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ולדותת

 יצחק לה' לנכח אשתו כי  ויעתר
 עקרה הוא ויעתר לו ה'  

 . )כה, כא(ותהר רבקה אשתו  

 "ויעתר לו, לו ולא לה, שאין  :וברש"י
דומה תפלת צדיק בן צדיק  

לתפלת צדיק בן רשע, לפיכך לו ולא לה". 
הגרסא בחומשים ישנים, וכן הוא  ואה ךכ

, ולא )יבמות סד.( בגמראבמקור הדברים 
כמו ששינו בחומשים החדשים לגרוס 
'שאין דומה תפלת צדיק בן רשע לתפלת 

צדיק'. ובאמת לכאורה הוא יותר צדיק בן 
הקדים את הנחות במעלה ל ,מדוקדק

לומר שאינו דומה למשנהו שהוא גדול 
 ולא להיפך, שהגדול אינו וחשוב ממנו, 
 דומה לקטן.  

 לבאר, שפירוש דברי רש"י  ושמעתי
ך מן המובן הוא להיפ 

הפשוט, שאדרבה, תפלת צדיק בן רשע 
יותר חשובה ומועילה מתפלת צדיק בן 
צדיק, שאע"פ שיש מעלה לצדיק בן צדיק 

יש לו גם יותר ווטהורה  הנקי נפשוש
זכות אבות, עם כל זאת תפלת הצדיק בן 
רשע גדולה יותר כיוון שהיא בהכנעה 
ובשפלות הרוח, כי הצדיק בן צדיק אף 

יותר רחבות הוא מתפלל בשהוא עניו 
וביתר תביעה, משא"כ הצדיק בן רשע 
שיודע מאיפה הוא מגיע ומרגיש שאין 
לו במה לבא לפני המלך, הרי הוא מתפלל 
 ביתר שפלות והכנעה ושברון הלב, ולכן 

 יותר.  ומועילה תפילתו גדולה 

 רש"י דקאי בהמשך למה  וכוונת
ויעתר יצחק שנאמר בתחילה ' 

"הרבה והפציר ', ופירש"י: לה'
בתפלה". ועל זה נאמר 'ויעתר לו', 
"נתפצר ונתפייס ונתפתה לו, וכו'. כל 
לשון 'עתר' לשון הפצרה ורבוי הוא". 
היינו שאף שבדרך כלל קרוב ה' לכל 
קוראיו ואין צריך ריבוי והפצרה, אכן 
כאן שהבקשה הייתה שלא כדרך הטבע, 
 כיוון שרבקה הייתה עקרה בטבעה, לכן 

 . יתירה ריבוי והפצרהנצרך כאן  
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 'לו ולא  –זה פירש רש"י 'ויעתר לו'  ועל 
לה', היינו שריבוי התפילה היה  

נצרך רק ליצחק, אבל רבקה לא נצרכה 
בתפלה רגילה, מחמת לה לכך, והיה די 

כל כך, וזהו  הא גדולימעלת תפילתה שה
משום ש'אין דומה תפלת צדיק בן צדיק 

בן לתפלת צדיק בן רשע', שתפלת הצדיק 
רשע גדולה הימנו, מחמת ההכנעה 

, משא"כ יצחק שהוא והשפלות וכאמור
 צדיק בן צדיק נצרך להרבות בתפילה 

  בחינת 'ויעתר'.  

 

 לך האלהים מטל השמים  ויתן
 . )כז, כח( וגו' ומשמני הארץ 

 ". יתן ויחזור ויתן"ויתן לך,  :וברש"י
וצריך להבין מה הברכה בזה  

 כמה פעמים, וכי הקב"ה אינו יכול  שיתן
 ליתן את הכל בבת אחת.  

 הביאור בזה, שהאדם שהקב"ה  אמנם
נותן לו תמיד כל צרכו, עלול  

מה שמקבל הוא להגיע מזה להרגשה ש
שהוא באמת  מוכדרך הטבע, ולא ב
ומה מחדש, בכל רגע הקב"ה משפיע ש

שהיה מקודם אין זה סיבה לאחר כך, 

 ברכה מ הוא לו עכשיו ומה שיש
 מחודשת.  

 הברכה 'יתן ויחזור ויתן',  היא אתוז
ישראל שהיינו שבירך אותו שכ 

יקבלו את ההשפעה ירגישו תמיד 
 נתינה  הואכל רגע ששהקב"ה נותן, ו
 . חדשה 

 הרה"ק מווארקא דרך זה ביאר  ועל
ועפר מה שנתקלל הנחש " זי"ע 
, )לעיל ג, יד( "כל ימי חייך תאכל

שלכאורה אדרבה דבר זה הוא ברכה, 
שתמיד יהיה לו מזונו בכל מקום ובכל 

ופא הקללה, זמן ובלי יגיעה. וביאר שזה ג
שיהיה לו תמיד את מזונו ולא יצטרך אף 
פעם להגיע להשפעה מחודשת, ולא 

, והיינו כי על מזונו לבקש אף פעם
הקב"ה לא רצה להשפיע עליו יותר 

כדי , בבת אחת כלום, אלא נתן לו את הכל
 שאף פעם לא יצטרך להגיע לנתינה 

 מחודשת. 

 כזו אין מרגישים את  ובמציאות
שמחה גם אין הברכה, ו 
לעתים , אבל יהודי שמגיע בקבלת השפע

שחסר לו ומתפלל והקב"ה כזה למצב 
את ברכת מרגיש , אזי הוא משפיע עליו
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איך שבכל רגע הקב"ה גומל עמו ה', ו

 ועי"ז יש לוחסד ומשפיע עליו מחדש, 
וזה היה טוב ה' אשר גומל עליו. שמחה ב

כאמור הברכה 'ויתן ויחזור ויתן', 
תהיה באופן כזה  אצל ישראלההשפעה ש

ושירגישו שיש נתינה מחודשת תמיד, 
משפיע הקב"ה איך שבכל רגע זאת 

מחדש. ואמנם רק בני ישראל עם קרובו 
, שאין שייכים לזה, לא כן אומות העולם

 יכולים להרגיש את מקור הברכה 
 . המגעת אליהם 

 

 אך יצא יצא יעקב מאת פני  ויהי
 יצחק אביו ועשו אחיו בא  

 . )כז, ל( מצידו 

 ". זה יוצא וזה בא ,יצא יצא" :וברש"י
ראה לקוטי תורה )וכן איתא  

על 'ועשו אחיו  (לאריז"ל פרשת ויחי ד"ה בנות
, "אל תיקרי 'מצידו' )בצירי( בא מצידו'

יינו שבא בצדו ה אלא 'מצדו' )בחיריק(",
הצורך בזה  . וצריך להבין מהשל יעקב

 שבאותו רגע שיצא יעקב נכנס  ללמדנו
 עשיו.  

