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לבנות גל ולא חומה
יעקב  ויצא מסופר על המרדף של לבן הארמי אחרי  בסוף פרשת 
 – ביניהם  שכרתו  הברית  ועל  ביניהם,  שהיה  הוויכוח  על  אבינו, 
"ויקחו אבנים ויעשו גל" )לא,מו(, ואמרו: "ֵעד הגל הזה... אם אני 
לא אעבור אליך את הגל הזה ואם אתה לא תעבור אלי" )שם נב(, 

שהגל הזה יהיה זיכרון לברית שביניהם, שלא יפגעו זה בזה.

גילוי  עם  כידוע  הקשור  כסלו,  בחודש  תמיד  נקראת  ויצא  פרשת 
פנימיות התורה, ובכמה מהפרשות הנקראות בו טמונים רמזים על 
גילוי פנימיות התורה. על הפסוק "ֵעד הגל הזה" כתוב בספרים דבר 
פלא: "בפסוק זה יש רמז לל"ג בעומר בתורה" )סידור אדמו"ר הזקן 
שער הל"ג בעומר דש,ג( – יום ההילולא דרשב"י מחבר ספר הזוהר, 

שגילה את פנימיות התורה. 

אבל תוכן הרמז שבפסוק הזה אינו מובן. בספרים מובא רמז נוסף 
על ל"ג בעומר, בפסוק "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" )תורת 
את  גילה  רשב"י  שכן  מובן,  זה  רמז  קנב(.  עמ'  תרל"ח,  שמואל 
"ֵעד  מהפסוק  הרמז  אבל  התורה.  פנימיות  מתורתך",  ה"נפלאות 
הגל הזה" לכאורה תמוה: מה השייכות בין ה'גל' שעשו יעקב ולבן 

לגילוי פנימיות התורה? 

העניין יובן בהקדמת ביאור התוכן הפנימי של העימות שבין יעקב 
אבינו ללבן הארמי, ומשמעות ה'גל' שעשו ביניהם. 

מסע הנשמה
פרשת ויצא מספרת את סיפור מסעו של יעקב אבינו לחרן, הגעתו 
למקום המקדש ותפילתו שם, בואו לחרן ועבודתו אצל דודו לבן 
הארמי במשך עשרים שנה ברעיית צאנו, נישואיו עם לאה ורחל, 
ביניהם  ברית  שכרתו  עד  אחריו,  רודף  לבן  כאשר  לארץ,  וחזרתו 
ועשו גל. והפרשה מסתיימת ב"ויעקב הלך לדרכו" – שובו לארץ 

ישראל. 

יעקב  של  קורותיו  סיפור  כל  לבנים".  סימן  אבות  ש"מעשה  ידוע 
הוא רמז לעבודתם של הבנים, של כל יהודי בכל הדורות. וכמבואר 
באור החיים הקדוש: "כל הפרשה תרמוז ענין האדם... 'ויצא יעקב' 
שהוא  וכפי  כח,יד(.  )ויצא  העליון"  מעולם  בצאתה  הנפש  היא   –
כרמז  וילך חרנה"  יעקב מבאר שבע  "ויצא  כל הפסוק  מפרש את 

לירידת הנשמה בגוף. 

יעקב היה תחילה בארץ ישראל, בבאר שבע, במקום של קדושה, 
מקום  של  אף  "חרון   – 'חרנה'  והלך  יצא  משם  אביו.  יצחק  עם 
מקום  הקדושה,  הפך  של  מקום  נח(,  פרשת  סוף  )רש"י  בעולם" 
מגוריו של לבן הארמי. זו ירידה עצומה, אבל ירידה לצורך עלייה, 
בעבור עלייה גדולה יותר מקודם לכן. דווקא בהיותו אצל לבן הקים 
יעקב אבינו את שנים-עשר השבטים, "ויפרוץ האיש מאוד מאוד" 

)ויצא ל,מג(. 

)אמנם כוונת הדברים הפשוטה היא ש"ויהי לו צאן רבות ושפחות 
ועבדים וגו'", אך ודאי שהעשירות הגשמית הייתה קשורה לעשירות 
רוחנית, שדווקא בחרן זכה יעקב ל"ויפרוץ מאוד מאוד" ברוחניות(. 

כך גם אצל כל יהודי בירידת נשמתו למטה. הנשמה יוצאת ממקור 
ומשם  קדושה,  של  ביותר  הנעלות  בדרגות  ב'באר-שבע',  חוצבה 
היא יורדת 'חרנה', לעולם הזה הגשמי המלא קליפות, ושבו יש יצר 
הרע, 'חרון אף של מקום', ועליה להתמודד עם 'לבן הארמי', עם 

הרמאות והשקר של העולם הזה. 

שתצליח  שכדי  מפני  שבע',  'באר  נקרא  הנשמה  של  מקורה 
סוף  )נדה  רשע"  תהי  ואל  צדיק  תהי  אותו  "משביעים  במשימתה 
'ׂשובע'  זו היא גם מלשון  פ"ג. הובא בהתחלת התניא(, ששבועה 
וגם מלשון שבע, שמׂשביעים את הנשמה בשבעה כוחות מיוחדים.

בדרכה היא עוברת במקום המקדש שלמעלה – "ויפגע במקום" – 
שמכל זה הנשמה מקבלת כוחות להצליח בשליחותה למטה. 

התמודדות עם טענות לבן
תכלית ירידת הנשמה ומהות תפקידה בעולם הגשמי, נלמדות אף 

הן מיעקב אבינו: 

פלא  היא  לבן  צאן  לשמירת  יעקב  של  התמסרותו 
חז"ל  אמרו  הקדושים  האבות  על  הרי  לכאורה: 
מז,ו(,  רבה  )בראשית  המרכבה"  הן  הן  "האבות 
"שכל אבריהם כולם היו קדושים ומובדלים מענייני 
העליון  לרצון  רק  מרכבה  נעשו  ולא  הזה,  עולם 
לבדו כל ימיהם" )תניא פכ"ג(. היתכן שיעקב אבינו 
התמסר כל-כך לעבודה חומרית של רעיית צאן לבן, 
ובמסירות נפש של אי-שינה לילות שלמים, רק לצורך 

עושר גשמי?! 

בצאן  רוחנית.  כוונה  בזה  הקדושים שהייתה  בספרים  מבואר  לכן 
הייתה  יעקב  של  ועבודתו  קדושה,  של  נעלים  ניצוצות  היו  לבן 
להוציא את הניצוצות משם ולהעלות למקורם ושורשם בקדושה. 
"כל העבודה שעבד יעקב ללבן שש שנים בצאנך... להמשיך אור 
אין סוף ברוך הוא במעשה של עצמו, שיהיו כל מעשיו משכן ומכון 

להשראת אור אין סוף ב"ה" )תורה אור כג,ג(. 

ומתעסק  הזה  לעולם  מגיע  יהודי  לבנים'.  ל'סימן  באשר  גם  כך 
שגם  לדעת  עליו  העולם.  מענייני  גשמיים  בדברים  לפרנסתו 
ה'  "וברכך  שציווה  ה',  רצון  את  מקיים  הוא  לפרנסה  בהתעסקות 
אלוקיך בכל אשר תעשה", והמטרה היא לברר את ניצוצות הקדושה 

שבדברים הגשמיים. 

אבל אז יהודי פוגש את 'לבן הארמי' המפריע לו וטוען לו: שעת 
ההתעסקות בדברים גשמיים אינה הזמן לדבקות בה'! זאת תעשה 
בעת התפילה ולימוד התורה, אבל כשאתה יוצא לעולם הזה הגשמי, 
עליך לדעת שזה הצאן השייך ל'לבן הארמי', הרמאי והשקרן. אתה 
שרוי ב'עלמא דשיקרא', עולם השקר! כאן אין מקום לדבקות בה' 

ולכוונות רוחניות. 

העולם הזה נקרא 'עולם השקר' לא רק מפני שבני-אדם משקרים זה 
לזה, אלא כל עצם מציאותו של העולם היא שקר. אמיתת המציאות 

ויצא

מאת הגה"ח הרב יואל כהן שליט"א

רעיונות לפרשת השבוע 
מתורת הרבי נמסר במסגרת תכנית שיעורי אספקלריה

חסידות בטלפון,  ונערך לדפוס 
על ידי הרב מנחם מענדל פלדמן

טוען לבן הארמי: כשאתה יוצא לעולם ומתעסק 
לפרנסתך, ורוצה אתה להתעשר בגשמיות, בעולם 

השקר – עליך לשכוח את כל הרעיונות היפים ופשוט 
להתמסר לעסקים ואף לשקר ולהונות
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של כל נברא ונברא היא שהקב"ה בורא ומקיים אותו מאין ליש 
את  מלהוות  לרגע  יפסיק  האלוקי  הדיבור  ואם  ורגע,  רגע  בכל 
הנברא – הוא יחזור להיות אין ואפס. אם כן, לאמיתו של דבר אין 
שום מציאות גשמית כלל. אין 'צאן לבן'; רק הקב"ה קיים, והוא 
בעיני עצמו  ומכיוון שהעולם  יש צאן!  ולכן  צאן,  אומר שיהיה 

מרגיש שהוא המציאות, לכן הוא 'עלמא דשיקרא'. 

טוען לבן הארמי: זה שאמיתת המציאות של הדברים הגשמיים 
בתורה  אותו  ללמוד  יפה. אפשר  רעיון  זה   – האלוקי  הכוח  היא 
ומתעסק  לעולם  יוצא  כשאתה  אבל  בתפילה.  בו  ולהתבונן 
לפרנסתך, ורוצה אתה להתעשר בגשמיות, בעולם השקר – עליך 
לשכוח את כל הרעיונות היפים ופשוט להתמסר לעסקים )והוא 
טוען יתרה מזו, שכדי שאכן תצליח, אין לך ברירה אלא להתנהג 
וכו'  גבול  השגת  הונאה,  ברמאות,  כפשוטו,  השקר  בעולם  כמו 

וכו'(. 

זוהי טענת לבן ליעקב: "הבנות – בנותיי, והבנים – בניי, והצאן 
הדברים  כל  )לא,מג(.  הוא"  לי   – רואה  אתה  אשר  וכל  צאני,   –
הגשמיים שייכים לי, ללבן הארמי! גשמיות אינה המקום להכניס 
בתוכו קדושה! אם רצונך לשבת בבית מדרשו של ֵעֶבר וללמוד 
תורה יומם ולילה – אינני מתערב; אבל כשאתה עובד בצאן גשמי 

– "לי הוא", בזה אני בעל-הבית! 

אבל יעקב אבינו נותן כוח לכל יהודי בכל הדורות, "מעשה אבות 
סימן לבנים", להבהיר שהצאן לא שייך ללבן ח"ו, אלא העבודה 
עם הדברים הגשמיים, העסק במסחר וכדומה – הם חלק מעבודת 
הוא  כך  ה',  ציווה  שכך  מפני  ומתפלל  לומד  שיהודי  כשם  ה'! 
אלוקיך  ה'  "וברכך  ציווי הקב"ה  את  לקיים  כדי  לפרנסתו  עובד 

בכל אשר תעשה", כדי להחדיר קדושה בדברים הגשמיים. 

אותו  מורידה  אינה  הגשמיות  עם  שההתעסקות  רק  לא  זו  בדרך 
בדבקותו, אלא אדרבה, הוא מעלה את ניצוצות הקדושה שבדברים 

הגשמיים, דבר הפועל בו עלייה – "ויפרוץ האיש מאוד מאוד". 

למה יעקב לא ישן?
הפסוק  על  בפרשתנו.  פלאי  מדרש  יובן  לעיל  המבואר  על-פי 
"וישכב במקום ההוא" אומר המדרש: "כאן שכב, אבל כל י"ד 
שנה שהיה טמון בבית עבר – לא שכב... כאן שכב, אבל כל כ' 
שנה שעמד בביתו של לבן – לא שכב". וממשיך המדרש ושואל: 

מאי  תהילים.  שבספר  המעלות'  'שיר  ט"ו  אומר?  היה  "ומה 
טעמיה? 'שיר המעלות לדוד לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל' – 
ישראל סבא". ודעה אחרת במדרש: "כל ספר תהילים היה אומר, 
סבא"  ישראל   – ישראל'  תהילות  יושב  קדוש  'ואתה  טעם?  מה 

)בראשית רבה סח,יא(. 

א. מדוע שמירת צאן לבן חייבה  שתי תמיהות מתעוררות כאן: 
ב.  שכב"?  לא  שנה...  עשרים  ש"כל  עד  כזאת,  הנפש  מסירות 
מה פשר שאלת המדרש "ומה היה אומר"? מדוע ברור למדרש 
שיעקב "היה אומר" משהו? הרי יעקב היה עסוק בצאן לבן, ומנין 

לנו שבכלל "אמר" משהו? 

אך על-פי המבואר לעיל הדבר יובן: התמסרותו של יעקב לעבודתו 
בצאן לבן הייתה עניין של עבודת ה', לברר ולהעלות את ניצוצות 
הקדושה שבדברים הגשמיים, ולא להתפעל מלבן הארמי הטוען 
זו עבודה קשה ביותר, ונדרשת  שהצאן שייך לו, לעולם השקר. 

