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 הנקודה העיקרית
אומרים בשם הסבא מקלם שהגן עדן שלו הוא שיתנו לו כיסא וסטנדר וחובת 
הלבבות. מי שלא מבין את זה יגיד "טוב, מסתמא הוא לא ידע ללמוד, אז שיהיה 

פעמים, מה  לו ספר מוסר", אבל כמה פעמים אפשר ללמוד את הספר הזה? קא
הלאה? מי שלא רואה דבר פנימי אז הוא אפי' לא מבין מה מונח בספר חובת 
הלבבות, ספר מוסר, קצת התעוררות, קצת עבודה, קצת תיקון המידות, קצת 
סוגיות באמונה. אבל מי שנפתח לו העין והלב והוא רואה מה שיש כאן הוא מבין 

 תורה שקדמה לעולםשזה הופך את

רּוךְ : רַהְמַחבֵּ  ָאַמר ָרֵאל ֱאלֵֹהי ְייָ  ּבָ ר, ִיׂשְ י ָהֶאָחד ִעְנַין ֵיאֹות לוֹ  ֲאׁשֶ ְדמֹון, ָהֲאִמּתִ  ַהּקַ
ְמִציאּותוֹ  ְתִמיד, ּבִ ר, טֹוָבתוֹ  ַהּמַ ָרא ֲאׁשֶ ל ּבָ ְמָצאֹות ּכָ  ְוָיַצר, ַאְחדּותוֹ  ַעל ְלאֹות ַהּנִ

 ,טּובוֹ  ְוֹגֶדל ָחְכָמתוֹ  ַעל ְלָהִעיד ֲחָדׁשֹות ְוֵהֵחל, ְגבּוָרתוֹ  ַעל ְלֵעד ְיִצירֹות

גילוי.  -אז החוה"ל מגדיר מה סיבת הבריאה, "אשר ברא כל הנמצאות לאות על אחדותו", "אות"

"ויצר יצירות לעד על גבורתו, והחל חדשות להעיד על חכמתו וגודל טובו". לכאורה יש כאן 

אות על  -ו"ראשית ארבעה הגדרות שהחוה"ל מעמיד: א. "כל הנמצאות לאות על אחדות

האחדות. ב. "ויצר יצירות לעד על גבורתו". ג. "והחל חדשות להעיד על חכמתו". ד. "וגודל 

טובו". כלומר בהעמדה של עצם שורש מציאות הבריאה, מה שמתגלה במציאות הבריאה הוא 

ה"אות על אחדותו", כלומר כל הבריאה כולה, בכללות הרי יש לנו הגדרה של שלוש אותות: א. 

 כלרית קודש. ב. אות של שבת. ג. ואות התפילין. כאן מגדיר החוה"ל "אשר ברא אות ב

הנמצאות לאות על אחדותו", כלומר שכל מציאות הנבראים כולם נבראו "לאות על אחדותו", 

 ודאי שבפועל יש ג' אותות, אבל תכלית כל הבריאה זה "לאות על אחדותו".

כלומר שהסיבה  -העיד על חכמתו וגודל טובו""ויצר יצירות לעד על גבורתו, והחל חדשות ל

חדשות להעיד  החליצירה זה גילוי הגבורה, והוא " יצרנמצאים זה לגילוי האחדות,  בראשהקב"ה 

על חכמתו וגודל טובו", יש כאן שלושה מדרגות במעשה של הקב"ה, מדרגה ראשונה זה "ברא 

ית זה "החל חדשות". יש כאן כל הנמצאות", מדרגה שניה זה "יצר יצירות", ומדרגה שליש

 שלושה פעולות של הקב"ה וכל אחד מגלה דבר אחר.

יש מיש. אז  -יש מאין, יצירה -מה זה בריאה ומה זה יצירה? דברי הרמב"ן כידוע, בריאה

כשהחוה"ל מגדיר "אשר ברא כל הנמצאות", למה הקב"ה ברא? כלומר יש מאין? זה "לאות על 

מדבר אחד אני יכול ליצור כמה דברים, אז לא מתגלה האחדות, אחדותו". כל יצירה יש מיש אז 
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אבל בריאה שהקב"ה ברא את הכל מאין אז הכל נברא מכח אחד שזה הוא ית'. יצירה יש כבר 

דבר ומהדבר שיש אני יוצר צורה חדשה יש מיש, אז מאותו דבר אני יכול ליצור עוד צורה ועוד 

גלות אחדות כלומר שכח אחד ממנו נברא הכל. "ויצר צורה ועוד צורה, אז זה לא מגלה אחדות, ל

אדם צר צורה ומהצורה האחת שהוא צר כמה צורות יכולים לצאת?  -יצירות לעד על גבורתו"

אבל הקב"ה יצר אדם אחד, ומהצורה הזו יש מצווה של "פרו ורב", ומכן ואילך נוצרו המון בריות 

חת נעשו המון בריות, זה העדות על גבורתו, לאין תכלית ואין פרצופיהן שווים, נמצא שמצורה א

הקב"ה מחדש  -ריבוי הצורות זה מידת גבורתו. "והחל חדשות להעיד על חכמתו וגודל טובו"

בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אז בכל יום כאשר הקב"ה מחדש את הבריאה כולה, 

מכח החידושי תורה "כולם בחכמה עשית", דברי חז"ל כידוע שהקב"ה מחדש חידושי תורה, ו

שאנחנו מחדשים כאן בעולם לפי"ז מתחדש הבריאה בכל יום, כל יום שהוא מחדש את הבריאה 

אין בריאה דומה לחברתה מה שהיה אתמול לפי החידושים שחידשו, זה עדות על חכמתו ית' 

שהוא ממשיך לקיים בכל יום את הבריאה  -שבכל יום יכול לחדש דבר חדש. "וגודל טובו"

הרי הברואים כשהם נבראו בראשית מאמרו של הקב"ה אז מתגלה "להטיב לבריותיו",  כולה,

אבל בכל יום ויום הקב"ה מחדש את הבריאה לפי מעשה הנבראים, ואם הנבראים חטאו אפ"ה 

הקב"ה מחדש את הבריאה למחרת, זה נקרא גודל טובו, יש את גודל טובו שהקב"ה חידש את 

ידוש היותר גדול הוא שלאחר שיש חטאים בביראה אפ"ה הבריאה בראשית היצירה אבל הח

הקב"ה ממשיך לחדש. כמו שמאריך הרמ"ק בתומר דבורה שעל אף שהנבראים חוטאים לו הוא 

 זן ומכלכל ומפרנס אפי' את המלאך שנברא מכח מה שהאדם חוטא. 

ִדְכִתיב ים( ּכְ ִהּלִ ח ְלדֹור ּדֹור: )ד, קמה ּתְ ּבַ יךָ  ְיׁשַ ידוּ  רֶֹתיךָ ּוְגבוּ  ַמֲעׂשֶ  ,ַיּגִ

פשוטו של דבר, בכל דור ודור משבחים את הקב"ה על מעשיו ועל גבורותיו. אבל בעומק "דור 

לדור ישבח מעשיך" בכל דור ודור משבחים את הקב"ה על המעשים שלו כי המעשים שיש בכל 

פני דור הם לא המעשים שבדור קודם לכן, זה לא שגם הדור הזה וגם הדור הקודם וגם הדור של

הקודם משבחים את אותו מעשים, אלא בכל דור ודור יש מעשים חדשים וא"כ "דור לדור ישבח 

מעשיך" זה על החדשות שיש בכל דור ודור. "וגבורותיך יגידו" הם משבחים את גבורותיו של 

 הקב"ה שיצר יצירות שזה עד על גבורתו, ובכל דור ודור יש צורות חדשים, על זה חל השבח.

ים( ּוְכִתיב ִהּלִ ל ְייָ  יֹודּוךָ : )י־יב, קמה ּתְ יךָ  ּכָ בֹוד, ְיָבְרכּוָכה ַוֲחִסיֶדיךָ  ַמֲעׂשֶ  ַמְלכּוְתךָ  ּכְ
רוּ  ּוְגבּוָרְתךָ  ֹיאֵמרוּ  בּורָֹתיו ָהָאָדם ִלְבֵני ְלהֹוִדיעַ , ְיַדּבֵ  .ַמְלכּותוֹ  ֲהַדר ּוְכבֹוד ּגְ
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בכללות שהקב"ה ברא בריאה לאות על אחדותו ולעד על גבורתו,  עד עכשיו הסביר חוה"ל

ומחדש את הבריהא מכח חכמתו וטובו. אבל עדיין לא התבאר לנו מכל המהלך הזה, יש כאן 

פרטים וכמובן שזה לא שלימות הפרטים אלא יש כאן פרטים רבים, כל פרטים רבים חיייב 

פרטים. כשהוזכר כאן כל דברי חוה"ל להיות שיש להם שורש גילוי וממנו מגיע ריבוי של 

"אחדותו" "גבורתו" "חכמתו" ו"טובו", איפה שורש הדברים ואיפה הענפים? עכשיו מסביר 

 החוה"ל את שורש הסוגייא.