  כ"ק אאמו"ר זי"ע הי"ד ואמר

יעקב מורה על כי שהרמז בזה,  

שבו ועל ידו אדם, נפש החלק הטוב ב

עבודת ה', ועשיו בתורה ומצוות ועוסק ב

, המושכו על החלק הרע שבומורה 

. ובאה התורה לחטאים ועוונות ר"ל

ללמד לבל יחשוב האדם שלא ילמד ולא 

יעסוק בעבודת ה' כראוי, אולם גם לא 

שזה לא שייך כלל, כי 'ויהי אך  .יעשה רע

יצא יצא יעקב', היינו באותו רגע שאדם 

יוצא מבחינת יעקב, שמתבטל מהעסק 

', אחיו בא , אז תיכף 'ועשו'עשה טוב'ב

שמיד הוא מגיע לקצה השני, של הרע, 

 באמצע, אלא אוקום עמידה ואין מ

להיפוך חלילה, יעקב או  שהוא בבחינת

 ותעשו, וברגע שמסיח דעבבחינת 

ו יצרמיד מתגבר עליו מצוות התורה והמ

, ולא שייך שיהיה להכשילו בעוונות

אדם צריך ה. ו'רשות'במצב של האדם 

לבל יתרפה ולא יסיח מאוד, להיזהר בזה 

תורה ומצוות, כי באותו מרגע ולו לדעת 

 בא ב'עשה טוב', מיד  נו עסוקרגע שאי

  ', הוא כח הרע המתגבר בנפשו.עשו' 
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 מים עמוקים

 קוטי אמרים תניאלי

 פרק מ"ג

 על יראה תתאה זו שהיא לקיום  והנה
סור ' נתבבחי ברךמצותיו ית 

)אבות אמרו )תהלים לד, טו( ' מרע ועשה טוב

ויש '. אם אין יראה אין חכמה'פ"ג מי"ז( 
גדלות דהיינו  נתקטנות ובחי נתבה בחי

יראה זו  נתכשנמשכת בחי
ממלא 'דאיהו  מההתבוננות בגדולת ה'

לרקיע  מהארץ'ו )זוה"ק ג, רכה.(' כל עלמין
 'ובין רקיע לרקיע'וכו'  'מהלך ת"ק שנה

 )חגיגה יב.( וכו' 'רגלי החיות כנגד כולן' כו'
וכן השתלשלות כל העולמות למעלה 

 ל פי כןעף א, מעלה עד רום המעלות
נקרא יראה זו יראה חיצונית ותתאה 
מאחר שנמשכת מהעולמות שהם 

 ואהרוך בדוש לבושים של המלך הק
תלבש בהם אשר מסתתר ומתעלם ומ

 .להחיותם ולקיימם להיות יש מאין וכו'
 רק שהיא השער והפתח לקיום התורה 

 . והמצות 

 )ראה תקוני ' ירא בשת'היראה עילאה  אך

שהיא  ,ויראה פנימית זוהר ה:( 
ות שבתוך קנמשכת מפנימית האל

אם אין ')אבות שם( עליה אמרו , העולמות
 דחכמה היא כ"ח מ"ה ',חכמה אין יראה

)איוב  'החכמה מאין תמצא'ו ,)זוה"ק ג, כח.(

' איזהו חכם הרואה את הנולד'ו, כח, יב(
שרואה כל דבר איך  רוש,פי ,)תמיד לב.(

נולד ונתהוה מאין ליש בדבר ה' ורוח פיו 
וברוח ' )תהלים לג, ו( כתובשו כמ ברךית

ואי לזאת הרי השמים  '.פיו כל צבאם
והארץ וכל צבאם בטלים במציאות 
ממש בדבר ה' ורוח פיו וכלא ממש 
חשיבי ואין ואפס ממש כביטול אור וזיו 

ואל יוציא , השמש בגוף השמש עצמה
אדם עצמו מהכלל שגם גופו ונפשו ורוחו 
ונשמתו בטלים במציאות בדבר ה' 

מיוחד במחשבתו כו'  ברךודבורו ית
רך וכ"א[ באריכות בדכ' רק וכנ"ל ]פ

 עמוקים            ג"מתניא פ'                  מים   
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מנפש האדם שדבור אחד מדבורו  שלמ
אמר שהו וז ,ומחשבתו כלא ממש כו'

הן יראת ה' היא ' )איוב כח, כח(כתוב ה
אך אי אפשר להשיג ליראה '. חכמה

וחכמה זו אלא בקיום התורה והמצות 
 הו וז ,יראה תתאה החיצונית ל ידיע

  .'אם אין יראה אין חכמהאמרו 'ש 

  ,שתי מדרגות ןכם באהבה יש ג והנה
' אהבת עולם'ו 'אהבה רבה' 

אהבה '. אהבה רבה היא )זוה"ק ג, רסג:(
והיא שלהבת  )שיר השירים ז, ז(ם' בתענוגי

 נתהעולה מאליה ובאה מלמעלה בבחי
כנודע  מתנה למי שהוא שלם ביראה

)מגיד דבריו ליעקב אות צב, ובבני יששכר תשרי ד, יד 

)קידושין ב:( על מאמר רז"ל  בשם הבעש"ט(

' דרכו של איש לחזר אחר אשה'
ו שכתוב וזכר כמ 'איש'שאהבה נקראת 

' אשה יראת ה''ו ',זכר חסדו' )תהלים צח, ג(
ובלי קדימת היראה אי , כנודע )משלי לא, ל(

אהבה כי  ,אפשר להגיע לאהבה רבה זו
 דלית תמן 'אצילות  נתזו היא מבחי

 .ח"ו )זוה"ק ג, פג.(' קיצוץ ופירוד 

 אהבת עולם היא הבאה מהתבונה  אך
וא הרוך ב וףסין ודעת בגדולת ה' א 

 'ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין'ה
כולא קמיה כלא ממש 'ו )זוה"ק ג, רכה.(

וכביטול דבור אחד  ,)זוה"ק א, יא:(' חשיב
בעודו במחשבתה או  תבנפש המשכל

י ל ידאשר ע בחמדת הלב כנ"ל
זו ממילא תתפשט מדת  תהתבוננו

האהבה שבנפש מלבושיה דהיינו שלא 
תתלבש בשום דבר הנאה ותענוג גשמי 
או רוחני לאהבה אותו ולא לחפוץ כלל 
שום דבר בעולם בלתי ה' לבדו מקור 
החיים של כל התענוגים שכולם בטילים 
במציאות וכלא ממש קמיה חשיבי ואין 

כמו שאין  "וערוך ודמיון כלל ביניהם ח
לאין ואפס המוחלט לגבי חיים  ערוך

מי 'ו( -)תהלים עג, כה כתובשו וכמ נצחיים
לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ כלה 

ו וגו' וכמ 'שארי ולבבי צור לבבי
וגם מי שאין מדת . לקמן יתבארש

אהבה שבנפשו מלובשת כלל בשום 
תענוג גשמי או רוחני יכול להלהיב נפשו 
כרשפי אש ושלהבת עזה ולהב העולה 

