם היכנסותם לתוך הכוס גורמת לידי כך שהם עצמם נעשים מים מלוכלכים.
ומעין דמעין כך ,הרי אף על פי שודאי שהתורה הקדושה בקדושתה קאי ,והיא תמיד תהיה באופן של קדושה אפילו
כאשר היא משתלשלת למדרגה התחתונה כמו שאומר הנפה"ח לקמן )בפרק כ"ז( ,אולם מצד ההיקלטות שלה
בנפש האדם ,זה לא יתגלה אצלו באופן של "תורה קדושה וטהורה".
התורה הקדושה מצד עצמה בקדושתה קאי ,אפילו אם היא מתערבת ח"ו בדברים שאינם טהורים ,ואפילו אם ח"ו
האדם עוסק בדברי תורה באופן שאינו כראוי ,אפ"ה היא עדיין עומדת לעצמה טהורה וקדושה .אבל מצד הקליטה
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שלה בנפש האדם ,מכיון שנפשו איננה טהורה וקדושה ,הרי שהתורה הזו אינה נקלטת בעומק נפשו באופן של
טהרה וקדושה אלא היא מתערבת עם חלקי הטוב והרע שבקרבו.
ולכן ,אם האדם אינו עושה תשובה קודם עיסוקו בתורה וח"ו נדבקה בו טומאה קודם לכן מכח העבירות ,הרי
שבשעה ששפע אור הקדושה של התורה נכנס לקירבו ,אפילו שהתורה עצמה עדיין טהורה וקדושה ,ומחמת
שהיות האדם בלתי טהור ,הרי שבהשגתו שלו לא מתגלה אצלו תורה קדושה וטהורה!!
זהו איפא הטעם השני מדוע נצרך האדם לעשות תשובה מעומקא דליבא ,כדי שיהא כאן כח של תורה ,שאור
התורה הקדושה יהיה באופן של תורתך בתוך מעי ,מעיים טהורים וקדושים ,שישו בני מעי ,באופן שהתורה תיקלט
עמוק עמוק בעומק נפשו!!
יתר על כן טעם נוסף לתשובה הנדרשת הוא בענין החלק השלישי של הכנת האדם ללימוד שנאמר בדברי הנפה"ח
 שהאדם צריך ל'כוון להתדבק בלימודו בו בתורה בו בהקב"ה'.ולעניננו ,כל זמן היות האדם ח"ו במצב של חטא ,כלשון הפסוק "עוונותיכם היו מבדילים" ,זוהי מחיצה המבדלת,
קשורה בו ככלב ,מלפפתו לעוה"ב כדברי חז"ל .ענין העבירה אצל האדם זה לא רק שהוא עושה נגד רצון הבורא
)זהו רק השורש( ,אלא זוהי מציאות!! כמו שאומרים רבותינו' ,עבירה' נקראת מלשון דבר 'עב'  -זוהי עביות של מסך
המבדיל שנעשה בין האדם לקונו.
ולפיכך ,כאשר האדם רוצה לעסוק בדברי תורה באופן הראוי לתכלית השלישית שהיא להתדבק בו בתורה בו
בהקב"ה ,הרי שכל זמן היות באדם מציאות של חטא או מציאות עוון ,הרי שיש לו מסך המבדיל ,ומכיון שיש לו
מסך המבדיל אין אפשרות שעיסוקו בתורה יהא באופן של דבקות ,הן דבקות בתורה והן דבקות בו יתברך שמו,
בדבר ה' זו הלכה ,ברצונו או בדיבורו יתברך שמו בדבר אגדה.
וזהו הטעם השלישי מדוע נצרך האדם קודם היותו עוסק בדברי תורה לעשות תשובה  -על מנת שהוא יוכל
להתדבק בו בתורה ,ובו יתברך שמו!! ואם האדם ח"ו עוסק בתורה ויש על גביו מציאות של חטא ,אף שבודאי אין
הקב"ה מקפח שכר כל בריה והוא יקבל שכר על כל מילה ומילה וכל הרהור והרהור של דברי תורה ,אולם מדרגת
השגת תורה באופן של דבקות בתורה ודבקות בו יתברך שמו יהיה העיקר חסר מן הספר!!!
אלו א"כ ג' טעמים לטעם שההכנה השניה לתורה היא באופן של תשובה.
אבל נתבאר יתר על כן בדברי הנפה"ח שצריך האדם בהכנתו לדברי תורה לא רק תשובה ככללות ,אלא דייקא
"להתוודות" על חטאתו ,וצריך הבנה מה הוא טעם הדבר שנצרך וידוי דוקא?
אז ודאי שכפשוטו זהו חלק מחלקי התשובה .אבל א"כ מדוע הזכיר הנפה"ח להדיא דייקא את דין הוידוי ולא דיני
חרטה או דיני קבלה לעתיד שגם הם מחלקי התשובה? בדקות ודאי שזה משום שזה כלול בחלק ההכנה ב"יראת ה'
טהורה בטהרת הלב" שבהכרח שיש בה חרטה וקבלה לעתיד .אבל עדיין נצרכת הבנה מדוע הוא העמיד את
מציאות הוידוי  -שיש דין בתשובה בוידוי בפה  -כהכנה לעצמה?
ראשית ,מפני שעיקר עסק התורה הוא באופן של "כל עמל האדם לפיהו"" ,ודברת בם" ,מצות עסק התורה בעיקר
חלה בקומת הפה של האדם' ,דברי' תורה ,לעסוק 'בדברי' תורה בדיבורים של תורה .ולכן ,כל זמן היות האדם בלתי
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טהור וזך בכלל אזי גם פיו אינו טהור ,הרי שהפה שלו שבו הוא עוסק בדברי תורה ,הוא לא פה טהור וקדוש שיכול
לעסוק בדברי תורה!!
וידוי ענינו לטהר את כלל כל האדם כולו בכלל ,אבל בעיקר לתקן את פיו ,שהפה יהא ראוי לעסוק בדברי תורה .זהו
דייקא "להתוודות על חטאתו" באופן ש"כדי שתהא תורתו קדושה וטהורה" ,שעיקר עיסוקו בתורה הוא בדיבור של
פה אז נצרך שיהיה פה טהור ופה קדוש שיכול לעסוק בדברי תורה.
אבל בעומק יותר ,כמו שיתבאר מיד להלן בדברי הנפה"ח ,ההתדבקות בתורה הקדושה ובו יתברך שמו ,היא באופן
שיש פנים שנדבקים ברצון הבורא ויש פנים שנדבקים בדבר ה' ,אבל יתר על כן יסביר הנפה"ח בהרחבה מיד להלן
שבשעה שהאדם עוסק בדברי תורה ,הקב"ה יושב ושונה כנגדו את אותם דברי תורה .ולפיכך ,זה לא רק שכשהאדם
עוסק בדברי תורה הוא מדבר דיבורים של תורה ,אלא הוא נדבק בדבר ה'!! אם הפה שלו אינו זך ואינו טהור ,הוא
לא יכול להיות בבחינה של "ישקני מנשיקות פיהו" ,באופן של התדבקות של "פה אל פה )אדבר בו(" ,לכן דייקא
צריך הכנה כללית של תשובה לעסק התורה ,וצריך ביחוד הכנה של מדרגת הפה שהוא הוא אחד מהפנים של
הדבקות ,ואז ע"י עסק התורה פיו של האדם נדבק כביכול בפיו יתברך שמו" ,ישקני מנשיקות פיהו".
אם האדם אינו עושה תשובה בכלל ואינו עושה תשובה בפרט על פיו ,הרי שהפה הזה לא יכול להתדבק כביכול
בדיבורו יתברך שמו!!
לכן נתבאר דייקא בדברי הנפה"ח "להתוודות על חטאתו" דייקא וידוי של פה ,שהפה יהא ראוי ל"ודיברת בם"" ,כל
עמל האדם לפיהו" שיוכל להתדבק בדבר ה' שהוא התורה בכלל ,ויוכל להתדבק בדבר ה' שהקב"ה יושב ושונה
כנגדו ואומר את אותו דיבור .כאשר פיו של האדם זך ,נקי וטהור ,אז תורתו באמת מתדבקת כביכול בפה של מעלה.
ודייקא נאמר "להתוודות על חטאתו מעומקא דליבא" ,כמו שנתבאר בהרחבה לעיל שכפי שיעור הטהרה של הלב,
כך שיעור הכניסה של התורה ,ולאותו עומק שהאדם מגיע מכח טהרת הלב" ,יראת ה' טהורה בטהרת הלב
להתוודות על חטאתו מעומקא דליבא" ,לעומק הזה חודרים הדברי תורה לתוך לבבו ,זהו "תורתך בתוך מעי" למי
ה"מ ַעי" ,שישו בני מעי שישו.
שזכה ,שזה היה עומקא דליבא שבקע את כל קומתו גם למקום החומר של ֵ
זוהי א"כ ההכנה השניה שנתבארה בדברי הנפה"ח ,שהאדם צריך להכין את עצמו לעסק דברי התורה בתשובה
בכלל ,ובוידוי בפרט.
החלק השלישי של הכנה ,אומר הנפה"ח -
בכללות ממש ,כמו שהרחיבו רבותינו ,ישנם שלשה פנים של דבקות בהקב"ה :יש פנים של דבקות בהקב"ה מכח
מדרגת התורה ,פנים של דבקות בהקב"ה מכח מדרגת תפילה ,ופנים של דבקות בהקב"ה מכח עמוד החסד ,שלשת
העמודים שעליהם העולם עומד ,על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.
אופן אחד של דבקות הוא דבקות במידותיו ,הידבק במידותיו ,מה הוא רחום אף אתה רחום ,מה הוא חנון אף אתה
חנון .ומצד כך ,כיון ששורש כל המידות כולן הוא מידת החסד ,מצד הנבראים זוהי מידתו של אברהם אבינוומצד
הבורא זהו עולם חסד יבנה ,ממילא ההבנה של התדבקות במידותיו שורשה בהתדבקות במידת החסד .ועל זה
נאמר שהעולם עומד על גמילות חסדים ,כלומר על ההתדבקות בו יתברך שמו במידותיו ששורשם גמילות חסדים.
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האופן השני של דבקות בו יתברך שמו הוא דבקות ברצונו ,בחכמתו ובדיבורו יתברך ,זוהי הדבקות בתורה הקדושה.
כפי שיתבאר מיד להלן ,ישנה התדבקות בו יתברך שמו בתורה שענינה שהאדם דבק בבורא יתברך שמו בהלבשה
של רצונו ,בהלבשה של חכמתו ובהלבשה של דיבורו ,אבל זוהי דבקות בתורה שמדבקת אותו בבורא יתברך שמו,
ברית כרותה ביניהם .זהו העולם עומד על התורה ,כלומר הוא עומד על ההתדבקות בו יתברך שמו המתגלה
בתורה ,התדבקות ברצונו ,התדבקות בחכמתו והתדבקות בדיבורו ,שזה נעשה ע"י התורה הקדושה .וזהו "בו
בתורה בו בהקב"ה".
האופן השלישי של הדבקות בו יתברך שמו הוא הדבקות שהאדם עומד לפניו יתברך שמו להדיא וזהו העולם עומד
על העבודה ,כלומר על דבקות בבחינת עמוד של תפילה ,עומד לפניו יתברך שמו.
אם כן אלו הם בכללות ממש ,שלשת הפנים של הדבקות :דבקות במידותיו אשר שורשם גמילות חסדים ,דבקות
ברצונו ,בחכמתו ודיבורו שזוהי דבקות בתורה ,ודבקות של עומד לפניו יתברך שמו ,נוכח פני ה' ,זוהי דבקות
בתפילה.
סוגייתינו השתא בנפש החיים אינה עוסקת בסוגיא של התדבקות במידותיו והתדבקות בעומד לפניו יתברך שמו
מדין תפילה ,אלא עיקר הסוגיא כאן היא סוגיא של תורה " -ויכוין להתדבק בלימודו בו בתורה בו בהקב"ה".
וא"כ "ויכוין להתדבק בלימודו בו בתורה בו בהקב"ה"  -האדם צריך שתהא לו כוונה כפולה :כוונה להתדבק בתורה
עצמה ,וכוונה להתדבק בהקב"ה דרך ההלבשה בתורה.
אם כל כוונת האדם תהא להתדבק בהקב"ה דרך התורה ולא דבקות בתורה עצמה ,הרי שכח המדבק איננו ,ולפיכך
צריך שיהא ברור שצריך שיהא לאדם דבקות מוחלטת בעומקה של תורה" .יכוין להתדבק בלימודו בו בתורה" כמו
שאומר הנפה"ח להלן ,הוא צריך שיהיו כל כוחותיו משועבדים לעסק התורה.
ובלשון ברורה ופשוטה ,מה הוא "ויכוין להתדבק בלימודו בו בתורה"? זה לא שהאדם מכוין ואומר את הדברים בפה
בלבד ,לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה וכו' ,ולא רק שהאדם חושב במחשבתו שהוא לומד לשם להתדבק בתורה ,זוהי
חיצוניות שבחיצוניות שבחיצוניות!!!
אלא "ויכיון להתדבק בלימודו בתורה" כלומר "מכוונות אלו מול אלו" ,כמו שנאמר בדוגמא של שלש ערי מקלט
מול שלש ערי מקלט" .יכוין להתדבק" כלומר שמציאות מדרגת נפשו מכוונת ומתאימה לתורה הקדושה!!
בתחילת דרכו של האדם ,אז אפילו שהוא יכול לומר את זה בפה ולחשוב כך במחשבתו ,אבל מציאותו שלו עדיין
אינה שווה למציאותה של תורה.
כל זמן שמציאות התורה היא מציאות אחת ,ומציאות האדם היא מציאות לעצמה ,לא ייתכן שתהא כוונת אמת
להתדבק בלימודו בו בתורה .ככל שהאדם עמל יותר בתורה ומשעבד את עצמו לרצון המתגלה בתורה שזה יהיה
רצונו ,לא רק שהוא עושה את רצון הבורא ,אלא הוא משעבד את רצונו לרצון הקב"ה המתגלה בתורתו ,והוא
מיישר את מחשבתו לפי ישרותה של תורה ,היפך דעת בעלי בתים ההפוכה מדעתה של תורה ,והוא מדבק את עצמו
בפה בעסק התורה ,ומקיים את מצוותיה של תורה רמ"ח ושס"ה ,בזה הוא באמת מכֻ וון מול מציאותה של תורה!! ואז
בשעה שהוא עוסק בתורה אז הוא מכֻ וון" ,ויכיון להתדבק בלימודו בו בתורה" מפני שכל מציאותו שלו עומדת מול
מציאותה של תורה.
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צריך להבין ששורש יצירת האדם מצד עומק נשמתו הרי שהיא מכֻ וונת מול תורה ,משא"כ מצד גופו ונפש הבהמית
דיליה ,היא הפוכה לגמרי מכל מציאות התורה!! ייתכן שהאדם יעסוק בתורה שנים על גבי שנים ,ועדיין לא שייך
אצלו "ויכיון להתדבק בלימודו בו בתורה" מחמת שמציאותו שלו מכֻ וונת לכיוון ההפוך .כביכול אפשר ללכת
למזרח ואפשר ללכת למערב ,והם הולכים לשני כיוונים הפוכים.
רק כאשר האדם מזכך את גופו ע"י קיום מצוות ,מזכך את הנפש הבהמית במידותיו ותאוותיו ורצונותיו ,מזכך את
שכלו ומשעבד את עצמו לדעת תורה ,בזה נעשה באמת גופו מכֻ וון לאור נשמתו שהיא מכֻ וונת לתורה .ואז בטבע
נשמתו המתגלה בלי המסך המבדיל של גופו ,הוא מכֻ וון מול מציאות קומתה של התורה הקדושה .ואז במחשבה
קלה ובהרהור קל הוא מכוון את עצמו להיות מרוכז להתדבקות בתורה.
וככל שהאדם חי עמוק יותר ומכֻ וון למציאותה של תורה ,הרי שהכוונה שלו היא מעצם היות נפשו כמעט ללא
מציאות של מחשבה כלל ,כל מציאותו עומדת ונדבקת ,ואז מה שהוא מהרהר בדברי תורה ,זהו מכח מדרגת 'לעסוק
בדברי תורה' ,אבל לא כעסק של אדם שעוסק בגשמיות שמהרהר במסחרו שזה בא מבחוץ ,אלא זהו עסק של
מציאות" ,נתעסקו עמו" ,בעומק הנשמה הוא מחובר ומקושר למציאותה של תורה!!!
אלו הם תחילת הפנים של מה שנאמר" -ויכוין להתדבק בלימודו בו בתורה".
24
כמו שנתבאר ,ישנם שלשה חלקים בכללות שהם דבקות בבורא מכח התורה עצמה :דבקות ברצונו יתברך שמו,
דבקות בחכמתו ודבקות בדיבורו .וזהו שמבאר מיד להלן -
היינו להתדבק בכל כוחותיו לדבר ה' זו הלכה ,ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול ,כי הוא יתברך ורצונו
חד כמ"ש בזוהר.
ראשית יש לבאר באיזה אופן יתדבק האדם בהקב"ה מכח התורה? מדייק הנפה"ח "היינו להתדבק בכל כוחותיו
לדבר ה' זו הלכה" וזהו הנרצה  -ההתדבקות בכל כוחותיו וזהו כדרשת חז"ל )עי' ברכות טז" (.נמשלו אהלים
לנחלים ,מה נחלים מטהרים אף אהלים מטהרים" .כלומר ,כמו שנחל מטהר שבאופן שאפילו חסרה שערה אחת
מגופו של אדם מן המים לא עלתה לו טבילה ,שאין דין של רובו ככולו ,והוא צריך להיות כולו בתוך המים ורק אז
הוא נטהר ,כך נמי הדין באהלים – אהלי התורה שרק אז נקרא יושב אהלים ,איש תם יושב אהלים.
"נמשלו אהלים לנחלים" כלומר מה נחל מטהר רק אם האדם נמצא כולו בתוך הנחל ,ולוּ חסרה שערה אחת הוא
אינו מטהר ,גם מדרגת תורה ענינה אהל ,יושב אהל ,שכולו נמצא בתוך מציאות האהל!!
מי שלא נמצא כולו בתוך מציאות האהל ,הוא לא נדבק ע"י התורה בו יתברך שמו!! בודאי שהוא מקבל הארה
מהארתה של תורה שנקראת תורה אור ,אבל דבקות ענינה קומת כלל הנפש כולה שנמצאת בתוך מדרגת התורה!
זה מה שמתבאר כאן בדברי הנפה"ח "היינו להתדבק בכל כוחותיו".
צריכים להבין ברור ,רוב אלו שעמלים בתורה ,בודאי שהם מקבלים הארה של תורה אור ,אבל מעטים מאוד אלו
שנדבקים בתורה בבחינת "היינו להתדבק בכל כוחותיו" .ומי שלא נדבק בכל כוחותיו ,אצלו לא נאמר "ובזה הוא
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דבוק בו יתברך ממש כביכול" ,הוא לא דבוק בו יתברך ממש כי גם בתורה עצמה הדבקות שלו היא איננה שלמה,
היא איננה בכל כוחותיו!!
על מנת שהדבקות תהיה דבקות שלמה ,צריך שכלל כל כוחות האדם יהיו נמצאים בתוך עסק התורה!! בהגדרה
החיצונית של הדבר זה נקרא אהל ,יושב אהל במדבריות ,הוא מנתק את עצמו מהאי עלמא ויושב ועוסק בתורה
במקום שנבדל מהעולם .אבל בהגדרה פנימית של נפש הכוונה היא שבשעה שהוא עוסק בתורה ,אז הוא משעבד
את כל כוחותיו לדבר ה' זו הלכה! הוא משעבד כמובן את גופו שנעשה דרופתקי דאורייתא לעסקו בתורה )סנהדרין
צט ,(:אבל הוא משעבד גם את כלל חושי הנפש  -כוחותיו הפנימיים לעסק התורה.
הנקודה הזו היא נקודה רחבה עד למאוד בכל צורת עסק התורה.
כל זמן היות האדם עוסק בתורה ,אפילו אם הוא גריס באורייתא תדירא ,אבל אם כלל כוחותיו לא משתעבדים
לאורייתא ,הרי שבודאי ייתכן שהוא יודע ידיעת התורה ,בודאי ייתכן שיש לו השגה מסויימת בתורה ,אבל אין לו
את התכלית המבוקשת שענינה התדבקות בתורה שמכחה הוא דבוק בו יתברך שמו!!
על מנת שהאדם יתדבק בכל כוחותיו לדבר ה' זו הלכה הוא צריך להכיר את כוחותיו ,ולשעבד אותם לאורייתא.
ואם המחשבה בשעת עסק התורה פורחת והולכת למקומות אחרים אז בלשון פשוטה וברורה הוא לא נדבק בכל
כוחותיו בדבר ה' זו הלכה!! שהרי כח המדמה שלו עדיין נמצא פעמים רבות בחוץ ,וחלקי כוחות המחשבה אפילו
החיצוניים פורחים והולכים לענינים אחרים ,ולאו דוקא של דמיון ,אלא מחמת שטרוד בעניני האי עלמא.
ויתר על כן ,אפילו אם המחשבה עצמה נמצאת בתורה ,אבל "חכמה" כמו שאומרים רבותינו נקראת "כח מה" ,כי
אלו כוחות שצריך להוציא אותם מן הכח אל הפועל .וכידוע עד למאוד שאצל רוב בני האדם כלל כח המחשבה אינו
יוצא כמעט לפועל ,החלק שיוצא לפועל הוא רק חלק קטן מאוד.
נמצא שכדי להגיע לאופן של "היינו להתדבק בכל כוחותיו לדבר ה' זו הלכה" ,ראשית צריך את ההתדבקות של
הגוף עצמו שנמצא באהל ,התדבקות של כח המדמה שלא ידמה זולתו אלא יעסוק באמת במה שהוא עוסק ע"י
שהוא מדמה את הדברי תורה שבהם הוא עוסק ,אבל יתר על כן ,אפילו המחשבה שנמצאת לכאורה בתורה ,כמו
שנתבאר שאצל רוב בני האדם היא כמעט לא מתגלה מהכח אל הפועל ,אחוז קטן עד למאוד מתגלה והוא זה
שנמצא בדברי תורה ,ולכן תוקף ההתדבקות של בני אדם לתורה) ,לא רק אצל אלה שקובעים עיתים לתורה ,אלא
אפילו אצל אלו שהם כן יושבי אוהל( ,ורמת ההתדבקות שלהם לתורה אינם לאין ערוך כלל למה שמתבאר בדברי
הנפה"ח "היינו להתדבק בכל כוחותיו לדבר ה' זו הלכה"!!
אצל אלו שעוסקים בתורה בבקיאות בלבד זה מצוי מאד ,שעל אף שהמחשבה שלהם עוסקת בדברי תורה ,ובעיקר
פיהם  -גרסה נפשי לתאוה ,לא פסיק פומייהו מגירסא ,אבל כלל כוחות המחשבה אינם יוצאים מהכח לפועל .אבל
גם אצל מי שעוסק בתורה בעיון הרי שאם הוא לא מעמיק חקר כסדר מחיל אל חיל אלא הוא הרגיל את עצמו
ללמוד באופן מסוים ,הרי שהכח שיוצא לפועל הוא מועט וקטן.
ובלשון ברורה ,כח ההתדבקות בקוב"ה ובתורה כמו שמאריך הרמב"ם כידוע עד למאוד במורה )בח"ג פרקים
נא,נב,נג( ,שכח המדבק הוא כח המחשבה ,אבל לא המחשבה שבני אדם רגילים להשתמש איתה באופן שהוא יכול
לחשוב באספמיא והוא יכול לחשוב כאן ,הוא יכול לעסוק בענינים שהוא לא נמצא בהם והוא גם יכול לחשוב
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בדברי תורה ,זה נקרא הרהורים בעלמא ,בחינת עוף הפורח באויר!! כח המחשבה המדבק זהו כח המחשבה שיצא
מהכח לפועל ,הוא הכח המדבק את האדם במה שהוא עוסק הן בדברי תורה והן בו יתברך שמו!! ולפיכך אם אדם
מהרהר בדברי תורה תמיד ,יושב ומהרהר בהם תדיר ,ואפילו שיתכן שההרהור תדיר זהו כאדם העוסק בעסקיו
אבל עדיין אין זו דבקות!!
יש בני אדם שהעסק שלהם בתורה הוא בעיקר באופן של דיבור ,ודיברת בם ,אבל המחשבה הקיימת קלושה אז
בודאי שהם לא דבקים מהמעמקים של בכל כוחותיו ,ששורשו כח של חכמה  -כח מה .ואפילו מי שעוסק
במחשבתו כסדר בדברי תורה ,ייתכן שמדרגת המחשבה שלו היא הרהור בעלמא!! והרהור כדיבור דמי ,כלומר זה
קרוב למדרגת דיבור ,אבל זה לא כח של מחשבה!!
על מנת שהאדם יהיה דבוק בו יתברך שמו באופן שלם מכח מחשבתו ,צריך שכסדר הוא מוציא את כח המחשבה
מהכח לפועל בעיון עמוק כסדר!! עוד ועוד ,בהתאמצות עצומה לעורר את כח המחשבה להוציאה מהכח לפועל ,ואז
כאשר הוא מהרהר בדברי תורה ואפילו שבכמות הוא שווה לזולתו ,ולפעמים זה אפילו פחות ,אבל הכח החושב
אצלו ,הוא עצם המחשבה ,כלשון הראשונים "השכל הפועל" ,ולא מחשבה בעלמא  -כח של הרהור!!
צריך להבין שמונח כאן בדברי הנפה"ח הסוד הפנימי של אלו שבאמת דבקים בתורה ,ולהבדיל מאלה שנראים
כדבקים בתורה שאצלם המחשבה היא במדרגה של עוף הפורח באויר!! ובודאי שכאשר הם יבואו לעולם העליון
הם יקבלו שכר שלם על כל דיבור ודיבור של תורה ,אבל הם לא דבקים באמת בתורה ,מחמת שהשכל שלהם נשאר
במדרגה של כח ,והפועל שבו מועט מאוד ,וההתדבקות בתורה היא כפי שיעור ההוצאה מהכח לפועל.
מי שדבוק בתורה באמת בכל כוחותיו ,מה שהוא מהרהר בדברי תורה ,זה לא מחמת שהוא חושש לביטול תורה,
וגם לא מחמת שיושב ומהרהר בה כעסקיו ,אלא השכל שלו יצא מהכח לפועל ,וחק טבעו עכשיו להרהר בדברי
תורה כסדר!! מחמת שתפיסת השכל כאשר הוא יוצא מהכח לפועל הוא תובע דבר חכמה כסדר" ,השכל המשתוקק"
כלשון הרמח"ל בדרך ה' )בהקדמתו( ,זהו שכל שיצא מהכח לפועל!! אדם שהשכל שלו יצא מהכח לפועל וכסדר
"בעלי החכמה ומבקשיה" כלשון הרמב"ם הידוע )הל' רוצח פ"ז( ,הם אלו שיש להם את שורש הכח להתדבק
באורייתא!!
באופן הזה ,כאשר האדם מהרהר בדברי תורה ,זה לא אנוס על פי הדיבור ,וזה לא מיראת העונש ,אלא מחק טבעו!!
כמו שהוא נושם בגוף ,כך שכלו תובע את ההרהור התמידי במציאות הרהורה של תורה!! ואז ההתדבקות שלו היא
בכל כוחותיו לדבר ה' זו הלכה ,זה הטבע הפשוט של נפשו שהשכל תובע כל הזמן עסק במציאות של חכמה!!
על ידי כך ,כאשר האדם עוסק בדברי תורה ,אז העסק שלו הופך להיות במדרגה של להתדבק בכל כוחותיו ,והוא
באמת דבוק!!
זולת זאת ,ייתכן מאוד שהאדם יעמול שנים רבות מאוד בדברי תורה ,הוא יכול לחדש מערכות ולפסוק פסקים
ולהרביץ תורה ועוד ועוד ,ובודאי שאלו הן מעלות נפלאות ,אבל זה עדיין רחוק מאוד מהמדרגה של "היינו
להתדבק בכל כוחותיו לדבר ה' זו הלכה"!!!!
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כל זמן היות האדם אינו מוציא שכלו מהכח לפועל ,מדרגתו אינה דבקות ,מדרגתו היא עסק התורה ולא מדרגה של
דבקות בתורה!! אלו הן שתי מדרגות שונות לגמרי.
מי שמדרגתו בדברי תורה ,אז בשעה שהוא דבוק בדברי תורה ,הוא גם מגיע להתדבק בו בתורה בו בקוב"ה כי הם
חד.
אבל מי שכל ענינו בתורה הינו רק לעסוק בדברי תורה באופן של שאר עסקים ולא באופן של דבקות ,האפשרות
שמתוך התורה הוא יגיע להכרת מציאות הבורא ,התדבקות בתורה ובקוב"ה יחד ,היא הרבה הרבה יותר רחוקה .הוא
יכול לקרוא את דברי הנפה"ח ולדמות להבין שעסקו בתורה נקרא דבקות בהקב"ה ,אבל לא היא באמת!! אדם יכול
לעבור את כל ימי חייו ,שבעים שנה ,בתוך אהלה של תורה ,וייתכן שיש לו טעות ביסודי הדבר שנתבארו בדברי
רבותינו ,ועל טעות זו הוא בנה את כל ימי חייו ונראה לו שהוא חי באמת לאמיתה!!! אבל כאשר הוא יגיע לעולם
העליון ושם יבררו לו את אמיתת הדברים ,אז אולי הוא שוגג ,אולי הוא קרוב למזיד ,כל אחד לפי ענינו ,אבל את
החיים האמיתיים הוא איבד!! בין בשוגג בין מאונס בין ברצון ,אבל סוף דבר ,אין לו את כל קומת הנפש הפנימית,
שכל הענין הוא אופן של התדבקות בתורה ,התדבקות בו בקוב"ה.
כאשר אדם מגיע לכזה מקום בנפשו ,אז השכל שלו הופך להיות שכלה של תורה!! זה לא כי לאט לאט הוא
השתפשף בלימוד ,ואז השכל שלו מתאים לסברת הראשונים ,אלא כלשון ר' חיים ואלוז'ינר הידוע באיגרתו לנכדו,
"הראשונים לא נשתבחו אלא בסברא ישרה" .מה כוונת הדבר? לא שהם היו רק ישרים בטבעם" ,האלוקים עשה את
האדם ישר" ,ודאי שזה אמת ,אבל אנחנו נמצאים לאחר החשבונות הרבים ,אז מאיפה מתגלה עכשיו הישרות של
הראשונים? כי התגלה אצלם השכל הפועל והם נדבקו בתורה ,וישרותה של תורה היא היא שהתגלתה בעומק
נשמתם ויצאה לחוץ!!
בלשון ברורה מאוד ,יש שכל באדם שפועל באופן חיצוני של הרהור דברים ויש שכל שפועל באופן של הוצאה
מהכח לפועל ,שזו מדרגה של מי שהוציא את כוחותיו השכליים לפועל ,ואז הוא דבק מהשכל הפועל שיצא מהכח
לפועל ,ויתר על כן יש את אור הנשמה שנמצא בתוך המח ,שמכחו מתגלה דבקות יותר עליונה מכל מה שדובר
השתא.
מי שזוכה לעמול בתורה לשמה גמור ,אפילו אם הוא לא משעבד את כל כח מחשבתו ,פעמים שהוא זוכה לאור
הנשמה המתגלה בשכלו ,והוא דבוק בתורה מכח אור נשמתו.
אבל הסדר השלם הוא שראשית יש לדבק את חיצוניות המחשבה ויתר על כן להוציא מהכח לפועל את כוחות
המחשבה וע"י כך להתדבק בשלמות בתורה ,ואם זוכים בסייעתא דשמיא יתר על כן אז בוקעים לאור הנשמה,
"זהרי הנשמה" כלשון הנפה"ח )ש"א פט"ו-ט"ז( שנמצא בתוך המח ,ואז הדבקות של האדם היא הן מכח השכל
הפועל והן מכח אור נשמתו ,אשר זוהי שלמות מדרגת תורה אור!!!
25
"ויכוין להתדבק בלימודו בו בתורה בו בהקב"ה ,היינו להתדבק בכל כוחותיו לדבר ה' זו הלכה"..
ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול ,כי הוא יתברך ורצונו חד כמ"ש בזוהר.
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בדברי הנפה"ח כאן ,מתבארות הפנים הראשונות של הדבקות בתורה שהיא דבקות בקוב"ה ,והשאלה היא מצד מה
הדבקות בתורה הינה דבקות בקוב"ה?
כאשר האדם לומד דבר הלכה ,הרי שבזה מתגלה רצונו יתברך שמו .הלכה נקראת 'הוראה' מלשון גילוי רצונו יתברך
שמו .ולכן כאשר האדם עוסק בדבר שהוא רצונו יתברך שמו ,הרי ש"בזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול כי הוא
יתברך ורצונו חד".
הסוגיא של "הוא יתברך ורצונו חד" אמנם הינה סוגיא עמוקה עד למאוד ובה לא נעסוק במסגרת זו.
אבל מה שכן צריך להבין כאן ,שהרי כל דבקות בהכרח בנויה משני חלקים :היא בנויה מהאדם הדבוק ,ובמי שהוא
דבוק בו שזה הוא יתברך שמו .וא"כ כאשר אנו עוסקים בגילוי של רצונו יתברך שמו ,שאדם שעוסק בתורתו יתברך
שמו הוא עוסק ברצונו יתברך שמו ,הרי שהנפה"ח ביאר בזה בדבריו את החלק של במה האדם דבוק בשעה שהוא
עוסק בדבר ה' זו הלכה  -שהוא דבוק בו יתברך שמו וברצונו ,שהוא יתברך ורצונו חד .אולם זהו במה שהוא דבוק,
שהוא דבוק ברצונו .אבל מצד האדם עצמו שדבק בו יתברך שמו ,מה ַד ֵבק בו יתברך שמו בשעה שהוא עוסק
ברצונו יתברך? איזה חלק באדם ,ובדקות יותר ,מכח איזה חלק בו ,הוא דבק ברצונו יתברך שמו? חלק זה לא נתבאר
להדיא בדבריו .האדם שדבק בו יתברך שמו ,כאשר הוא עוסק ברצונו יתברך ,האם הגוף החמרי – הידיים ,הרגליים
והציפורניים ,הם שדבקים בו יתברך שמו בשעה שהם עוסקים בתורה שהיא רצונו יתברך שמו ,דבר ה' זו הלכה?!
צריך אם כן להבין איזה כח באדם מדבק אותו ברצון של הבורא יתברך שמו?
אלא ברור ופשוט ,שכל צורת הדבקות בנויה באופן של "הוי דומה לו" ,מה הוא אף אתה .ולכן כאשר אנו באים ,לא
לסוגיא של מידות ששרשה גמילות חסדים ,אלא לסוגיא שהיא עיקרא ושרשא דכולא  -שהיא התורה ,שהדבקות
שם הינה במה שדבקים בו יתברך שמו בדבר הלכה שזהו ברצונו יתברך ,אז כמו שההתדבקות במידותיו זהו חסד
בחסד ,רחמים ברחמים ,מה הוא רחום אף אתה רחום ,מה הוא חנון אף אתה חנון ,לכן גם כאשר דבקים בו יתברך
שמו ברצונו ,עם איזה כח האדם דבק ברצון הבורא? חייב שזה שיהיה שמכח הרצון של האדם עצמו ,הוא דבק
ברצון של הבורא!!
כלומר ,על אותו משקל של לשון חז"ל שהוזכר ,מה הוא רחום אף אתה רחום ,אז זוהי דבקות של רחום ברחום ,מה
הוא חנון אף אתה חנון אז זוהי דבקות של חנון בחנון ,כמו כן דבקות בתורה בדבר ה' זו הלכה שנדבקים ברצונו
יתברך שמו ,מכח איזה כח בכוחות האדם הוא דבק ברצון של הבורא יתברך שמו? הוא דבק בו מכח רצון האדם
שדבק ברצונו יתברך שמו!!
לפי זה יש להבין מושכל פשוט.
על דרך כלל אם קוראים בשטחיות את דברי הנפה"ח ,אז האדם סבור שאם במחשבה הוא עוסק ברצון הבורא ,אז
הוא דבוק ברצון .אבל לא היא! כי הרי הנידון הוא להתדבק ברצון ,ואיזה כח הוא מעמיד מצידו להיות דבוק?-
מחשבה!? איך מחשבה נדבקת ברצון?! למה הדבר דומה ,לראובן שיודע מה שמעון רוצה ,אבל עצם המחשבה לא
דבוקה ברצון!! היא יודעת את הרצון ,היא משיגה שיש כזה רצון ,אבל היא לא דבוקה בו.
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על דרך כלל ,אם האדם לא מברר את דברי רבותינו בכלל ,ואת דברי הנפה"ח כאן בפרט בענין הדבקות ברצונו
יתברך שמו ,אז נראה שהדבקות ברצון הבורא יתברך שמו היא בעצם ידיעת רצונו ,שהאדם מברר את דבר ה' זו
הלכה ,מה רצון הבורא שהוא יעשה  -אסור מותר ,פטור או חייב ,טמא או טהור  -הוא מברר מה רצונו יתברך שמו
לעשות למעשה ,ואז בהשכלה שבמוח דיליה ,הוא יודע מה רצון הבורא יתברך שמו ,ובזה נראה לו שהוא דבוק
ברצון הבורא.
אבל כמו שנתבאר ,דבקות של מחשבה ברצון הרי שזו דבקות שאינה באותו ערכין!! לא נאמר מה הוא רחום אף
אתה חנון ,מה הוא חנון אף אתה רחום ,שחנון יתדבק ברחום ,ורחום יתדבק בחנון ,אלא דייקא רחום ברחום ,וחנון
בחנון!!
ובאותו משקל א"כ בדקדוק לענינא דידן ,הדביקות ברצונו יתברך שמו ,הינה בהתדבקות הרצון שבאדם שדבק
ברצון הבורא יתברך שמו!!
לכן פשוט וברור שאדם שלומד באופן הקיצוני של לומד שלא על מנת לעשות ,הרי שהוא מופקע לגמרי מדבקות
ברצונו ,ומדוע? כי הרי כל הדבקות ענינה התדבקות רצון ברצון ,ואם הוא לומד שלא על מנת לעשות ,כלומר הוא
מעמיד רצון הפכי מוחלט מעצם רצונו יתברך שמו!! זהו אדם שנעקר מעיקרא ,כי עיקרה ושורשה של כל הדבקות
רצון ברצון אינה קיימת אצלו.
אבל אפילו אדם שלומד על מנת לעשות ,או יתר על כן הוא לומד בסתמא ,בין אם סתמא כלשמה בין אם סתמא
כאינו לשמה ,כמו שיתבאר עוד בדברי הנפה"ח ,אבל בענינא דידן בערכין של דבקות ברצון ,בשעה שהאדם עוסק
בתורה אם הוא לא מכוין להדיא לעשות את רצון הבורא ,יש כאן רק דבקות במחשבה ,אבל היא אינה דבקות ברצון!!
לכן צריך לפחות שתהיה מחשבה שהוא מקבל עליו עול תורה ועול מצוות כלומר :עול תורה  -בלימודה ,ועול
מצוות  -לעשות את רצון הבורא יתברך שמו במה שהוא עכשיו למד! לכן דייקא אומר הרמב"ן הידוע באיגרתו,
כאשר תקום מן הספר תחפש מה אפשר לקיים ,זה לא רק כהגדרה כללית של ללמוד על מנת לעשות ,אלא עומק
הללמוד על מנת לעשות מקבל כאן פנים הרבה יותר ברורות .ה"ללמוד על מנת לעשות" כלומר שהוא מדבק את
עצמו ברצון הבורא ,ואם זה על מנת לעשות אז הוא מעורר את הרצון שלו לעשות את רצון הבורא במה שהוא
עוסק ,ועל ידי כך יש כאן דבקות של רצון האדם ברצון הבורא יתברך שמו.
אם כן ,מי שרק יודע את רצון הבורא ,הרי שלימוד תורה יש כאן ,אבל דבקות של רצון מול רצון אין כאן!! משא"כ מי
שמקבל על עצמו לפני שהוא לומד ,ללמוד על מנת לעשות ,וכשהוא קם מן הספר הוא מברר מה יצא על מנת
לקיימו למעשה ,או אז יש כאן תחילת דבקות של רצון ברצון!!
אבל כל זה אינו אלא תחילה של דבקות של רצון ברצון ,ומדוע? משום ששורש קומת האדם הוא כח של רצון והוא
לא כח של רצון אחד ,אלא סדר בריאתו של עולם שיש לאדם הרבה מאוד רצונות!! וכשיש לאדם הרבה מאוד
רצונות ,ורק אחד מתוך שלל הרצונות שלו הינו לעשות את רצון בוראו ,אז אפילו אם בשעה שהוא לומד ,הוא
לומד על מנת לעשות ומעורר את הרצון אליו יתברך ,וכשהוא קם מן הספר הוא מחפש מה לעשות והוא מכניס עוד
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פעם גילוי של רצון ,הן ברישא והן בסיפא ,וממילא יש הארה במציעתא של דבר ,אבל מכיון שהלב שלו עדיין מלא
בעוד הרבה מאוד רצונות זולת רצון הבורא יתברך שמו ,הרי שאי אפשר לדבק שני דברים שמציאותם איננה שוה!!
אם אין גילוי של רצון אצל האדם ,אז אין אפילו תחילה של דבקות! אבל אפילו אם יש גילוי של רצון אצל האדם,
ואז יש כבר תחילת כח המדבק באורייתא מלשון הוראה ,מלשון רצונו ,אבל מכיון שכל שאר הרצונות הנמצאים
בליבו של האדם שהם אינם לעשות רצון הבורא ,רצוננו לעשות את רצונך אבל מי מעכב שאור שבעיסה ושיעבוד
מלכויות ,הרי שיש כאן התגלות של הרבה רצונות אחרים של שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות ,והרי שכל הרצונות
הללו מהווים חציצה ומסך מבדיל שאינם מאפשרים להתדבקות ברצון לעשות את רצונו יתברך בפועל וע"י כך
להיות דבוק ברצון הבורא!!
אם האדם כלל לא מעורר את רצון הבורא בקרבו ,הרי שאין לו על מה שתחול כלל הדבקות .אבל אפילו אם הוא
מעורר את רצון הבורא בקרבו ,ויש כאן תחילת גילוי של דבקות מתוך אותו רצון של הבורא ,אבל כיון שכלל קומת
ליבו מלאה ברצונות אחרים ,וביתר דקות ברצונות שסותרים לרצון הבורא יתברך שמו ,על תאמר אי אפשי אלא
אפשי ואפשי אלא מה אעשה ואסרה עלי תורה ,הרי שיש כאן רצונות הפוכים בשיעור מסוים אצל כל אדם ,לפיכך
ההתדבקות ברצונו יתברך שמו היא איננה התדבקות שלמה ברצון!
ובעומק צריך להבין ,שכפי שיעור טהרת ליבו של אדם משאר הרצונות ,וההתגלות באופן גלוי של רצוננו לעשות
רצונך ,כך השיעור של הדבקות בשעה שהאדם עוסק ברצונו יתברך שמו שהוא נדבק רצון ברצון ,ורעותא ברעותא
נדבקין אהדדי!! ככל שהלב של האדם טהור יותר ,נקי יותר משאר הרצונות ,הרי ראשית יש כאן העלם של רצונות
אחרים ,ואז זה גורם לידי כך שהרצוננו לעשות רצונך הולך ומתגדל ,הולך ונעשה זך יותר ,בהיר יותר ,מאיר יותר
בנפשו של האדם ,ועל ידי כך שהרצון לבורא  -הרצוננו לעשות רצונך מאיר יותר בנפשו של האדם ,אז באופן גלוי
הרצון הזה מצא מין את מינו ונעור ,ונדבק רצונו ברצון הבורא יתברך שמו!!
ולפיכך ,ככל שיש לב טהור ברא לי אלוקים ,כך כח הלב חכם שמתגלה באדם מכח ההתגלות בדבקות ברצונו יתברך
שמו.
התבאר א"כ בדברי הנפה"ח כיצד "בזה הוא דבוק בו יתברך שמו ממש כביכול כי הוא יתברך ורצונו חד כמ"ש
בזוהר"..
וכל דין והלכה מתורה הקדושה הוא רצונו יתברך ,שכן גזרה רצונו שיהא כך הדין ,כשר או פסול ,טמא וטהור ,אסור
ומותר ,חייב וזכאי.
צריך להבין את זה במעמקי כוחות הנפש של האדם ,יש כאן נקודה עמוקה לאחר מה שנתבאר.
כאשר אדם לומד סוגיא ,ונמצא לפניו דין של כשר או פסול ,טמא וטהור ,אסור ומותר ,חייב וזכאי ,איזה כח מתעורר
בנפשו כשהוא שומע מותר או כשהוא שומע אסור? האם הוא שומע גדר של דין של היתר ,גדר דין של איסור ,גדר
טמא וגדר טהור ,באופן של השכלה ,או שהנפש שלו מתעוררת לקלוט שרצון הבורא הוא שיהיה טהור ,שיהיה טמא,
שיהיה מותר ושיהיה אסור?
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הנקודה הזו היא דקה עד למאד ,יש מרבותינו שלמדו באופן כזה שכשהם היו לומדים מחלוקת טמא או טהור ,הם
היו אומרים שתנא פלוני סובר שרצון הבורא שיהא טמא ,תנא פלוני סובר שרצון הבורא שיהא טהור.
לכאורה אם כך למדו רבותינו אז אדרבא צאי לך בעקבי הצאן שכך יתחילו כולם ללמוד!
תשובה לדבר ,צריך לעבור הרבה בכדי להגיע לאותה מדרגה!! וכל זאת למה?
אדם שמתחיל ללמוד באופן הזה ,אז ההתדבקות שלו מתגלה מכח הארת הרצון ,על ידי כך הרצון גובר והשכל
נחלש ,אז הוא לא דבוק בחכמתו יתברך שמו .ועל ידי כך הוא לא יכול להשיג את אמיתת התורה של אורייתא שהיא
כולה חכמה!!
כל מה שנתבאר כאן בדברי הנפה"ח ,זהו רק לאחר מה שנתבאר " -היינו להתדבק בכל כוחותיו לדבר ה' זו הלכה",
כמו שנתבאר לעיל שזהו גילוי של כוחות ,שורש חכמה כח-מה .ולכן רק לאחר שכח המחשבה נדבק באופן גמור
במותר ובאסור ,פטור וחייב וכן על זה הדרך ,על גבי זה בא הכח וההתגלות של ההתדבקות ברצון!!
אבל אם האדם יקדים את ההתדבקות ברצון קודם ההתדבקות בחכמה ,הרי שנעדרת כאן כל מציאות ההשכלה,
ומתגלה רק מה רצון הבורא ,ואין זה שייך אלא למי שלומד הלכה פסוקה!! אבל כל צורת התלמוד הרי לא בנויה
בצורה של הלכה פסוקה ,אלא באופן של משא ומתן המביא לידי הלכה פסוקה!!
ואם כן בלשון ברורה ,המשא ומתן ולאחמ"כ הלכה פסוקה ,זוהי צורת עומק סדר הנפש של האדם בהתדבקות
בתורה!! המשא ומתן  -זוהי ההתדבקות בעומק החכמה כסדר ,כל צדדי הדינים בכל כוחותיו לדבר ה' זו הלכה!!
כאשר מתגלה ההתדבקות בכל כוחותיו לדבר ה' זו הלכה שזה המשא ומתן ,ולאחמ"כ מגיע הלאסוקי שמעתתא
אליבא דהילכתא שמתגלה מה רצונו יתברך שמו בפועל ,אז מתעוררת באדם תנועת הרצון ,לדבק רצון ברצון!!
אבל אילו יקדים האדם את ההתדבקות של רצון ברצון ,הרי שאולי יש לו ד' אמות של הלכה ,אבל אין לו את עיקר
כל הדבקות שהיא בכל כוחותיו לדבר ה' זו הלכה!!
פעמים מצאנו באלה שמקרוב באו שהם יותר מדובקים לרצון הבורא ,וכך הם לומדים דברי תורה ,אבל נעדרת
מהם כל חכמת התורה של ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים ,ההתדבקות בחכמתו!! לכן סדר המדרגות הינו כך:
מתחילה צריך האדם להתדבק בכל כוחותיו לדבר ה' זו הלכה בעומק החכמה ,ומצד כך הוא דבוק בחכמתו יתברך
שמו .וכאשר יש לו דבקות בכל כוחותיו לדבר ה' זו הלכה ותוקף כח המחשבה עומד בהתדבקותו בתורה ,אז הוא
עולה לשלב הבא לעורר את הרצון דיליה ,לסלק את שאר הרצונות המפריעים ,שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות
מעכב ,לגלות את הרצוננו לעשות רצונך.
ואז שלימות קומת הנפש היא בהתאחדות ההתדבקות בהשכלה בחכמה שעל גביה באים המעמקים של ההתדבקות
ברצונו יתברך שמו!! זהו אדם שדבק ב"הוא ורצונו חד ,הוא וחכמתו חד" ,לא רק ב"הוא ורצונו חד" ,אלא קודם
ב"הוא וחכמתו חד".
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ואז באופן הזה האדם דבוק בשתי הראשיות של ה"בראשית"  -ראשית של רצון וראשית של חכמה .זוהי שלימות
ההתדבקות בשורש נפשו של אדם באורייתא "בו בתורה בו בקוב"ה"!!
26
וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה שאין בהם נפקותא לשום דין ג"כ הוא דבוק בדבורו של הקב"ה .כי התורה כולה
בכלליה ופרטיה ודקדוקיה .ואפי' מה שהתלמיד קטן שואל מרבו הכל יצא מפיו ית' למשה בסיני )כמ''ש רז''ל סוף
פ''ב דמגילה .ובפ''ק דברכות ה' א' ובקהל' רבה ס''א פי''א ושם בסי' ה' פ''ו ובירושלמי פ''ב דפאה ובויקרא רבה פכ''ב
ע''ש(.
התבאר עד השתא בכללות ,שיש שלושה סוגי דביקות כאשר האדם עוסק בתורה .יש דביקות שכאשר האדם עוסק
בתורה אז הוא דבוק ברצונו ית"ש זה כאשר הוא עוסק בדבר ה' זו הלכה ,ששם מתגלה רצונו ית"ש טמא/טהור,
מותר/אסור' פטור/חייב; יש עוד אופן שלא הוזכר להדיא בדברי הנפה"ח ,שזה דביקות בחכמתו ית"ש ,הוזכר בתוך
דבריו להידבק בכל כוחותיו לחכמה שהיא כח מה .הדביקות השלישית ,היא הדביקות שבה עוק נפה"ח כאן "אם
הוא עסוק בדברי אגדה שאין בהם נפקותא לשום דין" אז לכאורה אין שמה התדבקות לרצונו ית"ש כי אין שם גילוי
לרצון הבורא )על אף שבמעמקים בהסתר ,בכל דור ודור יש רצונו ית' כי רצונו היא זו שמביאה שכך יהיה גדרי
החכמה .אבל באתגליא אין שמה גילוי של רצון( ולפיכך אין שם באתגליא את הדביקות של הרצון ברצון ,כאן אומר
הנפה"ח באופן הזה – "ג"כ הוא דבוק בדבורו של הקב"ה".
א"כ ג' מיני דביקות ישנם :יש דביקות של רצון ,דביקות של חכמה ,דביקות של דיבור .בכל חלק מחלקי התורה
שהאדם עוסק הוא דבוק בחכמתו ית"ש .אם הוא עוסק בדבר ה' זו הלכה הוא דבוק ברצונו ג"כ ,אם הוא עוסק בדבר
אגדה שאין שם גילוי של רצונו ית"ש להדיא שם הדביקות היא בדיבורו ית"ש .וכפי שנתחדד ,דביקות ברצונו ית"ש
זו דביקות של רצון ברצון – רצון האדם ברצונו ית"ש המתגלה בתורתו ,דביקות של חכמה בחכמתו ית"ש המתגלה
בתורתו זוהי דביקות של חכמה בחכמה ,כח החכמה שבאדם דבק בחכמתו ית"ש .ולפי זה ג"כ בסוגיא דידן השתא
דביקות באגדה שהיא דביקות בדבר ה' "דבוק בדבורו של הקב"ה" זו דביקות של דיבור בדיבור.
בדבר ה' זו הלכה יש את כל שלושת החלקים – גם את רצונו )רצון ברצון( ,גם את חכמתו )חכמה בחכמה( וגם את
דבר ה' )דיבור בדיבור( .אלא שבדבר אגדה אין את האתגליא של דביקות של רצון ברצון ואין בידינו אלא דביקות
של חכמה בחכמה ודביקות של דיבור בדיבור.
לעיקר הדברים א"כ שנתחדד עד השתא בדברי הנפה"ח – דביקות של דיבור בדיבור ,הדיבור של האדם דבק
בדיבורו ית"ש .זה העומק של מצוות עשה דאורייתא שנאמר "ודברת בם" ,מדוע נאמר דייקא בגדר של דיבור )ודאי
שפנים רבות לדבר ,אבל לעניינא דידן( "ודברת בם" כלומר דביקות של דיבור בדיבו ,זהו עומק המצוה של "ודברת
בם".
בלשון ברורה כמו שיבואר להלן בדברי הנפה"ח – דברי תורה הם דיבוריו של הקב"ה והאדדם המדבר בדברי תורה
זוהי התדבקות של דיבורו של האדם בדבר ה' .ולפי"ז להבין ,נאמר "ודיברת בם" ודורשים חז"ל כידוע מאוד "ואל
בדברים בטלים" ,פשטות יסוד הדבר הוא מחמת שאסור לאדם לבטל את זמנו בדברים בטלים ,ויתר על כן לבטל
את כח דיבורו לבטלה ,אבל בעומק יותר – כיוון שנתבאר שיסוד הדביקות בדברי תורה באגדה ובשאר כל חלקי
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התורה מכח דיבור ודיבור אז זה התדבקות של דיבורו של האדם בדיבורו ית"ש ,וזה לא רק התדבקות בדיבורו אלא
המדבר כביכול שזהו ממש.
במדבר ,הוא ית"ש .יש את עשרת הדברות זה מה שנִ דבר ,ויש את עצם ָ
זוהי התדבקות ָ
ההיתדבקות היא לא רק בדיבורו אלא זוהי התדבקות במדבר ,הוא וחכמתו חד ,הוא ורצונו חד .וא"כ התדבקות
ברצון והתדבקות בחכמה היא לא התדבקות ברצון עצמו ובחכמה עצמה שא"כ זה התדבקות בתורה עצמה ,אלא
בעומק זו התדבקות שהוא ורצונו חד הוא וחכמתו חד א"כ זה התדבקות בו ,כך ,כמו שיבואר להלן בדברי הנפה"ח
עצמם ,גם הדביקות בדיבור היא לא בדיבור עצמו אלא זוהי דביקות בדיבור וע"י כן הוא נדבק במדבר ,זה נקרא
דביקות בתורה דביקות בו ית"ש.
אבל יתר על כן ,כיבכול כיוון שנתבאר שנדבקים במדבר עצמו ולא רק בדיבור ,הוא ית"ש נאמר אצלו "ויאמר"
"ויעש" כיבכול כביכול כלפי מעלה אין מציאות של דברים בטלים .אדם נברא עם כח תאוה הוא יכול לדבר לטב
הוא יכול לדבר לביש ,הוא יכול לדבר דברי תורה הוא יכול לדבר דברי חולין ודברי לבטלה ,אבל דיבורו של הקב"ה
הוא רק דברי תורה ,דברי של מקום הם רק דברי תורה ,הוא מדבר בדברי תורה ואסתכל באורייתא וברא עלמא אז
אצל דבר ה' דיבורו בתורה הוא גופא בריאת עולמות והנהגת עולמות.
לפי זה להבין עומק נפלא מאוד בהגדרה של "ודברת בם – ולא בדברים בטלים" ,אם האדם מדבר דברים בטלים אז
אין כאן "פה קדוש" כלשון הגמרא ,ק"ו אם הוא מדבר בדברים האסורים אז הפה לא יכול להיות דבוק ברצונו ית',
הוא לא יכול להיות דבוק בדבר ה' כי הדיבור אצלו נעשה לא נקי ,ויתר על כן ,אין כאן דביקות של פה אל פה
"ישקני מנשיקות פיהו" ,כי הפה שלו אינו קדוש כי יש בו נקודת חלות של חולין ויתר על כן -טומאה .אבל יתר על
כן ,על מנת להתדבק בדבר ה' זו הלכה באופן השלם ,דבר ה' זו הלכה זוהי התדבקות במדבר שאין שם אלא דברי
תורה ואין שם דברי חולין כלל .ולפי זה אדם שמדבר דברי חולין וק"ו מדבר דברי איסור ,הרי שהמדבר של האדם
כח הדיבור שלו והמדבר שלו מעורבין זה בזה .לא תיתכן שתהיה דביקות שלימה בדיבור ית"ש ובמדבר אלא אצל
מי שלא מתקיים בו דברי חולין ויתר על כן דברי איסור .כי הרי לעולם בדביקות צריך השוואה של השני הדברים
הדבקים שיהיו שווים ודומים זה לזה .עד כמה שהקב"ה מדבר רק דברים שהם דברי תורה והוא לא מדבר לעולם
דברי חולין א"כ הן המדבר והן הדברים זה רק דברי תורה ותו לא ,כך גם באדם הרוצה להיות דבוק בדברי תורה
וע"י כן להיות דבוק בו ית"ש מוכרח שהדברים שלו יהיו באופן כזה שאין בהם דברים בטלים וק"ו דברי איסור.
ועל זה נאמר עומק דברי חז"ל הידועים "ועלהו לא יבול – אפי' שיחת חולין של ת"ח צריכה תלמוד" ,מהו עומק
הדבר ששיחת חולין של ת"ח צריכה תלמוד? כי אם שיחת חולין של ת"ח אינה צריכה תלמוד אז היא חולין כפשוטו
ואם היא חולין כפשוטו אז כל הת"ח שבו אינו דבוק בדברי תורה ויתר על כן במדבר ית"ש ,אבל כיוון שנתבאר
שהדביקות השלימה היא באופן שהדיבור והמדבר דביקים בדיבורו ית"ש ובמדבר כביכול שאין שם דברים בטלים,
הרי ששיחת חולין של ת"ח צריכה תלמוד היא הוראה שגם אצלו אין תפיסה של דברים לבטלה ,לא מונח בו היסוד
של דברים לבטלה .כל שיחם ושיגם של ת"ח כדברי הרמב"ם הידועים בעלי החכמה ומבקשיה אצלם כל הדיבור
הוא בדברי תורה ובדברי חכמה לעולם ,הרי שהדיבור שלהם נמצא במדריגה שאין דברים בטלים.
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עוד פעם ,שיהיה ברור .אין כוונת הדבר רק שת"ח לא מדבר דברים בטלים ,שומר פיו ,תענית דיבור ,אלא כוונת
הדבר שהוא נמצא במדריגה שכל דיבורו בחכמה ומצד כך כל דיבור גנוז בעומקו חכמה .הרי שאין לו שייכות
לתפיסה שנקאת דברים בטלים ,זה נקרא ת"ח .מי שיתכן אצלו שהוא ידבר דברים בלי חכמה ,רק בולם פיו לא רק
בשעת מריבה ,בוודאי שאשריו וטוב לו שהוא לא מדבר דבריו בטלים .כל אור הגנוז עומד לו ע"י כן ,אבל אין זה
המכוון של מדריגה של דביקות בתורה במדריגת דיבור .דביקות בתורה במדריגת דיבור הוא אצל מי שכל דיבורו
בהכרח הוא או דברי תורה להדיא או דברי חכמה שהם של תורה שהם אשתלשלות של בראעלמא שמונח מכח
התורה .מי שיתכן אצלו שהוא מדבר דברים בלי חכמה הוא לא במדריגה של ודברת בם ולא בדברים בטלים
באמיתותה .יכול להיות שהפועל יוצא הוא מקיים ,ובעומק אי אפשר לעמוד כמעט בדבר.
רק אצל מי שהוא דבוק בעצם ,בדבר ה' ,הוא דבוק תמיד בחכמתו ית"ש הוא מופקע מעצם המציאות שנקראית
דברים בטלים .לכן בהכרח ששיחת תלמידי חכמים צריכה תלמוד.
כאן מונח עומק עצום בכל העבודה שלא פסיק פומיה מגירסא .מי שלא פסיק פומיה מכח הכרח ואפי מרצון אבל
שייך שידבר דברים בטלים – זה לא המדריגה האמיתית של ודברת בם ,ודברת בם זה אדם שהדיבור שלו קשור
למחשבה .דברי הרמב"ן הידועים באגרתו "חשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך" זה לא סתם סדר ,אלא מונח כאן
תפיסה שהדיבור שלו משתלשל מהחכמה בעומק כוחות הנפש .זה לא שהוא קודם חושב ולאחמ"כ מדבר רק
לשמור את דיבורו שלא יבוא לידי דייבור רע .אלא מונח כאן תפיסה שסדר הכוחות הוא לא באופן של "איוב לא
בדעת ידבר" כדברי החוה"ל הידועים שאבר הלשון הוא הקל ביותר והדיבור משתלט על המחשבה ולא משתלשל
ממנה ,ברור שיש איזשהי מודעות מסויימת במידה מי יותר ומי פחות ,אבל הדיבור שלו הוא ככח לעצמו.
הצורה הנכונה שהיא צורה של ת"ח במהותם לא בהנהגתם בלבד אלא במהותם המתגלה בהנהגתם היא באופן כזה
שהדיבור יוצא לפועל של כח המחשבה ,ככל שהאדם הוא ת"ח יותר ,חי בעןולם פנימי יותר ,מקושר יותר לעולמו
הפנימי ,אז הדייבור שלו הוא ההתגלות של צורת כח המחשבה.

ובשמות רבה פמ''ג כתב לך את הדברים האלה בשעה שנגלה הקב"ה בסיני ליתן תורה לישראל אמר למשה על
הסדר .מקרא ומשנה הלכות ואגדות שנא' וידבר אלהים את כל הדברים האלה .אפילו מה שהתלמיד שואל לרב ע''כ.
כלומר שכל הדיבורים כולם מונחים בדבר ה' ,ואין לך דיבור אפילו הקטן ביותר שאין האדם דבק בו בדיבורו ית' ,זה
לא רקש האו דבק בדיבור של השי"ת שהאדם מדבר כח של דיבור דבוק בדבר ה' דבוק במדבר ,אלא בפרטות יותר
זה עומק ההגדרה שמונח כאן בדברי הנפה"ח שהדיבור בפרטותו המוחלטת היה מונח בדבר ה' .כללותיה
ודקודוקיה יש כאן עוד עומק ,זה לא רק שהאדם אורמ פרטות של אותו כלל והפרט דבק בכלל ,אלא יש התדבקות
בכלל ויש התדבקות בכלל ,ובכל פרט ופרט מונח התדבקות בכללותו ומונח התדבקות בפרטותו.
27
ולא עוד – לא רק כפי שנתבאר לעיל ,שמדריגת הדביקות בתורה ,היא דביקות בו ית"ש מכוח מדריגת הדיבור בכל
חלקי התורה ,ובפרט באגדה ,באיזה דיבור? נתבאר בדברי הנפש החיים מדברי חז"ל – שהוא הדיבור שהקדוש
ברוך הוא דיבר בהר סיני "ואפילו מה שתלמיד שואל מרבו הכל יצא מפיו יתברך למשה בסיני" וא"כ בשעה

 | 98ספר נפש החיים שער ד'

שהאדם עוסק בתורה ,הוא דבק בדיבורו ית"ש בדיבור שהקדוש ברוך הוא דיבר בזמן מתן תורה ,ע"ז מוסיף הנפש
החיים ,ולא עוד ,זה לא רק דביקות בדיבור ,במה שהקדוש ברוך הוא דיבר בזמן מתן תורה" ,אלא כי גם באותו העת,
שהאדם עוסק בתורה למטה ,כל תיבה שמוציא מפיו הן הן הדברים יוצאים כביכול גם מפיו יתברך באותו העת
ממש".
וא"כ כאשר האדם עוסק בתורה הוא דבק בדיבורו ית"ש ,הן בדיבור שהיה בזמן מתן תורה ,שאז נדברו כל הד"ת
מקרא משנה הלכות אגדות אפילו מה שתלמיד שואל מרב שהיה כלול כל הדיבורים כולם כלליה ופרטיה
ודיקדוקיה ,והוא דבק גם בפרט יותר במה שהקדוש ברוך הוא עכשיו מדבר.
א"כ ,יש שתי מדריגות בתוך מדריגת הדביקות בדיבור ,יש דביקות בדיבור מכוח מה שהקדוש ברוך הוא דיבר
במעמד הר סיני ומצד כך והיו עיני וליבי שם כל הימים ,כי בשעה שהאדם עוסק בתורה הוא דבוק במדריגת הר
סיני ,בדיבור שהקדוש ברוך הוא דיבר בהר סיני ,ויש אופן נוסף שהאדם דבוק מכוח המדריגת הדיבור גופא
שהקדוש ברוך הוא עכשיו יושב ועוסק בתורה במה שהוא עוסק.
מביא הנפש החיים ראיה – כדאשכחן בפ"ק דגיטין גבי פילגש בגיבעה ,ותזנה עליו פלגשו ,ר' אביתר אמר זבוב מצא
לה ,ר' יונתן אמר נימא כו' ואשכחן ר' אביתר לאליהו א"ל מאי קעביד קודשא ברוך הוא ,א"ל עסיק בפלגש בגבעה,
ומאי קאמר אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומר .והיינו מפני שר' אביתר ור' יונתן עסקו בינהם בענין
פילגש בגבעה אז באותו עת גם הוא ית' שנה דבריהם ממש.
וא"כ נחלקו ר' אביתר ור' יונתן מה אמר הקדוש ברוך הוא ,במעשה דפילגש ושואל ר' אביתר את אליהו הנביא ,מה
אומר הקדוש ברוך הוא במה הוא עוסק באותו זמן ,אומר אליהו שהקדוש ברוך הוא אומר ,הן את דבריו של ר'
אביתר והן את דבריו של ר' יונתן ,שבשעה שהאדם עוסק בתורה גם הקדוש ברוך הוא עוסק עמו ,ובלשון חז"ל –
כל היושב ושונה הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו .ביאור הדברים הם לא ממש כפי שנראה כפשוטו שכל אדם
ואדם שעוסק בתורה אז הקדוש ברוך הוא כביכול עוסק באותו זמן במה שהאדם עוסק ,אלא שהוא ית' יכול לעסוק
בכמה וכמה דברים בבת אחת ,בבחינת זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו ,אלא יסוד הדברים שרק מי שעוסק בתורה,
מתוך דביקות בתורה מתוך דביקות בו ית"ש ,הוא הוא זה שהקדוש ברוך הוא שונה דבריו ,אבל מי שעוסק בתורה
בלי דביקות שלימה בתורה ,ויתר על כן דביקות שלימה בו ית"ש כמו שנתבאר "להתדבק בלימודו בו בתורה בו
בהקדוש ברוך הוא" הרי שהעסק שלו בתורה לא מעורר כביכול את העסק שלו ית' בתורה.
כל מי שעוסק בד"ת ודבוק בתורה ודבוק בו ית"ש ,אז ההתעוררות דלתתא מעוררת כביכול התעוררות לעילא
שהקדוש ברוך הוא יעסוק בדברי תורתו .אבל מי שאינו דבוק בתורה בשלימות בזמן עסקו בתורה הרי שהתעררות
שלו דלתתא לא נוגעת עד השורש העליון כביכול אצלו ית"ש לא רק בתורה ,ויתר על כן לא בנותן התורה ,לפיכך
אם הוא עוסק בתורה הקדוש ברוך הוא אינו עוסק בתורה שהוא עוסק באותו זמן ,כל ראית דברי הנפש החיים
אינה אלא שמי שדבוק ,במה הוא דבוק ,במה שהקדוש ברוך הוא עוסק באותו זמן .אבל לא שבין כך ובין כך הקדוש
ברוך הוא כביכול עוסק ,והאדם תלוי אם הוא דבוק אז הוא נדבק באותה מדריגה ,ואם לאו הוא אינו דבוק באותה
מדריגה .אלא הביאור כמו שנתבאר בשעה שהאדם עוסק בתורה אם הוא דבוק בתורה והוא דבוק בקדוש ברוך
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הוא ,הרי שדבריו שהקדוש ברוך הוא מדבר ,הוא מדבר מכוח מה שהוא דבוק בו ית' ,ולכן הוא מעורר את אותו
נקודת דיבור.
אבל ביתר דיוק ,פשוט וברור ,התוה"ק הרי היא למעלה ממדריגת זמן ולכן מצות לימוד תורה הוא באופן של והגית
בו יומם ולילה ,היא מצוה תמידית זה לא רק לעסוק בה בכל עת ,אלא מחמת שמהות התורה היא למעלה
מהתחלקות הזמן ,היא רזא דאחד ,ולפיכך העסק בה הוא תמיד ,מאיזה דין העסק בה הוא תמיד? כי היא תמידית
שלמעלה מהזמן ובזה היא מאוחדת עמו ית"ש שהוא היה הוה ויהיה ,וכמו שהאריכו רבותינו ,לא רק שהוא נמצא
רק בעבר ,והוא נמצא גם בהוה ,והוא ימצא גם בעתיד בודאי ,אלא הקדוש ברוך הוא הוא אחד למעלה מהתחלקות
ולפיכך אין התחלקות של מציאות של זמן ,בפנים הללו ,התורה קדמה לעולם קדמה לזמן ,והיא מתאחדת כביכול
עם האחד דיליה שהוא למעלה מהיה הוה ויהיה ,מי שעוסק בתורה באופן שלם ,ודבק בתורה ,ודבוק בקדוש ברוך
הוא ,א"כ הדבקות שלו היא בו ית"ש ,שהוא למעלה מהיה הוה ויהיה ,וכשם שהוא למעלה מהיה הוה ויהיה ,הוא
הוה תמיד ,כך דיבורו הוא אחד ,כמו שאומר מיד הנפש החיים ,הוא ית"ש ודיבורו חד ,וא"כ דיבורו הוא לא בעבר
ולא בהוה בלבד ולא בעתיד.
וא"כ זה לא שבעומק יש כאן שתי דיבורים ,דיבור אחד שהיה בהר סיני ,ודיבור שני שנמצא עכשיו ,אלא ביאור
דברי הנפש החיים שנתבאר כאן הוא ,שמי שבאמת דבוק בקדוש ברוך הוא ,הוא דבוק בו ית"ש בשלימות שלמעלה
מהזמן ,וא"כ הדיבור של הר סיני כדרשת חז"ל קול גדול ולא יסף ולא פסק ,הוא עדיין עומד ומתגלה ,ולפיכך
הדביקות בדיבורו הוא דביקות בדיבור שהיה אז ,והוא דביקות בדיבור שנמצא עכשיו ,אבל לא כפשוטו שזה שני
דיבורים ,שיש דיבור שהקדוש ברוך הוא דיבר במעמד הר סיני ,והוא חוזר ושונה בכל עת דיבור השתא ,אלא עומק
נקודת הגילוי השלם הוא במדריגה של הדביקות השלימה בו ית"ש שאותו דיבור שהיה אז הוא הדיבור הנמצא
עכשיו.
וביתר דיוק אלו הם שני מדריגות ,מי שדבק בתורה ודבק בקדוש ברוך הוא ,אבל הוא עדין נמצא תחת ממשלת
הזמן ,אז יש לו שני סוגים של דיבורים ,דיבור שהיה בהר סיני של עבר ,ודיבור כביכול עכשיו שהוא הוה ,שבערכו
אלו הם שתי מדריגות .אבל מי שדבק בתורה ובו ית"ש בשלימות ,הוא מתאחד עם עומק נשמתו של קודשא ברוך
הוא ואוריתא וישראל חד ,שם אין שני דיבורים ,שם זה דיבור אחד ,שאין לו קץ ואין לו גבול עומק חכמתו ית"ש.
ולפ"ז ברור ופשוט כאשר האדם עוסק בתורה ,הוא רוצה להחכים ולהשכיל ולהבין את האמיתות של תורה ,אם
האדם יושב ועוסק בתורה לעצמו ,אז הוא עמל ויגע והוא מצפה ,לסייעתא דשמיא שהוא יזכה לכוון לאמיתה של
תורה ,אבל כשהאדם עמל בתורה לשמה ,והוא דבוק בתורה ודבוק בקדוש ברוך הוא ,שזה עיקר המדריגה
שעוסקים בה השתא ,הרי שכיון שהוא דבוק בעומק התורה ,והוא דבוק בעומק בו ית"ש ,הרי שחכמתו ית"ש
מתגלה לו מכיון שהוא דבוק בה אם הוא דבוק בה היא גלויה לו ,ואם היא גלויה לו בהכרח הוא דבוק בה ,זה עומק
המדריגה שנאמר כאן בעסק של ד"ת.
מאי נפקא מינה עם בשעה שהאדם עוסק בד"ת הוא דבוק בקדוש ברוך הוא אם לאו?
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ודאי שהנ"מ הראשונה שזה כל המכון ,זה כל תכלית הבריאה ,אבל תועלת עצומה נוראית נוספת ,ישנה – שמי
שעוסק בתורה ,ואינו דבוק בתורה ודבוק בקדוש ברוך הוא ,אז ההשגה שלו בתורה היא מוקטנת ,כמו שנתבאר
בארוכה לעיל ,אבל מי שעוסק בתורה ובשעה שהוא עוסק בתורה אז הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק עימו ,השתא
הוא דבוק בדיבורו ית"ש ,ע"י כן הדביקות בתורה מגלה אצלו עומק של השגה של מים שאין להם סוף "ונעשה
כמעין המתגבר כנהר שאינו פוסק לעולם" ,הצורה מתגלה מחמת שהוא דבוק במי שאמר והיה עולם והתורה הזו
נובעת אצלו כסדר.
כאן מונח עומק שלימות מדריגת ההשגה בד"ת ,שלמות מדריגת העסק בד"ת הוא באופן כזה שהאדם דבוק בו
ית"ש מכוח תורה ,דבוק בתורה דבוק בו ית"ש ,זהו החלק השורשי השלימות השורשית של כל תכלית הבריאה,
אבל בנוסף לכך ,נעשה כאן אופן של דביקות שלימה בתורה ואז האדם העוסק בתורה ,תורתו וחכמתו ית"ש שאין
לה קץ ואין לה גבול מאירה בתוכו ,וע"י כן הוא נעשה כמעין המתגבר ,וזהו העומק שנתבאר והוא ית"ש ודיבורו
חד ,החד שבדבר זה עומק האחדות ,הן מדין הדביקות ,והן מדין עומק שלימות מדריגת גילוי של הד"ת שנעשה
כמעיין המתגבר.
28
כמו שנתבאר לעיל שיש בכללות שלושה פנים בדביקות בתורה .שמכוחה האדם דבוק בו יתברך שמו .א .כאשר
האדם לומד "דבר ה' זו הלכה" .הוא דבוק ברצונו ית' שהוא ורצונו חד.
האופן השני – בזה שהוא נותן כל כוחותיו בתורה הקדושה ,התדבקות בחכמה שהוא וחכמתו חד.
האופן השלישי התדבקות בדיבורו יתברך שמו ,וע"ז אומר הנפש החיים.
והוא יתברך שמו ודיבור חד ,וכמפורש בתורה הקדושה במשנה תורה "לאהבה את ה' אלקיך" כו' )דברים ל ,ו(
ופרשהו רז"ל בנדרים בברייתא )ס"ב (.דקאי על עסק התורה ,עיין שם .וסיפיה דקרא "ולדבקה בו".
הגמרא שם דורשת את הרישא דקרא ,שנאמר "לאהבה את ה' אלוקיך"" ,שיהא שונה ד"ת לשמה" ,ומתבאר בסיפיה
דקרא "ולדבקה בו" ,וא"כ לימוד של ד"ת הקדושה שהוא "לאהבה את ה' אלקיך" ,הוא גופיא מה שנאמר בסיפיה
דקרא "ולדבקה בו".
כמובן שהיה מקום להבין את דברי הגמ' בשתי פנים ,היה מקום להבין את דברי הגמ' שלאהבה את ה' אלקיך ,זה
עסק התורה המביא את האדם לידי דביקות בו יתברך שמו ,ואלו הם שני מדריגות ,מדריגה אחת של ואהבת את ה'
אלקיך ,והמדריגה הבאה בעקבותיה – ולדבקה בו ,אבל הנפש החיים למד שעצם מדריגת עסק התורה היא גופא
דביקות בו יתברך שמו ,ועל פי זה הוא הסביר את דברי הגמ' ,שמה שנאמר לאהבה את ה' אלקיך זה עסק התורה,
וסיפיה דקרא ולדבקה בה ,כלומר עצם לימוד התורה בזה נתקים לאהבה את ה"א .ובזה גופה נתקיים ולדבקה בו,
וזה לא שני שלבים ,שלב ראשון לאהבה את ה"א – עסק התורה המביא לידי דביקות ,אלא עצם עסק התורה היא
גופא – ולדבקה בו .אבל עדין לא נתפרש להדיא בדברי הגמרא ,יסוד דברי הנפש החיים ,שזה מיסוד דין שהוא
ודיבורו חד ,יתפרש לשיטת הנפש החיים בגמרא שלאהבה את ה"א ,ולדבקה בו ,זה לא שני מדריגות ,אלא מדריגה
אחת ,ומבאר הנפש החיים לדבריו ,שמדין הוא יתברך שמו ודיבורו חד ,בכל עסקי התורה הוא דבוק בו יתברך ,אבל
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זה לא ראיה מדברי הגמ' ,אלא זה פירוש לדברי הגמרא " -וכמפורש בתורה הקדושה"" ,ופירשוה רז"ל" ,וא"כ זה
עומק כונתם,
יתר על כן ,פשטות דברי הנפש החיים" ,וכמפורש בתורה הקדושה" הוא מבין לכאורה שעסק התורה נקרא
הדביקות בו יתברך שמו ,באיזה יחס הוא מביא את זה ביחס למה שנתבאר לעיל?
ביחס לדביקות ברצונו יתברך שהוא ורצונו חד ,או ביחס לדביקות בדיבורו יתברך – הוא ודיבור חד?
בפשטות משמע שזה קאי ממש על מה שנאמר לעיל ,אבל לכאורה בדברי הגמרא שם לא נתבאר באיזה עסק
התורה קאי ,ולא נתבאר מאיזה דין דביקות בתורה היא דביקות בקודשא בריך הוא ,היה מקום להבין שמה
שמבואר בדברי הגמ' זה קאי על עסק ההלכה שהוא דבק ברצונו יתברך שמו ,ומכוח כך הוא דבוק בו יתברך ,על אף
שלכאורא זה לא משמע שהגמ' דיברה רק על דבר ה' זו הלכה ,אלא היא דיברה על כל התורה כולה ,א"כ א"א לומר
שזה מדין הוא ורצונו חד ,אלא או מכוח הוא וחכמתו חד ,או מכוח הוא ודיבורו חד.
וא"כ מדברי הגמ' עצמה כשתי פנים ,היה מקום ללמוד ,שזה לא מדין מדריגה אחת ,אלא שני מדריגות ,ולאו דוקא
מדין דיבור ,אלא אולי מדין חכמתו ,או בפנים אחירות ,וא"כ לכאורה דברי הנפש החיים הם פירוש לדברי הגמ' ולא
ראיה מדברי הגמרא.
ולכן אמר דוד המלך עליו השלום טוב לי ]לי דיקא[ תורת פיך וכו' אמר כי ליבי שמח בעמלי בתורה"ק ברוב עוז
בהעלותי על ליבי שהיא תורת פיך ,שכל תיבה ממש מהתורה שאני עוסק בה כעת ,הכל יצא בעבר בזמן מתן תורה,
וגם עתה ]כי דוד המלך הוא במדריגה שד"ת שדוד המלך אומר יוצאים מפיו יתברך שמו [,יוצאת מפיך יתברך שמו.
מבאר הנפש החיים שמה שדוד המלך אומר "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" מה זה טוב לי תורת פיך? ,תורת
פיך דוקא זוהי תורה שיצא בעבר ,ויוצאת בהוה השתא מפיו יתברך שמו ,ולפי"ז מדוקדק נפלא כשנאמר "טוב לי
תורת פיך מאלפי זהב וכסף" ,מה זה טוב לי? ,לכאורא זה טוב בעצם – טוב תורת פיך מאלפי זהב וכסף? ,ודאי שגם
לדוד המלך זה טוב ,אבל מדוע דיקא נאמר טוב לי? ,ודאי כפשוטו אפשר לומר ,ששאר בנ"א אינם במדריגה הזו,
ודוד המלך מעיד על עצמו שהוא במדריגה של "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" ,ואכן אליבא דאמת זה הטוב
האמיתי ששוה אצל כולם ,אבל לדברי הנפש החיים בודאי שיש כאן נופך הבנה של חידוד הדברים.
"טוב לי" כי הרי נתבאר לעיל בהרחבה שיש מה שהקודש ברוך הוא לומד את כל התורה כולה בהר סיני ,ומצד כך
כלליה ופרטיה ודיקדוקיה נאמרו בסיני ,ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ,ויש את האופן כשהאדם יושב
ועוסק בתורה כביכול הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה שבה הוא עוסק ,ומצד כך יש את הדביקות הכללית
בתורה ,ויש את הדביקות הפרטית בתורה ,מדין הדביקות הפרטית נאמר "טוב לי" ,כלומר יש כאן לי פרטי שדבוק
בו יתברך שמו" ,ר' אביתר אומר כך ר' יהונתן אומר כך" ,ומעין כך דוד המלך אמר ד"ת ,והקודשא בריך הוא אומר
את הפרטיות ששיכת לדוד המלך ,חלקו שלו ,ע"ז נאמר דיקא טוב לי ,לי דיקא ,תורת פיך ,כלומר שמדריגת דוד
המלך כשהוא עוסק בתורה ,הוא דבוק בו יתברך ,ומעורר את דיבורו ,וזה אינו שוה בכולם ,זה עומק הכונה בלי,
אבל יתר על כן מחמת שזה דביקות במהלך הפרטי.
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ולפי זה יש לבאר מה שדוד המלך אומר" ,ואני קרבת אלקים לי טוב" ,כבר דיקדקו מהו ואני קרבת אלקים לי טוב,
וכי רק לדוד המלך קרבת אלקים טוב ,ולשאר בנ"א ח"ו קרבת אלקים איננה טובה? אך לדברי הנפש החיים המובן
הוא ברור מאוד ,כיון שדביקות בתורה היא דביקות בו יתברך שמו ,ויש את חלקו הפרטי בתורה הקדושה ,על
החלק הזה נאמר ואני קרבת אלקים לי טוב – ,לי – בחלק הזה יש לכל אחד את הלי דיליה שבזה הוא דבוק בו יתברך
שמו.
לפי זה נבין עכשיו עמוק עד למאוד בקומת העבודה של האדם ,כל אדם ואדם יש לו חלק באוריתא ,וכידוע שישים
ריבוא אותיות לתורה זה נגד שישים ריבוא נשמות ישראל ,ובחלקו בתורה יש דביקות פרטית בתורה ,וכיון
שנתיסד בארוכה עד למאוד אורך רוחב ועומק בדברי הנפש החיים ,שפנים של דביקות בקדוש ברוך הוא מכוח
דביקות בתורה והדביקות בתורה יש לה פרטיות לכ"א ,נמצא שהתולדה שהיא דביקות בו יתברך שמו יש יחוד של
דביקות לכל יחיד בבורא יתברך שמו באופן של יחיד ,יש דביקות בתורה ובבורא יתברך שמו מכוח הכלל ,התורה
ניתנה לכל נשמות ישראל ,וקודשא בריך הוא לכל ,כל אחד ואחד יש לו את דביקות בו יתברך שמו ,השאלה אם
הוא הגיעה לאותו דביקות ,או שזה נעלם ומכוסה ,אבל בשורשו הוא דבוק ,אבל יש את הפנים של דביקות בתורה
ודביקות בקדוש ברוך הוא של כל יחיד ויחיד ,יש את היחוד שלו בהשגת התורה חלקו בעולמו ששיך לו בהשגת
התורה ,ולפ"ז הפנים הפרטיות של הדביקות שלו הם פנים פרטיות שאין לשום אחד זולתו את הפנים של אותו
דביקות ,כשם שהיסוד ידוע עד למאוד בעסק התורה כך בעמקים של הדביקות בבורא יתברך שמו לכל יחיד ויחיד
יש פנים אחרים של דביקות ,ולפי זה כשדוד המלך אומר ואני קרבת אלקים לי טוב"" ,וטוב לי תורת פיך" זה דיקא
לי כי יש את הלי שדבר ליבא לפומא לא גלי ,כמו שאומרים חז"ל "נודע בשערים בעלה ,כל חד לפי מה שמשער
בליבה והוא לא יכול להוציא את זה בפה ,מחמת שזה חלקו ששייך רק לו ,והוא לא ניתן להשגה של זולתו.
ולפי זה להבין כ"ז שאדם לא הגיע לחלקו הפרטי בתורה ,הוא לא הגיע לחלקו הפרטי בהתדבקות בו יתברך שמו,
על אף שיש לו דביקות כללית והשגה כללית בתורה ,הוא עדין לא הגיע למכוון המבורר ,כ"ז למה? ,כאשר האדם
יושב ועוסק בתורה הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בפרטות במה שהוא אמר ,כי מחד האדם צריך שיהיה לו דביקות
כללית ,עם כל נשמות ישראל ,באוריתא ובו יתברך שמו אבל מאידך בני יחידי ,כ"א מישראל הוא כבן יחיד אליו
יתברך שמו ,והוא צריך לגלות את הפנים הפרטיות שלו בתורה ואת הפנים הפרטיות שלו במעמקי הדביקות בו
יתברך שמו ,על החלק הזה בעומק ליבא לפומא לא גליא כי אין אדם שיכול להבין את זה ,אלא הוא עצמו שהוא
דבוק בו יתברך שמו ,רק אדם שהגיע לאותו פרטיות שלימה של דביקות ,הוא הוא דבוק בתורה הוא דבוק בקודשא
בריך הוא בשלימות ,כ"ז שאדם לא הגיע לחלקו הפרטי בתורה ,ולא הגיע לאופן של התדבקות הפרטית בנפשו,
הוא לא נגע בשורש עומק נשמתו ,ששם מתאחד כלל הדביקות אם פרטות הדביקות,
ולכן כל התורה קדושתה שוה בלי שום חילוק ושינוי כלל חס ושלום ,כי הכל דבור פיו ית"ש ממש ,ואם חסר בס"ת
אות אחת ,מפסיק אלוף תמנע )בראשית לו ,מ( היא נפסלת ,כמו אם נחסר אות אחד מעשרת הדיברות ,או מפסוק
שמע ישראל ,וכמוש כתב גם הרמב"ם ז"ל ,והוא מתנא דבי אליהו סא"ז סוף פרק ב'.

