
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"טבע הטוב להיטיב" ו"אין מלך בלא  –ברהם ושרה א

 עם"
אברהם אבינו הוא היהודי הראשון בכך שכל כולו רצון לגילוי אור. 

כי הוא רוצה להאיר, זה החיים שלו, כל  למה אברהם התחיל להאיר?
שלו. להאיר ולעשות טוב הולך יחד, כמו שכתוב "וירא אלהים העצם 

את האור כי טוב". יש להאיר לך לפי המדה שלך, כלי הקיבול שלך 
לקבל, לעשות לך טוב, ויש להאיר אלקות מבלי לחשוב על זולת 

מתוך אמונה שאור אלקי עושה טוב לכולם. אברהם הוא גם  ,מסוים
קר הענין של אברהם אבינו הוא חסד וגם אמונה, "והאמן בהוי'". עי

להאיר אור אלקי, "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם הוי' אל 
עולם". על פי פשט האשל הוא להיטיב לאנשים בגשמיות, לתת 

עיקר הענין של אברהם, מה שהוא רוצה בחיים באמת, אוכל. אבל 
לגלות אלקות בעולם, מתוך  –הוא "ויקרא שם בשם הוי' אל עולם" 

שגילוי אלקות הוא תכלית הטוב לכולם, בלי צורך להתחשב  אמונה
כמו חסידות, "יפוצו  כל כך מה מתאים לכל אחד ואחד בפרט.

זה מה שיביא את הגאולה. אז "קאתי מר" בחסד  –מעינותיך חוצה" 
זה אברהם אבינו. לכן הבעל שם טוב, לו המשיח אמר "יפוצו", הוא  –

 בחינת אברהם אבינו. 
לא נכר שוע . כתוב בחסידות שהבעיה בכך היא ש"כן יש בזה בעיה?

( אומר משיח)בגימטריא  אליהוא בן ברכאלפסוק ש –" לפני דל
לאיוב בסוף ספר איוב. יש בזה דבר טוב ודבר לא טוב. פשט הפסוק 
הוא שאצל הקב"ה אין פרוטקציות, הוא לא לוקח שוחד מאף אחד, 

לדל. אבל אשר לכן אין לעשיר יותר פרוטקציה אצל הקב"ה מ
הדרוש ש"לא נכר שוע לפני דל" הוא שבאמת אין שום הבחנה 

מצד החסד, מצד אברהם אבינו, אין שום הבדל ביניהם. כך מסבירים, 
. כך כתוב בחסידות: מה עיקר בין מדרגה למדרגה, בין גבוה לנמוך

ההבדל בין עולם התהו שנשבר לעולם התיקון? מובא בכתבי 
לו יראה, יראה אחד מפני השני. בלשון האריז"ל שעולם התהו כו

האריז"ל, בעולם התהו כל ספירה יראה מהשגת גבול על ידי השני. 
כלומר, כולם בפרנויה. לכן, מכיון שכל עולם התהו הוא עולם של 

הוא לא יכול להחזיק  –פרנויה אחד מהשני, הוא נשבר ומתמוטט 
א שיש מעמד. מה היא ראשית התיקון? שלא רק שאין פרנויה, אל

רצון להשפיע, כטבע המים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך. מים 
חסד הוא אהבה  –בקבלה הם כל קו ימין, גם חסד וגם חכמה 

וחכמה היא בטול. בדרך כלל חושבים שבטול הוא שכל דבר בטל 
לה', בטל לעליון, אבל כתוב בחסידות שהמשמעות העמוקה לכך 

היא שעיקר ענין  –החסד שרש קו  –שהחכמה היא שרש קו ימין 
הבטול הוא משהו אחר. עבודת הבטול היא עבודה של בטול הגבוה 

זורם, לתוך הנמוך בלי שום שינוי -שהגבוה נמשך, נוזל –מפני הנמוך 
המהות, כמו מים זורמים, עד ש"לא נכר שוע לפני דל". כלומר, 

האהבה והבטול, לא בטול מפני עליון אלא מפני  –פעולת המים 
היא "לא נכר שוע לפני דל".  –, שאיני יותר גבוה מאף אחד תחתון

מבין ארבע המדות של  –לא מדובר בשפלות או הכנעה או ענוה וכו' 
אלא בבטול מלמעלה למטה, ראשית קו ימין. לכאורה  –תיקון היש 

