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תזריע תרל"א

המשכת החיות ממקור החיים הרוחני לעולם הגשמי

פ' תזריע מצורע שבת ור"ח אייר. במדרש אחור וקדם ב"ה 
צרתני, זכה נוחל ב' עולמות כו', פירוש שממשיך נחל 
וחיבור משורש החיות אל ההסתר וההעלם שיש בעולם הזה, 
כי מה שבח שנוחל עולם הזה? אך מה שמחבר עולם הזה אל 
עולם העליון כנ"ל, ואיתא "כל ישראל יש להם חלק לעולם 
חלק  בהם  יש  מעשיהם  כל  הזה  בעולם  גם  פירוש  הבא", 
וזה היה מכוון  פנימיות מאור הצפון שנגנז במעשה גשמיי, 
בריאת האדם בעולם הזה כדי לתקן כל הבריאה לברר שהכל 

מחיות השם יתברך.

שכתוב "אחור וקדם", אחרון למעשה וראשון במחשבה, וזהו 
כי אדם השלם שכל מעשיו במחשבה ודביקות בשורש 
שהוא  בסוף  נברא  ולכך  הבריאה,  כל  מזכה  הוא  החיים 
וקליפה,  הסתר  עמו  בא  כשנברא  מיד  ולכך  הכל,  השלמת 
וביום השמיני ימול, על ידי שמבטל כל הז' מדות בלתי לה' 
לבדו על ידי זה מתדבק בעולם העליון שלמעלה מן הטבע, 
השמיני  וביום  שכתוב  וזהו  הקליפות,  כל  נכרתים  ידי  ועל 
ימול, וכבר כתבנו במקום אחר כי עולם הזה ועולם הבא ב' 
העלמות שיש העלם מצד שלמעלה מן ההשגה והוא עולם 
הבא, ויש העלם מצד הסתר וקליפה וזהו עולם הזה, וכפי מה 
ששומרין הפנימיות בעולם הזה זוכין להתדבק בעולם הבא 

כמו שכתבתי במקום אחר. 

כי מכוון הבריאה שהאדם וזהו  וקדם צרתני  שכתוב אחור 
יתקן ויחבר כל התחתונים עד שורש חי החיים, וכתיב 

שער החצר הפנימית הפונה קדים כו' ביום השבת כו' החודש 
יפתח, כי בו נסתר חיות הפנימיות שבכל דבר, והוא בחינת 
אחור וקדם, שעל ידי המשכת בחי' השבת תוך ימי המעשה, 
על ידי זה הוא דבוק בבחינת קדם שהוא שער הנמשך מעולם 
זה  נפתח  חודש  וראש  ובשבת  מהטבע,  שלמעלה  העליון 

כנ"ל.

שאיתא במדרש כי המילה אחר שבת שעבר על הילד, וזהו 
כי על ידי בחינת שבת מתגלה חיות הפנימיות שיש בכל 
הנבראים, ועל ידי זה יכול לצאת מהמסגר ולהסיר החיצוניות 
המסתיר נקודה הפנימית. והוא על ידי בחינת הביטול להיות 
בטל לפנימיות החיות, ועל ידי זה נהפך איסור להיות היתר, 
וזהו  הנעלם,  אור  בחינת  יש  עצמו  בהסתר  שגם  ומתגלה 

שכתוב וביום השמיני ימול כנ"ל. 

מו"ר זצלה"ה אמר על המדרש "אשא דעי למרחוק ואא"ז 
וירא כו' המקום מרחוק כו'", שהיה נסתר ממנו  כו' 
רק  זה, שראה שהיה  על  נתן שבח  בנסיון  כך שעמד  ואחר 
לטובה כדי לגלות הקדושה גם בתוך הריחוק כו', וזכה על ידי 
זה להיות נקודה טמונה בכל איש ישראל שישאר תמיד, ועל 
זה מברכין מגן אברהם ע"ש, וזהו שכתוב אחור וקדם צרתני 
הקדומה  ממחשבה  קדם  בחינת  למצוא  האדם  בכח  שיהיה 
על ידי בחינת הריחוק בעולם הזה שהוא בחינת אחור כנ"ל.