 ו הנ"ל כמ תי התבוננול ידשמימה עה
 .לקמן יתבארש 

 אהבה זו פעמים שקודמת  נתבחי והנה
הדעת  נתליראה כפי בחי 

]שהדעת כולל חסדים  המולידה כנודע
וגבורות שהם אהבה ויראה ופעמים 
שהחסדים קודמים לירד ולהתגלות[ 

 עמוקים            תניא פ' מ"ג                 מים   
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 תשפ"ג חיי שרהפרשת  ח

 

ולכן אפשר לרשע ובעל עבירות שיעשה 
תשובה מאהבה הנולדה בלבו בזכרו 

 ןכם היראה ג קוםמכל ומ ,יוקאת ה' אל
 נתכלולה בה ממילא רק שהיא בבחי

קטנות והעלם דהיינו יראת חטא למרוד 
בו ח"ו והאהבה היא בהתגלות לבו 

אך זהו דרך מקרה והוראת שעה  ,ומוחו
בהשגחה פרטית מאת ה' לצורך שעה 

, )ע"ז יז.( בן דורדייא לעזרא' כמעשה דר

אבל סדר העבודה הקבועה ותלויה 
בבחירת האדם צריך להקדים תחלה 

יראה  דייל קיום התורה והמצות ע
 ניםפל כל קטנות ע נתתתאה בבחי

בסור מרע ועשה טוב להאיר נפשו 
ר ית באור התורה ומצותיה ואחקהאל

 'ואהבת'יאיר עליה אור האהבה ]כי  ךכ
 ודעי כידוע לי 'אור' עמיםפ' בגימטריא ב

 [:)פרי עץ חיים שער קריאת שמע, כג(ן ח 

 פרק מ"ד ]א[

 כל מדרגת אהבה מב' מדרגות  והנה
אלו אהבה רבה ואהבת עולם  

ומדרגות לאין  נותנחלקת לכמה בחי
ו כמ ,כל חד לפום שיעורא דיליה ,קץ
סוק פל ע )א, קג:( ר הקדושהובז כתבוש

דא ' ',נודע בשערים בעלה' )משלי לא, כג(
דאיהו אתידע  ואהריך בודשא ק

ואתדבק לכל חד לפום מה דמשער 
דחילו ורחימו  םוכו' ולכן נקראי 'בלביה

 )דברים כט, כח(' ינוקהנסתרות לה' אל'
הנגלות לנו ולבנינו 'ותורה ומצות הן 

. כי )שם. זוהר חדש ספרא תנינא( כו' 'לעשות
תורה אחת ומשפט אחד לכולנו בקיום 

ה מ ,מעשה נתכל התורה ומצות בבחי
 בדחילו ורחימו שהם לפי הדעת  ןכין שא

 את ה' שבמוח ולב כנ"ל.  

 אחת היא אהבה הכלולה מכל  אך
ומדרגות אהבה רבה  נותבחי 

ואהבת עולם והיא שוה לכל נפש 
מישראל וירושה לנו מאבותינו. והיינו 

)ישעיה סוק פל ע )ג, סח.( הזהר כתבשה מ

דירחים 'וגו'  'נפשי אויתיך בלילה' כו, ט(
לקב"ה רחימותא דנפשא ורוחא כמה 
 'דאתדבקו אילין בגופא וגופא רחים לון

כלומר  'נפשי אויתיך' כתובשהו וז וכו'
מפני שאתה ה' נפשי וחיי האמיתים 

שאני מתאוה  רושפי 'אויתיך'לכך 
ותאב לך כאדם המתאוה לחיי נפשו 
וכשהוא חלש ומעונה מתאוה ותאב 

וכן כשהוא הולך  שתשוב נפשו אליו
לישן מתאוה וחפץ שתשוב נפשו אליו 

כך אני מתאוה ותאב , כשיעור משנתו

 עמוקים            תניא פ' מ"ד                 מים   
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חיי החיים  ואהרוך ב וףסין לאור א
עסק  דייל מיתיים להמשיכו בקרבי עהא

התורה בהקיצי משנתי בלילה 
' כולא חד וקודשא בריך הואאורייתא 'ד

הזהר שם  כתבשו כמ )ראה זוה"ק ב, צ:(
דבעי בר נש מרחימותא דקב"ה למיקם '

 בכל לילא לאשתדלא בפולחניה עד 
  כו'. 'צפרא 

 

 

 התבונה דולה
 

 בחינות שונות ביראת ה' ואהבתו

 שיעור בספה"ק לקוטי אמרים תניא
 תשפ"ג חיי שרהליל שישי פרשת 

 

 לכל יהודי יש שייכות אף למדרגות הגבוהות והנשגבות בעבודת ה'

 מ"ג אותו אנו עומדים ללמוד, ממשיך התניא בענייני יראת ה' ואהבתו, בהם  בפרק
עסק בפרקים הקודמים, אולם כאן הולך לבאר כמה וכמה בחינות בעניינים  

 שאינם שווים לכל נפש. וכהקדמה לכך ראוי להביא מדברי  ',מדרגות'אלו, שהם כבר 
 . אות יא()פרי צדיק, בפרשתנו  הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין 

 : "רבי עקיבא היה יושב ודורש והצבור )בר"ר נח, ג( המדרשהוא עומד על דברי  בדבריו
מתנמנם, ביקש לעוררן, אמר: מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים  

ומאה מדינה, אלא תבוא אסתר שהיתה בת בתה של שרה שחיתה מאה ועשרים ושבע 
לבאר מה השייכות  בספריםהאריכו  ותמלוך על מאה ועשרים ושבע מדינות". וכבר
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 של מלכות אסתר לחיי שרה אמנו ע"ה, וגם איך עי"ז עורר רבי עקיבא את הציבור 
 מנמנומם.  

 הרה"ק רבי צדוק וז"ל: "אך הענין שר"ע דרש בענינים גבוהים בדברי תורה,  ומבאר
והצבור מתנמנם שהיו סוברין שאין להם שייכות לדברי תורה גבוהים כאלה,  

וכו', וביקש לעוררן, שידעו שכל אחד מישראל שייך אף לדברי תורה הגבוהין, כמו 
'כל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו  )רבה פרק כה( בתנא דבי אליהושכתוב 

 ד מישראל כיון שהוא מזרע האבות מעשי למעשה אברהם יצחק ויעקב', והיינו שכל אח
 יש בכחו להגיע באיזו פרט למעשה אבותיו, וכו'.  