זהירות עצומה שהעולם לא יוריד אותו מדבקותו בה'. 

כל עוד יהודי שקוע בתורה ובתפילה, ואין לו כל עסק עם העולם 
איך   – קיומו(  לצורך  מינימליים  ושתייה  מאכילה  )חוץ  הגשמי 
בכך חידוש שהוא דבק בה'. אבל כשהוא עסוק בעניינים גשמיים, 
כמסחר וכדומה, וגם בעת זו זוכר שכל עניינו עבודת ה' – זה קשה 
הרבה יותר. לכן שואל המדרש "ומה היה אומר"? שכן אין ספק 
שיעקב התפלל לקב"ה בעת עבודתו, שיצליח במשימה קשה זו. 

ה'שיר  את  שאמר  הראשונה(  הדעה  )לפי  המדרש  עונה  כך  על 

שמים  עושה  ה'  מעם  "עזרי  נאמר:  ושם  שבתהילים,  המעלות' 
שאינו  מההכרה  הכוח  את  קיבל  יעקב  קכא,ב(.  )תהילים  וארץ" 

יכול לסמוך על כוחותיו האישיים, אלא "עזרי מעם ה'"! 

ובזה גופא "עושה שמים וארץ" – ה' נותן את הכוחות הן בענייני 
בארבע-עשרה   – שמים"  "עושה  'ארץ':  בענייני  הן  'שמים' 
השנים שלמד בבית עבר ידע יעקב שהצלחתו בתורה אינה בזכות 
 – "וארץ"  שמים";  עושה   – ה'  מעם  "עזרי  אלא  כישרונותיו, 
הן  הן בעסק הצאן  לבן,  ההצלחה בעשרים השנים שעבד בבית 
באי ההיגררות אחר הגשמיות והישארותו דבק בה' – כל זה אינו 

בכוחותיו, אלא "עזרי מעם ה'" שהוא "עושה ארץ". 

לג,יח(,  )וישלח  יעקב שלם"  "ויבוא  בחזרתו  התקיים  זה  ובכוח 
ואמרו חז"ל: "שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו" )שבת 

לג,ב(, שלמות הן בגשמיות הן ברוחניות. 

'לסחור' ו'להרוויח'
עתה יובן עניין ה'גל' שבין יעקב אבינו לבין לבן הארמי: 

להיות  יכול  העולם,  לבין  יהודי  בין  ללבן,  יעקב  שבין  היחס 
בשלושה אופנים: א( אין ביניהם שום קשר ויחס. היהודי מסתגר 
בבית המדרש ולומד תורה, בלי שום עסק עם העולם. ב( ליהודי 
יש מגע עם לבן, והקשר הזה מאפשר ללבן ללחום בו ולהרע לו. 
לגרום  עלולים  העולם  ענייני  עם  וההתעסקות  המפגש  כלומר, 
ליהודי ירידה ברוחניות. ג( היהודי בא במגע עם לבן, אבל באופן 
שיוכל להוציא מלבן מה שטוב בעבורו, ואינו מניח ללבן לפגוע 

בו. 

יעקב פעל שיחסו עם לבן יהיה באופן השלישי, ועל זה עשו את 
גל האבנים: "ֵעד הגל הזה וֵעדה המצבה, אם אני לא אעבור אליך 
את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אלי את הגל הזה ואת המצבה 
הזאת לרעה". מפרש רש"י: "לרעה אי אתה עובר, אבל אתה עובר 
לפרקמטיא". אילו רצו יעקב ולבן שלא יהיה ביניהם שום קשר – 
חומה שתפריד ביניהם  לא היו עושים גל בלבד, אלא היו בונים 
לגמרי. אבל מטרתו של יעקב הייתה לפעול שלבן לא יוכל לעבור 

את הגל לרעה, "אבל אתה עובר לפרקמטיא", ולכן עשו גל. 

אינה  שהתכלית  היא,  ה'בנים'  של  בעבודתם  העניין  ומשמעות 
לבין  יהודי  בין  תפריד  שחומה  הזה,  מעולם  מנותקים  להיות 
לו עסק עם העולם, אבל לא  יהודי צריך שיהיה  העולם. להפך, 
כדי   – 'מסחר'  בשביל  'לפרקמטיא',  אלא  לרעה 
כדי  גשמיים  בעניינים  עוסק  יהודי  משהו.  להרוויח 
'להרוויח' את ניצוצות הקדושה שבהם, שהם ניצוצות 
נעלים מאלה שבדברים הרוחניים. ובשביל זה יורדת 
הנשמה למטה, לעולם הזה, כדי 'לסחור' ו'להרוויח' 

ניצוצות נעלים אלו. 

ואביטה  עיני  ל"גל  הזה"  הגל  "ֵעד  של  הקשר  וזה 
נפלאות מתורתך" – גילוי פנימיות התורה:

מצד נגלה דתורה בלבד, בלי גילוי פנימיות התורה, הדרך הייתה 
צריכה להיות שכדי להישמר מהנזק הרוחני של העולם הזה היה 
העולם.  לבין  בינו  לחלוטין  שתחצוץ  חומה  להקים  צריך  יהודי 
גילוי פנימיות  אבל על-ידי "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך", 
התורה על-ידי רשב"י, ובפרט בדורות האחרונים על-ידי הבעש"ט 
ותלמידיו, ניתן ליהודי הכוח שיהיה "ֵעד הגל הזה". אמנם יש 'גל' 
יעקב ללבן, אבל לא הפרדה מוחלטת, אלא "אתה  בין  המפריד 
הקדושה  ניצוצות  את  ו'להרוויח'  'לסחור'  לפרקמטיא",  עובר 
תורת  לה'.  דירה  הגשמי  מהעולם  ולעשות  הגשמיים  שבדברים 
אלא  מהעולם,  מנותק  להיות  שלא  כוח  ליהודי  נותנת  החסידות 
דרכיך  "בכל  בבחינת  הקב"ה,  את  ירגיש  בעולם  בהיותו  שגם 

דעהו". 

המשיח.  לביאת  החסידות  מעיינות  גילוי  של  השייכות  וזוהי 
מר?"  קאתי  "אימתי  שאלתו  על  לבעש"ט  המשיח  מענה  ידוע 
)כתר שם טוב בתחילתו(. שכן  – "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה" 
עיקר החידוש בביאת המשיח הוא שהאלוקות לא תהיה מנותקת 
מהעולם, אלא הגשמיות עצמה תהיה כלי לאלוקות, וכמו שנאמר 
"וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר" )ישעיה מ,ה( – הבשר הגשמי 
יראה את גילוי דבר ה'. וזה בא על-ידי הגילוי של תורת החסידות, 
"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך", שמחדיר ביהודי את ההרגשה 

שהכול אלוקות ו"אין עוד מלבדו". 

)על-פי לקוטי שיחות, כרך ג, עמ' 789(

התמסרותו של יעקב לעבודתו בצאן לבן הייתה עניין 
של עבודת ה', לברר ולהעלות את ניצוצות הקדושה 

שבדברים הגשמיים, ולא להתפעל מלבן הארמי הטוען 
שהצאן שייך לו, לעולם השקר
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במה מתייחד ספר התניא ביחס לשאר ספרי מוסר וחסידות, 
בין חסידות לחקירה, מה כתבו ענקי הדורות על חובת  מה 
ההתבוננות באחדות השי"ת וכיצד הידיעה ש"אין עוד מלבדו" 
היא ערובה לניצחון במלחמת היצר • לקראת י"ט כסלו, יום 
הזקן ממאסרו –  כ"ק אדמו"ר  לגאולת  222 שנים  מלאות 
עלינו למעונו של הגאון החסיד הרב מענדל וועכטער שליט"א 
לשיחת עומק על מהותה של תורת החסידות, עניינו של ספר 

התניא והמסתעף • 'שיעור כללי' בחסידות
הרב יהודה כהן
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קראת חג הגאולה י"ט כסלו הבא ל
עלינו לטובה, יום יציאת אדמו"ר 
הזקן בעל התניא ממאסרו, פנינו 
מענדל  הרב  החסיד  הגאון  אל 
וועכטער שליט"א, לשמוע ממנו 
על שיטתו הייחודית של אדמו"ר הזקן ועל 
חסידות  בתורת  לעסוק  והנחיצות  ההכרח 

חב"ד.

ופוסקים,  בש"ס  הנודעת  לגאונותו  בנוסף 
קבועים  שיעורים  מוסר  וועכטער  הגר"מ 
בתורת חסידות חב"ד בפני חוגים מסגנונות 
שונים, מאברכי כולל ובני ישיבות עד לאנשי 

אקדמיה לצד בעלי בתים ועמלי־יום.

שהעניק  בראיון  בעבר  תואר  שכבר  כפי 
הגיע  עצמו  וועכטער  הגר"מ  קרוב',  ל'כי 
שבהן  שנים  לאחר  כאברך  חב"ד  לחסידות 
קדמו  בוויליאמסבורג.  ישיבה  כראש  כיהן 
לכך חקירה וחיפוש יסודיים. הרב שליט"א 
למד ספרי חסידות מכל הסוגים, כולל לקוטי 
מוהר"ן ולקוטי עצות, ספרי ר' צדוק, ספרי 
הרה"ק מפיאסצנא ועוד. גם על תורת המוסר 
הספרים  רק  לא  הרב;  פסח  לא  הישיבתית 
ספרי  ירוחם,  ר'  ספרי  גם  אלא  הקלאסיים, 
הסבא מקלם ועוד. דווקא בעקבות היכרותו 
העמוקה בעולמות מחשבה אלו, הרי כשהוא 
מדבר על ייחודיותה של שיטת חב"ד ותורת 

חב"ד יש לדברים טעם מיוחד.

מעבר לכך, כאמור, גם רבים משומעי לקחו 
חב"ד.  חסידות  על  במוצהר  נמנים  אינם 
משכך רגיל הרב בשאלות יסודיות על עצם 
והתשובות  הזקן,  אדמו"ר  של  החידוש 

קולחות מפיו בשטף דבר דבור על אופניו.

חידושו של רבנו הזקן
נפתח בשאלה בעניינא דיומא: מהו החידוש 
יותר  הוא  מיוחד  ובמה  התניא,  ספר  של 

משאר ספרי מוסר וחסידות?

התניא  ספר  של  המרכזי  החידוש  לכאורה, 
שם  על  והתבוננות.  שכלית  השגה   – הוא 
בשם  הזקן  אדמו"ר  של  שיטתו  נקראת  זה 
"חב"ד" = חכמה בינה דעת, משום שהמוטו 

של אדמו"ר הזקן הוא שכלתנות.

את  שמגיש  הראשון  הוא  התניא  ספר  כך 
שיטת החסידות, את תורת הבעל שם טוב, 
בצורה מבנית וכשיטה מסודרת. ספר התניא 
מקיף את יסודות החסידות ומתייחס לעומק 
ישראל, בתורה,  שגילתה החסידות בנשמת 

צדיק,  מיהו  המצוות,  במעשה  בתפילה, 
התשובה  עבודת  מהות  נסיונות,  יש  מדוע 
חוליה  כל  בה  כשרשרת  והכל  עוד,  ועוד 

תלויה בחברתה. 

ערוך'  ה'שולחן  הוא  שהתניא  לומר  אפשר 
של תורת החסידות.

זי"ע,  ממעזריטש  המגיד  תלמידי  כי  יצוין 
שהסתלק בי"ט כסלו, היו קוראים לאדמו"ר 
שם  על  )הליטאי(  ליטווַאק"  "דער  הזקן 
שיטת החסידות שלו, הדומה לדרך הלימוד 

הליטאית, באופן של היגיון ומחקר.

רק  שזה  מדגיש  ואני   – לכאורה  ולכן, 
לא  זה  מדוע  אסביר  בהמשך  כי  לכאורה, 
התניא  ספר  של  וייחודיותו  מדויק,  ממש 
 – פניו  על  אבל  לגמרי;  אחר  ברובד  היא 
שיטות  על  חב"ד  שיטת  את  שמייחד  מה 
והרי  ההתבוננות.  היא  ה'  בעבודת  נוספות 
עם  מלאים  חב"ד  ספרי  וכל  התניא  ספר 
הביטוי "כשיתבונן האדם", "השכל שבנפש 

המשכלת" ועוד כיוצא בזה. 

ההתבוננות  חובת  דבר,  של  לאמיתו  אולם 
התחילה הרבה לפני בעל התניא. כבר אצל 
מצינו  הגאונים,  אצל  ואפילו  הראשונים, 

דברים נחרצים אודות חובת ההתבוננות.

בראשם עומדים דברי הרמב"ם המפורסמים 

ִלְראֹות ֲהֵיׁש 
ֵרׁש  יל דֹּ ִכּ ַמְשׂ

ֶאת ֱאלִֹקים
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בהלכות תשובה )פרק י, הלכה ו(, ההלכה המסיימת את ספר 
המדע:

"דבר ידוע וברור שאין אהבת הקב"ה נקשרת בלבו של אדם 
עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה, 
כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך. אינו אוהב הקדוש 
ברוך הוא אלא בדעת שידעהו. ועל פי הדעה תהיה האהבה, 
אם מעט – מעט, ואם הרבה - הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד 
עצמו להבין ולהשכיל בחכמות ותבונות המודיעים לו את קונו 
בהלכות  שבארנו  כמו  ולהשיג,  להבין  באדם  שיש  כוח  כפי 
יסודי התורה" )בתחילת הלכות יסודי התורה מאריך הרמב"ם 

ומקדיש ארבעה פרקים לידיעת ה'(.