דֹוָלה ּטֹובֹות ְוַהּגְ ּבַ ר, ׁשֶ ֶהם ֵהיִטיב ֲאׁשֶ ִרים ַלֲעָבָדיו ַהּבֹוֵרא ּבָ  ַהְמִציאוֹ  ַאֲחֵרי, ַהְמַדּבְ
ָרָתם כּונֹותתְּ  ַעל אֹוָתם ֶהן ַהּכָ מּוָרה ּבָ ֵלָמה ַוֲהָבָנָתם ּגְ  ,ַהָחְכָמה ִהיא, ׁשְ

שזה  אז כשנתבאר לעיל "להעיד על חכמתו וגודל טובו", אם בראשית הדברים כשלמדנו הבננו

שני דברים, כבר היה מדויק לעיל "והחל חדשות להעיד על חכמתו וגודל טובו" אז מבואר שהוא 

כלל את זה ב"החל חדשות" שני פרטים. כשהוא העמיד את "אחדותו" הוא העמיד את זה בלשון 

"ברא" דבר לעצמו, "עד על גבורתו" בלשון לעצמו "יצר יצירות", כשהוא דיבר ב"חכמתו וגודל 

הוא צירף את זה לאחת "והחל חדשות", אז בפשטות הבננו שיש כאן שני סוגיות, יש סוגייא  טובו"

של "החל חדשות להעיד על חכמתו" והסוגייא השניה "גודל טובו", עכשיו מסביר החוה"ל שזה 

 היינו הך. גודל טובו זה חכמתו.

ו ושלימות ההטבה עוד מעט נראה שלא זה שלימות ההטבה. תכלית כל הבריאה להיטיב לבריותי

 זה גודל החכמה.

ר ְכָלם ְוֵנר רּוָחם ַחּיֵי ִהיא ֲאׁשֶ  ,ׂשִ

 כלומר זה נותן לאדם חיות ומאיר לו את הדרך שבה הוא צריך לילך

 ,ָהֱאלִֹהים ְרצֹון ֶאל אֹוָתם ְוַהְמִביָאה

התורה נקראת תורה מלשון הוראה, כלומר גילוי רצונו של הקב"ה, אז התכלית של החכמה היא 

 לא החכמה אלא להביאו לרצון בוראו.

א"כ ההטבה והחכמה שורשם אחד, שלימות ההטבה היא גילוי החכמה, פנמיות החכמה היא 

 -גילוי רצונו, אז שלימות ההטבה היא גילוי רצונו. אבל גם זה לא סוף פסוק
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ֶלת ּצֶ ְצּפוֹ  אֹוָתם ְוַהּמַ עֹוָלם ִמּקִ א ּוָבעֹוָלם ַהּזֶה ּבָ ר, ַהּבָ ֲאׁשֶ תּוב ָאַמר ּכַ ֵלי( ַהּכָ : )ו, ב ִמׁשְ
י ן ְייָ  ּכִ יו ָחְכָמה ִיּתֵ ַעת ִמּפִ  ,ּוְתבּוָנה ּדַ

איך האדם מקבל את הכחמה מהקב"ה? הרי עד עכשיו למדנו "להעיד על חכמתו וגודל טובו" 

, אבל איך הקב"ה מטיב עם האדם שהוא נותן לו את החכמה שלמות ההטבה גילוי רצונו ית"ש

כלומר עומק ההטבה שהקב"ה  -שבה הוא מגלה את רצונו? "כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה"

מטיב שהוא נותן את החכמה, כלומ הכח להשיג את החכמה מגיע מגילוי דיבורו של הקב"ה. אז 

שהיא גילוי רצונו אבל ממי הוא מקבל? אם עד עכשיו הבננו האדם מקבל טובה שהיא חכמה 

 -מהקב"ה. ואיך? מדיבורו. יתר על כן

ַמת ֶבֱאנֹושׁ  ִהיא רּוחַ  ָאֵכן: )ח, לב ִאיֹּוב( ֱאִליהּוא ְוָאַמר י ְוִנׁשְ ּדַ ִביֵנם ׁשַ  ,ּתְ

מה שהרוח מתחברת לרוח אלוקים מכח זה היא משיגה את החכמה. מה הכוונה "אכן רוח היא 

אדם רוח אז רוחו של הקב"ה כביכול (כלשון הפסוק בתחילת בראשית באנוש"? מכח שיש ב

"ורוח אלוקים מרחפת") מכח הרוח הקב"ה משיג את החמה זה מה שהקב"ה מדבר "ויהי האדם 

 לנפש חיה" לרוח ממללא, אז כשמפיו דעת ותבונה מכח דיבורו שזה רוח פיו כביכול.

ג את התורה, עד עכשיו התבאר דרך אבל יתר על כן "ונשמת שדי תבינם", מה שהאדם משי

דיבורו של הקב"ה רוח ממללא, עשרה מאמרות. כאן מכח הנשמה "נשמת שדי" שהיא חלק 

אלוה ממעל, אז התורה הופכת להיות אות על אחדותו. ודאי שבהגדרה פשוטה האדם משיג שכל 

ב"ה, אבל הנבראים הם אות על אחדותו אם הוא מתבונן בברואים ורואה גילוי אחדותו של הק

מאיזה כח באדם הוא יכול להתבונן ולראות את אחדותו? בשכל של גוי?! בשכל של יהודי?! גם 

לא אלא בנשמת שדי תבינם כביכול הוא וחכמתו חד, אז הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל שמכח 

 כך היא משיגה את החכמה היא משיגה אות על אחדותו.

ִנּיֵאל( ָאַמר ְוָדִנּיֵאל יִמין ָחְכְמָתא ָיֵהב: )כא, ב ּדָ ָעא ְלַחּכִ  ,ִביָנה ְלָיְדֵעי ּוַמְנּדְ

כשהקב"ה נותן כחמה לחכמים אז השאלה הידועה מאיפה מתחיל החכמה הראשונה שיש 

לאדם, לשון הגמ' כידוע בברכות, מידת בדר ודם כלי ריקן מחזיק ומלא לא ומידת הקב"ה כלי 

בשביל ישראל שנקראו ראשית בחכמתה, אסתכל באורייתא  מלא מחזיק וריקן לא. בראישת

וברא עלמא וכל אחד מנשמות ישראל יש חלק באורייתא ונברא מכח התוה"ק. מי שתופס את 

היצירה שלו כחלק מחכמתא של אורייתא הוא נקרא חכם. מתי האדם נברא? כפשוטו ביום 

לם הם היו כלולים שישי דמעשה בראשית, אבל השורש נשמות ישראל נבראו קודם העו
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בחכמתו ית'. שאני תופס את היצירה שלי מחכמתו ית' ולא רק ממאמר פיו, אם אדם נברא 

בשישי למעשה בראשית אחור למעשה בראישת מצד כך הוא נברא במאמר העשירי של מעשה 

בראשית א"כ הוא יקבל את החכמה "מפיו דעת ותבונה" אבל עצם היצירה שלו היא לא 

כל הנבראים. אבל כשמתייחסים לנשמות ישראל שקדמו לעולם, אז שורש מהחכמה אלא כמו 

היצירה שלנו כנשמות זה מחכמתו ית' ובגופים זה ממאמר פיו של הקב"ה אז מאמר פיו אמר 

נעשה אדם עפר מן האדמה מתחיל מכלי ריקן לאחר מכן ויפח באפיו נשמת חיים. אבל אם אני 

 ילה להבראות מקור יצירת הנשמה מהחמה.שייך לחלק השנמה שלי שנבעלה במחשבה תח

אדם שרוצה לדעת רצונו ית"ש אז הוא לומד ויודע זה כלי ריקן והוא מחזיק זה כמידת בשר ודם 

זה לא כמידת הקב"ה. יהיב חכמה חכימין נאמר על מה שהתחיל בהתחלה שברא את כל 

ל היו עם הנמצאות לאות על אחדותו שהיה אחד לגמרי כשעלו במחשבה להתבראות ישרא

 הקב"ה לבד.

לפי"ז נבין את ראשית לשונו "המתמיד בטובותו" זה מה שהוא רוצה להטיב איתנו שזה עניין 

האחד האמיתי וקדמון במציאותו, קדמון כלומר קודם שנברא העולם כשיראל עלו קודם שנברא 

 העולם.

 נחזור א"כ ונסכם את הדברים עד השתא:

לוי רצונו ומצד כך הגילוי "כי ה' יתן חכמה מפיו" אבל לא להיטיב גודל טובו שזה חכמתו שזה גי

זה שלימות ההטבה. "נשמת שדי תבינם" באופן של יהיב חכמתא לחכימין באופן של כלי מלא 

מחזיק שזה מי שנברא מכח חכמתו שעלה במחשבה להבראות שזה היה קודם שנברא העולם 

הגיע להכרה של אחדות ה' שהיתה התורה ישראל כשהקב"ה היה אחד. יש לישראל כח ל

 מוחלטת מכח התורה"ק שקדמה לעולם.

תּוב ְוָאַמר ְעָיה( ַהּכָ ְדךָ  ֱאלֶֹהיךָ  ְייָ  ֲאִני: )יז, מח ְיׁשַ ֶדֶרךְ  ַמְדִריְכךָ  ְלהֹוִעיל ְמַלּמֶ ֵלךְ  ּבְ  .ּתֵ

הדרך שהקב"ה מלמד את נשמות ישראל זה דרך איך להחזיר לעצמם את ההכרה שהיתה 

מחשבה להבראות, כל הדרך שאנחנו הולכים בכל ימות עולם שית אלפי בשעה שעלו ישראל ב

שנין וכל אחד בימי שנותיו היא תשובה, לא תשובה רק מחטאים אלא תשובה מלשון כמו 

 שאומר המהר"ל לשוב למקום שממנו באנו, באנו מהמחשבה של קודם שנברא העולם.
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ה דרך לילך הוא מדריך אותו כביכול שהקב"ה מדריך את האדם באיז -"מדריכך בדרך תלך"

באיזה דרך לילך לקב"ה בעצמו, אז לא כמו אב שמדריך את בנו הקטן שצריך ללכת לאיזה 

מקום. אלא מלמד אותו לחזור בחזרה לראשית באצילות של הנשמות של קודם שנברא העולם 

 שישראל עלו במחשבה.