 | 103ספר נפש החיים שער ד'

נתבאר בדברי הנפש החיים ,שכל התורה כולה קדושתה שוה בלי שום חילוק ושינוי כלל ח"ו "איפא כל התורה
כולה קדושתה שוה בלי שום חילוק ושינוי כלל ח"ו"? ,בשני מקומות ,מקום אחד" ,כי הכל דיבור פיו יתברך שמו
ממש" ,שם הכל שוה ,אופן השני שהכל שוה" ,אם חיסר בס"ת אות אחת מפסוק אלוף תמנע היא נפסלת כמו אם
יחסר אות אחד מעשרת הדיברות או מפסוק שמע ישראל" .זה בודאי שלדינא יש גדרים חלוקים בתורה ,דוגמא
פשוטה ,דין להניח ספר ע"ג ספר ,ד"ת אחרונים יותר להניח אותם על חמשה חומשי תורה ,יש סדר איך מניחים,
קדושת חמשה חומשי תורה גדולה יותר ,ובעומק א"כ מה שנתבאר בדברי הנפש החיים "שקדושתה שוה בלי שום
חילוק ושינוי כלל ח"ו" ,הוא לא מתכון לומר שאין שום שינוי מדריגות בהתגלות של תורה ,וודאי שמצאנו שינוי
בהתגלות מדריגות של תורה ,פשט רמז דרוש סוד ,וכן ע"ז הדרך חילוקים רבים שמנו רבותינו במדריגות התורה,
אלא כונת דבריו שכאשר אדם עוסק בתורה והוא דבוק בו יתברך ,במאמר פיו הכל אחד ,שם אין שום חילוק ,גם מה
שנכתב להדיא בחמשה חומשי תורה ,כל אות ,בין אלוף תמנע או עשרת הדיברות או קריאת שמע שוה בקדושתה,
אבל בודאי שיש חילוקי מדריגות בעסק התורה שאדם עוסק מצד הארת אור התורה המאיר לנפשו של העוסק
ובעומק צריך להבין וכפי מה שהוזכר לעיל מדברי רבותינו ,שכאשר האדם עוסק בחלקו הפרטי לנפשו התורה
מאירה לו יותר ,וכאשר הוא עוסק בחלק הכללי ,ולא נגע בחלק הפרטי של נפשו החלק הזה שהוא עוסק בו כיון
שהוא לא החלק הפרטי שלו הוא מאיר לו פחות קדושת התורה אמנם שוה ,אבל הארתה שמאירה לו היא משתנה
בחלקו ,ולכן אפ' אדם שלמד – אני שלמדתי התורה כולה – כלשון הגמ' במנחות ,אבל אם הוא לא נגע ח"ו בנקודה
הפרטית שלו ,האור של התורה המאיר בקרבו ,הוא חלש יותר וכהה יותר ,מאפשרות שלו באמת להשיג ,ופעמים
יש בנ"א שהגיעו לחלקם בתורה ,ואפילו שידיעת התורה שלהם בכללות קטנה יותר ,אבל הם הגיעו לחלקם
בתורה ,ולכן השגה שלהם בעומק בתורה גדולה יותר ,כי הם מחוברים לשורשם למקור הויתם ,מי שיודע את כל
התורה כולה ,זה עוד סוגיא של הארה שלימה מכוח שלימות התורה כמו שנתבאר לעיל ,אבל יתכן שני בנ"א
שהאחד יודע יותר תורה ,והשני יודע פחות תורה ,ומי שיודע פחות תורה הארתו גדולה יותר ,אחד מן הפנים
מדוע? כי אפילו שיש לו יותר מעט ,אבל הוא מחובר לחלקו שלו עומק הדביקות בתורה ועומק הדביקות בו יתברך
שמו כמו שנתבאר ,הוא שהאדם יגע בפרטיות השייכת לו ,מחד הוא צריך לגעת מדין הכלל כולו ולהיות איש של
כלל בטל לכלל וכל הויתו מציאות של כלל ,אבל באופן נוסף מהלכי העבודה בתורה היא להגיע חקר מכוח עסק
לשמה דיקא ומכוח בירור חיצוני גם כן אבל בעיקר מכוח עסק לשמה ,להגיע לחלקו שלו באוריתא ,אדם שהגיע
לחלקו באוריתא הוא הוא דבוק בתורה והוא הוא הדבוק בו יתברך שמו ,זולת כך אפילו האדם יש לו ריבוי של
תורה ,אבל הוא לא הגיע לחלקו הארת התורה יש לו ,אבל דביקות אמיתית אין לו ,כי הוא לא דבוק בשורש דיליה.
א"כ כשנתבאר בדברי הנפש החיים "כל התורה כולה קדושתה שוה בלי שום חילוק ושינוי כלל ח"ו בשורש
בדיבורו ,אבל השפעת ההראתה המתגלה לבנ"א בודאי שיש חילוקי מדריגות ,הן מדין חלקי התורה והן מדין חלקו
של האדם השייך לו בעולמו

פרק ז'
29
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ולזאת ראוי להאדם להכין עצמו כל עת
כמו שנתבאר לעיל בתחילת פרק ו.
ולאחר שחידד הנפש החיים את סוגי הדביקות שישנם ,דביקות ברצונו יתברך שמו בדבר הלכה בכל כוחותיו,
דביקות מכח החכמה ,ודביקות מכח דיבורו יתברך שמו בכל חלקי התורה.
ממשיך הנפש החיים ואומר  -אם כן  -לזאת ,ראוי להאדם להכין עצמו כל עת קודם שיתחיל ללמוד ,להתחשב
מעט עם קונו יתברך שמו בטהרת הלב ביראת ה',
כלומר ,ראשית ותחילת הלימוד בתורת ה' יתברך היא לפניו יתברך שמו ,להתחשב מעט עם קונו יתברך ,ולהיטהר
מעוונותיו בהרהורי תשובה.
וכמו שנתחדד ,כח התשובה שצריך לחול באדם בשעה שהוא עוסק בדברי תורה ,הינו משום שבראשית הדבר עליו
להתנתק מעברות שבידו -להיטהר מעוונותיו.
אבל ביתר עומק התורה הקדושה הינה מציאות רוחנית המובדלת מהאי עלמא ,ומצד כך על מנת שהאדם יוכל
לעסוק בתורה הקדושה ,לא סגי בהרהורי תשובה מעוונותיו ,בפועל ,אלא "תשובה"  -כמו שאומרים רבותינו -
מלשון ששב לשרשו ,וכח התשובה שצריך שיהא באדם  -מצד הפנים הללו  -היינו לשוב למקורו ,לשרשו ,ומהיכן
הוא שב? מהמקום התחתון ביותר "להיטהר מעוונותיו" ,אבל עד להיכן הוא שב? הוא שב לתורה הקדושה ,הוא שב
איליו יתברך שמו ,זהו עומק ההגדרה של "הרהורי תשובה".
א"כ ,אין עומק ההגדרה "לשוב מעבירות שבידו"  -כפשוטו ,בלבד ,שכן אמנם זהו המקום ששם היה וממנו הוא שב,
אבל להיכן הוא שב? אל התורה הקדושה ,הוא שב איליו יתברך שמו ,לכן כאשר האדם עוסק בדברי תורה ,הוא
צריך שיחול בנפשו ניתוק מכל האי עלמא.
כפי עומק הניתוק ,כך עומק התשובה שהוא שב מהעולם.
כמו שהוזכר לעיל ,מצידו יתברך שמו "אסתכל באוריתא וברא עלמא" ,ומצדינו אנו שבים מה"עלמא" אל
ה"אוריתא".
כל זמן היות האדם נמצא עדיין במדרגת "עלמא" בעת עסקו בתורה הקדושה ,עדיין הוא לא שב ל"אסתכל
באוריתא" ,הוא לא מתדבק  -כביכול  -בעסק התורה מעין מה שהקב"ה עוסק ב"אסתכל באוריתא".
כדי שיוכל להתקשר ולהתדבק בעת עסקו בתורה הקדושה בדיבורו ורצונו יתברך שמו
זהו  -כפי שנתבאר  -המקום שאיליו הוא שב.
מהיכן הוא שב? מהאי עלמא ,מהמקום התחתון ביותר ,המקום של עוונותיו ,והוא מתרומם לא רק מעל כח
הטומאה ,אלא יתר על כן ,הוא מתרומם מכלל האי עלמא ,להיכן?
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"כדי שיוכל להתקשר ולהתדבק בעת עסקו בתורה הקדושה"  -ואין הכוונה רק לידיעה בעלמא כדי שיוכל
להתקשר ,אלא הכוונה למדרגה בה האדם קובע בנפשו את כח ההתקשרות.
לצורך זה ,הוא צריך מעיקרא לחזור בתשובה על עוונותיו ,להתנתק מאי עלמא מה"ברא עלמא" ,ו"להתקשר"  -לא
רק "כדי שיוכל" אלא לעשות כך ממש ,וזו כוונת הנפש החיים באמרו "כדי שיוכל" שזו המטרה הנכספת ,זו
המדרגה הנדרשת" ,להתקשר ולהתדבק בעת עסקו בתורה הקדושה".
ועל מנת שתהא התקשרות אמיתית ,נדרש "סור מרע"  -התנתקות מהעוונות ,ומהאי עלמא" ,ועשה טוב" ,זו
הקביעות בנפש ,קבלת העול  -עול תורה ,באופן מוחלט  -לכלל החיים ,אבל ליום זה ולשעה זו בפרט  -עליו לקבל
עול תורה ,ולהתקשר במעמקי נפשו לתורה הקדושה ולנותנה.
זהו מה שנתחדד לעיל שישנה דביקות בדיבור בכלל כל התורה כולה ,ודביקות ברצון  -היינו בחלק ההלכה בפרט.
אבל ההתקשרות הזו ,צריך שתהא בתוקף של דעת ,בתוקף של לב ,לא די בידיעה בעלמא שמי שעוסק בתורה
דבוק בדיבורו ורצונו יתברך שמו ,אלא התקשרות באופן חושי ,כלומר ,שהאדם כשמתחיל את לימודו יחוש שהוא
כרת ברית נאמנה לקב"ה ותורתו ,ברית אמת ,והוא יעורר ויגלה את פנימיות הלב  -זוהי התשובה הנזכרת בדברי
הנפש החיים כאן " -ולבבו יבין ושב" לעורר את עומק נקודת הפנים.
אדם שאינו חש כך ,אף אם יודע את הדברים בידיעה וחושב עליהם בעת תחילת לימודו - ,ודאי שהמחשבות הללו
עדיפים מכלום ,אבל מכל מקום  -הוא רחוק מאוד מלבא לצורת החיים הנזכרת כאן.
כל אחד יכול לבחון את הדבר ,כאשר מתבונן מספר דקות לפני הלימוד בדברים הנזכרים כאן ,האם במשך הזמן הוא
מתקדם להגיע לכיוון ההתקשרות האמיתית יותר ויותר מיום ליום.
ההתקשרות בנויה משני חלקים :החלק הראשון הוא מכח תוקף הדעת והסכמת הלב להתקשר ,אבל לאחר מכן
ישנו חלק נוסף ,חלק העמל והיגיעה ,שלפי העמל והיגיעה שהאדם משקיע כך הוא נקשר ומוציא את כח
ההתקשרות אל הפועל.
אם אין את החלק הראשון ,אף אם הוא עמל בדבר - ,ודאי שהפועל של הדבר קושר ,אבל אין ערוך כלל בינו לבין
אדם שנקשר מעיקרא בעומק דעתו ורצונו במעמקי סתרי הלב לתורה הקדושה ולנותנה.
ולכן ,הצורה למעשה ממש בכל יום הינה כדלהלן:
ראשית ,נדרשת התנתקות ע"י תשובה מהעבירות,
יתירה מזו ,התנתקות מהאי עלמא כלל ,באותו זמן בו נמצאים בד' אמות של הלכה שאין להקב"ה בעולמו  -כביכול
 אלא אותם ,וזו המדריגה שצריך שיהא בה האדם באותו זמן ,כאילו אף הוא אין לו בעולמו אלא את אותם ד'אמות של הלכה.
זהו החלק החיצוני  -ממה עליו להתנתק.
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מכאן ואילך הוא מגיע לשלב הבא ,בו על האדם להנהיג את נפשו ,להתקשר במעמקי דעת  -דעת המוח  -ועומק
הסכמת וקבלת הלב ,אל התורה הקדושה ,וההתקשרות הזו ,היא התוקף שאיתה האדם מתחיל את סדר עמלו
בתורה הקדושה ,ואז העמל שלו מוציא אל הפועל את עומק ההתקשרות ,וחוזר חלילה ,כי ההתקשרות היא
ההתחלה ,והעמל ממשיך את ההוצאה לפועל של כח ההתקשרות לקב"ה ותורתו.
וגם יקבל על עצמו לעשות ולקיים ככל הכתוב בתורה שבכתב ובעל פה
ללמוד על מנת לעשות.
ראשית ,כי כל זמן שלומד האדם  -חס ושלום  -שלא על מנת לעשות ,טוב לו שנתהפכה שליתו על פניו.
אבל בעומק הגדרת הדבר היא ,קבלת תורה אינה אלא אם יהא הלימוד באופן של מעשה.
ובלשון כוחות של נפש ,מלבד הגדרת הדבר כפשוטו  -קיום הדין ,כל זמן שאין האדם מקבל על עצמו ללמוד על
מנת לעשות ,אור התורה אינו בוקע לכוח המעשה שבנפש ,וכל שלא בוקע לשם ,אין כלל קומתו נקשרת
לאורייתא.
בלשון ברורה ,מצוות ,אינם רק עשית פועל של מצוות ,אלא הם הוצאת אור התורה מהכח לפועל ,זוהי מדרגתן של
מצוות ,וכאשר האדם לומד באופן השלם - ,קבלה על מנת לעשות ,שזה בעומק הגדרת מדרגת המצוות  -הוא
מאיר את אור התורה שנמצא בחכמה שבמוח ובלב ,ומוציאו לפועל גמור  -אל כח המעשה.
כל המקבל ...כאילו עשה ,שכן הקבלה פועלת להוריד ולשלשל את אור התורה לכח קומת המעשה בנפשו של
אדם.
כוונת הנפש החיים אינה רק לשלול את הלומד שלא על מנת לעשות ולומר שצריך ללמוד על מנת לעשות ,כלומר,
לעשות את המצוות ,אלא הסוגיא כאן היא סוגיא מדין הארת התורה.
ובעומק ,זה כל סוגית המצוות.
זה ההבדל בין מצוות של ישראל ,למצוות של אומות העולם  -ז' מצוות שנצטוו בהם בני נח ,שכן במצוות של
אומות העולם אין את אותו אור גמור  -אור התורה ,המצוות הללו הם מצוות בלא תורה ,אבל אנו ,ישראל שקיבלו
תורה בהר סיני ,המצוות שנצטווינו הינם מצוות שמוציאות מהכח לפועל את הארה של התורה.
לכן ,חלק מסוגית עמלה של תורה ,זו הקבלה לקיים את המצוות בפועל ,כי זו היא השלימות של הארת אור התורה
שיוצא מהכח אל הפועל על ידי מעשה המצוות.
אם כן ,מה שנאמר "וגם יקבל על עצמו לעשות ולקיים ככל הכתוב בתורה שבכתב ושבעל פה" זהו מה שמפורש
להדיא לדינא שצריך לקיים.
מוסיף הנפש החיים -
ואשר יראה ויבין דרכו והנהגתו מתורה הקדושה
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שהרי מבואר בדברי רבותינו כמה וכמה פנים מדוע נקראת התורה בשם "תורה" ,ואחד מהפנים הוא מלשון
"הוראה" ,התורה הקדושה מורה לאדם מה לעשות ,ואור התורה מורה לאדם כיצד לנהוג.
יש את חלק ההנהגה שמגלה התורה על ידי גילוי רצונו יתברך בעסק התורה וקיום המצוות בפועל.
אבל יש את החלק שאין בו הלכה למעשה" ,בן סורר לא היה ולא נברא" - ,לחד מ"ד  -אלא לדרוש ולקבל שכר ,וכן
 על זה הדרך  -הלכות שהיו בעבר ואינם קיימים בהווה ,ואף לא לעתיד ,ואפילו הכי יש מצווה של תלמוד תורה,קל וחומר שאר חלקי התורה שאינם הלכה ,גם בהם יש צד מסוים של הלכה.
רבותינו מגדירים שהתורה נקראת "תורה" מלשון "הוראה" ,כמו שהוזכר ,וההלכה נקראת "הלכה" מלשון "הליכות
עולם לו"" ,איזה הוא דרך ישרה שיבור לו האדם" ,זו הדרך שאדם הולך בה ,ועל שם כך נקראת ההלכה "הלכה" על
שם ההליכה.
מצד הפנים הללו אומר הנפש החיים "ואשר יראה ויבין דרכו והנהגתו מתורה הקדושה" ,אדם צריך ללמוד הוראה
שמביאה לידי הלכה ,לא רק במקום הלכה כפשוטו  -הלכות קיום המצוות  -שזה בודאי ראשית לכל ,אלא אפילו
בדבר שאין עיקרו נוגע בגדרי ההלכה ,עליו ללמוד את ההוראה היוצאת מאותו דבר.
הוראה זו ,אף היא בבחינת הלכה" ,הליכות עולם לו" ,זו הדרך של תלמידי חכמים ההולכים מחיל אל חיל מכח
ההלכה.
הפנים העמוקות שבדבר ,שאור תלמוד התורה כולו יוצא למעשה ,אדם שלומד רק דבר שאפשר לקיים למעשה
להלכה ,כפשוטו ,נמצא שאור התורה היורד אל נפשו רק בדבר שיש לו נפקא מינא לדינא ואפשר לקיים אותו ,אבל
בדבר שאי אפשר לקיים אותו ,אין לו הוראה המביאה לידי הלכה ,וזה נשאר כאור של תורה במח ,דעת ,ולב.
אבל כאשר מתגלית הצורה הפנימית הנזכרת בדברי הנפש החיים והורחבו הדברים בדברי רבותינו ,שכל התורה
כולה נקראת הלכה ,הרי שמתברר שמה שנתבאר בדברי חז"ל "אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה".
וכבר תמהו ,וכי שאר חלקי התורה אינם בכלל מה שיש להקב"ה בעולמו ,אלא רק חלק ההלכה?
ולמה שנתבאר השתא ,ביאור הדברים ,ש"ד' אמות של הלכה" אינם רק חלק ההלכה כפשוטו  -ד' חלקי שו"ע
ונושאי כליהם והמפרשים הבאים אחריהם  -אלא כל התורה כולה כאשר היא באופן של "אשר יראה ויבין דרכו
והנהגתו מהתורה הקדושה" ,הלומד בה רואה את ההוראה שבה ,את ה"הליכות עולם לו"  -הדרך שהולך בה האדם,
הנלמדת ממנה.
וכל זה בכלל "אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד"א של הלכה בלבד".
ומי שאצלו חלק מהתורה למעשה וחלקה אינו למעשה ,כלפיו לא מתקיים "אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות
של הלכה" כי חלקי התורה שהוא לומד ,אינם "ד' אמות של הלכה".
ובעומק ,בפנים הללו ,אדם שזוכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא בכל חלק מחלקי התורה שהוא לומד ,יכול
להוליך את עצמו באופן של "הלכה" שיביא אותו אל המכוון בכל דרך מדרכי החיים.
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וכן כשרוצה לעין בדבר הלכה  -בפועל גמור  -ראוי להתפלל שיזכהו יתברך לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא לכון
לאמיתה של תורה
ודאי שדברי הנפש החיים צריכים תלמוד  -וכי אדם שלא זוכה  -חס ושלום  -לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא ,או
שעוסק בדבר שאינו אליבא דהלכתא אינו צריך לכון לאמיתה של תורה?
בודאי שיש אמיתה של תורה גם בדבר שאינו "דבר הלכה" כפשוטו.
ביאור הדברים הוא:
בדבר שנוגע להלכה ממש ,ודאי ששם החשש שיכשל הרבה יותר חמור ,שכן עלול הוא להכשל באיסור גמור ,אבל
גם בדבר שאינו הלכה עליו להתפלל כסדר לכוין לאמיתה של תורה ,כי ,בעומק ,כל חלק מחלקי התורה הוא "דבר
הלכה" ,רק שיש הלכה בפועל ממש ,שאם עובר עליה ,עובר באיסור גמור .ויש דבר שגם אם יעבור עליו אינו
איסור ,אבל גם דבר זה מוגדר "הלכה".
וברור ופשוט הדבר שהאדם צריך להתפלל כסדר לכון לאמיתה של תורה ,ויזכה לכוין לאמת לפי מידת עמלו בשני
הדברים הללו ,דהיינו ,א .יעמול בתורה ,ב .יתפלל לפניו יתברך שיזכה לכוין לאמת ,לא רק מצד "שלא אכשל בדבר
הלכה וישמחו בי חברי" או להפך ,אלא מצד "שלא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ,ולא על מותר אסור
ולא על אסור מותר" מצד שזה נגד הישרות ואמיתה של תורה ,מצד עצם נקודת האמת ,כי מי שאין נקודת האמת
בוערת בקרבו להשיגה בעמלה של תורה ,הרי שהוא לא יוכל להגיע לעומק אמיתה של תורה שנקראת "אמת".
נתבארו  -א"כ  -שני חלקים.
יש חלק שהוא חלק המעשה הגמור שבהלכה שבהעדרו עלול הוא לבא לידי איסור ,שם בודאי שעליו להתפלל
"שלא יכשל בדבר הלכה" מחמת התוצאה העלולה להיות חס ושלום.
אבל בכל חלק מחלקי התורה צריך שתהא בקשת האמת בוערת וגלויה באדם ,ועל ידי בקשת האמת הזו ,מחד ,הוא
מחדד את הדברים עד מקום שיד שכלו מגעת ,אבל מאידך תמיד הוא חושש שהוא לא זכה לכוין לנקודת האמת,
ומחמת כך ,תפילתו בוקעת ממעמקי הלב" ,ותן חלקינו בתורתיך" ושתהא תורתו "תורת אמת ...נטע בתוכינו" ,כדי
שיזכה ל"תורת אמת" לפי חלקו בעולמו.
באופן הזה קיימת אותה צורה שהוזכרה  -בדברי רבותינו ,שפעמים אפילו באמצע הלימוד היו פורשים להתפלל ,זו
סוגיה דקה מאוד שאינה ראויה לכל יחיד ויחיד  -אבל בודאי שצריך האדם על כל פנים בתחילת לימודו לחזק אצל
עצמו בתוקף את הבקשה להשיג את האמת ושתהא אז תפילה שיזכה להשיג את האמת.
בהמשך הלימוד  -ובמשך כל זמן הלימוד  -צריך שתהא בקשת האמת ֵע ָרה וגלויה בקרבו על מנת שיזכה ל"תורת
אמת ...נטע בתוכינו".
30
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וכן באמצע הלימוד ,הרשות נתונה להאדם להפסיק זמן מועט טרם יכבה מלבו יראתו יתברך שמו שקיבל עליו קודם
התחלת הלימוד ,להתבונן מחדש עוד מעט ביראת ה'.
הנה נתבאר לעיל בדברי הנפש החיים ,ביסוד דברי הגמ' בשבת ]ל ע"א[ "שראשית חכמה יראת ה' היא הפתח
והשער להכנס לתורה הקדושה" ,ולכן תחילת דבר בשעה שאדם מתחיל ללמוד תורה" ,צריך להתבונן ביראת ה'
טהורה בטהרת הלב".
מוסיף הנפש החיים ואומר "וכן באמצע הלימוד" ,לא רק בתחילת לימודו של האדם ,אלא "וכן באמצע הלימוד
הרשות נתונה להאדם" ,משמע מדבריו שזה לא חיוב ,כשהסדיר לעיל את סדר הדבר בשעה שהאדם מתחיל לישב
ללמוד ,צורת הדברים היתה נוטה לומר שזו הצורה שכך האדם קרוב להיות מחויב לנהוג ,שלפני לימודו הוא "צריך
להתבונן ביראת ה' טהורה" ,אבל באמצע הלימוד אומר הנפש החיים הרשות נתונה לאדם להפסיק" ,זה לא בבחינה
של מפסיק בדברי תורה לדברים בטלים שמאכילין אותו גחלי רתמים ,אלא הרשות נתונה לאדם להפסיק .אז יש
את הנידון הראשון האם יש כלל רשות להפסיק ועל זה אומר הנפש החיים שהרשות נתונה להפסיק ,הנידון השני
הוא כמה זמן ראוי לאדם להפסיק מהדברי תורה ולעסוק בעניני יראת ה' ,ע"ז אומר הנפש החיים "להפסיק זמן
מועט" ,וידועים דברי הנפש החיים בספרו רוח חיים )ריש הספר( שהזמן הוא בערכין של "קב חומטין בשיעור של
כלל כל הכור כולו ,שהוא אחד ממאה שמונים" ,וזהו "הזמן מועט" שמותר לאדם להפסיק.
לצורך מה ניתן אותו הפסק? "טרם יכבה מליבו יראתו יתברך שמו" ,כלומר מתי הזמן הנכון שראוי לאדם להפסיק,
כל זמן "שיראת השם בוערת בלבם"  -כמו שנאמר לעיל בדברי הנפש החיים ,שהיו שקועים בתורה ויהיה יראת ה'
בוערת בלבם ,אין את סיבת ההיתר להפסיק באמצע הדברי תורה ,רק כאשר יש חשש "שיכבה מליבו יראתו ית"ש",
מפני חשש זה מותר להפסיק זמן מועט טרם שיקרה אותו דבר  -שיכבה מליבו יראתו ית"ש ,אם כן טעם ההתר
הוא מפני היות הדבר שלולי היראה התורה לא יכולה להתקיים ,ולכן צריך ללמוד יראה ולהתבונן ביראה ולקבוע
יראה בליבו קודם הלימוד.
ואליבא דאמת צריך שהיראה זו תמשיך ותהא גלויה בליבו כסדר ,אבל אם יש ח"ו חשש שיכבה מליבו יראתו ית"ש,
לכן "טרם שיכבה מותר ורשות נתונה לאדם להפסיק זמן מועט" ,דיקא שקיבל עליו קודם התחלת הלימוד ,כלומר
זה לא על מנת לחדש יראת ה' בלבבו ,אלא זה על מנת להמשיך את אותו יראה שקיבל עליו קודם התחלת הלימוד,
ע"ז נאמר "להתבונן מחדש עוד מעט ביראת ה'".
הלשון של דברי הנפש החיים קצת צריך תלמוד ,לפי"ז מדוע זה "להתבונן מחדש" .לכאורה זה לא מחדש אלא
המשכת היראה שהיתה קודם לכן ,מדברי הנפש החיים משמע שמצד אחד היראה שנמצאת תוך הלימוד הוא
המשך של היראה הקודמת" ,טרם יכבה מליבו יראתו יתברך שמו שקיבל עליו קודם התחלת הלימוד" וא"כ הוא
מתבונן תוך כדי הלימוד ע"מ להמשיך את אותו יראה ,אבל מאידך מדיוק הלשון שנאמר "להתבונן מחדש" ,יש
משמעות שהיראה הזאת היא יראה מחודשת ,לא יראה שהוא המשך של היראה שקדמה לכך אלא יראה מחודשת?
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כמובן שצריך להבין את העומק שבדבר ,מה הבדל בין היראה שהאדם צריך לעסוק קודם הלימוד ,מול היראה
שהאדם עוסק תוך הלימוד? במשל של דברי חז"ל ,זה מה שמיד מביא הנפש החיים ,היראה שקודם הלימוד נקראת
כלי ואוצר ופתח להכנס לחכמה של תורה הקדושה.
היראה שהאדם עוסק תוך כדי הלימוד ,איך הגדירוהו חז"ל? כמו שאמרו רבותינו ז"ל עוד שם ]שבת לא [.משל
לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור של חיטים לעליה כו' א"ל עירבת לי בהן קב חומטין א"ל לא אמר לו מוטב שלא
העלית וע"ז אומר הנפש החיים וקאי על אמצע העסק בתבואות  -במשל ,ובנמשל  -חכמת התורה שראוי ג"כ לערב
בתוכו יראתו יתברך כדי שתתקיים תלמודו בידו".
א"כ נתבאר בדברי הנפש החיים על יסוד דברי הגמ' בשבת שהיראה שהאדם צריך לעסוק בה תוך כדי הלימוד,
במשל היא נקראת "קב חומטין" ,ובהגדרת הפעולה שלה זה "מערב אדם" ,זה יראה המעורבת עם התורה ,יראה
שקודם עסק התורה נקראת "אוצר" "פתח" "כלי" "שער-דרתא" ע"מ להכנס לפנים ,ובעומק זה נקרא "מפתחות
הפנימיות" ,אבל היראה שהאדם עוסק בה תוך כדי הלימוד מה ענינה? זוהי יראה טרם יכבה יראת ה' מלבבו ,אז
הוא מערב בתוך כדי עסק התורה יראה.
הדבר כמובן צריך התבוננות להבין מה אותו מהות של היראה ,ומהי המהות של אותה תערובת? אפשר לערב שני
דברים שהם מין בשאינו מינו ,שעטנז ,כלאים ,ואפשר לערב שני דברים שהם מין במינו .תערובת של חכמה ויראה
איפה מונח בה אופן שאפשר לערב אותם? לכאורה התערובת היא בזמן ,הוא למד כמה שעות והוא מפסיק לכמה
דקות יראה ,וחוזר ולומד עוד פעם דברי תורה ועוד פעם יראה ,ועוד פעם דברי תורה ,אז זה זמן מעורב בזמן ,אבל
האם במהות של הדבר מונח כאן עומק נקודת הדבר של תערובת של מציאות של יראה?
צריך להבין שבהכרח שאם מערבים בתוך כדי הדברי תורה יראה זה צריך להיות מין במינו ,וזה לא יכול להיות
סתמא של תערובת שהוא מפסיק כפשוטו מדברי תורה ועוסק ביראה וחוזר ומפסיק כסדר.
אלא שביאור הדבר ,המהות של היראה המתגלה תוך כדי הלימוד ענינה ]הזכרנו מעט לעיל[ יש כמה וכמה פנים
ביראה ,הפנים השייכים לאמצע הלימוד ענינה ,כל עסק התורה ענינה בעצם ,מחד זה "והגית בה" מלשון "בהגיגי
תבער אש" דיבור שהאדם מדבר ,ומאידך זה כח המחשבה "והגיון לבי לפניך" ,כל הגיון ליבי שהוא כח המחשבה
שבאדם יסודו הגדרת דברי תורה ,דברי תורה הם בנוים על כח הגדרה להגדיר כל דבר ודבר ,והכח בנפש האדם
להגדיר דברים הוא הוא הכח הנקרא יראה ,ע"ז בעומק נאמר כמו שהוזכר לעיל "הן יראת ה' חכמה היא לבד חכמה",
כי פנימיות כח הלימוד תורה הוא כח הגדרת כל דבר על אמיתותו ,ככל שיש לאדם את היראה את כח הגבול את כח
הגדר ,אזי הגילוי של הדברי תורה שלו נעשה מבורר יותר ,וככל שכח היראה כח הגבול כח הגדר שבאדם חלש
יותר אז עצם העסק של הדברי תורה שלו נעשה באופן בלתי מבורר ,זה עומק היראה השייך דייקא לאמצע עסק
התורה.
היא לא תערובת מין בשאינו מינו ,וזה לא יציאה מענין לענין כפשוטו מדברי תורה ליראה ומיראה לדברי תורה
וחוזר חלילה ,אלא עומק הכח של היראה ,כאשר האדם לומד דברי תורה ,מצד הדברי תורה לעצמם יכול להיות
התגלות של "נמשלו למים" כלומר כח ההתפשטות ,ויכול להיות התגלות של "נמשל לאש" כלומר כח הדילוג
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מדבר לדבר ,ע"מ להעמיד גבולות ,שזה עומק עסק התורה ,נצרך בנין של כח היראה בנפש .יש יראה שענינה לחזק
את כח המקבל ,שיהא לימודו באופן של קיום ,באופן של זכירה ,באופן של אוצר ,באופן של שער ,באופן של
מפתחות .זה עוד סוגיא ,לא סוגיא דידן השתא ,בזה לא עוסק הנפש החיים להדיא .אבל הסוגיא שנאמר ביראה תוך
כדי הלימוד ענינה לחזק את הכח של הגבול ושל היראה שבנפש ,זהו עומק סוגית היראה.
כמובן שעומק היראה הזו ביחס לבורא ית"ש ענינה שהוא ית"ש אינו גבול ואנחנו בעלי גבול ,זה עומק כח היראה
בנפש ,היות האדם בעל גבול מול מציאות של בלתי בעל גבול שזה הוא ית"ש ,זה המעמקים של תפיסת היראה
בנפשו של אדם ,בחיצוניות האדם תופס שהקב"ה גדול והוא קטן ,ולפי זה האימה מהקב"ה הוא אימת גיבור מול
חלש ,שהחלש יש לו אימה מן הגיבור .אבל ההגדרה המדוקדקת של היראה ענינה שהאדם הוא בעל גבול והוא
ית"ש אין לו קץ ,זה עומק היראה "הכרת הגבול" ,היא היא סיבת היראה והיא עומק תוצאת תולדות היראה.
ולפיכך הכח הזה בעומק מתגלה כמו שהוזכר באמצע הלימוד ,מחד התורה הקדושה היא ארוכה מארץ מידה
ורחבה מיני ים ,אבל מאידך בהשגתינו שלנו כל דבר בדברי תורה צריך שיעור צריך גבול ,ובלשון פשוטה הוא צריך
הגדרה מבוררת ומזוככת זה עומק כח היראה בנפשו של אדם ביחס לחכמה.
וא"כ "טרם יכבה מליבו יראתו ית"ש" מהי היראה שצריך להמשיך בעסק הדברי תורה ,מחד הוא ממשיך את היראה
שקדמה שהוא בבחינת אוצר ,אבל מאידך היראה השייכת השתא ,עיקרה לא רק אוצר ,אלא עיקרה מהי? כח
ההגדרה המוחלט בנפשו של אדם ,מי שאין לו את כח ההגדרה המוחלט בנפשו סימן שכח היראה ביסודו חסר אצלו
בנפש.
פעמים יש לאדם כח של הגדרה כי כח היראה קיים ,אבל הוא לא מפנה אותו אליו ית"ש ,כי אין לו שייכות אמיתית
לבורא ,ולכן היראה לא מתגלה מול הבורא ית"ש ,יסוד כח היראה נמצא אצלו בנפש ,פעמים זה יראה שנמצאת
בשכל ולא יראה הנמצאת בלב ,בשכל הוא יכול להגדיר דברי תורה ,אבל זה לא מושב אל ליבו עד שיהא לו יראת ה'
טהורה עומדת לעד.
אבל תמצית הדברים שנתבאר כאן בדברי הנפש החיים  -העסק ביראה תוך כדי הדברי תורה זה העמקת כח הגדרה
בנפש ,שהוא הוא המעמיד את עצם כח היראה ונותן את הכח לעסוק בדברי תורה בשלימות.
ולכן סמך אצלו הבריתא תני דבי ר' ישמעאל מערב אדם קב חומטין בכור של תבואה ואינו חושש ,והוא דין מדיני גזל
והונאה ,אשר מקומו בסדר נזיקין ,ומאי שייטיה הכא ,אמנם הורונו בזה שכמו במשא ומתן ,הגם שנראה כגזל והונאה,
אמנם כיון שהקב עפר הוא השימור והקיום של כל הכור תבואה ,אינו חושש משום גזל ,כן רשאי האדם להפסיק
ולבטל זמן מועט מהלימוד ,להתבונן מעט ביראת ה' ,ואינו חושש בזה משום ביטול תורה ,כיון שהוא הגורם
שתתקיים אצלו חכמת התורה.
ודאי שכפשוטו הוא אינו חושש לביטול תורה ,מפני שהלומד יראה ע"מ שתתקיים תורה בידו ,הר"ז כמו פרוזדור
המביא לטרקלין ,כמו מעמיד לדבר אחר ,וכיון שהוא מביא לעסק דברי תורה אינו נקרא ביטול ,אבל בעומק לפי
מה שנתבאר השתא ,זה לא רק מעמיד חיצוני שהיראה מביאה לידי עסק החכמה ,אלא ככל שכח היראה באמת

 | 112ספר נפש החיים שער ד'

אמיתי בנפשו ,הוא הוא הכח להגדיר מכחו את הדברי תורה ,זה לא שאחרי היראה אפשר לקיים את התורה ,אלא
בלימוד התורה עצמו משתמשים עם הכח שנקרא יראה" ,הן יראת ה' היא חכמה"" ,היא לבד חכמה" היא עומק כח
ההגבלה בנפשו של האדם.
כ"ז היות האדם חי בעולם שאינו ברור הוא לא רואה את הקשר בין יראה לעסק התורה .אבל כשכחות האדם
עומדים באופן של עולם ברור ראיתי .והוא מבין מהי המהות של היראה ,אז הוא מבין את השייכות המוחלט בין
מציאות היראה להגדרה ,והוא מבין שככל שיראת ה' טהורה תהיה בנויה אצלו באופן נכון ,כח הגדר כח הגבול ,הן
כפשוטו מלעבור לא תעשה ,והן בעומק כח היראה בהיות האדם גבולי ביחס אליו ית"ש ,שאין לו קץ ואין לו גבול,
נבנה אצל האדם במעמקים כח היראה ,אז ממילא אם יש לו יראת ה' טהורה אז ההשגה שלו לבוא ולהגדיר את
הדברי תורה ,הרבה יותר קרוב ללבו ,כי כח ההגדרה נמצא אצלו במקומו הטהור ,ואז בשעה שהוא לומד דברי
תורה ,הוא קרוב הרבה יותר להגדיר את הדברים על אמיתתם ,מאשר מי שאינו עוסק במציאות של יראה.
זה נכון שע"פ החיצוניות הדבר הזה מאד מאד נעלם ,ונראה שמי שלומד ספר מוסר אין לו שייכות בעצם להגדרה
של תורה ,פעמים רבות זה נובע שגם מי שלומד מוסר לא בונה את הדברים באופן הנכון של יראת ה' טהורה עם
כח הגדר והגבול שבנפש ,ככל שהאדם מעמיד את הדברים בצורתם השלימה באופן הנכון ,אז ככל שהאדם זוכה
ליראה הוא זוכה באמת להשגת התורה ,ועל היראה הזו דייקא נאמר "מערב אדם קב חומטין" .זהו הקב חומטין
שהוא מערב ,הכח של הגדר הכח של הגבול ,וא"כ התערובת הזו כמו שנתבאר זה מין במינו ממש ,שמעורר ומוציא
לפועל בהגדרת דברי תורה ,את גדרי דברי התורה באופן של עולם ברור ראיתי.

פרק ח'
31
אמנם דון מינה נמי ,מענין ב' המשלים שהמשילו ז"ל בענין תורה והיראה.
מה שנמשלה היראה לאוצר ,ומה שנמשלה היראה לקב חומטין,
היפך מאשר שגו בזה כמה מרבת בני עמנו שקובעים כל עסק לימודם בספרי יראה ומוסר לבד.
בזה האריך הנפש החיים בתחילת שער ד' ,והוא אמר בכללות שהעיקר צריך להיות התורה ,אבל לאחר שנתברר
בפרקים האחרונים ,שני הגדרות במהותם של היראה ,ההגדרה אחת ,שהיראה היא בבחינה של אוצר ,זה היראה
שצריך לחול קודם התחלתו את הלימוד ,והחלק השני של היראה שהוא בבחינת קב חומטין ,שצריך שיהא תוך כדי
הלימוד .עכשיו מסכם הנפש החיים א"כ את תמצית הדברים שהעיקר צריך להיות תורה ,והיראה צריכה להיות
תוספת.
שכמו בענין קדימת האוצר להתבואה שבתוכו ,וכי יעלה כלל על לב אדם ,כיון שכל קיום ושימור התבואה הוא
האוצר ,יעסוק כל זמנו ורובו בבנין האוצר בלבד ,ולא יכניס בו תבואה מעולם ,זה המשל ,והנמשל  -איך יעלה על לב
איש לאמר שזה תכלית האדם מישראל שישים כל קביעת לימודו בבנין האוצר של יראת שמים לבד ,והוא אוצר ריק
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]אם יש רק יראה בלי תורה כלל[ ,ולא עלתה בידו מכל עמלו רק מצוה אחת של ה' אלקיך תירא )דברים ו ,ג( וגם אין
עליה שום אוצר כלל.
והיינו כי הרי אוצר הוא הרי ביחס לכך שיש בתוכו דברי תורה.
ובחידוד יותר ,עומק דברי הנפש החיים כפי שהוא הסביר בראשית דידן ,שהיראה נמשלה "לאוצר" ,והיראה
נמשלה "לקב חומטין" ,וכפי שנתחדד ,והשתא הדברים יבוארו יותר ,כח היראה הוא כוח הגבול שבקומת נפשו של
האדם ,הפועל יוצא של היראה בקומת נפשו של האדם ,זה יראה שהאדם לא חוטא והוא לא עובר על הלא תעשה,
הוא ההפך של הפורץ גדרו של עולם ,זה הפועל של היראה ,אבל הכח בנפש שהוא כח היראה הוא הכח הגבול,
יש יראה שהיא בבחינה של "אוצר" ,שהוא כח הגבול והכלי המקבל ,ויש את כח "הקב חומטין" שהוא קאי בתוך
עסק התורה עצמו .שם מתגלה כוח הגדר והגבול בעצם כוח החכמה שבאדם ,שמשם מונח עומק כל הגדרה בעסק
דברי תורה.
אבל להבין א"כ ברור ,מי שלא מכין יראה לפני התורה כולה כמו שנתחדד לעיל ,יש בזה צד מסוים שלומד שלא
ע"מ לעשות ,ואפי' אם אין לו כונה חיובית ללמוד שלא ע"מ לעשות ,אבל על מנת לעשות הוא עשה ולא תעשה,
והלא תעשה הוא גדרי תורה ,וכ"ז שאין היות לאדם כוח של יראה קודם לימודו ,אז כוח הגבול של קיום בפועל אינו
קיים באדם ,ובהכרח שהכוח שבו מתפשט מעבר לשיעור הנכון ,ואם הוא מתפשט מעבר לשיעור הנכון הפועל
יוצא שהוא עובר על הלא תעשה ,שאין לו כוח גבול שבנפש .זהו החלק של היראה שנצרכת לאדם כהכנה כללית
לדברי תורה ,שיהיה ללמוד ע"מ לעשות ,זהו האוצר והכלי ,האוצר והכלי הוא הכלי קיבול שנותן גבול למה שנמצא
בתוכו ,ועל ידו נישא כל החלקים כולם.
אבל החלק השני של היראה שהוא בבחינת קב חומטין ,הוא הוא היוצר את כוח הגדרה בנפשו של אדם בעסקו
בתורה ,ובלשון מבוררת יותר כמו שהוזכר ,התורה יש בה ב' חלקים ,מחד תורה שבכתב מתגלה בה" ,אפי' הותיר בה
אות אחת או פיחת אות אחת הס"ת פסול" ,מכוח הגבול שבתורה,אבל מאידך נאמר תורה "ארוכה מארץ מידה
ורחבה מני ים" ,הרחבה מיני ים שמתגלה בתורה ,הוא כוח ההתפשטות של תורה.
ובעומק כאשר האדם לומד דברי תורה והוא לא מצליח לעמוד על אמיתתם וגידרם ,מהיכן זה נובע? ודאי
שבהגדרה כללית מאוד ,זה מחמת שאינו זך הן מעבירות כמו שנתבאר לעיל שצריך שיהיה לאדם תשובה ,והן
בכללות הגוף והחומר .יתר על כן הטעם שקשה לאדם לעמוד על דברי תורה כי דברי תורה הם עמוקים מאוד ,אך
בעומק יותר ,כאשר האדם עשה תשובה באמת ,והוא חי חיי רוחניות ,והוא עמל כדבעי ,ואפילו הכי הוא לא מצליח
לעמוד על הדבר ,סיבת הדבר הוא ,מפני שכל זמן שאין לאדם כוח של יראה בחכמה ,שהוא כוח הגבול שבהגדרה,
קשה לו לעמול ולהבין ולהגיע להשגה של הגדרת כל דבר ודבר ,ולכן הוא לא מגיע להשגתו של תורה ,פעמים
רבות עד למאוד ,שכאשר האדם עמל בדברי תורה והוא לא מצליח לעמוד על אמיתות הדברים ,ודאי שהוא חושב
שהסיבה שהוא לא מצליח ,מחמת שזה סוגיא קשה ,והקב"ה לא חנן אותו בשכל עמוק ,או שהוא לא מספיק מתיגע,
וכל אלה טעמי אמת ,אבל יש פעמים רבות טעם אחד שורשי מדוע האדם לא זוכה לעמוד על אמיתתו של דבר .על
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דרך כלל מה שחסר לו זה כוח היראת שמים שבנפש ,כי כוח היראת שמים שבנפש נותן לאדם את הכוח להגדיר כל
דבר.
בפועל שלו זה האוצר הכללי של קיום הלא תעשה ,אבל בכוח שבו בחכמה ,שהיא כוח המחשבה ,היא נותנת לו את
הכוח להגדיר כל דבר על גדרו ,ואם הוא לא מצליח להגדיר כל דבר על גדרו ,זה מחמת שהכוח של ארוכה מארץ
מידה ורחבה מיני ים מתגלה אצלו ,ולכן נעשה התפשטות של כל דבר מעבר לשיעור ,ולכן הוא לא מצליח לעמוד
על אמיתה של תורה.
הדוגמא הפשוטה והיסודית שנאמר בש"ס כאשר הגמ' מביאה משנה ,והיא שואלת שאלה סתירה וכדומה או
בסברא ,מעמידה הגמ' הכא במאי עסקינן ,כלומר גבולות מה שנאמר במשנה ,הוא לא כפי הנראה מתחילתו ,שאלו
הם הגבולות באמת שעליהם דיבר התנא ,אז כשנאמר להדיא בגמ' הכא במאי עסקינן ,זה ברור שזה כוח הגבול
שצימצם את הדבר ,אבל אליבא דאמת כל עמל התורה שאנו עמלים אנחנו עמלים להבין כל דבר ולתת לו את
גדריו ,הן את גדריו הדינים והן את גדריו השכליים ,המולידים את גדריו הדיניים ,והוא הכוח לעמוד על הגדרה
המדויקת של כל דבר ,הן אם יש שיטה אחת ,והן אם יש ריבוי של שיטות בסוגיא ,והשיטות מתערבבות הא בהא,
וקשה לעמוד על דקות ההגדרה של כל אחד ,כ"ז כמובן בחיצונות לפעמים נובע משכל שאינו דק אלא גס ,אבל
בעומק הוא תלוי ביראת שמים שבדבר ,כי אם יש לאדם שכל דק הוא יגיע להגדרה דקה ,אבל זה לא אומר שהוא
כיון לאמת ,אבל אם יש לאדם יראת שמים באמת ,היראה מקנה לו את כוח הדקות של הגדרה כל דבר ודבר ,וע"י כן
הוא יכול לעמוד על אמיתת דברי תורה ,כל דבר לפי שיעור הפרטי דיליה בכל אחד ואחד מדיני התורה.
ולכן בעומק צריך להבין ,שמי שעוסק רק בספרי יראה ,שע"ז מדבר כאן הנפש החיים איזה כוח בעומק חסר לו כמו
שנתבאר לעיל ,יש לו את כוח הגבול שבנפש ,אבל אין לו את כוח ההתפשטות של ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני
ים ,מי שעוסק רק ביראה קיים מצוה אחת ,כמו שאומר כאן הנפש החיים ולא עלתו בידו רק מצוה אחת של ה'
אלקיך תירא ,והמצוה הזאת מה היא בנתה בקומת נפשו של האדם? ,את כוח הגבול שבו היא בנתה ,הכוח של
האוצר כפשוטו שלא יעבור על הלא תעשה ,אבל האם זה בנה אצלו כוח נוסף של התפשטות של ארוכה מארץ
מדה ורחבה מיני ים ,אם הוא עמל רק על היראה זה כוח הנבנה.
עומק מי שטועה ועיקר כל עסקו הוא בעניני יראה ולא בדברי תורה אז כהגדרה כללית נתבאר לעיל ,שזה סוגיא
של מוח מול סוגיא של לב ,שהשכלה של דברי תורה נראית אצלו מוח ,והוא תובע לב ,ולכן הוא עוסק בעניני יראה,
אבל בפנים שחוזר ומחדד כאן הנפש החיים ,לאחר הבנת הסוגיא לארכה ולרחבה ,מי שעוסק בעיקר בעניני היראה
יש לו את כוח הגבול שבנפש ,אבל אין לו את כוח התפשטות של ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים ,ולכן הגבול
שלו היא יראה ,והיא לא אוצר ,כי האוצר הוא הכלי המקבל והמגביל את התפשטות החכמה .ויתר על כן אם הוא
לא עוסק בחכמה ,ברור שאין לו את היראה הדקה ,שמגדירה כל דבר ודבר בעיסקה של תורה.
אלו הם שני מדריגות של יראה ,א .יראה של אוצר ככוח הגבול הכללי בנפש ,ב .ויראה של שכל יראה של חכמה
"יראת ה' היא חכמה" ,ככוח המגביל והמגדיר כל דבר ודבר בדברי תורה ,ומי שעוסק רק ביראה בפועל קונה את
כוח הגבול של הפועל אבל חסר לו את ארוכה מארץ מדה ורחבה מיני ים ,ובלשון פשוטה כוח הגבול זה נברא
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וארוכה מארץ מדה ורחבה מיני ים זה הארת אין סוף שאין לו קץ ,אז מי שעוסק רק ביראה ואינו עוסק בתורה יש
לו את כוח הנברא שבו ,אבל אין לו את הארתו יתברך שמו ,שזה אור שאין לו קץ ואין לו גבול.
ולא כיונו חז"ל במאמרם הנ"ל" ,אין לו להקב"ה כו' אלא אוצר של יראת שמים בלבד" ,אלא על אותה היראה שבתוכה
מונחים המון תבואות מקרא משנה והלכות ושארי עניני תורה ,שהיראה היא אוצרם הטוב ,ומשמרת שיתקימו אצלו,
ערוכים ושנונים בפיו ,וחרותים על לוח ליבו ,כמו שמוכח ומוכרח ממה שאמרו עוד ]ברכות ח' א'[ אין לו לקב"ה
בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד.
הנפש החיים כבר הזכיר את זה לעיל ,שנאמר ,שני לשונות בדברי חז"ל ,מחד נאמר "אין לו לקב"ה בעולמו אלא ד'
אמות של הלכה בלבד" ומחד נאמר "אין לו לקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים בלבד".
הגדרת הדבר היא כך ,המציאות של הכלי היא יראה ,המציאות של החכמה היא מה שהיא נמצאת תוך הכלי ,וא"כ
כשנאמר ,אין לו לקב"ה אלא ד' אמות של הלכה ,ואין לו לקב"ה אלא אוצר של יראת שמים בלבד ,זה לא שני
דברים ,אלא זה אור וכלי ,ששני המאמרים קאי על אותו דבר ,כמו שהסביר הנפש החיים.
ובפנים העמוקות שבדבר ,מה שנאמר אין לו לקב"ה זה הכוח של היראה ,אם יש לאדם רק כוח של יראה לעצמו אך
זה כוח גבול שבנפש ,לא אוצר ביחס להתפשטות ,אם יש לו רק יראה לא נאמר אין לו לקב"ה אלא אוצר של יראת
שמים ,היראה הזו אינה נקראת אוצר ,אלא היא מידה של כוח הגבול ,כמו שנתחדד ,אבל מי שאצלו היראה הוא כוח
הגבול ביחס לכוח ההתפשטות של ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים ,אצלו היראה היא כוח של כלי המקבל-
אוצר ,ואצלו היראה זה כוח של ההגדרה הדקה שבחכמה ,זה הקב חומטין שנתבאר לעיל ,וכאשר שניהם מצטרפים
יחד זה מה שיש לו לקב"ה ד' אמות.
בעומק מה ענינו של ד' אמות? ,ד' אמות זה התפשטות שיש לה גבול ששיעורה ד' אמות ,ד' אמות זה גודל אדם
בפישוט ידים ורגלים כמו שאומרים רבותינו ,זה כוח התפשטות שלו שזה גבולו.
ד' אמות זה לא השיעור של המידה של היראה כשלעצמו ,ד' אמות זה התפשטות שעליה חל קומת היראה ,ובעומק
העבודה של האדם מחד האדם צריך את כוח הגבול המוחלט בנפש ,זה כוח היראה.אבל מאידך הוא צריך את הכוח
המתפשט בלי קץ ,ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים ,שהיא הארתו יתברך שמו שאין לה סוף ,השיעור העמוק
שבנפש מצד הנברא שבו הוא צריך את עומק כוח הגבול שבנפש שהוא מכוח היראה ,ומצד השורש של הארתו
יתברך שמו שמאיר באדם הכוח של ההתפשטות שהיא אין קץ.
)וכידוע בשורש הדבר ענין שני הבחינות של תורה ויראת ה' במדות העליונים ,שבחינת היראה לית לה מגרמיה כלום
]מכוח המלכות[ ,כי היא נקיה באה רק שהיא אוצר בית קיבול השפע עליון מבחינת התורה ,וכמו שכתוב )חבקוק ב,
כ( וה' בהיכל קודשו ועיין בתיקונים תיקון ב' וג'(.
כוח היראה בנפש כמו שאומרים חז"ל שמביא הנפש החיים זה נקרא לית מגרמיה כלום מהו לית ליה מגרמיה כלום
בעומק ,מי שיש לו דבר ,אז הדבר מתפשט ,מי שאין לו דבר ,כל מה שיש כאן זה עצם ההיות ,זה עומק כוח הגבול
שבנפש .אך ככל שיש לאדם יותר ,התפשטות שלו גדילה יותר .בעניני גשמיות ,אדם שהוא עשיר ,אז יש לו

 | 116ספר נפש החיים שער ד'

התפשטות של ממונו ,אני אך עצמי ובשרי ,אז אין כאן שום התפשטות .יש כאן רק את עצם הדבר עצמו ,זה נקרא
כוח של לית ליה מגרמיה כלום לית ליה מגרמיה כלום כלומר ,שאין לו צד של התפשטות אלא זו כל מהותו ,בעומק
זה כוח הנברא ,הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ,היראת שמים נמצאת באדם ,כי מה יש לו לאדם ,עצם ההיות
שלו זה כוח הגבול כוח הנברא שבו ,וכל התפשטות שישנה בבריאה אינה אלא מבחינת התורה גילוי השי"ת
שמתפשט ומאיר בעולם ,וכאשר האדם תופס את הדברים במעמקי קומת נפשו ,אזי הוויה של עצמו הוא מכיר,
שהיא רק מציאות אחת של גבול .זה נקרא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים .וכל השאר של מה שיש לו זה נקרא
הכל בידי שמים ,זה כוחות ההתפשטות ,זה סדר הנכון של עומק הנפש של האדם בבנין היראה ביחס לתורה.
בנין היראה ביחס לערכין של תורה ,זה שהאדם מכיר שכל מה שיש לו זה היות שלו מכוח עצם העמדת הגבול
היראת שמים שתלויה בבחירתו ,אבל מכאן ואילך כל התפשטות שישנה שורשה אוריתא" ,וה' בהיכל קדשו" זה
התפשטות ממנו יתברך שמו.
וזהו שאמר הכתוב טוב מעט ביראת ה' מאוצר רב ומהומה בו" .טוב מעט ביראת ה'" ,למה זה מעט ביראת ה'? ,כי זה
מתחיל ממקום שלית ליה מגרמיה כלום ,וכל התפשטות היא תוספת זה "טוב מעט ביראת ה' מאוצר רב ומהומה
בו" ,כי אם האדם לא תופס את כוח הגבול אז הוא תופס שיש לו כוח התפשטות לעצמו ,משם מגיע האוצר רב כי
נראה לו שיש כאן נקודה של התפשטות גמורה.
אדם שזוכה לעסק התורה באופן שהוזכר השתא ,הוא זוכה בעצם למתנת תורה ממנו יתברך שמו ,כי הוא מכיר
משכיל ומרגיש שאין לו כלום משל עצמו ,וכל מה שיש לו תורה זה ממנו יתברך שמו ,יראת שמים שהיא הכנה
לדברי תורה ,והיא מעורבת בדברי תורה ,זה העומק של הכרת הנפש של הלית ליה מגרמיה כלום ,ומה יש לו רק
כוח הגבול זה העומק הכוח היחיד שנמצא בנפש ,וכל התפשטות שישנה אינו אלא ממנו יתברך שמו ,אדם שמכיר
ומרגיש שכל ההשפעה של תורה ככלל ושורש של שאר ההשפעות הבאות ממנו יתברך שמו ,זה נקרא השגת רוח
הקודש בדברי רבותינו ,רוח הקודש ענינה מי שמכיר משכיל ומרגיש שכל השגה שיש לו זה ממנו יתברך שמו .מה
שאין כן רובם של בני אדם ,שלא הגיעו למדריגה הזו ,נראה להם שיש להם מיין נוקבין של עצמם ,הם לא במדריגה
של לית ליה מגרמיה כלום ,אז הוא מתנתק מן המקור ,וכאן נעשה חציצה ,והשכל הופך להיות שכל דידיה לעצמו.
ואם כן עומק ענינה של קומת היראה בנפש ,היא להעמיד את השיעור הנכון של האדם שהוא רק יראת שמים,
וזולת זה הכל ממנו יתברך שמו ,כאשר האדם מכיר את הדברים באמיתתם ,אז הוא מכיר משכיל ומרגיש כמו
שנתבאר ,שכל השפע שיש לו זה ממנו יתברך שמו ,אז הוא מחובר לנותן התורה" ,ברוך אתה ה' נותן התורה" ,ואז
ההתקשרות אליו יתברך שמו מכח הבנין של היראה עומד בשלימות.

פרק ט'
32
וכן בענין ההתר להפסיק באמצע הלימוד ,להתבונן עוד מעט ביראתה] ,כלומר מלבד היראה שהאדם צריך לעסוק
בתחילת הלימוד צריך להתבונן עוד דיקא מעט ביראת ה'[ שהמשילוהו ז"ל להתר עירוב הקב חומטין בנור תבואה,

 | 117ספר נפש החיים שער ד'

כמו שנתבאר לעיל יש שהתחלק היראה ,שהאדם צריך לעסוק קודם הלימוד ,ויש את ההתר הנוסף שהאדם מותר
לו לצורך ,אף באמצע הלימוד להתבונן עוד מעט ביראת ה'.
מיניה נמי ,שכמו שאם ערב בכור תבואה יותר מקב חומטין ,אשר איננו צריך לקיום התבואה ,הר"ז גזל ואונאה,
זהו במשל .וכן הוא בנמשל בערך התורה –
כן בענין היראה אם יאריך בה האדם ]תוך כדי לימודו[ זמן יתר מכדי מידתה ,הנצרך לקיום ושימור רב תבואות
התורה ,הרי הוא גוזל אותו הזמן העודף ,מהתורה שהיה צריך ללמוד באותו העת,
נתבאר א"כ בדברי הנפש החיים ,כמו שהוזכר מדברי הרוח חיים ,שעל אף שמותר להתבונן תוך כדי הלימוד בתורה,
בענינה של יראה זה צריך להיות בערך של קב ומטין בערך לתבואה ,וזה אחד מחלקו מאה ושמונים ,אומר הנה"ח,
שאם האדם מתבונן יותר מהזמן הזה בעניני היראה ,הרי כמו שבמשל אם הוא נותן יותר מקב חומטין ,הר"ז יש גזל
ואונאה ,גם כאן אם הוא יתבונן יותר מכדי המידה הזו ,הר"ז גוזל את הזמן .יש בזה כמה וכמה מדריגות ,האופן
הפשוט יותר ,שכיון שהוא יכול לעסוק בזמן הזה בדברי תורה ,והוא עוסק בדברי יראה שאינם נצרכים הר"ז ביטול
תורה ,הסברא הזו היא סברה בכל עת ובכל שעה שאפשר לו לאדם לעסוק בתורה והוא עוסק בספרי יראה מעבר
לכדי שיעור צורכו .יש את הסברה של ביטול תורה
הסברא השניה דקה יותר ,מעין מה שנאמר ,כלשון חז"ל המפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה ,מה נאה ניר זה,
הר"ז מתחייב בנפשו ,מדין מפסיק ממשנתו.
אז כל זמן שהיראה היא צורך התורה עצמה ,הרי"ז שאינו נחשב מפסיק ממשנתו כמו שבזמנים שאסור לדבר,
לצורך הדבר יש התר של דיבור ,וזה לא נקרא הפסק .כי זה צורך הדבר ,כך גם כאשר האדם עוסק ביראה לצורך
התורה עצמה ,זה לא חשיב מפסיק ממשנתו ,אבל אם הוא עוסק ביראה מעבר לשיעור הנצרך לו תוך כדי הלימוד,
הרי ע"ז בדקות ,מדגישים בדקות נאמר בפסיק ממשנתו ,הוא לא אומר מה נאה אילן זה .ומה נאה ניר זה ,אבל עצם
כך שראוי לו להמשיך ולעסוק בתורה ,והוא מפסיק לצורך היראה מעבר לכדי היעוד ,מונח כאן דקות של מפסיק
ממשנתו
וביתר עומק כוח התורה בנפשו של אדם הכוח היראה בנפשו של האדם צריך להיות יחס נכון מול כל כוחו וכוח,
ההגדרות הקודמות שהוזכר זה בערך של חיצוניות במידת מה ,אבל בסדר כוחות הנפש .צריך שיהיה לאדם גילוי
של כוח תורה בנפשו ,וצריך שיהיה לאדם גילוי של כוח היראה בנפשו ,וכאשר הכוחות הם אינם ביחסיות נכונה ,אז
כשהוא עוסק בעיקר ביראה ומעט בתורה ,ע"ז האריך הנה"ח לעיל בתחילת השער שאלו הם הטועים לגמרי,
שהפכו את העיקר לטפל ,ואת הטפל לעיקר .אבל אפי' אם נשאר אצלו התורה עיקר ,והיראה נשארה עדין מעט
טפל ,אבל הא מעבר לכדי השיעור ,אז בשיעור קומת הנפש הוא אובד את היחסיות הנכונה של ערך של תורה,
וערך של יראה בשיעור קומת הנפש.
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מי שעוסק בדברים באופן של חוץ ,המדידה היא זמן ,המדידה היא הפסק ,אבל מי שעוסק בכל דבר באופן של בנין
אדם ,הכוחות נבנים בנפשו ,והתורה הופכת להיות עצם מעצמיו ,והיראה הופכת להיות עצם מעצמיו ,ואז השינוי
היחסי בין שאר כל הכוחות .מוליד באדם שינוי יחסי אמת בגדרי כוחות הנפש.
ובאופן הדק יותר שנתבאר לעיל ,התורה יש בה שתי חלקים ,כביכול מצד אחד היא דומה לבורא ,ארוכה מארץ
מידה ורחבה מיני ים ,אין לה שיעור ואין לה הפסק ,ומאידך היא דומה לנבראים שיש לה גבול וקץ ,יתר אות אחת
או פיחת אות אחת מס"ת פסול.
היראה מעמידה את כוח הגבול שבנפש ,אבל התורה מעמידה גם את כוח הגבול ,וגם את הכח של ארוכה מארץ
מידה ורחבה מיני ים ,שאין לו הפסק ,אם אדם עוסק יתר על המידה ,ומערב ספרי יראה יתר על המידה ,הוא מעמיד
יותר את צד הנברא שבו ,את צד הגבול שבו ,והוא מצמצם את כוח התפשטות של ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני
ים ,נקודה האחרונה היא כמובן דקה לפנים מן הדקה אבל שני החלקים הראשונים הם צריכים להיות בנויים לכל
עובד ה' ,אז אומר הנפש החיים.
כי לא הורשה לעסוק בהתבוננות וקניית היראה ,אלא כפי אשר ישקול בשכלו לפי טבעו וענינו ,שזה העת הוא
צורך והכרחו לו לעסוק בקנית היראה ומוסר ,לצורך שימור והקיום של תבואת התורה,
כאן נתבאר בדברי הנה"ח .כמה השיעור שמותר לו לאדם לערב" .אלא כפי אשר ישקול בשכלו לפי טבעו וענינו",
לכאורא זה סותר לדברי הרוח חיים שהוזכר ,שהערך הוא בערך של קב וחומטין
אז יש אלו שלמדו באמת ,שיש כאן באמת שני לשונות של הנפש החיים ,ולפיכך יש צד דוקא של קב חומטין ,וצד
שני שלפי כל אדם ואדם" ,כפי אשר ישקל בשכלו לפי טבעו וענינו" ,ויתכן שזה יאריך יותר מקב חומטין לכור
תבואה ,ויתכן שזה יהיה פחות,
או שמא נאמר שכונת דברי הנפש החיים שמותר לאדם להפסיק ,עד קב חומטין לכור תבואה ,אבל אם "בשיקול
שכלו לפי טבעו וענינו" הוא צריך פחות הוא שאינו צריך כלל כמו שהוא יכתוב מיד בדבריו על מי שעוסק בתורה
לשמה ,אז גם הקב חומטין נאסר עליו ,והרי שמצד כך הוא בא לומר שגם הקב חומטין ,הוא השיעור הגדול ביותר
שמותר להפסיק ולא יתר על כן ,וכמה כל אדם מותר לו להפסיק "כפי אשר ישקול בשכלו לפי טבעו וענינו".
עוד פעם הגדרת הדבר לפי טבעו וענינו כפשוטו מתקרר בליבו יראת ה' ,אבל בדקות כמו שהוזכר לעיל מכוח
ההתפשטות שבאדם גדול יותר ,הוא צריך להעמיד את כוח היראה ,ובלשון פשוטה אם אדם רואה למשל שכוח
החידוש גדול יותר שהוא נובע יתר על המידה ,הוא צריך לעמיד את כוח היראה ,להעמיד את שתי הכוחות בשיעור
שקול ע"מ שיהיה תוקף אמיתי לתורתו.
ובאמת כי האדם הקבוע בעסק התורה לשמה ,כמו שפרשנו בפרק ג' ענין לשמה ,איננו צריך לרוב עמל ויגיעה
ואורך זמן ,העסק בספרי יראה עד שיוקבע בלבו יראתו יתברך ,כאותו האדם אשר איננו קבוע בעסק התורה.
זה בודאי שהאדם בתחילת דרכו צריך לעסוק הרבה בספרי יראה אבל לאחר שהאדם עולה בסולם העולה -
"האדם הקבוע בעסק התורה לשמה" נאמר כאן שני חלקים ,ראשית שהאדם יהיה קבוע בעסק התורה ,יתר על כן
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שהקביעות שלו תהיה במדריגה של לשמה יתכן שהאדם קבוע בתורה ,אבל הלשמה שלו הוא לפרקים כמו שאמר
הנפש החיים ויתבאר להלן שלא יתכן שלא יגיע האדם לרגע קט של לשמה ,אבל הוא לא "קבוע בעסק התורה
לשמה"
מי שלא קבוע כלל בעסק התורה בודאי שהוא צריך לעסוק יותר בספרי יראה אבל מי שהוא קבוע אבל הוא עדין
לא קבוע בו לשמה ,הוא עדין צריך גם כן הרבה ספרי יראה מחמת שיסוד הנפש שלו הוא הגבול הבלתי נקי וצריך
יראה שלגבול נקי בנפש ,אבל מי שקבוע בעסק התורה לשמה הוא חי בעצם במקום של הכוח הממצע בין הבורא
לנבראים כמו שהוזכר ,מחד ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים ,ומאידך יש לה כוח של גבול ,הרי שבמעמקי
התורה עצמו מונח אור יתברך שמו שאין לו קץ ,וכוח היראה עצמה הן יראת ה' היא חכמה היא לבדה חכמה מונח
במעמקי התורה עצמה.
אבל כ"ז הני מילי שאדם עוסק בה לשמה בלשון ברורה עומק נקודת ההבדל אם הוא עוסק בה לשמה ,אם אדם
אינו עוסק בלשמה א"ז הוא עוסק בה לגרמיה ,א"ז כוח הגבול זה האני שלו ולכן צריך כוח גבול של קדושה שהוא
היראה אבל אם אדם עוסק בה לשמה אז כוח הגבול שבתורה היא היא המתגלה אליו .משם נולד לו במעמקים כוח
של יראה.
אבל מי יימר זיכיתי לבבי שהוא קבוע בעסק התורה לשמה
וכמאמר ר' חיים ויטאל זיע"א הידוע שמי שאומר שהוא עוסק בתורה לשמה התנא ר' מאיר מכחישו ,מגדלתו
ומרממתו על כל המעשים נעשה כמעיין המתגבר ,כנהר שאינו פוסק ,מי שלא רואה את ההתגלות הזו אצלו
בהכריח שהוא לא עוסק לשמה,
אמר הנפש החיים כי התורה הקדושה מעצמה תלבשוהו יראת ה' על פניו במעט זמן ויגיעה מועטת ע"ז ,כלומר
בלא ספרי יראה בכלל ודאי שאי אפשר ,כמה השיעור לכל אדם ואדם ,לפי שכלו ודעתו כמו שנתבאר לעיל ,אבל מי
שקבוע בעסק התורה לשמה היא גופא מקנה לו את כוח היראה כי כך דרכה וסגלתה של התורה הקדושה כמו
שאמרו )אבות ו .א( כל העוסק בתורה לשמה וכו' ומלבשתו ענוה ויראה.
כמו שנתבאר מכוח מה התורה מלבישה אותו יראה ודאי שכל הסגולות נמצאים בתורה ,ומדוע כל הסגולות
נמצאים בתורה? כי היא שורש הנבראים והיא הממצע בין בורא לנבראים ,ולכן כלהו איתניהו ביה" ,לכל בשרו
מרפא" ולאו דוקא מרפא אלא הכל נמצא בתורה התורה היא שורש הנבראים שבה הוא דבק בבורא ,וכל מה שיש
בנבראים ,אינו אלא התגלות של תורה ,אז בודאי ,זה עולה על הכלל כולו ,אבל זה קאי גם על ערך דיראה דידן
שמלבשתו ענוה ויראה
אבל בעומק יותר יראה וכמו שנתבאר יראה הוא כוח הגבול שבנפש ,והתורה עצמה היא עומק הממוצע בין האין
סוף לגבול שכוללת את שניהם ולכן דיקא עליה נאמר מלבשתו ענוה ויראה.
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ודיקא משעוסק בה לשמה כמו שנתחדש כימי שאינו דבק בה לשמה אז כוח הגבול הוא אלגרמיה שלו ,והיראה
צריכה לזרך את הלגרימיה שלו ,אבל מי שעוסק בה לשמה ,אז הגבול שלו נעלם ואיזה גבול מתגלה גבולה
שלתורה ,זה עומק כוח היראה שנאמר מלבשתו ענוה ויראה
ובמשלי רבתא פרשה א' ,חכמה ומוסר אווילים בזו )משלי א ,ז( אם מוסר למה חכמה ,ואם חכמה וכו' ,אלא אם למד
אדם תורה ויושב ומתעסק בה כדי צרכו הרי בידו חכמה ומוסר ואם לאו כו'.
נתבאר א"כ אם לומד תורה והוא יושב ומתעסק בה על אף שבדברי המשלי רבתי לא הוזכר להדיא שהוא עוסק בה
לשמה ,אלא נאמר אם לומד אדם תורה והוא יושב ומתעסק בה הרי בידו חכמה ומוסר ,אבל יסד הנה"ח לעיל
שעומק דברי חז"ל כאן זה קאי דיקא על מי שעוסק בה לשמה ובתד"א סדר אליהו רבא )ריש פרק י"ח( "ועל הנחל
יעלה שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל וכו' )יחזקאל מז ,יב( ומהו העץ אשר יעלה בנחל זה אלו ת"ח שיש בהם תורה
מקרא ומשנה הלכות ואגדות ומעשים טובים ושימוש תלמידי חכמים ,כו' .משלו משל למה הדבר דומה כו' ,כך ת"ח
בעולם הזה בד"ת כיון שקראו את המקרא ושנו כו' ,ודברי תורה מתוק עליהם הקב"ה מרחם עליהם .ונותן בהם
חכמה ובינה ודעה והשכל לעשות מעשים טובים ותלמוד תורה והכל מתוקן לפניהם וכו'.
לכאורא בשני המאמרים האלה ,שהביא הנה"ח לא הוזכר הסוגיא של פסק לשמה שהוא הזכיר לעיל ,וא"כ בעומק
מונח כאן שני מדרגות.
גם מי שאינו עוסק בתורה לשמה ,סוף דבר התורה יש בה את כל המעלות ,והיא מעוררת בו את נקודת היראה ,אבל
כמו שהיא מעוררת בו חכמה ובינה ודעה והשכל לעשות מעשים טובים ,היא גם מעוררת בו באופן של חכמה
ומסור ,ומלבשתו ענוה וריאה ,כאחד מכלל הכוחות כולם ,אבל היא לא עומדת כפועל של יראה בעצם ,ולכן הצורך
בעצם לעסוק בספרי היראה הוא גדול יותר ,אבל מי שעוסק באמת בתורה לשמה ,יזכה אותנו הבורא שנקודת
הלשמה תהא בהירה ,תהא גלויה ,תהא גלוי של נפש בקומת אדם ,אז התורה עצמה מתגלה לו ,לא באופן שהקב"ה
מרחם עליהם ,זה לא רחמים ונותן בהם חכמה ובינה ודעה והשכל ,אלא היא היא מגלה לו את סתריה,
אשת חייל כמו שאומר רשי בדברי הגמ' ,היא מתגלה לו בעצם ,זה ההבדל בין מי שעוסק לשמה ,לבין מי שלא
עוסק בתורה לשמה ,מי שאינו עוסק בתורה לשמה ,התורה יש בה את כל המעלות העליונות מריש דרגין עד סוף
דרגין ,אבל הוא זוכה לשפע הארתו של תורה אבל הוא לא דבוק בה בעצם ,משא"כ מי שעוסק בתורה לשמה בלי
שום טעם וסיבה ,אלא דבוק בה בעומק נקודת נפשו ,אז היא עצמה המתגלה לו וכאן מונח בעצם עומק כל תכלית
החיים ,ושינוי נורא שלא ניכר בהכרח כלפי חוץ ,אבל הוא אמיתת תכלית החיים ,זה לא שפע של תורה באופן של
חכמה ובינה ודעה והשכל ,המדריגה הזו יכול כל אדם שאינו עוסק בתורה לשמה ,הוא יכול לחבר ספרים ,ביגיעת
בשר עד אין קץ ,ויש לו באמת אור של תורה שמאיר בו והוא זוכה לחדש חידושים אמיתים אבל הוא לא זכה
לתורה עצמה,
מי שעמל בתורה לשמה לפי חלקו שלו אז התורה עצמה היא היא המתגלה לו ,עליו נאמר קב"ה ואוריתא וישראל
חד ,במדריגה הזו העסק בספרי יראה היא קטנה עד למאוד ,כפי שנתבאר בדברי הנה"ח ,במעט זמן ביגיעה מועטת
על זה.
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המכוון של כל בעל נפש שעמל בתורה ,צריך לברר את נפשו כסדר כמה הוא מתקרב ללשמה של התורה ,עוד פעם
כמו שהוזכר לעיל ודאי שיש הרבה בדיקות בחיבור של אדם לתורה ,אבל לאיפה מכוון מציאות החיים ,אדם
מעמיד את עצמו עוד שנה ועוד שנה ,סיפא של זמן והוא צריך לבדוק מה הוא עשה בשנה דיליה אחד מן הבדיקות
ובעומק זה הבדיקה האמיתית ,כמה התורה שלו נעשית לשמה באמת ,בודאי להפקיע את הלקנטר וכדומה ,אבל
כמה היא בוקעת ,לנקודת הלשמה אם אדם מתחבר באמת באמת ,זה לא רק שאלה של כמות זה שאלה של איכות
ובעומק זה שאלה של ביטוש האני העמוק ביותר שהאדם בוקע את מקום האני ,והוא מגלה את מקורו של תורה,
התורה עצמה צריך להבין שעל אף שבחיצוניות יש ריבוי של תורה ,ברחובות תיתן קולה במקומות שמרחיבין
אותה כמו שדורשים חז"ל ,אבל גם בתוך הביהמ"ד היא נעלמת ,כי המציאות הפנימית של התורה שהיא קרובה
לאדם מחד ,אבל היא רחוקה ממנו מאוד מאוד מאוד ,ומה מרחיק את האדם מהתורה? האני שלו עצמו שהוא
השורש של השלא לשמה זה גופא המרחיק של האדם מהתורה ,כשאדם באמת מוסר עצמו באמת לתורה לא את
שכלו בלבד ,אלא באמת הוא נותן את כל עצמיותו לעסק התורה באמת מנקודת פנימיות הלב שם נפתח השער
החדש של עסק התורה לשמה ,ושם כל פני החיים מקבלים גוון חדש כי הנפש מחוברת בשורשו ובאמיתותו קב"ה
ואוריתא וישראל חד.

