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ֶרָך ְדבָּ י כִׁ נִׁ י ַחיֵּ ר ַנְפשִׁ פָּ ה ֶלעָּ ְבקָּ דָּ

י ֻחֶקיָך נִׁ י ַלְמדֵּ י ַוַתֲענֵּנִׁ ַפְרתִׁ ַכי סִׁ ְדרָּ

ְפְלאֹוֶתיָך ה ְבנִׁ יחָּ שִׁ י ְואָּ ינֵּנִׁ קּוֶדיָך ֲהבִׁ ֶדֶרְך פִׁ

ֶרָך ְדבָּ י כִׁ נִׁ ה ַקְימֵּ תּוגָּ י מִׁ ה ַנְפשִׁ ְלפָּ דָּ

י נֵּנִׁ ְתָך חָּ י ְותֹורָּ ֶמנִׁ ר מִׁ סֵּ ֶדֶרְך ֶשֶקר הָּ

י יתִׁ ּוִׁ ֶטיָך שִׁ ְשפָּ י מִׁ ְרתִׁ חָּ ֶדֶרְך ֱאמּונָּה בָּ

ְדֹוֶתיָך ְייָּ ַאל תְ  י ְבעֵּ ַבְקתִׁ ידָּ נִׁ ישֵּ בִׁ

י בִׁ יב לִׁ י ַתְרחִׁ ְצֹוֶתיָך ָארּוץ כִׁ ֶדֶרְך מִׁ

       
לב -תהילים קיט כה        



 
 

עם הספר



ר ְשלֹוֶמָך, ובכך אומר  י ַכנָּהָּ י ַוְיהִׁ ְצֹותָּ ְקַשְבתָּ ְלמִׁ כתוב בספר ישעיה )מח יח( לּוא הִׁ
ם גם בארצו וגם בעולם הרחב יבוא רק כשהעם יח עָּ ְשלֹום הָּ יה בשלום עם הנביא שִׁ

וזוהי אבן —אלוהיו, ואין שלום עם ה' אלא במסגרת של ברית כרותה ומקוימת
ים. ם ֲארֹון ֱאֹלהִׁ יַכל ְייָּ ֲאֶשר שָּ ים, הוא הֵּ ֱאֹלהִׁ ית הָּ יסֹוד בֵּ הפינה באמונת ישראל וִׁ



ל,  אֵּ רָּ ֹשְ ם ְבנֵּי יִׁ ַרת עִׁ ית ְייָּ ֲאֶשר כָּ ם תלוי בְברִׁ עָּ ְשלֹום הָּ מקורו בתורה, הרעיון הזה, שִׁ
לֹום )במדבר כה יב(.  ואולם בספר התורה  י שָּ יתִׁ ן לֹו ֶאת ְברִׁ י ֹנתֵּ ְננִׁ ששם כתוב הִׁ

לֹום נכתבה קטועה, כלומר בשני חלקים זה  הכתוב דיו על קלף, האות ו"ו במילה שָּ
ית ֹקֶדש קיימת ומקוימת בין  מעל זה עם רווח ניכר ביניהם, כדי לציין שכאשר אין ְברִׁ

לֹום, העם וא יבֹוֶתיהָּ שָּ ל ְנתִׁ י ֹנַעם ְוכָּ ֶכיהָּ ַדְרכֵּ ל, כי ְדרָּ אֵּ רָּ ֹשְ לֹום ַעל יִׁ לוהיו, גם אין שָּ
וגורלו של ישראל הוא ששלומו תמיד יהיה תלוי בשלום בריתו עם האלוהים.  

ָאֶרץ, להתעניין במצוות  ר בָּ לפיכך, כדאי לכל בן ברית, וגם למי שיכנס לברית ְכגֵּ
ופיה המניעה אותן ונופחת בהן רוח חיים ונותנת לכל המנגנון וכן בפילוס—התורה

-ורק אחר—רוחני-האדיר והמסובך שלהן את תשתיתו האמונית ואת כוחו הפנימי
כך ללמוד את פרטיהן ודקדוקיהן של המצוות, כי כך הם פני הדברים: רק אחרי 
לטת שבני הברית יסכימו בלבם שדרך המלך שלהם לדבקות באלוהים ולאמונה מוח
בו ובקיומו מרוצפת במצוות התורה, רק אז ישתוקקו הם בכל לבם ללמוד איך 

י בריתו של  פיענחו דורות ישראל את פסוקי המקרא הדנים בהן והמציגים אותן כתנאֵּ
ם ַעם הסגולה שלו, הוא עם ישראל. האלוהים עִׁ



ובכן, מי שרוצה להרגיש את נוכחות האלוהים בחייו דרך מצוות התורה חייב 
התעמק קודם באדמה הפוריה אשר סולם התורה מוצב בה, וזהו שאמר הכתוב: ל

ה )בראשית כח יב(.  ומה כתוב אחרי זה?  ְימָּ מָּ יַע ַהשָּ ה ְוֹראשֹו ַמגִׁ ב ַאְרצָּ ם ֻמצָּ נֵּה ֻסלָּ ְוהִׁ
יו )שם שם יג(, כלומר: רק מי שמציב את סולמו באדמה מספיק  לָּ ב עָּ צָּ נֵּה ְייָּ נִׁ ְוהִׁ

העלות את נפשו לדרגה שתאפשר לו לחוש את נוכחות ה' בחייו, עמוקה יוכל ל
ואדמה זו אינה אלא התבוננות עמוקה ועיון נמרץ ביסודות התורה ובמצוותיה, היא 
ים, היא ַאְדַמת ַהֹקֶדש.  אבל לא כל מי שרוצה  מִׁ ל ַהיָּ ן ְלָך כָּ ה ֲאֶשר ְייָּ ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ מָּ ֲאדָּ הָּ

ה יעלה ולכן  רָּ הָּ באתי להציג את מושג המצוות לקוראי, לא כדי שילמדו מן ַלֲעֹלת הָּ



 
 

הספר הקטן הזה איך בדיוק מקיימים את מצוות התורה, אלא כדי שיבינו את בסיסן 
כי —העיוני ואז ירצו ללמוד איך בדיוק מקיימים כל מצווה ומצווה ממצוות התורה

ם וזאת היא גאולתו, כי המאמץ לעבוד את האל ָאדָּ ל ֲעַמל הָּ והים דרך מצוותיו זהו כָּ
ידי מעשי ידיו, -ולהכיר אותו דרך עבודתו נקרא בלשון המקרא גאולת הפרט על

ואבן פינה באמונת ישראל היא שכל אדם יביא את גאולתו במו ידיו של עצמו וזהו 
א כְ  צָּ ה יָּדֹו ּומָּ יגָּ שִׁ ל ְוהִׁ ְהֶיה לֹו ֹגאֵּ י ֹלא יִׁ יש כִׁ י שאמר הכתוב בספר ויקרא )כה כו(:  ְואִׁ דֵּ

תֹו. ְגֻאלָּ



על חדרי הלב האנושי כבר נאמר במקרא כי הם מהווים יחד את הבמה שעליה 
נפגשים האלוהים והאדם בעולם הנברא, וכן כתוב בספר תהילים )מד כא( ֲהֹלא 

יש  אִׁ ב, ובמקום אחר במקרא כתוב ְונַָּתתָּ לָּ ַע ַתֲעֻלמֹות לֵּ י הּוא ֹידֵּ ר ֹזאת כִׁ ים ַיֲחקָּ ֱאֹלהִׁ
ל ְד  ם )מלכיםְככָּ ָאדָּ ל ְבנֵּי הָּ ה יַָּדְעתָּ ְלַבְדָך ֶאת ְלַבב כָּ י ַאתָּ בֹו כִׁ ַדע ֶאת ְלבָּ יו ֲאֶשר תֵּ כָּ א -רָּ

ח לט(, כלומר: בחדרי הלב מוצא האלוהים את עיקר הווייתו של האדם ושם הוא 
ב ) בָּ ן לֵּ ה ֹבחֵּ י ַאתָּ י ֱאֹלַהי כִׁ דברי הימים בוחן אותו, כמו שאמר המלך בתפילתו: ְויַָּדְעתִׁ

י ְייָּ  נֵּנִׁ א כט יז(, ושם הוא מנסה אותו ושם הוא צורף את לבו, וזהו שאמר הכתוב ְבחָּ
י )תהילים כו ב(.  לפיכך מי שדורש אחר האלוהים בחייו,  בִׁ ְליֹוַתי ְולִׁ ה כִׁ ְרפָּ י צָּ נִׁ ְוַנסֵּ
צריך לרדת לתוך חדרי לבו הפנימיים ביותר ולעשותם טהורים מיוהרה ומאהבת 

קים מגאוותנות ומחוצפה, ועוד צריך הוא לחפש שם את עקבות האל בצע ורי
המסתתר בהתאם לצו הנביא לדרוש את האלוהים במקום שבו הוא נמצא, ככתוב 

ְצאֹו )ישעיה נה ו(, ואין מקום המצאות ה' בעולם הנברא אלא בלבו של  מָּ ְרשּו ְייָּ ְבהִׁ דִׁ
מאמונות טפלות ומאנוכיות  אדם מישראל המאמין באלוהיו והמרוקן את חדרי לבו

וזהו שהתפלל המשורר —הרסנית והמחפש את צל הוויתו של אלוהיו בלבו הטהור
ים )תהילים נא יב(, וכן הוא בספר משלי ששם נשאלת  י ֱאֹלהִׁ א לִׁ הֹור ְברָּ ב טָּ ואמר: לֵּ

אתִׁ  ַחטָּ י מֵּ ַהְרתִׁ י? )משלי כ ט(, ותשובתה בצידה: טָּ בִׁ י לִׁ יתִׁ כִׁ י ֹיאַמר זִׁ י )שם(, השאלה מִׁ
 וכן עיקר.



הלב העמוק והרחב' לספרי זה, כי רק דרך התבוננות במצוות ספר בחרתי בשם '
ילמד האדם לרווח את לבו עד שיכיל אפילו ניצוץ אחד של הוויית שכינת האלוהים 

אדם כבר אמר שלמה -בחדריו הצרים, ועל חידת נוכחות האלוהים בעולמם של בני
ם ֹלא ְיַכְלְכלּו ַמיִׁ י ַהשָּ ם ּוְשמֵּ ַמיִׁ נֵּה ַהשָּ י )מלכיםהמלך: הִׁ יתִׁ נִׁ ת ַהֶזה ֲאֶשר בָּ י ַהַביִׁ -ָך ַאף כִׁ

ְצֹוֶתיָך  א ח כז ודברי הימים ב ו יח(.  וכעין זה כתב אחד ממשוררי התהילים: ֶדֶרְך מִׁ



 
 

י )קיט לב(, כלומר: כל עיקר שמירת מצוות התורה הוא כדי  בִׁ יב לִׁ י ַתְרחִׁ ָארּוץ כִׁ
אלוהים יוכל לשכון בו, כי כל לעשות את לב האדם רחב ועמוק מן היקום כדי שה

אדם הוא עולם מלא, וזהו סוד האמור במשנה, שכל המאבד נפש אחת מעלה עליו 
הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו 

 קיים עולם מלא, וזוהי כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא, זיל גמור.
       

מרטין שמואל כהן

 לפטירת אבי מורי ז"ל וע"ש י"ד, הוא יום השנה הע"גמנחם אב תש י"ד



 
 

פרק א

 

מלכת האהבה הטהורהמ

ים, הוא בידי מוקיריו ומכבדיו מורה ֶפר תֹוַרת הֱאֹלהִׁ ֶפר תֹוַרת ֹמֶשה, הוא סֵּ דרך -סֵּ
ם והמשתדל לחפש את  יִׁ י מָּ יקֵּ ל ַתֲעֹרג ַעל ֲאפִׁ נעלה לאדם העורג לדבוק באלוהיו ְכַאיָּ
ה, היא ארץ ההכרה האנושית.  ולמה צריך הנכסף לאלוהיו  עקבות ה' בֶאֶרץ ֹלא ְזרּועָּ

וכי עיניו אינן מסוגלות להראות לו את הדרך הנכונה שאדם צריך —דרך בכלל-מורה
ללכת בה אל היכל ההשתלמות הנפשית והרוחנית, הוא הבית אשר בו מרחפת רוח 

רת ישראל הוא, שכל אדם השואף ה' הנקראת שכינת האל? אלא עיקר גדול בתו
יש  ּה אִׁ ַבר בָּ בתכלית השאיפה לדבקות נפשית באלוהיו, הוא כתייר ְבֶאֶרץ ֹלא עָּ

לּון במלכות זרה ומוזרה שהיא מדינה דומה למדינה שבה הוא גר  ה לָּ ַח נָּטָּ וְכֹארֵּ
ועובד וחי, בעוד שהיא שונה לגמרי ממנה ומנוכרת ומנותקת ממנה עד שאפילו גבול 

תף אין ביניהן.  לפיכך, אין האדם השואף לגאולה באלוהיו יכול להורות דרך משו
ָאֶרץ שכל חבריו שהיו יכולים לעזור לו בדרכו  נָּד בָּ לעצמו, כי הוא כאיש עיוור הנָּע וָּ

התרחקו ממנו כך שהוא תועה שם כמו אסיר הכלוא בבית הסוהר שצועד הלוך ושוב 
י בעודו בתא הצר שלו ומחפש את גאולתו בארבע א ְפשִׁ א ַלחָּ מותיו בלי לדעת אם יֵּצֵּ

רּותו ואפילו בלי לדעת —בחיים אם לא יצא.  בגלל שאין לו ברירה, הוא מאמין בחֵּ
וזהו סוד —הסוהר-אם הוא רק חלום בדוי מלבו העורג לחיים מחוץ לכותלי בית

ְמכָּ  ַלי סָּ ְמֹצלֹות / עָּ ים בִׁ יֹות ְבַמֲחַשכִׁ י ְבבֹור ַתְחתִׁ ה / ַשַתנִׁ יתָּ ֶסלָּ נִׁ ֶריָך עִׁ ְשבָּ ל מִׁ ֶתָך ְוכָּ ה ֲחמָּ
א )תהילים פח ז צֵּ ֻלא ְוֹלא אֵּ מֹו כָּ בֹות לָּ י תֹועֵּ י ַשַתנִׁ ֶמנִׁ ַעי מִׁ ְרַחְקתָּ ְמיֻדָּ ט(.-הִׁ



ית, היא —רשות הגאולה והישועה היא ממלכת האהבה הטהורה הנקראת ֶאֶרץ ַהְברִׁ
ֱאֶמת ְוַהר ְייָּ צְ  יר הָּ ם עִׁ ַליִׁ אֹות ַהר ַהֹקֶדשְירּושָּ הרשות הזאת שהאדם המחפש את —בָּ

ַה אליה, היא קיימת בלבו אף מֵּ פי שאין לו אפילו -על-שחרורו באלוהיו שואף וכָּ
שמץ המידע איך בדיוק להגיע לשם.  אבל אין קיומה של רשות זו של שלום אלוהי 

יו ושל שחרור מוחלט מכבלי המציאות הגשמית ומצרותיה קיום של ממש לפי נתונ
ר וכקֹול  ל עֹובֵּ של העולם הזה וגם מקומה אינו מקום של ממש, אלא היא קיימת כצֵּ

ה  בֹוא סּופָּ ן ַהֶחֶדר תָּ ה בחדרי הלב האנושי הפנימיים ביותר וזהו סוד מִׁ ה ַדקָּ מָּ ְדמָּ
)איוב לז ט(, כי אין סופה אלא כינוי למקום כבוד ה' ככתוב בספר נחום )א ג( ְייָּ 

ְשעָּ  ה ּובִׁ ה ַדְרכֹו.  לכן, אדם העורג לאלוהיו צריך לחפשו בחדרי לבו, וקוראים ְבסּופָּ רָּ
ים, כי הוא מורה לבן הברית באיזו דרך ללכת אל לב  ֱאֹלהִׁ ית בשם תֹוַרת הָּ ֶפר ַהְברִׁ לסֵּ



 
 

ץ  ה אל רשות האלוהים, הוא עֵּ ְימָּ מָּ יַע ַהשָּ עצמו, שבו מוצב הסולם אשר ֹראשֹו ַמגִׁ
ים אשר בו יעלה  ים בעולם ַהַחיִׁ האדם בלב תמים אל אלוהיו המתפקד כְמקֹור הַחיִׁ

ברואיו.







פרק ב

 

קירוב האדם אל אלוהיו

פי טבען ופרטי עשייתן: מצוות עשה -מצוות התורה מתקבצות קבוצות קבוצות על
פי מחזור זמני ארוך או קצר ומצוות שאינן -ומצוות לא תעשה, מצוות החוזרות על

כלשהו, מצוות התלויות בארץ ישראל ומצוות שאינן  זמנים-פי לוח-חוזרות על
תלויות בארץ, מצוות הקשורות למאורעות מסוימים בחיי מקיימיהן ומצוות שאינן 
קשורות לפרקים מסוימים בחייהם של מקיימיהן, מצוות יום ומצוות לילה, מצוות 

גברים ומצוות נשים, מצוות התלויות בעושר מקיימיהן ומצוות שאינן תלויות 
במעמדם החברתי, מצוות שבין אדם לחברו ומצוות שבין אדם למקום, מצוות 

שניתנו לבני ישראל בלבד ומצוות שניתנו גם לבני נוח, מצוות העולות כסף ומצוות 
הבאות בחינם, מצוות התלויות בפוריות הארץ ומצוות שאין להן קשר עם האדמה, 

ינן צריכות מקדש כדי מצוות החלות רק בזמן שיש בירושלים מקדש ומצוות שא
לקיימן, ומצוות החלות רק על הכוהנים בני אהרון ומצוות החלות על כל בן ברית 

בלי ששבט משפחתו יהיה חשוב לענין כלל.



פי שכתוב -על-סיווג מצוות התורה קבוצות קבוצות לפי הסוגים הללו פירושו, שאף
הְ  ה ַאַחת יִׁ ר ַהגָּר בתורה עצמה כי יסוד החוק האלוהי הוא שתֹורָּ ח ְוַלגֵּ ֶאְזרָּ ֶיה לָּ

ְבתֹוְכֶכם )שמות יב מט(, אין אדם שכל מצוות התורה חלות עליו ולפיכך לעולם לא 
תהיה עבודתו של בן אדם מסוים דומה בתכלית הדמיון לעבודת חברו השונה ממנו 
לפי מעמדו החברתי וייחוס משפחתו.  ובכן, נאמנות לחוקי התורה לפי נסיבות חייו 

אדם ואדם נקראת בלשון המקרא קירוב האדם אל אלוהיו, על פי הכתוב של כל 
ּה )תהילים סט יט( י ְגָאלָּ ה ֶאל ַנְפשִׁ ְרבָּ וזהו —אל תקרא גאלה אלא גואלה—אומר קָּ

י ֶאְגָאל )רות ד ד(, כי אין גאולתו של זה כמו גאולתו של זה. וזהו  סוד ַוֹיאֶמר ָאֹנכִׁ



 
 

שֵּ  ּוָּ י ְואִׁ נִׁ יעֵּ ה )ירמיה יז יד(, כלומר: ישועתי מיוחדת לי והיא שאמר הנביא הֹושִׁ עָּ
תלויה ברצונך להושיעני לפי נסיבות חיי.



פי שהברית משותפת לכל בני ישראל, נסיבות חייו של כל -על-שאף—הרעיון הזה
מי שבא לעבוד את האלוהים מיוחדות לו הן ולפיכך מחויב הוא לכרות ברית עם ה' 

יש לו הקבלה בזה שהתורה —פיהן-הג בחייו עללפי תנאי קיומו הפרטיים ולהתנ
ם  ָאדָּ ים ֶאת הָּ א ֱאֹלהִׁ ְברָּ אומרת שכל אדם נברא בצלם ובדמות האלוהים, ככתוב ַויִׁ

ם )בראשית א כז(, ובמקום אחר  א ֹאתָּ רָּ ה בָּ בָּ ר ּוְנקֵּ כָּ א ֹאתֹו זָּ רָּ ים בָּ ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם ֱאֹלהִׁ
ְדמ ם בִׁ ים ָאדָּ ָאם )שם ה אכתוב ְביֹום ְבֹרא ֱאֹלהִׁ ה ְברָּ בָּ ר ּוְנקֵּ כָּ ה ֹאתֹו / זָּ ֹשָּ ים עָּ -ּות ֱאֹלהִׁ

ב(, ואולם גם עם הצלם האלוהי המשותף, אין אדם הדומה בתכלית הדמיון לחברו.  
ם ַרת עִׁ ית ְייָּ ֲאֶשר כָּ ינּו: כל בן ברית יש לו דרך מיוחדת שעליו -וככה היא ְברִׁ ֲאֹבתֵּ

חורין עצמאי הכורת -שבראו כיחיד בןללכת בה לבדו אל יעד קודשו ולדבוק באל 
ברית בבשרו של עצמו לפי דוגמת אברהם אבינו, וכמו שפירש רש"י את הפסוק 

ם ֶבן הָּ תֹו על פי -בספר בראשית )יז כד( ְוַאְברָּ ְרלָּ ר עָּ ֹמלֹו ְבֹשַ נָּה ְבהִׁ ַשע שָּ תֵּ ים וָּ ְשעִׁ תִׁ
קב"ה( ומי ימול האמור במדרש בראשית רבה )מט ב(: אמר )אברהם( לפניו )לפני ה

אותי? אמר )הקב"ה( אתה בעצמך.







פרק ג

 

מצוות קלות ומצוות חמורות

בין מצוות התורה יש אלה שנקראות מצוות קלות, הן המצוות שאדם אינו צריך 
להתאמץ הרבה כדי לקיימן, ויש מצוות שנקראות מצוות חמורות, הן המצוות 

אבל ההבדל —רגשית-ה שכליתשקשה לאדם לקיימן, הן מבחינה גופנית הן מבחינ
פי חשיבות, כי אין בין מצוות קלות ומצוות חמורות אלא זיעת -הזה אינו חלוקה על

אפם והוצאת כספם של מקיימיהן בלבד.  ובכן, מבחינת השכר ששומרי מצוות 
ל כגמול על קיימם אחת ממצוותיו, אין בין המצוות שום  אֵּ רָּ ֹשְ התורה מקבלים מנֵַּצח יִׁ

כל מצווה ומצווה חוליה היא בשלשלת ארוכה של מעשי קדושה  הבדל שהוא, כי
ה, הם המעשים שאדם עושה אותם על  מָּ ֲאדָּ שאדם עושה במשך כל ימי חייו ַעל הָּ

מנת שיביאוהו אל היכל קודשו של אלוהיו כך שאי אפשר להעריך מצווה אחת בלי 



 
 

בן עזאי:  להתייחס אל המצוות שהיא גוררת בעקבותיה, וכן כתוב בפרקי אבות בשם
הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת 
עבירה )פרק ד משנה ב(.  וכן כתוב בשם ר' יהודה הנשיא במקום אחר במסכת 

-אבות: והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה )שם פרק ב משנה א(, כי לא ניתן לבני
ב אדם להעריך את ערכם הסופי של פיקודי האלוה ז רָּ פָּ ב ּומִׁ הָּ זָּ ים מִׁ דִׁ ים, שהם ֶנֱחמָּ

ים וזהו עיקר גדול בתורה. ְדַבש ְוֹנֶפת צּופִׁ ים מִׁ ּוְמתּוקִׁ



הרעיון הזה שאין הבדל של חשיבות בין מצוות התורה בנוגע לערכן הרוחני, הוא 
יט )איוב מא כב(, כלומר: לעולם יעסוק האדם החרוץ  י טִׁ רּוץ ֲעלֵּ ְרַפד חָּ סוד הפסוק יִׁ

ר )משלי כא ה(.  וכן הכתוב ב רּוץ ַאְך ְלמֹותָּ מצוות הקלות כבחמורות, כי ַמְחְשבֹות חָּ
י ַבֹחֶמר )נחום ג יד(, כלומר: לעולם יעריך אדם את המצוות  ְמסִׁ יט ְורִׁ י ַבטִׁ אומר ֹבאִׁ

יט חּוצֹות כמו שהוא מעריך את המצוות הנראות לו  הנראות לו קלות ערך ְכטִׁ
ן )שם(, אל תקרא  חמורות ויקרות ובעלות י ַמְלבֵּ יקִׁ ערך רב.  ומה כתוב אחרי זה? ַהֲחזִׁ

ן, כלומר, ראוי לבני ברית ה' להחזיק את כל מצוות התורה בלב בָּ לִׁ ן אלא מִׁ ות בַמְלבֵּ
שלהם, גם הקלות וגם החמורות, כי אין הוא יודע מהו ערכן בעיני מצוון השוכן 

ֶפל מעבר ליכולתם של ברואיו להבין את  ֲערָּ דרכיו על בוריין, ועל אחת כמה וכמה בָּ
ב  ם ֻמצָּ להבין את שוויה של כל מצווה בשלשלת מצוותיו, שהן לו עווקיו של ֻסלָּ

יַע  ה ְוֹראשֹו ַמגִׁ ב ַאְרצָּ ם ֻמצָּ נֵּה ֻסלָּ ה, ככתוב בספר בראשית )כח יב(: ַוַיֲחֹלם ְוהִׁ ַאְרצָּ
ה.  ומה כתוב אחר ְימָּ מָּ צָּ -ַהשָּ נֵּה ְייָּ נִׁ יו )שם שם יג(.  ואם תשאל למה, אם כך? ְוהִׁ לָּ ב עָּ

רצה ה' לבוא אל יעקב אבינו, נזקק הוא לסולם בכלל, יש לומר שהתורה דנה כאן 
במי ששואף להידבק בבוראו ומשתדל להעלות את נפשו אל היכל קודשו דרך 

רוחני, והיא מלמדת לנו את שיקרה לו בהגיעו -מצוותיו, שהן עווקי סולמו הפרטי
ולם: האלוהים יתייצב עליו ויברכו וזהו שכרו וזוהי גאולתו.אל ראש הס



 



פרק ד

 

ה ַאַחת ה ַאַחת ותֹורָּ ֻחקָּ

בין מצוות התורה יש כאלה הקשורות דווקא בארץ ישראל, וגם החיוב לקיימן חל 
רק על תושבי הארץ.  ויש לשאול לאיזה צורך מבדילה התורה בין יהודים הגרים על 



 
 

ה ַאַחת אדמת הקודש לבין  חּוץ ַלַמֲחֶנה בגלות, ולמה לא תהיה ֻחקָּ יהודים הגרים מִׁ
ד? על כך יש  ב ֶאחָּ ד ולֵּ ה ַאַחת לכל בני הברית הבאים לעבוד את ה' ְשֶכם ֶאחָּ ותֹורָּ

ל,  אֵּ רָּ ֹשְ יִׁ ד מִׁ ֶבט ֶאחָּ להשיב ולומר שמצוות התורה הנוהגות בארץ אינן באות לזכות שֵּ
טִׁ  ה ְשבָּ ים, אלא לציין שהאלוהים, שהוא מרכז המהות וריכוז או שניים או ְשֹלשָּ

ְדשֹו דרך הערצתו את ארץ  הישות, מאפשר לאדם השואף להידבק בו לעלות ְבַהר קָּ
הקודש, שהיא מרכז העולם והמקום שבו מרוכז כוח הקדושה בעולם, ושמי שאינו 

ות גר בארץ ואינו יכול לקיים את מצוותיה יקבל שכר בעד לימוד המצוות התלוי
בארץ ופרטי דיניהן וההלכות הנוגעות להן.



וכן כל חלוקה בין קבוצות של שומרי המצוות לא נועדה להעדיף יהודים מסוימים 
על פני יהודים אחרים, אלא לציין אחת מתכונות ה' או אחת ממידותיו, ותו לא.  
למשל, כל המצוות החלות על כוהנים אינן באות לרומם את צאצאי אהרון מעל 

ל, אלא להזכיר לשומרי מצוות האלוהים שראוי לכל הבא ֶאל אחי אֵּ רָּ ֹשְ ית יִׁ ל בֵּ הם כָּ
ם האלוהים לא יחולל על -תֹוְך ַהַמֲחֶנה להישמר מכל דבר מטמא ולהיזהר מאוד ששֵּ

והדוגמה המקראית של מי שמקדיש את חייו —ידי התנהגות שומרי מצוותיו
פי שהם חלים רק על -על-כהונה, אףלעבודת הבורא היא הכוהן.  אבל ברור שדיני ה

ים ומשרתו  ֱאֹלהִׁ צאצאי אהרון, עשויים הם להזכיר לכל מי שרואה את עצמו כֶעֶבד הָּ
א.  וכך המצוות החלות על בכורי ישראל באות ללמד  מֵּ ר טָּ בָּ ל דָּ בקודש להיזהר מכָּ

ל )שמות ד כב(—משהו לכל עם ישראל אֵּ רָּ ֹשְ י יִׁ י ְבֹכרִׁ כי  ולהגיד—שעליו נאמר ְבנִׁ
כל המעליב אדם מישראל או מונע ממנו כבוד כאילו פגע בכבוד האלוהים עצמו, 
ם ְשֶמָך )ישעיה סג טז(. וכך  עֹולָּ נּו מֵּ ינּו ֹגֲאלֵּ ה ְייָּ ָאבִׁ שהוא אבי האומה, ככתוב ַאתָּ
הדבר בנוגע למצוות החלות על מלך ישראל: הן באות להזכיר שיש לעולם מלך 

י יְ —יכול-אדיר וכל ָאֶרץ )תהילים מז ג(ככתוב כִׁ ל הָּ דֹול ַעל כָּ א ֶמֶלְך גָּ —יָּ ֶעְליֹון נֹורָּ
א, כי  שָּ ם ְונִׁ א רָּ סֵּ ב ַעל כִׁ ד, יש מלך ֹישֵּ וִׁ א דָּ סֵּ ב ַעל כִׁ ה ַהֹישֵּ ואפילו כשאין ֶמֶלְך ְיהּודָּ

ם.  וזהו  ְצַריִׁ ה ְייָּ ְבמִׁ ֹשָּ ה ֲאֶשר עָּ ד ַהְגֹדלָּ ס יָּּה, היא ַהיָּ כל תפקידן של תמיד יש יָּד ַעל כֵּ
המצוות השייכות למלוכה בזמן שאין מלך ואין כסא, כי כסא המלך בישראל סימן 

הוא למלוכת האלוהים ולפיכך קרא דוד המלך לכסאו כסא מלכות ה' על ישראל, 
סֵּ  ֶשֶבת ַעל כִׁ י לָּ ְשֹלֹמה ְבנִׁ ְבַחר בִׁ י ְייָּ ַויִׁ ים נַָּתן לִׁ נִׁ ים בָּ י ַרבִׁ ַני כִׁ ל בָּ כָּ א ַמְלכּות ְייָּ ככתוב ּומִׁ

ל )דברי הימים א כח ה(. אֵּ רָּ ֹשְ ַעל יִׁ



 



 
 



פרק ה

 

מצוות שהאדם לוקחן כתובות ומחזירן מקוימות

סמלי -כשהתורה מתחילה בסיפור בריאת העולם היא מציינת באופן ספרותי
יסוד באמונת -שהרעיון שהאלוהים ברא את העולם לפי רצונו ולפי שעונו הוא רעיון

ֶפל -שהוא כה בסיסי לה עד שאפשר לומר שאיישראל, רעיון  ֲערָּ אפשר לגשת ֶאל הָּ
ים בלעדיו, כלומר בלי המצוות הנובעות ממנו ֱאֹלהִׁ ם הָּ כי אין לגשת אל —ֲאֶשר שָּ

האלוהים בידיים ריקות, וזהו סוד התיאור של המתנות שהביאו נשיאי ישראל ביום 
י ְביֹום ַכלֹות ֹמֶשה ְלהָּ  ש ֹאתֹו ְוֶאת חנוכת המשכן: ַוְיהִׁ ְמַשח ֹאתֹו ַוְיַקדֵּ ן ַויִׁ ְשכָּ ים ֶאת ַהמִׁ קִׁ

ל  אֵּ רָּ ֹשְ י יִׁ יאֵּ יבּו ְנֹשִׁ ם / ַוַיְקרִׁ ש ֹאתָּ ם ַוְיַקדֵּ חֵּ ְמשָּ יו ַויִׁ לָּ ל כֵּ ַח ְוֶאת כָּ ְזבֵּ יו ְוֶאת ַהמִׁ לָּ ל כֵּ כָּ
ים ַעל ַהְפקֻ  ֹעְמדִׁ ם הָּ י ַהַמֹטת הֵּ יאֵּ ם ְנֹשִׁ ם הֵּ ית ֲאֹבתָּ י בֵּ אשֵּ ְפנֵּי רָּ נָּם לִׁ ְרבָּ יאּו ֶאת קָּ בִׁ ים / ַויָּ דִׁ

ג(.-ְייָּ...)במדבר ז א

 
לאחר מכן מפרטת התורה בדיוק רב את מתנותיהם של הנשיאים, כדי לעודד את 

הקוראים בתורה להאמין שאף הם קרואים לגשת אל האלוהים בידיים מלאות 
ח אותן ואין המתנות שאדם מביא לה' אלא מצוותיו שהאדם כביכול לוק—מתנות

י  כתובות מתורת אלוהיו ומחזירן לה' מקוימות, כמו שאמר דוד המלך בתפילתו: ְוכִׁ
ְך )דברי הימים  ְדָך נַָּתנּו לָּ יָּ ְמָך ַהֹכל ּומִׁ י מִׁ ֹזאת כִׁ ב כָּ ְתַנדֵּ י ַנְעֹצר ֹכַח ְלהִׁ י כִׁ י ַעמִׁ י ּומִׁ י ֲאנִׁ מִׁ

מֹון ינּו ֹכל ֶההָּ ם  א כט יד(.  ועוד אמר דוד: ְייָּ ֱאֹלהֵּ ת ְלשֵּ ְבנֹות ְלָך ַביִׁ ינֹונּו לִׁ ַהֶזה ֲאֶשר ֲהכִׁ
ְדָך הּוא ּוְלָך ַהֹכל )שם שם טז(, וכן עיקר. יָּ ְדֶשָך מִׁ קָּ

 
הרעיון הזה, שהאלוהים הוא בוראו של העולם ויוצר היקום, הוא בסיסי באמונת 

פי -ואפילו בידי צדיק החי באמונתו על—ישראל, אבל הוא גם חלקלק וחמקמק
ְחֶיה )חבקוק ב ד(, ועל אחת כמה וכמה בידי אדם בינוני הכתו יק ֶבֱאמּונָּתֹו יִׁ ב ַצדִׁ

המסתכל בעוני העולם ובייסורי תושביו בעודו מחפש את האלוהים בעולם ברואיו, 
והוא טרם הגיע לדרגה של אמונה שלמה בה' ובקיומו ובצדקתו.  האדם הזה מכונה 

ש ֱאמּונָּה, כי ר צונו להאמין באלוהים, אך ידיו עדיין ֹלא ֶלֱאמּונָּה בלשון המקרא ְמַבֹקֵּ
ְברּו, והוא כמו אבותינו בימי קדם שעלו לרגל צעד צעד במשך כמה וכמה ימים עד  גָּ

שהגיעו סוף סוף לשערי ציון.  בשבילם, הנסיעה בדרך היתה חלק של קיום 
ולפיכך אין המקרא מקלל אותם בדרכם על שעוד לא הגיעו לשם.  —המצווה



 
 

בה, הוא משבחם על שהם הולכים אל יעד קדוש ראוי וזהו רקע הקריאה שקרא אדר
יו  רָּ המשורר לעולים שהוא ראה בדרך לירושלים טרם שהגיעו לשעריה: ֹבאּו ְשעָּ

י  ֲרכּו ְשמֹו )תהילים ק ד(.  ומה כתוב אחרי זה? כִׁ ה הֹודּו לֹו בָּ לָּ ְתהִׁ יו בִׁ ֹרתָּ ה ֲחצֵּ ְבתֹודָּ
ם  ֹדר ֱאמּונָּתֹו )שם שם ה(, כלומר: שכר העולה צעד צעד טֹוב ְייָּ ְלעֹולָּ ַחְסדֹו ְוַעד ֹדר וָּ

יר ַהֹקֶדש הוא האמונה באלוהים הקיימת מדור לדור ומחכה לכל בן ברית -אל שערי עִׁ
ים, היא הדרך של קיום  רִׁ ַלת ְישָּ העושה את דרכו מעולם החול לעולם הקדוש על ְמסִׁ

מצוות התורה.







פרק ו

 

גל בתוך ים הוויתו של האלוהיםהאדם כ

בפרקי אבות כתוב בשם בן עזאי ששכר מצווה מצווה וששכר עבירה עבירה )פרק ד 
כי נטיית האדם היא —משנה ב( והדבר עולה ברור מהתבוננות בהתנהגות האדם

תמיד לחקות את עצמו וללכת בדרך שבה כבר הלך, ולא לחדש ולשנות שם שאפשר 
ה ַאֶחֶרתלחזור ולעשות את שכבר נע לָּ זו שבה כתובה תורת —שה.  אבל גם יש ְמגִׁ

נביאי ישראל, והיא אומרת ששכר קיום מצוות הוא בכך שמי שעובד את האלוהים 
דֹול ם ַהגָּ הוא ים נוכחות האלוהים בתוך רשות —דרכן יזכה להשתלב נפשית בתוך ַהיָּ

ווייתו ולהיעשות אישית לאחד מגליו הקיימים ולא קיימים במסגרת ה—ברואיו
פי ההיגיון -הווייתו המוחלטת בעולם שאינו יכול לכלול אותו לא על-הנעלה ואי

ה בפי המדע וזהו עיקר גדול וחשוב -ולא על תורת המצוות בישראל ְוֹזאת ַהתֹורָּ
ל.-ֲאֶשר אֵּ רָּ ֹשְ ְפנֵּי ְבנֵּי יִׁ ם ֹמֶשה לִׁ ֹשָּ



כי אין להם חומר  גלי הים קיימים כחלקי האוקיאנוס ויחד עם זה אינם קיימים כלל,
אלא הם מתמזגים בתוך הים הקיים כצורה —ואף הכרה ורצון אין בהם—משלהם

בלי ממשות, כנפש בלי גוף, כתנועה בלי דבר מּונע.  יוצא מזה שגלי הים הם מעין 
בבואה של מצבו של אדם מישראל המבקש לקיים מצווה ממצוות התורה, כי דרך 

הות, גל בים הווייתו יתברך, כך שגופו אשר קיום המצווה האדם נעשה חלק מן האלו
ר הוא בא ואל עפר ישוב אינו חשוב לו, אלא מצוותו מזקקת את נפשו ומכינה  פָּ עָּ מֵּ

רּוֹחת  י הָּ אותו להשתלב באלוהיו וזהו שנהגו אבותינו לקרוא את האלוהים בשם ֱאֹלהֵּ



 
 

ר )במדבר טז כב וכז טז(, כי רוחו של אדם, היא בחינתו המ ֹשָּ ל בָּ תקרבת אל ְלכָּ
האלוהות דרך עשיית מצוות התורה.



ובכן, השתלבות הנפש האנושית בתוך האלוהות נקראת בלשון המקרא ישועת הפרט 
ידי מאמציו -ויעוד האדם בעולם הוא להיוושע ולהיגאל על—והיא נקראת גאולה

ה  ְשַפט ַהְיֻרשָּ ּוְלָך לעבוד את אלוהיו דרך מצוות תורתו וזהו שאמר הכתוב ְלָך מִׁ
נּו ֹמֶשה  ה לָּ ּוָּ ה צִׁ ה )ירמיה לב ח(, ואין ירושה אלא רמז לתורה, ככתוב תֹורָּ ַהְגֻאלָּ

ַלת ַיֲעֹקב )דברים לג ד(, וכן עיקר. ה ְקהִׁ שָּ מֹורָּ



לפיכך מי שמקיים את מצוות התורה בלי להתעניין בהשפעת מצוותיה על מצב 
תמימה ומושלמת.  אין הוא נשמתו משרת את אלוהיו בלי שעבודתו תהיה עבודה 

חוטא, כי למצוות אלוהיו הוא מציית, אבל את ה' לא יכיר דרך עשיית מצוותיו, כי 
אין בין עבודה קדושה המכוונת לעילוי נשמתו של העובד לבין עבודת האלוהים 

סתם אלא רצונו של העובד לא סתם לציית להלכה, אלא לחוות את נוכחות אלוהיו 
צוותיו, וכך להזמין את שכינת האלוהים לרחף עליו ולתת לו ידי קיום מ-בחייו על

ם ומי שזוכה לכך נקרא אוהב ה' הוא נקרא  ָאדָּ ל הָּ י ֶזה כָּ לחיות תחת כנפי השכינה, כִׁ
ְגָאל. ה יָּדֹו ְונִׁ יגָּ שִׁ נגאל על ידי השגות ידו של עצמו, ככתוב בספר ויקרא )כה מט( הִׁ

 
 
פרק ז

 

ישועת הפרט

ופסאות ריקות מכל ערך טבעי חוץ מן הערך הרוחני האדיר מצוות התורה, הן ק
שמקיימיהן משקיעים בהן על ידי רצונם העז להכיר את בוראם דרכן וכך לעובדו 
בכל נפשם ובכל לבם ובכל מאודם.  את המאמץ הזה להשקיע משמעות רוחנית 

מצוות וערך דתי בפעולה פיזית כינו חכמינו קיום המצוות בכוונה, וכן כתוב בגמרא, 
צריכות כוונה )מסכת ברכות דף יג, עמוד א(, כלומר: מצווה שמקיימה לא משקיע 
בה ערך ומשמעות, אין שמה מצווה, אלא היא מעשה פולחני סתם.  ומה שאמר רב 

פי שלא לשמה, שמתוך -על-יהודה בשם רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף



 
 

קה ע"ב ובעוד כמה מקומות  שלא לשמה בא לשמה )שם פסחים נ ע"ב, סנהדרין
ידי כל מי -כוונתו היתה להורות ששום מצווה ממצוות התורה תקוים על—בתלמוד(

ידי מי שעושה את עצמו ראוי לעבודת -שסתם רוצה לקיימה, אלא היא תקוים רק על
ים אל כלים מלאי מים שהוא -אלוהיו על קִׁ ים רֵּ לִׁ ידי מאמציו לתרגם את מצוותיו מכֵּ

הבמו ידיו שאבם  ַמַעְינֵּי ַהְישּועָּ ֹשֹון מִׁ ואין זה משנה כמה פעמים הוא צריך —ְבֹשָּ
לחזור ולנסות שוב לקיים את המצווה ממש לשמה.



הצלחה מוחלטת לתרגם את כל פעולותיו של אדם, אפילו הבהמיות ביותר, מכלים 
י ַהֹקֶדש שהאלוהים נעבד דרכם ומּוכר לעובדיו דרכם ומקודש ב עולם ריקים אל ְכלֵּ

דרכם, נקראת ישועת הפרט, וכדאי להתקדם לקראתה צעד צעד.  והיא גם כן נקראת 
קּוֶדיָך )תהילים קיט קלד(.   ה פִׁ ם ְוֶאְשְמרָּ ֹעֶשק ָאדָּ י מֵּ נִׁ פדות, כמו שהכתוב אומר ְפדֵּ

י ֶאת ֻחֶקיָך )שם שם קלה(-ומה כתוב אחר נִׁ ר ְבַעְבֶדָך ְוַלְמדֵּ אֵּ ֶניָך הָּ ופרשה —כך? פָּ
מסורסת היא שפירושה הוא שמי שמצליח ללמוד את חוקי התורה ולשמור את 

פיקודי האלוהים ולהשקיע בהם את כל געגועיו לייחוד ה' וייחוד שמו כדי לתרגם 
את התורה משרטוט של אדריכל להיכל אשר בו נעבד האלוהים, יזכה האדם הזה 

ַח  לישועה פרטית מעושק העולם וייהנה מזיו פניו של האלוהים, וזהו סוד ֹזבֵּ
י ַלייָּ ְלַבדֹו )שמות כב יט(: כל מצווה המקוימת בלי שמקיימה  ְלתִׁ ם בִׁ ים יֳָּחרָּ ֱאֹלהִׁ לָּ

משקיע בה את כל רצונו כדי לעבוד את האלוהים דרכה היא תועבה בעיני האלוהים 
ים, ואת האיש המתעב את  רִׁ ים ֲאחֵּ אֹלהִׁ ומעלה עליו הכתוב כאילו הוא זבח זבח לֵּ

ראו, התורה אומרת שמותר להחרימו ולהוציאו מכלל דורשי ה'.עבודת בו



לפיכך, ראוי לאדם לבקש בתפילותיו שה' ישקיע בו די כוח פנימי ועוצמה רוחנית 
י  יהִׁ כדי לאפשר לו לקיים את מצוות התורה בכוונה, וכזאת היתה תפילת המשורר, וִׁ

ינּו  ה יָּדֵּ ינּו ּוַמֲעֹשֵּ לֵּ ינּו עָּ ינּו כֹוְננֵּהּו )תהילים צ ֹנַעם ֲאֹדנָּי ֱאֹלהֵּ ה יָּדֵּ ינּו ּוַמֲעֹשֵּ לֵּ כֹוְננָּה עָּ
אדם לתרגם את מצוות התורה לפעולות עבודה -יז(, כלומר, ה' צריך לעזור לבני

ד וכן תפילתו מפורשת בספר  ל ְבֹאֶהל מֹועֵּ אֵּ רָּ ֹשְ שיש בהן כוונה ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת ְבנֵּי יִׁ
הזוהר חלק ב דף צג ע"ב.









 
 



פרק ח

 

ביקור בהיכל האלוהים

היסוד של המנגנון האדיר של פעולות סמליות הנח מתחת לקלף של -אחת מאבני
ספר התורה היא הרעיון שיש קדושה וערך במאמצו של אדם להציב גבול אטום 
ומקודש בין רשות אוהבי האלוהים לבין רשות שונאיו.  גבול כזה, קדושתו בכך 

ם לחיות חיי קדושה וביטחון בחסדי ה' כל ידי בני ברית שמתאמצי-שהוא מוצב על
ל, ככתוב אֵּ רָּ ֹשְ ל  ימי חייהם מתחת לצל כפניה של שכינת ְקֹדוש יִׁ ֶתר ֶעְליֹון ְבצֵּ ב ְבסֵּ ישֵּ

ְתלֹונָּן י ֱאֹלַהי  ַשַדי יִׁ תִׁ י ּוְמצּודָּ )תהילים צא א(.  ומה כתוב אחרי זה? ֹאַמר ַלייָּ ַמְחסִׁ
יבה מתחת לצל כנפי השכינה במלכות שדי היא ֶאְבַטח בֹו )שם שם ב(, כלומר: יש

אפשרית רק למי שעושה את נאמנותו לאלוהיו מצודה ומחסה נגד אויביו וצורריו.



