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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  שופטים  תשע''ז  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

העוסק בצרכי ציבור בשיעורי הרב

הרה"ח ר'  דוד מרדכי שוורץ  שיחי' 

מאנסי

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לרגל אפשערן של בנו היקר משה נחמן ני"ו

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

לע"נ אביו
הרה"ח ר' צבי בהרה"ח ר' אברהם יהודה

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס השנה
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ליל שבת

קדושת ישראל למעלה מהשבת 

הבושה בעת כניסת השבת

כבואנו בשערי השבת, עת נפש היהודי צמאה לרחשי לב, לחלות פני מלכו של עולם, בקבלת 
פני שבת המלכה, "כיוצא לקראת מלך". ולב יודע מרת נפשו, עד כמה רחוק מקדושת השבת 

בושה  מלא  תוכו  בתוך  אבל  ברינה,  שבת  בגדי  לובש  חוץ  כלפי  הוא'.  בריך  דקודשא  'שמא 

וכלימה, איה שוטטו מחשבותיו עד כה. האף לו חלק ונחלה בקדושה עילאה זו?!

אכן רגשות קודש אלו הם כלים לקבל קדושת השבת, שכן השפלות והענוה הם אבני יסוד בכל 
)ברכות יב ע"ב(: "כל העושה דבר עבירה  דברים שבקדושה – ובפרט לבעל עבירה שעליו אמרו 

ומתבייש בה, מוחלין לו על כל עונותיו". אך בושה זו משולבת עם עבודה נפלאה של אמונה 

בקדושת ישראל שהיא למעלה מקדושת השבת.

ישראל קדמו להתורה

הנה השבת היא כלל כל התורה כולה - ולפיכך המחלל שבת נחשב כמומר הכופר בכל התורה 
)חולין ה ע"א וברש"י ורמב"ם סוף הל' שבת(. ומאידך איתא ב"תנא דבי אליהו" )פרק יד(: "אמר לי רבי שני 

יודע  איני  אבל  וישראל,  תורה  הן  ואלו  גמורה  אהבה  בלבבי  אוהבם  ואני  בעולם  יש  דברים 

)משלי ח( ה'  איזה מהם קודם. אמרתי לו בני דרכן של בני אדם אומרים התורה קדמה שנאמר 

קנני ראשית דרכו וגו', אבל אני אומר ישראל קדמו שנאמר )ירמיה ב( קודש ישראל לה' ראשית 

תבואתה".

עיקר  שכן  המקום,  לפני  בחביבותה  קודמת  התורה  שבודאי  אומר  האנושי  שהשכל  כלומר, 
חשיבותו של עם ישראל הוא בהיותם מקיימים את התורה, אבל הקב"ה בעצמו אומר שמציאות 

חיי  ספק  עבור  את השבת  הנראה מההלכה שמחללים  וכפי  יותר.  וחביבה  יקרה  היא  ישראל 

שעה או בתינוק שנשבה שאינו בגדר מומר לחלל שבת בפרהסיא )כמבואר בשו"ע או"ח שכט, ד ובביאור 

הלכה ד"ה אלא(. כי קדושת ישראל עולה במעלתה על השבת ולכן השבת נדחית מפניה, לפי שהיא 

עצם קיום נשמת ישראל שקדמה לתורה.

 – רחוק מקדושת השבת  הוא  עד כמה  יהודי הפחות שבפחותים שיודע בעצמו  גם  ומעתה, 
מחמת שמכיר בערך מעשיו שאינם בשלימות לפי משפטי התורה, הרי שבעצם בושה זו כבר 
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בא בסוד האמונה בקדושת ישראל הגבוהה מן התורה, ובדאי שזכאי לקדושת השבת. כי ככל 

מעל  עומדת  בהיותה  ישראל  קדושת  הוא  מופלג  מזה  יותר  הרי  השבת,  במעלת  שמפליגים 

השבת.

קטן נדחה מפני גדול

אות  כי  "אך את שבתותי תשמורו  יג(:  לא,  )שמות  האור החיים הקדוש בביאור הפסוק  וכדברי 
הוא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדישכם", וזה לשונו:

"יתבאר על פי מה שאמרו רבותינו ז"ל )יומא פד ע"ב( שמחללים את השבת לצורכי חולה שיש 
בו סכנה ולכל פיקוח נפש וכדומה, והוא מה שרמז באומרו אך את שבתותי, פירוש יש מציאות 

שאין לך לשמור שבת - ואומרו לדעת - כאן נתחכם ה' להודיע שקדושת נפש ישראל גדולה 

מקדושת שבת, שזה נדחה מפני זה. ודבר פשוט הוא שהקטן הוא הנדחה מפני הגדול. והוא 

אומרו לדעת פירוש בזה אתה יודע כי אני ה' מקדשכם, יתגדל ויתקדש שמו יתברך".

לשונו:  וזה  שם(,  משה"  )"תורת  סופר  החתם  דברי  עם  אחד  בקנה  עולים  הקדושים  ודבריו 
ממלאכת  מינה  שמע  כן  אם  שבת,  דוחה  אינה  המשכן  שמלאכת  למדין  הפרשה  "מסמיכות 

פיקוח  נדחה מפני  זאת שבת  ובכל  נדחה מפני שבת  ואעפ"כ  גדול מאוד  ענין  המשכן שהיה 

ויותר קדוש וחשוב בעיני ה' נפש ישראל משבת ומכל  כי גדולה קדושת ישראל  נפש, מוכח 

וזה כמה עזה אהבת הקב"ה לישראל דסמיך שמירת שבת אחר מלאכת  שכן מבנין ביהמ"ק. 

ה'  אני  כי  לדעת  וזה  שבת.  דוחה  נפש  שפיקוח  מיעט  אך  אבל  אותה,  דוחה  ששבת  המשכן 
מקדישכם, שעיקר קדושתי היא בכם".1

השבת והתורה – לעומת ישראל

ראשית,  קומה.  באותה  הינם  והתורה  שהשבת  נראה  ז"ל  רבותינו  בדברי  בהתבוננות  והנה 
היא ה"מחשבה  וכן השבת  נד ע"א(  )כדאיתא בפסחים  לעולם  ששניהם קדמו לעולם. התורה קדמה 

נאמר:  שעליה  דרעוין2(  רעוא  )סוד  הבריאה  שלפני  השבת  דהיינו  העולם,  לבריאת  תחילה" 

"מראש מקדם נסוכה". וקדימה זו אינה במושגי העולם הגשמי, כדכתב הרמ"ע מפאנו )מאמר 

1וראה מה שנתבאר בארוכה במאמר "פיקוח נפש דוחה שבת".

2כדאיתא בספר זרע קודש )פרשת חוקת( מדברי האדמו"ר מהרמ"מ מרימנאב זי"ע, וז"ל: מה שאנו אומרים בשבת במנחה ואני 

תפלתי לך ה' עת רצון וגו', ואז נקרא רעווא דרעווין, על ידי שאז עלה במחשבה לפניו להבראות, כי התחלת הבריאה היה ויהי 

ערב ויהי בוקר יום אחד, והרצון העליון שקודם הבריאה היה בשבת שקודם יום אחד שהתחיל הבריאה, ואז עלה במחשבה 

לפניו לברוא בחסדו וטובו להטיב לנבראיו, ולכן בכל שבת במנחה מתעורר כביכול זה הרצון הקדום, ולזה אנו מתפללין עת 

רצון, שיתגלה הרצון שהיה להטיב לברואיו בעת הזאת, שעת מנחה, ואם כן איך נבין מה שאמרו חז"ל שעלה במחשבה לברוא 

במידת הדין.



-ה-    /לילשבת

שבתות ה'(: "אמרו חכמים שבת קדמה לעולם, לא בבריאה, אלא במושכל שיש לו מציאות אמיתי 

עומד באמצע איננו נתלה אלא בדעת עליון, כי היא בכלל החמדה גנוזה".