פרק י'
33
ובשעת העסק והעיון בתורה .ודאי שאין צריכים אז לענין הדביקות כלל כנ"ל ,כלומר לא צריך את הדביקות להדיא
בהקדוש ברוך הוא כמו בשעת התפילה וכדומה ,אלא באיזה אופן העסק בד"ת צריך שיהיה? – שבהעסק ועיון לבד
הוא דבוק ברצונו ודיבורו יתברך ,והוא יתברך ורצונו ודיבורו חד.
תמצית הדברים של מה שנתבאר לעיל בדברי הנפש החיים שבשעה שהאדם עוסק בד"ת אז ההתדבקות שלו בו
יתברך שמו ,הוא באופן כזה שהוא דבוק ברצונו ,ובחכמתו יתברך שמו ,ובדיבורו יתברך שמו ,כאשר הוא עוסק
בדבר ה' זו הלכה הוא דבוק ברצונו יתברך שמו ,וכאשר הוא עוסק בשאר חלקי התורה הוא דבוק בדיבורו.
והוא ענין מאמרם ז"ל בשמות רבה פרשה ל"ג ,אדם לוקח חפץ שמא יכול לקנות בעליו ,אבל הקדוש ברוך הוא נתן
תורה לישראל ,ואמר להם כביכול לי אתם לוקחים כו' וזה שכתוב בכמה מקומות בזוהר קודשא בריך הוא ואוריתא
חד.
דרשת חז"ל כידוע מאוד "לפרוש ממנה איני יכול" ,ועומק דברי חז"ל אין כונת הדבר שבכל מקום שהתורה נמצאת,
לשם הקדוש ברוך הוא הולך ,אלא עומק כונת הדברים ,שבשעה שהתורה כביכול ניתנת לבנ"י ,מכיון שקב"ה
ואוריתא חד ,לכן בהכרח שאיפה שנמצאת התורה שם הקדוש ברוך הוא נמצא ,כלומר זה לא באופן שכביכול רצונו
יתברך שהיכן שהתורה תהא גם הוא יהא ,וע"ז נאמר לפרוש ממנה איני יכול באופן של רצון בעלמא ,אלא עומק
נקודת הדברים היא באופן כזה שכאשר יש התגלות של מציאות תורה באופן הפנימי זה מחמת ההתגלות של קב"ה
ואוריתא חד ,ולפיכך בכל מקום שהולכת התורה בהכרח שלפרוש ממנה איני יכול.
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וכבר נתבאר לעיל שלהגיע למדריגה ,של קב"ה ואוריתא חד ,זה סדר המעלות שעולים בסולם העולה לבית אל,
אבל מי שאינו נמצא בכזו מדריגה אצלו אין באתגליא את היסוד של לפרוש ממנה איני יכול ,מצידו יתברך שמו
נאמר ,תמיד לפרוש ממנו איני יכול ,אבל מצד האדם העוסק בדברי תורה בהתגלות במדריגתו לא נגלה אצלו
המציאות של לפרוש ממנה איני יכול.
וגדולה מזו בפרשת בשלח ס' ע"א ואולפינא קודשא בריך הוא תורה איקרי כו' ואין תורה אלא קב"ה.
כלומר נתבאר בדברי חז"ל "שאין תורה אלא קב"ה" ,ביאור הדברים יש בזה כמה וכמה פנים אבל פנים אחד של
דבר ,שמציאותו יתברך שמו-התגלותו של הבורא עולם אינה אלא ע"י מציאות של תורה ,זה נקרא "קב"ה תורה
אקרי" כלומר זה שמו כך הוא נקרא כל דבר נקרא .על שם גלויו על שם פעולתיו ,וקב"ה תורה אקרי ,פעולתיו שע"י
כן הוא מתגלה על שם כן הוא נקרא זה תורה ,אבל ודאי שפשוט וברור שבעומק המעמקים ,התורה הוא נאצלת
ממנו יתברך שמו אבל בשם שבדבר ,כמו שאומרים חז"ל ,כמה וכמה שמות שיש לקב"ה ,שם העצם שאר שמות,
שמות שאינם נמחקים ,שמות נמחקים ,יתר על כן כינוים וכדומה ,באותו יחס נאמר "ואולפינא קודשא בריך הוא
תורה אקרי" שזה שמו של הקדוש ברוך הוא שזה גילויו.
וגם כי שורשה העליון של התורה קדושה ,הוא בעליון שבהעולמות הנקראים עולמות אין סוף.
א''כ התה"ק נקראת "עולמות אין סוף" .כמו שהוזכר לעיל נאמר על התורה "-ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים",
אז כשהאדם בוקע למעמקי התורה "שנעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק לעולם" .הוא נדבק אז במדריגה
שהתורה נקראת עולמות אין סוף.
בודאי שמעמקי התורה היא אופן של אין סוף ,אבל יתכן שהאדם העוסק בד"ת לא נמצא במדריגה הזו בהתגליא
של הדבקות באין סוף רק כאשר האדם עוסק בתורה לשמה ובוקע למעין המתגבר ונעשה כנהר שאינו פוסק ,אז
הוא נדבק במדריגת התורה שנקראת עולמות אין סוף – .סוד המלבוש הנעלם הנזכר בסתרי פליאות חכמה מתורת
רבינו האר"י ז"ל
בלשון פשוטה וברורה :נתבאר בדברי חז"ל שהתורה הקדושה היא הראשית ,קב"ה נקרא ראשית ,אבל ראשית
הנאצלים זו התורה הקדושה ,ומצד כך יש שתי הגדרות בדברי רבינו האריז"ל שהביא הנפש החיים ,מה היחס
שהתורה נקראת ,יחס אחד היא נקראת מלבוש ,היחס האחר שהתורה נקראת קו.
באיזה יחס התורה נקראת קו? יש קו באופן של תפילה ,מלשון קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה' ,קוה וחוזר
וקוה תקוה זה סוגיא של תפילה ,אבל התורה נקראת קו כחוט המקשר ,המחבר בין ישראל לקב"ה ,יעקב חבל
נחלתו התורה היא בבחינת חבל ,מעין צורה של קו ,או שלשה קוים המחוברים ההדדי ,כמו שאמר הנפש החיים,
צורת חבל שנעשה באופן של חיבור של ג' חלקים ,בין כך ובין כך זה כוח של התורה הקדושה המקשרת כחוט
המקשר ,כמלאכת קושר של מלאכת שבת ,קושרים ומחברים דברים כך כביכול התורה הקדושה היא קו ,היא כוח
המקשר בין ישראל לאביהם שבשמים ,מי שנמצא במדריגת הקו הזה ,בהתורה ,הוא באמת תלת קשרין
המתקשרים דא בדא ,קשרים דיקא זה קו המחבר.
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אבל היחס הנוסף אותו הזכיר כאן הנפש החיים" ,סוד המלבוש הנעלם הנזכר בסתרי פלאות חכמה מתורת רבינו
האריז"ל" ,בלשון פשוטה וברורה ,כל מלבוש מכריח שיש מי שמולבש בתוכו ,התורה הקדושה נקראת מלבוש
שהוא מגלה את מי שמולבש בתורה ,על כן היא נקראת מלבוש ,כאשר האדם דבק באמת במדריגת שלימות
התורה ,שעליה נאמר "סוד המלבוש הנעלם" ,כלומר שהוא רואה כל מציאות בבריאה שאסתכל באוריתא וברא
עלמא ,שאינו אלא לבוש שבתוכו מסתתר מולבש ,זה מדריגה שנקראת למי שנמצא בעומק של "סוד המלבוש
הנעלם" ,המלבוש הנעלם זה מלבוש שמעלים ,ומחסה על מה שנמצא בתוכו ,מי שעוסק בכזה אופן במדריגת
תורה ,אז בכל חלק מחלקי תורה ,הוא רואה באתגליא ,את מציאות הבורא יתברך שמו.
איך רואים באתגליא את הבורא יתברך שמו בתורה?
באופן כללי יש בזה שני מהלכים ,כשעוסקים להדיא בדברי אגדה שם זה יותר באתגליא בחוץ ,רצונך להכיר בוראך
שמתוך כך אתה מכירהו ,וכלשון הספרי הידוע ,אבל גם כאשר לא עוסקים דוקא בחלק האגדה ,אלא בחלק ההלכה
על אף שבאתגליא זה דינים ,אבל האור שבתורה זה אור של הבורא יתברך שמו ,וכאשר האדם עוסק בתורה לשמה,
אז הוא זוכה לבקוע לתורה אור ושם האור שנמצא זה אורו יתברך שמו ,ואז יש לו אתגליא של הקדוש ברוך הוא
במעמקי התורה.
אבל עוד פעם להבין ברור ,מה שהתורה הקדושה נקראת "סוד המלבוש הנעלם" זה המדרגה העליונה המתגלת
בתורה ,שכאשר אדם עוסק בתורה ,והוא דבק במדרגה הזו של המלבוש הנעלם ,גלוי לפניו ,שכל עסק שבו הוא
עוסק זה מלבוש שבתוכו נמצא מי שמולבש ולכן בהכרח הוא דבק בו יתברך שמו בכל עסק ועסק מד"ת.
כמובן שראשית זה צריך להיות באופן של השכלה ,וידעת היום ,אבל לאחר מכאן זה צריך להיות באופן של
והשבות אל לבבך ,כאשר תפיסת המלבוש נגלית בלב האדם ,אז בהכרח שבכל חלק וחלק מחלקי תורה שהוא
עוסק בו ,הוא דבק בלבוש ,והוא מכיר את המולבש והוא דבק בו ,זה "סוד המלבוש הנעלם".
בעומק כמו שאומרים רבותינו ,כל הבריאה כולה אינה אלא מלבוש שבתוכה מסתתר מי שמולבש שזה הוא יתברך
שמו ,זה תפיסת המעמקים של מציאות הבריאה.
שהוא ראשית סוד אותיות התורה הקדושה ,סוד "אותיות התורה הקדושה" ,הם בעצם צירופי הנקודות שהופכים
לצורות של אותיות ,והם הם שורשי הגבול שמעלים על אין סוף ,שאין לו קץ הוא יתברך שמו ,כמו שאמרו ה' קנני
ראשית דרכו קדם מפעליו מאז ,וזה שאמרו ז"ל שקדמה לעולם ,היינו גם מכל העולמות כולם ,שהרי אמרו
בבראשית רבה פרשה א' שקדמה לכסא הכבוד ,והאמת שקדמה כביכול גם לעולם האצילות יתברך כנ"ל ,אלא
שהאצילות נקרא אין ,ומסוד הכסא מתחיל סוד השיעור קומה כביכול ,לכן אמרו שקדמה לכסא הכבוד.
ביאור דבריו יש את עולם הכסא ,עולם הכסא ענינו תפיסה שכל דבר בבריאה ,נעשה כסא לגילוי כבודו בעולם ,זה
נקרא כסא הכבוד ,כאשר מביטים על הדברים באופן חיצוני ,זה נראה שבאיזה שהוא מקום למעלה יש כסא הכבוד,
וזה אמת ,אבל מהי מדריגת כסא הכבוד? מדריגת כסא הכבוד ענינו ,אדם שנמצא במדריגה של כסא הכבוד הם הם
האבות שנקראו מרכבה אליו יתברך שמו ,דמות חק יעקב אבינו חקוקה בכסא ,כלומר שבכל מעשיו מתקיים בו ,כל
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הנקרא בשמי לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ,כאשר מעשיו של האדם כולם אינם אלא לגילוי כבודו ית"ש
בעולמו ,זהו מדריגה של דביקות בכסא הכבוד ,ודאי שבפועל בעולם העליון יש עולם שיש בו כסא הכבוד ,דברי
חז"ל אמת לאמיתם ,אבל מדריגת נפש של כסא הכבוד ענינה ,שהאדם העוסק בעולמו שכל ענינו לגלות את כבודו
ית"ש ,הוא דבק בכסא הכבוד ,מי שפעמים מגלה את כבודו יתברך ופעמים לא אין ולא ורפיא בידיה ,ברצוא שלו
הוא נמצא בכסא הכבוד ,ובשוב שלא הוא מתרחק ,זה מדרגת כסא הכבוד.
נאמר על התורה הקדושה שהיא קדמה לכסא הכבוד ,כלומר המעמקים של התורה היא לא רק גלוי של כבוד ,לא
רק באופן של כבוד חכמים ינחלו ,לגלות את כבודו ית"ש בעולם.
והאמת שקדמה כביכול גם לעולם האצילות יתברך כנ"ל.
מהו עולם האצילות ,בלשון פשוטה ,אצילות נקרא אצילות ,כמו שאומרים הראשונים שהוא מלשון דבר הנאצל
והנמשך ,אבל כאשר הוא נאצל ונמשך ,הוא עדין נמצא אצל מי שהוא נאצל ממנו ,זה עולם האצילות .כאשר
הנבראים נבראים ממנו ית"ש ,אומרים הראשונים בריאה מלשון בר לחוץ ,האדם מרגיש כביכול הקב"ה נמצא
בבתי גואי ,והוא נמצא בבתי בראי ,אצילות ענינו ,שעל אף שהאדם נאצל כביכול ממנו ית"ש ,אבל הוא עדין נמצא
אצלו ,זה מדריגת עולם האצילות ,מי שחי במדריגת אצילות ,הוא תמיד אצל הבורא ית"ש ,וא"כ התורה הקדושה,
היא לא רק במדריגת כסא הכבוד .שכל דבר הוא גילוי של כבוד יתברך ,והיא לא רק במדריגת של אצילות ,שנאצל
ונמצא אצלו ,ית"ש ''והאמת שקדמה כביכול גם לעולם האצילות" מהו קדמה לעולם האצילות? זה לא רק סדר של
זמנים .אלא מדובר כאן במדריגות בעומק העבודה ,המדריגה שלמעלה מהאצילות ענינה ,דבר שהוא נמצא אצל
השני ,הם בעצם שנים רק הם נמצאים זה אצל זה ,זה מה שהסביר הנפה"ח לעיל מה שנאמר כביכול לי אתם
לוקחים ,זה לא מדין שהם נמצאים זה אצל זה אלא זה מדין שקב"ה ואוריתא חד ,קב"ה ואוריתא חד זה למעלה
מהמדריגה "האמת שקדמה כביכול גם לעולם האצילות" .בעצם ההיות שנמצאים אצלו ית"ש .זה עולם האצילות,
כשנמצאים בתורה הקדושה קב"ה ואוריתא חד ,האדם דבוק בו ית"ש .ונכלל בו ית"ש ,זהו שלימות המדריגה.
כשבאים לצייר את זה כעבודה למעשה ,יש כמובן את קומת המצות שהאדם צריך לעשות בעולם המעשה ,זה
עולם העשיה ,יש את העבודה של האדם לעורר את המידות אליו ית"ש ולתקנם ,ע"ז נאמר ד"א קדמה לתורה,
עבודה של מידות ,למעלה מכך ,יש את העבודה שכל כסא הכבוד ,שהאדם מגלה במעשיו כסדר את כבודו ית"ש
בעולמו ,למעלה מכך יש את המדריגה ,שהאדם חש ומרגיש בפועל בכל עת ובכל שעה ,שהוא נמצא אצלו ית"ש,
ולמעלה מכך שהאדם דבוק בו יתברך והוא נכלל בו ית"ש
כל המעמקים האלה ,הם המעמקים שנמצאים בסדר הסולם העולה בית אל ,מכוח מדריגת התורה הקדושה ,ובה
הסולם שבה האדם עולה ,ככל שהאדם עוסק בה פחות לשמה ,כך הדברים שמתבארים השתא נראים לאדם
רחוקים עד למאוד ,ואפילו אם הוא חושב כך בשכלו ,איך לגלות את הקב"ה של כבוד ,ודאי שזה עדיף מכלום ,אבל
זה מחשבה בעלמא כעוף הפורח באויר ,אבל כשאדם עוסק בתורה באמת לשמה אז הוא נכנס לפנים ולפני ולפנים
של התורה ,ואז התורה מתגלה לו ומגלה לו בעצם את סדר מדריגות העליה.
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כל הדברים שנתבארו עד השתא ,הם רחוקים מאוד ממי שלא לומד תורה לשמה ,והם קרובים הרבה למי שעוסק
בתורה לשמה ,מה שזה נראה לרוב בנ"א שהמדריגות הללו הם רחוקים מאוד ,מחמת שמעטים הם אלו שעוסקים
בתורה לשמה ,ככל שהאדם עוסק בתורה לשמה ,אז האור של התורה מאיר לו באמת וכשאור התורה מאיר לאדם
באמת אז ע"ז נאמר כי לא בשמים היא ולא מעבר לים היא כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו ,הוא
קרוב מאוד למי שעוסק בו לשמה ,והוא רחוק מרחק שמים מארץ ,ויתר על כן ,ממי שאינו עוסק לשמה ,אין דרך
להגיע למדריגה אמיתית בחיים ,למי שלא בוקע לאור התורה באמת לשמה ,כמובן ששיעור הלשמה באיכות
ובכמות זה היא מדריגות לפנים ממדריגות ,אבל בסיס כל ההצלחות כולם ,שבסדר עבודת אדם ,שיכול להפיק
תועלת בימי חייו ,ולעלות עלית אמת ,הנפה"ח מצייר כאן את המדריגות ,בחלקם ,כפי שהם כסידרן ,כ"ז בנוי על
עסק תורה באמת ,בחיצניות זה שקיעות אמיתית בעסק התורה ,אבל בעומק זה התמסרות המוחלטת לתורה
הקדושה ,באופן שנתבאר לעיל מה ענינו של לשמה ,שנתבאר בנפה"ח ,המדריגות שמתבארות כאן בפרק י' הם
בנויות על אופן הלשמה שנתבאר לעיל ,ככל שהאדם זוכה לעסוק במדריגה של לשמה הוא מגלה את כבודו יתברך
בעולמו .והוא מרגיש וחש בפועל שהוא נמצא אצלו יתברך ,עימו אצלו ובחיקו ויתר על כן הוא מרגיש את
הדביקות בו ית"ש ,את בטילות המוחלטת אליו ית"ש ,והוא מכיר ומרגיש מציאות שלימה של אין עוד מלבדו.
34
ולכן בה נאצלו ונבראו כל העולמות עליונים ותחתונים.
כפי שנתבאר לעיל יש ג' מדריגות בתורה הקדושה ,א .בשורש העליון שבתורה " -קב"ה ואוריתא חד" .ב .למטה
מכך התורה הקדושה נאצלת ממנו יתברך שמו ,אבל היא תמיד נמצאת עימו" ,ואומר להם כביכול לי אתם לוקחים",
לעולם התורה הקדושה נמצאת יחד עימו יתברך שמו.
המדריגה השלישית היא "אסתכל באוריתא וברא עלמא" ,נבראו העולמות ,יש מציאות של עולמות ,אלו הם
עולמות של "נבראים" הם נמצאים לבר כביכול ,לחוץ ממנו יתברך שמו ,וגם שם מתגלה אור התורה הקדושה,
ובעומק ,ההשתלשלות של אור התורה שמתגלה בבריאה הוא שאפילו במקום שנראה בר – חוץ ,ואפי' במקום
שלכאורה ההרגשה שם נבדלת ממציאות הבורא יתברך שמו ,מכוח הארת התורה הקדושה ,אז האדם מכיר
ומרגיש את מי שאמר והיה עולם.
וזה שאומר כאן הנפש החיים "ולכן בה נאצלו ונבראו כל העולמות עליונים ותחתונים" כלומר לכן – כיון שהתורה
הקדושה היא חד עימו ,לכן מה שנאצל ממנה ,ומה שנברא ,מכוח התורה הקדושה מאיר האור ,שהכל מאוחד
בשורשו כביכול ,ובטל אליו יתברך שמו ,וע"י כן מה שנאצל עדיין מגלה שהוא נמצא אצלו יתברך שמו ,ואפילו מה
שנברא " -אסתכל באוריתא וברא עלמא" אפשר להכיר שם את מי שאמר והיה העולם.
אוּמן וכו' ,ובמשלי רבתי ריש פרשה ט' ,חכמות בנתה
כמו שכתוב ואהיה אצלו אמון ,ואמרו חז"ל אל תקרו אמוֹן אלא ַ
ביתה ,זו התורה שבנתה כל העולמות.
ולפי"ז ברור דיקא ע"י חכמת התורה הקדושה נבנה כל העולמות כולם ,כי כביכול אם היה נבנה העולמות על גבי
דבר אחר ,הרי שהוא דבר כמציאות לעצמו שנבדל ממנו יתברך שמו ,והרי שהעולם מלשון העלם ,היה באמת
העלם גמור ממציאותו יתברך שמו ,ולכן דיקא כל מציאות העולמות השתלשלו ונבראו מכוח הארת התורה
הקדושה ,ועל ידי כן ,אפילו הדבר השפל ביותר מאיר בו אור התורה ,מריש דרגין עד סוף דרגין – מהמדריגה
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הפנימית של התורה שהיא חד עימו יתברך שמו ,מאיר הארת התורה שמתגלה שהוא אצלו יתברך שמו ,ומאיר אור
התורה אפילו במקום הבריאה שהוא לבר ,שגם אם "אציעה שאול הנך" שגם שם מציאות הבורא יתברך שמו הוא
במציאות של גילוי.
א"כ העומק הנורא מדוע הבריאה נבראה מכוח התורה הקדושה? ,כי תכלית הארת התורה זה לגלות את מי שאמר
והיה עולם ,ולכן כביכול אם היה נברא העולם ע"י דבר אחר ,המכוון של תכלית הבריאה היה נחסר ,ולכן דיקא
נאצל ונברא העולם מהארת התורה ,שע"י כן הארתו יתברך שמו מאירה בכל מקום ,ואפילו שהאדם נמצא במקום
השפל הוא יכול מכוח הארת התורה הקדושה להגיע להכרת הבורא.
והענין כי התורה הקדושה היא דבורו יתברך ,ובמאמר פיו יתברך במעשי בראשית נבראו העולמות כולם ,שעל ידי
סדור גלגול צרופי האותיות ,על פי סדר הרל"א שערים פנים ואחור שבמאמר בראשית ברא וכו' ]כמו שהסבירו
רבותינו שכל התורה כולה היא צירופי אותיות ,ושורשי צירופי האותיות הם צירופי שני אותיות וזה רל"א שערים,
פנים ואחור ,שיטות רבות בדברי הראשונים כיצד צורתן ,אבל יסוד הדבר הוא צורת צירוף האותיות[ .נאצלו ונבראו
העולמות ,עליוני עליונים רבי רבון ,בכל סדר מצבם ופרטי עניניהם וכל הנכלל בהם ,וכן בכל מאמר ומאמר שבו על
דרך הנ"ל ,נבראו כל פרטי המינים והענינים שבאותו הסוג שעליו נאמר אותו מאמר.
כלומר כאשר הקב"ה מדבר כביכול את כל העשרה מאמרות ,הדיבור הוא מתוך התורה הקדושה ,התורה"ק היא
דיבורו יתברך שמו ,כלומר הוא אסתכל באוריתא ומדבר ,והדיבור עצמו היא גופא נקראת התורה.
יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה ,תורה שבכתב עליה נאמר אסתכל באוריתא ,תורה שבעל פה עליה נאמר
"בעשרה מאמרות נברא העולם" ,היא גופא מציאות האוריתא ,וא"כ שורש התורה הקדושה קדם למציאות
הבריאה ,כי הרי אסתכל באוריתא לפני הבריאה ,ועשרה מאמרות ע"י נבראה הבריאה .אבל המאמרות עצמם קדמו
לעולם ,זה מדריגת התורה כשהיא נמצאת בשורשה לפני בריאת העולמות ,ושם שורש שורשה שהיא חד עימו
יתברך שמו ,ומכאן ואילך כל מה שיהיה נאצל ויהיה נברא ,הוא נברא רק מכוח הארת התורה שהיא חד עימו ,וזה
אחרית המדריגות ,ממה שהשתלשל "אסתכל באוריתא וברא עלמא" ,יאיר בו הארה שהיא חד עימו יתברך שמו
שזה תכלית כל הבריאה כולה ה' אחד ושמו אחד ,מכון של כל מציאות הבריאה.
כמו שכתוב בזוהר תרומה קסא א' ,דכד ברא קודשא בריך הוא עלמא ,אסתכל בה באוריתא וברא עלמא ,ובאוריתא
אתברי עלמא ,כמה דאוקמיה ,דכתיב ואהיה אצלו אמון כו' ,אוריתא צווחת ואהיה אצלו אמון ,בי ברא קודשא בריך
הוא עלמא דעד לא אתברי עלמא אקדימת אוריתא כו' ,וכד בעא קודשא ביך הוא למברי עלמא ,הוה מסתכל בה
באוריתא בכל מילה ומילה ,ועביד לקבלה אומנותא דעלמא ,בגין דכל מילין ועובדין דכל עלמין באוריתא אנון כן,
באוריתא כתיב בה בראשית ברא וכו' ,אסתכל בהאי מילה וברא את השמים ,לא רק אסתכלות כללית אסתכל
באוריתא וברא עלמא ,אלא אסתכל בהאי מילה וברא את השמים ,כתיב בה ויאמר אלקים יהי אור ,אסתכל בהאי
מילה וברא את האור ,וכן בכל מילה ומילה דכתיב בה דאוריתא אסתכל קודשא בריך הוא ,ועביד ההוא מילה ,ועל דא
כתיב ואהיה אצלו אמון ,כגונא דא כל עלמא אתברי.
עומק דברי חז"ל שהביא כאן הנפש החיים ,מה הענין שאוריתא צווחת "ואהיה אצלו אמון" מה צורך הצווחה
שהתורה תצווח? ,הרי התורה היא באמת היתה אצלו אמון מדוע היא צריכה לצווח את אותו דבר?
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ביאור הדברים :מה שהתורה צווחת ענינה שהרי בראשית מדריגת התורה חד עימו יתברך שמו ,נאצלו העולמות
ונבראו העולמות ,א"כ לכאורה מה שהתורה בראשיתה היא חד עם הבורא זה בראשית העליון ,אבל למעשה כאן
בהאי עלמא זה נעלם ,ע"ז בא דברי חז"ל שמביא הנפש החיים" ,אוריתא צווחת" איפה היא צווחת? כאן בהאי
עלמא ,היא "צווחת ואומרת אהיה אצלו אמון" ,עומק מה שהתורה צווחת ענינה הוא ,שלא יהיה מציאות שנראה
ברא עלמא ,ועכשיו יש מציאות של עלמא ,רק שקודם לכן היה אסתכל באוריתא ,שבשורש הוא אחד ,אלא השורש
של הארת התורה שהיתה קודם הבריאה שהיא היתה אחד ,עדין מאיר ומשום נובע הצווחת ,הצוויחה הזו הגדרתו
הוא ,שהעולם שנקרא עולם מלשון העלם ,לא יעלים את אמיתת הדבר כמות שהוא ,שבשורש האוריתא הוא
מציאות אחד.
ומי שיש לו לב טהור ויש לו אוזן שומעת ]אחד ממ"ח קניני תורה[ אז הוא שומע את צווחת התורה שצווחת ואהיה
אצלו אמון ,ואז כאשר הוא עוסק בד"ת הוא לא עוסק בד"ת רק באופן של ברא עלמא ,אלא הוא עוסק בד"ת באופן
שאסתכל באוריתא ,באופן שאהיה אצלו אמון ,ואז הגילוי שלו ,בעסקי תורה הוא התדבקות בבורא יתברך שמו,
צווחת התורה הקדושה היא הכוח שעדין זועק ואומר בכל יום ,ע"ז נאמר בעומק לשון חז"ל בכל יום ויום בת קול
יוצאת מהר סיני ,ואומרת ,אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה" ,ודאי שיש בזה פנים רבות מהו עלבונה של
תורה ,פשוטן של דברים שלא עוסקים בו כלל ,או שלא עוסקים בו כראוי ,אבל בדקות יותר ,לענין דידן מהי
עלבונה של תורה? מה שהאדם נעלם ממנו הצווחת ואהיה אצלו כאומן ,הוא רואה ד"ת רק כפשוטו כמו שהן!!!
אבל ככל שהלב טהור ויש אוזן שומעת יותר בגילוי ,אז המציאות של הצוויחה הזו עומדת בנפש ,וקול התורה
הקדושה מעורר את עומק מדריגת הנשמה ,של "קב"ה ואוריתא וישראל חד" ,זה לא ידיעה בעלמא ,זה תפיסת
מציאות החוש הפשוט של החיים.
זה העומק מה שמאריך כאן הנפש החיים לבאר ,שהתורה היתה קודם שנבראה העולם "ואהיה אצלו אמון",
והצוויחה הזו עדין עומדת באתגליא ,הצוויחה הזו היא הכוח שתובע מאיתנו ונותן לנו את האפשרות לעלות כסדר
בחזרה למדריגה ,שהתורה תתגלה אצלנו כחד עמו יתברך שמו.
ולכן כל התורה בכלל ,וכל העולמות כלליהם ופרטיהם וסידורם וכל עיניהם דיקא כולם כלולים ורמוזים בעשר
המאמרות דמעשה בראשית ,שזהו מאמר פיו יתברך שזה תורה שבע"פ ,וכמו שכתב רבינו הגדול הגאון החסיד
מוהר"א זצוק"ל בפירושו על הספרא דצניעותא בפרק ה' ,ועיין בזה בזהר בראשית מ"ז א .ולכן אמרו בזהר ,דאוריתא
היא נהירו דכל עלמין ,וחיותא וקיומא ושרשה דכלהון.
מדוע האוריתא היא שורש והחיות של הכל?
כל שאר דברים שיש בהם חיות ,כמו שיסביר מיד להלן הנפש החיים זה חיות פרטית ,אבל החיות של כל הבריאה
כולה ,היא מה שהקב"ה מקיים ומחיה את הכל ,זה החיות של הבריאה ,אין לך דבר בבריאה שמגלה ומברר שהחיות
של הכל זה מציאות הבורא יתברך שמו אלא רק התורה הקדושה "ולכן אמרו בזהר דאוריתא היא נהירו דכל עלמין
וחיותא וקיומא ושרשא דכלהון" "כי הוא צווחת ואומרת ואהיה אצלו אמון" כמו שנתבאר קודם שנברא העולם
שהיא חד עימו ,והיא עדין חד עימו ממש לעולם ,ואת זה היא צווחת ומגלה ,לא רק בשורש השורשים ,אלא "נהירו
דכל עלמין וחיותא וקיומא ושרשא דכלהון" ,שאפילו במדריגה השפילה ביותר גם שם מתגלה המציאות של הבורא
יתברך שמו.
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והענין כי העולמות הולכים על סדר ההשתלשלות וההדרגה ,שכל עולם היותר עליון וגבוה ,הוא נשמתו חיותו וקיומו
ואורו של העולם שתחתיו לבד] ,כדוגמת אב ובן שחיות הבן נמשכת מחיות האב שהוא קדם לו[ אמנם יתרון עולם
האצילות על ג' עולמות בריאה יצירה עשיה ,שהוא מתפשט ומאיר לכל הג' עולמות ]בריאה יצירה עשיה שתחתיו.
שבערך מסוים הם לבושים אליו ובטלים אליו[ עיין בעץ חיים שער פנימיות וחיצוניות דרוש ב' ,ושם ריש דרוש ח'
וריש דרוש י' ובשער דרושי אבי"ע פרק ז' ,ובשער השמות פרק א' ובשער קליפת נוגה פרק א' שכולו ]אצילות[
אלקות גמור ,כלומר שמי שנמצא באותה מדריגה החוש הפשוט זה מציאות הבורא יתברך שמו כמו שכתוב
בהקדמת התיקונים דעשר ספירות דאצילות מלכא בהון איהו וגרמיה חד בהון ,איהו וחיוהו חד בהון מה דלאו הכי
בעשר ספירות דבריאה ,דלאו אנון ואיהו חד לאו אנון וגרמיהון חד.
מ"מ העולה מתוך הדברים שהמציאות של הארה של הארת התורה הקדושה ,היא מאירה את המדריגה של חד את
המדריגה של האצילות שאצלו יתברך שמו ,ואפילו במדריגות השפלים ,כזו הארה אין בבריאה זולת הארת התורה
הקדושה ,וככל שהאדם דבק בתרה"ק לשמה ,לשמה דיקא ,אז הארת התורה הפנימית באמת מאירה אצלו ,אז הוא
חש ומרגיש את האצלו יתברך שמו ,ואת החד עימו כמו שנתבאר.
ולכן התורה הקדושה ,ששורשה העליון הנעלם הוא למעלה מעלה גם מאצילות קדשו יתברך כנ"ל ,וקודשא בריך
הוא ואוריתא כולה חד ,היא הנפש והחיות ונהירו ושרשא דעלמין כלהו.
זה החיות שהאדם צריך להגיע מכוח הארת התורה הקדושה.
הדברים ברורים מפורשים נוקבים מהי כל מציאות חיות התורה ,אדם יכול לידע שהתורה היא חיות כל העולם
כולו ,אבל את מהות הארה שמאירה בו אין לו ,אולי הוא יודע את דיני התורה ,ואשריו וטוב לו ,אבל לתכלית
הבריאה "שהיא הנפש והחיות ונהירו ושרשא דכלהו עלמין כלהו" "שקב"ה ואוריתא כולא חד" במדריגת הנפש,
לזה צריך לעסוק בתורה לשמה על מנת להגיע לאותו מכוון.
שכמו שבעת הבריאה בה נאצלו ונבראו כולם] ,ואז זה נאצל ונברא מאוריתא שהיתה חד עימו[ ,כן מאז היא נשמתם
וחיותם וקיומם על סדר מצבם ,ובלתי שפעת אורה בהם ,כל רגע ממש להאירם להחיותם ולקימם היו חוזרים כולם
לתהו ובהו ממש.
א"כ תמצית הדברים בקצרה עד למאוד ,החיבור האמיתי לתורה הקדושה ,הוא באופן שנושא נפשו עליה ,מתנתק
מן העולם ומתחבר עליה במעמקי הנפש ,ממקום של טהרה ,ממקום של קדושה ,ובאופן של לשמה ,על ידי כן
האדם זוכה לבקוע לאור התורה ,ואפילו שהוא נמצא בפועל בעולם העשיה ,עולם החומר ,גם שם הוא ירגיש אצלו
יתברך שמו ,וגם שם הוא יכיר וירגיש שהוא חד עימו ממש ,למי עמל בתורה בטהרה ,כפי הראוי ,זה הסוד הנורא,
שכל קיום העולם הוא מכוח אוריתא הקדושה ,כפי שהזכיר כאן הנפש החיים מדברי חז"ל ,שמכוח כך האדם יכול
להיות במקום השפל ביותר" ,ואציעה שאול" הוא יכול להימצא במקום השפל ביותר גם שם יש "והנך – גם שם הוא
נמצא אצלו יתברך שמו ויתר על כן הוא דבוק ונכלל עימו חד ממש "קב"ה ואוריתא וישראל חד".
זה החיות שהאדם צריך להגיע מכוח הארת התורה הקדושה.
הדברים ברורים מפורשים נוקבים מהי כל מציאות חיות התורה ,אדם יכול לידע שהתורה היא חיות כל העולם
כולו ,אבל את מהות הארה שמאירה בו אין לו ,אולי הוא יודע את דיני התורה ,ואשריו וטוב לו ,אבל לתכלית
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הבריאה "שהיא הנפש והחיות ונהירו ושרשא דכלהו עלמין כלהו" "שקב"ה ואוריתא כולא חד" במדריגת הנפש,
לזה צריך לעסוק בתורה לשמה על מנת להגיע לאותו מכוון.
שכמו שבעת הבריאה בה נאצלו ונבראו כולם] ,ואז זה נאצל ונברא מאוריתא שהיתה חד עימו[ ,כן מאז היא
נשמתם וחיותם וקיומם על סדר מצבם ,ובלתי שפעת אורה בהם ,כל רגע ממש להאירם להחיותם ולקימם היו
חוזרים כולם לתהו ובהו ממש.
א"כ תמצית הדברים בקצרה עד למאוד ,החיבור האמיתי לתורה הקדושה ,הוא באופן שנושא נפשו עליה ,מתנתק
מן העולם ומתחבר עליה במעמקי הנפש ,ממקום של טהרה ,ממקום של קדושה ,ובאופן של לשמה ,על ידי כן
האדם זוכה לבקוע לאור התורה ,ואפילו שהוא נמצא בפועל בעולם העשיה ,עולם החומר ,גם שם הוא ירגיש אצלו
יתברך שמו ,וגם שם הוא יכיר וירגיש שהוא חד עימו ממש ,למי עמל בתורה בטהרה ,כפי הראוי ,זה הסוד הנורא,
שכל קיום העולם הוא מכוח אוריתא הקדושה ,כפי שהזכיר כאן הנפש החיים מדברי חז"ל ,שמכוח כך האדם יכול
להיות במקום השפל ביותר" ,ואציעה שאול" הוא יכול להימצא במקום השפל ביותר גם שם יש "והנך – גם שם הוא
נמצא אצלו יתברך שמו ויתר על כן הוא דבוק ונכלל עימו חד ממש "קב"ה ואוריתא וישראל חד".

פרק יא'
35
ולזאת עיקר חיותם ואורם וקיומם של העולמות כולם על נכון  -כמו שהתבאר בסוף הפרק הקודם  -הוא רק
כשאנחנו  -עם ישראל  -עוסקים בה כראוי ,כי קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל כלא חד שכל אחד מישראל
שורש נשמתו העליונה מדובק ונאחז באות אחת מהתורה והיו לאחדים ממש.
בדברי חז"ל נאמר כידוע מאוד "שישים ריבוא אותיות בתורה" ,ולכל יחיד ויחיד מישראל יש אות אחת שהיא שרשו
באורייתא ,וזהו עומק עבודתו של האדם בעסק התורה ,עמל ועוד עמל ועוד עמל עד שהאדם מגיע אל אותה אות
בתורה שמשם שורש יניקתו.
כל זמן שלא הגיע האדם אל אותה אות שממנה שורש יניקתו  -ודאי שמקיים הוא מצות תלמוד תורה ,אבל  -אינו
מגיע לשורש העליון של נשמתו שהיא מדובקת שם באוריתא ,רק כאשר עמל האדם בתורה ,ועמל בה לשמה
ודוקא לשמה ,זוכה הוא להגיע לשרשו בפרטות באוריתא ,עליו נאמר בגמרא בקידושין כידוע "כי אם בתורת ה'
חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" בתחילה נקראת "תורת ה'" וכיון שעמל בה נקראת על שמו" ,אימתי נאמר,
בעומק" ,כיון שעמל בה נקראת על שמו" כשהגיע אל האות שלו בתורה אז נקראת התורה על שמו ,כי היא בעצם
האות ש"שייכת לו".
כל זמן שלא הגיע האדם אל האות שממנה שרשו ,אף אם עמל הוא בתורה ,עדיין לא נקראת התורה על שמו באופן
גמור  -כמובן שבערך מסוים ניתן כבר לקרא לתורה על שמו ,מחמת היותו מעין "אומן קונה בשבח כלי" כשמחדש
באורייתא וכדומה שמחמת כך יש לו שיכות באותו דבר ,אבל אימתי תהא הקריאה המוחלטת על שמו  -רק כאשר
האדם עמל ומגיע לחלקו שלו באורייתא.
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"יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו" דיליה ,אותו עולם
ששרשו ב"אות אחת מהתורה" שהיא האות שלו ,העולם שכאשר האדם עוסק בו הוא דבוק דרכו באוריתא ודבוק
בו יתברך שמו באופן השלם לפי שורש נשמתו.
זולת כך ההידבקות של האדם באורייתא אינה שלימה ,ולכן גם הדביקות בו יתברך שמו איננה שלימה" ,קודשא
בריך הוא ואורייתא וישראל חד הם"  -וכל זמן שאין האדם נוגע בשרשו באוריתא ודבוק בה ,גם הדביקות בבורא
יתברך שמו איננה שלימה וחסירה היא.
זהו עומק העמילות של האדם בעסקו בתורה ,אף שבתחילה אין עליו אלא חובה לעמול בתורה "כשור לעול
וכחמור למשא" ולהיות "מקיא חלב שינק משדי אמו" על יגיעת התורה  -כלומר "עמל" כפשוטו  -אבל לאחר מכן
עיקר העמל מתחיל כאשר מתברר אצל האדם מה חלקו בתורה ,וזה עומקה של נקודת העמל.
"הראשונים  -כלשון הגר"ח מוואלוזין באגרתו הידועה לנכדו  -לא נשתבחו אלא בסברא ישרה" ,א"כ כיצד יתכן
שנחלקו הראשונים מה היא אותה "סברה ישרה"? התשובה היא כאמור ,משום שכל אחד הגיע לחלקו שלו
באורייתא ,למקור שרשו היונק מהאות שלו בתורה ,משם ה"סברא ישרה" דיליה.
אדם שעמל ויגע לברר את הסברה הישרה ,זוכה לכך שה"סברא ישרה" דיליה נוגע בשרשו ב"האלוהים עשה את
האדם ישר" ומשם  -משרשו שלו ,מחלקו באורייתא  -יונק את ה"סברא ישרה" ודבוק הוא באורייתא בשלמות ועל
ידי כן דבוק הוא בו יתברך שמו.
ולכך אמרו בבראשית רבה פ"א שמחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר  -כלומר לכל נברא  -ולא בא לחלוק על מה
שאמרו שהתורה קדמה לכל דבר -
כביכול יש כאן סתירה ,מה קדם למה האם אורייתא קדמה לישראל או שישראל קדמו לאורייתא.
ודאי שההבנה הפשוטה היא שאורייתא קדמה לישראל ,והיא הממוצע בין ישראל לאביהם שבשמים ,היא הנקראת
"ברית" ,ובה כח ה"ברית בין ישראל לאביהם שבשמים".
אעפ"כ אומר הנפש החיים
כי הכל אחד בשרשן והיא היא
ישראל ואוריתא חד הם,
הרי שהתשובה לשאלה מה קדם למה ,היא "הכל אחד בשרשן והיא היא".
ביאור הדברים:
התורה הקדושה היא חכמתו יתברך שמו.
כונת חז"ל "שמחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר" אינה כדוגמת אדם המחשב מה לעשות ,שתחילת הדבר אינה
אלא במחשבה.
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חלוקה זו אינה שיכת בבורא יתברך שמו ,אצלו יתברך ,עצם ה"מחשבה"  -כביכול  -היא מציאותם של ישראל.
אצל אדם "סוף מעשה במחשבה תחילה" ,חושבים ואחר כך עושים.
אצל הבורא יתברך הפנים לגמרי שונות,
מחשבת הבורא יתברך שמו ,היא הנקראת "אורייתא"" ,אורייתא מחכמה נפקא" זהו גילוי חכמתו יתברך שמו.
ומחשבת הבורא יתברך שמו היא היא גופא נקראת "ישראל" -
זהו עמלו של כל אדם מישראל כסדר בחכמה הקדושה  -באוריתא  -לא כדבר שנמצא חוצה לו שרוצה לקנותו,
אלא עומק עבודתו של כל אחד מישראל הוא למצא בתוך התורה הקדושה את שרשו ,את עומק הוייתו ,ולגעת בו,
שהרי שרשו  -כשורש נשמתן של כל ישראל  -נמצא בתורה ,שהיא מחשבתו וגילוי חכמתו של הבורא יתברך שמו.
זה עומק הדבר שנאמר כאן ששורש נשמתן של ישראל הוא הוא המחשבה של הבורא ית"ש.
"מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר" ראשית הגדרת הדבר הוא ש"מחשבתן של ישראל" היא החכמה שבתורה,
ואדם שיגיע אל נקודת ה"ישראל" שבו ,יראה באמת שה"אוריתא וישראל חד הם" כי הוא חכמתו יתברך שמו,
וחכמתו יתברך שמו הוא גילוי תורתו.
א"כ בעומק  -כמו שנתבאר " -ישראל עלו במחשבה תחילה להיבראות" ה"מחשבה"  -מחשבתו יתברך שמו  -היא
עצם נשמתם של ישראל  -לא שהמחשבה הביאה לידי בריאתם של ישראל ,אלא עצם מחשבתו יתברך שמו ,היא
גופא נקראת "ישראל" ושם עומק מדרגתם.
מי שמגיע לאותו מקום ,לשורש נשמתם של ישראל ,הוא דבוק באורייתא ,משום ששם הוא גילוי חכמת התורה,
והוא דבוק בו יתברך שמו ,כמו שהוזכר לעיל בדברי הנפש החיים שהוא וחכמתו חד הם ,ו"חכמתו" זו היא
מציאותם של ישראל.
לכן "ישראל עלו במחשבה תחילה" ,ו"מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר" כי הם מציאות המחשבה ,בשונה
משאר כל הנבראים כולם ,שהם נבראים מכח המחשבה ,ואינם "המחשבה" עצמה.
וזהו שאמרו "מחשבתן של ישראל" " -מחשבתן" דייקא  -וכמו שאמרו  -יתר על כן ,לא רק שמחשבתן של ישראל
קדמה לכל דבר שזו עצם מציאות ה"מחשבה" של הקב"ה וכמו שנתבאר ,אלא אמרו " -ישראל עלה במחשבה" -
מהו הלשון "עלה במחשבה"  -רצה לומר ,ראשית המחשבה -
מהו "ראשית המחשבה" כפשוטו ,כאדם החושב מושכל ראשון ,התחלה של מחשבה ,ולאחר מכן עולה הבנה שונה
במחשבה שניה ,עד שמגיע לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא שהיא אחרית המחשבה .אבל הנפש החיים מעמיד
באופן שונה ,על יסוד דברי רבותינו המבוארים היטב.
רצה לומר ...סוד הרעותא עילאה  -הרצון העליון  -כמו שכתוב בזוהר הקדוש וירא קיח ע"ב דהא ישראל סליק
ברעותא דקודשא בריך הוא עד לא יברא עלמא.
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"עלה במחשבה" כלומר ,מה שנמצא מעל המחשבה ,ובלשון אחרת הנמצאת בדברי נפש החיים  -הוא שורש
המחשבה ,והיא היא שהרי אחרית העליון הוא ראשית התחתון.
מה היא ,אם כן" ,ראשית המחשבה"?
"ראשית המחשבה" הוא הרצון.
"רצונינו לעשות רצונך אלא שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות מעכב" ,כלשון הגמ' הידועה בברכות "רצונינו לעשות
רצונך"  -התורה נקראת "תורה" מלשון "הוראה" שהיא גילוי הרצון כמו שאומרים רבותינו ,ועומק מדרגת
ההתעסקות בדברי תורה ,אינה רק בהידבקות בה בקומת המחשבה - ,אף דודאי אנו צריכים להידבק במחשבתו
יתברך שמו ,בכח המחשבה דילן ,ובעומק נשמתן של ישראל היא עצם מחשבתו יתברך שמו כמו שנתבאר.
אלא יתר על כן ,היכן מתחיל שורש הדביקות באוריתא? במקום ה"הוראה" ,במקום גילוי הרצון העליון ,הרי דעיקר
נקודת הדביקות מתחלת בהידבקות הרצון דילן ברצונו יתברך שמו.
זה עומק מה ששיבחו חז"ל את הלומד על מנת לעשות ,ולהיפך במי שלומד  -ח"ו  -שלא על מנת לעשות ,משום
שהלומד על מנת לעשות מגלה בכך את עומק נקודת הרצון ,וכאן מונח עומק נקודת הדביקות.
דביקות באוריתא אינה מתחילה רק במחשבה ,אלא מתחילה מתחילת בנין הרצון ,אם אין את הגילוי של "רצונינו
לעשות רצונך" ,בהכרח שגם הגילוי של חכמתו יתברך שמו איננו שלם.
כל זמן שהשאור שבעיסה ושעבוד מלכויות מעכב מעלים ומסתיר את עומק נקודת הרצון ,אין ההתדבקות בחכמה
שלימה ,ומשום כך רואים רבים וטובים שעמלים בחכמת התורה ,אבל אינם מגיעים לדביקות השלימה בתורה ובו
יתברך שמו ,כל זה מחמת שבתחילת דביקותם מתחיל במחשבה ,ואיננו מתחיל ב"עלה במחשבה" ,ברעותא ,בעומק
טהרת הלב ,והרצון לעשות את רצונו יתברך שמו.
זהו שאומר הנפש החיים
והרעותא היא ראשית הכל ,אלהות גמור כביכול ,מעולמות אין סוף ,כנזכר שם בפרשת נח סה ע"א ,ופקודי רס"ח ע"ב,
אמר רבי שמעון ארמית וכו' דכד רעותא עילאה וכו' וכל אינון נהורין מרזא דמחשבה עלאה ולתתא ,כלהו אקרון אין
סוף .עיין שם היטב ובהגהות מהרח"ו ז"ל שם ובעץ חיים שער עיגולים ויושר ריש ענף ד ,ובשער ההשתלשלות ה'
ספירות ריש ענף ב.
התבאר בדברי הנפש החיים שעומק העבודה של הדביקות בתורה מתחיל בנקודת הרצון כמו שנתבאר.
אבל מוסיף הנפש החיים ואומר:
"והרעותא הוא ראשית הכל אלוקות גמור כביכול מעולמות אין סוף" ,ביאור דבריו ,כמו שמבואר בהרחבה עד
מאוד בדברי רבותינו ,ה"רצון" הוא לעולם טהור ולעולם קדוש ,לפיכך נקרא הוא לעולם במדרגת "אלוקות גמור
כביכול"  -זהו עומק הרצון שמתגלה מרצונו יתברך שמו .זהו "רצונינו לעשות רצוניך".
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"שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות מעכב" את מה הוא מעכב? ראשית  -כמובן  -את התגלות הרצון של "רצונינו
לעשות רצוניך" ,אבל בעומק יותר ,ישנם פנים נוספות של עיכוב ,העיכוב נוצר על ידי כך שה"שאור שבעיסה"
מראה לאדם כביכול יש לו רצונות אחרים ,שמעלימים את עומק הרצון ,את ה"רצונינו לעשות רצונך".
אבל אליבא דאמת  -כמו שמחודד עד מאוד בהרחבה גדולה בדברי רבותינו  -שאר כל הרצונות אינם רצונות
גמורים ,ואינם אלא הארה מהרצון השרשי ,הם מהמדמה של הרצון השרשי ,הם הענפים של הרצון השרשי ,אבל
רצון גמור אינו אלא אחד" .רצונינו לעשות רצוניך".
כל זמן שהאדם מרגיש שיש עוד רצונות זולת הרצון האמיתי ,בעומק הוא נמצא עדין בעלמא דדמיון  -שם יש גם
רצון אחר ,ואז דביקותו בתורה אינה מתחלת מקומת הרצון מה"עלה במחשבה" ,מה"כד סליק ברעותא" ,אלא
מקומת החכמה בלבד ,ואז ההתדבקות בתורה ובבורא יתברך שמו איננה שלימה.
כאשר האדם מבטל את רצונו "עשה רצונך כרצונו ...בטל רצונך מפני רצונו" ומתבטל רצונו לרצון הבורא יתברך,
אז הוא זוכה להגיע למקום הנכסף  -למקום בו מתחלת הדביקות בתורה מנקודת הרצון "לב טהור" ,ואז נאחז הוא
בשורש התורה בתחילתה ,כאן מגיע שלימות נקודת הדביקות.
כשבאים להעמיד בבירור את נקודת דברי הנפש החיים ,עולה בידינו -
מפני מה אין  -ברוב המקרים  -דביקות שלימה בתורה? מפני שיש עדיין גלויים והתראותם של רצונות אחרים,
רצונות שהם מעלמא דדמיון ואינם מעולם האמת ,כי בעולם האמת אין אלא רצון אחד "רצונינו לעשות רצוניך".
גם אם נראה ומורגש לאדם שהוא רוצה הרבה דברים מלבד קודשא בריך הוא וגילוי רצונו שבתורה ,זהו רצון
מהמדמה ,והרי הוא דומה לאדם החולם שרוצה דבר פלוני ,שכשיתעורר יכיר בעצמו שמעולם לא חשק באמת
לאותו דבר אלא שבמדמה שלו  -בלילה  -רוצה הוא את אותם דברים.
כך בעומק ,כל הרצונות שבני האדם רוצים ,אינם אלא במדמה ,ונראה להם מחמת כך שאכן רוצים הם את הדברים
הנחשקים ,ורצונות אלו גופא מעלימים מהם את רצונם השרשי :את "רצונינו לעשות רצוניך" ,את עומק
ההתדבקות בתורה "כד סליק ברעותא" ,אבל ככל שיעמול האדם בתורה הקדושה בטהרה ובקדושה ויתר על כן -
לשמה ,הוא יזכך ויטהר את עומק הרצונות שלו ,ויתקרב יותר ויותר לאותו מקום בו אין רצון אלא אחד "רצונינו
לעשות רצוניך" ,ואז מתחל שורש ההתדבקות שלו מנקודת הרצון.
שם חוזרת וניעורה מדרגת מתן תורה "רצונינו לראות את מלכינו" ,זו ההתדבקות השלימה בתורה ובו יתברך שמו.
כל זמן שיש שאר רצונות ,חסר בעומק הדביקות בתורה הקדושה ,כשנטהרים שאר הרצונות או אז הולך האדם
נוכח פני ה' ,מתדבק הוא ב"עלה במחשבה" ,מתדבק הוא דביקות שלימה בתורה ובבורא יתברך שמו.
36
ולכן אמרו בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית
התוה"ק נקראת ראשית משום שהיא הראשית שנאצלה ממנו יתברך שמו,
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וישראל נקראו ראשית משום שהם ראשית הנבראים ,אבל בעומק יותר ישראל נקראים ראשית כפי שנתבאר לעיל
משום שמצד שורש נשמתם ישראל עלו במחשבה להיבראות ,ולפיכך כל זמן שאדם דבוק בשורש ברצון העליון
ודבוק בראשית המחשבה ,תמידין כסידרן ,אז הוא דבוק באוריתא במדרגה הנקראת "ראשית".אבל אם הישראל לא
נמצא בראשית ה"רעותא"  -בראשית הרצון  -באיתגליא ,ולא נמצא בראשית המחשבה כסדר ,אף שוודאי מצד
שורש נשמתו הוא חלק מ"אוריתא" שנקראת "ראשית" ,והוא מאוחד עם ה"אוריתא" שנקראת "ראשית" ,אבל
באתגליא הוא לא נמצא שם.
רק כאשר האדם ,בנקודת עומק הרצון נמצא באתגליא ,והוא דבוק לעולם ב"ראשית המחשבה" ,אז דביקותו בתורה
נובעת מעומק נשמתו ,והוא ואוריתא חד הם.
)ולכך אמרו זכרונם לברכה "העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע ,הא למה הדבר דומה לרואה ספר תורה
שנשרף" שקדושת נשמת כל אחד מישראל ,היא היא קדושת ספר תורה ממש(
עומק דברי הנפש החים ביתר דיוק:
בספר תורה שנשרף ישנה את ההבחנה של גוילין נשרפין ,וישנה ההבחנה של אותיות פורחות באויר
כאשר האדם עומד על מת בשעת יציאת נשמה ,הרי שלגופן של ישראל ישנה את קדושת הגויל של ס"ת ,ולנשמתן
של ישראל ישנה את קדושת האותיות המאירות והמחכימות ,ובדקות  -פנימיות האור שנמצא בתוך האותיות,
ולפיכך כשנאמר בדברי הנפה"ח "שקדושת נשמת כל אחד מישראל היא היא קדושת ס"ת ממש" כלומר ,גופן של
ישראל היא קדושת הספר ,ונשמתן של ישראל היא קדושת האותיות ופנימיות האותיות.
וביחס לדברי הנפה"ח "שקדושת נשמת כל אחד מישראל" וכו' הכוונה היא לקדושת האותיות הנמצאים בספר
תורה ,היא קדושת ישראל.
ומכל מקום ,אימתי נאמר שקדושת כל אחד ואחד מישראל הינה כקדושת ספר תורה ,רק כאשר מקיים האדם
בעצמו "כתבם על לוח ליבך"
בשעה שדברי תורה כתובים באמת וחרותים על ליבו של אדם ,אז קדושת הספר תורה שלו נמצאת באיתגליא
אבל כאשר ד"ת אינם חקוקים על ליבו ,ולא נתקיים אצלו "כתבם על לוח ליבך" ,אף דבוודאי עדיין קיים שורש הדין
שהעומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע ,כי בהעלם זה מה שנמצא בתוך נשמת ישראל
אבל באתגליא לא תיראה קדושת נשמת ישראל שהיא כספר תורה ,אא"כ יקים האדם בעצמו "כתבם על לוח ליבך"
גם בספר תורה ישנה רמות שונות,
יש ספר תורה מהודר ,ויש ס"ת פחות מהודר ,יש גם ס"ת שנפסל,
לוחות ושברי לוחות מונחים בארון ,ואף ת"ח ששכח תלמודו חיבים בכבודו ,מכח ה"לוחות ושברי לוחות שמונחים
בארון"
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כך מי שלמד תורה במעי אמו אף אם תורתו נשכחה מכח בא מלאך ומלמדו הוא עדין דומה לספר תורה  -אבל
לאיזה ספר תורה ,לספר תורה שנמחק חלקו ,עדין יש כבוד למי שחלה ושכח תלמודו.
אבל מתי נמצא האדם בהבחנה של קדושת ס"ת "כמה טיפשאי אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא
רבה ,זהו רק כאשר נמצא האדם במדרגת "כתבם על לוח ליבך" שדברי תורה חקוקים על ליבו.
זוהי המדריגה השלימה של עסק התורה.
ולכן מעת הבריאה שהיתה התורה גנוזה עדין במקור שרשה הנעלם מכל עולמות עליונים ) -בשורש איסתכל
באוריתא ,קודם שברא עלמא(  -ומרחוק לבד האירה לכל העולמות להחיותם ולקימם ,ולא נשתלשלה עצמותה
ממש לזה העולם שיעסקו בה קבוצי מטה ,עדין היו העולמות רופפים ורותתים ולא היו על מכונם האמיתי ,וקראום
רבותינו ז"ל "שני אלפים תהו".
סוד דברי הנפה"ח כפי שנתבאר בהרחבה גדולה בדברי רבותינו ,בתמצית הדברים:
על אף שהאבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב למדו תורה וקימו תורה ,אבל מדרגת התורה שנתגלתה אצל
האבות הקדושים היתה באופן של "ומרחוק לבד האירה לכל העולמות להחיותם ולקימם" ,אבל בשעה שהקב"ה
נתן תורה לעמו ישראל אז נתקים "נשתלשלה עצמותה ממש לזה העולם שיעסוק בה קבוצי מטה"
כל מי שעוסק בתורה הקדושה ,הוא בודאי שיש לו שורש של הארה מהר סיני.
אבל חובה לדעת ולהבין באופן ברור -
תורה היתה קודם שנברא העולם ,והיתה במקום שרשה הנעלם מכל העולמות העליונים ,קודם שבאו האבות
הקדושים ,היתה הארה של תורה בזה העולם ,אבל בהעלם  -באיתכסיא
כשבאו האבות הקדושים ,אז נתקיים "ומרחוק לבד האירה לכל העולמות להחיותם ולקימם"
וכשעמדו ישראל על הר סיני וקיבלו את התורה נתקיים "נשתלשלה עצמותה ממש לזה העולם שיעסקו בה קבוצי
מטה"
אבל גם לאחר שניתנה תורה יש את שלושת השלבים שהוזכרו,
יש את השלב קודם האבות ,יש את השלב של האבות ,ויש את השלב של מתן תורה.
בוודאי שכל אחד ואחד מישראל שרגליו ורגלי אבותיו עמדו על הר סיני ,יש לו השרשה ב"נשתלשלה עצמותה
ממש לזה העולם שיעסקו בה קבוצי מטה"
אבל לא כל מי שעוסק בתורה באתגליא מאיר בו ההארה הזו של התורה .עמי הארץ גמורים מקבלים חיים ,מאותו
אור שהיה קודם שבאו האבות הקדושים ,משם הם עדין ממשיכים לקבל את הארת התורה ,ומעט הם מקבלים
מהארת האבות ומעט ממתן תורה.
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מי שלומד תורה ,אבל התורה נמצאת אצלו בשכל בלבד והיא לא בקעה ללבבו ,אז האור של התורה שלו הוא
באופן של "ומרחוק לבד האירה לכל העולמות להחיותם ולקימם" ומעט יש לו הארה מ"נשתלשלה עצמותה ממש
לזה העולם",
אבל מי שמקיים בדברי התורה שלומד "והשבות אל לבבך" ,ויתר על כן מקיים בעצמו אופן של "כתבם על לוח
ליבך" ודברי התורה חקוקים בלבבו באופן של "ותורתך בתוך מעי" אצלו מתקיים "נשתלשלה עצמותה ממש לזה
העולם" ,ועליו מתקיים "זכור יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב"" ,כל יום ויום יהיו בעיניך כאילו היום
קיבלתם מהר חורב" כמו שאמרו חז"ל
אבל לא כל מי שעוסק בתורה בהכרח שזה שורש ההתגלות
כאן מונח ההבדל העצום והנורא בין העוסקים בתורה
אילו שאינם עוסקים בתורה יש להם מעט חיות כמו קודם האבות ,או בזכות שנותנים פרקמטיא לת"ח ,נותנים
דורון לת"ח ,וכן על זה הדרך כמו שאומרת הגמ' בסוף מסכת כתובות
רוב אילו שעמלים בתורה ,מדרגת ההארה שהתורה מאירה להם ,היא במדרגת "ומרחוק לבד האירה לכל
העולמות" ,סו"ס רגליהם עמדו על הר סיני אז ודאי שהם מקבלים הארה מהר סיני ,אבל עיקר ההארה היא עדין רק
במדרגה של "ומרחוק לבד האירה לכל העולמות".
רק מי שמוסר נפשו על השגת הארת התורה באמת ,ודברי התורה בלועים בתוך מציאותו ,אז מתקיים בו באיתגליא
"נשתלשלה עצמותה ממש לזה העולם" ואז הוא הופך להיות דרופתקי דאוריתא ,והמציאות שלו הופכת להיות
גילוי של אוריתא ,והוא האדם שהדברי תורה אצלו הם במדרגת הר סיני ,עליו נתקיים "אדם יושב ושונה ,הקב"ה
יושב ושונה כנגדו" "קול גדול ולא יסף" " -ולא פסק" הנאמר בהר סיני שדברי התורה שופעים עליו תמיד לפי
עומק עסקו בתורה".
זהו עומק הבחירה של העמלים בתורה ,באיזה אופן תהא הארת התורה שישיגו.
מונח כאן הבדל עצום ,האם להיות מחוברים רק לעיקר מדרגת האבות ,או בעיקר לשורש נשמות ישראל שעמדו
על הר סיני וקיבלו את התורה כמו שנתבאר
ועל זה אומר הנפה"ח "עדין היו העולמות רופפים ורותתים"
כפשוטו הכוונה לדברי חז"ל הידועים "בהיבראם  -תלה הקב"ה מעשה בראשית במתן תורה" "יום השישי  -הכל
תלוי בשישה בסיון" והיו העולמות רופפים ורותתים,
אבל בעומק  -מפני מה היו העולמות רופפים ורותתים ,לא רק מצד התנאי וככל דבר שעומד על תנאי שקיומו אינו
גמור ,אבל בלשון אחרת והיינו הך ,כיון שהקיום של כל דבר הוא אוריתא ,אז אם התורה לא מאירה בו בשלימות
הוא עדין רופף ורותת ,אבל אם התורה מאירה בו בשלימות  -זהו קיומו.
איסתכל באוריתא וברא עלמא ,שיעור הקיום של העולם  -הוא כפי שיעור ההארה של "איסתכל באוריתא" שבו
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וכמידת "התורה שמשתלשלת עצמותה למטה ממש" כך היא מקימת שיצאו העולמות מבחינת "רופפים ורותתים"
ויהיו על מכונם האמיתי
"וקראום רבותינו ז"ל שני אלפים תהו"
"תוהו" כדברי רש"י ז"ל פירושו "שאדם תוהה על שיממון שבו"
אם התורה מאירה רק מרחוק אל העולם ,אז נראה שיש תורה בנגזי מרומים והיא מאירה משם אבל העולם כאן
עדיין חלל ,ועדין ריקם ,ואיננו מלא אלא במעט אילו שעוסקים בתורה
אבל מי שזוכה שאצלו מתגלה מדרגת התורה "נשתלשלה עצמותה למטה ממש" אז הוא אינו תוהה על שממון
שבה ,ומדוע? משום שהוא רואה ב"ברא עלמא ,את ה"איסתכל באוריתא"
הוא רואה את התורה הממלאה את כל העולם כולו
כל מה שהעולם נראה במבט החיצוני חלל ,זהו מחמת שרובם של בני העולם אינם בני ברית ,ואף רובם של נשמות
ישראל לא זכו בהכרח לקיים קלה כבחמורה ,ולכן העולם נראה שמם
אבל בעומק יותר העולם נראה שמם ,זהו משום ששורש העולם הוא איסתכל באוריתא וברא עלמא" ,ואם העולם
אינו מלא "איסתכל באוריתא ,אז "אדם תוהה על שיממון שבה"
מי שזוכה ומקבל תורה כמו שמשה קיבל תורה מהר סיני ,הוא ממלא את העולם כולו ,ומה הוא מגלה? לא שהוא
מגלה רק שיש מי שעוסק בתורה בבחירתו ויש מי שעדיין אינו עוסק בתורה אלא עומק הגילוי הוא שע"י כך
העולם יוצא מרופף ורותת וכאשר מכירים ויודעים שכל מציאות של כל דבר הוא מקוים מכח אוריתא ,אבל לא
מכח "מרחוק" אלא מכח הגילוי השלם של התורה בהאי עלמא ,אז מתגלה צורת הדבר באופן השלם שלו ,שכל
מציאות הבריאה ממולאת מאורה של תורה.
אף שיש רבים שאינם עוסקים בתורה ,אבל במבט של מי שזכה ל"נשתלשלה התורה למטה" ,נראה לעינו שהעולם
מלא מהמציאות שנקראת תורה,
ומי שרואה כך את מציאות הדברים ,אינו רואה לנגד עיניו אלא את מציאותה של התורה ,והנבראים אינם אלא
השתלשלות וגילוי של תורה ובעומק גילוי של מציאותו יתברך שמו.
מי שמביט כך על החיים ,אצלו הבריאה היא לא במצב של "תוהה על שיממון שבה"
מי שבא אל הבריאה עם "לית אתר פנוי מיניה" ,מי שבא אל הבריאה במבט של "כבודו מלא עולם" ,וכשמציאות
הבריאה במדרגת "נשתלשלה עצמותו למטה" ,אז אין כאן שום מציאות של חלל.
וכשבאים לצייר את הדברים בקומת נפשו של אדם ,אם אדם מרגיש בתוכו חלל ,ביאור הדבר שמציאותו יתברך
אינה ממלאה אצלו את הכל ,ביאור הדבר שה"אוריתא" אינה ממלאה אצלו את הכל
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כאשר האדם מרגיש חלל בקומת נפשו ,והוא מכוון את עצמו למקום האמיתי ,ומדבק את עצמו בעומק אוריתא
שנשתלשלה מטה מטה ,ומדבק את עצמו בקודשא בריך הוא ,אז הוא יוצא מתפיסת החלל שבנפש ,והוא מגלה את
ה"כבודו מלא עולם" "לית אתר פנוי מיניה" כלל.
37
"והיו תלויים ועומדים  -העולמות  -עד עת מתן תורה ,כידוע מאמרם ז"ל שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית אם
מקבלים ישראל את התורה מוטב ,ואם לאו וכו'  -אין העולם מתקיים  -וכן הוא בשמות רבה פמ"ז ,ודברים רבה סוף
פרשה ח ובריש התנחומא.
התבאר א"כ בדברי הנפה"ח בסמוך שקודם מתן תורה היו כל העולמות תלויים ועומדים  -רופפים ורותתים ,ולא
היה קיום גמור למציאות העולמות.
וזה היה עד זמן מתן תורה ,כי כל העולם כולו השתלשל מאוריתא "איסתכל באוריתא וברא עלמא".
ומה התועלת העולה מן הדברים ,ומן הידיעה שהעולם כולו נברא באופן כזה "שהתנה הקב"ה עם מעשה
בראשית"?
גדרי תנאים  -כפי שאומרת הגמ' בקידושין ,כידוע  -ילפינן מבני גד ומבני ראובן ,ואחד מגדרי התנאים הוא שצריך
שיהא תנאי קודם למעשה ,כלומר  -שהמעשה מעיקרא עומד ותלוי על התנאי והוא אינו מעשה גמור.
ולפיכך  -כל מציאות העולמות הנמצאים ,אין להם מציאות גמורה ומוחלטת ,אלא הם כל הזמן עומדים ותלויים,
הם היו עומדים ותלויים עד מתן תורה ,וכפי שיתבאר בדברי הנפש החיים מיד להלן  -הם עומדים ותלויים גם מעת
מתן תורה  -בכך שתלויים באם עוסקים ישראל בתורה אם לאו.
וא"כ כל מציאות העולמות שאנו נמצאים בתוכם כפי שאנחנו רואים ,הם לא מציאות גמורה ומוחלטת ,אלא היא
מציאות שעומדת כל הזמן ,האם הן או לאו ,האם לאו או הן ,וזה עומק כל המציאות שאנו נמצאים בתוכה.
ומה זה משנה אם תלויים ועומדים ,או שהם מקוימים ומוכרחים מכח התורה שנבראה בראשית? מונח כאן יסוד
עצום עד למאוד:
העולם נקרא "עולם" כפי שאומרים לנו רבותינו כידוע ,עולם מלשון העלם ,הוא מעלים את אמיתת הימצאו ,והוא
מעלים את מציאות ה"אוריתא" שמשם השתלשלה הבריאה.
על שם כן נקרא הוא "עולם"
אילו מציאות העולם היתה מציאות גמורה ומוחלטת ,מציאות שאינה מותנית אלא עומדת לאחר שנבראה
כמציאות לעצמה ,נמצא שההעלם שנמצא במציאות העולם היה העלם מוחלט ,או כמעט מוחלט ,של מציאות
הבורא ית"ש ,והעלם מוחלט או כמעט מוחלט של ה"אוריתא" שממנה נשתלשלה הבריאה.
ולפיכך הוא בחכמתו יתברך שמו חקק שיהא כל הזמן העולם תלוי במציאות ה"אוריתא" ומכיון שכך ,הרי שהעלמא
הוא לא מציאות גמורה.
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משום כך ההעלם שנמצא בעולם שמעלים על אמיתת המצאו ,ומעלים על שורש "אסתכל באוריתא" ,הוא אינו
העלם גמור.
כאן מונח היסוד העצום הנראה למי שלומד את הנפש החיים ,ובעיקר למי שמשיג ומרגיש את דברי הנפה"ח.
רוב רובם של בני האדם מטבע בריאתם ,שאינם משיגים את דברי הנפה"ח ,הרי שמתראה בעיניהם שיש עולם
גמור ,ולכן ההעלם שלהם מהבורא ,וההעלם שלהם מאמיתת התורה הקדושה ,הוא כמעט העלם מוחלט ,מפני
שנראה להם  -במדרגתם שלהם  -שהמציאות של העולם היא מציאות גמורה ,ולכן ההעלם הוא העלם גמור.
אבל כשהאדם זוכה להשכיל להבין ולהרגיש את עומק דברי חז"ל שנתבארו בדברי הנפש החיים ,אז הוא משכיל
ומבין ,שהמציאות של העולם שבו הוא נמצא אינה מציאות גמורה ,וכאשר הנפש חשה ,מרגשת ,ומכרת בכך
שהמציאות של העולם אינה מציאות גמורה אלא עומדת על תנאי ,וכל רגע יכול להפוך מהיה ללא היה ,הרי
שהמציאות של העולם אינה חוצצת אצלו באופן גמור.
ובהכרח שמי שמשיג את דברי הנפה"ח ,ומי שזוכה להרגיש אותם ,הרי שבהכרח המציאות של הבורא גלויה אצלו
בחוש ,ובהכרח שהדבקות שלו בתורה היא דביקות חזקה ועצומה וגלויה משום שהעולם שמעלים על אותו דבקות
היא לא מציאות גמורה ,והבורא הוא  -כביכול  -מציאות מוחלטת עבורו יותר ,ה"אוריתא" היא מציאות שניה,
ולעומת זאת ,העולם הוא מציאות העומדת על תנאי.
כל זמן שהאדם תופס שהעולם הוא מציאות גמורה ,אז הוא יכול להעלים  -כביכול  -על המציאות הגמורה של
הבורא ,על המציאותה גמורה של ה"אוריתא".
אבל כשהנפש מכרת משכלת ומרגשת כמו שנתבאר שהעולם אינו מציאות גמורה ,הרי שמול מציאות גמורה,
מציאות שאינה גמורה אינה יכולה ליצור מציאות של העלם גמור.
כמובן שדרגה זו גבוהה היא ,אבל היא חיי חוש למי שמשיג את דברי הנפה"ח.
כאשר האדם זוכה להגיע למדרגת "תורת חיים" אז הוא מכיר ומרגיש שהעולם הקיים המקיים שלו והחיות שלו
הינה מכח "אורייתא" ,והמציאות של העולם אינה מציאות גמורה כמו שהיתה קודם מתן תורה ,ואיננה חוצצת
חציצה גמורה ,ואינה מעלימה את מציאותו ית"ש ואת מציאותה של התורה הקדושה כמו שנתבאר.
וברבה שיר השירים "דימתיך רעיתי" רבנן אמרי ,רעיתי דעולמי  -פשוטו של מקרא זהו כביכול "רעיתי" של הקב"ה
עצמו ,ועל זה באים חז"ל ומלמדים אותנו ,רעיתי דעולמי  -שקיבלו תורתי ,שאילו לא קיבלו הייתי מחזיר את עולמי
לתהו ובוהו.
נמצא שמי הוא המקיים את העולם?
אמנם "איסתכל באוריתא וברא עלמא" מהאוריתא נברא העולם ,אבל ישראל המקבלים את התורה ,כח הנקיבה
המקבלת ,הם המעמידים את מציאות העולם ,אלמלא שקיבלו לא היתה מציאות של עולם ,שכן "הייתי מחזיר את
עולמי לתהו ובהו".
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דאמר ר"ח בשם ר"א כתיב "נמוגים ארץ וכל יושביה אנכי תכנתי עמודיה סלה" אילולי ישראל שעמדו על הר סיני כו',
ומי ביסס העולם" ,אנכי" וכו' בזכות "אנכי ה' אלוקיך" "תיכנתי עמודיה סלה".
א"כ עומק הדברים שנתבארו כאן בדברי חז"ל שכל מציאות העולמות איננה מציאות גמורה ,אדם שלא מקבל את
התורה באמת ,אצלו העולם נראה מציאות גמורה ,כי נראה לו שקיום העולם הוא גם ללא "אוריתא" ,אבל אדם
שמקבל על עצמו את התורה באופן של קבלת התורה בשלימות בכל יום ויום "זכור יום אשר עמדת לפני ה'
אלוהיך בחורב" ,וכח הקבלה של התורה שלו נמצא באתגליא ,אצלו מתגלה התנאי שהתנה הקב"ה עם העולם
אם כן ,גדר השיעור עד כמה האדם משיג שהעולם עומד על תנאי ,הוא כפי השיעור שאדם מקבל בכל יום קבלה
של "אוריתא" ,וככל שהאדם מקבל את התורה מעין מתן תורה ,מעין מעמד הר סיני ,אז מתגלה לו שהעולם קיים
על התורה ,וככל שח"ו להיפך חסר בקבלת התורה בכל יום ויום ,אז נראה לו לאדם שמציאות העולם עומדת
כמציאות גמורה לעצמה.
ומאז שנשתלשלה וירדה כביכול ממקור שרשה הנעלם לזה העולם כמאמרם ז"ל בא משה והורידה לארץ ,כל חיותם
וקיומם של כל העולמו ,הוא רק על ידי הבל פינו והגיונינו בה
נאמר כאן בדברי הנפה"ח ,שבכך שבא משה רבינו והוריד לארץ את מציאותה של ה"אוריתא" ,נאמר שמכח כך
שמשה רבינו הוריד את מציאות התורה לשאר העולמות ,מוכח בהכרח שאצלו מציאות העולמות וקיומם לא היה
קיום גמור אלא קיום על תנאי .ולכן הוא הקרוב ביותר לבורא ית"ש.
נאמר במשה "ואתה פה עמוד עימדי" ,הוא עומד לפניו יתברך שמו ,מפני שמדרגתו של משה רבינו שקיבל תורה
מסיני ובא משה והורידה לארץ ,אז אצל משה רבינו נתפס המציאות ,שכל קיום העולם ,אינו אלא מכח מציאות
"אוריתא".
ומכח כך נתברר אצלו שאין כלל עולם גמור ,וזה מציאותו של משה רבינו "מחציו ולמטה איש ,מחציו ולמעלה
אלוקים" כלומר שאצלו מציאותו של הבורא יתברך היתה בחוש ,מפני שמציאות העולם אצלו היתה שאינו אלא
רופף ורותת ,עומד על תנאי ,ואינו מעלים על מציאות הבורא ועל מציאות "אוריתא".
תורה נקראת על שמו של משה "זיכרו תורת משה עבדי" ,כי אצלו העולם אינו חוצץ על מציאות הבורא ועל
מציאות התורה.
לכן הוא יכול לעלות למעלה ולרדת למטה וחוזר חלילה ,כי אצל משה רבינו מציאות העולם אינה מציאות גמורה,
אלא עומדת על תנאי קיום התורה ,והואיל וב"אוריתא" מעלה ומטה שוים הם ,לפיכך אצלו גם בפועל של העולם
שוים הם.
ועל זה אומר הנפה"ח "שכל חיותם וקיומם של כל העולמות היא רק על ידי הבל פינו והגיונינו בה.,
הבל פינו " -ודיברת בם".
והגיונינו בה " -והגית בה יומם ולילה"
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ובעומק הבל פה שאדם אומר בדברי תורה ,זה עצם כח "אוריתא"  -תורה הכתובה והגיונינו בה -זה מה שהאדם
מחדש באוריתא
ושני חלקים ישנם בעסק התורה
ישנם את הדברים הכתובים ,בין אם זה תורה שבכתב בהדיא ,בין אם זה בתורה שבעל פה אבל מה שתלמיד מקבל
מרבו ,ויש את חלק האוריתא ,מה שאדם הוגה בדברי תורה ומכח כך הוא מחדש באוריתא
כח ה"אוריתא" מקיים את העולם בשתי פנים
הוא מקיים את העולם כפי שהיה קודם לכן ,וזה מכח דברי תורה שכבר היו קודם לכן ,והוא מקיים את העולם
באופן של "מחדש" שהעולם משתנה בכל רגע ורגע ,וזה מכח החידושים באוריתא שאנו עוסקים בה.
אילו הם שני שורשים בעסק התורה ,ומכוחם שני שורשים בקיום העולם
אדם שמחדש דברי תורה ודברי התורה אינם אמת ,ההשתלשלות שהוא גורם שתשתלשל מכח כך ,הינה
שהחידושים שיתחדשו בעולם הם חידושים שאינם אמיתיים ,ולדוגמא בעלמא מי שר"ל יש לו נפל ,יתכן  -בין
שאר הסיבות שמביאות לידי כך  -ששורש הנפל נובע מהחידושים באוריתא שלו שהם במדרגה של "נפל".
מפני שכל חידוש שנמצא בעולם אינו אלא חידושים מכח אוריתא.
ודאי שאם היה נגלה לעין האדם כיצד החידושים באוריתא מולידים את כל חידוש העולם ,היתה ניטלת מציאות
הבחירה ,וכל מציאות הבחירה תלויה בכך שאנו מאמינים בדברי חז"ל ,אבל לעין הרואה זה לא נגלה בפועל.
ובכל יום ויום  -כפי שמאריך הנפה"ח המציאות של ה"מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" הינה כפי
שורש החידושים דאוריתא שהאדם חידש.
ובעומק  -בעולם הבא ששם יהא הגילוי הגמור של "איסתכל באוריתא וברא עלמא" ,יהא שיעור חלקו של האדם
בעולם הבא ,כפי שיעור החידושים שחידש.
העולם הבא של האדם ,הוא ה"ברא עלמא" שנולד מהחידושים שלו ,ושם נראה זה בבירור.
בעולם הזה ,מקום ההעלם ,אין את מציאות הגילוי הגמור ,אבל בעלמא דאתי  -העולם הבא  -גלוי שהעולם הבא
נבנה בעיקרו מהתלמידי חכמים ,ועמי הארץ  -כפי שהוזכר לעיל דברי הגמ' בסוף כתובות  -מפני מה קזכין ,זהו
מפני מה שהם מתחברים לתלמיד חכם ,אבל לעתיד לבא ,עיקר הקיום באיתגליא זהו מכח התלמיד חכם ,ושיעור
העולם הבא שיש לכל יחיד ויחיד ,הוא כפי השיעור של החידוש ,וכפי השיעור שהוא חידש ,מתקיים ב"אוריתא"
שלו "איסתכל באוריתא וברא עלמא" ,ומקומו בעולם הבא הוא ה"ברא עלמא" שמשתלשל מעצם החידושים
שחידש.
וככל שהחידושים שלו מאירים יותר ,בהירים יותר ,וזכים יותר ,כך חלקו בעולם הבא הוא בהיר יותר ,ונהיר יותר,
כפי שורש ההשגה שלו ב"אוריתא".
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בעלמא דידן ה"איסתכל באוריתא וברא עלמא" נמצא באיתכסיא" ,כי הנה החשך יכסה ארץ" זה עולם הזה שדומה
לחושך כפי שאומרת הגמ',
אבל "ועלייך יזרח ה'" שיהא לעת"ל "אור חדש על ציון תאיר" אז יתגלה האור שבתורה .ובדקות ,המאור שבתורה,
ויתגלה כיצד חידושי התורה של כל יחיד ויחיד יצרו ארץ חדשה ושמים חדשים ,והם הם חלקו שלו לעולם הבא
לעתיד לבא.
38
והאמת בלתי שום ספק כלל ,שאם היה העולם כולו מקצהו ועד קצהו ,פנוי חס ושלום אף רגע אחד ממש מהעסק
וההתבוננות שלנו בתורה ,כרגע היו נחרבים כל העולמות עליונים ותחתונים ,והיו לאפס ותהו חס ושלום ,וכן שפעת
אורם ,או מיעוטו חס ושלום ,הכל רק כפי ענין ורוב עסקינו בה.
הוזכרו לעיל דברי חז"ל "בא משה והורידה לארץ" ומעת מתן תורה ,התורה הקדושה נשתלשלה כאן לעלמא דידן.
ונתבאר לעיל שקודם בריאת העולם היה רק את מציאות התורה ,וכשנברא העולם היתה התורה מאירה אבל באופן
של נעלמות ,האבות הקדושים המשיכו את הארתה באופן של "מרחוק נראה לי" ,ובא משה והורידה לארץ.
ומשעה שבא משה והורידה לארץ ,מלבד פשטות דברי חז"ל הידועים ש"תורה לאו בשמיים היא" ,יש במאמר זה
עומק נוסף -
והוא
"איסתכל באוריתא וברא עלמא" והסתכלות זו היתה של הבורא יתברך "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה
בראשית" ,והעולם התחדש בכל יום מכח ה"איסתכל באוריתא וברא עלמא".
אבל משעה שניתנה תורה לעם ישראל ,חידוש העולם של "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" שורשו
משני "איסתכל".
יש "איסתכל" שהוא ית"ש מסתכל ,ויש "איסתכל" שאנחנו מסתכלים בה בכל יום ,וזה נקרא "העסק וההתבוננות
שלנו בתורה"
קודם מתן תורה" ,המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" קאי רק על ה"איסתכל באוריתא" דידיה ,של
בורא העולם ומחדשו בכל יום.
מזמן מתן תורה ש"בא משה והורידה לארץ" ,ה"איסתכל באוריתא" מורכב מצירוף של עם ישראל וקודשא בריך
הוא
זהו  -בפנים אחד לפי סוגיא דידן  -העומק בכך שהתורה נקראת ברית בין ישראל לאביהם שבשמים ,ומהי הברית?
שבכל יום ויום ,שעה ושעה ,ובכל "רגע אחד ממש" כלשון הנפה"ח ,מחדש בטובו בכל יום תמיד בצירוף של כביכול
"איסתכל באוריתא" מצידו ,ו"העסק וההתבוננות שלנו בתורה" מצדינו.
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וא"כ נעשינו שותפים לקב"ה במעשה בראשית ,לא שותפות בעבר בלבד ,אלא שותפות בהווה ,בכל יום ,בכל שעה,
ובכל רגע ,ומכח "אוריתא" ,נעשתה שותפות גמורה בין ישראל לבינו יתברך שמו.
זהו מה שנאמר בלשון חז"ל הידוע "תלת קשרים מתקשרין דא בדא" ,קודשא בריך הוא ואוריתא וישראל ,ולערך
סוגיא דידן ,ההתקשרות של קודשא בריך הוא וישראל הוא ביחס לחידוש העולמות בכל יום ,מכח ה"אורייתא",
וכלפי זה חל עומק ההתקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא על ידי מציאות התורה.
ובאופן רחב יותר -
אילמא עוסקים בתורה העולם היה נחרב ,וכביכול ,אילמלא לא היה מתגלה בו יתברך ה"איסתכל באוריתא וברא
עלמא" בכל רגע ,הרי שהעולם יהא חרב.
והיות ומעת מתן תורה חידוש העולם נעשה ע"י צירוף מצידינו אליו יתברך שמו ,הרי שאם אחד הצדדים יפסיק
לרגע אחד ל"אסתכל באוריתא" ,הרי שבאותו רגע העולם בטל.
אף שהנפש החיים מעמיד כאן את הצד האחד באשר לעסק ישראל בתורה ,אבל בעומק ,הרי שבאופן מקביל עסק
הקב"ה בתורה ,ועסקנו בתורה גם יחד ,הם הם שמכחם יש קיום לעולם ,ואלמלא כביכול אחד מהם לא יעסוק
בתורה ,מיד יהא ביטול גמור למציאות העולם.
ובמבט דק יותר -
הרי כפי שהוזכר לעיל ,חידוש העולם ע"י ישראל אינו רק בכמות אלא גם באיכות ,ובשעה שיש ח"ו קטגוריא,
מלחמה ,בשונאיהם של תלמידי חכמים ,הכח שמתגלה אז זהו משום שר"ל יש שנאה בתוך עוסקי התורה ,ומשום
כך משתלשל עולם שיש בו פירודא ,שהרי כל מה שאנו רואים בעולם זה רק ההתגלות של עומק שיעור עסק
התורה שעוסקים בה ישראל.
הגם שאין אנו יודעים מה נמצא במוח של כל יחיד מעוסקי התורה ,ומה נמצא בלב של כל יחיד מעוסקי התורה,
הרי שמכח ה"עלמא" המתחדש ,אשר כפי שנתבאר ,מתגלה רק מכח עסקנו בתורה בצירוף לעסקו יתברך ,בבחינה
של "כל היושב ושונה קודשא בריך הוא יושב ושונה כנגדו" ,א"כ צורת חידוש העולמות המתגלה לנגד עינינו ,הוא
ה"איתגליא" של מה שנמצא בלבם של תלמידי החכמים העוסקים בתורה בעולם.
ברור ופשוט שאם כל תלמידי החכמים יעסקו בתורה לשמה בקדושה ובטהרה ,יהא ביאת משיח כי כל העולם יהא
קדוש וטהור.
לכשנדקדק בדברי הנפה"ח המתיחס "לעסק ולהתבוננות שלנו בתורה" ,הרי שהדברים מתחלקים ,יש את שיעור
העסק ויש את שיעור ההתבוננות בכמות ויש את שיעור ההתבוננות באיכות.
אלמלא היו עוסקים בתורה "כרגע היו נחרבים כל העולמות עליונים ותחתונים" חורבן העולמות נקרא בלשון חז"ל
"תהו" "היה בונה עולמות ומחריבן"  -ובעומק ה"מחריבן" התחדש משום שהקב"ה  -כביכול  -לרגע קט לא קיים
בעצמו "איסתכל באוריתא ,,ומיד חל בעולמות "ומחריבן" וזהו מה שאומר כאן הנפה"ח "והיו  ..תהו חס ושלום".
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אבל בעומק דבריו מונח כאן בהבלעה דבר נוסף
ישנה מדרגה "והיו לאפס" ויש מדרגה של "תהו"
"תהו"  -פירושו דבר קיים רק שמם ,כשם שבחורבן הדבר קיים אלא שחרב ,ובית שנחרב האבנים קיימים ,הקרקע
קימת ,אלא שהכל חרב
אבל "אפס" ענינו דבר בטל שאינו קיים ,שחוזר להעדרו,
כאן בעומק מתגלים שני אופנים בצורת קיום העולמות או להיפך ח"ו
כאשר עוסקים בתורה באופן נכון ,העולם מתקיים ,וכשלא עוסקים בתורה באופן נכון אלא באופן של פירודא,
נעשה "תהו" ,ואם הפירודא אינו שלם אלא למחצה לשליש ולרביע ,הרי שחלקו של העולם קיים וחלקו חרב ,כפי
שאנו רואים לנגד עינינו.
אבל אם אין עסק כלל בדברי תורה הרי שהבריאה תהפוך ל"אפס" ולא תהפוך ל"תהו".
אם יש עסק שאינו שלם הרי שנוצרת בריאה של "תהו" ,או כולה "תהו" או חלקה "תהו" וחלקה "תהו" אנו רואים
לנגד עינינו.
אבל אם אין עסק התורה כלל אז אין "איסתכל באוריתא וברא עלמא" בצירוף של קודשא בריך הוא וישראל גם יחד
כפי שנתחדד ,אז העולם אינו ,לא שהוא קיים כחרב קיים כמציאות שאינה מתוקנת ,אלא אינו קיים מעיקרא ,כי כל
הקיום מתחדש ממציאות עסק התורה של קדושא בריך הוא ודידן כמו שנתבאר.
לכן אומר הנפש החיים "וכן שפעת אורם ,או מיעוטו ח"ו" משום שזה לא רק שאילה בכמות ,אם העולם קיים או
לא ,אלא זה גם שאלה של איכות.
"שפעת אורם ,או מיעוטו" לא ביטולו ,אלא מיעוטו ח"ו" ,הכל רק כפי ענין ורוב עסקינו בה".
כלומר ,לפי שיעור העסק שאנו עוסקים בה ,ומהות צורת העסק ,כך שפע האור המגיע או מיעוטו.
ואם ח"ו לע עוסקים כלל ,חוזר העולם להיות מציאות של "אפס"
ובזה  -א"כ  -אנחנו שותפים גמורים בכל רגע ורגע אליו יתברך שמו ,ועל שם כן דורשת הגמ' בשבת קי"ד כידוע
"מאי בנאים ,אלו ת"ח שעוסקים בבנינו של עולם והיכן עוסקים תלמידי החכמים בבנינו של עולם? היות ובעצם
עסקם בתורה נבנה העולם בכל רגע ורגע ,ע"ש כן נקראים תלמידי החכמים "בנאים  -שעוסקים בבנינו של עולם".
לכן אנו מברכים עליה  -על התורה הקדושה " -וחיי עולם נטע בתוכינו"  -ומהו לשון של נטיעה  -כענין הנטיעה,
שנטיעתה כדי לעשות פרי  -להרבות טובה ,כן אם אנו מחזיקים בתורה הקדושה בכל כחנו כראוי ,אנו מנחילים חיי
עד ,וממשיכים משרשה הנעלם למעלה מכל העולמות ,תוספת קדושה וברכה ואור גדול בכל העולמות.
אומר הנפה"ח ,מטבע הברכה שאנו מברכים בכל יום "וחיי עולם נטע בתוכינו"
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מהו לשון של נטיעה  -יש בדבר כמה ביאורים.
ענינה של נטיעה הינה שהיא נמצאת בתוך הקרקע ,וזהו עומק דברי חז"ל "בא משה והורידה לארץ" עד איזה
שיעור הוא הוריד את התורה? לא רק על גבי הקרקע ,אלא כנטיעה שנמצאת בתוך הקרקע עצמה) ,וידועה הסוגיא
בריש פרק שני בבבא בתרא כמה מרחיקין את האילן  -מפני שרשיו(
א"כ ,ב"הורידה לארץ" מונח שהתורה הקדושה ירדה לא רק באופן של הנחה על גבי קרקע ,אלא כיסודות ונטיעה
שנמצאים בתוך הקרקע.
יתר על כן " -חיי עולם נטע בתוכינו"
בנטיעה ישנה בחינה נוספת ,בחינה של קביעות ,זה דרכה של נטיעה
וזהו הגמרא הידועה בשבת ל"א ,ששואלים את האדם כאשר הוא נכנס לדין "קבעת עיתים לתורה ,האם התורה היא
באופן של קביעות.
"עץ החיים" עליו נאמר  -בעומק " -וחיי עולם נטע בתוכינו" הוא נטוע בתוך הקרקע עצמה ,וזו דרגתו של מי
שמחזיק בעץ החיים.
ומוסיף הנפה"ח ביאור נוסף מהו ענינה של נטיעה -
"כענין הנטיעה שנטיעתה כדי לעשות פרי  -להרבות טובה"
אדם לא נוטע נטיעה לסרק  -אא"כ יש אילני סרק לצורך דבר אחר  -אבל עיקרה של נטיעה הוא לעשות פרי  -לא
כל האילנות ,ישנם אילנות שבאים להפריד בין חצר לחצר כחצבא וכדומה  -אבל עיקר האילנות "נטיעתה כדי
לעשות פרי"
ומהו הפרי?
בשעה שעוסקים בדברי תורה ,הרי  -כפי שהוזכר  -ישנם שני חלקים בקיום העולם ,יש את מה שהעולם ממשיך
כפי שהיה קודם לכן שזה מעצם כך שאדם קורא בתורה ,אבל החידוש בעולם נעשה רק מכח החידושים שלנו
באוריתא.
זהו כוונת הנפה"ח "כדי לעשות פרי  -להרבות טובה" ,לא רק להמשיך את מה שהיה קודם לכן ,אלא "להרבות
טובה" זהו לעשות תוספת במציאות הבריאה ,כל חידוש שאנו רואים בבריאה  -בא בהכרח ממה שאחד מיושבי
בית המדרש חידש חידוש.
ואם אנו רואים חידוש בעולם באופן שאינו מוצלח ,כלומר ,שבאוריתא לא התגלה החידוש באופן שלם ,ומשום כך
לא השתלשל למציאות העולם באופן שלם.
"כן אם אנו מחזיקים בתורה הקדושה בכל כוחינו כראוי"
מהי ההדגשה במקום זה "בכל כוחינו כראוי"
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משום שהאחיזה חייבת להיות באופן של נטיעה של דבר הקבוע ,ורק אם אכן מחזיקים אנו בתורה בכל כוחינו
כדבר הקבוע -
"אנו מנחילים חיי עד"
נטיעה שענינה דבר שתמיד יש בה מציאות של התחדשות ,ובפרט בדבר שגזעו מחליף ,כאן נעשה "אנו מנחילים
חיי עד"
יש שתי פנים כיצד דבקים בנצח נצחים -
יש מה שדבקים בו יתב"ש כי הוא היה הווה ויהיה ,זהו שלימות הדבקות,
ויש מה שדבקים בכח החידוש שבבריאה  -שהקב"ה מחדש בטובו בכל יום תמיד ,זהו גם כח נצחי שנקרא "עדי
עד"
זהו מה שנאמר כאן בדברי הנפה"ח "אנו מנחילים חיי עד" ,כלומר בהדבקותינו בכח החידוש המתמיד כדבר שאין
לו הפסק והוא תמיד מתחדש ,בזה אנו דבקים בו ית"ש שאין לו קץ ואין לו סוף ,ואין לו מציאות של גבול.
"וממשיכים משרשה הנעלם למעלה מכל העולמות ,תוספת קדושה וברכה ואור גדול בכל העולמות"
מריש דרגין עד למעלה ,עד מקום השפל של העולם דידן
ובעומק  -זה נקרא "קדושת ארץ ישראל" שאוירא דא"י מחכים ,אבל הקדושה אינה רק באוירא ,יש קדושה גם
בארץ ישראל ,ויש גם קדושה בעומק של ארץ ישראל ,וזהו מכח קדושת אוריתא "כי מציון תצא תורה ודבר השם
מירושלים"  -מארץ ישראל בכללות ,והתורה הקדושה בוקעת ויורדת עד מקום הארץ הגמור
כשאור התורה בשלימותו יבקע וירד עד מקום הארץ הגמור ,אז יתקיים בנו במהרה בימינו "יקיצו וירננו שוכני
עפר" "טל תחיה מחייהו"  -טל של תחית המתים שעתיד קודשא בריך הוא להוריד זה טל תורה שירד עד לארץ
כעת התורה הקדושה לא נתגלית מציאותה עדיין בתוך הארץ ,ולכן יש מציאות של מיתה ,של "עפר אתה ואל עפר
תשוב"
אבל כשאר נזכה שאור התורה יבקע במח ,בלב ,באיברים ,ובבשר הגמור ויתר על כן ירד עד מקום העפר המוחלט -
מקום הארץ  -אז מה שהשתא מתגלה כמקום של קבר ,כשלשם יגיע הארה של תורה -אז יתקיים בנו במהרה
בימינו "יקיצו וירננו שוכני עפר" "ואכל מעץ החיים וחי לעולם".
39
זהו שאמרו במשלי רבתא פרשה ב "מכל משמר נצור ליבך" שלא תברח מדברי תורה ,למה" ,כי ממנו תוצאות חיים",
ללמדך שמדברי תורה יוצאין חיים לעולם.
התבאר א"כ בדברי חז"ל" ,מכל משמר נצור ליבך"  -מהו המשמר? שלא תברח מדברי תורה ,וכל זאת למה? "כי
ממנו תוצאות חיים" ללמדך שמדברי תורה יוצאין חיים לעולם.
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ושתי פנים יש "לברוח מדברי תורה",
יש אדם שבורח מדברי תורה  -מהצד התחתון  -כי כל אדם נברא לעמלה של תורה ,וכאשר הוא בורח מאותו עמל
של תורה ,נחשב ל"בורח מדברי תורה".
אבל  -מהצד העליון  -הבריחה מהדברי תורה היא מחמת האור שנמצא בדברי תורה" ,תורה אור" ומחמת ריבוי
התורה ,וריבוי האור שנמצא בתורה ,יתכן שאדם יברח מדברי התורה.
ועל זה באו חז"ל ללמדינו "שלא תברח מדברי תורה" ,למה "כי ממנו תוצאות חיים" ללמדך שמדברי תורה יוצאין
חיים לעולם"  -ומכלל הן אתה שומע לאו ,כלומר ,שאם אין מציאות של דברי תורה ,אז אין חיים יוצאין לעולם.
וזהו העומק של ההגדרה שנמצאת לפעמים בדברי חז"ל" כבד ראש",
מה ענינו של "כבד ראש"?
"כבד ראש" ענינו ,שכאשר נמצא האדם במדרגה של "ראש" ,מדרגה של "ראשית" ואז הכח שממנו נברא העולם
ב"ראשית" " -איסתכל באורייתא וברא עלמא" ,מתגלה בכחות נפשו של אדם זה ,בבהירות ,ואז הוא מכיר שכל
מציאות הבריאה תלוייה בקומת האדם בעסקו בתורה ,אדם זה נמצא במדרגת  -מה שנקרא בלשון חז"ל " -כבד
ראש".
כלומר הכבידות שבראש היא מפני היות האדם מכיר שכל מציאות ה"ראשית" עומדת ותלוייה בכל עת" ,שמדברי
תורה יוצאין חיים לעולם" ,ועל מנת שיצא מדברי התורה חיים לעולם ,צריך שיהא עסק התורה דידן באופן
שנתבאר לעיל.
וזהו ה"כבד ראש" שמכחו האדם מקיים את דברי התורה ,ועוסק בדברי תורה.
ככל שמציאות ה"ראשית" שבאדם גלויה יותר ,והוא מכיר שה"ראשית" היא מתמדת ,לא עבר שהיה ,אלא הוא הווה
מתמיד של "איסתכל באוריתא וברא עלמא" ומחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ,אז הכח של ה"כבד
ראש" שלו נעשה גדול יותר.
וזהו "שמדברי תורה יוצאין חיים לעולם" "שלא תברח מדברי תורה"  -כי אם הוא בורח מהדברי תורה ,הוא בורח
מה"ראשית" ,הוא בורח מה"ראש" ,הוא בורח מהמדרגה הנקראת "כבד ראש" כמו שנתבאר.
וגם לבנות הנהרסות בתיקונים גדולים
כמו שנתבאר בדברי חז"ל "הקב"ה היה בונה עולמות ומחריבן" ,לאחר מכן חזר הבוי"ת וברא עולמות ,ולפ"ז מה
שנאמר "איסתכל באוריתא וברא עלמא" ,יש פעמיים "איסתכל באוריתא וברא עלמא" ,פעם אחת" ,איסתכל
באוריתא" ונברא העולם ,והעולם הזה נחרב ,כמו שהוזכר לעיל  -כי כביכול הקב"ה הפסיק לרגע קט את אותה
הסתכלות של "מחדש בטובו בכל יום תמיד" ,וחזר קודשא בריך הוא וברא את העולמות פעם נוספת ,ואילו הן
העולמות שנבראו ממה שחרב קודם לכן ,ועל זה נאמר "וגם לבנות הנהרסות בתיקונים גדולים".