ובכן, הרבה ממצוות תורת משה הן מעין אימון ותירגול המכוונים לעזור לאדם 
ם ושם ַלֲחזֹות  יִׁ מָּ ים וַשַער ַהשָּ ית ֱאֹלהִׁ ְבֹנַעם ְייָּ כל ימי חייו הרוצה לבנות בית שיהיה בֵּ

ושהייה בבית כזה לשם המטרה הזאת נקראת בלשון המקרא ביקור בהיכל האלוהים, 
י ַחַיי  ל ְימֵּ ית ְייָּ כָּ י ְבבֵּ ְבתִׁ ש שִׁ ּה ֲאַבקֵּ ת ְייָּ אֹותָּ אֵּ י מֵּ ַאְלתִׁ וזהו שאמר הכתוב ַאַחת שָּ

לֹו )תהילים כז יכָּ ר ְבהֵּ ד(. ַלֲחזֹות ְבֹנַעם ְייָּ ּוְלַבקֵּ



לכן, אין להרהר אחר מידותיהן ופרטיהן הרבים של המצוות האלה, שכל מטרתן 
היא ללמד את האדם המאמין בה' איך לבנות בית מוסב חומה כדי להגן על טוהר 

—לבו בלכתו בדרך אל דבקות בה'.  לפיכך, אדם מישראל המפריד בין בשר וחלב
חול, או בין קדושת יום טוב או בין ישראל לעמים, או בין יום השבת לבין ימי ה

האדם הזה מתקן את נפשו ומלמד את עצמו להציב גבול קדוש בין —לקדושת שבת
רשויות עולמו.  וכן מי שאינו זורע את שדהו כלאיים, דהיינו בשני מיני זרעים, בלי 

ם )דברים כב ט(,-להציב גבול ניכר בין הערוגות על ְלָאיִׁ ְזַרע ַכְרְמָך כִׁ  פי הכתוב ֹלא תִׁ
ֹלא ַתֲחֹרש  פי הכתוב-ומי שאינו חורש בשני מיני בהמות הרתומות לעול אחד על

ו )שם שם י(, ומי שאינו לובש בגדי צמר ופשתים, על פי -ְבשֹור ּוַבֲחֹמר ַיְחדָּ
ו )שם שם יא( הכתוב ים ַיְחדָּ ְשתִׁ ְלַבש ַשַעְטנֵּז ֶצֶמר ּופִׁ כולם נעשים בכך גֵּרים —ֹלא תִׁ

ינָּה ֶאל  ותושבים במלכות י ַהֲאזִׁ תִׁ י ְייָּ ְוַשְועָּ תִׁ לָּ ה ְתפִׁ ְמעָּ שדי וזהו שאמר המשורר שִׁ



 
 

י )תהילים לט יג(.  ובמקום אחר  ל ֲאבֹותָּ ב ְככָּ ְך תֹושָּ מָּ י עִׁ ר ָאֹנכִׁ י גֵּ י ַאל ֶתֱחַרש כִׁ תִׁ ְמעָּ דִׁ
ְצֹוֶתיָך )שם קיט יט(, ואי י מִׁ ֶמנִׁ ר מִׁ ָאֶרץ ַאל ַתְסתֵּ י בָּ ר ָאֹנכִׁ ן התגוררות עם כתוב גֵּ

ַגַעְת ַלַמְלכּות )אסתר —האלוהים אלא ישיבה במלכות שדי ֹזאת הִׁ ת כָּ ם ְלעֵּ ַע אִׁ י יֹודֵּ ּומִׁ
וכל זה בא על רקע מאמצו הקדוש של האדם השואף לגור כגר ותושב יחד —ד יד(

עם אלוהיו לבנות מחיצה בין רשויות הטוב והרע, וכך להציב את גבולות הממלכה 
בה יזכה לגאולת הפרט.אשר בה יחיה ו









פרק ט

 

יֶהם ת נָּכֹון ֲעלֵּ ֶוְך ֲאֶשר ַהַביִׁ י ַהתָּ ַעמּודֵּ

כל מצוות התורה הן גלגלים סובבים ומסתובבים סביב לציר רעיוני מרכזי המעניק 
ה  רבָּ להן משמעות ומתרגמן מפעולות סתמיות למעשי עבודת קודש.  לכן הִׁ

תוֹ  ְגֻדלָּ ֶקר, ולפיכך אין גבול לתכונותיו האלוהים מצוות לישראל, כי לִׁ ין חֵּ  אֵּ
ל ּוַמה ְדמּות ַתַעְרכּו לֹו ואין לרדת לסוף תיאוריו ושבחיו  ומידותיו י ְתַדְמיּון אֵּ ְוֶאל מִׁ

ים? ואף יאִׁ ל ַעם ְייָּ ְנבִׁ ן כָּ תֵּ י יִׁ פי -על-של האל אפילו דרך עשיית מצוות התורה, ּומִׁ
נוש להכיר באופן אוטומטי את תמונת שאין לחשוב שדרך קיום המצוות יוכל בן א

י, יש כמה רעיונות על  חָּ ם וָּ ָאדָּ י הָּ ְרַאנִׁ י ֹלא יִׁ בוראו באספקלריה מאירה לגמרי, כִׁ
אודות האלוהים שהתורה חוזרת אליהם שוב ושוב ועושה מהם לא סתם צירים 

ֶוְך אֲ  י ַהתָּ ֶשר שמצוות מסוימות סובבות סביבם אלא עיקרם של דת ישראל, והם ַעמּודֵּ
ז )שיר השירים ה טו(.  ים ַעל ַאְדנֵּי פָּ דִׁ ש ְמיֻסָּ י שֵּ יֶהם והם ַעמּודֵּ ת נָּכֹון ֲעלֵּ ַהַביִׁ



בכך רמז שלמה המלך עליו השלום שמצוות התורה מיוסדות רובן על שישה 
עיקרים: שהאלוהים הוא בורא העולם ויוצר האדם, ושהוא מקור החירות והמשחרר 

ל ומקור הקדושה בעולם, ושהוא בעליכול, ושהוא -הקוסמי הכל אֵּ רָּ ֹשְ הבית -ְקדֹוש יִׁ
עולמי כך שתושבי העולם הם אורחיו שנטו ללון אצלו, ושהוא שופט צדק -הקוסמי

ין ֶצֶדק, ושהוא לב העולם  יַפת ֶצֶדק ובהִׁ הדן את עולמו בֹמאְזנֵּי ֶצֶדק ובַאְבנֵּי ֶצֶדק ובאֵּ
ים הנוגעים לאלוהים שהתורה פי שיש עוד עיקר-על-ומקור האהבה אשר בו.  ואף

עומדת על אמיתתם, ששת העיקרים הללו הם כה יסודיים עד שאפשר לומר שכל מי 



 
 

ולותיו בעיקרים האלה שמקיים מצוות התורה, ואפילו באופן שגרתי, אוחז דרך פע
ית אחת ובאמצעותה הוא סולל דרך השמימה אל היכל האלוהים, וזהו נוכיחידה אמ

ינּו )ישעיה מ שאמר הנביא קֹול קֹורֵּ  אֹלהֵּ ה לֵּ לָּ ה ְמסִׁ בָּ ֲערָּ ר ַפנּו ֶדֶרְך ְייָּ ַיְשרּו בָּ ְדבָּ א ַבמִׁ
ג(, כלומר: סולו מסילה במדבר ועליה סעו אל היכל האלוהים והיא תיקרא דרך 

לֹום —ה' יֹבֶתיהָּ שָּ ל ְנתִׁ י ֹנַעם ְוכָּ ֶכיהָּ ַדְרכֵּ ואין דרך ה' אלא כינוי לתורה, ככתוב ְדרָּ
ר )שם -ז(.  ומה כתוב אחר)משלי ג י ּה ְוֹתְמֶכיהָּ ְמֻאשָּ ים בָּ יקִׁ יא ַלַמֲחזִׁ ים הִׁ ץ ַחיִׁ כך? עֵּ

שם יח(.



ה  ואם תאמר ְלמה רומז הפסוק בספר משלי ְבעָּ ה ַעמּוֶדיהָּ שִׁ ְצבָּ ּה חָּ יתָּ ה בֵּ ְנתָּ ְכמֹות בָּ חָּ
)משלי ט א( אם ישנם שישה עיקרים? ובכן, העיקר השביעי הוא האמונה בקיום 

ממשית והעיקר השביעי הזה אינו מחייה מצוות -האלוהים בעולם כישות מציאותית
מסוימות מבין מצוות התורה אלא הוא מצוי בגרעינה של כל מצווה ומצווה, והוא 
הבסיס והתשתית מתחת לכל מצוות התורה והוא י'סוד ה'יסודות ו'עיקר ה'עיקרים 

א עיקרם ואין הם עיקריו.ולפיכך אין הוא נמנה עם העיקרים האחרים, כי הו







פרק י

 

האבנים אשר הדרך אל הגאולה מרוצפת בהן

אֹות מכּונָּה בלשון המקרא בשם תֹוַרת ֱאֶמת, כי היא הדרך המרוצפת  תֹוַרת ְייָּ ְצבָּ
ֱאֶמת,  יר הָּ י ֱאֶמת השוכן בעִׁ היא מצוות האמורה להביא את המהלכים בה אל ֱאֹלהֵּ

ומר עליה דברי שקר ועושה מן התורה קרדום אירושלים של מעלה.  לכן, מי ש
לחפור בו או עטרה להתגדל בה שולל את ערכה של התורה ומתרחק מגאולתו בה' 
י  ל.  יתר על כן, השקרן הזה מציב מחיצה של ברזל בינו לבין אלוהיו, כִׁ אֵּ רָּ ֹשְ ל יִׁ ֹגאֵּ

י ים היא התוצאה של בזיון תורתו וזהו שאמר הכתוב ֱאֹלהִׁ ְלַלת ֱאֹלהִׁ ל קִׁ ם ֹלא ְתַקלֵּ
א ֶחְטאֹו )ויקרא  יו ְונָֹּשָּ ל ֱאֹלהָּ י ְיַקלֵּ יש כִׁ יש אִׁ )שמות כב כז( וכן כתוב במקום אחר אִׁ

ים בלבד, כפי —כד טו( עִׁ ְקַות ְרשָּ ואין בין קללת האלוהים לבין קללת תורתו אלא תִׁ
ד )משלי י  שנאמר ים ֹתאבֵּ עִׁ ְקַות ְרשָּ ה ְותִׁ ְמחָּ ים שִׁ יקִׁ כח(.תֹוֶחֶלת ַצדִׁ





 
 

ענין הקרדום יובהר אם הקרדום נעשה מעדר.  וכן אפשר לומר שאסור לאדם 
להשתמש בתורה כמו שהוא משתמש במעדר כדי לחפור בבור של בוץ על סמך 

שמועה רחוקה ששמע שיש מתחתיו ַמְטמֹון, וזהו שלימדונו רבותינו בפרקי אבות 
גָּא ֳחלָּף ְשַתַמש ְבתָּ שמשתמש בכתר התורה יועבר מן ומי —)פרק א משנה י(: ְדאִׁ

העולם.



האדם כדי לעודדם להעלות -כן, נכון הוא ואמת הוא שהתורה ניתנה לבני-פי-על-אף
את עצמם אל דרגת אהבת האלוהים ואל גאולתם בו.  ובוודאי נכון הוא שאין 

המשתמש בתורה ככלי גאולתו יועבר מן העולם, אלא בוודאי בן העולם הבא הוא 
שנה: כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא )מסכת סנהדרין פרק י, וזהו שאמרו במ

משנה א(.  וכי לכל אדם מישראל יש חלק בעולם הבא רק בגלל זה שהוא נולד 
לברית או נתגייר פעם? אלא כוונת המשנה היא להדגיש שכל איש או אשה ששומר 

ה ַהֶזה נעשה לבן ֶפר ַהתֹורָּ ה ְבסֵּ ית ַהְכתּובָּ ישראל או לבת ישראל של  את תנאי ַהְברִׁ
ֹשּו )שמות  ן עָּ ה ְייָּ ֶאת ֹמֶשה כֵּ ּוָּ ל ְכֹכל ֲאֶשר צִׁ אֵּ רָּ ֹשְ ממש וזהו שאמר הכתוב ַוַיֲעֹשּו ְבנֵּי יִׁ

אל תקרא ַוַיֲעֹשּו, אלא ַויֲֵּעֹשּו וכן עיקר.—לט לב(



מצוות התורה הן האבנים אשר הדרך הנכונה שעל האדם ללכת בה אל הישועה 
רוצפת בהן, והן כליו אשר בהם יעשה אדם את עצמו אוהבו של באלוהיו מ

ת ְייָּ ֱאֹלֶהיָך )דברים ו ה(.  ומה כתוב אחר יּו -האלוהים, ככתוב ְוָאַהְבתָּ אֵּ כך? ְוהָּ
ם ְבשִׁ  ַבְרתָּ בָּ ֶניָך ְודִׁ ם ְלבָּ ַנְנתָּ ֶבָך / ְושִׁ י ְמַצְּוָך ַהיֹום ַעל ְלבָּ ֶלה ֲאֶשר ָאֹנכִׁ אֵּ ים הָּ רִׁ ְבְתָך ַהְדבָּ

ין  ֹפת בֵּ יּו ְלֹטטָּ ם ְלאֹות ַעל יֶָּדָך ְוהָּ ְכְבָך ּוְבקּוֶמָך / ּוְקַשְרתָּ יֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבשָּ ְבבֵּ
ֶריָך )שם שם ו ְשעָּ יֶתָך ּובִׁ ם ַעל ְמזֻזֹות בֵּ יֶניָך ּוְכַתְבתָּ ט(, כלומר: מי ששומר את דברי -עֵּ

או מדבר בהם בבית או בדרך או קושר אותם על התורה בלבו או משנן אותם לילדיו 
ידו או שם אותם בין עיניו או כותב אותם על מזוזות דלתו או חורט אותם על שערי 

עירו אינו מוריד מקדושתם, אלא הוא מוסיף עליה, כי דרכם הוא מתקדם אל יעד 
השתלבות נפשו הפרטית ברוח אלוהיו, והיא היא גאולתו.—קודשו



מצוותיה כדי לכרות ברית בין האדם היחיד לבין אלוהיו אינו שימוש בתורה וב
קול יוצאת מהר -עלבונה של תורה שעליה אמר ר' יהושע בן לוי: בכל יום ויום בת

חורב ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה )פרקי אבות פרק ו 



 
 

לֹו  משנה ב(, אלא הוא ההגשמה של מגמותיה ומטרותיה, כי האדם, זהו כָּל ֲעמָּ
ד ֶמֶלְך  וִׁ ם כמו שאמר ֹקֶהֶלת ֶבן דָּ ָאדָּ ל הָּ ֶמש )קהלת א ג( ובאמת ֶזה כָּ ֶשַיֲעֹמל ַתַחת ַהשָּ
ם  ָאדָּ ל הָּ י ֶזה כָּ יו ְשמֹור כִׁ ְצֹותָּ א ְוֶאת מִׁ ים ְירָּ ֱאֹלהִׁ ע ֶאת הָּ ְשמָּ ר ַהֹכל נִׁ בָּ ליָּם: סֹוף דָּ ירּושָּ בִׁ

)שם יב יג(.





 
 

פרק יא

 

נעלות וסיסמאות ריקותהזמנות 

חסרות חשיבות ומשמעות

מי שטוען שאי אפשר לבן תמותה לשבת בבית ה' כל ימי חייו ולחזות בנועם ה' 
ידי עבודתו שלא על מנת לצפות -כלומר לבוא לפניו ברננה על—ולבקר בהיכלו

סטרית בין -אינו רואה את התורה כמעיין מתגבר של אהבה דו—לרווח אישי ולשכר
רואיו והוא מוריד את מצוות התורה מן הדרגה של הזמנות נעלות להרגיש הבורא וב

את שמאל ה' מתחת לראשו של האדם הנאמן בברית ה' ולהיחבק בזרועותיו יתברך 
י )שיר השירים ב ו( לדרגה -על נִׁ ינֹו ְתַחְבקֵּ ימִׁ י וִׁ פי הכתוב ְשֹמאלֹו ַתַחת ְלֹראשִׁ

ת חשיבות ומשמעות ושל גזירות האומללה והפתטית של סיסמאות ריקות חסרו
שאין הציבור יכול לעמוד בהן.  בלשון המקרא, שלילת ערך המצוות כאבנים 

קדושות שהדרך לדבקות באלוהים מרוצפת בהן נקראת נשיאת שם ה' לשווא, כי מי 
שאומר שמצוות התורה לא יועילו לאדם השואף להכיר את בוראו מונע מן העולם 

מש גשר מן המקום אשר בו עומד האדם המגעגע את האפשרות הטבועה בו לש
לֹו והיכל קודשו, כמו שקראֹו יונה בן אמיתי  יכָּ ית ה' הנקרא הֵּ לדבקות באלוהיו אל בֵּ

ְדֶשָך )יונה ב ה(. יַכל קָּ יט ֶאל הֵּ יף ְלַהבִׁ נביא ה' בתפילתו ַאְך אֹוסִׁ



ור שלילת האפשרות הזאת של אנשים רגילים להגיע אל היכל האלוהים ושם לקש
יץ והדוק בין האלוהים הבורא ובין ברואיו בני התמותה, היא קללת שמו  ֶקֶשר ַאמִׁ

ים ֹלא  ובזיון כבודו והיא אסורה בתכלית האיסור לנאמני בריתו, ככתוב בתורה ֱאֹלהִׁ
ְבֶזה )נא יט(, ועוד כתוב  ים ֹלא תִׁ ל )שמות כב כז( וככתוב בספר תהילים ֱאֹלהִׁ ְתַקלֵּ

א אֶ  שָּ י ֹלא בתורה ֹלא תִׁ ְוא )שמות כ ז(.  ומה כתוב אחרי זה? כִׁ ם ְייָּ ֱאֹלֶהיָך ַלשָּ ת שֵּ



 
 

ְוא א ֶאת ְשמֹו ַלשָּ שָּ ת ֲאֶשר יִׁ ניקוי זה, פירושו עונש של ייסורים, -ואי—ְיַנֶקה ְייָּ אֵּ
ה ֹלא ֲאַנֶקךָּ  ט ְוַנקֵּ ְשפָּ יָך ַלמִׁ ַסְרתִׁ .ככתוב בספר ירמיהו הנביא )ל יא ומו כח(  ְויִׁ



התורה כולה היא שמו של האלוהים, ולכן כל המפקפק ביכולתה להושיע את שומרי 
פי שיש -על-כי אף—מצוותיה מוריד מכבוד שם הקב"ה ועושה אותו נעלב ונבזה

א ֶאת  ְקרָּ ן ַויִׁ ת ַגם הּוא יַֻלד בֵּ ם האלוהים שהוא נפוץ בעולם, ככתוב בתורה ּוְלשֵּ שֵּ
ְק  ם שהוא צפון לעם ְשמֹו ֱאנֹוש ָאז הּוַחל לִׁ ם ְייָּ )בראשית ד כו(, יש עוד שֵּ ֹרא ְבשֵּ

הסגולה, הוא ספר תורת ה' עצמה המסורה לעם ישראל, ולפיכך כל המוקיר את 
התורה מוסיף כבוד לשם ה' ומייחד אותו וזוהי גאולתו ככתוב בספר זכריה ) יד ט( 

ָאֶרץ ַביֹום ַההּוא יִׁ  ל הָּ יָּה ְייָּ ְלֶמֶלְך ַעל כָּ ד ואין המילים "ַביֹום ְוהָּ ד ּוְשמֹו ֶאחָּ ְהֶיה ְייָּ ֶאחָּ
ים  ֹאְבדִׁ אּו הָּ דֹול ּובָּ ר גָּ ַקע ְבשֹופָּ תָּ יָּה ַביֹום ַההּוא יִׁ ַההּוא" אלא כינוי לגאולה ככתוב ְוהָּ

ירּושָּ  ְשַתֲחוּו ַלְייָּ ְבַהר ַהֹקֶדש בִׁ ם ְוהִׁ יִׁ ְצרָּ ים ְבֶאֶרץ מִׁ חִׁ דָּ ם )ישעיהו כז ְבֶאֶרץ ַאשּור ְוַהנִׁ לָּ
י ְייָּ  י ֲאנִׁ ל...ְויְָּדעּו כִׁ אֵּ רָּ ֹשְ ית יִׁ יַח ֶקֶרן ְלבֵּ יג( ובמקום אחר כתוב ַביֹום ַההּוא ַאְצמִׁ

)יחזקאל כט כא.(





 
פרק יב

 

המקום שבו נפגשים האדם השואף לדבקות באלוהיו 
והאלוהים השואף לעבודת ברואיו

מוגבל -באלוהים ככוח בלתי אדם מישראל הרוצה להגיע לאמונה שלמה ומוחלטת
המשחרר עבדים והמתיר אסורים צריך לאחוז במצוות התורה המושרשות במושג 

הזה ולהתאמץ להגיע אל בעל המידות דרך מידותיו.  וכן צריך כל מי שרוצה 
יר  להאמין באלוהים להתיחס אל המצוות תורתו כאילו שהן אבנים שהדרך אל עִׁ

כי —ה לרגל צריך לפסוע עליהן בדרכו לעיר הקודשַהֹקֶדש מרוצפת בהן, כך שהעול
ם? ובכן, אין  יִׁ לָּ ֶלֶכת ְירּושָּ איך יגיע לציֹון אם לא בדרך המיועדת לעולים הרוצים לָּ
מצווה בתורה שאין מידה ממידות ה' מעוררת אותה ומחייה אותה והופכת אותה 

יכך, מאפשרות למהות חומרית, ומשמשת לה כנשמה הנותנת לה ערך וקיום.  לפ
יק לתוך המצווה ולמצוא יים מצווה ממצוות התורה הוא להעמתפקיד האדם המק

ידי -בה את המידה ממידות האלוהים השוכנת בה ומחייה אותה, ואז לאחוז בה על



 
 

וכך לתרגם אותה מדבר האלוהים שנכתב פעם בספר —קיום אותה המצווה
ְקַדש ֶמֶלְך שבו נפגשים האדם השואף לדבקות באלוהיו והאלוהים השואף -למִׁ

לֹו, עליו לסולל לעבודת ברואיו.  לפיכך, מי שרוצה לַ  יכָּ ר ְבהֵּ ֲחזֹות ְבֹנַעם ְייָּ ּוְלַבקֵּ
ים.  ובכן, המאמץ  ֱאֹלהִׁ ם הָּ ֶפל ֲאֶשר שָּ ֲערָּ לעצמו דרך ממצוות התורה ולנסוע בה אל הָּ

הזה לקיים את המצוות במסגרת של התבוננות ואמונה במידות האלוהים השוכנות 
אב דם לכל אברי הגוף, בתוכן והבוערות בהן כנשמה והפועמות במרכזן כלב השו

כי הוא —הוא אינו רק מקור של חיזוק רוחני למקיים המצווה, אלא הוא הכרחי לו
ם הּוא —משמש לו כמשאבה השואבת חיים לפולחנו י ַהדָּ וכמו שאין חיים בלי דם כִׁ

ַהנֶָּפש, אף אין מצווה בלי מידת האלוהים במרכז הווייתה.



מידה ממידות האלוהים שמחייה כל לפי מערכת סמלים אחרת אפשר לומר שה
מצווה ממצוות התורה משמשת למצווה כעין גשר המעביר אותה לעולם הגשמיות 

פי הכתוב בספר משלי -ומתרגם אותה מן השפה האלוהית הנקראת שפת האמת, על
ַעד )יב יט(, ללשון שבני כֹון לָּ ַפת ֱאֶמת תִׁ אדם מסוגלים לשמוע ולהבין.  לפיכך, -ֹשְ

י שבני ברית ה' בזמננו יֵּדעו את רה בסיפור יציאת מצרים לא סתם כדהאריכה התו
ה לאבותיהם ואיך גאל אותם ה' והוציאם מעבדות לחירות, אלא כדי שיאחזו  רָּ שקָּ
בדימוי שמצייר הסיפור המקראי של האלוהים כמשחרר עבדים וישתמשו בה דרך 

וות הנובעות פרטית כדי להחיות את המצ-התבוננותם בה כנקודת זינוק רוחנית
ממנה, כך שמצוותיהם המקוימות תחזקנה את אמונתם באלוהים המשחרר בו באותו 

הזמן שהאמונה הזאת תחייה את מצוותיהם ותתן להם קיום.  ככה יתאחדו מעשה 
ומדרש בלבם של מקיימי המצוות ויאפשרו להם לסלול את הדרך אשר בה ילכו הם 

ֱאֶמת ְוַהר יְ  יר הָּ ם עִׁ ַליִׁ אֹות ַהר ַהֹקֶדש, וזהו סוד האמור בפרקי אבות )פרק אל ְירּושָּ יָּ ְצבָּ
א, משנה יז( בשם ר' שמעון בן גמליאל: לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה.







פרק יג

 

חוקים

אדם נוהגים לומר עליהן שהן הגיוניות, כלומר שהן שייכות לסוג -יש מצוות שבני
גם אם לא —ים אותן על הציבוראדם חושבים שהם עצמם היו גוזר-של גזירות שבני



 
 

אילו היתה הרשות בידיהם להשליט את רצונם על העולם.  —היו כתובות בתורה
אדם נוהגים לומר עליהן שאין הן הגיוניות, כלומר שהן שייכות -ויש מצוות שבני

לסוג של גזירות הכתוב שבסיסן וטעמן ההגיוניים אינם ברורים לבני אנוש, ולפיכך 
הם עצמם לא היו גוזרים אותן על העולם אילו ניתנו להם שבט אדם סבורים ש-בני

ל.  על מצוות מן הסוג השני כבר הביע ר'  בֵּ י תֵּ ל ֹיְשבֵּ המחוקק והרשות למשול על כָּ
יוחנן בן זכאי את דעתו כשאמר שהן שייכות לסוג המצוות הנקרא חוקים, שעליו 

ן אתה רשאי לעבור על הקדוש ברוך הוא אומר חוקה חקקתי לכם, גזירה גזרתי, ואי
גזירתי )במדבר רבה פרק יט סימן א, והרבה מקומות אחרים במדרשים אחרים(, 

כלומר: למצוות מן הסוג הזה אין כל רקע סברתי ואין הן ניתנות להצדקה הגיונית, 
אלא הן קיימות בעולם כמבחן ציות לאומי, כמו שנאמר לעם מפי משה רבינו בהר 

י ְלַבֲעבּור ַנס י סיני כִׁ ְלתִׁ ְרָאתֹו ַעל ְפנֵּיֶכם ְלבִׁ ְהֶיה יִׁ ים ּוַבֲעבּור תִׁ ֱאֹלהִׁ א הָּ ֹות ֶאְתֶכם בָּ
אּו )שמות כ יז(. ֶתֱחטָּ



כמו שאמרנו, לכל מצווה ומצווה ממצוות התורה יש ציר רעיוני נשגב שהוא מושג 
על אודות האלוהים שבוער במרכזה ונותנת משמעות לקיומה בחיי הדת של 

פי שהאמצע העיוני הזה הוא קל לגלות בהרבה מן המצוות, קשה -על-מקיימיה.  ואף
אבל הקושי הזה —הוא להוציא מן המצוות שר' יוחנן בן זכאי קרא להן חוקי התורה

אינו מוריד מכוחן הרוחני, אלא מוסיף הוא עליו, כי הוא בעצמו צירן העיוני כך שמי 
היו המסתתר, וזהו שאמר שאוחז בהן מביא את עצמו קצת יותר קרוב לישועתו באלו

יע )ישעיה מה טו(, ובמקום אחר  ל מֹושִׁ אֵּ רָּ ֹשְ י יִׁ ר ֱאֹלהֵּ ְסַתתֵּ ל מִׁ ה אֵּ ן ַאתָּ הכתוב ָאכֵּ
ֶפל, וכן עיקר. ֲערָּ ְשֹכן בָּ כתוב שה' הוא תמיד אמור לִׁ



י  לפיכך ניתנו מצוות שהאדם הבא לראות את פני אלוהיו שאינם ניתנים לראייה כי כִׁ
י ְרַאנִׁ י, שהאדם הזה יכול לאחוז בהן כדי ללמד את עצמו לא לברוח מן  ֹלא יִׁ חָּ ם וָּ ָאדָּ הָּ

העובדה שכול מה שהוא מדמה לעצמו שהוא למד על אודות אלוהיו דרך קיומו את 
מצוות התורה, הוא כעין תמונה יפה שהוא בדה מלבו ושאינה הולמת בכלל לדיוקנו 

ן  האמיתי של בוראו שלא ניתן לא לראייה ולא להבנה, ככתוב בספר איוב ) ט יא( הֵּ
ַלי ְוֹלא ֶאְרֶאה ְוַיֲחֹלף ְוֹלא ין לֹו.-ַיֲעֹבר עָּ ָאבִׁ





 
 

ובכן, מי שמתעקש שלמצווה מסוימת אין משמעות ולכן הוא מסרב לקיימה, אינו 
יכולתו להתגבר על יוהרתו ולקבל בלבו -ידי סירובו זה הוא מראה את אי-מבין שעל

—יודע על אודות האלוהים, אין הוא יודעשכל מה שאדם מדמה לעצמו שהוא 
ושכל מה שהוא רוצה לחשוב על אודות אלוהיו הוא כעין ציור שכלי של רצונו של 

לתת —עצמו שאדוניו יהיה כך וכך.  לפיכך הרבתה התורה במצוות הנקראות חוקים
יכולתם לתרגם את קיום האל -לשומרי מצוות התורה הזדמנויות לאחוז באי

אבן אחת מן  מצוה אחת ממצוות התורההאנושית ולעשות מציאותו לשפתם ממ
תהיה מרוצפת בהן.  בה' האבנים שדרכם לאמונה הפרטית שלהם



 



פרק יד

 

הכוס שממנה שותים מים חיים

ה אֹור  בר למגילה של קלף ודיו שהיא כולה אור, ככתוב ְותֹורָּ כמו שיש תֹוַרת ֱאֶמת מעֵּ
בר  י )משלי ו כג(, יש גם עולם מעֵּ לעולם והוא עולם האמת, כמו שאמר הכתוב ַמֲעֹשֵּ

יו ֱאֶמת )תהילים קיא ז(, ואין מעשי ידי ה' אלא העולם הנברא על ידיו, ככתוב -יָּדָּ
י יֶָּדיָך ַאל ֶתֶרף )שם קלח ח(.  עולם האמת נקרא גם מלכות שדי  ם ַמֲעֹשֵּ ַחְסְדָך ְלעֹולָּ

כה לעלות אל האלוהים כמו והוא עולם הבא, כלומר, העולם שאליו יבוא מי שזו
א  ְקרָּ ים ַויִׁ ֱאֹלהִׁ ה ֶאל הָּ לָּ שפעם עלה אליו משה רבינו, שעליו הכתוב אומר שהוא עָּ

ים? יאִׁ ל ַעם ְייָּ ְנבִׁ ן כָּ תֵּ י יִׁ ר )שמות יט ג(, ּומִׁ הָּ ן הָּ יו ְייָּ מִׁ לָּ אֵּ



הזכות הזאת לעלות בהר אל האלוהים היא חלקו של כל שומר דברי האלוהים וזוהי 
סוקים האומרים שהאלוהים הוא חלקם של ישראל, ככתוב בספר תהילים כוונת הפ

ֶריָך.  וכן כתוב במקום אחר בתהילים )טז ה( ְייָּ  ְשֹמר ְדבָּ י לִׁ י ְייָּ ָאַמְרתִׁ )קיט נז(: ֶחְלקִׁ
י, כלומר: דבקות באלוהים היא נחלתו של כל אדם מישראל המאמין  ְמנָּת ֶחְלקִׁ

יֶניָך באלוהים ושואף לשרתו ולעובדו.  ו כן אמר הנביא בשעתו ֶמֶלְך ְביְָּפיֹו ֶתֱחֶזינָּה עֵּ
)ישעיה לג יז(, כלומר: הבטה באלוהים, זוהי שכרם הצפון של שומרי מצוות 

י )שמות לג כ(, -על-ואף—התורה חָּ ם וָּ ָאדָּ י הָּ ְרַאנִׁ פי שכתוב בתורת משה ֹלא יִׁ
ן ֶאְשפֹוְך אֶ  י כֵּ יָּה ַאֲחרֵּ ְבאּו ְבנֵּיֶכם בתורתם של נביאי ה' כתוב ְוהָּ ר ְונִׁ ֹשָּ ל בָּ י ַעל כָּ ת רּוחִׁ

ים ְוַעל  דִׁ ֲעבָּ ְראּו / ְוַגם ַעל הָּ יֶכם ֶחְזֹינֹות יִׁ ְקנֵּיֶכם ֲחֹלמֹות ַיֲחֹלמּון ַבחּורֵּ יֶכם זִׁ ּוְבֹנתֵּ



 
 

י )יואל ג א ה ֶאְשפֹוְך ֶאת רּוחִׁ מָּ הֵּ ים הָּ מִׁ חֹות ַביָּ ב(, וכל שכן שהאלוהים ישפוך -ַהְשפָּ
יהודים רגילים שומרי מצוותיו וחוקיו.את רוחו על 



הרעיון הזה, שעיניהם של שומרי התורה תחזינה את מלך העולם ביופיו, הוא סוד 
ה לשון צוואה, כלומר, התורה  ּוָּ נּו ֹמֶשה, צִׁ ה לָּ ּוָּ ה צִׁ האמור בספר דברים )לג ד( תֹורָּ

ככתוב היא נחלתם של ישראל שה' הוריש אותה להם וסוף הפסוק מפרש את ראשו, 
ַלת ַיֲעֹקב )שם( ה ְקהִׁ שָּ וכוונת שני חלקי הפסוק היא —לשון ירושה והורשה—מֹורָּ

לומר שכל ישראל יש להם חלק באלוהיהם, הוא מנת חלקם אשר אותו תחזינה 
ים--עיניהם באור הקדוש הצפון להם בעולם הבא וזהו שאמר הכתוב —הוא אֹור ַהַחיִׁ

ְרֶאה אֹור )תהילים לו  י(.ְבאֹוְרָך נִׁ



האמונה בה' היא כעין ירושה שמקבלים כל בני ברית בשעת הורתם.  ובאמת בני 
הברית נקראים כך דווקא על סמך הורתם מתחת לאות הברית וזוהי הסיבה שהברית 

ידי מתן סימן באבר הזכרות, הוא האבר -בין ישראל ובין אביהם שבשמים נכרתה על
ית ֹקֶדש, המוליד באדם, כך שכל בני ישראל, כולל  נשים, ייווצרו מתחת לאות ְברִׁ

וזהו סימנם שהאלוהים, הוא בעל בריתם, הוא מנת חלקם, הוא מורשתם.  ועל רשעי 
ם )תהילים יא ו(, כלומר: האלוהים  פֹות ְמנָּת כֹוסָּ ְלעָּ עולם, מה הכתוב אומר? ְורּוַח זִׁ

ם, אבל בעצמו הוא מנת חלקם של ישראל והוא הכוס שממנה הם שותים מים חיי
רשעים, אין האלוהים חלקם והוא איננו מנת כוסם ואת רוחו הקדש אין הם יורשים, 

ואין זלעפות אלא כינוי לרעב ככתוב ַזְלֲעפֹות —אלא רוח זלעפות היא מנת כוסם
ב )איכה ה י(. וכן ידוע הוא שחלקם של רשעים הוא רעב, כי כתוב בספר איוב )כז  עָּ רָּ

ע. שָּ ם רָּ ֶלק ָאדָּ ֶחם )שם יד(  יג( ֶזה חֵּ ְבעּו לָּ ֹשְ ָאיו ֹלא יִׁ —ומה כתוב אחרי זה? ְוֶצֱאצָּ
ֶחם  ב ְוַזְרעֹו ְמַבֶקש לָּ יק ֶנֱעזָּ י ַצדִׁ יתִׁ אִׁ י ְוֹלא רָּ ַקְנתִׁ י ַגם זָּ יתִׁ יִׁ וזהו גם סוד הפסוק ַנַער הָּ

)תהילים לז כה(.



ובכן, הצצה של הרף עין לתוך עולם האמת נקראת קניין חכמה, ונקראת היא גם 
ליכה במסילת ישרים, וכל המרבה בקניין החכמה הרי זה משובח ואין דרך יעילה ה

ְצֹוֶתָך )תהילים  י מִׁ נִׁ ֹאְיַבי ְתַחְכמֵּ יותר לקנות חכמה משמירת מצוות התורה, ככתוב מֵּ
קיט צח(.





 
 



פרק טו

 

מסילתם של ישרים

יו הי ְמרֹומָּ בֹות ושוכן בִׁ ֲערָּ ב בָּ א נסיעה לתוך החדר הנסיעה אל היכל האלוהים הֹרכֵּ
הפנימי ביותר של הלב האנושי, ולכן מי שרוצה להעלות את נפשו השמימה חייב 

ללמוד קודם לצלול מתחת לשטח הכרתו אל שכבות התודעה העמוקות ביותר 
כי שם נמצאת תחנתו הראשונה בדרכו ֶאל ַעל.  וכך מי שמדקדק בקיום —שלו

ים אותן לא מתוך יוהרה אלא מתוך ומקי—מצוותיו לפי דיניהן ולפי פרטי פרטיהן
מגלה את רצונו לחדור לתוך עמקי תודעתו ולמצוא שם —אהבת האלוהים ויראתו

ר ַפנּו  ְדבָּ א ַבמִׁ ים לאלוהיו בהתאם לכתוב בספר ישעיהו )מ ג(: קֹול קֹורֵּ רִׁ ַלת ְישָּ ְמסִׁ
ינּו. לפיכך, האדם אֹלהֵּ ה לֵּ לָּ ה ְמסִׁ בָּ ֲערָּ הזה, דקדוקו במצוות ראוי  ֶדֶרְך ְייָּ ַיְשרּו בָּ

כי הוא נובע מרצונו להכיר את אלוהיו ולמצוא דרך אל היכל קודשו בתוך —לשבח
ידי נכונותו לחדור לתוך -פנימיות הכרתו והרצון הזה מסומל בחייו הפולחניים על

פנימיותה של כל מצווה ומצווה ממצוות התורה.



, שאותו שיבח ה' במילים בימי קדם, זה היה דקדוקו במצוות של אברהם אבינו
י )בראשית כו ה(", ועל זה דרש ר' שמואל בר  ְצֹוַתי ֻחקֹוַתי ְותֹוֹרתָּ י מִׁ ְשַמְרתִׁ ְשֹמר מִׁ "ַויִׁ

ְהֶיה  ה ַאַחת יִׁ נחמני בשם ר' יונתן ואמר: וכי תורות הרבה? והרי כבר נאמר תֹורָּ
ר ְבתֹוְכֶכם )שמות יב מט(, ועוד כת ר ַהגָּ ח ְוַלגֵּ ֶאְזרָּ ְהֶיה לָּ ד יִׁ ט ֶאחָּ ְשפָּ ה ַאַחת ּומִׁ וב תֹורָּ

ְתֶכם )במדבר טו טז(.  אלא ותורותי ר אִׁ ר ַהגָּ ֶכם ְוַלגֵּ אלו דקדוקי מצוות שדקדק —לָּ
אברהם )מדרש תנחומא פרשת לך לך פ"א(.



ולא כדי לרדת דרך —מאידך גיסא, מי שמדקדק בקיום מצוותיו מתוך יוהרה וגאווה
ֲערָּ  ים, אלא כדי להתפאר על שכניו ורעיו מצולות תודעתו אל הָּ ֱאֹלהִׁ ם הָּ ֶפל ֲאֶשר שָּ

כדי שיעריצוהו ויכתירוהו בכתרו של צדיק העושה את רצון קונו עד הפרט 
ית ֶאת ְגאֹון —האחרון האדם הזה שכרו יוצא בהפסדו ועליו הכתוב אומר ַאְשחִׁ

ה )ירמיהו יג ט(. וכתוב בספר תהילים )קיט ב י-ְיהּודָּ ב  ג(: ַאְשרֵּ ל לֵּ יו ְבכָּ ֹדתָּ י עֵּ ֹנְצרֵּ
כּו )שם קיט ב לָּ יו הָּ כָּ ְדרָּ ה בִׁ ֲעלּו ַעְולָּ ְדְרשּוהו / ַאף ֹלא פָּ ג(, כלומר: אשרי מי ששומר -יִׁ

את עדויות אלוהיו עד הדין המפורט האחרון כדי לחפש את נוכחות ה' אפילו בחדרי 



 
 

בה'.  ובמקום לבו הצפונים והפנימיים ביותר, כי אין עוול בדרכו לדבקות נפשית 
ְצֹוֶתיָך )שם שם י(, כלומר: יש מי ששוגה  מִׁ י מִׁ נִׁ יָך ַאל ַתְשגֵּ י ְדַרְשתִׁ בִׁ ל לִׁ אחר כתוב ְבכָּ

בקיימו את מצוות ה', ואין זה אלא האדם השומר את מצוות התורה לפי דיניהן 
אֹון ְוֶדֶר  ע לפרטי פרטיהם מתוך גאווה ואנוכיות, אשר עליו הכתוב אומר גֵָּאה ְוגָּ ְך רָּ

י )משלי ח יג(. נֵּאתִׁ י ַתְהֻפכֹות ֹשָּ ּופִׁ





 
פרק טז

 

מצוות התורה אינן כישוף אלא כיסוף

מצוות התורה הן כלים ריקים בלי תוכן משמעותי חוץ ממה שמקיימיהן מטביעים 
ידי הכח הפנימי האדיר שלהם להגשים את רצונם להכניס את עקבות -בהן על

נתפסת לתוך גבולות קיומם הפרטי על ידי -המוחשיתנוכחות שכינת האלוהים 
ם )בראשית לז כד(, כי אין בור  עבודה ופולחן, וזהו סוד הכתוב יִׁ ין בֹו מָּ ק אֵּ ְוַהבֹור רֵּ

ם )תהילים יט ט( ינָּיִׁ יַרת עֵּ ה ְמאִׁ רָּ ְצַות ְייָּ בָּ אל תקרא —אלא לשון מצווה, ככתוב מִׁ
בו הזמן שברשות החלום  והבור הזה,—ברה אלא בורה, כלומר בורה של תורה

והכיסוף הוא מלא כרימון מצוות וטקסים ופולחן, ברשות המציאות המעשית הוא 
ריק מכול דבר שיביא את האדם אל גאולתו באלוהיו חוץ מרצונם של בני ברית 

ד לעבוד את יוצרם ולשבחו ולהתקרב אליו דרך פעולותיהם,  אבותם הבאים ְשֶכם ֶאחָּ
בו. וכל דבר אחר של ממש אין



דתית, כי הן דומות למילים -אפשר לומר שמצוות התורה הן מילים בשפה רוחנית
ֶפה אנושי פולט אותה לעולם, ואפילו אז אין שדוברות בכך שמילה אינה קיימת עד מ

לה משמעות חוץ מזו שאומרה משקיע בה באמצעות רצונו להתקשר דרכה עם 
ממה שמקיימיהן משקיעים בהן העולם. וכך מצוות התורה: אין להן משמעות חוץ 

מתוך רצונם להתקרב אל אלוהיהם.  לכן מי שמקיים את מצוות התורה מתוך שהוא 
מייחס להן כוח סמוי להכריח את האלוהים להתנהג כך וכך בעולמו, הריהו מגדף 

תלותו של -ומחרף, כי הוא שולל את עיקר תורת האלוהות בישראל, הוא אי
מוחלטת והגמורה.האלוהים בברואיו ועצמאותו ה



 
 



טמון סוד עבודת —שמצוות התורה אינן כישוף אלא כיסוף—ובכן, ברעיון הזה
יב ֹאתֹו  ד ַיְקרִׁ הבורא התמימה והמשמעותית, וכן אומרת התורה ֶאל ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ

ְפנֵּי ְייָּ )ויקרא א ג( ְרֹצנֹו לִׁ ואין זה סתם עוד דין בתורת הקורבנות, אלא הוא לקח —לִׁ
לדורות ועיקר מרכזי בענייני עבודת האלוהים: שכל מי שרוצה להתקרב חשוב מסור 

אל שכינת אלוהיו צריך לסלול לעצמו דרך מרצונו הטהור לשרת את ה' וללכת בה 
אליו במשך כל שנות חייו.



בזמן הזה, אין קירבה אל פתח אוהל מועד אלא עבודת הבורא באמצעות מצוותיו, 
ן ולזה רמזה התורה כשאמרה  ק מִׁ חּוץ ַלַמֲחֶנה ַהְרחֵּ ה לֹו מִׁ ֹאֶהל ְונָּטָּ ַקח ֶאת הָּ ּוֹמֶשה יִׁ

חּוץ ַלַמֲחֶנה  ד ֲאֶשר מִׁ א ֶאל ֹאֶהל מֹועֵּ ש ְייָּ יֵּצֵּ ל ְמַבקֵּ יָּה כָּ ד ְוהָּ א לֹו ֹאֶהל מֹועֵּ רָּ ַהַמֲחֶנה ְוקָּ
)שמות לג ז(.  וכי אוהל מועד היה מחוץ למחנה? הרי בתוכו היה נטוי, וכן אומר 

יב ְלֹאֶהל ה בִׁ ֶנֶגד סָּ ל מִׁ אֵּ רָּ ֹשְ ם ַיֲחנּו ְבנֵּי יִׁ ית ֲאֹבתָּ ְגלֹו ְבֹאֹתת ְלבֵּ יש ַעל דִׁ כתוב בפירוש אִׁ
ד ַיֲחנּו )במדבר ב ב(, אלא כוונת הכתוב היא לומר שיש מקדש שכוהני ה'  מֹועֵּ

האדם מוזמנים לעבוד בו את האל, הוא מקדש -משרתים בו ויש מקדש אחר שכל בני
המלא וממולא ברצונם של ברואי האלוהים להכיר אותו דרך עבודתו,  הלב האנושי

וכן עיקר.







 
פרק יז

 

הרצון הרוּוי כיסופים

כל מצווה ממצוות התורה, יש בה ציר רעיוני אשר מסביב לו סובבות כל הפעולות 
ה של משמעות נעלה ורצון  לָּ ש אֹוכֵּ ה ְוַלַהב אֵּ רָּ ה ּוְסעָּ הפיזיות הקשורות בה בסּופָּ

אנושי קדוש.  הציר הזה הוא לב המצווה, והוא פועם בתוכה באופן לא פחות הכרחי 
ם מן האופן שבו פועם הלב האנושי בגו י ַהדָּ ף האדם בשלחו דם לכל אבריו וגידיו, כִׁ

הּוא ַהנֶָּפש בגוף האדם, והרצון הרווי געגוע וכיסופים לאלוהים הוא הדם המחייה 
ת ַבֹקֶדש, וגם זה -את מצוות התורה המקוימות על רֵּ ידי מקיימיהן מתוך רצונם ְלשָּ

מצווה ממצוות הוא עיקר גדול בתורת האלוהות בישראל.  לפיכך, מי שמקיים 



 
 

ית, הוא נפשו הנכספת להתקרב אל אלוהיו דרך  התורה בלי להחיות אותה בַדם ַהְברִׁ
ה לרגל קטועה שצורתה —עבודתו, אינו פועל מאומה כי המצווה שהוא מקיים דומָּ

ומי שמקיים —כצורת רגל, אבל אין היא עוד חלק מן הגוף שאליו היתה שייכת פעם
ים תֹוֲעַבת מצווה באופן כזה נקרא בלשון ה עִׁ מקרא זובח זבח רשעים, ככתוב ֶזַבח ְרשָּ

יֶאנּו  ה ְיבִׁ מָּ י ְבזִׁ ה ַאף כִׁ בָּ ים תֹועֵּ עִׁ ְייָּ )משלי טו ח(, ובמקום אחר הכתוב אומר ֶזַבח ְרשָּ
ְתָך  תֹורָּ ה מִׁ מָּ י זִׁ ְרבּו ֹרְדפֵּ )שם כא כז(, ואין זימה אלא התרחקות מן התורה, ככתוב קָּ

קּו )תהילים קיט ק חָּ נ(.רָּ



ולא סתם לקיימן באופן טקסי —חיובו של בן הברית הוא לקיים את מצוות התורה
ויבש כך שהמצווה מקוימת בלי להשפיע על רוחניותו הפנימית של מקיימה, אלא 
עליו להשתמש בהזדמנות של קיום המצווה ולהעלות את נפשו אל היכל אלוהיו, 

יל )מש כִׁ ה ְלַמֹשְ ים ְלַמְעלָּ לי טו כד(, ושם להתייחד עם מלכו האלוהי ככתוב ֹאַרח ַחיִׁ
ְכֶעֶבד ה' הבא לשרת את רבו לא מתוך יראה בלבד, אלא גם מתוך שמחה ואהבה.  