ההתבוננות  חובת  את  מזכיר  יונה  רבנו  גם  הרמב"ם,  לצד 
כי  כותב  הוא  ה(  )ב,  משלי  לספר  ובפירושו  רבות,  פעמים 
זה למעלה מזה...  חמשה עניינים  "מצאנו בענין ידיעת השם 
טובו,  ורב  חסדיו  וגבורת  השם  דרכי  ידיעת   – והשלישית 
והתבונן בנפלאותיו וידיעת רוממותו ותהילותיו, כפי מה שדעת 
האדם יכולה להשיג, ויתבונן במעשה בראשית ומעשה מרכבה 

ובדברי הנבואה...". 

מחשיב  הוא  סי"ז(  ג  )שער  תשובה"  "שערי  הידוע  ובספרו 
את ההתבוננות בגדולת ה' בין המצוות היסודיות, וזה לשונו: 
"ודע כי המעלות העליונות נמסרו במצות עשה, כמו מעלות 
הבחירה... ומעלות תלמוד תורה... ומעלות התבונן בגדולת ה' 
האלהים,  הוא  ה'  כי  לבבך  אל  והשבות  היום  וידעת  שנאמר 
ודוד אמר ה' משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל 
נברא  האלה  מעלות  "בעבור  כי  ומסיים  אלוקים",  את  דורש 
ועיקר  נפשו  עמל  ישים  לא  אם  הנברא  תקוות  ומה  האדם... 

עסקו בדברים שנברא בעבורם".

הנביאים  בדברי  שכתוב  זה  "ומהו  א(:  )פרק  חרדים  ובספר 
'ותופשי התורה לא ידעוני', וכתיב 'ישראל לא ידע' וכתיב 'כי 
אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי'? והלא ידיעה זו 
זיל קרי בי רב הוא, ואפילו עם הארץ שבישראל יודע אותם? 
בתוקף  ראיה  כעין  זו  ידיעה  שפירוש  למד  אתה  מכן  אלא 
האמונה, דומה למשכיל בעיני שכלו כאלו רואהו בעיני בשרו, 
דאע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזי. וזהו שאמר דוד המלך עליו 

השלום עיני תמיד אל ה' ואיתא שויתי ה' לנגדי תמיד".

בספר  קבוע  שיעור  מוסר  היה  חיים  החפץ  שבעל  לציין  ]יש 
הלכות  ברורה'  ב'משנה  להלכה  אותו  מביא  וגם  'חרדים'. 
וגו',  ה'  את  ואהבת  ש"כשאומר  יד,  ס"ק  כה  )סימן  תפלין 
יראה להכניס אהבת השם יתברך בלבו שלא יהיה כדובר שקר 

ח"ו"([.

בהכרח  בתוקף,  תהיה  שהאמונה  כדי  ברור:  מדבריו  נמצא 
להתבונן בידיעת ה'!

יש עוד ראשונים המבארים את חובת ההתבוננות, כמו ה'חובת 
ולפניו רבי סעדיה גאון שחיבר ספר  הלבבות' בשער היחוד, 
שלם של חקירה אלוקית "האמונות והדעות". אבל אם נביא 

את כולם זה ייהפך ל"שיעור כללי"...

אפשר להביא מהאחרונים את דברי המסילת ישרים, ספר מוסר 
הנלמד בישיבות, וכך הוא כותב בנחרצות )בסוף פרק כה(:

"ואמנם הדבר הזה אינו מצטייר היטב בשכל האדם, אלא על 
שהדבר  כיון  כי  הגדול,  וההסתכלות  ההתבוננות  התמדת  ידי 

העיון  רוב  אחר  אלא  השכל  יציירהו  לא  מחושינו  רחוק 
וההשקפה, וגם אחר שיציירהו יסור הציור ממנו בנקל אם לא 
יתמיד עליו הרבה... הוא מה שצוה הקב"ה אל המלך 'והיתה 
עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' אלוקיו'... 
יירא,  למען  אמר  ולא  ליראה",  ילמד  "למען  שאמר  ותדקדק 
אלא לפי שאין היראה הזאת מושגת בטבע, כי אדרבא רחוקה 
ידי  על  אלא  נקנית  ואינה  החושים,  גשמיות  מפני  ממנו  היא 
לימוד, ואין לימוד ליראה אלא ברוב ההתמדה בתורה ודרכיה 
בלי הפסק, והוא שיהיה האדם מתבונן ומעיין בדבר הזה תמיד 
אמיתת  בדעתו  שיקבע  עד  ובקומו,  בשכבו,  בלכתו,  בשבתו, 
הדבר, דהיינו: אמתת המצא שכינתו יתברך בכל מקום, והיותנו 
עומדים לפניו ממש בכל עת ובכל שעה, ואז יירא אותו באמת".

כן, מכל הכיוונים אודות ההכרח הגמור  נמצאנו למדים, אם 
כך אפשר  רק  וכי  והעיון בהתמדה,  הלימוד  של ההתבוננות, 

להגיע לאהבת ה' וליראתו!

התבוננות – מיסודי היהדות
מושג  כי  נראה  בשטחיות  בעוד  ממש.  של  חידוש  זהו 
וכאן למדנו שהדברים  לפני 200 שנה,  ה"התבוננות" התחיל 

נמצאים כבר בבית מדרשם של הראשונים והאחרונים! 

לחובת  קדמוניים  מקורות  עוד  יש  תרצה,  אם  בוודאי! 
ההתבוננות.

היא  ההתבוננות  כי  מפורש  ה"חרדים"  בדברי  להדגיש:  ויש 
חלק ממצוות האמונה. האמונה היא הרי הדבר הבסיסי ביותר 
ביהדות; הרמב"ם כותב בהקדמתו לפירוש המשניות, שגם אם 
יהודי עובר על כל מצוות התורה, אם יש לו אמונה הוא עדיין 

יהודי. ועל זה מפורש כי האמונה מחייבת התבוננות!

יש גם דברים נפלאים בשל"ה הקדוש )עשרה מאמרות, מאמר 
ראשון(, וזה לשונו: "שרש הדברים הוא שרש השרשים וידעת 
היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא האלקים, רצונו לומר, ידיעה 
נוסף על הקבלה מצד אבותיו, כאשר  בהשגה מופתית,  בלבד 
במה  מרומז  וזהו  היחוד.  בשער  הלבבות  חובת  בעל  האריך 

שכתוב דע את אלקי אביך, רצה לומר, נוסף על מה שהוקבע 
אמונת האלוקות בלבבך מצד אביך, דהיינו הקבלה איש מפי 

איש, דע אתה בעצמך מצד ההשגה". 

האמונה,  לחיזוק  בהתבוננות  ההכרח  את  גם  מסביר  השל"ה 
אבי  אלוקי  ואנוהו,  א-לי  "זה  הפסוק  את  זה  פי  על  ומפרש 
מצד  א-לי  שהוא  א-לי',  "כש'זה  לשונו:  וזה  וארוממנהו", 
לומר,  רצה  'אני-והו',  מלשון  'ואנוהו',  אז  וידיעתי,  השגתי 
אני והוא דבוקים ביחד כביכול, כי הידיעה נתפסת בלב. אמנם 
כשאין לי הידיעה מצד ההשגה, רק מצד הקבלה, שהוא 'אלוקי 
מורחק  ואני  ונשגב ממני,  רם  כי הוא  'וארוממנהו',  אז  אבי', 

מאיתו במצפון הלב".

האמונה לבד אינה מספיקה, כי היא נעלמת ורחוקה מהחושים 
של האדם. ולכן מוכרחת התבוננות, כי רק כשאדם מבין בשכלו 
ומשוכנע באמיתת המצאו ובגדולתו, אז האמונה תשפיע עליו.

כאלו  גם  רבים,  יהודים  ולפגוש  לרחוב  לצאת  גם  אפשר 
לא  בחמורה  שגם  וכאלו  כבחמורה,  בקלה  מדקדקים  שאינם 

"כשם שברור לכל ירא שמים שכדי לקיים מצוות צריך להשקיע, כך גם 
במצוות האמונה: חייבים להשקיע! אי אפשר להסתפק בנקודת האמונה 

החבויה בעמקי הנפש ובבחינת 'מקיף' מעל הראש!"

8    כי קרוב



מדקדקים... ובכל זאת הם מצהירים שהם "מאמינים" – והאמת 
אחד  לכל  בירושה  באה  שהאמונה  משום  כדבריהם,  היא 
מישראל, אפילו לקל שבקלים ופושעי ישראל, כמבואר בתניא.

אבל בהרבה מהמקרים, לא בהכרח שלאמונה תהיה השפעה על 
אורח חייהם, והיינו משום שהאמונה היא דבר מרומם ונעלה 
בסתירה  לחיות  האדם  יכול  זה  ומשום  בחוש,  נתפס  שאינו 
וזהו  לבו.  ולצד האמונה להמשיך להתנהג בשרירות  פנימית, 
מה שכתב השל"ה שחיבור "אני והוא" נעשה אך ורק על ידי 

התבוננות!

דגלה  שלכאורה  מהאסכולה  הכלליים  החסידות  בספרי  גם 
על  הרבה  מדובר  לצדיקים,  והתקשרות  פשוטה  באמונה 
ההתבוננות. אי אפשר לפורטם כי רבים הם, אבל די אם נביא 
השי"ת  "הנה  לשונו:  וזה  קדושים,  בפרשת  אלימלך  מהנועם 
ב"ה ברא עולמות עד אין קץ ואין מספר, וכולם נאחזים בשמו 
מעשיו  ע"י  ד׳  את  לדעת  האדם  וצריך  ב"ה,  הוי"ה  הקדוש 
והנוראים, ולקשר העולמות עד אין סוף ב"ה, שזה  הנפלאים 
הוא עיקר עבודתו יתברך שמו. ולא יאמר האדם בעצמו שדי 
לו בזה שמאמין שיש בורא אחד אמיתי, ומעתה אין לו לחקור 
צריך  רק  זו הדרך האמיתי.  לא  הנפלאים.  על מעשיו  ולדרוש 
לדעת את ד׳ ע"י מעשיו, כמאמר הכתוב "דע את אלוקי אביך 
ועבדהו", והוא ע"י מעשיו הנפלאים. כי הבורא ב"ה אינו גוף 
ולא דמות הגוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף, כי אם ע"י מעשיו, 

וצריכים אנחנו לעבוד מתתא לעילא".

ובסוף פרשת בא כתב מילים כדרבונות, וזה לשונו: 

עד מקום שידו מגעת  א-ל  רוממות  צריך שיחשוב  "וכל אחד 
אדם  לך  אין  פירוש  וזהו  מדרגתו...  לפי  העליונים  בעולמות 
לחשוב  זו  שעה  לו  שאין  כזה  אדם  פירוש,  שעה,  לו  שאין 

רוממות א-ל כנ"ל, לא יהא נחשב בעיניך כאדם"!

הנה ראית שחובת ההתבוננות היא מפורשת מהקדמונים בכל 
התקופות ומכל החוגים.

מדקדקים  בפרט  המדרש  בית  וחובשי  בכלל  ה'  יראי  והנה, 
שהכל  בשיעורים,  לדייק  ומהדרים  המצוות,  בקיום  מאוד 
במצוות  נצטווינו  והרי  ביותר.  המחמירה  השיטה  לפי  ייעשה 
האמונה שהיא המצווה הראשונה והיסודית במעלתה, ופשוט 
הנ"ל  ומהדברים  השלמות.  בתכלית  זו  מצווה  לקיים  שיש 
חייבים  נמצא מפורש שכדי לקיים מצוות האמונה בשלמותה 

להתבונן.

כשם שברור לכל ירא שמים שכדי לקיים מצוות צריך להשקיע, 
כך גם במצוות האמונה: חייבים להשקיע! אי אפשר להסתפק 
בנקודת האמונה החבויה בעמקי הנפש ושורה בבחינת "מקיף" 

מעל הראש.

כשמגיע ובא חג הסוכות, שום בר דעת לא ילך ויקנה אתרוג 
יחד עם שאר צרכי החג; באותה שימת לב הוא יקנה דגים לחג, 
וגם אתרוג וגם בשר... שהרי אתרוג היא מצווה שיש בה כמה 
וכמה סעיפים בשולחן ערוך! גם תפלין ומזוזה לא קונים סתם 

בחנות, אלא משקיעים – מבררים ומשלמים כספים. 

– "אמונה"  ודווקא כשמדובר על היסוד העיקרי של היהדות 
– תוכל לפגוש יהודי מדקדק במצוות, שאם תשאל אותו: יש 
לך אמונה? הוא יענה: כן; שאל אותו: האם עשית משהו בזה, 
האם השקעת משהו לקיים מצוה זו?! - ה"השקעה" במצוות 
בתשלומין  לא  וגם  שיעורים  של  בחומרות  אינה  האמונה 

ממיטב, אלא אך ורק בהתבוננות!