 | 148ספר נפש החיים שער ד'

הסתכלותינו בתורה חוזרת ובונה את העולם החדש ,הסתכלותינו  -כמו שנתבאר  -בצירוף ל"איסתכל" של
הקב"ה ,על זה נאמר "לבנות הנהרסות בתיקונים גדולים" ,וביחס לאותו עולם שנאמר לגביו "ומחריבן" וחזר ובנאו,
נאמר "לבנות הנהרסות בתיקונים גדולים" ,בצירוף עסק התורה דידן ,עם עסקו של קודשא בריך הוא.
לקשר ולייחד ולהשלים העליונים עם התחתונים
ראשית העולמות כאשר הם נחרבים ,אז הם נעשים נפרדים זה מזה ,וכדוגמת בית אבנים שנחרב שכל אבן ואבן
עומדת לעצמה.
ראשית העבודה היא "לקשר".
זה מתגלה בעולם ,וזה מתגלה בנפשות ,והוא הנקרא "שנאת חינם".
"ולייחד"  -גם אחרי קישור של דברים ,עדיין כל אחד הוא מציאות לעצמה ,אלא שהקשר מחברם" ,ליחד"  -הם
הופכים להיות מאוחדים זה בזה ,ויתר על כן במדרגה של "יחיד".
"ולהשלים העליונים עם התחתונים - ,זה הכח לעשות שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה ,כמו שאומרים
חז"ל ,בראשית בריאת העולם ,עשה הקב"ה פשרה בכל יום ,לברא פעם מן העליונים ופעם מן התחתונים ,על מנת
שלא יהא קטגוריא במעשה בראשית.
והכח הזה נמצא מכח מדרגת "תורה" שדרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום ,והתורה כולה איקרי שלום ,ומכח כך
מתגלה "להשלים עליונים עם תחתונים".
ובעומק  -ברור הדבר  -בקומת אדם ,יש את העליונים שבו ,זהו "ראשו מגיע השמימה" ,והתחתונים שבו זהו רגליו
ש"מוצב ארצה".
אדם ,שצורת אדם שבו היא רק בבחינה של "רגליו ארצה" ,אבל ראשו לא מגיע השמימה ,אין אצלו השלמה של
עליונים עם התחתונים.
ולהיפך ,אדם שחי בדמיונו ,רק בבחינת "ראשו מגיע השמימה" ,אבל אין לו את הכח של "סולם מוצב ארצה" ,אין
אצלו את ההשלמה שהתחתונים ישלימו עם העליונים.
עסק בתורה הקדושה שמשתלשלת מעילא לתתא ,מריש דרגין עד אחרית דרגין ,מונח בו הכח להשלים עליונים
עם התחתונים.
אבל נשוב ונדגיש -
אימתי זוכה האדם שיהא לו הכח להשלים עליונים עם התחתונים ,רק באופן כזה שמדרגת קומתו שלו עצמו הינה
מריש דרגין עד אחרית דרגין" ,סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" ,ואצלו עסק התורה באמת משלימה
עליונים עם התחתונים.
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ולפי זה ברור שמה שהוזכר קודם "לקשר ולייחד"  -ענינם  -שכל זמן שהכח של הקישור והכח של הייחוד אינו
קיים אצל האדם עצמו בכחות נפשו שמקושרים ומיוחדים אהדדי ,הרי שעסקו בתורה  -על אף שודאי התורה היא
תורה שלימה  -אינו מגלה את המדרגה של "לקשר ולייחד ולהשלים העליונים עם התחתונים".
ככל שכח הקישור ,כח הייחוד ,כח "להשלים העליונים עם התחתונים"  -כמו שנתבאר לעיל  -מתגלה בקומתו של
האדם ,כך השיעור שמתקיים בעסק התורה שלו באמת "לקשר ולייחד ולהשלים העליונים עם התחתונים",
וכל העלמין שקילין ונהירין כחדא מתאחדים בשרשם.
כמאמרם ז"ל בפרק חלק "אמר רבי אלכסנדרי ,כל העוסק בתורה לשמה ,כאילו עושה שלום בפמליא של מעלה
ובפמליא של מטה ,שנאמר "או יחזק במעוזי יעשה שלום לי" כו' ,רב אמר כאילו בנה פלטרין של מעלה ופלטרין של
מטה שנאמר "ואשים דברי בפיך וכו' לנטוע שמים וליסוד ארץ".
נתבאר א"כ בדברי רבי אלכסנדרי כל העוסק בתורה לשמה ,כאילו עושה שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של
מטה.
מדוע זה נאמר דווקא על מי שעוסק בתורה לשמה?
הדבר ברור ופשוט,
מי שלא עוסק בתורה לשמה ,ועוסק שלא לשמה ,הוא עוסק לגרמיה,
ראובן עוסק לגרמיה  -לעצמו ,שמעון עוסק לגרמיה  -לעצמו ,אז הם נפרדים ,אם הם נפרדים זה מזה ,כיצד יעשו
שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה? אם מדרגת העוסק עצמו נבדלת מרעהו ,כיצד יעשה שלום בכל
הברייות כולם.
וכאן המקום לחזור ולחדד עוד פעם.
כל המעלות העליונות שנאמרו בתורה ,שיעור הארת התורה שתתגלה בהם ,היא לפי שיעור מדרגת העוסק בתורה,
ורק לפי שיעור זה תתגלה הארת התורה שהוא מאיר כאן בעולם.
אם יש אצלו מציאות של שנאת חינם ,ודאי שהוא אינו עושה שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה.
אבל אפילו אם אין לו את הפירוד הגמור של השנאה ,מכל מקום ,אם עדיין הוא עוסק בתורה הקדושה שלא לשמה,
 תורה שלא לשמה יסודה עלמא דפירודא ,ראובן חשיב לגרמיה ,שמעון חשיב לגרמיה ,וכן על זה הדרך ,הכח הזהאינו יכול ליצור מציאות של שלום.
דייקא נאמר בדברי רבי אלכסנדרי" ,כל העוסק בתורה לשמה כאילו עושה שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של
מטה.
אבל נחזור ונחדד עוד פעם
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כשלומדים את דברי חז"ל שהפליגו עד מאד במעלת העוסק בדברי תורה ,כל דבריהם אמת ,אבל על מנת שהאמת
הזו תתגלה מהכח לפועל ,האדם צריך להיות במדרגה הזו באמת ,שאז דברי התורה שלו פועלים את אותו דבר כי
הוא נמצא באותה מדרגה.
ובחזית "שוקיו עמודי שש" אלו תלמידי חכמים ,למה נמשלו לעמודים ,שהם עמודי עולם שנאמר "אם לא בריתי
יומם ולילה חקת שמים וארץ לא שמתי" כו' .ובמשלי רבתא "חכמות בנתה ביתה" כו' ,אמר הקדוש ברוך הוא ,אם זכה
האדם ולמד תורה וחכמה ,חשוב לפני כמו שברא שמים ,וכאילו העמיד כל העולם כולו ,ושם בפרק אשת חיל אמרו:
"אמר הקב"ה לישראל ,בני היו מתעסקין בתורה ביום ובלילה ,ומעלה אני עליכם כאילו אתם מעמידים את כל
העולם".
עולה כאן בדברי חז"ל בדקות:
ישנם שני כחות שמתגלים באדם שעוסק בתורה" ,חשוב לפני כמו שברא שמים" ,תורה בת השמים" ,וכאילו העמיד
כל העולם כולו" .מציאות העולם מורכבת  -לערכין דידן  -משני חלקים ,יש את עצם מציאות העולם ,ויש את
העמודים שעליהם העולם עומד.
על כמה עמודים עומד העולם ,זוהי סוגיא בחגיגה ועוד" ,חצבה עמודיה שבעה" או "ג' עמודים" או "עמוד אחד" -
צדיק יסוד עולם.
מכל מקום ,יש את מציאות העולם ,ויש את מה שעליו העולם עומד.
כאשר האדם עוסק בדברי תורה ,יש מדרגה שהוא בורא את העולמות" ,חשוב לפני כמו שברא שמים .,זהו מצד
עצם הבנין.
אבל יש את החלק השני" ,שוקיו עמודי שש"  -אלו תלמידי חכמים ,נמשלו לעמודים שהם עמודי עולם" ,שעליהם
עומד מציאות העולם" ,מעלה אני עליכם כאילו אתם מעמידים את כל העולם".
יש כאן  -א"כ  -שני חלקים:
חלק אחד זה עצם מציאות הבנין שבעולם ,וחלק שני שהוא קיום העמוד שבעולם ,שני סוגיות שנמצאים בעומק
העסק בתורה.
העסק של הבנין בדברי תורה ,על שמו נקראו תלמידי חכמים  -בונים ,שעוסקים בבנינו של עולם,
אבל יש כח שהם נקראים "עמודים" שהעמוד מעמיד את הכל.
עומק הדבר -
העמוד ,יורד לתוך מציאות הקרקע גופא ,הבית נמצא  -בעיקר  -על גבי מציאות הקרקע ,זהו מה שהוזכר לעיל
בהרחבה ,בהארה של התורה הקדושה של "בא משה והורידה לארץ"  -יש אופן  -על גבי הארץ ,זו מדריגה של בית,
ויש מדריגה שהתורה ירדה לתוך הארץ עצמה ,אלו הם שני החלקים שהוזכרו השתא.
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בית נמצא על גבי הארץ ,היסודות נמצאים בתוך מציאות הארץ.
מי שמדרגתו היא שהקדושה שלו יכולה להתפשט לתוך מציאות החומר הגמור עצמו ,הוא יכול להיות "עמוד"
שעליו עומד העולם.
מי שהכח של הקדושה שלו הוא רק חופף על גבי מציאות החומר אבל הוא לא בוקע לתוך מציאות הדבר ,הוא
מקים את העולם רק במדרגה שנקראת "בית".
אם כן ,כפי שיעור קדושת האדם והארת התורה שהוא מאיר - ,אם ההארה של התורה שלו נקייה עד החומר ולא
עד בכלל ,אצלו המדרגה רק שהוא "בונה בית" שנמצא על גבי הקרקע ,על גבי החומר ,על גבי העפר.
אבל מי שנמצא במדרגה שעליה אומרים חז"ל "ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין כנסכים" אכילתם כאכילת
מזבח ,כמו שהאריך הרמח"ל במסילת ישרים ,אצלו הקדושה בוקעת עד מציאותה חומר ,והרי הקדושה שלו יכולה
להיות במדרגה של "עמוד" שעליו העולם יכול לעמוד ,כי הקדושה שלו בוקעת גם לתוך מציאות החומר.
היסוד ברור -
כפי שיעור מדרגת האדם ,כך שיעור הקיום שהתורה שלו מקיימת את העולם.
ובערכין דידן ,אם הוא רק מגיע עד החומר ,אז התורה שלו בבחינת "בית"" ,חכמות בנתה ביתה" ,אבל אם זוכה יתר
על כן שקדושתו בוקעת אל תוך מציאות החומר ,עליו נאמר בעומק "שוקיו עמודי שש" אילו תלמידי חכמים
שנמשלו לעמודים שהם עמודי עולם" ,ובעומק יותר ,עליו נאמר "על מה העולם עומד על עמוד אחד צדיק יסוד
עולם".
40
ובזוהר בראשית מז ע"א ,כל מאן דאשתדל באוריתא בכל יומא ,יזכי למהוי ליה חולקא בעלמא דאתי ,ויתחשיב ליה
כאילו באני עלמין ,דהא באוריתא אתבני עלמא ואשתכלל ,הדא הוא דכתיב "ה' בחכמה יסד ארץ ,וגו' ,וכתיב "ואהיה
אצלו אמון" כו' .וכל דאשתדל בה שכלל עלמין וקיים ליה.
מבואר  -א"כ  -בדברי חז"ל שהביא הנפה"ח ,שכל מי שמשתדל באוריתא בכל יומא ,הוא זוכה שיהא לו חולקא
בעלמא דאתי  -חלק לעולם הבא.
וביאור הדבר שמי שמשתדל בתורה יש לו חלק לעולם הבא  -ראשית ,כפשוטו .התורה ,שרשה בעולם העליון והיא
משתלשלת ומתפשטת עד עלמא דידן כמו שהסביר הנפה"ח לעיל ,ולפיכך הצירוף של האדם לעולם הבא ,הוא
מכח ה"אוריתא" ,שהרי ה"אוריתא" נמצאת עכשיו גם כן ,במדרגת עולם הבא.
והאדם שנמצא עכשיו בעולם הזה ,כיצד יצרף את עצמו למציאות של עולם הבא ,על ידי התורה שנמצאת עכשיו
בעולם הבא ,הרי ש"מאן דאשתדל באוריתא בכל יומא ,יזכי למהוי ליה חולקא בעלמא דאתי" ,כי הוא מצרף את
עצמו ל"אוריתא" שעכשיו היא נמצאת במדרגת עולם הבא גם כן.
אבל יתר על כן,
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כמו שנאמר" ,אסתכל באוריתא וברא עלמא" שהקב"ה ברא את עולמו ,ונתבאר לעיל ,ועוד יתבאר להלן בסיעתא
דשמיא ,שמכאן ואילך ,מאז שניתנה תורה לעם ישראל ,הצירוף של "אסתכל באוריתא" דקודשא בריך הוא ,עם
צירוף של "אסתכל באוריתא" דידן ,מחדשים את העולם ,ובוראים את העולם.
ולפי זה  -העולם הבא שאדם זוכה לו ,גדרו וענינו ,שבמעשיו שלו כאן ,ובדקות יותר ,ב"אסתכל באוריתא" שהוא
מסתכל כאן ,בזה גופא הוא בורא את העולם הבא ,וזה חלקו לעולם הבא.
כלומר ,חלקו של אדם לעולם הבא ,אינו שכר בלבד על מה שהוא עשה בגדר "היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם",
אלא עומק דברי חז"ל "כל מאן דמשתדל באוריתא בכל יומא ,יזכי למהוי ליה חולקא לעלמא דאתי" ,כי במעשיו
שלו מתקיים "אסתכל באוריתא וברא עלמא" ,איזה "ברא עלמא"? יש שני חלקים ,יש חלק אחד של "ברא עלמא"
עלמא דידן ,שכבר נברא ,אלא שמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ,ובמעשי האדם ב"אשתדל באוריתא"
הוא מצטרף ל"אסתכל באוריתא" של קודשא בריך הוא בכל יומא ,ובורא עולמות בכל יום,
אבל אופן נוסף ועליון יותר ב"אסתכל באוריתא" ,הוא מי שמסתכל באוריתא לשמה הרי שבמעשיו שלו נאמר
"וברא עלמא" עליון יותר ,איזה עלמא הוא בורא? עלמא דאתי.
ובעומק ,מי שמסתכל באוריתא שלא לשמה ,איזה עלמא נברא ממעשיו? עלמא דידן שעיקרו שלא לשמה ,ומי
שמסתכל באוריתא לשמה ,איזה עלמא נברא ממעשיו? העולם הבא ,שכל מציאותו ,מציאות של "לשמה".
זה ,בעומק ,נקרא בלשון חז"ל "איזהו בן העולם הבא" ,בן עולם הבא ,כלומר מי שהוא בונה עולם הבא ,על שם כך
נקרא הוא "בן עולם הבא".
ובעומק  -א"כ  -העולם הבא שיש לכל יחיד ויחיד ,זה מה שהוא בונה מתוך עסק התורה לשמה.
מעין כך מבואר בדברי רבותינו שבית המקדש השלישי שעתיד להבנות במהרה בימינו ,הוא נבנה על ידי מעשיהם
של ישראל ,בית המקדש השלישי הוא מעין עולם הבא ,הוא הממוצע בין עולם הזה והעולם הבא .ובעומק ,כל
עולם הבא נבנה מה"אסתכל באוריתא" של מי שעוסק בה ,ועל ידי כן מתקיים בו "ברא עלמא" עולם הזה בשלא
לשמה ,ועולם הבא  -עלמא דאתי  -בלשמה.
ועל זה נאמר  -א"כ  -בדברי חז"ל "ויתחשב ליה כאילו בנה עלמין"  -שזה עלמא דאתי – "דהא באוריתא אתבני
עלמא ואשתכלל" זהו מה שבנה עלמין מעיקרא ועל ידינו זה אשתכלל כאן בעולם הזה  -זהו מלבד מה שיש מה
"שבנה עלמא" שהאדם בונה את העולם הבא בעסקו בתורה.
"הדא הוא דכתיב "ה' בחכמה יסד ארץ" וגו' וכתיב "ואהיה אצלו אמון" וכו' ,שמכח כך נברא העולם ,וכשם שהעולם
הזה נברא מכח אוריתא ,כך העולם הבא באופן קבוע נברא מכח עסק "אוריתא" של ישראל שעוסקים בה לשמה.
וכל דאשתדל בה שכלל עלמין וקיים ליה  -זה קאי על עלמא דידן,
ובאני עלמין  -חדשים ,זה קאי על עלמא דאתי.
ותא חזי ברוחא עביד קודשא בריך הוא עלמא ,וברוחא מתקיימא ,דא רוחא דאינון דלעאן באוריתא כו'.
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יש עולם המחשבה ,ויש עולם של דיבור ,ויש עולם של מעשה.
אוריתא חלוקה בשני חלוקות ,יש את חלק המחשבה מלשון "הגיון ליבי"" ,והגית בו יומם ולילה" ,וחלק שני מלשון
"בהגיגי תבער אש"  -חלק הדיבור.
ומכח צירוף של עסק באוריתא במחשבה  -ובחיצוניות יותר" ,אסתכל באוריתא"  -ומכח דיבור באוריתא,
משתלשל המדרגה השלישית שנקראת "עולם המעשה" ,שזהו "בורא עולמות"" ,ויאמר ויעש"" ,ויאמר ויעש".
א"כ בעומק מכח אוריתא שהיא מחשבה ודיבור ,משתלשל כח המעשה שהוא בנין העולמות.
זהו מה שנתבאר כאן בדברי חז"ל ,כח הדיבור זהו כח של רוחא" ,ברוחא עביד קודשא בריך הוא עלמא וברוחא
מתקיימא דא רוחא דאינון דלעאן באוריתא" ,ובהרחבה יותר ,ההשתלשלות היא מאלה שעוסקים במחשבה
באוריתא ,לדיבור באוריתא ,ומשניהם גם יחד למדרגת "בורא עולמות" ,שזהו כח המעשה ,ומכח כך מתחדש
מציאות העולמות.
ושם בפרשת וישב אחר שהאריך תחילה במעלתו הנוראה של האדם העוסק בתורה בעולם הזה ובעולם הבא  -כמו
שנתבאר שני המדרגות ,עסק של שלא לשמה ששייך לעולם הזה ,ועסק של לשמה ששייך לעולם הבא  -ועונשו
הגדול בשני העולמים כשמתרפה ממנו חס ושלום  -כמו שהוזכר לעיל ,קודם מתן תורה היו העולמות רופפים ,ומי
שמתרפה מדברי תורה מעמיד את העולמות "רופפין" מכח מה שהוא מתרפה  -סיים ואמר "בגין כך כולא קימא על
קיומא דאוריתא ,ועלמא לא אתקיים בקיומיה אלא באוריתא ,דאיהו קיומא דעלמין עילא ותתא ,דכתיב "אם לא
בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי".
התבאר  -אם כן  -בדברי חז"ל שכל מציאות קיום העולם "דאיהו קיומא דעלמין עילא ותתא" כח האוריתא מצרף
את העולם הזה עם העולם הבא .בתוך עלמא דידן מצרף שמים עם מציאות של ארץ.
ובעומק  -כל העליות כולם לא יתכנו אלא מכח אוריתא.
וכל זאת למה? כי שאר כל המדרגות כולם ,אין המדרגה נמצאת אלא רק במקום בה היא נמצאת ,רק האוריתא הוא
כח שנמצא מריש דרגין על סוף דרגין ,ולכן הוא מצרף עלמין עילאין ותתאין בבת אחת.
ובעומק  -שאר המדרגות כולם ,מה שמתגלים גם בשורש ומתגלים גם בהתפשטותם ,זה גופא גילוי מכח האוריתא.
אבל בעומק ,דיקא נאמר אצל יעקב אבינו בפרשה שקראנו "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" ,מי שנאמר
בו "איש תם יושב אהלים" אצלו מתגלה הכח שמלעילא לתתא ומתתא לעילא ,וזהו קיום העולמות.
לו יצויר שיהא קיום של מצוות ולא יהא קיום של תורה ,עלמא דידן יכול להתקיים ,אבל עולם הבא אין לו מציאות
של קיום.
מהו הכח שיכול לקיים גם עולם הבא וגם עולם הזה ,ומצרפן אהדדי באופן של "אם לא בריתי יומם ולילה" ,מצרף
יום ולילה ,מצרף שמים וארץ ,מצרף עולם הבא ועולם הזה ,זהו הכח שנקרא "תורה" ,בחינת "סולם מוצב ארצה
וראשו מגיע השמימה".
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בפרשת תרומה קסא ע"א אחר שהאריך בענין ,לבאר איך שבתורה נבראו כל העולמות ,אמר אחר זה" :כיון דאתברי
עלמא ,כל מלה ומלה לא הוה מתקיים ,עד דסליק ברעותא למברי אדם דיהוי משתדל באוריתא ,ובגיניה אתקיים
עלמא ,השתא כל מאן דאסתכל בה באוריתא ואשתדל בה ,כביכול הוא מקיים כל עלמא ,קודשא בריך הוא אסתכל
באוריתא וברא עלמא בר נש אסתכל באוריתא ומקיים עלמא ,אשתכח דעובדא וקיומא דכל עלמא אוריתא היא ,בגין
כך זכאה איהו בר נש דאשתדל באוריתא ,דהא איהו מקיים עלמא.
ידועים דברי חז"ל "הוי דומה לו מה הוא וכו' אף אתה וכו'" ,היכן שורש הקיום של "מה הוא אף אתה" ,כביכול נאמר
אצל הקב"ה אסתכל באוריתא וברא עלמא ,כך  -מצד העבודה דידן  -בר נש אסתכל באוריתא ומקיים עלמא.
ובעומק  -כלפי העולם הזה  -כמו שנתבאר  -נאמר בקדוש ברוך הוא איסתכל באוריתא וברא עלמא ,והבר נש
מצד "הוי דומה לו" נאמר בו "אסתכל באוריתא ומקיים עלמא ,וכלפי העולם שנברא ונבנה על ידי מעשינו ,בזה
כביכול "תאומתי  -לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני" ,כלשון חז"ל ,שאומר הקב"ה על כנסת ישראל.
אם כן ,מונח במעמקים של התורה עומק שורש הכח של "הוי דומה לו" ,מה הוא מסתכל אף אנחנו מסתכלים ,אבל
כשם שהסתכלותו ,כביכול ,היא בטהר ובקדושה ,כך צורת האדם השלם העוסק באוריתא ,צריכה שתהא בטהרה
ובקדושה" ,הוא קדוש ,הוא טהור ,משרתיו קדושים ,משרתיו טהורים".
אבל עומק עסק התורה  -כמו שנתבאר לעיל ,כאן הדברים מפורשים כמעט בדברי הנפה"ח  -מיסוד "הוה דומה לו"
מה הוא מסתכל אף אנחנו מסתכלים.
ובעומק ,זה לא רק "מה הוא אף אתה" שנאמר במעשים ,ונאמר במידות ,באוריתא זה כביכול ,שנינו  -עם ישראל,
הסתכלותו מצטרפת להסתכלות המקום ,ובזה נעשה האיחוד הגמור בין ישראל לאביהם שבשמים ,כביכול" ,שנים
שעוסקים בתורה" ,קודשא בריך הוא וישראל גם יחד" ,כל היושב ושונה ...קודשא בריך הוא יושב ושונה כנגדו" וע"י
כך נעשה הצירוף הגמור ,הצירוף המוחלט בין ישראל לאביהם שבשמים ,מה הוא מסתכל ,אף אנחנו זוכים להיות
מסתכלים ,אבל הסתכלות בבת אחת ,כשניים שיושבים ועוסקים בתורה ,כביכול.
ובפרשת ויקרא י"א סוף ע"ב "בגין דעלמא לא אתברי אלא בגין אוריתא וכל זמנא דישראל מתעסקי באוריתא עלמא
מתקיימא ,וכל זימנא דישראל מתבטלי מאוריתא ,מה כתיב" ,אם לא בריתי יומם ולילה וגו'".
כל מציאות קיום העולם לא נברא אלא באוריתא ,וכל הקיום של מציאות הדבר אינו אלא מכח אוריתא.
ובעומק  -כמו שנתבאר לעיל  -אין כוונת הדבר שהעולם קיים בזכות התורה ,אלא הוא נברא ב"אסתכל" ,והעולם
אינו אלא גילוי של ה"איסתכל".
והעולם נקרא "עולם" כי הוא מעלים על מציאותו יתברך ,והוא מעלים את הידיעה על מה הסתכל "אסתכל
באוריתא" ,וכאשר היה גילוי של מתן תורה שנפתחו כל הרקיעים ,אז היה גילוי ש"אין עוד מלבדו" ,וגילוי
שה"אסתכל באוריתא" הוא הגילוי של המציאות של כל מה שנמצא.
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עולם הבא הוא במדרגה כזו שיש את ה"אסתכל באוריתא וברא עלמא" ,אבל ה"עלמא" אינו אלא גילוי של קדושא
בריך הוא "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" ,ה"עלמא" אינו אלא גילוי של מציאות אוריתא שממלאה את הכל,
ועל זה נאמר "בגין דעלמא לא איתברי אלא בגין אוריתא" ,וכל קיומו הוא באוריתא.
ולכן אמרו בפרק מעלות התורה שכל העוסק בתורה לשמה  -דייקא לשמה ,כמו שנתבאר  -נקרא "ריע"  -ועל שם
מה נקרא ריע ,הוא מסתכל אף אנחנו מסתכלים ,אבל מסתכלים בבת אחת ,זהו הנקרא "ריע" מלשון ריעות,
שהדברים נעשים בבת אחת  -כי כביכול נעשה שותף ליוצר בראשית יתברך שמו  -אבל לא רק מצד ה"ברא עלמא"
נעשה שותף ,אלא נעשה שותף ב"איסתכל" של "ברא עלמא" וזה עומק ה"ריעות" של ישראל" ,פתחי לי אחותי
רעיתי  -תאומתי ,כמו שהוזכר ,אבל זהו ה"רעיתי" ,נקרא "ריע" ,כי כביכול מסתכלים יחד באוריתא ,וזה שורש בנין
העולם  -כיון שהוא המקיים עתה את כל העולמות בעסק תורתו ,ובלתי זה היו חוזרים כולם לתהו ובוהו  -כמו
שנתבאר לעיל  -וכמו שכתוב במדרש הנ"ל "דימיתיך רעיתי" רעיתי דעולמי שקיבלו תורתי.
א"כ מכח ה"רעיתי  -שקיבלו תורתי" "אסתכל" כלפי עולם הזה ,הוא ברא ואנחנו מקיימים ,והצירוף הוא
ב"איסתכל" מצידו  -בריאה ,ומצידינו  -קיום ,אבל כלפי העולם הבא ,שם נאמר כדברי הגמ' בבבא בתרא בהמוכר
את הספינה "עתידים צדיקים שיקראו על שם בוראם" שם זה לא שהוא איסתכל וברא ,ואנחנו ב"איסתכל" דקיום,
שם כביכול קודשא בריך הוא וישראל מסתכלים יחד באוריתא ,ובוראים ובונים את העולם הבא,
ומי שזוכה לכך הוא הוא הנקרא בלשון חז"ל "איזהו בן עולם הבא".

פרק יב'
41
וכל שכן חידושין אמיתים דאורייתא המתחדשין על ידי האדם ,אין ערוך לגודל נוראות נפלאות ענינם ופעולתם
למעלה.
כפי שנתבאר לעיל יש שני חלקים של האדם בעסק התורה ,יש מה שהאדם לומד דברי תורה ,משנן דברי תורה,
ויש מה שהאדם עוסק בדברי תורה ומחדש בדברי תורה.
עצם העסק בדברי תורה עצמם  -השינון בדברי תורה ,מקיים את העולם כפי שנתקיים עד השתא ,ובזה נעשה
האדם שותף לקב"ה שהקב"ה ברא את העולם והאדם מקיים את העולם.
אבל כאשר האדם עוסק באוריתא ,ומחדש "חידושין אמיתיים דאורייתא המתחדשין על ידי האדם" אז מונח כאן
כח של חידוש ,ובזה הוא מצטרף לקב"ה כשם שהוא יתברך שמו מחדש ,גם האדם נעשה מחדש ,וכביכול דבקים
יחד זה בזה לחדש שמים וארץ חדשים.
וזה העומק של היתרון של חידושי תורה.
העומק שבזה הוא שחידושי תורה הנם במדרגה גבוהה מעצם לימוד התורה ומעצם שינון של דברי התורה.
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כי מי שרק עוסק בדברי תורה ,ומשנן את דברי התורה ,ועדיין אינו מחדש ,הרי שהואיל ומצידו יתברך הוא מחדש
והאדם אינו אלא מקיים הרי שאין כאן דביקות שלימה ,על אף שבהעלם "מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה
בראשית" ,וגם זה הוא חידוש  -אבל באיתגליא הקב"ה מחדש והאדם מקיים.
אבל מי שמחדש חידושי תורה ,הרי שבחידושים אלו הוא דבק בו יתברך שמו שהוא מחדש עולמות ובורא עולמות,
ועל ידי כן הוא דבק בארץ החדשה והשמיים החדשים שיתגלו לעתיד לבא שהם המתגלים מכח חידושים אמיתיים
בתורה.
וכיצד האדם זוכה להגיע לחידושים אמיתיים בתורה?
בהגדרה החיצונית  -כמו שאומר הנפש החיים עצמו באיגרת הידועה לנכדו  -שהראשונים לא נשתבחו אלא
בסברא ישרה ,וככל שהאדם מחדד את שכלו ,וזוכה ל"האלוקים עשה את האדם ישר" בפנימיותו ,אז החידושים
שלו הם חידושים אמיתיים.
ככל שחס ושלום השכל רחוק מהישרות ,מ"האלוקים עשה את האדם ישר" מ"הראשונים לא נשתבחו אלא בסברא
ישרה" ,אז יש בחידושים שלו בחינת "עיקש ונפתול" והם אינם אמיתים.
אבל ככל שהשכל שלו ישר בחיצוניותו ,ובפנימיותו מתגלה אצלו ה"ישרי לב" ו"האלוקים עשה את האדם ישר" ,אז
דברי התורה שלו הם חידושים אמיתים.
ובעומק ,מי שעוסק שלא לשמה ,החידושים שלו  -בחלקם בודאי  -לא אמיתים ,אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה
וכשיש לו איזה ניצוץ של "לשמה" אז הוא זוכה לחידושים אמיתים.
אבל מי שעיקר עסקו בתורה הוא "לשמה" ,אף שתמיד יש איזה תערובת מסוימת ,אבל אם עיקר עסקו בתורה הוא
לשמה ,אז הוא נעשה כמעין המתגבר כנהר שאינו פוסק ,ומקור הנביעה שלו הם הדברי תורה בשרשם ,ושם הדברי
תורה הם בודאי אמיתים.
אלא שבדקות יתכן שמקור המעין שלו הוא טהור ונקי ,אבל פעמים ששכלו משתבש מחמת התערובת של ה"לא
לשמה" שעדיין נמצאת בו ,אז החידושים לא יוצאים לפועל באופן השלם ,ולכן  -כמו שאומרים רבותינו  -אפילו
גדולי עולם שייך בהם צד מסוים של "בא לכלל טעות" כמו שנאמר במשה רבינו וכדומה ,מחמת שבהלבשה של
הדבר הלבוש עדיין אינו זך ושלם ,אבל מקור המעיין שמשם הם יונקים את עצם הדברי תורה ,הוא נקי ,הוא זך,
הוא טהור ,ושם הוא זוכה להשיג את מקור החידושים האמיתיים בשרשם שמשתלשלים לעסק התורה של האדם.
לכן ,יש בני אדם שנולדו עם שכל ישר ומצד כך חידושי התורה שלהם יותר קרובים לאמת אבל זה נובע מהשכל
הישר הטבעי ,יש מי שזוכה שיש לו גם את ה"ישרי לב" ואז השכל מתערב עם הטהרה הפנימית ,ויתר על כן מקור
המעין  -ה"לשמה"  -משם מגיע חידושי התורה האמיתיים.
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כביכול  -מי שנאמר בו בלשון חז"ל " -כל היושב ושונה הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו" .כלומר ,כביכול ,הם
עוסקים באותו דבר ,אז כשם שחידושי התורה שלו יתברך שמו הם בודאי אמת ,גם ההארה הזו של הדברי אמת
משתלשלת אז לנשמתו ומשתלשלת לשכלו ,ובזה הוא מקיים "והגית בו יומם ולילה".
וזה מה שאומר הנפש החיים ,שמי שמחדש חידושי תורה "אין ערוך לגודל נוראות נפלאות ענינם ופעולתם
למעלה" כי הם יוצרים ארץ חדשה ושמים חדשים ,וזהו ה"אין ערוך".
שכל מלה ומלה פרטית המתחדשת מפי האדם " -ודיברת בם" כל דיבור ,כל מלה  -קודשא בריך הוא נשיק לה
ומעטר לה ,ונבנה ממנה עולם חדש בפני עצמו ,והן הן "השמים החדשים והארץ החדשה" שאמר הכתוב.
הרי נתבאר לעיל בדברי הנפש החיים ,שחידושין דאוריתא לא רק מקיימים את העולם ,אלא "נבנה ממנה עולם
חדש בפני עצמו והן הן השמים החדשים והארץ החדשה".
אבל מה שנאמר קודם לכן בדברי הנפש החיים ,שיסודו בדברי חז"ל כמו שהוא מביא מיד להלן "קודשא בריך הוא
נשיק לה" כלומר ,זהו המדריגה הנזכרת בלשון הגמרא  -הר"ן מביא את זה בריש נדרים אבל שרשו בדברי הגמרא
עצמה " -פה קדוש" "הבל פיהם של תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא מעולם".
וכאשר יש גילוי על ידי מי שקדושה וטהרה מתגלית בפיו ,אז דברי התורה שהוא מוציא בפיו ,עליהם נאמר,
בעומק" ,קודשא בריך הוא נשיק לה"" ,ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין" ,כפי טהרת הפה של האדם
ההוגה בתורה ,כך קדושת הדברי תורה שיוצאים בפיו ,וככל שקדושתם גדולה יותר ורבה יותר ,אז הקב"ה מנשק
את דברי התורה שהאדם אומר.
ובעומק ,מה שהקב"ה מנשק את דברי התורה ,זה ,כאשר האדם עוסק בדברי התורה מתוך מציאות של אהבת
התורה שהיא פנימיות מדרגת הנשיקה שגילויה עצמות מציאות האהבה ,אז ,כביכול ,גם מצידו יתברך שמו מתגלה
"נשיק לה".
אם אדם נמצא בשיעור שהוא "נושק לדברי תורה" ,לאו דווקא נושק בפיו לספר תורה  -ודאי שגם זה  -אבל
פנימיותו באופן של נשיקין ,של חיבור עמוק למציאות הדברי תורה ,אז גם הוא יתברך שמו ,כביכול ,נושק לאותם
דברי תורה שהאדם מוציא בפיו.
ויתר על כן "ומעטר לה".
 מעין מה שנאמר בגמ' בשבת בסוגיא דמתן תורה שבשעה שישראל קיבלו תורה מהר סיני ירדו מלאכי השרתועשו לכל ישראל לכל אחד שני כתרים ,זה לא כתר רק לישראל עצמו ,זה כתר לדברי תורה שהאדם עוסק בהם.
ואם הוא זוכה זה מתגלה באדם ,כלשון המשנה "כתר תורה עולה על כולם" ,מי שנמצא במדרגה שהוא נתעלה
לכתר תורה ,כלומר ,שהוא דבוק ב"ראשית" של הכל שהוא דברי התורה שהיא נמצאת מעל הכל ,ועל שם כן היא
נקראת "כתר" כדוגמת כתר שהוא ראשית הכל ונמצא מעל ראשו של מלך ,אם זו מדרגתו בדברי תורה ,אז בשעה
שהוא עוסק בדברי תורה באופן הזה ,נאמר על דברי התורה שלו ש"קודשא בריך הוא ...מעטר לה"  -הוא עושה לו
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עטרות ,הוא עושה כתר לאותם דברי תורה ,כי הדברי תורה הללו נמצאים במדרגה של כתר ,במדרגה של "מעטר
לה".
אבל  -כמו שהוזכר  -הני מילי דמדרגתו של האדם העוסק ,שאצלו באמת התורה היא ראשית הכל ,התורה היא
מעל הכל ורוכבת על הכל ,אם הוא במדרגה כזו ,אז אצלו התורה היא במדרגה של "כתר" ,ואז נאמר על דברי
התורה שלו נאמר ש"קודשא בריך הוא  ...מעטר לה".
כמו שכתוב בהקדמת הזוהר דף ד ע"ב ,רבי שמעון פתח "ואשים דברי בפיך" כמה אית ליה לבר נש לאשתדלא
באורייתא יממא וליליא " -והגית בו יומם ולילה" ,כלומר ,בלא הפסק ,לא ,רק ביום ,ולא ,רק בלילה .לא גם ביום וגם
בלילה ,אלא "תמיד" ,ואם הוא תמיד ,הוא ביום ובלילה  -בגין דקודשא בריך הוא ציית לקליהון דאינון דמתעסקי
באורייתא.
עד השתא נתבאר בדברי חז"ל ש"קודשא בריך הוא נשיק ומעטר לכל מלה זה עצם הדיבור ,כאן בדברי חז"ל
מתבאר דקות נוספת "בגין דקודשא בריך הוא ציית לקליהון דאינון דמתעסקי באוריתא" ,הוא שומע לקול מי
שמתעסק ,מה שנאמר אצל יעקב אבינו "הקול קול יעקב".
יש את עצם הדיבור ,כמו שכתוב מיד להלן בדברי חז"ל  -ובכל מלה דאתחדש באוריתא על ידה דההוא דאשתדל
באוריתא עביד רקיעא חדא.
זה מדין ה"מלה" שבדבר ,אבל יש את המדרגה של ה"קול" ,כפי שנאמר בראש השנה "לשמוע קול שופר" ,במדריגה
של עסק התורה תדיר שנאמר "והגית בו יומם ולילה"" ,והגית" באיזה מדרגה ,במדרגה של "הקול קול יעקב".
ועומק הדבר,
כאשר תינוק נמצא בתחילת ימיו שהוא אינו יודע לדבר כל מה שהוא יכול לעשות זה להשמיע את קולו.
הרי זה גופא הדין של תקיעת שופר של ראש השנה שאומרת הגמרא "גנוחי גנח ילולי יליל" זה קול של בכי ,זה קול
שנמצא לפני מדרגת הדיבור ,ובשעה שהאדם נמצא "כגמול עלי אמו" ,כקטן ,במדרגה של תמימות גמורה "תמים
תהיה עם ה' אלוקיך" אז הוא עדיין נמצא במדרגה של "קול" שלא באה למדרגה של דיבור.
כאשר האדם עוסק בדברי תורה ,ישנם שני חלקים בעסק של דברי התורה.
"תורת ה' תמימה משיבת נפש".
ויש מה שנאמר "והגית בו יומם ולילה" "הגיון ליבי" בהגיון של הגיגי הלב והדיבור.
אבל המדרגה של דברי תורה שנאמר בה "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" ,ככל שהאדם תמים יותר ,אז הוא מצטרף
למדרגת התורה שנאמר בה "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" ,ואז הוא חוזר למדרגה שלפני הדיבור ,למדרגה של
ה"קול"" ,לשמוע קול שופר"" ,גנוחי גנח ילולי יליל" ,כח של תינוק של "כגמול עלי אמו" ,משם הוא מתחבר
למדרגה של דברי תורה.
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מלבד החיבור הזה לדברי תורה ,צריך כח של הגיון השכל ,הגיון הלב ,דיבור של פה ,אבל המעמקים של חיבור
האדם לדברי תורה הוא כפי שיעור עומק התמימות שנמצא באדם.
מי שנמצא במדרגה של תמימות שלמה הוא זה שיכול להדבק במדרגה שנאמר בה "תמים תהיה עם ה' אלוקיך",
ועליו ,בעומק ,נאמר "בגין דקודשא בריך הוא ציית לקליהון דאינון דמתעסקי באורייתא" " -אינון דמתעסקי
באוריתא" זה הקול הפנימי של האדם שנמצא עדיין לפני הדיבור ,שהוא נמצא במקום שאין דעת ,שהוא עדיין אינו
יכול לדבר ,שם נמצא המעמקים של התמימות.
ודאי שכסדר  -כמו שאומרת הגמרא בסוטה ועוד " -אני חכמה שכנתי ערמה" כיון שהאדם עוסק בדברי תורה אז
מתווסף לו מציאות של ערמומיות ,אבל הני מילי  -כמו שנאמר אצל יעקב אבינו מחד "איש תם" ,ומאידך "אחיו
אני ברמאות"  -אז החיצוניות היא כח הפלפול "אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומר ...צדיקים ילכו בם ופושעים
יכשלו בם"  -כמו שדורשת הגמרא בבבא בתרא  -להבין את דברי הרמאות של הרשעים ,אבל הפנימיות של האדם
ככל שהוא מחובר למעמקי התמימות ,כך החיבור שלו אליו יתברך שמו ,וכשהוא במדרגת "תמים תהיה" אזי הוא
"עם ה' אלוקיך" ,ואז הוא זוכה להצטרף ל"תורת ה' תמימה משיבת נפש".
בחיצוניות נראה לאדם שככל שהוא בעל שכל גדול יותר ,מחושבן יותר ,מפולפל יותר ,יש לו יותר חיבור לתורה -
זה אמת ,אבל זה צד אחד של המטבע.
הצד הפנימי ,חידושין דאוריתא אמיתיים מכח "האלוקים עשה את האדם ישר".
הישרות נמצאת בפנימיותה במקום התמימות שבנפש ,ושם החיבור של האדם לתורה בתרי פנים ,בחיצוניות -
עומק כח החשבון ,פלפול ,הבנה ,וכו' ,ובפנימיותו הוא דבוק ב"תורת ה' תמימה משיבת נפש".
הוא דבוק ב"תמים תהיה" אזי "עם ה' אלוקיך".
42
ובכל מלה דאתחדש באוריתא ,על ידא דההוא דאשתדל באוריתא עביד רקיעא חדא ,תנן בההוא שעתה דמלה
דאורייתא אתחדש מפומיה דבר נש ,ההיא מלה סלקה ואתעתדת קמיה דקודשא בריך הוא ,וקודשא בריך הוא נטיל
לההוא מלה ונשיק לה ועטר לה בשבעין עטרין גליפין ומחקקן .ומלה דחכמתא דאתחדשא סלקה ויתבא על רישא
וכו' וטסא מתמן ושטאת בשבעין אלף עלמין וסליקת לגביה עתיק יומין וכו' וההיא מלה סתימא דחכמתא
דאתחדשת הכא כד סלקה אתחברת באינון מילין דעתיק יומין וסלקא ונחתא בהדייהו ועלת בתמניסר עלמין גניזין
דעין לא ראתה וכו' נפקין מתמן שאטן ואתיין מליאן ושלימן ואתעתדו קמיה דעתיק יומין ,בההיא שעתא ארח עתיק
יומין בההיא מלה וניחא קמיה מכלא נטיל לההיא מלה ואעטר לה בש"ע אלף עטרין ההיא מלה טסת וסלקא
ואתעבידת רקיעא חדא.
ביאור הדברים:
נתבאר לעיל שיש שני חלקים בעסק התורה ,יש חלק אחד של עסק התורה שבו האדם לומד דברי תורה ובזה הוא
מקיים את העולם ,יש חלק שני של דברי תורה כאשר האדם מחדש בדברי תורה ,ואז מתקיים בו שכשם שהוא
יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ,כך הוא  -האדם המחדש באוריתא  -מחדש מעשה בראשית.
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וכביכול ,כמו שהוא יתברך שמו מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ,וראשית החידוש הוא "בראשית ברא
אלוקים את השמים ואת הארץ" ,כך האדם המחדש באוריתא ,הוא  -כביכול  -בורא שמים חדשים וארץ חדשה,
הוא בורא שמים חדשים ,כמו שבורא עולם ברא את השמים ,והוא בורא ארץ חדשה כמו שבורא עולם ברא ארץ.
איזה דברי תורה שהאדם מחדש בוראים שמים ,ואיזה דברי תורה שהאדם מחדש בוראים ארץ?
זה עומק דברי חז"ל שמביא כאן הנפש החיים בהרחבה.
דברי תורה שהאדם עוסק בהם במדריגת עמל כפי כוחותיו ,הוא בורא ארץ ,משום שזוהי המדרגה שלו ,וזו היא
מדרגת "ארץ".
אבל כאשר האדם עוסק בדברי תורה במדרגת "ממית עצמו עליה" ,מוסר נפשו על התורה ,מסירות הנפש הזו
בוראת שמים חדשים.
"ארץ"  -זו המדרגה שבה האדם נמצא ,עליה הוא דורך ,שם מקומו ,שם מדרגתו.
"שמים"  -זה מה שנמצא למעלה מקומת האדם" ,סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה"" ,שמימה" זה המקום
העליון שלמעלה מקומת אדם.
כאשר האדם עוסק בדברי תורה כפי כוחותיו ,הוא לא יכול לברוא שמים ,כי המדרגה של הדברי תורה שהוא עוסק
בהם ,היא מדרגת "ארץ" ,והוא בורא ארץ חדשה.
אבל כאשר האדם עוסק בדברי תורה ומוסר נפשו עליהם ,הוא בוקע אז ל"ראשו מגיע השמימה" שלמעלה מקומת
אדם ,הוא מגיע ל"ראשית" העליונה ,ושם הדברי תורה בוראים שמים חדשים .כאשר האדם מחדש בדברי תורה
באופן העליון" ,ההוא מילה"  -כלשון חז"ל שהובא כאן  -היא עולה לעתיק יומין ,וכמו שמבואר ביאור הדברים
בדברי רבותינו" ,עתיק יומין" זה הכח שמעתיק " -ויעתק משם אהלו" ,הוא מעתיק את הדברים ממקום אחד
ומעלה אותם למקום אחר ,הוא מעלה אותם ממדרגת ארץ למדרגת שמים.
אבל מי זוכה שדברי התורה שלו יעלו למדרגת ה"עתיק יומין" שנתבארה כאן בדברי חז"ל ,מי שעוסק בדברי תורה
במסירות נפש ,ואז הוא נעתק ממדרגתו שלו ועולה לעילא ,אז דברי התורה שלו עולים למדרגה הנקראת "עתיק
יומין".
רק מי שמקיים בו עצמו דבר זה ,שנעתק ממדרגתו למדרגה עליונה ,זוכה לכך שגם דברי תורתו עולים באותו אופן.
אור התורה במדרגה זו מתגלה – במעגל השנה – במיוחד בימי החנוכה.
שכן גזירת יון היתה להשכיחם תורתיך ,וכאשר היתה מלחמה ,והמלחמה הרי היתה במסירות נפש רבים ביד
מעטים ,לפיכך כאשר ניצחו בית חשמונאי ,התגלתה מדרגה של דברי תורה שנובעים ממסירות נפש ,ומהם נברא
שמים חדשים.
זו המדרגה של ימי החנוכה ,דברי תורה שעולים ל"עתיק יומין".
זה דברי תורה שבוקעים ועולים למדרגת מסירות נפש ,לעילא ,למקור העליון.
זה עומק "פך השמן הטהור שנמצא חתום בחותמו של כהן גדול" ,דברי התורה שעליהם נאמר כאן בדברי הנפש
החיים "מילה סתימא דחכמתא דאתחדשת הכא" זה "שמן חתום בחותמו של כהן גדול".
"מילה סתימא דחכמתא" זה עומק דברי התורה מתגלים ,אבל למי הם מתגלים? למי שעמל במסירות נפש לו יש
גילוי חדש של דברי תורה.
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מי שלומד דברי תורה מקים את העולם ,מי שמחדש דברי תורה לפי מדרגתו בורא ארץ חדשה ,אבל מי שעמל
בתורה במסירות נפש הוא בורא שמים חדשים והדברים שלו עולים קמיה עתיק יומין.
זה מה שנאמר כאן בהרחבה בדברי חז"ל ונתבאר בקצרה.
"ושטאת בשבעין אלף עלמין" זה עולה מה"יומין" דמעשה בראשית שזה הבריאה ,נעתק משם ועולה למעלה.
והסיפא של דברי חז"ל שמביא כאן הנפש החיים זו היא מדרגת "ארץ חדשה" שנוצרת ממי שעוסק בדברי תורה
במדרגתו דיליה.
זהו מה שמתבאר  -אם כן  -בדברי הנפש החים "וכן כל מלה ומלה דחכמתא אתעבדין רקיעין קיימין בקיומא שלים
קמי עתיק יומין ,והוא קרי לון שמים חדשים כו' סתימין דרזין דחכמתא עילאה".
זה עומק החידוש של הדברי תורה שהם סתומים" ,פך שמן חתום בחותמו של כהן גדול".
אבל מאידך "וכל אילין שאר מילין דאוריתא דמתחדשין  -הם לא במדרגה של מסירות נפש אבל הם במדרגה של
חידושי תורה כדרך שמחדשין העמלים בתורה  -קיימין קמי דקודשא בריך הוא ,וסלקין ואיתעבידו ארצות החיים -
זה במדרגת "ארץ"  -ונחתין ומתעטרין כו' ואתחדש ואיתעביד כולה ארץ חדשה  -דייקא ארץ חדשה  -מההיא מלה
דאתחדש באוריתא ,ועל דא כתיב "כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה כו' אשר אני עושה" כו' "עשיתי" לא
כתיב ,אלא "עושה" דעביד תדיר.
מכח מה שהאדם מחדש באורייתא ,קודשא בריך הוא יושב ושונה כנגדו ,וכאשר הוא עושה לפי מדרגתו הרי
שהקדוש ברוך הוא יחד עמו בוראים ארץ חדשה ,וכאשר הוא עוסק בדברי תורה במדרגת מסירות נפש ,הרי
שהקדוש ברוך הוא יחד עמו כביכול בוראים שמים חדשים.
ואינון חידושין ורזין דאורייתא ,ועל דא כתיב "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך וכו' לנטוע שמים וליסוד ארץ"
וכו' אמר רבי אלעזר מהו "ובצל ידי כיסיתיך" אמר ליה וכו' והשתא דהאי מילה סלקא ואתעטרא וקיימא קמי קודשא
בריך הוא איהו חפי על ההיא מלה ,וכסי על ההוא בר נש וכו' עד דאתעביד מהאי מלה שמים חדשים וארץ חדשה.
דברי התורה הללו עוטפים את האדם והוא מעין עובר במעי אמו שבא מלאך ומלמדו את כל התורה כולה ,על
הימים האלה אמר דוד המלך "מי יתניני ירחי קדם" "ימים ששרוי בטובה"  -כלשון חז"ל ,ונר החנוכה הוא מעין הנר
שדלוק על ראשו.
זהו הנר של ההארה כאשר האדם עטוף כולו בתוך דברי התורה ,יש מלמעלה שמים ,מלמטה ארץ ,אבל זה לא
שמים וארץ כפשוטו אלא שמים שנבראים באתגליא מדברי תורה.
ארץ שנברא באיתגליא מדברי תורה ,כאשר האדם רואה את הדברים בחיצוניות ,הוא רואה שמים כפשוטו וארץ
כפשוטו ,אדם שכזה אינו עטוף בדברי תורה ,אבל כאשר הוא זוכה ומשיג שהדברי תורה הם אלה שבוראים שמים
ובוראים ארץ ,והוא עטוף בשמים וארץ שהוא אתגליא של תורה ,זוהי המדרגה ש"קודשא בריך הוא חפי" עליו ,זה
אור שמקיף אותו ,והוא עטוף בתוכו.
זהו מנהג ישראל שמסובבים סביבון בימי החנוכה ,כי האור מסובב ומקיף את האדם העוסק בתורה באופן זה ,מכל
צדדיו ,והוא שרוי בתוך עולם שכולו טובה ש"נר דלוק על ראשו".
"ע ִמי" למהוי שותפא עמי ,מה אנא במילולא דילי עבדית שמים וארץ
"ע ִמי" אלא ִ
"ולאמור לציון עמי אתה" אל תקרא ַ
וכו' אף הכי את ,זכאין אינון דמשתדלין באורייתא.
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אלו שמשתדלין באוריתא נעשים שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית ,כלומר שותף בבריאת העולם הבא כמו
שנתבאר.
מעשה בראשית זהו מעשה שהיה בעבר וממשיך בהווה ,אבל עיקר הדברי תורה  -כח החידוש  -חידוש מתמיד
שבכל רגע מחדש עוד ומחדש עוד ,חידוש שכזה הוא תמיד "עתיד" .וזה השורש של עולם הבא.
זו מדרגת הימים הללו  -ימי החנוכה " -כל המועדים בטלים חוץ מפורים ,ויש אומרים אף חנוכה" ,כלומר זה דברי
תורה ששרשם לעתיד לבא .שבוראים תמיד שמים חדשים ארץ חדשה ,כסדר "מחדש בטובו בכל יום תמיד" ,זה
העומק שבימים הללו.
אבל עיקר האור שמאיר בימים הללו  -כמו שנתבאר  -הם לא דברי תורה במדרגת האדם העמל בתורה בלבד ,אלא
מדרגת האדם המוסר נפשו על דברי התורה מעין בית חשמונאי שמסרו נפשם על המלחמה ונתגלה אצלם פך
השמן החתום בחותמו של כהן גדול ,כך מי שמוסר נפשו על דברי תורה מתגלה אצלו פך השמן החתום ,חכמה
סתימאה ,ה"גניזו" ,הרזים הפנימים ,ואז אור התורה חופף על כל סביבותיו והוא שרוי בטובה כי אור התורה ואורו
יתברך שמו מקיפים אותו מכל צדדיו.
ובפרשת ויחי כמ"ג ריש ע"א כתיב "הדודאים נתנו ריח" וכו' אילין אינון דאשכח ראובן וכו'" ,ועל פתחינו כל מגדים"
אינון גרמו למהוי על פתחי בתי כנסיות ובתי מדרשות כל מגדים" .חדשים גם ישנים" ,כמה מילי חדתאן ועתיקין
דאוריתא דאתגלייא על ידיהו וכו'" ,דודי צפנתי לך" מהכא אולפינא ,כל מאן דאשתדל באוריתא כדקא יאות וידע
למחדי מילין ולחדתותי מילין כדקא יאות ,אינון מילין סלקין עד כרסייא דמלכא  -הם עולים עד לעילא עד כרסיא
דמלכא ,ואז נאמר בו כח הצירוף והעליה שהוא עולה עד המדרגה העליונה שקודשא בריך הוא מעלה לו לעילא -
וכנסת ישראל פתח לון תרעין וגניז לון ,ובשעתא דעאל קודשא בריך הוא לאשתעשע עם צדיקיא בגינתא דעדן
אפיקת לון קמיה ומסתכל בהו וחדי ,כדין קודשא בריך הוא מתעטר בעטרין עילאין וחדי וכו' ,ומההיא שעתא מילוי
כתיבין בספרא כו' ,זכאה חולקיה מאן דאשתדל באורייתא כדקא יאות ,זכאה הוא בהאי עלמא ,וזכאה הוא בעלמא
דאתי.
בקצרה מתבאר כאן בדברי חז"ל "מאן דאישתדל באורייתא כדקא יאות וידע למחדי מילין"  -הוא משתדל
באוריתא כדקא יאות ,והוא יודע לשמוח במצוות ויתירה מזו להעלות את השמחה לשרשה לדברי תורה ולחדש
דברים כראוי – בדברי התורה של אדם זה נאמרו דברי חז"ל שמביא הנפש החיים כאן.
כלומר ,יש דברי תורה שאדם עוסק באופן של מעשה  -והם שיכים לעולם המעשה.
יש דברי תורה שהאדם עוסק להבין את הנהגת הבורא ,ודברי התורה הללו שיכים לעולם המלאכים שהם מנהיגים
שליחותו של הקב"ה בעולמו.
יש דברי תורה שהאדם עוסק לגלות את כבודו יתברך שמו ,ואלה הם הדברי תורה הנקראים בכללות בדברי חז"ל
"כסא כבודי היאך הוא עומד" ,אבל זהו "עולם הכסא" שמתגלה בו כבודו יתברך שמו.
אבל יש דברי תורה שהאדם עוסק שכל ענינם הכרת הבורא באופן של דביקות בו יתברך "קודשא בריך הוא
ואוריתא וישראל חד הוא".
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דברי התורה הללו נמצאים  -כביכול  -אצלו יתברך ,שם זה "ידע למחדי מילין" כלומר זהו המקום שכולו שמחה,
עליו נאמר "עוז וחדוה במקומו" ,ובמקום הזה יש את החידוש האמיתי המתמיד שכביכול כשם שהוא יתברך שמו
בורא עולמו יש מאין ,כך שם נמצא המעמקים של החידוש בדברי תורה.
מי שעוסק רק בעולם המעשה  -זו מדריגה אחת ,הבנת הנהגת הבורא  -עולם המלאכים ,גילוי כבודו יתברך שמו -
עולם כסא הכבוד ,אבל יתר על כן מדרגת דברי תורה ש"חבוקים ודבוקים בו" יתברך שמו ,שם "עוז וחדוה במקומו
ושם יש את הכח של "מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".
מחד ,העבודה של האדם  -כמו שנתבאר לעיל והשתא  -לעלות ל"עתיק יומין" למקום הישן נושן לשורש ,אבל
מאידך ,כשמגיעים לשם  -משם שורש החידוש המתמיד של מעמקי הדברי תורה.
פך השמן החתום בחותמו של כהן גדול ,שנמצא בימי בית חשמונאי ,זה אותו שמן שבבחינת שמן "עתיק יומין",
כסוי ,נעלם ,מכוסה ,אינו נמצא במגע ידי זר ,אבל כשנוגעים באותו מקום ישן ,משם מתגלה סדר החידוש של דברי
תורה.
בלשון ברורה כפי שנתבאר לעיל -
ככל שאדם יותר מוסר נפשו באמת על דברי תורה ,אז מתגלה לו ה"יין ישן נושן" ,ה"עתיק יומין" ,דברי התורה
השרשיים במקום הנעלם שלא שולטת בו מגע יד זר ,ושם הוא זוכה לחדש דברי תורה כסדר ,ומשם נברא שמים
חדשים וארץ חדשה.
אילו הם הימים ,שמכח הארת הדברי תורה שלהם ,מתגלה "עלמא דאתי" ,עולם הבא,
עולם שכולו גילוי של מציאותו יתברך שמו.
43
ובתנא דבי אליהו סדר אליהו רבא פרק י"ח ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל" ופירש שם כל זה
הכתוב על דברי תורה ,ואומר שם ,מהו "לחדשיו יבכר" ,למחדשי תורה שמחדשין את התורה בכל יום תמיד .לבן
שהוא בכור וכו' שמחדש דברי תורה שהכל שמחין בו כו' ,שמחה מתחדש לו לאביו בכל יום וכו' .ובכל מקום
שמחדשין תורה שבישיבת בית הכנסת ובישיבת בית המדרש ,שמחה מתחדש להקב"ה בכל יום תמיד וכו' ,עיין שם.
נתבאר  -אם כן  -בדברי חז"ל הללו שמי שלומד תורה ,ויתר על כן "מחדשי תורה" שמחדשין את התורה בכל יום
תמיד אזי הוא דומה לבן שהוא בכור.
בכור ,ענינו שהוא ראשית לאביו ולאמו" ,שמחה מתחדש לו לאביו בכל יום".
כנסת ישראל  -הרי מפורש בקרא  -נקראים "בכורי"" ,בני בכורי ישראל" ,זהו קומת כנסת ישראל .הם נקראים
"בנים אתם לה' אלוקיכם" ,אבל יתר על כן ,לא רק במדרגה של "בנים" ,אלא במדרגה של "בכור".
עומק הדבר ,הבכור הוא הראשית לאביו ולאמו" ,כי הוא ראשית אונו לו משפט הבכורה" ,כלומר ,מי שהוא בכור,
אין הגדרתו רק בזה שהוא נולד בראשית לאביו ולאמו והוא קודם לשאר אחיו ,אלא עומק ההגדרה של בכור ,שהוא
נמצא תמיד במקום ה"ראשית" ,והוא תמיד מציאות של "ראשית".
ובעומק ,כנסת ישראל שנקראים "ראשית" ,נקראים "בכור" " -בני בכורי ישראל" ,זה עומק ההגדרה של "אוריתא
וישראל חד" התורה נקראת "ראשית" ,וישראל נקראים "ראשית" ועל שם כן הם נקראים "בכור" כלומר שהם
נמצאים תמיד בנקודת הראשית ,בנקודת ההתחלה.
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שם קומתם ומהותם של ישראל ,שהם תמיד נמצאים בנקודה של "ראשית".
זה מה שנאמר כאן בדברי חז"ל "למחדשי תורה שמחדשין את התורה בכל יום תמיד ,לבן שהוא בכור" כלומר ,כמו
שהבכור הוא "ראשית" ,טיפה ראשונה" ,ראשית אונו" ,הוא תמיד בא יש מאין ,כך מציאות קומת ישראל שמחדשין
התורה ,מקום הויתם הוא כח החידוש בתורה שנוגע תמיד בנקודת ה"ראשית".
אם כן ,עומקם של ישראל הוא ,שעל אף שמתרחק הרבה מה"ישראל עלו במחשבה להבראות" ונתרחקו כל
הברואים כולם ,אבל ישראל  -נשמתם נמצאת תמיד באיתגליא במקום של אותו מציאות של ראשית.
ומי שנמצא באותו מקום ,ומשם חידושי התורה שלו ,עליו בעומק נאמר "שמחה מתחדש לו לאביו בכל יום".
כלומר ,ישראל שמחדש מכח מדרגתו של "בני בכורי ישראל" ,שהוא דבוק ב"ראשית" באיתגליא ,אצלו יש התגלות
של חידוש בכל יום ממקור הויתו העליון ממקור שרשו שם השגתו בתורה ושם עומק נקודת החידוש.
ועל זה בא השתא פרק יג בהרחבה

פרק יג'
ועל ידי עסק התורה הקדושה נשלם כוונתו יתברך בבריאה שהיה רק בשביל התורה שיעסקו יפה ישראל ,כמאמרם
ז"ל" ,בראשית" בשביל התורה שנקראת ראשית ,ובשביל ישראל שנקראו ראשית ,ובשביל משה וכו' שהוא הסרסור
בקבלת התורה.
ובעומק מה שנתבאר  -אם כן  -בדברי הנפש החיים שתכלית הבריאה "רק בשביל התורה שיעסקו בה כל ישראל",
כלומר ,התכלית של הבריאה היא ההתגלות של מציאות הבורא יתברך שמו בעולמו ,ואין לך כח אחר שמגלה את
הבורא ית"ש בעולמו אלא אוריתא.
כמובן שיתכן שהאדם דבוק באוריתא כמאמר הנביא שהוכיח את בני ישראל "תופשי התורה לא ידעוני" ,אבל אם
האדם עוסק בתורה כדבעי ומתוך אוריתא הוא מכיר את מי שאמר והיה העולם ,על זה נאמר "נשלם כוונתו יתברך
בבריאה שהיה רק בשביל התורה שיעסקו בה ישראל" ועל ידי כן יגלו את מי שאמר והיה העולם ,זו היא תכליתה
של הבריאה.
וכביכול הוא יתברך שמח במעשיו בעולמו ובריותיו ,שמעלים חן לפניו יתברך כשעה ראשונה בעת הבריאה  -שעה
ראשונה דייקא  -כמו שקיוה הוא יתברך בעצמו כביכול.
כלומר ,עומק העסק בדברי תורה ,זה לא רק לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא "שנשלם כוונת הבריאה שיעסקו
בתורה" ,אלא עומק העסק בתורה "שמעלים חן לפניו יתברך שמו כשעה ראשונה" ,זה עמק כוחם של ישראל
שנקראים "בכור" ,כמו שהוזכר "בשביל ישראל שנקראים ראשית ,ובשביל התורה שנקראת ראשית" ,אז עסקם של
ישראל בתורה מעלה חן לפניו יתברך שמו כשעה ראשונה.
זה יכול להיות רק על ידי ישראל ,ורק על ידי עסק אוריתא ,שנמצאים באיתגליא במקום ה"ראשית".
כמו שאמרו ברבה בראשית פ"ט למלך שבנה פלטרין ראה אותה וערבה לו ,אמר ,פלטין פלטין הלואי תהא מעלה חן
לפני וכו' כך אמר הקדוש ברוך הוא לעולמו ,עולמי עולמי ,הלואי תהא מעלת חן לפני בכל עת ,כשם שהעלית חן לפני
בשעה זו .וכן נאמר בשבח התורה "אילת אהבים ויעלת חן".
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כלומר ,נתבאר כאן בדברי חז"ל מבראשית רבה ,שאין די בכך ש"הלואי תהא מעלת חן לפני בכל עת" ,אלא "כשם
שהעלית חן לפני בשעה זו".
כאן עומק הסוגיא של עסק התורה.
מי שהמושכל ראשון שלו הוא תורה ,הוא נמצא במדרגה של ראשית מי שהמושכל ראשון שלו הוא לא תורה ,הוא
עדין לא נמצא במדרגה שעליה מדבר הנפש החיים ,מי שנמצא במדרגת ה"ראשית" עליו נאמר באיתגליא  -בעומק
הנשמות אמנם זה נאמר על כל ישראל .אבל עליו נאמר באיתגליא " -בני בכורי ישראל" ,עליו נאמר באיתגליא
"ישראל שנקראו ראשית" ,ועל עסק תורתו נאמר "תהא מעלת חן לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני בשעה זו"
שהיא שעה ראשונה בעת הבריאה.
וזהו העומק שבעסק התורה ,כאשר אדם עוסק בתורה כדבעי ,אז הוא חוזר ומעורר את ה"בראשית" שבבריאה
שהכל היה בטוהר ,הכל היה בנקיות ,הכל היה במציאות של קדושה ,מכאן ואילך "צלולה היתה החבית ועכרוה"
הכל נתערב ,טוב ורע מעורבים זה בזה ,והנחת רוח נמצא באיתכסיא.
אבל המציאות הפנימית של הבריאה ,היא מציאות של עסק דברי תורה כפי שהם מצטיירים בראשיתם ,זה עומק
סוגיא דידן.
ובזוהר צו דף לה ע"א ,פתח רבי אלעזר ואמר "ואשים דברי בפיך" ,תנינן ,כל בר נש דאשתדל במלי דאוריתא,
ושפוותיה מרחשן אוריתא וכו' ,ולא עוד אלא דהוא מקיים עלמא ,וקודשא בריך הוא חדי עימיה .כאילו ההוא יומא
נטע שמיא וארעא ,הדא הוא דכתיב "לנטוע שמים וליסוד ארץ".
כלומר ,כידוע יש בבריאה דומם ,צומח ,חי ,ומדבר.
והרי נתבאר שבשעה שהאדם עוסק בתורה הוא מעורר את נקודת הראשית כשעה ראשונה בעת הבריאה.
יש אופן שהוא מעורר כשעה ראשונה בעת הבריאה במדרגת "דומם".
גם בדומם ישנה נפקא מינה בין שעה שהוא חדש לשעה שהוא מתישן קצת ,אבל בצומח שבשעת הנטיעה הוא
נמצא במצב של "דשנים ורעננים יהיו" ,יש הרבה יותר נפקא מינה בחידושו מאשר בדומם.
אם כן ,יש מדרגה בעסק התורה מעין דומם ,שגם כלפיו נאמר "חן לפני כשעה ראשונה" שעת הבריאה ,אבל החמה
נראית כמעט אותה חמה ,הלבנה נראית כמעט אותה לבנה ,אפילו בריבוי השנים.
אבל צומח ,ככל שהוא יותר קרוב לנקודת ההתחלה שלו ,הוא יותר "דשנים ורעננים יהיו" זה מה שנאמר כאן
בדברי הזוהר שהביא הנפה"ח "וקודשא בריך הוא חדי עימיה כאילו ההוא יומא נטע שמיא וארעא"  -זה כח של
צומח.
דכתיב "לנטוע שמים וליסוד ארץ" ,בעומק הארץ היא בחינת דומם "וליסוד ארץ" השמים בערך הזה הם בבחינת
"נטיעה"" ,לנטוע שמים" ,בכללות הכל "נטיעה" וכלשון הזוהר "נטע שמיא וארעא".
אבל הגדרת הדבר ,זה גילוי של חיות של צומח שנמצא בבריאה ,כאילו הוא עדין ברעננותו.
זה המדרגה שנאמר בה "עץ חיים היא למחזיקים בה" ,לעסוקים בתורה זה עץ חי במדרגה של "לנטוע שמים",
במדרגה של "כשעה ראשונה" בעת הבריאה.
ובפרשת תרומה קנ"ה ע"ב פתח רבי חייא ואמר "עת לעשות לה' הפרו תורתך" בכל זימנא דאורייתא מתקיימא
בעלמא ,ובני נשא משתדלין בה ,כביכול קודשא בריך הוא חדי בעובדוי ידוי ,וחדי בעלמין כולהו ,ושמיא וארעא
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קיימי בקיומייהו ,ולא עוד אלא דקודשא בריך הוא כניש כל פמליא דיליה ואמר לון ,חמו עמא קדישא דאית לי
בארעא ,דאורייתא מתעטרא בגיניהון כו' ,ואינון כד חמו חדוא דמריהון בעמיה מיד פתחי ואמרי" ,ומי כעמך ישראל
גוי אחד בארץ".
כפי שנתבאר יש מדרגה של דומם "ליסוד ארץ" ,יש מדרגה של צומח "לנטוע שמים" ,אבל יתר על כן ,יש מדרגה
של חי.
בכללות ,המלאכים נקראים "חי" " -חיות הקודש"  -בפרטות יש אופנים ,יש חיות הקודש ,יש שרפים ,ועוד ,אבל
בהגדרה כוללת ,הם למטה ממדרגת אדם ,והם במדרגת "חי" ,לא כבהמה התחתונה אבל בעל חי עליון .זהו מדרגת
המלאכים.
וכאשר אנחנו עוסקים בתורה כשעה ראשונה ,את מה אנו מעוררים? את מדרגת המלאכים של "חי" ,למעלה
מדומם ,למעלה מצומח.
”קודשא בריך הוא כניש כל פמליא דיליה ואמר לון חמו עמא קדישא דאית לי בארעא דאורייתא מתעטרא
בגיניהון"  -זה ההתגלות של החיות הראשונה מעין שעה ראשונה כפי שהיה בראשית הבריאה התגלות המלאכים
עושי רצונו.
"מיד פתחי ואמרי"  -המלאכים ,שההתגלות היא לא רק במדרגה של מלאכים ,אלא "ומי כעמך ישראל גוי אחד
בארץ"  -וכפי צורת אדם הראשון בעת שנברא ,קודם החטא שאכל מעץ הדעת "פן לקח מעץ החיים ואכל וחי
לעולם" ,זה עומק המדרגה של עסק התורה.
"לנטוע שמים וליסוד ארץ" ,דומם ,צומח ,חי ,ומדבר ,אדם שעוסק בדברי תורה באמת ,הוא מעין אדם הראשון קודם
החטא ,ולקח מעץ החיים וחי לעולם.
ובריש פרשת שמיני "זכאין אינון ישראל דקודשא בריך הוא יהב להון אורייתא קדישא חדוותא דכלא ,חדוותא
דקודשא בריך הוא ,ואטיילותא דיליה ,דכתיב "ואהיה שעשועים יום יום".
למעלה מכך ,יש מדרגה שהיא למעלה מהבריאה כפי שהיא היתה קודם שנברא העולם שהיתה אצלו "שעשועים
יום יום".
א"כ בשעה שהאדם עוסק בדברי תורה ,הוא מקיים את הבריאה ,הוא מחדש את הבריאה שמים וארץ חדשים  -כפי
שנתבאר  -הוא מגלה את הבריאה כשעה ראשונה שזה היה דברי הנפה"ח עד כאן.
אבל במאמר האחרון של דברי חז"ל שהוזכר השתא ,נוסף ,שהוא מגלה את מציאות האוריתא של קודם שנברא
העולם ,שאז נאמר בה "ואהיה שעשועים יום יום" ,אצל מי זה נאמר? אצל מי שדבוק באורייתא באופן מוחלט,
ובשעה שהוא דבוק באורייתא .הכל בטל ומבוטל כלא היה ,אצלו מדרגת עסק התורה היא במדרגת "ואהיה
שעשועים יום יום".
אבל אם בשעה שהוא עוסק בדברי תורה ,יש לו עדיין חוש בקיום העולם ,אמנם הוא מקיים את העולם ,ואולי הוא
בורא את העולם ,ויתר על כן הוא מעורר בריאה ראשונה ,אבל הוא לא מגלה את המדרגה של "ואהיה אצלו
שעשועים יום יום" כי אצלו בעסק התורה ,בשעה שהוא עוסק עדין יש קיום לעולם.
כאשר האדם זוכה ומגיע ל"אין בלתו" ,קודשא בריך הוא ואוריתא חד ,אז "אין עוד מלבדו"  -בורא ,ו"אין עוד
מלבדו"  -נברא שהוא תורה ,כאן המדרגה האמיתית של נשמתם של ישראל.
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"ואהיה שעשועים יום יום".