ְבדּו ֶאת ְייָּ  ית לשרת את ה' בשמחה, ככתוב עִׁ י ְברִׁ לפיכך גוזר הכתוב על כל ַבֲעלֵּ
ה )תהילים ק ב(, ואין שמחה אלא ביטוי לרצונו של האדם המאמי ְמחָּ ן שמעשיו ְבשִׁ

.ותו לא ציות בעיני אלוהיו ולא סתם יהיו בעלי משמעות



ובכן, היכולת הזאת לשרת את האלוהים בשמחה אף היא ברכה בפני עצמה, וזהו 
ֳעֶלָך )תהילים צב ה(, כלומר: השמחה שבה  י ְייָּ ְבפָּ ַמְחַתנִׁ י שִׁ שהכתוב אומר כִׁ

יא, ומשום כך  ים הִׁ חייב האדם העובד את ה' בשמחה האלוהים נעבד ַמַתת ֱאֹלהִׁ
להודות לאלוהיו שהוא יכול לעשות כך, כי האלוהים הוא מקור השמחה בעולם, 
ֳעֶלָך ולא כתב במפעליך, כדי לציין שהוא הודה לה' על  ולפיכך כתב המשורר ְבפָּ

ה  ְמחָּ ה ֹשִׁ שפעל למענו ועשה את עבודתו עבודה של שמחה, וכן אומר הכתוב נַָּתתָּ
י )תה בִׁ ילים ד ח(.ְבלִׁ

 





פרק יח

 

זמן כיסופים וגעגועים לאלוהים



 
 

יֶתם ֹאתֹו  יש מצוות שחיובן חל ביום, כגון מצוות ציצית שעליה התורה אומרת ּוְראִׁ
פרט לכסות לילה )מסכת זבחים דף —)במדבר טו לט( וחז"ל דרשו: וראיתם אותו

שמע של לילה, יח, עמוד ב(.  מאידך, מצוות אחרות חיובן חל בלילה, כגון קריאת 
ְכְבָך )דברים ו ז(, ודרשו חכמי בית הלל: ובשכבך —שעליה התורה אומרת ּוְבשָּ

אדם שוכבים )מסכת ברכות דף י, עמוד ב(.  -בשעה שבני



מצוות תלמוד תורה נוהגת גם ביום וגם בלילה, אבל יש יחס מיוחד בינה ובין 
ן חסידא: כינור היה תלוי הלילה, ובנידון זה אמר רב אחא בר ביזנא בשם רבי שמעו

למעלה ממיטתו של דוד, וכיון שהגיע חצות לילה באה רוח צפונית ונושבת בו ומנגן 
מאליו.  מיד היה דוד עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר )מסכת ברכות דף 

ֶתָך )קי ְמרָּ יַח ְבאִׁ ֹשִׁ יַני ַאְשֻמרֹות לָּ ְדמּו עֵּ ט ג, עמוד ב(.  וכן כתוב בספר תהילים קִׁ
ה ְלֹראש ַאְשֻמרֹות )איכה ב —קמח( י ַבַלְילָּ י ֹרנִׁ ואין אשמורה אלא בלילה, ככתוב קּומִׁ

ְך )תהילים סג ז(.  ואף י ְבַאְשֻמרֹות ֶאְהֶגה בָּ יָך ַעל ְיצּועָּ ם ְזַכְרתִׁ -יט(, ובתהילים כתוב אִׁ
צְ -על ֶאֶרץ מִׁ יא ֶאְתֶכם מֵּ י ְייָּ הֹוצִׁ יַדְעֶתם כִׁ ם )שמות טז ו(, היחס הזה פי שכתוב ֶעֶרב וִׁ יִׁ רָּ

בין הגות בתורת האלוהים ובין שעות הלילה אינו מסתבר על רקע סיפור יציאת 
פי טבע הלילה עצמו, כי זמן כיסופים וגעגועים לה' הוא, ככתוב -מצרים, אלא על

ְדֶקָך )תהילים קיט סב(, ועוד כתו י צִׁ ְשְפטֵּ ְך ַעל מִׁ ה ָאקּום ְלהֹודֹות לָּ י ֲחצֹות ַלְילָּ ַכְרתִׁ ב זָּ
ֶתָך )שם שם נה(, כלומר: אף ה תֹורָּ ֶאְשְמרָּ ְמָך ְייָּ וָּ ה שִׁ פי שראוי לזכור את -על-ַבַלְילָּ

שם ה' וללמוד את תורתו בכל שעות היום והלילה, ככתוב בספר יהושע ֹלא יָּמּוש 
ה )א ח(, בכל זאת מ ַלְילָּ ם וָּ יתָּ בֹו יֹומָּ גִׁ יָך ְוהָּ פִׁ ה ַהֶזה מִׁ ֶפר ַהתֹורָּ עלה מיוחדת יש סֵּ

בלימוד תורת האלוהים בשעות הלילה.



ידי -עובדי עבודת האלוהים הקמים ממיטותיהם בלילה להגות בתורתו מבורכים על
ֶכם  אּו ְידֵּ ילֹות / ֹשְ ית ְייָּ ַבלֵּ ים ְבבֵּ ֹעְמדִׁ י ְייָּ הָּ ל ַעְבדֵּ ֲרכּו ֶאת ְייָּ כָּ נֵּה בָּ ה' עצמו, ככתוב הִׁ

ֲרכּו ֶאת ְייָּ )תהילים קלד א ֶרְכָך יְ -ב(.  ומה כתוב אחר-ֹקֶדש ּובָּ ה כך? ְיבָּ יֹון ֹעֹשֵּ צִׁ יָּ מִׁ
ָאֶרץ )שם שם ג(.  וכן המצב אף בימינו, כי כאשר בן ברית קם משנתו ומחפש  ם וָּ ַמיִׁ שָּ

ב אבינו בתורה, הוא מבורך כמו שבֹורך יעקאת אלוהיו משך שעות הלילה דרך עיון 
א ַהֶשֶמש-כששכב לילה בבית י בָּ ם כִׁ ֶלן שָּ קֹום ַויָּ ְפַגע ַבמָּ )בראשית כח  אל, ככתוב ַויִׁ

יו )שם שם יג(-יא(.  ומה כתוב אחר לָּ ב עָּ צָּ נֵּה ְייָּ נִׁ ְצָאה ְבַשַער —כך? ְוהִׁ אֵּ וזהו סוד וָּ
ם )נחמיה  ַליִׁ ר ְבחֹוֹמת ְירּושָּ י ֹשבֵּ ֱאהִׁ ַאְשֹפת וָּ ין ְוֶאל ַשַער הָּ ין ַהַתנִׁ ה ְוֶאל ְפנֵּי עֵּ ַהַגְיא ַלְילָּ



 
 

ה ב יג(, כי אין חומות ירושלים אלא כינוי  נּו ְישּועָּ ז לָּ יר עָּ לה' אלוהי ישראל, ככתוב עִׁ
ל )ישעיה כו א(. חֵּ ית חֹומֹות וָּ יָּשִׁ









פרק יט

 

הבחירה בחיים

כבר אמרנו כי מי שטוען שמצוות התורה, יש להן כוח סמוי משלהן מלבד זה 
ידי -שמקיימיהן משקיעים בהן דרך רצונם האדיר לעמוד על אמיתות בוראם על

רצונו, ובמיוחד מי שטוען שהכוח הזה שהוא מייחס להן קיים בלי עשיית חוקי 
הטוענים כך עושים ממצוות —תלות במעלת נפשותיהם של מקיימיהן האנושיים

ה ֹלא ְתַחֶיה )שמות כב יז(, הוא  פָּ התורה מעשי כישופים, ועליהם הכתוב אומר ְמַכשֵּ
רין )דף סז, עמוד פי הגמרא במסכת סנהד-הדין גם במכשף, כמו שפירש רש"י על

א(: אחד זכרים ואחד נקבות.  ובכן, כל בני הברית הטוענים שמצוות התורה יש להן 
מהותי בעולם ולפיכך אין הן תלויות בעושיהן, כי קיומן קיום של ממש -קיום עצמאי

גּור ב סָּ הָּ קֹות ְוַהַכפֹות ְוַהַמְחתֹות זָּ ְזרָּ פֹות ְוַהְמַזְמרֹות ְוַהמִׁ בבית המקדש  הוא כמו ַהסִׁ
ובניגוד למילים, —העתיק שקיומן בעולם היה קיום ממשי גם כשלא היו בשימוש

אנשים —שאינן קיימות עד ֶשפה אנושי פולט אותן לעולם על גלי נשימה וצליל
כאלה דינם כדין מכשפה, שעליה התורה אומרת שאסור לַחיותה.



יותה ואינו גוזר ואם תאמר, המכשפה הזאת, למה הכתוב אומר עליה שאסור לחַ 
ת, כרגיל בתורת משה אצל פושעים ועבריינים שדינם דין  עליה מיתה בלשון מֹות יּומָּ

מוות, יש לומר שלשון התורה כאן באה ללמד שעונשו של זה שעושה ממצוות 
התורה לחשים ודברי כישוף, הוא שלעולם לא ישיג את הדרגה של אמונה שלמה 

ה  באלוהים הנקראת בחירה בחיים, כמו ְחֶיה ַאתָּ ים ְלַמַען תִׁ ַחְרתָּ ַבַחיִׁ שהכתוב אומר ּובָּ
ה בֹו )דברים ל יט ְבקָּ ְשֹמַע ְבֹקלֹו ּוְלדָּ ה ֶאת ְייָּ ֱאֹלֶהיָך לִׁ ֲהבָּ כ(, ואין דבקות -ְוַזְרֶעָך / ְלַאַֽ

ים  יֶכם ַחיִׁ ים ַבְייָּ ֱאֹלהֵּ קִׁ באלוהים אלא דרך שמירת חוקיו ומשפטיו, ככתוב ְוַאֶתם ַהְדבֵּ
ים  י ֶאְתֶכם ֻחקִׁ ַמְדתִׁ ה לִׁ ֻכְלֶכם ַהיֹום )דברים ד ד(.  ומה כתוב מיד אחרי זה? ְראֵּ

ים )שם שם ה(. טִׁ ְשפָּ ּומִׁ



 
 



ובמיוחד בגרועה שבהן, הגורסת —לכן, כל התולה את מצוותיו באמונות טפלות
ידי -שמעשי אלוהים בעולם הנברא תלויים במעשי ברואיו השולטים עליו על

האדם הזה, חייו אינם חיים, כי את —יים או לא לקיים את מצוות תורתובחירתם לק
א  מֵּ ל צָּ ים על סמך הכתוב בספר ישעיה )נה א( הֹוי כָּ ם ַחיִׁ ר ַמיִׁ האלוהים, הנקרא ְבאֵּ

ם, את אלוהיו הוא מוריד לדרגה של בובה מכאנית המתנהגת לפי המשיכות  ְלכּו ַלַמיִׁ
ת עצמו מרשותו של האל החי ועושה את של מחזיקי חוטיה, ובכך הוא מוציא א

ף ַמַעְרֹכת  רֵּ י חֵּ עצמו מתלמידיו של גליָּת הפלישתי, שעליו אמר דויד מלך ישראל כִׁ
ים )שמואל ים ַחיִׁ א יז כו ולו(, וכל מי שבוחר בחיים חייב ללכת בדרך התורה, -ֱאֹלהִׁ

יֶהם )משלי ד כב(—הנקראת חיים ם ְלֹמְצאֵּ ים הֵּ י ַחיִׁ קות באלוהים אל דב—ככתוב כִׁ
י ְנֻאם ֲאֹדנָּי ְייִׁ )יחזקאל לה ו.( ן ַחי ָאנִׁ כֵּ ששמו חי, ככתוב לָּ









פרק כ

 

אהבה שאינה תלויה בדבר

ידי קיום מצוות התורה צריכה להיות אהבה טהורה למושא -האהבה המובעת על
האהבה, כמו שתוארה אהבתם של דוד בן ישי ויונתן בן שאול שחז"ל ראו בה אהבה 

תלויה בדבר ולפיכך אינה בטלה לעולם )כנזכר בפרקי אבות פרק ה משנה שאינה 
וזוהי אהבה זכה הנובעת ישר ממקור ההשתוקקות והגעגוע בתוך הלב האנושי.  —כ(

יש  י אִׁ רמז לאהבה מן הסוג הזה מצא ר' אלעזר בפסוק שבספר תהילים, ַהְללּויָּּה ַאְשרֵּ
ץ ְמֹאד פֵּ יו חָּ ְצֹותָּ א ֶאת ְייָּ ְבמִׁ )תהילים קיב א(, ששם במיוחד משכו את עיניו של ר'  יָּרֵּ

ץ ְמֹאד" והוא הסביר שהאיש הירא את ה', כל חפצו  פֵּ יו חָּ ְצֹותָּ אלעזר המילים "ְבמִׁ
יהיה במצוות התורה עצמן, לא בשכר שהוא מקווה יבוא אליו תמורת זריזותו 

קבל בקיומן.  לפיכך אפשר לומר שכל מצווה שאדם מקיים מתוך תקווה שהוא י
—או שהוא יוכל להשפיע על האלוהים לנהוג את העולם לפי רצונו—שכר מסוים

אינה הגשמתה של אהבה שאינה תלויה בדבר בתחום הפולחן והעבודה, אלא היא 
מקרה של אהבה התלויה בדבר שסופה לא להתקיים אלא להיבטל, כמו שנאמר 

ות שם( ובמקום במשנה: אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה )פרקי אב



 
 

אחר בפרקי אבות נזכרת הערתו של אנטיגנוס איש סוכו, שמקיימי מצוות התורה 
חייבים לקיימן לא כעבדים המשמשים את רבם על מנת לקבל פרס אלא כעבדים 

המשמשים את רבם שלא על מנת לקבל פרס )שם פרק א משנה ג(, וכמובן שלא על 
מנת לקבל שכר, וכן עיקר.



אה חמורה מי שעובד את האלוהים לא על מנת להתקרב אל כסא לפיכך שוגה שגי
יּון -כבודו ולחסות מתחת לכנפי שכינתו על ל ְכנֶָּפיָך ֶיֱחסָּ ם ְבצֵּ פי הכתוב ּוְבנֵּי ָאדָּ

)תהילים לו ח(, אלא כדי לקבל כל דבר שהוא מתיימר לראותו כשכר המגיע לו בעד 
ן המקרא אדם כזה מכונה איש פי דיני תורתו.  בלשו-מאמציו לעבוד את בוראו על

ְצֹוֶתיָך )קיט -שוגה מן המצוות, על מִׁ ים מִׁ ים ַהֹשגִׁ ים ֲארּורִׁ דִׁ פי הכתוב בספר תהילים זֵּ
כי מי שמשרת את אלוהיו על מנת לקבל שכר, —כא(, ואין שגיאה חמורה מזאת

מעשיו לא מרוממים את נפשו ולא מביאים אותו אל אלוהיו והוא עומד לפני קונו 
צדק מלך שלם -לפני חנווני ולא כעבד לפני רבו, והנה כבר הסכימו מלכי כקונה

ָאֶרץ כמסופר בספר בראשית )יד יט  ם וָּ ַמיִׁ ואברהם אבינו שהאלוהים הוא ֹקנֵּה שָּ
וכב(, ולפיכך אסור לנאמני מלך העולם להתגאות לפניו ולהתייחס אליו כקונים 

להודיע לו מה הם רוצים  שקוראים באוזניו של חנווני את רשימת צורכיהם כדי
כי אין ברכות ה' נקנות כלל, אלא ְלָך ֲאֹדנָּי —לקנות ממנו, וזה עיקר גדול בתורה

הּו )תהלים סב יג(. יש ְכַמֲעֹשֵּ ם ְלאִׁ ה ְתַשלֵּ י ַאתָּ ֶסד כִׁ חָּ









פרק כא

 

מילת הלב

 מצוות התורה תפקידן להרחיב את הלב האנושי עד שיהיה די רחב כדי להכיל בחדרי
והחוויה הזאת —חדריו הפנימיים ביותר את הניצוץ הזעיר ביותר של רוח האלוהים

של הכלת אפילו שמץ זעיר של הרוח האלוהית ֶחֶדר ְבֶחֶדר בחדרי הלב האנושי 
י )תהילים קיט לא(.  ומה  נקראת דבקות בה', ככתוב נִׁ ישֵּ ְדֹוֶתיָך ְייָּ ַאל ְתבִׁ י ְבעֵּ ַבְקתִׁ דָּ

י )שם שם לב(, כלומר: דבקות  כך? ֶדֶרְך-כתוב אחר בִׁ יב לִׁ י ַתְרחִׁ ְצֹוֶתיָך ָארּוץ כִׁ מִׁ
ידי ריצה אחר קיום מצוות התורה, כי רק -נפשית ושכלית באלוהים באה לאדם על



 
 

ָאֶרץ.   י הָּ אֹלהֵּ ם וֵּ ַמיִׁ י ַהשָּ הן תרחבנה את לבו עד כדי להכיל בו את נוכחותו של ְייָּ ֱאֹלהֵּ
דושה הזאת של הרחבת תאי הלב האנושי עד כדי אבותינו ניסו לתאר את המגמה הק

מיתיות, ובמסגרת הזאת -הכלת נוכחות ה' לפי מערכות שונות של לשונות שיריות
הם העלו את הרעיון שהרחבת לב האדם היא כעין ניתוח כירורגי המיועד לפתוח את 

הלב באופן פיזי, כאילו כל בעיית האדם הרוצה להכניס את רוח אלוהיו לתוך לבו 
יא שתאיו צרים מדי.  וכן בתקופת התלמוד הוסיף מר בריה דרבינא לתפילותיו את ה

המילים "פתח לבי בתורתך ובמצוותיך תרדוף נפשי", כנזכר בתלמוד הבבלי 
)במסכת ברכות דף יז, עמוד א(, כדי להדגיש שרק בעל לב פתוח יזכה לרדוף אחר 

מצוות התורה.



יחת הלב לרוח העליון בשם מילת הלב, בימי המקרא כינו את המושג הזה של פת
ְרַלת ְלַבְבֶכם )דברים י טז(.  וכי אפשר הוא ממש לפתוח את גופו  ת עָּ ככתוב ּוַמְלֶתם אֵּ

ל ומהזמנת בוראו  ַזֲעַקת דָּ של אדם ולהסיר שם קרום המכסה את לבו ואוטם אותו מִׁ
נוכחות לארח את רוח קודשו בתוך חדריו? אלא מילת הלב פירושה פתיחת הלב ל

ידי רצונו העז של האדם בעל הלב להכיר באלוהיו ולהאמין בו -האלוהים על
והיא ברכה מעם ה', כי לעולם לא —ובקדושת תורתו.  פתיחת לב זו, היא מילתו

מוגן אל -יהיה האדם יכול למצוא די כוח בעצמו להתייחס באופן כה פגיע ובלתי
ש ֹאֶכֶלת, ואפילו משה רבי נו לא היה מסוגל להסתכל ישר אל כבוד ה' שהוא ְכאֵּ

יט ֶאל ַהבִׁ א מֵּ י יָּרֵּ נָּיו כִׁ ר ֹמֶשה פָּ ים )שמות ג ו(.  -תפארת כבודו, ככתוב ַוַיְסתֵּ ֱאֹלהִׁ הָּ
יש משה גם כן הבטיח לעמו שהאלוהים בעצמו יפתח להם את לבבם  אִׁ ברם, ֶזה הָּ

ל ְייָּ ֱאֹלֶהיָך ֶאת לְ  ְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך לאהבה וליראה אותו וזהו שאמר הכתוב ּומָּ בָּ
ל ַנְפְשָך ְלַמַען ַחֶייָך )דברים ל ו( וכן עיקר. ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ ה ֶאת ְייָּ ֱאֹלֶהיָך ְבכָּ ְלַאֲהבָּ







פרק כב

 

קיום התורה לפי שלוש בחינות

למציאות האדם יש שלוש בחינות: בחינת בגדיו החיצוניים, בחינת גופו העשוי 
אך אין יחסה של זאת —מבשר ודם, ובחינת נפשו הפנימית המחייה ומניעה אותו

אל זאת כיחסה של זאת אל זאת.  חתן השש על כלתו, למשל, ומכניסה לחדרו ביום 



 
 

ם אחר, לבו שמח כי הוא חתונתם ורואה אותה בכל יופיה הגלוי לו ולא לשום אד
חושב שבכך עלו הוא ואשתו לדרגה חדשה של אהבה ואחווה.  אבל במצב רוח 

לגמרי אחר נמצא הבעל שאשתו נפטרה מן העולם וגווייתה מוטלת לפניו וכל מה 
שנשאר ממנה בעולם הוא בחינת נשמתה, נפש ללא גוף.  הבעל הזה אינו שמח 

נפש הוא על שאהובתו הסתלקה -ומרשהוסרה ביניהם עוד מחיצה, אלא עצוב 
מעולמו והוא יודע שלא יסתכל בה עוד בעולם הזה אלא רק בדמיונו ובתמונות 

-פי שגופו של אדם הוא קליפה המכסה את בחינתו הפנימית-על-זכרונו.  ואף
אינטימית ביותר, היא נשמתו, אין מכריו שמחים לראותו קיים רק לפי הבחינה 

לא שמחים כשהם מרגישים בנוכחות צילו של ידיד מנוח  הזאת.  ובאמת, הם אפילו
ֶות י ַצְלמָּ כי אין הם מרגישים —הנשאר בעולם כאשר נשמתו כבר נמצאת בַשֲערֵּ

בנוכחותו בעולמם בהיותו קיים רק לפי בחינתו הנפשית, אלא הם מרגישים שהוא 
חסר להם, ונדמה להם שהוא הסתלק מהם ואינו עוד ביניהם כלל.



שה הקדושה קיימת בעולם לפי שלוש בחינות, אבל שלוש בחינות התורה גם תורת מ
אדם, כי כל המתקרב אל פנימיותה של התורה יותר, -אינן כשלוש הבחינות של בן

ושכרו —הוא שמח והוא שש על גורלו הטוב והוא נקרא עבד ה' ואוהבו וידידו
ה  ֹלא בעולם הזה כפול ומכופל ואין הוא פוחד מצרות העולם, ככתוב עָּ ֶליָך רָּ ְתֻאֶנה אֵּ

ֶכיָך )תהילים צא י ל ְדרָּ ְרָך ְבכָּ ְשמָּ ְך לִׁ יו ְיַצֶּוה לָּ י ַמְלָאכָּ ְקַרב ְבָאֳהֶלָך / כִׁ יא(.-ְוֶנַגע ֹלא יִׁ



ים, היא הספר הכתוב דיו  ֱאֹלהִׁ בחינתה היסודית ביותר של תֹוַרת ֹמֶשה, היא תֹוַרת הָּ
ת בחינת התורה הזאת בשם תורה שבכתב, על קלף.  חכמינו זכרונם לברכה כינו א

דהיינו התורה הקיימת בעולם לפי בחינת הכתיבה והלשון, והיא גלויה לכל, ככתוב 
ל )דברים ד מד(, והיא עץ החיים שעליו  אֵּ ְשרָּ ְפנֵּי ְבנֵּי יִׁ ם ֹמֶשה לִׁ ה ֲאֶשר שָּ ְוֹזאת ַהתֹורָּ

ּה )מש ים בָּ יקִׁ יא ַלַמֲחזִׁ ים הִׁ ץ ַחיִׁ לי ג יח(, והיא נקראת מקור החיים על הכתוב אומר עֵּ
ים )משלי יג יד(פי הכתוב תֹוַרת חָּ  ם ְמקֹור ַחיִׁ  כָּ



פנימית מזו היא בחינת המצוות המרומזות ומתוארות בתורה שבכתב, כי לא הרי 
קריאה בתורה כקיום מצוותיה הנמצאות והנכתבות והמתוארות בה, ולא דומה מי 

מי שאוכל שיעור של מצה בזמנו.  זוהי דוגמת שלומד על חיוב אכילת מצה בפסח ל
כל המצוות: לא על האדם הקורא בתורה נאמר שהוא הולך בתורת אלוהיו, ואפילו 



 
 

הוא עושה זאת במסירות והעמקה, אלא על מי שמקיים את מצוות התורה ודורש את 
בוראו באמצעותן וזהו מה שכתוב בספר נחמיה על אלו שחידשו את הברית בימיו, 

ים שהם ב ֱאֹלהִׁ ְתנָּה ְבַיד ֹמֶשה ֶעֶבד הָּ ים ֲאֶשר נִׁ ֱאֹלהִׁ ֶלֶכת ְבתֹוַרת הָּ ה לָּ ְשבּועָּ ה ּובִׁ או ְבָאלָּ
יו  יו ְוֻחקָּ טָּ ְשפָּ ְצֹות ְייָּ ֲאֹדנֵּינּו ּומִׁ ל מִׁ ְשמֹור ְוַלֲעשֹות ֶאת כָּ )י ל(.  ומה כתוב אחרי זה? ְולִׁ

)שם(.



ם ֲאֶשר פנימית מזאת היא בחינת נפש התורה, שהיא ס ודותיה ורזיה הרבים ְכחֹול ַהיָּ
ֹרב, ובלשון המקרא מי שמגיע לדרגה הזאת נקרא אוהב האלוהים, וזהו  ר מֵּ פֵּ סָּ ֹלא יִׁ

ל ְמֹאֶדָך  סוד הפסוק בספר דברים ל ַנְפְשָך ּוְבכָּ ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ ת ְייָּ ֱאֹלֶהיָך ְבכָּ ְוָאַהְבתָּ אֵּ
הגיע לדרגה הזאת הנקראת אהבת ה' צריך )דברים ו ה( הרומז על כך שמי שרוצה ל

לאחוז בתורה לפי כל שלוש בחינותיה.



יא )דברים ל יב(, ועוד  ם הִׁ ַמיִׁ הדבר הזה אינו מעבר לים ואינו בשמים, ככתוב ֹלא ַבשָּ
יא )שם שם יג(, אלא נחלת ישראל היא וכל מי שיכול ללמוד  ם הִׁ ֶבר ַליָּ עֵּ כתוב ְוֹלא מֵּ

יכול גם לאהוב את בוראו לא רק לפי שכלו ולפי  תורה ולקיים את מצוותיה
פעולותיו אלא גם לפי תשוקות לבו.  לפיכך כתוב על מי ששואף בתכלית השאיפה 

לאלוהיו שהוא דומה לצבי פרא השואף לשתות מים קרים ביום חם וזהו שאמר 
ֶליָך אֱ  י ַתֲעֹרג אֵּ ן ַנְפשִׁ ם כֵּ יִׁ י מָּ יקֵּ ל ַתֲעֹרג ַעל ֲאפִׁ ים )תהילים מב ב(.  ומה הכתוב ְכַאיָּ ֹלהִׁ

ים )שם שם -כתוב אחר ֶאה ְפנֵּי ֱאֹלהִׁ רָּ ַתי ָאבֹוא ְואֵּ י מָּ ל חָּ ים ְלאֵּ אֹלהִׁ י לֵּ ְמָאה ַנְפשִׁ כך? צָּ
ג(, ואין ראיית פני האלוהים אלא דבקות בסודות הפנימיים של התורה דרך מיזוג 

רהם וזו היתה דרגת האמונה של אב—דהיינו האמונה והפולחן—השכל והפעולה
אבינו.  אשרי מי שמגיע לדרגה הזאת, שהיא קשירת נפש העובד את האלוהים דרך 

מצוותיו בנפש אלוהיו, היא תורתו, ובלשון המקרא הגעה לדרגה כזאת נקראת 
גאולה, וכל העולה דרגה דרגה אל אלוהיו עתיד להיגאל.

















 
 

פרק כג

 

ְחיּו י וִׁ ְרשּונִׁ דִׁ

כל מצווה מקויימת שאינה מקרבת את העושים אותה לאביהם שבשמים אינה 
ם, כי התכונה המשותפת לכל מצוות  לָּ ר טֹוב ַבֲעמָּ כָּ עבודת הבורא ולעושיה אין ֹשָּ

התורה היא יכולתן לקרב את האדם המקיים אותן אל בוראו דרך קיימו אותן.  
פשו אל אלוהיו, החסרון לפיכך, אם אדם מוצא שמצוותו אין בה הכוח לעלות את נ

הוא בו ולא בה.



ק ֶכם )דברים לב מז( כך: אם הוא רֵּ ק הּוא מִׁ ר רֵּ בָּ י ֹלא דָּ —ר' מנא דרש את הפסוק כִׁ
מכם הוא! למה? שאין אתם יגיעין בתורה )ירושלמי פאה פ"א ה"א ג' ע"א(.  כך 

הסביר ר' מנא לשומעיו שאם אדם מוצא אחת ממצוות התורה ריקה ממשמעות 
כוח רוחני לקרב אותו אל אלוהיו, הדופי הוא בוודאי בו ולא בה, משום שהוא  ודלת

ולכן —לא עסק די ברקע המחשבתי של המצווה ולא ירד מספיק לעומק משמעותה
הוא מצא אותה חסרת משמעות וריקה מרוחניות.



וכך הם חיי הדת בזמן הזה.  מי שבונה סוכה לשבת בה בחג הסוכות ומגיע דרך 
לכך שהוא מאמין שאלוהיו היה מנהיג העם בתקופת המקרא והביא את  מצוותו רק

עם סגולתו לארץ ישראל אחרי ארבעים שנות נדודים במדבר, אבל אינו מגיע 
ומגן עליו בכל אשר ילך במשך כל שנות —לאמונה בה' ככוח הקיים בקרבו שלו

צילו מכל חייו ומאכיל אותו בהיותו רעב ומשקה אותו בהיותו צמא ושומר עליו ומ
הסכנות המתרגשות לבוא כמו ששלח אז את המלאך אשר שמו בקרבו לנהל את 

ְרָך -העם במדבר, ככתוב בספר שמות )כג כ ְשמָּ ֶניָך לִׁ ְך ְלפָּ ַח ַמְלאָּ י ֹשלֵּ נֵּה ָאֹנכִׁ כא( הִׁ
נָּיו ּוְשַמע ְבקֹ  פָּ ֶמר מִׁ שָּ י / הִׁ ֹנתִׁ קֹום ֲאֶשר ֲהכִׁ יֲאָך ֶאל ַהמָּ ֶרְך ְוַלֲהבִׁ י ֹלא ַבדָּ ר בֹו כִׁ לֹו ַאל ַתמֵּ

ְרבוֹ  י ְבקִׁ י ְשמִׁ ְשֲעֶכם כִׁ א ְלפִׁ שָּ האדם הזה ציית למצווה ממצוות ה' אבל לא קיים —יִׁ
אותה לכל עומקה ולפי כוחה להעלות את נפשו השמיימה.



ְחיּו )ה ד(, כלומר: עליך לדרוש את  י וִׁ ְרשּונִׁ כעין זה לימד הנביא עמוס באמרו דִׁ
ֶתר ֶעְליֹון ואהב אותו בתכלית -סתם על האלוהים לא ידי ציות למצוותיו, אלא שב ְבסֵּ

האהבה האפשרית וככה תעבד את אלוהיך וככה תשמור על מצוותיו. והנביא אמר 



 
 

ְחיּו, ולא דרשוני והעלו את נפשותיכם עלי, כי מי שמצליח לדבוק נפשית  י וִׁ ְרשּונִׁ דִׁ
ַחְרתָּ בַ  ה ְוַזְרֶעָך )דברים ל יט(.  ומה באלוהיו נקרא חי, ככתוב ּובָּ ְחֶיה ַאתָּ ים ְלַמַען תִׁ ַחיִׁ

ה בֹו )שם שם כ(-כתוב אחר ְבקָּ ְשֹמַע ְבֹקלֹו ּוְלדָּ ה ֶאת ְייָּ ֱאֹלֶהיָך לִׁ זהו סוד —כך? ְלַאֲהבָּ
ֶזַבח טֹוב )שמואל נֵּה ְשֹמַע מִׁ א טו כב(, ואין שמע אלא לשון אהבה, ככתוב: ְשַמע -הִׁ

ל ְייָּ  אֵּ רָּ ֹשְ ת ְייָּ ֱאֹלֶהיָך  יִׁ ד )דברים ו ד(.  ומה כתוב אחרי זה? ְוָאַהְבתָּ אֵּ ינּו ְייָּ ֶאחָּ ֱאֹלהֵּ
)שם שם ה(.









פרק כד

 

לעבור את הגבול לתוך מחנה הקודש

עבודת אלוהים שאינה מביאה לידי אהבת ה' אין שמה עבודה, ואין אהבה בלי 
י לְ  אתִׁ ה )שיר שהייה ממושכת ברשות האוהב, וזהו שאמר הכתוב בָּ י ַכלָּ י ֲאֹחתִׁ ַגנִׁ

—השירים ה א(, כלומר: האלוהים בא לתוך גנו ואהובתו מוזמנת לגור יחד אתו שם
אֹות ְשמֹו )ישעיה נד  ְך ְייָּ ְצבָּ יִׁ ְך ֹעֹשַ י ֹבֲעַליִׁ ואהובתו של האלוהים היא ישראל, ככתוב כִׁ

יְך תִׁ ַרֹשְ ם ְואֵּ י ְלעֹולָּ יְך לִׁ תִׁ ַרֹשְ ט ּוְבֶחֶסד  ה(. ובמקום אחר כתוב ְואֵּ ְשפָּ י ְבֶצֶדק ּוְבמִׁ לִׁ
י ֶבֱאמּונָּה ְויַָּדַעְת ֶאת ְייָּ )הושע ב כא יְך לִׁ תִׁ ַרֹשְ ים / ְואֵּ כב(, ואין ידיעה אלא -ּוְבַרֲחמִׁ

ֶלד ֶאת ֲחנֹוְך )בראשית ד יז(.  כוונת הכתוב  ְשתֹו ַוַתַהר ַותֵּ ן ֶאת אִׁ ַדע ַקיִׁ אהבה, ככתוב ַויֵּ
תו ואהובתו של האלוהים, כלומר שכל תפקידו של ַעם לומר שישראל היא ארוס

ידי קיום מצוותיו ולעשות מן היחס -ישראל בעולם הוא לשרת את האלוהים על
עות ולא לתת ליחס הזה להידרדר —הקיים ביניהם יחס של אהבה ואחווה ושלום ורֵּ

א עד שיהיה יותר כמו היחס בין יוצר כדים וכדיו, אלא הוא צריך להיות יחס חי מל
ֶגש )נה טו(. ְך ְברָּ ים ְנַהלֵּ ית ֱאֹלהִׁ רגש והתלהבות, ככתוב בספר תהילים ְבבֵּ



על רקע זה, דורשות הרבה ממצוות התורה שעובד האלוהים יַלמד את עצמו לחלק 
ים ואיך —את העולם לשתי רשויות כדי לתרגל את עצמו איך לגור בַמֲחנֵּה ֱאֹלהִׁ

ה הקודש ושם לגור כל ימי חייו.  בלשון להשתדל תמיד לעבור את הגבול לתוך מחנ
המקרא החוויה הזאת נקראת התגוררות באוהל האלוהים והשתכנות בהר קודשו 

ְדֶשָך )תהילים טו א(.   ְשֹכן ְבַהר קָּ י יִׁ י יָּגּור ְבָאֳהֶלָך מִׁ וזהו ששאל המשורר העתיק ְייָּ מִׁ



 
 

ר אֱ  ל ֶצֶדק ְוֹדבֵּ ים ּוֹפעֵּ מִׁ ְך תָּ בֹו )שם שם ב(ותשובתו גם נתן: הֹולֵּ ְלבָּ וזהו מה —ֶמת בִׁ
ם ְייָּ ֱאֹלֶהיָך )דברים יח יג(, כלומר: עליך  ְהֶיה עִׁ ים תִׁ מִׁ שהתורה מַצווה לירא ה', תָּ

לקיים את כל מצוות התורה בתמימות ובענוותנות, ושכרך יהיה שתזכה לגור באוהל 
ה', הוא הר קודשו, היא ירושלים.



ים, היא מצווה עקרונית באמונת ישראל המצווה הזאת, להיות תמים עם האלוה
שראוי לכל בן ברית לדבוק בה ולשומרה.  כך, למשל, נעשה ציון הגבולות אימון 

רוחני חיוני בעיני המחוקק המקראי, כי כך לומד האדם איך לחלק את העולם 
ים )דבר ַחְרתָּ ַבַחיִׁ ים לחלקיו ולרשויותיו, וזהו מעין תירגול לבחירה בחיים, ככתוב ּובָּ

ל יט(, ואין בחירה בחיים אלא סימן להחלטת האדם לשהות בתוך מחנה האלוהים, 
ים )תהילים לו י(. ְמָך ְמקֹור ַחיִׁ י עִׁ ככתוב כִׁ



החוויה הזאת של שהייה ברשות האלוהים והתגוררות בהר קודשו גם כינו אותה 
ְלָך ה ְבָאהָּ ים ֶאֱחֶסה  בשם חסּות בסתר כנפי השכינה, ככתוב בספר תהילים ָאגּורָּ מִׁ עֹולָּ

ה )סא ה(.  ועוד היא נקראת גם ישיבה בבית האלוהים על ֶתר ְכנֶָּפיָך ֶסלָּ פי הכתוב -ְבסֵּ
ים )שם כג ו( ית ְייָּ ְלֹאֶרְך יָּמִׁ י ְבבֵּ ובית האלוהים בזמן הזה שבית המקדש אינו —ְוַשְבתִׁ

טֹו שהאדם תמיד יכול לנוס שמה מפני צרות העול ְקלָּ יר מִׁ ם ומפני קיים, הוא עִׁ
רשעיו, היא החדר הפנימי ביותר של הלב האנושי אשר בו יפגשו האדם הנברא עם 

אלוהיו בוראו. אבל צריך אתה לדעת שאין יכולתו של אדם לנוס שמה תלויה לא 
בקיום בית המקדש ולא בהיותו בירושלים של מטה, אלא היא תלויה לגמרי בזכותו 

שבו הוא נמצא ברגע שהכיר  ב אבינו למקוםוזהו סוד קריאת יעק—ישיתהא
ים ְוֶזה ַשַער  ית ֱאֹלהִׁ ם בֵּ י אִׁ ין ֶזה כִׁ בנוכחותו של האלוהים בסביבתו האישית: "אֵּ

ם )בראשית כח יז(", והוא לא היה אז לא במקדש ולא בירושלים. יִׁ מָּ ַהשָּ















 



 
 

פרק כה

 

עיקר רעיון הקדושה

ואפילו בין שתי —םכל המקיים מצווה אחת מן התורה ומתוך כך ֹשם גבול ביקו
ים לבין רשות הקליפות מִׁ ל ֹעלָּ —רשויות סתם, ועל אחת כמה וכמה בין ַמְלכּות כָּ

ר  הָּ ל ֶאת הָּ מביא קדושה לעולם, כי אין קדושה אלא לשון הבדלה ופירוד, ככתוב ַהְגבֵּ
ַדְשתֹו )שמות יט כג(. ְוקִׁ



ו, גם מבחינת עיקר רעיון הקדושה הוא שהדבר הקדוש יהיה נפרד לגמרי מסביבת
ר ממנה  מידותיו ותכונותיו וגם מבחינת מצבו הגשמי או המטאפיסי, עד שהוא אחֵּ
לחלוטין וצד דומה ביניהם או שאינו קיים כלל או שהוא קיים רק במקצת.  לפיכך, 

ים -מי שאינו מסיג את גבול רעהו על אֹשנִׁ ְבלּו רִׁ ֲעָך ֲאֶשר גָּ יג ְגבּול רֵּ פי הכתוב ֹלא ַתסִׁ
יט יד(, ומי ששם גבול לא יעבור בין השבת לבין ימי החול בזוכרו אותה על  )דברים

פי הברייתא שנשתמרה במסכת פסחים )דף קו, עמוד -על—היין בכניסתה ובצאתה
א( המורה לנו איך פירשו חכמינו את מצוות זכירת השבת: תנו רבנן, זכור את יום 

ם וכן מי שא—השבת לקדשו )שמות כ ח(: זוכרהו על היין ְלַאיִׁ ינו זורע את שדהו כִׁ
ם ַשַעְטנֵּז על גופו, ומי שאינו חורש את שדהו ְבשֹור ּוַבֲחֹמר  ְלַאיִׁ ואינו מעלה ֶבֶגד כִׁ

ו, ומי שאינו אוכל בשר וחלב בבת אחת, וכן מי שבהתנהגותו מבדיל בין ישראל  ַיְחדָּ
מם, כי כל העושים כן מקדשים את עול—לעמים ובין שבת לחול ובין אור לחושך

ם  יִׁ מָּ ם לָּ ין ַמיִׁ יל בֵּ י ַמְבדִׁ יהִׁ ם וִׁ יִׁ יַע ְבתֹוְך ַהמָּ קִׁ הם מחקים את אלוהיהם הקדוש שֹשם רָּ
וחיקוי האלוהים הוא הערצתו.



המאמץ הזה להבדיל בין רשויות היקום הוא תיקון העולם במלכות שדי, ועיקר 
ל, הוא  הרעיון הוא פשוט: איש מישראל המקדש את עולמו מייסד את ַמֲחנֵּה אֵּ רָּ ֹשְ יִׁ

ים ֶזה, ובו הוא גר יחד עם אלוהיו במלכות פרטית של אהבה הדדית  ַמֲחנֵּה ֱאֹלהִׁ
נעלה.  ובכן, התגוררות יחד עם האלוהים בממלכה פרטית נקראת אהבת האלוהים, 

ת ְייָּ ֱאֹלֶהיָך )דברים יא א(.  ומה כתוב  וזה מה שציוותה התורה באומרה ְוָאַהְבתָּ אֵּ
ים )שם(.  לפיכך, כל אחרי זה? ְושָּ  מִׁ ל ַהיָּ יו כָּ ְצֹותָּ יו ּומִׁ טָּ ְשפָּ יו ּומִׁ ְשַמְרתֹו ְוֻחֹקתָּ ַמְרתָּ מִׁ

השומר את המצוות הוא כעין מייסדה של עיר מוקפת חומה שבין חומותיה נמצאים 
מלך ומשרתיו, ומחוצה לחומות נמצאים כל מי שאין לבם חפץ באלוהיהם ואינם 



 
 

ינּו רוצים לגור יחד עם אדונ אִׁ ן רָּ ַמְענּו כֵּ יהם בעיר ה' צבאות, וזהו שנאמר ַכֲאֶשר שָּ
אֹות )תהילים מח ט(, כלומר: שמענו שקיימת בעולם עיר ה' צבאות, אבל  יר ְייָּ ְצבָּ ְבעִׁ

ועכשיו ראינו אותה ואנחנו מאמינים בקיומה.  ומה כתוב אחרי —לא ראינו אותה
ים ַחְסֶדָך ְבֶקֶר  ינּו ֱאֹלהִׁ מִׁ ֶלָך )שם שם י(, כלומר: מתוך כך ששירתנו את ה' זה? דִׁ יכָּ ב הֵּ

ידי קיום מצוותיו, זכינו להיכנס לעיר האלוהים ואף -עלופי חיקוי מידותיו -על
וכך נושענו.—להתגורר בה, ולא סתם לראותה בעינינו





פרק כו

 

האלוהים הוא לב השמים

פינה במנגנון האדיר של מצוות התורה היא המצווה לאהוב את ה' בכל הכוח -אבן
ל ַנְפְשָך  ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ ת ְייָּ ֱאֹלֶהיָך ְבכָּ הפנימי האפשרי, וזהו שאמר הכתוב ְוָאַהְבתָּ אֵּ

ל ְמֹאֶדָך )דברים ו ה( והאהבה הנעלה הזאת, מתבטאת היא בציות למצוות  ּוְבכָּ
ת ְייָּ ֱאֹלֶהיָך )דברים יא א(.  ומה כתוב אחרי  התורה, ככתוב במקום אחר: ְוָאַהְבתָּ אֵּ

ים )שם(, וזהו עיקר גדול  מִׁ ל ַהיָּ יו כָּ ְצֹותָּ יו ּומִׁ טָּ ְשפָּ יו ּומִׁ ְשַמְרתֹו ְוֻחֹקתָּ ַמְרתָּ מִׁ זה? ְושָּ
בתורת העבודה האלוהית בישראל.



ך לצוות ללבו לאהוב, אבל יש בעניין הזה קושי גדול, כי אין בעולם מי שיודע אי
ֹכל ְוָאנֻש הּוא )ירמיה יז ט(, ובשיר השירים כתוב  ב מִׁ ֹקב ַהלֵּ הוא שאמר הכתוב עָּ

ם ְתעֹוְררּו ֶאת  ירּו ְואִׁ עִׁ ם תָּ ֶדה אִׁ אֹות אֹו ְבַאְילֹות ַהשָּ ְצבָּ ַלם בִׁ י ֶאְתֶכם ְבנֹות ְירּושָּ ְשַבְעתִׁ הִׁ
ץ )ב ז וג ה,  ה ַעד ֶשֶתְחפָּ ַאֲהבָּ וקרוב לזה בח ד(, כלומר: אין לצוות לאהבה לצמוח הָּ

בלבו של מישהו מסוים ברגע מסוים, אלא חייב האדם לחכות עד שהיא תצמח 
מעצמה.  ואם תאמר שהאלוהים אינו גוזר גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה, 

ואפילו את —ושלפיכך אין התורה יכולה לצוות ללב האנושי העקוב מכל לאהוב
כמו שכתוב בספר —ים, יש לומר שהאלוהים הוא לב השמים ומרכז היקוםהאלוה

ם )ד יא( ואין לב השמים אלא כינוי לאלוהים,  ַמיִׁ ב ַהשָּ ש ַעד לֵּ אֵּ ר בָּ ר ֹבעֵּ הָּ דברים ְוהָּ
ר )שמות יט כ(, כלומר: האלוהים, שהוא לב  הָּ יַני ֶאל ֹראש הָּ ֶרד ְייָּ ַעל ַהר סִׁ ככתוב ַויֵּ

ולפיכך טבעי הוא שלב —יני וההר בער באש עד למקום קודשוהשמים, ירד על הר ס
אל לב יימשך, כך שלב האדם יביא אותו אל האלוהים שהוא לב השמים ולב היקום.  
וכן מרומז במקרא שהאלוהים שוכן בלב בריאתו, כי הוא תכלית הגובה, ככתוב ֲהֹלא 



 
 

ם )איוב כב יב(, והוא תכלית העומק,  יִׁ מָּ ככתוב כי ה' הוא ְמַגֶלה ֲעֻמקֹות ֱאלֹוַּה ֹגַבּה שָּ
ב ֶאת  ַמֲערָּ יְראּו מִׁ י חֶשְך )שם יב כב(, הוא תכלית המערביּות והמזרחיּות, ככתוב ְויִׁ נִׁ מִׁ
ְזַרח ֶשֶמש ֶאת ְכבֹודֹו )ישעיה נט יט(, הוא תכלית הדרומיּות, ככתוב ֱאלֹוַּה  מִׁ ם ְייָּ ּומִׁ שֵּ

ן יָּבֹוא )חבקוק ג ג(, ותכלית ימָּ תֵּ פֹון  מִׁ צָּ יא מִׁ בִׁ י מֵּ ה ָאֹנכִׁ עָּ י רָּ הצפוניּות, ככתוב כִׁ
ב )תהילים מד כב(, כי מי יודע  ַע ַתֲעֻלמֹות לֵּ י הּוא ֹידֵּ )ירמיה ד ו(.  וזהו סוד כִׁ

תעלומות לב האדם יותר ממי שהוא לב העולם? וכן הוא בדברי שלמה המלך, 
אִׁ  יתָּ ְונַָּתתָּ לָּ ֹשִׁ ַלְחתָּ ְועָּ י שאמר אל האלוהים: ְוסָּ בֹו כִׁ ַדע ֶאת ְלבָּ יו ֲאֶשר תֵּ כָּ ל ְדרָּ יש ְככָּ

ם )מלכים ָאדָּ ל ְבנֵּי הָּ ה יַָּדְעתָּ ְלַבְדָך ֶאת ְלַבב כָּ א ח לט(, ועיקר דבריו היה שיבוא -ַאתָּ
ים —שהוא לב היקום—האלוהים רִׁ יּו ַהְדבָּ ויסתכל לתוך לב האדם.  וזהו סוד ְוהָּ

י ְמַצְּוָך הַ  ֶלה ֲאֶשר ָאֹנכִׁ אֵּ ֶבָך )דברים ו ו(: לבך אינו כתוב, אלא לבבך, הָּ יֹום ַעל ְלבָּ
ה' אלוהי ישראל.—דהיינו לב האדם, שהוא מקביל ללב אחר, הוא לב היקום









פרק כז

 

עיר באמצע היקום

יש בתורה סוג מסוים של מצוות המאפשרות למקיימיהן לאהוב את האלוהים, כי 
ז הקדוש של היקום וכלב המהות אהבת האלוהים פירושה אמונה שלמה בו כמרכ

ותכלית האיזון והאמצעיות אשר בו, בדיוק כמו שהאהבה הקיימת בעולם בין שני 
מאהבים בני תמותה, הגדרתה היא אמונה מוחלטת של אוהב אחד שהאחר הוא 

מרכז עולמו או עולמה ולב המציאות אשר בה הוא חי או היא חיה.