ב'  נוחל  זכה  ה(,  קלט,  )תהילים  ִני  ַצְרתָּ ָוֶקֶדם  ָאחוֹר  במדרש  אייר.  ור"ח  שבת  מצורע  תזריע  פ'  ב"ה 

עולמות כו', ז"ל המדרש אמר רבי יוחנן אם זכה אדם נוחל שני עולמות, הזה והבא, הד"א אחור וקדם צרתני, 

פירוש שממשיך נחל וחיבור משורש החיות אל ההסתר וההעלם שיש בעולם הזה, ממשיך את האור 

שלמעלה מהעולם - לתוך העולם.

ידוע מאמרו של הבעש"ט על המשנה באבות )פ"ה מי"ט( מה בין תלמידיו של אברהם לתלמידיו של בלעם הרשע, 

ואוצרותיהם  יש  ונוחלין לעולם הבא שנאמר להנחיל אוהבי  תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה 

אמלא, ותלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנום ויורדים לבאר שחת, והקושיא פשוטה, מה היא השוואה זו 

מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע עד שנצטרך לפרש ולומר מה בין זה לזה, עוד 

להמשיך חיות 
מנחל עליון 
לעולם הזה
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קושיא מה הוא זה שתלמידיו של אברהם אבינו שאוכלין בעולם הזה, והתי' הוא שתלמידיו של אברהם אבינו 

יש בהם מעלה יתירה ונכבדה, שאפילו בעניינים שעושים בעולם הזה הם נוחלים על ידיהם שכר לעולם הבא, 

מכיון שתלמידיו של אברהם אבינו עושים גם את חפציהם הגשמיים לעבודת ה', וכן תלמידיו של בלעם הרשע 

לא רק מהרשעות שלהם נוחלים גיהנום, אלא אפילו מהדעת וההשגות שלהם נוחלין גיהנום וכבלעם שהיה 

יודע דעת עליון, ומהא גופא ירש גיהנום, עכ"פ חזינן מזה שענינם של תלמידי אברהם אבינו הם ענין זה של 

ה'נחל', שאדם העושה זאת ממשיך את שורש החיות לעולם הזה.

כי מה שבח שנוחל עולם הזה? אך השבח הוא מה שמחבר עולם הזה אל עולם העליון כנ"ל, ויש לדקדק 

שבתחילה אומר ש"ממשיך נחל וחיבור משורש החיות אל ההסתר" כו' שזהו בחינת אברהם שממשיך מלמעלה 

למטה, דהיינו שממשיך חיות העליון לחיות התחתון, ומצד שני מזכיר גם את בחינת יצחק שהיא בבחי' אור 

חוזר מלמטה למעלה "שמחבר עולם הזה אל עולם העליון" שזו היא מידת הגבורה, כידוע שזה החילוק בין 

מידתו של אברהם שהיא חסד למידתו של יצחק שהיא גבורה, ולכן עבודתו של אברהם היתה בחינת חפירת 

הבארות שהיא המשכת מים מלמעלה למטה, וזה החילוק בין תורה לתפילה, שתורה היא בבחינת הכתוב "מן 

השמים דברתי עמכם", המשכה מלמעלה למטה, ועבודת התפילה היא כמו שכתוב "לדוד אליך נפשי אשא", 

מלמטה למעלה.

ואיתא "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא", פירוש גם בעולם הזה, כל מעשיהם יש בהם חלק 

פנימיות מאור הצפון שנגנז במעשה גשמיי, המשנה מודיעה לכל יהודי את הכוח העצום שיש לו, שאפילו 

התענוג של עולם הזה, ולא רק בצדיק שמקשר את העולם התחתון לעליון על ידי 'בכל דרכיך דעהו', אלא 

כל יהודי יש לו כח לקשר את העולם הזה לעולם הבא, כי היהודי בעצמותו יש לו חלק אלוק ממעל המתלבש 

בכל מעשה שעושה, ולכן אפילו המעשה יש לו חלק הפנימי מאור הצפון שנגנז במעשה הגשמי, כי כל פועל 

ה' למענהו והיינו למען ה-ו', דהיינו שנייחד בו קוב"ה ושכינתיה, כי בכוונה שאנו מכוונים בכל מעשה גשמי 