ולה היא "אות על א"כ כשאנחנו מעמידים את הדברים עד השתא, תכלית כל הבריאה כו

אחדותו", האדם יכול לחזור ל"אות על חדותו" כי הקב"ה היטיב לנבראים, וההבטה הזאת היא 

נתינת החכמה, בשני אופנים באופן של "ה' יתן חכמה מפיו" הוא מגלה את רצונו, אבל יתר על 

גלה כן הוא נתן חכמה בכח של "נשמת שדי תבינם" "יהיב חכמתא לחכימין", ומכח כך האדם מ

את הישראל עלו במחשבה להיבראות, ובעומק בכל הוראה של הקב"ה מתגלה הרצון הפניצי 

 שרוצה בכנסת ישראל.

החוה"ל בהמשך דבריו ימשיך ויבאר את חלקי החכמה,  אבל היסוד הוא שיש חכמה שבאה 

להסביר לאדם מה לעשות כאן בעוה"ז בגשמיות, יש חכמה שבאה להסביר לאדם מה לעשות 

ברוחניות ויש חכמה שבאה להסביר לאדם איך לחזור לישראל עלו במחשבה תחילה בעוה"ז 

זה עומק חכמת התוה"ק, התורה אלפיים שנה קודם שנברא העולם וישראל  היו  -להיבראות

שם, אז התורה הזו מגלה לאדם איך לחזור למקום של המחשב הראשונה שמשם אצילות נשמות 

 שהקב"ה מלמד את האדם.ישראל, זה עומק המציאות של החכמה 

ֶקת ְוַהָחְכָמה ה ִמְתַחּלֶ לׁשָ קֹוִרין, ַהְיִצירֹות ָחְכַמת ָהִראׁשֹון ַהֵחֶלק. ֲחָלִקים ִלׁשְ  ָלהּ  ׁשֶ
ְלׁשֹון ִעי ַאְלִעְלם ֲעָרב ּבִ  .ּוִמְקֵריֶהן ַהּגּופֹות ִטְבֵעי ָחְכַמת ְוִהיא, ַאְלִטּבְ

 החכמה הזו מלמדת ענייני גוף.

ִני ְוַהֵחֶלק ֵ ּמּושׁ  ָחְכַמת ִהיא ַהׁשּ ִ ּקֹוִרין, ַהׁשּ ְלׁשֹון ָלהּ  ׁשֶ [ויש , י'ִרּיָאצִ  ַאְלִעְלם ַעְרִבי ּבִ
ְנָין ָחְכַמת מי שקראה חכמת המוסר] ְוִהיא עּוִרים ַהּמִ ִ , ַהּכֹוָכִבים ְוָחְכַמת, ְוַהׁשּ

גּון ְוָחְכַמת ְקֵראת ַהּנִ  .מּוִזיָקא ַהּנִ

הנפש, זה לא שהיא עוסקת במניין ושיעורים שמחוץ לחלקי הנפש, זה חכמה שעוסקת בחלקי 

היא נקראת חכמת המוסר היא עוסקת בכל חלקי החכמה וגם בחלקי החכמה שבנפש האדם 

 שמצרפים את הכל לאחד.

י ְוַהֵחֶלק ִליׁשִ ְ ְלׁשֹון ָלהּ  קֹוִרין ַהׁשּ  ,ָהֱאלֹהּות ָחְכַמת ְוִהיא, ֱאָלאִהי ַאְלִעְלם ַעְרִבי ּבִ
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הבריאה נבראה כמו שהוא אמר בהתחלה "לאות על אחדותו" מכח החכמה, החכמה עצמה  כל

מתחלקת לג' חלקים, יש חכמה שמלמדת גופים, יש חכמה שמלמדת את כח הנפש שבבריאה 

והחלק השלישי שעל זה הוא אמר מקודם שהיא הטובה השלימה שהקב"ה היטיב לנבראים, היא 

 חכמת האלוקות.

ַעת ְוהּוא ַרךְ  לָהאֵ  ּדַ ָאר ּתֹוָרתוֹ  ְוַדַעת ִיְתּבָ לֹות ּוׁשְ ּכָ ׂשְ ֶפשׁ , ַהּמֻ ּנֶ ֶכל ּכַ ֵ ים ְוַכׂשּ  ְוָכִאיׁשִ
ים  .ָהרּוָחִנּיִ

שתכליתם היא הכרת האלוקות, חכמת האלוקות זה חכמה שמגלה את התורה, את המושכלות, 

, זה לא את הנפש ושכל, אבל כתפיסה של ידיעת אלוקות בבחינה של "ומבשרי אחזה אלוה"

 חכמת הנפש לעצמה אלא זה חכמת האלוקות איחך מכח הגוף והנפש יהיה הכרת האלוקות.

ה ִעְנְיֶניהָ  ַמֲחלֶֹקת ְלִפי ַהָחְכָמה ֶחְלֵקי ְוָכל ָעִרים ֵהּמָ ָתָחם, ׁשְ ַרךְ  ַהּבֹוֵרא ּפְ  ִיְתּבָ
ִרים יג ַלְמַדּבְ ִ ֶהם ְלַהׂשּ  ,ְוָהעֹוָלם ַהּתֹוָרה ּבָ

התורה מגלה אלוקות כמו שהוא אמר בהתחלה. ואיך העולם מגלה אלוקות. הכוונה להשיג איך 

הרי הוא הגדיר את זה "והיא חכמת האלוקות", אין הכוונה להשיג את העולם כפשוטו כי זה 

 החכמות שהוא כתב בהתחלה.

א ְקָצת ֶאּלָ ּמִ  ֲעֵליֶהם ַהּצֶֹרךְ  ּוִמְקָצָתם, ַהּתֹוָרה ְלִעְנַין יֹוֵתר ֲאֵליֶהם ַהּצֶֹרךְ  ַהָחְכמֹות ׁשֶ
 .ָהעֹוָלם ְלתֹוֶעֶלת יֹוֵתר

אין כוונת הדבר לתועלת העולם כפשוטו, זה שייך לחכמת הגופים שהוא הזכיר בהתחלה. יש מה 

שאני רואה את הקב"ה דרך התורה ויש כדברי הספרי "רצונך להכיר את בוראך?" מחד אומר 

 שני דרכים איך להגיע לחכמת אלוקות.הספרי עסוק בתורה ומאידך תתבונן בגלגלים, כלומר זה 

ר ְחּתֹוָנה ַהָחְכָמה ִהיא ָהעֹוָלם ְלִעְנַין יֹוֵתר ֲאֵליֶהם ַהּצֶֹרךְ  ַוֲאׁשֶ ר, ַהּתַ  ָחְכַמת ִהיא ֲאׁשֶ
יכֹוָנה ְוַהָחְכָמה, ּוִמְקֵריֶהן ַהּגּופֹות ִטְבֵעי ִהיא ַהּתִ ּמּושׁ  ָחְכַמת ׁשֶ ִ  .ַהׁשּ

 כלומר, הצורך להם יותר לעניין העולם מה שצריך לעולם התחתוןן זה החלק התחתון.

י ּתֵ ה ַהָחְכמֹות ּוׁשְ ל ַעל מֹורֹות ָהֵאּלֶ  ַוֲהָנאֹוֵתינוּ  ְותֹוֲעלֹוָתיו ַהּזֶה ָהעֹוָלם סֹודֹות ּכָ
ּנוּ  ל ַעל ּומֹורֹות, ִמּמֶ ָלאכֹות ִעְנְיֵני ּכָ ְחּבּולֹות ּוִמיֵני ַהּמְ  ּוְלִעְנְיֵני ַהּגּופֹות ָצְרֵכילְ  ַהּתַ
ַהּצֶֹרךְ  ַהָחְכָמה ַאךְ  .ָהעֹוָלם ִקְנְיֵני , ָהֶעְליֹוָנה ַהָחְכָמה ִהיא ַהּתֹוָרה ֶאל יֹוֵתר ֵאֶליהָ  ׁשֶ
 ,ָהֱאלִֹהית ַהָחְכָמה ְוִהיא
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 ודאי שגם החכמה התחתונה האדם צריך להתשמש בה לצורך גילוי אלוקות, שהוא כותה

בהתחלה שצריך לדעת את סודות העוה"ז, כלומר איך שהעולם מגלה אלוקות, יש מה שהתורה 

 להדיא מגלה אלקותו ית' ויש את מה שהחמה מלגה וזה סודות העולם הזה.

ִבין ַוֲאַנְחנוּ  ֵדי אֹוָתהּ  ִלְלֹמד ַחּיָ יעַ  ְלָהִבין ּכְ ֵדי אֹוָתהּ  ִלְלֹמד ַאךְ , ּתֹוָרֵתנוּ  ֶאל ּוְלַהּגִ  ּכְ
יעַ לְ   .ָלנוּ  ָאסּור ָהעֹוָלם ֲהָנאֹות ֶאל ַהּגִ

כל מה שאנחנו צריכים ללמוד את שתי החכמות הראשונות זה בכדי לגלות בהם את החכמה 

העליונה שהיא חכמת האלוקות, אז כל ידיעת האדם את העולם על כל חלקיו עניינה "מי ברא 

 אלה" לגלות את האלוקות בכל חלקי הבריאה.