פרק יד'
44
וגם העולמות והבריות כולם הם אז בחדוותא יתירתא  -כאשר עם ישראל עוסקים בתורה הקדושה ,לא רק עם
ישראל נמצא בחדוה מכח הארת התורה ,אלא גם כלל כל העולמות והבריות כולם מקבלים משפע ישראל
שעוסקים בתורה  -ונהירין מזיו האור העליון  -של התורה הקדושה הנקראת "תורה אור"  -השופע עליהם ממקום
שורש עליון של התורה.
על אף שכל מי שעוסק בתורה בודאי מאיר את הארת התורה ,אבל ככל שהשגת האדם בתורה גדולה יותר ,ככל
שהחיבור שלו לשורש של האוריתא גדול יותר ,כך נגיעתו בשורש של התורה בעולם העליון.
התורה ,הרי נמצאת מריש דרגין עד אחרית דרגין בכל המדרגות כולם ,וכפי שיעור מדרגת האדם ,כך שורש המקור
של ההארה של דברי התורה שמאיר הוא בעולם.
מי שדבוק בתורה באופן השלם ,עליו מתגלה להדיא "שופע עליהם ממקום שורש עליון של התורה" כי על ידי
עסקו בתורה ,הוא מעורר את השורש העליון ביותר של התורה.
אבל לא כל אדם זוכה לכך שבעסקו בתורה הוא גורם את ההארה של שורש התורה הגמור.
מכיון שרוב בני האדם לא דבוקים באורייתא באופן השלם ,לכן אין להם נגיעה ב"מקום שורש עליון של התורה",
אלא שמכיון שהתורה משתלשלת בכל המדרגות כולם ,אז עיקר ההארה של כל יחיד ,כפי מקור השגתו בדברי
תורה ,משם השפע ,ומאותה מדרגה ,מאותו עולם ,שלשם הוא שייך ,דברי התורה משם ואילך משתלשלים לתתא.
כמו שאמרו בפרק מעלות התורה "משמח את המקום משמח את הבריות"
בפשטות "משמח את המקום" קאי עליו יתברך שמו ,אבל לכאורה כוונת הנפש החיים באופן שונה.
"משמח את המקום" בחינת העולמות ,שנקראים "מקום".
זהו מה שהזכיר "וגם העולמות והבריות" -
"משמח את המקום"  -העולמות" .משמח את הבריות"  -אילו הם הבריות.
אילו הפנים הנוספות על פשוטן של דברים אשר מובאים כסדר בדברי הנפש החיים מדברי חז"ל ש"המקום" היינו
הבורא יתברך שמו ,אבל כאן מוסיף ומבאר שגם בעולמות עוז וחדווה יתירה כמו שנתבאר.
וכן אמרה התורה "ואהיה שעשועים יום יום".
כמו שהוזכר לעיל בסוף פרק יג דברי חז"ל "זכאין אינון ישראל דקודשא בריך הוא יהב לון אוריתא קדישא חדוותא
דכלא ,חדותא דקודשא בריך הוא ,ואטיילותא דיליה דכתיב "ואהיה שעשועים יום יום" וכו'.
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מדרגת "ואהיה שעשועים יום יום" כמו שהוזכר ,זה תורה שקדמה לעולם ,שם היא רק במדרגת "שעשועים".
מכאן ואילך אינה במדרגת "שעשוע" אלא היא במדרגת "אסתכל באוריתא וברא עלמא" ,אשר כבר אינו שעשוע.
קודם שנברא העולם  -ובדקות מדרגת עסק התורה של "קודם שנברא העולם"  -היא במדרגת "ואהיה שעשועים
יום יום".
מדרגת "איסתכל באוריתא" ולמטה ,מתגלה בה אופן של "מה הוא בורא עולמות אף אתם וכו'" בכל חלקיה כמו
שנתבאר לעיל.
א"כ מי הוא זה ואיזה הוא המעורר את מדרגת "שורש עליון של התורה" בעסקו?
מי שהתורה אצלו היא במדרגת "ואהיה שעשועים יום יום" ,כל זמן שהאדם נמצא  -במדרגת נפשו  -במקום
שעדיין יש עולמות ,אז דברי התורה שלו הם במדרגה של "גם העולמות והבריות כולם הם בחדוותא יתירתא".
אבל כאשר האדם זוכה להתבטל לגמרי לתורה הקדושה ואיליו יתברך שמו" ,קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל
חד" במדרגת "קודם שנברא העולם" שהי' קודשא בריך הוא" ,קודם שנברא העולם" שהיתה אז תורה" ,קודם
שנברא העולם"  -שהיה אז מדרגת "ישראל עלו במחשבה להבראות" ,כאשר האדם דבוק שם ,הוא למעלה
מהמדרגה שנאמרה "בונה עולמות"" ,איסתכל באוריתא וברא עלמא" ,הוא נמצא במדרגה של "ואהיה שעשועים
יום יום".
זו היא מדרגת "מקום שורש עליון של התורה".
אבל אם בשעה שאדם עוסק בדברי תורה עדיין יש במדרגת נפשו בחוש פשוט משהו חוץ מהקב"ה ותורתו הוא
עדיין אינו במדרגה של "ואהיה שעשועים יום יום".
ובזוהר ויקהל ריז ע"א פתח ואמר "אז נדברו יראי ה' וכו'" "אז דיברו" מיבעי ליה ,מאי "נדברו" ,אלא נדברו לעילא מכל
אינון רתיכין קדישין ,וכל אינון חיילין קדישין ,בגין דאינון מילין קדישין סלקין לעילא וכמה אינון דמקדמי ונטלי לון
קמי מלכא קדישא ,ומתעטרין בכמה עטרין באינון נהורין עילאין ,וכולהו נדברו מקמי מלכא עילאה ,מאן חמי חדוון,
מאן חמי תושבחן דסלקין בכל אינון רקיעין קמי מלכא קדישא ,ומלכא קדישא מסתכל בהו ואתעטר בהו ,ואינון
סלקין על רישיה והוו עטרא ונחתין ויתבין על חיקיה לגו בתוקפיה ומתמן סלקין על רישיה ,ועל דא אמרה אורייתא
"ואהיה שעשועים יום יום"" ,והייתי" לא כתיב  -בעבר  -אלא "ואהיה" בכל זמן ובכל עידן דמלין עילאין סלקין קמיה,
ע"כ.
התבאר  -אם כן  -בדברי חז"ל שמדרגת "ואהיה שעשועים יום יום" ,היא לא רק מדרגה של עבר" ,לא נאמר
"והייתי" אלא "ואהיה" בכל זמן ובכל עידן דמילין עילאין סלקין קמיה".
ואז אותם דברי תורה עולים מעל כל הבריאה ,כי הם קודמים למציאות הבריאה ועליהם נאמר "ואינון סלקין על
רישיה וכו' ומתמן סלקין על רישיה" ,יורדים ועולים ,אבל היכן מקומם? כביכול מעל רישא דמלכא.
ובלשון פשוטה וברורה,
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הם נמצאים למעלה מכל הקומה כולה ,הם נמצאים למעלה מכל הבריאה כולה ,כי הם נמצאים במקום שעליו
נאמר "ואהיה שעשועים יום יום"  -קודם שנברא העולם ,מדרגה כזו של עסק התורה ,עולה מעל מציאות הבריאה.
זוהי המדרגה שעליה נאמר "ומתמן סלקין על רישיה" שעולה למעלה מכל המדרגות כולם ונוגע בשורש מקורה
העליון של אורייתא.
אבל אצל מי? רק אצל מי שבשעה שהוא עוסק בתורה הוא מגיע לביטול המוחלט  -כמו שיש מדרגה בדבקות בו
יתברך שמו ש"אין עוד מלבדו" כמו שהאריך הנפש החיים בשער ג' כך יש אצל האדם העוסק בתורה שהוא דבק בה
באופן השלם  -ואין לו באותו זמן שום תפישת מציאות זולת מציאותה של תורה ,אז מתקיים אצלו "ואהיה
שעשועים יום יום".
ובכל עת שהאדם עוסק ומתדבק בה כראוי  -כראוי דיקא  -הדברים שמחים כנתינתם מסיני.
יש מדרגה "ואהיה שעשועים יום יום"  -זוהי מדרגה עליונה יותר.
למטה מכך ,יש מדרגה שמתגלה כבהר סיני קבלת התורה ,נותן התורה ומקבלי התורה.
כאשר אדם עוסק בדברי תורה במדרגה זו ש"הדברים שמחים כנתינתם מסיני" ,כלול במדרגה זו שני חלקים:
החלק הראשון ,שזה מעין סיני,
והחלק השני הוא ש"הדברים שמחים כנתינתם מסיני".
ראשית " -זכור יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב" זוהי מדרגת "כנתינתה מסיני"" ,בכל יום ויום יהיו בעיניך
כחדשים כאילו היום ניתנו"
החלק השני שבדבר  -כח השמחה שהתגלתה בזמן מתן תורה ,שאז פצחו הרים וריננו.
אילו הם שני החלקים בגילוי מדרגת "מתן תורה".
כמו שאמרו בזוהר ריש פרשת חוקת רבי יוסי פתח "זאת התורה" כו' ,תא חזי מילין דאורייתא קדישין אינון ,עילאין
אינון ,מתיקין אינון .כמה דכתיב "הנחמדים מזהב ומפז רב" וגו' ,מאן דאשתדל באורייתא כאילו קאים כל יומא על
טורא דסיני לקבל אורייתא ,הה"ד "היום הזה נהיית לעם".
נתבאר במאמר הזה שכאשר האדם עוסק בדברי תורה "כאילו קאים כל יומא על טורא דסיני לקבל אורייתא" ,זהו
החלק הראשון " -כנתינתם מסיני".
יתר על כן -
ובפרשת אחרי סט ע"א דתאנא כל מאן דאצית למילוי דאורייתא  -מקשיב למילי דאוריתא  -זכאה הוא בהאי עלמא
וכאילו קביל תורה מסיני ,ואפילו מכל בר נש בעי למשמע מלוי דאורייתא ,ומאן דארכין אודניה לקבליה יהיב יקרא
למלכא עילאה קדישא ,ויהיב יקרא לאורייתא ,עליה כתיב "היום הזה נהיית לעם".
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אם כן ,דברי חז"ל שהוזכרו לעיל הינם על מדרגת "כאילו קאים כל יומא על טורא דסיני"" ,אילו קרבנו לפני הר
סיני".
ומאמר חז"ל השני הוא ביחס למדרגה "כאילו קיבל תורה מסיני".
יתר על כן יש את המדרגה שהוזכרה "שמחים כנתינתם מסיני".
אם כן ,יש מדרגה של "קרבנו לפני הר סיני" ,מדרגה של "כאילו קיבל תורה מסיני".
מדוע נחשב האדם העוסק בתורה" ,כאילו קיבלה מסיני"?
והטעם שכמו בעת המעמד המקודש נתדבקו כביכול בדיבורו יתברך  -כמו שהאריך הנפש החיים לעיל דבקות
בחכמה ,דבקות בדיבור ,דבקות ברצון  -כן גם עתה ,בכל עת ממש שהאדם עוסק והוגה בה  -באופן הראוי  -הוא
דבוק על ידה בדיבורו יתברך ממש  -בעשרת הדברות שנתנו בהר סיני  -מחמת שהכל מאמר פיו יתברך למשה
בסיני ,ואפילו מה שתלמיד קטן שואל מרבו ,כנ"ל פרק ו.
וגם עתה בעת שהאדם עוסק בה בכל תיבה ,אותה התיבה ממש נחצבת אז להבת אש מפיו יתברך כביכול כמו
שנתבאר שם .ונחשב כאילו עתה מקבלה בסיני מפיו יתברך שמו ,לכן אמרו רז"ל כמה פעמים "והיו הדברים שמחים
כנתינתן מסיני".
ביאור עומק דברי הנפה"ח:
שכמו שכאשר זכינו לעמוד בהר סיני היתה הכנה של מ"ט ימים ויום החמישים ,על מנת לזכות למדרגה זו  -לזכות
שהאדם בשעה שעוסק בתורה יתקיים אצלו "כאילו קאים בטורא דסיני" ,ויתקים אצלו מדרגה של "כאילו קביל
תורה מהר סיני" ,ומדרגת "שהיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני" ,צריך שיהא את כל המהלך שהיה בעת יציאת
מצרים ,כל המ"ט ימים ויום החמישים.
וצריך את שלושת ימי ההגבלה על מנת שיזכה להיות במדרגה מעין מתן תורה ,עומד בהר סיני ,מקבל תורה מהר
סיני ,ושמחים כנתינתן מסיני.
אבל אם אין לאדם את אותה הכנה והוא עוסק בתורה ,הוא לא יכול להגיע למדרגה עליונה זו ,מדרגת מעין הר
סיני.
משום שכדי להיות במדרגה מעין הר סיני ,צריך את אותה נקיות של ימי הספירה ,את אותה הכנה של "היו נכונים
ליום השלישי" ,של ימי ההגבלה.
אין הכי נמי היום קל יותר להגיע למדרגה זו ,מאחר שאז היתה ההשרשה ,והיום זה כבר הושרש וזה רק חזרה
למעין מה שהיה ,אבל מכל מקום צריך לחזור למעין מה שהיה בעבר.
אז נאמר כל הסדר שנאמר במתן תורה "אל תגשו אל אשה"" ,ויחרד כל העם" ושאר מה שנאמר שם.
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כשאדם עוסק בתורה באופן הזה ,באופן של דחילו ורחימו ,באופן של מעמד הר סיני ,עם כל ההיקף שנאמר שם ,אז
דברי התורה שלו ,הם במדרגה שם "כאילו קאים בהר סיני" ,במדרגה של "כאילו קביל תורה מהר סיני" ,במדרגה
של "שמחים כנתינתן מסיני".
אבל מי שלומד דברי תורה בלא כל המעמד שקדם ל"קאים בטורא דסיני" ,מדרגה זו אינה יכולה להתקיים אצלו
בשלימות.
ככל שהטהרה של האדם תהיה גדולה יותר ,מעין האופן שהיה ביציאת מצרים בהכנה למתן תורה ,כך דברי תורתו,
מדבקים אותו באותו אופן עליון של מדרגה זו בשלימות.
ועל ידי כן עסקו בתורה מאיר מעין ההארה שהיה במעמד הר סיני.
45
ואז משתלשל ונמשך שפעת אור וברכה ממקור שרשה העליון  -של התורה  -על כל העולמות.
כאשר עוסקים בתורה כדבעי אז נדבקים במקור המאור שבתורה ומשם משתלשל האור שבתורה אזי נאמר
"ונמשך שפעת אור" ,ובהתפשטותו יתר מכן זה מתגלה כ"ברכה ...על כל העולמות".
וגם הארץ האירה מכבודה ומתברכת ומביא הרבה טובה ושפעת ברכה לעולם.
כלומר ,חידש כאן הנפש החיים ,שאף על פי שהתורה הקדושה נמצאת במקורה בשרשה העליון ,מכל מקום אורה
מתפשט בכל העולמות מריש דרגין עד לתתא שהיא מדרגת הארץ " -וגם הארץ האירה מכבודה".
לא רק מדרגת ה"ברכה" מגיעה לעולם ,אלא "גם הארץ האירה מכבודה" ,ומה שהתורה נקראת "תורה אור" ,לא רק
בשרשה העליון נקראת כך ,אלא גם בהתפשטותה לתתא "הארץ האירה מכבודה".
ומצד כך נאמר "חכמת אדם תאיר פניו" ,אור פניו של האדם ,הוא מפני היות מדרגת "תורה אור" מתגלה בו ,משום
כך מתגלה בו "חכמת אדם תאיר פניו".
ובעומק" ,תשת חושך ויהי לילה"  -זה עולם הזה שדומה ללילה ,מקום החושך ,ועל אף שכל מהות העולם שאנו
נמצאים בו דומה ללילה ,לתוך העולם הזה שנקרא "לילה" מאירה התורה ממקור שרשה העליון באופן של אור
שמתגלה לתתא.
"ומתברכת"  -מתוך שפע האור מתגלה גם מציאות של ברכה ,אבל כמו שנתבאר לא רק שפע הברכה מגיע לכאן
למציאות העולם ,אלא עצמותו של האור של תורה "תורה אור" מתגלה כאן בעולם.
וזהו עומק ענינה הגדול של הארתה של התורה ,שאפי' בעולם השפל ,מקום החומר התחתון ,כאן בהאי עלמא,
אפשר לדבק בעומקה של אורה של תורה ,שעל אף ששרשה בגבהי מרומים ,אבל התגלותה בהארתה  -הארתה
דייקא  -משתלשלת גם לכאן.
כתוספת לכך "מתברכת ומביא הרבה טובה ושפעת ברכה לעולם".
אבל עיקר מה שהתחדש כאן הוא האור שבתורה שנמצא בעולם הזה .ובדקות ,מחמת מדרגת התורה עצמה ,מאיר
ה"אור" ,ובהצטרף מדרגת המצוות לתורה מתגלה חלק ה"מתברכת ומביא הרבה טובה ושפעת ברכה לעולם".
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המ ֵעין
ככל שהדבקות של האדם במדרגה של "ואהיה שעשועים יום יום" ,מדרגה שמתגלה במתן תורה שגילה את ֵ
של "ואהיה שעשועים יום יום"" ,פרץ את כל הרקיעים" וראו אז מעין אותה מדרגה ,אז דביקות האדם בדברי תורה
נוגעת בשורש העליון ,אז מתקיים "ונמשך שפעת אור ברכה ממקור שרשה העליון"  -דייקא "ממקור שרשה
העליון" ,דייקא מעל כל העולמות" ,וגם הארץ האירה מכבודו" וכל הבריות כולם מתברכים על ידה.
ככל שהעסק של האדם בדברי תורה ,נובע אחר הכנה דרבה של טהרה וקדושה ,כך הוא נדבק לשורש העליון
במקור השפע הבא לעולם ,ומגיע על ידו ברכה עד בלי די.
ובתנא דבי אליהו סדר אליהו רבא פרק י"ח אמר ,כיון שלומד את התורה הרי זה מביא טובה לעולם.
כלומר ,התורה הקדושה נקראת "טוב" כדרשת הגמרא "אין טוב אלא תורה שנאמר "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי
על תעזובו".
והתגלותה של התורה הקדושה ,בחינת "טוב" ,בעולם ,היא היא המתגלה לעולם וזהו "מביא טובה לעולם" ,אדם זה
מביא את הטוב הגמור לעולם ,וממנו משתלשל כל הטוב היחסי המגיע אל העולם.
נעמיק יותר ונבאר,
חוק הטוב להטיב ,וזהו הסיבה שבורא העולם בורא את העולם - ,כידוע מאוד בדברי רבותינו  -כדי להטיב
לבריותיו ,ומכח מה הוא מטיב לבריותיו? "אין טוב אלא תורה" ,ומה שהוא מטיב לבריותיו ,הוא על ידי התגלותה
של התורה ,שהיא גילוי טובו יתברך שמו .ועל זה נאמר כאן "הרי זה מביא טובה לעולם".
שורש הבריאה  -להטיב ,וההתגלות של ההטבה היא בתורה  -הנקראת "טוב"  -המשתלשלת לתתא באופן של
מציאות של טובה.
כמו שנאמר כסדר תמיד ,התורה נקראת "טוב" גם כאשר נאמר בתורה המילה "רע" זה גם "טוב" במדרגה של תורה,
כי "כל התורה כולה איקרי טוב".
"ונשמרת מכל דבר רע" ,גם על ה"דבר רע" שנאמר בתורה ,חל בעומק שם "טוב".
שאר כל עלמא דידן מעורב טוב ורע ,מכח אכילת אדם הראשון מ"עץ הדעת טוב ורע" המעורבים זה בזה.
אבל התורה הקדושה נקראת "עץ חיים היא למחזיקים בה" אינה במדרגת "עץ הדעת" ,אלא היא במדרגה של "עץ
החיים" ,אם כן ההידבקות בה ,הינה הידבקות ב"עולם שכולו טוב"  -זהו תורה הנקראת "טוב".
בהבנה ברורה,
עולם שנקרא כולו טוב זה עולם הבא" ,יום שכולו טוב ,יום שכולו ארוך ,צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם
ונהנים מזיו השכינה"  -זהו "עולם שכולו טוב".
עלמא דידן ,מעורב טוב ורע.
היכן יש מציאות בתוך העולם הזה ,שהוא מעין עלמא דאתי" ,עולם שכולו טוב" ,זה התורה שנמצאת כאן בעולם.
וזהו מי שהוא בבחינת "איזהו בן העולם הבא ,שייף ועייל ,שייף ונפיק ,גריס באוריתא תדירא" ,כלומר שהוא דבוק
במציאות הטוב כאן בעולם ,מעין העולם הבא "עולם שכולו טוב" ,במציאות התורה שהיא "טוב" ,שמתגלה כאן
בעולם.
וזהו מה שנאמר "הרי זה מביא טובה לעולם" ,כלומר ,טוב שאינו מעורב ברע אלא כולו טוב.
דבר שאינו מתגלה אלא במציאותה של התורה הקדושה.
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ויכול הוא לבקש רחמים ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא.
על שם כן פעמים שהתורה נקראת "רחמנא" ,משום שהתורה היא גילוי רחמיו של הבורא יתברך שמו בעולמו.
"מתחילה עלה במחשבה לברא את העולם במידת הדין ,ראה שאין העולם מתקיים ,עמד ושיתף עמו מידת
הרחמים".
"שיתף עמו מידת רחמים"  -זוהי הארתה של תורה ,שמקיימת את העולם בכל מדרגה ,אפילו במציאות השפילה
והתחתונה ש"אין העולם מתקיים" ,גם שם מכח התגלות מציאות התורה - ,רחמנא גילוי רחמיו  -הדבר יכול
להתקיים.
זהו מה ש"יכול הוא לבקש רחמים ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא" ,מכח ההארה הנקראת "רחמנא" " -מידת
רחמים".
ויפקפק את הרקיע ויביא מטר לעולם כו'
"מפקפק"  -היינו מנענע ,כלשון המשנה "מפקפק ,ונוטל אחת מבנתיים" ,על ידי נענוע ,מביא שפע לעולם.
וכל זאת זהו מפני שכל מציאות הבריאה  -כמו שהוזכר  -אינה אלא התגלות של אורייתא.
ובשעה שאדם מנענע את נשמת הבריאה  -הנקראת "אוריתא"  -גם הגוף שהוא העולם ,מתנועע.
כדוגמת אדם המורכב מנשמה וגוף ,נענוע של הגוף מנענע את הנשמה ,ונענוע של נשמה מנענע את הגוף ,כך
העולם והתורה ,התורה  -היא "הנשמה" ,והעולם  -הוא "הגוף" של התורה ,ונענוע של הדברי תורה ,מנענע את
ה"גוף"  -בחינת העולם.
על זה נאמר "ויפקפק את הרקיע ויביא מטר לעולם".
ואמר שם עוד כל זמן שישראל עוסקים בתורה ועושים רצון אביהם שבשמים  -כלומר ,נדבקים בתורה במדרגת
"הוראה" שהיא מלשון גילוי של רצון" ,ועושים רצון אביהם שבשמים" כלומר ,עסק התורה יוצא מהכח לפועל
וגילוי רצונו מתקיים " -הקב"ה בעצמו נפנה אליהם לברכה ,שנאמר "אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף" ואין
"השקפה" אלא לברכה שנאמר "השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך" וכו'.
חז"ל הרי אומרים" ,כל השקפה שבתורה לרעה חוץ מ"השקיפה ממעון קדשך מן השמים" ,זהו בעומק מה שנאמר
כאן "הקב"ה בעצמו נפנה אליהם לברכה".
בזמן שישראל עוסקים בתורה וזה לא רק נוגע בחכמתו ,אלא יתר על כן נוגע ברצונו "ועושין רצון אביהם
שבשמים" ,אז ההידבקות ברצונו יתברך שמו ,היא גופא גילוי של רצון ,מלשון "רצה ה' אלוקינו בעמך ישראל
ולתפלתם שעה" ,גילוי הארת ה"רצון" ,הוא עומק ה"גילוי פנים".
על זה נאמר "הקב"ה בעצמו נפנה אליהם לברכה" ,מעצם דביקות במדרגת רצונו.
הדבקות במדרגת רצונו הוא המוליד את ה"נפנה עליהם לברכה" ,שכן הארת ה"רצון" המאירה אליהם ,זהו גופא
ה"נפנה אליהם לברכה".
וזהו "ואין השקפה אלא לברכה"  -בחינת הסתכלות מתגלה מכח גילוי הרצון שנתגלה בחכמה ,המתגלה במקום
הארת העינים ,זהו "ואין השקפה אלא לברכה"
אבל תחילת הדבר אינה "השקפה" ,אלא הידבקות ברצונו ,משם מגיע הגילוי של הארת פנים  -היא חכמה" ,חכמת
אדם תאיר פניו" ,ועיקר גילויה בעינים ,בחינת "עיני העדה"  -חכמי העדה.
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זהו "ואין השקפה אלא לברכה".

פרק טו'
והנה המברך מתברך  -מי שעוסק בתורה ומכוחו נעשית מציאות הברכה ,גם הוא מתברך ומברכתם של העולמות
יבורך גם האדם העוסק בה כראוי לאמיתה.
כמו שכתב מה"ר חיים ויטאל בשערי קדושה שכאשר האדם נדבק בשרשו ומושך משם שפע ,האופן הנכון הוא
לכוון שמתוך אותו שפע יומשך גם עליו.
וכאשר האדם עוסק בדברי תורה ,הרי הוא מאיר את ההארה העליונה ,שממנה משתלשלת הברכה כמו שנתבאר.
אבל בעומק" ,המברך מתברך" לא רק בחלק הברכה הנמשך על העולמות ,שנמשך גם על האדם ,אלא גם החלק
שהוזכר לעיל "וגם הארץ האירה מכבודה" ,שכן כאשר האדם עוסק בתורה ,הוא יוצא במידת מה  -לפי ערך
מדרגתו  -מדבקות בגוף שעשוי מעפר ,מחומר חשוך ,ואור התורה אזי מאיר בקרבו ,ואדם העוסק בתורה במדרגה
הזו ,הרי הוא  -כדברי חז"ל  -כהולך עם נר ,כהולך עם אבוקה שמאיר לו את כל מציאות חייו.
והאור שמאיר בקרבו ,איננו רק אור שחופף עליו בעלמא ,אלא הוא עצמו נהפך  -במידת מה לפי ערכו  -להיות
"אור" ,עצם מאיר ,ועל ידי כן היכן שהולך והיכן שמתבונן ,הארת התורה מאירה עמו ,והוא רואה את הכל
באספקלריא של תורה ,מכח אור התורה המאיר בקרבו.
אור התורה ה"משתשלשל  -מלעילא  -ונמשך שפעת אור וברכה ממקור שרשה העליון" עד ש"וגם הארץ האירה
מכבודה"  -אין "כבוד" אלא תורה שנאמר "כבוד חכמים ינחלו" ,זהו האור שמאיר בו ,אור השפע העליון ,ואור זה
שמאיר בקרבו הופך להיות עצם מעצמיו ,ועל ידי כן התבוננותו בכל דבר ,והליכתו  -אין הליכה אלא "הליכות
עולם לו"  -וד' אמות של הלכה ,מאיר בהם האור ההולך עמו כסדר ,והוא רואה את הכל באספקלריא של תורה.
בנוסף לכך "הנה המברך מתברך ומברכתם של העולמות יבורך גם האדם" העוסק בה כראוי לאמיתה -
אימתי זוכים לכל זה ,דווקא אם עסק האדם בדברי תורה הוא כראוי לאמיתה ובעומק ,כמו שנתחדד ,עיקר השפע
מגיע למי שעמלים בה בטהרה ובקדושה לשמה דייקא.
וכבוד ה' חופף עליו כל היום.
כבודו יתברך שמו  -הארת התורה הנקראת "כבוד"  -מאיר בו "כבוד חכמים ינחלו".
ובעומק ,כבוד ה' שחופף עליו ,כלמר שמתוך ידיעת התורה הוא משיג את כבוד ה',
"רצונך שתכיר את בוראך ,עסוק בדברי אגדה ,שמתוך כך אתה מכירהו"  -זהו פנים אחד .אבל בפנים נוספות,
מעצם עסק התורה עצמה כדבעי ,כבוד ה' חופף עליו ,ואז כבודו יתברך שמו נגלה לו ,והוא מכיר את מי שאמר והיה
העולם ,מכח גילוי מעשיו המגלים את כבודו.
ומשיג לנשמה אצולה ממקום קדוש לפי ערך גודל עסקו ודיבוקו בה ,כמו שאמרו אדם מקדש עצמו מלמטה
מקדשים אותו מלמעלה ,מעט מקדשים אותו הרבה.
כמו שהוזכר לעיל "נשמה אצולה" זהו החלק הפנימי של הנשמה שעדיין נמצא אצלו יתברך שמו.
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"אצולה" מלשון "המשכה" ,אבל גם מלמד שעל אף שזה נמשך ,זה עדיין עמו ואצלו .וכיון שהתורה הקדושה
חבוקה עמו יתברך שמו ,לפיכך כאשר אדם עוסק בה כראוי לאמיתה הוא נמצא אצלו" ,משיג לנשמה אצולה
ממקום קדוש".
אבל כל זה "לפי ערך גודל עסקו ודיבוקו בה" כפי מדרגת הדביקות כך הוא דבוק ונמצא אצל הבורא יתברך שמו.
מי שמבטל את עצמו  -את עצם הויתו  -לאורה של תורה ,אז המציאות שלו נמצאת בשרשה העליון ,והוא הוא
שזוכה שמתקיים בו "משיג לנשמה אצולה ממקום קדוש".
כאשר האדם זוכה למדרגה זו אזי האדם בכל עת ובכל שעה עוסק בדברי תורה ,מכח חוק טבעו ,כי משם מציאותו
אצולה ,וחבוקה שם בכל עת.
ויתר על כן בהכרח שהוא ירגיש את מציאות הבורא תמיד בלא הפסק ,משום שהוא נמצא במקום ששם "נשמה
אצולה ממקום קדוש לפניו יתברך שמו".
46
ובהקדמת הזוהר יב ע"ב ,פיקודא חמישאה וכו' בהאי קרא אית תלת פיקודין וכו' ,וחד למלעי באורייתא  -לעסוק
בדברי תורה ולדבר בדברי תורה  -לאשתדלא בה  -להתיגע במציאות התורה  -ולאפשא לה בכל יומא ,לתקנא
נפשיה ורוחיה ,דכיון דבר נש אתעסק באורייתא ,אתתקן בנשמתא אחרא קדישא ,דכתיב "שרץ נפש חיה" ,נפש
דההיא חיה קדישא כו' ,וכד אשתדל באורייתא ,בההוא רחישא  -כח הדיבור  -דרחיש בה ,זכי לההיא נפש חיה,
ולמהדר כמלאכין קדישין כו' ,דא אורייתא דאקרי מים ,ישרצון ,ויפקון ריחשא דנפש חיה מאתר דההיא חיה ,ומשכין
לה לתתא כמד"א ,ועל דא אמר דוד "לב טהור ברא לי אלקים" למלעי באורייתא ,וכדין "ורוח נכון חדש בקרבי".
ביאור הדברים:
כפי שנתבאר יש שני פנים של חידושים בעסק דאורייתא.
פנים אחד  -כפי שכותב הנפש החיים באגרתו הידועה לנכדו  -שכל דבר ודבר שלא היה ברור ונהיר אצל האדם,
ועל ידי עסקו בתורה נעשה נהיר ,נקרא חידוש.
וגדר הדבר הוא מפני היות העולם מקום של נעלמות  -הסתר ,והתורה נקראת "תורה אור" ,בבחינת "עולם ברור".
כאשר האדם עוסק בדברי תורה ,ומתחילה הדברי התורה אינם בהירים אצלו ,הגדרת הדבר היא ,שכח ההעלם
שבעולם ,מעלים על אותם דברי תורה ,ולכן אינו משיג אותם בבהירות ,וכאשר יגע בהם וזוכה שתהא לו "תורה
אור" ,והאור שבתורה יאיר את הדבר ,מתגלה הבהירות שבדברי התורה ,מחמת שהוסר מהם מציאות ה"עולם" -
ההעלם שחל מכח העולם  -ומתגלה כח האור שב"אורייתא" ,ואז מתגלית מציאות ה"תורה אור"  -האור שבתורה
נעשה גלוי ,וזו בחינת החידוש בדברי תורה.
כלומר ,כיון שכל מציאות הבריאה ,היא "אסתכל באורייתא וברא עלמא" אז ככל שיש תוספת של "אורייתא" ,האור
שבאורייתא ,ה"תורה אור" ,באותה מידה מתגלה אופן אחר של ה"עלמא" ,וזה נקרא "חידושין דאורייתא".
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"מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" ,מה שה"מעשה בראשית" נעשה בהיר יותר ,גלוי יותר ,זהו
ה"מחדש" מכח "אורייתא"" ,תורה אור".
זהו פנים אחד בסוגית החידוש בתורה.
אבל הפנים השניות  -אופן אחר  -של חידושי תורה ,זהו מה שנאמר כאן בדברי חז"ל "ולאפשא ליה בכל יומא".
זהו ה"תוספת"" ,אפשא" מלשון "נפיש" ,לשון תוספת וריבוי.
כח החידוש שנמצא בתוך הדברי תורה נקרא "נפש חיה" ,כלומר "נפיש של חיות" ,תוספת חיות שמתגלית בדברי
התורה.
דברי תורה הינם שורש מציאות כל החיות בעולם" ,החכמה תחיה בעליה"  -החכמה הינה מקור החיות של האדם.
בשעה שאדם מחדש בדברי תורה ,מה שמתרחש כעת אינו רק מה שנראה ברובד החיצוני ,חידוש בעלמא שמחדש
האדם בדברי תורה ,אלא בעומק ,כח החידוש של הדברי תורה ,מגלה תוספת חיות ,ואם דברי התורה הללו הינם
במדרגת "תורת חיים" והוא נמצא במדרגת "והחכמה תחיה בעליה" ,כשמחדש בדברי תורה ,מוסיף תוספת
"לאפשא לה" ונאמר עליו "זכי לההיא נפש חיה ...ויפקון ריחשא דנפש חיה מאתר דההיא חיה" ,נעשה אז "נפישו",
נעשה אז תוספת וריבוי מחמת אותה מציאות של דברי תורה.
אם אדם מחדש דברי תורה ,וכוח החיות שבו אינו מתחדש ,ביאור הדבר ,שהוא אינו דבוק בכח החידוש שנמצא
באוריתא ,ואינו דבוק במקור החיים שנמצא באוריתא ,במציאות ה"תורת חיים".
אלא כמו שבעלמא כאשר בני אדם מחדשים חידושים בעניני החומר  -להבדיל אלף אלפי הבדלות  -שייך שאדם
יעסוק כך גם בדברי תורה ,ויהא לו כח חידוש כזה בדברי תורה.
ואף אם זה לא נמצא לגמרי במדרגת החידושים דהאי עלמא ,שכן סוף סוף עוסק הוא בדברי תורה ויש נענוע
מסוים של ה"תורה אור" בשרשה ,אבל בהתגלות לתתא ,הוא אינו מקבל את מקור החיות ,אלא רק את תולדת
הדבר ,שהיא נקודת החידוש.
משל למה הדבר דומה להבדל שבין מציאות העץ למציאות הפרי.
פרי ,הוא תוצאת "כח החידוש" שנמצא בעץ.
כאשר האדם לוקח לידיו פרי ,מברך "בורא פרי העץ" ואוכל ,הוא מקבל לידיו באתגליא רק את מציאות הפרי ,אבל
בעומק גנוז כאן כח ההתחדשות והחיות שנמצא בעץ עצמו ,זהו עומק מטבע הברכה "בורא פרי העץ" שאין ברכת
הפרי "בורא הפרי" רק על הפרי בעצמו אלא "בורא פרי העץ" כוללת בתוכה גם את הברכה על כח החיות הנמצא
בעץ.
אבל באתגליא  -כאמור  -אין אנו רואים אלא את מציאות הפרי ,ולא את מעמקי החיות הנמצאת באילן.
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כך  -להבדיל  -יתכן אופן חידוש שמחדש האדם בדברי תורה שיהא בבחינת "פירות" ,שאף שבודאי הפירות יונקים
ממקור החיים ,אבל באיתגליא אינם אלא במדרגת "פירות".
אבל מי שעוסק בדברי תורה באופן של "כי הם חיינו ואורך ימינו" ,מציאות דברי תורתו הינה מציאות של דברי
תורה שמביאים חיים לעולם ,ומביאים חיים לאדם ,ולכן ריבוי הדברי תורה ובעיקר ,חידוש של דברי התורה
שעוסק בהם ,זהו חידוש החיות הנמצאת באדם.
"עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו" ,כח ה"רעננים"  -ההתחדשות בנקודת החיות  -גנוז בכח החידוש שבדברי
התורה.
כאן עבודת האדם הינה ,לבדוק עמוק עמוק במציאות נפשו ,האם כח החידוש שלו באוריתא ,הוא באופן של
"פירות" ,והחידוש הוא רק ה"פירות" עצמם ,או שמתגלה אצלו מדרגת "לאפשא ליה בכל יומא ...דכיון דבר נש
אתעסק באוריתא ,אתתקן בנשמתא אחרא קדישא ,דכתיב "שרץ נפש חיה" ,שיש לו מציאות של תוספת חיות
כסדר.
אדם שעמל בדברי תורה מבוקר עד ערב ,לאחר מכן מתגלים אצל האדם העוסק בה כראוי שני כוחות מנוגדים,
מחד ,כוחות גופו נחלשים" ,ממית עצמו עליה"  -ממית את כוחות גופו ונעשה תש כח כנקיבה.
אבל זה רק בחיצוניות ,בכח הגוף של האדם.
אבל מצד הפנים של האדם ,כח החיות שלו ,לאחר שעסק יום תמים בתורה כראוי ,מתווסף ,שכן נעשה תוספת
במציאות החיות שבו כמו שנתבאר.
אילו שני הכוחות ההפוכים זה מזה הנמצאים אצל האדם בסיום היום שעמל בו בתורה קודם שהולך לנוח על מנת
לקום למחרת ליום נוסף של עמילות בתורה.
מחד  -בגופו ,הוא נעשה חלש ,הוא נעשה תשוש" ,תש כוחו כנקיבה" ,אבל מאידך  -בכח החיות הפנימי" ,דשנים
ורעננים יהיו" ,אם הוא עמל באמת בתורה כסדר שעה ועוד שעה ועוד שעה ,שאז ,הוא התחיל את היום עם שיעור
מסוים של חיות ,והוא מסיים אותו ביתר שאת ,ביתר תוקף ,וביתר עוז.
מי שכאשר מסים יום ,כח החיות שבו הולך וגדל ,בו מתקיים הדבר הנאמר כאן שכאשר האדם "אשתדל" באוריתא,
"איתתקן בנשמתא אחרא קדישא" כמו שנתבאר.
והוא הרודה ומושל בכל
כאשר האדם זוכה לעסק התורה באמת ,הרי שמאחר שכל הבריאה נבראה מכח "אסתכל באוריתא וברא עלמא"
וכל מציאות הבריאה ,מהותה ,שורש חיותה ,וקיומה ,אינו אלא ממציאות אוריתא ,אין העולם משעבד את התורה -
חס ושלום ולא יאמר  -אלא אך ורק האוריתא ,היא המכוונת והמניעה והמקימת והמחיה את מציאות העולם ,אם
כן בשעה שהאדם עוסק בדברי תורה כדבעי ,והוא דבוק במדרגת "אסתכל באורייתא ,וברא"  -הוא אינו רק עוסק
בה ,אלא הוא הוא דבוק בשורש המדרגה  -אז הוא "רודה ומושל בכל" ,בכוחו לנענע את העולמות כפי עומק רצונו
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הטהור לעשות את רצון בוראו ,מפני שכל היות מציאות הנבראים מקוימים ומתחדשים בכל רגע זהו רק מחמת
מציאות אוריתא.
והרי מציאות הבריאה הינה כגרזן ביד החוצב ,שבכוחו להפעיל את הדבר ולנענע אותו כפי השורש העליון של אור
התורה.
אבל הני מילי  -כמו שנתבאר  -במי שעוסק בה כראוי ודבוק בשרשה ,הוא הדבוק במדרגה זו ד"אסתכל באוריתא
וברא".
וכלפיו נאמר "והוא רודה ומושל בכל".
47
וכל הדינין בישין מסתלקין מעליו ואין להם עליו שום שליטה ח"ו בין בעודו בזה העולם
כיון שנתבאר שמציאותה של תורה היא שורש כל העולמות כולם ,היא המושלת על כל העולם כולו ,לפיכך מי
שעוסק בה "רודה ומושל בכל" ,כלומר הוא רודה ומושל גם בדינין בישין.
ומכח כך "כל דינין בישין מסתלקין מעליו" ,מפני שהוא  -העוסק בתורה  -שולט עליהם ולא הם שולטים עליו.
אבל יש כאן עומק נוסף.
יש את ה"דינין" בשרשם ,ויש את ה"דינין בישין".
"דינין בישין" ,אלו הם דינים נפולים המתגלים כאן בהאי עלמא והם כח המזיקים ,והייסורים ,כמו שיתבאר מיד
להלן.
אבל ה"דינים" כשמתגלים במדרגה של "תורה" ,הם הם דיני התורה.
כאשר האדם עוסק בדברי תורה ודבק בדברי התורה בדבקות שלמה ,הרי שכח הדין מתגלה אצלו בדיני התורה.
ולכן ה"דינין בישין מסתלקין מעליו" ,מפני שהוא החזיר את כח ה"דין" לשרשו באורייתא ,הלא הם דיני התורה.
"וכל הדינין בישין מסתלקין מעליו" ,לא רק מכח שהוא "רודה ומושל בכל" ושולט עליהם ,אלא מכח כך שמדרגת
הדין עצמה נתקנת  -על ידו  -בשרשה ,כי הוא מעלה את כח הדין שנמצא בעולם לשרשו באורייתא ,למדרגת "דיני
תורה".
כמו שאיתא בפרק קמא דברכות "אמר רבי שמעון בן לקיש כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנו"
היסורים שנמצאים בעולם ,וכל מקום הצער והיסורים ,הוא מפני שיש מציאות של רע ,ועל מנת שהרע יסולק
ויזדכך באים יסורים על האדם.
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אבל כאשר האדם דבק באורייתא ,ובעומק  -כפי שנתבאר  -מגלה את מציאות האורייתא בתוך האי עלמא ,הרי
שאורייתא שכל מציאותה מציאות "טוב"" ,תורה אקרי טוב" ,גורמת שיהא מציאות "טוב" ,ובמקום גילוי ה"טוב",
אין מציאות ליסורים שיחולו על האדם.
דוגמא לדבר ,מאות ברית קודש" ,ותרא אותו כי טוב הוא"  -מלמד שנולד מהול ,אות ברית קודש הינו מציאות של
"טוב" ,ומי שנולד שאינו מהול יש בו מציאות של העדר הטוב ,לפיכך ישנו "צערא דינוקא" בעת ברית המילה,
כלשון הגמרא.
אבל מי שנולד מהול ,אין לו צערא דינוקא  -אף שאליבא דאמת יש עדיין דין של הטפת דם אבל בשורש הדבר אין
כאן צערא דינוקא  -מפני שזה אבר שכולו טוב.
הנמשל ,לענינא דידן -
היכן שמתגלה מציאות ה"תורה דאקרי טוב" ,אין מקום לכל דבר שאינו טוב אלא רע או תולדות הרע שהם
היסורים ,ולכן "כל העוסק בתורה יסורין בדלין ממנו".
בעומק  -אם כן " -כל הדינין בישין מסתלקין מעליו" ,הן מחמת היותו שולט עליהם ,הן מחמת שבעסקו בתורה
החזיר את הדין לשרשו בדיני אורייתא ,והן מחמת שאין מקום לגילוי כח הרע במקום שכולו "אורייתא דאקרי
טוב".
ובפרק כיצד מעברין "חש בראשו יעסוק בתורה שנאמר וכו' חש בגרונו יעסוק בתורה שנאמר וכו' חש במעיו וכו' חש
בכל גופו יעסוק בתורה ,שנאמר "ולכל בשרו מרפא" וכעין סגנון זה אמרו בויקרא רבה פרשה יב ,ובתנחומא פרשת
יתרו ,ובמדרש תהילים מזמור ק"ט ,עיין שם.
מי שחש בראשו ,חש בגרונו ,חש במעיו ,ויתר על כן חש בכל גופו ,סיבת הדבר בעומק הינה משום שאין בו באדם
גילוי של תורה ,שכן כאשר יש גילוי של אורייתא אצל האדם ,לא שייך כלל גילוי של חולי.
והדוגמא הפשוטה כיצד צריך להראות העולם בשעה שיש גילוי של תורה ,הינה משעת מתן תורה ,שאז  -כפי
שאיתא בגמ'  -נתרפאו כל החולים כולם.
החולה נקרא "חולה" - ,כמבואר בדברי רבותינו  -מלשון "חול" ,כלומר "חולין" ,ומלשון "חלל" ,שכן יש במציאות
החולי העדר של אורו יתברך שמו.
אבל כאשר מתגלה מציאות ה"תורה אור" ,מסתלק מציאות החולין ,ומסתלק מציאות החלל ,ואז מסתלק עומק
החולי.
על זה נאמר "חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא"" מעין מתן תורה שכל החולים נתרפאו ,וכשם
שכשכלל הנפשות קיבלו תורה נתרפאו כל החולים ,כך כשכלל האדם מקבל תורה אזי "לכל בשרו מרפא".
ועומק מציאות הריפוי הינה  -כפי שנתבאר  -מכח הארת מציאות התורה שכן כאשר ישנה הארה גמורה אין
מציאות של חולי ,כיון שאין מציאות של חלל וממילא חלה הרפואה.
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שאר כל הרפואות כולם שמצויים בעולם ,הינם רפואות על גבי מציאות החולי ,ובתוך אותה מציאות חלל.
אבל רפואתה של תורה שעליה נאמר "ולכל בשרו מרפא" ומרפאה היא את כל גופו כמו שנתבאר ,היא ממלאה את
כל החלל ולכן היא גם מרפאה את הכל.
ועליה נאמר "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך" וכדרשת חז"ל "לא אשים עליך -
ואם שמתי כאילו לא שמתי" זו ההנהגה המונהגת מכח הארת התורה ,שנתגלתה בעת יציאת מצרים" ,כל המחלה
אשר שמתי במצרים לא אשים עליך" ,ובשעת מתן תורה  -שהוא שעת השלימות של יציאת מצרים  -אז דייקא
נאמר "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך  -ואם שמתי כאילו לא שמתי" ,שכן זו היתה מדריגת הריפוי
בשעת מתן תורה.
ובתנא דבי אליהו ,סדר אליהו רבא פרק ה'" ,מקימי מעפר דל" כו' ,אדם שעבר עבירות הרבה ,וקנסו עליו מיתה כו',
וחזר ועשה תשובה ,וקורא תורה נביאים וכתובים ,ושנה משנה ומדרש הלכות ואגדות ,ושמש חכמים ,אפילו נגזרו
עליו מאה גזירות הקדוש ברוך הוא מעבירן ממנו וכו'".
ביאור דברי חז"ל "אפילו נגזרו עליו מאה גזירות" ,שרשו בדברי הגמרא בחגיגה" ,ותשת עלי כפכה  -כיון שחטא
אדם עמד הקב"ה ומיעטו והעמידו על מאה אמה" זהו ה"מאה גזירות" שנגזרו על האדם ,וזהו "אדם שעבר וכו'
וקנסו עליו מיתה" שכן מכח זה חלה עליו גזירת המיתה.
אבל כאשר האדם "חזר ועשה תשובה" ,כלומר ,הוא שב לשרשו ,והיכן שרשו של כל דבר  -במציאות אוריתא,
וממקום זה שאיליו הוא שב הוא "קורא תורה נביאים וכתובים ושנה משנה ומדרש הלכות ואגדות"  -כלומר כוונת
דברי הנפש החיים אינה לשני דברים נפרדים ראשית "שעשה תשובה" ועוד "שקורא תורה נביאים וכתובים וכו'",
אלא  -הואיל ומדרגתו לאחר ששב שנמצא הוא בשרשו באורייתא ,הרי שממהות התשובה הוא לעסוק בתורה
"וקורא תורה נביאים וכתובים".
הגדרת עומק ה"תשובה" באופן הזה הינה משום שהתורה אינה גלויה בעולם אלא מכח העוסקים בה ,כדברי הנפש
החיים שהוזכרו שאילולי היה העולם רגע קט בלא גילוי התורה על ידי לומדיה ,היה העולם חוזר לתהו ובוהו כאפס
וכאין וכאילו לא היה ,ומי המגלה את דברי התורה הקדושה בעולם? עמליה בטהרה ובקדושה.
משום כך ,לא די בכך שאדם ששב לשרשו באופן הנזכר יהא "קורא תורה נביאים וכתובים" ,לא די אף בכך שיוסיף
ויהא "שנה משנה ומדרש הלכות ואגדות" ,ואף שעוסק בהיקף התורה כולה ,עדין זקוק הוא ל"ושמש חכמים",
להדבק בחכמים שהם אלו שמגלים את מציאות התורה בהאי עלמא בעסקם בתורה.
אדם במדרגה זו "אפילו נגזרו עליו מאה גזירות הקב"ה מעבירן ממנו" מכח ההידבקות בתורת חיים ,והביאור בזה
הוא שגם מי שנקנס עליו מיתה ,כאשר הוא דבק בשורש החיים ,נעשה מקור חדש למציאות חייו ,וזהו "הקב"ה
מעבירן ממנו".
נשוב ונאמר בלשון ברורה:
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"מעבירן ממנו" מכח מה הוא? מכח החיבור למציאות החיים  -לאורייתא  -נמשך לו שפע של חיים ,ולכן על אף
שכבר נקנסה עליו מיתה ביחס למציאות חייו עד עתה ,יש לו מקור חדש ,מקור של תורה ,מקור של חיים ,ומשם
סוד קיומו.
וככל שעסק האדם בדברי תורה הוא באופן שנאמר בו "כי הם חיינו" ,במידה זו הוא זוכה לכך שאפילו נקנסה עליו
מיתה הקב"ה מעבירה כי יש לו מקור של חיים ,אבל אם עסק התורה שלו אינו אלא מן השפה ולחוץ  -מעין דואג
ואחיתופל "טינא היתה בליבם" תורתם מן השפה ולחוץ  -ביחס למדרגה זו לא נאמרו הדברים הללו ,ואם חס
ושלום תיקנס עליו גזירת מיתה לא יהא בכח תורתו לזכותו לכך ש"הקב"ה מעבירה ממנו".
ושם ריש פרק ו "הביאני המלך חדריו" כשם שיש לקדוש ברוך הוא חדרי חדרים בתורתו ,כך יש להם לתלמידי
חכמים לכל אחד ואחד חדרי חדרים בתורתו ,ואם ראית שהיסורין ממשמשין ובאין עליך רוץ לחדרי תורה ומיד
היסורין בורחין ממך שנאמר "לך עמי בא בחדריך" וגו' ,לכך נאמר "הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך" במה
שגידלתנו ורוממתנו וקשרת לנו כתר תורה בדברי תורה מסוף העולם ועד סופו.
"הביאני המלך חדריו וכו' יש לקב"ה חדרי חדרים בתורתו"
ברור הדבר ,שאין כונת המשל לצייר דוגמת בית שיש שם מספר חדרים וכל חדר עומד ליד חברו ,אלא כוונתו
לחדר לפנים מחדר.
גדר "חדרי חדרים בתורתו" היינו חדר לפנים מחדר.
כל חדר הוא יותר פנימי מחבירו ,מעין דברי הגמ' בחגיגה שנאמר בה שיש לקב"ה בתי בראי ובתי גואי" ,בתי גואי"
הוא חדרי פנימי יותר מ"בתי בראי" ,וגם באותם "בתי בראי" ישנם פנימים יותר ,פנים יותר מפנים ,ופנים יותר
מפנים.
"כך יש להם לתלמדי חכמים לכל אחד ואחד חדרי חדרים בתורתו"
ועל זה נאמר לשון הפסוק "ובדעת חדרים ימלאו" ,תלמידי חכמים שיש להם חדרי חדרים סדר עבודתם אינו
לעבור מחדר לחדר ,פעם מקרא פעם משנה פעם תלמוד וכן על זה הדרך ,אלא צורתם האמיתית של תלמידי
חכמים היא לבנות את עולמם הפנימי עומק לפנים מעומק ,והולכים הם מבתי בראי אל בתי גואי ומהחדרים
הפנימים לאלו שלפני ולפנים ,ומהם אל חדרים פנימים יותר ויותר כסדר ,ועסק התורה מכניס אותם אל עולם
פנימי יותר ויותר.
ומי שזוכה לחדרי תורה ,מי שנפתח אצלו הלב ומתקים בו "פתח ליבי בתורתיך" ,כבר בתחילת פתיחת הלב ,זוכה
האדם לעסק התורה באופן של "חכמת לב" ,אבל לאחר שמוסיף האדם בעמילות בתורה בטהרה ובקדושה ,מגלה
הוא שמה שזכה לו עד עכשיו הי' רק השער הראשון שנפתח ,ומלבדו ישנם "תרעי לדרתא" ,ואף שפתיחת השער
הראשון נפתחה אצלו ,הרי שככל שמוסיף האדם בעמילותו נפתח לאדם חדרי החדרים ,חדרי התורה ,חדרי הלב
שכלפיהם נאמר "בדעת חדרים ימלאו".
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על מקום זה ,בעומק ,נאמר ש"יש לו לכל צדיק וצדיק מדור לפי כבודו" ,וכמה יהא שיעור המדור שיהא לו לאדם
בעולם הבא? כפי השטח שנפתח לו בחדרי הלב ,זהו השטח שיהא לו בעולם הבא.
חדרי הלב הם "מדורו של האדם" ,מדור לפי כבודו.
כשזוכים לעמול בתורה בקדושה ובטהרה ,ונפתח  -תחילה  -הלב ,ולאחר מכן חדרי התורה ,נכנס אז האדם חדר
לפנים מחדר.
וכשם שכאשר בעולם החומר ,ככל שיש לאדם חדרים פנימיים יותר ויותר בביתו ,מנותק הוא יותר ויותר משאון
העולם ומרחובה של עיר ,כך כשיש לאדם בליבו חדרי חדרים ,ונכנס הוא אל תוכם ,אדם זה נמצא  -מבחינה
חיצונית  -בעולם ,אבל אליבא דאמת הוא איננו כאן כלל.
היכן הוא נמצא?
במעמקי חדרי הלב ,חדרי החדרים בתורתו ,שנכנס הוא אליהם לפני ולפנים ,שם גרים תלמידי החכמים.
מעין מה שקיים רשב"י בפועל ממש ,שנכנס אל המערה ,כך כשם שישנה מערה בחיצוניות ,ישנם לתלמידי חכמים
חדרי הלב.
שם יש חיי תורה באמת.
אדם שזוכה להגיע אל אותו מקום ,בונה לעצמו מקום הנקרא "אהלי תורה" זהו האוהל שנמצא בתוך עצמו ,מקום
פנימי ,שם הוא נבדל מכל מציאות העולם אילו הם חיי תורה באמת.
48
ושם בפרק ח "ויהי המה הולכים הלוך ודבר" ואין "דבר" אלא דברי תורה כו' וכשנשתלח מלאך וכו' ,ובא ומצאן שהיו
עוסקין בדברי תורה ,ולא היה יכול לשלוט בהם וכו' ,מכאן אמרו שני בני אדם שהולכים בדרך ועוסקין בתורה ,אין
דבר רע יכול לשלוט בהן וכו' עיין שם.
נתבאר בדברי חז"ל ששעה שבני אדם מהלכין בדרך הינה שעה שהשטן מקטרג" ,אין השטן מקטרג אלא בשעת
סכנה" וזמן של דרך הוא זמן סכנה.
וגדר הדברים הוא ,שכל דבר שהוא בין דבר אחד לדבר אחר ,עלול הוא לסכנה.
הרי שמי שהולך בדרך ואין לו את ה"לויה" של מציאות הדברי תורה ,הרי שהוא מוגדר כנמצא במקום סכנה.
אבל אם "הולכים בדרך ועוסקין בתורה ,אין דבר רע יכול לשלוט בהן".
לא רק מצד סברא ,כפשוטו ,כמו שמביא הנפש החיים להלן את דברי הגמרא הידועים עד מאוד ,בסוטה ,ש"תורה
אגוני מגנא ...בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה".
אלא עומק הדברים שנאמרו כאן מדברי חז"ל "אין דבר רע יכול לשלוט בהן" הוא מפני היות מציאותה של תורה -
כפי שנקראת בלשון חז"ל והוזכר פעמים הרבה לעיל " -אין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי
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אל תעזובו" ,הרי שמי שדבק באמת במציאותה של תורה ,דבק הוא במציאות ה"טוב" שאין בו מציאות של "רע",
ואז  -דייקא  -מתקיים "אין דבר רע יכול לשלוט בהם".
ראשית ,מצד עצם נקודת החיבור שביניהם" ,אין דבר רע  -שהוא רעוע  -יכול לשלוט בהם" מפני היותם מחוברים
חיבור עצום מכח מציאותה של תורה.
אבל יתר על כן -
הוזכרו לעיל דברי חז"ל "אם ראית שהיסורין ממשמשים עליך רוץ לחדרי תורה" ,ובנוסף להבנת הדברים הפשוטה
שהאדם שרואה שיסורין ממשמשין ובאים עליו בורח הוא לחדרי תורה ,ישנם פנים עמוקות אחרות מדוע האדם
בורח לחדרי תורה.
כפי שהוזכר השתא  -התורה היא מציאות של טוב.
העולם הזה ,שבו אנחנו נמצאים ,הוא מעורב טוב ורע ,והרע שבו מרובה על הטוב והוא רובו של עולם ,ויתר על כן,
העולם מלא בטומאה מזן אל זן.
כאשר נפש האדם מתעוררת בטהרתה ,היא חושקת לטוב ,היא חושקת לטוהר ,היא חושקת לעולם של קדושה,
ובתוך מציאות העולם שבו אנחנו נמצאים ,אי אפשר למצוא מקום שכולו טוב ,שכולו טוהר ,שכולו מציאות של
קדושה.
היכן המקום שבו מוצאת נפש האדם נייחא?
זהו "אם ראית" ,שהעולם מלא בטומאה ,מלא ב"רע"" ,רוץ לחדרי תורה"  -שם הנפש מוצאת את מנוחתה מפני
שהיא נמצאת במקום שכולו טוב.
אם כן ,העיצה לברוח לחדרי תורה ,היא לא רק בשעה שהיסורים באים על האדם על מנת שיבדלו ממנו ,אלא
הבריחה לחדרי תורה היא  -בעומק  -מחמת אי יכולת נפש ישראל טהורה לסבול את מציאות האי עלמא לרוב
טומאתו ומציאות הרע בו.
ואף קודם שבאו על האדם יסורין ,עצם הימצאותו בעולם ,הינה סוגיא של "גלות".
ועל מנת לצאת מאותו כאב ,מאותה מציאות של צער ,יקים האדם בעצמו "רוץ לחדרי תורה" ,ואז ידבק במציאות
התורה שכולה טוב.
התוצאה  -כמובן  -היא "שהולכין בדרך ועוסקין בתורה אין דבר רע יכול לשלוט בהן" ,אבל זהו עומק בכל סוגית
עסק התורה ,לאדם שמשתוקק לחיות ב"יום שכולו טוב" ,ב"עולם שכולו טוב" שמתגלה כאן בהאי עלמא רק בכח
הדביקות וההתכללות בתורה.
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ובזוהר ויחי רמב סוף ע"א "יששכר חמור גרם וכו' ,פתח ואמר "לדוד ה' אורי" כו' ,כמה חביבין אנון מילין דאורייתא,
כמה חביבין אנון דמשתדלי באורייתא ,קמי קודשא בריך הוא ,דכל מאן דאשתדל באורייתא לא דחיל מפגעי עלמא
נטיר הוא לעילא ,נטיר הוא לתתא ,ולא עוד אלא כפי לכל פגיעי דעלמא ,ואחית לון לעומקא דתהום רבה.
תא חזי ,בשעתא דעאל ליליא וכו' ,כד איתער רוח צפון ואתפליג ליליא  -בזמן של חצות  -אתערותא קדישא אתער
בעלמא וכו' ,זכאה חולקיה דההוא בר נש דאיהו קאים בההיא שעתא ואשתדל באורייתא ,כיון דאיהו פתח באורייתא,
כל אינון זינין בישין אעיל לון בנוקבא דתהום רבה כו' .בגין כך יששכר דאשתדלותיה באורייתא כפית ליה לחמור
ונחית ליה וכו' ,דאיהו סליק לנזקא עלמא ,ושוי מדוריה בין המשפתים כו'.
בלשון קצרה.
יש בעולם כח מציאות של רע ,ויש בעולם כח מציאות של טוב,
בזמן שהטוב שולט בעולם באופן השלם ,הרי ש"אחית לון לעומקא דתהום רבה ,את מציאות כח הרע.
אבל אם  -חס ושלום  -כח הרע שולט בעולם ומעלים את מציאות הטוב ,אז כל העולם כולו הופך להיות "נוקבא
דתהום רבה"" ,עומקא דתהום רבה".
בדברי חז"ל נאמר כידוע "אם מקבלים את התורה מוטב ,ואם לאו אהפוך את העולם לתוהו ובוהו"" ,תוהו" כלומר
להחזיר את העולם לעומקא דתהום רבה ,שלולי עסק התורה העולם חוזר לתהום רבה.
אבל בשעה שאדם דבק בדברי התורה באופן העליון שבהם" ,כמה חביבין אינון דמשתדלי באורייתא" ,משתדל
בדברי תורה ודבק בה ,כח הרע הוא זה שיורד לתהום רבה ,ואז "כל אינון זינין בישין אעיל לון בנוקבא דתהום רבה"
והם נבדלים ממציאותו של האדם.
ובלשון ברורה" ,תהום" " -תוהו" ,הוא מקום אשר  -כפי שאומרים חז"ל  -אין שם קיום של חיות ,אין שם מציאות
וקיום לבנין.
אבל אורייתא" ,תלמידי חכמים נקראים בנאים שעוסקים בבנינו של עולם" ,וכאשר האדם עוסק בדברי תורה,
במציאות של בנין העולם מכח עסקו בדברי תורה ,כלומר במציאות של דברי תורה באופן של בנין ,אזי הכוח של
הרע אינו שולט עליו והוא יורד למקומו הראוי לו ,לעומקא דתהום רבה ,שכן במקום "בנין" אין מקום למציאות
הרע.
אבל כאשר האדם אינו עוסק בדברי תורה באופן השלם ,אזי כח מציאות הרע מתפשט כאן בעולם ,ואין אפשרות
לבנות מהלכים של דברי תורה.
בשפה ברורה ,אפשר שהאדם עוסק בדברי תורה ,אבל רק הכח לבנות דברי תורה הוא הפך הכח הנקרא "עומקא
דתהום רבה".
בני ישראל במצרים בנו את פיתום ורעמסס ולחד לשון בגמ' בסוטה "פיתום"  -פי תהום בולעו" .עומקא דתהום
רבה" ,נקרא בלשון רבותינו ,מקום שאין בו מציאות לבנין מעצם מהותו.
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אדם שעסקו בדברי תורה אינו באופן השלם ,אין בו כח לבנות מהלכים בדברי תורה ,וסיבת הדבר בעומק היא
משום שכוחו של ה"עומקא דתהום רבה" שהוא מקום שאין בו בנין ,שולט על דברי התורה שלו.
ובמידת מה  -בשיעור מסוים  -מתקיים בו "אם אין מקבלין את התורה אהפוך את כל העולם לתוהו" ,על אף שאין
מתגלה בעולם התוהו השלם מכח שסוף כל סוף עוסק הוא בתורה ,אבל על דברי תורתו חלה במקצת מציאות
התוהו וזה מה שמונע מתפיסתו לגלות מהלך של בנין בדברי תורה.
מי שעוסק בדברי תורה כראוי ,הוא זה שיש לו כח לבנות מהלכים של דברי תורה ,שכן אז כח הרע אשר נועד לעכב
את אותו בנין יורד לעומקא דתהום רבה ,ואזי "תלמידי חכמים נקראים בנאים שעוסקים בבנינו של עולם".
כל מי שעוסק בתורה ואין בו כח לבנות את הדברים מראשיתם ועד אחריתם ,ביאור הדבר שהנוקבא דתהום רבה,
העומקא דתהום רבא ,שולט עליו בשיעור מסוים ,ובאותו שיעור מתקיים בו "אם אין מקבלים את התורה" כלומר
אין כאן קבלה שלימה של דברי תורה ,ומשום כך  -באותו שיעור  -חל עליו מציאות של "תוהו" ודברי התורה שלו
נהפכים ל"תוהו" ,וכח אותיות ה"תוהו" שבתוך המילה "תורה" חל על דברי התורה שלו.
ואז מנסה האדם לבנות מהלכים בדברי תורה ואינו מצליח ,מפני שכח ה"עומקא דתהום רבה" ,שולט על עסק
תורתו.
ככל שהאדם נותן נפשו על התורה ,ומוסר את נפשו בעמלה ,הוא עוקר את עצמו מהעומקא דתהום רבה ועל ידי כן
מקבל הוא את עומק הכח לבנות מהלכים בדברי תורה.
אם הוא מקבל על עצמו את דברי התורה באופן הנזכר כאן ,באופן של "יששכר חמור גרם" ...בגין כך יששכר
דאשתדלותיה באוריתא" ומקים בעצמו "ויט שכמו לסבול" עולה של תורה ,אז "כפית ליה לחמור ונחית ליה וכו'"
ואז הגילוי שמתגלה אצל האדם בדברי תורה הוא באופן של בנין" ,תלמידי חכמים נקראים בנאים שעוסקים בבנינו
של עולם" ששרשו בנינה של תורה.
וכן אמרו ז"ל בפרק ג' דסוטה דהתורה אגוני מגני מן היסורין בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה עיין
שם ,כי היא "גמלתהו  -רק  -טוב ולא רע כל ימי חייה" היינו  -מחדש הנפש החיים בדברי הגמרא בסוטה  -אפילו
בעידנא דלא עסיק בה,
פשטות דברי הגמרא הינם שאף בזמן שאינו עוסק בדברי תורה ,רושם של דברי התורה חופף עליו ואגוני מגנא מן
היסורין.
אבל מחדד הנפש החיים -
אימתי  -בעומק ,מגינים דברי התורה על האדם  -כל זמן שהוא דבוק ולא פרש חס ושלום מחיי עולם שלה ,ודעתו
עליה תמיד לחזור ולהגות בה.
וכדברי הרמב"ם הידועים ביחס למצוה שאי אפשר לעשותה בידי אחרים ,ששיעור ההיתר ,צורת ההיתר ,וגדרו,
הוא "וישוב לתלמודו מיד".
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אם כן ,מתבאר בדברי הנפש החיים ,שאימתי מגינים דברי התורה על האדם העוסק בהם גם בשעה שאינו עוסק,
רק באופן של "דעתו עליה תמיד לחזור ולהגות בה".
משום שאז ההפסק שמפסיק אינו אלא הפסק בפועל ,אבל "דעתו עליה תמיד" אין לו הפסק בדעת ,על זה נאמר
שגם בעידנא דלא עסיק ביה ,זוכה הוא להגנתם של דברי התורה.
אבל אם דברי התורה שלו אינם אלא באופן של "קבעת עיתים לתורה" ,שאינו עוסק בה אלא בשעה הקבועה לו,
אבל כשנגמר הקביעות אין דעתו עליה ,אזי אין התורה מגינה עליו בעידנא דלא עסיק בה ,אלא רק בעידנא דעסיק
בה .ומדרגת דברי תורתו הינה אז מעין מדרגה של "מצוה" שבשעת העסק בה יש "צוותא" המגינה עליו.
שלימות מדרגת דברי תורה ,הינה שדברי התורה נחקקים במעמקי האדם ואין לו הסח דעת ממציאותה של תורה,
ואפילו באותם זמנים שנאלץ האדם להיות מוסח לענינים אחרים ,הן מכח סיבות חיצוניות ,הן מכח חולשת החומר
שיש באדם ,בעומק שלו עדיין "דעתו עליה לחזור ולהגות בה" ,מכח עומק אהבת התורה בליבו ,מכח עומק אהבת
התורה בשכלו ,הוא משתוקק לחזור לעסק התורה.
ואז מציאותו מחוברת תדיר למדרגת עסק התורה.
49
ומה שכתוב "גמלתהו" וכו' ,כי "גמול" פירוש תשלום גמול למי שהיטיב אותו מקודם ,זהו שאמר שהתורה משלמת
גמול טוב להאדם שעושה טובה עמה ,היינו כשעוסק בה לשמה.
ישנם שני אופנים בעסק התורה של האדם :לשמה ,ושלא לשמה.
כשעוסק בה שלא לשמה ,הרי שהתורה היא ה"נותן" ,והאדם הוא ה"מקבל" שמקבל את דברי התורה.
אבל כאשר האדם עוסק בתורה לשמה ,הרי שהוא ה"נותן" ,והתורה הקדושה היא ה"מקבל" ,מצד כך נקראת התורה
הקדושה "אשת חיל מי ימצא" שבפנים אחד של הדבר  -כמו שאומרים רבותינו  -הפסוק קאי על התורה הקדושה
אשר נקראת "אשת חיל" והעוסק בה נקרא "בעלה" ,והתורה מגלה את סתריה לעוסק בה ,כאשה לבעלה.
ומצד הפנים הללו ,בעומק ,צריך העסק בתורה להיות לא באופן שהאדם לומד על מנת לקבל מהתורה ,אלא באופן
שהאדם לומד על מנת לתת לתורה.
כמובן שעל מנת להגיע למדרגה הזו שהעסק בדברי תורה יהא באופן של "נותן" לתורה ולא מקבל ,נדרש האדם
קודם לכן לעבור את המדרגה של "שלא לשמה" ,ואז מתעלה ממדרגת מקבל מהתורה ,ומכאן ואילך שייך שיהא
עסקו בתורה באופן שהוא "נותן" לתורה הקדושה עצמה.
כמו שהוזכר לעיל ,יש חלק בעסק התורה לשמה ,שבו נחשב האדם "נותן"  -כביכול  -לקדוש ברוך הוא" ,תנו עוז
לאלוקים" ,ישראל נותנים כח בפמליא של מעלה ,והוא עושה נחת רוח לפניו יתברך שמו ,כאן נתבאר חלק נוסף,
שהוא נותן לתורה שבו נחשב האדם העוסק בתורה כ"בעלה" של התורה הקדושה ,והדבר מתגלה בכך שבעסקו
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בתורה נוצר מצב של "פריה ורביה" כדוגמת זכר ונקבה שהזכר הוא הנותן והנקבה מקבלת ונעשה מציאות של
הולדה.
אדם שעוסק בתורה באופן הנזכר ,נותן שפע לעם ישראל ,ובהרחבה לכל הבריאה כולה ,ממקור השפע ,מעמלה
של תורה.
וזהו שורש העסק בדברי תורה.
על זה נאמר כאן "כי "גמול" פירוש תשלום גמול למי שהיטיב אתו מקודם".
לשון זו מדויקת היא כפי שנתבאר -
סדר הדברים הוא ,שבתחילה עוסק האדם בתורה על מנת לקבל מהתורה ,והתורה היא המטיבה עמו ,ולאחר מכן
עוסקים בדברי התורה וגומלים עמה בכך שהעוסק בה הוא "נותן" לתורה.
ואז חוזרת התורה ו"משלמת גמול טוב להאדם שעושה טובה עמה" ,ו"היינו כשעוסק בה לשמה" ,וכאמור ,היינו
לאחר שהאדם מקבל מהתורה ,וחוזר הוא ונותן לתורה ,אז התורה חוזרת ונותנת לו "ומשלמת גמול טוב להאדם
שעושה טובה עמה".
אדם שמגיע למדרגה זו ,הרי שחל אצלו שינוי עצום במעמקי הנפש ,שמתחילה כאשר עוסק האדם בדברי תורה,
חפץ הוא לקנות דברי תורה עוד מסכת ועוד מסכת ,עוד סדר ועוד סדר ,בכמות ובאיכות ,וזו הצורה האמיתית ,אבל
זהו שלב אחד בעסק עמלה של תורה.
אבל כאשר מגיעים לשלב הבא ,אזי מופנה עמלו של האדם ומגמתו לא אל כיצד לקנות דברי תורה אלא מבטו הוא
כיצד יוכל להשפיע באופן של נתינה ,וזו שלימות מדרגת "לשמה".
וגם אם עסקו בה שלא לשמה לגרמיה ולא להיטיב אתה  -עם התורה הקדושה  -שמהראוי היה שהתורה הקדושה
תגמלנו רעה חס ושלום.
כי הוא משתמש בתורה ,ועליו נאמר "ודאשתמש בתגא חלף".
ומצד כך ,מי שעוסק בתורה שלא לשמה עושה שימוש אסור בדברי תורה ,מעין מה שנאמר "אין מתרפאים בדברי
תורה" ,שכן משתמש הוא בדברי התורה ,ובהשתמשות זו מונח השפלה לדברי תורה ,משום שהוא מוריד אותה
מרום דרגתה להשתמשות בה לצרכו כרצונו.
ומטעם כך "מהראוי היה שהתורה הקדושה תגמלנו רעה חס ושלום" על כך שהוא משפיל אותה.
עם כל זה אינה גומלת לו רעה חס ושלום ,ואדרבה  -להיפך  -גם "בשמאלה" היינו למשמאילים בה שלא לשמה ,היא
נותנת לו "עושר וכבוד" בעולם הזה .עד כאן:
נתבאר אם כן ,שבשעה שהאדם עוסק בתורה הקדושה שלא לשמה ,על אף שיש כאן צד השפלה לדברי התורה,
אפילו הכי "בשמאלה עושר וכבוד".
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ובדקות דבר זה נאמר מחמת שהואיל ש"מתוך שלא לשמה בא לשמה" ,לכן התורה ניחא לה להשפיל עצמה לזמן,
על מנת שהאדם יגיע לאחר מכאן למדרגת לשמה.
אבל אם כל עסקו בה אינו אלא "שלא לשמה" ,ובאופן שהאדם נשאר רק במדרגת שלא לשמה ,הרי שיש כאן צד
השפלה שנאמר עליו מה שכבר הוזכר בשם הגר"א ש"לא יאי למעבד הכי" ללמוד באופן שאינו אלא השפלה שלא
מביא לבסוף לידי מציאות של עליה.
ובעומק ,עסק התורה שלא לשמה ,נקרא ירידה של התורה עצמה ,כי התורה הקדושה משפלת את עצמה ,כאשר
עוסקים בה באופן הזה ,ו"ירידה" זו אינה אלא "לצורך עליה" ,שמתוך השלא לשמה יבא לשמה.
וזה עומק ההיתר לעסוק בדברי תורה שלא לשמה ,באופן שהוא מקבל מדברי התורה את צרכיו ומשפילה ,כאמור,
שהיתר זה על מנת שתהא בסוף מציאות של עליה ,לכן ההיתר הוא דוקא באופן שהעסק בה שלא לשמה יביא
אותו לבסוף לידי מציאות של לשמה.