הכי טוב, לכן אברהם אבינו הוא ראשית עולם התיקון, בא על רקע 
 –ני מלוך מלך לבני ישראל המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפ

שבכל אחד "וימלך... וימת" מפרנוית השגת הגבול. עיקר האהבה 
פעמים  אהבה-היא שהגבוה אוהב את הנמוך, וזה גם הבטול. ידוע ש

שהם המשכת  . מה הקשר בין בטול לאהבה?תורהעולה  בטול
 והתאחדות הגבוה עד שלא נכר שוע לפני דל. 

לא היה נשוי לשרה זה לא היה זה טוב? לא מספיק, אם אברהם 
רק אצל אברהם אין התחלקות מדרגות, אין יש. אברהם הוא  –טוב 

 רצון לגילוי מתוך אמונה שגילוי אלקות הוא הכי טוב לכולם. 
ידוע שיש לנו שער בסוד הוי' ליראיו שנקרא "טעם הבריאה", למה 
ה' ברא את העולם, וכתובים שם ארבעה טעמים כלליים כנגד שם 

בגין  - ה; נתאוה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים - י הוי':
 .אין מלך בלא עם - ה; טבע הטוב להיטיב - ו;  דישתומדעון ליה

זה מיסודי החסידות. כתוב כאן בדרושי חיי שרה שאברהם אבינו 
להאיר -רוצה להיטיב –הוא על דרך הטעם של "טבע הטוב להיטיב" 

לכולם. אבל אם יש רק אברהם אבינו, בסוף אין שום מציאות של 
זו לא תכלית הכוונה. צריך  –התחלקות יש, וה' לא רוצה זאת 

להסביר למה, אבל ה' רוצה התחלקות היש, שנעשית דווקא על ידי 
השבירה. השבירה היא כמובן לא תכל'ס, אלא לגמרי אמצעי למה 

שהיחס בין אברהם אבינו לשרה התיקון. כתוב  –שיבוא אחר כך 
אברהם . והשני הטעמים של בריאת העולם שכנגד כמו הוא אמנו 

"אברהם התחיל  –הוא "טבע הטוב להיטיב" -אבינו, שרש נשמתו, הוא
. מה הטוב ומה הבעיה? אותו דבר, ש"לא נכר שוע לפני דל". להאיר"

 –רה אמנו שרה אמנו היא לשון שררה, וכתוב ששרש נשמת ש
הוא הטעם של "אין  –היהודיה הראשונה, ואנחנו בפרשת חיי שרה 

מלך בלא עם". היא אשתו של אברהם, "עזר כנגדו", שרוצה לעזור לו 
"בריש הורמנותא דמלכא", -רבי הלל, כותב ב ומבינה שצריך מלכות.

שה' רוצה לברוא רק כדי להיטיב, אבל באיזה מקום לפני הצמצום 
ופס' שאי אפשר להיטיב בלי מלכות ובלי צמצום וכו'. הוא כביכול 'ת

 –דברים נפרדים  –מי שנותנת לאברהם אבינו להבין שצריך עם 
וצריך מלכות, היא שרה. זה לא באג'נדה הראשונה שלו בכלל, אצלו 
בפני עצמו אין את הטעם של "אין מלך בלא עם". הוא לא מבין למה 

ל ראש אחד גדול. באה צריך מלכות, ממשלה, בחירות? הכל בלבו
שרה ואומרת ש"אין מלך בלא עם" ובכך היא ה"עזר כנגדו" של 

 אברהם אבינו. 
של טעמי הבריאה, נולד יצחק ובו  וה-מתוך שני הטעמים האלה, ה

נכלל "ביצחק" שהוא יעקב. הכל נכלל ביצחק. אם נחזור לטעמי 
הבריאה, מי הם יצחק ויעקב? כנראה שהכל הולך מלמטה למעלה 

יעקב ושרה. כתוב ששרה היא -יצחק-יש אברהם –עמי הבריאה בט
האמא של כל האבות, גם של בעלה, שלכן "כל אשר תאמר אליך 
שרה שמע בֹקלה", "לא זז מחבבה עד שקראה 'אמי'". בטעמי 
הבריאה שרה היא "אין מלך בלא עם"; אברהם אבינו הוא "טבע 