ִרים( ַרּבֹוֵתינוּ  ְוָאְמרוּ  ְנָיא: )א, סב ְנּדָ ֹמעַ  ֱאלֶֹהיךָ  ְייָ  ֶאת ְלַאֲהָבה, ּתַ קֹולוֹ  ִלׁשְ  ּוְלָדְבָקה ּבְ
ָבִרים( בוֹ  ּלֹא, )כ, ל ּדְ ֵדי ֶאְקָרא ָאָדם ֹיאַמר ׁשֶ ְקְראּוִני ּכְ ּיִ ֶנה, ָחָכם ׁשֶ ֵדי ֶאׁשְ ְקָראּוִני ּכְ יִּ  ׁשֶ

י ֶנה, ַרּבִ ֵדי ֶאׁשְ ֶאְהֶיה ּכְ ב ָזֵקן ׁשֶ יָבה ְוֵאׁשֵ ְיׁשִ א, ּבַ בֹוד ְוסֹוף, ֵמַאֲהָבה ְלַמד ֶאּלָ  ַהּכָ
 .ָלֹבא

לכאורה כך הוא עוד פעם לומד שלא לשמה שהרי הוא לומד על דעת  -"סוף הכבוד לבוא"

שיבוא הכבוד, אלא ביאור עומק דברי הברייתא, לא סוף הכבוד שלו לבוא אלא סוף גילוי כבוד 

ע"מ להכיר את הבורא, ואז מתגלה לאדם הכרת הבורא שזה כבודו ה' אלא למוד מאהבת ה' 

 ית'.

ם( ְוָאְמרוּ  ה: )ׁשָ ם ְדָבִרים ֲעׂשֵ ֳעָלם ְלׁשֵ ר, ּפָ ֶהם ְוַדּבֵ ָמם ּבָ ם ְוַאל, ִלׁשְ ֲעׂשֵ  ֲעָטָרה ּתַ
ל ּדֵ ֶהם ְלִהְתּגַ ֶהם ַלְחּתֹךְ  ַקְרּדֹם ְולֹא ּבָ ֵרי: )א, יט ָזָרה ֲעבֹוָדה( ְוָאְמרוּ . ּבָ  ָיֵרא ִאישׁ  ַאׁשְ

ִמְצֹוָתיו ְייָ  ֶאת ים( ְמֹאד ָחֵפץ ּבְ ִהּלִ י ָאַמר )א, קיב ּתְ ִמְצֹוָתיו" ֶאְלָעָזר ַרּבִ ַכר" ְולֹא" ּבְ ׂשְ  ּבִ
ִדְתַנן", ִמְצֹוָתיו ְהיוּ  ַאל: )ג"מ, א"פ ָאבֹות( ּכְ ים ַכֲעָבִדים ּתִ ׁשִ ּמְ  ְמָנת ַעל ָהַרב ֶאת ַהְמׁשַ
ל ָרס ְלַקּבֵ א, ּפְ ים ַכֲעָבִדים ֱהווּ  ֶאּלָ ׁשִ ּמְ ּלֹא ָהַרב ֶאת ַהְמׁשַ ל ְמָנת ַעל ׁשֶ ָרס ְלַקּבֵ , ּפְ

ַמִים מֹוָרא ִויִהי  .ֲעֵליֶכם ׁשָ

 כוונת הדבר, שכל מה שתהיו עמלים זה לגלות את המורא שמיים עליכם.

 שנעמיד א"כ את הדברים בקצרה עש השתא, תכלית כל הבריאה כולה כדבריו החוה"ל

בהתחלה היא "אות על אחדותו", והכלי שהקב"ה נתן לנו לזה היא חכמה שהיא מתחלקת לג' 

חלקים בכללות, החלק העליון שבחכמה זה חכמת האלוקות, שני החלקים האחרים נצרכים 

לאדם ע"מ לגלות אלוקות בכל, לא למען הנאת העולם, ועומק החכמה מביאה את האדם למקום 

א וישראל, לאות על אחדותו, לישראל עלו במחשבה תחילה, לתורה ששם היה רק קוב"ה אוריית

שקדמה לעולם ואז האדם מגיע לקדמון האמיתי כי יש לו הכרה מושרשת במציאות הבורא 
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שהוא קדמון קודם שנברא העולם שאז היה את נשמות ישראל שהכירות את בוראם כל תכלית 

 ת ישראל.החכמה היא לחזור למחבה הראשונה שמש נבראו כל נשמו

 הכוחות הצפונים

ָעִרים ְ ָתָחם ְוַהׁשּ ּפְ ה ֵהם ְוָדתוֹ  ּתֹוָרתוֹ  ָלַדַעת ַהּבֹוֵרא ׁשֶ לׁשָ  .ׁשְ

 הוא מדבר כאן על תפיסת השכל שהקב"ה פתח שמכח כך לדעת "תורתו ודתו".

ֶכל, ֵמֶהם ָהֶאָחד ֵ ל ַהׂשּ ּצָ ל ַהּנִ ַגע ִמּכָ ִני, ּפֶ ֵ תּוָנה ּתֹוָרתוֹ  ֵסֶפר, ְוַהׁשּ ה ַהּנְ , ְנִביאוֹ  ְלמׁשֶ
י ִליׁשִ ְ לֹות, ְוַהׁשּ ּבָ ְלנוּ  ַהּקַ ּבַ ּקִ ְדמֹוֵנינוּ  ׁשֶ לוּ  ִמּקַ ּבְ ּקִ ִביִאים ִמן ׁשֶ לֹום ֲעֵליֶהם ַהּנְ ָ  ּוְכָבר. ַהׁשּ

ים דֹול ָהַרב ְלָבֲאָרם ִהְקּדִ נוּ  ַהּגָ ַמה ל"זַ  ְסַעְדָיה ַרּבֵ ּיֵשׁ  ּבְ  .ַדי ּבוֹ  ׁשֶ

 כך יש לאדם פתח שפתח הבורא לדעת תורתו ודתו. הרי שהחוה"ל מונה ג' חלקים שמכח

אצל כל אדם על דרך כלל השכל כלל וכלל לא  -הפתח הראשון הוא השכל הניצל מכל פגע

ניצל מכל פגע, לשון הפסוק "כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים" וא"כ השכל אינו 

פגע גדול. אבל כשהחוה"ל מדבר על  ניצל כלל מכל פגע, שהרי השוחד יעוור ויסלף, אז יש כאן

שכל הניצל מכל פגע זה כשהשכל של האדם הוא טהור ונקי ואין בו אופן של פגם. עד כמה 

שבשכל יש איזשהו שוחד והטיה מסויימת אז זה לא שכל שניצל מכל פגע, צריך שכל מופשט 

לפי תפיסת מהמידות שבלב, כל זמן היות השכל מושפע מהמידות שבלב אז ממילא הוא מוטה 

המידות שלו, כאשר הוא מפשיט את השכל מן המידות, או בלשון עמוקה יותר לאחר שהוא 

מטהר את ליבו "לב טבור ברא לי אלוהים" בהיות לבבו לב טהור הוא ניצול מכל פגע ואז השכל 

יכול לדעת תורתו ודתו. כל מה שהשכל מכח עצמו יכול לדעת תורתו ודתו ה"מ שהוא ניצל מכל 

הדוגמא הפשוטה לכך שכל חכמי הפילוסופים של אומות העולם שהרי כל מה שבנו זה לא פגע. 

על חלק התורה שניתן למשה נביאו והם לא בנו על החלק השלישי הקבלות שקיבלנו מקדמונינו 

שקיבלו מן הנביאים, אלא כל בניינם היה על החלק הראשון בלבד, אפשר לומר שהם ניצלו מכל 

ה לא היה שכל שמופשט ממידות, לכן בהכרח שהשכל יגלה את מה פגע? ברור שלא כי ז

שהמידות רוצים כי הוא מוטה למידות. א"כ שכל שניצל מכל פגע הוא מי שזכה שיש לו דעת 

 התורה הקדושה שהוא הפשיט ותיקן את המידות.

ממה שהקב"ה נתן את התורה ומכח התורה אנחנו  -ספר תורתו הנתונה למשה נביאו -השני

 ם.יודעי
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 והשלישי הקבלה מקיבלנו מקדמונינו שקיבלו מן הנביאים ע"ה.

לכאורה יש כאן שלושה חלקים נפרדים מהדדי, אבל במעמקי הדבר אם יש כאן שלושה 

מקורות חייב להיות שיהיה שורשם חד, כאשר יש דבר שקיבלנו אותו מן הנביאים צריך למצוא 

הרבה פעמים "אסמכתא", הגדרת הדבר איך את ה"ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא" לשון חז"ל 

אני מוצא שמה שהנביאים אמרו יש לו רמז בקרא, זה לא רק שמצאתי לו אסמכתא בקרא, מאי 

נפק"מ? הרי זה לא יהפך להיות דאורייתא. אלא הגדרת הדבר הוא שכאשר אני מוצא לו 

ה, אים אסמכתא בקרא אז הגילוי שגיליתי לדבר יש לו אור של תורה שנתקבלה ממרע"

ממדריגת שאר הנביאים כמדריגת מרע"ה, הנביאים נתנבאו ב"כה אמר ה'" הוסיף עליהם משה 

שנתנבא ב"זה הדבר", אם אין אסמכתא אז הגילוי הוא לא גילוי של תורה, אך בהיות שיש 

אסמכתא נמצא שהגילוי של הדבר מתגלה במעמקי תפיסת תורה. ואחר שנתגלה שבשניהם כאן 

 יך לגלות את מה שגילו נביאים ואת מה שנתגלה בתורה.השכל של האדם צר

כאשר החוה"ל מעמיד שיש דברים שבאים מהשכל, ההבנה הפשוטה שזה לא נכתב להדיא 

בתורת משה ולא קיבלנו מהנביאים והשכל ממחייה, אבל דבר שקיבלנו מהניבאים או מתורת 

סכימה דעתו לדעת משה אים מקום לשכל. עומק הדבר שלושה דברים עשה משה מדעתו וה

המקום, צריך להיות שדעת האדם תצורף לדעת תורה ולדברי נביאים, ומצד כך גילוי שמתגלה 

מכך נביאים ותורת משה זה מעמיד את האדם באופן שהשכל שלו מצורף לדבר. אם הוא לא 

מבין את עומק מהלך הדבר של הדברי תורה או דברי נביאים אז הוא יקיים את זה מדין דברי 

אים או דברי תורה כמצווה ועושה אבל השכל שלו לא בהכרח הצטרף לדבר, אבל בצורה נבי

השלימה של הדבר, כל דבר שנצטוונו עליו מפי מרע"ה צריך לצרף לשכל שישיג את אמיתת 

 הדבר. ואז נמצא שבכל דבר יש לו את השלוש פתחים (מרע"ה הוא גם חלק מדברי נביאים).