פרק טז'
וגם מעבירין ומסלקין מעליו כל הטרדות והענינים מעול דרך ארץ וכו'
בשעה שהאדם מקבל על עצמו עול תורה ,הרי ש"מעבירין ומסלקין מעליו כל הטרדות והענינים מעול דרך ארץ".
וביאור הדברים,
ראשית ,משום שכל העול שנמצא כאן בעולם ,אינו אלא ענפים ונובלות מעולה של תורה.
קבלת העול בשורש היא שהאדם מכיר בעול ,כלומר בכך שהאוריתא נמצאת מעליו ,הוא מכיר ש"איסתכל
באורייתא וברא עלמא" והואיל ושורש ה"ברא עלמא" הוא באורייתא הרי שהתורה נמצאת מעליו .זהו עומק
"קבלת עולה של תורה"" ,עולה של תורה" כלומר שהוא מכיר שהתורה נמצאת מעליו והוא עלול ועילתו וכל חיותו
אינה אלא ממדרגת התורה ,זו ההבחנה הנקראת "קבלת עולה של תורה" בשרשה.
כמובן שהפועל של קבלת עול תורה זה מה שעוסקים בדברי התורה בפועל באופן של "שור לעול וחמור למשא"
אבל שורש קבלת עולה של תורה אינו רק במדרגת "שור לעול" קבלת העול בפועל ,בודאי שמדרגת קבלת עול
תורה גבוהה הרבה יותר מקבלת השור את העול שעליו ,והחילוק ביניהם הוא כפי שנתבאר ,השור מקבל את העול
באופן של יגיעה וטורח ,אבל קבלת עולה של תורה שרשה בכך שהאדם מכיר שהתורה נמצאת מעליו ,ושהיחס
בינו לבינה הוא יחס של עלול ועילה שהוא תלוי בעילתו וכל מציאותו אינה אלא מכח מה שנמצא מעליו ,זהו
הנקרא "קבלת עולה של תורה".
בודאי שכאשר האדם מכיר שכל הויתו ,כל חיותו ,אינה אלא מכח מציאותה של תורה ,הוא איננו פורש ממנה ,כי כל
הפורש ממנה כפורש מן החיים עצמם ,וזהו עומק קבלת העול.
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ולכן בשעה שהאדם מקבל עליו עולה של תורה" ,מעבירין ומסלקין מעליו כל הטרדות והענינים מעול דרך ארץ"
כי כל העול הזה אינו אלא ענפים מהעול השרשי ,אבל כאשר הוא מקבל את העול בשרשו העליון ,הושלם מציאות
העול בדברי התורה ,ואין השתלשלות למקום תחתון ,לענפים ,ששם מצטייר העול בצורת "עול דרך ארץ".
וכל שאר עניני זה העולם המונעות תמידות העסק בתורה הקדושה כמו שאמרו "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין
ממנו עול מלכות ועל דרך ארץ" ,ואמרו בבמדבר רבה ,ובתנחומא פרשת חקת ,שמזה הטעם ניתנה התורה במדבר,
כשם שמדבר אינו נזרע ואינו נעבד ,כך המקבל עליו עול תורה ,פורקין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ ,וכשם
שמדבר אינו מעלה ארנון )ר"ל מס( כך בני תורה בני חורין וכו'.
כלומר כל מציאות העוסק בתורה היא מעין "מדבר" שאין בו קיום לשאר דברים אלא המציאות היחידה הקיימת
שם היא מציאות עולה של תורה.
ואין כונת הדבר כפשוטו בלבד שאין שם חרישה וזריעה ,אלא עומק הגילוי המתגלה במדבר שאין שום מציאות
באותו מקום מלבד מציאותה של תורה.
ועומק נתינת התורה במדבר  -למרות שבודאי נכנסו אחר כך לארץ ישראל ואף יצאו לגלות לשאר ארצות ,חזרו
לארץ ישראל ,וחוזר חלילה  -הוא ששורש התפיסה של תורה היא ,שבשעה שהאדם עוסק בה ,הוא מופשט מהכל.
כאן מתגלה עומק נוסף במה ש"מעבירין ומסלקין מעליו כל הטרדות והענינים מעול דרך ארץ" ,שכן מי שזו
מדרגתו ,הרי שהוא מנותק מכל עול אחר מלבד עולה של תורה.
זו מדרגת רשב"י ,אף ש"הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם אלא כרבי ישמעאל זורעים בשעת זריעה חורשים
בשעת חרישה" ,אבל הצורה העליונה של קבלת עול תורה היא במדרגת רשב"י ,ואפילו מי שאינו נמצא במדרגת
רשב"י  -שהסיר מעצמו כל עול מלבד עול תורה ולפיכך נפטר אף מעולה של תפילה ועליו נאמר "מפסיקין
לקריאת שמע ואין מפסיקין לתפילה" מכח קבלת העול הגמורה  -אבל לפחות בזמן שעוסקים בתורה ,אז  -הלואי
 שיהא האדם במדרגה מעין "מדבר" שאין לו שום דבר השתא רק התורה הקדושה.לחיות קבוע באופן זה ,באופן של "מדבר" ,אין חרישה ,אין זריעה ,ויתר על כן אפילו אין תפילה ,זו מדרגתו של
רשב"י ,אבל בשעה שהאדם יושב ועוסק בתורה ומקבל עליו עול תורה לפחות לאותו זמן" ,מעבירין ממנו עול
מלכות ועול דרך ארץ" באותו זמן ,מחמת שבשעה זו הוא נמצא בנפשו במקום מעין "מדבר" ,הוא מתנתק מכל
קיום של הויה אלא רק מציאות נותן התורה  -הקדוש ברוך הוא  -ותורתו ,ועמו ישראל מקבלי התורה ,ואם באותו
זמן אין לו אלא את התורה הקדושה ,אז על אותו זמן מתקיים בו "מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ".
כשהוא עוזב את העסק בדברי התורה ,אף שדעתו לחזור עליה כמו שנאמר לעיל סוף פרק טו ,אבל סוף כל סוף
הוא אינו באותה מדרגה ,אז יש לו שייכות מסוימת לעול מלכות ועול דרך ארץ.
אם כן מדרגת רשב"י שאין לו עול כלל ,לא עול מלכות ולא עול דרך ארץ ואפילו עולה של תפילה אין לו ,מכח
שכולו תורה תמיד ,וזו מדריגה שאינה ראויה לכל אדם.
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אבל לדידן בשעה שאנו עוסקים בתורה ,עלינו להיות במדרגת ניתוק מוחלט מכל מציאות העולם ,וחיבור מוחלט
למעמקיה של תורה ,מעין מדרגת נתינת התורה במדבר שאין שם חרישה ואין שם זריעה ,ואף אינו מעלה ארנון
ומס.
ובעומק ,סיבת הדבר שאינו מעלה מס ,הוא משום שמי שעובד שייך בו מס שהוא נתינת חלק מהעבודה ,אבל מי
שכל מציאותו אינה אלא מציאותה של תורה ,לא מתקיים בו "ויהי למס עובד".
עליו נאמר "אינו מעלה ארנון )ר"ל מס( כך בני תורה הם בני חורין" ,אם הם עוסקים בתורה כרשב"י הרי הם בני
חורין גמורים ,אבל לדידן עלינו לנהוג כמו שנתבאר לפחות בשעת עסק התורה שתהא חירות מכל שאר עסקי
העולם ,דביקות שלימה ואמיתית במציאותה של תורה .והנפש תהא שקועה בתורה ,ולא יהא לאדם אז אלא
הקב"ה ,תורתו ,ועמו ישראל באהבה.
50
ובזוהר ויחי רמב ע"ב דכל מאן דידע לאשתדלא באורייתא ולא אשתדל אתחייב בנפשיה ,ולא עוד ,אלא דיהבין עליה
עולא דארעא ושיעבודא בישא ,דכתיב ביששכר "ויט שכמו לסבול" וכו' ,מאן דסטא ארחיה וגרמיה דלא למסבל
עולא דאורייתא ,מיד" ,ויהי למס עובד" ,וכן להפך וכו'.
וכאשר מעמיקים הרי שבדברי חז"ל אלו נתבארו שלושה מיני "עול" שיתכן שיהו על האדם,
העול העליון הוא מדרגת "עולה של תורה" ,כלפיו נאמר ביששכר "ויט שכמו לסבול"  -עולה של תורה.
סוג נוסף של עול הוא הנקרא "עולא דארעא" בחינת "ריחים בצוארו ויעסוק בתורה" ,זהו עול הפרנסה ושאר צרכי
הגוף ,ונקראים הם בבחינת "עולא דארעא" כי עיקר המלאכה היא מלאכת קרקע ,זהו אמנם עול של היתר ,אבל עול
הוא מחמת צרכי גופו של האדם.
והסוג השלישי שהוזכר כאן זהו "שיעבודא בישא" ,בחינת מי שהיצר הרע שולט עליו ונמצא הוא תחת עול
מציאותו של היצר הרע ,העול הזה בא באופן שהאדם משעבד את עצמו למציאות הרע.
מי שדבוק במדרגת התורה הקדושה ,מתקיים בו "ויט שכמו לסבול" עולה של תורה.
מי שאינו נמצא לגמרי במדרגת עולה של תורה ,הוא נופל למדרגת "עולא דארעא" ,יש לו עול מחמת מציאות
החומר ,עול של "ריחיים בצוארו".
אבל יתר על כן ,מי שרחמנא ליצלן עובר עבירה ,אצלו כבר מתגלה העול באופן של "שיעבודא בישא" ,שעבוד
למציאות היצר הרע ,והופך האדם את עצמו למשועבד תחת מציאות היצר שנמצא על גביו.
אם כן ,אם מתקיימים האדם עסק התורה כדבעי וקיום המצוות  -תרויהו דוקא בבת אחת  -הרי שבקיום המצוות
הוא מסיר מעליו את ה"שיעבודא בישא" של מציאות היצר הרע ,ובקבלת עול תורה הוא מסיר מעליו את ה"עולא
דארעא" ,את השעבוד של מציאות החומר.
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וכך הדין הלכה פסוקה בש"ס ,שתלמידי חכמים פטורים ממיסים ,כמו שאמרו בנדרים ובפרק קמא דבבא בתרא ,שרי
ליה לצורבא מרבנן למימר לא יהיבנא כרגא ,דכתיב "מנדה בלו והלך לא שליט למרמיא עליהם" ושם ,רב הונא בר רב
חסדא שדא כרגא ארבנן ,אמר ליה רב נחמן בר יצחק עברת אדאורייתא ,אדנביאים ,אדכתובים ,דכתיב וכו' ,כמו
שאמרו שם ,דרבנן לא צריכי נטירותא.
ובקצרה ממש ,עולה שם מן הסוגיא ,שיש שלושה דברים שתלמיד חכם פטור מלתת אותם:
דבר שדרך לעשות אותו בעצמו ,שאין כבודו של תלמיד חכם לעשות את אותה מלאכה ,ומשום שאין כבודם של
חכמים בכך ,פטור ,ואפילו אם שולחים שליח בשכר ,יסוד המעשה נעשה על ידי עצמם ,ופטורים התלמידי חכמים
ממעשה שאיננו לפי כבודם.
האופן השני של הפטור הוא ביחס לעול המיסים המוטלים על הציבור ,והתלמיד חכם היות ומקבל עליו "עול
תורה" ,אז אין עליו "עולא דארעא" ,ולכן גם העול של צרכי המדינה  -עול הארץ  -אינו קיים עליו.
האופן השלישי הוא מה שהוזכר כאן בהדיא בדברי הנפש החיים מדברי הגמרא לבסוף" ,כמו שאמרו שם דרבנן לא
צריכי נטירותא" ,זהו מכח שמי שלומד תורה "תורתו משמרתו" ותורתו היא המפקיעה ממנו את החיוב להשתתף
בדמי השמירה שנצרכת לשאר בני העיר.
אם כן ,בעומק ,אלו הם שלושה חלקים :סוגיא אחת היא מדין כבוד חכמים ,שאינם נתבעים לעשות מלאכה שאינה
מתאימה להם ,סוגיא שניה שדיבר עליה הנפש החיים היא סוגיא של קבלת עול תורה שמפקיעה ממנו את "עולא
דארעא" ,ומשום כך פטור התלמיד חכם מכל ההוצאות שהם בגדר "עולא דארעא" ,וכשם שהוא לעצמו אינו צריך
לעסוק במלאכת הקרקע כי הוא פטור מעול הממון ,כך גם פטור בשיעור מסוים מעול הממון המוטל על שאר בני
העיר ,והסוגיא השלישית ,חלק השמירה ,שמכח "תורתו משמרתו"" ,רבנן לא צריכי נטירותא" ולפיכך איננו נצרך
למציאות השמירה.
ובתנא דבי אליהו סדר אליהו רבא פרק ד ,כל תלמיד חכם שעוסק בתורה בכל יום תמיד  -דייקא בכל יום תמיד,
ויתר על כן  -בשביל להרבות כבוד שמים.
שני הגדרות הוגדרות כאן  -האחת "בכל יום" ובתוך כל יום "תמיד" ,וההגדרה השניה היא "בשביל להרבות כבוד
שמים".
תלמיד חכם שנמצא במדרגה הזו כפי שחודד
אינו צריך לא חרב ולא חנית ולא כל דבר שיהיה לו שומר  -בבחינת "רבנן לא צריכי נטירותא" ,אבל יתר על כן ,מי
המשמרו?  -אלא הקב"ה משמרו בעצמו,
ושם בפרק יח אם יש בו באדם דרך ארץ ומקרא לבד ,מוסרין לו מלאך אחד לשמרו שנאמר וכו'  -אדם שכזה מי
המשמרו? מלאך ,וכמה? אחד.
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קרא אדם תורה נביאים וכתובים מוסרים לו שני מלאכים  -אדם זה משמרים אותו מלאכים ,וכמה מלאכים? שניים
 שנאמר "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך" וכו',אבל קרא אדם תורה נביאים וכתובים ,ושנה משנה ומדרש הלכות ואגדות ,ושמש תלמידי חכמים ,הקדוש ברוך הוא
משמרו בעצמו כו' ,שנאמר "ה' שומרך" וכו'.
התבאר ,אם כן ,שישנם שני סוגי שמירות מכח התורה עצמה.
מי שעוסק בתורה בשיעור מסוים ,השמירה שלו היא ע"י מלאך ,מלאך אחד או שני מלאכים ,כפי שיעור עסקו
בתורה.
אבל מי שלומד את כל התורה כולה" ,קרא אדם תורה נביאים וכתובים ,ושנה משנה ומדרש הלכות ואגדות" ,ויתר
על כן ,לימודו "על מנת לעשות"" ,ושמש תלמידי חכמים" ,אדם זה דבק בשלימות התורה הקדושה ,ומכח כך הוא
דבק בו יתברך.
זהו העומק של דברי התנא דבי אליהו )סדר אליהו רבה פרק ד( שהובאו בראשית הדברים בסמוך "כל תלמיד חכם
שעוסק בתורה בכל יום תמיד" ,כלומר ,הוא דבוק בתורה באופן שלם.
שלימות הדביקות מצד כמות הינה באופן של "קרא אדם תורה נביאים וכתובים ושנה משנה ומדרש הלכות ואגדות
ושימש תלמידי חכמים" ,אבל שלימות הדביקות מצד זמן העסק בתורה הינה "שעוסק בתורה בכל יום תמיד",
ויתר על כן "בשביל להרבות כבוד שמים",
אם הדביקות בתורה היא שלא לשמה ,אזי יהא לו מלאך לשמרו או שני מלאכים לשמרו ,וכן על זה הדרך ,אבל אם
עוסק בה לשמה  -ואחד מהפנים של ה"לשמה" ,כפי שנתבאר לעיל ,הינו "בשביל להרבות כבוד שמים" ובזה
מתגלה בעומק ששורש עסק התורה שלו אינו לגרמיה ,אלא שורש עסק התורה שלו הינו במדרגת לשמה  -באופן
זה הוא דבוק מכח התורה הקדושה באתגליא בבורא יתברך שמו.
ועליו דוקא נאמר "אלא הקדוש ברוך הוא משמרו בעצמו".
ובדקות ,אם כן ,אצל מי נאמר שהתורה מביאה לו  -כביכול  -מלאך לשמרו ואצל מי נאמר שהקב"ה בכבודו
ובעצמו משמרו?
אצל מי שמדרגת התורה שלו היא שלא לשמה ,אין לו דביקות שלמה בבורא ,ומשום כך אין לו גם שמירה גמורה
מהבורא יתברך שמו.
אבל מי שעוסק בתורה לשמה ,ודבוק הוא בבורא בעסק תורתו ,אזי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו משמרו.
אין הכי נמי כלפי מה שרבנן לא צריכי נטירותא שמכוחו נפטר התלמיד חכם מלהשתתף עם בני העיר בהוצאות
השמירה אין נפקא מינה בין אדם שהקב"ה משמרו לאדם שמלאך משמרו.
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אבל מצד מדרגתו של האדם אין ערוך להבדל ביניהם ,וככל שהאדם נמצא במדרגה עליונה יותר ,המדרגה שבה
הוא דבוק היא היא המשמרתו.
ואם הוא דבוק בו יתברך שמו ,אזי  -כביכול  -הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו משמרו ,כלומר מדרגת הדבקות
בו יתברך היא מציאות שמירתו.
וכעין שהיה במדרגת ישראל בעת יציאת מצרים כאשר ירד הקדוש ברוך הוא לנגוף את מצרים" ,ולא יתן המשחית
לבא אל בתיכם" ,ומכח מה? מכח "אנוכי יוצא בתוך מצרים" כלומר שהקדוש ברוך הוא בעצמו הוא הוא המשמרם.
נשוב ונדגיש:
המדרגה שבה האדם דבק היא היא שמירתו.
מי שדבוק בעולם החומר ,מה שמשמרו זהו עולם החומר ,אדם שכזה זקוק ל"שומרים הפקד לעירך" וכדומה ,מפני
שהואיל והוא דבוק בחומר .הוא זקוק לשמירה ממדרגת החומר.
אבל ככל שאדם עולה ומתעלה במדרגתו ,מציאות שמירתו נעשית מכח ועל ידי המדרגה המדויקת שבה הוא
דבוק ,כמו שנתבאר.
וכפי ערך הקיבול אשר יקבל עליו עול תורה באמת  -דייקא בפנימיות הלב  -ובכל כחו  -דייקא כל שיעור הקיבול
שיכול הוא לקבל לפי כחו  -כן לפי זה הערך יסירו ויעבירו ממנו טרדות עניני זה העולם והשמירה עליונה חופפת
עליו.
על אף שנתבאר לעיל מהסוגיא בנדרים ובבבא בתרא שמי שעוסק בתורה ,הרי שהוא פטור מ"עולא דארעא" ופטור
הוא מהשמירה ,אבל בדקות אין השמירה והסרת העול שווה בכל ,אלא "כפי ערך הקיבול אשר יקבל עליו עול
תורה באמת ובכל כחו ,כן לפי זה הערך יסירו ויעבירו ממנו טרדות עניני זה העולם והשמירה עליונה חופפת עליו".
שמא נאמר שכפי הערך שהוא מקבל עליו עול תורה ,כך לפי זה היחס יהא פטור מלהשתתף בהוצאות השמירה עם
בני העיר?
דין זה לא הוזכר.
ומדוע?
התשובה הפשוטה לכאורה היא שלהסרת הצורך בשמירה חיצונית ,סגי בקבלה מועטת ,ועיקר השפעת שיעור
קבלת העול הינה ביחס לשמירה העליונה החופפת עליו.
אבל הגדרת הדברים בעומק היא מפני ששמירה רוחנית תמיד תהא גדולה יותר מהשמירה הגשמית ולכן ביחס
לשמירה הגשמית ,תמיד הוא בבחינת "רבנן לא צריכי נטירותא" ,אבל שיעור השמירה האמיתית שיש לו הוא כפי
ערך ההתדבקות שלו  -בקבלת עול תורה  -באמת ובכל כחו ,כך שיעור הסרת העול.
עול כנגד עול ,כפי שיעור קבלת עול תורה ,כך השיעור שמסירים מעליו את עול עניני העולם הזה.
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מכח כך "השמירה עליונה חופפת עליו" לפי שיעור קבלת העול ,שכן כפי שנתבאר ,המדרגה שבה האדם נמצא היא
היא המשמרתו ,וככל שהאדם  -המדרגה שבה הוא נמצא  -הוא בבחינת "אחזתיו ולא ארפנו" ,אוחז בה בשלימות,
כך גם היא אוחזת בו ומשמרת אותו באותו שיעור
בבחינת "ה' צלך"  -כשם שאתה הווה לו כך הוא הווה לך" מעין כך בסוגיא דידן ,כפי השיעור שמעמיד האדם את
עצמו בדבקות בתורה וקבלת עולה ,כך השיעור שהתורה מתקבלת אצלו ושומרת עליו.
ככל שהאדם דבוק יותר באורייתא כך עומק השמירה העליונה.
ובפנים עמוקות יותר ,בקצרה ממש:
בעולם המעשה ניתן לשמור את האדם ממעשים שאינם טובים בלבד ,אבל כאשר האדם דבק בדברי תורה בדיבור,
תורתו משמרתו אף מדיבור רע ,הן ממציאות של דיבור חוץ ,והן ממציאות של דיבור של פנים ,שמור הוא מדיבור
שאינו שלם כפי שיעור מדרגת דביקותו ב"ודיברת בם" ,דיבורים של תורה.
וכאשר מדבק האדם את עצמו במחשבת התורה " -הגיון ליבי"  -כך יש לו שמירה ממחשבות זרות שלא יכנסו אל
עולמו הפנימי ,אל מחשבות מוחו ומחשבות לבבו.
זו היא עיקר שמירתה של התורה הקדושה על האדם -
תחילת השמירה הינה מהמזיקים האורבים לאדם מבחוץ ,אבל ממזיקים אילו ניתן להישמר גם על ידי מה ששוכר
אנשים שישמרו עליו בעולם החומר.
אבל עיקר שמירתה של התורה היא שהאדם לא יהא שמור רק מבחוץ אלא גם מבפנים ,מדיבור שאינו שלם,
ממחשבה זרה ,וממחשבה שאינה נקיה בשלימות.
שמירה זו משיג האדם כמידת עוצם דביקותו בתורה ,וככל שהאדם דבוק יותר במחשבה של תורה ,כך מחשבתו
אינה אלא קודש ,וקודש קדשים.
אדם שזוכה לדרגה זו ,הרי שמתוך קדושת מחשבתו ,זוכה להידבק יותר בתורה הקדושה ובבוראו ,ואז מתקדשת
מחשבתו ונעשית שמורה יותר ויותר ,ודביקותו מתעצמת ומתחזקת ,וחוזר חלילה לקדש מחשבתו ולהידבק
בדביקות שלימה בתורה ובו יתברך שמו.
51
והוא כבן המתחטא על אביו ,ואביו עושה לו רצונו ומשלים לו כל חפצו ,כמו שאמרו רז"ל "כל העוסק בתורה הקב"ה
עושה לו חפצו".
נתבאר ,אם כן ,בדברי הגמ' בע"ז שמי שעוסק בתורה "הקדוש ברוך הוא עושה לו חפצו" ומשלים לו רצונו.
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גדר הדברים הוא ,שכן התורה הקדושה ,כפי שכבר הוזכר לעיל ,היא גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא ,ומצד כך ,מי
שעמל בתורה ודבק בתורה ,דבק הוא בדבר ה' ,דבק הוא בחכמת ה' ,ויתר על כן ובעיקר ,באופן של דבר הלכה הוא
דבק ברצונו יתברך שמו.
אם כן ,מעמקי פנימיות מציאות התורה הקדושה ,זהו גילוי של רצונו יתברך.
וכבר הוזכר שעיקר ההידבקות ברצונו יתברך שמו ,אינה בהשכלת המח בלבד ,ואין די בכך ששכלו של האדם
משכיל "מה ה' אלוקיך שואל מעמך" ,אלא עיקר שורש מציאות ההידבקות ברצונו יתברך שמו ,היא במעמקי רצונו
של האדם ,בבחינת "רצונינו לעשות רצוניך" וכשם שהאור הוא אור של "רצון" ,רצונו יתברך שמו ,כך הכלי המקבלו
צריך שיהא כלי של "רצון"  ,רצון האדם לעשות בוראו.
ועל גבי זה  -רק על יסוד בנין זה  -מתלבשת ההשכלה שענינה לדעת "מה ה' אלוקיך שואל מעמך".
ולפי שעומק הרצון של אדם זה שדבק ברצונו יתברך שמו ,זהו לעשות רצונו יתברך ,ו"רצון" זה של האדם מגלה
ומושך גילוי של הארת "רצון" ,לכן  -דייקא  -נאמר "ואביו עושה לו רצונו" ,שכן מכח מדרגתו של האדם שרצונו
דבק ברצונו יתברך שמו ,נמשך גילוי של הארת "רצון" ,וזוכה האדם ש"אביו עושה לו רצונו ומשלים לו כל חפצו",
והארת ה"רצון" משלימה את רצונו של האדם.
וכן איתא במדרש תהילים מזמור א' .ואמרו עוד שם ,שכתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים שכל העוסק
בתורה נכסיו מצליחים.
משמע בהדיא מדברי הנפש החיים שמה שנכסיו מצליחין זהו המשך למה שהוזכר קודם לכן" ,ואמרו עוד שם",
תוספת על מה שנתבאר עד כאן.
ושני פנים יש בדבר לבאר כלפי איזה חלק  -ממה שהוזכר לעיל  -הדברים אמורים .בפנים אחד" ,כל העוסק בתורה
נכסיו מצליחים" משום שהאדם רוצה בהצלחת נכסיו.
ולפי זה ,כחלק ממה ש"אביו עושה לו רצונו ומשלים לו כל חפצו" ,והיות ו"כל חפצו" כולל גם את רצונו של האדם
שנכסיו יצליחו ,אם כן משפיעה הארת הרצון גם שנכסיו יהו מצליחים כחלק ממילוי רצונו של האדם.
אבל ישנם פנים נוספות.
כפי שכבר הוזכר ,הקב"ה אסתכל באורייתא וברא עלמא ,וכל מה שנמצא כאן בהאי עלמא אינו אלא השתלשלות
וגילוי של התורה הקדושה.
אם כן ,נכסיו של האדם הם הענף ,הם הפועל יוצא ,הם ההשתלשלות של עצם מציאות התורה ,ובמידה שהאדם
עוסק בתורה  -ובעומק בתורתו דיליה  -כדבעי ,משתלשל ההארה שבדברי התורה אל נכסיו ומתגלה בכך
שמצליחים.
וכבר מספר פעמים חזרנו על דברי רבותינו ,שעומק הדין שבהמת כהן אוכלת בתרומה הוא משום שהארת קדושת
הכהן חלה על ממונו ,כי קיום ממונו של האדם הינו מהארת נפשו.
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משום כך ,כאשר האדם עוסק באמת ב"תורתו" בחלקו שלו בתורה הקדושה כדבעי ,מאיר משורש תורתו הארה
לכל חלקיו של האדם ,ואז גם נכסיו מקבלים הארה מאור תורתו.
זהו  -בפנים אילו " -כל העוסק בתורה נכסיו מצליחים".
אבל אצל מי זה  -בעומק  -נאמר בעיקר?
אצל מי שאור תורתו משתלשל מהשורש העליון באתגליא עד מקום הענף התחתון שהוא נכסיו.
מי שחס ושלום חלק מממונו הוא גזול ,אור התורה אינו יכול להאיר לממונו ,משום שבתורה כתוב "לא תגזול" ואם
הוא גזל ,אז הארת התורה מסתלקת מנכסיו ,וכיון שאור התורה אינו יכול להאיר לא מתקים בו "כל העוסק בתורה
נכסיו מצליחין".
ובמשלי רבתא סוף פרשה ח' "ויפק רצון מה'" ,כל מי שהוא מפיק בדברי תורה  -מוציאו לחוץ ,וההוצאה לחוץ
השלימה היא  -ומלמדו ברבים ,אף אני בעת רצון מפיק לו רצון וכו' ,ומזונותיו מוכנים לו תמיד ,בלא שום עמל
ויגיעה  -אף  -מועטת עליהם ,כמו שאמרו שם בפרק אשת חיל ,כל זמן שתלמיד חכם יושב ועוסק בתורה וכו' ,ולא
עוד אלא שהקדוש ברוך הוא ממציא לו מזונותיו בכל יום ויום ,שנאמר "ותתן טרף לביתה".
עולה כאן ,אם כן ,מדברי חז"ל שמי "שהוא מפיק בדברי תורה ומלמדו ברבים אף אני בעת רצון מפיק לו רצון
ומזונותיו מוכנים לו תמיד בלא שום עמל ויגיעה מועטת" .מי שהוא מלמד תורה ברבים הרי שהוא מגלה את
מעמקי הגילוי של התורה ,שהרי "קודשא בריך הוא אסתכל באוריתא וברא עלמא" וכשם שאצלו יתברך לא
נשארה הארתה של התורה לעצמה  -כביכול  -אלא נתפשטה והאירה עד שממנה נברא העולם ,מעין כך אין די
שיעסוק האדם בתורה באופן של "אסתכל באורייתא" בלבד  -כלומר "ללמוד" - ,אלא ילמדה לאחרים מעין
מציאות "ברא עלמא".
וכלפי מי שמלמד תורה ברבים נאמרו דברי חז"ל אלו ,משום שזהו יסוד דברי תורה שנאמר עליה בסוגיא בסוף
סוטה שנכרתו עליה ד' בריתות "ללמוד ,וללמד ,לשמור ,ולעשות" ,ו"ללמוד וללמד ,זהו מעמקי הגילוי של דברי
התורה כפי שנתבאר.
ובפנים האלו ,עומק ה"מלמדה לאחרים ,הוא שכשם שמציאותם של דברי תורה והארתם אינם במדרגת העסק
בהם בלבד ,אלא עומק ההארה מתפשטת לכל המדרגות כולם ,כך יש לנהוג בשורש ההארה  -בעסק הדברי תורה -
שיהא באופן של "ללמוד וללמד" ויתירה מכך "לשמור ולעשות" להוציא את הארת התורה לעולם של פועל.
עומק הדבר הוא ,למה שנתבאר ,שיהא האדם עוסק בדברי תורה לא רק באופן של צמצום הארתם למדרגת העסק
בהם בלבד ,אלא באופן שתהא הארת התורה בוקעת ומשתלשלת לכל הצדדים ולכל המדרגות כולם.
וזהו "מלמדה לאחרים" ,להאיר את אור התורה בכל המדרגות כולם.
כאשר רב מלמד לתלמיד או עליון לתחתון .הרי שהוא מאיר את הארת דברי התורה למקום השפל יותר.
זהו עומק "ללמוד וללמד".
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ובפנים האלה ,עומק מה ש"מזונותיו מוכנים לו תמיד בלא שום עמל ויגיעה מועטת עליהם" - ,מלבד מה שוודאי
"כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ" כפי שנתבאר לעיל  -פנים נוספות נתבארו
כאן בדברי הנפש החיים ,שזה הוא מפני שכשם שהוא משלשל את דברי התורה ומדרגת הארתה גם למדרגות
השפילות יותר ,מפיק רצון מה' ומלמדו ברבים ,כך גם מזונותיו משתלשלים לו ממדרגת התורה.
והוא הוא המדרגה שכלפיה אמרו חז"ל "לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן"" ,אוכלי המן" הם שהארת מזונותיהם
מאיר מהארת דברי התורה ומשם משתלשלת ההארה עד מדרגת המזונות.
כל מי שעמל בדברי תורה והקב"ה ממציא לו מזונותיו בלא שום עמל ויגיעה מועטת עליהם ,הרי הוא במדרגה
מעין מדרגת "אוכלי המן" ,שמדרגת המזון משתלשל ממדרגת דברי התורה שלו.
דברי התורה הללו הם ,כפי שהוזכר במדרגת "ללמוד וללמד"" ,ללמוד וללמד" ,הוא מדרגת משה רבינו ש"קיבל
תורה מסיני ומסרה ,"...נהג טובת עיין בישראל ולמד לאחרים פלפולה של תורה ,על שם כך אמרו חז"ל שהמן ירד
בזכות משה ,כלומר שהארת התורה -שמסרה משה  -מתפשטת לכל המדרגות כולם ,זהו עומק הדבר שנאמר
שהמן ירד בזכות התורה.
ובתנא דבי אליהו סדר אליהו רבא פרק יח ,ברוך המקום ברוך הוא שבחר בחכמים ובתלמידיהם וכו' ,כשם שהם
יושבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ,ובכל מקום שהוא פנוי להם  -לדברי תורה  -וקורין ושונין לשם שמים  -דוקא
 ויראה בלבבם  -קודמת לחכמתם  -ומחזיקים דברי תורה בפיהם  -דווקא "בפיהם"  -ומקיימין עליהם הפסוק"טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו" ,כך כביכול אפילו הם ישאלו את כל העולם כולו בשעה אחת ,הוא נותן להם מיד וכו'.
פשטות דברי ה"תנא דבי אליהו" ,שסיבת הדבר ש"אפילו הם ישאלו את כל העולם ...הוא נותן להם מיד ",הוא
משום שהם במדרגת "ויפק רצון מה'" ,ו"הקב"ה עושה לו רצונו" ,אבל נתבארה כאן תוספת בדברי התנדב"א "אפילו
הם ישאלו את כל העולם כולו בשעה אחת הוא נותן להם מיד".
לא מיבעיא שאם ישאלו את מה שהם צריכים יקבלו כדי צרכיהם  -באופן של מעט מעט  -אלא "אפילו ישאלו את
כל העולם כולו בשעה אחת הוא נותן להם מיד".
ועומק הדבר הוא ,שכאשר המזונות מגיעים לאדם במדרגה הפשוטה ,הרי שהם מגיעים טיפין טיפין כשם שכאשר
הכה משה רבינו את הסלע יצאו המים טיפין טיפין.
אבל כאשר אור דברי התורה הוא זה שמשתלשל עד מדרגת המזונות ,הרי שהואיל ודברי התורה הם בגדר "תורת
ה' תמימה"" ,מנורה טהורה ...מקשה זהב" ,מציאות אחת ,גם אורם שמתפשט בעולם הוא "מקשה אחת" ,כשם
שנאמר "תורה אחת יהיה לכם".
ואז העולם שמשתלשל עד מדרגת העפר ,אינו "עפר" כפשוטו מלשון "פירורים" ,אלא "עפר" שכל מציאותו הוא
עומק גילוי של "ה' אחד ושמו אחד" ,גוי אחד בארץ" שגם ב"ארץ" מתגלה מציאות ה"אחד".
כשמדרגה זו מצטיירת בציור של זמן נאמר "אפילו ישאלו את כל העולם כולו בשעה אחת נותן להם מיד".

 | 198ספר נפש החיים שער ד'

מפני שזו ההתגלות של מדרגת דברי התורה הקדושה שהיא "כלל הכל" ,שהיא "תורה אחת" ,מעמקי מציאות
האחדות ,משום כך כאשר ההארה מתפשטת משם במדרגה של זמן ,נאמר "כולו בשעה אחת" שכן זה עומק גילויה
של "תורה אחת" במדרגת הזמן.
ויתר על כן ,אלא הגם שהוא עצמו ודאי בורח מהכבוד וגדולה ,כי בלא זה בלתי אפשר בעולם כלל להיות עוסק
בתורה לשמה  -ולפיכך  -ולא תתקיים אצלו כלל ,כמו שאמרו ז"ל בפרק מעלות התורה ,אל תבקש גדולה לעצמך,
ואל תחמוד כבוד ,כי האדם אסור לו לפנות דעתו לזה כלל ,אמנם גדול העצה יתברך שמו ,נותן לו שמחה וגדולה בעל
כרחו ,כמו שאמרו בתנא דבי אליהו שם ,ברוך המקום ברוך הוא שבחר בחכמים ובתלמידיהם וכו' ,כמו שהם יושבין
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בכל יום ,וקורין ושונין לשם שמים  -דווקא  -ויראת שמים בלבבם ,ומחזיקים דברי
תורה על פיהם ,ומקבלין עליהם בשמחה על מלכות שמים ,כך כביכול הקדוש ברוך הוא נותן להם שמחה לצדיקים
בעל כרחם שלא בטובתם כו' עד כאן.
נוסף כאן בדברי הנפש החיים שהקב"ה נותן להם גדולה ,שזה עוד סוגיה ש"מוסיף" להם הקב"ה.
אבל עיקר מה שנתבאר כאן בדברי חז"ל ,שכאשר האדם מקבל עליו בשמחה עול מלכות שמים ,ועיקר הגילוי של
"עול מלכות שמים" הם הדברי תורה שבהם מתגלה עומק צורת ה"עול" ,כשור לעול וכחמור למשא ,ובצורה זו
עוסק בדברי תורה ,אזי נאמר ש"הקדוש ברוך הוא נותן להם שמחה לצדיקים בעל כרחם שלא בטובתם".
עומק הדברים הוא:
כאשר מקבל האדם עול בהאי עלמא ,אין בעול מציאות של שמחה ,אבל "עול התורה ,שמקבל האדם על עצמו,
שרשו ,כפי שהוזכר לעיל ,מלשון "עלול ועילה" ,עול זה איננו עול כפשוטו אלא עול מחמת כך שמכיר האדם שהוא
עלול וזו עילתו ,ומשם כל חיותו.
לכן קבלת עול תורה ,שבשרשה נקראת "קבלת עול מלכות שמים" ,היא קבלה בשמחה ,שכן מעומק הכרה זו מכיר
האדם שמשם מקור חיותו.
כל זמן שקבלת העול הינה "עול" כפשוטו ,אין בזה את עומק נקודת השמחה ואימתי תיעשה הקבלה בשמחה?
כאשר הקבלה היא מ"עול" של עלול ועילה ,מחמת שהאדם מכיר משכיל ומרגיש שהתורה מציאות ומקור חיותו
או אז הקבלה שלו היא קבלה מחמת היות התורה עילתו והוא עלול ,וקבלת "עול" זו הינה בשמחה ,משם מתפשט
עומק השמחה.
"כי בשמחה תצאון" ,הארת הדברי תורה היוצאת לחוץ באתגליא ,היא עומק מקום השמחה.
במה דברים אמורים ,כאשר קבלת העול נובעת מתוך התפיסה שזהו מקור החיות ,וה"עול" הינו מחמת ההכרה
שהוא עלול והתורה עילתו ,כמו שנתבאר.
וכמאמור הכתוב "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי" רוצה לומר הגם שאני בורח מהם ,המה רודפים אחרי בעל כרחי.
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בעומק  -כפי שאומרים רבותינו  -מי שאינו שייך לכבוד הוא אינו "בורח מן הכבוד" ואינו "רודף אחר הכבוד" מי
שעדיין שייך לכבוד הוא זה שצריך לברוח ,אבל מי שאינו שייך כלל ל"כבוד" גם איננו שייך ל"בריחה מן הכבוד"
משום שלא חלי ולא מרגיש.
אבל מכל מקום "הגם שאני בורח מהם" ,גם כלפי מי שנמצא עדיין במדריגה הנמוכה" ,רודפים אחרי בעל כרחי",
אבל זה אינו "כבוד" ,כפשוטו ,אלא "כבוד חכמים ינחלו"  -כבוד התורה היוצא מהכח אל הפועל.
לא יתכן שסופו של מי שיעמול בתורה יהא קבלת כבוד מדומה שינתן לו בעל כרחו ,אלא ה"כבוד" המדובר כאן
הינו גילוי אור התורה הקדושה ,שזהו "כבוד חכמים ינחלו".
הנשמה איקרי "כבוד" ,וכאשר הארת "כבוד" דתורה ,והארת "כבוד" דהנשמה ,יוצאת מהכח אל הפועל,
ומשתלשלת ויוצאת לחוץ ,הרי שזהו כבודם של חכמים שהוא כבודה של תורה -
שהוא הוא כבוד השם באמת.

פרק יז'
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בין אחר פטירתו מזה העולם אמרו רבותינו ז"ל תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולט בהם וכו'.
התבאר בדברי הגמ' בחגיגה שתלמיד חכם אין אור של גיהנם שולט בו.
גדר "תלמיד חכם" לענין זה שלא תשלוט בו אשו של גיהנם ,לא נתבאר.
ולכאורה יסוד טעם הדבר שאין שולטת בו אש הגהינם  -אור של גיהנם  -הוא מפני שהתורה הקדושה נקראת
"תורה אור" ,ומי שמדרגת עסקו בתורה אינו רק במדרגת "נר מצוה" שאין עסקו בתורה רק מחמת מצות תלמוד
תורה ,אלא מדרגת עסקו היא מדרגת "תורה אור" ,לפיכך אין "אור של גיהנם " -אור" דייקא  -שולט בו".
ביאור הדברים:
במצות תלמוד תורה מונח מדרגה לפנים ממדרגה.
מחד ,מצות תלמוד תורה ,הינה מצוה ככל תרי"ג המצוות ,והיא שורש כל המצוות כולם ,זו מדרגת "נר מצוה".
ויתר על כן ישנה מדרגה פנימית יותר ,בחינת "תורה אור".
אדם בתחילת עסקו בתורה ,נמצא במדרגת "נר מצוה" ,ואף שיעור דברי תורתו אינם אלא בשיעור מדרגת "מצוה"
 מצות תלמוד תורה.אבל כאשר אדם עמל בדברי תורה ,ומגיע למדרגת "תלמיד חכם" ,כלומר שהגדרת מדרגתו ,אינה "עוסק בתורה"
בלבד ,אלא הגדרת מדרגתו הינה מדרגת "תלמיד חכם" ,במדרגה זו נמצא הגילוי של "תורה אור".
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וכאשר גלוייה אצלו מדרגת "תורה אור"" ,אין אור של גיהנם שולטת בו" ,כיון ששליטת "אור של גיהנם" אינה
עומדת בפני "אור" של תורה ,אורה של תורה דוחה את שליטת אור של גיהנם .על מי שהוא במדרגת "תלמיד חכם".
אם כן לכאורה שיעור ה"תלמיד חכם" לענינא דידן הוא מי שאצלו התורה היא במדרגת "תורה אור" כמו שנתבאר.
וכן אמרו שם תלמיד חכם שסרח אין תורתו נמאסת
שלא כמידת בשר ודם ,שגם אדם שיש בו דבר מעלה כשנופל למקום של פסולת ,הרי שאף מעלתו מאוסה.
אבל תלמיד חכם שסרח ,שמעלתו מכח מדרגת התורה ותורה בקדושתה קאי ,אין תורתו נמאסת.
שכשם שאף אותם לשונות שבלשון העולם הינם לשון של פסולת ומאיסות ,כאשר לשון זה קדושה בקדושת
התורה ,וגדריה כגדרי תורה ,גם עליה נאמר "אין טוב אלא תורה ,גם המילה "רע" הנכתבת בתורה ,כולה "טוב",
וכמותה גם שמו של פרעה ,שמו של בלעם ,עמלק ,וכן על זה הדרך אף כאשר כתבה התורה הקדושה "וכיסית את
ציאתיך" שזהו דבר הנמאס ,הרי שכולו טוב ,כך "תלמיד חכם שסרח  -שמעלתו היא מעלת התורה שבו  -אין
תורתו נמאסת".
כל ענינו של גיהנם ,הינו לברר את הטוב והרע זה מזה ,להסיר את הפסולת ולגלות את הטוב ,להסיר את הדבר
הנמאס ולגלות את התורה בטהרתה.
תלמיד חכם שעסק בדברי תורה במדרגה זו ,הרי שהתורה אינה נמאסת ואין צורך  -בחלק זה  -בבירורו של
הגיהנם.
עדיין צריך הוא בירור בשאר חלקי נפשו ,וחלק החיבור שלו לעולם החומר יתברר מכח "חיבוט הקבר" ,וחלק הרע
המדובק בטוב בנפשו יתברר מכח מדרגת "גיהנם".
אבל בחלק התורה  -שכולה טוב " -אין תורתו נמאסת".
ובמשלי רבתא בפסוק "להבין משל ומליצה" וכו' זו התורה עצמה ,ולמה נקרא שמה "מליצה" שהיא מצלת עוסקת
מדינה של גיהנם.
דרשו חז"ל את לשון "מליצה" בהיפך סדר האותיות ,אל תקרי "מליצה" אלא "מצילה" שהיא מצלת עוסקיה מדינה
של גיהנם.
"מצלת עוסקיה מדינה של גיהנם" הוא מפני "שאין אור של גיהנם שולט" על מי שהתורה חופפת על כל מציאותו,
כדברי הגמ' בחגיגה שהוזכרה ,קל וחומר מסלמנדרא.
אבל הני מילי בתלמיד חכם שאש התורה שלו שולטת על כל מציאותו ,בבחינת "תלמיד חכם דרתח ,אורייתא קא
מרתחא ביה" אש התורה היא הבוערת בקרבו ושולטת על מציאותו כולה ,עליו נאמר "אין אור של גיהנם שולטת
בו" ,ומכח כך "היא מצלת עוסקיה מדינה של גיהנם" ,שכן אורה של התורה החופף על מציאותו מצילו מדינה של
גיהנם.
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ומצד הפנים האלו ,יסובב הקב"ה לאותו תלמיד חכם ייסורין בעולם הזה ,שאלו הם ייסורי הצדיקים  -כלשון חז"ל
 אזי הזיכוך שלו נעשה כאן במציאות האי עלמא ,ומכח האי עלמא.חלק החיבור של הצדיק לעולם החומר ,מזדכך על ידי חולי מעיים" ,רובם של צדיקים בחולי מעים" כדברי הגמרא,
ועל ידי כך ניצול הצדיק מחיבוט הקבר.
וצד הרע שבנפשו של הצדיק ,מצד "אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא" ,מתברר בכללות על ידי ייסורי
הצדיקים ,ופעמים רבות מתיסרים הצדיקים קודם פטירתם ,על מנת לברר את אותו חלק רע.
כל זאת מצד היותם במדרגת "אין אור של גיהנם שולט בהם" ,ואיך יתברר חלק הרע מנפשם?
אשר על כן נעשה הבירור על ידי יסורים בעולם הזה ,ואלו הנקראים  -כידוע  -בלשון חז"ל "יסורים של אהבה".
כך יוצא הוא מן העולם בטהרה ומזומן הוא לחיי העולם הבא.
ושם ריש פרשה ב "בני אם תקח אמרי" וכו' ,אמר הקדוש ברוך הוא על הר סיני  -דייקא "על הר סיני"  -אם זכיתם -
לג' חלקים  -להצפין ,ולקבל תורתי ,ולעשותה -מחמת אותם ג' חלקים  -אני מציל אתכם משלוש פורעניות
ממלחמת גוג ומגוג ,מחבלו של משיח ,מדינה של גיהנם.
"ומצוותי תצפון אתך" אם זכיתם להצפין תורתי אני משביע אתכם מטוב הצפון לעתיד לבא ,שנאמר "מה רב טובך
אשר צפנת ליראיך".
על הר סיני נסתלקה זוהמתן של ישראל ,בבחינת "אין תורתם נמאסת" ,וממדרגה זו "אמר הקדוש ברוך הוא ...אם
זכיתם להצפין" -
"צפון" זה היצר הרע" ,שנאמר ואת הצפוני ארחיק מעליכם"  -כך דורשת הגמרא בסוף סוכה" -זהו היצר הרע
שצפון בליבו של אדם".
מי שזוכה להצפין את עצמו מאותו "צפון" שבליבו ,ומגיע אל אותם חדרי חדרים בליבו בהם הוא מצפין את עצמו
מן היצר הרע ,הרי שהוא נוגע במדרגה מעין מדרגת הר סיני שנאמר שם שבטל מליבם היצר הרע.
ושלימות המדרגה -
"ולקבל תורתי"  -זו מדרגת קבלת התורה
"ולעשותה"  -שהקדימו נעשה לנשמע
או אז -
"אני מציל אתכם משלוש פורעניות ממלחמת גוג ומגוג ,מחבלו של משיח ומדינה של גהינם" ,אופן ההצלחה נאמר
בפסוק "לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדיך חבי כמעט רגע עד יעבור זעם" ,כאשר נמצא האדם במדרגת
"מצפין עצמו" ובאותו מקום מקבל הוא תורה שאין בה יצר הרע ,באופן של הקדמת נעשה לנשמע ,מעין מדרגת
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הר סיני כפי שנתבאר "להצפין ,ולקבל תורתי ,ולעשותה" ,הרי שמכח אותם ג' פנים ,ניצול הוא "משלוש פורעניות
ממלחמת גוג ומגוג ,מחבלו של משיח ,ומדינה של גיהנם".
לא זו בלבד אלא אף "אני משביע אתכם מטוב הצפון לצדיקים לעתיד לבא".
גם בעולם הזה ישנו "צפון" ,דוגמה לדבר מצינו בליל הסדר ,כחלק מסדר הלילה מצפינים את המצה" ,צפון" זה אינו
אלא לזמן וכאשר מגיע זמן הגילוי בסיום "שולחן עורך" ,מוציאים את המצה ומחלקים למסובים.
אבל בעולם הבא ,מי יזכה לעומק מדריגה זו הניתנת למי שמצפין עצמו? רק מי שיהא במדרגת "מצפין עצמו"
לעתיד לבא ,אבל מי שלא יהא במדרגה זו ,גם לעתיד לבא יעמוד אותו "טוב הצפון לצדיקים" מוצפן ממנו ,ולא
תהא לו נגיעה באותה מדרגה.
"אם זכיתם להצפין"  -כלומר לחיות במעמקים הפנימיים ביותר ,מעין "מצה שמורה" ,במקום השמור ביותר,
במקום הצפון ביותר בליבו של אדם ,רק במקום הצפון ,נעלם ,שם הוא מקום השמירה.
באותה מידה בה מקיים האדם בעצמו "אם זכיתם להצפין" ,הוא זוכה למדרגת "אני משביע אתכם מטוב הצפון"
לעתיד לבא.
עומק עבודתו של האדם בהאי עלמא הוא להיכנס לאותם חדרי חדרים בליבו ,לפנים ,ולפני ולפנים ,ולפני לפני
ולפנים ,עומק לפנים מעומק ,שכל מציאותו תהא "צפון".
ואז הוא חי כאן בעולם במדרגת מעין עולם הבא ,במדרגת הצדיקים שעליהם נאמר "אני משביע אתכם מטוב
הצפון לצדיקים לעתיד לבא".
במדרגה עליה אומרת הגמ' בריש ברכות "עולמך תראה בחייך".
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ושם בפרשה י' אמר רבי חנינא בן דוסא אין לך צדקה שמצלת את האדם מדינה של גיהנם אלא תורה בלבד וכו' ,שיש
בה כח להציל אותו מיום הדין ,ואפילו נתחייב אדם בדבר עברה ,יכולה להציל אותו מיום הדין וכו' ,הרי מכאן לתלמיד
חכם שעבר בדבר עברה שהיא מצלת אותו.
נתבאר בדברי חז"ל "אין לך צדקה שמצלת את האדם מדינה של גיהנם".
כלומר ,צדקות ושאר מעשים טובים שעושה האדם ,כלפיהם כשם שנאמר בגמ' "אין עבירה מכבה מצוה" כך אין
מצוה מצלת מפני העבירה ,משום כך אין מעשיו הטובים של האדם מצילים אותו מדינה של גיהנם.
התורה בלבד היא שיש בה כח להצילו מדינה של גיהנם ,ולהצילו מיום הדין.
וביאור הדברים:
התורה הקדושה נקראת "תורה אור".
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כשם שלאור ישנה מציאות של צל ,כך גם לתורה הקדושה ישנה מדרגת "אור" ,וישנה מדרגת "צל" ומכח ה"צל"
שבתורה ,מצילה התורה את האדם ,האור הינו למעלה וממנו משתלשל ה"צל" מכוחו נעשית מציאות ההצלה .ועל
זה נאמר "שיש בה כח להציל אותו מיום הדין".
בעומק יותר ,כח מדרגת התורה היא למעלה מהגן עדן ולמעלה מהגהינם" ,אסתכל באורייתא וברא עלמא",
מציאות התורה  -אם כן  -היא השורש לגן עדן והשורש לגהינם ,גן העדן והגהינם נעשים הם מכחה ועל ידה של
מציאות התורה.
משום כך יש כח בתורה להציל את האדם מהגהינם ,מפני שהתורה הקדושה היא שורש מציאות הגהינם ,ועל ידי
שמעלה התורה הקדושה את האדם אל השורש שמשם נברא מציאות הגהינם ,ניצול האדם ממה שלמטה מזה -
דהיינו ממציאות הגהינם.
לפיכך ,כל זמן היות האדם דבוק במדרגת "ברא עלמא" בלבד ,הרי שהכח להצילו מן הגהינם עדיין אינו באיתגליא,
איזו מדרגה של תורה מצילה את האדם מן הגהינם? כאשר יהא האדם דבוק במדרגת "אורייתא" ,במדרגה
ש"התורה קדמה לעולם" ,מצוי הוא בשורשם של גן העדן והגהינם ,הוא השולט עליהם והם אינם שולטים בו ,ומכח
היותו במדרגה זו ,ניצול הוא משליטת דינה של גיהנם.
אם כן עומק מה שהתורה מצילה את האדם לא מתבטא רק בכך שהעוסק בתורה יוצא מגהינם ונכנס לגן עדן ,אלא
התורה הקדושה מעלה את העוסק בה ממדרגת "עלמא" שיש מקום לגיהנם לשלוט בו ,אלא מדרגת "אוריתא",
ובכך שעולה האדם ממדרגת "ברא עלמא" אף מדרגת "אסתכל באוריתא" נעשית מציאות הצלתו.
ובמדרש תהילים מזמור י"ט "ותקופתו וכו' ואין נסתר מחמתו" וכו' ר"י ורשב"ל אמרי תרויהו ,אין גיהנם לעתיד לבא,
אלא השמש הזו ,היא מלהטת את הרשעים ,שנאמר "הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכו' ולהט אותם" וכו',
אבל לעתיד לבא ,מי נסתר מחמתו ,מי שהוא עוסק בתורה ,מה כתיב אחריו "תורת ה' תמימה" וכו' וכן הוא אומר "אין
חושך ואין צלמות להסתר שם פועלי און" ומי נסתר ,מי שהוא עוסק בתורה וכו' עיין שם ,וקל וחומר מאלישע אחר
שאמרו "לא מידן נדינה משום דגמיר אוריתא".
נתבאר כאן מה שנתבאר בגמרא בנדרים ש"אין גיהנם לעתיד לבא ,אלא השמש הזו היא מלהטת" הקב"ה מוציא
חמה מנרתיקה ובה נדונים הרשעים.
מהו ההבדל בין גיהנם דהאי עלמא לגיהנם דלעתיד לבא?
גיהנם דהאי עלמא נקרא "חושך וצלמות"
וכפי שמבאר המהר"ל "צלמות ֵ -צל מות" .צל זה שונה במהותו מהצל שהוזכר למעלה  -מדרגת צילה של תורה -
שם הצל יכול להציל מכח אורה של תורה ,אבל צל הגיהנם הינו "חושך וצלמות"  -מדרגת הגיהנם הינה "חושך" צל
שאין בו אור ,ומכח כך הינו "צל מות" ֵצל של מות ,של העדר.
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מדרגת הגיהנם דהאי עלמא שרשה מכך שאין בה אור ,אדם שעשה מצוה הרי שיש בנשמתו הארה מכח "נר מצוה",
עסק בתורה יש בנשמתו הארה מכח "תורה אור" ומכחם נכנס הוא לגן עדן שענינו הידבקות בהארתו יתברך,
במדרגת "זיו" ושאר כל המדרגות ששרשם בתפיסת ההארה ,אבל אדם רשע "רשעים בחושך ידמו" נופל בגיהנם
בשני המדרגות שבו מדרגת "חושך" ומדרגת "צלמות".
אבל לעתיד לבא אין גיהנם  -יום העתיד לבא הינו יום שכולו ארוך ,יום שכולו אור ,המציאות כולה תיהפך
למציאות הארה ,למציאות של גילויו של אור תורה ,מהיכן יהא שורש וקיום לגיהנם בעולם שכולו אור?
"אין גיהנם לעתיד לבא - ,לא יהא קיום למציאות "חושך וצלמות" " -אלא השמש הזו"  -וכפי שמתבאר בגמרא
בנדרים על ידי ש"מוציא הקב"ה חמה מנרתיקה" על ידי שלא יהא צמצום להארה ,לא יהא "נרתיק" להארת השמש,
לא יהא ֵצל לאותה הארה ,אלא "ועליך אורו יזרח"" ,אור חדש על ציון תאיר" ,ומכח אותה הארה יהיה גיהנם לעתיד
לבא.
"השמש הזו מלהטת את הרשעים" כמו שמבואר בדברי רבותינו דומה הדבר מעין אדם המנסה להסתכל בטהרתה
של חמה שריבוי האור מכהו בסנוורים ,זו תהא מדרגת גיהנם לעתיד לבא.
עומק שינוי מדרגת הגיהנם הוא מחמת שינוי הכלים מכלים של עולם הזה לכלים של לעתיד לבא.
האדם מורכב מנשמה  -שהיא מצד עצמה מאירה  -ומגוף  -עשוי מחומר אשר כלשון רבותינו הינו עכור וחשוך,
משום כך גיהנם של האי עלמא הינו "מקום" שנמצא בו האדם כפי השיעור ששייך הוא למדרגת "חושך" ,וכפי
שיעור זה כך שקוע הוא באותה תפיסה שנקראת גיהנם ולהיפך  -ככל ששייך האדם יותר למדרגת "אור ,כך
מתעלה הוא יותר למדרגת ובחינת "גן עדן".
אבל לעתיד לבא תצא הנשמה לגמרי ממדרגת "חושך" ,לעתיד לבא אין גוף ,ובלשון מדויקת יותר ,חוזר הגוף
להיעשות "כתנות אור" ,וגם בגוף לא יהא מדרגה שם "חושך" ,ומחמת היותו במדרגה זו "אין גיהנם לעתיד לבא".
על תחילת עסקו של אדם בתלמוד תורה נאמר בגמרא "במחשכים הושיבני כמתי עולם  -זו תלמודה של בבל",
אבל כאשר האדם זוכה ומכח תלמודה של בבל יוצא מהבלבול שבבבל ,ומעמיק הוא עד שעסקו בתורה בתלמוד
שבלול מן הכל  -וכמו שמבואר ברבינו תם במסכת קידושין ,שהלומד תלמודה של בבל הרי שהוא מקיים את הדין
להגות בכל חלקי התורה במקרא במשנה ובתלמוד כי תלמוד בבלי בלול מן הכל ,אזי בוקע הוא אל האור
שבתלמודה של בבל ,אזי יגיע האדם אל אותו עומק עצום בתלמודו.
ואימתי יזכה האדם להגיע אל האור שבתורה? כאשר יזכה לעמול ,ועמלו יביאו להיכנס אל מקום הפנים ,והלפני
ולפנים ,של התורה הקדושה ,להגיע אל מקום ה"ארון" ששרשו מלשון "אור" ,אזי יגיע אל אותה מציאות שכולה
"תורה אור" ,כולה מציאות פנימית.
זהו הנקרא "בן עולם הבא" ,ומדוע? כי יוצא הוא מאותו עולם שבו אור וחושך משמשים בערבוביא ,מאותו עולם
שנאמר בו "גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור" ונמצא הוא בעולם שכולו אור.
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זהו עומק מה שנאמר "והגית בו יומם ולילה"  -שכן על ידי עסקו בתורה הופך הוא את הלילה " -ולחושך קרא
לילה"  -ליום ,למציאות של הארה.
כל עוד שמדרגת עסק האדם בתורה עדיין היא במדרגת "במחשכים הושיבני" ,עדיין נמצא הוא בין גיהנם לגן עדן,
בין האור לחושך ,עדיין הוא במדרגת "גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור" ,אבל כשזוכים להיכנס לפנים ולפני
ולפנים בוקעים אל מציאות האור שבתורה ,בוקעים אל הבחנת "בן עולם הבא" כבר בעולם הזה ,כי כולו דבוק
באורו יתברך שמו" ,ועליך יזרח ה'" ,אורו יתברך שמו מאיר על גביו" ,בהילו נרו עלי ראשי" ,ונמצא הוא בעולם
שכולו אור.
וכן אמרו בירושלמי שם ,ובקהלת רבה סימן ז ,בפסוק "טוב אחרית דבר מראשיתו" ,ולא כן תנינן ,מצילין תיק הספר
עם הספר וכו' ,מצילין לאלישע בזכות תורתו.
דברים אלו מובאים כהמשך לגמרא בחגיגה שהובאה בסמוך "לא מידן נדינה משום דגמיר אוריתא".
אלישע שלמד תורה ,זכה לידי כך שהתורה בקעה אל עומק פנימיותו ,ובמדרגה זו אי אפשר שישלוט בו הגיהנם,
שכן במקום ששולט "אור תורה" אין מקום ושיכות לשליטת "אור של גיהנם" בבחינת "שרגא בטיהרא למאי
מהניא".
אבל בדברי הירושלמי התבארה סיבה נוספת "מצילין תיק הספר עם הספר" כי האותיות שנמצאים בספר מקדשים
לא רק את הדיו שכתובים בו ,אלא לספר עצמו נעשית קדושה על ידם.
ועל פי מה שנתבאר לעיל ,עומק הדברים הוא ,שכפי שיעור הזיכוך שזיכך האדם את גופו ,מאירה בו אורה של
הנשמה ,וכפי שהוזכר ,מתחילה נקרא הגוף "כתנות עור" ,ואם זוכה האדם וגופו מתעלה הרי שמתקיים בו מה
שאמרו חז"ל שהיה כתוב בספרא דרבי מאיר "כתנות אור".
זהו "מצילין תיק הספר עם הספר".
בתורה הקדושה ,כפי שהוזכר ,ישנה מדרגת "אור" ומדרגת "צל" ,הגוף הינו במדרגת "תיק הספר" ,במדרגת "צל" של
אורה של תורה ,ומכח אותה מציאות צל "מצילין  -דיקא  -תיק הספר עם הספר".
עצם האור נמצא במדרגת הנשמה ,אבל הארת הנשמה מאירה לגוף ,וצילה של הנשמה ֵמ ֵצל על הגוף ,ומשום כך
הנשמה מצילה את הגוף ,ו"מצילין לאלישע בזכות תורתו".
תכלית הבריאה כולה תהא בסוף האלף העשירי ,או אז יהא גם הגוף במדרגה שיתגלה בו האור השלם ,אבל ככל
שאנו עמלים בתורה ,וידיעת התורה שבמח חודרת אל הלב בגדר "חכמת לב" ,גדר "וליבי ראה הרבה חכמה ודעת",
ויתר על כן בוקעים דברי התורה בתוך הגוף ,בתוך החומר ,אזי האור שמתרבה בנשמה מכח עסק האדם בתורה,
וחופף מסביב עד שבוקע אל מציאותו של האדם ,גורם לידי כך שיהא גופו "תיק הספר" ,וכפי השיעור שהאור בוקע
אל גופו החמרי של האדם ,כך מתקיים בו "מצילים תיק הספר עם הספר" ,שכן זהו השיעור שצילו של האור מתגלה
בגוף.
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כפי שיעור עמל התורה שעמל האדם ,כך הוא זוכה למדרגת "תורה אור" ,וכשחודר אור זה למציאות גופו ,ואור
התורה מאיר בקרבו אזי זוכה הוא לידי כך שיתקיים בו "מצילין תיק הספר עם הספר".
54
ובזוהר יתרו פ"ג ע"ב אמר ר"י אמאי אתיהב אוריתא באשא וחשוכא וכו' ,דכל מאן דישתדל באוריתא ,אשתזיב
מאשא אחרא בגיהנם ,ומחשוכא דמחשכין כל שאר עמין לישראל כו' ,עיין שם.
התורה הקדושה נקראת "תורה אור".
וכנגדה ישנם שני מציאויות של הפכים.
האחד  -אור של גיהנם ,שהוא ההפך מ"תורה אור"
והשני  -מציאות החושך ,ההפך מאור התורה.
על זה נאמר כאן בלשון חז"ל "דכל מאן דישתדל באוריתא ,אשתזיב מאשא אחרא בגיהנם" ,כלומר ,העוסק באישה
של תורה עליה נאמר "הלא כל דברי כאש נאם ה'" ,ניצול כנגד זה מהאש האחרת  -אישה של גיהנם.
והעוסק במציאות ה"תורה אור" ,ניצול כנגדה "מחשוכא דמחשכין כל שאר עמין לישראל".
באותה מידה שזוכה האדם בעמילותו בתורה ל"אור של תורה" ,להארה שמעמידתו במדרגת "עולם ברור ראית",
כך הוא זוכה להנצל מאישה של גיהנם וממציאות החושך.
ובדקות יותר -
הוזכרו שני מציאויות ההפכים לאורה של תורה ,אור התורה לעומת אור של גיהנם ,ואור התורה לעומת מציאות
החושך
כפי הבהירות של השגת התורה שיש לאדם ,ומדרגת הארתו המגלה בו "עולם ברור" ,כך באותה מידה ניצול הוא
מהחושך של שאר עממין.
וכפי המדרגה של תבערת אש התורה בקרבו ,כלשון הגמרא בתענית שהוזכרה "אוריתא קמרתחא ביה" ,באותה
מדרגה ובאותה מידה זוכה הוא שהאש הרותחת שבגיהנם איננה שולטת בו.
וברעיא מהימנא תרומה קלד ע"ב ,פקודא ללמוד תורה בכל יומא דאיהו רזא דמהימנותא עלאה ,למנדע ארחיה
דקודשא בריך הוא ,דכל מאן דאשתדל באוריתא ,זכי בהאי עלמא וזכי בעלמא דאתי ,ואשתזיב מכל קטרוגין בישין,
בגין דאוריתא רזא דמהימנותא איהי ,דמאן דיתעסק בה אתעסק במהימנותא עלאה ,אשרי שכינתא בגויה דלא תעדי
מיניה וכו'.
התבאר בדברי חז"ל שמי שעוסק ניצול מכל קיטרוגין בישין.
מה הם "קיטרוגין בישין"?
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"קטיגור" נקרא כך משורש המילה בארמית "קטר"  -לשון קשר.
הקטיגור מקטרג פעמים על העדר  -או על חסרון שלימות האדם  -בקשר לעולם של קדושה ,ופעמים  -חס
ושלום  -על הקשר שיש לאדם לצד האחר ,לכוחות הרע.
זהו כוחו של "קטיגור" שמקטרג על קשר שאינו במקום נכון ,או על העדר קשר שלם של קדושה ,או  -רחמנא
לצלן  -על ה"קשורה בו ככלב" כאשר האדם עובר עבירה ונקשר מחמתה לכוח הרע ,כדברי רבותינו שעל שם כן
נקרא ה"איסור ,כך ,מלשון "בית האסורים" שהם נאסר ונקשר למציאות הרע.
מי שעוסק באוריתא "רזא דמהימנותא" ,עוסק בקשר העליון ,עליה נאמר "כתבם על לוח ליבך קשרם על
אצבעותיך" התורה הקדושה היא כח הקשר דקדושה ומגיעה היא עד הקשר שכולו אחד ,בבחינת אמונה" ,בא
חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה".
התורה הקדושה היא ראשית האמונה ,יש את מציאותו יתברך שמו ,ויש את שורש הנבראים שהוא ראשית גילוי
האמונה בבורא יתברך  -התורה הקדושה שהיא בבחינת "אתעסק במהימנותא עילאה".
ככל שאדם מרבה לעסוק בדברי תורה באופן השלם ,הוא נקשר "בחד קיטרא איתקטרנא" בקשר העליון שהוא
אחד ,ועל ידי כן מוסר ממנו כוח המקטרג ,הלא הוא כח הרע שמקטרג על העדר הקשר דקדושה או על הקשר
דקלקול.
מעמקי חיבור האדם לתורה הקדושה ,קושר אותו  -אם כן  -לשרשו העליון ,שורש הכל ,גילוי האמונה.
זוהי הסיבה שהתורה מצלת את האדם מן המקטרגים  -מלבד מה שהוזכר לעיל שהואיל והתורה הקדושה מעלה
את האדם למעלה מן הכל מפני היות התורה הקדושה למעלה מן הכל ,וזה עומק הצלתו ,כאן נתבארו פנים נוספות
 משום שמחמת היות האדם נקשר בקדושה ,ניצול הוא מהקשר דקלקול  -מהקיטרוג ששורשו מלשון "קטר"לשון קשר ,כמו שנתבאר.
וכמאמרם ז"ל על פסוק "אורך ימים בימינה" וכו' למימינים בה אורך ימים ,וכל שכן עשר וכבוד ,והוא בשני העולמים,
עשר וכבוד בעולם הזה וארך ימים לעולם הבא ,שעיקר האורך ימים ,הכונה לעולם שכלו ארך כמו שאמרו רבותינו
ז"ל בכמה דוכתי ,ובזהר וישב ק"צ ריש ע"א עין שם.
מי שעוסק בתורה זוכה ל"אורך ימים"
מהו "אורך ימים"?
אין כוונת הדברים ליום ארוך שנמשך וחוזר ונמשך ,שכן זמן מעצם מהותו מחולק הוא לחלקים ,כמו שכתב הנפש
החיים את מה שידוע ששעה מתחלקת היא לתתר"פ.
אבל ביחס לעולם הבא נאמר "יום שכולו ארוך"  -במדרגת הזמן" ,עולם שכולו ארוך"  -במדרגת עולם" ,כולו ארוך"
כלומר ,זמן שאינו מורכב מחלקים ,אינו פירורים פירורים תתר"פ חלקים ,הזמן המורכב מחלקים ,זהו הזמן דעלמא
דידן ,זמן שמתפורר ,רגע ואחריו רגע ,אבל מדרגה של עולם הבא "יום שכולו ארוך"" ,עולם שכולו ארוך" ,זו מדרגה

 | 208ספר נפש החיים שער ד'

שבה נמצא הכל באחדות אחת ,ומכח כך זה בלתי נפסק לנצח נצחים ,מפני שכל תפיסתו שונה הוא אינו בתפיסה
של פירור ,אלא בתפיסה של המשך של מציאות מתמדת.
זו ההגדרה העמוקה לציווי הבורא יתברך "והגית בו יומם ולילה" ,שכן המציאות הפנימית של התורה הקדושה,
אינה במדרגת זמן המתפורר לחלקים  -זמן דעלמא דידן ,אלא מעמקי מציאות התורה הינה כח אחד ,שלם ,בלתי
נפסק ,ולכן גם צורת עסק התורה הקדושה צריך שיהא באופן שלא יהא בו הפסק ,ועומק מה שאין בו הפסק זהו
משום שהוא אינו במדרגת "הפסק" ,אלא במדרגת "אחד" שלם תמידי.
העוסק בתורה ומפסיק ממשנתו ,שעל ידי כך עשה את תורתו קרעים קרעים ,הרי שכל תורתו חסירה ,שכן תפיסת
התורה שלו  -תפיסת חלקים היא ,מצד כך אף אם "יתפור" ויחבר את החלקים האחד אל חבירו ,הרי שסוף כל סוף
נצרכה כאן "תפירה ,ששרשה מלשון "פירור" ,פירורים המתחברים זה אל זה .לעולם לא יהפך לדבר "אחד" שלם.
מדרגת התורה הקדושה בשרשה העליון היא באופן שכולה אחד ,והמדרגה העליונה של צורת עסק התורה שכל
מציאותו אחת.
זהו שנאמר "אורך ימים בימינה ,בשמאלה עושר וכבוד" ,עושר ,מורכב מפרוטה ועוד פרוטה ,פרוטה לפרוטה
מצטרפת וצירופם הופך את האדם לעשיר ,זו מדרגת המשמאלים בה.
אבל למימינים בה ישנה מדרגה אחרת לגמרי ,מדרגה שכולה אחד ,מדרגת התורה בפנימיותה "יום שכולו ארוך".
החיבור הפנימי של האדם לדברי תורה ,מגיע כאשר עוסק הוא באופן כזה ,ללא הפסק ,וגם כאשר מפסיק  -אין
ההפסקה אלא בחיצוניותו ,אבל דעתו אינו מוסחת ממנה אף לא לרגע אחד ,אז זוכה האדם לקשר האמיתי לתורה,
שכן קשור הוא למציאות ה"אחד".
אם לא כן ,אזי לא נמצא האדם במדרגת "תורה" ,אלא במדרגה נמוכה יותר ,מדרגת "מצוה" ,המצוות תרי"ג הם,
ומתפוררים הם לחלקיהם.
ושם בפרשת חיי קלא ע"ב רבי אלעזר פתח "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך" ,כמה אינון בני נשא טיפשין דלא
ידעין ולא מסתכלין לאתשדלא באורייתא ,בגין דאוריתא כל חיין וכל חירו ,וכל טוב ,בעלמא דין ובעלמא דאתי איהו
חירו דעלמא דין ודעלמא דאתי ,איהי חיין אינון בעלמא דין ,דיזכון ליומין שלימין בהאי עלמא כמו דאמר וכו' ,וליומין
אריכין בעלמא דאתי ,בגין דאינון חיין שלמין ,אינון חיין דחירו ,חיין בלא עציבו ,חיין דאינון חין ,חירו בעלמא דין
חירו דכלא ,דכל מאן דאשתדל באוריתא ,לא יכלין לשלטאה עלוי כל עמין דעלמא וכו' ,ועל דא ,כל מאן דישתדל
באוריתא ,חירו אית ליה מכלא ,בעלמא דין משעבודא דשאר עמין ,חירו בעלמא דאתי בגין דלא יתבעון מיניה דינא
בההוא עלמא כלל וכו'.
חז"ל כללו כאן כמה דברים ,אבל עיקר הדבר שחוזר כאן כמה וכמה פעמים בלשון חז"ל זהו מדרגת החירות
שנמצאת בתורה.
המדרגה המוזכרת בלשון חז"ל הידור מאוד "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"
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עומקן של דברים:
ההיפך מן החירות הוא השעבוד.
כל דבר שיש על גביו דבר אחר ,משועבד התחתון למה שמעליו.
הדבר היחיד שאין על גביו אלא הבורא יתברך ,היא מציאות התורה הקדושה.
מעין כך נאמר ביחס להגדרת מלך כמו שאומרים חז"ל "מי שאין על גביו אלא ה' אלוהיו" אלא שאצלו קימת עדין
מדרגת התורה שמשועבד לה "והיתה עמו כל ימי חייו" ,התורה בלבד אינה משועבדת לאף דבר והיא נקראת
החירות האמיתית מכל שאר דברים ,כי אין שום דבר שמשעבד את התורה זולת  -כביכול  -מציאותו יתברך שמו.
שאר כל הנבראים כולם הינם משועבדים ,העולם דידן  -עולם התחתון  -משועבד הוא לחוקי העולם הזה ,וגם
בעולמות העליונים יותר  -בעומק משועבד כל דבר ודבר למה שנמצא מעליו.
הדבר היחיד שנמצא בכל קומת הנבראים ,שאינו משועבד לשום דבר ,זו רק מציאות התורה.
זו ההבנה העמוקה במאמר חז"ל שהוזכר "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" ,על ידי שהאדם נדבק בתורה,
ומתכלל בתורה ,הוא דבוק באותה חירות שאין על גביו אלא ה' אלוקיו  -וזו מדרגה של מלך.
באותה מידה שהאדם אינו משועבד  -חס ושלום  -לחוקי התורה משועבד הוא בהכרח לשאר חוקי הנבראים
הקימים בכל המדרגות כולם ,וככל שהאדם משועבד לאוריתא ,דבוק באוריתא ,ונכלל באוריתא ,הרי הוא במדרגת
"אין לך בן חורין אלא מי שיושב ועוסק בתורה".
55
התורה עומלת לו
"התורה עומלת לו" במקום אחיזתו העליון * בנין הבית לעולם הבא  -בעמל התורה * "ואיולת בידיה תהרסנו" *
נחלה לעולם הבא  -נחל מתתא לעילא * חירות מכח המלאך שבמות * חירות ממציאות המות
וכן אמרו רז"ל בפרק חלק בפסוק "נפש עמל עמלה לו" הוא עמל במקום זה והתורה עומלת לו במקום אחר.
וביאור הדברים:
כבר הוזכר לעיל דברי חז"ל שצורת הבריאה הינה באופן כזה שהתורה הקדושה היא הנשמה של כל הנבראים
כולם ,ושורש כל הנבראים כולם.
וכשם שהנשמה שבאדם מתפשטת בכל הגוף כולו ,מעין כך ויתר על כן צורת התורה הקדושה  -נשמת העולם -
הארתה מתפשטת מריש דרגין ועד סוף דרגין ,משורש העולם העליון  -עולם המלבוש ,כמו שנתבאר לעיל  -עד
סוף עולם העשיה ,העולם השפל ,עולם התחתון שבו אנו נמצאים.
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וצורת התפשטות הארתה של התורה הקדושה ,הינה  -כפי שנתבאר לעיל  -באופן של "יעקב חבל נחלתו" שכשם
שכאשר מנענעים חבל בקצהו התחתון ,מתנועע גם מה שלמעלה ,כך עסק האדם בעולמו יוצר נענוע גם למעלה
בשרשו העליון.
זהו עומק מה שנאמר בגמ' שהוזכרה כאן "הוא עמל במקום זה והתורה עומלת לו במקום אחר" ,על ידי עמל האדם
במקום זה בתורה הקדושה ,התורה הקדושה שהיא נשמת העולם "מנענעת" גם למעלה לפי מדרגתו של האדם.
"הוא עמל במקום זה"  -בעולם הזה ,עולם התחתון ,עולם העשיה " -והתורה עומלת לו במקום אחר"  -בשורש
העליון.
עד היכן היא עמלה לו? לפי מדרגתו של האדם אשר הינו "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" ועד היכן
שזכה הוא לעלות בסולם ,עומלת לו התורה הקדושה ,עיקר מקום הנענוע שמנענע עסק תורתו ,הוא עד אותו
"מקום אחר" שזכה להגיע אליו האדם.
ובמשלי רבתא פרשה י"ד "חכמות נשים בנתה ביתה" ,כל מי שקנה לו חכמה בעולם הזה ,יהא מובטח שהיא בנתה לו
בית לעולם הבא.
כלומר ,מה האופן ש"תורתו עומלת לו במקום אחר"? דבר זה מתבטא בכך שכאשר האדם עמל בתורה בעולם הזה,
הרי שהיא בונה לו בית לעולם הבא.
ביאור הדברים:
תלמידי חכמים נקראים "בנאים"  -שעוסקים בבנינו של עולם" ,על ידי כן שעומל הוא בתורה הקדושה בעולם הזה
והרי הוא בבחינת "עוסק בבנינו של עולם" לתתא ,אם כן ,מכח "עומלת לו במקום אחר" הרי הוא מובטח שהיא
בונה לו בית לעולם הבא ,ומעין מעשיהו לתתא שהוא מעשה של בנין כך גם שם לעילא "בנתה לו בית לעולם
הבא".
"ואולת בידיה תהרסנו" כל מי שלא קנה לו חכמה ,יהא מובטח שקנה לו גיהנם לעתיד לבא.
הסתירה וההרס הינם ההפך ממציאות הבנין.
כאשר עמלים בתורה הקדושה ,היא בונה לעילא ובונה לתתא ,אבל מי שאינו עמל בתורה הקדושה הרי שמציאותו
הפוכה ממציאות הבנין של התלמידי חכמים.
וכשם שכך זה לתתא ,כך גם לעילא הרי הוא מובטח שקנה לו גיהנם לעתיד לבא.
גיהנם נקרא בלשון רבותינו "צלמות  -צל מות" כלומר ,העדר כל מציאות של קיום ,וכמו שאומר המהר"ל ,התורה
הקדושה נקראת "אור" ,אבל כאשר ה"צל" מעלים על אורה של תורה ,הרי שיש שם גילוי של "אור של גיהנם".
בעומק ,אם כן ,התורה בונה ,והעדרה יוצר חורבן.
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זהו מה שהוזכר בדברי הנפש החיים שקיום כל העולמות כולם ,תלוי הוא בקיום התורה ,ולו יצויר שיהא העולם
פנוי ח"ו רגע אחד מעמלה של תורה  -העולם יחרב.
זהו מה שנאמר כאן שהעדר של תורה יוצר חורבן.
"כל מי שלא קנה לו חכמה"  -ואינו עוסק ב"בנין" ,אינו עוסק במציאות התורה" -יהא מובטח שקנה לו גיהנם
לעתיד לבא"  -מקום של "צלמות ,צל מות".
העדר מציאות התורה ,מביא לידי "קנה לו גיהנם לעתיד לבא".
ובסתרי תורה לך לך "אחר הדברים האלה" דא פתגמי אוריתא וכו' ,ההא דכתיב "אל תירא אברם אנכי מגן לך" מכל
זיני בישין דגיהנם" ,שכרך הרבה מאוד" בגין דכל מאן דאשתדל באוריתא בהאי עלמא ,זכי ואחסין ירותת אחסנתיה
בעלמא דאתי.
כל מי שעמל כאן בעולם הזה בתורה הקדושה ,זוכה ויורש נחלה בעולם הבא.
"נחלה" כידוע הינו מלשון "נחל נובע" ,כנחל שמתפשט ממקורו למקום אחר ,כך הממון שעד עתה היה ברשות
האב ,מתפשט משם לרשות היורש.
טבע המים שעוזבים מקום גבוה והולכים למקום נמוך ,וזהו טבעו של נחל.
להיפך מכך זהו בדברי התורה"ק אשר האדם עמל בדברי תורה "זכי ואחסין ירותת אחסנתיה לעלמא דאתי" זהו
נחל מתתא לעילא.
כשם שמצינו בגשמים ,הנעשים  -לדעת רבי אליעזר בגמ' בתענית  -ממים שנמצאים כאן בעולם הזה ,הרי שהמים
עולים הם מתתא לעילא ,מעין כך קיימת בחינה זו גם בדברי תורה שנמשלו למים - ,ישנה בחינה אחת בדברי תורה
העוזבים מקום גבוה והולכים למקום נמוך ,אבל ישנה בחינה נוספת  -מים שעולים לעילא ,זו הנחלה לעולם הבא.
ומבחינה זו הרי שמעשיו של האדם מתפשטים וממשיכים  -בבחינת "נחל" המתפשט מעמל האדם בתורה כאן
בעולם הזה  -ועולים אל שרשו העליון.
זו ראיה נוספת שמביא הנפש החיים לדברי הגמ' "הוא עמל במקום זה ,והתורה עומלת לו במקום אחר" ,לאחר
שהביא מדברי המדרש שהאדם בונה בעולם הזה בעסקו בתורה "בנינו של עולם" ,ומעשיו בונים לו "בית לעולם
הבא" ,מוסיף כאן הנפש החיים מדברי חז"ל שמעשיו של האדם הרי הם כנחל וכמים המתפשטים מתתא לעילא,
וזהו המים העליונים ,מימי האור העליון ,מה שזוכה האדם לעסוק בדברי תורה בעולם הבא ,זה מכח דברי התורה
שעסק כאן.
בעולם הבא בכללות יש את שני החלקים שהוזכרו ,את ה"מקום" לעולם הבא ,ואת "עסק" דברי התורה בעולם
הבא.
כלפי ה"מקום" בעולם הבא נאמר "כל מי שקנה לו חכמה בעולם הזה יהא מובטח שהיא בנתה לו בית לעולם הבא".
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וכלפי עסק דברי התורה בעולם הבא נאמר "דכל מאן דאשתדל באוריתא בהאי עלמא זכי ואחסין ירותת אחסנתיה
לעלמא דאתי" שזה הוא שורש דברי התורה דלעתיד לבא מכח מדרגת עמלו בתורה בהאי עלמא.
על זה נאמרו דברי הגמרא הידועים בסוף ברכות "תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא
שנאמר "ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוקים בציון" ,כלומר ,תלמידי החכמים  -מכח תורתם כאן בעולם " -זכי
ואחסין ירותת אחסנתיה לעלמא דאתי" ומימי התורה הקדושה מוסיפים ומתפשטים מתתא לעילא עוד ועוד ,ובזה
הם עוסקים לנצח נצחים ועולים עוד ועוד במימיה של התורה הקדושה.
ובזוהר ויקהל דף ר' ע"א ,בגין דכד בר נש עסיק באוריתא ,קודשא בריך הוא קאים תמן וכו' ,ואשתזיב בר נש מתלת
דינין ,מדינא דהאי עלמא  -כמו שנתבאר לעיל  -ומדינא דמלאך המות דלא יכיל לשלטאה עליה ,ומדינא דגיהנם.
נתבאר לעיל שני דינים שניצול מהם האדם העוסק בתורה ,נתבאר הצלתו מדינא דהאי עלמא ,ונתבארה הצלתו
מדינה של גיהנם ,מחיבוט הקבר ועוד.
כאן נוסף שהאדם העוסק בתורה ,ניצול גם "מדינא דמלאך המות דלא יכיל לשלטאה עליה".
הצלה זו מחולקת  -בדקות  -לשני חלקים :החלק האחד  -שהמות אינו יכול לחול בו מחמת שעוסק הוא בתורת
חיים ,והחלק השני  -שמלאך המות גם הוא לא יכול לשלוט בו ,לעיל הוזכר שמצד היותו שורש כוחות הרע אינו
שולט בו ,באשר אדם זה מובדל הוא מכוחות הרע ,אבל לענינא דידן אין המלאך שולט בו.
וביתר ביאור:
החלק האחד  -התורה הקדושה הינה תורת חיים ,והעוסק בו אינו שייך למציאות המות ,ומצד כך מלאך המות אשר
שמו מעיד עליו שכל מציאותו מות ,אין לו שיכות ונגיעה באותו אדם.
ויתר על כן  -התורה הקדושה הינה למעלה ממדרגת המלאכים ,המלאכים בקשו "תנה הודך על השמים" לזכות
להיות מקבלי התורה ,הרי שהתורה הקדושה למעלה מהם ,משום כך מי שדבק בתורה הוא למעלה ממדרגת מלאך,
ומלאך אינו שולט בו ,לא מלאך המות ,ואפילו לא יצר טוב  -בדקות  -משום שהתורה היא למעלה מכך.
וכמו שאמרו רבותינו ז"ל בפרק מעלת התורה .ובבמדבר רבה פרשה טז ובחזית הפסוק "מי זאת עולה" וכו'
ובתנחומא פרשת עקב ,אל תקרי "חרות" אלא "חירות" שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה ופרשו ז"ל  -מה
ענינה של אותה "חירות" לאחד מהביאורים  -חירות ממלאך המות.
האדם שמלאך המות יכול ליטול את נשמתו ,הרי שהוא משועבד למלאך המות ,ועל זה נאמר שהעוסק בתורה הרי
הוא בן חורין מאותו שעבוד לכח המות שבידיו של המלאך .זהו החירות הן משליטה של מלאך ,והן משליטת המות,
כמו שנתבאר.
וכן אמרו בפרק ב' דמכות שדברי תורה קולטין ממלאך המות.
כלומר ,שכאשר האדם דבוק בדברי תורה ,אין למלאך המות שליטה עליו ויתר על כן ,כפי שאומרת הגמרא במעשה
דדוד שלמלאך המות לא היתה שליטה עליו.
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ובזוהר פרשת חיי בדף הנ"ל ,חירו בעלמא דין ,חירו דכלא וכו' ,חירו דמלאך המות ,דלא יכול לשלטאה עלוי ,והכי הוא
ודאי ,דאי אדם היה אתדביק באילנא דחיי  -זהו מצד חלק ה"חיים" שבתורה ,אילנא דחיי  -דאיהו אוריתא ,לא גרים
מותא ליה ולכל עלמא.
זהו לא מצד סוגית "מלאך המות" אלא מצד שאין כאן מציאות "מות" כלל.
ובדקות ,מי שמלאך המות שולט עליו ,הרי הוא משועבד בתרתי ,משועבד לשליטת המלאך ,ומשועבד למציאות
המות.
ישנם שאין המלאך יכול לשלוט בהם ,אבל עדין אינם לגמרי במדרגת "חיים" ,זו מדרגת אילו שזכו  -כמו שאומרת
הגמרא סוף פרק קמא דבבא בתרא  -למות במיתת נשיקה ,משה ,אהרן ,מרים ,אילו שזכו למות במיתה שלא באה
ממלאך המות ,אלא מכח הידבקות הנשמה בשרשה העליון ,ויתר על כן בו יתברך שמו ,ועל ידי דביקות זו נפרדת
הנשמה מן הגוף.
שליטת מלאך המות אין כאן ,אבל מיתה בפועל בגוף יש כאן.
ומעין מיתה זו ,היא מיתת נדב ואביהוא ,אשר  -כדברי האור החיים הידועים  -היתה מיתתם מעין מיתת נשיקה.
למעלה מזה המדרגה המוזכרת כאן "דאי אדם הוה איתדביק באילנא דחיי דאיהו אוריתא לא גרים מותא  -כלל -
ליה ולכל עלמא".
ובגין כך כד יהיב קודשא בריך הוא אוריתא לישראל  -כדברי הגמרא בריש ע"ז לחד מ"ד  -מה כתיב בה "חרות על
הלוחות" וכו' וקודשא בריך הוא אמר "אני אמרתי אלוקים אתם".
אבל בשעת החטא נאמר "אכן כאדם תמותון ,משום שהם נפלו על ידי החטא למדרגת מות שעל ידי מלאך המות.
גם במדרגת מתן תורה עדין היתה מציאות המות ,שהרי מפורש בדברי הגמרא שעל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתן.
ובמה נתקימה אותה "חירות ממלאך המות"?
משום שמיתה זו לא היתה מיתה מחמת שליטת מלאך המות ,אלא מיתה על ידי כן שנתקיים בהם "ישקני מנשיקות
פיהו" ,ומכח כך "על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתן".
אילו היו זוכים לעמוד במדרגה השלימה דמתן תורה ,היה פוסק לגמרי המות מן העולם ,ואזי היתה המציאות
השלמה של חיים.
וכאשר חזר ונקנס עליהם המות ,עדיין קיימים שני החלקים ,מי שזך מת במיתת נשיקה ,ומי שאינו זך ,נופל
לשליטת מלאך המות.
ועל דא ,כל מאן דאשתדל באוריתא לא יכיל לשלטאה עלוי ההוא חויא בישא דאתשיך עלמא.
מציאות המות בעולם ,יכולה לבא רק על ידי ד"ההוא חויא בישא" -הנחש ,שהוא שורש המות בעולם" ,אחשיך
עלמא" מסתיר את אור התורה בעולם ,והופך אותו למקום "חושך".
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בעלמא דידן ,אי אפשר להיפטר ממיתה  -מלבד אליהו וחנוך  -אבל אפשר להיפטר ממלאך המות ,ולהיות
בדביקות שלימה בתורה ,שהיא דביקות בו יתברך  -אזי זוכים למיתת נשיקה" ,ישקני מנשיקות פיהו".