"קוב"ה"  יחוד  נעשה  ובכך  לתוך המעשה הגשמי,  אנו ממשיכים את חלק האלוק ממעל  ולעבודתו  להשי"ת 

שלמעלה מהעולם "ושכינתו" השוכנת בכל מעשה גשמי, וכח זה יש לכל יהודי, מפני שהכח הפנימי של היהודי 

מתקשר עם הכח הפנימי שיש במעשה הגשמי, וזה המכוון בתיבות הפסוק "בכל דרכיך דעהו", שבכל מעשיך 

תהיה מקושר עם הדעת של הרבש"ע וממילא תעשה יחוד קוב"ה ושכינתיה.

וזה היה מכוון בריאת האדם בעולם הזה, שמצד אחד זה נראה כירידה גדולה שיורד מעולם הרוחני לעולם 

הזה שמסתיר ומעלים על אורו ית', והוא עולם התחתון שאין תחתון יותר ממנו, ומצד שני ידועה שהנשמה 

אינה צריכה תיקון וכל ירידתה היא להעלות את העולם, דהיינו הגוף, הנפש הבהמית וחלקה בעולם שיש לכל 

אחד ואחד, כדי לתקן כל הבריאה לברר שהכל מחיות השם יתברך.

לישראל יש חלק 
בעוה"ב אפילו 
בעוה"ז



|  ה

 שפת אמת המבואר פר' תזריע

אדם  בזוה"ק שאע"פ שאמנם  כדאיתא  במחשבה,  וראשון  למעשה  אחרון  וקדם",  "אחור  וזהו שכתוב 

אדם שיש בו 'שלימות' הוא  הראשון היה אחרון למעשה בראשית - היה ראשון במחשבה, כי אדם השלם 

אדם כזה שאין בו מלחמה בין הגוף לנשמה, וממילא יש בו שלום ושלימות, משא"כ במי שהגוף והנשמה שלו 

נלחמים זה בזה, היפך השלום מל' שלימות, שכל מעשיו במחשבה ודביקות בשורש החיים הוא מזכה כל 

הבריאה, הן בגלל שכולל את כל הבריאה והן בגלל שהוא אחרון למעשה וראשון למחשבה וממילא כשהוא 

מקשר את המחשבה והמעשה הוא גורם עליה לכל הנבראים, ולכך נברא בסוף שהוא השלמת הכל, כי 

כשמגביהים חפץ אוחזים אותו בחלקו התחתון.

ולכך מיד כשנברא בא עמו הסתר וקליפה, וכן במעשה בראשית מצינו שמיד כשנברא התגבר עליו הנחש 

ִיּמוֹל", על  ִמיִני  הקדמוני, וכן בגוף האדם נברא עמו מיד הקליפה ובאמת שני הדברים חד הם, "ּוַבּיוֹם ַהשְּׁ

ידי שמבטל כל הז' מדות בלתי לה' לבדו, שזה עבודתינו ג"כ בימי הספירה )שחל ע"פ רוב בפרשת שמיני(, 

ידי שמשתמשים בהם  לה' לבדו, על  ואין הכוונה לבטלם שלא להשתמש בהם כלל, אלא לבטלם לשורשם 

רק לעבודת ה', על ידי זה מתדבק בעולם העליון שלמעלה מן הטבע, שזה מספר השמיני הרומז תמיד 

על בחינת למעלה מז' ימי הבנין – שבעת ימי בראשית ]כמו' במהר"ל בכמה מקומות[, ועל ידי נכרתים כל 

הקליפות שהם הערלה.

