
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שימה בפיהם

קוראים  –"אתם נצבים היום", זה ראש השנה  -בשבת שלפני ראש השנה  

וילך. בפרשת וילך -בתורה ברוב השנים )וכן השנה( שתי פרשיות, נצבים

מצות כתיבת ספר תורה "ועתה כתבו לכם  –כתובה המצוה האחרונה בתורה 

את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם". נשים לב שיש כאן 

שימה, מוסבר בחסידות ששלשה פעלים אלו הם -למדה-ולות: כתבושלש פע

דעת, התכלית היא שהתורה תהיה בדעת של כל יהודי, -בינה-כנגד חכמה

 "דעת גניז בפומא" ]הדעת גנוזה בפה[. –"שימה בפיהם" 

"אין תורה נקנית  –בפירוש המילה "שימה" יש שתי דעות: דעת רב חסדא 

יהם' אל תקרי 'שימה' אלא סימנה". כלומר אלא בסימנים, שנאמר 'שימה בפ

שכשלומדים יש לעשות סימנים ולהשתיל אותם היטב בפה כדי שיזכרו את 

 מה שלמדו, וכך קונים את התורה. 

נות לתלמידו עד  ְׁ רבי עקיבא דורש את הפסוק הזה כך: "מניין שחייב אדם ִלש 

בפיהם?  שילמדנו? שנאמר "ולמדה את בני ישראל". ומנין עד שתהא סדורה

שנאמר 'שימה בפיהם'". כלומר דורשים "שימה" מלשון סדר, על הרב ללמד 

 את התלמיד כמה פעמים עד שהלימוד יהיה מסודר ומיושב אצלו.

סימנים וסדר. כבר ראינו ש"שימה  –יש כאן שני פירושים על "שימה בפיהם" 

בפיהם" בכלל הוא כנגד הדעת, הנמצאת בקו האמצעי של הספירות. והנה 

על פי חסידות גם סימנים וגם סדר שייכים לספירת היסוד, שגם היא בקו 

האמצעי. סימן זה הצדיק, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי על עצמו 'אנא 

סימנא בעלמא' ]אני רק סימן[, הצדיק הוא סימן של נוכחות ה' בעולם, וצדיק 

ה מילולית הוא ספירת היסוד "וצדיק יסוד עולם". גם סדר שייך ליסוד: מבחינ

, וגם מבחינת תוכנית היסוד מסדר את כל הספירות דוסר ליסדיש קשר בין 

שיצאו כפי הסדר הנכון. לכן כשאומרים על מישהו שהוא 'יסודי' הכוונה 

 שהוא מסודר.

ומה ההבדל בין סימנים לסדר? לעשות סימנים זה דבר נחמד ושייך לחסד, 

עד שהדבר יהיה סדור בפה  לכן פירוש זה אמר רב חסדא, מלשון חסד. ללמד

זה שייך לגבורה, לכן זו דעת רבי עקיבא ששייך לספירה זו. חסדים וגבורות 

אלו נמצאים בתוך הדעת )"שימה בפיהם"( ויוצאים ממנה ליסוד על מנת 

לבנות את המלכות. כלומר כדי לבנות את המלכות )שזה כל הענין של ראש 

 השנה( צריך לעשות גם סימנים וגם סדר. 

ראשי  תשע"חם כן לכבוד השנה החדשה נעשה סימן, "שימה בפיהם": א

יים, "עץ חיים היא למחזיקים בה", שנזכה לשנה של חץ ענת שהא תתבות 

 לימוד תורה, תורתו של משיח.

שיעור וידאו לפרשת נצבים וילך ע"א( ע"פ)  

 תשובה על תשובה

יש סיפור מפורסם שרבינו סעדיה גאון פעם התארח אצל יהודי אחד   

שלא ידע מי הוא. אותו יהודי עשה הכנסת אורחים מאוד יפה ודאג 

לכל מה שהיה צריך. לאחר שהרס"ג פנה ללכת פתאום אמרו לאותו 

יהודי 'אתה יודע מי היה אצלך? זה היה הרס"ג!'. כשהיהודי שמע 

פל לרגליו, התחנן שיסלח לו שלא כיבד זאת הוא רץ אחרי הרס"ג, נ

'ארחת אותי מאוד יפה!'. אמר לו אותו  –אותו כראוי. הרס"ג התפלא 

 הוא היה עושה הרבה יותר. –יהודי שאם היה יודע שהוא הרס"ג 

הרס"ג אמר שלמד ממנו איך צריך כל פעם לעשות תשובה מחדש,  

איך צריך כל והבעל שם טוב אמר שבענין זה הוא גלגול של הרס"ג, 

יום לעשות תשובה מתוך כך שאתמול לא הכרתי מי אתה, ואם הייתי 

מכיר העבודה שלי היתה משהו אחר לגמרי. כך צריך להרגיש כל יום, 

גם אנחנו לא מכירים את ה', ההרגשה צריכה  וזהו "כל ימיו בתשובה".