את ההכרח הגמור להתבוננות רואים בדבריו החריפים של רבינו 
האנשים  על  "ונאמר  טו(:  אות  ג,  )שער  תשובה  בשערי  יונה 
שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת ה' 'ותהי יראתם 
אותי מצות אנשים מלומדה, לכן הנני יוסף להפליא את העם 
הזה הפלא ופלא'. ונאמר 'מדוע דרך רשעים צלחה וגו', קרוב 

אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם'".

הם  שבפיהם  לאלו  ההתבוננות  העדר  את  מייחס  יונה  רבנו 
שאינם  מפני  מה'  רחוקים  הם  בכליותיהם  אבל  לה',  קרובים 

מתבוננים, והכתוב מכנה אותם "רשעים"!

האמונה.  יסוד במצוות  זאת משום שכאמור, ההתבוננות היא 

בלי התבוננות אין הפירוש שחסר "מדרגות" אלא חסר היסוד, 
ולכן מי שאינו מתבונן הוא – לדברי רבינו יונה - "רשע"!

ההתנגדות ל"חקירה"
חובת  והרי  התניא?  בעל  חידש  מה  השאלה:  נשאלת  כן,  אם 
ההתבוננות מפורשת כבר בראשונים! ולאידך, מדוע וכיצד היו 

כאלו שחלקו על שיטתו של בעל התניא?  

כדי לענות על שאלה זו צריך להקדים קצת היסטוריה.

בין הראשונים ניטשה מחלוקת גדולה ביחס לשאלת החקירה 
האלוקית. מן העבר האחד ניצבים רבנו סעדיה גאון, הרמב"ם, 
על  )בביאור  המהרש"ל  וכן  היחוד,  בשער  הלבבות'  ה'חובת 
סברו  אלו  כל  ישראל.  מגדולי  רבים  ועוד  ב(  מצוה  הסמ"ג, 
שאין יוצאים ידי חובת אמונה אלא אם מבררים אותה על פי 
מופתי השכל. על כך מושתת כל 'מורה הנבוכים' של הרמב"ם: 

להוכיח את מציאות הבורא על פי שכל.

מנגד – שורה של גדולי עולם חלקו על כך. כאלו הם: הרשב"א, 
החסיד יעב"ץ, הריב"ש, ה'חסד לאברהם', ה'חוות יאיר' )סימן 
רי, ריט(, ה'נודע ביהודה' )או"ח סי' לה(, רבי נחמן מברסלב 
– כולם טוענים שאין צורך בהוכחות שכליות כדי לקיים את 

מצוות האמונה, ואדרבה הם אסרו את זה.

גירוש ספרד הפסיקה לגמרי תופעת  מבחינה היסטורית, מאז 
ה"חקירה". אפשר לומר שהגורם המרכזי לכך הוא החסיד רבי 
וגם  דור,  אותו  מגדולי  )שהיה  ספרד  ממגורשי  יעב"ץ,  יוסף 
בדורות שלאחריו הוא מוזכר בהדרת הכבוד ובתוספת התואר 
"החסיד יעב"ץ", ובספר "ראשית חכמה" הוא נקרא "החסיד" 
סתם. המהר"ל מרבה להביא אותו, וגם בספר "תולדות יעקב 

יוסף" הוא מובא פעמים אין ספור(. 

תופעת  את  לעקור  שמטרתו  שלם  ספר  חיבר  יעב"ץ  החסיד 
החקירה האלוקית. הספר נקרא "אור החיים" )שם הוא כותב 
את הביטוי הידוע שבתקופת גירוש ספרד, אלו שמסרו נפשם על 
קדושת השם היו דווקא היהודים הפשוטים שלא חקרו בשכלם 
אחר האמונה, ואילו המלומדים "המירו את כבודם ביום מר" 
– ראה שם פרק ב, סוף פרק ה(, ושם הוא תוקף בחריפות את 
'מעין  פירוש  ספרו  על  חיבר  יששכר'  )ה'בני  החקירה  שיטת 
גנים', בו הוא מוסיף, כופל ומשלש בגנות החקירה השכלית, 

וכן גם רבות בספרו בני יששכר(.

שהחקירה  משום  היה  לחקירה  להתנגדות  המרכזי  הרקע 
האמונה.  את  מעמידה  ועליו  השכל,  את  במרכז  מעמידה 
השכל  עם  מתנגשת  האמונה  שכאשר  היא  התוצאה  וממילא 
השכל  אז  נפש(,  מסירות  הדורש  ניסיון  כשבא  לדוגמה  )כמו 
וההיגיון הם המכריעים, שהרי כל האמונה מושתתת על השכל.

והנה, אחרי שכבר "שקטה הארץ" יותר מאתיים שנה, פתאום 
צץ לו ספר חדש המדבר על הקב"ה מתוך שכל והיגיון. לכן 
נראה אז לכמה מגדולי ישראל כי הנה שוב חזרה ובאה  היה 
שיטת החקירה העתיקה, ולכן הם התנגדו לכך, ובצדק, מנקודת 

ההסתכלות שלהם. 

את  דווקא  מחזקת  חב"ד  חסידות  להפך:   – היא  האמת  אבל 
האמונה שלמעלה מהשכל.

הרי אפשר להסתכל על מבחן התוצאה:

חסידות חב"ד העמידה דורות של מסירות נפש, החל מעשרות 
שנים של מסירות נפש כפשוטו ברוסיה הסובייטית, כשיהודים 
רבים לא עמדו בלחץ השלטון, ודווקא חסידי חב"ד הם אלו 

ששמרו על גחלת היהדות בדרך של מסירות נפש.

על פי ההיגיון התורני, לא היו מוכרחים לשלוח אברכים להיות 
להסתיים  יכול  שזה  תחילה  בידיעה  שונות  בעיירות  מלמדים 
במוות על קידוש השם, כמו שאכן קרה ל"ע ברבים מהמקרים. 
כמו כן אפשר למצוא היתרים להתחמק משמיעת שופר ונטילת 
לולב ועוד, כאשר הדבר כרוך בסכנה. אולם שיטת חב"ד חיזקה 
על  שפעלה  עד  בתוקף,  כך  כל  שהאירה  האמונה  נקודת  את 
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לומדי תורת חב"ד למסור את נפשם למעלה מהשכל וההיגיון. 

כך שבעוד היעב"ץ מתאונן שדווקא היהודים הפשוטים מסרו 
את נפשם לעומת אלו שעסקו בחקירות, כאן קרה דבר הפוך – 
דווקא אלו שלמדו חסידות חב"ד הם שמסרו את נפשם, יותר 

מאשר אלו שהסתפקו באמונה ללא לימוד ועיון.

ובימינו  גם בדורנו  נכונים לא רק בדור שעבר, אלא  והדברים 
אלו ממש: אברכים שעסקו בלימוד החסידות יוצאים לשליחות 
הקרבה  מתוך  רבות  לעיתים  העולם,  ברחבי  שונים  במקומות 
עצמית אדירה, וללא שום בסיס כלכלי מוקדם. בפרט בתקופה 
זו שקצב התרומות בכל העולם ירד מאוד עקב חוסר הוודאות 
לשליחותם  ויצאו  קמו  אברכים  עשרות  זאת  ובכל  הכלכלית, 
לכל  שהבסיס  היות  היא  לכך  והסיבה  האחרונה!  בתקופה 
חייהם הוא האמונה שלמעלה מהשכל, והלימוד והעיון באים 

רק לחזק את האמונה הזאת.

כך גם, באופן פרדוקסלי, דווקא ספר התניא שלכאורה מייצג 
את השכלתנות, מאריך ומעמיק יותר משאר ספרים בחשיבותן 

של המצוות המעשיות!

לשים  צריך  היה  ההתבוננות  יסוד  על  שבנוי  ספר  פניו,  על 
דגש על השגה ורגש, ולהתייחס למצוות מעשיות לכל היותר 
כתזכורות לענייני אהבה ויראה )כפי שמצינו בספרים רבים(; 
ולמעשה, דווקא התניא מבאר את ערכן של המצוות המעשיות 

מצד עצמן.

צא ולמד: יש בתניא )פרק לח( ביטוי "ולא שדביקות המחשבה 
קיום  מדביקות  למעלה  עצמה  מצד  היא  ית'  בו  האדם  ושכל 

המצות מעשיות בפועל ממש"!

בין "חקירה" לחסידות
מהו באמת ההבדל בין השכלתנות של ספר התניא לבין ספרי 

החקירה של הראשונים והקדמונים?

"חקירה",  נקרא  הקדמונים  של  שהעיון  הוא,  היסודי  ההבדל 
נברא  שהעולם  לומר  יתכן  האם  היא  ה"חקירה"  "מחקר"; 
עולמות  יתהוו  אחד  שהוא  שמהבורא  יתכן  האם  או  מעצמו, 

נפרדים, וכיוצא בזה.

כלומר, ההנחה הבסיסית שהיא נקודת המוצא של ה"חקירה" 
היא – מציאות העולם ומהותו, ואזי באים לדון האם מוכרחים 
לומר שהוא נברא או שמא הוא קדמון. זאת אומרת שהוודאות 
היא – מציאות העולם, והדבר המוטל בספק וב"חקירה" הוא – 

אחדותו יתברך והיותו בורא העולם.

במילים גסות, אפשר לומר שהקב"ה נמצא כביכול על שולחן 
הדיונים, ודנים אודותיו האם להכיר במציאותו, רח"ל.

הזקן  אדמו"ר  ודרושי  מאמרי  ובכל  התניא  בספר  זה,  לעומת 
לא תמצא  הפוך:  בדיוק  הוא  הכיוון  חב"ד שלאחריו,  ונשיאי 
בשום מקום בספר התניא וגם לא במאמרים "הוכחות" כלשהן 
הנחות  הם  אלו  דברים  העולמות!  וחידוש  הבורא  למציאות 

פשוטות שאין עליהן שום שאלה כלל! 

הגיע פעם בחור לישיבת 'תומכי תמימים' בכפר חב"ד, וביקש 
ללמוד על אחדות ה'. הביאו לו ספר "דרך מצוותיך" לאדמו"ר 
הצמח צדק, ופתחו לו בדרוש המבאר את מצוות האמנת אלקות. 
וכשסיים   - גדולה  אריכות  שם  יש   - ללמוד  התיישב  הבחור 
היה ממש מאוכזב, ואמר: הייתי בטוח שכאן אמצא הוכחות 
חותכות למציאות ה'. אבל אין כאן שום הוכחה, כל האריכות 

כאן היא אחרי שישנו הבסיס של האמונה הפשוטה!...

בעניין מה אכן מאריך אדמו"ר הזקן בספר התניא ב"שער היחוד 
והאמונה"? – על כך שפירוש "אין עוד מלבדו" לפי הבעל שם 
שאין  רק  )ולא  ה'  מבלעדי  מציאות  שום  עוד  שאין  הוא  טוב 
להסביר  מאריך  והוא  השיתוף(,  שלילת   – זולתו  "כוח"  עוד 

שהעולמות צריכים להתחדש כל הזמן ממקור התהוותם, מפני 
שאליבא דאמת אין כל מקום למציאותם.

הוא  ודאי  דבר  הפוכה:  בדיוק  הבסיסית  ההנחה  אומרת,  זאת 
שאין  אלא  בלבד  זו  ולא  העולמות,  את  וברא  קיים  שהקב"ה 
שום מציאות בלתו. ומה שעומד לשאלה הוא – העולמות, כיצד 

העולמות יכולים להתקיים, ואת זה צריך להסביר באריכות...

"כי  כותב  ד(  פרק  )תחילת  הלבבות  חובת  של  היחוד  בשער 
כל דבר שמבקשים לדעת אותו כשמסתפקים במציאותו צריך 
לשאול עליו תחילה אם הוא נמצא אם לא", ואמנם על הקב"ה 
אי אפשר לשאול אם הוא נמצא או לא, כפי שחובת הלבבות 
כותב שם, אבל "אנחנו חייבים לחקור תחילה היש לעולם הזה 
והשאלה  בוודאות.  קיים  העולם  אומרת:  זאת  לא".  אם  בורא 
היא האם יש לו בורא אם לאו... )ובספר "סור מרע ועשה טוב", 
ר' צבי הירש מזידיטשוב, חולק בחריפות על דבריו  להרה"ק 

אלו של החובת הלבבות(.

עליו  מחברו  "המוציא  כלל  יש  ממונות  בדיני  כך:  זאת  נגדיר 
החפץ  נמצא  ידו  שתחת  מי  שהוא  ה"מוחזק",  ישנו  הראיה". 
עליו להוכיח  ומי שרוצה להוציא את הדבר מחזקתו,  הנידון, 

שהצדק עמו. 

בהגדרה זו אפשר להבדיל בין תורת החקירה לתורת החסידות:

הוא  העולם,  מציאות  הוא  ה"מוחזק"  המחקר,  בספרי 
ה"פשטות" וההנחה הראשונית הבסיסית. ומי שרוצה לערער 
ולו במקצת על מציאות העולמות, עליו מוטלת חובת ההוכחה. 
וכך מי שרוצה לחדש שהעולם הוא לא קדמון אלא הוא נברא 
דבר  ה"מוציא"  הוא  שנה,  אלפי  מששת  פחות  לפני  הכל  סך 

מחזקתו, ועליו לנסות להוכיח זאת.