 והוה ליה למימר מה זכתה אסתר  –שאמר 'מה ראתה אסתר שתמלוך כו'  "וזה
)מגילה טו.( שתמלוך כו', וכי בדידה תליא. ונראה המכוון על פי מה שאמרו  

מיבעיא ליה כו' מלמד שלבשתה רוח , בגדי מלכות (אסתר ה, א)''ותלבש אסתר מלכות' 
'ורוח לבשה''. ולכאורה שם  (דה"י א יב, יט)הקודש, כתיב הכא 'ותלבש' וכתיב התם 

מפורש 'ורוח לבשה' מה שאין כן כאן דכתיב 'ותלבש אסתר מלכות' ואיך למד זה מזה. 
אך העיקר שמדייק מדלא כתיב 'בגדי מלכות' ולכן מפרש שלבשתה רוח הקודש. והיינו 

ה שהיה לה תקיפות כזה לכנוס למלך שלא כדת ולסמוך על הנס, ולא עלה על דעתה מ
שפלות מצבה שנמסרה לאחשורוש, ואף שלא היתה מחוייבת למסור עצמה דאסתר 

, מכל מקום לאו משנת חסידים היא דהא )סנהדרין עד:(קרקע עולם היתה כמו שאמרו 
אסתר )קטלא, וכמו שאמרה מקודם דאיכא צניעות דמסרי נפשייהו ל)כתובות ג:( אשכחן 

'כאשר אבדתי אבדתי'. אך אחר התפלה ותעניות לבשתה רוח הקודש. ולבשתה ( ד, טז
 תקיפות שהמלכות שלה ולא תפחד כלל מאחשורוש שבודאי יטה לבו לרצונה. וזה 

 מדת מלכות רוח הקודש, וכו', וזהו שכתוב 'ותלבש אסתר מלכות'.     

 זה אמר 'מה ראתה אסתר' ללבוש תקיפות זה ולסמוך על הנס, אלא 'תבא אסתר  "ועל
שהיא בת בתה של שרה שחיתה קכ"ז שנה' ונכללו בה כל ימי חייה לטובה 'בת  

'כשם שהן תמימים כך שנותם  )שם( במדרש רבה, וכמו שאמרו (בר"ר נח, ד)ק' כבת כ'' 
בפרט שרה שנולדה מזרע תרח, תמימים' והיינו אף ימי הילדות שאין בהם דעת ו
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ובאברהם אבינו יש דעה שבן מ"ח הכיר את בוראו רק שהשי"ת בשרו שלא יצטער 
. ובוודאי גם שרה לא היתה בתחלה כמו שהיתה אחר (ח)ב"ר לט, עליהם כמו שאמרו 

מזה לבשה אסתר מלכות שלבשתה  -כך, ומכל מקום חישב השי"ת כל שנותיה לטובה 
 ין לה השי"ת דבר זה לא לחנם הוא ובודאי יבא הצלת כלל רוח הקודש, כיון שהזמ

 ישראל על ידה, ומזה לבשה מלכות שהמלוכה שלה ולא תפחד כלל.  

 שבא ר"ע לעורר את הצבור, שלא יאמר האדם מה אני ומה חיי, ואיזו שייכות יש  "וזה
שאסתר לי לדברי תורה הגבוהים והוא יודע נגעי לבבו, ועל זה בא ר"ע לעורר כמו  

למדה משרה, והוא דכמו שכל אחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשה 
אברהם יצחק ויעקב, כן הנשים הכשרות חייבות לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אמהות, 
והיינו שהם נטעו בלב זרעם שיוכל כל אחד ואחד מישראל להסתייע מעבודת האבות 

מישראל למצוא מקום אף בדברי תורה  והאמהות כשיבא לטהר, וממילא יוכל כל אחד
 , ע"כ הגבוהין ויוכל לצפות מתי יגיעו מעשי על כל פנים באיזו פרט למעשה אבותי"

 דבריו הקדושים והנפלאים.  

 למדנו, שכל מאמר שלומדים, אף אם הוא עוסק בבחינה גבוהה ורוממה,  ולדרכינו
בפרק דלקמן צריך לדעת שיש לכך שייכות לכל יהודי. וממילא כשנלמד  

בחינות נעלות ביראת שמיים ובאהבת ה', ולא הכל שווה כמות שהוא לכל נפש, מכל 
 מקום צריך ללמדם ולדעתם בבחינת 'מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי', כי האבות הק' 

 השרישו בנו את מדרגותיהם ביראה ובאהבה, וממילא יש לכל יהודי שייכות לכך.  

 דרגת 'יראה עילאה'שני בחינות ב'יראה תתאה', ומ

 סור ' נתבבחי ברךוהנה על יראה תתאה זו שהיא לקיום מצותיו יתהתניא:  וז"ל
כפי שהאריך בפרקים הקודמים לבאר בחינת  – )תהלים לד, טו(' מרע ועשה טוב 

ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן יראה זו, הבאה מהתבוננות ש'
לך מלכי המלכים שלא למרוד במ', שמזה בא האדם ליראה 'כליות ולב אם עובדו כראוי

)אבות אמרו  -', להישמר מעוונות ולהיזהר בקיום המצוות. על סוג היראה הזו הקב"ה

בא לענות על הקושיא הידועה, ששם במשנה  –' אם אין יראה אין חכמה' פ"ג מי"ז(
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איך יגיעו ליראה איתא "אם אין חכמה אין יראה, אם אין יראה אין חכמה", וקשה, 
התלויה בהשגת החכמה, בעוד שהיא בעצמה מותנית בהקדמת קניין מידת היראה 

 - תחילה. ועל זה מתרץ בדבריו הבאים, שהמדובר על שני בחינות של מידת היראה
ישנה מדרגת יראה נחותה יותר, שהיא הקודמת לחכמה, ואילו היראה הבאה אחר 

 . ובכן, על היראה האמורה, 'יראה תתאה', החכמה היא מדרגה גבוהה יותר של יראה
 נאמר 'אם אין יראה אין חכמה', שהיא קודמת לחכמה. 

 גם ביראה תתאה עצמה יש שני מדרגות.  –גדלות  נתקטנות ובחי נתבה בחי ויש
בחינת ה'קטנות' ביראה זו היא מה שביאר בפרקים הקודמים, הבאה מהתבוננות  

דהיינו  -למרוד בו. ואילו בחינת ה'גדלות' היא  ש'ה' נצב עליו' וכו', ואינו רוצה
לא רק שהקב"ה נמצא ומביט  –יראה זו מההתבוננות בגדולת ה'  נתכשנמשכת בחי

מהארץ לרקיע 'ו )זוה"ק ג, רכה.(' ממלא כל עלמין'דאיהו  -עליו, אלא שהוא גדול כל כך 
 )חגיגה יב.( וכו' 'רגלי החיות כנגד כולן' כו' 'ובין רקיע לרקיע'וכו'  'מהלך ת"ק שנה

ועוביו של רקיע  ,מן הארץ עד לרקיע מהלך חמש מאות שנהשם: " הגמראז"ל  –
רגלי החיות  -למעלה מהן חיות הקדש  ,וכן בין כל רקיע ורקיע ,מהלך חמש מאות שנה

כנגד כולם קרסולי החיות כנגד כולן שוקי החיות כנגד כולן רכובי החיות כנגד כולן 
כולן גופי החיות כנגד כולן צוארי החיות כנגד כולן ראשי החיות כנגד ירכי החיות כנגד 

רגלי כסא הכבוד כנגד כולן כסא  - למעלה מהן כסא כבוד ,כולן קרני החיות כנגד כולן
וכן השתלשלות כל העולמות למעלה מעלה עד רום המעלות  -" הכבוד כנגד כולן