ִמיִני ִיּמוֹל", שהכוונה לא רק למילה גשמית, אלא גם למילה רוחנית שהיא "ומלתם  וזהו שכתוב "ּוַבּיוֹם ַהשְּׁ

את ערלת לבבכם", וכבר כתבנו במקום אחר כי עולם הזה ועולם הבא ב' העלמות, שיש העלם מצד 

שהיא העלמה שבאה מכוח הידיעה שאחר ההשגה, וכמו שאמר  שלמעלה מן ההשגה והוא עולם הבא, 

הבעל שם טוב הק' שאחר כל ההשגות שלי "איך בין א נער און איך גלייב", ויש העלם מצד הסתר וקליפה 

את  שסותר  באופן  המעשה  לעשות  שלא  הזה  בעולם  הפנימיות  ששומרין  מה  וכפי  הזה,  עולם  וזהו 

הפנימיות שבו, זוכין להתדבק בעולם הבא כמו שכתבתי במקום אחר. וז"ל פסח תרל"ז דכתיב מן המצר 

קראתי ה' זה יציאת מצרים, ענני במרחב זה קריעת ים סוף, על פי שכתבתי במ"א כי יש ב' מיני הסתרות בחי' 

מן העולם ועד העולם, פירוש שיש העלם והסתר על ידי חשכות הגשמיות והסט"א ויש הסתר והעולם בעומק 

על ידי שהוא למעלה מן ההשגה, ועל ידי עולם הראשון )דהיינו שעוברים על ידי ההסתרה וההעלמות של עולם הזה 

ונלחמים בהם ומנצחים( משיגים עולם השני שנקרא עולם הבא עכ"ל. 

וזהו שכתוב "אחור וקדם צרתני", כי מכוון הבריאה שהאדם יתקן ויחבר כל התחתונים עד שורש חי 

החיים, דהיינו שהאדם יש בו גוף שאיבריו וגידיו וכל פרטי בריאתו הוא כנגד כל הברואים שבעולם התחתון, 

ַער  ויש בו נשמה שכנגד כל מה שבעולם העליון ולכן יש בו כח לקשר כל העולמות, וכתיב )יחזקאל מו, א( שַׁ

ֵתַח,  ִיפָּ ַהחֶֹדׁש  ּוְביוֹם  ֵתַח  ִיפָּ ת  בָּ ּוְביוֹם ַהשַּׁ ה  ֲעשֶׂ ְיֵמי ַהמַּ ת  שֶׁ ִיְהֶיה ָסגּור שֵׁ כו'  ַהּפֶֹנה ָקִדים  ִניִמית  ַהפְּ ֶהָחֵצר 

כי בו נסתר חיות הפנימיות שבכל דבר, והוא בחינת אחור וקדם, שעל ידי המשכת בחינת השבת 

תוך ימי המעשה, על ידי זה הוא דבוק בבחינת קדם שהוא שער הנמשך מעולם העליון שלמעלה 

אדם השלם הוא 
מי שמשלים בין 

הגוף לנשמה שלו 
כי מעשי הגוף 

מקושרים לנשמה

עבודתינו לבטל 
הגוף והקליפות 

לנשמה

עולם 'הבא' 
הוא הבא מכח 

התקשרות 
החיצוניות 
לפנימיות 
שלמעלה 
מההשגה

אדם יכול 
להמשיך את כל 

הבריאה לעליונים
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מהטבע, שמטעם זה ברא הקב"ה את ימות החול לפני ש"ק כדי שעל ידי הש"ק יעלה גם את ימות החול, כלומר 

לבחי' השמיני שהיא  נמשך  יוצא שהשביעי  לימות החול שאחריה,  אורה של השבת  את  ידי שממשיכין  על 

למעלה מהטבע )עי' מהר"ל(, וממילא אפשר לשוב ולהמשיך אור נפלא זה לתוך העולם, ובשבת וראש חודש 

נפתח זה כנ"ל.

שנכנס  למלך  משל  אמר,  לוי  רבי  בשם  דסכניון  יהושע  רבי  וז"ל  י"ב(  אמור  )תנחומא  במדרש  שאיתא  וזהו 

למדינה וגזר ואמר כל אכסנין שיש כאן לא יראו פני עד שיראו פני המטרוניתא תחילה, כך אמר הקב"ה לא 

תביאו לפני קרבן עד שתעבור לפניו שבת, שאין שבעת ימים בלא שבת ואין מילה בלא שבת, הד"א ומיום 

חיות  בחינת שבת מתגלה  ידי  על  כי  הילד,  על  כי המילה אחר שבת שעבר  ירצה,  והלאה  השמיני 

הפנימיות שיש בכל הנבראים, ועל ידי זה יכול לצאת מהמסגר ולהסיר החיצוניות המסתיר נקודה 

הפנימית. כשיהודי מכניס את נפשו )"לייגט זיך אריין"( בנקודת שבת והוא כולו לה' והוא רוצה להמשיך הרגש 

זה של החיות הפנימית בשבת, אזי מכח החיות הפנימית אשר מצד השבת עצמו שמביאה לגילוי החיות שיש 

מצד עצמו בכל הנבראים, מתגלה נקודת החיות הפנימית שבו.