למקיימיהן לאהוב את האלוהים, ויש יש הרבה מצוות מן הסוג הזה המאפשרות 
ביניהם הרבה מצוות שיוצאות מרעיון קדושת ירושלים, כי במרכזה של ירושלים 

השתייה, שהיתה נקודת זינוק לבריאת העולם כולו, כמו שאמר -העתיקה נמצאה אבן
ר' יוסי בר חלפתא כשנשאל למה נקראת אבן השתייה בשם סתום זה, והוא ענה 

-ממנה הושתת העולם )ויקרא רבה פרק כ סימן ד(.  ומה אבןשהיא נקראת כך כי 
השתייה היא אמצע היקום ומקום התחלת התפזרות הישות, כך אף ירושלים נמצאת 

ם  ה ְוַעד עֹולָּ ַעתָּ יב ְלַעמֹו מֵּ בִׁ ּה ַוייָּ סָּ יב לָּ בִׁ ים סָּ רִׁ ם הָּ ַליִׁ באמצע היקום וזהו סוד ְירּושָּ



 
 

מצוותיו מוסיף על קדושת ירושלים, )תהילים קכה ב(.  לכן, כל מי שבאמצעות 
ובלשון המקרא הערצת —שהיא לב העולם, מתקרב אל האלוהים, שהוא לב הישות

ידי קיום מצוותיו נקראת אהבת האלוהים, וכך כתוב במקרא -ה' ְכלב העולם על
ל ַנְפְשֶכם )דברים יג ד(. ל ְלַבְבֶכם ּוְבכָּ יֶכם ְבכָּ ים ֶאת ְייָּ ֱאֹלהֵּ ְשֶכם ֹאֲהבִׁ ומה כתוב   ֲהיִׁ

עּו -אחר ְשמָּ ְשֹמרּו ּוְבֹקלֹו תִׁ יו תִׁ ְצֹותָּ אּו ְוֶאת מִׁ ירָּ כּו ְוֹאתֹו תִׁ לֵּ יֶכם תֵּ י ְייָּ ֱאֹלהֵּ כך? ַאֲחרֵּ
קּון )שם שם ה(. ְדבָּ ְוֹאתֹו ַתֲעֹבדּו ּובֹו תִׁ



ובכן, מי שמקיים את המצווה של אהבת האלוהים צריך להשתדל להכירו דרך 
יר ַהֹקֶדש, השוכנת מצוותיו, ובמיוחד דרך המצ וות הקשורות בקדושת ירושלים עִׁ

במרכז ההוויה ובאמצע המציאות כלב העולם וכאישון עין המציאות הקיימת מחוץ 
ר: אין למסגרות זמן ומקום.  וזהו עיקרו של מדרש אחר של ר' יוסי בר חלפתא, שאמ

לו, עד שבא הקב"ה ופירש  הליואם עולמו טפלעולמו  הליאנו יודעין אם הקב"ה טפ
י )שמות לג כא( תִׁ קֹום אִׁ נֵּה מָּ ין העולם מקומו; הווי עולמו שהוא מקום עולמו וא—הִׁ

לו ואין הוא טפל לעולמו )מדרש תהילים פרק צ סימן י(.  לכן דורשת התורה  הליטפ
ֶאה נָּה יֵּרָּ ים ַבשָּ מִׁ ֹלש ְפעָּ ל  לעלות ברגל לירושלים שלוש פעמים בשנה, ככתוב שָּ כָּ

ָאֹדן ְייָּ )שמות כג יז ולד כג וכעין זה בדברים טז טז(.  וכי צריך אדם  ְזכּוְרָך ֶאת ְפנֵּי הָּ
מישראל להיות מצווה לבוא לבית אלוהיו? אלא התורה רומזת בכך שמי שמחפש 
את אלוהיו כמרכז המציאות ולב הישות חייב לעלות לירושלים ולהשתדל להוסיף 

על קדושתה.







פרק כח

 

אהבה ויראה

מי שמקיים מצווה מבין מצוות התורה מתוך התקווה שכך הוא יאלץ את האלוהים 
א ְבָך  צֵּ מָּ לעשות את רצונו נקרא קוסם קסמים ומכשף, ועליו הכתוב אומר ֹלא יִׁ

ֶבר ְוֹשאֵּ  ר חָּ ף / ְוֹחבֵּ ש ּוְמַכשֵּ ים ְמעֹונֵּן ּוְמַנחֵּ מִׁ ם ְקסָּ ש ֹקסֵּ אֵּ תֹו בָּ יר ְבנֹו ּובִׁ ל אֹוב ַמֲעבִׁ
ֶלה )דברים יח י ה אֵּ ל ֹעֹשֵּ י תֹוֲעַבת ְייָּ כָּ ים / כִׁ תִׁ ש ֶאל ַהמֵּ י ְוֹדרֵּ ְדֹענִׁ יב(.  ומה כתוב -ְויִׁ

ם ְייָּ ֱאֹלֶהיָך )שם שם יג(, כלומר: רק מי שמתייחס אל  ְהֶיה עִׁ ים תִׁ מִׁ אחרי זה? תָּ
ו מתוך האלוהים מתוך שכל תמים ויושר וענוותנות נפשית נקרא עבד ה' העובד אות



 
 

ים  מִׁ ַני ֶוְהיֵּה תָּ ְך ְלפָּ ְתַהלֵּ ל ַשַדי הִׁ י אֵּ עבודה תמימה, כמו שה' אמר לאברהם אבינו: ֲאנִׁ
יֶנָך )שם שם ב(, כלומר: בעבור  י ּובֵּ ינִׁ י בֵּ יתִׁ )בראשית יז א(.  ואחרי זה כתוב ְוֶאְתנָּה ְברִׁ

ש תמימותך אני נותן לך את בריתי בדור הזה, כי בריתי לעולם לא תקוים בד קֵּ ֹור עִׁ
ב ּוְרצֹונֹו  י לֵּ ְקשֵּ ּוְפַתְלֹתל, אלא רק בדורם של תמימים, וזהו שאמר הכתוב תֹוֲעַבת ְייָּ עִׁ
ים ְבתֹוַרת ְייָּ )תהילים  ֶרְך ַהֹהְלכִׁ י דָּ ימֵּ י ְתמִׁ ֶרְך )משלי יא כ(.  ועוד כתוב ַאְשרֵּ י דָּ ימֵּ ְתמִׁ

יו  ֹדתָּ י עֵּ י ֹנְצרֵּ ְדְרשּוהּו )שם שם ב(, כלומר: קיט א(, ופירושו בצידו: ַאְשרֵּ ב יִׁ ל לֵּ ְבכָּ
ידי מי שהוא תמים באמונותיו -אין הליכה בתורת ה' ואין נצירת עדותיו אלא על

ְדַבר ֶשֶקר -ודעותיו ועל ידי מי שמתרחק מכל דבר שקר, כמו שהתורה מצווה: מִׁ
י ְייָּ )ת ל ַעְבדֵּ ֲרכּו ֶאת ְייָּ כָּ ק )שמות כג ו(, וזהו סוד בָּ ְרחָּ הילים קלד א(, כי בני ברית תִׁ

ה  י ַאיֵּ ים ָאנִׁ ם ֲאדֹונִׁ ה' נקראים עבדים וה' אלוהי ישראל נקרא אדונם, ככתוב: ְואִׁ
י )מלאכי א ו(, ומי שמע שעבד יכריח את רבו לעשות כך וכך תמורת צייתנותו  אִׁ מֹורָּ

לצוויו ונאמנותו לתנאי עבודתו בביתו?



יראה, כי הספקת צרכיו תלויה בכך עבד נאמן צריך לשרת את רבו מתוך אהבה ו
ְשתּו  ַדי יִׁ נֵּה ֲעבָּ בּו הִׁ ְרעָּ לּו ְוַאֶתם תִׁ ַדי ֹיאכֵּ נֵּה ֲעבָּ שאדוניו ירצה בטובתו.  וזהו סוד הִׁ

ְצֲעקּו  ב ְוַאֶתם תִׁ טּוב לֵּ ַדי יָֹּרנּו מִׁ נֵּה ֲעבָּ בשּו / הִׁ חּו ְוַאֶתם תֵּ מָּ ֹשְ ַדי יִׁ נֵּה ֲעבָּ אּו הִׁ ְצמָּ ְוַאֶתם תִׁ
כְ  ילּו )ישעיה סה יגמִׁ ֶבר רּוַח ְתיֵּלִׁ שֵּ ב ּומִׁ ב לֵּ יד(, כלומר: רק עבדי האלוהים -אֵּ

הנאמנים יזכו ליהנות מטובתו ומברכותיו, כי הם הם שימצאו חן בעיניו.



מותנה -ודע שהרבה בני ברית מקיימים את מצוות התורה לא מתוך רצונם הבלתי
שבאמצעות עבודתם ובגלל זה  לעשות את רצון אדונם, אלא מפני שהם מאמינים

שהם מקיימים את מצוות התורה בדיקדוק ובקפדנות, הם יאלצו את האלוהים 
לעשות את רצונם.  ואמר רבן גמליאל בנו של ר' יהודה הנשיא, עשה רצונו כרצונך 

כדי שיעשה רצונך כרצונו )משנה אבות פרק ב משנה ד(, כלומר: מי שמבטל את 
ולא מי שמאמין שמגיע —זכה שהאלוהים יעשה את רצונורצונו מפני רצון אלוהיו י

לו שהאלוהים ימלא את משאלותיו כשכר על כך שהוא מקיים את מצוות התורה.













 
 

פרק כט

 

אנושית של הרף עין-ברגע אהבה על

יש מצוות בין מצוות התורה ששכרן נכתב בצידן בלשון "למען".  כתוב בעשרת 
ד ֶאת ָא ֶמָך )שמות כ יב ודברים ה טז(, ומיד אחרהדיברות שבתורה: ַכבֵּ יָך ְוֶאת אִׁ -בִׁ

ְך )שם ושם(.  כתוב  ן לָּ ה ֲאֶשר ְייָּ ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ מָּ ֲאדָּ כּון יֶָּמיָך ַעל הָּ כך כתוב ְלַמַען ַיֲארִׁ
ָאֶרץ  ץ אֹו ַעל הָּ ל עֵּ ֶניָך ַבֶדֶרְך ְבכָּ פֹור ְלפָּ א ַקן צִׁ רֵּ קָּ י יִׁ בפרשת כי תצא שבספר דברים: כִׁ

ים ֶאפְ  נִׁ ם ַעל ַהבָּ אֵּ ַקח הָּ ים ֹלא תִׁ יצִׁ ים אֹו ַעל ַהבֵּ ֶאְפֹרחִׁ ם ֹרֶבֶצת ַעל הָּ אֵּ ים ְוהָּ יצִׁ ים אֹו בֵּ ֹרחִׁ
ְך )דברים כב ו / ַקח לָּ ים תִׁ נִׁ ם ְוֶאת ַהבָּ אֵּ ַח ְתַשַלח ֶאת הָּ ז(.  ומה כתוב אחר כך? -ַשלֵּ

ים )שם שם ז(. ְך ְוַהֲאַרְכתָּ יָּמִׁ יַטב לָּ ְלַמַען יִׁ



המילים "למען תאריכו ימים" אינן באות להבטיח פרס של חיים ארוכים מאד ובכן, 
לשומרי מצוות התורה האלה, אלא להזכיר שהארכת ימים על האדמה היא בידי 

ולהורות שמי שמתנהג —האלוהים, הדן את עולמו בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים
ם ושמירתו בכבוד ובמורא כלפי אמו ואביו ומאריך את ימיהם מתוך דאגתו לה

אם ומאריך את ימיה בכך שאינו מצער אותה -אותם, ואפילו אדם שחס על ציפור
האיש הזה אין ספק שהאלוהים יתנהג —בקחתו את בניה או ביציה מקנּה לעיניה

י  נִׁ אליו בחסד ויאריך לו את ימיו, מידה כנגד מידה.  וזהו שאמר המשורר ְכַחְסְדָך ַחיֵּ
יָך דּות פִׁ ה עֵּ  )תהילים קיט פח(.ְוֶאְשְמרָּ



מי ששומר את מצוות האלוהים מתוך ההנחה שיקבל על זה שכר ואולי אפילו יוכל 
לאלץ את ה' לברך אותו בברכות מסוימות שהוא רוצה בהן במיוחד, על האיש הזה 
ל  ֶכל טֹוב ְלכָּ ְרַאת ְייָּ ֹשֵּ ה יִׁ ְכמָּ ית חָּ אשִׁ כבר הביע רבא את דעתו במדרשו על הפסוק רֵּ

יֶהם  לעושים לשמה, ולא —)תהילים קיא י(: לעושים לא נאמר, אלא לעושיהםֹעֹשֵּ
וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא )מסכת ברכות דף —לעושים שלא לשמה

יז, עמוד א(, כלומר: מי שמקיים מצוות מפני שהוא מאמין שיקבל שכר כלשהו 
והיו מלבד החוויה של התקדמות בדרך אל מעון קודשו והכללת נפשו בנפש אל

האיש הזה אינו מתקרב אל —אנושית וקוסמית של הרף עין-ברגע אהבה על
ידי פעולותיו נקרא -האלוהים אלא מתרחק ממנו.  וכל המתרחק מן האלוהים על

ים. עִׁ ְרשָּ חֹוק ְייָּ מֵּ רשע, ורָּ



 
 



אֵּ  רָּ ֹשְ ְך ֶאת ַעְמָך ֶאת יִׁ רֵּ ם ּובָּ ַמיִׁ ן ַהשָּ ְדְשָך מִׁ ְמעֹון קָּ ה מִׁ יפָּ ל )דברים כו טו(.  זהו סוד ַהְשקִׁ
ֶלה ְוֶאת  אֵּ ים הָּ ואיזו פרשה מוקשת אליו? ַהיֹום ַהֶזה ְייָּ ֱאֹלֶהיָך ְמַצְּוָך ַלֲעֹשֹות ֶאת ַהֻחקִׁ

ל ַנְפֶשָך )שם שם טז(, ואין ברכה  ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ ם ְבכָּ יתָּ אֹותָּ ֹשִׁ ַמְרתָּ ְועָּ ים ְושָּ טִׁ ְשפָּ ַהמִׁ
שון המקרא התקרבות נפשו של האדם אל אלא התקרבות נפשית אל האלוהים ובל

ה )זכריה ח יג(.—ה' נקראת ישועתו כָּ יֶתם ְברָּ ְהיִׁ יַע ֶאְתֶכם וִׁ ן אֹושִׁ וכך הכתוב אומר, כֵּ











פרק ל

 

הגשר נבנה משני צדדיו

י -רעיונות היסוד שעליהם מונח כל המנגנון האדיר והמסובך של מצוות ְייָּ ֱאֹלהֵּ
ים שניים הם:  יִׁ ְברִׁ עִׁ שהרשות ניתנה לכל בן ברית להגיע אל ריכוז הקדושה הָּ

ידי מאמץ לקדש את חייו ואת -על—הוא שכינת האלוהים בעולם הנברא—ביקום
סביבתו, ושכל מצווה שמקדשת את העולם ועושה אותו מקום ֹקֶדש ַלייָּ מהווה גשר 

בין עולמם של השואפים לקדושה ובין בוראם הקדוש.  בגשר הזה יכול האדם 
הּו לעבו יָּ לִׁ י אֵּ ה ְייָּ ֱאֹלהֵּ ְדשֹו ואין הוא צריך לשאול עוד ַאיֵּ יַכל קָּ ר ממקומו אל הֵּ

)מלכים ב ב יד(, כי הוא יודע שאין אתר פנוי ממנו, בו בזמן שהוא מרוכז בְמעֹון 
ְדשֹו הקיים ולא קיים במקום שאינו מקום כלל.  המאמץ הזה, לקדש את החיים  קָּ

-מקום-בכל-ם אשר שם יימצא האלוהים הקייםמקו-לא-ולעשותם גשר אל מקום
י -ובשום ְקַדְשתִׁ מקום, נקרא בלשון המקרא קידוש האלוהים בקרב עמו, ככתוב: ְונִׁ

ים  אֹלהִׁ ֶכם לֵּ ְהיֹות לָּ ם לִׁ ְצַריִׁ ֶאֶרץ מִׁ יא ֶאְתֶכם מֵּ ְשֶכם / ַהמֹוצִׁ י ְייָּ ְמַקדִׁ ל ֲאנִׁ אֵּ רָּ ֹשְ ְבתֹוְך ְבנֵּי יִׁ
י ְייָּ )ויקרא כב לב ג( ובכך האדם נעשה שותפו של אלוהיו, כי גם האלוהים ל-ֲאנִׁ

י  ְלתִׁ ְתַגדִׁ מקדש את עצם שכינתו בעולם, וזהו שאמר הנביא בשם אלוהיו: ְוהִׁ
י ְייָּ )יחזקאל לח כג(, ולכן אפשר  י ֲאנִׁ ים ְויְָּדעּו כִׁ ם ַרבִׁ ינֵּי גֹויִׁ י ְלעֵּ י ְונֹוַדְעתִׁ ְשתִׁ ְתַקדִׁ ְוהִׁ

יו.לומר שהגשר נבנה משני צדד





 
 

צדדי הזה, של האדם השואף להכיר את אלוהיו כמקור הקדושה -המיבצע הדו
בעולמו ושל האלוהים הנקדש בתוך עמו ונודע לעיני גויים רבים כמקור הקדושה 

י  בעולם, הוא הוא הגדרת האהבה החייבת להתקיים בין עם ישראל ובין ְייָּ ֱאֹלהֵּ
ת ְייָּ ֱאֹלֶהיָך  ל, ככתוב ְוָאַהְבתָּ אֵּ אֵּ רָּ ֹשְ ל ְמֹאֶדָך )דברים ו ה(, יִׁ ל ַנְפְשָך ּוְבכָּ ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ ְבכָּ

ְבָך ְייָּ ֱאֹלֶהיָך )שם כג ו(.  לכן, מצווה היא לדעת שה' הוא  י ֲאהֵּ ובמקום אחר כתוב כִׁ
ר  ה ַדבֵּ המקדש את עמו, וככה יש לפרש את הפסוקים בתורה הדנים בענין, כגון ְוַאתָּ

אֹמר ל לֵּ אֵּ רָּ ֹשְ יֶכם  ֶאל ְבנֵּי יִׁ ינֵּיֶכם ְלֹדֹרתֵּ י ּובֵּ ינִׁ יא בֵּ י אֹות הִׁ ְשֹמרּו כִׁ ַאְך ֶאת ַשְבֹתַתי תִׁ
יֶכם  י ְייָּ ֱאֹלהֵּ דֹוש ֲאנִׁ י קָּ ְהיּו כִׁ ים תִׁ ְשֶכם )שמות לא יג( או ְקֹדשִׁ י ְייָּ ְמַקדִׁ י ֲאנִׁ ַדַעת כִׁ לָּ

ש, )ויקרא יט ב(, כלומר: מה ה' קדוש, אף אתם השתדלו לעשות את עולמכם קדו
ְשֶכם להיות ְבתֹוְך ַהַמֲחֶנה כך שכל  שמתוך כך תתקדשו גם אתם ותזמינו את ה' ְמַקדִׁ

אחד ואחד מבני בריתו יציית לחוקיו לא מתוך יראה ופחד, אלא מתוך רצונו הטהור 
לשרת בקודש ולעשות את עם ישראל לעם קדוש.  וכל זה הוא בהתאם למה שכתוב 

דֹוש ַאתָּ  י ַעם קָּ ֹכל בתורה: כִׁ ה מִׁ ְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגלָּ ַחר ְייָּ ֱאֹלֶהיָך לִׁ ה ַלייָּ ֱאֹלֶהיָך ְבָך בָּ
ה )דברים ז ו(. ולזה כיוונה התורה כשאמרה )שמות יט ו(  מָּ ֲאדָּ ים ֲאֶשר ַעל ְפנֵּי הָּ ַעמִׁ הָּ
ים י ַמְמֶלֶכת ֹכֲהנִׁ ְהיּו לִׁ  שגורלם של בני ברית הוא להיעשות לעם של כוהנים: ְוַאֶתם תִׁ

דֹוש.  וכי כל העם כוהנים וכי אין כוהני ישראל כולם צאצאיו של ְבנֵּי ַאֲהֹרן  ְוגֹוי קָּ
ן?  אלא ביטוי שירי סמלי הוא, ופירושו שקיום העם תלוי בקדושתו.-ַהֹכהֵּ









פרק לא

 

המלאכותיות של שפות

שימושי -מה מים שנמצאים מחוץ לבריכה צריכים כד כדי להתקיים באופן מעשי
בר להכרתו של בעול ם, אף רעיונות צריכים מילים כדי להתקיים באופן ממשי מעֵּ

החושב אותם.  ובאמת, היכולת הזאת לקחת מחשבות מחדרי הלב הפנימיים ביותר 
ולהוציאן אל העולם בתכסיסי קול ודיבור, היא מן הברכות היקרות ביותר שבהן 

י  ם ַמַעְרכֵּ שֹון )משלי טז בורך המין האנושי וזהו שאמר הכתוב ְלָאדָּ ְייָּ ַמֲענֵּה לָּ ב ּומֵּ לֵּ
א(.





 
 

ַפת הֱאֶמת, שבה מובעות המחשבות  מצוות התורה הן מילים בשפת הרוח, היא ֹשְ
רגשית של האדם.  והיכולת הזאת שהאדם -העמוקות ביותר של ההכרה הרוחנית

מוצא בנבכי נפשו להביע את רצונו העז להכיר את ה' ולדבוק בו דרך מילים 
ת ְייָּ הקושרת את האדם אליו כשם פולחניות,  אֵּ ה מֵּ כָּ הן מצוות התורה, היא ְברָּ

שהיכולת לדבר מקשרת אותו לסביבתו ולשכניו.



אבל אתה גם צריך לדעת ששפות העולם מלאכותיות הן, כי ברור שאין קשר של 
וכמותן גם מצוות התורה —ממש בין המילים ובין הדברים שהן מסמנות

של ממש ביניהן ובין מהותו של מצוון האלוהי, אלא  מלאכותיות הן, כי אין קשר
את געגועיו של אדם —לרגע קט—מצוות התורה הן כדים קדושים העשויים להכיל

יש ַבַער יגיב לרעיון הזה, שאין  אל אלוהיו, ותו לא.  וצד דומה אחר גם יש: רק אִׁ
חת, ורק קשר ממשי בין מילים וחפצים, בסירוב מוחלט להוציא מפיו אפילו מילה א

כסיל יגיב לרעיון שהמצוות הן כלים ריקים שמשמשים לאדם ככדים שבהם הוא 
יכול להביא את אהבתו את האלוהים שמימה אל היכל קודשו, בסירוב מוחלט 

ַעת )משלי יד —לקיימן י דָּ ְפתֵּ יל ּוַבל יַָּדְעתָּ ֹשִׁ יש ְכסִׁ ֶנֶגד ְלאִׁ ְך מִׁ וזהו שאמר הכתוב, לֵּ
יעצום את עיניו מלראות את מלאכותיות הלשון כדי ז(, כלומר: רק כסיל לא 

ומדרשו, הוא שרק כסיל לא יעצום את עיניו מלראות את —להתקשר עם סביבתו
מלאכותיות הדת במה שנוגע להקמת גשר קדוש בינו ובין ה' אלוהי ישראל, שהוא 

ל. אֵּ רָּ ֹשְ מקור הקדושה בעולם וְקדֹוש יִׁ



כלומר, —)פרקי אבות פרק ד משנה ב(לכן אמר בן עזאי שֹשכר מצווה מצווה 
שהשכר ששומרה של מצווה מסוימת מקבל היא המצווה עצמה שהוא קיים ושום 

כי כל מה שאדם מקבל ממצוותיו הוא היכולת להתקרב צעד קטן —מצווה אחרת
קדימה אל היכל קודשו.  אם כן, מי שאומר שיש תועלת במצוות התורה חוץ מן 

ם ְייָּ התועלת הזאת מוריד את המצוו ם ְבשֵּ ְקֹרא ֻכלָּ ה לִׁ ה ְברּורָּ פָּ ת מן המדרגה של ֹשָּ
ד, כמו שאמר הנביא צפניה )ג ט(, אל מדרגתן האומללה של אמונות  ְבדֹו ְשֶכם ֶאחָּ ְלעָּ
טפלות וסיסמאות חסרות תוכן של ממש, וזהו שאמר ר' יהושע בן לוי: בכל יום ויום 

ם לבריות מעלבונה של תורה בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת: אוי לה
)פרקי אבות פרק ו משנה ב(.  וזהו עיקר גדול בתורת המצוות בישראל.





 
 





 
פרק לב

 

אלוהי האמת בעולם המציאות

המיבצע הגדול והנורא הזה, לקדש את חיי היומיום ולעשות מרגעי חייו של אדם 
המיבצע —גשר המוביל בזמן ובמקום אל אלוהיו הקיים מחוץ לגדרי זמן ומקום

א הזה צריך להיות בנוי על חייו הממשיים של האדם ואסור שיהיה בו  דֹול ְוַהנֹורָּ ַהגָּ
כי כל מי שינסה להתקרב אל אלוהיו אפילו השמץ הזעיר ביותר של ביטול האמת, 

י ֱאֶמת,  בגשר של שקרים ואשליות אין לו שום סיכוי להגיע ליעדו הקדוש, הוא ֱאֹלהֵּ
ועל מי שמנסה להתקרב לאלוהיו בגשר עשוי מקרשים של שקרים, הכתוב אומר 

לֵּ  י הִׁ בּו )תהילים י ב(.  ומה כתוב אחרי זה? כִׁ שָּ מֹות זּו חָּ ְמזִׁ ְפֹשּו בִׁ תָּ ע ַעל ַתֲאַות יִׁ שָּ ל רָּ
ץ ְייָּ )שם שם ג(.  לכן אין אדם מצּווה לקיים את מצוות התורה  אֵּ ְך נִׁ רֵּ ַע בֵּ ַנְפשֹו ּוֹבצֵּ

אלא כשהן באות אליו כסדר בחייו הרגילים, ואין הוא מצּווה לקיים מצווה אם לא 
פי שאמר ריש לקיש: אין מעבירין על המצוות )מסכת יומא דף -על-באה לידו.  ואף

לג, עמוד א(, ופירש רש"י שהפוגע במצווה לא יעבור ממנה אלא יקיימה מיד )שם 
בכל זאת אין האדם מצּווה לבנות בית כדי לעשות מסביב לגגו —ד"ה אין מעבירין(

ים  מִׁ ים דָּ ֹשִׁ יתָּ ַמֲעֶקה ְלַגֶגָך ְוֹלא תָּ ֹשִׁ ש ְועָּ דָּ ת חָּ ְבֶנה ַביִׁ י תִׁ מעקה, ולפיכך הכתוב אומר כִׁ
יֶתָך  ֶמנּו )דברים כב ח(ְבבֵּ ל מִׁ ֹפל ַהֹנפֵּ י יִׁ ְבֶנה, —כִׁ י תִׁ בנה תבנה אינו כתוב אלא כִׁ

כלומר: אם אתה בונה בית, היזהר לעשות לו מעקה, ואם אינך בונה בית, אינך 
מצּווה לעשות לו מעקה.  וכך אין אדם מצּווה לרכוש לעצמו שדה כדי שלא יכלה 

ְדָך לקצור את פאותיו, בהתאם לכתוב ּוְבקֻ  יר ַאְרְצֶכם ֹלא ְתַכֶלה ְפַאת ֹשָּ ְצְרֶכם ֶאת ְקצִׁ
ְקֹצר )ויקרא יט ט(, כמו שאין אדם מצּווה להתאבל אלא ברגע שאחד מקרוביו מת  לִׁ

ואינו מצּווה לגרש את אשתו כדי שיוכל לכתוב לה גט כשר.



שאין האדם מצּווה ליצור עולם מלאכותי כדי לעבוד בו את אלוהי —הרעיון הזה
מת, אלא הוא מצּווה לקדש את חיי היומיום שלו כפי שהם במציאות בעולם שבו הא

יסוד הוא בתורת המצוות, כי האלוהים הוא תכלית המציאות ויסוד -מושג—הוא חי
הממשות, ואיך יתקרב האדם אל מקום קודשו אם לא מתוך קידוש החיים כמו שהם 

ואיך יתקרב —ים ֱאֶמת )ירמיה י י(קיימים במציאות ממש?  וכן אמר הנביא: ַוייָּ ֱאֹלהִׁ 



 
 

האדם אל אלוהים, שנקרא אמת, אם לא מתוך קידוש החיים כמו שהם באמת?  מי 
י  י כִׁ ה ֶזה יַָּדְעתִׁ שמחפש את האלוהים, שהוא תכלית המציאות, עליו הכתוב אומר ַעתָּ

יָך ֱאֶמת )מלכים ה ּוְדַבר ְייָּ ְבפִׁ תָּ ים אָּ יש ֱאֹלהִׁ המלך אחאב אל א יז כד(, וכן אמר -אִׁ
ם ְייָּ )מלכים ַלי ַרק ֱאֶמת ְבשֵּ ר אֵּ א כב טז ודברי הימים ב יח -מיכיהו הנביא: ֹלא ְתַדבֵּ

טו( וזוהי סיסמת היהדות הכנה.



 



 



 



רק לגפ

 

הגרעין הרעיוני הבוער במרכז

מהותה של כל מצווה ומצווה

עשיית המצווה לבה של כל מצווה ממצוות התורה הוא גרעין רעיוני אחד שפרטי 
הם הגשמתו וצמיחתו בעולם הפיזי והם פני המצווה כלפי חוץ ומלבושה בעיני 

היא גרעינה הרעיוני הבוער —רואיה.  כך לכל מצווה ומצווה יש בחינה פנימית
ובחינה חיצונית, היא מנגנון דיניה ודיני דיניה המהווים את —במרכז מהותה

שוכח שמלבוש המצווה אינו זהה עם מציאותה בעולם הפולחן והדת...ואוי למי ש
פנימיותה, כמו שבגדי האדם מכסים את גופו, אבל הוא והם אינם זהים, וכמו שגוף 

האדם הוא כלי נשמתו ויסוד קיומו בעולם הגשמיות, בלי שהאיש ונשמתו יהיו 
זהים.  ובכן, הבגדים המכסים את גופו של אדם יהיו דומים לו רק באופן חיצוני 

יהיה תלוי לגמרי בכשרונות החייט שתפר אותם היטב או פחות היטב והדמיון הזה 
לפי מידותיו של האדם שהזמין אותם, וכן כל מצווה ממצוות התורה, הצד הפולחני 

את —או שיסתיר לחלוטין—שלה, שהוא מלבושה כלפי חוץ )שיגלה הרבה או קצת
וה ובדרגת פנימיותה(, הצד הגלוי הזה יהיה תלוי בכשרונותיו של מקיים המצו

אדיקותו ומסירותו לשמירתה לפי הלכתה.  וכך יש מי שמקיים את מצוות התורה 
רעיוניות של מצוותיו, ועליו יש לומר ששכרו -בלי לשים לב כלל לבחינות הפנימיות

ר ֶאל ְצרֹור נָּקּוב והוא שאמר הכתוב ְשַתכֵּ ְצֹוֶתיָך ֱאמּונָּה  יוצא בהפסדו והוא מִׁ ל מִׁ כָּ
י )שם(, כלומר: כל מצווה יש לה )תהילים קיט פ פּונִׁ ו(.  ומה כתוב אחרי זה? ֶשֶקר ְרדָּ



 
 

ציר רעיוני שסביב לו היא סובבת, ומי שאינו שם לב לפנימיות מצוותיו נכנס לרשות 
השקר והאשליה, היא רשות הפולחן הריק ממשמעות וערך.



ה חייב ידי קיום מצוות התור-לכן, כל אדם מישראל המנסה לעבוד את בוראו על
ְטנֹו, ירדוף אחריו בכל שעה  ינֹו ְלשִׁ ד ַעל ְימִׁ ן הֹעמֵּ טָּ לדעת שַשר השקרים, הוא ַהשָּ

מחייו הרוחניים ושרשעותו של השטן היא בכך שהוא מנסה ללא הפסק לסבך את 
האדם הבא לעבוד את בוראו בקורי עכביש של דינים מפולפלים, שכל מטרתם היא 

ל המצווה שהאדם משתדל לקיים, הוא מרכזה לכסות ולערפל את הלב הרעיוני ש
המהותי והמשמעותי.  ובכן, עיקר האדיקות היהודית הוא לקיים את מצוות התורה 

לפי פרטי דיניהן והלכותיהן בלי להתרחק מן הלב הרעיוני של המצווה, ובלי לשכוח 
כי עשיית מצווה שאינה מקרבת את מקיימה אל בוראו אינה עשייה אמיתית של 

ובלשון המקרא מצווה המקוימת לפי הלכותיה בלי שמקיימה מתייחס ללבה   מצווה.
ְנַחת  יא מִׁ בִׁ יפּו הָּ הרעיוני נקראת מנחת שווא, ועליה הזהיר ישעיהו הנביא ֹלא תֹוסִׁ

י )שם(, כלומר: האדם חייב  יא לִׁ ה הִׁ בָּ ְוא )א יג(.  ומה כתוב אחרי זה? ְקֹטֶרת תֹועֵּ שָּ
ועבות, צורה בלי תוכן, הלכה בלי לב, דין בלי רוח.להיזהר שמנחותיו לא תהיינה מת









פרק לד

 

ידי שקרנים-בזיון התורה על

מי שמבזה את מצוות התורה נקרא מנאץ ה' ועל רקע זה מצדיק הכתוב את עונשה 
ֶלה ֶאת ְייָּ )במדבר טז ל(.  ומה כתוב  אֵּ ים הָּ ֲאנָּשִׁ ֲאצּו הָּ י נִׁ של עדת קורח, באומרו כִׁ

יֶהם / כך? -אחר ה ֲאֶשר ַתְחתֵּ מָּ ֲאדָּ ַקע הָּ בָּ ֶלה ַותִׁ אֵּ ים הָּ רִׁ ל ַהְדבָּ ת כָּ ר אֵּ י ְכַכֹּלתֹו ְלַדבֵּ ַוְיהִׁ
ל  ת כָּ ם ֲאֶשר ְלֹקַרח ְואֵּ ָאדָּ ל הָּ ת כָּ יֶהם ְואֵּ תֵּ ם ְוֶאת בָּ ְבַלע ֹאתָּ יהָּ ַותִׁ ָאֶרץ ֶאת פִׁ ְפַתח הָּ ַותִׁ

הֶ  ל ֲאֶשר לָּ ם ְוכָּ ְרדּו הֵּ ְרכּוש / ַויֵּ ה )שם שם לאהָּ ים ְשֹאלָּ ואין ניאוץ —לג(-ם ַחיִׁ
י  ה.  וכן אמר ישעיהו הנביא: כִׁ ה ּוְנָאצָּ חָּ ה ְותֹוכֵּ רָּ האלוהים אלא ביזוי תורתו ביֹום צָּ
צּו )ה כד(, כלומר: אנשי דור  אֵּ ל נִׁ אֵּ רָּ ֹשְ ְמַרת ְקדֹוש יִׁ ת אִׁ אֹות ְואֵּ ת תֹוַרת ְייָּ ְצבָּ ֲאסּו אֵּ מָּ

ניאצו את תורתו.  ועל דור אחר אמר נחמיה בן הנביא ביזו את האלוהים בכך ש



 
 

ם )נחמיה ט כו(.  ומה כתוב אחר י ַגּוָּ ְתָך ַאֲחרֵּ כּו ֶאת תֹורָּ כך? ַוַיֲעֹשּו -חכליה: ַוַיְשלִׁ
ֶנָאצֹות ְגדֹוֹלת )שם(.



לכן, מי שמשליך את תורת אלוהיו אחרי גוֹו מתוך שהוא מבזה את מצוות התורה, 
ים —א רק את תורתואת האלוהים הוא מקלל ול ְלַלת ֱאֹלהִׁ י קִׁ וזהו שאמר הכתוב כִׁ

לּוי )דברים כא כג(, כלומר: דבר אחד תלוי בדבר אחר, קללת האלוהים תלויה  תָּ
ית ֹקֶדש, שמנאצים את האלוהים בכך שהם מתייחסים אל  י ְברִׁ בחטאם של ֹעְזבֵּ

התורה בחוסר כבוד ומזלזלים במצוותיה.



ת התורה וטוען שהוא יודע דברים של ממש בנוגע וכן כל מי שמשקר על אודו
אבל האמת היא שאין הוא יודע אותם בוודאות, ולכן אינו —לקורותיה הספרותיות

יכול לטעון שהוא יודע אותם והוא סתם מוצא שכדאי לבן ברית להאמין באמיתותם 
של דברים אלה ושהצדקת חיי הדת שלו תהיה בשבילו הרבה יותר פשוטה אילו היו 

האדם הזה —ברים האלה דברי אמת ולא סתם הנחות שהוא רוצה להאמין בהןהד
מבזה את אלוהיו משום שהוא אומר על ה' ועל השתלבותו בחיי היומיום של ברואיו 
יס ֶאת ה'  ים ְלַהְכעִׁ עִׁ ים רָּ רִׁ דברים בטלים מן הסוג שעליו נאמר בימים קדומים שהם ְדבָּ

יֹון  זָּ ֶצף, כי אין אמת בעולם אלא דבר מאומת שאדם )מלכים ב יז יא(.  והם דברי בִׁ קָּ וָּ
ר, ושהוא בעצמו וידא אותו לפי מיטב  בָּ יכול לומר עליו שהוא יודע שֱאֶמת נָּכֹון ַהדָּ

ח )תהילים פה יב(, כלומר: האמת זקוקה  ְצמָּ ֶאֶרץ תִׁ יכולתו וזהו שאמר הכתוב ֱאֶמת מֵּ
אדם -לרצונם של בנילשורשים באדמה ואין היא יכולה להתקיים אך ורק כביטוי 

להאמין בדבר שנוח להם להאמין בו.  לכן, מי שאומר שהוא בטוח שדבר מסוים 
פי שאין הוא יכול לומר איך בדיוק הוא יודע את -על-בוודאי דבר של אמת הוא, ואף

כי מצווה היא להתרחק מן השקר ככתוב —זה בוודאות, נקרא שקרן ונקרא חוטא
ק )שמו ְרחָּ ְדַבר ֶשֶקר תִׁ ַפְצתָּ ַבֻטחֹות מִׁ ן ֱאֶמת חָּ ת כג ז( וכן הוא כתוב בספר תהילים הֵּ
ה )שם שם יא(, וכן -)נא ח(.  ומה כתוב אחר ל ֲעֹוֹנַתי ְמחֵּ ָאי ְוכָּ ֲחטָּ ֶניָך מֵּ ר פָּ כך? ַהְסתֵּ

עיקר.













 
 

פרק לה

 

המצוות אינן מילים

ים לא  ֱאֹלהִׁ איש צדיק תמים בדורותיו שמשתדל בכל יום מימי חייו להתהלך ֶאת הָּ
על אודות מצוות התורה, ולא יטען שהוא יודע —לא לאחרים ולא לעצמו—ישקר

בוודאות את שאינו יודע או את מה שאינו ניתן לאימות.  סיפור קורותיהן של מצוות 
הספרותיות של התורה עצמה  התורה, למשל, אינו ידוע יותר מסיפור קורותיה

ועקבותיהן של המצוות לא ניכרות בתולדות העם עד שהן מופיעות לראשונה 
עּו )תהילים עז כ( ְקבֹוֶתיָך ֹלא ֹנדָּ —כתובות בדיו על קלף בספר התורה, וזהו סוד ְועִׁ

ומה סיפור קורות עריכתה וסידורה של התורה אינו ידוע בוודאות, אף סיפור 
המשפטים והמצוות המופיעים בתורה אינו ידוע לנו, לא מן התפתחות החוקים ו

הבחינה ההלכתית ולא מן הבחינה ההיסטורית.  בכל זאת, אין אנחנו צריכים לחשוף 
ינּו )דברים כט כח(.  ומה כתוב  ֹרת ַלייָּ ֱאֹלהֵּ ְסתָּ את הנסתר, וזהו שאמר הכתוב ַהנִׁ

נֵּינּו ַעד עֹולָּ  נּו ּוְלבָּ ְגֹלת לָּ ה ַהֹזאת )שם(, אחרי זה? ְוַהנִׁ י ַהתֹורָּ ְברֵּ ל דִׁ ם ַלֲעֹשֹות ֶאת כָּ
כלומר: לא צריכים אנחנו לברוח מן המצוות רק מפני שאי אפשר לוודא באופן מדעי 

את קורות הספר אשר בו הן נשמרו לדורות.



טועה מי שאומר שאין סיבה לקיים את המצוות אם אין אדם מוכן לומר שהוא ידוע 
אלוהים שניתנו ישר מפי הגבורה למשה רבינו בהר סיני ובאוהל בוודאות שהן צווי 

המועד, כי ערך המצוות אינו נובע מתולדותן של המילים שבהן חוקי התורה מוצגים 
בספרות המקראית, אלא מיכולתן האדירה להעלות את הנפש האנושית אל בוראה 

התורה.  ואין ספק שיעילותן עולה על הספקות הנלווים לעריכת —ולַדבקה בו
במילים אחרות, אפשר לומר שהמצוות הן כלים קדושים מפני שבכוחן לעודד את 
האדם העורג לקדושה לחסות תחת כנפי השכינה ולהביאו אל מקור הקדושה של 

ל. אֵּ רָּ ֹשְ העולם, הוא ֲאֹדנָּי יֱיִׁ ְקדֹוש יִׁ



ובכן, מסורת בדוקה היא בישראל שכל מה שמביא את האדם לאמונה בקיום 
ומי —ם ובחובת האדם לעבדו ולפעול למען ייחודו וייחוד שמו, הוא ברכההאלוהי

י  י ּוְראִׁ שדוחה את ברכת אלוהיו נקרא רשע, ועל פי הכתוב בספר ירמיהו )ב יט( ּוְדעִׁ



 
 

ְך, הוא גם כן נקרא איש עוזב את אלוהיו וגורלו המר  יִׁ ְך ֶאת ְייָּ ֱאֹלהָּ ְזבֵּ ר עָּ מָּ י ַרע וָּ כִׁ
ְכלּו )ישעיה א כח(. מפורש בתחילת ספר ישעיה: י ְייָּ יִׁ ְוֹעְזבֵּ



ידי ה', וזהו -אין מקרה של עזיבת האדם את ה' שאינו גורר את עזיבת האדם על
ֶמֶלְך )שמואל א  ְמָאְסָך מִׁ ַאְסתָּ ֶאת ְדַבר ְייָּ ַויִׁ שאמר שמואל הנביא למלך שאול: ַיַען מָּ

בעת התקפת שישק טו כג(.  וכן אמר שמעיה הנביא לרחבעם בן שלמה מלך יהודה 
י ֶאְתֶכם )דברי הימים ב יב  ַזְבתִׁ י עָּ י ְוַאף ֲאנִׁ מלך מצרים: ֹכה ָאַמר ְייָּ ַאֶתם ֲעַזְבֶתם ֹאתִׁ

ה(, וכן עיקר.













פרק לו

 

קניין החכמה

עולמית, היא שכינת האל -התאמת השכל האנושי אפילו להרף עין להכרה הקוסמית
המקרא ראשית קניין החכמה, כמו שהכתוב המסתתר בעולם הנברא, נקראת בלשון 

ית ַדְרכֹו )משלי ח כב(, כלומר: מי שמתקדם  אשִׁ י רֵּ נָּנִׁ אומר בשם החכמה עצמה: ְייָּ קָּ
ים, ברגע שהוא צועד את צעדו הראשון קדימה כבר  ֱאֹלהִׁ ית הָּ ְשַכן בֵּ צעד צעד אל מִׁ

כָּם הוא נקרא קונה חכמה.  ועוד נקרא הוא חכם ובן חכם, ועליו הכתו ן חָּ ב אומר בֵּ
ַמח ָאב )משלי י א( נּו —ְיֹשַ ד ְלֻכלָּ ואין אב אלא כינוי לאלוהים, ככתוב: ֲהלֹוא ָאב ֶאחָּ

יו )תהילים קד לא(, כי  ַמח ְייָּ ְבַמֲעֹשָּ ֹשְ ָאנּו )מלאכי ב י( וזהו סוד יִׁ ד ְברָּ ל ֶאחָּ ֲהלֹוא אֵּ
וזהו עיקר גדול אין שמחה לאלוהים מברואיו אלא בחפשם אותו ובבקשם דרך אליו 

בתורת ישראל.



ובכן, אין קניין החכמה בעולם הזה אלא בהכנעת יצר הרע ובשעבודו למאמץ 
הנעלה של דיבוק נפש האדם בבוראו, ואין הכנעת יצר הרע לאדם מישראל אלא 

ל )משלי כח טו( ע ַעל ַעם דָּ שָּ ל רָּ אל תקרא מושל רשע —בקיום המצוות, ככתוב מֹושֵּ
ואין דלות אלא ריחוק מן האלוהים, כמו שדרש ריש לקיש על  אלא מושל ברשעתו,



 
 

אותו פסוק: אלו ישראל, שהם דלים מן המצוות )מסכת מגילה דף יא, עמוד א(, 
כלומר: דלים הם מן המצוות ורחוקים מן הְמַצֶּוה.



מכל זה יוצא שרק מי ששולט על יצרו הרע יזכה לקיים את מצוֹות בוראו ולא 
ובאמת, היכולת הזאת למשול ביצרים למען עבודת האלוהים להתרחק ממנו.  

נקראת חכמה והיא ברכה בפני עצמה מאת האלוהים כמו שכתוב בספר משלי )ב ו( 
יו ַדַעת ּוְתבּונָּה פִׁ ה מִׁ ְכמָּ ן חָּ תֵּ י ְייָּ יִׁ ואין חכמה ללא קבלת עול המצוות וזהו שאמר —כִׁ

ְצֹות )משלי י ח ַקח מִׁ ב יִׁ ל ַהיֹום שלמה המלך: ֲחַכם לֵּ ֶתָך כָּ י תֹורָּ ה ָאַהְבתִׁ (, וכתוב מָּ
י )תהילים קיט צז יא לִׁ ם הִׁ י ְלעֹולָּ ְצֹוֶתָך כִׁ י מִׁ נִׁ ֹאְיַבי ְתַחְכמֵּ י / מֵּ תִׁ יחָּ יא ֹשִׁ צח(, כלומר: -הִׁ

כך הקנוני חכמה.-מצוות תורתך ששחתי עליהן כל היום ואהבתי אותן כל



ינָּיו ְבֹראשֹו, ועל ובכן, אין צעד יעיל לקראת דבקות בה' מקניית ה ם עֵּ כָּ חכמה, כי ֶהחָּ
יֶניָך )ישעיה לג יז( —עיניו של האיש החכם הזה הכתוב אומר ֶמֶלְך ְביְָּפיֹו ֶתֱחֶזינָּה עֵּ

ְרֶאינָּה )שם יז ז( וזהו שכר כל מצוותיו וזוהי  ל תִׁ אֵּ רָּ ֹשְ ינָּיו ֶאל ְקדֹוש יִׁ ועוד הוא אומר עֵּ
ם לִׁ  כָּ ב חָּ ינֹו )קוהלת י ב( היוצא מן הפסוק בתהילים גאולת מקיימיהן וזהו סוד לֵּ ימִׁ

י ינִׁ ימִׁ ב לִׁ י שֵּ כי רק האדם הקונה חכמה יזכה לשבת בשמים —)קי א( ְנֻאם ְייָּ ַלאֹדנִׁ
לימין מלכו, וכל העושה צעד אחד לקראת החכמה, האלוהים יעזור לו לעשות צעדו 

א ין ּוַמְנְדעָּ ימִׁ א ְלַחכִׁ ְכְמתָּ ב חָּ ינָּה )דניאל ב כא(,  השני.  וכן כתוב שה' יָּהֵּ י בִׁ ְליְָּדעֵּ
כלומר: ה' מוסיף חכמה לחכמים וזהו שכרם המגיע להם בעד מאמציהם להגיע 

לישועה דרך קניית החכמה.