 ל חי וקים רם -מלך אא שם "ועל כולם הקב"ה בכבודו ובעצמו, כמו שסיימו בגמר –
 ", וזוהי גדלות נשגבה ונוראה למעלה מכל השגה והשערה. ונשא שוכן עליהם 

 וצריך להבין, אם היא באה  –נקרא יראה זו יראה חיצונית ותתאה  ל פי כןע ףא
מאחר  -מהתבוננות בגדלות ה' נשגבה כל כך למה היא רק יראה 'חיצונית', אלא  

 אשר מסתתר  ואהרוך בדוש לבושים של המלך הקשנמשכת מהעולמות שהם 
  .ומתעלם ומתלבש בהם להחיותם ולקיימם להיות יש מאין וכו' 
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 זה הכוונה 'אם אין יראה אין  –שהיא השער והפתח לקיום התורה והמצות  רק
חכמה', שאין הכוונה לידיעה וההשגה בלבד, אלא תחילה היא מביאה לקיום  

 התורה והמצוות, וממילא מגיעים ל'חכמה', היא ההשגה הגדולה בגדולת ה' כפי 
 שיבאר לקמן.    

 הכרה כזו בגדלות ה' המביאה  – )ראה תקוני זוהר ה:(' ירא בשת'היראה עילאה  אך
ות קשהיא נמשכת מפנימית האל ,פנימיתויראה  -הרגשה של בושה מה'  

לא ממה שרואים בעיניים גשמיות, אלא מן הפנימיות של  –שבתוך העולמות 
 דחכמה היא כ"ח מ"ה ',אם אין חכמה אין יראה' )אבות שם(עליה אמרו  -העולמות 

)תמיד ' איזהו חכם הרואה את הנולד'ו, )איוב כח, יב( 'החכמה מאין תמצא'ו ,)זוה"ק ג, כח.(

הכוונה כאן ב'חכמה', שבאים להשגה כזו שאפשר להתבונן בפנימיות של  – לב.(
שרואה כל דבר איך נולד ונתהוה מאין ליש בדבר ה' ורוח פיו  רוש,פי –העולמות 

שהכל נברא בדבר  –ואי לזאת  '.וברוח פיו כל צבאם' )תהלים לג, ו( כתובשו כמ ברךית
צבאם בטלים במציאות ממש בדבר ה' ורוח הרי השמים והארץ וכל  -ה' וברוח פיו 

 פיו וכלא ממש חשיבי ואין ואפס ממש כביטול אור וזיו השמש בגוף השמש עצמה
כאשר מתבוננים שהכל נברא על ידי רוח פיו יתברך, יש מאין, נמצא ממילא שכל  –

ואל יוציא אדם עצמו מהכלל שגם  -השמים והארץ בטלים ומבוטלים, הכל אין ממש 
מיוחד  ברךשו ורוחו ונשמתו בטלים במציאות בדבר ה' ודבורו יתגופו ונפ

מנפש האדם שדבור אחד  שלמרך כ' וכ"א[ באריכות בדרק במחשבתו כו' וכנ"ל ]פ
הן יראת ה' היא ' )איוב כח, כח(כתוב האמר שהו וז ,מדבורו ומחשבתו כלא ממש כו'

 ת', שמתבטלים שיראת ה' באה מחכמה, כי על ידי החכמה נולד 'ירא בש –' חכמה
 לגמרי לאלוקותו יתברך.  

 יראה  ל ידיאי אפשר להשיג ליראה וחכמה זו אלא בקיום התורה והמצות ע אך
ובכן, למדנו מדברי  - .'אם אין יראה אין חכמהאמרו 'שהו וז ,תתאה החיצונית 

התניא עד כאן שיש שני בחינות של יראה, בחינה אחת היא ה'יראה תתאה' שמביאה 
 ההשגה  –לקיום התורה והמצוות, ואחר שזוכים לזה, וממילא אפשר לזכות ל'חכמה' 

 בפנימיות העולמות, זוכים הלאה ליראה עליונה של 'ירא בשת'. 
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 שהקדמנו, שגם מדריגה גדולה זו יש לה שייכות לכל אחד ואחד מבני אברהם  וכפי
יצחק ויעקב, וכל אחד על ידי קיום התורה והמצוות לפי מדרגתו יכול להגיע,  

 עכ"פ באופן מסוים, למדרגות הגדולות המבוארות כאן. אם אין יודעים מזה אי אפשר 
 להגיע, אבל אם יודעים אפשר להתעורר לכך. 

 הבאה מהתבוננות, –'אהבת עולם'  –בחינות באהבת ה'  שני
 שהיא מתנה מן השמים –ו'אהבה בתענוגים' 

 )זוה"ק ' אהבת עולם'ו 'אהבה רבה' ,שתי מדרגות ןכם והנה באהבה יש ג וממשיך:

והיא שלהבת  )שיר השירים ז, ז(ם' אהבה בתענוגי'. אהבה רבה היא ג, רסג:( 
בחינה כזו  – מתנה למי שהוא שלם ביראה נתהעולה מאליה ובאה מלמעלה בבחי

שהקב"ה שולח ליהודי מתנה בדמות הרגשה קדושה ועילאית, של אהבה ושל תענוג 
בעבודת ה', וזהו ל'מי שהוא שלם ביראה'. וכן כתב לעיל בפרק י"ד שמדרגת האהבה 

כעין ואין כל אדם זוכה לזה כי זהו בתענוגים, "להתענג על ה'", היא מעין עולם הבא, "
)מגיד דבריו ליעקב כנודע  -", שהקב"ה נותן ליהודי כח להיות עובד ה' באהבה קבול שכר

דרכו של איש לחזר ' )קידושין ב:(על מאמר רז"ל  אות צב, ובבני יששכר תשרי ד, יד בשם הבעש"ט(
אשה 'ו ',זכר חסדו' )תהלים צח, ג(ו שכתוב וזכר כמ 'איש'שאהבה נקראת ' אחר אשה

העבודה של אהבת ה', היא על ידי  –וזהו 'דרכו של איש'  – כנודע )משלי לא, ל(' יראת ה'
'לחזר אחר אשה', שאם מתחילים ביראת ה' מקבלים אחר כך אהבת ה'. זהו סדר 

ובלי קדימת  -שטבע הקב"ה בבריאה, שמי שמגיע ליראת ה' נותנים לו אהבת ה' גם כן 
העולם  –אצילות  נתזו היא מבחי כי אהבה ,היראה אי אפשר להגיע לאהבה רבה זו

אצילות היא ממש  –ח"ו  )זוה"ק ג, פג.(' דלית תמן קיצוץ ופירוד' –העליון ביותר 
אלוקות, אחר כך מתחיל עולם המלאכים וכל שאר ההדרגות בעולמות, אבל בעולם 
 האצילות אין שום נברא ונפרד, אלא הכל הוא אלוקות ממש, ולמדרגה נשגבה זו שייכת 