והוא על ידי בחינת הביטול להיות בטל לפנימיות החיות, ועל ידי זה נהפך איסור להיות היתר, דהנה 

ידוע שכל עניני עולם הזה יש בהם חיות מקלי' נוגה, ואם משתמשים בעניני ההיתר לשם תאווה ולא לשם שמים 

– החיות שבהם יורד בשעת מעשה לג' קליפות הטמאות )עד שיעלוהו משם על פי הדרכים המבוארים בסה"ק(, ומצד 

שני אם מכניסים את הנקודת הפנימית לקדושה בטלה גם הקליפת נוגה לשורשה, ונהפך איסור להיות היתר, 

ִמיִני ִיּמוֹל, כנ"ל,  ומתגלה שגם בהסתר עצמו יש בחינת אור הנעלם, וזהו שכתוב )ויקרא יב, ג( ּוַבּיוֹם ַהשְּׁ

נמצא שאור זה שיש לתינוק אחר שיש לו ערלה ומצוות מילה גדול יותר מאשר האור שהיה לו לולי הערלה.

ן ֶצֶדק כו', )בראשית כב,  א ֵדִעי ְלֵמָרחוֹק ְוְלפֲֹעִלי ֶאתֶּ ואא"ז מו"ר זצלה"ה אמר על המדרש )איוב לו, ג( ֶאשָּׂ

קוֹם ֵמָרחֹק כו', שהיה נסתר ממנו וז"ל המדרש )איכה רבה פ"ה פ"א(, מרחוק ר' פנחס אומר  טז( ַויְַּרא ֶאת ַהמָּ

הבטה מרחוק שנאמר )תהלים פ'( הבט משמים וראה וראייה מקרוב שנאמר )בראשית ל"ב( וירא כי לא יכול לו 

ויגע בכף יריכו עכ"ל, ואחר כך שעמד בנסיון נתן שבח על זה, שראה שהיה רק לטובה כדי לגלות 

הקדושה גם בתוך הריחוק כו', וזכה על ידי זה להיות נקודה טמונה בכל איש ישראל שישאר תמיד, 

ועל זה מברכין "מגן אברהם" ע"ש   . 

ראה גם מה שמובא בליקוטי הרי"ם )פר' לך לך( וז"ל, ואעשך לגוי גדול וגו', זה שאומרים אלקי אברהם כו' בך חותמים מגן אברהם,   ]  

פירוש הברכה מגן אברהם שלא מצינו ברכה על נס שעבר רק על הנוהג תמיד, אולם השם יתברך הבטיח לאברהם אבינו ע"ה כי 

ישאיר מאתו נקודה בפנימיות ישראל בניו, ואת הנקודה הזאת לא יקלקל אדם לעולם, ועל הנקודה הזאת השי"ת מגן תמיד, וזהו מגן 

אברהם. ומה שכתב בך חותמין, כי מדתו של אברהם אבינו ע"ה היתה חסד ואהבה, ומדה זו קרובה יותר אל האדם שיוכל לדבוק על 

ידה בהשם יתברך והיתה זאת הבטחה, בך חותמין שמדתו תמיד תשאר בלב ישראל כנ"ל. 