פרק לז

 

ברכות ויסורים

כל מה שמביא את האדם יותר קרוב לאמונה באלוהיו נקרא ברכה, וזהו שאמר 
יטֹור ֻחקֶ  י ְכֹנאד ְבקִׁ יתִׁ יִׁ י הָּ י )תהילים קיט פג(הכתוב כִׁ ְחתִׁ כָּ אל תקרא הייתי —יָך ֹלא שָּ

נאד בקיטור אלא הייתי נאה כקטורת, כי הואיל והמשורר לא שכח אפילו אחת מן 
-המצוות, אין הוא רואה את עצמו יבש וסדוק כנאד ישן שהעשן עשהו קשה ולא



 
 

ְפנֵּי ְייָּ.  וגם אילו היו רוב המסתכ לים בו רואים שימושי, אלא נאה ורצוי כְקֹטֶרת לִׁ
אותו מיובש ומזוקן, הוא רואה את עצמו באופן אחר, כי הוא יודע שכל מה שמקרב 

את האדם אל ה' נקרא ברכה ושעל כל ברכה הבאה לאדם מה' חייב הוא להודות.  
י ְלַמַען  י ֻענֵּיתִׁ י כִׁ ואת זה אמר המשורר בפירוש במקום אחר במזמור שלו: טֹוב לִׁ

ֶסף )תהילים קיט עאֶאְלַמד ֻחֶקיָך / טֹוב  כָּ ב וָּ הָּ י זָּ ַאְלפֵּ יָך מֵּ י תֹוַרת פִׁ עב(, כלומר: -לִׁ
ואין לימוד המצוות בלי הכרת —כיוון שעינויי גרמו לי שאלמד את המצוות

איני מתלונן, אלא אני שמח בחלקי.  ומתפיסת עולם כזאת בא פסק —הְמצווה
ל הרעה כשם ההלכה הנשמר במשנה ברכות )פרק ט משנה ה(: "חייב אדם לברך ע

כי כמו שבשורות טובות מביאות את האדם לידי רגשי —שהוא מברך על הטובה"
הודיה לה', כך אף תאונות ומחלות ודומיהן מביאות את האדם למצב של הכנעה 

ַעל יד ְשאֹול ַויָּ ית ּוְמַחֶיה, אף מֹורִׁ מִׁ וגם זו ברכה —בפני כוחו האדיר של האלוהים המֵּ
הכיר בבוראו ולהרגיש כאילו הוא עומד לפניו, ככתוב היא, כי היא תגרום לאדם ל

י )תהילים לח ט(, ואחריו כתוב ֲאֹדנָּי ֶנְגְדָך  בִׁ ַנֲהַמת לִׁ י מִׁ ַאְגתִׁ י ַעד ְמֹאד שָּ יתִׁ ְדכֵּ י ְונִׁ ְנפּוֹגתִׁ
ה )שם שם י(. רָּ ְסתָּ ְמָך ֹלא נִׁ י מִׁ תִׁ י ְוַאְנחָּ תִׁ ל ַתֲאוָּ כָּ



י ְוַחַיי וכן הוא במזמור פ"ח, ששם כותב המשורר  עֹות ַנְפשִׁ ה ְברָּ ְבעָּ י ֹשָּ במקום אחד כִׁ
ין ֱאיָּל )פסוקים ד י ְכֶגֶבר אֵּ יתִׁ יִׁ י בֹור הָּ ם יֹוְרדֵּ י עִׁ יעּו / ֶנְחַשְבתִׁ גִׁ ְשאֹול הִׁ ה( ובמקום -לִׁ

י ְתַקְדֶמךָּ )שם שם יד(.  וזהו ס תִׁ לָּ י ּוַבֹבֶקר ְתפִׁ ַּוְעתִׁ ֶליָך ְייָּ שִׁ י אֵּ וד אחר הוא כותב ַוֲאנִׁ
ה )תהילים קמה י(, כלומר: כל מעשי האלוהים  ֲרכּוכָּ יֶדיָך ְיבָּ יָך ַוֲחסִׁ ל ַמֲעֹשֶ יֹודּוָך ְייָּ כָּ

בעולם יוכלו לגרום לחסידיו לברכו ולהודות לו על כל דבר המקרב אותם אליו, 
י ְייָּ ֹרְפֶאָך. י ֲאנִׁ כולל דברים שאנשים רגילים בדרך כלל בורחים מהם, כִׁ



י -המצוות אלא על ובכן, אין שמירת ְבחֵּ ידי מי שלבו נשבר, וזהו שאמר הכתוב זִׁ
ְבֶזה )שם נא יט(, כלומר: כל דבר  ים ֹלא תִׁ ְדֶכה ֱאֹלהִׁ ר ְונִׁ ְשבָּ ב נִׁ ה לֵּ רָּ ְשבָּ ים רּוַח נִׁ ֱאֹלהִׁ

המביא את האדם לידי הכנעה בפני אדון עולמו הוא כעין זבח אלוהים, כי אין קורבן 
ב על המזבח ומקרב את מביאו יותר קרוב לאמונה מקור—אלא דבר המקורב המקרב

ים ַיֲעֶננּו ְבקֹול ֱאֹלהִׁ ובזה —שלמה באלוהיו.  וכן יקרא אל אלוהיו מי שלבו נשבר ְוהָּ
ֶבֶטן  י מִׁ י ֶאל ְייָּ ַוַיֲענֵּנִׁ ה לִׁ רָּ צָּ י מִׁ אתִׁ רָּ יתקרב אף הוא אליו, כמו שאמר יונה הנביא: קָּ

ַמְעתָּ קֹולִׁ  י שָּ ַּוְעתִׁ י ֶאת ְייָּ ְשאֹול שִׁ ַלי ַנְפשִׁ ף עָּ ְתַעטֵּ י )ב ג(.  ומה כתוב אחרי זה? ְבהִׁ



 
 

י ְבקֹול  ְדֶשָך )שם שם ח(, ואחרי זה כתוב ַוֲאנִׁ יַכל קָּ י ֶאל הֵּ תִׁ לָּ ֶליָך ְתפִׁ בֹוא אֵּ י ַותָּ ְרתִׁ כָּ זָּ
ה ַלייָּ )שם שם י( וכן  תָּ ה ְישּועָּ מָּ י ֲאַשלֵּ ְך ֲאֶשר נַָּדְרתִׁ ה לָּ ה ֶאְזְבחָּ עיקר.תֹודָּ









פרק לח

 

אין הברכה נמצאת אלא בדבר הסמוי מן העין

י ֶאת ַזְרֲעָך —אפשר למנותן-אין מניין מדויק של מצוות התורה, כי אי ְמתִׁ וזהו סוד ְוֹשַ
ֶנה )בראשית יג  מָּ ָאֶרץ ַגם ַזְרֲעָך יִׁ ְמנֹות ֶאת ֲעַפר הָּ יש לִׁ ם יּוַכל אִׁ ָאֶרץ ֲאֶשר אִׁ ַכֲעַפר הָּ

האפשרות למנותן היא בהתאם למה שלימדונו רבותינו התנאים: ההולך -ואי—טז(
וד את גורנו אומר יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתשלח ברכה במעשה ידינו, למ

י הזה, מדד ואחר רִׁ כך בירך הרי זה תפילת -התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכָּ
שווא, לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי, 

ֶמיָך )דברים כח ח אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר ְיַצו ְייָּ אִׁ  ה ַבֲאסָּ כָּ ְתָך ֶאת ַהְברָּ
ומקור הברייתא בתלמוד בבלי במסכת תענית דף ח, עמוד ב ומסכת בבא מציעא דף 

ואין ברכה באה לעולם אלא דרך מצוות התורה, ככתוב בספר דברים —מב, עמוד א(
ים ֶאת ְבנֵּי יִׁ  ֱאֹלהִׁ יש הָּ ַרְך ֹמֶשה אִׁ ה ֲאֶשר בֵּ כָּ ל )לג א(, ובמקום אחר ְוֹזאת ַהְברָּ אֵּ רָּ ֹשְ

ל )ד מד(.  ומה כתוב  אֵּ רָּ ֹשְ ְפנֵּי ְבנֵּי יִׁ ם ֹמֶשה לִׁ ה ֲאֶשר ֹשָּ באותו ספר כתוב ְוֹזאת ַהתֹורָּ
ם  אתָּ ל ְבצֵּ אֵּ רָּ ֹשְ ֶבר ֹמֶשה ֶאל ְבנֵּי יִׁ ים ֲאֶשר דִׁ טִׁ ְשפָּ ים ְוַהמִׁ ֹדת ְוַהֻחקִׁ עֵּ ֶלה הָּ אחרי זה? אֵּ

ם )שם מה(. יִׁ ְצרָּ מִׁ מִׁ



ש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו לו וא ה כיוון ר' שמלאי כשדרש ששֵּ ם תשאל ְלמָּ
למשה, שלוש מאות ושישים וחמש לאווין )כלומר מצוות שליליות המכונות מצוות 

לא תעשה( כמניין ימות החמה ומאתיים וארבעים ושמונה מצוות עשה )כלומר 
ג, עמוד ב(, יש לומר שזוהי מצוות חיוביות( כנגד איבריו של אדם )מסכת מכות דף כ

אגדתא בעלמא, כי המספר תרי"ג אינו מובא לא במשנה ולא בתוספתא וגם לא 
בתלמוד הירושלמי, ואולי הוא מבוסס על מניין התיבות בשירת האזינו, המתחילה 

ר טָּ י / ַיֲעֹרף ַכמָּ י פִׁ ְמרֵּ ָאֶרץ אִׁ ְשַמע הָּ ה ְותִׁ רָּ ם ַוֲאַדבֵּ ַמיִׁ ינּו ַהשָּ י במילים ַהֲאזִׁ ְקחִׁ ואין —לִׁ
י ַאל ַתֲעֹזבּו )משלי ד ב(.  ואם  תִׁ ֶכם תֹורָּ י לָּ י ֶלַקח טֹוב נַָּתתִׁ לקח אלא תורה, ככתוב כִׁ



 
 

הדבר הזה אינו נכון, יש לומר שאולי מניין תרי"ג מבוסס על שש מאות ועשרים 
האותיות אשר בעשרת הדיברות, שבעיני הדרשן מסמנות את תרי"ג המצוות 

ת שניתנו לבני נוח.  ואם גם זה אינו נכון, אולי חשב הדרשן שבתורה וז' המצוו
שראוי שיהיה מניין מצוות התורה כמניין ימות השנה וכמניין איברי הגוף, כך 
שהתעסקות האדם בכל איבריו תהיה מכוונת אל עבודת בוראו במשך כל ימי 

א(, דף כד, עמוד -שנותיו.  ומה שדרש ר' המנונא )במסכת מכות דף כג, עמוד ב
עשרה, וזהו רמז -שמניין תרי"ג בא מזה שתורה בגימטריה היא שש מאות ואחת

נּו ֹמֶשה -לתרי"א מצוות שמשה עצמו מסר לישראל, על ה לָּ ּוָּ ה צִׁ פי הכתוב תֹורָּ
)דברים לג ד(, ואליהן אתה צריך לצרף את שתי המצוות הראשונות בעשרת 

תרי"ג מצוות בתורה, כל זה הדיברות שישראל שמעו אותן ישר מפי הגבורה, הווי 
וכן כתב הרמב"ן, ראש למקובלי —אסמכתא בעלמא, דהיינו, אין זה הוכחה נחרצת

ישראל וגאונם.







 
 

פרק לט

 

האפשרות למנות את מצוות התורה-אי

מה שאמרנו שאי אפשר למנות את מצוות התורה, אין פירושו שיש דופי, רחמנא 
מגדולי ישראל כן מנו אותן, וביניהם יש למנות ליצלן, במאמץ למנותן ובאמת הרבה 

את בעל ההלכות גדולות ורבי שלמה בן גבירול והרמב"ם והרשב"ץ, הוא ר' שמעון 
ובכן, מתוך כך   .בן צמח דוראן, ובעל ספר החינוך, הוא ר' אהרון הלוי מברצלוני

ה כך ארוכות למאמץ למנות את מצוות התורה, ברור שיש לנושא הז-שיש קורות כל
כן לא ניתנו המצוות למנייה ולפיכך אין רשימה מקובלת -פי-על-ערך רוחני רב, ואף

לכל הדעות של מצוות התורה.



—האפשרות למנות את מצוות התורה מניין סופי ומשכנע-מן התכונה הזאת של אי
אפשר להסיק —ידי גדולי ישראל מובהקים בחכמתם ובכוחם העיוני-ואפילו על

ן שמצוות התורה הן מלב וש נאה וראוי לאלוהים המסתתר, שעליו אמר הנביא ָאכֵּ
יַע )ישעיה מה טו(.  וכמו שקיומו של ה' אינו  ל מֹושִׁ אֵּ רָּ ֹשְ י יִׁ ר ֱאֹלהֵּ ְסַתתֵּ ל מִׁ ה אֵּ ַאתָּ



 
 

תלוי בהיותו מזומן לכל מי שרוצה לראותו, כמו ששלמה המלך אמר על ה' שהוא 
ֶפל )מלכים ֲערָּ ְשֹכן בָּ אף ערך מצוותיו אינו תלוי ביכולתם של  א ח יב(, כך-ָאַמר לִׁ

מקיימיהן למנותן בדיוק וזהו עיקר גדול, כי ערך המצוות אינו טמון במניינן אלא 
ים, וזהו  ֱאֹלהִׁ ביכולתן לקרב את האדם העושה אותן אל אלוהיו ולעשותו אחד מְבנֵּי הָּ

ים ַאֶתם ּוְבנֵּ  י ֱאֹלהִׁ י ָאַמְרתִׁ י ֶעְליֹון ֻכְלֶכם.סוד הכתוב בספר תהילים )פב ו( ֲאנִׁ



דבקות נפשית ושכלית באלוהי ישראל היא היא היעד הגדול של כל איש מישראל 
השואף לשלמות רוחנית ואין זה חשוב כי מטעם ההגיון ברור שברואי האלוהים 

לעולם לא יוכלו להשיגו.  וכן הדרך אל כסאו הרם והנישא של האלוהים היושב על 
ס יָּּה, היא דרך שאדם  הולך בה כדי לקבל שכר בעד הליכתו בלי שזה יהיה חשוב כֵּ

י )שמות  חָּ ם וָּ ָאדָּ י הָּ ְרַאנִׁ י ֹלא יִׁ לו שמטעם ההגיון הוא לעולם לא יגיע ליעדו הקדוש, כִׁ
ולעולם לא יגיע —לג כ(. לפיכך, לעולם לא ישלים האדם את עבודתו את האלוהים

ים אדם יכול כי אל האלוה—ידי עבודתו את האלוהים-לשלמות מוחלטת על
ַלי )ישעיה מח טז(, אבל למקומו לעולם לא  ְרבּו אֵּ להתקרב, בהתאם לצו הכתוב קִׁ
עּו )שם ו ט(, וברור שכוונת  דָּ אֹו ְוַאל תֵּ ינּו ּוְראּו רָּ בִׁ מֹוַע ְוַאל תָּ ְמעּו שָּ יגיע, ככתוב שִׁ

פי שנביאי -על-הנביא היתה לאנשים רגילים השואפים לדבקות באלוהיהם.  ואף
ל  ישראל ְסאֹו ְוכָּ ב ַעל כִׁ י ֶאת ְייָּ ֹישֵּ יתִׁ אִׁ כן יראוהו, כמו כאמר, למשל, הנביא מיכיהו "רָּ

ְשֹמאלֹו )מכלים א כב יט(, ברור הוא שבלימוד  ינֹו ּומִׁ ימִׁ יו מִׁ לָּ ד עָּ ם ֹעמֵּ ַמיִׁ א ַהשָּ ְצבָּ
חוקי התורה ובקיום מצוותיה טמונה האפשרות שבני אדם רגילים יזכו אף הם 

ר ְבַעְבֶדָך )תהילים קיט להסתכל באור פ אֵּ ֶניָך הָּ ני האלוהים, וזהו שאמר הכתוב פָּ
י ֶאת ֻחֶקיָך )שם(, ואין הארת פני ה' אלא במי  נִׁ קלה(.  ומה כתוב אחרי זה? ְוַלְמדֵּ

ים  ומקיים את חוקי תורתו וזוהי ישועתשלומד ו ככתוב בספר תהילים )פ כ( ְייָּ ֱאֹלהִׁ
ר פָּ  אֵּ נּו הָּ יבֵּ אֹות ֲהשִׁ ה.ְצבָּ עָּ שֵּ ּוָּ ֶניָך ְונִׁ







פרק מ

 

כשארובות השמים נפתחות לרגע חולף

אדם -פינה בתורת האלוהות בישראל היא הקביעה שמעולם לא היו בני-אבן
מסוגלים להכיר את בוראם עד תום, כלומר: כמו שהוא קיים באמת מתחת לאדרת 



 
 

מבנה, צבע, —מהותו, היא המלבוש הנארג מחוטי הקיום של העולם הנברא
ל ּוַמה ְדמּות ַתַעְרכּו  ,מוחשיות, אורך, רוחב י ְתַדְמיּון אֵּ ועומק, וכן כתוב במקרא ֶאל מִׁ

א )איוב יא ז( ְמצָּ ית ַשַדי תִׁ ם ַעד ַתְכלִׁ א אִׁ ְמצָּ ֶקר ֱאלֹוַּה תִׁ —לֹו )ישעיה מ יח(, וכתוב ַהחֵּ
ת בוראם אתמהה! יוצא מזה שמצוות התורה, אין בכוחן להביא את עושיהן להכר

טבעי והמאמץ להכיר את ה' לא לפי נתוני המצב האנושי ולא לפי היחס -באופן על
הקבוע בין הבורא לברואיו נקרא בלשון המקרא יוהרה, וכן כתוב בספר משלי זֵּד 

דֹון )כא כד( וזה היה חטאם של אנשי דור הפלגה וכן  ה ְבֶעְבַרת זָּ ץ ְשמֹו עֹוֹשֶ יר לֵּ יָּהִׁ
בר חוטא את חטאם —אפילו כדי ַלֲעֹלת ֶאל ה'—לנתוני קיומו מי שמנסה ללכת מעֵּ

ֶהם ֹכל ֲאֶשר יְָּזמּו ַלֲעֹשֹות  ר מֵּ צֵּ בָּ ה ֹלא יִׁ ם ַלֲעֹשֹות ְוַעתָּ לָּ ועליו ועליהם נאמר ְוֶזה ַהחִׁ
ָאֶרץ ַוַיְחְדלּו  ל הָּ ם ַעל ְפנֵּי כָּ שָּ ם מִׁ ֶפץ ְייָּ ֹאתָּ )בראשית יא ו(.  ומה כתוב אחרי זה? ַויָּ

בְ  יר )שם שם ח(, וזאת אזהרת התורה לכל מי שישתדל לעבור את גבולי לִׁ עִׁ ֹנת הָּ
קיומו האנושי כדי ַלֲעֹלת ֶאל ְייָּ וזהו סוד הקדשת הר סיני על ידי הגבלתו, ככתוב 

ל אֹמר ַהְגבֵּ נּו לֵּ ה בָּ ֹדתָּ ה ַהעֵּ י ַאתָּ ינָּי כִׁ ם ַלֲעֹלת ֶאל ַהר סִׁ עָּ  ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל ְייָּ ֹלא יּוַכל הָּ
ַדְשתֹו )שמות יט כג(. ר ְוקִׁ הָּ ֶאת הָּ



תפקידן של מצוות התורה בחיי עושיהן הוא לתרגל את השואפים לדבקות 
ל  אֵּ רָּ ֹשְ י יִׁ ס יָּה, ושם לראות את ֱאֹלהֵּ באלוהיהם להתקרב אל כסא מלכותו, המכונה כֵּ

ֹטַהר  ם לָּ ַמיִׁ יר שהוא ְכֶעֶצם ַהשָּ ְבַנת ַהַספִׁ ה לִׁ מתחת לרגליו.  במילים ולהסתכל בַמֲעֹשֵּ
אחרות, אפשר לומר כי מגמת המצוות היא ללמד את בעלי ברית ה' להיות מוכנים 

שֹות לאדם הזוכה לכך  ם נפתחות לרגע חולף שלא ציפו לו וַמֹרְ ַמיִׁ כשֲאֻרבֹות ַהשָּ
להציץ פנימה להיכל קודשו למשך הרף עין וזוהי הברכה שזוכים בה מקיימי 

ם ֹל י מצוותיו, ככתוב אִׁ ה ַעד ְבלִׁ כָּ ֶכם ְברָּ י לָּ יֹקתִׁ ם ַוֲהרִׁ ַמיִׁ ת ֲאֻרבֹות ַהשָּ ֶכם אֵּ א ֶאְפַתח לָּ
יָך,  ואין גאולה  י ְגַאְלתִׁ ַלי כִׁ ה אֵּ י )מלאכי ג י(.  ובספר ישעיה )מד כב( כתוב שּובָּ דָּ

ְהֶיה לֹו )ויקרא  ה תִׁ אלא חוויית נוכחות האלוהים אפילו למשך הרף עין, ככתוב ְגֻאלָּ
א )שם(, כלומר, ברגע ששנת היובל מתחילה  כה ל יֵּצֵּ לא(.  ומה כתוב אחרי זה? ּוַבֹיבֵּ

ים, כי הגאולה באה תמיד כהרף עין, ומי שאינו  דִׁ ֲעבָּ את הָּ הוא נגאל ויכול לצאת ְכצֵּ
מוכן להיגאל ברגע ששערי הגאולה נפתחים אינו זוכה. ואם תשאל למה אמר רבי 

בתחילה קימעה קימעה "וכל מה שהיא הולכת חייא רבה שגאולתם של ישראל באה 
היא רבה והולכת" )תלמוד ירושלמי ברכות פרק א הלכה א, דף ב עמוד ג, ושם 

במסכת יום הכיפורים פרק ג הלכה ב, דף מ עמוד ב(, יש לומר שלגאולת העם כולו 
כי העם צעד —הוא התכוון ולא לגאולת האדם הפרטי השואף לישועה באלוהיו



 
 

ם  צעד הוא מתקדם יִׁ יו ְכַאַחד ַהְצבָּ במדבר והאדם הפרטי ירוץ לקראת גואלו ַקל ְבַרְגלָּ
ֶדה. ֲאֶשר ַבשָּ



נכונותו של אדם להיגאל בכל רגע שגאולתו מזומנת לו היא מידה נעלה ונשגבה בין 
המידות שהוא יכול לרכוש לעצמו, וזהו סוד מה שנאמר על חזקיהו המלך ואנשי 

ים דורו בספר דברי הימים ) ֱאֹלהִׁ ין הָּ כִׁ ם ַעל ַההֵּ עָּ ל הָּ הּו ְוכָּ יָּ ְזקִׁ ַמח ְיחִׁ ֹשְ ב כט לו(: ַויִׁ
ר. בָּ יָּה ַהדָּ ְתֹאם הָּ י ְבפִׁ ם כִׁ עָּ לָּ









 



פרק מא

 

ֶניָך י ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה פָּ ֲאנִׁ

י -על דֹוש ֲאנִׁ י קָּ ְהיּו כִׁ ים תִׁ ידי רדיפת הצדק באה קדושה לעולם, וכן כתוב בתורה ְקדשִׁ
יֶכם )ויקרא יט ב(.  ומה כתוב אחרְייָּ  ל -ֱאֹלהֵּ ְשקָּ ה ַבמִׁ דָּ ט ַבמִׁ ְשפָּ ֶול ַבמִׁ כך? ֹלא ַתֲעֹשּו עָּ

ֶכם )שם שם לה ְהֶיה לָּ ין ֶצֶדק יִׁ יַפת ֶצֶדק ְוהִׁ ה / ֹמאְזנֵּי ֶצֶדק ַאְבנֵּי ֶצֶדק אֵּ לו(, -ּוַבְמֹשּורָּ
ט ֶצֶדק ודיין העולם הדן אותו ו את יושביו לפי דעתו כלומר: האלוהים הוא שֹופֵּ

העליונה שאין בה שום פנייה זולת רצונו הטהור והקדוש לשפוט את ברואיו בצדק.



ובכן הצדק, הגדרתו בעולם התחתון היא שפיטת הזולת לפי דעתו של השופט שהיא 
ים.  לפיכך, דרי מטה הרוצים  רִׁ ישָּ ט ּומֵּ ְשפָּ נעדרת פניות זולת רצונו העז לשפוט במִׁ

—אדם-הצדק בעולם צריכים לעסוק בענייני הצדק והיושר בין בני להכיר את מקור
י -שהם ברואי האלוהים הנקרא אלוהי צדק על ְדקִׁ י צִׁ י ֱאֹלהֵּ י ֲענֵּנִׁ ְראִׁ פי הכתוב ְבקָּ

כי מצווה גוררת מצווה ומי שעושים צדק בעולם מתקרבים דרך —)תהילים ד ב(
נָּ  ְך )שם פה יד(, ועוד צדקם אל האלוהים, שהוא מקור הצדק, ככתוב ֶצֶדק ְלפָּ יו ְיַהלֵּ

יֶנָך )שם מח יא(.  יתר על כן, זהו סוד הכפלת הלשון בפסוק ֶצֶדק  ְלָאה ְימִׁ כתוב ֶצֶדק מָּ
ְרֹדף )דברים טז כ(, כלומר: תרדוף אחר מקור הצדק על ידי עשיית מעשי צדק -ֶצֶדק תִׁ

י הֶצֶדק אל הכסא שמכונו צדק, כי ֶצֶד —בעולם ט ְמכֹון וכך תגיע דרך ַשֲערֵּ ְשפָּ ק ּומִׁ



 
 

ְסאֹו, ואז תעמוד לפני האלוהים, שהוא אלוהי הצדק, ותזכה ליהנות מזיו אור פניו,  כִׁ
יץ ְתמּונֶָּתָך )תהילים יז טו(, כלומר: דרך  קִׁ ה ְבהָּ ְבעָּ ֶניָך ֶאֹשְ י ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה פָּ ככתוב ֲאנִׁ

.  וכן משה, מסירותו לענייני הצדק בעולם אדם זוכה להסתכל באור פני אלוהיו
ְדֹרש —שהיה מסור כולו לעניין הצדק ם לִׁ עָּ ַלי הָּ י יָֹּבא אֵּ כמו שאמר ליתרו חותנו: כִׁ

י  י ֶאת ֻחקֵּ הּו ְוהֹוַדְעתִׁ עֵּ ין רֵּ יש ּובֵּ ין אִׁ י בֵּ ַפְטתִׁ ַלי ְושָּ א אֵּ ר בָּ בָּ ֶהם דָּ ְהֶיה לָּ י יִׁ ים / כִׁ ֱאֹלהִׁ
יו )שמות יח טו ים ְוֶאת תֹוֹרתָּ ֱאֹלהִׁ פילו להסתכל בתמונת ה', ככתוב זכה א—טז(-הָּ

יט )במדבר יב ח(. ּוְתֻמַנת ְייָּ ַיבִׁ



ובכן, הרדיפה אחרי הצדק היא אחת מן הדרכים הקדושות שבהן מבקשי דרך 
יַכל ְייָּ, כי כל תכונותיו ומידותיו של ה' הן קרשים  לדבקות בה' נוסעים קדימה אל הֵּ

ל להביא את ההולך עליו בגשר בתוך לב העניו השואף לאלוהיו, גשר שהוא יוכ
ְדשֹו.  ברם, יש לדעת שאף פי שקרשי הגשר עשויים -על-ממקומו אל ְמקֹום קָּ

ידי עיון בתכונותיו -מהתבוננות במידות האלוהים ובמצוות התורה המוגשמות על
הקדושות, יש קרשים שהם במיוחד עבים וחזקים ואלו שנעשים ממצוות הקשורות 

י ְבֹרב ַחְסְדָך לענין הצדק, הם בין העבים וה חזקים ביותר.  וזהו שאמר הכתוב ַוֲאנִׁ
ְרָאֶתָך )תהילים ה ח(.  ומה כתוב אחר ְדְשָך ְביִׁ יַכל קָּ יֶתָך ֶאְשַתֲחֶוה ֶאל הֵּ כך? -ָאבֹוא בֵּ

ֶתָך )שם שם ט(, כלומר: תביא אותי לשם דרך התבוננותי בתכונת  ְדקָּ י ְבצִׁ נִׁ ְייָּ ְנחֵּ
ושג הצדק הן במיוחד מסוגלות להסיע את צדקך, כי המצוות הנובעות ממ

ים. לָּ ירּושָּ ית ְייָּ ֲאֶשר בִׁ המשתחווה אל היכל קדשו ליעדו הקדוש, הוא בֵּ











פרק מב

 

ה ם ּוְראֵּ ַמיִׁ שָּ ט מִׁ ַהבֵּ

ר קיים בכל מקום כך שאין מקום פנוי ממנו, וזהו שאמר ר'  ֹשָּ ל בָּ רּוֹחת ְלכָּ י הָּ ְייָּ ֱאֹלהֵּ
מה מכנין שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראין אותו מקום?  הונא בשם ר' אמי: מפני

שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו )בראשית רבה פרק סח סימן ט(.  והואיל 
האדם אינם מסוגלים לדמות לעצמם מה פירוש להתקיים ללא מיקום פיזי -ורוב בני



 
 

מולך על  כלל, נהגו סופרי ישראל כבר בזמן המקרא לתאר את האלוהים כאילו הוא
ָאֶרץ מולכים על מלכויותיהם מַאְרמֹון  י הָּ עולמו מהיכל מפואר בשמים, כמו שַמְלכֵּ
ט  אֹות שּוב נָּא ַהבֵּ ים ְצבָּ ית ַהֶמֶלְך שלהם בבירות הארצות שלהם.  וכן כתוב ֱאֹלהִׁ בֵּ

ן הַ  ְדְשָך מִׁ ְמעֹון קָּ ה מִׁ יפָּ ה )תהילים פ טו(, ובתורה כתוב ַהְשקִׁ ם ּוְראֵּ ַמיִׁ שָּ ְך מִׁ רֵּ ם ּובָּ ַמיִׁ שָּ
ל )דברים כו טו(.  ואולם התמונה הזאת, שהיא כולה שירה  אֵּ רָּ ֹשְ ֶאת ַעְמָך ֶאת יִׁ

פי נתוניהם של ברואיו, המפענחים את -כי אין האלוהים קיים בעולם על—ומליצה
כך -התמונה הזאת שבתה את לב העם כל—פי מדידות של אורך ורוחב-מהותם על

לדמות לעצמם שהאלוהים באמת שוכן בשמים כמו עד שהמוני ישראל התחילו 
ית ַהֶמֶלְך שלו, ושהדבר מוכיח את עוצמתו ורוממותו.  וכך  שמלך בשר ודם שוכן ְבבֵּ

רֹום )לג ה(. ן מָּ י ֹשכֵּ ב ְייָּ כִׁ גָּ ֹשְ הבינו, למשל, את הכתוב בספר ישעיה נִׁ



ם ּו-על-אף ַמיִׁ ם ֹלא פי שאין לדבר משמעות של ממש, כי כבר נאמר ַהשָּ ַמיִׁ י ַהשָּ ְשמֵּ
כלומר: האלוהים אין קיומו —א ח כז ודברי הימים ב ו יח(-ְיַכְלְכלּוָך )מלכים

בכל —כקיומם של ברואיו המתקיימים במקום אחד בלבד בכל רגע ורגע של חייהם
זאת יש תועלת רוחנית ברעיון שהאדם יכול להעלות את עצמו אל אביו שבשמים 

ות התורה, ושכל מצווה שאינה גורמת למקיימה להרגיש ידי כך שיקיים את מצו-על
שבאמצעותה הוא מעלה את נפשו אל אביו שבשמים אינה מצווה ממש.  וכך גזרו 

גזירה שמעלין בקודש ולא מורידין, כלומר: כל מצווה שהאדם מקיים צריכה ליצור 
י בו את ההרגשה שהוא מעלה את נפשו קצת יותר למעלה אל היכל קודשו בשמים, כ
ה  ם ְוַאתָּ ַמיִׁ ים ַבשָּ ֱאֹלהִׁ י הָּ ם.  וכך אמר קוהלת בן דוד מלך בירושלים: כִׁ יִׁ מָּ ינּו ַבשָּ ֱאֹלהֵּ

ָאֶרץ )ה א(, כלומר: עבודתך כולה נועדה להעלאת נפשך אליו שם, למקום שבו  ַעל הָּ
פי שהאדם יודע בלבו שקיומו של האלוהים אינו כקיום -על-ואף—הוא נמצא

פנוי ממנו ושהוא מקומו של עולם ואין העולם  ברואיו ושאין מקום
מקומו...ושלפיכך אין משמעות לרעיון שהאלוהים שוכן במקום אחד ואינו שוכן 

כי אין גוזרין גזירה על הציבור אלא —במקום אחר. בכל זאת, אין דופי ברעיון הזה
אדם לחשוב על ה' בדרך -אם כן רוב הציבור יכולין לעמוד בה, ולא דורשים מבני

שאין האדם מסוגל לדמות לעצמו שהוא קיים.











 
 



פרק מג

 

היסוד של האדם המאמין בקיום אלוהיו-חוויית

עיוני, אף -ממשי ולא רק כמבנה פילוסופי-מה האלוהים קיים בעולם החושני
-גופני, ולא רק באופן שכלי-מצוותיו צריכות להנות את מקיימיהן באופן מציאותי

רגשי ולפיכך חייב מי שיעבד את אלוהיו ליהנות מקיום המצוות ולא רק באופן 
ְצֹותֶ  י )תהילים קיט מז(, רוחני, וכן הכתוב אומר ְוֶאְשַתֲעַשע ְבמִׁ ְבתִׁ יָך ֲאֶשר ָאהָּ

ֶרָך )שם  ע ֹלא ֶאְשַכח ְדבָּ ובמקומות אחרים באותו המזמור כתוב ְבֻחֹקֶתיָך ֶאְשַתֲעשָּ
י )שם שם קמג(.  החוויה הזאת של הרגשת ה' באורח גשמי ְצֹוֶתיָך ַשֲעֻשעָּ -טז(, ומִׁ

יו והיא המביאה אותו היסוד של האדם המאמין בקיום אלוה-פיזי היא חוויית
וכן תביא היא את השואף לחיות באור פני ה' להכרה —לאמונה שלמה בו ובתורתו

ֶניָך  מוחלטת בקיום אדוניו ובאפשרות החיים באורו. וכן הכתוב אומר ְוַנַחל ֲעדָּ
ם )שם לו ט(.  ומה כתוב אחר ְרֶאה אֹור )ש-ַתְשקֵּ ים ְבאֹוְרָך נִׁ ְמָך ְמקֹור ַחיִׁ י עִׁ ם כך? כִׁ

שם י(.



ידי קיום המצוות והוא שכרו של מי -מציאותי כזה באלוהים מושג על-עונג חושני
וזהו —שמקדיש את עבודת ה' שלו לחיפוש העידון והשעשוע במצוות התורה

ת ֹעֶנג  אתָּ ַלַשבָּ רָּ י ְוקָּ ְדשִׁ ֶציָך ְביֹום קָּ ת ַרְגֶלָך ֲעֹשֹות ֲחפָּ ַשבָּ יב מִׁ שִׁ ם תָּ שאמר הנביא: אִׁ
ְקד ְתַעַנג ַעל ְייָּ לִׁ ר / ָאז תִׁ בָּ ר דָּ ְמצֹוא ֶחְפְצָך ְוַדבֵּ ֶכיָך מִׁ ֲעֹשֹות ְדרָּ ַבְדתֹו מֵּ ד ְוכִׁ ֹוש ְייָּ ְמֻכבָּ

יד(, כלומר: מי ששומר את השבת לא סתם כדי לשבות ממלאכה -)ישעיה נח יג
ומעסק, אלא כדי למצוא בה עונג של ממש, יזכה לא רק לקרוא לשבת עונג אלא גם 

ענג על אלוהיו ולמצוא בנוכחות ה' בחייו מעין גן עדן ותכלית התענוג.  וכן מי להת
שאינו משתדל לחוש תחושה של עונג בעת שהוא מקיים מצוות נקרא בלשון המקרא 
ְשַמע  תֹו יִׁ י יֵֶּשל ֱאלֹוַּה ַנְפשֹו / ֲהַצֲעקָּ ע כִׁ ְבצָּ י יִׁ נֵּף כִׁ ְקַות חָּ י ַמה תִׁ נֵּף, עליו אמר איוב: כִׁ חָּ

ת )כז חאֵּ  ל עֵּ א ֱאלֹוַּה ְבכָּ ְקרָּ ְתַענָּג יִׁ ם ַעל ַשַדי יִׁ ה אִׁ רָּ יו צָּ לָּ בֹוא עָּ י תָּ ט(.  ועוד הוא -ל כִׁ
נֵּף  ְקַות חָּ ל ְותִׁ י אֵּ ל ֹשְכחֵּ ן ָאְרחֹות כָּ ל, ככתוב במקום אחר בספר איוב, כֵּ נקרא שוכח אֵּ

ד )ח יג(. ֹתאבֵּ





 
 

את אלוהיו וגורם לכך  לפיכך, מי ששומר את מצוות התורה מתוך עצבות מכעיס
נָּיו  ַעל פָּ ם מֵּ רֵּ ל ַוְיסִׁ אֵּ רָּ ֹשְ ְתַאַנף ְייָּ ְמֹאד ְביִׁ שיתאנף בו וַיְגֶלה אותו מפניו, ככתוב ַויִׁ

)מלכים ב יז יח(, ובספר משלי כתוב ּוְדַבר ֶעֶצב ַיֲעֶלה ָאף )טו א(, כלומר: קיים קשר 
דלק לכעס, ועל האיש  אמיץ בין מצב של עצבות ובין מצב של כעס, כי העצבות היא

בֹו )שם יט ג(, כלומר: ַכַעס  ְזַעף לִׁ ף ַדְרכֹו ְוַעל ְייָּ יִׁ ם ְתַסלֵּ ֶּוֶלת ָאדָּ הכועס הכתוב אומר אִׁ
יל מרחיק אותו מן האלוהים ומסלף ומעוות את דרכו אליו. ֱאוִׁ











פרק מד

 

ים יאִׁ ל ַעם ְייָּ ְנבִׁ ן כָּ תֵּ י יִׁ ּומִׁ

את מצוות התורה מתוך התיקוה שמתוך כך הם ירגישו בני אנוש דרי מטה השומרים 
את רוח ה' יורדת עליהם חייבים לעבוד את קונם מתוך יראה ורעדה, וזהו שאמר 
ַני ַיֲחֹלף  ה )איוב ד יד(.  ומה כתוב אחרי זה? ְורּוַח ַעל פָּ דָּ י ּוְרעָּ ַאנִׁ הכתוב ַפַחד ְקרָּ

י )שם שם טו(, ואין בש רִׁ ֲעַרת ְבֹשָּ ר ֹשַ את ה', ככתוב ְתַסמֵּ ר אלא סימן לנפש ְירֵּ ר סֹומֵּ
י )תהילים קיט קכ(.  לפיכך מי שעובד את קונו  אתִׁ ֶטיָך יָּרֵּ ְשפָּ מִׁ י ּומִׁ רִׁ ַפְחְדָך ְבֹשָּ ַמר מִׁ סָּ

כך מתלונן שנפשו אינה קשורה כביכול בנפש אלוהיו -מתוך יוהרה וגאווה, ואחר
שצלחה פעם על שמשון בן ושרוח ה' אינה מרחפת על ראשו ואינה צולחת עליו כמו 

ְצַלח  יו רּוַח ְייָּ )שופטים יד ו(, ועל המלך שאול, ככתוב ַותִׁ לָּ ְצַלח עָּ מנוח, ככתוב ַותִׁ
ל  ַקח ְשמּואֵּ ים )שמואל א י י(, ועל דוד המלך עליו השלום, ככתוב ַויִׁ יו רּוַח ֱאֹלהִׁ לָּ עָּ

יו ַותִׁ  ְמַשח ֹאתֹו ְבֶקֶרב ֶאחָּ ה ֶאת ֶקֶרן ַהֶשֶמן ַויִׁ ְעלָּ מָּ ַהיֹום ַההּוא וָּ ד מֵּ וִׁ ְצַלח רּוַח ְייָּ ֶאל דָּ
ל —)שם טז יג( ְפעָּ ֹפל ְבַשַחת יִׁ הּו ַויִׁ ה ַוַיְחְפרֵּ רָּ על אדם כזה הכתוב אומר בֹור כָּ

ד )שם  סֹו יֵּרֵּ ְדֳקדֹו ֲחמָּ לֹו ְבֹראשֹו ְוַעל קָּ )תהילים ז טז(.  ומה כתוב אחרי זה? יָּשּוב ֲעמָּ
טוען שה' לא מדבר אל נאמניו בזמן הזה מצמצם כביכול את יכולתו יז(.  ובכן, מי ש

ֻאהּו ֶבֱאֶמת  ְקרָּ של האלוהים ושולל את יכולתו להתקשר כרצונו עם כל ברואיו ֲאֶשר יִׁ
ואין גידוף גדול מזה, כי מי שאומר שלא יתכן שהאלוהים יענה לבני זמננו בעת 

מתן היא שעובד האלוהים שוועם אליו שולל את ערך התפילה והמצוות, שכל מג



 
 

י  ים ַיֲעֶננּו ְבקֹול, והוא מתרחק מדוגמת משה רבנו, שאמר ּומִׁ ֱאֹלהִׁ יקרא אל אדוניו ְוהָּ
יֶהם )במדבר יא כט(. ן ְייָּ ֶאת רּוחֹו ֲעלֵּ תֵּ י יִׁ ים כִׁ יאִׁ ל ַעם ְייָּ ְנבִׁ ן כָּ תֵּ יִׁ



ינּו  להרבה אנשים רגילים ענה האלוהים בקול, כמו שענה למשורר שכתב יָֹּבא ֱאֹלהֵּ
ה -ְוַאל ֶיֱחַרש )תהילים נ ג(.  ומה כתוב אחר ידָּ ל ְוָאעִׁ אֵּ רָּ ֹשְ ה יִׁ רָּ י ַוֲאַדבֵּ ה ַעמִׁ ְמעָּ כך? שִׁ

י )שם שם ז(.  ועוד כתוב בספר תהילים ַהֶמֶלְך ַיֲענֵּ  ים ֱאֹלֶהיָך ָאֹנכִׁ ְך ֱאֹלהִׁ נּו ְביֹום בָּ
נּו )שם כ י( ואין עיקרון הדת יותר בסיסי מזה וכל השולל אותו ואומר שהוא  ְראֵּ קָּ

יודע בוודאות וללא שום ספקות שאי אפשר שבן זמננו ישמע את קול אלוהיו וילמד 
לקח ישר מפי הגבורה, בעוד שאינו מסוגל להסביר בדיוק על סמך מה הוא טוען 

ה הזאת עד שאין אפשרות לבני זמנינו להקשיב שכוחו של האלוהים צומצם בתקופ
האדם הזה כופר בעיקר, כי הוא כולא את השגחת האלוהים על עולמו —לקולו

בתוך גדר של תנאי וסייג שבדה מלבו ושאין לו על מה לסמוך במקרא, ואת אוזניו 
נֵּה —הוא אוטם משמוע ואין כפירה יותר חמורה במציאות האלוהים, וזהו סוד הִׁ

ים )שמואלְשֹמַע  ילִׁ ֶלב אֵּ חֵּ יב מֵּ ֶזַבח טֹוב ְלַהְקשִׁ א טו כב.( ואם תשאל מה כוונת -מִׁ
הברייתא האומרת שחגי זכריה ומלאכי "סוף נביאים היו" )מסכת בבא בתרא דף יד, 

עמוד ב(, יש לומר שבוודאי כוונת הברייתא היא ששלושתם היו משרידי הדור 
ירושלים שהעבירו את נבואותיהם האחרון של נביאים מקצועיים שפעלו ביהודה ו

לדורות בתוך ספרים מסודרים...ותו לא.

 
 
 
 
 
 



פרק מה

 

האלוהים כמקור הקדושה בעולם

ב  דֹוש יֹושֵּ ה קָּ ים הוא גם מקור הקדושה בעולם, ככתוב ְוַאתָּ ב ַהְכרּובִׁ ל ֹישֵּ אֵּ רָּ ֹשְ ה יִׁ ֹרעֵּ
ל )תהילים כב ד( וכבר בימים קדומים כ אֵּ רָּ ֹשְ לֹות יִׁ ינו אותו אנשי בית שמש ְתהִׁ

דֹוש ַהֶזה )שמואל ים ַהקָּ ֱאֹלהִׁ א ו כ(.  וכן ממספר המקומות במקרא שבהם -הָּ
ל, ברור שקדושת ה' היתה אחד מרעיונות אֵּ רָּ ֹשְ היסוד של -האלוהים נקרא ְקדֹוש יִׁ

תורת האלוהות בישראל בימי קדם.



 
 



הרעיון שהאלוהים הוא קדוש ומקור הקדושה בעולם, משמעותו היא שהבורא הוא 
ר לחלוטין גם מברואיו וגם מבריאתו.  יוצא מזה שהוא קיים אם בכלל אפשר —אחֵּ

לומר שהוא קיים, ואין זה מוריד אותו לדרגה הירודה של מהות אנושית המסומנת 
הוא רשות היחיד, כי אין ברשות אלוהית עליונה משלו, —בשפות בני אנוש כקיום

ייחוד כייחודו.  הרשות הזאת נקראת בלשון המקרא היכל קודשו, ככתוב בספר 
ָאֶרץ )ב כ(, והיא נקראת השמים,  ל הָּ נָּיו כָּ פָּ ְדשֹו ַהס מִׁ יַכל קָּ חבקוק הנביא ְייָּ ְבהֵּ

ם ּובָּ  ַמיִׁ ן ַהשָּ ְדְשָך מִׁ ְמעֹון קָּ ה מִׁ יפָּ ְך ֶאת ַעְמָך ֶאת ככתוב בספר דברים )כו טו( ַהְשקִׁ רֵּ
יֶתָך )תהילים כו ח(, ואין היכל  י ְמעֹון בֵּ ל, ואין מעון אלא בית, ככתוב ְייָּ ָאַהְבתִׁ אֵּ רָּ ֹשְ יִׁ

ת  ֶלה אֵּ אֵּ ים הָּ מִׁ ים ַביָּ יֶכם ַהֹשְמעִׁ אֹות ֶתֱחַזְקנָּה ְידֵּ אלא בית, ככתוב ֹכה ָאַמר ְייָּ ְצבָּ
ים אֲ  יאִׁ י ַהְנבִׁ פִׁ ֶלה מִׁ אֵּ ים הָּ רִׁ נֹות )זכריה ח ַהְדבָּ בָּ ל ְלהִׁ יכָּ אֹות ַההֵּ ית ְייָּ ְצבָּ ֶשר ְביֹום יַֻסד בֵּ

ט(, וכך כל העולם כולו הוא ביתו של האלוהים ואין מקום פנוי ממנו כמו שאין 
מקום בביתו של אדם שהוא ריק לגמרי מעקוותיו, וזהו שאמר הכתוב ֹכה ָאַמר ְייָּ 

ָאֶרץ ֲהֹדם ַר  י ְוהָּ ְסאִׁ ם כִׁ ַמיִׁ י )ישעיה ַהשָּ תִׁ קֹום ְמנּוחָּ י ֶזה מָּ י ְואֵּ ְבנּו לִׁ ת ֲאֶשר תִׁ י ֶזה ַביִׁ י אֵּ ְגלָּ
ה )שם שם ב(, כלומר: העולם  תָּ ֹשָּ י עָּ ֶלה יָּדִׁ ל אֵּ סו א(.  ומה כתוב אחרי זה? ְוֶאת כָּ

ידי -פי שהווייתו אינה מוגבלת על-על-כולו הוא ביתו של ה' שבו הוא קיים, אף
ל עולם ואין העולם מקומו.מידות העולם, כי הוא מקומו ש



ובכן, עיקר גדול הוא שיש לאדם היכולת לציין את הגבול בין רשות הקודש ורשות 
ידי ציות למצוות התורה, -החול ולשים את עצמו ברשות ה' הקדושה כל ימי חייו על

וכן שהייה ברשות האלוהים נקראת בלשון המקרא ביקור בהיכל ה', ככתוב בספר 
י ַחַיי ַלֲחזֹות ְבֹנַעם ְייָּ תהילים ַאַחת שָּ  ל ְימֵּ ית ְייָּ כָּ י ְבבֵּ ְבתִׁ ש שִׁ ּה ֲאַבקֵּ ת ְייָּ אֹותָּ אֵּ י מֵּ ַאְלתִׁ

לֹו )כז ד(.  והלא שלושה דברים הם ולא דבר אחד? אלא הפסוק מלמד  יכָּ ר ְבהֵּ ּוְלַבקֵּ
שביקור בהיכל ה' כולל ישיבה בביתו וכולל את ראיית פניו, וכל אלה יחד הם השכר 
ְך )שיר השירים ז  י לָּ ַפְנתִׁ י צָּ ים דֹודִׁ נִׁ ים ַגם ְישָּ שִׁ הממתין ליראי האלוהים, וזהו סוד ֲחדָּ
ֶאיָך )תהילים לא כ( והטּוב הזה  ירֵּ ַפְנתָּ לִׁ ה ַרב טּוְבָך ֲאֶשר צָּ יד(, ובמקום אחר כתוב מָּ

הוא שכרם של שומרי מצוות התורה.









