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ליל שבת קודש פרשת דברים ה'תשס"א
בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים ונפלאים
מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' י"ב ,המדבר ממעלת
התמימות ,עיין שם.
פתח ואמר מוהרא"ש נ"י ,רביז"ל אומר ,כְּשֶׁ אָדָ ם הוֹלֵ� אַחַר שִׂ כְלוֹ ְו ָח ְכמָתוֹ ,יוּכַל
לִפּל בְּטָ עוּתִ ים וּמִ כְשׁוֹלוֹת ַרבִּיםְ ,ולָבוֹא לִידֵ י ָרעוֹת גְּדוֹלוֹת ,חַס וְשָׁ לוֹםְ ,ויֵשׁ
שֶׁ ִקּ ְלקְלוּ ה ְַרבֵּה ,כְּגוֹן ה ְָרשָׁ עִים ַהגְּדוֹלִים מְאד ַה ְמפ ְֻר ָסמִים ,שֶׁ הִטְ עוּ אֶ ת
הָעוֹלָםְ ,והַכּל ָהיָה עַל-יְדֵ י ָח ְכמָתָ ם וְשִׂ ְכלָםְ ,ו ִעקָּר ַהיַּהֲדוּת הוּא ַרק לֵילֵ�
בִּתְ מִימוּת וּ ִבפְשִׁ יטוּתְ ,בּלִי שׁוּם ָחכְמוֹת ,וּ ְל ִהסְתַּ כֵּל ְבּכָל דָּ בָר שֶׁ עוֹשֶׂ ה ,שֶׁ יִּ ְהיֶה
שָׁ ם הַשֵּׁ ם יִתְ בּ ַָר�ְ ,ו ִל ְבלִי ְלהַשְׁ גִּי ַח ְכּלָל עַל כְּבוֹד ַעצְמוַֹ ,רק אִ ם יֵשׁ ָבּזֶה ְכּבוֹד
הַשֵּׁ ם יִתְ בּ ַָר� יַעֲשֶׂ ה ,וְאִ ם לָאו-לָאו ,וַאֲ זַי ְבּוַדַּ אי לא יִכָּשֵׁ ל לְעוֹלָם.

והסביר מוהרא"ש נ"י ,כי הנה העיקר ביהדות הוא רק תמימות ופשיטות גמור,
לקיים את התורה והמצוות כמו שהם כתובים בדברי חכמינו הקדושים ובשולחן
ערוך ובפוסקים ,בלי שום חכמות והשכלות כלל ,ואפילו אם אינו מבין את כל
הפרטים על בוריים ,ואינו יודע את טעמי המצוות ,צריך למסור נפשו לקיים את כל
פרט בתמימות ופשיטות גמור ,וזה עיקר היהדות ,כי יש יצר הרע גדול בין בני אדם
שאינם רוצים לקיים איזה מצוה כשאינם מבינים את הטעם ,ויש עוד יותר חכמים
בעיניהם ,שאומרים שיש להם לב טוב ושלם עם הקדוש ברוך הוא ,ואינם צריכים
לקיים את המצוות בפועל ממש ,ולמה להם ציצית ותפילין וכיוצא בהם ,העיקר
הוא הלב ,והבל יפצה פיהם ,כי לא ניתן לנו התורה הקדושה שיהיה רק בלב ,רק
העיקר שנקיים ונעשה המצוות בפועל ממש ,בין שאנחנו מבינים אותם בלבינו ,בין
לא ,העיקר הוא עשיה בגשמיות ,ואם זוכים להבין איזה טעם בהמצוה מה טוב,
אבל אם לא ,העיקר הוא העשיה ,לקיים את המצוות בפשוטן ,ובלי זה אינו נקרא
שומר תורה ומצוות כלל ,אבל המחשבות האלו נמשכים מן החכמות וההשכלות
שנכנסים בלב האדם ,והם גורמים לאדם ליפול בטעותים ומכשולות רבים רחמנא
ליצלן ,ואשרי מי שאינו יודע מהם כלל ,רק הולך בתמימות ופשיטות גמור ,ואז
לעולם לא יפול וילך לבטח דרכו.