וראה עוד שם לפרשת תזריע: אשא גו' במדרש אחור וקדם וכו', אשא דעי כו' למרחוק משבחין לשמו של אברהם אבינו וירא כו' 

מרחוק עיי"ש. כ' בזוה"ק שביום ג' ראה את המקום מרחוק ממנו עי"ש, והיה זה נסיון עצום שהולך לשחוט בנו יחידו בציווי השם 

ע"י שבת מתגלה 
החיות הרוחנית 
שבנבראים

העלאת הגשמיות 
על ידי ביטול 
לרוחניות

עבודתו של 
אברהם לגלות 
את ההסתר
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ִני, שיהיה בכח האדם למצוא בחינת קדם ממחשבה הקדומה על ידי  וזהו שכתוב ָאחוֹר ָוֶקֶדם ַצְרתָּ

בחינת הריחוק בעולם הזה שהוא בחינת אחור כנ"ל, כלומר על ידי שאברהם אבינו שכולל בתוכו את כל 

ישראל, עמד בנסיון זה של הסתר פנים, הוא הכניס כח זה בכל איש ישראל, שיעמוד אפילו בנסיון של הסתר 

מפניו ית' וידע שהקב"ה אינו שוכח ממנו ואינו עוזב אותו אף פעם.

יתברך, שהיה ראוי להיות לו קרבות ה' ביתר שאת, והיה מקום לפקפק, כמו שאמר לו השטן שמעתי השה לעולה ולא יצחק, עם כל 

זה נתחזק לעשות רצון השם יתברך גם שהוא מרוחק, וזה עיקר הנסיון להעלים אותו יתברך, ופעל בזה לדורי דורות, שגם שיהיה 

באמת מרוחקים עם כל זה ישאר פנימיות האהבה מהשם יתברך לישראל וממילא יהיה גם בלב ישראל, שהפנימיות ישאר באהבת 

השם יתברך רק מוסתר, וזה שאמר השם יתברך לאברהם אבינו אנכי מגן לך, שיש נקודה בלב כל איש מישראל, שהשם יתברך הוא 

מגן שלא יאבד אותה, ומזה הוא אעפ"י שחטא ישראל הוא, ועל זה אנו מברכים להשם יתברך מגן אברהם, ואחר גמר הנסיון נתן שבח 

להקב"ה על הריחוק שהיה לו, שאז הבין הכל למה בא, וזה שאמר משבחין לשמו כו' על וירא כו' מרחוק, שגם אנו בכל הדורות נותנין 

שבח על זה עכ"ל מספר הזכות.
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תזריע תרל"א

הגאוה היא השפלות בעצמה

ולמה ברש"י  כו'.  עצמו  שישפיל  ואזוב  שנתגאה  ארז  עץ 
שחטא  מה  על  הוראה  שזה  הכפרה  אצל  ארז  עץ 
וקלקל, אך כי השפלות צריך להיות על ידי זה עצמו שנתגאה 
לו  ונדמה  כשנתגאה  שהוא,  מה  שיהיה  אף  לידע  שצריך 
כל  כי  ממש.  כתולעת  שפל  הוא  הרי  להתגאות,  לו  שיש 
הרצון מהשם יתברך להגיע לזה, לידע כי הכל ממנו יתברך, 
וכשחסר זה הכל הבל, ואא"ז מו"ר זצלה"ה אמר בשם הרב 
ומשפיל  "מגביה שפלים  ז"ל מפרשיסחא על מה שאומרים 
להגביהם,  כדי  משפיל  למה  השפל  שמגביה  מאחר  גאים", 
אך שמגביה שפלים שישאר שפל אף שהוא מוגבה, וזה מי 
שבאמת אף שיגביה אותו ידע כי הוא ממנו יתברך, הרי הוא 
מוגבה בידיעתו זאת, וכן כתיב אל יתהלל כו' כי אם בזאת כו', 
וכן משפיל גאים כי על ידי הגיאות הרי הוא שפל, כי נכרת 

איתא  וכן  כו'.  לדור  יכולין  והוא  אני  שאין  החיות  משורש 
שהכל  שיודע  מי  וכן  כו'.  זעיר  הוא  רב  דהוא  מאן  בזוה"ק 
מהשם יתברך ודבוק בשורש החיות הרי הוא רב, כי בודאי 

אין המכוון להיות אדם עניו על ידי דמיון שקר.