להיות שאמנם עשינו מה שצריך אבל אם היינו מכירים את ה' כמו 

מכירים עכשיו היינו עושים הרבה יותר, לכן מתביישים על שאנחנו 

 כל מה שעשינו עד עכשיו למרות שהיו אלו דברים טובים.

משל הרואה את המלך  ויש משל על זה שמביא האדמו"ר הזקן 

. הוא אמר משהו, פתאום שמתבושש מדבורו שדבר בלא ראות

ך. אפילו שאמר תהלים, התפלל, אמר תורה, אבל לא ראה את המל

פתאום כשרואה את המלך מתבייש, אפילו אם אמר את הדבר הכי 

קדוש, איך דברתי ככה בלא ראות. זו תחושת בושה תמידית. למרות 

שלפני שהוא ראה את המלך הוא לא חשב שהדבורים האלו לא 

טובים לא אמר שטויות. כל מה שהוא דבר היה טוב, דבר דברי תורה, 

הוא רואה את המלך הוא ובכל זאת כש –התפלל ואמר תהלים 

מתבייש לגמרי מכל מה שהוא אמר. הוא מרגיש שלגבי המלך אלו 

שטויות לגמרי )"תורת עולם הזה הבל היא בפני תורת משיח"(. זו 

תהיה התורה הראשונה של המשיח, שהוא יגלה שכל מה שהיה קודם 

 הוא הבל.

וכן, כמה שעולים יותר מרגישים יותר שכל העבודה שלי לא שוה  

מאומה לגבי ה', לגבי מה שמגיע לה', שהוא אין סוף. אני מרגיש שכל 

וממילא מתביישים בה הרבה יותר,  –העבודה הקודמת היא גארנישט 

עוד יותר. לכן אמרו חז"ל שצריך להיות "כל ימיו  –כמה שיותר גבוה 

בתשובה", כל הזמן עולים יותר ויותר בתחושה של הבושה. ככל 

ה אני מרגיש עוד יותר כמה שאני מלא שאני עושה יותר תשוב

בפגמים ועוד יותר אני מרגיש שצריך לעשות תשובה הביטוי הוא 

תשובה על תשובתו, לעשות תשובה איך עשיתי תשובה. עשיתי 

 תשובה וזה היה שקר.                                

  (ז' שבט ע"ומשיעור ) 
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כתוב "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא". הבעל 

שם טוב מסביר שהחטא הוא בתוך הטוב עצמו, שמרגיש שעשיתי 

ברגע שמרגיש כך פוגם את המצוה כי זוקף את הזכות  –משהו טוב 

לעצמו, אפילו בדקות. זהו חטא של הטוב בעצמו. שגם בתוך הטוב, 

זה  –תתי צדקה, זוקף לעצמך אם אתה חושב שעשיתי מצוה גדולה, נ

 החטא הכי גדול. 

פירוש הפשט הוא שלא יתכן שיש אדם שאף פעם לא החסיר רגע 

אחד של דבקות בה'. לכן, "אשרי אדם אשר לא יחשֹב הוי' לו עון", 

שלפחות תופס ש'הנה, החסרתי רגע אחד, לא חשבתי רגע על ה', וזו 

ת עצמו, שכך יודע. עבירה גדולה, חטא גדול'. אשרי מי שכך מכיר א

אבל לומר שיש אחד שאף פעם לא היה אצלו כזה רגע של חלל, בלי 

דבקות בה', אין כזו מציאות. זהו הפירוש לפי הפשט, שהמלה "חטא" 

היא לא מה שאתה חושב, אלא אפילו רגע אחד לא להיות דבוק בה', 

במודע, הוא חטא. זה פשט גמור, שבאמת עשית טוב, המון דברים 

 אין ספור דברים טובים, אבל גם חטאת. טובים, 

"שבע יפול צדיק וקם".  –הפירוש השלישי הוא, שיש לצדיק חטאים 

ולמה ה' עושה כך? "נורא עלילה על בני אדם", כמו דוד המלך שלא 

ראוי היה לאותו חטא, אז למה ה' עשה כך? כשהוא קם ועושה תשובה 

הבעל שם טוב, מתוך החטא הוא מעלה את כולם. יש כלל גדול אצל 

שהצדיק נופל בכוונה שכאשר יקום ירים איתו אנשים שבאמת 

פושעים ורשעים במודע. כל זמן שהצדיק לא חוטא בעצמו אין לו 

שום צד שוה עם עמך ישראל הפשוטים, אנשים שמדי יום ביום 

חוטאים. לכן ה' עשה זאת, והצדיק החכם גם יודע שחייב להיות כך 

חה, שהוא יפול. הוא יודע שרק אם הוא ומקבל את הדין אפילו בשמ

נופל במקצת, הוא כבר מזדהה עם הפושע ורק ככה הוא יכול להרים 

 אותו. 