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ואמר מוהרא"ש נ"י ,שזה מעלת אחינו בני ישראל הספרדים מעדות המזרח,
שבטבעם הם אנשים תמימים מאד ,ואינם מחפשים חכמות והשכלות בעבודת
השם יתברך ,ובדרך זה החזיקו מעמד באמונה פשוטה כל משך שנות גלותינו,
והיה תמיד נמצא ביניהם חכמים גדולים ומקובלים אמיתיים ,והכל מחמת רוב
תמימות שהיתה בהם ,כי לחכמת הקבלה צריכין תמימות גדולה ,להאמין בדברים
כמו שהם ,אפילו לא מבינים אותם כלל ,ואחר כך באים לידי הבנה והשכלה,
ובדבר זה הצליחו מאד ,אבל גם מחמת רוב תמימות שהיתה בהם ,היה קל מאד
להטעותם ולהכניס בהם אמונות כוזביות ,כמו שעשו הערב רב בארץ ישראל
לאחינו בני ישראל הספרדים ,שהעבירו על הדת אלפי אלפים מהם רחמנא ליצלן,
והטעו אותם באמונות כוזביות ,והכל מחמת גודל התמימות שהיתה בהם ,ולא
שמו לב שפורשים רשת לרגלם ללכדם בטומאתם הגדולה ,וכבר אמר לנו רביז"ל
(שיחות הר"ן סי' נ"א) שגם בתמימות אסור להיות שוטה ,כי צריכין לצרף אל האמונה גם
הדעת (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' רנ"ה) ,כי בלי דעת יבא לידי אמונות כוזביות חס ושלום,
אבל מצד שני האשכנזים מרוב החכמות וההשכלות שהיתה בהם ,היה כוח
לההשכלה הארורה לשלוט בהם בכמה מדינות ,ולכדו אותם בחכמתם ,ורק אלו
שהלכו בתמימות וגם צירפו אל התמימות החכמה ,הם החזיקו מעמד באמונה
קדושה וטהורה מתחילה עד הסוף ,ולכן העיקר הוא לתפוס את שניהם ביחד,
התמימות עם החכמה ,וכבר אמר רביז"ל שהוא חכמה גדולה להיות תמים
בעבודת השם ,וצריכין להתפלל הרבה אל השם יתברך שיזכה לצרף שני מדות אלו
ביחד ,ולהתקרב אליו יתברך באמת על ידי שניהם.
ואומר רביז"ל ,וַאֲ פִלּלּ כְּשֶׁ נּוֹפֵל ,חַס וְשָׁ לוֹםִ ,ל ְספֵקוֹתְ ,ויֵשׁ שֶׁנּנּפִילָתוֹ גְּדוֹלָה מְאד
הוּרים ,וּ ְמה ְַרהֵר אַחַר הַשֵּׁ ם יִתְ בּ ַָר�,
מְאדַ ,ר ֲח ָמנָא ִל ְצלָן ,שֶׁ נּוֹפֵל ִל ְספֵקוֹת ְוה ְִר ִ
שׁרשׁ כָּל
אַף-עַל-פִּי -כֵן ַהנּנּפִילָה ְו ַהי ְִרידָ ה הִיא תַּ ְכלִית ָה ֲע ִליָּה ,כִּי דַּ ע ,כִּי ֶ
ַהבּ ְִריאָה הוּא ַהכָּבוֹד ִכּי כָל ַמה שֶּׁ בּ ָָרא ַהקָּדוֹשׁ-בָּר וּוּ-הוּא לא בּ ְָראוֹ אֶ לָּא
ִלכְבוֹדוֹ ,כְּמוֹ שֶׁ כָּתוּב" :כּל ַה ִנּק ְָרא בִּשְׁ ִמי ְו ִלכְבוֹדִ י בּ ְָראתִ יו" וְכוּ' (יוֹמָ א לח),