ועוד זאת, הרי השבת היא סוד "כסא הכבוד" וכמו שאומרים בתפילה: "וביום השביעי נתעלה 
וישב על כסא כבודו" - שאף הוא נמנה עם התורה מבין השבעה דברים שנבראו קודם שנברא 

לישראל  ניתנה  שהתורה  בכך  גם  נרמזת  והתורה  השבת  שבין  זו  ושייכות  שם(.  )פסחים  העולם 

בשבת קודש )שבת פו ע"ב(.

נאמר  התורה  על  הקב"ה.  של  גנזיו"  מ"בית  טובה"  "חמדה  נקראו  והתורה  השבת  כן  וכמו 
)זבחים קטז ע"א(: "חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא 

העולם – וכמו כן השבת; "אמר לו הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה 

ואני מבקש ליתנה לישראל" )שבת י ע"ב(. ונקראת "חמדת ימים".

הבן עד היכן הדברים מגיעים; שכאשר נדחית השבת מפני פיקוח נפש של ישראל,  ומעתה 
פירוש הדבר שמניח הקב"ה את היקר והחביב לו, דהיינו התורה הקדושה שעליה נאמר )שבת 

פט ע"א(: "חמודה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום" למען הצלת חייו של ישראל. כי 

נפש ישראל יקרה וחביבה לפניו מכל.

אותיות התורה משועבדות לישראל

ונבאר משהו מסודם של דברים, שנפשות ישראל הם בערך האור בעצמו; "גוי אחד בארץ", 
וכל התורה והמצוות הם בערך גלויים להאור האלוקי. )כלומר, שישראל הם בבחינת הדכר והתורה ומצוות הם 

בבחינת נוק', שלעולם דרגת הדכר היא למעלה(.

חיי  בשביל  השבת  את  שמחללים  זו  שמהלכה  יג(  אות  י  מערכת  לפי",  )"דבש  בהחיד"א  וכמבואר 
ישראל, רואים שישראל הם מעל התורה. כי יש ששים ריבוא אותיות לתורה, וכנגדם יש ששים 

משועבדות  התורה  אותיות  כן  כמו  לבעלה,  משועבדת  שהנוק'  וכשם  ישראל,  נשמות  ריבוא 

פיקוח  של  במצב  עומד  ישראל  בר  וכאשר  הנוק'(.  בחי'  היא  והאותיות  הדכר  בחי'  הם  ישראל  )כי  לישראל 
נפש, באה התורה לקראתו לסייעו ולהבריאו-כביכול.3

ולפיכך מצינו ש"אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב" )יומא פד ע"ב(. כי 'רוב' מכריע בשאר דיני 
ב'עולם העשיה'.  והמצוות  התורה  קיום  אופן  לגילויים  בכל הקשור  להכריע  ובכוחו  התורה, 

3וז"ל החיד"א: ישראל ס' רבוא ובתורה ס' רבוא אותיות ויש בהם ס' רבוא פרצופין וכל א' מישראל נאחז באות אחד של תורה 

ואותה האות משועבדת אליו כשעבוד של אשה לבעלה וכדמיון האיש זכר והאות נקבה נאסרת, ולכן מצוה לחלל שבת על כל 

איש ישראל, כי התורה והאות ההיא מוכנת אליו לעבודתו אם יזכה. )ספר קדמון רמזי התורה כ"י פרשת בחקותי(.
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אבל בכל הנוגע להצלת חיי האיש הישראלי, אין בכוח הרוב להכריע, כי מציאות החיים של 

ישראל היא למעלה מהתורה.

סוד ראש השנה

וכמשמעות היחס שבין קדושת השבת והתורה לקדושת ישראל – כן הוא היחס שבין הימים 
לו שדרכו מראה הקב"ה את  יש את הערך המיוחד  יום טוב  טובים לבין ראש השנה. שבכל 

הוא  יום  עיקר מהותו של  אך בראש השנה  היום(.  לביטוי במצוות  )ובא  לפניו  ישראל  החביבות של 

יום הדין על עצם מציאות החיים, מה שהקב"ה "חותך חיים לכל חי". ומאחר ונפשות ישראל 

הם תכלית הבריאה, כדאי הוא יום ראש השנה שהוא "תחילת מעשיך" לגלות את עצם נשמת 

ישראל שהיא למעלה מכל הגילויים שעל ידי קיום מצוות התורה, על ידי עצם קצבת החיים 

של כל בר ישראל.

ואם בכללות ראש השנה הדברים אמורים, קל וחומר בראש השנה של הצדיקים. שכן הצדיקים 
)ר"ה טז ע"ב(, ולכן המתקרבים להם והנלווים אליהם ביום זה,  נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים 

הרי הם מתקרבים לעצם החיים, ככל הכתוב ב"ספרי החיים". ולפיכך, כשם שקדושת ישראל 

קודמת לכל ולמעלה מן הכל )כדין פיקוח נפש הדוחה את כל התורה( – כמו כן נקודת הראש השנה של 

הצדיק "עולה על הכל" )חי"מ אות תג(.

מרפא לשון וסוד השבת

יהודי  שכן  הלשון".  "שמירת  בסוד  קודש  בשבת  המאירה  החיים  נקודת  את  מצינו  כן  וכמו 
הנוצר לשונו מדיבור בגנות, הרי הוא אחוז באילן החיים. ומקרא מלא דיבר הכתוב )תהילים לד, 

יג-יד(: "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב נצור לשונך מרע", כי שמירת הלשון הוא 

עצם החיים. ולכן המספר לשון הרע "ראוי להשליכו לכלבים" )פסחים קיח ע"א(, כי מתנתק מעצם 

החיים והוא כטריפה הגרוע מבעל מום )כמבואר בספר מרפא לשון ח"א עמו' פה מדברי ה"משך חכמה" שמות כב, 

ל(.

הן שמירת הלשון נוגעת בנקודת השורש של נשמת ישראל, עד כי הזוכה לזה הרי הוא מאוחד 
התרגום:  ופי'  חיה",  לנפש  האדם  "ויהי  ז(:  ב,  )בראשית  הראשון  אדם  ביצירת  הנאמר  סוד  עם 

הרי  טוב,  רק  שידבר  הדיבור  על  וכששומר  החיים,  עצם  הוא  הדיבור  שכן  ממללא".  "לרוח 

יהודי הנוגע בעצם החיים של  יותר מהכל – כפיקוח נפש של  שומר על עצם החיים, וחשוב 

איש הישראלי שעולה על הכל, ולכן דוחה את כל התורה כולה.
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ישראל למעלה מהתורה

יום  שהיא  מאד,  במאד  ונשגבה  גדולה  הוא  השבת  שקדושת  כמה  שעד   - זה  מכל  והמובן 
סקילה  )עונש  כולה  התורה  מכל  יותר  חמורים  השבת  שמירת  דיני  וכן   – בעצמו  השי"ת  מנוחת 

תכלית  כי  ערוך.  לאין  יותר  חשובה  ישראל  מציאות  עצם  כולה(,  התורה  לכל  כמומר  בפרהסיא  והמחללה 

מכל  יותר  לפני  חשובים  בעצמכם  שאתם  כלומר,  מקדישכם".  ה'  אני  כי  "לדעת  הוא  השבת 

היקר והחביב לי מ'בית גנזי'.

הלא נראה כי בשבת קודש הקב"ה "נתעלה וישב על כסא כבודו" ובא לביטוי ב'עולם העשיה' 
קודש,  בשבת  בסכנה  ישראל  בר  ימצא  כאשר  זאת,  כל  ועם  ישראל,  ידי  על  השבת  בשמירת 

את  ומחללים  ישראל,  קדושת  מפני  הצידה  זז  ובעצמו  בכבודו  הוא  שכביכול  השי"ת-  אומר 

השבת עבור החולה. כי עצם מציאות ישראל קודמת לכל.