ועבורו ה'  –הוא השכל  –יצחק אבינו הוא שמאל הטוב להיטיב"; 
הוא טעם הבריאה -ברא את העולם "בגין דישמתמודעון ליה", והוא

"יעקב קראו בית", יש לו חוש בדירה, ; הזה, כדי שיכירו את ה' בשכל
הוא הטעם של "נתאוה הקב"ה להיות -הוא –לכן הוא הבחיר שבאבות 

כך אפשר לכוון את כל שער "טעם  לו יתברך דירה בתחתונים".
    הבריאה" לאבות, אבל הכל מתחיל מלמטה, משרה.

 )מוצאי כ' מרחשון ע"ג(            

  )חלק א'(הקדושה  של וד המרירותס
" דךוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאואהבת את ה' אלבפסוק " 

שלוש אהבות, "בכל לבבך", "בכל נפשך", ו"בכל מאודך". בשתי  ישנן
האהבות הראשונות יש הרגשת עצמו, 'יש מי שאוהב', ובאהבה 
העליונה "בכל מאודך" אין הרגשת עצמו כי היא אהבה עצמית 

ממעל ממש"  מה שהנשמה האלקית, שהיא "חלק אלוקלגמרי, 
ביקה במקורה )וכשאתה תופס בחלק מן העצם אתה תופס בכולו(, ד

ושרשה. ולכן, כדי להגיע מהאהבות של "בכל לבבך ובכל נפשך" 
 לאהבה של "בכל מאדך" צריך לדלג דילוג גמור.

 "257 גליון מס' הב"ה שבת פרשת תשע   



הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות, מי שהגיע לאהבות הראשונות 
ושייך לאהבה השלישית, הוא להתמרמר מההרגשה גופא איך 

למבוקשו האמיתי, איך שהרגשת עצמו מפריעה ולא נותנת לו להגיע 
שהיא כמחיצה של ברזל ביני לבין העצמות. העסק תקוע, אני אוהב 
את ה' ופתאום באה המחשבה שלי על עצמי ושמה אותי בבית סהר. 

   זו מרירות של קדושה. – כמו אחד שנמצא בכלא, שמר לו מר
דווקא המרירות מכך גופא שהרגשת עצמי מפריעה להתקשר 

הרחמים למעלה, שיבוא ה' ויקיים את  לעצמות ה' מעוררת את
הפסוק "ומל הוי' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך". כדי להגיע 
לאהבות הראשונות, "בכל לבבך ובכל נפשך", הוא קיים את הפסוק 
"ומלתם את ערלת לבבכם". בחיצוניות יש ערלה, אבל לגבי האהבה 

דנו מה העליונה אין ערלה, צריכים רק פריעה של קרום דק. שוב, מצ
שאפשר לעשות הוא רק להרגיש בכנות את המרירות על כך שאני 

 תקוע בתוך עצמי אף שאני אוהב את ה'. 
נסביר את הנקודה הזאת יותר לעומק. נשאלת השאלה, שהרי עיקר 
עבודת ה' הוא שמחה, "עבדו את הוי' בשמחה", כל החסידות היא 

 איך זה הולך יחד עם מרירות? – שמחה
סביר שעיקר המרירות הוא בעשרת ימי תשובה, שאז הרבי הריי"ץ מ

אדם מרגיש שכל עבודת ה' שלו במשך השנה היתה עם הרגשת 
עצמו, אז לא באמת עבד את ה'. הוא הסביר שמרירות באה עם 

(, שמשפיל עצמו מאד, שכל משפלותבגימטריא  מרירותשפלות )
לחטא  –עם כל המדרגות שהוא השיג  –עבודתו במשך השנה 

לו. אז הוא משפיל את עצמו מאד ובא למרירות אמיתית, תחשב 
ודווקא בזכות זה הוא יכול להגיע להתקשרות עצמית ביום כיפור, 

 ובסוכות כבר יש שמחה גלויה. מה היחס בין הדברים? 
כל התניא מתחיל בשאלה איך אדם יכול להיות גם שמח וגם עצוב 

בפרק א נגמר ביחד, ומה שהוא מתחיל  –לא עצוב אלא במרירות  –
ידע  דלאהמושרש ברישא  לד-אבסוף פרק לד )בסוד השם הקדוש 