 
 



פרק מו

 

יד מִׁ נָּיו תָּ ַבְקשּו פָּ

מצוות התורה שחז"ל כינו אותן מצוות לא תעשה יש להן תכונה מיוחדת: בהיות 
עשיית מה שהתורה אוסרת עליו, אפשר לומר שהן -המקיים אותן תמיד במצב של אי

עשיית הדבר -עשיית הדבר שנאסר ואי-במצב של קיום תמידי, כי קיומן הוא אי
אינו עושה את הדבר האסור הזה מתבצעת בכל רגע שהאדם השומר את מצוות ה' 

יד )משלי כח יד(.  וממה יפחד  האסור, וזהו שאמר הכתוב מִׁ ד תָּ ם ְמַפחֵּ י ָאדָּ ַאְשרֵּ
האיש המאושר תמיד עד שבעל המקרא שם לב לאושרו וציין אותו ברשימה של 

אנשים מאושרים, אם לא מכך שיסור מן הדרך הטובה והישרה ברגע שיעשה אחד 
?מן הדברים שהתורה אוסרת עליו



יד )הושע יב ז(, וזה מה  מִׁ ה ֶאל ֱאֹלֶהיָך תָּ ואכן את הדבר הזה מייעץ הכתוב במילים ַקּוֵּ
יד" )תהילים טז ח(.   מִׁ י תָּ י ְייָּ ְלֶנְגדִׁ יתִׁ ּוִׁ שהמשורר רצה להגיד על עצמו כשכתב "שִׁ

שני הפסוקים האלה מרמזים על נוכחותו התמידית של האלוהים בחייהם של שומרי 
ידי כך שאין הם -ידי שומריהן תמיד על-חד המצוות המקוימות עלמצוותיו, ובמיו

ידי חכמינו ז"ל -עושים את הדבר שנאסר, הן המצוות השליליות בתורה המכונות על
יד  מִׁ נָּיו תָּ ְרשּו ְייָּ ְוֻעזֹו ַבְקשּו פָּ מצוות לא תעשה.  וכן אומר הכתוב בספר תהילים דִׁ

ידי קיום מצוותיו, כמו שניבא כביכול -ל)קה ד(, ואין בקשת פני האלוהים אלא ע
יֶהם  י ֲעלֵּ א ְשמִׁ ְקרָּ י ֲאֶשר נִׁ ְנעּו ַעמִׁ כָּ האלוהים על עם ישראל בימי שלמה המלך: ְויִׁ

ים )דברי עִׁ רָּ יֶהם הָּ ַדְרכֵּ ַני ְויָֻּשבּו מִׁ יַבְקשּו פָּ ְתַפְללּו וִׁ ב ז יד(.  ומה כתוב אחרי -הימים-ְויִׁ
ם ְתשּובּון ַאֶתם  זה? ְפנֵּיֶכם )שם שם יט(.  מזה ְואִׁ י לִׁ ְצֹוַתי ֲאֶשר נַָּתתִׁ ַוֲעַזְבֶתם ֻחקֹוַתי ּומִׁ

יוצא שבעיני האלוהים, או שאדם מבקש את פני ה' או שהוא עוזב את חוקותיו 
וברירה שלישית אין.—ומצוותיו

כאשר המשורר כתב שהאדם המבקש את פני אלוהיו צריך לבקשם תמיד, הוא רצה 
ותן וערכן של מצוות לא תעשה, שרק הן יכולות להיות במצב של להדגיש את חשיב

קיום תמידי מפני שקיומן הוא בהימנעות מפעולה ולא בפעולה, וכל עוד אדם נמנע 
י ְייָּ  מלעשות את הדבר האסור הוא נמצא במצב של קיום המצווה האוסרת.  ומה ַחְסדֵּ

יו, אף למעריצי לּו ַרֲחמָּ י ֹלא כָּ ְמנּו כִׁ י ֹלא תָּ האלוהים ולעובדי עבודתו כדאי  כִׁ
ַח —להשתדל להיות במצב של עבודה תמידית ְזבֵּ יד תּוַקד ַעל ַהמִׁ מִׁ ש תָּ וזהו סוד אֵּ



 
 

ְכֶבה )ויקרא ו ו(, כלומר: יקידת האש על מזבח הנחושת היתה מצווה בפני  ֹלא תִׁ
עצמה כך שאש בערה על המזבח תמיד ובלי הפסקות, וגם כאשר בני ישראל העבירו 

המשכן ממקומו במחנה האחד במדבר אל מקומו במחנה החדש, לא נתנו לאש  את
ְכֶבה: לא תכבה אף במסעות )ספרא —לכבות וגם חז"ל דרשו כך את המילים ֹלא תִׁ

פרשת צו פרק ב(.













 פרק מז



המעגל של יושר וצדק

ד י ְכֶשה ֹאבֵּ יתִׁ עִׁ )תהילים  אדם בעולמו דומה לשה תועה וכן כתוב בספר תהילים תָּ
ל )ירמיה נ יז(.  לפי הדימויים השיריים הללו,  קיט קעו( וכתוב אֵּ ְשרָּ ה יִׁ ֶשה ְפזּורָּ

י ֹלא  האלוהים הוא הרועה השמימי הדואג לשלום צאנו וכן הוא כתוב בתהילים ְייָּ ֹרעִׁ
ב ַהְכרּובִׁ  ף ישֵּ ג ַכֹצאן יֹוסֵּ ינָּה ֹנהֵּ ל ַהֲאזִׁ אֵּ ְשרָּ ה יִׁ ר )כג א(, וכתוב ֹרעֵּ ה )פ ֶאְחסָּ יעָּ ים הֹופִׁ

ב(,



מצוות ה' המדריכות את האדם בחיי היומיום שלו, הן ציונים לנכונות האדם להכפיף 
את עצמו להשגחת רועו הקוסמי והן מקבילות לסימנים שנותן השה על נכונותו 

להתנהג לפי חוקי מכלאתו ולהיכנע לגמרי לשלטון רועו המשגיח עליו בנאמנות 
ו אם חסרה לשה יכולת שכלית ואין הוא מבין על בוריין והאחראי לשמירתו.  ואפיל

את הסיבות שבגללן הרועה מתנהג כפי שהוא מתנהג במכלאתו, הוא יודע שרועו 
ולפיכך מכנה השה את המכלאה שבה —הוא טוב ומיטיב ומסּור לשמירתו ולטובתו

הוא גר בשם מעגל הצדק, כי היא המקום שבו רועו מתנהג כלפי צאנו לפי חוקי 
צדק והמשפט, כפי שהכתוב אומר על הרועה העליון שהוא ַמנֶחה את צאנו ה

י ֶצֶדק ְלַמַען ְשמֹו )שם כג ג(, כי ה' משמש כמקור הצדק בחיי הצאן האנושי  ְבַמְעְגלֵּ
ה בֹו ועל אחת כמה וכמה לא בהשגחתו. תָּ שלו ְוֹלא ַעְולָּ



 
 



עולמו, ומחליט כל אדם המאמין בהשגחת האלוהים הטובה והמיטיבה עליו ועל 
להיכנע לחוקי רצונו ולשמור את מצוות תורתו מתוך רגשי ההודיה שהוא חש כלפי 

האלוהים המשגיח עליו ושולט עליו שלטון של חסד ורחמים, האדם הזה יזכה 
לראות את עולמו כמעגל של יושר וצדק והאלוהים ישובב את נפשו והוא ינוחם 

ו ואת ראשו ה' ידשן בשמן וכוסו תרווה.  ידי שבט ה' ומשענת-מצרותיו ודאגותיו על
יוצא מזה שיש רגעים בחיי האדם שבהם הערכה מדויקת והתבוננות עמוקה בטעמי 

המצוות מורידות ואינן מעלות, אלא אדם צריך לתת לרגשי ההודיה שלו כלפי 
ולתת לרגשיו אלה —רוחו-ועל מצב—האלוהים להתגבר על הגיונו ושכלו הישר

יסתמך הסתמכות מוחלטת על השגחת האלוהים עליו, כך להדריכו למצב שבו 
י ְמנֻחֹות ולהיות  ְנאֹות ֶדֶשא ולהיות מנוהל ַעל מֵּ שהוא רוצה בתכלית הרצון לרעות בִׁ

י ֹיֶשר ולשמור את מצוות רועו וחוקיו ומשפטיו בלי היסוסים  מודרך ְבַמְעְגלֵּ
ָאֶרץ נקראת וסכסוכים פנימיים כלל.  הכנעה כזאת לשלטון אדון עולמ ל הָּ ט כָּ ו וֹשפֵּ

ֶתָך )שם עא  ְדקָּ ר צִׁ י ְיַספֵּ בלשון המקרא סיפור צדקות ה' ברבים, והוא שאמר הכתוב פִׁ
י  ן ֶצֶדק )איוב לו ג(, וכתוב שלישי אומר ּוְלשֹונִׁ י ֶאתֵּ טו(, ובמקום אחר כתוב וְלֹפֲעלִׁ

ֶתָך )תהילים לה כח( לָּ ל ַהיֹום ְתהִׁ ְדֶקָך כָּ , וכן עיקר.ֶתְהֶגה צִׁ







פרק מח

 

הפיכת העולם ממקום של יאוש

למקום של גאולה

ינֵּיֶכם, כי להשיג באמונה  ן ְבעֵּ לעולם אל תהי האמונה באלוהים כבורא העולם ְכַאיִׁ
שהאלוהים ברא את העולם ברוחו היוצרת בלי שום זירוז —שלמה את הרעיון הזה

גשמי או עזרה שמימית מצד מלאכיו או חיות קודשו, ושהעולם שהוא ברא טוב 
ים ֶאת נֵּה טֹוב ְמֹאד )בראשית א  הוא, כמו שהכתוב אומר ַוַיְרא ֱאֹלהִׁ ה ְוהִׁ שָּ ל ֲאֶשר עָּ כָּ

אפשרי למי -להשיג באמונה שלמה את מערכת הרעיונות הזאת כמעט בלתי—לא(
ה  ָאֶרץ ֻאְמְללָּ ה הָּ ה נְָּבלָּ שעיניו רואות את הצער והכאב בעולמנו האומלל כי ָאְבלָּ

ָאֶרץ לֹום בָּ ל ואין שָּ בֵּ ה תֵּ ר רעיוני די רחב וחזק ובאמת, העולם עצמו אינו גש—נְָּבלָּ



 
 

בין האדם השוכן בו ובין בוראו הטוב והמיטיב כדי שאדם יעבור עליו אל אלוהיו 
כן -פי-על-כאדם העובר על גשר רגיל מצד האחד של נהר שוצף אל צידו האחר, ואף

ם ַחְסדֹו )קלו א(.  ובמקום אחר כתוב  כתוב בספר תהילים י ְלעֹולָּ י טֹוב כִׁ הֹודּו ַלייָּ כִׁ
י ֻחֶקיָך )שם(, כלומר: העולם טוֹ  נִׁ יב )קיט סח(.  ומה כתוב אחרי זה? ַלְמדֵּ טִׁ ה ּומֵּ ב ַאתָּ

לבדו אינו יכול להיות הגשר הקדוש הזה, אבל חוקי התורה ומצוותיה יכולים להיות 
רעיוני שאדם יוכל לעבור עליו אל אלוהיו -הקשרים העבים והחזקים בגשר שכלי

לא הם גם כן יכולים לשרת את מי ששומר אותם הטוב והמיטיב.  ולא רק זה, א
יב )יחזקאל מ  בִׁ יב סָּ בִׁ ר סָּ צֵּ שּוי ֶלחָּ ה עָּ ְצפָּ כאבני הרצפה של חצר קודשו, ככתוב ְורִׁ

והרצפה הזאת עשויה מן המצוות שאדם שומר ומן מעשי החסד שאדם גומל —יז(
יחּו לאומללי סביבתו.  וכן הכתוב אומר על צדיקי העולם שהם ְבַחְצרֹות ֱאֹל ינּו ַיְפרִׁ הֵּ

)תהילים צב יד( וזה שכרם הראוי להם: בדיוק כמו שצדיקי עולם מסורים לרדיפת 
המצוות ולמעשים טובים וצדקה, כך אף החצרות בבית אלוהיהם, שבהן הם 

מפריחים, עשויות ממצוות מקויימות ומחסדים וממעשי צדק.



העולם של האדם -תמצוות התורה באות איפוא כדי למלא את מקום העולם בהשקפ
הנאמן המסתכל בעולמו ורואה שהוא מקום מלא יאוש וצער, וניתן לומר אפילו שהן 

מסוגלות לתרגם אותו ממצבו הרגיל ולהופכו לבמה שעליה אפשר לחפש את 
האלוהים ולעבוד את עבודתו בלי להיעשות משותק למראה תושביו המיוסרים.  

ר ְבֶאֶרץ ֹלא לפיכך דרכה של התורה אינה לעודד בריחה מ ְדבָּ ן העולם והתגוררות ַבמִׁ
ה, אלא לעודד מגורים בתוך העולם ובתוך אוכלוסיות תושביו כדי לקדשו  ְזרּועָּ

ולהפוך אותו ממקום של יאוש למקום של גאולה.—ולתקנו





 
 





פרק מט

 

האמונה באלוהים כבורא העולם

בראשית, והיא אומרת יש מצוות שהתורה מייחסת אותן במפורש לסיפור מעשה 
שתפקידן הוא להזכיר למקיים המצווה את המאורעות המתוארים בו.  וגם יש מצוות 



 
 

שאין התורה מייחסתן במפורש לסיפור בריאת העולם, אבל ברור שתפקידן הוא 
להשריש בלבו של מקיים המצוות האלה אמונה באלוהים כבורא העולם וכיוצר 

וגל להביא את האדם השואף לאלוהיו לכך וכן קיומן הוא צריך להיות מס—האדם
שיכיר אותו ואת עקבותיו בעולמו דרך התבוננות בו לא סתם ככוח מסדר עולמי או 

כמקור הצדק והיושר, אלא כיוצר הכול שיחסו אל היקום הנברא דומה ליחס הפשוט 
שבין יוצר כלים וכדיו.



עֲ  ְמצֹוא לפיכך, מי ששומר את השבת וקורא לה ֹעֶנג ומכבד אותה מֵּ ֹשֹות דרכיו ומִׁ
ידיו, אלא -חפציו מתקרב בכך אל אלוהיו, ושכרו אינו סתם שהשבת תישמר על

שדרך מאמצו לשמור את השבת לפי חוקיה ודיניה והלכותיה ירגיל את עצמו לחוש 
לבו הרגישה ליחס שבין הבורא לנבראים -את נוכחות בוראו בעולמו דרך תשומת

ם ולמצוא את עקבות בוראו בכל פי נות עולמו.  ואכן יש כתוב בספר תהילים: ַביָּ
עּו )עז כ( ְקבֹוֶתיָך ֹלא ֹנדָּ ים ְועִׁ ם ַרבִׁ יְלָך ְבַמיִׁ אתמהה, כי מי שמוצא את —ַדְרֶכָך ּוְשבִׁ

בורא הים דרך התבוננות בגליו ובעומק מימיו גם יכיר וירגיש את עקבותיו בפינות 
בורא היקום כולו ואחד מי שמחפשו חייו האחרות, אחד מי שמחפש את האלוהים כ

כבוראו של חלק מסוים ממנו כגון הים או היבשה או השמים.  וכן כל אדם שמכבד 
ם ואינו  ְלַאיִׁ את העולם שלתוכו הוא נברא ואינו הורסו לשווא ואינו זורע את שדהו כִׁ

ים ַיְח  ְשתִׁ ם ַשַעְטנֵּז ֶצֶמר ּופִׁ ְלַאיִׁ ם, ובגד כִׁ ְלַאיִׁ ו אינו לובש, ואינו זורע את כרמו כִׁ דָּ
ו, וכן מי שאינו מבלבל את האומות מתוך נישואי תערובת  חורש ְבשֹור ּוַבֲחֹמר ַיְחדָּ

ה מתוך אי מָּ ֲאדָּ ְשְפחֹות הָּ שמירתו את חוקי העריות, ומי שאינו -ואינו מבלבל את מִׁ
ים אֹשנִׁ ְבלּו רִׁ אלה כל שומרי מצוות התורה ה—מסיג את גבול אדמת שכניו ֲאֶשר גָּ

מכירים את בוראם דרך שמירתם את חוקי בריאתו וזה מה שהאלוהים דורש 
מברואיו.



ובכן, מי שמכיר את הבורא דרך בריאתו נקרא אדם ברוא בצלם אלוהים, כאמור: 
ם  א ֹאתָּ רָּ ה בָּ בָּ ר ּוְנקֵּ כָּ א ֹאתֹו זָּ רָּ ים בָּ ם ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם ֱאֹלהִׁ ָאדָּ ים ֶאת הָּ א ֱאֹלהִׁ ְברָּ ַויִׁ

א כז(, וזה פירושו: כל המכיר את בוראו דרך התבוננות בבריאתו סופו )בראשית 
ידי אלוהיו נברא ובצלם דמות תבניתו נוצר, כך שהוא יכול -להודות שאף הוא על

ידי כך שהוא שומר את חוקי הטבע -להתקרב אל אלוהיו ולהיעשות לנאמן בריתו על



 
 

ובר ואת השבת הוא שומר, ואינו הורס את שברא אלוהיו ועל חוקי רצונו הוא אינו ע
זיכרון למעשה בראשית.



פרק נ

 

קידוש החיים

ידי -כל מצוות התורה שבמרכזן העיוני שוכן הרעיון שאפשר להכיר את האלוהים על
כיבוד צל דמותו המוטבע בברואיו, הן נקראות מצוות שבין אדם לחברו ושכרן 

ה ְמֹאד ֶתר ֶעְליֹון —ַהְרבֵּ ב ְבסֵּ ְתלֹונָּן )תהילים צא א(.  ומה וזהו סוד ֹישֵּ ל ַשַדי יִׁ ְבצֵּ
ְך  יו ְיַצֶּוה לָּ י ַמְלָאכָּ ְקַרב ְבָאֳהֶלָך / כִׁ ה ְוֶנַגע ֹלא יִׁ עָּ ֶליָך רָּ כתוב אחרי זה?  ֹלא ְתֻאֶנה אֵּ

ֶכיָך )שם י ל ְדרָּ ְרָך ְבכָּ ְשמָּ יא(, וזהו עיקר גדול וחשוב.-לִׁ



בברואיו שהם בעלי כוח וכבוד, כלומר  דבר קל וטבעי הוא להכיר את ֶצֶלם האלוהים
ם מוטבעת במלכי אומות העולם  ים ּוֶמֶלְך עֹולָּ ים ַחיִׁ למצוא את דמותו של ֱאֹלהִׁ

המולכים על ארצותיהם ושולטים עליהן שליטה גמורה, כמו שהאלוהים מולך על 
ל  ט כָּ עולמו ושולט עליו שליטה מוחלטת.  ודבר קל הוא למצוא את צלמו של ֹשפֵּ

ָא י ָאֶרץ למיניהם הרבים השופטים את הנידונים הבאים הָּ ֶרץ בקלסתר פניהם של ֹשְפטֵּ
לפניהם לכף זכות או לכף חובה.  הרבה פחות קל הוא למצוא את דמות פניו יתברך 

ל המתאמץ לשחות ולא לטבוע בים החיים! לפיכך הרבתה התורה מצוות  בְפנֵּי דָּ
טום את אוזניהם לזעקתם המרה של המזמינות את שומריהן להקים מעפר דל ולא לא

ם  ניו החיים על סף העוני והדיכאון, וזהו שאמר שלמה המלך ֹאטֵּ נדכאי העולם ומסכֵּ
ֶנה )משלי כא יג(, כלומר: כמו שבהשוואה אל  א ְוֹלא יֵּעָּ ְקרָּ ל ַגם הּוא יִׁ ַזֲעַקת דָּ ָאְזנֹו מִׁ

ואומלל, כך אף העשיר והחזק שאינו מוכן לעזור לו או לתמוך בו, הדל הוא מרוד 
ומה העשיר —יודע-יכול והכל-העשיר הוא מרוד ואומלל לעומת אלוהיו הכל

האכזרי אינו מוכן לזקף את שכנו הכפוף או ללבוש את המסבן העירום בסביבתו, אף 
האלוהים יסרב לעזור לו ולתמוך בו בעת צרתו.



א החיפוש הזה אחר דמות האלוהים באומללים ובמדוכאים נקרא בלשון המקר
קידוש החיים, כי אדם הגומל חסד לזולתו מתוך שהוא מכיר בגרעין הקדושה הקיים 

בו, הוא ֶצֶלם האלוהים המוטבע בדמותו האנושית, אדם כזה עושה את דרכו אל 



 
 

יֶתם  ְהיִׁ ְשֶתם וִׁ ְתַקדִׁ ל.  ועוד כתוב ְוהִׁ אֵּ רָּ ֹשְ מקור הקדושה בעולם, הוא ְייָּ ֹגַאְלֶכם ְקדֹוש יִׁ
ים )וי קרא כ ז(, כלומר: כשאתה מחפש את הקדושה בעולם ומוצא אותה, אז ְקֹדשִׁ

תזכה לדבוק באלוהים, שהוא מקור הקדושה, ובמקום אחר נאמר על האלוהים 
ה )ישעיה ה טז(, וזהו עיקר.  לפיכך מי שאינו מטה  קָּ ְצדָּ ְקַדש בִׁ דֹוש נִׁ ל ַהקָּ אֵּ שהוא הָּ

ר יָּתֹום ואינו חובל ֶבֶגד ַאְלמָּ  ְשַפט גֵּ י, מִׁ נִׁ ר ְועָּ נָּה ְויָּתֹום גֵּ נָּה, וכן מי שאינו עושק ַאְלמָּ
ים באמונה ְשַפט ֶאְביֹונִׁ ין יָּתֹום בצדק ושופט מִׁ כל אלה מתקרבים לאלוהים, —ושדן דִׁ

ְהיּו )ויקרא  ים תִׁ שהוא מקור הקדושה, דרך מצוותיהם, בהתאם לכתוב בתורה ְקֹדשִׁ
דֹוש אֲ  י קָּ יֶכם )שם(.  וזוהי אבןיט ב(.  ומה כתוב אחרי זה? כִׁ י ְייָּ ֱאֹלהֵּ פינה לכל -נִׁ

התורה כולה.







פרק נא

 

מחויבות מוחלטת למושג הצדק היא התנהגות הגונה 
לאדם המאמין באלוהים ושומר את מצוותיו

האדם שווים בעיני בוראם מבחינת ערכם הרוחני וחשיבותם האישית ולכן -כל בני
ה ַאַחת  ר ְבתֹוְכֶכם )שמות יב מט(.  חקק המחוקק העליון שתֹורָּ ר ַהגָּ ח ְוַלגֵּ ֶאְזרָּ ְהֶיה לָּ יִׁ

ָאנּו )מלאכי ב י(, כלומר:  ד ְברָּ ל ֶאחָּ נּו ֲהלֹוא אֵּ ד ְלֻכלָּ וזהו שאמר הנביא ֲהלֹוא ָאב ֶאחָּ
מה אב אחד בראנו, אף אל אחד דן אותנו ומעריך את מעשי ידינו, את כל אחד 

יו, ו לָּ י ַמֲעלָּ ְפרִׁ יו ְוכִׁ כָּ ְדרָּ זהו יסודו של סיפור בריאת האנושות שבו מסופר איך ברא כִׁ
כך יהיו צאצאיו ואז לא יוכל -האלוהים אדם אחד כך שכל בני אנוש הנולדים אחר

אדם לומר לחברו אבא גדול מאביך, ככתוב במשנה במסכת סנהדרין.



ערך מוחלט בין כל בני אנוש מולבש בתורה במצוות הדנות -הרעיון הזה של שוויון
ְחֶיה בענ ְרֹדף ְלַמַען תִׁ ייני הצדק ורדיפת היושר בעולם.  כך כתוב בתורה ֶצֶדק ֶצֶדק תִׁ

)דברים טז כ(, כלומר: כל קיומו של האדם בארץ תלוי בנכונותו לרדוף אחר הצדק 
ולא לנוח עד שהוא משיגו ומביאו אל סביבתו.  לפיכך, חייב כל אדם לא סתם 

ו, אלא לעשות כך מתוך הכרה כי גם הזולת להתנהג באופן הגון ומכובד עם זולת
הזה נברא בצלם האלוהים ולא רק הוא, וכך לא סתם לרדוף אחר הצדק אלא לעבוד 

ידי התנהגות הוגנת וצודקת כלפי אנשים אחרים.-את דיין העולם ושופטו הקדוש על



 
 



עבודת האלוהים במסגרת רדיפת הצדק והיושר נקראת בלשונם של משוררי ישראל 
העולם במלכות שדי, ובלשון המקרא היא נקראת גאולת הפרט וישועתו.  וכך תיקון 

ֶצֶדק )קיט קכא(.  ומה כתוב אחר ט וָּ ְשפָּ י מִׁ יתִׁ ֹשִׁ לּו -כתוב בספר תהילים עָּ יַני כָּ כך? עֵּ
ֶתָך )שם שם קכג(, וגם הנביא ישעיהו הצמיד את ענייני רדיפת הצדק והשגת  ישּועָּ לִׁ

ְפַתח הישועה, כמו שכתוב בספרו )מ ְזלּו ֶצֶדק תִׁ ים יִׁ קִׁ ַמַעל ּוְשחָּ ם מִׁ ַמיִׁ יפּו שָּ ה ח( ַהְרעִׁ
י יְ  יַח ַיַחד ֲאנִׁ ה ַתְצמִׁ קָּ ְפרּו ֶיַשע ּוְצדָּ יו, וכן עיקרֶאֶרץ ְויִׁ אתִׁ ה על כל בן חובולכן —יָּ ְברָּ

ברית לרדוף אחר הצדק בהתאם לצו אלוהיו.



לחשוב שרדיפת הצדק היא  נוסף לכך, כל אדם חייב להשתדל להרגיל את עצמו לא
ע שאינם רוצים להתנהג כלפי  רָּ י טֹוב וָּ מצווה מפני שכך מתנהגים אנשים הגונים ֹיְדעֵּ
שכניהם ביוהרה או באכזריות, אלא לחשוב שהתנהגות כלפי הזולת בחסד וברחמים 

פי תחושה של מחויבות מוחלטת למושג הצדק היא התנהגות הגונה דווקא -ועל
ג את עולמו עלמפני שהיא מצוות הא פי ערכים קדושים וקיימים -לוהים, המנהֵּ

לעולמי עד.  ובכן, אבן יסוד באמונת ישראל היא שאין ממשות למושג של התנהגות 
נכונה, חוץ מן השימוש בו כדי לכנות התנהגות שתואמת את ערכי האלוהים 
המתוארים בתורה והמושרשים במצוותיה, כי האלוהים הוא מקור המוסריות 

ומי ששולל את הרעיון הזה כופר בעיקר.—בעולם

 
 





פרק נב

 

ברית של אחווה בין כל ברואי האלוהים

כל מצוות התורה המבוססות על עקרון הצדק יוצרות יחד מסגרת של מעשי יושר 
אשר בה אדם יצליח ליהנות מזיו אור פני אלוהיו דרך מאמציו לשלב את יחסיו אל 

ל )ישעיה מה כה(, ואין אדם הזולת לתוכה, ככתוב ַבייָּ  אֵּ רָּ ֹשְ ל ֶזַרע יִׁ ְתַהְללּו כָּ ְצְדקּו ְויִׁ יִׁ
מישראל מתהלל אלא אם כן הצליח לדבק את נפשו באלוהיו ולהכיר את נוכחות 

וזהו שאמר הנביא ירמיהו: ֹכה ָאַמר ְייָּ ַאל —שכינתו בעולם ולחזות את פני אלוהיו
תְ  תֹו ְוַאל יִׁ ְכמָּ ם ְבחָּ כָּ ל חָּ ְתַהלֵּ ם יִׁ י אִׁ ְשרֹו / כִׁ יר ְבעָּ שִׁ ל עָּ ְתַהלֵּ תֹו ַאל יִׁ ְגבּורָּ בֹור בִׁ ל ַהגִׁ ַהלֵּ



 
 

י  ָאֶרץ כִׁ ה בָּ קָּ ט ּוְצדָּ ְשפָּ ה ֶחֶסד מִׁ י ְייָּ ֹעֹשֶ י ֲאנִׁ י כִׁ ל ְויָֹּדַע אֹותִׁ כֵּ ל ַהֹשְ ְתַהלֵּ ל ַהמִׁ ְתַהלֵּ ְבֹזאת יִׁ
י ְנֻאם ְייָּ )ירמיהו ט כב ַפְצתִׁ ֶלה חָּ קר גדול בתורתם של נביאי ישראל, כג(, וזהו עי-ְבאֵּ

ים? יאִׁ ל ַעם ְייָּ ְנבִׁ ן כָּ תֵּ י יִׁ ּומִׁ



לפיכך, כל מי שאינו עושה עוול במשפט ואינו נושא פני דל בדין ואת פני גדול אינו 
הודר, ומי ששופט את עמיתו בצדק ואינו עושק שכר שכיר ואינו מטה משפט גר 

יבֹו ואינו לוקח שוחד לא  י ולא לשם כל ויתום ואביון ְברִׁ ם נָּקִׁ כדי ְלַהכֹות ֶנֶפש דָּ
ר הגָּר בתוך חברתו ואינו מבדיל בין גר  מטרה אחרת, וכן מי שאינו לוחץ את הגֵּ

ה ַאַחת  לאזרח הארץ, אלא שופט את זה ואת זה בהתאם למה שכתוב בתורה, ֻחקָּ
ָאֶרץ )במדבר ט יד( ר ּוְלֶאְזַרח הָּ ֶכם ְוַלגֵּ ְהֶיה לָּ דרך מעשיו האדם הזה יתקרב —יִׁ

וירגיש את ידו הקדושה  ,לאלוהיו, יכיר את נוכחות האלוהים בחיי היומיום שלו
י ְייָּ  י כִׁ יצֹותִׁ נָּה ֱהקִׁ ישָּ אִׁ י וָּ ַכְבתִׁ י שָּ הסומכת עליו ומדריכה אותו בכל דרכיו, ככתוב ֲאנִׁ

ְתלֹונָּן )תהילים צא א(.  ובכן, אד ל ַשַדי יִׁ י )תהילים ג ו( וכתוב ְבצֵּ נִׁ ְסְמכֵּ ם כזה ישכון יִׁ
ְשֹכן  י יִׁ י יָּגּור ְבָאֳהֶלָך מִׁ בהר קדשו ובאוהלו של ה' יגור, כמו שאמר המשורר: ְייָּ מִׁ

ה  ֹשָּ ַגל ַעל ְלֹשנֹו ֹלא עָּ בֹו / ֹלא רָּ ְלבָּ ר ֱאֶמת בִׁ ל ֶצֶדק ְוֹדבֵּ ים ּוֹפעֵּ מִׁ ְך תָּ ְדֶשָך / הֹולֵּ ְבַהר קָּ
א ַעל ְקרֹ  ה ֹלא נָֹּשָּ ה ְוֶחְרפָּ עָּ הּו רָּ עֵּ ְשַבע ְלרֵּ ד נִׁ י ְייָּ ְיַכבֵּ ְראֵּ ְמָאס ְוֶאת יִׁ ינָּיו נִׁ ְבֶזה ְבעֵּ בֹו / נִׁ

מֹוט  ֶלה ֹלא יִׁ ה אֵּ ח ֹעֹשֵּ קָּ י ֹלא לָּ ר / ַכְספֹו ֹלא נַָּתן ְבֶנֶשְך ְוֹשַחד ַעל נָּקִׁ ַרע ְוֹלא יָּמִׁ ְלהָּ
ם )תהילים טו א ה(.-ְלעֹולָּ



לחברו שאינה מעוגנת אין לך מצווה ממצוות התורה הנוגעות ליחסים שבין אדם 
במושגי הצדק והיושר, כי כל יושבי תבל בצלם אלוהים נבראו ואין הבדל בין אומות 

כי לכל בריאה ובריאה יש רק בורא —העולם במה שנוגע לבריאתם בדמות הבורא
ם ְייָּ  י עֹולָּ ַמְעתָּ ֱאֹלהֵּ ם ֹלא שָּ אחד שברא אותה בצלמו ובדמותו, ככתוב ֲהלֹוא יַָּדְעתָּ אִׁ

ָאֶרץ )ישעיהו מ כח(.  לכן, מי ששולל את הרעיון שכל בני אנוש נבראו בֹורֵּ  א ְקצֹות הָּ
על ידי האלוהים נקרא בוגד בה' ומחלל בריתו עם עם ישראל וזהו שכתוב בספר 

ָאנּו )מלאכי ב י(.  ומה כתוב  ד ְברָּ ל ֶאחָּ נּו ֲהלֹוא אֵּ ד ְלֻכלָּ מלאכי הנביא, ֲהלֹוא ָאב ֶאחָּ
ינּו )שם(, כלומר: הברית בין ה' כך? ַמדּוַע נִׁ -אחר ית ֲאֹבתֵּ ל ְברִׁ יו ְלַחלֵּ יש ְבָאחִׁ ְבַגד אִׁ

ובין עם ישראל אינה ברית של גזענות ואפליית חינם, אלא ברית של אחווה הרומזת 
ולזה כיוון הנביא עמוס באמרו בשם —על אחדותם של כל ברואי האלוהים



 
 

ים ַאֶתם לִׁ  יִׁ ְבנֵּי ֻכשִׁ י האלוהים ֲהלֹוא כִׁ יתִׁ ל ֶהֱעלֵּ אֵּ רָּ ֹשְ ל ְנֻאם ְייָּ ֲהלֹוא ֶאת יִׁ אֵּ רָּ ֹשְ י ְבנֵּי יִׁ
יר )עמוס ט ז( קִׁ ם מִׁ ַכְפתֹור ַוֲארָּ ים מִׁ יִׁ ְשתִׁ ם ּוְפלִׁ ְצַריִׁ ֶאֶרץ מִׁ ?מֵּ



פרק נג

 

נחמת האדם העני ממעש

ידי אמונתו באלוהים-על

ו, כך כמו שצליל אינו קיים ממש עד שתהיה אוזן שומעת שתקלוט אותו ותפענח
ידי -מצווה אין לה קיום של ממש עד שאדם מישראל ירצה לעבוד את בוראו על

ם ְלַבדֹו ולפיכך האלוהים עוזר למי שמקיים מצווה  ָאדָּ שיקיימה.  אבל ֹלא טֹוב ֱהיֹות הָּ
ְדשֹו וזהו שכרו תמורת מאמצו  ממצוות התורה כדי לסלול בה דרך פרטית ֶאל ְגבּול קָּ

ת ַבֹקֶדש רֵּ כי הבורא אינו מתגלה בעולמו של האדם סתם כך, אלא הוא מופיע —ְלשָּ
שיח הקוסמי של -ידי פרטי המצווה שהאדם מקיים.  בכך הוא נעשה לשותף בדו-על

אישי, כמו -האדם העובד את ה' דרך מצוותיו והוא נעשה לאלוהיו באופן אינטימי
י לְ  ְהֶיה לִׁ י ֶאְהֶיה לֹו ְלָאב ְוהּוא יִׁ ן )שמואלשאמר הכתוב ֲאנִׁ ב ז יד ודברי הימים א יז -בֵּ

יג, וכעין זה בדברי הימים א כח ו(, כלומר: היחס ביני ובין מי שבונה מקדש לכבודי 
אינטימי מן היחס שקיים בין אב ובנו.  כך זה היה לגבי -יהיה יחס לא פחות פרטי

שלמה המלך, שעליו נאמרו המילים האלה בסיפור המקראי שממנו נלקח הפסוק 
, וכך הוא לגבי כל אדם העושה מחייו ומקיומו מקדש לאלוהיו וזו היתה שלעיל

ים  אֹלהִׁ כוונת ירמיהו הנביא כשהגדיר את הגאולה העתידה לבוא כזמן שבו יהיה ה' לֵּ
ם )ל כה(.  ובכן, החייאת מצווה על י ְלעָּ ְהיּו לִׁ ה יִׁ מָּ ל ְוהֵּ אֵּ רָּ ֹשְ ְשְפחֹות יִׁ ידי רצון -ְלֹכל מִׁ

עות רוחנית עמוקה נקראת בלשון המקרא נחמת האדם מקיימה למצוא בה משמ
י -העני ממעש על י כִׁ ְניִׁ י ְבעָּ תִׁ מָּ ידי אמונתו באלוהים, וזהו שאמר הכתוב ֹזאת ֶנחָּ

י )תהילים קיט נ(. ְתנִׁ יָּ ְתָך חִׁ ְמרָּ אִׁ



מצוות התורה הן כפזמון אלוהי שהעובד את אלוהיו שר בבשרו וברוחו ובפעולותיו, 
י )תהילים קיט נד(, ואין בית מגוריו של אדם  ית ְמגּורָּ י ֻחֶקיָך ְבבֵּ יּו לִׁ רֹות הָּ ככתוב ְזמִׁ

ה  אלא גופו, שבו שוכנת נשמתו.  וכן נמשלת התורה עצמה לשירה, שנאמר ְוַעתָּ
ֶכם ֶאת הַ  ְתבּו לָּ י כִׁ ְהֶיה לִׁ יֶהם ְלַמַען תִׁ ּה ְבפִׁ ימָּ ל שִׁ אֵּ ְשרָּ ּה ֶאת ְבנֵּי יִׁ ה ַהֹזאת ְוַלְמדָּ ירָּ שִׁ

ל )דברים לא יט(, ובמקום אחר כתוב אֵּ ְשרָּ ְבנֵּי יִׁ ד בִׁ ה ַהֹזאת ְלעֵּ ירָּ ְכֹתב ֹמֶשה ֶאת  ַהשִׁ ַויִׁ



 
 

ְש  ּה ֶאת ְבנֵּי יִׁ ה ַהֹזאת ַביֹום ַההּוא ַוְיַלְמדָּ ירָּ ל )שם שם כב(, ומה שיר אינו קיים ַהשִׁ אֵּ רָּ
בעולם עד שאדם שר אותו בקולו ועד שאוזן אנושית קולטתו, כך מצוות התורה אינן 

אדם מוציאים אותן מרשות המושג לתחום הפועל, ואפשר -קיימות בעולם עד שבני
אפילו לומר שמקיים המצווה משחרר את מצוותו ומעבירה מעבדות לחירות 

ים  ומשעבוד לגאולה, ְכַתב ֱאֹלהִׁ ב מִׁ ְכתָּ וכך פירש ר' אחא בר יעקב את הפסוק ְוַהמִׁ
רּות ַעל ַהֻלֹחת )שמות לב טז( רות )עירובין נד —הּוא חָּ רות אלא חֵּ אל תקרא חָּ

ידי מצוות -יסוד של המושג גאולת העם על-וזהו עיקר גדול בתורה ואבן—ע"א(
התורה.









פרק נד

 

המושג שהאדם נוצר בצלם אלוהיו

הרעיון שהאדם נוצר בצלם דמות תבניתו של האלוהים, אין פירושו שהאדם דומה 
דובים דומה לדוב, ועל אחת כמה וכמה לא כמו שבובה דומה -לבוראו כמו שגור

לאדם, אבל גם לא כמו שתינוק דומה להוריו או כמו שבבואה דומה לדבר שהיא 
גם לא כמו שאחים ו—משקפת אותו במים או בזכוכית מוכספת או בכל דבר משקף

-תאומים או אחיות תאומות דומים זה לזה או דומות זו לזו, ואפילו לא כמו שבני
אדם שאינם קרובי משפחה לפעמים דומים מאוד זה לזה בלי שתהיה לכך שום סיבה 

מדעית או תרבותית.



מהותי בין הבורא וברואיו, כך שהם יכולים -עיקר הרעיון הוא שיש דמיון בסיסי
גבולות הסבירות וההיגיון כדי לשאת השוואה והערכה לפי נתוניו של  לעבור את

אביהם שבשמים, והם גם יכולים להתקיים באותה רשות של מציאות כמו שקיים 
הוא בלי שקיום האלוהים ישלול או יבטל את בחינת קיומם שלהם, ובלי שקיומו 

מת אצילה יוריד את המושג שהאדם נוצר בצלם אלוהיו מן המדרגה הנעלה של א
לדרגה האומללה של סיסמה מגוחכת ומצחיקה.  ובכן, יש בתורה הרבה מצוות 
ים את היכולת  יקִׁ ים ַצדִׁ טִׁ ְשפָּ ים ּומִׁ שתפקידן הוא לתת לבני הברית השומרים ֻחקִׁ



 
 

ים העשויים מן התוצאות הרבות של הרעיון  רִׁ ְקשָּ לבנות את גשרם אל האלוהים מִׁ
ה.הזה שיש דמות שהיא משותפת ליֹוצֵּ  ר ַהֹכל וליצוריו ְבנֵּי הְתמּותָּ



לכן כל אדם מישראל שקם לפני זקן מכבד את אלוהיו, כי הזקן נוצר בדמות ובצלם 
ן )ויקרא יט לב(.  ומה כתוב  קֵּ ַדְרתָּ ְפנֵּי זָּ קּום ְוהָּ ה תָּ יבָּ ְפנֵּי ֹשֵּ עליון וכן כתוב בתורה מִׁ

י ְייָּ )שם(, כל ֱאֹלֶהיָך ֲאנִׁ אתָּ מֵּ ומר: את יראתך מפני האלוהים תמחיש אחרי זה? ְויָּרֵּ
בכך שתתן כבוד והדר לכל מי שנוצר בדמותו, כולל אנשים חלשים וקשישים.  

ובאמת, זהו הרקע הרעיוני של כל המצוות הנקראות מצוות שבין אדם לחברו, שכן 
כל הדינים והמשפטים הדורשים מן האדם לנהוג בכבוד ובהערצה עם אנשים אחרים 

קודם לקנות לעצמם זכות בעיניו באמצעות גמילות חסדים ומעשי בלי שהם יצטרכו 
צדקה אחרים, שורשם במושג שכל ברואי האלוהים בצלם דמות תבניתו נוצרו 

ושהאדם הנאמן לברית אבותיו חייב להשתדל לשנוא את החטא ולא את החוטא, 
ן כמו שנזכר במסכת ברכות דף י, עמוד א, שלמד ר' מאיר פעם כשהתפלל שימות מי

אחד בשכונתו שציער אותו בשאלות מביישות ובכך פגע בכבודו, ואז הזכירה לו 
ָאֶרץ )תהילים קד לה( ואמרה לו: מי  ן הָּ ים מִׁ אִׁ ַתמּו ַחטָּ ברוריה אשתו את הפסוק יִׁ

י —כתיב חוטאים?  חטאים כתיב!  וכן עיקר. ואם תשאל י ָאֶרץ ואֹוְיבֵּ ְשעֵּ ואפילו רִׁ
ל?  יש לומר שאפיל אֵּ רָּ ֹשְ ו מי שמגיע לו להיות שנוא בתכלית השנאה, ככתוב יִׁ

ים )תהילים קלט כב(, אפילו בשעה שאתה שונא אותו על שום  נֵּאתִׁ ְנָאה ֹשְ ית ֹשִׁ ַתְכלִׁ
מעשיו ומעלליו הרעים, צריך אתה לזכור שאף הוא בצלם בוראו נברא ולקוות שהוא 

א עוד. ישוב מרשעתו ְוֹלא ֶיֱחטָּ





 
 
 
 

פרק נה

 

תחיית החיים

ידי האלוהים, ככתוב -היסוד שלה שהאדם נברא על-שוב ושוב חוזרת התורה לרעיון
נּו )בראשית א כו(.  וכן כמה  ְדמּותֵּ נּו כִׁ ם ְבַצְלמֵּ ה ָאדָּ ים ַנֲעֹשֶ בספר בראשות ַוֹיאֶמר ֱאֹלהִׁ

ְדמּות ֱאֹל-פרקים אחר ם בִׁ ים ָאדָּ ם ְביֹום ְבֹרא ֱאֹלהִׁ ֶפר תֹוְלֹדת ָאדָּ ים כך כתוב ֶזה סֵּ הִׁ



 
 

ְרָאם )שם ה  בָּ ם ְביֹום הִׁ ם ָאדָּ א ֶאת ְשמָּ ְקרָּ ם ַויִׁ ֶרְך ֹאתָּ ָאם ַוְיבָּ ה ְברָּ בָּ ר ּוְנקֵּ כָּ ה ֹאתֹו / זָּ ֹשָּ עָּ
ה ֶאת -א ֹשָּ ים עָּ י ְבֶצֶלם ֱאֹלהִׁ ְך כִׁ פֵּ שָּ מֹו יִׁ ם דָּ ָאדָּ ם בָּ ָאדָּ ְך ַדם הָּ ב(.  ועוד כתוב בספר ֹשפֵּ

ם )שם ט ו(. ָאדָּ הָּ



ועד —תו של אדם, מערשו ועד קברו, היא מתנה משמיםמזה נובע שכל הוויי
ה ְמַחֶיה ֶאת ֻכלָּם —בכלל וכך אמרו הלוויים בתפילתם לפני נחמיה ועזרא "ְוַאתָּ

ייה אותם  )נחמיה ט ו(" כדי להדגיש שלא סתם ברא האלוהים את אדם וחווה וחִׁ
 בעת בריאתם ביום השישי הראשון, אלא שהוא הולך ומחייה את כל ברואיו

ָאֶרץ אף ים בָּ דִׁ ית -על-ַהנֹולָּ מִׁ פי שהם נולדים להורים בני אנוש.  וכן הכתוב אומר ְייָּ מֵּ
ַעל )שמואל יד ְשאֹול ַויָּ המית והחייה לא כתוב כאן אלא ממית —א ב ו(-ּוְמַחֶיה מֹורִׁ

וזהו סוד ַאְך ְבֶצֶלם —ומחייה, כלומר: אף בימינו אנו הוא פועל כבורא ומחייה
ְתַהֶלְך ל  יִׁ ב ְככָּ ְך תֹושָּ מָּ י עִׁ ר ָאֹנכִׁ י גֵּ יש )תהילים לט ז(.  כי מה כתוב אחרי זה? כִׁ אִׁ

י )שם שם יג(, כלומר: האלוהים אינו בורא חד ר -ֲאבֹותָּ פעמי של האדם, ְכמֹו יֹוצֵּ
יט, שהיחס בינו ובין הכד הנוצר בכבשנו מנותק ברגע צאת הכד מן הכבשן,  ס טִׁ ְרמָּ יִׁ

שבה האדם גר במשך כל ימי חייו והוא מקור מימיו אשר  אלא האלוהים הוא הארץ
ממנו הוא שותה כל רגעי ימיו.  יוצא מזה שכל הווייתו של האדם תלויה באלוהיו 

ים /  ֶליָך ֱאֹלהִׁ י ַתֲעֹרג אֵּ ן ַנְפשִׁ ם כֵּ יִׁ י מָּ יקֵּ ל ַתֲעֹרג ַעל ֲאפִׁ וכך כתוב בתהילים )מב ב( ְכַאיָּ
ים ְלאֵּ  אֹלהִׁ י לֵּ ְמָאה ַנְפשִׁ ים )תהילים מב בצָּ ֶאה ְפנֵּי ֱאֹלהִׁ רָּ ַתי ָאבֹוא ְואֵּ י מָּ ג( וזהו -ל חָּ
פינה לאמונת היהודים באלוהים, כך שאין מצווה ממצוות -עיקר גדול בתורה ואבן

האלוהים שאינה קשורה באופן כלשהו למושג האלוהים כמחייה האדם במשך כל 
ְש  י ְונִׁ ְתנִׁ ֹשָּ ל עָּ י )איוב לג ד(.ימי חייו וזהו שאמר הכתוב רּוַח אֵּ נִׁ ַמת ַשַדי ְתַחיֵּ



ובכן, חייב האדם לשרת את קונו לא סתם מתוך רגשי תודה על שברא פעם את אדם 
וחווה, אלא מתוך הבנתו העמוקה שהאלוהים הוא בוראו ויוצרו ועושהו ומחייהו 

י )איוב י ח(.  ובמקום אח י ַוַיֲעֹשּונִׁ ְצבּונִׁ ר במקרא שלו, וזהו שאמר הכתוב יֶָּדיָך עִׁ
ה  י ְוֶאְלְמדָּ ינֵּנִׁ י )תהילים קיט עג(.  ומה כתוב אחרי זה? ֲהבִׁ י ַוְיכֹוְננּונִׁ ֹשּונִׁ כתוב יֶָּדיָך עָּ

ְצֹוֶתיָך )שם(, כלומר: דרך קיום המצוות האדם מגיע להבנת מקומו בעולם ולראיית  מִׁ
ים ַאֶתם ַלייָּ ֱאֹלהֵּ  נִׁ יֶכם עצמו כילד האלוהים, וזהו שרצה הכתוב לומר באמרו בָּ

ל )שמות ד כב(. אֵּ רָּ ֹשְ י יִׁ י ְבֹכרִׁ )דברים יד א(, וזהו סוד ְבנִׁ





 
 









פרק נו

 

אדם ועם

מצד אחד, עמצאית וגם כחלק בלתי נפרד מאומתו-קיום האדם כיחידה אנושית
ו ּה ַיְחדָּ ה לָּ נשים, גברים וטף הבאים —התורה אמורה לעשות מישראל אומה ֶשֻחְברָּ

ד לעבוד את אלוהיהם כיחידה רוחנית אדירה אחת שכל מסירותה היא  יחד ְשֶכם ֶאחָּ
לדבק את נפשה הלאומית בנפש אלוהיה.  אבל מצד אחר, התורה גם מעודדת את 
-האדם היחיד להתקדם צעד צעד קדימה אל אלוהיו דרך האמונה והביטחון בו על

 ידי קיום מצוותיו ופנייה אליו בתפילה ובתחנונים.  ומה האדם קיים גם כיחידה
עצמאית וגם כחלק בלתי נפרד מאומתו ומן הגזע האנושי, אף בן הברית -אנושית

אֹות עיו—השומר את מצוות אלוהיו מהווה חלק של ַעם ְייָּ ְצבָּ ע לרֵּ —אח לאחיו ורֵּ
רגל גלמוד העושה את דרכו האיטית -בו בזמן שהוא צריך לראות את עצמו כעולה

ר אל הירושלים הפרטית של פָּ ק ְועָּ ו וכל רצונו להכיר את אלוהיו והמכוסה ָאבָּ
ולעמוד לפניו כאדם פרטי לפני קונו ולעובדו ולאהוב אותו בהתאם למצוות הכתוב 

ת ְייָּ ֱאֹלֶהיָך )דברים ו ה(. ְוָאַהְבתָּ אֵּ



דתית בתוך כל מצווה שהוא מקיים, -מי שמצליח להשקיע את זהותו הלאומית
ומד חסר כול לפני צור עולמו כשהוא מתחנן לפני בוראו דרך מצוותו כיחיד עני הע

י )תהילים כה טז(, האדם  י ָאנִׁ נִׁ יד ְועָּ י יָּחִׁ י כִׁ נֵּנִׁ ַלי ְוחָּ בהתאם לאמירת המשורר, ְפנֵּה אֵּ
הזה יזכה ליהנות גם מן הברכות המובטחות בתורה לעם ישראל וגם מן הברכות 

ית ֹקֶדש.  אבל מי שמרשה לאישיותו הלאו מית המובטחות ליחידי סגולה בני ְברִׁ
להאפיל על אישיותו הפרטית, וכן מי שמרומם את אישיותו הפרטית מעל אישיותו 

פי שהם שומרים את מצוותיו -על-ואף—הלאומית, שניהם שכרם יוצא בהפסדם
ככל דקדוקיהן.  הראשון, זה שהוא כולו עם ולאום אבל אינו עומד לפני בוראו כעבד 

לוהיו ושולח את קולו האישי אל רוח המתחנן לפני א-או כאביון שפל—לפני אדוניו
שומעת, או כאיש לעצמו שצלם בוראו טבוע בו באופן שונה מן האופן -אוזנו הכל

על האדם הזה נאמרו דברי אביה מלך יהודה —שהוא טבוע בכל אדם אחר בעולם



 
 

ב )דברי הימים ב יג ח(.  ואילו השני, זה שמקדיש את הָּ י זָּ ֶכם ֶעְגלֵּ מָּ ב ְועִׁ מֹון רָּ  ְוַאֶתם הָּ
-הפרטיות אבל אינו מתעניין בזהותו הלאומית-חייו להשגת מטרותיו הרוחניות

יהודית, ואפילו לא שם לב אליה בכלל, האדם הזה משול למצורע המוציא את עצמו 
בֹו )ויקרא יג מו(, וכתוב בתורה ֹלא  חּוץ ַלַמֲחֶנה מֹושָּ ב מִׁ ד יֵּשֵּ דָּ מן הציבור, ככתוב בָּ

ם ְלַבד ָאדָּ ֹו )בראשית ב יח( וכן אמר הילל: אל תפרוש מן הציבור )פרקי טֹוב ֱהיֹות הָּ
אבות פרק ב משנה ד(, וכן עיקר.