ֶקתִמתְ  ַהּתֹוָרה ָחְכַמת ַאךְ  ֵני ַחּלֶ , ָהֵאָבִרים חֹובֹות ָלַדַעת, ֵמֶהם ָהֶאָחד. ֲחָלִקים ִלׁשְ
ְרֵאית ַהָחְכָמה ְוִהיא ִני, ַהּנִ ֵ ָבבֹות חֹובֹות ָלַדַעת, ְוַהׁשּ ְצּפּוִנים ְוֵהם, ַהּלְ  ְוִהיא, ַהּמַ

פּוָנה ַהָחְכָמה  .ַהּצְ

כבר מתחיל להגדיר את שורש העבודה הפנימית. חכמת התורה מתחלקת לשני  כאן החוה"ל

זה חכמת התוה"ק, במה מתחלקת? רוב המצוות הן מצווות האברים, ומגדיר החוה"ל  -חלקים

את חובת האברים והיא החכמה הנראית, פשוטם של דברים שמעשה אפשר לראות. והחלק 

צפונים, דבר צפון, נמצא בלב. פשוטו של דבר, השני הוא לדעת חוה"ל ומגדיר החוה"ל שהם המ



 חובת הלבבות -בלבבי יא
 

העבודה הפנימית לא נגלית ונוראית כאברים, מעשה המצוות זה דבר הנראה לעיניים וחוה"ל זה 

 דבר שנמצא בלב. לפי"ז ההגדרה של המצפונים היא שחסר כאן בגילוי של הדבר.

ל דברים, בעומק אבל בעומק תפיסת הדבר, מדוע זה נקרא חובת המצפונים. מלבד פשוטם ש

הדבר זה נקרא חובת המצפונים מחמת ההיות שכל העבודה הםנימית היא מגיעה במהלך של 

מצפון, זה לא רק שזה צפון ונעלם, היפך המעשה. אלא כל תפיסת העבודה הפנימית נקראת 

 צפון, ננסה קצת להתבונן בדברים.

ים עושים פועל, הלב יש לו מדובר כאן על שורשי התפיסה בכל מהלכי העבודה הפנימית. האבר

כח. כל דבר בנוי מכח ופועל. האברים כל עניינם להוציא מהכח לפועל את הכוחות שבנפש 

האדם, אין לאברים מציאות לעצמם. תפיסת הלבבות, הרי בלב אין פעולה גמורה, אלא העבודה 

י האדם היא עם כוחות. כשהחוה"ל מגדיר שיש כאן שני חלקים בחכמת התוה"ק. מדוע רוב בנ

רחוקים באופן טבעי מעבודת הלב ויותר קרובים לעבודת המעשה, כי אדם חי בעולם המעשה 

ותופס מעשים לעומת זאת הלבבות כל יסודם הוא כוחות ובכדי לעבוד עם הלב האדם צריך 

לתפוס את הכח כמציאות גמורה. כארש האדם בא להתעסק בחוה"ל שאין יסודם מעשה אלא 

ם הלב צריך לתפוס כח כמציאות, כאשר האדם תופס כח כמציאות יש כוחות בשביל לעבוד ע

לו שייכות אמיתית לעבודת המצפונים. כתוב כאן שכח זה דבר צפון ומעשה זה דבר גלוי. "וה' 

יראה ללבב" כביכול הקב"ה תופס את הכח כמציאות גמורה ויכול לראות גם את זה. יסוד הדבר 

מחמת שחסר רק בעבודה של הלב, אלא זה נעוץ בעצם ושורש החיסרון שבעבודת הלב היא לא 

התפיסה של כוחות, מי שתופס כוחות של מציאות אז הגאווה כואבת לו בדיוק כמו מעשה 

איסור. בכדי להיכנס לעבודה הפנימית שורש הכניסה היא עצם תפיסת הכוחות כמציאות 

 גמורה.

ם מי שתופס כוחות כמציאות. "את כשנבוא להגדיר בלשון ברורה מי יכול לחיות בעולם המצפוני

כלומר הוא נותן לאדם תפיסה שזה  -הצפוני ארחיק מעליכם" זהו יצה"ר הצפון בליבו של האדם

 לא מציאות. אם תופסים שהכח הוא מציאות גמורה אז הוא כבר לא צפון בליבו של האדם.

"ל בא להגדיר א"כ עיקר עבודת המצפונים היא לקבל תפיסה שכח היא מציאות גמורה. כשהחוה

את העבודה הפנימית הוא מגדיר אותה כחמה צפונה (לא כעבודה), הדוגמא הפשוטה מצוות 

אהבה ויראה, הסברא הפשוטה אומרת שזה הרגשי המצפונים, אבל החוה"ל מגדיר שהמצפון זה 

 חכמה (כרמח"ל בתחילת ספרו).
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לא המעשה, מצוות התורה היא כח שמממנו נברא העולם אך  -אסתכל באורייתא וברא עלמא

זה עולם המעשה, תורה זה כח של חכמה, תורה נתפסת ככח, לא כפועל. מי שלא תופב כח 

כמציאות בעובת המצפונים בעומק לדידו התורה היא עוף הבפורח באוויר וגם אותה הוא לא 

תופס כמציאות. כל עסקנו בתורה, אם האדם תופס מציאות רק מעשה אז גם את המצפונים 

א לא תופס כמציאות. התולדה הכי פשוטה לכך היא שלאדם יותר קל בנפש להתבטל והתורה הו

מתורה מאשר לעבור עבירה בפועל, (ודאי שיש סיבה גם שהתורה זה כל הזמן ולא כמו מצוות). 

זה הרבה יותר קל לנפש להתבטל מדבר שהוא לא מציאות גמורה. המחשבה היא חלק 

ב, זה לא רק כי זה צפון מעיני האדם אלא כי התפיסה מהמצפון, אין אדם יודע מה חבירו חוש

של זה כמציאות זה עולם צפון, זה צפון מהאדם עצמו, כי הוא לא תופס את המחשבה וההרגש 

כמציאות גמורה ומחמת כן אז גם כאשר הוא חושב ומרגיש הוא תופס את זה כעוף הפורח 

דבר שאינו מציאות, אז תורה שהורגלנו באוויר ולא כמציאות ובודאי שאינו יכול לבנות את חייו ב

מקטנותינו שעיקר עסקנו צריך להיות בתורה אז הורגלנו, אבל מידות לא הורגלנו וממילא הנפש 

 לא רגילה לחיות בכוחות אז באופן טבעי היא נוטה לעולם המעשה.

כשבאים א"כ להבין את עומק הדבר, את הכניסה לעצם התפיסה שנקראת מצפונים, חכמת 

נים, יש כאן תפיסה עמוקה בנפש, צריך להבין ראשית כמו שהרמח"ל כותב בתחילת המצפו

מסל"ש הן יראת ה' היא חכמה כשמדברים על עבודה פנימית לא מדובר על הרגשים כמו 

שנוטים רוב בני אדם לחשוב אלא על חכמה פנימית  שהיא מולידה הרגשים. העבודה הפנימית 

מסויימים ולתקן אותם בלבד, א"א לעבוד על מידות ולתקן  על מידות לעבודשל המידות היא לא 

אותם לבד, כי כל הבריאה נבראה בחכמה, ומי שרוצה לשנות משהו בבריאה חייב לגעת בשורש 

הדבר בכדי לשנות אותו, זה כמו אדם שרוצה לעקור עץ אם הוא יעקור עוד עלה ועוד עלה ימיו 

ורש שזה החכמה, שורש המידות זה חכמה, אז לא יגמרו עד שיעקור העץ אלא צריך לעבוד מהש

מי שרוצה לעבוד עם המידות צאיך להבין את חכמת המידות, ואם לא זה האנשים שחיים 

 בהרגשים, פעם עצוב פעם שמח פעם אוהב וכו'.

לפי זה ברור שמי שלא חכם בחכמת התוה"ק לא יתכן שהעמל שלו במידות יהיה עמל אמיתי. 