אם כן, יש שלשה פירושים עמוקים ב"אדם אין צדיק בארץ אשר 

שמחזיק טובה , או "חטא" ממשיעשה טוב ולא יחטא": או שהכוונה 

 . את הזולתנופל בשביל להרים במקצת הטוב שעושה, או ש לעצמו

 שלשת הפירושים הם כנגד תורה, עבודה וגמילות חסדים.

, כדי עמוד גמילות חסדיםהפירוש השלישי הוא שהחטא שלו הוא 

לגמול חסד עם הזולת הוא חוטא, משהו שקשה מאד לומר אותו 

)לאדם עצמו אסור לחטוא כדי שיזכה חברו, משא"כ כאשר הקב"ה 

 דם"(. מפילו בבחינת "נורא עלילה על בני א

בדקות שבדקות  –החטא בכך שמחזיק טובה לעצמו, פגם של גאוה 

 עמוד היינו פגם כנגד ההכנעה בנפש. עיקר הבטול בנפש קשור ל –

 

 

, עבודת ה' היא להיות בטל לקב"ה, "תן לו משלו שאתה ושלך העבודה

 שלו". 

 –עמוד התורה הפירוש הראשון, שהוא מסיח דעת לשניה, הוא פגם ב

 מוחין. כעת מקבילים לשלשת העמודים, או פגם בהם או לשמם. 

. אם אתה מושכלשנפלת בשכל, באם הפגם שאתה מסיח דעת מה' היינו 

מחזיק טובה לעצמך, שהחטא הוא שעשית משהו טוב ואתה חוטא בטוב, 

. אתה מרגיש את עצמך בתוך מורגשכמו התפארות, זהו פגם במדות, 

המצוה וזהו כבר חטא. אם החטא הוא שאתה נופל בשביל להרים מישהו 

 , גמילות חסדים. מוטבעאחר הוא שייך לנה"י, 

כתוב שתורה היא מוחין, מושכל, חב"ד, ועבודה היא  הרבה פעמים

מורגש, חג"ת, וגמילות חסד היא נה"י, המוטבע. הטבע של היהודי, מה 

שאנחנו קוראים הטבע היהודי, מהו? יותר תורה, יותר מדות, עבודת ה', 

או יותר לעשות טובה למישהו? כאשר מדברים על הטבע היהודי, מתנגד 

הוא לשבת ללמוד תורה כל היום וכל הלילה.  יאמר ודאי שהטבע היהודי

הוא יאמר שטוב מאד  –אבל הבעל שם טוב מן הסתם לא יאמר ככה 

שתלמד תורה כל היום, אבל אם מישהו זקוק לך, כמו בסיפור של אדמו"ר 

הזקן שהעיר לאדמו"ר האמצעי, שאם התינוק בוכה תשמע אותו, אל 

נוק בוכה. הטבע תהיה כל כך דבוק בתורה עד שלא תשמע את התי

היא  טבעהיהודי פשיטא שהוא לעשות טוב למישהו. כתוב שבכלל המלה 

, לעשות טוב. מה הטבע שלנו? רחמנים, ביישנים וגומלי טובמלשון 

כל השלשה לא שייכים לתורה או לעבודה אלא לגמילות  –חסידים 

             חסדים. הכל שייך לקשר, החבור לעם ישראל.                            

 ז' שבט ע"ו(-אור למשיעור )

 
 

 צדיק חי

שבקריאת התורה,  –השבת שלפני ראש השנה היא 'שבת מברכין' תשרי 

פרשות נצבים וילך, הקב"ה מברך את חדש תשרי, וממילא מברך את כל 

בית. -באלף 81-, האות החי-היא האות ה צבית האות -השנה כולה. באלף

הצדיק הוא החיות של  –עלמין"  חידיק צכמו הביטוי בספר הזהר "

העולמות, הצדיק מחדיר חיות בתוך כולם, בתוך כל עם ישראל ש"ועמך 

ֻכלם צדיקים". החיות באה מהצדיק. הצדיק הוא היסוד, וכמו שמורנו 

הבעל שם טוב מלמד אותנו צריך לעבוד את ה' כל הזמן ב"אבר חי", יסוד 

ללמוד תורה עם אבר חי. נשאל  זה בא מהצדיק, חיות ושמחה. צריך –חי 

בית, יש בשתי הפרשיות? יש -באלף חי-, האות הצכמה אותיות  –שאלה 

( חוזרת צ) חי-. האות האלולדיקים במה שקוראים לפני ראש השנה, צ 76

                                              פעמים בשתי הפרשות.  אלול

 ג("א אלול ע"כמשיעור )
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