לפי שעה( שאפילו מצאוהו  וסעי' בביאור הלכה ד"ה אלא  ג'  סעי'  סי' שכט  או"ח  )שו"ע  נפסק להלכה  ולפיכך 
מרוצץ שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה, מחללין את השבת לחיי רגע. שכן הטעם שמחללים 

שבת לצורך חולה אינו בכדי שישמור אח"כ שבתות הרבה, אלא מפני שהתורה רוצה בעצם 

המצוות  כל  נדחים  מצוה,  קיום  לידי  כלל  יבוא  שלא  ואף  אדמות.  עלי  הישראלי  איש  קיום 
בשביל הצלת חייו. כי ישראל למעלה מהתורה.4

ונמצא מבואר שההלכה המחודשת שפיקוח נפש דוחה שבת אינו ענף מהדין הכללי של "וחי 
בהם" שנאמר בכל התורה כולה, אלא היא חידוש בעצם נשמת השבת. שכל עיקר המתנה טובה 

של השבת באה לגילוי דרך הלכה זו המלמדת לנו שקדושת ישראל היא למעלה מן הכל, וכמו 

שסיים הפסוק: "לדעת כי אני הוי'ה מקדישכם", שידעו ישראל גודל חשיבותם וחביבותם לפני 

המקום; "קודש ישראל לה' ראשית תבואתה".

4ושורש הדבר נלמד מפסוק )ויקרא יח ה(: "וחי בהם", שאין הולכים בנפשות אחר הרוב, אלא בכל ענין שיכול לבוא לידי מיתת 

ישראל מחללים עליו את השבת. כלומר, "וחי בהם" בכל צד אפי' רחוק דוחים את השבת.

ועוד מבואר בבאה"ל שם שבכל ענין רחוק שיכול להביא לידי הצלת ישראל מחללין את השבת, ואין מתחשבין עם מה שאח"כ 

אינו שומר כלל תורה ומצוות, משום דהלכה של פקו"נ אינו קשור כלל לקיום תורה ומצוות אלא לעצם מציאות ישראל שהיא 

מעל הכל. )ועי' עוד דעת הפמ"ג מובא בבה"ל שם שאפילו מי שנתחייב מיתת בי"ד מחללין עליו את השבת, דאע"ג שצריכין 

להרוג אותו הרי על כל חיי שעה צריכין לחלל את השבת. ואמנם הבה"ל עצמו חולק וס"ל דרשע נאמר עליו דלא מעלין ולא 

מורידין וכמו כן "מומר לתיאבון" עיי"ש. אך בשו"ת שבט הלוי ח"ה סי' מח, ובשולחן שלמה מחזיקים בדעת הפמ"ג בזה(.
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מרפא לשון
  "ישראל למעלה מן התורה"

חומר הפגם

נתבאר בארוכה פשר הפגם הנורא הנעשה ונפעל על ידי דיבורי לשון הרע, מה שהביא  כבר 
היחוד  לסוד  מגיעים  שהדברים  הגלות.  לאורך  גם  הסיבה  והוא  השני,  המקדש  בית  לחורבן 

קוב"ה  לייחוד  מרכבה  הם  הרי  באחדות  ובהיותם  אחת,  נשמה  הם  ישראל  כלל  כי  השלם, 

אין  ולפיכך  היחוד.  בחדר  הנכנס  זר  כמו  זה  הרי  ביניהם,  מחלוקת  נעשה  וכאשר  ושכינתיה, 

לו תשובה וכפרה: "עד שירצה את חבירו", כי רק בכך מתקן את שורש הפגם: חיבור במקום 

הפירוד.

ובמאמר זה נמשיך לבאר ב'אור החסידות' את הסיבה לכך שעוון ש'בין אדם לחבירו' חמורות 
יותר מעוון ש'בין אדם למקום', לפי שדרגת ישראל היא "למעלה מן התורה", וכפי שיתבאר 

מדברי האדמוה"ז נבג"מ. 

"מחשבתן של ישראל קדמה לכל"

ונפתח בדברי רבותינו ז"ל )בר"ר א, ד( כי 'ישראל עלו במחשבה תחילה' לבריאת כל העולמות. 
דברים שקדמו  לששה  קודם  אף   - דבר"  לכל  קדמה  ישראל  של  "מחשבתן  המדרש:  וכלשון 

משיח,  של  שמו  וגיהנם,  עדן  גן  המקדש,  בית  אבות,  הכבוד,  כסא  תורה,  העולם:  לבריאת 

והתשובה )פסחים נד ע"ב(.5 

5 מדרש רבה )בראשית - פרשה א פסקה ד(: בראשית ברא אלהים ששה דברים קדמו לבריאת העולם יש מהן שנבראו ויש מהן 

שעלו במחשבה להבראות התורה והכסא הכבוד נבראו תורה מנין שנאמר )משלי ח( ה' קנני ראשית דרכו כסא הכבוד מנין 

דכתיב )תהלים צג( נכון כסאך מאז וגו' האבות וישראל ובית המקדש ושמו של משיח עלו במחשבה להבראות האבות מנין 

שנאמר )הושע ט( כענבים במדבר וגו' ישראל מנין שנא' )תהלים עד( זכור עדתך קנית קדם בהמ"ק מנין שנאמר )ירמיה יז( כסא 

כבוד מרום מראשון וגו' שמו של משיח מנין שנאמר )תהלים עב( יהי שמו לעולם וגו' רבי אהבה ברבי זעירא אמר אף התשובה 

שנאמר )שם צ( בטרם הרים יולדו ואותה השעה תשב אנוש עד דכא וגו' אבל איני יודע איזה מהם קודם אם התורה קדמה לכסא 

הכבוד ואם כסא הכבוד קודם לתורה א"ר אבא בר כהנא התורה קדמה לכסא הכבוד שנאמר )משלי ח( ה' קנני ראשית דרכו וגו' 

קודם לאותו שכתוב בו )תהלים צג( נכון כסאך מאז.

ר' הונא ור' ירמיה בשם רבי שמואל בר ר' יצחק אמרו מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר משל למלך שהיה נשוי למטרונה 

אחת ולא היה לו ממנה בן פעם אחת נמצא המלך עובר בשוק אמר טלו מילנין וקלמין זו לבני והיו הכל אומרין בן אין לו והוא 

אומר טלו מילנין וקלמין זו לבני חזרו ואמרו המלך אסטרולוגוס גדול הוא אלולי שצפה המלך שהוא עתיד להעמיד ממנה בן 

לא היה אומר טלו מילנין וקלמין לבני כך אילולי שצפה הקב"ה שאחר כ"ו דורות ישראל עתידין לקבל את התורה לא היה כותב 

בתורה צו את בני ישראל דבר אל בני ישראל.
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)ליקו"ת שה"ש טז טו"ד( שיש ב'נשמת ישראל' ב' דרגות, יש את החלק  האדמוה"ז נבג"מ  ופירש 
"בראשית,  )שם(:  במדרש  אמרו  שעליו  העולם,  בזה  גשמי  גוף  בהתלבשות  והנגלה  הנראה 

בשביל ישראל שנקראו ראשית". ויש את החלק הנסתר )"הנשמה שלמעלה בבחינת מקיף", הנקראת "חלק 

חלקי  כל  שלא  וכנודע,  דבר".  לכל  קדמה  ישראל  של  "מחשבתן  אמרו:  שעליו  ממעל"(,  אלוה 

הנשמה מלובשים בגוף האדם למטה, רק הארה וחלק קטן, והנשמה כולה היא למעלה )"בבחינת 
מקיף"(.6

ישראל - למעלה מן התורה

ומבואר, שאמנם 'התורה קדמה לברייתו של עולם אלפים שנה' )מדרש תהלים - מזמור צ( וישראל 
וההשתלשלות, אבל  רק מצד ההתלבשות  זהו  אך  )כמבואר במדרש בר"ר שם(,  "עלו במחשבה"  רק 

מצד שורש נשמת ישראל, הם קודמים להתורה.