  –בחינת 'אהבה רבה'  

 לא  –וא הרוך ב וףסין אהבת עולם היא הבאה מהתבונה ודעת בגדולת ה' א אך
מתנה מן השמים, אלא על ידי שהאדם מתבונן בגדלות ה', באופן של 'דעת', כמו  

שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד ויתקע מחשבתו בחוזק שביאר לעיל בפרק ג': "
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)זוה"ק  'ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין'ה –" מסיח דעתובגדולת אין סוף ב"ה ואינו 

וכביטול דבור אחד בנפש  ,)זוה"ק א, יא:(' כולא קמיה כלא ממש חשיב'ו ג, רכה.(
לעניין בחינת ה'יראה עילאה',  – בעודו במחשבתה או בחמדת הלב כנ"ל תהמשכל

לא תתפשט זו ממי תי התבוננול ידאשר ע -שמתבונן שכל העולמות בטלים באור ה' 
כי אדם יש לו בנפשו מידה של אהבה, אלא שלפני  –מדת האהבה שבנפש מלבושיה 

שמתבונן בגדלות ה' ולא פיתח האהבה לרוחניות, הטבע הוא שהאהבה שלו מופנית 
לגשמיות, והעבודה של ההתבוננות היא להסיר על ידה את האהבה שבנפש מלבושיה 

ג גשמי או רוחני לאהבה אותו ולא דהיינו שלא תתלבש בשום דבר הנאה ותענו -
לחפוץ כלל שום דבר בעולם בלתי ה' לבדו מקור החיים של כל התענוגים שכולם 

כמו  "ובטילים במציאות וכלא ממש קמיה חשיבי ואין ערוך ודמיון כלל ביניהם ח
להתעורר לאהבת ה' מתוך  –שאין ערוך לאין ואפס המוחלט לגבי חיים נצחיים 

הכרה זו שכל התענוגים הגשמיים בטלים ומבוטלים כלפי הקב"ה, ואם אפשר לאהוב 
 –את כל אותם התענוגים וודאי שיש לאהוב את הקב"ה שהוא מקור כל התענוגים 

 מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ כלה שארי ולבבי ' ו(-)תהלים עג, כה כתובשו וכמ
 .לקמן יתבארשו כמוגו' ו 'צור לבבי 

 וכך : ")דרך מצוותיך קלח.( הרה"ק הצמח צדק מליובאוויטש זי"עמה שמביא  וידוע
 :אומר בזה"ל השהי ,נ"ע בדביקותו)התניא( נשמע הלשון ממורינו ורבינו  ההי 

כו' איך  אהבלם איך וויל ניט דאיין עו ן עדן,איך וויל ניט דאיין ג ,איך וויל זע גאר ניסט
". זאת היא הבחינה של אהבת ה' המבוארת כאן, שמוותרים וויל מער ניט אז דיך אליין

 על כל הדברים, מ'וויל נאר דיר אליין, 'מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ', אני רוצה 
 רק אותך לבד.   

  –מי שאין מדת אהבה שבנפשו מלובשת כלל בשום תענוג גשמי או רוחני  וגם
כול להגיע לאהבת ה' מתוך התבוננות זו שאין לאהוב את הגשמיות אלא ואינו י 

יכול להלהיב נפשו כרשפי אש ושלהבת עזה ולהב העולה  -את מקור חיותם 
 כי יהודי יש לו בנפשו אהבה  –לקמן  יתבארשו הנ"ל כמ תי התבוננול ידהשמימה ע
 לה' בטבעו שיכול להלהיבה בלי שום סיבה ומציאות חיצונית.  
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  הדעת המולידה כנודע נתאהבה זו פעמים שקודמת ליראה כפי בחי נתבחי והנה
]שהדעת כולל חסדים וגבורות שהם אהבה ויראה ופעמים שהחסדים  

קודמים לירד ולהתגלות[ ולכן אפשר לרשע ובעל עבירות שיעשה תשובה מאהבה 
כלולה בה ממילא רק  ןכם היראה ג קוםמכל ומ ,יוקהנולדה בלבו בזכרו את ה' אל

קטנות והעלם דהיינו יראת חטא למרוד בו ח"ו והאהבה היא  נתשהיא בבחי
אך זהו דרך מקרה והוראת שעה בהשגחה פרטית מאת ה'  ,בהתגלות לבו ומוחו

שהיה רשע גמור, ונתעורר  – )ע"ז יז.( בן דורדייא לעזרא' לצורך שעה כמעשה דר
 יש קונה חת, וכפי שבכה עליו רבי: "בתשובה ונהפך מן הקצה אל הקצה בשעה א

 ". עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת 

 שהקשה שמאחר ולא סיגל ר"א בן דורדייא )לקוטי תורה תהלים, לב( מהאריז"ל איתא  אגב,
מצוות ומעשים טובים האיך היה מזומן לחיי העולם הבא ומהיכן בא לו שם 'רבי'.  

וגילה האריז"ל סוד נורא, שר"א בן דורדייא היה גלגולו של יוחנן כהן גדול, ששימש 
, וכמו שבפעם הראשונה )ברכות כט.(שמונים שנה בכונה גדולה ולבסוף נעשה צדוקי 

ומצוות פגם בסוף ימיו, כך בפעם השנייה, לעומת כל ימי חייו שהיו מלאים בתורה 
כשבא בגלגול בר"א בן דורדייא, תיקן על ידי שהיו סוף ימיו בתשובה אף שכל ימיו היה 
 רשע. ועל ידי אותם מצוות ומעשים טובים שעשה יוחנן כה"ג במשך כל ימי חייו היה 

 ר"א בן דורדייא מזומן לחיי העולם הבא, ולכן גם היה ראוי להיקרא 'רבי'.  

 סדר העבודה הקבועה ותלויה בבחירת האדם צריך להקדים תחלה קיום  אבל
בסור מרע  ניםפל כל קטנות ע נתיראה תתאה בבחי דייל התורה והמצות ע 

יאיר עליה אור  ךכר ית באור התורה ומצותיה ואחקועשה טוב להאיר נפשו האל
 )פרי עץ חיים שער קריאת ן חודעי כידוע לי 'אור' עמיםפ' בגימטריא ב 'ואהבת'האהבה ]כי 

 [: שמע, כג( 

 לנו מכל מה שלמדנו, שישנם שני בחינות של יראה, בחינה אחת לפני החכמה  היוצא
ובחינה נעלית יותר של יראה שבאה אחר החכמה, ויש גם שני בחינות אהבה,  
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 אדם מתבונן הש ,'אהבה רבה' הבאה במתנה מן השמים, והשניה 'אהבת עולם'האחת 
 . ת ה'בגדלות ה' ומזה בא לאהב 

 מהתבוננות שהקב"ה הוא מקור חיותו –בחינת האהבה השווה לכל נפש 

 והנה כל מדרגת אהבה מב' מדרגות אלו אהבה רבה  ללמוד בפרק מ"ד: נמשיך
כל חד לפום  ,ומדרגות לאין קץ נותואהבת עולם נחלקת לכמה בחי 