פרק נז

 

ֶפץ  ֶאֶרץ חֵּ

כל מצוות התורה הדורשות ממקיימיהן לצייר בעולם קו שישמש כעין גבול בין 
רשויות שונות שבדרך כלל היו משתלבות זו בזו, מבוססות הן על ההגדרה הבסיסית 
ביותר של עבודת האלוהים בתורת ישראל: מאמצו של העובד את אלוהיו לעבור מן 

ותיו ורצונו האדיר לציית ידי פעול-המקום שבו הוא נמצא אל רשות האלוהים על
לקול קונו, ולהשתמש ברצון הזה כבמסילה ללכת בה אל דבקות באלוהים. בין 

ַאְרְצָך  סיפורי המקרא, זה יוצא לנו ממה שאמר האלוהים לאברהם אבינו: ֶלְך ְלָך מֵּ
ָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאךָּ )בראשית יב א(.  וכי חר יָך ֶאל הָּ ית ָאבִׁ בֵּ מֹוַלְדְתָך ּומִׁ ן ארץ מולדתו ּומִׁ

ן ַעל  רָּ ת הָּ מָּ של אברהם אבינו היתה? הרי אור כשדים הוא מקומו שנולד בו, ככתוב ַויָּ
ים )שם יא כח(, ובוודאי גם אברהם נולד  דִׁ יו ְבֶאֶרץ מֹוַלְדתֹו ְבאּור ַכֹשְ ְפנֵּי ֶתַרח ָאבִׁ

י ֶתַרח שם, כי אברהם, נחור והרן היו לא סתם אחים אלא נולדו כשלישיה, ככתוב וַ  ְיחִׁ
ן )שם כו(, ולא ייתכן שאשת תרח  רָּ ם ֶאת נָּחֹור ְוֶאת הָּ נָּה ַויֹוֶלד ֶאת ַאְברָּ ים שָּ ְבעִׁ שִׁ

וכנראה רוצה התורה לומר שגם —ילדה שלושה בנים זה אחר זה בתוך שנה אחת
אברהם נולד באור כשדים.  ואם תשאל למה מגידה לנו התורה שה' כינה את חרן 

ווה לו לצאת משם, יש לומר שהתורה רוצה להגיד בזה בשם מולדת אברהם כשצ
שהצו של ה' לאברהם לא היה רק שיעבור מפדן ארם לארץ ישראל, אלא שיעבור 
ל.  וכן  אֵּ רָּ ֹשְ מרשות החול לרשות הקודש, היא רשות האלוהים והיא ַמְלכּות ְייָּ ַעל יִׁ

א ָאֶרץ )תהילים ְקרָּ ֶבר ַויִׁ א אלא —נ א( נקרא האלוהים ארץ, ככתוב ְייָּ דִׁ אל תקרא ויקרָּ



 
 

א ֶפץ לצאצאיהם —וייקרֵּ כי האלוהים הוא ארץ מגורי אבות ישראל, והוא ֶאֶרץ חֵּ
השואפים להאמין בו, ארץ שבה צומחת רוחו של האדם מתוך מאמציו לקשר את 

ידי קיום מצוות התורה.  וכעין זה יש אצל נביאי ישראל -נשמתו עם נשמת בוראו על
ה )ישעיה ב ג ומיכה ד ב(.  וכי שכינו את ה' בשם ציון א תֹורָּ צֵּ יֹון תֵּ צִׁ י מִׁ , ככתוב כִׁ

יו  לָּ ְפנֵּי ֲאֶשר יַָּרד עָּ ַשן ֻכלֹו מִׁ יַני עָּ מציון יצאה התורה, והלא מסיני יצאה, ככתוב ְוַהר סִׁ
א )דברים לג ב(? אלא ציון  יַני בָּ סִׁ ש )שמות יט יח(, ובמקום אחר כתוב ְייָּ מִׁ אֵּ ְייָּ בָּ

ל )ישעיה ס יד( וזהו עיקר גדול.כינוי  אֵּ רָּ ֹשְ יֹון ְקדֹוש יִׁ היא לאלוהים, ככתוב צִׁ

ֶפץ אשר מעריציו שואפים לגור בה,  מכל זה נובע הרעיון שהאלוהים הוא ֶאֶרץ חֵּ
ולפיכך רווחת בין חכמי ישראל הדעה כי עלייה לארץ ישראל היא מצווה מן התורה.  

נמצא בכל מקום ומה תועלת יכול אדם ואם תשאל איך זה ייתכן, הרי האלוהים 
להפיק מהתגוררותו בארץ מיוחדת? על כך יש לומר שהעולה לארץ הקודש מעלה 

ל, כי את הקדושה יש לחפש במקום קדוש,  אֵּ רָּ ֹשְ את נשמתו אל אלוהיו, שהוא ְקדֹוש יִׁ
ואין לנשמה התעלות גדולה מעלייה לארץ ישראל, היא המכונה בספר דברים )יא 

ּה יב( ֶאֶרץ ש ֹאתָּ ומקרא מסורס הוא והכי קאמר: ארץ אשר בה —ֲאֶשר ְייָּ ֱאֹלֶהיָך ֹדרֵּ
אתה דורש את ה' אלוהיך. 









פרק נח

 

ירושלים

ה' צבאות הוא מלך העולם ובונה ירושלים, כמו שהוא נקרא בתפילות ישראל.  וכן 
ם )ב לב יט( ולכך יִׁ לָּ י ְירושָּ כיוון ירמיהו הנביא  בעל ספר דברי הימים מכנה אותו ֱאֹלהֵּ

א ְייָּ )ג יז(, כי כשיבוא המלך המשיח תרוכז  סֵּ ם כִׁ ַליִׁ ירּושָּ ְקְראּו לִׁ יא יִׁ ת ַההִׁ עֵּ באומרו בָּ
ו  ְצחּו ַרְננּו ַיְחדָּ יר ַהֹקֶדש, ככתוב במקום אחר פִׁ הווייתו הקדושה בעולם הזה בעִׁ

ַחם ְייָּ ַעמֹו גַָּאל ְירּו י נִׁ ם כִׁ יִׁ לָּ ְרבֹות ְירּושָּ ם )ישעיה נב ט(.  ומה כתוב אחרחָּ יִׁ לָּ כך? -שָּ
ינּו )שם  ת ְישּוַעת ֱאֹלהֵּ י ָאֶרץ אֵּ ל ַאְפסֵּ אּו כָּ ם ְורָּ ל ַהגֹויִׁ ינֵּי כָּ ְדשֹו ְלעֵּ ף ְייָּ ֶאת ְזרֹוַע קָּ ֹשַ חָּ
שם י(, כלומר: ריכוז הווייתו הקדושה בירושלים נקרא ישועה, והוא נקרא גאולה, 

ן כֵּ ים )א טז(, ואין  וזהו שאמר הנביא זכריה: לָּ ם ְבַרֲחמִׁ ַליִׁ ירּושָּ י לִׁ ֹכה ָאַמר ְייָּ ַשְבתִׁ
א  רֵּ קָּ ָאֶרץ יִׁ ל הָּ י כָּ ל ֱאֹלהֵּ אֵּ רָּ ֹשְ ְך ְקדֹוש יִׁ שיבה ברחמים אלא גאולה, ככתוב ְוֹגֲאלֵּ



 
 

ים  ים ְגֹדלִׁ יְך ּוְבַרֲחמִׁ ֹטן ֲעַזְבתִׁ )ישעיה נד ה(.  ומה כתוב אחרי זה? ְבֶרַגע קָּ
ְך...ָאמַ  ְך ְייָּ )שם שם זֲאַקְבצֵּ ח(, והנבואה הזאת על אודות שיבת ציון מגלות -ר ֹגֲאלֵּ

ר לארץ הקודש נאמרה.  לפיכך, מי שמוסיף על קדושת ירושלים  ַעל ַאְדַמת נֵּכָּ
באמצעות מצוותיו מביא גאולה לעולם.



ָאֶרץ,  ין בָּ בזמן הזה, כאשר בעוונותינו הרבים אין מקדש ואין קורבנות וגם נסכים אֵּ
מי שמעלה את ירושלים על ראש שמחתו מביא לעולם גאולה וישועה, וזהו  כל

ָאֹדן ְייָּ )שמות כג יז ולד  ל ְזכּוְרָך ֶאל ְפנֵּי הָּ ֶאה כָּ נָּה יֵּרָּ ים ַבשָּ מִׁ ֹלש ְפעָּ שאמר הכתוב, שָּ
ֶהם ַעם ַהֹקֶדש ְגאּולֵּ  ְראּו לָּ י כג(.  ואין ראיית פני האלוהים אלא גאולת העם, ככתוב ְוקָּ

ה )ישעיה סב יב(.  ומה כתוב אחר בָּ יר ֹלא ֶנֱעזָּ ה עִׁ א ְדרּושָּ רֵּ קָּ ְך יִׁ א -ְייָּ ְולָּ י ֶזה בָּ כך? מִׁ
ה ַרב  קָּ ְצדָּ ר בִׁ י ְמַדבֵּ ְלבּושֹו ֹצֶעה ְבֹרב ֹכחֹו ֲאנִׁ דּור בִׁ ה ֶזה הָּ ְצרָּ בָּ ים מִׁ דִׁ ֱאדֹום ֲחמּוץ ְבגָּ מֵּ

יַע )שם סג א(, כלומר: את הֶמֶלְך ְביָּפְ  יֶניָך, ואין הבא מאדום חמוץ ְלהֹושִׁ יֹו ֶתֱחֶזינָּה עֵּ
בגדים אלא אלוהי ישראל, כמו שכתב הרמב"ם בפרק א של הלכות יסודי התורה 

שנביא אחד אומר שראה את הקב"ה לבוש בגד לבן כשלג ונביא אחר אומר שראהו 
ודברים אלה אינם קשים מפני —חמוץ בגדים מבצרה, כלומר מלובש בלבוש אדום

אדם.-דיברה בלשונם של בנישהתורה 



מכאן, שמי שמזכיר את ירושלים בתפילותיו בכל יום או מבקר בין חומותיה, ואפילו 
מי שרק מקיים את מצוות התורה המזכירות את ירושלים, אלה נקראים מביאי ישועה 

יֹון )עובדיה כא(—לעולם ים ְבַהר צִׁ עִׁ לּו מֹושִׁ לא נאמר על הר —ולכן אמר הנביא ְועָּ
ציון אלא בהר ציון, כלומר, מי שעוסק בטובת העיר ובקדושת ירושלים נקרא מביא 

ה )שם( ה ַלייָּ ַהְמלּוכָּ ְיתָּ וזהו עיקר, כי מי —ישועה לעולם.  ומה כתוב אחרי זה? ְוהָּ
שמביא גאולה לעולם ממליך את ה' על בריאתו, והמלכת האלוהים בעולם ברואיו 

נּו )תהילים כ י(.היא ישועת הממליך, ככתוב ְייָּ הֹושִׁ  ְראֵּ ה ַהֶמֶלְך ַיֲענֵּנּו ְביֹום קָּ יעָּ









פרק נט

 

מצווה הבאה בעבירה



 
 

מי שמצוותיו באות בעבירה, כלומר הוא עובר על מצווה אחת כדי לקיים מצוות 
ר ֶאל ְצרֹור נָּקּוב—אחרות, שכרו יוצא בהפסדו ַתכֵּ ֹשְ ואת האיש הזה כבר —כי הוא מִׁ

ר בתלמוד במסכת סנהדרין )דך ו, עמוד ב(: "רבי אליעזר גינה ר' אליעזר כמסופ
אומר, הרי שגזל סאה של חטים וטחנה ואפאה והפריש ממנה חלה, כיצד מברך? אין 

ץ ה' )תהילים י ג(".  בכך רצה ר'  אֵּ ְך נִׁ רֵּ ַע בֵּ זה מברך אלא מנאץ ועל זה נאמר ּוֹבצֵּ
היא מצווה אחת ש—פי שגזלן מקיים מצוות הפרשת חלה-על-אליעזר לומר, שאף

ה )במדבר  ימּו ְתרּומָּ רִׁ ה תָּ ֶכם ַחלָּ ֹסתֵּ ית ֲערִׁ אשִׁ ממצוות התורה, ככתוב בספר במדבר, רֵּ
אין הוא עובד את האלוהים דרך מצוותו, כי הוא עובר על מצווה אחרת כדי —טו כ(

ְגֹזל )ויקרא י ֲעָך ְוֹלא תִׁ ט לקיימה, היא המצווה האוסרת גזל, ככתוב: ֹלא ַתֲעֹשק ֶאת רֵּ
יג(, וכל מצווה הבאה למקיימה בדרך עבירתו על מצווה אחרת, אין האלוהים נעבד 

דרכה ועיקר גדול בתורת ישראל הוא שכל מצווה שאין האלוהים נעבד דרכה אין 
שמה מצווה.  ולא רק זה, אלא המעשה שלו נקרא עבודה זרה וכתוב בתורה ֹלא 

ל ְתמּונָּה ֲאֶשר בַ  ה ְלָך ֶפֶסל ְוכָּ ם ַתֲעֹשֶ ַחת ַוֲאֶשר ַבַמיִׁ תָּ ָאֶרץ מִׁ ַמַעל ַוֲאֶשר בָּ ם מִׁ ַמיִׁ שָּ
ם )שמות כ ד ְבדֵּ עָּ ֶהם ְוֹלא תָּ ְשַתֲחֶוה לָּ ָאֶרץ / ֹלא תִׁ ַתַחת לָּ ה( ובמקום אחר כתוב ַאל -מִׁ

ֶכם )ויקרא יט ד(.  ועוד הוא נקרא אש  ה ֹלא ַתֲעֹשּו לָּ כָּ י ַמסֵּ אֹלהֵּ ם וֵּ ילִׁ ֱאלִׁ ְפנּו ֶאל הָּ תִׁ
ב זרה,  ת נָּדָּ מָּ והבאת אש זרה לפני ה' היתה חטאם של נדב ואביהוא, ככתוב ַויָּ

יַני )במדבר ג ד( וכן הוא נקרא  ְדַבר סִׁ ְפנֵּי ְייָּ ְבמִׁ ה לִׁ רָּ ש זָּ ם אֵּ בָּ ְפנֵּי ְייָּ ְבַהְקרִׁ יהּוא לִׁ ַוֲאבִׁ
ה )שמות ל  רָּ יו ְקֹטֶרת זָּ לָּ קטורת זרה, כמו שהכתוב אומר על מזבח הזהב: ֹלא ַתֲעלּו עָּ

ט(.



בתקופה המקראית, זה היה חטאם של הכוהנים ששירתו במקדש בימי הנביא 
ינּו ֶאת ְשֶמָך  זִׁ י ַוֲאַמְרֶתם ַבֶמה בָּ י ְשמִׁ ים בֹוזֵּ ֶכם ַהֹכֲהנִׁ אֹות לָּ מלאכי, ככתוב: ָאַמר ְייָּ ְצבָּ

י ֶלֶחם ְמֹגָאל )שם שם ְזְבחִׁ ים ַעל מִׁ ישִׁ ז(.  עוד  )מלאכי א ו(.  ומה כתוב אחרי זה? ַמגִׁ
ע )שם שם ח( ין רָּ ַח ְוֹחֶלה אֵּ סֵּ ישּו פִׁ י ַתגִׁ ע ְוכִׁ ין רָּ ְזֹבַח אֵּ ר לִׁ ּוֵּ שּון עִׁ י ַתגִׁ —כתוב שם ְוכִׁ

אתמהה, כי מצוות אחדות הם שמרו בעוד שלמצוות אחרות בזו ולפיכך מה שהם 
ית  ,עשו היה פולחן ללא עבודה, צורה ללא תוכן ְשַכן בֵּ ְוא במקום ֲעבֹוַדת מִׁ ְנַחת שָּ ומִׁ

ֶכם ֹקֶדש  אּו ְידֵּ ים.  לפיכך היו ידיהם מטומאות, וכתוב בספר תהילים )קלד ב( ֹשְ ֱאֹלהִׁ הָּ
ְרכּו ֶאת ְייָּ, כלומר: אין עובדי ה' מצּווים סתם להרים את ידיהם בשבח והודיה  ּובָּ

בלי —ל מעשי קדושה וטוהרהלאלוהים, אלא הם חייבים לשאתן למעלה במסגרת ש
שהם ירימו את ידיהם לדבר עבירה בעוד הם עובדים את האלוהים.





 
 









פרק ס

 

השלום המובטח לאוהבי המצוות

ידי התאמת פעולות גופו עם רעיונות שכלו ותשוקות -אין שמחה באה לאדם אלא על
בהירה של רוחו, ולכן האדם השמח, הוא מי שחייו בעולם הגשמיות מהווים בבואה 

חייו הפנימיים ואין הוא שתי אישיויות באיש אחד, אלא אישיות אחת באיש אחד 
שכל חלקי הווייתו משולבים לתוך מציאותו ללא שום התנגשות בין יצריו וחשקיו 
לבין ערכיו ואמונותיו.  בלשון המקרא, איש כזה נקרא איש מנוחה, כי אין בקרבו 

ְך הּוא מלחמה בין יצריו ודעותיו, וזהו שאמ ד לָּ ן נֹולָּ נֵּה בֵּ ר האלוהים לדוד המלך: הִׁ
ה )דברי הימים א כב ט(. יש ְמנּוחָּ ְהֶיה אִׁ יִׁ



י  ב ְלֹאֲהבֵּ לֹום רָּ המנוחה הזאת היא השלום המובטח לאוהבי המצוות, ככתוב שָּ
ב )שם י לֵּ ְמחֵּ ים ְמֹשַ רִׁ י ְייָּ ְישָּ קּודֵּ ֶתָך )תהילים קיט קסה(.  ובמקום אחר כתוב פִׁ יט  תֹורָּ

ט( ומדרשו הוא שאנשים ישרים, פיקודי האלוהים ישמחו את לבם, כי ציות 
לפקודות האלוהים מתאים את חייהם החיצוניים אל דרישות לבם הפנימיות 

וזוהי שמחתם וזוהי מנוחתם, כי בכך יימצא שלומם אשר בו ישמחו ואשר —ביותר
)במסכת שבת דף ל,  בו ינוחו מצרות העולם.  וכן אמרו חכמינו ז"ל בתלמוד בבלי

עמוד ב ובמסכת פסחים דף קיז, עמוד א(: אין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא 
מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך 

יָּה  ן ְוהָּ י ְמַנגֵּ ה ְקחּו לִׁ דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצוה, שנאמר ְוַעתָּ
ן ַהְמַנגֵּן יו ַיד ְייָּ )מלכים ְכַנגֵּ לָּ י עָּ ב ג טו(, עד כאן לשון התלמוד.  וכן הוא -ַוְתהִׁ

בעולמנו: אין השכינה שורה אלא מתוך ההתאמה המוחלטת בין חייו הגלויים של 
אדם ובין חייו הסמויים מן העין.



ה  ְמחָּ ים ַבייָּ ֹשִׁ התאמה כזאת היא שמחתו של אדם, כמו שהכתוב אומר ְויְָּספּו ֲענָּוִׁ
ילּו )ישעיה כט יט(ְואֶ  ל יָּגִׁ אֵּ רָּ ֹשְ ְקדֹוש יִׁ ם בִׁ והענוותנות, עיקרה הוא העדר —ְביֹונֵּי ָאדָּ

ניגוד בין הערכים שהאדם מאמין שהוא חייב להוקירם, או שראוי לו להוקירם, לבין 



 
 

הערכים שהוא באמת מוקיר והם הנופחים רוח חיים בפעולותיו בעולם.  אדם כזה, 
כי שמחתו —באלוהיותמיד ישמח  ,ם שהוא באמת מוקירידי ערכי-המּונע בעולם על

תהיה בכך שתוכו כברו.  ובכן, המצב הזה של העדר ניגוד בין הבחינה החיצונית של 
האדם לבין הבחינה הפנימית שלו נקרא שמחה, והוא התכונה המייחדת ענווי עולם, 

חּו )תהילים לד ג(.   מָּ ֹשְ ים ְויִׁ ְשְמעּו ֲענָּוִׁ י יִׁ ל ַנְפשִׁ ְתַהלֵּ ועל כמו שהכתוב אומר ַבייָּ תִׁ
ב  קֹות ְבלֵּ ַפת ֲחלָּ הּו ֹשְ עֵּ יש ֶאת רֵּ ְוא ְיַדְברּו אִׁ אנשים שאין תוכם כברם הכתוב אומר שָּ
קֹות )שם שם  י ֲחלָּ ְפתֵּ ל ֹשִׁ ת ְייָּ כָּ רּו )תהילים יב ג(.  ומה כתוב אחרי זה? ַיְכרֵּ ב ְיַדבֵּ לֵּ וָּ

ד(.









פרק סא

 

א צֵּ ֻלא ְוֹלא אֵּ כָּ

ֻלא  כלא, ולכן היה-כל אדם חי בתוך בית המשורר העתיק יכול לכתוב על עצמו כָּ
א )תהילים פח ט(: הוא לא היה אסיר בבית צֵּ כלא של ממש, אבל הוא הרגיש -ְוֹלא אֵּ

ובדרכו ילך כל אדם רגיש —אפשר לצאת ממנו-כאילו הוא כלוא היה בכלא שאי
א.  בית-וירגיש כאילו שאף הוא כלוא בבית הכלא הזה קיים -כלא אשר ממנו לא יֵּצֵּ

ם, אלא מחסרונות נפשיים בוו ַתיִׁ יַח ּוְדלָּ ה ּוְברִׁ דאות, אבל אין הוא בנוי מחֹומָּ
הכלא הזה הוא -וממגבלות וכשלונות מוסריים הטבועים באדם ובאישיותו.  בית

הּו -הבור אשר אדם חופרו במו ידיו ואחר ה ַוַיְחְפרֵּ רָּ כך נופל לתוכו, ככתוב בֹור כָּ
ל )תה ְפעָּ ֹפל ְבַשַחת יִׁ ְשַלח ַפְרֹעה  כלא, ככתוב-ילים ז טז(, ואין בור אלא ביתַויִׁ ַויִׁ

ן ַהבֹור )בראשית מא יד(.  וכי בבור של ממש היה? אלא  יֻצהּו מִׁ ף ַוְירִׁ א ֶאת יֹוסֵּ ְקרָּ ַויִׁ
ירֵּ -בבית ית ַהֹסַהר ְמקֹום ֲאֶשר ֲאסִׁ ְתנֵּהּו ֶאל בֵּ ף ֹאתֹו ַויִׁ ַקח ֲאֹדנֵּי יֹוסֵּ י סוהר היה, ככתוב ַויִׁ

ית ַהֹסַהר )שם לט כ(, כלומר: ויוסף היה אסיר בבית ם ְבבֵּ י שָּ ים ַוְיהִׁ סוהר -ַהֶמֶלְך ֲאסּורִׁ
ים.  ברם בית י ַהֶמֶלְך ֲאסּורִׁ ירֵּ אדם -כלא זה שבני-של ממש, הוא ְמקֹום ֲאֶשר ֲאסִׁ

רגילים ובינונים גרים בו אינו מקומם של אסירים, לא אסירי פרעה ולא אסירי כל 
ין יָּדֹו ַמֶשֶגת כלום, הוא מלך אחר , אלא הוא מקומו של האדם הַדל ממעש אשר אֵּ

האדם הטוען שהוא רוצה לדבוק באלוהיו בעוד הוא בורח משלטונו ומהשגחתו 



 
 

י, אין זה כי אם ֶהֶבל ּוְרעּות  בֹור ָאנִׁ ש ֹיאַמר גִׁ ומאהבתו ומעבודתו.  ואפילו אם ַהַחלָּ
ב )טז ה(.רּוַח, וזהו שאמר הכתוב בספר מש ל ְגַבּה לֵּ לי תֹוֲעַבת ְייָּ כָּ



הרעיון הזה, שכל אדם הוא אסיר בבית סוהר שהוא יצר במו ידיו, הוא עיקר גדול 
י -בתורה והוא עמוד בית מקדש ה' הנקרא יכין על נִׁ ַעמּוד ַהְימָּ ֶקם ֶאת הָּ פי הכתוב ַויָּ

ין )מלכים א ֶאת ְשמֹו יָּכִׁ ְקרָּ ת ַהֶזה, א ז כא(.  ואולם יש עו-ַויִׁ י ַהַביִׁ ד עמוד אחר ְבַשֲערֵּ
א ֶאת ְשמֹו ֹבַעז )שם(, וזהו עמוד האמונה  ְקרָּ י ַויִׁ אלִׁ ַעמּוד ַהְשמָּ ֶקם ֶאת הָּ ככתוב ַויָּ

י הַבְרֶזל ממי שהושם  יר, לשחרר כלוא ולהסיר את ַכְבלֵּ ר ַאסִׁ ַמְסגֵּ יא מִׁ בכוח ה' ְלהֹוצִׁ
יֹות ְבמַ  ְמֹצלֹות ואינו יכול לשחרר את עצמו.  ובכן, בעל כורחו ְבבֹור ַתְחתִׁ ים בִׁ ֲחַשכִׁ

יַכל ְייָּ ולהיכנס לתוכו בין שני העמודים,  אשריהם ישראל שכולם מוזמנים לבוא אל הֵּ
י ְייָּ וכן נקראת הכניסה למקדש האלוהים בין שני  ֶהם ַעם ַהֹקֶדש ְגאּולֵּ ְראּו לָּ ְוקָּ

בֹוא העמודים האלה בשם גאולה, והיא נקראת יש ועה, ולזה רמז המשורר כשכתב תָּ
ה )תהילים עט יא(.  ומה כתוב אחרי  ר ְבנֵּי ְתמּותָּ יר ְכֹגֶדל ְזרֹוֲעָך הֹותֵּ ֶניָך ֶאְנַקת ָאסִׁ ְלפָּ

ֶתָך )שם שם  לָּ ר ְתהִׁ ֹדר ְנַספֵּ ם ְלדֹור וָּ יֶתָך נֹוֶדה ְלָך ְלעֹולָּ זה? ַוֲאַנְחנּו ַעְמָך ְוֹצאן ַמְרעִׁ
הילת ה' אלא סימן לישועת האדם באלוהיו ככתוב במזמור אחר ואין סיפור ת—יג(

ֶתָך . ישּועָּ ה בִׁ ילָּ יֹון ָאגִׁ י ַבת צִׁ ֶתיָך ְבַשֲערֵּ לָּ ל ְתהִׁ ה כָּ בספר תהילים )ט טו( ְלַמַען ֲאַסְפרָּ





 
 
 
 
 

פרק סב

 

הדרך שילך בה עבד העורג לשחרור

כמתיר אסירים ומשחרר מצוות חג הפסח, כולן הן חלקיו של ציור של האלוהים 
עבדים, ציור שמסגרתו הספרותית היא סיפור יציאת ישראל ממצרים הנמצא 

א  צֵּ מָּ ים ְשֹאר ֹלא יִׁ ְבַעת יָּמִׁ במקרא.  אבל מי שאוכל מצה ומרור בערב פסח, ומי ששִׁ
בביתו וששומר את כל מצוות חג הפסח בנאמנות ובדיוק רב, אבל דרך שמירתו אותן 

שהאלוהים פעל פעם למען עמו הנדכא והמבוזה כשהוציאֹו  מגיע אך ורק לאמונה
מעבדות לחירות, אבל אינו זוכה להעלות את נשמתו לאמונה באלוהים כמשחררו 



 
 

ֶמנּו אלא מיצרו הרע וממחשבותיו הזרות  זָּק מִׁ ַיד חָּ הפרטי וגואלו לא רק מִׁ
ות ומהתנהגותו ההמונית ומחשקיו המגונים ומעגביו המביישים ומדעותיו הגס

האדם הזה לא התקרב אישית אל אביו שבשמים דרך עשיית מצוותיו.—והבהמיות

יֹחַח ַלייָּ )במדבר טו  יַח נִׁ ה רֵּ שֵּ יב אִׁ ֶלה ְלַהְקרִׁ ה ֶאת אֵּ כָּ ה כָּ ח ַיֲעֹשֶ ֶאְזרָּ ל הָּ כתוב בתורה כָּ
ה אלא להתקרב אישית שֵּ ֶלה אלא כינוי למצוות —יג(, אל תקרא להקריב אִׁ ואין אֵּ

ינָּי )ויקרא כז התורה, ככת ל ְבַהר סִׁ אֵּ רָּ ֹשְ ה ְייָּ ֶאת ֹמֶשה ֶאל ְבנֵּי יִׁ ּוָּ ְצֹות ֲאֶשר צִׁ ֶלה ַהמִׁ וב אֵּ
ויש לפרש זאת כך: כל איש מישראל שמקיים את מצוות האלוהים כדייר —לד(

הבית שלו, או כלווה הפורע את חובו למלווה קפדן -המשלם שכר דירה לבעל
את שהם חייבים לו בזמן ולפי תנאי ההסכם שעליו העומד על כך שלֹוויו ישלמו לו 

האדם הזה הוא עבד המשמש את רבו על מנת לקבל פרס )או על מנת שלא —חתמו
לקבל מלקות( וכדאי לבן ברית אבותיו לעבוד את אלוהיו כעבד המשרת את בעליו 

ינֵּי —שלא על מנת לקבל פרס נֵּה ְכעֵּ כי על עבד כזה כתוב בספר תהילים )קכג ב( הִׁ
נֵּנּו.  עֲ  ינּו ַעד ֶשְיחָּ ינֵּינּו ֶאל ְייָּ ֱאֹלהֵּ ן עֵּ ּה כֵּ ְרתָּ ה ֶאל ַיד ְגבִׁ ְפחָּ ינֵּי שִׁ ים ֶאל ַיד ֲאדֹונֵּיֶהם ְכעֵּ דִׁ בָּ



ומהי הדרך שילך בה עבד העורג לשחרור אם לא דרך ההתמסרות לעבודתו בלב 
אהב מלא שמחה ורגשי הודיה לא רק כדי שבעליו ישים לב לנאמנותו, אלא כדי שי
הו מבורו כמו שהריץ פרעה מלך מצריים את יוסף ככתוב  אותו ויכבדהו ויריצֵּ

ן ַהבֹור )בראשית מא יד(?  אז יתייחס בעליו אליו כאל בן יֻצהּו מִׁ בית ויתן לו -ַוְירִׁ
ַעל  להתקרב אליו בכל זמן שהוא רוצה, וזהו שאמר הכתוב ַויַָּסר ַפְרֹעה ֶאת ַטַבְעתֹו מֵּ

ן  תֵּ ב יָּדֹו ַויִׁ ארֹו / ַוַיְרכֵּ ב ַעל ַצּוָּ הָּ ד ַהזָּ ם ְרבִׁ ֹשֶ ש ַויָּ י שֵּ ְגדֵּ ש ֹאתֹו בִׁ ף ַוַיְלבֵּ ּה ַעל ַיד יֹוסֵּ ֹאתָּ
ְך )שם שם מג(.  ובעליו לא יעשה  נָּיו ַאְברֵּ ְקְראּו ְלפָּ ְשֶנה ֲאֶשר לֹו ַויִׁ ְרֶכֶבת ַהמִׁ ֹאתֹו ְבמִׁ

ת שהוטל עליו לעשות, אלא אפילו אחד מן הדברים האלה רק מפני שעבדו עושה א
ידי כך שהוא מכבדו ואז -מפני שעבדו מוצא חן בעיניו וגורם לו לאהוב אותו על

כמו —ביתו ויעלה אותו מבורו ומן הטיט אשר בו הוא טובע-בעליו יחננו ויעשהו בן
ְרְמיָּה-שהעלה ֶעֶבד ְטַבע יִׁ י את ירמיהו הנביא מן הטיט בבורו, ככתוב ַויִׁ ּו ֶמֶלְך ַהכּושִׁ

ַקח ֶעֶבד יט...ַויִׁ ים ַוַיֲעלּו ֹאתֹו -ַבטִׁ לִׁ ְרְמיָּהּו ַבֲחבָּ ְמְשכּו ֶאת יִׁ ים ְביָּדֹו...ַויִׁ ֲאנָּשִׁ ֶמֶלְך ֶאת הָּ
ן ויוציאו מעבדות לחירות וזו תהא גאולתו.—יג(-יא-ַהבֹור )ירמיהו לח ו-מִׁ











 
 









פרק סג

 

בביתו של אדון העולם

הבית העולמי -סוג מסוים של מצוות התורה נובע מן הרעיון שהאלוהים הוא בעל
וכל דרי מטה הם אריסים שזורעים במשך כל ימי חייהם בשדות לא להם, וחורשים 

ָאֶרץ, הוא  ל הָּ ָאֶרץ בחסדו של ֲאדֹון כָּ ן הָּ בתלמים לא להם, ומוציאים את לחמם מִׁ
ר  ֹשָּ ל בָּ ן ֶלֶחם ְלכָּ ם ַחְסדֹו )תהילים קלו כה(.  לפיכך, מי אלוהי ישראל הֹנתֵּ י ְלעֹולָּ כִׁ

שמתנהג בביתו של אדון העולם כאילו הוא בעליו האמיתי של הבית שבו הוא 
לּון בביתו של אחר, מבזה הוא את מארחו  ה לָּ ַח נָּטָּ מתגורר ואינו רואה את עצמו ְכֹארֵּ

ם ַחְסדֹו ומתנהג אליו ביוהרה וגאוותנות, והוא חייב משום ֹהדּו ַלייָּ כִׁ  י ְלעֹולָּ י טֹוב כִׁ
)תהילים קז א, ודומה לזה בתהילים קה, קו, קיח וקלו(, כי הוא נהנה מחסדי 

ה )תהילים פט ב( ירָּ שִׁ ם אָּ י ְייָּ עֹולָּ כלומר: —האלוהים אבל אינו מודה לו, וכתוב ַחְסדֵּ
ירּו  לֹו מי שנהנה מחסדי אלוהיו חייב לשבחו ולהודות לו בשיר. וכן הכתוב אומר שִׁ

יו )תהילים קה ב(. ְפְלאֹותָּ ל נִׁ יחּו ְבכָּ ַזְמרּו לֹו ֹשִׁ



ֹראש  יד בָּ וִׁ בימי דוד המלך זה היה תפקידם של בני אסף, ככתוב ַביֹום ַההּוא ָאז נַָּתן דָּ
יו )דברי הימים א טז ז(, ואליהם הצטרפו עוד משפחות  ף ְוֶאחָּ ְלֹהדֹות ַלייָּ ְבַיד ָאסָּ

מָּ  מֹות ְלֹהדֹות משבט לוי, ככתוב ְועִׁ ְקבּו ְבשֵּ ים ֲאֶשר נִׁ ידּותּון ּוְשָאר ַהְברּורִׁ ן וִׁ ימָּ ֶהם הֵּ
ה,  ְמרָּ נֹור ְוקֹול זִׁ ם ַחְסדֹו )שם שם מא( ותפקידם היה להודות לאלוהים ְבכִׁ י ְלעֹולָּ ַלייָּ כִׁ

וכך יש להבין את המילים ַוַתֲעֹמְדנָּה —ולכן כינו אבותינו את מקהלתם בשם תודה
ים בספר נחמיה )יב מ, ובדומה לזה בפסוקים לא ולח(, ְשתֵּ  ֱאֹלהִׁ ית הָּ י ַהתֹוֹדת ְבבֵּ

ששם פשוטו של מקרא אינו שהיו שם פרים המיועדים להישחט כקורבנות תודה, 
אלא שהורכבו שם שתי מקהלות של משוררים ששרו שירי הודיה לה' על חסדיו 

הרבים.



ם ַחְסדֹו אנחנו אין לנו מקדש ודוכן, ולפיכך עבר  י ְלעֹולָּ י טֹוב כִׁ החיוב להודות לה' כִׁ
ממשפחות לוי מסוימות לעבדי ה' הקיימים בעולמנו, הם נאמני ברית אבותם 



 
 

המתגעגעים לייחוד האלוהים בלבם ובעולמם, וזה עיקר המצוות הנובעות מן 
הבית העולמי ואדון שדותיו וימיו ושמיו.  לכן מי -הרעיון שהאלוהים הוא בעל

י שמקי י ֲאנִׁ נָּה ְייָּ כִׁ ים את המצוות האלה נקרא בן ביתו של ה' ועבדו הנאמן, ככתוב אָּ
י )תהילים קטז טז(.  ומה כתוב אחרי זה? ְלָך  רָּ ַתְחתָּ ְלמֹוסֵּ ֶתָך פִׁ י ַעְבְדָך ֶבן ֲאמָּ ַעְבֶדָך ֲאנִׁ

א )שם יז(, כלומר: קריאה בשם ה' ם ְייָּ ֶאְקרָּ ה ּוְבשֵּ וזביחת זבח תודה  ֶאְזַבח ֶזַבח תֹודָּ
היינו הך הן, כי שתיהן הן סימנים של הזדהות האדם כעבד הקשור לעבודתו 

במוסרות וכבלים אשר מציאת חן בעיני ה' היא בעיניו פתיחת מוסרותיו ואזיקיו. 
ק  יֶהם ְיַנתֵּ ֶות ּומֹוְסרֹותֵּ ֹחֶשְך ְוַצְלמָּ ם מֵּ יאֵּ וכעין זה רצה המשורר להגיד בכתבו יֹוצִׁ

ם )שם שם )תהילים קז  ְבנֵּי ָאדָּ יו לִׁ ְפְלאֹותָּ יד(.  ומה כתוב אחרי זה? יֹודּו ַלייָּ ַחְסדֹו ְונִׁ
טו(.













פרק סד

 

זריזים מקדימים למצוות

מי שמצוות התורה חביבות עליו והוא מקיים אותן מתוך יראה ואהבה, לעולם יזדרז 
ובחריצות, וכן ראה לקיימן בלי היסוס ובלי איחור כעבד המשרת את רבו בשקדנות 

המשורר העתיק את יחסו אל אלוהיו כיחס שבין עבד לרבו, וכך הוא כתב בשירו: 
ֶתָך )תהילים קטז טז(, ומה ציות בלי תלונות  י ַעְבְדָך ֶבן ֲאמָּ י ַעְבֶדָך ֲאנִׁ י ֲאנִׁ נָּה ְייָּ כִׁ אָּ

לצווי האלוהים סימן הוא ליראת ה', אף קיום מצוות התורה מתוך להיטות 
י והת להבות סימן הוא של אהבתו כמו שמספרת השולמית שְמאהבּה אמר לה קּומִׁ

י )שם ה ה(, כלומר: הוא  ְפֹתַח ְלדֹודִׁ י לִׁ י ֲאנִׁ י )ב י(, והיא אמרה לו ַקְמתִׁ תִׁ י יָּפָּ ְך ַרְעיָּתִׁ לָּ
אומר קומי והיא קמה, כי היא אוהבת אותו ועושה את רצונה כרצונו בלי היסוס ובלי 

ְשַמע ְייָּ  כי כל שמחתה—איחור י יִׁ י כִׁ היא בצייתה לצוויו.  וזהו שהכתוב אומר ָאַהְבתִׁ
י ַתֲחנּונָּי )תהילים קטז א(: "אוהב אני כי ישמע ה' אל קולי" אינו כתוב, אלא  ֶאת קֹולִׁ

כתוב אהבתי כי ישמע, כלומר: קיימתי את מצוותיו מתוך אהבה וזריזות, ולכן 
י כגמול על הזריזות והקפדנות שהראיתי תפילתי היא שהאלוהים ישמע לקול תחנונ



 
 

בעבודתו ויזדרז אף הוא לעשות את רצונו כרצוני, כי הזריזים מקדימים למצוות ואני 
אל —ביניהם.  וכך דרש ר' יאשיה את הפסוק ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהַמצֹות )שמות יב יז(

ְצוות: כדרך שאין מחמיצין את  תקרא ושמרתם את הַמצֹות אלא ושמרתם את המִׁ
המצה, כך אין מחמיצין את המצווה, אלא אם באה מצווה לידך עשה אותה מיד 

)מכילתא דר' ישמעאל,  פרשת בא פרשה ט(.



י  זריזות היא תכונה חשובה מאוד של עובדי האלוהים, ככתוב בספר תהילים ַחְשתִׁ
ְצֹוֶתיָך )קיט ס(, ומי שגורם לחברו להתמהמה, סימן מובהק  ְשֹמר מִׁ י לִׁ ְהתִׁ ְתַמְהמָּ ְוֹלא הִׁ
ה לֹו )חבקוק ב  ְתַמְהַמּה ַחכֵּ ם יִׁ הוא שהוא מתנהג כלפיו באדנות ובריבונות, ככתוב אִׁ

אתה מחכה לו ואין הוא מחכה לך.  לכן, כל מי שמתנהג כלפי יה ריבון ג(, כלומר: 
עולמו בריבונות חייב משום גידוף, כי הוא מתנהג כאילו הוא מאמין שה' חייב 

לעשות את רצונו תמורת קיומו את מצוותיו, בעוד שהאלוהים אינו חייב לו מאומה. 
שים בחיי הרוח שלו את אבל מי שמקיים את מצוות האלוהים בזריזות ובנאמנות מג

שאמר ר' יהודה בן תימא בפרקי אבות )פרק ה משנה כ(: הווי עז כנמר וקל כנשר 
ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים, כלומר: עליך לקיים את 

שהאלוהים מצווה עליך לעשות לא באופן סתמי, אלא בזריזות ובקפדנות ובלי כל 
איחור שהוא.









פרק סה

 

ָאח ק מֵּ בֵּ ב דָּ ֹאהֵּ

מצבו הטבעי של האדם בעולמו הוא של יצור המרגיש שהוא גלמוד ובודד.  לכן 
שאיפתו אל אלוהיו אינה נובעת בדרך כלל מרצונו שמלך שמימי ימלוך עליו או 

ַע  שדיין קוסמי ידון אותו ויעריך את מעשיו, אלא מרצונו שיהיה בסביבתו חבר ורֵּ
ים קרוב לו בתכלית הקירבה עד ש ים ַאחִׁ נפשותיהם תהיינה קשורות זו בזו כמו ֲאנָּשִׁ

עּות  שאהבתם אינה תלויה בדבר, היא אהבת דוד בן ישי ויהונתן בן שאול, ושהרֵּ
ד  לֵּ ּוָּ ה יִׁ רָּ ַע ְוָאח ְלצָּ רֵּ ב הָּ ת ֹאהֵּ ל עֵּ ַע לאח, כי ְבכָּ הזאת ביניהם תטשטש את הגבול בין רֵּ

)משלי יז יז(.