)ח"ג עג ע"א( שאורייתא קודשא בריך הוא וישראל מקושרים זה בזה -  מה שאמרו בזוה"ק  וכן 
ומבואר שם שישראל מקושרים בתורה: "כי הם חיינו ואורך ימינו", והתורה בקב"ה: "דאחיד 

גשמי, אבל האמת,  בגוף  הנראה  היינו מצד החלק  א(.  קעו  )שם  דחיי"  באורייתא אחיד באילנא 
שישראל הם "למעלה מן התורה".7

6 ליקוטי תורה )שיר השירים דף טז טור ד(: כי הנה ענין רעיתי יפתי הוא ע"י התורה והמצות, שהתורה כמו שהיא לחם ומזון 

לנפש. כך ע"י התורה מפרנסין ישראל לאביהם שבשמים. ועי"ז נקרא כנסת ישראל רעיתי, ומהמצות נעשים לבושים לנפש בגן 

עדן. וככה על ידן נקרא כנסת ישראל יפתי, שעושה לבוש מלכות למלך מלכי המלכים הקב"ה. 

ולהבין זה היטב, הנה נודע שלא כל הנשמה כולה בכללה היא מלובשת בגוף האדם למטה שהרי מלאך בשליש עולם עומד, 

היא  הנשמה  מן  הארה  קצת  אלא  מהכיל.  קטן  שהוא  למטה  האדם  בגוף  להתלבש  תוכל  ואיך  עליונה.  יותר  היא  והנשמה 

המתלבשת בגוף וכל הנשמה כולה היא למעלה בבחינת מקיף, ונקרא מזל בלשון רז"ל שאמרו אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזי. 

ואין הכוונה על מזל ממש, שהרי אין מזל לישראל, אלא הכוונה על הנשמה שלמעלה שאינה מלובשת בגוף, ונקרא מזל מלשון 

יזל מים מדליו ונוזלים מן לבנון, שהיא מזלת ומנטפת טפת השפעה והארה מלמעלה להנשמה המלובשת בגוף לקשרה ולחברה 

בגוף. וכו'.

ב'  יש  בישראל  כי  בישראל,  פירש הכתוב בהדיא  ולא  ראשית,  ישראל שנקראו  זו אמרו בראשית בשביל  נשמה  בחינת  ועל 

ואורייתא  באורייתא  ישראל  תלת קשרין מתקשראן  בזוהר  אמרו  זה  ועל  בגוף האדם.  הנשמה המלובשת  הא' חלק  בחינות. 

בקוב"ה, שישראל הם למטה במדרגה מהתורה. אבל הבחינה הב' היא הנשמה שלמעלה בבחינת מקיף, ועל זה אמרו ישראל 

שנקרא ראשית ישראל עלו במחשבה, קודש ישראל לה' ראשית תבואתה, שישראל הוא ראשית ומקור התורה, כי בכל התורה 

כולה כתיב דבר אל בני ישראל, צו את בני ישראל, שכל התורה כולה נבנית ומיוסדת על בחינת ישראל. ונמצא שבחינת ישראל 

שעלו במחשבה היא המקור והיסוד התורה )וכדאיתא במדרש רבה ר"פ בראשית מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. דהיינו 

גם קודם לתורה ע"ש(. ע"כ. וראה עוד בסידור דא"ח )דף קכח טו"א(.

7 זוהר הק' )חלק ג דף עג ע"א(: תא חזי, זכאין אינון ישראל דחולקא עלאה קדישא דא נטע בהו קודשא בריך הוא, דכתיב 

)משלי ד ב( כי לקח טוב נתתי לכם, לכם, ולא לעמין. ובגין דאיהי גניזא עלאה יקירא, שמיה ממש, אורייתא כלא סתים וגליא 

ברזא דשמיה, ועל דא ישראל בתרין דרגין אינון, סתים וגליא.

דתנינן, תלת דרגין אינון מתקשרן דא בדא, קודשא בריך הוא אורייתא וישראל, וכל חד דרגא על דרגא סתים וגליא, קודשא 

בריך הוא דרגא על דרגא סתים וגליא, אורייתא הכי נמי סתים וגליא, ישראל הכי נמי דרגא על דרגא, הדא הוא דכתיב, מגיד 
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ישראל  יהודה(, אבל קדושת  רבי  )לשיטת  'סומא' שאמנם פטור מכל המצוות  לדבר, מדין  וראיה 
ומשום  ד(,  שכט,  או"ח  בשו"ע  )כנפסק  שעה  חיי  עבור  שבת  חילול  מדין  כן  וכמו  דבר.  לכל  עליו 

ש'קדושת ישראל' עולה על הכל )ביאור הלכה שם(. ולכן אפילו תינוק מושלך )שתוקי( שכשלעצמו 

אינו מחויב לקיים שום מצוה משום שהולכים בו אחר רוב גוים, מכל מקום לענין פיקוח נפש 

חוששין למיעוט ומחללין עליו את השבת. שמאחר ותינוק זה שם ישראל עליו, הרי הוא גבוה 

למעלה מהתורה. ואמנם תורה ומצוות אין כאן )שכן נוהג כגוי מחמת הרוב(, אבל 'קדושת ישראל' יש 

כאן.

)רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה(,  כולה  )ליקו"ת שם(, שהתורה  נבג"מ  עוד האדמוה"ז  והוסיף 
הם רק גילוי לקדושת השי"ת )כשמות הקודש(, אבל ישראל בעצמם הם למעלה מן הכל. ואדרבה, 

הם המשפיעים על התורה, בכח ה'תורה שבעל פה' שנמסרה בידם – וכמאמרם )זוה"ק ח"ג ז ע"ב(: 
"ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים".8

עבירות ש'בין אדם לחבירו'

ומעתה, אינו דומה חטא שחוטא ישראל בינו לבין המקום, לבין מה שחוטא בינו לבין חבירו. 
וכמשמעות   - שוים  והתורה  ישראל  שבו  מקום  עד  רק  מגיע  הפגם  למקום,  שבינו  שבחטא 

דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל, תרין דרגין אינון יעקב וישראל, חד גליא וחד סתים.

מאי קא מיירי, אלא כל מאן דאתגזר ואתרשים בשמא קדישא, יהבין ליה באינון מלין דאתגליין באורייתא, כלומר מודיעין ליה 

ברישי אתוון, ברישי פרקין, יהבין עליה חומרא דפקודי אורייתא, ולא יתיר, עד דיסתלק בדרגא אחרא. הה"ד מגיד דבריו ליעקב 

)ליעקב שפיר(, אבל חוקיו ומשפטיו לישראל, דאיהו בדרגא עלאה יתיר, וכתיב )בראשית לה, י( לא יקרא שמך עוד יעקב וגו', 

חקיו ומשפטיו לישראל, אלין רזי אורייתא, ונמוסי אורייתא, וסתרי אורייתא, דלא יצטרכון לגלאה אלא למאן דאיהו בדרגא 

עלאה יתיר כדקא חזי.

8 וראה בשיחות הר"ן )אות רמה(: סיפר עמי לענין חידושי תורה, מי שזוכה לחדש איזה דבר בתורה, אמר בלשון תמה וחדוש: 

מהיכן לוקחין החידוש? כי באמת ענין חדושין מי שזוכה לחדש הוא דבר נפלא ונעלם מאוד מאוד, כי מהיכן לוקחין זאת?