נודע ' )משלי לא, כג(סוק פל ע )א, קג:( ר הקדושהובז כתבושו כמ ,שיעורא דיליה
דאיהו אתידע ואתדבק לכל חד לפום מה  ואהריך בודשא דא ק' ',בשערים בעלה
כל אחד משיג את ה' לפי מה שמשער, כי ישנם מדרגות רבות,  –וכו'  'דמשער בלביה

הנסתרות 'דחילו ורחימו  םולכן נקראי -לב אחר והתבוננות אחרת וכל אחד יש לו 
)שם. זוהר  כו' 'הנגלות לנו ולבנינו לעשות'ותורה ומצות הן  )דברים כט, כח(' ינוקלה' אל

  נת. כי תורה אחת ומשפט אחד לכולנו בקיום כל התורה ומצות בבחיחדש ספרא תנינא(
 בדחילו ורחימו שהם לפי הדעת את ה' שבמוח ולב כנ"ל.  ןכין שאה מ ,מעשה 

 ומדרגות אהבה רבה ואהבת עולם והיא  נותאחת היא אהבה הכלולה מכל בחי אך
 )ג, סח.( הזהר כתבשה שוה לכל נפש מישראל וירושה לנו מאבותינו. והיינו מ 

הנפש, צריך שקשה, אם מדבר על  –וגו'  'נפשי אויתיך בלילה' )ישעיה כו, ט(סוק פל ע
דירחים ' –לומר 'איותה', ואם מדבר על עצמו צריך לומר 'אני אויתך', ומבאר הזוה"ק 

 וכו' 'לקב"ה רחימותא דנפשא ורוחא כמה דאתדבקו אילין בגופא וגופא רחים לון
 'נפשי אויתיך' כתובשהו וז –כמו שהגוף אוהב הנפש והרוח, כך צריך לאהוב את ה'  -

שאני מתאוה  רושפי 'אויתיך'שי וחיי האמיתים לכך כלומר מפני שאתה ה' נפ
ותאב לך כאדם המתאוה לחיי נפשו וכשהוא חלש ומעונה מתאוה ותאב שתשוב 

בדרך כלל אין מרגישים זאת, רק כשנהיה חלש ומעונה מתאוה שהנפש  – נפשו אליו
וכן כשהוא הולך לישן מתאוה וחפץ  -תשוב אליו, וזה מגיע מאהבתו לחיות שלו 

 ואהרוך ב וףסין כך אני מתאוה ותאב לאור א, ב נפשו אליו כשיעור משנתושתשו
עסק התורה בהקיצי משנתי בלילה  דייל חיי החיים האמיתיים להמשיכו בקרבי ע

איך אפשר להמשיך את  – )ראה זוה"ק ב, צ:(' כולא חד וקודשא בריך הואאורייתא 'ד
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הקב"ה, וממילא על ידה ממשיך על ידי לימוד התורה, שהיא 'חד' עם  –'חיי החיים' 
 דבעי בר נש מרחימותא דקב"ה למיקם 'הזהר שם  כתבשו כמ - את אור א"ס בקרבו

  כו'. 'בכל לילא לאשתדלא בפולחניה עד צפרא 

 העולה, שצריך לאהוב את ה' מתוך הכרה שהוא החיים שלנו, וזו כדברי התניא  ויסוד
בחינה השווה לכל נפש. וחשבתי לקרב אל השכל בחינה זו, באופן שתהיה  

באמת שוה לכל נפש, היינו על ידי שיתבונן האדם איך הקב"ה מחיה אותו, שנותן לו 
כל מה שצריך, מפרנס אותו במזון, נותן כח באיבריו לעשות חיל, וכן עוד טובות רבות, 

י ה', 'פוקח עוורים', 'מלביש ערומים', בגדים, מקום דירה, כל מה שיש לו הכל הם חסד
מי נותן לו אותם,  -'מתיר אסורים', 'זוקף כפופים', כל הדברים שאדם צריך לחייו 

 הקב"ה בכבודו ובעצמו. מהתבוננות זו, שקובע במחשבתו שכל הטובות שיש לו הם 
 מאת ה', יבוא האדם לאהבתו יתברך. 

 וז"ל: )חתימת הספר אות יב( וןהחפץ חיים זצ"ל בשמירת הלשדרך זה כתב  ועל

 'אמר עולא כל הקורא קריאת )ברכות יד:(  בגמראבאתי לעורר על דבר מה דאיתא  "עוד
שמע בלי תפלין כאלו מעיד עדות שקר בעצמו', דהיינו שאומר 'וקשרתם' והוא  

אינו קושר, ואף שבדעתו לקשור אחר כך אינו מועיל לזה כיון שאינו קושר תיכף )באמת 
ראה בית יצחק או"ח יז, ג בשם הרבי מלובלין, שואל ומשיב תנינא ג, עב, בנין עולם ) בפוסקיםהוא מחלוקת 

אם מועיל בדעתו לקשור אחר כך, והחסידים סומכים על הדעות דמהני, ( או"ח, ל, ועוד
וקוראים קריאת שמע לפני התפילה לפני הנחת תפילין, אכן דעת החפץ חיים היא 
כדעת הפוסקים שאין מועיל(, ולכאורה פשוט דהוא הדין כשאומר 'ואהבת את ד' 

  (כה, יד) שנה ברורהבמ הביאאלקיך' וגו' יראה להכניס אהבת השם יתברך בלבו )וכן 

 .(החרדיםבשם  

 שער אהבת ד' פ"ג שיתבונן בגדולת הבורא  בחובת הלבבותכמו שכתב  והיינו"
ורוממותו שהוא מחיה כל העולמות, ובהיפוך קטנות ערך נפשו וזעירותו  

וזולתו, ואחר כך יכיר רב טוב הבורא עליו בהתמרת טובותיו מיום היותו על הארץ לא 
לפי מעשיו ומסתיר עונותיו מבני אדם ומאריך לו. ואם קשה לו לכוין כל זה בעת קריאת 
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אחת ביום, דכי בשביל שהיא מצוה שמע יראה להתבונן בכל זה על כל פנים פעם 
תדירית שאינה תלויה בזמן כידוע יהיה גרוע שלא יראו לקיים אותה על כל פנים פעם 
אחת ביום. וטוב שיראה להתבונן בזה אחר התפלה קודם שיכנס לביתו לאכול ודומיא 
 שאר מצות המוטלות על האדם כמו תפילין או הלולב ומיניו בחג הסוכות דאינו אוכל 

 דם שמקיימם כמבואר בסימן תרנ"ב ובסימן רל"ה עיי"ש". קו 

 נפלאים ומעוררים, תחילה עצם החשבון שעושה על חיוב קיום מצוות  הדבריםו
אהבת ה' תמיד, והנוגע לעניינינו, איך שמעמיד הדרך להגיע לאהבת ה',  

שהיא על ידי ההתבוננות בחסדי ה' ובטובותיו עלינו. וכאמור שזה מה שמונח גם כן 
בכוונת התניא, שבאים לאהבת ה' על ידי ההתבוננות שהקב"ה הוא החיות שלנו, והיינו 

 חסדיו וטובותיו, וכמו שאוהב ושמח  מה שהוא יתברך נותן לנו את כל החיות, על ידי
 בטובות שהקב"ה נותן לו, יש לו לאהוב את ה' שנותן לו את כל אלו הטובות.  