שׁרשׁ
וּמֵאַחַר שֶׁ הַכּל ִנב ְָרא בִּשְׁ בִיל כְּבוֹדוֹ יִתְ בּ ַָר�ִ ,נ ְמצָא שֶׁ כְּבוֹדוֹ יִתְ ָבּ ַר� הוּא ֶ
כָּל ַהבּ ְִריאָה וְאַף-עַל -פִּי שֶׁ כֻּלּלּ אֶ חָד ,עַל כָּל זֶה ְבּ ַהבּ ְִריאָה יֵשׁ ֲח ָלקִים ,וּ ְבכָל
ֵחלֶק ְו ֵחלֶק מֵ ַהבּ ְִריאָה יֵשׁ בּוֹ ְבּחִינַת כָּבוֹד ְמיֻחָד ,שֶׁ הוּא שָׁ ְרשׁוֹ ַכַּנּ"ל ְוזֶה
ְבּחִינַת (אָבוֹת פּ ֶֶרק ה)ַ ' :בּעֲשָׂ ָר ה מַ אֲ מָרוֹת ִנב ְָרא הָעוֹלָם ַוהֲלא ְבּמַאֲ ָמר אֶ חָד יָכוֹל
ְל ִהבּ ְָראוֹת ,אֶ לָּא בִּשְׁ בִיל שָׂ כָר וָענֶשׁ נִב ְָרא ַבּעֲשָׂ ָרה מַאֲ מָרוֹת' וּ ְבכָל מַ אֲ מָר
שׁרשׁ הַכּל
וּמַאֲ מָר יֵשׁ בּוֹ ְבּחִינַת כָּבוֹד ְמיֻחָד ,שֶׁ הוּא שָׁ ְרשׁוֹ ,כִּי ַהכָּבוֹד הוּא ֶ
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ַכַּנּ"ל ְוזֶה ְבּחִינַת (תְּ ִהלִּים כ"ט)" :וּ ְבהֵיכָלוֹ כֻּלּוֹ אמֵר כָּבוֹד"-שֶׁ ְבּכָל מַ אֲ מָר ְמ ֻלבָּשׁ
ָאָרץ כְּבוֹדוֹ'
בּוֹ כְּבוֹדוֹ יִתְ בּ ַָר� ,שֶׁ עַל-יְדֵ י-זֶה נִב ְָרא הָעוֹלָם ,כִּי 'מְלא כָל ה ֶ
(יְשְׁ ַעיָה ו) וַאֲ פִלּוּ ַבּ ֲעבֵרוֹת וּדְ ב ִָרים ָר עִים ,חַס וְשָׁ לוֹם ,שֶׁ שָּׁ ם אֵ ין כְּבוֹדוֹ יִתְ בּ ַָר�,
ִבּ ְבחִינַת (יִשְׁ ַעיָה מ"ב)" :וּכְבוֹדִ י לְאַחֵר לא אֶ תֵּ ן" ,שֶׁ יֵּשׁ גְּבוּל ְל ַהכָּבוֹד שֶׁ לּא
ָאָרץ כְּבוֹדוֹ ,עִם כָּל זֶה יֵשׁ גְּבוּל
יִתְ פַּשֵּׁ ט לְשָׁ ם ,וְאַף-עַל-פִּי שֶׁ ְמּלא כָל ה ֶ
כְּשֶׁ ַמּגִּי ַע לַמְּ קוֹמוֹת ַהנַּ"ל ,שֶׁ לּא יֵצֵא לְשָׁ םִ ,בּ ְבחִינַת' :וּכְבוֹדִ י לְאַחֵר לא אֶ תֵּ ן'
ַכַּנּ"ל ְויֵשׁ גְּבוּל ְלכָל כָּבוֹד ְוכָבוֹד ,שֶׁ ְמּ ֻלבָּשׁ ְבּכָל מַ אֲ מָר וּמַאֲ מָ ר ֵמעֲשָׂ ָרה
מַאֲ ָמרוֹת ַכַּנּ"ל ,שֶׁ לּא יִתְ פַּשֵּׁ ט לַמְּ קוֹמוֹת ַהחִיצוֹנִים ַכַּנּ"ל ,אֲ בָל דַּ ע ,כִּי אַף-עַל-
פִּי -כֵן ְבּוַדַּ אי גַּם הֵם מְ ַק ְבּלִים חִיּוּת ִממֶּנּנּ יִתְ בּ ַָר� ,וַאֲ פִלּלּ מְקוֹמוֹת ַהמְטֻ ָנּפִים אוֹ
בָּתֵּ י עֲבוֹדָ ה -ז ָָרה צ ְִריכִין גַּם כֵּן ְל ַקבֵּל חִיּוּת ִממֶּנּנּ יִתְ בּ ַָר� ,אַ � דַּ ע ,כִּי הֵם