פרק יח'
56
ולזאת ,האדם המקבל על עצמו עול התורה הקדושה לשמה לאמתה ,כמו שהתבאר לעיל פירוש לשמה
כוונתו לדברי הרא"ש שהוזכרו לעיל פרק ג בפירוש לשמה  -לשם התורה עצמה ,כלומר ,שהאדם עוסק בתורה
שלא לשם סיבות אחרות .לא חס ושלום על מנת לקנטר ,ואף לא לשם כבוד וכדומה ,ולא כמלומדה ,אלא עיקר
עסקו בתורה לשמה לאמתה.
הוא נעלה מעל כל עניני זה העולם ,ומושגח מאתו יתברך השגחה פרטית ,למעלה מהוראת כוחות הטבעים והמזלות
כולם ,כיון שהוא דבוק בתורה ובהקדוש ברוך הוא ממש כביכול.
מי שהוא דבוק בתורה הקדושה הוא מושגח מאתו יתברך השגחה פרטית.
מדרגת "כוחות הטבעים והמזלות" הינה מדרגת חוקות הטבע ,אבל ישנה מדרגה שונה ,מדרגת "השגחה פרטית".
גדרן של דברים:
הקב"ה משגיח על כל הנבראים ,ובכל רגע ורגע "איסתכל באוריתא וברא עלמא" ,מכח אוריתא הקב"ה מחדש
בטובו בכל יום תמיד ,ובכל רגע ורגע ,בכל חלק וחלק מתר"פ חלקי השעה ,מעשה בראשית כפי צרכי הנבראים.
זו ההשגחה שהקב"ה משגיח על הנבראים ,כלומר שהקב"ה מחדש את עולמו  -מכח אוריתא  -וזהו עומק הסוגיא
של השגחה פרטית ,שענינה שהקב"ה מחדש בכל רגע ורגע את עולמו לפי צורך הנבראים.
ככל שהאדם דבוק יותר באוריתא ,מתגלה אצלו יותר אותה השגחה פרטית ,וככל שהאדם רחוק יותר מהתורה,
ויתר על כן אומות העולם ,בעלי חיים ,צומח ,ודומם ,הרי שאותה השגחה פרטית  -ששרשה באוריתא  -אינה
מתגלה בהם בפועל.
אם כן ,גדר השגחה פרטית ,ענינו ,גילוי שהקב"ה מחדש בכל יום תמיד בדברי תורתו ,ואותו חידוש המתחדש על
ידי הקב"ה בכל יום ,זה הוא גופא ההשגחה פרטית המתחדשת כפי צורך הנבראים.
ברור מאוד לפי זה ,שמי שדבוק בתורה הוא למעלה "מהוראת כוחות הטבעים והמזלות כולם" ומושגח מאיתו
יתברך השגחה פרטית ,כי עצם הידבקות האדם בתורה וגילויו בה ,הוא גופא כח ההנהגה " -אוריתא"  -שזהו
"השגחה פרטית" כמו שנתבאר.
ביאור דברי הנפש החיים  -אם כן  -הוא "כיון שהוא דבוק בתורה ובהקדוש ברוך הוא ממש כביכול" ,כלומר הואיל
והוא דבוק בקודשא בריך הוא ש"אסתכל באוריתא" ,והוא דבוק באוריתא שהיא שורש תחילת הנהגת "מחדש
בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".
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ומתקדש בקדושה העליונה של התורה הקדושה שהיא למעלה לאין ערוך מכל העולמות ,והיא הנותנת החיות
והקיום לכולם ולכל הכוחות הטבעיים ,הרי האדם העוסק בה מחיה ומקים את כולם ולמעלה מכולם ,ואיך אפשר
שתהא הנהגתו מאתו יתברך על ידי הכוחות הטבעיים.
בדברים אלה מחדד הנפש החיים את הבנת הענין.
הרי התורה הקדושה היא למעלה לאין ערוך מכל העולמות ,משום כך אין ההנהגה  -שמתאימה למי שדבוק בעולם
הכוחות והגלגלים ,בעולם החומר ,שהנהגתו במדרגת "כוחות הטבעיים והמזלות כולם"  -יכולה להנהיגו ,שכן מי
שדבוק באוריתא שהיא למעלה לאין ערוך מכל מציאות הנבראים ,נמצא במקום עליון יותר מהכוחות הטבעיים
והמזלות שהינם נבראים ,ולא יתכן שהתחתון יהא זה שמנהיג את העליון ,שהרי כל מציאות הבריאה מיוסדת על
כך שהעליון הוא זה שמנהיג את התחתון.
מי שנמצא במדרגת החומר  -לו יאה הנהגת הכוחות הטבעיים והמזלות ,משום שהוא מונהג באותה מדרגה שבה
הוא נמצא ,אבל הדבוק ונמצא במדרגת אוריתא שהיא למעלה מכל מציאותו של עולם החומר ,לא יתכן שתהא
מציאות שהנהגתו תהא על ידי כוחות הטבעיים.
זהו מה שאומר הנפש החיים "ואיך אפשר שתהא הנהגתו מאיתו יתברך על ידי הכוחות הטבעיים".
עומק ההגדרה הוא שלעולם מונהג האדם על ידי מדרגה אחת למעלה ממדרגתו ,כל אדם ואדם מדרגת ההנהגה
עמו הינה מדרגה אחת מעל המדרגה שבה הוא דבוק.
דוגמא בעלמא לצורה זו נמצאת ומושגת כאשר מתבוננים בבן הנמצא בבית אביו ואמו ,שאביו ואמו  -הדור האחד
מעליו  -הם המנהיגים אותו ,אמנם מחויב הבן גם בכבוד אבי אביו  -הסב  -אבל עיקר ההנהגה בפועל חלה באביו,
הוא אשר מחויב ללמדו תורה ,הרי שהנהגתו הינה על ידי מציאותו של אביו.
יש שורש מסוים גם באבי אביו ,כמו שאומרת הגמרא בקידושין ,אבל הסב רחוק יותר ,ועיקר הגילוי של ההנהגה
כלפיו ,הינה על ידי המדרגה הקרובה אליו.
זו צורת ההנהגה החקוקה בבריאה ,תמיד תהא הנהגת האדם ,על ידי המדרגה הקרובה שלמעלה מהמדרגה שנמצא
בה האדם.
אם כן ברור ש"איך אפשר שתהא" הנהגת האדם הדבוק ונמצא במדרגת אוריתא "על ידי הכוחות הטבעיים" שכן
המדרגה הראויה להנהיגו היא המדרגה שמעליו ,ולא מדרגת "הכוחות הטבעיים" שלמטה ממנו.
וזהו שאמרו רז"ל כתיב "עד שמים חסדיך" וכתיב "מעל שמים חסדיך" לא קשיא ,כאן בעוסקים לשמה כאן בעוסקים
שלא לשמה.
היינו ,שהעוסק בתורה שלא לשמה ,אם כי ודאי שגם הוא מרוצה לפניו יתברך  -כלומר הוא משיג מרצונו יתברך -
אף אם כונתו לשם איזה פניה שתהיה ,רק אם אינו לקנטור ח"ו -שעל זה נאמר "מוטב לו שנתהפכה שליתו על פניו"
 -וכל שכן אם אינו מכון לשום פניה ,רק לפי שהורגל בכך.
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הוזכרו  -אם כן  -ג' מדרגות ,לקנטר ,לשום פניה ,והורגל בכך  -מלומדה,
אף -
כי מתורה יבא למדרגה לשמה כידוע ממאמרם ז"ל  -שמתוך שלא לשמה בא לשמה  -עם כל זה עדיין לא נתקדש
ונתעלה ,שיהיה הנהגתו יתברך אתו בכל עניניו למעלה מכוחות הטבעיים ,לכן כתיב ביה רק "עד שמים" ,היינו עד
הכוחות הטבעיים הקבועים בשמים ,ולא למעלה מהם.
אבל על העוסק בה לשמה ,אמר "מעל שמים" רוצה לומר שכל הנהגותיו יתברך עמו רק למעלה מהוראת כוחות
הטבעיים.
ביאור הדברים ,על פי מה שנתבאר לעיל שהמדרגה המנהיגה את האדם היא מדרגה אחת למעלה ממדרגתו.
מי שאינו עוסק בתורה ,וכל ענינו בבחינת "עם הארץ" שדבוק הוא לעולם החומר ,הרי שכפי שכבר נתבאר ,ההנהגה
עמו הינה במדרגת עולם החומר.
אבל יתר על כן ,מי שעוסק בתורה ,אבל עוסק בה שלא לשמה ,אם כן  -אף שלכאורה הכח שהיה צריך להנהיגו ,זו
התורה שהיא שורש כל הנבראים כולם ולמעלה מהם ,אף על פי כן הוא עדין מונהג על ידי "כוחות הטבעיים" ,ולא
על ידי מדרגת "השגחה פרטית" שהיא שורש "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".
ומדוע?
נתבונן ,מהי באמת המדרגה שמעל העוסק שלא לשמה.
מי שעוסק לקנטר ,עוסק בתורה הקדושה על מנת להשיג את אפשרות הקינטור ,הרי שעדיין לא הגיע ל"קנטור"
וחפץ הוא להשיגו.
נמצא ,שמה הוא הכח המנהיגו? מידת הקנטור ,זהו הכח שמעליו.
למעלה מזה ,מי שעוסק לשום פניה ,ממון ,כבוד ,וכדומה ,הרי שהכבוד או הממון נראים בעיניו כדבר עליון שאליו
הוא משתוקק ,ואליו הוא פונה.
מי הכח המנהיגו? הכבוד או הממון.
דוגמא בעלמא לצורת הנהגה זו ,היתה בזמן בית שני כאשר היו נבחרים כהנים גדולים לפי ממון ,שם היתה ניכרת
בבירור העובדה שהכח המנהיג הוא כח הממון.
כך  -בעומק הפנימי  -כל פניה שאליה פונה האדם בעת עסקו בתורה ,הפניה שפונה הינה כח הנהגתו ,שהרי היא
הסיבה שמפניה עוסק הוא בתורה הקדושה.
רק מי שעוסק בתורה לשמה ,הוא הדבק בתורה לשם התורה ,כדברי הרא"ש שהוזכרו לעיל ,אבל מי שעוסק בתורה
מכל סיבה שלא תהא ,הרי שסיבה זו היא המניעה את עסק התורה שלו.
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ומבחינה זו  -אין הבדל אם תהא הסיבה קינטור ח"ו ,כבוד ,או ממון ,מכל מקום הכח המנהיגו הוא הפניה שאליה
פונה.
זה מה שגורם לו לעסוק בתורה ,וזו ההנהגה שדרכה יגיע כל השפע לאותו אדם ,כי זו המדרגה המנהיגתו.
כמובן שישנם מדרגות רבות לדבר ,ואם יעסוק האדם לשמה ושלא לשמה בבת אחת ,אזי תתחלק מדרגת הנהגתו
כפי החלוקה שמתחלקת אצלו סיבת עסקו בתורה ,וכנגד חלק ה"לשמה" תהא הנהגתו מכח מדרגת "אוריתא",
וכנגד חלק ה"שלא לשמה" תהא הנהגתו מונהגת מכח פניתו.
שיעור קומתו של אדם זה מורכבת אתרי ריכשי והנהגתו מונהגת בצורה זו.
יתר על כן ,העוסק בתורה מכח מלומדה.
אדם זה אינו עוסק לשם קנטור ח"ו ,ואף לא לשם כבוד או ממון,
מה הכח המנהיגו?
כוחות הטבע שלו!
מלומדה ,ענינה ,כוחות הטבעיים ,אין לך אדם שכוחות הטבעיים מנהיגים אותו יותר ממי שכל עסקו בתורה אינו
אלא מלומדה.
ולכן ,אדם שאינו עוסק בתורה מכח "אורייתא" אלא עוסק רק מכח מלומדה ,היות והכוחות הטבעיים הם סיבת
עסק תורתו ,משום כך מדרגת הנהגתו הינה על ידי הכוחות הטבעיים ,והם השולטים על כלל היקף מציאות חייו.
רק העוסק בתורה הקדושה לשמה  -וכמו שנתבאר ,תורה לשם תורה  -הרי שהתורה עצמה היא המניע שלו,
מי הוא המנהיגו? התורה עצמה ,משום כך זו מדרגת הנהגת כלל מציאות חייו.
וכלפי אדם זה "אמר "מעל שמים" רוצה לומר ,שכל הנהגותיו יתברך עמו רק למעלה מכוחות הטבעיים".
מדרגה זו הינה במי שעוסק בה "לשמה" ,באופן גמור.
אבל כמו שנתבאר ישנם רבים אשר עדין לא הגיעו למדרגה זו ,ומדרגתם  -כעין הסוגיא בריש זבחים  -לשמה
ושלא לשמה ,וכפי חלקי ה"לשמה" שבמדרגתם ,יזכו להנהגת "השגחה פרטית" ,ואילו בהנהגת הכוחות התחתונים
יונהגו כפי חלקי ה"שלא לשמה" שבמדרגתו המונהגים מכח אותם סיבות שמחמתם הם עוסקים בתורה.
וזהו שאמרו ברעיא מהימנא פנחס רי"ו ע"ב ,תא חזי כל ברין דעלמא ,קודם דאתיהיבת אוריתא לישראל הוו תלין
במזלא וכו' ,אבל בתר דאתיהיבת אוריתא לישראל  -מעמד הר סיני ,יום שניתנה בו תורה לישראל  -אפיק לון
מחיובא דככבי ומזלי וכו' ,ובגין דא ,כל המשתדל באוריתא ,בטיל מיניה חיובא דככביא ומזלי אי אוליף לה כדי לקימו
פקודהא ,ואי לאו ,כאלו לא אשתדל בה ולא בטיל מניה חיובא דככביא ומזלי.
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בדברי חז"ל אלו נתבאר שהעוסק בתורה שלא על מנת לקיים חיובא" ,כאילו לא אשתדל בה" .המשמעות הברורה
היא כמו שהפקיעו חז"ל את מי שעוסק בתורה שלא על מנת לעשות מעצם לימודו.
אבל בדקות יותר ,נתבאר בדברי חז"ל אלו ,המשך לדבריו של הנפש החיים לעיל.
אדם שאינו עוסק בתורה כדי לגלות את רצונו יתברך המתגלה בתורה ,המתבטא בפועל בקיום מצוותיו ,הרי
שהעסק שבה מונע על ידי כוחות אחרים ,ואז "לא בטיל מיניה חיובא דככביא ומזלי".
ובעומק ,כל מי שעוסק בתורה לשמה ,מדרגת הנהגתו היא  -כפי שנתבאר לעיל  -על ידי שורש כח הראשון ,הוא
המנהיגו ,והוא כל מקור חיותו ושורש הנהגתו.
כל זמן שיש לאדם תפיסה בשכל ,ויתר על כן אף אם תפיסה זו אינה אלא במדרגת לבבו ,שיש מציאות זולת
מציאות התורה ,הרי שאצלו בנפש ה"ראשית" אינה מתחלת מהתורה ,לפיכך גם ההנהגה אצלו אינה מתחילה
ממציאות התורה.
ואפילו אם האדם אומר בפיו שאין מציאות זולת מציאות התורה ,ואף בשכלו חושב כך ,אבל עדין זו אינה מדרגת
לבבו ,אז הכח הראשון שמנהיג אצלו את הנפש אינו "תורה" ,אלא כח אחר ומכוחו נמצא הוא במדרגת "ככביא
ומזלי".
ככל שאדם דבק בשורש האמת שעצם מציאות התורה היא הראשית של הנאצלים ,יהא האדם במדרגת הנהגה זו
ויהא הכח המנהיגו  -מציאות "אוריתא".
ואדרבה הכוחות הטבעיים מסורים אליו.
כאשר האדם דבק בתורה לשמה ,הוא דבק בשורש ההנהגה ,בתורה שהיא מנהיגה את הכל ,אזי הופך האדם להיות
מעין "אוריתא וישראל חד" ,ומכיון שה"אוריתא" היא שורש הקיום של הכול ,היא ה"השגחה פרטית" שדרכה
מתחדש ומונהג כל מציאותם של הנבראים ,והוא דבוק בה ,לפיכך "הכוחות הטבעיים מסורים אליו".
כאשר יגזור אומר עליהם ,ולכל אשר יחפוץ יטם.
אין כוונת הדבר שכפי הנגיעות הפרטיות שלו ינהיג את הכוחות הטבעיים.
אלא ,היות ואדם זה דבק בתורה שהיא שורש ה"רצון" ורצונו דבק ברצון תורה ,במה חפץ אותו אדם? בעצם רצונה
של תורה.
ולשם הוא מנהיג את כוחות הטבע.
אלא שגם בתורה הקדושה עצמה ,שורש הרצון ,יש את הרצון הכולל שבתורה ,ויש את רצון התורה לפי שרשו
הפרטי של כל אחד באוריתא ,ואדם זה יטה את הכוחות הטבעיים כפי רצון זה.
ואימתו מוטלת על כולם
משום שהוא המנהיגם
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אימת גיבור על חלש ,ומכיון שהוא דבק בתורה ,ובמדרגתו שלו נמצא כל שורש ההנהגה ,הוא שולט על כולם ,ולכן
אימתו מוטלת עליהם.
כמו שאמרו בפרק התורה  -בפרקי אבות " -ונותנת לו מלכות וממשלה".
לא רק "מלכות וממשלה" ,בפועל ,מצד מה שממנים כל רב ורב במקומו,
אלא במעמקים הפנימים ,הוא זה שמושל על הכל ,כיון שכל השפע בא דרכו.
"כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני ,וחנינא בני די לו בקב חרובין" ,הרי שכל השפע מגיע דרכו ,ולכל אשר
יחפוץ יטם.
זו ה"מלכות וממשלה"" ,בי מלכים ימלוכו"" ,כתר תורה עולה על כולם".
זהו עומק המלוכה המתגלה במי שדבוק במדרגת התורה.
כי נזר אלוקיו ,אור התורה ,מאירה ומבהקת על ראשו  -הוא זוכה ל"אור תורה"  -וחוסה כביכול בצל כנפי השכינה,
כמו שאמרו בזוהר צו ל"ה ע"א פתח ר"א ואמר "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך" וכו' תנינן כל בר נש דאשתדל
במלי אוריתא ,ושפותיה מרחשן אוריתא ,קודשא בריך הוא חפי עליה ,ושכינתא פרשא עליה גדפהא ,הדא דכתיב
"ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך".
כמו שנתבאר לעיל ,ישנה מדרגת "אור תורה" ,וישנה מדרגת "צל תורה".
מי שעוסק בתורה לשמה ,יש בו גם "אור תורה" וגם "צל תורה" ,ומי שעוסק בה שלא לשמה ,יש לו לו רק "צילה של
תורה" בלי "אור תורה".
זהו מה שנאמר כאן במדרגת האדם העוסק בה לשמה "נזר אלוקיו ,אור התורה ,מאירה ומבהקת על ראשו" זו
בחינת "אור תורה"" ,וחוסה כביכול בצל כנפי השכינה" בבחינת "קודשא בריך הוא חפי עליה" מעין סוכה החופפת
ומקיפה אותו והוא נמצא בתוכה.
עומק ההגדרה היא  -כמו שנתבאר  -שהאור שבתורה מתפשט ועובר דרכו ,והוא אשר "ככל אשר יחפוץ יטה" כפי
עומק הידבקותו במדרגת רצונה של תורה.
אדם הנמצא במדרגה זו ,גילוי ה"השגחה פרטית" המתגלה בו ,אינו מתבטא רק בכך שמשגיחים עליו בהשגחה
פרטית ,אלא הוא גופא שורש ההנהגה ,שורש ה"השגחה הפרטית" לכל הכוחות.
אילו הם אותם תלמידי חכמים עליהם נאמר "דבר אחד לדור"
עיקר מדרגה זו נאמרה במשה רבינו" ,משה קיבל תורה מסיני" שורש ההנהגה ,והוא "לכל אשר יחפוץ יטם" ,משה
בגמטריא "רצון" כמו שאומרים רבותינו כידוע ,זהו הגילוי המתגלה בעומק מדרגת קבלת התורה ,שהמקבלה
מושגח בהשגחה פרטית מאתו יתברך שמו ,וכל שפע הבריאה עובר דרכו ,ועל ידי כן הוא מטה כל אחד ואחד
למקומו כפי חלקו שלו בתורה.
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זו השלימות של ההתדבקות שהיתה במדרגת מתן תורה על הר סיני ,וישראל שעמדו רגליהם על הר סיני נדבקו
באוריתא ,קיבלו את שפע ה"אוריתא" ,ועל ידי כן כל הבריאה כולה מונהגת על ידי ישראל שעסקין באוריתא
תדירא ,ודבקים בה בעומק רצונם ,אשר היא ה"ראשית" המנהיגה אותם ,לפיכך כל השפע עובר דרכם.
ועל ידי ישראל יש מציאות קיום לכל העולם כולו ,גילוי של הקב"ה בעולמו ,ומכח עסקם בתורה ,ישראל מגלים
את הבורא אצל כל הנבראים כולם.
57
ובהקדמת הזוהר יא ע"א וכן הוא באותו הלשון בפרשת ואתחנן ר"ס ע"א ,תא חזי כמה הוא חילא תקיפא דאוריתא,
וכמה הוא עלאה על כולא ,דכל מאן דאשתדל באוריתא ,לא דחיל מעילאי ותתאי ,ולא דחיל מערעורין בישין דעלמא,
בגין דאיהו אחיד באילנא דחיי ואכיל מיניה כל יומא ,דהא אוריתא אוליף ליה לבר נש באורח קשוט ,אוליף ליה עיטא
כו'.
כל מי שאשתדל באוריתא ,נתבאר כאן בדברי חז"ל ,שאינו מפחד מעילאי ותתאי ,ואיננו ירא מערעורין בישין ,שהם
חלאים רעים שבעולם.
שורשם של אותם "ערעורין" בע' ,הרי הוא ב"הרהורין" בה'.
כאשר האדם מהרהר בהרהורים שאינם ראוים ,באים עליו "ערעורין בישין"  -חלאים רעים ,אבל אדם הנוהג
כמעשה האבות הקדושים עליהם נאמר "אחר הדברים האלה" " -מקום היה לי להרהר ,אתמול אמרת לי "כי ביצחק
יקרא לך זרע ,והיום אתה אומר לי "העלהו לעולה" ,ולא הרהרו אחר מידותיו ,אדם השמור מהרהורים רעים
ומתפלל על כך "ואל יבהלוני רעיוני וחלומות רעים והרהורים רעים" ,שלא יגיעו אליו אותם הרהורים הן בהקיץ הן
בחלום ,א"כ אין אצלו מציאות הרהורים רעים ,וכאשר אין את אותם "הרהורים רעים" ,אין גם "ערעורין בישין
דעלמא".
זהו חלק אחד ממעמקי עסק האדם בדברי תורה ,שכאשר מדבק האדם את מחשבת שכלו בדברי תורה ,וכלשון
הגמרא בקידושין "בהם יושב ומהרהר תמיד" ,א"כ על ידי כך שעוסק האדם באוריתא הן בפה והן בהרהורי תורה,
מתעלה כח ההרהור שלו ממדרגת הרהורים רעים למדרגת הרהורי דברי תורה.
בהיותו במדרגה זו ,אין לאותם "ערעורין בישין" מהיכן לינק את מקור הויתם ,שכן אותם "ערעורין" הינם
תולדותיהם של "הרהורין רעים" שמהרהר האדם  -חס ושלום.
ככל שיהא האדם דבק בהרהורים דקדושה ,בדברי תורה ,כך יהא מסולק מ"ערעורין בישין דעלמא".
ובפרשת בשלח מ"ו ע"א ר"י פתח וכו' כמה חביבא אוריתא קמיה דקודשא בריך הוא ,דכל מאן דישתדל באוריתא,
רחים הוא לעילא ,רחים הוא לתתא ,קודשא בריך הוא אצית ליה ומילוליה ,לא שביק ליה בהאי עלמא ,ולא שביק ליה
בעלמא דאתי וכו'.
עומק הדברים הוא -
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שורש כל עסק התורה הינו במעמד הר סיני.
שם שמענו את קולו של הקב"ה בעת מסירת עשרת הדברות.
אדם העוסק בדברי תורה באופן זה "זכור ...יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב" ,כשם שאנו  -כביכול -
"הקשבנו" לקולו של השם יתברך "מן השמים השמיעך את קולו" ואנו שמענו ,כך מי שדבוק במעמד הר סיני בעת
שיושב ושונה ,צורת עסק התורה שלו הינה שמצד היות הקב"ה יושב ושונה כנגדו ,הרי ש"קודשא בריך הוא אצית
ליה למילוליה" ,והקב"ה  -כביכול  -מקשיב לדברי התורה שאומר האדם בשעה שעוסק בתורה.
נאמר בדברי חז"ל שהביאם הנפש החיים "ה' צילך  -כשם שאתה הווה לו כך הוא הווה לך" ,מעין אותה הבחנה כל
מה שאדם פועל מצד דביקותו במעשיו של הקב"ה "הדבק במידותיו מה הוא ...אף אתה"  -כביכול  -פועל כנגדו גם
הקב"ה ,וכשם שכאשר הקב"ה מדבר האדם מקשיב ,מעין כך כאשר מדבר האדם בדברי תורה  -ששרשם מעשרת
הדיברות  -גם הקב"ה מקשיב לקולו של האדם.
אך לא בכל מדריגה של עסק התורה נאמרו דברים אלו ,אלא רק באדם שדבוק במדרגת תורה שהיא מעין "מתן
תורה"" ,זכור ...יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב" ,משא"כ אם מדרגת עסקו נמוכה יותר ,אם כן ,כשם שהוא
אינו נמצא בשלימות במדרגה בה הוא "מקשיב לקול ה'" ,כך גם אין הוא נמצא  -כביכול  -במדרגה המקבילה
שהקב"ה אצית ליה למילוליה.
ובפרשת מצורע נב ע"ב ,וכד איהו אשתדל בפולחנא דמארי ,ולעי באוריתא ,כמה נטורין זמינין לקבליה לנטראי ליה,
ושכינתא שריא עליה ,וכלא מכרזי קמיה ואמרי ,הבו יקרא לדיוקנא דמלכא ,אתנטיר הוא בעלמא דין ,ובעלמא דאתי
זכאה חולקיה.
כאשר האדם "אשתדל בפולחנא דמארי ולעי באוריתא ,נתבאר ש"כלא מכרזי קמיה".
מהיכן שורש ה"מכרזי קמיה"?
כפי מה שהוזכר לעיל התורה קדמה לעולם ,וכאשר האדם דבק בתורה שקדמה לעולם ,הרי שהוא הולכת לפניו.
זוהי ההכרזה "כלא מכרזי קמיה" ,מאותו מקום ומאותה מדרגה בה הוא דבק ,מדרגה בה התורה נמצאת לפניו,
יוצאת גם הכרזה לפני אותו אדם.
אמנם מדרגה זו  -כפי שחודד לעיל  -קימת באדם שבסדר נפשו ומדרגתו התורה הקדושה היא ה"ראשית" וקודמת
אליו ,אבל אם בסדר נפשו ומדרגתו הוא קודם לדברי תורה ,והתורה הקדושה אינה לפניו באיתגליא ,אין גם את
אותה הכרזה שנובעת מכח התורה "כלא מכרזי קמיה ואמרי ,הבו יקרא לדיוקנא דמלכא".
רק אם אצל האדם בשורש עומק כוחות נפשו ,המחשבה הראשונה הינה תורה ,והתורה הקדושה הינה במדרגת
ראשית ,אזי התורה הולכת לפניו ,ומכח עסקו בה "כשלא מכרזי קמיה ואמרי הבו יקרא לדיוקנא דמלכא".
ובדקות יותר
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מהו "דיוקנא דמלכא"?
"דיוקנא" בלשון ארמית הוא מלשון "דיקנא" שהוא הזָ ָקן שבאדם.
זקנו של האדם ,מבואר בדברי רבותינו להדיא שהוא הגילוי של חכמתו ,כשם ש"זָ ֵקן" נוטריקון "זה קנה חכמה"
כמבואר בגמרא הקידושין כידוע.
זהו שנאמר "הבו יקרא לדיוקנא דמלכא" לחכמתו יתברך המתגלה על ידי עסק התורה" ,אשר יצר את האדם
בחכמה" והיכן עיקר גילוי חכמתו בדיוקנא דיליה ,בדיקנא דיליה .וכפי שיעור ומדרגת חכמתו של האדם ,כך שיעור
גילוי חכמתו יתברך "דיוקנא דמלכא" בעסק תורתו.
כפי שיעור השגת האדם בחכמתו יתברך שמו ,כך מתראה בו ,בצורת האדם שבו ,גילוי ה"דיוקנא דמלכא".
ויתר על כן "כולא מכרזי קמיה ואמרי" זהו השורש העליון ,שכן הקב"ה "יצר את האדם בחכמה" כלומר שהחכמה
קדמה לאדם ושימשה ליצירתו ,ומי שנמצא במדרגה בה מתגלה באדם מה שהחכמה קודמת לו ,אזי "כלא מכרזי
קמיה ואמרי הבו יקר לדיוקנא דמלכא"  -לאותה חכמה שקודמת לאדם  -ומכחה מוכרז לפניו  -חכמה המתגלה
ב"דיוקנא דמלכא" בפני האדם.
"חכמת אדם תאיר פניו" ,עיקר גילוי החכמה דפנים הוא בבחינת "דיוקנא דמלכא" זהו הדיקנא" ,זה קנה חכמה".

פרק יט'
ושם ה' נקרא עליו  -על מי שעוסק בתורה  -כי התורה כולה שמותיו של הקב"ה ,כמאמרם ז"ל מנין לברכת התורה
לפניה מן התורה שנאמר "כי שם ה' אקרא" וגו'.
כל מי שעוסק בתורה מוגדר קורא בשם ה'.
לא רק מי שקורא במקום שנאמר בו שם הוי"ה או שאר כינויים ,אלא בכל מקום בתורה שחייבים עליו בברכות
התורה ,הן בתורה שבכתב והן בתורה שבעל פה ,כולם בכללותם נקראים "כי שם ה' אקרא" ,ונאמר עליהם "הבו
גודל לאלוקינו" שחייבים עליהם בברכות התורה.
"התורה כולה שמותיו של הקב"ה"
גדר הדבר נתבאר בהרחבה גדולה בדברי רבותינו.
שם הוי"ה ברוך הוא לבדו נקרא "שם העצם" וזו סוגיא עמוקה ודקה לעצמה ,אבל שאר כל השמות ,השמות שאינם
נמחקים ,והכינויים ,ויתר על כן כל התורה כולה שהיא שמותיו של הקב"ה ,ענינם ,גילוי פעולותיו של הקב"ה ,שכן
פעולתו של הקב"ה הוא שמו.
נאמר אצל המלאכים "למה זה תשאל לשמי והוא פלאי"  -לפי שליחותם הם נקראים ,ומעין כך גם שמותיו של
הקב"ה הינם גילוי פעולותיו.
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זהו "כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה"
שהרי" :אסתכל באוריתא וברא עלמא" ,ובה מתגלה "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" בקיום
העולמות והנהגתם ,כל הבריות והנהגתם לפרטי פרטים ,הינם מכח אוריתא ,הרי ש"כל התורה כולה שמותיו של
הקב"ה" ,כלומר "כל התורה כולה" הינה "שמותיו"  -דרכי הנהגותיו "של הקב"ה".
לפיכך מי שדבק בתורה שם ה' נקרא עליו.
ובדקות -
איזה "עוסק בתורה" זוכה לידי כך ש"שם ה' נקרא עליו"?
העוסק בתורה באופן של "לומד על מנת לעשות" והנהגתו שלו היא מעין הנהגתו של הקב"ה "והלכת בדרכיו" של
הקדוש ברוך הוא  -הרי שעסקו בתורה באופן של דביקות ב"שמותיו"  -כלומר בהנהגותיו  -של הקב"ה ,ואזי חל
עליו שמו של הקב"ה ,שכן הפועל יוצא של הנהגותיו של הקב"ה מתגלה בהנהגת האדם עצמו.
אבל מי שאינו עוסק בתורה על מנת לעשות ,כלפיו נאמרו דברי חז"ל "כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין
לו" ,ומדוע ,והרי עוסק בדרכיו של הקב"ה? משום ש"דרכיו של הקב"ה" שרשם בחכמה שיוצאת אל הפועל ,ועבודת
האדם לעסוק בדברי תורה ,שמותיו של הקב"ה שהם דרכיו של הקב"ה ,ולהוציאם מהכח אל הפועל.
כאשר מתקים באדם "והלכת בדרכיו" ,מתקים בו גם "ושם ה' נקרא עליו".
וכן למדו ,שהעוסק בתורה שכינה שרויה עמו ,דכתיב "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך" .ובזהר
במדבר קיח ע"א ,כמה חביבא אוריתא קמיה קודשא בריך הוא ,דהא בכל אתר דמלי דאוריתא אשתמעו ,קודשא בריך
הוא וכל חילין דיליה ,כלהו ציתין למלוליה -כפי שהוזכר לעיל "קודשא בריך הוא אצית למילוליה"  -וקודשא בריך
הוא אתי לדירא עמיה ,הדא דכתיב "בכל המקום אשר אזכיר את שמי".
עומק הדבר "שהעוסק בתורה שכינה שרויה עמו" הוא כפי שנתבאר ברבותינו" ,שכינה ,הרי היא נקראת "שמו של
הקב"ה" ,שכן מבואר ברבותינו ובלשונם שהגדרת "שכינה" הינה "גילויו של הקב"ה בעולמו".
אין ענינה של "שכינה" רק מצידו יתברך כביכול  -שהוא משכין שכינתו  -אלא "שכינתו" היינו "גילויו של הקב"ה
בנבראים".
זהו עומק מה שנאמר בלשון חז"ל הידוע "שכינתא בגלותא" ,כמשל גשמי לאדם היוצא מביתו והולך ממנו אל
מקום אחר.
פשוטן של דברים הוא שהואיל ועיקר מקום השראת השכינה הוא במקום בית המקדש ,הרי שבשיעור מסוים
כשחרב הבית "גלתה שכינה" ,ואף קודם לכן "עשרה גלויות גלתה שכינה" זהו "גלות השכינה" כפשוטו.
אבל מעמקי הגדרת הדבר  -כמו שהובא בדברי ר' זונדל מסלנט שקיבל מהגר"א  -הוא כפי שנתבאר לעיל.
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"שכינה ,ענינה "גילויו של הקב"ה"" ,גלות השכינה" זהו "גילוי בלתי שלם" ,חלקי ,העדר הגילוי הוא הנקרא "גלות
השכינה".
על פי זה ,אותם "עשרה גלויות שגלתה השכינה" ענינם שגילויו של הבורא יתברך נתמעט עוד ועוד בהדרגה ,וכל
התמעטות נוספת נקראת "גלות השכינה" נוספת.
והיכן גילויו של הקב"ה?
"העוסק בתורה שכינה שרויה עמו ,דכתיב "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך"  -דברי הנפש
החיים ,שבהם אנו עוסקים עתה ,הינם המשך למה שהרחיב בו לעיל ועוד ירחיב בו להלן בסיעתא דשמיא,
שהעוסק בתורה דבוק הוא הן בתורה והן בבורא יתברך שמו ,ובכך "שכינה עמו" כלומר הקב"ה מתגלה לו ,מתגלה
לו דרכיו של הקב"ה ,ומתגלה לו  -כביכול  -שם העצם ,הויתו יתברך שמו כביכול.
כל זה מתגלה למי שעוסק בתורה ,אם מדרגת עסק התורה שלו הינה מדרגה של "גילוי" הוא אינו לומד את הדברים
כספר החתום ,אלא "עסיק באוריתא" והתורה גלויה אצלו לפי ערכו ,אזי  -כפי השיעור שהתורה הקדושה גלויה לו,
כך  -הוא זוכה לגילוי של הנהגתו יתברך שמו ,וכשיעור גילוי זה  -השיעור ש"שכינה עמו".
אף ש"שכינה" ,יש רק אחת וכמו שנאמר בדברי חז"ל "כמה שכינתא איכא?" ,אבל "בכל המקום אשר אזכיר את
שמי" מתגלה השכינה ,ושיעור הגילוי אינו שוה אצל כולם ,אלא כפי שיעור טוהר לב האדם ,וכפי המידה שזוכה
הוא להשיג את מעמקי התורה  -גילוי דרכיו של הקב"ה ,זהו בדיוק שיעור "גילוי השכינה" ,אצלו ,שהרי גילוי
השכינה ענינה גילויו של הקב"ה אצל האדם.
על פי הדברים מובן שלפי האמת ,כל מי שלומד תורה ומבין דבריה ,יש לו גילוי שכינה ,אבל אין השיעור שווה לכל
אדם.
חז"ל המשילו את הלבנה כמשל גשמי לשכינה ,וכשם שבלבנה יש ימים שהיא מכוסה יותר ויש ימים שהיא גלויה
יותר ,עד המדרגה הנקראת בלשון חז"ל "סיהרא באשלמותא" ,שזהו משל לגילוי השכינה השלם.
גילוי השכינה ,מדרגות מדרגות יש בו ,כפי שיעור השגת האדם בדברי תורה ,כך שיעור גילוי השכינה שיש בו
"ושם ה' נקרא עליו".
58
ובפרשת משפטים קכד ע"א דכל מאן דינטר ארחי דאוריתא ואשתדל בה ,כמאן דאשתדל בשמא קדישא ,דתנינן,
אוריתא כלא שמא דקודשא בריך הוא ,ומאן דמשתדל בה כמאן דמשתדל בשמא קדישא ,בגין דאוריתא כלא שמא
חד קדישא איהי ,שמא עלאה ,שמא דכליל כל שמהן ,ומאן דגרע את חד מנה ,כאילו עביד פגימותא בשמא קדישא.
כבר נתבאר בתחילת הפרק ,שהתורה הקדושה כולה היא שמותיו של הקב"ה ,ומי שעוסק בתורה ודבק בתורה ,הוא
דבק בשמו יתברך.
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אבל במאמר חז"ל שבו אנו עוסקים השתא נתבאר "דאוריתא כלא שמא חד קדישא איהי ,שמא עלאה ,שמא דכליל
כל שמהן".
פשטות הדברים ,כוונת דברי חז"ל הינה לשם הויה ברוך הוא" ,שם העצם" בלשון רבותינו ,שהוא עיקר גילויו
יתברך.
אבל בעומק יותר  -כמבואר בדברי רבותינו  -התורה הקדושה היא שם אחד כולל" ,שישים ריבוא אותיות לתורה",
והתורה הקדושה הינה שם אחד שכלול משישים ריבוא אותיות ,והבחנת שם זה אינה כשאר שמות הנמצאים
בידינו בלבד ,שם הויה ברוך הוא ,שאר שמות שאינם נמחקים ,ושאר כנויים אלא שם אחד כולל ,שכולל את כל
האותיות גם יחד.
שמו יתברך  -כפי שנתבאר  -זהו הנהגתו.
ישנה הבחנה שהקב"ה מנהיג את הנבראים כל פרט בפני עצמו" ,שית אלפי שנין הוי עלמא" וכל פרט ופרט שקיים
בבריאה ,הרי שהוא פרט אחד בהנהגת העולם ,פרט אחד בהנהגת אותם שית אלפי שנין.
אבל ישנה הבחנה אחרת" ,שמא חד קדישא ,שמא עלאה ,שמא דכליל כל שמהן" ,שם אחד שכולל בקרבו את כל
שישים ריבוא אותיות שבתורה ,שהם כנגד שישים ריבוא נשמות ישראל ,כנגד שית אלפי שנין של העולם.
שם זה הינו כללות כוח ההנהגה של כל ימות עולם ,כח אחד שמנהיג את כל אותם "שית אלפי שנין".
שם זה  -כפי שהוזכר בדברי חז"ל כאן " -כליל כל שמהן" .כלומר שם זה מצרף מחבר ומאחד את כל ה"שישים
ריבוא אותיות שבתורה" ,בבת אחת ,שזה כלל כל ההנהגה.
ובפרשת ויקרא יג ע"ב כ"א פתח "כל זאת באתנו ולא שכחנוך" וכו' ,ולא אנשינן מילולי אוריתך ,מכאן אוליפנא ,כל
מאן דאנשי מילולי אוריתא ,ולא בעי למלעי ביה ,כאילו אינשי לקודשא בריך הוא ,דהא אוריתא כלא שמא דקודשא
בריך הוא הוי.
ושם דף י"ט סוף ע"א ,דהא אוריתא ,מאן דאשתדל בה מתעטר בעטרו דשמא קדישא ,דהא אוריתא שמא קדישא
הוא ,ומאן דאשתדל בה אתרשים ואתעטר בשמא קדישא ,וכדין ידע ארחין סתימין ורזין עמיקין וכו' ,וכן איתא בריש
פרשת שמיני ,ופרשת אחרי ע"א ,וע"ב סוף ע"א ,וע"ג ע"א ,וע"ה ע"א ,ובפרשת אמור פ"ט ע"ב ,ובריש פרשת קורח
עיין שם.
עד השתא נתבאר בדברי חז"ל רום מדרגת מי שעוסק בתורה ודבק בתורה ומכח כך אף זוכר דברי תורה ,שהוא
דבק בשמו יתברך.
כעת מתבאר בדברי חז"ל שמביא רבינו הנפש החיים מפרשת ויקרא ,הצד ההפוך.
"מאן דאנשי מילולי אוריתא" אין כונת הדבר לשכחה בעלמא ,אלא לשוכח בגדר "יושב ומשכחה" ,אדם שגדרו "ולא
בעי למלעי ביה" ,שאינו חושק לעסוק בתורה הקדושה -
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עמקן של דברים,
"אתה הוא עד שלא נברא העולם ואתה הוא משנברא העולם" הקב"ה שהוא היה הווה ויהיה ,היה גם קודם מציאות
הנבראים ,ומכח כך שייך דביקות בשמו של הקב"ה ,דבקות בהויתו יתברך ,על ידי הדבקות בזכירת וידיעת הבורא
כביכול במדרגת קודם שנברא העולם.
אבל הבחנת הגילוי שבעסק התורה ,הינה הבחנה שמתגלה הבורא יתברך בעולמו ,מתוך מה שהוא ברא את עולמו,
ובתוך עולמו.
אנו מאמינים שהקב"ה היה הווה ויהיה ,והוא זה שהיה קודם לכל  -זו היא האמונה ב"קודם שנברא העולם" ,אבל
אנו מאמינים בנוסף ,בהתגלותו של הקב"ה בעולמו מכח אוריתא.
משום כך מי שמדבק את עצמו רק בזכירת וידיעת הבורא יתברך במדרגת "קודם שנברא העולם" בלבד  -אף
שודאי שאין זו שכחת הבורא יתברך שהרי דבק הוא בשמו  -אין זה אלא אופן אחד של דביקות ,זהו רק החלק
האחד "אתה הוא עד שלא נברא העולם" וחסר הוא את החלק השני  -חלק הגילוי על ידי התורה ,גלויו של הבורא
יתברך מתוך עולמו ,בתוך עולמו ,חלק "אתה הוא משנברא העולם".
החלק הזה מגיע על ידי שעוסק האדם בתורה ,נדבק בדברי תורה ,ונדבק בעסק התורה ,ומכח כך מגלה את הקב"ה
מתוך הבריאה ובתוך הבריאה.
זהו מה שנאמר כאן -
אדם שזוכר את הבורא יתברך אבל אינו זוכר את דברי התורה ,אין זה אלא פנים אחד של גלויו של הבורא יתברך,
מעין מדרגת "קודם שנברא העולם".
אבל מגלים כאן חז"ל שאין די במדרגה זו ,אלא נדרשת מדרגה עליונה יותר ,מדרגת "אתה הוא משנברא העולם",
מדרגה הנקנית על ידי עסק התורה וזכירתם של דברי התורה ,מדרגת "כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא אנשינן
מילולי אוריתא" ,הכרת הבורא מתוך ובתוך הבריאה המתגלית בתורה הקדושה.
ויתר על כן -
"מאן דאשתדל בה מתעטר בעטרוי דשמא קדישא ,דהא אוריתא שמא קדישא הוא ומאן דאשתדל בה אתרשים
ואתעטר בשמא קדישא ,וכדין ידע ארחין סתימין ורזין עמיקין".
המדרגה המתבארת כאן נקראת "עטרה"  -כתר.
"כתר תורה עולה על כולן" כלשון המשנה.
ומדרגה זו ניתנת לאדם ש"משתדל בה" ,ועוסק בתורה ,ובלבד שיעסוק בתורה במסירות נפש ,מדרגה זו מעין
מדרגת מתן תורה ,שאז באו מלאכים וקשרו לכל אחד מעם ישראל שני כתרים ,ואימתי זכו ישראל לאותה מדרגה?
מתי שמדרגת קבלת התורה שלהם היתה במסירות נפש" ,ועל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתן".
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מעין כך ,האדם שעוסק בתורה באופן שהוא "ממית עצמו עליה"  -מדרגת מסירות נפש ,זוכה לידי כך שהוא
"מתעטר בעטרוי דשמא קדישא".
הזוכה למדרגת "כתר" ,אזי "ידע ארחין סתימין ורזין עמיקין".
הכתר נמצא למעלה מהראש ,למעלה ממדרגת החכמה ,וזו מדרגת "ארחין סתימין ורזין עמיקין".
אדם העוסק בדברי תורה באופן של "ממית עצמו עליה" ,במדרגת מסירות נפש ,אזי זוכה הוא שדברי תורתו אינם
רק במדרגת חכמה ,אלא במדרגת "ארחין סתימין"  -החכמה הסתומה ,ויתר על כן זוכה ל"רזין עמיקין" לפנימיותה
של תורה ,בבחינת "כתר תורה" ,מכח היותו במדרגת מסירות נפש ,מדרגת מתן תורה שעל כל דיבור ודיבור פרחה
נשמתן של ישראל.
ולכן גם מזה הטעם אמרו ,דקודשא בריך הוא ואוריתא חד ,כי הוא ושמיה חד הוא כמו שאמרו בזהר יתרו צ' ע"ב,
ואוריתא כלא שמא חד הוי ,שמא קדישא דקודשא בריך הוא ממש ,זכאה חולקיה דמאן דזכי בה ,מאן דזכי באוריתא
זכי בשמא קדישא דקודשא בריך הוא ממש ,רבי יוחנן אמר בקודשא בריך הוא ממש זכי ,דהא הוא ושמיה חד הוא.
שתי השיטות שהוזכרו כאן ,הינם שני מדרגות בדביקות בבורא יתברך.
המדרגה האחת היא  -מעין מה שנתבאר לעיל  -הדביקות בשמו יתברך על ידי עסק התורה .ויתר על כן ,מדרגת
"בקודשא בריך הוא ממש זכי ,דהא הוא ושמיה חד הוא".
מדרגת שמו יתברך ,הינה מדרגת הנהגתו ,כפי שנתבאר.
אבל ישנה מדרגה עליונה יותר ,מדרגת "שם העצם" כביכול ,שם זה הוא גילוי כביכול של "כי הוא אמר ויהי" ,וכפי
שאומרים חז"ל על מה שנתגלה במעמד הר סיני "אנכי  -מי שאנכי".
הפנים התחתונות יותר בדבקות בדברי תורה ,הינם דביקות בשם ההנהגה ,וזהו "דאוריתא כולא שמא חד קדישא
איהי" כלל הנהגת שית אלפי שני דעלמא.
אבל יתר על כן מדרגת הדביקות  -מכח דברי התורה  -בו יתברך כביכול ,על ידי שכח הפועל בנפעל ,וכפי
שאומרים חז"ל "מאן דנפח מדיליה נפח" מתוכו נפח ,כביכול מתגלה הוא עצמו ,ודאי שגם זה גילוי של הנהגה ,אבל
כביכול הוא עצמו מתלבש בתוך הנהגתו" .אנכי  -מי שאנכי"" ,אני הוא ואין אלוקים עמדי"  -זהו גילוי של עצם
ה"אני" ,כביכול ,זהו המעמקים של הדבקות בתורה.
"מאן דזכי באוריתא ,זכי בקודשא בריך הוא ממש".
ולכן אמר בתנא דבי אליהו שכל מי שעושה מריבה על תלמיד חכם ,כאלו עושה מריבה על מי שאמר והיה העולם,
שנאמר "הוא דתן ואבירם וכו' בהצותם על ה'".
דתן ואבירם רבו עם משה רבינו והתורה הקדושה קוראת לזה "בהצותם על ה'".
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ולפי מה שנתבאר הרי שעומק הדברים הוא ,שאף שנראה שמציאותו יתברך ,והתורה הקדושה שהיא גילויו של
הקב"ה בשני המדרגות שהוזכרו ,והעוסק בתורה הקדושה ,הינם ג' מציאויות נפרדות ,מכל מקום הרי נתבאר כאן
שהקב"ה מתגלה בתורתו ,ומי שעוסק בתורה הקדושה הרי שהקב"ה  -מכח מה שהוא גלוי בתורה והאדם דבק
בתורה  -מתגלה בעוסק ,ואז חל גילוי של הקב"ה גם בעוסק עצמו.
לפיכך נתבעו דתן ואבירם "בהצותם על ה'" ,משום שגילוי הקב"ה אינו בתורה בלבד אשר האדם העוסק בה דבק
בה ,אלא הקב"ה המתגלה בתורה ,מתגלה באדם הדבק בתורה עצמו ,ולכן כאלו עושה מריבה על מי שאמר והיה
העולם.
לכן כאשר האדם בא בשם ה'  -באמת  -הכל יראים ומזדעזעים ממנו ,כמו שכתוב "וראו כל עמי הארץ כי שם ה'
נקרא עליך ויראו ממך" וכמו שכתוב "כי בי חשק ואפלטהו ,אשגבהו כי ידע שמי" .כי בי חשק  -בו יתברך ממש
כביכול ,כנ"ל.
כאשר האדם בא ומדבר בשם ה' יתברך  -מדרגה שעיקר גילויה היתה אצל משה רבינו "שהיתה שכינה מדברת
מתוך גרונו"  -אזי "הכל יראים ומזדעזעים ממנו כמ"ש "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך".
משום שמי שמתירא משמו יתברך ,מתירא גם ממי שבא בשמו יתברך.
מי שאינו מתירא משמו יתברך ,גם לא יתירא ממי שבאו בשמו ,וראיה לדבר דתן ואבירם "בהצותם על ה'".
אותם אלו שיראים מהקדוש ברוך הוא ,ייראו ויזדעזעו מהאדם שמתגלה בו שמו יתברך ,אבל על מנת שיזדעזעו מן
האדם ,צריך שיהא האדם שלם בשמירת קדושת אות ברית קודש ,ושכונתו לשמים באמת.
כאשר האדם במעמקי נפשו מקיים "כי בי חשק  -בו יתברך ממש כביכול" אזי זוכה ששמו יתברך חל עליו.
59
ובפרשת בלק ר"ב ע"א ,תא חזי כמה חביבין אינון דמשתדלי באוריתא קמי קודשא בריך הוא דאפילו בזימנא דדינא
תליא בעלמא ,ואתיהיב רשות למחבלא לחבלא ,קודשא בריך הוא פקיד ליה עלויהו על אנון דקא משתדלי באוריתא,
והכי אמר ליה קודשא בריך הוא "כי תצור אל עיר" בגין חוביהון סגיאין וכו' ,תא ואפקיד לך על בני ביתי "לא תשחית
את עצה" דא תלמיד חכם דאיהו במתא ,דאיהו אילנא דחיי ,אילנא דיהיב איבין" ,את עצה" ,ההוא דיהיב עיטא למתא
וכו' ,ואוליף לון אורחא דיהכון בה ,ועל דא "לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן" ,לנדחא עליה דינא ולא לאושטא
עליה חרבא מלהטא וכו'" ,כי האדם עץ השדה" דא אקרי אדם דאשתמודע עלא ותתא וכו' ,וכל דא פקיד קודשא בריך
הוא על אינון דמשתדלי באוריתא וכו'.
מי שעוסק בתורה חביב לפניו יתברך שמו ,וכאשר יש דין בעולם למלאך חבלה לחבל" ,קודשא בריך הוא פקיד ליה
עלויהו"  -הקב"ה מצווה את המלאך המחבל שלא יזיק לאותם תלמידי חכמים.
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אך לכאורה יש להבחין בין מדרגה זו ,לבין מדרגה עליונה יותר שהוזכרה לעיל בפרק ט"ז דרבנן לא צריכי נטירותא
אלא תורתו משמרתו ,ויתר על כן "הקב"ה משמרו בעצמו" ,לעומת זאת ,במדרגה המתבארת כאן נאמר שאמנם
נצרך אותו תלמיד חכם לשמירה ,אלא שהקב"ה מצווה את המשחית ,שלא יפגע בתלמידי החכמים.
מהו חילוק המדרגות? אימתי זוכה האדם לידי כך ש"הקב"ה משמרו בעצמו" ,ואימתי זוכה רק למדרגת "הקב"ה
פקיד ליה עלויהו"?
ישנם שני מדרגות כלליות בעסק התורה הקדושה -
המדרגה התחתונה בעסק התורה היא שעסק האדם בתורה הוא כאחד מתרי"ג מצוות ,אמנם התורה הקדושה הינה
שורש המצוות ,מכל מקום הרי מצוה היא ,אחת מן המצוות וראש לתרי"ב מצוות נוספות "תלמוד תורה כנגד
כולם".
אבל המדרגה העליונה יותר ,מדרגת "אסתכל באוריתא וברא עלמא" ,במדרגה זו נאמר שהתורה היא למעלה
המצוֶ ה עצמו "קודשא בריך הוא ואוריתא ...חד הוא".
מהמצוות ,בה נכתבו כל המצוות כולם ,והיא גילוי של ַ
מדרגת השמירה על האדם הינה מידה כנגד מידת עסקו בתורה.
כאשר ניתנת הרשות למשחית להשחית ,ומגיע הוא לאותו תלמיד חכם העוסק בתורה במדרגה התחתונה שבה -
מצוֶ ה הקב"ה למלאך החבלה
מדרגת המצוה  -כשם שהוא דבק בתורה כאחת מן המצוות ,כך במידה כנגד מידה ַ
שלא יזיק לו.
במצוֶ ה עצמו ,הרי שהוא למעלה מכל הדינים,
ַ
אבל הדבוק בעצם התורה הקדושה ,ודבוק בקודשא בריך הוא -
ונמצא הוא במדרגת "אוריתא" שקדמה לעולם ,שהיא שורש הדינים ,ואדרבה הוא השולט על הדינים ,ולא הם עליו,
כמו שנתבאר בפרק י"ח.
אדם זה אינו זקוק לציווי שיצוה הבורא יתברך למלאך המשחית ,שכן אין למלאך שליטה עליו כלל ,אלא תורתו
משמרתו מעצם הדביקות בה.
נמצא ,אם כן ,שהמדרגה המוזכרת כאן ,בה נשמר התלמיד חכם רק מחמת ציווי הקב"ה ,הינה  -לכאורה  -מדרגה
נמוכה יותר ,מדרגת העוסק בתורה הקדושה במדרגת מצוה ,אשר שמירתו מכח ציווי בעלמא ,אבל לא מעצם
התורה עצמה ,ומעצם ההידבקות בו יתברך.

פרק כ'
והוא הבן יקיר מבני פלטרין דמלכא ,מבני היכלא דמלכא.
העוסק בתורה הרי הוא "בן יקיר מבני פלטרין דמלכא".
ראשית ,מעלתו מתבטאת בכך ,שבניגוד לכל אדם העומד מחוץ לפלטרין של מלך ,אשר אם ירצה להיכנס לפלטרין
פנימה ,זקוק הוא לרשות כניסה.
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אותו "בן יקיר" נמצא הוא בתוך הפלטרין עצמו "מבני פלטרין דמלכא" ,ומכח כך אינו זקוק לרשות "לבקר בהיכלו"
של מלך ,והוא "מבני היכלא דמלכא".
אשר לו לבדו " -לבדו" דייקא  -הרשות נתונה בכל עת לחפש בגנזי דמלכא קדישא".
בתוך "היכלא דמלכא" ישנם גנזים "גנזי דמלכא קדישא".
אותו "בן יקיר" ניתנת לו לבדו הרשות לחפש בגנזי המלך ,ולא פעם אחת בלבד ,אלא "בכל עת".
ביאור הדברים -
הדבוק בתורה באמת דבוק בה באופן תמידי" ,והגית בו יומם ולילה" ,ומאחר והוא דבוק בתורה בכל עת ,משום כך,
ומחמת אותה מדרגה שדבוק בה ,ניתנת לו הרשות בכל עת.
וכלפי מה הרשות נתונה? "לחפש בגנזי דמלכא קדישא".
מה הם גנזים אלו?
אצל מלך בשר ודם מצוי בגנזיו כסף וזהב ושאר אוצרות העולם הזה) ,ומצינו אף דוגמא מעין זה ברוחניות "אבותי
גנזו למטה ,ואני גנזתי למעלה"( .אבל מה מצוי בגנזיו של מלכו של עולם?
"אסתכל באוריתא וברא עלמא" ,הרי שכל פרט ופרט מהעולם ,היינו גילוי של התורה הקדושה.
הגילוי החיצוני ,הוא כל דבר ודבר בעולם כאמור ,אבל מה יש בפנימיותו של כל פרט ופרט מהעולם? אוריתא.
אלה הם הגנזים "גנזי דמלכא קדישא" ,התורה הקדושה היא הגנוזה בפנימיותו של כל דבר ,כי מכוחה ועל ידה
נבראה מציאות העולם ,ועדיין היא גנוזה במעמקי כל דבר ,שכן קיומו של כל פרט בבריאה ,היינו אך ורק מכח
ה"אוריתא" שבפנימיותו.
גילויים של אותם "גנזים" במדרגת זמן ,הוא השבת" .מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה" .ומכח כך "הכל
מודים דבשבת ניתנה תורה".
אבל בשורש המדרגה  -מדרגת תורה עצמה ,נקראת "גנזי דמלכא קדישא" שכן היא גנוזה בפנימיותו של כל דבר.
וכל השערים עליונים פתוחים לפניו.
"חמישים שערי בינה נבראו בעולם כולם ניתנו למשה חסר אחת" ,זו צורת הבריאה ,והזוכה לעסוק ב"בינה",
שבדברי תורה" ,להבחין בין יום ובין לילה" להבין דבר מתוך דבר ,אזי "כל השערים עליונים פתוחים לפניו".
אדם העומד מחוץ לדלתו של היכל ,צריך מפתח כדי שיוכל לפתוח את הדלת ,אדם זה פעמים שימסרו לו מפתחות
הפנימיים ,ואילו מפתחות חיצונים לא ימסרו לו ,ואזי אין הוא יכול להכנס.
שונה ממנו אותו "בן יקיר" ,שבו אנו עוסקים ,משום שהוא נמצא בתוך היכלא דמלכא ,אדם שנמצא מצדו הפנימי
של השער ,אין הוא זקוק למפתח ,אלא מכח היותו בפנים ,אין משמעות לשער כלפיו ,והמקום תמיד פתוח לפניו.
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זהו מה שנאמר כאן "כל השערים עליונים פתוחים לפניו" ,לא נאמר כאן שהוא פותח את השערים ,אלא שממקום
זה בו הוא נמצא ,כל השערים פתוחים ועומדים בפניו ,שכן הוא נמצא מצידם הפנימי.
ועומק הדברים הוא ,שהרי אותם "שערים עליונים" נשתלשלו מהתורה הקדושה ,ומאחר והוא דבוק באוריתא,
דבוק בתורה עצמה שהיא שרשם ,וחיותם ,וקיומם של אותם שערים.
וכשם שאדם זה  -מכח היותו דבוק באוריתא  -שולט על כל מציאות העולם המשתלשל מ"אסתכל באוריתא" ,כך
אותם "שערים עליונים" שגם הם  -ככל הבריאה כולה  -משועבדים ונשלטים חיים ומקוימים על ידי התורה
הקדושה" ,נשלטים" על ידי אותו אדם ,ופתוחים לפניו.
מדרגה זו כאשר היא מתגלה בקומת נפשו של אדם ,הרי שצורת הבנתו משתנה לגמרי.
אדם שאינו במדרגה זו ,מצוי שבשעה שלומד סוגיה ,מתקשה בקושיות אשר נראים בפניו כמבוי סתום ,כמקום
שאי אפשר לפתחו ,אבל האדם הדבוק באמת בתורה במדרגה הנזכרת כאן ,מדרגת תורתו הינה  -כמו שהזכיר
הרמח"ל ב"דרך עץ החיים" שהתורה הקדושה שנמשלה לאש ,הרי היא כגחלת לוחשת אשר בשעה שמלבים אותה
היא יוצאת מהכח אל הפועל  -כך שבכל התבוננות שיתבונן נפתח בפניו שער חדש ,ואם ישוב ויתבונן יפתח בפניו
שער נוסף -
אותו אדם ,כאשר הוא מתבונן ,אין הוא "מבין הבנה נוספת" בלבד ,אלא כל התבוננות מביאה אותו אל מקום עמוק
יותר ,אל מקום פנימי יותר ,לאכסדרה ,וממנה להיכל נוסף ,ומתוכו למקום פנימי יותר.
הגדרת הרהורי התורה של האדם הדבוק באוריתא במדרגה זו ,אינם לצורך פתרונה ויישובה של קושיה ,אלא
ההתבוננות נצרכת רק כדי לפתוח את נקודת הנידון בדבר ,ומשהגיע ועורר עצמו על אותה נקודה ,מיד נפתח
בפניו מקום חדש ,מקום פנימי ועמוק נוסף ,שער חדש מנ' שערי בינה שנבראו בעולם.
מצב זה הינו דוגמת האדם הרואה לפניו שער חשמלי אשר בהנחת רגלו מול השער ,נפתח לפניו השער ,כך אדם זה
הדבוק בתורה ועוסק בה באופן הפנימי שלה ,התבוננותו הינה לצורך "הנחת הרגל" בנקודת הפתיחה ,נקודת
ההתרחבות ,וככל שהוא מתבונן יותר ,כך מוסיפים שערים לפנים משערים להיפתח לפניו.
כמאמרם ז"ל" :כל העוסק בתורה מתוך דחק וכו' רבי אחא בר חנינא אומר ,אף אין הפרגוד ננעל בפניו שנאמר "ולא
יכנף עוד מוריך".
מצב זה ש"אין הפרגוד ננעל בפניו" קיים הוא כאשר עוסקים בסוגית התפילה ,ובאדם זה אשר אין הפרגוד ננעל
בפניו ,זוכה לידי כך שלא מתקיים בו מאמר הכתוב "גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי".
אבל בעומק יותר קיים מצב זה גם כאשר עוסקים אנו בסוגית דברי תורה" ,ולא יכנף עוד מוריך" ,זהו המצב
שנתבאר קודם לכן ,לאדם זה אין מקום שבו התבוננותו תתקל בפרגוד נעול ,בגבול להשגתו ,אדם זה "אין הפרגוד
ננעל בפניו" ,כל התבוננות תפתח לפניו פתח נוסף ,תגלה לפניו עומק נוסף.
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ונכנס בשערי התורה הקדושה ,להשיג ולהסתכל באור הפנימי ,בעמקי רזין עלאין דילה ,כמו שאמרו בפרק התורה -
פרק ו' דאבות " -ומגלין לו רזי תורה" ,וכן אמרו "ולא עוד אלא שדברים המכסין מבני אדם מתגלים לו".
כאן נתבארה מדרגה נוספת.
עד השתא נתבארה המדרגה שעליה נאמר שהשערין עליונין פתוחים בפניו ,שענינה שבכל עסק בתורה שבו הוא
עוסק ומתבונן ,הרי שנכנס הוא בשער חדש ,בעומק חדש ,משום שאין פרגוד נעול לפניו.
ועם כל זה יתכן מצב בו שערי המדרגה שבה הוא נמצא אינם נעולים בפניו ,ובכל מקום שיגיע במדרגה שבה הוא
עומד ,יתגלה לו הבנה חדשה ,עומק נוסף ,ועדיין יתכן שלא יהא זה אלא באותה מדרגה שבה הוא נמצא.
אבל כאן נאמר יותר מכך -
אדם שנמצא בבנין רב קומות ,גם אם שערי הקומה שבה הוא נמצא אינם נעולים בפניו ,ויכול הוא להכנס לכל חדר,
ולכל היכל ,שיגיעו רגליו ,עדיין יתכן שלא יוכל לעלות לקומה עליונה יותר.
אבל אדם זה בו אנו עוסקים השתא "נכנס בשערי התורה הקדושה ,להשיג ולהסתכל באור הפנימי" לא זו בלבד
שבאותה מדרגה שבה הוא נמצא משיג הוא בהירות והבנה ,ומתגלים לפניו שיטות נוספות ,אלא נכנס הוא בעולם
פנימי יותר ,עליון יותר" ,להשיג ולהסתכל באור הפנימי ,בעמקי רזין עילאין דילה".
ואימתי יפתחו השערים לפני האדם?
כמובן שאדם יכול בשכלו לעסוק בדברים עליונים הרבה מעבר למדרגתו ,אבל עומק נ' שערי בינה נמצאים רק
כאשר החכמה הינה במדרגת "חכמת לב"" ,וליבי ראה הרבה חכמה ודעת" ,הלב הוא מקום הבינה שבאדם ,על הלב
נאמר "ולבבו יבין" ,וכאשר נפתח לאדם הלב אזי זוכה הוא להכנס לפנים ולפני ולפנים.
על כהן גדול הנכנס לבית קדשי הקדשים נאמר שהוא נכנס לפני ולפנים ,ובקומת אדם ,הלב הוא כקודש הקדשים,
כפי שהוזכר בדברי הנפש החיים בתחילה ,שם זוכה האדם ליכנס לפנים ולפני ולפנים.
אדם שזוכה לכך כל קומת השגתו משתנית ,אין הכוונה לכך שמתגלה לו עוד מהלך ,עוד שיטה ,עוד בהירות ,אלא
הוא מגלה עולם עמוק יותר בכל שורש תפיסתו ,ומאותו מקום פנימי רואה הוא את כל התורה כולה במבט חדש.
והרי הוא דומה לאדם שעלה מבקעה להר שמתגלה לפניו אופק חדש מזה שהיה נראה לו כשהיה בבקעה ,כאשר
היה למטה היתה מדרגת ראיתו מתחדדת בכך שראה פרט נוסף ,אבל משעלה להר  -כל האופק השתנה.
כשנכנסים לעומק הפנימי  -כל התורה כלה מקבלת בהירות חדשה ,עומק חדש.
כמובן שגם באותו רובד נצרך הוא להתבוננות להרחבת והעמקת ראיתו ,וגם על כך נאמר "כל השערים עליונים
פתוחים בפניו" ו"אין הפרגוד ננעל בפניו" ,אבל נמצא הוא בעומק פנימי בתפיסה פנימית יותר במעמקיה של תורה,
והתבוננותו תחשוף בפניו בכל מקום שיתבונן בו "אור יקרות וקיפאון"" ,דברים הקפויים לעולם הבא" התגלו גם
בעולם הזה מעין מה שהתגלה לרבי עקיבא וחבריו.
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ואז "נכנס בשערי התורה הקדושה להשיג ולהסתכל באור הפנימי בעמקי רזין עילאין דילה".

פרק כב' המשך
66
והאדם אשר עדיין לא ראה אור התורה מימיו ,ולא עסק בה מעולם ,אינו זוכה כלל שתשרה עליו קדושה עליונה ואינו
זוכה לנפש טהורה ,כמו שאמרו בהקדמת הזוהר יב פקודא חמישאה והאי קרא אית ביה תלת פיקודין חד למלעי
באוריתא דכד בר נש לא אתעסק באוריתא לית ליה נפשא קדישא וקדושה דלעילא לא שריא עלוהי.
אדם שאינו מתעסק בתורה הקדושה" ,לית ליה נפשא קדישא"  -או" ,נפש טהורה" כלשון הנפש החיים" ,וקדושא
דלעילא לא שריא עלוהי".
נתבאר פעמים מספר ,שישנה מדרגה של תורה וישנה מדרגה של מצוות.
"מצוות" נקראים כך מלשון שהם "צוותא" לבורא יתברך שמו ,אבל בפנים נוספות המצוות הינם "צוותא" לעולם -
שכן הם מצרפים את הקדושה לעולם.
מדרגת המצוות ,הינה בתוך מדרגת האי עלמא" ,היום לעשותם" מקום העשיה ,ואילו לאחר שמסיים האדם את
שהותו בעולם "אין מעשה וחשבון ...בשאול אשר אתה הולך שמה" ,ובזה חלוקה מדרגת המצוות ממדרגת התורה
הקדושה.
מדרגת התורה עצמה היא "קדמה לעולם" ,מופשטת מן העולם ,ואף שגם היא מצטרפת לעולם מכח המצוות ,עיקר
צירופה הינו עד עולם המעשה.
המצוות ,כל יסודם וקיומם הוא הצירוף לעולם.
"קדושה" נקראת כך על שם שהיא מופרשת מן העולם על דרך "הרי את מקודשת לי" שענינו מיוחדת ,מופרשת
מכל העולם כולו ומיוחדת לי ,עומק ענינה של קדושה הוא ההפרשה וההבדלה.
מדרגת המצוות לעצמה ,אינה מעניקה לנו קדושה גמורה ,אף שמטבע ברכת המצוות הוא "אשר קדשנו במצוותיו"
אבל שורש הברכה על המצוות שהיא מדרבנן ,הוא מהברכה דאוריתא  -ברכת התורה "לעסוק בדברי תורה" ומשם
שורש הקדושה שבברכת המצוות.
שורש קדושתם של המצוות הינה מחמת שהם השתלשלות של התורה הקדושה בעולם המעשה ,אבל במצוות
כשלעצמן אין מציאות של קדושה ,ומשום כך אף שגם לאומות העולם נצטוו בשבע מצוות בני נח ,לא נאמר בהם
"אשר קדשנו במצוותיו" ,שכן "קדשנו במצוותיו" אינו אלא בישראל שניתנה להם תורה ,ושאצלם המצוות הם מכח
התורה שמאורסה לישראל.
משום כך "אדם אשר לא ראה אור התורה מימיו ,ולא עסק בה מעולם"  -כלומר ,גם לא בגלגולים קודמים " -אינו
זוכה כלל שתשרה עליו קדושה עליונה"  -הקדושה העליונה ,בעומק ,חסירה לו ,יתכן שיש לו צירוף למדרגת
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הקדושה בארץ ,יש לו חיבור למדרגת "מצוות התלויות בארץ" והרי הוא "עם הארץ" שעיקר חיבורו הוא למדרגת
קדושת הארץ ,אבל אינו זוכה שתשרה עליו קדושה עליונה.
וגם הוא מושלך ונעזב חס ושלום לכוחות הדין של הסיטרא אחרא שהם יכולים לשלוט עליו ,כמו שאמרו רבותינו
ז"ל בפרק קמא דברכות שכל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק ,הקב"ה מביא עליו יסורים מכוערין ועוכרין
אותו ,שנאמר "החשיתי מטוב וכאבי נעכר".
מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק ,הקב"ה מביא עליו יסורין.
מטרת הייסורין ליסר את האדם ולהסירו מדרכי הרע ולהשיבו אל המדרגה הנקראת "דרכה של תורה" הרי
שהייסורין המייסרין את האדם ,מטרתם להפרישו מן העולם ולגרום לו לדבוק ב"איזו היא דרך ישרה שיבור לו
האדם"  -לדבוק בדרכה של תורה.
מה היא מהות אותם יסורין?
"יסורין מכוערים ועוכרין אותו"
כל מי שמתבונן רואה שהשורש של "מכוערין" והשורש של "עוכרין" הוא אותו שורש.
"עוכר ישראל" ענינו העוקר את הדבר משרשו ,מלשון "קרע" העוכר הרי הוא עוקר את הדבר משרשו ,עוכר אותו
מתחילתו.
בדרך רמז
משום שעוכר ,הינו עקירת הדבר משרשו העליון מנקודת ה"רצון" מתחילת הויתו.
תורה הקדושה אשר נקראת "תורה" מלשון "הוראה" כמבואר בדברי רבותינו כידוע ,היא מגלה את עומק רצונו
יתברך שמו ,הוא אשר מתלבש בחכמה הגנוזה בתורה.
אדם הבדל מן התורה ,אולי מקיים בפועל את דברי התורה ,אבל אינו דבק בשורש שלה ,בשורש הרצון.
משום כך באים עליו "יסורין מכוערין ועוכרין אותו".
מידה כנגד מידת פרישותו מן התורה ,כנגד מידת הבדלותו מן הרצון העליון ,כן מגיעים עליו יסורין מכוערים
שעוכרין ועוקרים אותו משורשו ,כמידת פרישתו מן השורש העליון.
ומאבד טובה הרבה ממנו ומכל העולם כי הכריע ח"ו את עצמו ואת כל העולם לכף חוב כמאמרם ז"ל בדברים רבה
ריש פרשה י"ד "שמעו ואל תגבהו" שמעו לדברי תורה ,ואל תגבהו ,אל תגביהו את הטובה מלבא לעולם.
התורה  -כידוע  -משתלשלת מריש דרגין עד לסוף דרגין ,מלמעלה עד למטה,
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אשר זוכים ועוסקים בתורה כדבעי ,הרי שהתורה והשפעתה משתלשלת מהרצון העליון עד לתתא ,אבל כאשר לא
זוכים לעסוק בתורה ,אזי כביכול השפע נשאר למעלה ואינו משתלשל למטה .שפע הקדושה שמגיע מהתורה,
עולה הוא למעלה ,אבל אינו משתלשל באתגליא מלעילא לתתא אלא נשאר בשרשו העליון.
זהו מה שדרשו חז"ל "אל תגביהו את דברי התורה מלבא לעולם.
כאשר נמצא האדם ח"ו במצב תחתון זה ,הרי שנאמר עליו ש"הכריע חס ושלום את עצמו ואת כל העולם לכף חוב".
ומדוע? בודאי שפשטות הדברים תובן על פי הדברים הידועים שהוזכרו במאמר דברי חז"ל כידוע "לעולם יראה
האדם את עצמו ואת כל העולם כולו כאילו כולו שקול וכו'".
אבל בעומק יותר.
עולם העשיה הינו רובו רע ומיעוטו טוב ,ובאופן טבעי הינו נוטה לרע ,אלא שאור התורה המשתלשל מלעילא
מטה את הכף לכף זכות ,אבל כאשר אור התורה אינו מגיע אל העולם ,הרי שהעולם מוכרע לכף חובה מיניה וביה.
"עולם שכולו שקול" המוזכר בדברי חז"ל ,אינו בעלמא דידן עולם העשיה ,אלא ב"עולם המידות" העליון יותר ,שם
הטוב והרע שקולים הם מחצה על מחצה ,אבל עולם המעשה רובו רע ,ומשום כך לא הביא כאן הנפש החיים את
דברי חז"ל אילו ,משום שהוא דן בעולם העשיה הנוטה לרע אם מגביהים את התור הולא נותנים לה להשתלשל
לתתא.
וכן אמרו בפרק קמא דבתרא שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ
כפי שנתבאר לעיל דרגת דבקותו של עם הארץ במצוות היא משורש "מצוות התלויות בארץ" בלבד ,אף ש"מצוות
התלויות בארץ" אינם אלא מיעוט מכלל המצוות ,מכל מקום בעומק הם מהוים שורש לשאר המצוות ,וארץ ישראל
וקדושתה היא מקום שורש המצוות ,ושאר המצוות הינם ענפים של אותו שורש .ופורענות המגיעה על כל ארץ
אחרת אפילו היא בקצה העולם ,היא משתלשלת מכך שארץ ישראל אינה בשלימותה -
וזהו מה שממשיך הנפש החיים
ואם חס ושלום יבא פורענות על איזה אדם או מדינה אפילו בקצה העולם ,דין גרמא דיליה חס ושלום הרחמן יתברך
שמו יצילנו
פורענות זו הינה כח הדין המתגלה בעולם כאשר גילוי המצוות התלויות בארץ אינו מכח מדרגת תורה אלא רק
מכח מדרגת "עמי הארץ"  -המצוות כשלעצמן ,ומחמת כך שמדרגת ואור השפעת התורה חסר" ,דין גרמא דיליה
חס ושלום" שאפילו בקצה בעולם  -שאף הוא מתפשט מכח ארץ ישראל  -ישנה התמעטות מורגשת.
ובדקות ,אור התורה בשרשה חסר הוא בארץ ישראל ,שהרי משה רבינו לא נכנס לארץ ,וזהו עומק הסיבה
שהמצוות התלויות בארץ אינם במדרגתן השלימה.
ואם כבר עסק בה ופירש ממנה חס ושלום ,הוא מתיש חס ושלום כח פמליא של מעלה.

 | 236ספר נפש החיים שער ד'

מדרגת אדם זה שונה היא ממי שלא נגה עליו אור התורה כלל ,בו עסקנו עד השתא" .התשה" שרשה "תש".
סדר האותיות מתחילתם לסופם הינו "א ,ב ,ג ,ד" ,אבל כאשר האותיות מסופן לתחילתן סדרן "ת ,ש" ,וכו'.
אדם זה שעסק בתורה ,כבר גרם לאור שיתפשט ,וכאשר פירש ממנה גרם לידי כך שחלף הסדר הנכון שהי' אמור
להיות שאור זה אשר התפשט מלעילא לתתא ,יחזור מתתא לעילא בקדושה ,על מנת להמשיך שיפע מלעילא
לתתא .וחוזר חלילה ,הרי שאדם זה גרם לשא יהא המשך להשפעה מתתא לעילא ,הרי שגרם להתיש כח מפליא
של מעלה.
ומתקלקלים ומתבלבלים סדרי העולמות והמרכבה הקדושה
בחינת "קלקול" הרי היא כדבר שהוא "קל" ועולה מחמת כך למעלה,
זו בחינת "הגבהת הטובה מלבא לעולם" שהוזכרה לעיל.
מלבד זה "מתבלבלים סדרי העולמות והמרכבה הקדושה" זו מציאות "בבל"  -בלבול ותערובת,
התורה הקדושה היא השורש לכל השבילים שדרכם בא השפע לעולם ,וכאשר חס ושלום עוזבים את דרך התורה
הקדושה ,אזי מתערבבים סדרי הכוחות
התורה הקדושה נקראת בלשון חז"ל "נקודת האמצע" כלומר שהיא מכוונת כל דבר אל סדרו ומקומו הנכון ,כאשר
פועל העולם שלא על פי סדרי התורה ,הרי שכל דבר נוטה כחפצו ,ופעמים שיתנגש דבר עם זולתו ,מדרגת התורה
היא זו שמעמידה כל דבר בגדרו ומקומו ויוצרת סדר להשפעה המתגלית בעולם.
וממילא כאשר יש העדר של השפעת התורה הקדושה ,אזי מתבלבלים סדרי העולמות והמרכבה הקדושה.
וגברה יד הסטרא אחרא רחמנא לצלן ,וכביכול מחליש ומחשיך כח הקדושה העליונה שכינת עזנו אמונת ישראל
השוכנת בתוכינו תמיד על ידי עסק התורה כראוי.
כמו שאמר בזוהר תרומה קנה ע"ב ,פתח רבי חיא ואמר "עת לעשות לה' הפרו תורתיך" בכל זמנא דאורייתא מתקימא
בעלמא ובני נשא משתדלין בה ,כביכול קודשא בריך הוא חדי בעובדי ידוי ,וחדי בעלמין כלהו ,ושמיא וארעא קימי
בקיומיהו וכו' ,ובשעתא דישראל מתבטלין מאוריתא ,כביכול תשש חיליה ,וכדין "עת לעשות לה'" ,אינון בני עלמא
צדיקיא דאשתארון ,אית לון לחגרא חרצין ולמעבד עובדין דכשראן ,בגין דקודשא בריך הוא יתתקף בהו בצדיקיא
וכו' ,מאי טעמא ,בגין ד"הפרו תורתיך" ולא משתדלי בה בני עלמא כדקא יאות וכו' ,והכי בזימנא דישראל משתדלן
באוריתא ,ההוא עת ,מהימנותא מתתקנא בתיקונהא ,ומתקשטא בשלימותא כדקא יאות ,ובזמנא דישראל  -חס
ושלום  -מתבטלי מאוריתא ,ההוא עת לאו איהי בתיקונהא ,ולא אשתכחא בשלימו ולא בנהורא ,הא דכתיב "עת
לעשות לה'"  -מאי "לעשות" וכו' ,אוף הכי "עת לעשות" ,אשתאר בלא תיקונא ובלא שלימו ,מאי טעמא משום
ד"הפרו תורתיך" ,בגין דאתבטלו ישראל לתתא מפתגמי אוריתא ,בגין דההוא עת הכי קימא ,או סלקא או נחתא
בגינהון דישראל.
בלשון קצרה,
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"שכינת עזנו ,אמונת ישראל" היא הנקראת מדרגת "עת".
בלשונה של התורה הקדושה "עת" הוא לשון זימון והכנה" ,איש עיתי" מזומן ומוכן לדבר.
אדם שאינו עוסק בתורה ,מידת הדין שולטת עליו
ִ"דין" בארמית הוא לשון ֵ"דין"  -זה.
כלומר ,מדרגת הדין שולטת בעולם ,כאשר מה שמזומן ומוכן לפנינו  -הוא אשר יכולים אנו להצביע עליו ולומר
"זה"  -אינו בצורתו השלימה ,אז שולטת מדרגת הדין.
כאשר מדרגת "עת"  -מדרגת הזימון וההכנה  -שכינת עזנו אמונת ישראל ,אינה מתגלית בשלימותה ,או אז מתגלה
עומק מדרגת ה"דין" בעולם.
ובעומק ,בתוך מדרגת המצוות ישנם המצוות התלויות בזמן ,שכל אפשרות קיומם אינו אלא בזמן מסוים ,וכשאין
זה זמנם לא ניתן לקיימם.
המצווה הראשונה שנאמר בה בחינת הזמן ,אשר היא השורש לכולם ,זו מצוות "ברית מילה ,שאין היא יכולה
להתקיים בשבעת הימים הראשונים ללידתו של האדם אלא רק מהיום השמיני.
במצוה זו ישנה בחינה מסוימת של תלי' בזמן ,אף שמצוה זו אינה לגמרי תלויה בזמן כשאר המצוות שהזמן גרמן
כפסח סוכות וכדו' ,מ"מ זה סוג מסוים של תלי' בזמן מכיון שמצוה זו תלויה ביום השמיני.
ואשה אשר "כמאן דמליא דמי" ואיננה מצווה במצוות מילה ,פטורה גם מכל המצוות התלויות בזמן ,שכן מצוות
מילה היא שרשם של כל המצוות התלויות בזמן.
ובעומק ,גילוי כל המצוות כולן הינו במדרגת זמן.
על התורה הקדושה נאמר "והגית בו יומם ולילה".
נאמר כאן הבדל עצום בין מדרגת תורה למדרגת מצוות.
למדרגת מצוות אדם צריך להכין את עצמו ,עד שהגמרא דנה בחשיבותה של ההזמנה "הזמנה מילתא היא או לאו
מילתא היא".
אבל למדרגת תורה על האדם להיות מזומן ומוכן בכל עת ובכל שעה.
זו היא בחינת מדרגת "עת" שבתורה -
אין הכוונה לכך שהאדם צריך להכין את עצמו ל"עת" מסוימת ,אלא מעומק מה שמוטל על האדם להגות בתורה
יומם בלילה ,נוצר מה שהאדם בכל עת ובכל שעה מוכן לעסק דברי תורה.
ואפילו אם פורש הוא למצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים ,הרי "מיד שב לתלמודו" כלשון הרמב"ם ,הרי
שתמיד עומד הוא ב"עת"  -עתה של תורה ,מזומן ומוכן לעסק התורה.
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זו מדרגת "עת" שבתורה ,לעומת מדרגת המצוות שהואיל ושרשה תלוי בזמן ,לפיכך חלק מעסק המצווה זו ההכנה
איליה והזימון לה ,מנגד במדרגת תורה עליו להיות מזומן ומוכן ,ואזי נהפך הוא להיות האדם הקדוש הדבק בתורה
הקדושה בכל עת ובכל שעה ומכח כך דבק הוא בו יתברך שמו.
כאשר זוכים בעזר השם לעסוק בדברי תורה ,הרינו לייחל שנזכה יחד שהעסק בדברי תורה יהא באופן זה .באופן
של "מזומן ומוכן בכל עת ובכל שעה" שתמיד יהא האדם דבוק בהשי"ת בכל עת וללא הרף ,שלא יהא חלילה
במדרגת "הפרו תורתיך"  -מדרגת הפירור ,אלא בכל עת ובכל שעה שיהא המקום והנפשות בדבקות שלימה בו
יתברך שמו ובתורתו "מזומן ומוכן בכל עת ובכל שעה".
67
וכביכול הוא מתרחק ממנו
אנו עוסקים כעת בנזקים שניזוק אדם שחס ושלום אינו עוסק בתורה או שעסק ופירש וכן בעוסק בעוסק בתורה
הקדושה ברפיון.
באופן כללי ממש ,הוזכר שעל ידו מתמעט שפע האור העליון בכל העולמות ,ובמסתרים תבכה נפשו יתברך-
כביכול  -על אדם זה ,הוזכר שאדם זה אינו זוכה שתשרה עליו קדושה עליונה ,ואינו זוכה לנפש טהורה ,והוא
משולח ונעזב ח"ו לכוחות הדין ,ומאבד טובה הרבה ממנו ומכל העולם באשר מכריע הוא את עצמו ואת כל העולם
לכף חוב ,כמו כן אדם זה הוא שגורם לנזקים שמתרחשים בקצה העולם ,ואם כבר עסק בה ופירש ח"ו הוא מתיש
ח"ו כח פמליא של מעלה.
כעת מוסיף הנפש החיים שכביכול הוא גם מתרחק ממנו יתברך
כמ"ש בזוהר ויקרא כא ע"א ,כד בר נש אתרחיק מאוריתא ,רחיק הוא מקודשא בריך הוא ,כי קודשא בריך הוא
ואוריתא חד ,כנ"ל.