שהמידות הם חכמת המצפונים אז יש כאן חוסר אפשרות כלל לעבוד כל זמן שלא יוברר לנפש 

 עבודה שבלב.
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ֵני ֵיָחְלקוּ  ָהֵאָבִרים חֹובֹות ַחּיֵב ִמְצֹות, ֵמֶהם ָהֶאָחד. ֲחָלִקים ִלׁשְ ּמְ ֶהן ׁשֶ ֶכל ּבָ ֵ  ֲאִפלוּ  ַהׂשּ
ָבה לֹא ִאם ִני ְוַהֵחֶלק. ַהּתֹוָרה ָבֶהן ִחּיְ ֵ ַמע ִמְצֹות, ַהׁשּ ֵ ֵאין, ַהׁשּ ֶכל ׁשֶ ֵ ֶהן ְמַחּיֵב ַהׂשּ  ּבָ
ִאּסּור, אֹוָתן דֹוֶחה ְולֹא ר ּכְ ׂשָ ָחָלב ּבָ ַעְטֵנז ּבֶ ה ָלֶהם ְוַהּדֹוֶמה ְוִכְלַאִים ְוׁשַ ֶעְלָמה ִמּמַ ּנֶ ֶ  ׁשּ

ּנוּ  ת ִמּמֶ ת ִאּסּוָרם ִעּלַ ְתַחיְַּבנוּ  ַמה ִחּיּוב ְוִעּלַ ּנִ ָבבֹות חֹובֹות ַאךְ . ֵמֶהן ׁשֶ ל ַהּלְ  ּכָ
ְר  יֶהןׁשָ ֶכל ִמן ֵהן ׁשֵ ֵ ר, ַהׂשּ ֲאׁשֶ ֶעְזַרת ֲאָבֵאר ּכַ ם ּבְ ֵ  .ַהׁשּ

כאן החוה"ל כותב יסוד עצום ונורא, הוא מחלק את מצוות התורה לשני חלקים. התורה בכללות 

מתחלקת למה שנקרא חוקים ומשפטים. אורמ החוה"ל כל זה נאמר בחובות האברים שיש שני 

וי על שכל "אך חובות הלבבות כל שרשיהן הן מן השכל". סוגים אבל בחובת המצפונים הכל בנ

למה צריך שכל יסודם יהיה מבשכל. למה זה לא כמו בחובת האברים? כשמתבוננים ומבינים 

את מהלך הדברים מבינים שזה לא יכול להיות שזה יהיה כך. חבת הלבבות הרי זה הרגש, מכח 

ת גם בלי להבין למה. אני יכול לקיים את מה אני ארגיש את הדבר. חובת האברים אני יכול לעשו

שלימות ההידור במעשה גם בלי להבין שום סיבה. אבל לעומת זאת בחובת האברים, האם אדם 

יכול לאהוב דבר שאין לו שום סיבה למה לאהוב את הדבר? זה לא יכול להיות. בעומק יש כזה 

 שורש פנימי שנקרא אמונה, אבל כמהלך כללי לא יכול להיות.

בינים את הדברים של חוה"ל כאן יובן היטב מה שהוא כתב לעיל שהוא מגדיר שחובת כשמ

הלבבות הן המצפונים שזה החכמה הצפונה. עכשיו מובן יותר ברור למה זה נקרא חכמה צפונה. 

 כי כל שורש עבודת המידות הוא חכמה צפונה כי מכח החכמה עובדים על זה.

מכל פגע" הרי השוחד יעוור עיני חכמים? רוב בני שאלנו בהתחלה מה הכוונה "השכל הנמצא 

האדם שכלם לא ניצול מכל פגע. אז כמוש דובר בהתחלה הוא ניתל מכל פגע כשאין בו נגיעה 

של מידות. עבודת המידות בנויה על השכל הניצל מכל פגע, נכון שזה צבת בצבת עשויה, כי 

 זיכוך המידות עם השכל.מההתחלה אין לאדם שכל הניצל מכל פגע אבל הא בהא תליה 

למה אצל רוב בני האדם השכל לא פועל? דברי הרמב"ם הידועים במורה שמובא בריש שו"ע 

האו"ח, שאומר שיתבונן ויחשוב ומיד תיפול עליו היראה, שאלה ידועה מאוד איך מיד תיול עליו 

חזי. אלא שביאור הדבר שזה נאמר שיתבונן בשכל הניצל מכל פגע. אבל כאשר הוא  יראה, פוק

לא ניצל מכל פגע אז זה לא התבוננות שלימה. זה באמת חכמה צפונה מאוד כי צריך שכל 

הניצול מכל פגע. האדם זוכה לזה כאשר מרחיק רת הצפוני ארחיק מעליכם ואז מתגלה לו תורה 

מתגלה לו מוחין חדשים בעסק התוה"ק כי הוא מזכי השכל. זה חדשה שנקייה מכל פגע. ואז 

 יוצר לאדם מדריגה חדשה ועצומה בכל גילוי עסק התוה"ק. 



 חובת הלבבות -בלבבי יד
 

 נחזור רק על הנקודות האחרונות:

חכמת התורה מתחלקת לשני חלקים, האחד מהם לדעת חובת האברים והיא החכמה הנראית, 

 המעשים ויש חובת המצפון. ושהני לדעת חובות הלבבות והם המצפונים. יש חובת

התפיסה החיצונית של העבודה נתפסת כמעשים כהרגשים כהתלהבות, אבל אליבא דאמת 

העבודה הפנימית היא הכרת השכל, שכל שנמצא במח האדם אבל הוא לא חוש שבלב זה שכל 

מת, שכל חי זה שכל מורגש וזה נקרא חכמת המצפונים. העיקר הוא ההשכלה ולא ההרגש אלא 

 בלתי מורגש חסר בגילוי השכל. ששכל

 החכמה הצפונה

ְצֹות ְוָכל ה ְלִמְצֹות ֶנֱחָלקֹות ֵהן ַהּמִ ה לֹא ּוְלִמְצֹות ֲעׂשֵ  ְלָבֵאר ְצִריִכין ָאנוּ  ְוֵאין. ַתֲעׂשֶ
ִמְצֹות ֶזה ֶאת ֵני, ָהֵאָבִרים ּבְ ֵהן ִמּפְ ְצֹות זֹוֵכר ֲאִני ֲאָבל. ַלּכֹל ְידּועֹות ׁשֶ ה ִמּמִ  ֲעׂשֵ

ְצֹות ה לֹא ּוִמּמִ חֹובֹות ַתֲעׂשֶ ּבְ ָבבֹות ׁשֶ ן ַמה ַהּלְ ּמֵ ְזּדַ ּיִ ֵדי, ִלי ׁשֶ ְהֶיה ּכְ ּיִ  ְלַמה ִדְמיֹון ׁשֶ
ּלֹא ֶ ֶעְזַרת ֵמֶהם ֶאְזּכֹר ׁשּ ם ּבְ ֵ ַרךְ  ַהׁשּ  .ִיְתּבָ

אין עניין המצווה רק המעשה שהאדם עושה, אלא עיקרה של מצווה שהרי היא כתובה בתורה 

חכמה, עניינה גילוי החכמה בפועל. וכשאנחנו מגדירים שחובות האברים הם מצוות והתורה היא 

 כלומר הם מגלים את חכמת המצפונים.

ְצֹות ה ּוִמּמִ חֹובֹות ֲעׂשֵ ּבְ ָבבֹות ׁשֶ ֲאִמין, ַהּלְ ּנַ י ׁשֶ ָראוֹ  ּבֹוֵרא ָלעֹוָלם ֵישׁ  ּכִ ֵאין, ֵמַאִין ּבְ  ְוׁשֶ
מֹוהוּ  ל, ּכָ ַקּבֵ ּנְ ַעְבֵדהוּ , חּודוֹ יִ  ָעֵלינוּ  ְוׁשֶ ּנַ נוּ  ְוׁשֶ ִלּבֵ ְתּבֹוֵנן, ּבְ ּנִ ִפְלֵאי ְוׁשֶ ֵדי ְיִצירֹוָתיו ּבְ  ּכְ
ְהיוּ  ּיִ ְבַטח, ָעָליו ְלאֹות ָלנוּ  ׁשֶ ּנִ ַנע, ּבוֹ  ְוׁשֶ ּכָ ּנִ ָניו ְוׁשֶ יָרא, ִמּפָ ּנִ  ְוֵנבֹושׁ  ְוִנְפַחד, אֹותוֹ  ְוׁשֶ

ִקיפוֹ  רֹוֵתינוּ  ִנְגלֹוֵתינוּ  ַעל ֵמַהׁשְ ְכסֹף, ְוִנְסּתְ ּנִ ינוּ  ּוְנַיֵחד, ִלְרצֹונוֹ  ְוׁשֶ מוֹ  ַמֲעׂשֵ , ִלׁשְ
ֱאַהב ּנֶ ֵדי אֹוֲהָביו ְוֶאת אֹותוֹ  ְוׁשֶ ָנא, ֵאָליו ְלִהְתָקֵרב ּכְ , ָלֶזה ְוַהּדֹוֶמה, ׂשֹוְנָאיו ֶאת ְוִנׂשְ

ה ֵאינוֹ  ִמּמַ ֶ  .ָהֵאָבִרים ִמן ִנְרֶאה ׁשּ

בות הלבבות. לכאורה יש כאן כמות של מצוות עשה, צריך יותר מעשרה מצוות עשה של חו

להבין שודאי שבפועל יש כאן מניים מצוות, אבל הם באים לגלות את המדרגה שנקראת לב, זה 

לא שיש לנו עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, מצוות שהעבודה שלהם היא עבודת המצפונים 

בותינו "לב נתיבות חכמה" בראשית ברא הם באים לגלות את המצפונים. לב כמו שאומרים ר

אלוקים אומרים חז"ל הבריאה נבראה בשם אלוקים במיעשה בראשית של לב פעמים שם 

 אלוקים.