ְמ ַק ְבּלִים ִמ ְבּחִינַת ַמאֲ מָ ר סָתוּם ,שֶׁ הוּא בּ ְֵראשִׁ ית מַ אֲ מָר סָתוּם ( ַעיֵּן חא"ג שַׁ בָּת
קד ד"ה ֶמם סְתוּמָה ,מַאֲ מָר סָתוּם) ,שֶׁ הוּא כּוֹלֵל כָּל ַהמַּאֲ מָרוֹתְ ,ו ֻכלָּם ְמ ַק ְבּלִים
חִיּוּת ִממֶּנּנּ ְו ַהכָּבוֹד שֶׁ ל ַהמַּאֲ מָר סָתוּם הוּא סָתוּם ְונֶ ְעלָם בְּתַ ְכלִית ַה ַהסְתָּ ָרה,
וּ ִמשָּׁ ם הֵם ְמ ַק ְבּלִין חִיּוּת ,כִּי ִמ ְבּחִינַת ַהכָּבוֹד ְו ַהמַּאֲ מָרוֹת ַהמִּתְ ַגּלִּים אִ י אֶ פְשָׁ ר
ָלהֶם ְל ַקבֵּל חִיּוּת ִמשָּׁ םִ ,בּ ְבחִינַת' :וּכְבוֹדִ י לְאַחֵר לא אֶ תֵּ ן' ַכַּנּ"לַ ,רק ֵמ ַהמַּאֲ ָמר
סָתוּם ,שֶׁ הוּא נִסְתָּ ר בְּתַ ְכלִית ַה ַהסְתָּ ָרהִ ,משָּׁ ם ְמ ַק ְבּלִין חִיּוּת וְדָ בָר זֶה אִ י אֶ פְשָׁ ר
ְל ָהבִין ,וְאָסוּר ְלה ְַרהֵר ָבּזֶה ְכּלָלְ ,ועַל-כֵּן כְּשֶׁ אָדָ ם נוֹפֵל ,חַס וְשָׁ לוֹםִ ,ל ְבחִינַת
הוּרים
מְקוֹמוֹת אֵלּלּ ,דְּ ַהיְנוּ ִל ְבחִינַת מְ קוֹמוֹת ַה ְמטֻ ָנּפִים ,וְנוֹפֵל ִל ְספֵקוֹת ְוה ְִר ִ
וּ ִבלְבּוּלִים גְּדוֹלִים ,וַאֲ זַי מַתְ חִיל ְל ִהסְתַּ כֵּל עַל ַעצְמוֹ ,וְרוֹאֶ ה שֶׁ ָרחוֹק מְאד
ִמכְּבוֹדוֹ יִתְ בּ ַָר� ,וְשׁוֹאֵ ל וּ ְמ ַבקֵּשׁ אַ יֵּה מְקוֹם כְּבוֹדוֹ ,מֵאַחַר שֶׁ רוֹאֶ ה ְבּ ַעצְמוֹ
שֶׁ ָרחוֹק ִמכְּבוֹדוֹ יִתְ בּ ַָר� ,מֵאַחַר שֶׁ ָנּפַל לִמְ קוֹמוֹת כָּאֵלּלַּ ,ר ֲח ָמנָא ִל ְצלָןְ ,וזֶה זֶה
ִעקָּר תִּ קּוּנוֹ ַו ֲע ִליָּתוִֹ ,בּ ְבחִינַת 'י ְִרידָ ה תַּ ְכלִית ָה ֲע ִליָּה' ,הַמּוּבָא ִבּ ְספ ִָרים ,כִּי אַ יֵּה
מְקוֹם כְּבוֹדוֹ-זֶה ְבּחִינַת ַהכָּבוֹד ֶעלְיוֹן שֶׁ ל ַהמַּאֲ מָר ָה ֶעלְיוֹן ,דְּ ַהיְנוּ ַהמַּאֲ מָר
סָתוּם בּ ְֵראשִׁ ית ַכַּנּ"ל ,שֶׁ ִמּשָּׁ ם נִ ְמשָׁ � חִיּוּת ַלמְּקוֹמוֹת הָאֵלּלּ ,נמצא כשמבקש
ומחפש אַ יֵּה מְקוֹם כְּבוֹדוָֹ ,בּזֶה ְבּ ַעצְמוֹ הוּא חוֹזֵר וְעוֹלֶה אֶ ל ַהכָּבוֹד ָה ֶעלְיוֹן,
שֶׁ הוּא ְבּחִינַת אַ יֵּה ,שֶׁ ִמּגּדֶ ל ַהסְתָּ ָרתוֹ ְו ֶה ְעלֵמוֹ הוּא ְמ ַחיֶּה מְ קוֹמוֹת ַהלָּלוּ,
ְו ַעכְשָׁ ו ,עַל-יְדֵ י שֶׁ הוּא נָפַל לְשָׁ ם ,וַאֲ זַי ְמ ַבקֵּשׁ אַ יֵּה מְקוֹם כְּבוֹדוֹ וּ ָבזֶה חוֹזֵר
וּמְדַ בֵּק ַעצְמוֹ לְשָׁ ם ,וּמְ ַחיֶּה אְ ת נְפִילָתוֹ ,וְעוֹלֶה בְּתַ ְכלִית ָה ֲע ִליָּה.