הקב"ה נמצא "קודם שנברא העולם...ואחר שנברא העולם"
אבל מציאותו של הקב"ה ,מוסתרת היא במערכת בריאת העולם הזה" ,אכן אתה אל מסתתר".
ולכן ,בעולם הזה מצטייר הקב"ה כ"רחוק" ,כמציאות נעלמת.
אבל "קודשא בריך הוא ואוריתא חד" ,ואדם העוסק בדברי תורה ,מוצא שם את מציאותו של הקב"ה.
ממוצא הדברים ברור שאדם שמתרחק מן התורה ,מתרחק הוא גם מגילוי מציאותו של הקב"ה המתלבשת בתורה
הקדושה.
כמובן שאין הסתתרות זו אלא במדרגה מסוימת לפי התגלות מדרגת העולם ,במדרגה העליונה יותר ,המדרגה בה
"אין עוד מלבדו" ,ו"לית אתר פנוי מיניה" ,מדרגה שנידונה בארוכה בדברי הנפש החיים בשער ג' ,אין מושג של
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"מרחק" מקודשא בריך הוא ,אבל מכל מקום אין זו המדרגה המדוברת כאן ,במדרגה שבה אנו עוסקים עתה,
מדרגת "ברא עלמא" ,מסתתר הקב"ה בתוך התורה הקדושה ,ב"ספרא דצניעותא" ,שם כביכול מצטנע הקב"ה.
בבחינה זו" ,קודשא בריך הוא ואוריתא חד" ,כי הקב"ה מסתתר במציאותה של תורה.

והשמירה העליונה הקדושה סר מעליו ,ואשתמודע וניכר לכחות הדין אשר הגביר בעצמו ,שיוכלו לשלוט עליו ,בין
בחייו ,כמו שאמרו חז"ל בפרק קמא דברכות המובא לעיל וכן איתא שם ובמשלי רבתא ריש פרשה כ"ד ,אמר רבי
טוביה א"ש כל המרפה עצמו מדברי תורה אינו יכול לעמוד ביום צרה ,שנאמר "התרפית ביום צרה צר כחכה" ,ובפרק
שתי הלחם כל המשמר את התורה וכו' ,ואמרו במדרש תהילים מזמור נ"ז אמר הקב"ה לישראל אם שמרת את
התורה אני אשמור אותך ,שנאמר "אם שמור תשמרון" וכו'.
אדם שמרפה עצמו מדברי תורה ,אינו יכול לעמוד בבא יום צרה ,אבל אדם המשמר את התורה הרי שלא זו בלבד
שאילו היה בא איליו יום צרה היה יכול לעמוד ,עוד זאת מובטח הוא בהבטחת שמירה ש"אם שמרת את התורה אני
אשמור אותך" שלא תאונה איליו רעה ונגע לא יקרב באהלו.
מה עמקם של הדברים? מה מציאות השמירה אשר נחסרת ממי שמרפה עצמו מדברי תורה?
יסודי הדברים כבר הוזכרו לעיל ,ונתבאר שבתורה הקדושה ישנם שני הבחנות ,מחד "ארוכה מארץ מידה ורחבה
מיני ים" -אור התורה הקדושה הוא אור אין סוף שאין לו קץ ,אבל מאידך אין .דבר שבו בולטת חשיבות שמירת
הגבול המדויק כמו התורה הקדושה וזו בחינת "תורתי שמר ייתר אות אחת או החסיר אות אחת "פסולה ".
במעמקי התורה ,מחד אור התורה אין לו גבול ,אבל כל העולם כולו מוגבל הוא בתוך ה"כלי" שבתורה ,וגבולות
התורה הינם הגבולות המוחלטים של הבריאה.
כח השמירה שבתורה הינו מכח ה"גבול" שבתורה ,ואדם שאינו עוסק בתורה יחד עם התמעטות השפעת אור
התורה עליו ,מתמעטת גם השפעת ה"גבול" שבתורה עליו ,וממילא חסרה לו השפעת השמירה מכח התורה
הקדושה.
כשם שהוא אינו מקיים "תורתי שמרו" ואינו שומר את גבולות התורה ,כך מאבד הוא את כח שמירת ה"גבול" עליו.
כוחו של נחש "פורץ גדרו של עולם" כלשון חז"ל -שזהו כוחו של הסתרא אחרא  -גם הוא יונק מאותו מקום,
ממקום שנאמר עליו "ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים" ,זהו שורש כוחו לפרוץ את לפרוץ את הגבולות ,אלא
שהוא  -ככל כח רע  -יונק משורש הטוב ומשם מתפשט למציאות הרע.
אדם הדבק בתורה הקדושה באופן השלם ,יונק הוא מאור התורה את כח "ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים",
ומ"כלי" התורה את כח הגבול ,וזהו "תורתו משמרתו" ,ועל ידי כך "כל המשמר את התורה נשמתו משתמרת" ולא
רק נשמתו ,אלא יתר על כן אף על גופו נאמר "אם שמרת את התורה אני אשמור אותך".
כשם שהוא דבק הן "באור" שבתורה ,והן ב"כלי" שבתורה ,כך זוכה הוא הן לשמירת "אורו"
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 זו הנשמה ,והן לשמירת ה"כלי"  -זהו הגוף.בעומק ,אדם המשמר את התורה ,הרי שגם אור האין סוף שבתורה שמור הוא בגבולות הקדושה ,וזו שורש מציאות
השמירה שלו ,אבל אדם שאינו משמר את התורה אע"פ שיונק הוא מכח ה"ארוכה מארץ מידה" אבל בחסרון
ה"גבול" ופריצת גבולות התורה היא שורש פרוצת גדרי שמירתו.
וכידוע גם כן מאמרם ז"ל בבראשית רבה פרשה ס"ה ,בזמן שהקול קול יעקב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אין ידי
עשיו שולטות ,הקל קול יעקב ,אז ידיו שולטות רחמנא לצלן.
ומה היא "שליטת ידי עשיו"?
ואמרו בויקרא רבה פרשה לייה ,ודברים רבה ריש פרשה ד' הסיף והספר נתנו מכורכין וכו' אמר הקב"ה אם שמרתם
מה שכתוב בספר אתם נצולים מן הסיף ואם לאו וכו'.
שליטת ידי עשיו הינה מכח הבטחתו של יצחק "על חרבך תחיה" ,משום כך צירף כאן רבינו את שני מאמרי חז"ל
אלו שמשמעותם שעסק התורה מציל הוא מן החרב.
ביאורם של דברים:
שמו של "עשיו" ניתן לו על שם היותו "עשוי וגמור" כמו שרש"י מביא על אתר ,הרי שמהותו של עשיו הינה גילויו
של ה"סוף" ,משורש זה אמר עשיו "הנה אנכי הולך למות" וכבר מתגלה בו "סוף אדם למיתה" ,ומשורש זה גם
"עשיו בא ועמו ארבע מאות איש" כמנין ה "ת" שהיא האחרונה שבאותיות.
ומאותו שורש ,עיקר כוחו הוא ב "סייף" ששרשו "סוף" מלבד מה שהוא מביא ל "סוף כל אדם למיתה".
הפכו הגמור של ה"סיף" הוא ה"ספר" שמהותו היא הרחבה והגדלה של דברים ,ומה שנראה בעל קץ ותכלית ,פרה
ורבה על ידי ה"ספר" שמבארו ומרחיבו ,מלשון זו "ספר" שרשו "סוף פר" שה"סוף" פרה ורבה.
זהו "הסיף והספר ירדו כרוכים זה בזה" ,קולו של יעקב כשעוסק בתורה שבעל פה ש"ארוכה מארץ מידה ורחבה
מיני ים" ואז לא מתגלה ה"סוף" ,מכח אור התורה שאין לו קץ ואין לו גבול.
אבל כאשר "הקל קול יעקב" ניתן הכח להיות "ידי עשיו שולטות" ח"ו ,ומתחזק כח גילויו של ה"סייף" ,רחמנא
לצלן.
ובפתיחתא איכה ,ובתנא דבי אליהו סדר אליהו רבה פרק י"ח ,אימתי המלכות גוזרת גזירה וגזירתה מצלחת ,בשעה
שישראל משליכין ד"ת לארץ ,הה"ד "וצבא תנתן על התמיד בפשע" ,אין "צבא" אלא מלכויות וכו'" ,בפשע" בפשעה
של תורה ,כל זמן שישראל משליכין ד"ת לארץ ,המלכות היא גוזרת ומצלחת ,שנאמר "ותשלך אמת ארצה" וגו' ,אין
"אמת" אלא תורה וכו' ,אם השלכת ד"ת לארץ מיד הצליחה המלכות הה"ד "ועשתה והצליחה".
דברי תורה נמשלו למים כמו שמוזכר בגמ' "שעוזבים מקום גבה והולכים למקום נמוך" ,ועד היכן הם יורדים? עד
הארץ" ,ותשלך אמת ארצה".
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כשמתגלית תכונה זו בצד הקדושה ,מתגלית השתלשלותה של התורה הקדושה מריש דרגין עד אחרית דרגין ,וזהו
עומק קדושת התורה" ,אמת מארץ תצמח" ,שורשה בעולם המלבוש העליון בגבהי מרומים והשתלשלותה עד
המקום השפל ביותר.
אבל צד הקלקול של תכונה זו הוא מה שמוזכר בדברי הנפה"ח כאן "בשעה שישראל משליכין ד"ת לארץ."...
זהו שרשו של כח הפשיעה" ,פה שע" על שם כך שמשהה הוא את פיו מלעסוק בדברי תורה.
אדם המשהה את עצמו מלעסוק בתורה ,פוגם הוא במצוות עסק תורה שבעל פה ,ה"מלכות" ,וכנגד זה "המלכות
גוזרת ומצלחת".
ואמרו שם עוד ,מצינו שותר הקדוש ברוך הוא על ע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים ,ולא ותר על מאסה של תורה,
שנאמר "על מה אבדה הארץ" ,על עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים אין כתיב כאן ,אלא "ויאמר ה' על עזבם
את תורתי".
הארץ אבדה על עזיבת התורה.
אבל הדגשה נוספת מצינו כאן בלשון חז"ל ,שהקפדת הקב"ה היתה על צורת העזיבה ,על "מאסה של תורה".
לשון זו מצינו בסוגיה באלו מציאות ,לגבי דבר הנופל לארץ "תאנה עם נפילתה נמאסת" ,ומובן מאד "בשעה
שישראל משליכין דברי תורה לארץ" שייך לשון "מאסה של תורה".
אבל ישנה משמעות עמוקה יותר.
צורת בריאתו של עולם היא ,שככל שהאור עליון יותר ,כך כשנופל ,נופל הוא למקום נמוך יותר ,ודבר שכשנופל
נופל לארץ ,הרי ששרשו גבוה ועליון עד מאד.
התורה הקדושה ששרשה מעולם המלבוש העליון ,כביכול בה התלבש הקב"ה והיא מאמיתת המצאו מעולם האין
סוף ,לפיכך כשנופלת נופלת עד לארץ.
"מאיסות" נוטריקון "מאין סוף" ,שם שרשה ,ומשם היא מושלכת ,עד היכן? "לארץ" ,זהו "על עזבם את תורתי"
ש"משליכים דברי תורה  -מנתקים אותם משרשם העליון ומשליכים אותם  -לארץ" כאשר ישראל עושים כך :זו
היא "מאסרה של תורה".
לכשנתבונן נבחין בעומק נוסף.
שרשה של תורה בגבהי מרומים ,שם מקומה ומשם "בא משה והורידה לארץ" ,אבל אין הכונה שמשה רבינו ע"ה
נטל את התורה ממקומה אל הארץ ,אלא עדיין שרשה ומושבה בגבהי מרומים אלא שמעת מתן תורה נמשכת היא
עד הארץ" ,סתם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה".
זו צורתה המתוקנת של התורה הקדושה ,אבל כאשר מתגלה צד הקלקול ,אזי נראה -כביכול  -שהתורה מושלכת
לארץ ומאבדת את הקשר עם שרשה בגבהי מרומים.
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זהו בעומק "ביטול תורה" שהתגלותה של התורה הקדושה ,הינה בצורה כזו שכביכול מושכלת היא ,מנותקת
משרשה העליון מאין סוף ,ונראית היא כאילו נמצאת רק בארץ.
והתנא דבי אליהו שם ,בא וראה כמה גדול כח פשעה של תורה ,שלא חרבה ירושלים ולא חרב בית המקדש אלא
בפשעה של תורה שנאמר וכו'.
עיקר גילויו של בית המקדש הוא כאשר מתקים "תל תלפיות" שכל פיות פונות לשם" ,כי מציון תצא תורה ודבר ה'
מירושלים" ,הן לתורה והן לתפילה.
כאשר חסר בגילוי זה ,מצד "פשעה של תורה" שהפה שוהה מלדבר ולעסוק בדברי תורה ,אזי מתמעט גילוים של
ירושלים וביהמ"ק גם בעולם הזה עד כדי חורבן.
ובתנחומא בשלח ,כשם שאי אפשר וכו' ,כך אי אפשר לישרא לחיות אלא אם כן מתעסקין בדברי תורה ,ולפי שפרשו
ישראל מדברי תורה ,לפיכך השונא בא עליהם וכו' ,וכן את מוצא שאין השונא בא אלא על ידי רפיון ידים מן התורה
וכו' ,עיין שם.
נבאר בקצרה:
התורה הקדושה "כל נתיבותיה שלום" ,משלימה היא בין ההפכים ובין הניגודים ,שרשה בשמים מקום הניגוד אש
ומים כחדא ,מחברת בין שני הניגודים שמים וארץ" ,דאחיד בשמיא וארעא" ,התורה ודבריה נמשלו לאש ונמשלו
למים ,התורה הקדושה מצרפת ומחברת שישים ריבוא אותיות ,התורה הקדושה מצרפת ומחברת את כל ששת
הצדדים ,כולה צירוף וחיבור.
לפיכך נקראת התורה הקדושה "נתיבותיה שלום" משום שהיא שלימות הכל ,משלימה היא את הכל ,ומחברת את
הכל.
משורש זה ,זוכה הדבק בפנימיותו בתורה ל"שלום".
אבל כאשר אדם אינו מתעסק בדברי תורה ,הרי שהשלום אינו מתגלה ,מה מתגלה אז? ה"שונא" מלשון "שניים"
עיקר שנאתו של השונא היא מחמת חידוד הניגוד והמחלוקת בינו לבין שונאו ,ובהעדר ה"נתיבותיה שלום",
"השונא בא עליהם".
לכשנזכה לעסוק בעסק התורה ,אזי נזכה בתוך שלל המעלות ל"דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום".

פרק כג'
68
וכן אחר פטירתו מזה העולם אמרו "כל המרפה עצמו מדברי תורה נופל בגיהנם וכו' .ואמרו שם עוד ,כל הפורש
עצמו מדברי תורה ,ועוסק בדברי שיחה אש אוכלתו וכו'.
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הגמרא בפסחים מבארת שבגיהנם ישנם שני חלקים :חללה של גיהנם )שנברא קודם שנברא העולם( ,ואש של
גיהנם )שנברא ביום שני(.
"כל המרפה עצמו מדברי תורה נופל בגיהנם"  -בחללה של גיהנם.
המרפה עצמו ,אינו דבק במה שממלא את החלל  -בדברי התורה ,אלא נמצא במדרגת "כלי אומנותו" מדרגת
ה"כלי" ,ומצד זה נופל בחללה של גיהנם.
"ואמרו שם עוד ,כל הפורש מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה אש אוכלתו" ,מי שפורש מדברי תורה  -מדיבורי
תורה ,ובמקום לדבר בדיבורי תורה ,עליהם נאמר "הלא כל דברי כאש" וכו' ,עוסק הוא בדיבורי שיחה ,דיבורים
שאינם של תורה ,אזי מחליף הוא את דברי ה' " -דברי כאש" בדברי שיחה ,ומתקיים בו "אש אוכלתו" מידה כנגד
מידה.
על העדר החיבור לדברי תורה והעדר המילוי ,נופל הוא בחלק החלל שבגיהנם ,ואם מתחבר הוא לדבר אחר -
לדברי שיחה ,נופל הוא אף מדרגת "אש אוכלתו" ,חלק האש שבגיהנם.
ובמשלי רבתי פרשה י' "ועוזב תוכחת מתעה" אמר רבי אלעזר ,כל ת"ח שהוא עוזב דברי תורה ,כאילו מתעתע במי
שאומר והיה העולם ,ולא עוד ,אלא כיון שעזב דברי תורה בעולם הזה ,הקדוש ברוך הוא עוזבו לעולם הבא וכו'.
מצאנו בתורה שני משמעויות הפוכות זה מזה בלשון "עוזב" ,האחת היא לשון פרישה מן הדבר ,והאחרת מלשון
קרבה חיבור ותמיכה בדבר "עזוב תעזוב עמו" ,ולפי המשמעות האחרונה שהוזכרה ,הרי ש"עוזב" הוא לשון חיבור
לדבר.
אחר הקדמה זו מאיר לנגד עינינו אור חדש בדברי חז"ל אלו.
"עוזב" נוטריקון "עוז בו".
התורה הקדושה נקראת "עוז"" ,ה' עוז לעמו יתן".
כדי להתחבר אל התורה בשלמות נדרש "עוזב" ,ומשום כך ניתנה התורה לישראל שהם "עזים שבאומות" כדי
שידבקו בה בכל עוז.
הדבק בתורה באופן השלם ,מגלה הוא את צד התיקון שב"עזיבה" ,ממשקל "עזוב תעזוב עמו" ,מנצל הוא את
ה"עוז" שבו על מנת לדבוק בתורה ולהתחבר אליה.
אבל המשתמש בצד הקלקול שבעזות" ,מצח אשה זונה היה לך" ופורש מכח כך מדברי התורה ,מלבד מה שמכח
כך "נופל בגיהנם" כמו שנתבאר לעיל ,שהרי השתמש בכח העזות ופרש מהתורה ו"עז פנים לגיהנם" ,בנוסף לזה
נקרא הוא "מתעתע במי שאמר והיה העולם".
ומהו "מתעתע"?
כל רואה יראה שעיקר המילה "מתעתע" מורכבת מהמילה "עת" בהיפוך אותיות.
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"איש עיתי" שבתורה שהיה מוכן ומזומן בכל עת לבצע שליחותו.
מדרגת התורה  -כפי שביאר הנפש החיים לעיל בפרק כ"ב  -הינה מדרגת "עת"" ,עת לעשות לה'" ,ומוטל על האדם
להיות מוכן כ"איש עיתי" ,להיות מוכן בכל עת לעסוק בדברי תורה.
כמובן שלצורך החיבור ברמה כזו נדרש "עוז" ,ואדם זה אשר איננו משתמש בצד החיוב שב"עוז" הרי הוא
"מתעתע" ,חיבורו אל התורה הקדושה רפוי הוא ,ו"כאילו מתעתע במי שאמר והיה העולם".
זהו תחילת הניתוק ,כאשר מחובר הוא אל התורה הקדושה אלא שחיבורו רפוי.
אולם היצה"ר אינו שוקט על שמריו "היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך" ,כך שבהמשך הדרך עוזב
הוא את התורה לגמרי ,משתמש הוא ב"עזות פנים" כדי לנתק את עצמו מן התורה לגמרי.
או אז "הקב"ה עוזבו לעולם הבא" ,ומידה כנגד מידת "עזבם את תורתי" ,אם עוזב לגמרי ,אזי הקב"ה עוזבו.
כאמור ,שני שלבים הם ,כאשר מחובר אל התורה אלא שחיבורו רפוי" ,הרי הוא מתעתע" עיתים מחובר ועיתים
מנותק ,ולמטה מזה כאשר עוזב את התורה לגמרי אזי "הקב"ה עוזבו לעולם הבא".
ובזוהר ויקרא כה ע"ב ,אמר רבי שמעון ,זכאין אינון מארי דנשמתא ,מארי דאורייתא
מי הם "מארי דנשמתא"?
הבריאה בנויה  -כפי שהוזכר  -בצורת גוף ונשמה ,וכשם שבאדם יש גוף ונשמה כך גם בעולם יש גוף העולם
ונשמת העולם ,ומהי נשמת העולם? התורה הקדושה.
"זכאין אינון מארי דנשמתא  -ומי הם מארי דנשמתא  -מארי דאורייתא".
בהגדרה כוללת ,כח הנשמה במוח הוא כוח המחשבה ,וזו בחינת תורה" ,חכמה  ...נפקת".
בני פולחנא דמלכא קדישא ,וי לאינון חיבין דלא זכאן לאתדבקא במריהון ,ולא זכאן באוריתא ,דכל מאן דלא זכי
באוריתא ,לא זכי לא ברוח ולא בנשמה
בעסק התורה הקדושה ישנם שני חלקים.
האחד הוא הדיבור" ,ודברת בם" ,כלפי חלק זה נאמר "רוחי אשר בפיך"  -זו בחינת הרוח" ,רוח ממללא" כפי שתרגם
אונקלוס את הפסוק העוסק בכח הדיבור שבאדם.
והחלק השני זו בחינת נשמה" ,הגיון ליבי" מחשבת המוח ומחשבת הלב המצורפים זה לזה ,על חלק זה נאמר
"והגית בו יומם ולילה".
אדם שאינו עוסק בדברי תורה "לא זכי ברוח" ,ויתר על כן כאשר מחשבתו אינה עסוקה בדברי תורה "לא זכי
בנשמה".
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ואתדבקותא דדהון בההוא סטרא דזינין בישין ,והאי לית ליה חולקא בקדושה ,וי ליה כד יפוק מהאי עלמא ,דהא
אשתמודע הוא לגבי אינון זינין בישין  -ומי הם אותם "זינין בישין"  -מארי חציפותא ,תקיפי ככלבי ,שלוחי דנורא
דגיהנם ,דלא מרחמא עליהו.
דברי הזוהר הקדוש הללו הובאו כאן בדקדוק רב.
עצם הדבר שמי שעוסק בדברי התורה ברפיון ,ויתר על כן לא עסק בה מעולם ,משולח ונעזב לכוחות הדין של
הסטרא אחרא ,הובא כבר לעיל בפרק כב.
אבל כאן נתבארו הדברים ביתר דקות על איזה כח של רע מדובר ,מהו הכוח בו דבק אדם זה )שכן מלבד העדר
זכייתו ברוח ונשמה שבטור הנפה"ח בשם הזוהר שזהו מצד העדר החיוב ,נוסף עליו גם צד השלילה כח הרע שבו
עוסק הזוהר הקדוש כאן(.
"מארי דחציפותא תקיפי ככלבא" -
"כלבים עזים שבחיות" ,הכלב נתיחד בכח ה"עזות" ,ומי הדבק ב"כלב"? מי שנשתמש בצד הקלקול שבעזות ,מי
ש"עזב" דברי תורה ,מי ש"עוז בו" לעזוב דבריתורה ,נופל ומתדבק ב"מארי דחציפותא" בעלי העזות ,אילו שהם
"תקיפי ככלבא" בחינת הכלבים שהם עזי נפש לא ידעו שבעה.
עמלק שבא על ישראל ב"רפידים" בשעה שרפו ידיהם מן התורה ,נמשל לכלב ,שכן עמלק הוא בבחינת "יודע את
רבינו ומתכוון למרוד בו" פסגת העזות "תקיפי ככלבא" ,הוא זה שבא על ישראל בשעה שרפו ידיהם מן התורה.
ובפרשת וישב קפה עמוד א ,אחר שהאריך שם בגודל שבחו ומדרגתו של העוסק בתורה ,בעולם הזה ובעולם הבא,
אמר אחר זה ,תא חזי ,ההוא בר נש דלא זכי לאשתדלא בהאי עלמא באוריתא ,ואיהו אזיל בחשוכא ,כד נפק מהאי
עלמא ,נטלין ליה ,ואעלין ליה לגיהנם ,אתר תתאה ,דלא יהא מרחם עליה ,דאקרי "בור שאון טיט היון" כד"א "ויעלני
מבור שאון מטיט היון" וכו' .ובגין כך ,ההוא דלא אשתדל באוריתא בהאי עלמא ואתטנף בטינופי עלמא ,מה כתיב
"ויקחוהו וישליכו אותו הבורה" ,דא הוא גיהנם ,אתר דדינין להו לאנון דלא אשתדלו באוריתא" ,והבור ריק" ,כמה
דאיהו הוה ריק .מאי טעמא ,בגין דלא הוה ביה מים ,ותא חזי כמה הוא עונשא דאוריתא ,דהא לא אתגלו ישראל
מארעא קדישא אלא בגין דאסתלקו מאוריתא ואשתבקו מנה ,הה"ד "מי האיש החכם ויבן כו' על מה אבדה הארץ
ויאמר ה' על עזבם את תורתי.
"אוריתא" שרשה ומהותה "אור" ,ומי שלא זוכה להדבק בה "אזיל בחשוכא" ,והיכן דבק הוא? בעולם הזה ,עליו
נאמר "תשת חושך"  -זה העולם הזה שדומה לחושך".
ומשום כך ,גם כאשר עולה הוא לעולם העליון ויוצא מן העולם ,להיכן מביאים אותו "לגיהנם ,אתר תתאה" משום
שמהותו דביקה עדין במקום התחתון.
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ומהי מהותו של אותו "אתר תתאה"? "טיט היון" ,חכמה בקלקולה הרי היא "חכמת יָ ון" ,ואדם זה שבמקום
להשתמש בחכמה דקדושה  -חכמת התורה ,השתמש בחכמה דקלקול ,מגיע הוא אל אותו מקום שנקרא "טיט
היוֵ ן" שלשונו כלשון "חכמת יוָ ן".
דרשו חז"ל "והבור ריק אין בו מים"  -מים אין בו ,אבל נחשים ועקרבים יש בו".
רבינו הנפה"ח מתיחס כאן במכוון רק לחלק הראשון של הדרשה "מים אין בו" " -מאי טעמא ,בגין דלא הוי ביה
מים".
העולם בנוי משני חלקים ,חלל ,ומילויו .מקום החלל הוא בית קיבול לכל הנבראים שממלאים את חללו של עולם.
תשתית בנינו של עולם היא התורה הקדושה" ,אסתכל באוריתא וברא עלמא".
התורה נקראת "כלי אומנותו של הקב"ה" מצד כך שהיא תשתית בנין ה"כלי" שבעולם ,כל מציאות המצב בו -
כביכול  -נעשה חלל פנוי ממציאותו יתברך ,ועל ידי כך נוצר מקום פנוי לנבראים ,שרשו מצד מהות זו של התורה
שהיא "כלי אומנותו של הקב"ה" ומצד מדרגת אורה של תורה ,יוצק לתוך החלל שבבריאה" ,עולם המלבוש"" ,הקו
העליון" שממשיך שפע ממנו יתברך שמו אל חלל שבבריאה.
שורש ה"בור" הוא המקום הריק ,ומצד הבחנה זו נקרא הגיהנם "בור ריק"  -חלל ללא מילוי" ,בור" בגמטריא
"יצחק" שהוא שורש מידת הדין -
זהו מלבד חלק הרע שממלא את הבור "מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו" ,שורש הגיהנם ,בעומק ,הוא עצם
מציאות ה"חלל".
התורה הקדושה כאמור היא שורש קיומו של כל פרט ופרט בעולם ,ומקיימת היא את כל פרטי הבריאה ובתוכם גם
את מי שלא עוסק בה ,אלא שקיומו הוא מכח מדרגת ה"כלי" שבתורה ,באשר איננו עוסק בחלק המילוי שבתורה -
בדברי תורה שנמשלו למים "הוי כל צמא לכו למים".
אילו לא היה אדם זה דבק בתורה כלל ,ולא היה מקוים על ידה ,לא היה לו קיום כלל ,אלא שהגדרת דבקותו של
אדם זה הינה ,הידבקות במקום החלל בלי למלאותו ,ומשורש זה דבק הוא גם במדרגת הגיהנם  -מקום החורבן
והחלל.
ולא עוד ,אלא שתחילת דינו של אדם בבואו למשפט לפניו יתברך ,הוא על דברי תורה ,כמ"ש בר פרק קמא
דקידושין ,ובפרק קמא דסנהדרין ,אמר רב המנונא ,אין תחילת דינו של אדם ,אלא על דברי תורה ,שנאמר "פוטר מים
ראשית מדון" וכו'.
ישנם שני אופנים בהם באים לדון את האדם.
יש אופן בו דנים את האדם מדוע לא הגיע הוא למדרגה שהיה יכול להגיע אליה ,דין זה נעשה הוא בשלבים,
מתחילה דנים את האדם בנקודה בה הוא נמצא ,ומשמזדכך ומתעלה על ידי הגיהנם נידון הוא על חלקים גבוהים
יותר שגם אליהם נתבע הוא להגיע.
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אופן דין זה מעצם מהותו הוא "מתתא לעילא" ,וכאותו מעשה ידוע ברבינו הגר"א שפגש בפוקר אחד שעסק
בעבירות חמורות ,ופנה אליו הגר"א ואמר לו שישים אל ליבו שבעולם העליון ידונו אותו על כך שלא עסק במעשה
מרכבה ,...אמנם ידונו אותו ,אבל זמן רב יצטרך אותו פוקר להזדכך עד שתגיע נשמתו למצב בו יוכלו לדון אותה
על כך שלא עסקה בחלקים כה עליונים שבתורה.
אבל כאן עוסק הנפה"ח בשורש הדין ,באופן האחר שבדין ,שהוא "מלעילא לתתא" ,שם דנים אותו אם מתאים הוא
לצורת הבריאה כפי ש"מתחילה עלתה במחשבה".
כלפי אופן זה "אמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה ,שנאמר "פוטר מים ראשית מדון",
האם אדם זה עוסק בחלק המילוי ,עוסק הוא ב"מים" ,או שמא אינו דבק אלא במקום ה"חלל" בשורש ההעדר ,משם
חיותו ,ואם חלילה אכן כך הוא ,אזי זהו עומק חורבנו של האדם ,כמו שנתבאר.
אופן הדין שמוזכר בדברי רבינו כאן ,זהו עומק הדין שבימי ראש השנה.
"זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון" ומשום כך דנים את האדם האם מתאים הוא לצורת הבריאה
בתחילתה ,אזי הדין מהצד העליון שבו" ,מלעילא לתתא" ,בבחינת "פוטר מים ראשית מדון".
"באחד בתשרי ראש השנה למלכים" ו"מושחין את המלכים על המים" .וחודש תשרי הוא החודש בו נידונים על
המים ,כל אלו שרשם משום שהדין בו הוא דין מהצד העליון ,כיצד מתאים הוא לתחילת ההויה ,ל"תחילת מעשיך",
וביחס לתורה הקדושה הרי ש"תחילת דינו של האדם"  -בבואו למשפט לפניו יתברך שמו  -הוא דייקא "על דברי
תורה"  -על חלק המילוי שבתורה  -שנאמר "פוטר מים ראשית מדון".
69
ואמרו "בכל יום ויום ,בת קול יוצאת מהר חוב ,ומכרזת וכו' ,שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף" וכו' ,כי כן
משפטו ,מפרי מעלליו ישביעוהו.
יסוד הוא בין לטוב ובין למוטב" ,מפרי מעלליו ישביעוהו"
אדם העושה מצוה ,מקבל בשכרו את ה"מצוה" ,כלומר נעשה דבק בקב"ה ,מלשון "צותא"" ,ששכר מצוה  -מצוה".
הוא הדין כאשר חס ושלום עשה האדם "עברה" הרי שאותה עבירה מעבירה אותו ממקום הקדושה למקום אחר.
השכר והעונש אינם "הבטחה" בעלמא ,אלא תוצאה ישירה של המעשה.
זהו "מפרי מעלליו ישביעוהו".
כיון שלא רצה לבחור בחיים ובטוב האמיתי ,לו ולכל הבריות והעולמות כולם ,ולהתדבק עצמו בו יתברך
כפי שנתבאר לעיל שאדם העוסק בתורה מטיב הוא עם הנפש הפרטית שלו  -הרי "לו" .מטיב הוא עם כל הבריות -
הרי "ולכל הבריות"
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ולא זו בלבד אלא מטיב אף ל"עולמות כולם" שהרי על ידי עסקו בתורה הקדושה מתרבה ההשפעה לעולמות כולם
שכן הקב"ה "אסתכל באוריתא וברא עלמא" בכל עת.
אדם זה שלא עסק בתורה מנע את "הטוב האמיתי לו ולכל הבריות והעולמות כולם" ,ולא זו בלבד אלא אף הפריד
את עצמו מהדבקות בו יתברך ,שהיה דבק אילו היה עוסק בתורה כראוי.
והמעיט שפעת אורם של העולמות
התורה הקדושה הינה "תורה אור" ,היא המשפיע ההארה לכל העולמות ,ואדם זה שמנע את עצמו מלעסוק בתורה
"המעיט שפעת אורם של העולמות".
וקלקל ובלבל סדרי המרכבה הקדושה
לא זו בלבד שגרם למיעוט ההארה ,אלא אף בלבל את סדריה ,כפי שכבר הוזכר בפרק כ"ב "ואם כבר עסק בה
ופירש ממנה ח"ו ...מתקלקלים ומתבלבלים סדרי העולמות והמרכבה הקדושה".
והחשיכם
תולדה של מיעוט ה"אור".
וגרם רעה לעמו ,שפשט בגדי הקודש ,ולבש תחתם בגדים צואים ומטונפים ,הנעשים מעסקי תאות זה העולם
ותענוגות עניניו ,והוא מטומא ומטונף מהם,
לא יתכן שאדם ישאר ב"חלל ריק" ,אלא העדר העסק בתורה הקודשה מוליד בהכרח חיבור לדבר אחר ,ולמה הוא
מתחבר? "עסקי תאות זה העולם ותענוגות עניניו".
כל החיבור לתורה מגיע דרך ה"עריבות"  -התענוג ,על זה מיחדים אנו בקשה ותפילה מיוחדת "והערב נא ה'
אלוקינו את דברי ורתך בפינו".
אדם שאינו עוסק בתורה ,נפשו תובעת "עריבות" ותענוג חילופי ,ותביעה זו מביאה את האדם ל"עסקי תאות זה
העולם ותענוגות עניניו".
חיבורו אל תאות העולם ותענוגות עניניו ,גורמים הם לידי כך שהאדם "מטומא ומטונף" מאותם "בגדים" ,וא  -ודאי
שלא יניחוהו ולא יוכל ליכנס ,וכל החילין קדישין השומרים אותו ,מתרחקים מאתו ,בלא יוכלו יגעו בלבושיו
המטונפים ואזיל ומשוטט בעולם ,וטמא טמא יקרא ,שמתדבק במינו ,בחילין טמאים של כחות הטומאה אשר
הגבירם על עצמו
נבאר את הדברים:
אחד מתנאי הכניסה היסודיים לכל עולם ועולם הוא ,שיהא הבא בשעריו עטוף במלבוש ,אלא שלפי עדינות
מושגיו של העולם כך סוג הלבוש הנדרש לנכנס אליו.
ככל שהעולם עליון יותר ,כך ה"לבוש" הנדרש לנשמה כשנכנסת אליו ,דק יותר ,זך יותר ,נקי יותר.
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ובעולם הזה מולבשת הנשמה בלבוש התחתון הנקרא "בגדים צואים ומטונפים" ,זהו הלבוש העיקרי בעולם הזה
שרובו רע ,ששולטים בו ג' כוחות הטומאה ,ומצויים בו העבירות ,ובפרט באדם זה בו אנו דים עתה שגרם רעה
לעצמו ופשט בגדי הקודש.
בעולם שלפני החטא היה לבוש דק הרבה יותר ,שם היה לבוש האדם ב"כתנות אור" ,כפי זַ כות ודקות העולם שלפני
החטא ,ויתר על כן בעולם העליון עוד יותר שכולו מציאות רוחנית ,מציאות זַ כה ,שם ה"לבוש" דק ורוחני עוד יותר.
הנה כי כן ,מצאנו כמה רבדים של "לבושים" ,ישנם "בגדים צואים ומטונפים" לבושים מקולקלים ,ישנם "כתנות
עור"  -ב"ע" .ישנם "כתנות אור"  -ב"א" ,ויש את אותם לבושים דקים השיכים לדרי העולם העליון.
מבנה זה קיים לא רק בקומת הנשמה ,גם בקומת התורה ישנם את החלקים שמוגדרים כ"לבושים" ל"אור"
שבתוכם.
כך המצוות בכללות מוגדרים בדברי חז"ל כ"לבושים" לאור התורה,
אבל גם התורה עצמה מתחלקת ל"לבוש" ו"אור" ,הדוגמא היסודית לכך היא הארון  -מקום הלוחות ,בו נאמר
"מבית ומחוץ תצפינו" ,וכפי שאמרו חז"ל ג' ארונות היו בו ,ארון בתוך ארון.
לאור הדברים שנתבארו ,נראה לנגד עינינו שבמציאות התורה קים גם אור פנימי וגם לבוש חיצוני.
לשנים זוכה האדם שעוסק בדברי תורה ,ובהכרח  -כמו שנתבאר בדברי הנפש החיים " -פשט בגדי קודש" ,חסר
הוא את אותם בגדים הנעשים מדברי תורה ,ולא עוד אלא אף "לבש תחתם בגדים צואים ומטונפים" ,וכמו שנתבאר
העדר העסק בתורה הקדושה מוליד בהכרח חיבור לדבר אחר.
ובהכרח "ודאי שלא יניחוהו ולא יוכל ליכנס" לעולם העליון ,ראשית  -מפני שחסר הוא את אותם בגדים
המתאימים לדרי עולם העליון ,ואי אפשר להיכנס בלא לבושים ,ויתר על כן  -משום שמולבש הוא ב"בגדים צואים
ומטונפים" ,מחובר הוא ללבושי העולם התחתון ,אי אפשר להתעלות ולהכנס לעולם עליון עם מלבושים ששייכים
לדרי עולם שלמטה הימנו ,זאת אפילו אם אותם "בגדים" זכים הם ומרוממים ביחס לאותו עולם לו הם שייכים,
מכל מקום נחשבים הם "צואים ומטונפים" ביחס לעולם שלמעלה מהם ,על אחת כמה וכמה אם אכן מטונף הוא
בעברות בפועל או בג' שרשיהם.
לא זו בלבד שאדם המולבש בלבוש תחתון אינויכול להיכנס לעולם עליון מחמת כך שחסר הוא את המלבוש
המזוכך יותר שבעולם העליון ,אלא אותו לבוש תחתון אף קושר אותו ומחבר אותו לעולם התחתון ,זהו חוט
המקשר אותו אל העולם הנמוך יותר.
וגם בזה מביא הנפש החיים שני דרגות :ישנו אופןש הוא "זיל ומשוטט בעולם" שואף הוא להתרומם ומחמת כך
אינו מחובר לגמרי לעולם התחתון ,ואינו יכול להתעלות למדרגת העולם העליון ולהתחבר אליו מחמת היותו
לבוש בלבוש תחון ,הרי שהוא משוטט בעולם ואינו מחובר לא לעולם התחתון ולא לעולם העליון.
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וישנה מדרגה נמוכה יותר ,שאותו לבוש מחבר אותו אלא העולם התחתון ,ואז "טמא טמא יקרא ,שמתדבק במינו,
בחטין טמאים של כחות הטומאה אשר הגבירם על עצמו".
כמ"ש בזוהר ריש פרשת מצורע ,ר"א פתח וכו' ,כמה אית לון לבני נשא לאסתמרא ארחייהו ,ולדחלא מקמי קודישא
בריך הוא ,דלא יסטי מארחא דכשרא ולא יעבור על פתגמי אוריתא ,ולא יתנשי מנא .דכל מאן דלא לעי באוריתא ,ולא
ישתדל בה ,נזיפא הוא מקודשא בריך הוא ,רחיקה הוא מיניה ,לא שריא שכינתא עימיה ,ואינון נטורין דאזלין עמיה
אסתלקו מיניה ,ולא עוד ,אלא דמכרזי קמיה ואמרי ,אסתלקו מסוחרניה דפלניא ,דלא חש על יקרא דמאריה ,וי ליה,
דהא שבקוהו עילאין ותתאין ,לית לה חולקא בארחא דחיי.
וכד איהו אשתדל וכו' ולעי באוריתא ,כמה נטורין זמינין לקבליה ,לנטרא ליה ,ושכינתא שריא עליה ,וכולהו מכרזי
קמיה ואמרי ,הבו יקרא לדיוקנא דמלכא ,הבו יקרא לבריה דמלכא ,אתנטיר הוא בעלמא דין ובעלמא דאתי זכאה
חולקיה.
בדברי הזוהר הקדוש כאן הוזכר שמי שלא עוסק בתורה "נזיפא הוא מקודשא בריך הוא" ,מעין מה שנאמר במשנה
במסכת אבות שהובאה למעלה "שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף".
מה ענינו של "נזוף"?
כלל הוא בלשון הקדוש שמילים הקשורות לאותו ענין דומות הן.
"זיפים" הינם בחינה של השפעה המשתלשלת ,ו"נזוף" הוא נוטריקון "נד זף" כלומר הוא מרוחק מההשפעה )מלשון
"נידה"( וההשפעה הרוחנית הוסרה ממנו.
אדם העוסק בתורה ,נמצא הוא במדרגת "רוחי אשר עליך" ,זו בחינת מדרגת "החוטם" ,וזו "רוח חיים".
השפעה זו אינה פרטית לעוסק בה בלבד ,אלא אף גורמת להשתלשלות השפע משרשה העליון של התורה
הקדושה  -מקור השפע בעולם  -אל העולם כולו ,ומאותו שורש עליון משתלשל השפע ויורד עד עולם התחתון
ממש.
זו מדרגת התורה.
אבל כאשר אדם אינו עוסק בתורה הקדושה ,אותם "זיפים" ,אותו עומק של שפע שמקורו בעולם העליון ,אינו
משתלשל למטה.
מי גרם לכך? אותו "נזוף" ,הוא אשר הרחיק את ההשפעה האמורה להשתלשל משורש התורה ,מן העולם.
ובדקות יותר ,גורם הוא אף לגילוי חרון אף בעולם ,לגילוי כח הדין ,באשר פוגם הוא במדרגת החוטם ,מדרגת "רוחי
אשר עליך" כמו שנתבאר.
דבר זה הוזכר בדברי הנפש החיים בהרחבה לעיל שהאדם אשר איננו עוסק בתורה נשלט על ידי כח הדין אשר
נדבק בו ושולט עליו.
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"נזוף" זה ,מגלה הוא את כח הדין ,את ה"חרון אף" ,מלבד מה שמונע הוא את ההשתלשלות הרוחנית בחינת
ה"זיפים" או את עומק ההשפעה הרוחנית מלהשתלשל לעולם.
משום כך ,מובן חומר הענין ,עד כמה יש להם לבני אדם לשמור את דרכם ,ליכא מלפני הקב"ה ,לא לסטות מהדרך
בה יצר הבורא יתברך את האדם "האלוקים עשה את האדם ישר" ,לא לעבור על דברי תורה  -זהו החובה המוזכרת
בפסוק "ודיברת בם" ,להיות מחובר אל דברי התורה בחיבור של "דעתת" ,החיבור המוזכר בפסוק "ולא יסורו
מלבביך כל ימי חייך" ,כי מי שלא יעשה כך חלילה יקרא שמו "נזיפא" וכו'.
ואמרו במשנה פרק קמא דחגיגה" :מעות לא יוכל לתקון" רשב"י אומר ,אין קורין מעות אלא למי שהיה מתוקן
בתחילה ונתעות ,ואי זה ,זה תלמיד חכם הפורש מן התורה ,ואוי להם לבריות שרואות ואינן מה רואות ,אוי לנו
מעלבונה של תורה.
כפי שכבר הוזכר לעיל ,מדרגת העוסק בתורה הינה מדרגת "איש עיתי" מוכן ומזומן לדבר ,מוכן ומזומן בכל עת
לעסוק בדברי תורה.
זו המדרגה הנזכרת בפסוק "והגית בו יומם ולילה" ,החובה הנדרשת להיות דבוק בתורה הקדושה בכל עת.
פסגת המדרגה היא מדרגת משה רבינו" ,זכרו תורת משה עבדי" ,ומשורש זה שהיה מזומן בכל עת לעסק התורה,
זכה לידי כך שהיה מוכן בכל עת לנבואה "לא כן עבדי משה" ושני החלקים משורש אחד יצאו.
"מעות לא יוכל לתקון" ,מהו ענינו של "עוות"?
העת ,המעות את ה"זימון" ,את ההכנה הנדרשת לדברי תורה.
המעוֵ ת את ֵ
"אין קורין מעות אלא למי שהי המתוקן ונתעות" ,אדם זה היה מזומן לדברי תורה ,היה במדרגת "איש עיתי" ואז חל
בו קלקול ונתעות ,זהו הקלקול שעקר אותו ממדרגת דברי התורה.
וכמה צריך האדם להתבונן על זה תמיד ,ולשית דעתו וכליותיו ישתונן ,בל ילך חושך ח"ו כל ימי הבלו ,מספר ימיו
אשר נקצבו לו ברחמיו וחסדיו יתברך שמו ,באות נפשו משולח חפשי מן התורה ,כי בנפשו הוא.
כי יגיע עת פקודתו ,וישוב העפר על הארץ ,והרוח לא תשוב אל האלוקים להצרר בצרור החיים העליונים ,כי תקלל
חלקתו להתקלע ,ולא תרגיע ,כי נדחה קראו לה ,נזיף לעילא נזיף לתתא ,אוי לה לאותה בושה כו' ,הרחמן יתברך שמו
יצילנו.
הבורא ית"ש ברא באדם כח של "רוח" ,כח תנועה.
כאשר האדם זוכה ועסקו בתורה הקדושה ,אזי הוא במדרגת "רוחי אשר עליך" ,מדרגת "רוח חיים" ,והרוח אשר בו
באה לידי ביטוי בדיבורו בדברי תורה" ,ודיברת בם" ,וכמו שנאמר "ויהי האדם לנפש חיה" ומתרגם אונקלוס "לרוח
ממללא".
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אדם זה אשר מתקיים בו מאמר חז"ל "תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא" ומדרגת
ה"רוח" שבו מניעתו ומעלתו מחיל אל חיל בעולם הזה ובעולם הבא.
אזי זוכה הוא לעומק המנוחה האמיתית" ,וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול" " -לסבול
עולה של תורה" שזו המנוחה האמיתית.
ואחר פטירתו זוכה הוא למה שנאמר בנביא "והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים "...ורוחו שבה אל האלוקים
אשר נתנה ,ומתעדן הוא בעידון הגדול מכל העידונים.
אבל גם באדם שאיננו עוסק בדברי תורה קים כח ה"רוח".
להיכן ה"רוח" מניעתו?
אם זוכה האדם להחזיק תורה ,אזי מתחבר הוא מכח החזקתו ,אל לומדי התורה ,וכשמתעלים  -מתעלה גם הוא.
אבל אם לא זכה האדם ,אזי הרוח מניעתו בכיוון הפוך ח"ו ,הפך "צרורה בצרור החיים" המתקיים בצדיקים ,מתקיים
בו "והרוח לא תשוב אל האלוקים להצרר בצרור החיים העליונים" רוחו אינה שבה "אל האלוקים אשר נתנה" אלא
מתקלעת בכף הקלע " -כי תקלל חלקתו להתקלע" ,ומדוע? משום שבמקום לקיים ברוחו "ודיברת בם" ,עסק
בדברים בטלים ,וכפי שכתב הגר"א באגרתו שכף הקלע הוא התיקון למי שדיבר בדברים בטלים.
"הרחמן יתברך שמו יצילנו" ויזכינו לעסוק בדברי תורה ואז נזכה למה שנאמר "והיתה נפש אדוני צרורה בצרור
החיים"

בו

יתברך

שמו.

פרק כד'
70
וכל כך הפליגו רז"ל בחומר ענשו של האדם שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק ,או שנה ופירש ח"ו ,עד שכרתוהו
ברוח קדשם מעולם הבא לגמרי רחמנא ליצלן .כמו שכתוב בפרק חלק "כי דבר ה' בזה" וכו' ,רבי נתן אומר כל שאינו
משגיח על המשנה ,רבי נהוראי אומר כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק ,וסיפיה דהאי קרא "הכרת תכרת
הנפש ההיא" ופרשו ז"ל שם לעיל מיניה "הכרת" בעולם הזה "תכרת" לעולם הבא.
בלשון קצרה:
שרשה של הנשמה בגבהי מרומים מאוו מקום עליון עליו נאמר שנשמתם של ישראל חד עמו ממש ,ומשם
משתלשלת הנשמה ממדרגה למדרגה מיחידה לחיה ,מחיה לנשמה ,מנשמה לרוחי ,ומרוח לנפש .אדם שעובר
עבירה נפגמת נפשו בערך העבירה אותה עבר ,ישנה עבירה שפוגמת ב"נפש" ,ישנה עבירה שפוגמת ב"רוח" וכן על
זה הדרך חלים פגמים בנפשו של האדם ,עד הפגם הנקרא "כרת" על שם שנכרת האדם משרשו.
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שורש הנשמה ודבקותה בו יתברך הוא מכח הברית המחברת ,שהיא התורה הקדושה ,ממוצא הדברים פשוט וברור
שאם חסר הכח המקשר ,אם איננו קיים הרי שהאדם נכרת.
אין הכוונה שחז"ל מצד "לטותא דרבנן" כרתוהו ברוח קדשם ,אלא בעצם היות האדם מבדיל את עצמו מדברי
התורה ,מבטל הוא את שורש כח ההתקשרות שלו ,וזה גופא הכרת שהוזכר בדברי חז"ל.
חז"ל אינם אלא מגדירים את המציאות שיצר האדם לעצמו.
ומאחר ש"אסתכל באוריתא וברא עלמא" וכפי שהוזכר בהרחבה לעיל ועוד יוזכר להלן ,כל שפע העולמות מגיע
מתוך דברי התורה.
אדם שמנתק עצמו מדברי תורה ,מנתק וכורת את השפעת השפע לעולם הזה ,וזהו "הכרת  -בעולם הזה" ,ומלבד
זה מנתק את השורש העליון שבכח החיבור ,וזהו "תכרת  -לעולם הבא".
השמיענו הכתוב חומר זה הכרת ,שאינו כשאר הכריתות האמורות בתורה על שאר עוונות ,אשר אף אם דינו חרוץ
שהוא נכרת ח"ו ,עם כל זה לא אבד חלקו בחיי העולם הבא
מה היא הגדרת הכרת ,של כל אותם ל"ו כריתות האמורים בתורה?
מבאר הנפש החיים
שרק אותו הניצוץ הקטן של הנפש שעשה בו את העוון ,הוא הנכרת מקשור ודיבוק החבל הנמרץ
צורת הנשמה היא באופן של "חבל נחלתו".
ובחבל זה יש אופן של "קשור" ויש אופן של "דיבוק".
קשר הרי הוא משלושה חוטים שנעשים על ידי הקישור חבל אחד ,והדיבוק הוא משורשו ודיבוקו העליון של
החבל למעלה.
ואיתו "החבל הנמרץ" הוא
שהיה מקשר ודבוק  -דייקא  -עד עתה עד שורש נשמתו בקב"ה כמו שנתבאר לעיל בשאר א' באורך
תרי"ג מצוות ,וביתר דקות ,רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה ,הינם כנגד רמ"ח אברים ושס"ה גידים ,אם
כן אדם שעבר עבירה ר"ל שחייבים עליה כרת ,פגם בכח אחד ,אותו אבר רוחני שחסרון זה מכוון כנגדו ,והוא
הנקרא בלשונו של הנפש החיים "הניצוץ הקטן של הנפש ,שעושה בו את העוון".
וכשם שלמשל אדם שהוצרכו לכרות את ידו מחמת מחלה שחלה בה ,אין כריתה זו מבטלת את קיום כלל גופו אלא
רק את קיום אותו אבר ,כך גם כאשר ר"ל נכרת חלק מנפשו של האדם מחמת עבירה שעבר ,אין הכריתות מבטלת
את קיום כלל נפשו ,אלא רק את קיומו של אותו חלק שנכרת.
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ובעומק ,גם אדם שר"ל עבר על כל ל"ו כריתות ,עדיין לא כרת אלא את הפרטים ,אבל שורש החיבור עדיין קיים,
בשרשו עדיין הוא מחובר ורק הענפים נכרתים.
אמנם כאן אמר "הכרת תכרת" ,היינו שכל חלק בחינת נפשו אבדה חלקה בחיי עולם לגמרי ח"ו ,ואין לה חלק לעולם
הבא כלל.
מדרגת התורה נבדלת בזה ממדרגת המצוות ,המצוות הינם פרטים אבל התורה היא "כלל" היא שורש הכל ,ומחמת
הבדל זה הרי שאדם שעובר על חייבי כריתות מאותם כריתות השייכים לחלק המצוות ,זו היא סוגיא של כריתות
חלקית כיון שיסוד המצווה הוא "פרט" ,תרי"ג המצוות הינם תרי"ג פרטים) ,אף שכמובן שרשם באוריתא וכתובים
הם בתורה ,ושם הכל "אחד"(.
אבל האדם שאינו עוסק בדברי תורה ,הרי שעבירה זו הינה כביכול "כנגד כולם" ,שכן "תלמוד תורה כנגד כולם"
מפני שהתורה היא כלל ושורש הכל ,כך כאשר איננו עוסק בדברי תורה נעקר ממנו שורש הכל.
זו הסיבה לחילוק הנזכר בין מי שעבר ח"ו על כריתות מחלקי המצוות שנכרת רק אותו חלק מחלקי הנפש "הניצוץ
הקטן" ,לבין מי שאינו עוסק בתורה עליו נאמר שנפשו איבדה חלקה בחיי עולם הבא לגמרי ואין לה חלק לעולם
הבא כלל.
וכן פסק הרמב"ם ז"ל להלכה בהלכות תלמוד תורה ,וקבע כן הבית יוסף בשלחן ערוך שם להלכה ,וכן ה"ר יונה שם
בשער התשובה מנה עשר מדרגות בחמר ענשי העוונות ,והמדרגה האחרונה מונה אותם הכת ,שאמרו רז"ל עליהם
שאין להם חלק לעולם הבא ,ומנה שם בכלל זה גם מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק .וכן הרח"ו ז"ל בשערי
קדשה שער ח חלק ב מנה אותו גם כן בכלל אותם שאין להם חלק לעולם הבא ובחדא מחתא מחתינהו שם שדינו
שוה עם אותן שאמרו ז"ל עליהם בפרק קמא דראש השנה שגיהנם כלה והם אינם כלים רחמנא ליצלן.
אחד מהשמות שנקרא הגיהנם ,הוא "צלמות" ,ומבאר המהר"ל שבניגוד לגן עדן בו קיימת הארתו יתברך ,הגיהנם
"צל מות".
ה"צל" העדר ההארה ,והעדר זה הוא מציאות ה"מות" ,על שם כך נקרא הגהינם ֵ
הוא מקום ֵ
מזוית זו ברורה המשמעות של "גהינם כלה" בשעה שבה לא יהא אותו "צל" קיים ,יכלה הגיהנם שיסודו מושתת על
העדר הגילוי ,על אותו "צל".
מעין כך נאמר "לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה" נרתיק הוא כיסוי ,העלם ,וזהו ה"צל" המקום שבו
עמומה ההארה ,כאשר מוציא הקב"ה חמה מנרתיקה בטלה מציאות הגיהנם ,כלפי שעה זו נאמר "אין גיהנם לעתיד
לבא".
הדין שיעשה הקב"ה ברשעים לעתיד לבא יהא מכח ריבוי האור" ,רשעים נידונים בה".
השתא הדין הוא בהעדר של אור ,הלא הוא "צל" ,ולעתיד לבא יהא הדין בריבוי אור.
שרשם של הדברים עמוק מאוד
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עיקר מדרגת עלמא דידן היא מדרגת המצוות ,אבל לעתיד לבא עיקר המדרגה תהא מדרגת "תורה" ,בתפיסה
הפנימית תמיד עיקר המדרגה היא תורה ,אבל במדרגת ה"עראי" של העוה"ז ,מה שגלוי במדרגת העולם הזה ,אילו
הם המצוות )שיסודם תלוי בזמן כפי שנתבאר במקום אחר( ,לפיכך היתה ההכרעה "גדול תלמוד שמביא לידי
מעשה".
לכן ,כאן בעולם הזה לא קיימת עיקר מציאות האור ,אין לנו את מדרגת "תורה אור" אלא רק את מדרגת "נר מצוה",
כמובן שאור התורה הוא זה שמאיר ב"נר" וזו השגתינו )בעיקר לאחר חטא העגל( ,במדרגה זו  -כאשר האור
שמאיר הוא אור ה"נר"  -ישנה מדרגת אור ומדרגת צל.
במדרגה זו יש גן עדן וגיהנם ,גן העדן הינו בערך "נר מצווה" מדרגת אור הנר ,והגיהנם הוא בערך ה"צל" מקום
"צל מות".
ההעלם ,ההסתרֵ ,
אבל לעולם הבא  -לחד מ"ד בנידה סא " -מצוות בטילות לעתיד לבא" ,המצוות יתבטלו אל התורה ,הארת המצוות
שהיא בבחינת "נר" תתבטל לאור התורה בבחינת "שרגא בטיהרא מאי אהניא" ,וכאשר יהא העולם במדרגת הארה
זו ,יתגלה סוג עונש חדש שיידונו בו הרשעים" ,מוציא הקב"ה חמה מנרתיקה" ,ורשעים נידונים בו  -בריבוי האור.
זהו "גיהנם כלה והם אינם כלים" שגם בשעה שבה יכלה הגיהנם  -לעתיד לבא  -עדיין לא יהא תיקונם שלם,
ויצטרכו הם להיות נידונים בריבוי האור שלא יוכלו לסבלו.
ה"צל",
על זה נאמר  -בעומק " -היכרת"  -לעולם הזה" ,תיכרת" לעולם הבא"" ,היכרת" לעולם הזה ,על ידי מדרגת ֵ
"תכרת"  -לעולם הבא ,על ידי מדרגת ריבוי האור.
על ריבוי אור התורה שלעתיד לבא נאמר הפסוק "תורה חדשה מאתי תצא" כמובא בחז"ל ,כלומר שאז יהא ריבוי
של אור התורה ,ריבוי זה הוא עצמו כורת את מי שאינו יכול לסבול הארה עצומה כזו ,וזהו "רשעים נידונים בה".
כאן טמונה נקודה עמוקה מאד.
עיקר דין הגיהנם בעולם הזה ,הוא על אדם שלא עסק במצוות ,וגם כאשר "תחילת דינו של אדם על דברי תורה",
זהו מדין המצווה שבתלמוד תורה ,אבל דין שלעתיד לבא יהא על העדר גילוי של תורה ,כיון שכפי שנתבאר עיקר
מדרגת העולם הזה הוא מדרגת המצוות ועיקר המדרגה של העולם הבא הוא על מדרגת התורה.
זהו שנאמר כאן ,אותם רשעים שמתקיים בהם "גיהנם כלה והם אינם כלים" ומגיעים הם לדין העתיד לבא ,נידונים
על ידי ש"מוציא הקב"ה חמה מנרתיקה" זהו גילוי אור התורה ,וכלפי זה נאמר "תיכרת לעולם הבא".
וכתב הרמב"ם ז"ל והבית יוסף שם שמי שקרא ושנה ופירש להבלי עולם ,והניח תלמודו וזנחו ,גם כן דינו אחד עם מי
שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק.
שני חלקים אלו כבר הוזכרו לעיל בדבריו.
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ובלשון קצרה מאד .כל דבר בבריאה בנוי באופן של חיוב ושלילה ,וכך גם בשרשי קלקול ישנו אופן של קלקול על
ידי שלילה  -מי שמעולם לא עסק ,ויש אופן של שלילה על ידי פעולה חיובית  -מי שעסק בתורה הקדושה ופירש.
אילו הם ,בעומק ,שני כחות הרע בהעדר גילוי התורה.
וכן בדין ,מעשיו אשר לא טובים המה ירחקוהו  -זהו אופן אחד של קלקול
וחטאתו מנעו הטוב מאתו  -זהו האופן השני ,בחינת מניעת הטוב וגילוי האור.
אחר שהיה אפשר לו וספק בידו לעסוק בתורה ,ובזדון לב ושאט נפש בחר ולקח מקח רע לעצמו ולאחרים והעולמות
כלם  -שהרי כבר נתבאר לעיל שאדם העוסק בתורה מטיב עצמו ,מטיב עם אחרים ,ומטיב עם כל העולמות כלם,
ומאס בחיי עולם של התורה הקדושה ,חיותא ונהירו דכל עלמין  -העולם האמיתי הוא "אסתכל באורייתא וברא
עלמא ,,זהו "עולמה של תורה"" ,תורה אור" היא החיות וההארה של כל העולמות,
אשר על ידה היה מתדבק כביכול בקודשא בריך הוא יתברך שמו המחיה את כולם  -התורה היא "תורת חיים"
שמכחה מתגלה החיות שנותן הקב"ה,
ושלח ידו להרס פלטין של מלך  -זהו העולם שכאשר יש בו גילוי של תורה הריהו פלטין של מלך ,וכשאין בו גילוי
של תורה אינו נראה כפלטין של מלך,
והמעיט ,והחשיך ,וכבה  -כאן הוזכרו שלושה אופני חיסרון ,המעטה ,החשכה ,וכיבוי ,המעטה פירושה הקטנה,
החשכה היא כאשר כמעי ואין הארה ,והכיבוי זהו סילוק גמור והוא עומק הכרת שנזכר לעיל ,מלשון "כב" כ"ב
האותיות שנכתבה בהם התורה ,שנסתלק מהם כאשר נכרת משרשו שבתורה.
שפעת אורם של העולמות ,וגם של נפשו,
למה לו חיים אמתים  -בעומק ,במצבו אין לו חיים אמיתים ,שהרי כל החיים האמיתים הם מתפיסת קודשא בריך
הוא המתגלה בתורתו.
כי הלא תחשכנה עיניו מראות והבט באור החיים הנצחיים  -אין הכוונה כמו הפשטות שעיניו חשוכות משום שהוא
אינו מקבל את ההארה ,אלא כמו שממשיך מיד הנפש החיים ואומר -
ולא יוכל לסבול גודל עצם האר עליון ,כי לא נסה בזה מעודו בזה העולם,
הם הם הדברים שדיברנו ,מפני מה אדם זה אינו יכול להביט באור החיים הנצחים ,לא מחמת ה"צל" אלא מחמת
ריבוי האור.
אדם זה כמובן שלא נסה מעודו באור התורה ,וודאי שלא יוכל לסבול זאת כאשר יואר באור העליון.
אבל יתר על כן ,גם מי שסבל בעולם הזה באור התורה אין לו כלים לסבול את אור התורה העצום שלעתיד לבא,
וכיצד יוכל השרוי באור התורה בעולם הזה לקבלו לעתיד לבא? על ידי מתנה שיזכו לה הנשמות הראויות לעולם
הבא
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אבל מי שגם בעודו בזה העולם לא נסה באור התורה ,לא תינתן לו המתנה ולא יוכל לסבול את אור התורה בגילוי
בעולם הבא.
בדקות ,בעולם הזה מתגלה רק התפשטות אור התורה ולא שרשה ,שרשו של האור יתגלה לעתיד לבא בעולם
העליון ומכח כך תוכפל ההארה ,משום שכאשר השורש מתגלה בענף נוצרת הכפלה ,וזהו כל סוד "כפל" שהוא
הענף והשורש ,והדבר ברור שאין הכפל אלא בכמות ,אבל באיכות השורש גדול לאין ערוך מהענף.
והוא מגורש ונכרת מאליו  -כפי שנתבאר לעיל שחז"ל ש"כרתוהו ברוח קדשם" לא כרתוהו בלטותא דרבנן אלא
הגדירו את מציאותו שהוא מגורש ונכרת מאליו,
מעדן גן אלקים יתברך שמו ,מלהצרר בצרור החיים את ה' אלוקיו יתברך שמו ,ומרעה אל רעה הוא יוצא ח"ו ,אוי
לאותה בושה אוי לאותה כלימה וכו'.
כאשר נזכר בעזר הבוי"ת לצד הטובה שבדבר ,נזכה לחזות בחמה שתצא מנרתיקה ,בשלמות גילוי הארתו יתברך
שמו ,על ידי גילוי תורתו "תורה אור".
71
וכן פסקו וחתכו ז"ל דינו שנגזרה אבדה תקותו לדור דורים ח"ו
"פסקו"" ,וחתכו"" ,שנגזרה" ,שלושה לשונות של כריתה הוזכרו כאן להורות על הכרת גמור.
שגם עד נצח לא יראה אור ,בל יחי עוד לנצח בעת קץ הימין ,אשר ישני אדמת עפר יקיצו לחיי עולם ,כמאמר ז"ל "כי
טל אורות טלך" כל המשתמש באור התורה אור תורה מחייהו ,וכל שאין משתמש באור תורה אין אור תורה מחיהו".
הוזכר שמדרגת עלמא דידן היא מדרגת "מצוה".
המצוות מתחלקות לשני חלקים ,מצוות עשה ,ומצוות לא תעשה.
מדרגת עולם המעשה היא מדרגת מצוות עשה.
מדרגת מצוות לא תעשה היא המדרגה הממוצעת בין מדרגת התורה למדרגת מצוות עשה,
בדקות ,מדרגת עולם הבא בעלמא דידן היא מדרגת יום השבת ,שהדין העיקרי בו הוא "לא תעשה כל מלאכה",
מדרגתו היא מתוך השביתה "כי בו שבת מכל מלאכתו" וכו'.
מצוות לא תעשה הינם המדרגה הממצעת למדרגת עולם הבא ,זו בעצם ההכנה על מנת להדבק במדרגת "תורה",
מזוית זו יש לבאר את מה שנאמר אל תלמיד חכם "זכה  -נעשית מלאכתו על ידי אחרים" זכיה זו משתלשלת מכך
שאותו תלמיד חכם נתעלה ממדרגת עשה  -מדרגת המצוות  -אל מדרגת לא תעשה הממצעת לדבק אותו אל
התורה.
כמובן שכל עוד שנמצאים אנו בעולם הזה ,אין בידינו להפקיע את עצמינו מאף חלק מחיובי עולם העשיה ,זהו
העולם בו אנו נמצאים ורק לעתיד לבא בעלמא דאתי "אין מעשה וחשבון בשאול אשר אתה הולך שמה" ,ולחד מאן
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דאמר בנידה סא ,מצוות בטלות לעתיד לבא ,ושורש הדברים זהו מכח מצוות ה"לא תעשה" אשר יבטלו אז את
מצוות העשה ויעלו את העולם למדרגת התורה.
כל מדרגת השכר דלעתיד לבא תהא במדרגת תורה ,גם אז יהא "רצא ושוב" ,אבל הוא יהא רצא ושוב בין התורה
לקודשא בריך הוא ,ובין קודשא בריך הוא לתורה.
ולא מצאו שם רז"ל תקנה לעמי הארץ שיקומו לעת התחיה ,אלא בהחזיקם ותומכים על כל פנים בעץ החיים ,תמכי
דאוריתא להנות תלמידי חכמים מנכסיהם .כמו שאמרו שם ,א"ל ,רבי מצאתי להם תרופה מן התורה "ואתם הדבקים
בה' אלהיכם חיים כלכם היום" ,וכי אפשר לדבוקי בשכינה וכו' ,אלא כל המשיא בתו ללמיד חכם ,והעושה פרקמטיא
לתלמיד חכם ,והמהנה תלמיד חכם מנכסיו ,מעלה עליו הכתוב כאלו מדבק בשכינה.
שמו של "עם הארץ" נקרא עליו משום שדבק הוא במדרגת עולם המעשה ,מדרגת "ארץ" ,משום כך אין לו את
האפשרות לקום בתחית המתים לעולם שלעתיד לבא שהרי כפי שנתבאר כל מדרגת העולם שלעתיד מיוסדת על
ההתנתקות ממדרגת עולם ה"מעשה" והמעבר דרך מדרגת ה"לא תעשה" אל מדרגת התורה.
וכיצד יוכל בכל זאת אותו אדם הדבק בכל מהותו בעולם המעשה ,להתעלות ולהדבק לעתיד לבא במדרגת
התורה? אם יהפכו מעשיו להיות כלי ולשמש את מדרגת התורה.
זו התקנה שמצאו לעמי הארצות "בהחזיקם ותומכים על כל פנים בעץ החיים" ועל ידי שה"מעשה" שלהם הופך
להיות כלי ,שימוש ,למדרגת תורה ,על ידי שהם הם אותם "אחרים" שנעשית מלאכת אותו תלמיד חכם שזכה ,על
ידם.
זהו התקנה ל"משיא ביתו לתלמיד חכם" שכן אז האשה נעשית כלי לבעלה ,שהרי "אין האשה כוררת ברית אלא
למי שעשאה כלי" ,או באופן ש"עושה פרקמטיא לתלמיד חכם והמהנה תלמיד חכם מנכסיו" שאז עושים הם את
מלאכתם של מי שנאמר עליהם "זכה מלאכתו נעשית על ידי אחרים".
זו צורת ההצטרפות של עמי הארצות למדרגת תלמידי החכמים.
שלושה מדרגות הוזכרו כאן.
העליונה שבכולם זו מדרגת התורה.
תחתיה מדרגת ה"לא תעשה" ,המדרגה הממצעת בין העולם הזה ללעתיד לבא ,שגלויו בעולם הזה הוא השבת.
ומדרגת ה"מעשה" ,הדבקים במדרגה זו כשלעצמה אין להם תקומה באחרית הימים בעולם הבא שכולו גילוי של
תורה קודשא בריך הוא ,ורק מכח כך שמשתמשים הם במעשיהם כדי להצטרף למדרגת תלמידי החכמים ,שהוא
ה"אחר" שעושה את מלאכתו של מי ש"זכה מלאכתו נעשית על ידי אחרים" ,נעשים הם כסא וכלי למדרגת תורתו
של התלמיד חכם ומכח כך יש לו תקומה לעתיד לבא.
מכל מקום ,כשתהא תקומה לעם הארץ לעתיד לבא מכח כך ,לא תהא תקומתו מכח מדרגת התורה עצמה ,אלא
מכח "דרכה של תורה" ,מעין מדרגת "הכשר מצוה" שהוא ככלי למצוה אף שאינו המצוה עצמה ,מדרגתו של "עם
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הארץ" היא מעין מדרגת "ארץ" וכשם שהארץ משמשת למדרך רגליו ומקום קיומו של התלמיד חכם ,כך "עם
הארץ" קיומו ותקומתו לעתיד לבא הם מכח כך שהוא משמש ככלי לקיומו של התלמיד חכם.
וזהו שממשיך הנפש החיים
ובתנא דבי אליהו סדר אליהו רבה פרק ה' "הקיצו ורננו שוכני עפר" מכאן אמר דוד המלך עליו השלום ,יהא חלקי עם
אלו שהם ממיתים את עצמם על דברי תורה כו'" ,הקיצו ורננו שוכני עפר" מכאן אמרו ,כל הנעשה שכן לעפר בחייו
עפרו ננער לתחית המתים וכל שאין נעשה שכן לעפר בחייו אין עפרו ננער לתחית המתים כו' ,אלו בני אדם
שמשכינים עצמם על העפר ללמוד תורה ,הקדוש ברוך הוא מביא עליהם טל ארות של תורה כו' ,ומביאן לחיי עולם
הבא ,שנאמר "כי טל אורות טליך".
מוטל על תלמיד חכם בחייו עבודה ,ליעשות "שכן לעפר".
התלמיד חכם הנמצא למעלה עליו ליעשות "שכן לעפר" בחייו.
עד עכשיו עסקנו בתפקידו של "עם הארץ" הדבוק למטה ,למדרגת "ארץ" ,שעליו להדבק ולצרף את עצמו לתלמיד
חכם על ידי שמשיא ביתו לתלמיד חכם ,עושה פרקמטיא לתלמיד חכם ,ומהנה ת"ח ממעשיו ,ועל ידי זה יזכה
ויתקיים בו "הקיצו ורננו שוכני עפר".
כך מעלה עצמו "עם הארץ" מתתא לעילא ,מצידו.
אבל גם לתלמיד חכם יש תפקיד ,ליעשות "שכן לעפר בחייו" ,גם אצלו זו הדרך שיזכה בה להיות "עפרו ננער
לתחית המתים" ,גם הוא זקוק שיתקיים בו "הקיצו ורננו שוכני עפר" ולשם כך צריך הוא להיות "שוכן עפר" כדי
שיהא "עפרו ננער".
אין מציאות לאדם בבריאה אם ינתק את עצמו מהעפר ,כל סדר הבריאה מתחיל מהמדרגה התחתונה מדרגת
העפר ,אלא שצד הקלקול שלה הוא קיום "עפר אתה ואל עפר תשוב" ,וצד התיקון שלה הוא "נעשה שכן לעפר
בחייו".
על ידי שמשפיל התלמיד חכם את עצמו ליעשות "שכן לעפר בחייו" נעשה הוא "שוכן עפר" ,ואז מתקיים בו
"הקיצו ורננו שוכני עפר".
בדקות ,בזה שנעשה התלמיד חכם "שכן לעפר בחייו" ומצטרף הוא אל עם הארץ ,בזה גופא מתקיימת צורתה
השלימה של הבריאה שמתבטאת בכך שהעליון משפיל עצמו אל התחתון  -דוגמת האב המלמד את בנו ,והרב
המלמד את תלמידו  -ומעלה אותם למעלה.
לא כל הברואים זכו להיות מן העוסקים בתורה ,וכחלק מצורת הבריאה ישנם את אלו אשר מדרגתם כמדרגת
העפר בבריאה ,הלא הם עמי הארצות ,הדבוקים במדרגת העפר ,ועל ידי שעם הארץ עולה להידבק בתלמיד חכם
והתלמיד חכם יורד לעם הארץ ונעשה "שכן לעפר בחייו" ובבחינה מסוימת מתקיים בתלמיד חכם אז "ממית עצמו
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על דברי תורה" בכך שמשפיל הוא את עצמו אל עם הארץ ,מכל מקום מעלה התלמיד חכם בזה את עם הארץ
ומשלים הוא בזה את צורת הבריאה שתתגלה בשלימות לעתיד לבא שיצטרפו עמי הארץ עם תלמידי החכמים.
אילו עמי הארצות לא היו קמים לעתיד לבא ,היה זה חסרון בתכלית הבריאה שתתקיים בעת שיקיצו וירננו שוכני
עפר.
שלימות "הקיצו ורננו שוכני עפר" אינה רק ביחס לשוכני העפר כפשוטו  -המתים ,אלא גם בתפיסת הנפש ,תלמיד
חכם הוא בבחינת "שמיים"" ,האזינו השמים" ,ומצטרף הוא למדרגת "סיני"" ,משה קיבל תורה מסיני" ,ועם הארץ
הוא בבחינת "ארץ" וצירופם גם יחד הוא המקום בו מתאחדים שמים וארץ ,מדרגת תחית המתים" ,הקיצו ורננו
שוכני עפר".
ולזאת קראו ז"ל המקרא "מעות לא יוכל לתקון" על תלמיד חכם הפורש מן התורה ,שח"ו אין לו תקנה עולמית,
הרחמן יתברך שמו יצילנו מזה וכל כיוצא בו.
מקרא זה כבר הוזכר לעיל )סוף פרק כג( וחוזר ונשנה כאן בסיכום הדברים שהפורש מן ה"עולם" הלא הוא התורה
הקדושה ,אין לו קיום עולמית.