 חובת הלבבות -בלבבי טו
 

אם אצל רוב בני אדם כשמזכירים את המילה לב זה נתפס כהרגש, אצל חז"ל זה לב נתיבות 

המצוות שבלב הן  חכמה אבל "החכמה תחייה את בעליה" חכמה שהיא מציאות גמורה של חיים.

 נר מצווה שמגלים את הלב שזה גילוי פנימיות החכמה באדם.

אִוין ַאךְ  חֹובֹות ַהּלָ ּבְ ָבבֹות ׁשֶ ל ֵהֶפךְ , ַהּלְ ּלֹא: ֵמֶהם ְוַגם, ֵאּלוּ  ּכָ  ְולֹא ִנּקֹם ְולֹא ַנְחֹמד ׁשֶ
ֵני ֶאת ִנּטֹר נוּ  ּבְ ִדְכִתיב, ַעּמֵ ְקָרא( ּכְ ֵני ֶאת ִתּטֹר אְולֹ  ִתּקֹם לֹא: )יח, יט ַוּיִ ךָ  ּבְ  ּוֵמֶהם, ַעּמֶ

ּלֹא ֲעֵברֹות ְנַהְרֵהר ׁשֶ ם ְולֹא, ּבָ ים ְולֹא, ִנְתַאּוֵ ּדֹוֶמה ּוַמה, ַלֲעׂשֹוָתם ַנְסּכִ ַמה, ָלֶזה ׁשֶ  ּבְ
הּוא ֶ ַמְצּפּון ׁשּ ִקיף ְולֹא ָהָאָדם ּבְ ִדְכִתיב, ַהּבֹוֵרא זּוָלִתי ָעָליו ַיׁשְ  ְייָ  ֲאִני: )י, יז ִיְרְמָיה( ּכְ
ֵחן ֵלב חֹוֵקר ָליֹות ּבֹ ֵלי( ּוְכִתיב, ּכְ ַמת ְייָ  ֵנר: )כז, כ ִמׁשְ ל ֹחֵפשׂ  ָאָדם ִנׁשְ  .ָבֶטן ַחְדֵרי ּכָ

שבחובות הלבבות, הם מגלים בלב הם באים להסיר את ערלת הלב. המצווות עשה  הלאוין

מגלים את הלב בשר והמצוות ל"ת באים להסיר את הלב אבן. שתי תפיסות מהו ערלות הלב (זה 

דברים נפלאים ועמוקים שמבוארים בדברי רבותינו), יש ערלת הלה כפשוטו שזה היצה"ר 

שמות נקרא יצה"ר ואחד מהם 'ערל', ומצד כך ערלות זה שנקרא ערל, כמש"כ בסוף סוכה ז' 

כל הרצונות שאינם של הקדושה, לב מקום גילוי הרצון וכאשר האדם רוצה דברים שאינם של 

קדושה זה נקרא ערלות. לב. הסוג השני של ערלות לב "כל הגויים ערלי לב" וכל ישראל נקראים 

כמושנ"ת לב הוא לב נתיבות חכמה זה מולים (כמ"ש המשנה בנדרים לדינא), הגדרת הדבר 

חובות הלבבות, ישראל נקראים מולים כי בראשית בשיל ישראל שנקראו ראשית בשביל התורה 

שנקראה ראשית, ישראל הם בבחינת חכמה, אורייתא וישראל חד, לגויים אין חלק בתורה, ומצד 

זה אומות העולם  כך מולי לב זה מי שבליבו גלוי הלב נתבות חכמה שזה ישראל, ערלי לב

שבליבם גלוי הרגשים ולא חכמה, ובלב שיש אצל האדם "כל חכם לב יבואו ויעשו" כמו שננאמר 

במלאכת המשכן, חכמת לב זה חכמת ישראל, חכמת מח זה גם יכול להיות אצל האומות. 

השמיים,  לבהתורה ניתנה לישראל ולא לאומות, ובעמעד הר סיני כתוב שההר היה בוער עד 

שם הלב הפנימי, זה נקרא לב השמיים, ההבדל בין לב השמיים ללב הארץ, לב  התגלה

מקום ההרגשים. אלו א"כ שני מדרגות מהי ערלות  -מקום גילוי החכמה, לב הארץ -השמיים

 שבלב.

בשונה מעבודת  -"ומה שדומה לזה במה שהוא במצפון האדם ולא ישקיף עליו זולתי הבורא"

ה הפנימית לעומת זאת שהיא עבודת הלבבות הגדרתם שרק האברים שזה נגלה לכל, העבוד

הבורא ית"ש משקיף על מה שקורה פנים האדם. עבודת המצפונים, בשונה מעבודת האברים, 

שבעבודת האברים זולת האדם והבורא יכול להיות שיהיה מי שמצורף ומכיר בה אבל עבודת 

שהאדם נמצא עם בוראו נבין כמה המצפונים "כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב" זה מה 



 חובת הלבבות -בלבבי טז
 

מבהיל ההבנה מהי עבודת המצפונים, מי שחי רק בשביל הבורא ית"ש הוא חי פנים הוא חי 

מצפון הוא חי מקום שרק הוא ובוראו יודעים מה יש שם, ומי שחי רק בעבודת האברים בור 

הדבר  שהוא לא חי רק עם הבורא ית"ש. זה לא רק שהקב"ה יודע מה קורה שם אלא הגדרת

שהאדם מצורף רק עם הבורא עולם. נקראים אברים מלשון לבר לחוץ כי הם פונים גם לחוץ 

 לעומת זאת הלב נקרא מצפטן הוא צפון הוא נעלם.

הנשמה של הקב"ה הוא נתנה בתוך האדם, והעבודה שהאדם צריך לעשות איתה זה לגלות את 

רי בטן) העבודה היא בעומק לחיות מצפוני הלבבות הפנימיים שנמצאים בקרבו (זה חופש כל חד

בעיקר במצפונים ולא לחיות באברים, אלא כיוון שאנחנו גדלים על תפיסת אמת שהעיקר זה 

תורה ואנחנו תחפסים שהתורה היא בדיבור בהיגיון ואת המצפןונים אנחנו תופסים כהרגשים לכן 

כל בהריאה כולה היא רוב בני האדם חיים באברים ולא פנים. כיוון שעיקר תפפיסתנו ששורש 

אורייתא חכמה והחכמה נתפסת אצלנו כלימוד עם ספר בלבד או כדבירו או כקצת מחשבה אז 

ותתופסים את עומק היסוד 7אנחנו עוסקים מבוקר ןעד ליל ההבחובת האברים אבל כשקולטים 

ם, של חוה"ל ועוד מרבותינו, שפנימיות המצפונים זה חכמת המצפון וזה לא רק עבודת המצפוני

אז כארש האדם חי במצפון הוא חי בחכמת התורה, בני אדם הרבה סבורים שבשעה שהם 

מתעסקים בעבודה מה שנקרא מוסר, אז בעצם הוא עוזב סוגיא של חכמה והוא עוסק בתיקון 

זה צריך, חסר את 7מידות בהתפעלות בהתעוררות, נו אי אפשר בלא זה זה קב חומטין גם את 

ה את התפיסה שזה חכמת המצפונים, מי שעוסק בחכמת כל הנשמה הפנימת שמעמיד

המצפונים זה לא מדין קו חומטין זה מדין חכמה, רק יש חכמת האברים ויש חכמת המצפנים, 

אם באים לעסוק בזה מדין החזק במוסר אל תקף נצרה כי היא חייך, הגדרת הדבר שזה מדין קו 

תינו שעסקו בזה שעתיים היו שהפליגו חומטין זה צריך לעסוק בזה בזמן מועט ביום היו מרבו

יותר אבל זה דרך ליחידי סגולה ממש, אבל כשתופסים שהעעסק כאן הוא חכמת המצפון אנחנו 

לא מאים למדוד את זה בזמן אלא זה תפיסת חיים, חכמת המצפון עם אותו עומק ודקות של 

 העיון.

ימית היא חכמה פנימית. מי צריך בשביל זה פתיחות דעת ופתיחות לב, להבין שכל העבודה הפנ

שקלט את הדברים לאמיתותם הוא נשאב אחרי העבודה הפנימית. יש בני אדם שזה בגלל 

 ההרגשים אבל מיש הוא בעל חכמה ובעל עבודה ומגלה את החכמה הפנימית זה בן עליה.
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ֵני ָחְכַמת ּוִמּפְ ְצֹות ׁשֶ ּתֹוָרה ַהּמִ ּבַ ֵני ַעל ׁשֶ לּוי םֵמהֶ  ָהֶאָחד, ִעְנָיִנים ׁשְ ִני ּגָ ֵ ר ְוַהׁשּ , ִנְסּתָ
י ְנּתִ ִסְפֵרי ִעּיַ ְדמֹוִנים ּבְ ָהיוּ  ַהּקַ י ַאֲחֵרי ׁשֶ ְלמּוד ַאְנׁשֵ ר, ַהּתַ רוּ  ֲאׁשֶ ִעְנָיֵני ִחּבְ ְצֹות ּבְ  ַהּמִ

ים ִחּבּוִרים ר ָהִעְנָין ָחְכַמת ַעל ַלֲעֹמד ַרּבִ ְסּתָ י ְוָרִאיִתי, ַהּנִ נוּ  ַמה ָכל ּכִ ּוְ ּכִ  ְלָפֵרשׁ  ׁשֶ
ה ֵמֶאָחד יֹוֵצא ֵאיֶנּנוּ  ּוְלָבֵאר לׁשָ ְ  .ִעְנָיִנים ִמׁשּ