"עניו מאוד", אף כי  מה שכתוב במשה רבינו עליו השלום 
ידי  על  אך  ישראל,  כל  הוא הדעת של  כי  ידע  שבוודאי 
שיודע היטב כי הכל מחיות השם יתברך, אם כן אף שבוודאי 
והוא הרצון, מכל  נקודה מן האדם בעצמו,  יש בכל עבודה 
בעבודתו  יש  כמה  לידע  כלל  לאדם  מזה  ניכר  אין  מקום 
יוכל להתגאות במה  ואיך  יתברך,  ורק הכל מהשם  מעצמו, 
באמת,  שפל  שהוא  הסימן  הוא  עצמו  והגיאות  שלו,  שאינו 

וזהו הרמז בעץ ארז ואזוב כנ"ל.

האילנות,  מכל  גבוה  הוא  וארז  וז"ל  כו',  עצמו  שישפיל  ואזוב  שנתגאה  ארז  עץ  ב(  יט  )במדבר  ברש"י 

ואזוב נמוך מכולם סימן שהגבוה שנתגאה וחטא ישפיל את עצמו כאזוב ותולעת ויתכפר לו. ולמה עץ ארז 

אצל הכפרה שזה הוראה על מה שחטא וקלקל, וקשה מה השייכות של עץ ארז לכאן, אך כי השפלות 

צריך להיות על ידי זה עצמו שנתגאה שצריך לידע אף שיהיה מה שהוא, כלומר בשעה שאדם עושה 

חשבון מאין בא ולאין הוא הולך, מה הם מעשיו, אז הוא מתבונן איך יתכן שאדם כמוני יתגאה, ומבין שעצם 

הגיאות היא חטא לכשעצמו, כי איך יתכן שאדם שמקבל כל רגע חיות מהקב"ה יחשוב את עצמו למציאות 

עצמית בכלל, שבזה מרחיק את עצמו מהקב"ה את הקב"ה ממנו כמו שאמרו חז"ל שאין הקב"ה והוא יכולין 

לדור בכפיפה אחת, "אף שיהיה מה שהוא" גם אם יש לו באמת איזו מעלה, כשנתגאה ונדמה לו שיש לו 

להתגאות. שזה אינו יותר מדמיון שהרי "מי הקדימני ואשלם", כל מה שעושה אדם להקב"ה הרי זה כאפס 

וכאין ממש לגבי החסדים שגמל לו הקב"ה, הרי הוא שפל כתולעת ממש.

כי כל הרצון מהשם יתברך להגיע לזה, לידע כי הכל ממנו יתברך, כל פועל ה' למענהו – לכבודו, כדי 

לידע שכל העולם אינו יותר מ"לבוש", ובפנימיותו הכל הוא כבוד ה' יתברך, וזה תכלית כל הבריאה להתבטל 

להשם יתברך, לאשתמודע ליה – שידעו ממנו, וכשחסר זה הכל הבל, וכשיש ידיעה זו אז הכל לכבודו גם 

דברים גשמיים. ואפשר שעל כן דווקא בספר קהלת שעוסק כולו בעניני עולם הזה ואומר "הכל הבלים", אך 

מסיים "סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם", לידע שה"סוף דבר" שעל ידו 

מרימים את כל הבריאה שבאמת הוא ש"הכל הבל" הוא על ידי ש"את האלקים ירא ואת מצותיו שמור", שאז 

באמת הבריאה אינו הבל, מפני שיש בה גילוי כבוד שמים.

תכלית הבריאה 
הוא שידעו שהכל 
מהשם יתברך 
ואין שום דבר 
חוץ ממנו
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ואא"ז מו"ר זצלה"ה אמר בשם הרב ז"ל מפרשיסחא על מה שאומרים בברכות שאחר ק"ש של שחרית, 

"מגביה שפלים ומשפיל גאים", מאחר שמגביה השפל למה משפיל כדי להגביהם, מקשה כיון שמגביה 

שפלים  שמגביה  אך  הגאה,  משפיל  באמת  למה  אז  שפלים,  יהיו  שלא  הגדול  וחסדו  ברצונו  השפלים  כל 

שישאר שפל אף שהוא מוגבה, שרצון הקב"ה להכניס בהם שפלות והכנעה, וממילא יוכלו לקבל את כל 

טובות השם יתברך, ואחר שהיה שפל ומגביה אותו הקב"ה משפלותו יודע הוא שהכל מהשם יתברך, וזה מי 

שבאמת אף שיגביה אותו ידע כי הוא ממנו יתברך, הרי הוא מוגבה בידיעתו זאת, כמו שעצם מציאות 

הגאווה גורמת שהאדם יהיה שפל כתולעת ממש אפילו אם יש לו כל מעלות טובות, א"כ מדה טובה מרובה מי 

שהוא מרומם ועם כל זה יודע כי הכל ממנו ית', אז הוא מוגבה עד מאוד בעצם ידיעתו זאת.