והסביר מוהרא"ש נ"י ,כי הנה רביז"ל מגלה לנו כאן סוד נורא ונפלא מאד ,איך כל
אדם יכול להפוך עוצם ירידתו לתכלית עלייתו ,שאפילו בשעה שעובר עליו
קושיות וספיקות באמונה חס ושלום ,ולבו מבולבל מאד עם כל מיני חכמות
והשכלות של הבל ,גם בתוכם יכול למצוא את השם יתברך ולחזור אליו יתברך
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ממקום שהוא נמצא ,כי באמת גם בתוך כל בלבולים וכל הספיקות שעוברים על
האדם יש שם אלקות ,רק הוא שם בהעלם ובהסתר גדול ,ואין האדם מבין כלל
איך יכול למצוא שם השם יתברך ,אבל כשיחפש ויצעק גם בתוך הבלבולים שלו
"איה מקום כבודו"" ,רבונו של עולם ,איפא אתה נמצא"" ,תראה את עוצם ירידתי
עד שנכנס בי בלבולים גם בתוך האמונה" והוא מרבה ומרחיב את הדיבור בזה
מאד ,לחפש אלקותו יתברך גם בתוך ירידתו ,אזי נתגלה לו לבסוף איך שהקדוש
ברוך הוא נמצא אתו שם בתוך ירידתו ,ואז נתהפך לו לתכלית העלייה ,וכמבואר
בדברי רביז"ל (שיחות הר"ן סי' ק"ב) על הפסוק (במדבר כ"ג) ותרועת מלך בו ,כששוברין
את הכפירות ,אזי נתוודע לו איך שגם שם נמצא הקדוש ברוך הוא ,וזהו הסוד
הנפלא של "מאמר הסתום" ,שהוא בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ,
ואמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה ל"ב ).בראשית נמי מאמר הוי ,היינו אף על פי
שלא כתיב בה "ויאמר אלהים" ,כמו בשאר המאמרות ,אבל עצם מלת בראשית
גם כן הוא מאמר ,רק שהוא מאמר הסתום ,ומן המאמר הסתום הזה נמשך חיות
וקיום לכל המקומות המטונפים הרחוקים מן הקדושה ,כגון דברים טמאים ובתי
עבודה זרה וכו' ,שאף על פי שאין כבודו יתברך נמצא במקומות אלו ,בבחינת
(ישעיה מ"ב) וכבודי לאחר לא אתן ,אף על פי כן מוכרח להיות שגם הם מקבלים
חיות וקיום ממאמרו יתברך ,כי בלתי חיותו יתברך אין שום קיום כלל ,ולכן כל
חיותם הוא מן המאמר הסתום הזה ,שהוא בהעלם ובדקות גדול ,בבחינת מה
שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי תענית פרק א') אם ישאל לך אדם היכן אלהיך,
תאמר לו בכרך גדול שברומי ,שנאמר (ישעיה כ"א) אלי קורא משעיר ,כי גם בבתי
עבודה זרה מוכרח להיות איזה שביל דק שהם מקבלים משם חיותם ,רק אסור
ליכנס לשם מחמת ציווי השם יתברך ,אבל אדם שכבר נפל לשם מאיזה סיבה שלא
יהיה ,אם יזכה לצעוק ולהתחנן גם במקום ירידתו "איה מקום כבודו" "רבונו של
עולם ,איפוא אתה נמצא" ,אזי יכול להפוך ירידתו לתכלית עלייתו ,כי יתוודע לו
שהקדוש ברוך הוא באמת נמצא שם ,וכל הירידה שלו היתה רק בכדי לחפש אחר
כבודו יתברך ,ולשוב אליו יתברך גם משם ,שזהו סוד התשובה ,שדייקא מחמת
שאדם ירד בתכלית הירידה ,ועבר על מצוות התורה ,דייקא אז יש לו מצוה חדשה
של תשובה ,לחזור אל השם יתברך ,נמצא שעצם הירידה נהפך לו לעלייה,
ועוונותיו נתהפכין לזכיות ,אשרי לו.