 
 



ָאח  הדבר הזה נאמר על אחים וידידים ק מֵּ בֵּ ב דָּ בני אנוש, אבל צריך לדעת שיֵּש ֹאהֵּ
והוא ה' צבאות אלוהי ישראל, הפועל בעולם לא רק כמלך השמים ואדון הכל, אלא 

יו  תָּ פָּ ן ֹשְ ב חֵּ ר לֵּ ב ְטהָּ ֻאהּו ֶבֱאֶמת, כי ֹאהֵּ ְקרָּ ַע לכל ברואיו ֲאֶשר יִׁ רֵּ ב וָּ גם כידיד נפש וֹאהֵּ
הּו ֶמֶלְך )משלי כב יא( עֵּ ה, ואין ובספר יר—רֵּ תָּ מיהו הנביא כתוב )ג, ד( ַאלּוף ְנֻעַרי אָּ

י )תהילים נה יד(.  וכן כתוב  עִׁ י ּוְמיֻדָּ י ַאלּופִׁ ה ֱאנֹוש ְכֶעְרכִׁ ַע, ככתוב ְוַאתָּ אלוף אלא רֵּ
יו )דברים  לָּ ֶבַטח עָּ ְשֹכן לָּ יד ְייָּ יִׁ בתורה בנוגע לשבט בנימין והוא הדין לכל אדם: ְידִׁ

ידו של אלוהיו בלי שאלוהיו יהיה ידידו?ואיך אפשר ש—לג יב( אדם יהיה ְידִׁ



עּות עם האלוהים יעסוק במצוות, וכן אברהם אבינו  לכן, מי שרוצה לקיים יחס של רֵּ
יו  לָּ נֵּה ְדַבר ְייָּ אֵּ י בעולמו, ומה כתוב אחרי זה? ְוהִׁ ירִׁ ְך ֲערִׁ התלונן שהוא היה הֹולֵּ

י  ר ָאֹנכִׁ ָאֶרץ )קיט יט(, ומה כתוב מיד אחרי זה? )בראשית טו ד(.  ובתהילים נאמר גֵּ בָּ
ר גלמוד בארץ שאינה  ְצֹוֶתיָך )שם(.  כלומר: מי שרואה את עצמו כגֵּ י מִׁ ֶמנִׁ ר מִׁ ַאל ַתְסתֵּ

—שלו ושמרגיש מנותק מן הסביבה ומן החברה, ראוי לו לעסוק במצוות התורה
ו של ובמיוחד במצוות שבמרכזן בוער הדיוקן הקדוש של האלוהים כידיד נפש

ַע שמימי החש את כאבו של האדם ורוצה  האדם ואוהבו האוהב אותו בכל לבבו, וכרֵּ
בטובתו.



מצוות התורה האלה מבקשות מן האדם להתנהג בבית ה', הוא העולם הזה שבו הוא 
מתגורר, כאורח בבית חברו שבו הוא אוכל ושותה בשמחה את שמוגש אליו ומרגיש 

ב כמו שבעל מלון מתייחס אל כי אין חברו מאכיל אותו תמורת ת הָּ שלומי ֶכֶסף ְוזָּ
אורחיו, אלא מתוך רגשי חן וחסד ורחמים כלפי מי שהוא מכיר כאוהבו המודה לו 

בכל נימי נפשו ובכל חדרי לבבו ובכל מאודו.  בספרות ישראל, הדוגמה הידועה 
ו ביותר לכך הוא אברהם אבינו, שלא רק הרגיש שהוא אורח בבית אלוהיו אלא אפיל

ינָּיו ַוַיְרא —מידה כנגד מידה—הכניס את ה' כאורח לתוך אוהלו א עֵּ שָּ ככתוב: ַויִׁ
ה  ְשַתחּו ָאְרצָּ ֹאֶהל ַויִׁ ֶפַתח הָּ ם מִׁ אתָּ ְקרָּ ץ לִׁ רָּ יו ַוַיְרא ַויָּ לָּ ים עָּ בִׁ צָּ ים נִׁ ה ֲאנָּשִׁ נֵּה ְשֹלשָּ ְוהִׁ

ֶלְך ְייָּ ַכֲאֶשר ם  )בראשית יח ב(.  ואיך מסתיים הסיפור? ַויֵּ הָּ ר ֶאל ַאְברָּ ה ְלַדבֵּ לָּ כִׁ
ה )שם יח לג ויט א(. ים ְסֹדמָּ ֹבאּו ְשנֵּי ַהַמְלָאכִׁ ְמֹקמֹו / ַויָּ ב לִׁ ם שָּ הָּ ְוַאְברָּ



 



 
 

 
 







פרק סו

 

אּוָך ל ֲאֶשר ְירֵּ י ְלכָּ ר ָאנִׁ בֵּ חָּ

פי שהדרך לדבקות נפשית באלוהים היא דרך שהאדם הולך ומתקדם בה אל -על-אף
היכל אלוהיו צעד צעד כיחיד בודד במשך כל חייו, יש תועלת בחברּות בדרך הזאת 

קּוֶדיָך )קיט סג(,  י פִׁ אּוָך ּוְלֹשְמרֵּ ל ֲאֶשר ְירֵּ י ְלכָּ ר ָאנִׁ בֵּ וכן כתוב בספר תהילים חָּ
י ים  ובמזמור אחר כתוב ַוֲאנִׁ לִׁ ְך )שם כו יא(. ומה כתוב אחרי זה?  ְבַמְקהֵּ לֵּ י אֵּ ְבֻתמִׁ

ְך ְייָּ )שם שם יב(, כלומר: אף רֵּ פי שאני מודה שהדרך לה' היא דרך שאדם -על-ֲאבָּ
הולך בה לבדו, אוהב אני את נוכחותם של גלמודים אחרים בדרך שאף הם הולכים 

ְדשֹו, הוא משכן כבודו, כי מאמצ ם לעבוד את ה' מעודד אותי לבדם אל ְמעֹון קָּ
ְשַכן ְכבֹוֶדָך )שם  יֶתָך ּוְמקֹום מִׁ י ְמעֹון בֵּ ומחזקני.  ועוד כתוב באותו מזמור ְייָּ ָאַהְבתִׁ
ג ומן  מֹון החֹוגֵּ שם ח(, כלומר: אני מרגיש שתמיכה נפשית ורוחנית באה לי מן ההָּ

ים ואף ְרכּו ֱאֹלהִׁ לֹות בָּ ְמ -על-הַמְקהֵּ י )שם סג ה(.פי שאני לבדי, ְבשִׁ א ַכפָּ ָך ֶאשָּ



כתוב בתורה בנוגע לחודש האביב, הוא חודש ניסן אשר בו חל חג הפסח, ַהֹחֶדש 
ים )שמות יב ב(.  וכי בני ישראל לא ידעו איזה חודש היה  שִׁ ֶכם ֹראש ֳחדָּ ַהֶזה לָּ

ַנח —החודש הראשון, ואיזה השני והשלישי והלא כתוב בספר בראשית )ח ד( ַותָּ
י?  אלא כוונת הכתוב היא לומר שהמצוות השייכות לחודש ַהתֵּ  יעִׁ ה ַבֹחֶדש ַהְשבִׁ בָּ

הראשון תהיינה לעם בני ברית ה' לאבות ולדוגמאות של כל מצוות התורה.  מה 
זֹון )שמות יב יא(, אף אתם הזדרזו לקיים את מצוות  פָּ עליהם נאמר ַוֲאַכְלֶתם ֹאתֹו ְבחִׁ

חּו )שם שם ה(, אף אתם עשו את מצוותיו התורה ללא איחור.  מה הם  קָּ ים...תִׁ מִׁ ה תָּ ֹשֶ
ם ְייָּ ֱאֹלֶהיָך )דברים יח יג(, כלומר, בלי לצפות  ְהֶיה עִׁ ים תִׁ מִׁ בתום לבב, ככתוב תָּ

ם  לפרס או לשכר.  ובעניין אכילת זבח הפסח חבורות חבורות, מה נכתב עליהם ְואִׁ
ַקח  ֶשה ְולָּ ְהיֹות מִׁ ת מִׁ ְמַעט ַהַביִׁ י יִׁ יש ְלפִׁ ֹשת אִׁ ְכַסת ְנפָּ יתֹו ְבמִׁ ֹרב ֶאל בֵּ נֹו ַהקָּ הּוא ּוְשכֵּ

ֹכסּו ַעל ַהֶשה )שמות יב ד(, אף אתם עשו את מצוות התורה ח בורות חבורות ָאְכלֹו תָּ
דרך לירושלים, דוגמת שמואל הנביא שעליו הכתוב מספר שהוא בכדי לא להתייאש 

ל הַ  אֵּ רָּ ֹשְ ל יִׁ ְבצּו ֶאת כָּ ל ַבַעְדֶכם ֶאל ְייָּ )שמאולאמר קִׁ ה ְוֶאְתַפלֵּ תָּ ְצפָּ וברור —א ז ה(-מִׁ



 
 

שלא היה שמואל צריך לאוכלוסיות ישראל כדי להתפלל לה', אלא הוא הפיק תועלת 
ל ֶאל  ְזַעק ְשמּואֵּ מנוכחותם כי הם תמכו בו בהיותם יחד אתו. ומה כתוב אחרי זה? ַויִׁ

ל ַוַיֲענֵּהּו יְ  אֵּ רָּ ֹשְ ם ַהְדַרת ֶמֶלְך )משלי יד כח( ְייָּ ְבַעד יִׁ ב עָּ יָּ )שם שם ט(.  וכן כתוב ְברָּ
ים ַגם יַָּחד.  ומה כתוב  ים ֶשֶבת ַאחִׁ ובספר תהילים )קלג א( כתוב ַמה טֹוב ּוַמה נָּעִׁ

ה )שם שם ג(, כלומר: במקום שיש ישיבת אחים  כָּ ה ְייָּ ֶאת ַהְברָּ ּוָּ ם צִׁ י שָּ אחרי זה? כִׁ
ם, ואין ברכת ה' אלא שהיית האדם עם אלוהיו, ככתוב ביחד תבוא ברכת האלוהי

ְדפּו  ֲרֶכךָּ )בראשית כו ג(.  וכן פירש רש"י את הפסוק מספר ויקרא ְורָּ ְמָך ַוֲאבָּ ְוֶאְהֶיה עִׁ
ְרֹדפּו )ויקרא כו ח(: וכי כך הוא החשבון?  אלא  ה יִׁ בָּ ֶכם ְרבָּ ָאה מִׁ ָאה ּומֵּ ה מֵּ שָּ ֶכם ֲחמִׁ מִׁ

-ין את התורה למרובים העושין את התורה, וכן עיקר...ואףאינו דומה מועטין העוש
פי שכל אדם יחידי אל אלוהיו ילך.-על

 











 
 

פרק סז

 

ידי טיהור מטומאה באה שיבה מגלות-על

אסורים של מזונות, כגון  ותערובות אסורים ובשילובים יםדיני התורה הדנים במאכל
בשר וחלב, מעניקים למקיימם את האפשרות הנעלה להתייחס אל אלוהים כמו 
שאורח מתייחס אל מארחו, כי הם מאפשרים לו להתנהג כאילו ה' מזמין אותו 

ומתוך כך הוא יוכל לקבל ברגשי הודיה את —להתגורר בביתו חינם כל ימי חייו
ן את עולמו בלי לה צטער שלא הוגשה לו ארוחה אחרת, ועל אחת כמה שמגיש לו ַהזָּ

וכמה בלי לומר זאת בקול רם באוזני מארחו השמימי שהזמין אותו לסעודתו מתוך 
רגשי חיבה ואחריות לברואיו כדי להאכילם מפריו ולהשביעם מטובו.



כשר או אוכל -לפיכך מאכלות שאינם מותרים לאכילה אינם מכּונים בתורה אוכל לא
ֶהם )ויקרא יא האסור לשומ ַטְמאּו בָּ רי מצוות האלוהים אלא אוכל טמא, ככתוב ְוֹלא תִׁ

מג(, כי הטומאה היא סימנה של גסות רוח בפני האלוהים, שהוא מקור הטוהרה 



 
 

והמוסריות בעולם, והיא גם סימן להתנכרות ורגשי גלות מן האלוהים ומרשותו, כפי 
לּו ַטְמאּו עֹוד ְבגִׁ ם שאמר הכתוב ְוֹלא יִׁ י ֹאתָּ יֶהם ְוהֹוַשְעתִׁ ְשעֵּ יֶהם ּוְבֹכל פִׁ קּוצֵּ יֶהם ּוְבשִׁ לֵּ

ֶהם  י ֶאְהֶיה לָּ ם ַוֲאנִׁ י ְלעָּ יּו לִׁ ם ְוהָּ י אֹותָּ ַהְרתִׁ ֶהם ְוטִׁ ְטאּו בָּ יֶהם ֲאֶשר חָּ ֹכל מֹוְשֹבתֵּ מִׁ
י לְ  ָאֶרץ ֲאֶשר נַָּתתִׁ ים )יחזקאל לז כג(.  ומה כתוב אחרי זה? ְויְָּשבּו ַעל הָּ אֹלהִׁ י לֵּ ַעְבדִׁ

ם )שם  ה ּוְבנֵּיֶהם ּוְבנֵּי ְבנֵּיֶהם ַעד עֹולָּ מָּ ֶליהָּ הֵּ יֶכם ְויְָּשבּו עָּ ּה ֲאבֹותֵּ ְלַיֲעֹקב ֲאֶשר יְָּשבּו בָּ
ידי טיהור מטומאה באה שיבה -ידי טומאה באה גלות לעולם ועל-כה(, כלומר: על

יד מגלות, וזהו עיקר גדול בתורת ישראל וכדאי לכל בן ברית להתבונן בו תמ
ולהשתדל לזכור אותו ולא לשכוח.



ל  על רקע מחשבתי דומה מכּוֶנה אוכל טמא גם בשם תועבה, ככתוב ֹלא ֹתאַכל כָּ
ה )דברים יד ג(, ובלשון המקרא תועבה היא כינוי לדבר המרחיק את האדם  בָּ תֹועֵּ

מאלוהיו וכך פירש בר קפרא כשר' יהודה הנשיא רקד לפניו בחתונתו של ר' שמעון 
לא טועה —נוטריקון תועה אתה בה )מסכת נדרים דף נא, עמוד א(—תועבהבנו: 

ולאן יתעה התועה בה אם לא למקום שהוא רחוק מן האמונה —כתוב, אלא תועה
ם ֲאֶשר  יִׁ ם ַהְלוִׁ י אִׁ ורחוק מנוכחות האלוהים בחיי היומיום שלו? זהו שאמר הכתוב כִׁ

ל ֲאֶשר תָּ  אֵּ רָּ ֹשְ ְתעֹות יִׁ ַלי בִׁ עָּ ֲחקּו מֵּ יּו רָּ אּו ֲעֹונָּם / ְוהָּ יֶהם ְונָֹּשְ לּולֵּ י גִׁ ַלי ַאֲחרֵּ עָּ עו מֵּ
ים )יחזקאל מד י ְרתִׁ י ְמשָּ שִׁ ְקדָּ יא(, כלומר: לתעות מעל האלוהים פירושו לעבוד -ְבמִׁ

עבודה זרה ולהשתחוות לפני אלילים מן הסוג הנקרא גילולים, ואין ריחוק גדול מזה 
בה. לכך כיוון הכתוב ֹכֶשכינה מאכלות מן האלוהים ועבודה זרה כזאת נקראת תוע

כשרים בשם תועבה, כי מי שאינו רואה את עצמו בעולם כאורח בבית אלוהיו -לא
אבל הזדהותו של אדם כאורח בעולמו של —מתרחק מן האמונה ומעבודת הבורא

ה' מתגשמת מתוך ציות מוחלט לדיני הכשרות כי כך ירגיל האדם את עצמו ְלהֹודֹות 
ל  ל.ּוְלַהלֵּ אֵּ רָּ ֹשְ י יִׁ ַלייָּ ֱאֹלהֵּ











פרק סח

 

תיקון העצבות



 
 

בית שמימי שכל דרי מטה -פי שאמרנו שהאלוהים מתפקד בעולם כמו בעל-על-אף
הם דיירי ביתו המחויבים להביע לו רגשי הודיה על שהוא מרשה להם לגור על 

ּה ולפיכך הם חייבים לו והוא אינו חייב  י בָּ ל ְויְשבֵּ בֵּ ָאֶרץ ּוְמלֹוָאה תֵּ אדמתו, כי ַלייָּ הָּ
ידי -ם את מצוות התורה ברוח המדוכאת עלכן מי שמקיי-פי-על-אף—להם כלום

רגשי חיוב ואחריות כלפי אדון עולמו, ולא מתוך הרגשות חזקות של שמחה ורצון 
אדיר לעבוד את הבורא בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, האדם הזה הוא עבריין 
ְבדּו ֶאת ְייָּ  במקצת והמצוות שהוא מקיים אינן שוות הרבה, ככתוב בספר תהילים עִׁ

ים הּוא בְ  י ְייָּ הּוא ֱאֹלהִׁ ְרנָּנָּה )ק ב(.  ומה כתוב אחרי זה? ְדעּו כִׁ נָּיו בִׁ ה ֹבאּו ְלפָּ ְמחָּ ֹשִׁ
יתֹו )שם שם ג(, כלומר: מתוך עבודת האלוהים  נּו ְולֹו ֲאַנְחנּו ַעמֹו ְוֹצאן ַמְרעִׁ ֹשָּ עָּ

בשמחה וברננה תתבטלנה היוהרה והאנוכיות, שהן המכשולים הגדולים ביותר 
כו של מי שרוצה להאמין שה' הוא יוצר האדם ושהאדם אינו יוצרו של אלוהיו בדר

שהמציא אותו בדמיונו הפורה השואף לכך שיהיה מַסדר קוסמי המשגיח על מעשי 
ידיו בחסד וברחמים.



ים  יקִׁ לפיכך, תיקון העצבות והפיכתה לשמחה לפני ה', בהתאם לדברי המשורר ְוַצדִׁ
פְ  ְמחּו ַיַעְלצּו לִׁ ֹשְ ה )תהילים סח ד(, הם מצווה בפני עצמה יִׁ ְמחָּ יֹשּו ְבֹשִׁ ים ְויָֹּשִׁ נֵּי ֱאֹלהִׁ

יֹון )זכריה ב יד(.   י ַבת צִׁ ְמחִׁ י ְוֹשִׁ נִׁ שמציאת השכינה בתוך העם תלויה בה, ככתוב רָּ
ְך ְנֻאם ְייָּ )שם(-ומה כתוב אחר י ְבתֹוכֵּ ַכְנתִׁ א ְושָּ י בָּ ְננִׁ י הִׁ וכך לימד האלוהים —כך? כִׁ

נֵּה  את הנביא ֶאְרֶאה ְוהִׁ יחזקאל כשנתן לו מגילה כתובה עצבות ותמרורים, ככתוב וָּ
ים ְוָאחֹור  נִׁ ה פָּ יא ְכתּובָּ ַני ְוהִׁ ּה ְלפָּ ְפֹרֹש אֹותָּ ֶפר / ַויִׁ ַלת סֵּ נֵּה בֹו ְמגִׁ י ְוהִׁ לָּ ה אֵּ יָּד ְשלּוחָּ

י ) ב ט הִׁ ֶהֶגה וָּ ים וָּ נִׁ ֶליהָּ קִׁ תּוב אֵּ ַלי ֶבן  י(, וכשאמר לו לאכול אותה, ככתוב-ְוכָּ ַוֹיאֶמר אֵּ
ל )שם ג  אֵּ רָּ ֹשְ ית יִׁ ר ֶאל בֵּ ְך ַדבֵּ ה ַהֹזאת ְולֵּ לָּ א ֱאכֹול ֱאכֹול ֶאת ַהְמגִׁ ְמצָּ ת ֲאֶשר תִׁ ם אֵּ ָאדָּ

תֹוק )שם שם ג(, כלומר: מי -א(.  ומה כתוב אחר ְדַבש ְלמָּ י כִׁ י ְבפִׁ ה ַוְתהִׁ ֹאְכלָּ כך? וָּ
ך את העצבות השוכנת בו לשמחה, ששומע את דברי ה' באוזניו ובלבבו חייב להפו

כמו שהנביא אכל תמרורים וטעמם היה מתוק כדבש בפיו וזהו סוד חידת שמשון, 
תֹוק )שופטים יד יד(. א מָּ ַעז יָּצָּ ּומֵּ



אין תיקון כתיקון העצבות והפיכתה לשמחה.  וכן מכנה המקרא את פסילי העמים 
דת אלילים, וכך כתוב ידי עבו-בשם עצבים, כדי להורות שהעצבות באה לעולם על

ם.  ומה כתוב אחר י ָאדָּ ה ְידֵּ ב ַמֲעֹשֵּ הָּ יֶהם ֶכֶסף ְוזָּ ל -בתהילים )קטו ד( ֲעַצבֵּ אֵּ רָּ ֹשְ כך? יִׁ



 
 

י  ְסְפדִׁ ַפְכתָּ מִׁ נָּם הּוא )שם שם ט(, ואין עזרה אלא שמחה, ככתוב הָּ גִׁ ם ּומָּ ְבַטח ַבייָּ ֶעְזרָּ
נִׁ  י ַוְתַאְזרֵּ קִׁ ַתְחתָּ ֹשַ י פִׁ חֹול לִׁ ה )שם ל יב(ְלמָּ ְמחָּ י אלא ותעזרני, —י ֹשִׁ נִׁ אל תקרא ַוְתַאְזרֵּ

כלומר: השמחה תעזור לי להפוך מספדי למחול, וזהו עיקר גדול בתורה.

 


 
 

פרק סט

 

הידור המצוות

יש מי שהידור מצוותיו הוא כולו אנוכיות ויוהרה, כי העיקר בשבילו הוא למצוא 
לבנות סוכה יותר נאה מן הסוכות  אתרוג יותר מהודר מן האתרוג שקנה חברו,

או לרכוש תפילין יותר מהודרות ונאות מן  ,שאנשי מקומו בדרך כלל בונים לעצמם
התפילין ששכניו מניחים על ראשיהם וזרועותיהם, ותו לא.



אבל גם יש מי שהמאמץ לקיים את מצוות התורה באופן הנאה ביותר נובע מרצונו 
כתכלית היופי והנוי בעולם, וזה אינו גנאי לו  ידי הערצתו-להתקרב אל אלוהיו על

הֹוֶנָך )משלי ג ט(, כלומר:  ד ֶאת ְייָּ מֵּ אלא שבח הוא לו כי הוא מקיים את צו המלך ַכבֵּ
השתמש בהונך כדי לכבד את אלוהיך.  אבל מי שמייפה את מצוותיו כדי להתפאר 

יל הֹון ְביֹום  ה )שם יא ד(, כי הוא על שכניו וחבריו, עליו הכתוב אומר ֹלא יֹועִׁ ֶעְברָּ
מרחיק את עצמו מאלוהיו וגאוותו נעשית מחיצת ברזל בינו לבין ה', וזהו שאמר 

י ֶאת ְגאֹון ַיֲעֹקב )ו ח(, וכן אמר בפירוש  ב ָאֹנכִׁ אֵּ האלוהים מפי עמוס הנביא: ְמתָּ
ב )משלי טז ה(. ל ְגַבּה לֵּ שלמה המלך: תֹוֲעַבת ְייָּ כָּ



הים מתוך רצונו להתגאות על יהודים אחרים שידם אינה לכן מי שעובד את האלו
משגת לרכוש אביזרי מצוות מהודרים ומפוארים כמו שהוא מסוגל לרכוש, אין 

עבודתו עבודה ומן האלוהים הוא בורח ואת השפעת אביו שבשמים עליו הוא דוחה, 
וא כי מאמציו להדר את מצוותיו אינם אלא מאמצים להתגדל על בני מקומו, ובכך ה

ואפשר אפילו לומר שהוא כורת את —מוציא את עצמו מכלל ישראל ומקרב העם



 
 

ל  אֵּ רָּ ֹשְ יִׁ יא מִׁ ה ַהֶנֶפש ַההִׁ ְכְרתָּ נפשו מנפש עמו, כי הוא מקיים בעצמו את הכתוב ְונִׁ
)שמות יב טו ובמדבר יט יג וכעין זה בהרבה מקומות בתורה(.



ובלי לצפות  ,ונעדר הפניות לעומת זאת מי שמהדר את מצוותיו מתוך רצונו הטהור
לשכר או לפרס שהוא מדמה לעצמו שהאלוהים יתן לו תמורת דקדוקו בענייני הדת, 

הּו )שמות טו  י ְוַאְנוֵּ לִׁ האדם הזה מקיים את מדרשו של ר' ישמעאל על הפסוק ֶזה אֵּ
סוכה  ,ב(: וכי אפשר להנוות קונו? אלא אתנאה לפניו במצוות, אעשה לולב נאה

תפילה נאה )מכילתא דר' ישמעאל פרשת השירה פרשה ג(, כי מי  ,אהציצית נ ,נאה
שעובד את האלוהים בלב טהור וברצון שאין בו שום תקווה לקבלת שכר או פרס, 

וגם זה, הוא עיקר גדול בתורת המצוות בישראל.—מצוותיו נקראות נאות



 לפיכך מי שמשתדל לרכוש אתרוג יפהפה במיוחד, או לבנות לעצמו או לבני
משפחתו סוכה נאה שבנאות, או לקנות לעצמו טלית מהודרת במיוחד או תפילין 

אם כוונתו להתקרב אל אלוהיו מתוך השתדלות להדר את —במיוחד מהודרות
מצוותיו, הרי זה משובח, כי הונו משמש לו לכיבוד קונו ואת נפשו הוא מעלה אל 

אלוהיו דרך מאמצו לייפות את חיי הדת שלו.











פרק ע

 

ב המצוות ושעשוע בהןחיבו

אדם צריך להיזהר בקיום מצוות התורה, ועליו לקיים אותן לא כלווה הבא לפרוע את 
—הסוהר כדי שזה ישחרר אותו-חובו או כאסיר המנסה לשחד את שומרו בבית

מאזיקיו וכבליו, אלא כאדם הבא לטעת בלבו את רגשי —ואפילו לרגעים ספורים
ם ֶאת אהבת האלוהים.  זהו עיקר מדרשו  עָּ א הָּ שָּ של ר' נתן על הפסוק בספר שמות, ַויִׁ

ם )יב לד(: וכי לא היו שם  ְכמָּ ם ַעל שִׁ ְמֹלתָּ ם ְצֻרֹרת ְבֹשִׁ ְשֲאֹרתָּ ץ מִׁ קֹו ֶטֶרם ֶיְחמָּ ְבצֵּ
ם ְוֹצאן  תָּ ה אִׁ לָּ ֶרב ַרב עָּ במחנה ישראל בהמות לשאת את משאם? והרי נאמר ְוַגם עֵּ

ד ְמֹאד )שם  בֵּ ְקֶנה כָּ ר מִׁ קָּ ם"? אלא שהיו ּובָּ ְכמָּ שם לח(, ומה תלמוד לומר "ַעל שִׁ



 
 

מחבבין את המצוות )מכילתא בא פרשה יג(, כלומר: בני ישראל לא צּווּו לשאת את 
בצקם על שכמם כשיצאו ממצרים, וכן היו להם בהמות רבות לשאת את משאם 

כך את מצוות האלוהים, לא רצו הם -בדרכם המדברה, אלא מתוך שחיבבו כל
מקיומן אפילו במקום שלא צּווּו.להיפטר 



רבא מלח שיבוטא, רב הונא מדליק  ,כעין זה נאמר בתלמוד: רב ספרא מחריך רישא
שרגי, רב פפא גדיל פתילתא, רב חסדא פרים סילקא, רבה ורב יוסף מצלחי ציבי, 

רבי זירא מצתת צתותי, רב נחמן בר יצחק מכתף ועייל מכתף ונפיק )מסכת שבת דף 
כך את מצוות שמירת השבת עד -קיט, עמוד א(.  הרבנים הגדולים האלה חיבבו כל

רב ספרא היה צולה בעצמו את  .ם בהכנת ביתם לערבי השבתותו בעצמשהשתתפ
ר'  .רבא הכין את הדג המלוח לכבוד שבת. ש הבקר כדי שיהיה לו חלק במצווהרא

הונא הדליק את נרות השבת ולא הניח מצווה זו לאשתו, ועל אחת כמה וכמה לאחד 
הם בנרות מעבדיו או שפחותיו.  ר' פפא הכין את הפתילים שאנשי ביתו השתמשו ב

השבת שלהם, רב חסדא הכין במו ידיו את סלט הסלק לכבוד השבת.  רבה ורב יוסף 
 .כל שעות השבת כדי שיחמם את בתיהםהיו מכינים את העץ לתנור שיבער במשך 

ר' זירא היה מדליק בעצמו את תנורו.  רב נחמן בר יצחק היה מכין את ביתו לשבת 
בחוץ ומכניס פנימה את שהיה צריך  והיה מוציא החוצה את שהיה צריך להיות

להיות בפנים לפני שקיעת החמה בערב שבת.  כל אלה דוגמאות הן של אנשים 
כך עד שלא רצו להניחן לאחרים, ובכך קיימו את -שאהבו את מצוות בוראם כל

י.  ועוד כתוב בא ְבתִׁ ְצֹוֶתיָך ֲאֶשר ָאהָּ ותו הכתוב בספר תהילים )קיט מז( ְוֶאְשַתֲעַשע ְבמִׁ
י  ְבתִׁ קּוֶדיָך ָאהָּ י פִׁ ה כִׁ ז )שם שם קכז(, וגם ְראֵּ פָּ ב ּומִׁ הָּ זָּ ְצֹוֶתיָך מִׁ י מִׁ ן ָאַהְבתִׁ מזמור ַעל כֵּ

י )שם שם קנט( נִׁ ואין בין אהבת הבורא ובין חיבוב מצוותיו אלא מה —ְייָּ ְכַחְסְדָך ַחיֵּ
שיש בין רעיון נשגב והגשמתו בעולם המעשה בלבד.









פרק עא

 

תורה שהיא כולה שירה ורימוז



 
 

-בעיקרה, אין התורה ספר חוקים גרידא או ילקוט דרשות, אלא שירה ארוכה עמוקת
רימוזים המשמשת כצוואת אביהם של ישראל שבשמים אל בניו -משמעות ועשירת

ינֵּי  יֶכם )דברים יד א(, וכן בירך דוד המלך את ְייָּ ְלעֵּ ים ַאֶתם ַלייָּ ֱאֹלהֵּ נִׁ ל ובנותיו כי בָּ כָּ
ם )דברי הימים א  ם ְוַעד עֹולָּ עֹולָּ ינּו מֵּ ל ָאבִׁ אֵּ רָּ ֹשְ י יִׁ ה ְייָּ ֱאֹלהֵּ רּוְך ַאתָּ יד בָּ וִׁ ל ַוֹיאֶמר דָּ הָּ ַהקָּ

כט י(.



ה  שָּ נּו ֹמֶשה מֹורָּ ה לָּ ּוָּ ה צִׁ ובכן, התורה קוראת לעצמה צוואה וירושה, ככתוב תֹורָּ
ַלת ַיֲעֹקב )דברים לג ד(, והיא קוראת לעצמה ש ְכֹתב ֹמֶשה ֶאת ְקהִׁ ירה, ככתוב ַויִׁ

ל )דברים לא כב(.  ומה כתוב אחר  אֵּ רָּ ֹשְ ּה ֶאת ְבנֵּי יִׁ ה ַהֹזאת ַביֹום ַההּוא ַוְיַלְמדָּ ירָּ ַהשִׁ
ן נּון )שם שם כג(, כלומר: משה מסר את צוואת אביו  כך? ַוְיַצו ֶאת ְיהֹוֻשַע בִׁ

בן נון.  וכעין זה אמר  שבשמים, היא שירתו אשר כתב, לממלא מקומו יהושע
ה  אליהוא בן ברכאל הבוזי בהתלוננו על עשוקי עולמו דווקא על שלא שאלו ַאיֵּ

ה )איוב לה י(, ואין זמירות אלא חוקי התורה ומצוותיה,  ְילָּ רֹות ַבלָּ ן ְזמִׁ י ֹנתֵּ ֱאלֹוַּה ֹעֹשָּ
י )תהילים קיט נד(. ית ְמגּורָּ י ֻחֶקיָך ְבבֵּ יּו לִׁ רֹות הָּ ככתוב ְזמִׁ



י  ישִׁ י ַביֹום ַהְשלִׁ וכי ניתנה התורה בלילה? והלא ביום ניתנה, ככתוב בספר שמות ַוְיהִׁ
ם  עָּ ל הָּ ק ְמֹאד ַוֶיֱחַרד כָּ זָּ ר חָּ ר ְוֹקל ֹשפָּ הָּ ד ַעל הָּ בֵּ נָּן כָּ ים ְועָּ קִׁ י ֹקֹלת ּוְברָּ ְהֹית ַהֹבֶקר ַוְיהִׁ בִׁ

ְקַרא ם לִׁ עָּ א ֹמֶשה ֶאת הָּ ית ֲאֶשר ַבַמֲחֶנה / ַויֹוצֵּ ְתַיְצבּו ְבַתְחתִׁ ן ַהַמֲחֶנה ַויִׁ ים מִׁ ֱאֹלהִׁ ת הָּ
ר )שמות יט טז הָּ ה ֲאֶשר -הָּ יז(, אלא יש לתורה בחינה אחת שניתנה ביום, ְוֹזאת ַהתֹורָּ

ל )דברים ד מד(.  ויש לתורה בחינה אחרת שניתנה בלילה,  אֵּ רָּ ֹשְ ְפנֵּי ְבנֵּי יִׁ ם ֹמֶשה לִׁ ֹשָּ
, היא התורה השוכנת בעולם מעבר לקלף הספר היא בחינתה שכולה שירה ורימוז

ית ְייָּ, היא התורה הכתובה על קירות הלב השואף להידבק  המונח בֲארֹון ְברִׁ
ם ֶאְכֳתֶבנָּה —באלוהים בָּ ם ְוַעל לִׁ ְרבָּ י ְבקִׁ תִׁ י ֶאת תֹורָּ ככתוב בספר ירמיהו הנביא נַָּתתִׁ
ם הפסוק הנ"ל מספר והיא כעין כתובה בין ישראל לאלוהיו, וכן מסתיי—)לא לב(

ם )שם(, לשון חיתון והצמדה  י ְלעָּ ְהיּו לִׁ ה יִׁ מָּ ים ְוהֵּ אֹלהִׁ ֶהם לֵּ י לָּ יתִׁ יִׁ ירמיהו הנביא ְוהָּ
עולמית.



המושג הזה שיש לתורה בחינה שירתית סמויה מן העין, הוא הרקע של הכרזת 
יַע לֹו )תהילים צה ב(, כי בזה הוא רצה להגיד שכמו  רֹות נָּרִׁ ְזמִׁ שקיבלנו המשורר בִׁ

זָּק ְמֹאד )שמות יט טז( ר חָּ —את התורה שהיא כולה שירה בתרועות, ככתוב ְוֹקל ֹשפָּ



 
 

ר )תהילים מז  ה ְייָּ ְבקֹול שֹופָּ ְתרּועָּ ים בִׁ ה ֱאֹלהִׁ לָּ ואין קול שופר אלא תרועות, ככתוב עָּ
רֹוב יֹום ְייָּ —ו( כך נקבל אותה שוב בעת הישועה בתרועות, וזהו שאמר הכתוב, קָּ

ר ְמֹאד )צפניה א יד(.  ומה כתוב אחרַהגָּד רֹוב ּוַמהֵּ ה ַעל -ֹול קָּ ר ּוְתרּועָּ כך? יֹום שֹופָּ
נֹות ַהְגֹבהֹות )שם שם טז(.  ומכל זה יוצא שראוי לתורה,  ים ַהְבֻצרֹות ְוַעל ַהפִׁ רִׁ ֶהעָּ

שיש לה בחינת קיום שהיא כולה שירה ורימוז, שישועת שומריה תבוא בתוך 
שירתית הסמויה מן העין, היא -הן תרמזנה על בחינתה הלירית כי—תרועות וזמירות

ילֹות. ית ְייָּ ַבלֵּ ים ְבבֵּ ֹעְמדִׁ י ְייָּ הָּ ל ַעְבדֵּ אוצר רזיה הצפונים לכָּ







 
 
 

פרק עב

 

ייחוד העם תחת עול המצוות

קיום המצוות אינו רק גשר בין האדם המאמין ובין אלוהיו, אלא הוא קשר הדוק בין 
ידי -המשתדלים בכל מקומות תפוצותיהם לשרת את האלוהים על כל בני ברית ה'

שמירת חוקיו ומשפטיו.  ובמיוחד הוא קשר הדוק בין יהודים בני הברית בחו"ל ובין 
תושבי ארץ ישראל, המתאמצים כולם כאחד ללכת באותה הדרך אל דבקות בה', 

יציו בכל היא ייחוד שמו בעולם התחתון והפצת שמועת בריתו בין מאמיניו ומער
מקום אשר הם נמצאים.  וכך כל אחד מן העם נעשה לכרוז של הברית והוא מכונה 

ן בֹו  י ֹנתֵּ ְננִׁ ים )מלאכי ג א(, וזהו סוד הִׁ צִׁ ית ֲאֶשר ַאֶתם ֲחפֵּ בלשון הנביא ַמְלַאְך ַהְברִׁ
ב ְלַאְרצֹו )מלכים ב יט ז וישעיה לז ז(: שמירת המצוות ה ְושָּ ַמע ְשמּועָּ מביאה  רּוַח ְושָּ

ל אֵּ רָּ ֹשְ ה יִׁ ה ְפזּורָּ וכל השב לארץ ישראל נקרא נגאל —לידי גאולת העם הנפוץ, כי ֹשֶ
באלוהיו. והוא גם כן נקרא נפֶדה, כמו שהכתוב אומר ּוְפדּויֵּי ְייָּ ְיֻשבּון )ישעיה לה י 

י ַהטוֹ —ונח יא( רִׁ יֶכם ֶאת ְדבָּ י ֲעלֵּ ֹמתִׁ ב ואין שיבה לארץ אלא בעזרת השם, ככתוב ַוֲהקִׁ
קֹום ַהֶזה )ירמיה כט י(.  ומה כתוב אחר יב ֶאְתֶכם ֶאל ַהמָּ שִׁ י -ְלהָּ ַקְשֶתם ֹאתִׁ כך? ּובִׁ

י  ַבְצתִׁ י ֶאת ְשבּוְתֶכם ְוקִׁ ֶכם ְנֻאם ְייָּ ְוַשְבתִׁ י לָּ אתִׁ ְמצֵּ ל ְלַבְבֶכם / ְונִׁ י ְבכָּ ְדְרֻשנִׁ י תִׁ אֶתם כִׁ ּוְמצָּ
ל ַהְמקוֹ  כָּ ם ּומִׁ ל ַהגֹויִׁ כָּ י ֶאְתֶכם ֶאל ֶאְתֶכם מִׁ ֹבתִׁ ם ְנֻאם ְייָּ ַוֲהשִׁ י ֶאְתֶכם שָּ ַדְחתִׁ מֹות ֲאֶשר הִׁ

ם )שם שם יג שָּ י ֶאְתֶכם מִׁ יתִׁ ְגלֵּ קֹום ֲאֶשר הִׁ יד(.-ַהמָּ





 
 

מצוות התורה מחזקות את ההקשר בין כל בני ישראל, אלה שבגולה ואלה שבארץ, 
ה ַאַחת הם ד את חוקיה של תֹורָּ ב ֶאחָּ ד המשרת ֶמֶלְך  כי דרך שמירתם בלֵּ יהיו לַעם ֶאחָּ

ד )דברים ו ד(.  ואמר הנביא  ינּו ְייָּ ֶאחָּ ל ְייָּ ֱאֹלהֵּ אֵּ רָּ ֹשְ ד, וזהו שאמר הכתוב ְשַמע יִׁ ֶאחָּ
ם  ְלכּו שָּ ם ֲאֶשר הָּ ין ַהגֹויִׁ בֵּ ל מִׁ אֵּ רָּ ֹשְ ַח ֶאת ְבנֵּי יִׁ י ֹלקֵּ נֵּה ֲאנִׁ יחזקאל: ֹכה ָאַמר ֲאֹדנָּי יֱיִׁ הִׁ

ם מִׁ  י ֹאתָּ ַבְצתִׁ י ְוקִׁ רֵּ ָאֶרץ ְבהָּ ד בָּ ם ְלגֹוי ֶאחָּ י ֹאתָּ יתִׁ ֹשִׁ ם / ְועָּ תָּ ם ֶאל ַאְדמָּ י אֹותָּ אתִׁ בֵּ יב ְוהֵּ בִׁ סָּ
ל )לז כא אֵּ רָּ ֹשְ ם ְלֶמֶלְך )שם שם -כב(.  ומה כתוב אחר-יִׁ ְהֶיה ְלֻכלָּ ד יִׁ כך?  ּוֶמֶלְך ֶאחָּ

ָאֶרץ בַ  ל הָּ יָּה ְייָּ ְלֶמֶלְך ַעל כָּ ְהֶיה ְייָּ כב(, וזאת היתה כוונת הנביא כשאמר ְוהָּ יֹום ַההּוא יִׁ
ד )זכריה יד ט( וזהו עיקר גדול בתורה, כי כל מצוותיה מכוונות לייחד  ד ּוְשמֹו ֶאחָּ ֶאחָּ

את שם האלוהים בעולם הנברא.



ולאחדות שמו ייחוד העם תחת עול המצוות סימן ודוגמה הוא לאחדות האלוהים 
הוא הצעד הראשון לגאולת העם, וכן כתוב בספר יואל  'הנעלה, וייחוד שם ה

י )ב כז(, ואין נוכחות האלוהים בקרב העם אלא  ל ָאנִׁ אֵּ רָּ ֹשְ י ְבֶקֶרב יִׁ יַדְעֶתם כִׁ הנביא: וִׁ
י  ין עֹוד ְוֹלא יֵּבשּו ַעמִׁ יֶכם ְואֵּ י ְייָּ ֱאֹלהֵּ סימן לפדּותו בה'.  ומה כתוב אחרי זה?  ַוֲאנִׁ

ם )שם(, כלומר: כ אשר כל עמי העולם יֵּדעו על סמך הדוגמה של עם ישראל ְלעֹולָּ
ל אחד בעולם ושהוא אחד ושמו אחד, וכאשר ייוחד שמו של ה' על ידי כל  שיש אֵּ

ה  י ּוְנרֹוְממָּ תִׁ ברואיו ובראשם עם ישראל, בהתאם להזמנת המשורר לעמו: ַגְדלּו ַלייָּ אִׁ
ו )תהילים לד ד( ְפֶדה ֶאת יִׁ —ְשמֹו ַיְחדָּ יו. אבל גםאז ה' יִׁ ֹכל ֲעֹוֹנתָּ ל מִׁ אֵּ רָּ צריך אתה  ֹשְ
יָּה ַביֹום  אלהיםלדעת שאין ייחוד שם ה אלא על ידי שמירת מצוות תורתו, ככתוב ְוהָּ

ְהֶיה ְייָּ  ָאֶרץ ַביֹום ַההּוא יִׁ ל הָּ יָּה ְייָּ ְלֶמֶלְך ַעל כָּ ַלם... ְוהָּ ירּושָּ ים מִׁ ם ַחיִׁ ַההּוא יְֵּצאּו ַמיִׁ
ד )זכריה יד ח ד ּוְשמֹו ֶאחָּ ואין מים חיים אלא כינוי לתורה ומצוותיה, —ט(-ֶאחָּ

ם )ישעיהו נה א(. וכן לימד רבי חנינא בר אידי: למה ככתוב הֹוי כָּ  א ְלכּו ַלַמיִׁ מֵּ ל צָּ
נמשלו דברי תורה למים...לומר לך מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום 

 י שדעתו שפלה  )תלמוד בבלי, מסכתנמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במ
תענית דף ז, עמוד א(













 
 

















אחרית דבר



ה דומה א דם השומר את מצוות התורה?ְלמָּ



פי שאינו יודע -על-...לנסיך ששמע על קיום אהבה בעולם והוא עורג אליה אף
ואם היא כן קיימת, אם אנשים רגילים יכולים —בביטחון אם היא קיימת אם לא

פי טבע נפשם.  זמן רב, -להשיגה או רק מומחים ויחידי סגולה המיועדים לה על
דידיו ומשכניו, כי הוא מתבייש להודות ברבים שהוא מסתיר הנסיך את ערגונו מי

מסור כולו להשתוקקויות כמוסות לדבר שהוא רק מתאר לעצמו שהוא צריך 
להתקיים, אבל אין הוא יכול לוודא את קיומו באופן מדעי לא לאחרים ואפילו לא 

 לעצמו.  זהו המצב במשך שנים רבות.  לאחר זמן רב, אין הנסיך יכול לסבול עוד את
המצב שבו הוא נמצא והוא עוזב את ארמונו המוקף חומות גבוהות ומגינות ונע ונד 

בארץ ומחפש את האהבה בכל מקום שלדעתו היא עשויה להימצא.



שנים של יגיעה ותסכול עוברות עליו.  הנסיך, שבהתחלת מסעותיו היה צעיר וחזק, 
הוא עצמו אינו הולך ומזדקן ונחלש בדרכו אל יעדו המטושטש באופק, שאפילו 

יכול לומר בביטחון, או אפילו בתקווה המושרשת בהיגיון ובסברה המבוססת על 
ואם הוא קיים, אם הוא, הנסיך, הולך בכיוון הנכון —המציאות, שהוא קיים

אליו...ואפילו לומר בביטחון מוחלט שיש בכלל כיוון נכון ללכת בו, גם זאת אין 
באחד הימים, בעשות הנסיך את דרכו  הוא יכול להגיד ביושר ובכנות.  ואז,

המאובקת ביער אופל וחשכה שכמותו מעודו לא ראה, עוברת לפניו פתאום נסיכה 
כך עד שהוא מתאהב בה מיד בכל נימי נפשו, והוא -יפהפיה ועדינה ומקסימה כל



 
 

יודע בוודאות וללא שום ערעור שהאהבה קיימת לא רק בתחום השכל והפילוסופיה, 
מציאות והממשות שבו אנשים רגילים כמוהו חיים ומתפקדים.אלא אף בעולם ה



לזמן קצר, די לו בכך שהוא יודע שהאהבה קיימת.  אבל אחרי כמה שבועות של 
פי -על-התבוננות בה ובקיומה, הוא מתחיל לרצות שגם הנסיכה תתאהב בו.  ואף

וח עין בלבד, הוא מקדיש את ימיו ולילותיו לעיון ולנית-שפגישתם ארכה הרף
מדויקים ומפורטים בה.  הוא יודע שהסיכויים שילמד הרבה ממאמציו הם דלים 

כי אין בידיו חומר לעבד חוץ מחוויית הרגע —כן הוא ממשיך-פי-על-וזעומים, ואף
של נוכחותה לפניו ומציאותה בסביבתו להרף עין.  וכך הוא נותן לתשוקותיו לארגן 

: הוא אוכל את שהוא מקווה שהיא את חיי היומיום שלו ולהשפיע על התנהגותו
תרצה שיאכל, הוא מתלבש באופן שהוא מאמין ומקווה שימצא חן בעיניה, הוא 

שובת ממלאכתו ביום שאנשי ממלכתה נחים מעבודתם, והוא עושה את זה מתוך 
תקוותו שכך הוא ימצא חן בעיניה.



רותו לה אם ביום מן הימים, הוא מעלה על דעתו שאולי היא תעריך במיוחד את מסי
ישתדל לחקות את תכונותיה ומידותיה בחייו שלו.  הוא אינו מכיר אותה, אבל מכיון 

שאין זה אפשרי שאין לה תכונות ומידות כלל, הוא מתאמץ להסתייע בחווייתו בת 
כך לקבלן -הרף העין של נוכחותה בעולמו כדי לזהות אותן ולכנותן בשמות, ואחר

אשר כמוהו ולחקותן בחיי היומיום שלו.  הוא  כתכונות נאות וראויות גם לאיש
—מנסה לשלב אותן במכלול תכונותיו כדי להיעשות סמל חי של התמסרותו לה

ובעשותו זאת כוונתו היא שפעולותיו יוכיחו לה שהוא עושה כל זאת בשבילה, וכך 
היא תאמין לו שהוא מסור לה ואולי תמצא בלבה יכולת להחזיר לו אהבה.



היא אכן עוברת שוב ביער.  היא חולפת על פניו, אבל ברגע שהוא ובאחד הימים 
אבל לנסיך די בכך כדי להחליט להקדיש את —מסתכל בה, היא בורחת ממנו

שארית ימיו לחיפוש אחר האהבה בכל מקום שנסיכתו עלולה להימצא, מפני שהוא 
  בטוח בתכלית הביטחון כי לכך נוצר, וזוהי גאולתו מיערו החשוך והמסוכן.

ובזה הוא —בגאולתו הוא מאמין, אבל בדרך בריחה אחרת מן היער אין הוא מאמין
 צודק: דרך אחרת לצאת מן היער אכן לא קיימת.
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תי פעולה בכתבי את הספר הזה, ובמיוחד יתפו איתודתי נתונה מקרב לב אל כל שש
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