והמובן מדבריו היה שבזה שזוכין לחדש, בזה רואין התגלות אלקותו יתברך שהוא יתברך ממציא מאין ליש. כי בתחלה לא 

היה יודע כלל זאת החדוש, רק עכשו הוא לוקח ושואב ממקור החכמה שהוא בחינת אין, הינו מאין סוף. ובזה אנו רואין בעיני 

השכל התגלות הבורא ית'. ואחר כך דברתי עמו, ואמרתי: הלא רואין זאת. כי לפעמים אני מתיגע קודם שאני מוציא דיבור אחד 

בדוחק גדול )ולפעמים נפתח הלב ונובעין חדושים רבים(. השיב: גם זה פלא וחידוש גדול. הינו כשאפילו אין מוציאין אלא 

דיבור אחד בדוחק גדול גם זה פלאות הבורא יתברך. כי מהיכן לוקחין אפילו זה הדיבור.

ובאמת מי שיש לו לב להבין וחפץ באמת יוכל לראות מזה אמיתת מציאותו ית' עין בעין. לא מבעיא מי שזוכה לחדש בעצמו, 

הוא בודאי רואה ומבין בדעתו התגלות אלקותו ית' וכנ"ל, אך אפלו מי שאינו בר הכי לחדש בעצמו, גם הוא יכול לראות אמתתו 

וגדולתו יתברך על ידי חידושי תורה הנפלאים שרואה בספרים קדושים. ועל כן התורה הקדושה היא עדות נאמנה עליו יתברך, 

כמ"ש )תהלים יט ח( "עדות ה' נאמנה".

וראה עוד בספר 'אור יצחק' )להרה"ק מראדוויל(: אחיי ידידי שמעו היטב הם דברים אמתיים ובאמת שכל הדברים הם עצמותו 

ית', והיה די נשמה  יתברך ובפרט התורה הקדושה. לזה אין להקשות למה נתן השי"ת לישראל עם קרובו נשמה מעצמותו 

מעולם המלאכים ושרפים וחיות, אך מהמת שהקב"ה הוא ושמו חד ותורה הוא כולו שמותיו של כביכול ב"ה, ונתן לנו את 

תורתו לזה לא היה באפשר ענין אחר - אך שיתן נשמה קדושה מעצמותו יתברך ממה שע"י זה יכולים ישראל להבין מה שמרומז 

בהתורה הקדושה מחמת שקוב"ה ואורייתא כולו חד, והוא עצמו יודע את עצמו וד"ל מאד.  
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ה'תשובה', לשוב למקום השורש שבו אין לישראל שום שייכות לחטא ועוון. "כי מי שיודע 

הם  שישראל  יודע  הוא  ישראל,  של  ודקות  רוחניות  ויודע  לקוחים,  הם  מאין  ישראל  קדושת 

רחוקים לגמרי מעוון" )ליקו"מ ח"ב ז אות ג(. וכשם שבתורה עצמה אין שייך פגם, כך גם בקדושת 

ישראל "אין עוון שייך להם כלל".

ישראל'  'קדושת  של  השורש  מקום  עד  מגיע  הפגם  חבירו,  לבין  בינו  הוא  החטא  כאשר  אך 

הגבוה מן התורה עצמה. ולפיכך נחרב 'בית שני' מפני "שנאת חינם" ועדיין לא נבנה, כי עוון 

זה הוא 'בין אדם לחבירו'. ואין תקנה לחוטא רק כבואו בסוד קדושת נפשות ישראל, וממקום 

זה "ילך וירצה את חבירו".

התשובה והתורה

זהו סוד התשובה על עבירות ש'בין אדם לחבירו' שהיא קשה מעבירות ש'בין אדם למקום', כי 

התשובה - אף שקדמה לעולם, עדיין היא בקומה אחת עם התורה הקדושה. ולפיכך, מועילה 

לבין  'בינו  התורה  משפטי  על  שעבר  בכך   – בעצמה  בתורה  שפגם  מי  על  זו,  דרגה  עד  רק 

המקום'. אבל כלפי ישראל שקומתם גבוהה מהתורה, אין מועיל שום תשובה, ואין מתכפר לו 

"עד שירצה את חבירו". שאז מחזיר את מקום "קדושת ישראל" שנפגם.

יש לומר, שאמנם כח התשובה גדול עד מאוד, אבל מקומה הוא רק "עד כסא הכבוד"  ועוד 

ולכן  הק'9(.  )של"ה  עצמו  הכבוד'  ב'כסא  וחצובות  גזורות  ישראל  נשמות  אבל  ע"א(,  פו  )יומא 

הפוגע בישראל, אין מתכפר לו "עד שירצה את חבירו" ממש.

עוון  גם  נתחדש שם  ובפרט בלשון הרע,   – שנתבאר שבכל חטא ש'בין אדם לחבירו'  ואחר 

ש'בין אדם למקום', יש לחוטא לעשות תשובה בב' אופנים; כנגד החלק של בינו לבין המקום, 

שחטא  מה  וכנגד  המצוות.  ככל  תשובה  לעשות  עליו  יש  התורה,  בקומת  שפגם  מה  דהיינו 

לחבירו, יש לו להגדיל תשובתו עד מקום שורש 'קדושת ישראל'. 

בסוד  נבוא  זו  ומהסתכלות  ישראל'.  מ'קדושת  משהו  להבין  ולקיים,  לשמור  השי"ת  יזכנו 

"שמירת הלשון", שלא לדבר כלל משום יהודי - וכדברי התם הקדוש )"סיפורי מעשיות", מעשה ח(: 

"זה מעשה שלו וזה מעשה שלי ועוד למה לנו לדבר מאחרים".  

9 השל"ה הקדוש )מסכת שבועות פרק תורה אור אות צב(: נשמות ישראל הם למעלה למעלה ממדריגת המלאכים, כי נשמות 

ישראל חצובות מכסא כבוד ויש להם שורש מכסא הכבוד ולמעלה בסוד האצילות, והם חלק יהו"ה עמו, אבל מדריגת מלאכים 

היא יצירה ואין להם יניקה רק מהכסא ולמטה.
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והלכת בדרכיו
"תמים תהיה עם ה' אלהיך"

)שיש שאומרים  סליחות  אמירת  עת  זה  וכנודע שכבר  ורצון,  רחמים  ימי  אלול,  בחודש  עומדים 
כבר סליחות, ויש שמזכירין שורש ענין הסליחות, י"ג מידות של רחמים באמירת "לדוד ה' אורי וישעי"(, עת לכח התפילה 

מלוכה".  כתר  לך  "ויתנו  ולייחדו,  להמליכו  לזכות  נכספים  שישראל  וליוה"ק,  לר"ה  הכנה   -

ומבקשים שנזכה לשנה של חיים טובים באור התמימות, להיות "עמו ולחלקו", בסוד היחוד 

השלם. 

במעט  זו,  בשנה  שזכה  טובה"  וחתימה  ב"כתיבה  לשמוח  רוצה  יהודי  השנה  סיום  ולעת 
תמימות שזכה. וזה שמברכים "כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים", היינו כח 

הקדושה דהתמימות, בסוד "התהלך לפני והיה תמים" )בראשית יז(.

ונבאר ענין התמימות: "תמים תהיה עם ה' אלהיך" )דברים יח(, ופירש"י "התהלך עמו בתמימות 
ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו 

ולחלקו".

טפשות  שאינה  'שלים',  'תמים'  כתרגום  ביותר,  הגדולה  השלימות  היא  שהתמימות  ונודע 
וכסילות, שהרי ע"כ הזהירנו רביה"ק )ליקו"מ בתרא ז( להיות איש חיל )ולא רע מזל שקורין שלימזלני"ק( – 

וכדבריו )שיחות הר"ן נא( "גם חכמות אינם כלום, רק תמימות ופשיטות. גם בתמימות אסור להיות 

שוטה, אבל אעפי"כ חכמות אין צריכים כלל" – כי התמימות הינה שלימות נפלאה, והיא תורה 

בפני עצמה ולימוד צריכה. ונכנס להבין סודן של דברים במעלת התמימות. 