 האהבה מתעוררת דווקא על ידי הוצאת הדברים בדיבור בקול

 ולהוציא אהבה זו המסותרת מההעלם וההסתר אל הפרק כתב התניא: " בהמשך
נפלאת ולא רחוקה היא אלא קרוב הגילוי להיות בהתגלות לבו ומוחו לא  

דהיינו להיות רגיל על לשונו וקולו לעורר כוונת לבו ומוחו  ,הדבר מאד בפיך ובלבבך
 כי הוא אבינו ממש האמיתי ומקור  ואהרוך ב וףסין להעמיק מחשבתו בחיי החיים א

 ".חיינו 

 שהדרך להגיע לבחינת אהבה זו, הוא על ידי שמדברים על זה, ולא בדיבור  היינו
"הקול מעורר )עמק ברכה סוכה, סז(  הקדמוניםבעלמא, אלא בקול, כמאמר  

הכוונה", שעל ידי שמדברים על עניינים אלו בקול תתעורר אהבת ה'. ואנו רגילים 
ת, באשר היא מלאה לעורר על זה, שהתפילה היא המקום לקיום עבודת ההתבוננו

וגדושה בעניינים אלו. וכן לפרט האמור, שאפשר לקיים עניין זה של 'להיות רגיל על 
לשונו וקולו לעורר כוונת לבו ומוחו' על ידי התפילה בקול ובכוונה, שעי"ז מעוררים 
את הלב לאהבת ה'. וזוהי דרך של התעוררות לתפילה, שמתפללים במטרה לפתח 

ת 'ולעבדו בכל לבבכם'. ישנה בחינה של תפילה לשם קיום ולעבד את הלב, בבחינ
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 מצוות תפילה, ויש תפילה עם מטרה שהדברים ייכנסו ללב, שיפעלו התרגשות 
 והתפעלות.   

 , והוא כי הנה בזמנינו נתרבה העסק בספרי נוסףזה חשבתי לעורר בעניין  בעניין
ת בהם, וכן הולכים ונדפסים מדי שבוע הרבה משחסידות, שיד הכל ממש 

דברי תורה ומאמרי חסידות, והדרך הוא שנוטלים אותם ליד ומסתכלים בהם, יש 
וזהו וודאי דבר שאינו ראוי, שמסתכלים בתפילה, או במקום להתפלל או בהפסקות, 

זה נעשה באופן של קריאה ושל הרבות ידיעות, אולם מלבד זאת יש בזה טעם לגנאי, ש
ההסתר אל ן מ תצא האהבהשכדי שלמדנו התניא מדברי . ותהתעוררשל א בתכלית ל

הגלוי צריך להיות 'רגיל על לשונו ועל קולו', כדי שדבר תורה ישפיע על יהודי צריך 
להיות רגיל על לשונו וקולו. צריך לקחת תניא או כל ספר חסידות אחר, ולהוציא זאת 

קוראים הרבה  .. בלאו הכי אין זה משפיעבקול, באופן ברור, עם רצון שזה ישפיע
, וזה לא משפיע כלום. רק כאשר , מרפרפים בהם זעיר כאן זעיר שםגיליונות ושיחות

  םתו, מוציאים אהדברים ומתייגעים על ,זמן וסבלנות מקדישים ,מתיישבים במיוחד
 להשפיע.  יםיכול הםבקול, רק באופן כזה  

 יש לעודד זאת שמדפיסים דברים טובים, כיוון שצריך משקל כנגד כל מיני  בוודאי
הדברים בטלים שהולכים ונדפסים לאלפים ולרבבות בלי סוף, סוג כזה וסוג  

צריך להדפיס  -כזה ואנשים עסוקים בזה, אז וודאי ש'זה לעומת זה עשה האלקים' 
שיותר טוב לקרוא זאת  ן, כי בוודאי'דברי תורה וקדושה, חסידישע זאכן ושמועס

מלקרוא דברים אחרים, שלא ייכנסו דברים בטלים בלב. אבל אם רוצים שזה ישפיע 
לא סתם לומר, וצריך לומר זאת, אלא באמת, רוצים להתעורר מזה, זה לא מספיק, 

 אלא 'להיות רגיל על לשונו וקולו', לעשות זאת בהתעוררות, זה הדרך שיוכל להשפיע, 
 זה טוב מכלום אבל זה לא נכון וזה לא משפיע. שיאה בעלמא, וודאי אם לא זה סתם קר

 כבר עוסקים בזה ממילא, חבל לבזבז סתם לקרוא, אפשר ללמוד מזה משהו,  אם
)ירמיה כג, כט( עה"פ  מח"ל במאמר דרך עץ חייםהרוכדברי להדליק את האש,  

"הלוא כה דברי כאש נאם ה', "בדקדוק גדול נמשלה לאש ובהשוואה מדוקדקת, כי 
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כאשר תראה הגחלת שאינה מלובה, השלהבת היא בתוכה כמוסה וסגורה, אשר 
בהפיח בה אז תתפשט ותתלהב ותצא מתרחבת והולכת, ובשלהבת ההיא נראים כמה 

צא. כן התורה הזאת מיני גוונים מה שלא נראה בתחילה בגחלת, והכל מן הגחלת יו
אשר לפנינו, כי כל מילותיה ואותיותיה כמו גחלת הן, אשר בהצית אותן כן כאשר הן, 
 לא ייראו כי אם גחלים וגם כמעט עמומות, ומי שישתדל לעסוק בה אז תתלהב מכל 

 אות שלהבת גדולה, ממולאה בכמה גוונים".  

 שמה מתלהבת ומתלהטת. ה והנ-ידי שאומרים דבר שוב ושוב, זה מביא שלהבת י על
ת על ידי שחוזרים שוב ושוב, לוקחים רמי אינו רוצה אהבה בתענוגים, אש זו מתעור 

 אין זהוחוזרים עליו שוב ושוב עד שבאים לכדי התלהבות, אם לא  מאמר חסידות
וכדברי התניא בפרק ג' בעניין מידת משפיע באופן הנכון, רק כאשר חוזרים הרבה, 

שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד הדעת, שהיא עניין התקשרות והתחברות, 
כי אף מי שהוא חכם " ,ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אין סוף ב"ה ואינו מסיח דעתו

ונבון בגדולת א"ס ב"ה הנה אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה לא 
 ". רק על ידי ההתקשרות יראה ואהבה אמיתית כי אם דמיונות שואיוליד בנפשו 

 והחזרה המרובה יכולה הנשמה לקבל כח להתעורר ולהתלהב לעבודת ה'.  

 