הוא  ה"מוחזק"  היוצרות:  התהפכו  החסידות  בתורת  ואילו 
הקב"ה שאין עוד מלבדו וכולא קמיה כלא חשיב. ומי שרוצה 
להוציא את העולמות מחזקתו, ולתת להם איזו מציאות ואפילו 

הרגשה עצמאית, עליו להוכיח זאת.

עניין  את  ארוך  בהסבר  המבארים  מאמרים  יש  מזו:  יתרה 
אחדותו יתברך, וכיצד המציאות האמיתית של כל פרט בבריאה 
היא בשרשו בספירות דאצילות וכו', ואז באה השאלה – אם כן, 
אולי מציאות העולמות אינה אלא אחיזת עיניים?... כי אחרי 
שהאמונה היא פשוטה, ומבינים היטב את ענין אחדותו יתברך 
עד כמה שניתן להבין - נודדת השאלה אל העולמות, אולי הם 

אכן לא קיימים!

יש ווארט על דברי אדמו"ר הזקן בסוף פרק ג של שער היחוד 
והאמונה, שם הוא מסביר שהעולמות הם כמו זיו השמש כפי 
שהוא עדיין בתוך כדור השמש, שלמרות היותו קיים שם, בכל 
וכך  ואין לו שום מעמד עצמאי.  זאת "אינו עולה בשם כלל" 
גם העולמות בטלים במציאות ממש בתוך מקורם, הוא דבר ה' 
המחייה ומהווה אותם )עיין שם(. בסיום הפרק מקשה אדמו"ר 
הזקן: היות ו"כל הברואים הם במקורם תמיד רק שאין המקור 
נראה לעיני בשר, ולמה אינן בטלים במציאות למקורם?", ובכך 

מסתיים הפרק.

לכאורה, זו לא 'צורה' מתאימה לסיים כך פרק בשאלה. אדם 
להישאר  עלול  לישון,  והולך  בתניא  לימודו  פרק  את  שסיים 
עם שאלה... אמרו חסידים על כך: כשאדם לומד חקירה, אזי 
השאלות שיש לו הן, רח"ל, על ריבונו של עולם – האם הוא 
יש  אם  גם  זה,  במקרה  וכו'.  זו  לבירה  מנהיג  יש  האם  קיים, 
תירוצים, עצם קיומה של ה"שאלה" הוא הבעיה. בפרט בנידון 
זה, שהשאלות באות מכוח המציאות המוחשית של העולמות, 
ואילו התשובות על מציאות ה' הן בעולם השכל, ואם כך יש 
לתשובות.  מאשר  האדם  בנפש  חזקה  יותר  נוכחות  לשאלות 
נמצא שכאשר יהודי לומד חקירה הוא הולך ומתמלא בשאלות. 
אחת  "שאלה"  נהיה  כולו  שכל  עד  מצטרפת,  לשאלה  שאלה 

גדולה על הקב"ה, עד שהוא הופך לאפיקורס רח"ל.

שאין  היא  הפשוטה  ההנחה  תניא,  לומד  כשיהודי  זה  לעומת 
בריאת  אחרי  קיים  והוא  שינוי,  שום  בקב"ה  ואין  מלבדו  עוד 
העולמות כמו שהיה לפני בריאת העולמות, וגם כעת הרי "כולא 
קיימים?  העולמות  כיצד   – היא  והשאלה  חשיב".  כלא  קמיה 
ויהודי הלומד את הפרק הנ"ל לפני השינה, ומסיים את הפרק 
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 – למקורם"  במציאות  בטלים  אינן  "למה  העולמות  על  בשאלה 
אין זה נורא כל כך... אדרבה, במשך הזמן יונח בשכלו שמציאות 

העולמות היא אכן מופרכת...

בזה נבין גם דבר פלא:

גם היעב"ץ עצמו, שעומד בראש השוללים את העיון והחקירה, 
לדוגמה,  ההתבוננות.  חובת  היא  גדולה  כמה  עד  בעצמו  כותב 
חיים" מביא  "דרך  )שהמהר"ל בחיבורו  בפירושו למסכת אבות 
מדבריו שם רבות(, בתחילת פרק ב, הוא מביא את דברי רבינו יונה 
בפירוש משלי )שהובא לעיל( במעלת "מי שקיבלה נפשו ידיעת 
ולערוך  ליבו  פניו מבלי שיצטרך להכין  על  ויראתו  ה',  רוממות 
מחשבתו להביאה ברעיונו ולצייר אותה בנפשו, הוא היודע את 
האדם  להיות  כי  אומר,  "ואני  מוסיף  והיעב"ץ  יתברך",  השם 
בטבעו דורך אל החטאים, לא ינצל מן העבירה הבאה לידו אם לא 

נתעטר בדעת אלוקים, כי כף טבעו תכריעהו לחובה" – 

אתה שם לב למה שקורה כאן?! הרי הדברים מרפסן איגרי!

נגד העיון והחקירה – פתאום  יעב"ץ, שחיבר ספר שלם  החסיד 

מדבר בעד ידיעת האלוקים, ולא זו בלבד אלא שמצהיר ואומר כי 
ללא ידיעת האלוקים, האדם לא יוכל להינצל מהיצר הרע!

לכאורה, כיצד שני הדברים עולים בקנה אחד?!

אבל מובן שאין כאן כל סתירה. החקירה אותה שלל היעב"ץ היא 
חקירה שכלית, שמעמידה את הקב"ה בספק וב'עמדת התגוננות' 
כביכול, ומביאה הוכחות למציאותו ואחדותו. לעומת זה, ידיעת 
הקב"ה  את  המעמידה  כזו  אלא  חקירה  של  לא  אחר,  מסוג  ה' 
מחוייבים  ובה  מוכרחת  ידיעה  זוהי  מוחלטת,  ובוודאות  כבסיס 

הכל לכולי עלמא, ובלעדיה אי אפשר להתגבר על היצר!

תפילת ה'גנב'
כת"ר הזכיר שההתבוננות של ספר התניא מיוסדת על עומק העניין 
של "אין עוד מלבדו". לכאורה, עומק עניין זה הוא מהבעל שם 
טוב. ואם כן הרי זה אמור להיות מבואר בכל ספרי החסידות, ומהו 

המיוחד בספר התניא דווקא?

תלמידי הבעל שם טוב וממשיכי דרכם אמרו את דבריהם בדרך 
כלל בתור "תורה" וביאור על פסוק מסוים או מאמר חז"ל. וברוב 
את  להחמיץ  אפשר  הפסוק,  בביאור  ההלבשה  מרוב  המקרים, 

המסר ואת הלב של הדברים. 

כלומר, אצל הצדיקים וקדושי עליון האיר האור האלוקי מלמעלה, 
והוא שהבריק להם לתוך פסוק או מאמר חז"ל, וזוהי ה"תורה" 
שאמרו ואחר כך נדפסה בספרים. אבל כשמתיישבים ללמוד את 
זה עם השכל, נתפסים יותר לפירוש הכתובים, לחפש מהו התירוץ 
לשאלה וכיוצא בזה, ואילו הרעיון החסידי - שהוא עיקר המכוון 

של ה'תורה' - יכול להיעלם.

נכתב במגמה לבאר את שיטת הבעל שם  לעומתם, ספר התניא 
ולכן הלימוד בו משנה את מהלך  טוב בצורה מסודרת, כאמור. 
המחשבה ותפיסת השכל. כל הראש משתנה, וכיוון שגופא בתר 
רישא אזיל, בעקבות זאת משתנה כל הנהגתו של האדם במחשבה 

דיבור ומעשה שלו.

כך גם בעניין "אין עוד מלבדו": יתכן שפה ושם אכן יש תורות 
המפרשות פסוקים מסויימים על פי תורה זו של הבעל שם טוב. 
אבל בספרי רבנו, בתניא בשער היחוד והאמונה וב'לקוטי תורה', 
גם  העניין.  גוף  את  להסביר  היא  המגמה  רבים,  במאמרים  וכן 
אם תוך כדי הדרוש מתבארים פסוקים שונים, זה רק בדרך אגב 
ואפילו לא כעניין טפל. המגמה המרכזית היא להרחיב ולבאר את 

גוף העניין - ביאור מהות אחדות ה' וכיוצא בזה. 

ועוד הבדל בין ספר התניא לשאר הספרים הקדושים: 

נעלות.  בדרגות  דווקא  לאו  ה'  לעבודת  מקום  נותן  התניא  ספר 
בעוד ספרי החסידות הכלליים מדברים על אהבת ה' ויראת ה' של 
צדיקים, על עבודת העלאת ניצוצות ותפילה בדבקות נפלאה, הרי 
שהאדם הרגיל לא מוצא את עצמו בדרכים נשגבות אלו. המציאות 
מוכיחה, ואוכל להעיד על כך גם מניסיון אישי עם תלמידים רבים, 
הדברים  את  לשייך  ורוצה  כלליים  חסידות  ספרי  הלומד  שאדם 
הנאמרים בהם לחייו האישיים, הרי שאחת מהשתיים: או שיחיה 
בדמיונות ויחשוב שהוא כעת בדרגת הרבי ר' אלימלך, או שייפול 

לגמרי בייאוש, מתוך הבנה שהוא לגמרי לא שייך לדרגות אלו.

מקובל לומר שה'נועם אלימלך' הוא "ספרן של צדיקים" ואילו 
בעיקר  ספר  הוא  התניא  כידוע.  בינונים",  "ספר של  הוא  התניא 
התניא  קודש.  שרפי  ולא  מדרגות  בעלי  לא  שמים',  'יראי  עבור 
מדבר על אנשים כאלו שצריכים לדחות מחשבות זרות, על כאלו 
שהנפש הבהמית אצלם עומדת "בתקפה ובגבורתה כתולדתה", 

ומסביר להם את מהות עבודתם.

אלוקי  אור  הם  הספרים  שאר  שבעוד  בכך  נעוץ  ההבדל  יסוד 
ואכן  האלוקית,  הנשמה  את  בחוזקה  ומאיר  מלמעלה  המופיע 
בתורה  ה'  לעבודת  שעה  לפי  האדם  את  ולהלהיב  לעורר  עשוי 
ותפילה, הנה ספר התניא - שגם הוא אור הבא מלמעלה, ופותח 
במילה "תניא" כדי לרמז על ה"איתן" שבנשמה - הרי הוא מוריד 
את האור הנעלה ומביאו עד להבנת השכל האנושי, וממילא הדבר 

פועל על האדם באופן פנימי.

ואכן, ההבדל הוא גם בתוצאה: אור המאיר על האדם מלמעלה, 
אין בכוחו לשנות את האדם לאורך ימים, וכוחו יפה רק לשעתו. 
האדם נשאר במציאותו, ואין זאת אלא שיש גורם נוסף המלהיב 
אותו. אבל התניא משכנע את השכל ומשנה את ההנחה השכלית 

של האדם.

את היסוד הזה מסביר אדמו"ר הזקן בלקוטי תורה )ואתחנן ז, א( 
ועוד, שהאמונה היא כוח "מקיף"; אין זה דבר החודר בפנימיות 
וגם לא את  והוא אינו משנה את התפיסה השכלית שלו  האדם, 
הנהגתו. ולכן יכול האדם להיות מאמין בה', ולהמשיך להיראות 
בחייו האישיים הפוך לגמרי מהאמונה. כל יהודי הוא מאמין, כי 
האמונה קיימת אצל כל יהודי בטבעו מצד הנשמה שבו, והדבר 
נעלה  כוח  וזה  היות  אבל  הקדושים.  מהאבות  בירושה  לו  בא 
בהכרח  לא  לכן  בפנימיותו,  חודר  ואינו  'מקיף'  בבחינת  העומד 

שהדבר ישפיע על האדם.

אדמו"ר הזקן )שם( מבאר על פי זה את מאמר חז"ל )ברכות סג, 
א. לגירסת ה'עין יעקב'( "גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא": 

נתאר לעצמנו: גנב. שיא השפלות אליה יכול האדם להידרדר - 
להיכנס לתוך בית של אדם אחר, ולגנוב משם חפצים יקרי ערך. 
ש"הבא  סנהדרין  בגמרא  מבואר  מחתרתא".  "אפום  מזו:  יתרה 
מעמיד  אדם  אין  והיינו משום שחזקה  דמים",  לו  אין  במחתרת 
עצמו על ממונו, והוא יכול גם להרוג את מי שבא לגנוב ממנו. 
זו, ולכן הוא מוכן גם להרוג את בעל  הגנב מתכונן לסיטואציה 

"רבנו יונה מייחס את העדר ההתבוננות לאלו שבפיהם הם קרובים לה' אבל 
בכליותיהם הם רחוקים מה' מפני שאינם מתבוננים, והכתוב מכנה אותם 

רשעים! זאת, כאמור, כי ההתבוננות היא יסוד במצוות האמונה"
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בגנב  כאן  עוסקים  שאנו  אומרת  זאת  להרגו.  שיבוא  הבית 
שהוא גם רוצח, רחמנא ליצלן.

נושא  הגנב  קרייא"!  "רחמנא   – הלזה  השפל  במצב  לאידך, 
תפלה לריבונו של עולם שיצליח לו את גניבתו.