התמימות הארת חיים דקודם החטא

הנה התמימות הינה הארה דקודם חטא אדה"ר, והיא הנותנת חיים טובים לאדם. שהרי שורש 
השכל הוא בנחש, דכתיב ביה )בראשית ג( "והנחש היה ערום" וכתרגומו "וחויא הוה חכים", והוא 

הגיע להחטיא את אדם וחוה  בחטא עץ הדעת, להוציא מהם את התמימות ולהביא בהם שכל, 

ואכן אחר החטא כתיב "ותפקחנה עיני שניהם וידעו וכו'", שנפלו מתמימותם ושלימותם. 

והיפך 'תם הוי 'מת', שבהחטא נגרם המיתה, וע"כ כאשר יהודי חי בתמימות, בהארת קודם 
החטא, יש לו חיים אמיתיים. וזה סוד המעשה שסיפר רביה"ק )סיפו"מ ט( על החיים המאושרים 

שהיה להתם, שבכל מצב היה חי בשמחה גדולה. ואילו לעומתו החכם, חייו אינם חיים, ולא 
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מצא מנוח לכף רגלו בשום מצב, וכמה הצלחות שהיו לו, תמיד ביקש וחיפש השמחה בחייו 

ולא מצא, וכמבואר שם בהרחבה10.  

וזה שביאר רש"י הק' את מהות התמימות, "ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות". שכאשר 
יהודי אינו זוכה לכח התמימות, תדיר מבקש לחקור אחר עתידו, לדעת את אשר עתיד לקרות 

ולעשות את המוטל  ניצב במקום שבו הציבו השי"ת,  וזאת משום שאינו תמים להיות  אותו. 

עליו באמונה, מבלי לידע מה יהא עמו, בסוד "התהלך לפני והיה תמים" )בראשית יז(. 

צעיר,  כנער  אחרים.  דברים  אל  ממצבו  להימלט  מבקש  עת  שבכל  חיים,  אינם  חייו  וע"כ 
שכאשר אינו מבין ביאור התוס', מיד נמלט לעסוק בתוס' הבא אחריו. אך אינו מבין שכשם 

בדברי  ולא  שלו  בהבנתו  היא  המניעה  כי   – הבא  התוס'  את  יבין  לא  כן  זה,  תוס'  הבין  שלא 

התוס'. 

וכן מצוי בקרב אנשים, שתמיד בוערים ברצון לידע מיני התחדשויות – ופשיטא ששומר עצמו 
מלקרוא במיני כתבי עת ואפי' על טהרת הקודש, כמדובר הרבה כמה הן מערבבין דעתו של 

אדם וכו' – אך מתאווה לשמוע דברים חדשים שמתרחשים. וזאת משום שאין לו את התמימות 

אחרי  אך  ממצבו.  לברוח  יוכל  התחדשויות,  ישמע  שכאשר  ומרגיש  ההוה,  ברגע  להימצא 

ששומעם, אף הם אינם נותנים לו חיות, ומיד מבקש לשמוע עוד התחדשויות. 

אין  ותדיר  לו,  נתן  שהשי"ת  ההוה  לרגע  בתמימות  מחובר  להיות  מבלי  חייו  את  עובר  וכך 
שלוה בחלקו, כדרך הכתוב בתוכחה )דברים כח( "בבוקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן 

בוקר". ורק כאשר חי יהודי בתמימות, ושמח כהתם ברגע ההווה שלו, אזי יש לו חיים. כי חי 

בהארת קודם החטא, קודם שבאה מיתה לעולם. 

התמימות הינה שלימות, ואינה עוד השגה 

בגילויי  דרגות  ב'  נבג"מ, שיש  בתורת האדמוה"ז  נודע  דהנה  יש להקדים  עוד,  זאת  ולהבין 
אלקותו ית', 'ממלא כל עלמין' )כדכתיב ]ישעיה ו[ "מלא כל הארץ כבודו"(, ו'סובב כל עלמין' )כדכתיב ]ירמיה 

כג[ "את השמים ואת הארץ אני מלא"(. 

10 וזה לשוה"ק לגבי התם: "ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאד, והיה רק מלא שמחה תמיד. והיו לו כל המאכלים 

וכל המשקאות וכל המלבושים. והיה אומר לאשתו, אשתי, תן לי לאכול. והיתה נותנת לו חתיכת לחם ואכל. אחר כך היה אומר, 

תן לי הרוטב עם קטנית. והיתה חותכת לו עוד חתיכת לחם ואכל. והיה משבח ואומר, כמה יפה וטוב מאד הרוטב הזה. וכן היה 

מצוה לתן לו הבשר ושאר מאכלים טובים כיוצא בזה, ובעד כל מאכל ומאכל היתה נותנת לו חתיכת לחם, והוא היה מתענג 

מאד מזה ושבח מאד את אותו המאכל, כמה הוא מתוקן וטוב, כאלו היה אוכל אותו המאכל ממש. ובאמת היה מרגיש באכילתו 

הלחם טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה וכו'".
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דרגות,  חילוקי  אין  ובה  העולם,  את  הסובבים  הכלי, כשמים  מן  למעלה  הינה  סוכ"ע,  דרגת 
מעלה ומטה, דרום וצפון. אך דרגת ממכ"ע, היא מצד הכלי, ובה שייך חילוקי דרגות, מקום 

נפרדות,  ושעות  שונים  מקומות  דרגות,  בה  שייכי  ע"כ  הכלי,  העולם,  מצד  והיא  דכיון  וזמן. 

ואין הכל אחדות אחת שלימה. ומבאר אדמוה"ז, שדרגת סוכ"ע אינה חיצונית מדרגת ממכ"ע, 

אלא היא למעלה מהגבלותיה – ובוודאי שאפי' כאשר מצויים תוך דרגת ממכ"ע, אפשר להשיג 

דרגת סוכ"ע.

וכמו"כ יש חלקי נר"נ שהם בחי' ה'פנימי' באדם, בחי' ממכ"ע, ויש חלק 'יחידה' שהוא בחי' 
בין  המחברת  היא  ז(,  )קהלת  בעליה"  'תחיה'  "החכמה  ה'חיה',  ודרגת  סוכ"ע.  העליון,  המקיף 

)סוכ"ע(. וה'חיה' היא סוד כח התמימות - שאינה עוד דרגה מבין  )ממכ"ע( לחלק ה'יחידה'  נר"נ 

הדרגות שיש בממכ"ע, אלא היא הארה למעלה הימנה, שמאיר סוכ"ע בממכ"ע. )ושורש התמימות 

היא השלימות, בחי' הכתר, דרגת היחידה, כמו שהמלך בעם הינו השלם והמושלם(. 

כי כאשר אדם "חוקר אחר עתידות", ונמלט ממצב ההוה אל מצבים אחרים, זה מבטא שמצוי 
טוב  לו  יהא  אחר  ובמקום  לו  טוב  אין  זו  שבדרגה  שחושב   - בממכ"ע  שיש  הרבות  בדרגות 

יותר. אך כאשר מאיר בו אור התמימות, בחי' הארת קודם חטא אדה"ר, אינו נמלט עתה אל 

עוד דרגה הנקראת 'תמימות' – אלא קיבל חיים אל כל מקום שהוא, האירה בו הארת סוכ"ע 

בממכ"ע, הארת חיים דקודם החטא, וזה נקרא שיש לו שלימות. 

זוכה  אינו  ועדיין  ימים  כמה  במשך  בה  ועמל  סוגיא  ולומד  התמימות,  כח  את  לו  יש  כאשר 
להבינה, יש לו הכח לחיות את מצבו בתמימות, ולא לבקש לברוח אל סוגיא אחרת - כי מאיר 

אל תוך מצבו הסתכלות עליונה על לימודו, שיש תכלית בעצם עיסוקו בתורת אמת.  ואכן ודאי 

צריך להבין הלימוד )כדאי' מהאדמוה"ז נבג"מ ומגן אברהם ]או"ח סי' נ[ שעיקר תושבע"פ הוא חלק ההבנה(  אך עכ"ז, 

אינו נופל מציווי השי"ת "תמים תהיה עם ה' אלקיך", להגביה הסתכלותו להסתכלות סוכ"ע, 

דרגת 'יחידה שבנפש', להבין שתכלית לימודו להתדבק בנותן התורה. 