ולא אתידע, ששם כח העצם לשאת הפכים כו'(, שם הוא מביא את 
מאמר הזהר שהמצב האידיאלי, המצב המושלם בעבודת ה', הוא 
"בכיה תקיעא בלבאי מסטרא דא וחדוה תקיעא בלבאי מסטרא דא", 

ד אחד של הלב ושמח בצד אחר של בעת ובעונה אחת הוא בוכה בצ
הלב. זה המצב השלם של היהודי, כי יהודי באמת קשור לה' 
והתכונה הכי עצמית של ה' היא שהוא נושא הפכים. נשיאת הפכים 

שהוא שמח  –היא פרדוקס, וגם היהודי הוא מציאות של פרדוקס 
 ובוכה בו זמנית. 

מפרק א עד פרק  –עיקר הלב, הבשר, של התניא הוא הענין הזה 
לד. בסוף יוצא שמה שהבינוני אסור בנפש הבהמית גורם לבכיה, 

מצוה לשון  –אבל מה שהוא משתחרר כל פעם שעושה מצוה 
אפשר בכל רגע להשתחרר, להגיע גורם לשמחה.  –צוותא, חיבור לה' 

ולכן יש שמחה  –שהבן יוצא מהמאסר ומגיע לאביו  –לצוותא עם ה' 
היא "שמחו צדיקים בהוי'", שמחה בה' ולא בה' כל פעם. השמחה 

 שמחה אחרת, שמחה שאני מתקשר לה' על ידי התורה והמצוות שלו.
יותר גבוה  –שבנפש  יחידה, שהיא ביטוי המרירות, היא מצד הבכיהה

שבנפש. המצב התמידי הוא  חיה, שהיא מצד החדוהמהשמחה, ה
וי של "כי "עבדו את הוי' בשמחה", אבל המרירות, הבכיה, היא ביט

בזמן הגלות אנחנו "חולת אהבה" מצד  –חולת אהבה אני" 
ההשתוקקות לגאולה, מצד הזיקה העצמית שלנו לגאולה, שמצד 

יכול להניח  –היחידה שבנפש. בתוך הגלות אני שמח בכל מצוה 
אבל תכל'ס אני בגלות, שכינתא בגלותא, ויהודי  –תפלין וכיו"ב 

מה יותר, יהודי יותר גלות. בוכה על מה שהשכינה נמצאת אתו ב
שמח במצוות או יותר בוכה על כך שעדיין בגלות? צריך גם את זה 

 וגם את זה, אבל יש משהו יותר עצמי, גילוי היחידה, בתוך הבכיה. 
כאשר נצא מהגלות גם הבכיה תהפוך להיות שמחה עצומה, 
ה"חולת אהבה" יהפוך להיות "אהבה בתענוגים" כשנצא מהגלות, 

מתחלת שיר השירים הוא  כב-ד עם הדוד שלנו. הפסוק הכשנתייח
"סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני", והפסוק 

מסוף שיר השירים הוא "מה יפית ומה נעמת אהבה  כב-ה
שיר השירים. כתוב שאפילו כשנגיע של בתענוגים", פסוק השיא 

יש  –מרירות לשיא הזה עדיין נתגעגע לגעגועים של הגלות, דווקא ל
משהו במרירות שמבטא יותר מהכל את הקשר העצמי שלי לה', 
"אהבה שאינה תלויה בדבר כלל וכלל", את ה"יחידה ליחידך". כל 

הלשונות של "חבוקה ודבוקה בך, טוענת עולך, יחידה ליחדך" וכו' הן 
 ו("חשון ע ')ז                    חלק מביטוי עצם הקשר שלנו לה' בגלות.