וממשיך רביז"לְ ,וזֶה ְבּחִינַת ק ְָרבָּן עוֹלָה ,שֶׁ ְמּ ַכפֵּר עַל ה ְִרהוּר ַהלֵּב
ַויִּק ְָרא ,פּ ָָרשָׁ ה ז)  ,כְּמוֹ שֶׁ כָּתוּבְ " :והָעוֹלֶה עַל רוּ ֲחכֶם" 'שֶׁ עוֹלָה מְ ַכפֵּר ַהה ְִרהוּר',

(מִ דְ ָרשַׁ -רבָּה,
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כי יש בחינת (תְּ ִהלִּים ל"ח)ִ " :לבִּי ְסח ְַרחַר" ,כִּי יֵשׁ ְק ִלפָּה ,שֶׁ הִיא מְ ַע ֶקּ ֶמת
וּ ְמ ַס ֶבּ ֶב ת ַהלֵּב ְבּעִקּוּ ִמים ְוסִבּוּבִּים וּ ִבלְבּוּלִים ה ְַרבֵּהְ ,והִיא ְבּחִינַת ְק ִלפַּת נגַהּ
בּחִינַת (יְ ֶחזְקֵאל א):
ְועַל-כֵּן נִק ְָרא ְסח ְַרחַר ,תַּ ְרגּוּם שֶׁ ל ָסבִיב' :סְחוֹר סְחוֹר'ְ ,
"וְנגַהּ לוֹ ָסבִיב"ְ ,ועַל-כֵּן כְּתִ יב ִבּלְשׁוֹן תַּ ְרגּוּם ,וּכְשֶׁ אָדָ ם נוֹפֵל לְשָׁ ם ,שֶׁ זֶּה
ְבּחִינַת מְ קוֹמוֹת ַה ְמטֻ ָנּפִים ,וַאֲ זַי ְמ ַבקֵּשׁ וְצוֹעֵק אַ יֵּה מְ קוֹם כְּבוֹדוְֹ ,וזֶה ְבּ ַעצְמוֹ
תִּ קּוּנוּ ,כִּי חוֹזֵר וְשָׁ ב אֶ ל ַהכָּבוֹד ָה ֶעלְיוֹן ,שֶׁ הוּא ְבּחִינַת אַ יֵּה ַכַּנּ"ל ,וזה בחינת
עולה ,בחינת ( ְבּ ֵראשִׁ ית כ"ב)" :וְאַ יֵּה הַשֶּׂ ה לְעוֹלָה" ,אַ יֵּה הִיא ְבּחִינוֹת שֶׂ ה
לְעוֹלָה ,לְתַ קֵּן וּ ְל ַכפֵּר ה ְִרהוּר ַהלֵּב ,שֶׁ בָּא ִמ ְמּקוֹמוֹת ַהמְטֻ ָנּפִים ַכַּנּ"ל ,כי על ידי
בחינת אַ יֵּה נִתְ תַּ קֵּן וְעוֹלֶה ִמשָּׁ ם ַכַּנּ"לְ ,וזֶה ְבּחִינוֹת מַה שֶּׁ מּוּ ָבא בְּסוֹף תּוּקּוּנוּים
(תִּ קּוּן תִּ נְיָנָא דַ ף א)' :בּ ְֵראשִׁ י"ת -בּ ָָר"א תַּ יִ"שׁ" ,דְּ ַהיְנוּ הַשֶּׂ ה לְעוֹלָה ,שֶׁ ַנּעֲשֶׂ ה
עַל -יְדֵ י ְבּחִינַת אַ יֵּה ,שֶׁ הוּא ְבּחִינוֹת בּ ְֵראשִׁ ית מַאֲ ָמר סָתוּם ַכַּנּ"ל ְוזֶה ְבּחִינוֹת
תְּ שׁוּבָה ,כִּי זֶה ִעקָּר הַתְּ שׁוּבָה ,כְּשֶׁ אָדָ ם ְמ ַבקֵּשׁ וּ ְמ ַחפֵּשׂ אַחַר כְּבוֹדוֹ יִתְ בּ ַָר�,
וְרוֹאֶ ה ְבּ ַעצְמוֹ שֶׁ ָרחוֹק מִ כְּבוֹדוֹ יִתְ בּ ַָר� ,וּמִתְ ַגּ ְע ֵגּ ַע וְשׁוֹאֵ ל וּמִ צְטַ עֵר אַ יֵּ"ה
מְקוֹם כְּבוֹדוְֹ ,וזֶהוּ ְבּ ַעצְמוֹ תְּ שׁוּבָתוֹ וְתִ קּוּנוּ ַכַּנּ"לְ ,ו ָה ֵבן הֵיטֵ ב ,עד כאן לשון

רביז"ל.