חי בכח התמימות, ומאיר הסתכלות עליונה אל תוך מצבו, מובטח לו שיהיה "עמו  וכאשר 
ולחלקו", כדכתיב )דברים לב( "כי חלק ה' עמו", מלשון עמו ואצלו.

אור התמימות בדוד המלך 

ד'וד  א'דם  ר"ת  ש'אדם'  כנודע   – החטא  קודם  הארת  בו  שיש  משיחא,  מלכא  דוד  כח  וזה 
מ'שיח, וכן נודע ששבעים שנות דוד המלך לקוחים משבעים שנות אדה"ר שלא היו כלולים 

בחטא, ושם אור שלימות התמימות. 
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ואי' בחז"ל )בזוה"ק ובסנהדרין לו( דוד הוי 'בר נפלי' )גימ' 'בן ישי', בגי' 'שבע', בבחי' ]משלי כד[ "כי שבע יפול צדיק 
וקם"(, שחייו מחיי אדה"ר, ולא עוד אלא שמבואר בספרים שהם מחיי אדה"ר שאינם קשורים 

לבחי' מיתה, וע"כ הוא "חי וקיים". )ומצינו שלימות זו בדוד המלך, שהיה בחי' המלכות – כמדובר ]'אשיחה בחוקיך' 

פר' כי תצא תשע"ב[ שרק בכוח מידת המלכות יש את השלימות, להמליך ולהכתיר את השי"ת. כי כל מידות מחולקים לשניים, זולת 

הפה והכתר שעניינם אחד, ד"מלכות פה קרינן ליה" ]פתח אליהו[ ובכוחה להמליך את השי"ת, בבחי' הכתר.( 

לדוד שלימות התמימות, במה שהיה יכול לחיות עם השי"ת בכל המאורעות שעברו  והיתה 
במעגלי  ינחני  וגו',  ינהלני  מנחות  מי  על  ירביצני  דשא  "בנאות  כג(  )תהילים  וכאומרו   – עליו 

צדק למען שמו, גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה 

ינחמוני". שהיה לו הכח להביא דרגת סוכ"ע, המקיף השוה בכל המצבים, אל תוך העובר עליו 

בבחי' ממכ"ע. 

הצדיקים מאירים לישראל אור התמימות דקודם החטא

וזה כח הצדיקים, נשמת דוד המלך, אשר להם כח התמימות, התנוצצות שלימות אדה"ר קודם 
במעלת  כסדר  רביה"ק  שעסק  וכפי  דהתמימות.  השלימות  כח  את  ליהודי  להשפיע   – החטא 

התמימות, וכדבריו )לקו"מ בתרא קד( "כי עיקר היהדות הוא לילך בתמימות ובפשיטות בלי שום 

חכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה שיהיה שם השם יתברך". 

וכן הוסיף לבאר )סיפו"מ ט( שהאמונה התמימה בהשי"ת, היא המענה להחכם – "ענה התם ואמר 
להחכם, מי יתן שתבוא אתה על מדרגה שלי. השיב החכם ואמר, זה אפשר להיות שאני אבוא 

על שלך, שינטל ממני השכל ח"ו, או אהיה חולה ח"ו ואהיה נעשה משוגע, כי הלא מה אתה, 

זה אי אפשר בשום אופן שתהיה אתה חכם כמוני.  איש משוגע. אבל שאתה תבוא על שלי, 

השיב התם, אצל השם יתברך הכל אפשר, ויכול להיות כהרף עין שאני אבוא על שלך", ע"כ.

כי הצדיקים ברוב רחמנותם מאירים ליהודי שיחיה בהארת היחוד השלם, אור הגאולה, הארת 
קודם החטא – שיחיה עם הקב"ה ולא יהיה בחי' פלג גופא – אלא יהיה מחובר בתמימות לכל 

מצב שנותן לו השי"ת, ובזה יהא לו השלימות שיהיה מצוי בבחי' היחוד השלם. 

יחוד עוה"ב בעוה"ז

ולכן מצינו שצדיקים האירו ליהודי שיחיה בעולם הזה את 'זכרון עלמא דאתי' )ליקו"מ קמא נד( 
)וזה כל הסדר דר"ה אשר יסד האריז"ל(.  יסודות בשורשי הבריאה  ויוקדמו בזה דברי האריז"ל, שהם   –

ה'  "ויפל  ב(  )בראשית  כתיב  מכן  ולאחר  באח',  אח'  בדרגת  והיו  יחדיו  נבראו  וחוה  אדם  דהנה 

אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה", שהשי"ת נסר את 
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האדם",  אל  ויביאה  לאשה  האדם  מן  לקח  אשר  הצלע  את  אלהים  ה'  "ויבן  ואז  הימנו,  חוה 

להיותם בדרגת פנים בפנים.   

ומדובר רבות שסדר זה עובר בפרטיות על כל יהודי ויהודי. שקודם ירידת הנשמה אל הגוף, 

מצויה ביחוד אח' באח', וכאשר יורדת לעולם ננסרת ומצויה במצב הנסירה עד שמגיע ל"בן 

שמונה עשרה לחופה" )אבות ה(, ואז השי"ת מזמן לו את פלג גופו, "ויביאה אל האדם", וזוכה 

ליחוד פנים בפנים.

וקודם  נוק'.  בחי'  ועוה"ז  דכר,  בחי'  הוא  כי העוה"ב  ועוה"ב.  עוה"ז  בערכין  הוי  שכן  ויובן 

שיורדת הנשמה לעוה"ז, מצויה ביחוד אח' באח', ואז ננסרת ויורדת לעוה"ז ומצויה הנשמה 

במצב הנסירה, עד ששוב עולה לעוה"ב ומתייחדת בדרגת פנים בפנים. ונמצא שאדם במשך 

)יבמות סב:( "כל אדם  ימי חייו בעוה"ז מצוי בדרגת נסירה, כפלג גופא, שעליו אמרו חז"ל  כל 

שאין לו אישה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה וכו' בלא תורה בלא חומה וכו' בלא 

שלום".

אך אור הצדיקים, נשמת דוד המלך, אשר להם כח התמימות, התנוצצות שלימות אדה"ר קודם 

החטא – מאירים ליהודי זכרון עלמא דאתי, התנוצצות עוה"ב תוך עוה"ז, שכבר בעוה"ז יוכל 

לחיות בהיחוד השלם, וכדברי רביה"ק )ליקו"מ קמא נד( "כי צריכין לשמור מאוד את הזכרון שלא 

יפול לשכחה, בחי' מיתת הלב. ועיקר הזכרון הוא לזכור תמיד בעלמא דאתי, שלא יהיה בדעתו 

ח"ו שאין עולם אלא אחד. וע"י מה שמדבק מחשבתו בעלמא דאתי, עי"ז נעשה יחוד וכו'", 

עכ"ל. וכן אמר מוהרנ"ת זי"ע שכתב את ספרו רק עבור אדם שזוכר עלמא דאתי, שקרב יום בו 

ישכב עם רגליו לדלת. 