                             

 
 ובים השניים מן האחדט

הניגון המפורסם את פעם ישבו החסידים ביחד בהתוועדות, וניגנו 
 –נקרא ר' לויק שניאורסון על שמו  –של רבי לוי יצחק מברדיטשוב 

אז הכל טוב. כששרו ניגון זה  –הכל אתה  –הדודל'ה. הכל דו 
דעו שבמלה "דו" )אתה,  –החסידים פנה ר' לויק לנוכחים ואמר להם 

שזה "עצמות", ובודאי כך יגיד כל חסיד בדור האחרון(, יחד עם זה 
על "עצמות", זה גם לשון שנים )על דרך "טב למיתב טן דו שהולך 

מלמיתב ארמלו"(, והשנים הם השכינה וכנסת ישראל יחד. כשאני 
אני מתכוון לשכינה  –, ומעלה ומטה, ותמיד זה "דו" וחרפונה לכל 

וכנס"י )חוץ מזה שהפנימיות ודאי על עצמות ה'(, וצריך בכל מקום 
נס"י, שזה "טובים השנים מן האחד לראות את הזיווג של השכינה וכ

חם אם ישכבו שנים והאחד[" שיש שם חמימות והולדה )"-]מהעצמות
  להם"(.

בשביל צדיק שהוא חי, לומר כזה ווארט יש תחושה שהוא שם, 
שהוא צריך להיות בנקודת ציון, ביסוד הנוקבא, בתוך הרחם של 

שזה  –המלכות. ש"דו" זה מלשון "טב למיתב טן דו" בלשון חז"ל 
 שנים שנשואים יחד, שזה השכינה וכנס"י. 

יצחק יש גם ווארט פשוט שלו שהיה אומר, ובודאי הרבה -לרבי לוי
אמרו זאת ואומרים זאת, וקשור לארץ ישראל: הוא דבר על הכתל 

הכתל מסמל את המערבי, שלא זכה להיות בו, והיה רגיל לומר ש
הוא הסימן  – כנסת ישראל, והוא נצחי כשם שכנסת ישראל נצחית

יש  מלכותבמלה  של הנצחיות של עם ישראל, ולא יפול אף פעם.
, ג תמוז) חי לעד וקים לנצחעולה  – ומלא  – כותל .מ-כותלאותיות 

ימי מתן תורה  מזה תיקון המלכות, בתורה זה  מכידוע(. בתוספת 
ימי יצירת הולד, צריך לשם גילוי המלכות  מיש  – מאבל יש הרבה 

ימי יצירת ולד שיתגלה מתוך הכותל )ש"הנה זה עומד  מתוספת 
 אחר כתלנו" וצריך משם להוליד את השכינה(.   
  ז("אב ס-ב מנחם")כ                                                         

 
להי השמים אשר לקחני -בדברי אברהם לעבדו הוא אומר "הוי' א

ולקחת אשה לבני משם". רש"י  מבית אבי... הוא ישלח מלאכו לפניך
להי השמים" )בלי הסיום -מדייק כי כאן אברהם קורא לה' רק "הוי' א

 כשלקחני"ואלהי הארץ", בו פתח אברהם את השבעת עבדו( כי "
 באי היו שלא ',הארץ להי-א' ולא 'השמים להי-א' היה אבי מבית
 ". בארץ רגיל היה לא ושמו בו מכירים עולם

להי השמים" נוגע גם לעצם -יש להוסיף ולומר כי התואר "הוי' א
השליחות של "ולקחת אשה לבני משם": בכך הדגיש אברהם לעבד 
ששידוכו של יצחק יהיה דווקא 'שידוך מן השמים' )ולא 'שידוך מן 
הארץ', הבא בדרך הטבע( רמז לו שיצפה לנסים ולנפלאות ואף נתן 

כל שידוך הוא זר במציאת רבקה. מקום ל'ניחוש' השמימי של אליע
בהשגחה פרטית, אך יש סוג השגחה פרטית המתגלה לבני אדם 

להי השמים", בגילוי אלקות שאינו מוכר לבריות, ולעומתו יש -מ"א
להי הארץ", בגילוי אלקות מוכר -סוג השגחה פרטית המתגלה מ"א

להי -ו'טבעי'. בשידוכו של יצחק ניכר היה לעין כל כי "מהוי' ]א
השידוך השמימי והשלם של יצחק ורבקה כולל  שמים[ יצא הדבר".ה

את כל שידוכי האבות והאמהות שהעמידו את בית ישראל, זרע 
לזרעך אתן את " – כרמוז בכך ששבועת ה' בפסוקהקדש של אברהם, 

אברהם יצחק יעקב שרה רבקה רחל לאה  עולה בדיוק – "הארץ הזאת
 ט חשון תשע"ד(")י                                               !בלהה זלפה
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