בתפלה.  שונות  דרגות  יש  שהרי  בבדיחותא,  לומר  אפשר 
ובזוהר מבואר שיש "תפילה למשה", "תפילה לדוד", "תפילה 

לעני". והנה כאן יש דרגא חדשה בתפילה: "תפילה לגנב"...

הלזה  הגנב  של  אמיתית  הכי  שהתפילה  בוודאות  לומר  ניתן 
היא בפתח המחתרת, שהרי שאר תפילותיו )אם הוא מתפלל( 
הן מצד "מצות אנשים מלומדה", כי כך הורגל מקטנותו. אבל 
תפילה כזו – להתפלל לה' שיצליח לו את גניבתו - לזה הרי לא 
גיל. אלא פשוט הוא נמצא במצב מלחיץ  חינכו אותו בשום 
יתפוס  אחר  מישהו  או  הבית  בעל  שמא  עצום  במתח  מאוד, 
גם רוצה למצוא שלל,  ואז סופו לתליה... בנוסף הוא  אותו, 

והוא נושא תפלה מקירות לבו לריבונו של עולם שיושיע אותו 
ויצליח לו.

דווקא בתפילה זו הוא מקיים את מצוות התפלה מדאורייתא – 
"בקשת צרכיו" באמת!... 

תפיסות  שתי  זמנית  בו  פועלות  הזה  הגנב  אצל  אופן,  בכל 
ביכולת  מאמין  "הרי  )שם(:  הזקן  אדמו"ר  ובלשון  מנוגדות, 
והיינו  יתברך.  רצונו  עובר  הוא  זה  כל  ועם  עולם,  של  רבונו 
מפני שהאמונה אצלו בבחי' ריחוק ובבחי' מקיף בלבד. ועל 
על  המקפת  כעטרה  שהיא  עטרה,  בשם  האמונה  נקראת  כן 

הראש".

ולדאבון לב, שמעתי לאחרונה ממש מעשה שהיה לא מזמן 
עם בחור שרח"ל ירד מהדרך, וסיפר הבחור שבפעם הראשונה 
שבה נסע בשבת ה"י, הוא התפלל תפילת הדרך בכוונה רבה, 
זו  והרי  השבת.  חילול  עקב  משהו  לו  שיארע  מאוד  פחד  כי 

סתירה מיניה וביה!

חב"ד,  תורת  וספרי  התניא  ספר  בלימוד  ההכרח  אפוא,  זהו, 
בהם המגמה היא להשפיע על האדם באופן פנימי ולשנות את 

כל התפיסה שלו.

 תמצית החסידות
 – "אחדות ה'"

כת"ר דיבר על שני דברים שלכאורה לא שייכים זה לזה: האחד 
- תורת חב"ד מרחיבה בעומק עניין "אין עוד מלבדו", ועניין 
נוסף - שרק הבנה פנימית יכולה לשנות את האדם. אבל כיצד 
ההבנה ושינוי תפיסת השכל בעניין "אין עוד מלבדו" עשויים 

להשפיע על הנהגת האדם ועמידתו נגד היצר הרע?

כאן נגעת בתמצית העניין.

אפשר לומר בעומק כוונת הדברים כך: שאר הספרים באשר 
הם נותנים לך עצות איך להתמודד עם העולם הזה ועם היצר 
של  החסידות  תורת  לעומתם,  שלו.  בסגנון  אחד  כל   - הרע 
היא פשוט  הרע.  היצר  עם  כלל  לא מתמודדת  הזקן  אדמו"ר 
מוציאה לך את כל הרוח מהעולם הזה. כשאדם לומד חסידות 

כמו שצריך, הוא מגיע למסקנה שאין כלום מלבד השי"ת. 

יש ווארט של אדמו"ר הזקן בעניין מצוות אהבת ה'. מצווה זו 
היא מהמצוות היסודיות, וכפי שכותב בתניא )פרק ד( שאהבת 
ה' היא השורש לכל מצוות עשה. ולכאורה, כיצד יתכן שלא 

מצינו פרשה בתורה שתסביר כיצד מגיעים לאהבת ה'?!

ההלכתי,  ספרו  בתחילת  פרקים  כמה  לזה  הקדיש  הרמב"ם 
ואילו בתורה נאמר רק הציווי "ואהבת" ותו לא!

ביאר אדמו"ר הזקן, שהדרך לבוא לאהבת ה' מפורשת בכתוב: 
 – אלקיך"  ה'  את  ואהבת  אחד,  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע 
תבוא  ממילא  ואז  אחד",  בכך ש"ה'  התבונן  היינו:  "שמע", 
וההתבוננות  ה"התבוננות",  היא  המצוה  גוף  ל"ואהבת"! 

תביא מעצמה את האהבה.

ודברים אלו נכונים הם לכל תחומי עבודת ה' של האדם. משל 
למה הדבר דומה, לאדם ההולך בלילה בפארק ורואה מרחוק 

לפניו. הוא בטוח שזהו מחבל חמוש העלול  הניצב  בן אדם 
נשימתו  נוראי,  בפחד  מתמלא  האדם  בו.  לפגוע  רגע  בכל 
נעתקת מפיו והוא כמעט מאבד את הכרתו. לפתע נדלק האור, 
אלא  אינה  הפארק  במרכז  העומדת  שהדמות  לו  מתברר  ואז 

פסל...

- הפחד והחרדה שהיו לו עד לרגע זה, יתפוגגו מעצמם בדרך 
ממילא.

בסיטואציה זו לא נדרשת מהאדם איזו "מלחמה" עם הפחד 
שהיה לו בעת שחשב שמדובר באדם אמיתי; הוא לא צריך 
כעת לעשות פעולות מסוימות כדי לעקור מעצמו את ה'הוה 

אמינא' שהיתה לו, אלא פשוט יצאה כל הרוח מהעניין...

כך גם לימוד חסידות חב"ד משנה את ההסתכלות הטבעית, 
אלקות.  ורק  אך  היא  האמיתית  שהמציאות  לראש  ומחדיר 
לענייני  אין  הרי  מלבדו,  עוד  שאין  בכך  משוכנע  כשאדם 
העולם שום "ערך", ובדרך ממילא אין לו אל מה להימשך ואין 

לו ממה להתרגש.

מג(:  )פרק  התניא  בספר  "מורא'דיג",  ממש  נפלא,  קטע  יש 
זו, ממילא תתפשט מדת האהבה שבנפש  ידי התבוננות  "על 
מלבושיה, דהיינו שלא תתלבש בשום דבר הנאה ותענוג גשמי 
בעולם,  דבר  שום  כלל  לחפוץ  ולא  אותו,  לאהבה  רוחני  או 
בלתי ה' לבדו, מקור החיים של כל התענוגים. שכולם בטלים 
כלל  ודמיון  ערוך  ואין  חשיבי  קמיה  ממש  וכלא  במציאות 
ביניהם ח"ו, כמו שאין ערוך לאין ואפס המוחלט לגבי חיים 

נצחיים".

יש כאן עומק נפלא בביאור היחס האמיתי של מציאות העולם:

ויש ערך של  הבה נעמיד שני ערכים: יש ערך של 0 מול 1, 
מיליארד מול בלי גבול. היחס ביניהם הוא – שלא בערך. שכן 
אפס ומספר הם שני הפכים – העדר ומציאות, וגם מיליארד 
בגדר  עדיין  הוא  מיליארד  שכן  הפכים,  שני  הם  גבול  ובלי 

המספר וגבול.

הוא  המרחק  מיליארד.  מול   1 מספר  של  יחס  גם  יש  והנה, 
עצום, זה מרחק של מיליארד מספרים! אבל אחרי הכל, גם 
אחד וגם מיליארד הם באותו עולם, שניהם נמצאים במושגים 

של מספר.

ומשני הקצוות של ה-1 מול מיליארד, ישנו ה-0 וישנו הבלי 

"בתורת החסידות התהפכו היוצרות: ה'מוחזק' הוא הקב"ה שאין עוד 
מלבדו וכולא קמיה כלא חשיב. ומי שרוצה להוציא את העולמות מחזקתו, 

ולתת להם איזו מציאות ואפילו הרגשה עצמאית, עליו להוכיח זאת"

12    כי קרוב



גבול. המרחק בין ה-0 לבין הבלי גבול הוא קיצוני לגמרי. 0 
זה העדר המציאות, ובלי גבול זו מציאות אין סופית!

ובמושגים אלו משתמש אדמו"ר הזקן כדי להמחיש את ערך 
מציאות העולמות מול אלקות. זה יחס של אפס, של העדר, 

מול נצח!

אלא  "ַאִין"  בביטוי  מסתפק  אינו  הזקן  אדמו"ר  מזו,  יתרה 
"המוחלט".  "ואפס",  "אין",  ביטויים:  בשלושה  משתמש 
כנראה ש"אין" הוא עוד לא ביטוי מספיק בשביל לתאר את 
אבל  "אפס".  גם  מוסיף  הוא  ולכן  העולמות.  של  החידלון 
אפס  שזהו  גם  מוסיף  הוא  העולם,  אפסיות  את  לחזק  כדי 

"המוחלט"!

הרי  העולמות,  ובביטול  ה'  באחדות  כשחדורים  אכן,  כי 
המשיכה לענייני העולם מתנדפת מאליה, מכיוון שאין כלל 

כלפי מה להימשך.

לכן, בעוד בהקדמה לספר התניא כותב אדמו"ר הזקן שהספר 
בענייני  השאלות  כל  על  כתשובות  שנאמרו  "עצות"  הינו 
עבודת ה', ולכאורה היה ניתן לצפות שהתניא יהיה בדוגמת 
– הרי שלמעשה,  ה'  "ליקוטי עצות" לשלל בעיות בעבודת 
ספר התניא לא מתייחס לבעיות ספציפיות כמו הרבה ספרים 

אחרים.

וטעם הדבר הוא פשוט, כאמור, משום שלתניא יש עצה אחת 
ארוכה – אחדות ה'! וממילא בטל הצורך להתמודד וללחום 
ברגע  כי  ועניינה,  מהותה  לפי  עצמה  בפני  בעיה  כל  מול 
שמוציאים את המציאות וה"נתינת מקום" לעולמות, ממילא 

הבעיות כבר אינן בעיות...

זה  הרי  לבעיות,  מתייחס  הזקן  שאדמו"ר  במקומות  וגם 
'בדרך אגב' כביכול וכמסקנה מאריכות דבריו בעניין ביטול 

העולמות.

לדוגמה: בסוף פרק כב, אחרי שמאריך בביאור שורש ענין 
אחדות ה', הוא מסיים "ולכן אמרו רז"ל שגסות הרוח שקולה 
מה  הוא  זרה  עבודה  ושרש  עיקר  כי  ממש,  זרה  כעבודה 

שנחשב לדבר בפני עצמו נפרד מקדושתו של מקום".

כיצד  עצות  או  הגאווה,  מידת  עם  מלחמה  שום  כאן  אין 
מי  כיוון שה' אחד, מובן ממילא שאין  כי  להתמודד מולה. 

שיתגאה...

כך גם בנוגע לעצבות. לזה הוא מתייחס באגרת הקודש סימן 
יא, וכותב ש"עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם להאמין 
עוז  כן  ועל  חיים  מלך  פני  ובאור  מיניה,  פנוי  אתר  דלית 
וחדוה במקומו הואיל והוא רק טוב כל היום... ומי שמתעצב 
ומתאונן מראה בעצמו שיש לו מעט רע ויסורין וחסר לו איזה 
טובה והרי זה ככופר ח"ו, וע"כ הרחיקו מדת העצבות במאד 
חכמי האמת וכו'". שוב, אם לית אתר פנוי מיניה – אין מקום 

לעצבות.

ועוד דוגמה, ממידת הכעס, עליה הוא כותב באגרת הקודש 
סימן כה, ש"אמרו רז"ל כל הכועס כאילו עובד עכו"ם וכו', 
נסתלקה ממנו  כעסו  לפי שבעת  בינה,  ליודעי  מובן  והטעם 
האמונה כי אילו היה מאמין שמאת ה' היתה זאת לו לא היה 

בכעס כלל".

לכל הבעיות יש פתרון אחד: אין עוד מלבדו. 

ישיבה  ראש  כשהייתי  בשעתו,  עובדא.  הוה  ובדידי 
בוויליאמסבורג הייתי מוסר שיעורים בתניא, עוד לפני שהיה 
לי קשר לחב"ד. פעם אחת פגש אותי אחד הרבנים החשובים 
שם ואמר לי בתמיהה: שמעתי שאתה לומד מתורת חב"ד. 
השיב  הוא  ואז  חב"ד?  בתורת  הבעיה  מה  כן,  לו:  אמרתי 
פרטיים  עניינים  שום  על  מדובר  לא  חב"ד  בתורת  כנגדי: 

בעבודת האדם; כל הזמן רק מדברים על הקב"ה... 

כל כך נהניתי לשמוע את הדברים הללו. אמרתי לו: זו בדיוק 
הנקודה! היטבת להגדיר אותה טוב יותר מכל אדם.