עומק דברי רביה"ק )שיחות הר"ן קנו( "כי מיתת הצדיק הוא רק כמו מי שיוצא מחדר לחדר  וזה 

אחר וכו', כמו שאני עתה בחדר זה ואחר כך אני יוצא מחדר זה ונכנס לחדר השני וסוגר הדלת 

אחרי, אם אתה תבוא אצל הדלת ותצעק אבי אבי וכו' לא אשמע דבריך".  שמקופיא נראה שזה 

הצדיק,  התנוצצות הארת  כאן  יובן שיש  בפנימיות  אך  הצדיק,  הנשגבה של  על מעלתו  אזיל 

שיחיה יהודי בזכרון עלמא דאתי כבר בעוה"ז, כאילו עלמא דאתי הוא חדר שני. וזה ש"לא 

תחקור אחר העתידות", שלא תשאר בהסתכלות עוה"ז, בחי' דרגות ממכ"ע, לחקור מה ילד 

סוכ"ע  בעוה"ז,  עוה"ב  דרגת  להאיר  דאתי,  בזכרון עלמא  ובדבקות  חיה בתמימות  יום. אלא 

בממכ"ע. 
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אור הגאולה תוך הגולה

וכאשר עומדים ישראל בשבועות הנחמה, שהשי"ת מנחם ומדבר על לב ישראל, "אנכי אנכי 
הגאולה,  אור  המאירים  הצדיקים  באור  נחמה  לקבל  גרמא  הזמן   – נא(  )ישעיה  מנחמכם"  הוא 

 – הגלות  תוך  וגאולה  נחמה  התנוצצות  יש  אך  דהגלות,  הנסירה  תוך  להבין שאפי' שמצויים 

כל  אוהביה שישו אתה משוש  כל  וגילו בה  ירושלם  "'שמחו את  ל:(  )תענית  חז"ל  כפי שאמרו 

המתאבלים עליה', מכאן אמרו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה )נ"א בנחמתה(". 

יש  כבר עתה  בנחמת הגאולה, אלא  לראות  רק שיזכה בעתיד  הוה, שלא  ורואה בלשון  זוכה 

'זכרון עלמא דאתי', התנוצצות היחוד השלם, כל חד וחד לפי השגתו ודבקותו.

וזה זוכה באור הצדיקים, שנותנים לו בתוך רגע ההוה, מקום הקושי וההעלמה, מקום הבחירה 
- את אור התמימות דקודם החטא, שיזכה כבר עתה לטעום טעם יחוד השלם. 

שאמנם נפסק להלכה )רמב"ם פ"ד יסודי התורה הל' יג, שו"ע יורה דעה סי' רמו סעי' ד( שאם לא מילא כריסו 
)פר' תזריע אות א(,  יוסף'  יעקב  -  אך ב'תולדות  ופוסקים אסור לו ללמוד פנימיות התורה  בש"ס 

את  להטעים  הצדיקים,  הארת  שזו  התורה.  ופנימיות  חסידות  הלומדים  אלו  על  זכות  מלמד 

ישראל טעם גאולה תוך הגלות. וזה נקרא יחוד ראשון, שע"י הצער והיסורים שעוברים ישראל 

בגלות, השי"ת מטעימם טעם יחוד השלם, שכבר בעודו חי בעוה"ז יטעם בכל יום טעם עלמא 

דאתי, וזה נקרא שחי ביחוד השלם11.

התנוצצות אורו של משיח

שבע"פ.  תורה  בחי'  שניות,  לוחות  קבלת  יום  ליוה"ק,  ההכנה  בימי  שהנחמה  וכמדובר 
לחדש  שיוכל  ליהודי,  נתן  שהשי"ת  הדיבור  כח  את  ומגלים  תושבע"פ,  בחי'  הם  שהצדיקים 

11 תולדות יעקב יוסף )תזריע  אות א(: "דמ"ש הפוסקים )יו"ד סי' רמו( 'אחר שמילא כריסו יכנוס בפנימיות התורה ולא קודם' 

הטעם הוא כמו שיש ב' בחינות באדם הגוף והנשמה, הגוף הוא נוקבא בשר האדם המלביש לנשמה שהוא דכורא, בסוד נקבה 

תסובב גבר )ירמיה לא(, כך בתורה יש גוף ונשמה. וז"ש הן הן גופי הלכות, שהתורה שבע"פ והפסוקים הן לבוש אל הפנימי. 

וא"כ כמו שיצירת האדם היה תחלה הגוף גולם שנברא החומר, ואחר כך ויפח באפו נשמת רוח חיים )בראשית ב(. כך צריך 

ללמוד הגוף של התורה, ואחר כך הנשמה. אפס שיש לי ללמד זכות על החושקים בפנימיות קודם שמילא כריסו בכל הש"ס 

והפוסקים. כי כל הש"ס והפוסקים הם כללים הגוף השייכים לכל ישראל בכללות יחד, וא"כ יחיד מישראל שהוא אבר א' מן 

הכללות, כשלמד לפי ערך האבר מגוף התורה, יש לו רשות ללמוד מפנימיות התורה הנשמה המכונה אל גוף האבר ההוא.   והוא 

באמת פלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש שזכרנו לעיל... שלא ישייר חק א' )סנהדרין קיא(, שכל א' צריך לקיים כל התורה תרי"ג 

מצות. ור' יוחנן ס"ל אפי' קיים חק א' ניצול, כי כל התורה נתקיים בכללות כל ישראל. וידוע דהלכה כר' יוחנן נגד ר"ל, ושפיר 

מצאו ידיהם ורגליהם של החושקים הנ"ל. וכל הפוער פיו שצריך דוקא למלא כרסו בכל הש"ס והפוסקים, א"כ עליו לקיים ג"כ 

כל התרי"ג מצות, ובחסר א' נענש כר"ל... וזה נראה לי על דרך הלצה ופערה פיה לבלי חק, ר"ל שזה שפער פיו על העוסקים 

בפנימיות התורה קודם שמלא כריסו בכל הפוסקים דוקא. אף ששייר חק אחד שהוא דין א', דס"ל כריש לקיש. א"כ גם עליו 

יעבור כוס, שגיהנם פערה פיה עליו לבלי חק שלא קיים כל התרי"ג מצות, אף ששייר רק דין א'. על כן עצה היעוצה שלא לדבר 

סרה על העוסקים בין בגוף ובין בפנימי רק שיהיה לשם שמים". 
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והם עושים מתורות תפילות, שזה ענין תושבע"פ, כח התמימות של  ולפעול בתפילה.  תורה 

יח, שיהודי ישיח לבו להשי"ת ויחיה בסוד היחוד, כדכתיב )במדבר יב( "פה  אורו של משיח, ֵמׂשִ

אל פה אדבר בו". 

והם מביאים הנחמה על ביהמ"ק שהיה בית תפילה, "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים" 
מקבל  גלותו  תוך  שכבר  בעוה"ז,  עוה"ב  לייחד  הדיבור,  היחוד  בכח  יחיה  שיהודי  נו(,  )ישעיה 

התנוצצות אורו של משיח.

וכאשר יהודי מגיע בסוף השנה לצדיקים – הצדיקים מצפים שיוכלו לעשות לו טובה, ועל כל 
יהודי שמגיע אליהם,  ששים ושמחים עימו – אך בפנימיות לבבו מרגיש יהודי השאלה, כמה 

זכה לתמימות, כדברי מוהרנ"ת שעל הכל יכול לתת חשבון, חוץ מענין התמימות, שאינו יודע 

אם הגיע בזה לרצון רביה"ק. 

התמימות,  שלימות  את  בישראל  יאיר  אשר  משיח,  של  לאורו  שנזכה  מהשי"ת,  ומבקשים 
היה  תמימות  כמה  יהודי  לכל  משיח  יראה  וכן   – כאלו  חיים  יקבלו  שעושים  פעולה  שבכל 

אשר  איש  כל  מאת  תרומה  לי  "ויקחו  כה(  )שמות  כדכתיב  שעשה,  ומצוות  ובתורה  בעבודתו 

ידבנו לבו תקחו את תרומתי", שזה התמימות שהיה ליהודי שנדיבות לבו, שאפי' נתן רק מעט 

פרוטות, היה זה לשם שמים, לעשות רצון ה'. ויזכנו השי"ת לחיות כבר עתה באור הגאולה, 

לעשות כל מעשיו בתמימות, כדכתיב )משלי י( "הולך בתום ילך בטח", ונזכה להגאולה השלמה 

במהרה בימינו, אמן.