רוֹ  ָעשְׁ יר בְּ ל ָעשִׁ ְגבּוָרתוֹ ַאל ִיְתַהלֵּ ּבוֹר בִּ ל ַהגִּ ָחְכָמתוֹ ְוַאל ִיְתַהלֵּ ל ָחָכם בְּ ]וכן כתיב )ירמיה ט כב – כג( ַאל ִיְתַהלֵּ

ל ְוָידַֹע אוִֹתי כו' , וכן "משפיל גאים עדי ארץ", כי על ידי הגיאות  כֵּ ל ַהשְׂ ְתַהלֵּ ל ַהמִּ זֹאת ִיְתַהלֵּ י ִאם בְּ כו' כִּ

הרי הוא שפל, כי נכרת משורש החיות כדאיתא בסוטה )ה.( שאין אני והוא יכולין לדור כו'. וכן איתא 

בזוה"ק מאן דהוא רב הוא זעיר כו'. מי שהוא רב בעיני עצמו, באמת הוא זעיר – קטן, וכן מי שיודע שהכל 

מהשם יתברך ודבוק בשורש החיות, שיודע שהחיות היחידה הוא החיות של השם יתברך, וממילא הוא 

עצמו אינו לו מציאות וקיום עצמי, וממילא מוכרח להיות דבוק בהשם יתברך שהוא מקור החיים הרי הוא רב, 

כי בודאי אין המכוון להיות אדם עניו על ידי דמיון שקר.

ומקשה על זה ממשה רבינו, כי מה שכתוב במשה רבינו עליו השלום "עניו מאוד", אף שבוודאי ידע 

כי הוא הדעת של כל ישראל, )כדאיתא בעץ חיים שער הארת המוחין פ"א, שער הפסוקים שמות ד"ה והנה אותם כו'(, 

ועל ידי ידיעה זו שהוא הדעת של ישראל, ידע שכל ישראל נכללים בו והוא צריך להשפיע להם דעת ואמונה, 

אך על ידי שיודע היטב כי הכל מחיות השם יתברך, אם כן אף שבוודאי יש בכל עבודה נקודה מן 

האדם בעצמו, והוא הרצון, שהרי פשוט שאם לא ירצה האדם לעשות מעשים טובים בוודאי הבחירה נתונה 

בידו שלא לעשות, ונמצא שכח הבחירה שניתן לאדם הוא הרצון, וא"כ לכאורה איך יכול אדם לחשוב שהוא 

כלום, והרי יודע הוא שהתגבר על היצר הרע ומסר את הרצון להש"י ורק על ידי זה יש לו סייעתא דשמיא, 

מכל מקום אין ניכר מזה לאדם השלם כגון משה רבינו, כלל, לידע כמה יש בעבודתו מעצמו, ורק הכל 

מהשם יתברך, שמכיון שהאדם מדביק עצמו בכל מידותיו ובכל מהותו להשם יתברך נמצא שהוא בטל לגמרי 

להשם יתברך ביודעו שכל מדותיו ורצונו נשפעים מהשם יתברך ורק הוא יתברך שמו נתן לו מתנה שיהיה 

חשוב הרצון שלו לעשות רצונו ית' - כאילו פעל איזה דבר, ואיך יוכל להתגאות במה שאינו שלו, והגיאות 

עצמו הוא הסימן שהוא שפל באמת, וזהו הרמז בעץ ארז ואזוב כנ"ל.

עצם הידיעה 
שהכל מהשם 

יתברך היא 
ההגבהה

מי שיודע שכל 
החיות מהש"י 
אינו בא לידי 

גיאות
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