והסביר מוהרא"ש נ"י ,כי הנה רביז"ל מגלה לנו כאן את סוד הקרבן עולה ,ואיך כל
אדם יכול להקריב קרבן עולה בזמן הזה ,וגם את סוד עקידת יצחק בן אברהם,
שזכותה עומדת לעם ישראל בכל הדורות ,כי ענין קרבן עולה הוא לכפר על הרהור
הלב ,וכמו שכתוב (יחזקאל כ') והעולה על רוחכם ,שכנגד זה שנכנס בלבו מחשבות
נגד האמונה חס ושלום ,עכשיו מביא קרבן עולה ,שהיא כולה כליל לה' ,ומדמה
לעצמו כאילו עושים כל זה אליו בעצמו ,ובזה מתכפר לו ,ומגלה לנו רביז"ל כאן,
שעיקר תיקון זה נעשה על ידי שאדם שואל ומבקש "איה מקום כבודו" ,היינו
שחוזר ומחפש כבודו יתברך גם בתוך ירידתו ,ובתוך הקושיות והספיקות שנכנסים
בלבו ,כי בזה בעצמו ששואל ומבקש "איה מקום כבודו" ,ויודע שגם בתוך כל
הבלבולים שלו גנוז כבודו יתברך ,וכל הירידה היא רק לעורר אותו לחפש ולבקש
כבודו יתברך ,על ידי זה הוא חוזר ועולה בתכלית העלייה ,בבחינת "ואיה השה
לעולם" ,שאמירת "איה" הוא בעצמו השה לעולה ,ופסוק זה נאמר בשעת עקידת
יצחק ,כששאל יצחק את אברהם אביו ,הנה האש והעצים ואיה השה לעולה ,ואז
נכנס בלבו שאלה זו ,מי יהיה הקרבן באמת ,וכשהבין שהוא בעצמו יהיה הקרבן,
היה יכול לבו להתעקם חס ושלום ולחשוב אולי יש טעות בדבר ,ואולי האבא שלו
כבר זקן וכו' ,אבל תיכף ומיד השתמש עם העצה הנ"ל של "איה" ,לחפש לבקש
כבודו יתברך בתוך שאלותיו וספיקותיו ,שבודאי צריך לחזק עצמו באמונה פשוטה
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ולבטל כל מיני קושיות הנכנסים בלבו ,וזה היה תכלית עלייתו בבחינת "ואיה השה
לעולה" ,וכתיב ,וילכו שניהם יחדיו ,ואמרו חכמינו הקדושים (מובא שם ברש"י)
שניהם בלב שלם ,זה לשחוט וזה לישחט ,ולכן הזכות של העקידה נקרא על שם
יצחק ,וכמו שאומרין תמיד "עקידת יצחק" ,כי אצל יצחק היה עיקר הנסיון של
אמונה שלימה ,לבטל כל מיני מחשבות שכנגד ,ולמסור עצמו לגמרי אל הקדוש
ברוך הוא ,כי אצל אברהם אבינו ששמע את ציווי ה' שילך לשחוט את בנו ,היה
הנסיון להתגבר נגד טבעו שהיה מדת החסד ולכבוש אהבת אב על בנו ,אבל אצל
יצחק היה נסיון איום ונורא של אמונה בה' ובצדיקיו האמיתיים ,שיבטל עצמו
לגמרי ויקבל את דברי אביו שהם דברי ה' ממש ,ואף על פי שנכנס בלבו השאלה
הנ"ל "ואיה השה לעולה" ,הבין תיכף ומיד שזה כל עיקר נסיונו ,והפך את הירידה
לתכלית העליה ,ולכן זכותו הגדול עומד לכל נשמות ישראל לדורי דורות עד עולם.
ואמר מוהרא"ש נ"י ,שמבואר בדברי מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות מנחה הלכה ז'),
שבאמת עצה זו גילה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון אחר שחטא בעץ הדעת
טוב ורע ,כי אחר שעבר על ציווי ה' ,כתיב (בראשית ג') ויתחבא האדם ואשתו מפני
הוי"ה אלהים בתוך עץ הגן ,היינו שנכנס בו כפירות ואפיקורסות ,ונדמה לו כאילו
יכול להתחבאות מלפניו יתברך ,ואז ויקרא הוי"ה אלהים אל האדם ויאמר לו
איכה ,היינו שהקדוש ברוך הוא גילה לו עצה זאת לשאול "איכה" ,איפא אתה
רבונו של עולם ,איך אוכל למצוא אותך בתוך הירידה שלי ,שזהו סד התשובה
הנ"ל ,שאדם שואל ומבקש גם בתוקף ירידתו את כבודו יתברך ,ואז חוזר ועולה
בתכלית העלייה ,ולכן אשרי מי שתמיד משתמש בעצה נוראה זאת לשאול ולבקש
כבודו יתברך בכל מקום שהוא נמצא ,ואף פעם אינו מתייאש מפני שום דבר
שבעולם ,רק מוסר נפשו למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל מקום שהוא ,כי אז
יזכה לעלות בתכלית העלייה ולהפוך את כל עוונותיו לזכויות ,ולחזות בנועם ה'
ולבקר בהיכלו ,אשרי לו ואשרי חלקו.
וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד ,כי
הנה כתיב בפרשת השבוע בתוך הדברי תוכחה של משה רבינו (דברים א') איכה
אשא לבדי טרחכם משאכם וריבכם ,ופירש"י טרחכם מלמד שהיו ישראל טרחנין,
ומשאכם מלמד שהיו אפיקורסים ,וריבכם מלמד שהיו רוגנים ,כי משה רבינו הכיר
את טבעם של ישראל ואיך שעובר עליהם כל מיני קושיות וספיקות בענין האמונה
הקדושה ובפרט בענין אמונת חכמים ,כי תמיד היה להם כל מיני טענות ומענות

6

-7-

עליו בכל ענין ,ולכן גילה להם גם כן את סוד הנ"ל של "איכה" לחפש ולבקש את
כבודו יתברך גם בתוך כל הכפירות ואפיקורסות שנכנס בהם ,ולשאול
לעצמם "איה מקום כבודו" ,ובזה יחזרו ויתעלו בתכלית בעליה ,בבחינת "איכה"
אשא לבדי ,שבחינת איכה יהיה הדבר שישא ויגביהה את האדם לתיקונו ,ויגיעו
לדביקות אמיתי בו יתברך ,עד שירגיש את עצמו לבד עמו יתברך ,וכעין שנאמר
אצל יעקב אבינו (בראשית ל"ב) ויותר יעקב לבדו ,ואיתא במדרש ,הדא הוא דכתיב
ונשגב הוי"ה לבדו ביום ההוא ,שהצדיקים זוכים למדריגה כזאת עד שהם
מתייחדים עמו יתברך בייחוד גמור ,ואין לפני מראה עיניהם כי אם כבודו יתברך
לבד ,כי הם יודעים שאין להם אף אחד בעולם כי אם אותו יתברך לבד ,וזהו איכה
אשא לבדי ,היינו שבחינת איכה ,שהוא ענין חיפוש וביקוש איה מקום כבודו הנ"ל,
אשא לבדי ,ישא ויעלה אותי לבחינת לבדי ,בחינת ונשגב הוי"ה לבדו ,וזה הוא
תיקונם של ישראל ,לכל טרחכם משאכם וריבכם ,היינו בכל הטרחות
והאפיקורסות שנכנסים בהם ,כשיחזרו ויחפשו "איה מקום כבודו" ,יכולים להפוך
את הכל לתכלית העליה ולמצוא כבודו יתברך גם במקומם ,שזהו כל הקינות של
תשעה באב שמקוננין פעם אחר פעם איכה ,איכה ישבה בדד ,איכה יעיב
באפו ,איכה יועם זהב וגו' ,שהוא סוד הענין להפוך הקינות לתיקון (ליקוטי מוהר"ן חלק
א' סי' רמ"ז) ולהפוך תכלית הירידה לעליה ,כי על ידי שחוזרין ושואלים איה מקום
כבודו ,ומחפשים כבודו יתברך גם בתוך עוצם החורבן ,על ידי זה עולין בתכלית
העליה וזוכין לעסוק בבנין ירושלים ,והשם יתברך יזכינו שיתהפך לנו ימים אלו
לששן ולשמחה ,ונזכה לראות בגאולתן של ישראל בביאת משיח צדיקנו במהרה
בימינו אמן ואמן.

בשבת קודש בבוקר ,היתה שמחת עליה לתורה (אויפרוף) של אחד מאנ"ש בבית
מדרשו של מוהרא"ש נ"י ,ולא איסתייע אז מילתא לדרוש ברבים.
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סעודה שלישית ,סעודת רעווא דרעווין ,היתה אז ערב תשעה באב ,ולא איסתייע
מילתא לדרוש אז ברבים.
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