ושוב מעשה עם בחור שלמד בישיבה נודעת והתחיל להגיע 
לשיעורים שמסרתי בספר התניא ב'היכל מנחם' בבני ברק. 
הדבר נודע לאחד מראשי הישיבה, וזה הזהיר את הבחור שאם 

ימשיך במנהגו זה הוא יצטרך לחפש ישיבה אחרת. ולשאלת 
הבחור מדוע נותנים לבחורים ללכת לטישים ואירועים שונים 
בחצרות האדמו"רים היה המענה, שהאדמו"רים "הם כולם 
בשיטה שלנו", רק חב"ד לא. הבחור ביקש הסבר לתשובה 
על  מדברים  מקום  שבכל  לו  הסביר  ר"מ  ואותו  זו,  תמוהה 
עניינים שונים, ורק בחב"ד מדברים רק על הקב"ה. הבחור 

הבין את התשובה וארז את חפציו... 

עוסק בהפצת מעיינות החסידות בהרחבה  אותו בחור  כיום 
גדולה...

האמת היא, שעל-ידי לימוד חסידות חב"ד נעשית כל עבודת 
בעיות  על  להתגבר  בשביל  רק  לא   - יותר  נעלה  באופן  ה' 
וניסיונות. הרי בדרך כלל, אצל רבים נבנית עבודת ה' על גבי 
השאיפה שיש לאדם להגיע לשלמות, בתחומים מסוימים על 
כל פנים. בחור שואף להגיע לשלמות בקדושה, אברך שואף 

להיות תלמיד חכם... 

אבל כשמבינים את ביטול העולמות ואת העובדה שהמציאות 
האמיתית היא אלוקות, הרי אין מקום כלל למציאות האדם. 
ואז עבודת ה' נעשית לא בגלל שאיפה, אלא כלשון הרמב"ם 

בסוף הלכות תשובה "עושה האמת מפני שהוא אמת".

ענין זה של "ביטול" הוא יסוד כל העבודה על פי חב"ד. הרי 
להגיע  היא  והתכלית  ישות,  היא  הקליפה  כל המציאות של 

לביטול.

"דרך ארוכה וקצרה"
לפי זה, האם אכן מי שלומד תניא הופך להיות באחת לבלתי 

מרגיש ונהיה אוטומטית מ"הנעלבים ואינם עולבים"?

בבת אחת – ודאי שלא!

זהו הרי תהליך ארוך, אורך זמן עד שהראש משתנה ואחריו 
גם כל ההנהגה. אבל גם אם עדיין לא נהיים "בעלי מדרגה", 
הרי ההנחה הבסיסית בשכל היא שאין על מה לכעוס, ולכן גם 
אם האינסטינקט הטבעי יגיב בכעס על מאורע כלשהו, האדם 
יוכל בהקדם לתפוס את עצמו ולהירגע, שהרי אליבא דאמת 

אין סיבה לכעוס.

ואכן, בד בבד עם לימוד החסידות יש בהחלט ללמוד ספרי 
כיצד  בינתיים  האדם  ביד  מצויה  עצה  שתהיה  כדי  מוסר, 
להתגבר על כעס וכדומה, כל עוד הראש עדיין עומד בתפיסה 
השטחית של מציאות העולמות. זה טוב, אבל זה לא טיפול 
שינוי  ידי  על  רק  נעשית  אמיתית  פעולה  וכאמור,  יסודי. 

החשיבה.

אוכל להביא דוגמה מדרכי הרפואה. יש רפואה קונבנציונלית 
ויש רפואה טבעונית. הרפואה הטבעונית אינה מתמודדת עם 
המצב הנתון כרגע, אלא מטרתה היא להביא את הגוף למצב 

תקין ובריא.

ובכן, כשמגלים ל"ע לחץ דם גבוה, הרפואה הקונבנציונלית 
תיתן כדורים, והיא גם תמליץ על טיפול זה לאורך כל הדרך. 
היא לא עוסקת בטיפול בשורש הבעיה אלא בעיקר בתוצאות 

הבעיה. 

ב'חפצא'  מטפלת  הקונבנציונלית  שהרפואה  לומר  אפשר 
של הבעיה והרפואה הטבעונית מטפלת ב'גברא' עצמו. אך 
לאידך, אין לה מה להציע כיצד להוריד את לחץ הדם כעת, 

בשעת מעשה.

כך גם ספר התניא דומה לרפואה הטבעונית שתפקידה הוא 
לעקור את הבעיה מהשורש ולהביא את האדם למצב בריא. 

לשולחן  )בהקדמתו  בפירוש  כותב  האמצעי  אדמו"ר  ואכן 
ערוך הרב(: "וגם יעשו עת מיוחד... מלבד שיעורין הקצובין 
הזהר  ובספר  יעקב,  עין  כמו  חז"ל  ומדרשי  תנ"ך  ללימוד 
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בתוכחת מוסר השכל שבו, ובספרי המוסר המיוסדים על פי חכמת 
האמת, כספר ראשית חכמה והשל"ה וכהאי גוונא".

וגם אדמו"ר מוהרש"ב כותב בקונטרס התפלה )סוף פי"ז(: "לקבוע 
המדרשים  על  שנבנו  מוסר  ספרי  ללמוד  יום  בכל  מיוחדת  שעה 

והאגדות ומאמרי הזהר".

לעומתם, ספר התניא הוא "דרך ארוכה", כמבואר בדף השער, אם 
כי דרך זו הארוכה הרי היא "קצרה", כנאמר שם, משום שבסופו 
של דבר דווקא בדרך זו אכן מגיעים אל העיר. וכאמור, זוהי הדרך 
וכדברי  הבהמית.  והנפש  הרע  היצר  על  באמת  להתגבר  היעילה 
החסיד יעב"ץ שהזכרנו קודם, "כי להיות האדם בטבעו דורך אל 
בדעת  נתעטר  לא  אם  לידו  הבאה  העבירה  מן  ינצל  לא  החטאים, 

אלוקים, כי כף טבעו תכריעהו לחובה".

חובת קריאת שמע
מהו אם כן ההכרח ללמוד ולהתבונן כל יום בתורת החסידות? הלא 
שנות  במשך  החסידות  בלימוד  די  גרידא,  ידיעה  אלא  זו  אין  אם 

הישיבה וכיוצא בזה או בתקופה מסוימת ותו לא!

בטעמי  תכ(,  )מצוה  החינוך'  ב'ספר  נמצאת  זו  לשאלה  התשובה 
מצוות קריאת שמע, וזה לשונו:

ונמשך  העולם  הבלי  אחר  נפתה  חומר,  בעל  האדם  בהיות  "כי 
לתאוותיו, צריך על כל פנים זכרון תמידי במלכות שמים לשמרו מן 

החטא, על כן היה מחסדו לזכותנו וצונו לזכור שני העתים האלה 
שביום,  מעשינו  לכל  להועיל  ביום  אחת  גמורה,  ובכוונה  בקבע 
וכי השגחתו  ומלכותו,  בבקר אחדות השם  זוכר  בהיות האדם  כי 
ויכלתו על הכל, ויתן אל לבו כי עיניו פקוחות על כל דרכיו, וכל 
ממנו  יוכל  ולא  דבריו,  מכל  דבר  ממנו  יתעלם  לא  יספר,  צעדיו 
להחביא ממנו אחת מכל מחשבותיו הלא יהיה לו למשמר מחשבתו 
זאת והודאת פיו בדבר הזה כל היום ההוא, ויהיה לו הודאת הלילה 

בזה גם כן למשמר כל הלילה". 

והדרך  חומרי.  הוא  והאדם  הרע,  יצר  יש  היא:  התשובה  נקודת 
להתגבר על בעיות אלו היא ההתבוננות בקריאת שמע, ואת זה צריך 

לא רק פעם ביום אלא פעמיים בכל יום.

מהי ההתבוננות של קריאת שמע? – אחדות ה'!

בינה',  'אמרי  לספרו  השער  בדף  האמצעי  אדמו"ר  כותב  וכך 
ובשכמל"ו  שמע  דקריאת  ראשון  בפסוק  אלקות  היחוד  ש"מצות 
שנקרא יחודא עילאה ויחודא תתאה להבין ולהשכיל באמתת יחודו 
באחדות הפשוטה בעצמותו שזה חיוב על כל איש ישראל... בשמע 
ישראל פעמיים בכל יום, וכשיתן ה' בלבנו בינה זו להבין ולהשכיל 
באמתת יחודו יתברך במוחא ולבא בכוונה שלמה בכל אחד כפי 

יכלתו, אז ממילא נשמור לעשות ולקיים כל דברי תורתו".

ואם בזמנו דיבר 'החינוך' על החומר הגופני ותאוות העולם, הרי 
בימינו שהחושך והחומריות כל כך התגברו, והנסיונות הם גדולים 
הקדמה  עקב  שבאים  הניסיונות  ובפרט  פעם,  אי  שהיה  מה  מכל 
הטכנולוגית והמכשירים המתחדשים חדשים לבקרים, שהמשיכה 
הרי  תקופה,  בכל  ומשתכללת  הולכת  העולם  לתאוות  בהם  שיש 

ודאי שנדרשת פעולה נגדית להתגבר על הסכנות הללו.

אפשר להמשיל משל לזה: סיכת מתכת העומדת ליד מגנט, ודאי 
בצד  יותר  וחזק  נוסף  מגנט  יעמידו  אם  אבל  המגנט.  אל  תימשך 
אותה  וימשוך  הראשון  המגנט  על  יתגבר  הוא  הסיכה,  של  השני 
אליו. כך האדם הוא כמו הסיכה, ובסמיכות אליו נמצאים פיתויים 
הזאת,  המשיכה  על  להתגבר  רוצים  אם  כמגנט.  אותו  המושכים 

צריך כוח מושך יותר חזק בצד השני.

המצוות  כל  לקיום  המביאה  היא  ה'  באחדות  ההתבוננות  ואכן, 
 - ולזהירות מכל העבירות. ובאופן מיוחד צריך להתבונן פעמיים 

אחת בשביל כל היום ואחת בשביל כל הלילה.

תכלית הבריאה
לסיום, נשמח אם כת"ר יקדיש כמה מילים לטובת הקוראים בעניין 

ההכנות הנחוצות לקראת י"ט כסלו הממשמש ובא?

פרק  בתניא  הזקן  אדמו"ר  כלשון  היא,  העולמות  בריאת  תכלית 
ושלימות  תכלית  הם  המתים  כשיחיו  ובפרט  המשיח  "שימות  לו, 
בריאת עולם הזה, שלכך נברא מתחילתו". ומבאר שם, וגם בפרק 
הארץ,  בכל  ה'  כבוד  התגלות  הוא  המשיח  שגילוי  באריכות,  לז 
כלשון הכתוב "וראו כל בשר" את החיות האלוקית של העולמות. 
עד  העולמות,  את  הקב"ה  ברא  שלשמה  בתחתונים"  ה"דירה  זו 
כמו  ממש  "לאחדים  הקב"ה  עם  ישראל  יתאחדו  הזמן  שבאותו 

שעלה ברצונו ית' להיות לו דירה בתחתונים, והם לו למרכבה".

תכלית השלמות הלזו נעשית על ידי לימוד פנימיות התורה בהבנה 
והשגה, הפועלת על האדם שינוי בשכלו ובכל הווייתו עד שהוא 

נעשה "דירה" לאלקות.

לכן כתב כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב דברים נוקבים במהותו של יום י"ט 
כסלו: "זה היום תחילת מעשיך, שלימות הכוונה האמיתית בבריאת 

האדם עלי ארץ, להמשיך גילוי אור פנימיות תורתנו הקדושה, אשר 
נמשך ביום הזה בבחי' המשכה כללית על כללות השנה".

י"ט כסלו הוא היום בו התמלאה תכלית כוונת בריאת העולם. וזאת 
משום שכוונת הבריאה היא "להיות לו יתברך דירה בתחתונים", 
כדברי המדרש, כלומר שהתחתון יכיר בשכלו באמיתית מציאותו 
יתברך ויהיה בטל בפנימיותו לאלקות. ולכן, כל עוד ענייני הנשמה 
הבהמית,  לנפש  חודרים  ואינם  מלמעלה  כגילוי  באים  והאלוקות 
וטרם נפעל שינוי פנימי לפחות בידיעת האדם - עדיין אין זו "דירה 
נעשית כשהוא  יתברך  לו  ל"דירה"  והפיכת התחתון  בתחתונים". 
של  האמיתית  המציאות  הוא  שהקב"ה  האנושי  בשכלו  משוכנע 

העולמות.

בי"ט כסלו עורכים התוועדות. כל המושג של "התוועדות חסידית" 
אחד  הוא  מסוים  נושא  על  ומשוחחים  רבות  שעות  יושבים  בה 
מחידושיה של חב"ד. התוועדות אמיתית לא נועדה אלא לכך שגם 
כשאני  הרי  אלקות.  ענייני  בשכלה  ותפנים  תבין  הבהמית  הנפש 
יושב ולומד מאמר חסידות, הנני אומר ומסביר את הכתוב בספר. 
כשאני מתפלל, אני הוגה את אותיות התפילה. ואם כן, כל זה הוא 
לא 'אני'. אבל כשאני יושב לצד מיני 'מזונות' והרינג, ועל מה אני 
מדבר? על הקב"ה, על סיפורי צדיקים וכדומה – אני מקרב את כל 
הדברים שלמדתי אודותם והתפללתי עמם אלי, אל הנפש הבהמית. 

התוועדות אמיתית היא תכלית הכוונה: דירה בתחתונים.

וכי ההתוועדות היא סודה, הרינג, קולה או 'משקה'?! בהתוועדות 
הדברים  את  לקרב  כדי  צדיקים,  סיפורי  על  הקב"ה,  על  מדברים 
הנשגבים אל המציאות האישית, דווקא בלי ספר פתוח. גם כשאני 
אחרי  ממני  יוצא  ומה  הקב"ה.  על  מדבר  אני  הספר,  את  סוגר 
זו התוועדות, כי כל עניינה  זו תכלית הכוונה.  'משקה'? חסידות. 
של תורת חב"ד הוא להחדיר את האמונה לנפש הבהמית, שיהיה 

מובן גם לה. 

ותן לחכם ויחכם עוד. ■

"הוא השיב כנגדי: בתורת חב"ד לא מדובר על שום עניינים פרטיים בעבודת 
האדם; מדברים כל הזמן רק על הקב"ה... כל כך נהניתי לשמוע את הדברים 
הללו. אמרתי לו: זו בדיוק הנקודה! היטבת להגדיר אותה טוב יותר מכל אדם"
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להחזיק בידית של הדלת
מה ביקש ה'דברי חיים' זי"ע לשמוע מבעל ה'קדושת יום טוב' • האומנם אדם צריך להכיר את עצמו ולדעת אל 
נכון אילו כוחות נעלים יש בו • על איזה ווארט היה חוזר המשפיע ר' שלמה חיים בעודו ממרר בבכי בדמעות 

שליש • התוועדות הכנה לי"ט כסלו

"מי   – הזקן  אדמו"ר  של  פתגמו  על  חזר  צדק  הצמח  כשאדמו"ר 
בגרסאות  )או  המרחב"  אל  המיצר  מן  אוציאנו  בשמחתי,  שישמח 
האחרות שלו( – הוא ביאר מהי הכוונה "שישמח בשמחתי", ופירש 
"דער ווָאס הַאלט זיך ָאן אין דעם רבינ'ס קליַאמקע" )שתופס בידית 

הדלת של הרבי(. 

הרבי, בהתוועדות י"ט כסלו תשי"ב, ביאר את הכוונה בפתגם זה: 
הידית טפלה אל הדלת, והדלת עצמה גם היא אינה אלא טפלה אל 
הבית, כדי להיכנס אליו, ובנוסף – הדלת עצמה הלוא היא סגורה, 
והאדם נמצא מחוץ לבית. כלומר: המחזיק את עצמו בידית הדלת 
מחשיב את עצמו ל'טפל דטפל' לרבנו הזקן בעצמו. עם זאת, הוא 
מחובר אל מה שמחובר לבית, כפי שמצינו בנוגע להלכות טומאה 
וטהרה, שמשמש למחובר נעשה מחובר כמותו, ואינו מקבל טומאה 
וכו', ככל פרטי הדינים שבזה. והוא זה שנקרא "שמח בשמחתי" – 
כאשר יהודי עומד בהרגשה זו, יש לו הבטחה מרבנו הזקן שיוציא 

אותו כנ"ל. 

מטבריה,  שליט"א  אויערבאך  אברהם  רבי  הגאון  מגיסי,  שמעתי 
יום־טוב  חנניה  )רבי  מסיגט  יום־טוב'  ה'קדושת  בעל  על  סיפור 
נוסע אל ה'דברי חיים' מצַאנז. כשבא  ליפא טייטלבוים(. הוא היה 
ביסטו"  "ווער  חיים':  ה'דברי  אותו  שאל  הראשונה,  בפעם  אליו 
)מי אתה?(. ענה לו ה'קדושת יו"ט' שהוא בן של ה'ייטב לב'. שאל 
אותו ה'דברי חיים': "אבער ווער ביסטו" )אבל מי אתה?(. ענה לו 
אותו  שאל  ושוב  משה'".  ה'ישמח  של  נכד  "אני  יו"ט':  ה'קדושת 
"מי אתה", ושוב השיב לו תשובות שונות על ייחוסו, ובכל פעם שב 
ושאל אותו "אבל מי אתה?". עד שלבסוף ענה: "רבי, מי אני? אני 
זו, אמר  יו"ט' תשובה  ה'קדושת  אני!". כשענה  מי  יודע  לא  עצמי 
מיד ה'דברי חיים' בחיבה: "וואס מאכסטו ליפא'לה" )מה שלומך, 
ליפא'לה(. כשאדם כל־כך לא מחשיב את עצמו, ואת כל מציאותו 

הוא מייחס לאבותיו, הרי הוא זוכה שיקרבו אותו בחיבה. 

כך, כשאדם בא להתוועדות י"ט כסלו וחושב לעצמו מי אני ומה אני, 
ומה שייכות יש לי לכל זה – אני לא בתוך הבית, וגם לא בדלת, אלא 
רק מחזיק בידית של הדלת, ובגלל זה הוא בא להתוועדות, להשתתף 
אותו בשמחה,  הזקן מקבל  רבנו  אז  או   – הזקן  רבנו  בשמחתו של 

ומעלה אותו ומקרב אותו אליו באהבה ובחיבה. 

דע מי אתה
ְתִחי  אחד הניגונים של רבנו הזקן הוא על הפסוק "קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ִפּ
ִתי". יש אומרים שאת הניגון הזה חיבר רבנו  ִלי ֲאֹחִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָמּ

הזקן עוד בהיותו אצל הרה"ק רבי בער, המגיד ממעזריטש זי"ע. 

הניגונים של רבנו הזקן מבטאים את עיקרי משנתו. הוא בחר בפסוק 
ואכן,  ודרכו.  שיטתו  מעיקרי  אחד  בו  שטמון  משום  דווקא,  זה 
כשלומדים תניא רואים עד כמה ניגון זה שייך לעצם מהות שיטתו 

של רבנו הזקן: 

ב'דף השער' של התניא כותב רבנו הזקן, שהוא "מיוסד על פסוק כי 
קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו, לבאר היטב איך הוא 
קרוב מאוד, בדרך ארוכה וקצרה". ובפנים הספר )פרק יז( הוא שואל 
"דלכאורה הוא בלבבך – נגד החוש", ועל זה הוא חיבר את הספר 

לבאר שאכן הוא קרוב. 

שמעתי ממשפיעים שהכותרת, נקודת התמצית, של כל התניא היא 
– לבאר מה הוא "אליך", היינו מי אתה! וממילא מתבאר איך הוא 

קרוב! 

אדם יכול שלא לדעת כלל מי הוא. נדמה לו שהוא כל מיני דברים, 
מהי  יידע  כאשר  מהותו.  בהכרת  בעצמו  מוטעה  שהוא  יתכן  אבל 
יראה עד כמה התורה והמצוות  מהותו הפנימית, מה הוא בעצם – 

"קרוב מאוד" אליו!

אלוקית  נשמה  יש  יהודי  שלכל  בהודעה  מסתפק  אינו  הזקן  רבנו 
ויורד  נכנס  הוא  מספיקה.  אינה  עדיין  זו  כללית  ידיעה  קדושה. 
לפרטים, מה יש בתוך נפשו של יהודי – מפרק א' עד פרק י"ז הוא 
מבאר את כוחות הנפש הבנויים על־פי טעם ודעת, ומפרק י"ח עד 
פרק כ"ה הוא מבאר את הכוחות שלמעלה מטעם ודעת. כאשר יהודי 
יודע אילו כוחות יש לו, והוא גם יודע כיצד להשתמש בהם, אז זה 
יהיה "קרוב אליך"! אדם מתלונן שאין לו געשמַאק בלימוד התורה, 
אבל אם ידע מה יש לו בתוך נשמתו, אילו כוחות יש לו ומה באמת 

אמור לעניין אותו, יתיישב ללמוד בחיות ובהתלהבות! 

ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו  "ולא  אומרים:  אנחנו  שמע  בקריאת 
אבל  עריות,  וגילוי  זרה  לעבודה  הכוונה  ההלכתי,  במובן  עיניכם". 
שבו  החיצוני  המבט  אחרי  יטעה  לא  שהאדם  הוא  הפסוק  עומק 
והוא  מסוים,  למשהו  עצמו  את  חושב  הוא  עצמו!  את  רואה  הוא 
מזהיר  זה  ועל  תאווה מסוימת.  נוטה אחרי  סבור שה'לבבכם' שלו 
אתם  "אשר  ומוסיף  זה,  חיצוני  מבט  אחרי  להימשך  שלא  הפסוק, 
זונים אחריהם" – היינו כמו התועה בדרך ונמשך לדרך הבלתי נכונה 
ומסתבך בה )באידיש: "פַארקרָאכן"(. כאשר לומדים תניא, האדם 

מתחיל לדעת מי הוא באמת ומהי מהותו האמיתית! 

אתה "אחותי, רעייתי"
יֹוָנִתי,  ַרְעָיִתי,  ִלי, ֲאֹחִתי,  ְתִחי  ּפִ ּדֹוִדי דֹוֵפק,  על הפסוק הנ"ל – "קֹול 
ִתי" – מבואר בכמה דרושי חסידות, כי 'דודי', שזה כמובן הקדוש  ַתּמָ
ברוך הוא, דופק לאדם ומתחנן לפניו: "פתח לי!". הקדוש־ברוך־
הוא מכנה את היהודי בכמה שמות – "אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי". 
לכאורה: בן אדם דופק בדלת הבית, ולא פותחים לו את הדלת, האם 
הוא יתחיל לקרוא בכל מיני שמות כדי שיפתחו לו? האם לא מספיק 

שם אחד? 

אלא שהשמות האלה מורים על דרגות שיש ביחס שבין בני ישראל 
אל הקדוש ברוך הוא. הוא קורא להם בשמות אלה לעורר בהם את 
הקשר הטמון בתוככי ליבם אליו יתברך, כדי שהם יפתחו לו ויחדשו 

איתו את הקשר הנעלם בהם. 

זכורני כיצד המשפיע ר' שלמה חיים היה מפרש עניין זה, והיו עיניו 
זולגות דמעות: הקדוש־ברוך־הוא בא ליהודי, ומתחנן לפניו שיפתח 
דָאך  ביסט  "דו  לפתוח:  עליו  מדוע  לפרט  ומתחיל  ליבו,  את  אליו 
דָאך  ביסט  דו  יונתי,  דָאך  ביסט  דו  רעייתי,  דָאך  ביסט  דו  אחותי, 
תמתי" )הלוא אתה אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי(, אז פתחי לי! והיה 

פורץ בבכי. 

חדשים,  דברים  מאדם  דורשים  לא   – התניא  של  היסודות  יסוד  זה 
להגיע למקומות אחרים, אלא להיות מה שהוא עצמו באמת! 

לדרך  שייכות  לו  אין   – העצמית  מהותו  את  מחשיב  לא  יהודי  אם 
מהות  הכרת   – היא  החסידות  בדרך  הראשונה  הפסיעה  החסידות. 
המשך  כל  בטבעו.  בו  הקיים  הוא  ברוך  לקדוש  הקשר  את  עצמו; 
הדרך הוא רק לגלות ולפתח את מה שכבר יש לו. בכוח זה אדם יכול 
להגיע לדרגות גבוהות ביותר, לפתוח את מה שכבר יש לו, ועליו רק 

לגלות זאת!

לחיים! שנקיים את הבקשה "פתחי לי"!

א חסידישע פארבריינגען
 עם הגאון החסיד רבי חיים שלום דייטש, 

ראש כולל 'צמח צדק'
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 במוצאי שבת פרשת ויצא
 בשעה 20:30

 יתקיים השיעור האחרון בחומר הנלמד 
בשער היחוד והאמונה

מאת הרב יצחק קפלן שליט"א

לאחר השיעור יתאפשר לשאול שאלות בחומר הנלמד

שו"ת עם רבני 'לב לדעת': 072-2219050  
שלוחה 2, בימים א-ה, בין השעות 13:30-15:30, 21:30-23:00

לפרטים ויצירת קשר: 072-2219050  
מענה אנושי בשלוחה 5, בימים א-ה, בין השעות 13:00-15:30

lladaat@gmail.com :מייל  

להתחברות בטלפון: 03-978-6688,
קוד הפגישה 837-5213-6233##

להתחברות בתוכנת 'זום': קוד הפגישה 
837-5213-6233, סיסמה 1234

ב"ה

לומדים
שער היחוד 

והאמונה

מועדי
המבחנים

השבוע בשיעור < אני ה' לא שניתי

 שיעור סיכום בשער היחוד והאמונה
יתקיים במוצאי שבת חנוכה, כו כסלו, בשעה 20:30

lladaat@gmail.com :לקבלת שיעורים קודמים שלחו מייל

המבחן בתכניות הלימוד:
• שער היחוד והאמונה

• מאמרי חסידות לבקיאות
• התכנית השנתית בתניא פרקים כו-נ

 יתקיים בעז"ה
 ביום חמישי 'זאת חנוכה'
בין השעות 19:00-23:00

 ובמוצ"ש פרשת מקץ
בין השעות 20:30-22:30

 המבחן יתקיים באופן דיגיטלי
 בטלפון 08-9786892

ובאתר לב לדעת.

הכניסה למבחן באמצעות שם 
משתמש )מספר הטלפון האישי( 

וסיסמה )מספר זהות(.