ִביִאים ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ְלָפֵרשׁ , ֵמֶהם ָהֶאָחד ֵני ַעל ְוֶזה, ְוַהּנְ רּושׁ  ְלָבֵאר אוֹ , ְדָרִכים ׁשְ  ּפֵ
ּלֹות מוֹ , ְוָהִעְנָיִנים ַהּמִ ה ּכְ ָעׂשָ נוּ  ׁשֶ רֹב ל"זַ  ְסַעְדָיה ַרּבֵ ְקרָ  ִסְפֵרי ּבְ  ְלָבֵאר אוֹ , אַהּמִ

ׁשֹון ִעְנְיֵני ְקּדּוק ַהּלָ ּמּושׁ  ְוַהּדִ ִ ן ּוְצָדָדיו ֲעָבָריו ְלָכל ְוַהׁשּ ִסְפֵרי, ִמּלֹוָתיו ּוְלַתּקֵ ן ּכְ אח ּבֶ ּנָ  ּגַ
סֶֹרת ּוַבֲעֵלי ַהג ּוִמי, ַהּמָ ּנָ  .ִמְנָהָגם ׁשֶ

ִני ְוָהִעְנָין ֵ ר, ַהׁשּ ְצֹות ִעְנָיֵני ְלַחּבֵ ֶרךְ  ַעל ַהּמִ ֵסֶפר, ְקָצָרה ּדֶ ן ֵחֶפץ ַרב ּכְ , ל"זַ  ַיְצִליחַ  ּבֶ
ָאנוּ  ַמה אוֹ  ֶ ִבים ׁשּ ֶהן ַחּיָ ַמן ּבָ ּזְ ֲהָלכֹות, ַהּזֶה ּבַ סּוקֹות ּכַ  אוֹ , ָלֶהם ְוַהּדֹוֶמה ּוְגדֹולֹות ּפְ

ִסְפֵרי, ֵמֶחְלֵקיֶהן ֵחֶלק אֹוִנים ְקָצת ּכְ ֵאלֹות ַהּגְ ׁשְ ִמְצֹות ּוְתׁשּובֹות ּבִ  ִפְסֵקיוּ  ַהּגּוף ּבְ
 .ִדיִנין

י ְוָהִעְנָין ִליׁשִ ְ ב ַהׁשּ ֵ ְלָבֵבנוּ  ַהּתֹוָרה ִעְנְיֵני ְלַיׁשּ ַדְרֵכי ּבִ  ּוְתׁשּוַבת ָהְרָאיֹות ּבְ
יקּוְרִסים ֵסֶפר, ָהֶאּפִ עֹות ָהֱאמּונֹות ּכְ י ֵסֶפר, ְוַהּדֵ ְרׁשֵ ת ׁשָ ץ ְוֵסֶפר, ַהּדָ  ְוַהּדֹוֶמה ַהְמַקּמֵ

 .ָלֶהם

י ָחְכַמת ְמֻיָחד ֵסֶפר ָבֶהם ָמָצאִתי ְולֹא, ֲעֵליֶהם ְוָחַקְרּתִ ְצּפּון ּבְ  ַהָחְכָמה ְוָרִאיִתי. ַהּמַ
ִהיא, ַהּזֹאת ָבבֹות חֹובֹות ָחְכַמת ׁשֶ יחּוהָ , ַהּלְ ִהּנִ רּוהָ  ְולֹא ׁשֶ ֵסֶפר ִחּבְ ְהֶיה ּבְ ּיִ  כֹוֵלל ׁשֶ

יהָ  ָרׁשֶ  .ׁשָ

י הּ  ֶזה ַעל ְוָתַמְהּתִ ּמָ דֹוָלה ּתֵ י ַעד, ּגְ ָאַמְרּתִ י ׁשֶ א, ְבִלּבִ ּמָ ין ׁשֶ ְצֹות ִמן ַהּזֶה ַהּמִ  ֵאין, ַהּמִ
ִבין ֲאַנְחנוּ  א, ַהּתֹוָרה ִמן ּבוֹ  ַחּיָ ִחיּּובוֹ  ֶאּלָ ֶרךְ  ׁשֶ ֶרךְ  ְלהֹורֹות ַהּמּוָסר ִמּדֶ כֹוָנה ַהּדֶ  ַהּנְ

ָרה מוֹ  ְוָכמֹוהוּ , ְוַהְיׁשָ ֵהם ַהּתֹוָספֹות ּכְ ֵאין, ְרׁשּות ׁשֶ ִעין וּ ֲאַנְחנ ׁשֶ ֶהם ִנְתּבָ  ְולֹא ּבָ
ים ם ִאם ֶנֱעָנׁשִ ן ְוַעל, ֵמֶהם ִנְתַעּלֵ יחוּ  ּכֵ ְדמֹוִנים ִהּנִ ָרהּ  ַהּקַ ֵסֶפר ְלַחּבְ  .ּבְ

י ַעד ּתִ ׂשְ ִחּפַ ָבבֹות חֹובֹות ַעל ׁשֶ ֶכל ִמן ַהּלְ ֵ תּוב ּוִמן ַהׂשּ ָלה ּוִמן ַהּכָ ּבָ  ֲאַנְחנוּ  ִאם ַהּקַ
ִבים ֶהם ַחּיָ ֵהם ּוְמָצאִתים, ָלאו ִאם ּבָ ְצֹות ָכל ְיסֹוֵדי ׁשֶ ֶהם ֶיֱאַרע ְוִאם, ַהּמִ  ׁשּום ּבָ
ֵכן לֹא ֶהְפֵסד ְצֹות ִמְצָוה ָלנוּ  ִתּתָ  .ָהֵאָבִרים ִמּמִ

צריך להבין כאן את דברי החוה"ל, בני אדם מסתכלים על דרך כלל יש חיים שזה לימוד תורה 

ות, מה אפשר לעשות? בעיה צדדית שצריך וקיום מצוות ויש עוד איזושהי בעיה שזה המידות רע

לטפל בה וללמוד קצת מוסר, לא תמיד יש כח. ההסתכלות הזאת היא הסתכלות של שוטה של 

קטן בן יומו שמוטל בעריסה, מי שמסכל כך על צורת אדם הוא פשוט מסתכל על בן אדם כמו 

אברים,  -וץ. חוץשהוא מסתכל על זבוב, זה לא צורת אדם, צורת אדם יש לו פנים ויש לו ח

לב. לב הוא הפנים של כל דבר. עיקר העבודה הפנימית היא לא להתעסק עם המידות  -פנים

רעות מיש שמתסכל כך הוא מתעסק עם עבודת המצפונים ולא עם חכמת הממצפונים ובעומק 

חסר לו גם רוב העבודה. ההסתכלות שצריך להסתכל על האדם היא שיש לו פנים וחוץ, העבודה 
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ב שבפנים היא חכמת הלב החכמה הפנימית. אף אחד לא בא להמעיט ח"ו את חובת של הל

 האברים.

 החיות בעבודה הצפונה

ֶכל ִמן ֵ י ַהׂשּ ָאַמְרּתִ י, ׁשֶ ֵרר ְכָבר ּכִ י, ָלנוּ  ִנְתּבָ ר ָהָאָדם ּכִ ֶפשׁ  ְמֻחּבָ ֵניֶהם, ְוגּוף ִמּנֶ  ּוׁשְ
ִני, ִנְרֶאה ָהֶאָחד, ָעֵלינוּ  ַהּבֹוֵרא ִמּטֹובֹות ֵ ִבים ַוֲאַנְחנוּ . ִנְרֶאה ֵאינוֹ  ְוַהׁשּ  אֹותוֹ  ַלֲעֹבד ַחּיָ
ֲעבּור  .ְצפּוָנה ַוֲעבֹוָדה ְגלּוָיה ֲעבֹוָדה ֶזה ּבַ

עכשיו מבינים מאוד למה בני אדם לא לומדים את החכמה הזאת, החכמה הגלויה היא עבודת 

הצפונה היא עבודת הנפש,  האברים ולכן היא גלויה לבני אדם, אבל החכמה הפנימית היא עבודה 

האם מישהו רואה את הנפש? האדם על דרך כלל חי בגוף ויש לו עיני גוף ורואה רק את הגוף 

ולא את הנפש, הוא רואה חיצוניות ולא פנימיות הוא רואה עבודת אברים, עד שהאדם יכול 

 לסבור שהעבודה הצפונה היא רשות.

לעיניים", ולכן מה שהוו מחפש כל ימי חייו  על דרך טבע האדם נברא במדרגה של "האדם יראה

אפי' אם זה יהיה קדושה ורוחניות הוא  מחפש עבודת אברים ולא עבודה של פנים. העבודה 

הצפונה היא בעצם המקום הפנימי ששם עיקר חייו של האדם, עבודת האברים היא לא בכל עת 

גלויה בלבד הוא חי לפרקים, ובכל שעה, אבל העבודה הצפונה היא חיה בכל עת, מי שחי עבודה 

מי שחי עבודה צפונה, עבודה של לב הוא חי תמיד. "וה' יראה ללבב" אז הוא נמצא עם השי"ת 

בלבבו, זה בעצם כל מתיקות החיים, מי שלא זכה לעבודה הצפונה, הוא חי מהתנוצצות של חיים 

ממנה הו זכה אבל חסר לו את עצם החיים. מי שטעם מהי עבודה שרק הקב"ה והוא יודעים 

למתיקות אמיתית. הפה לא יכול לדבר הלשון לא יכולה לבטאות את עומק המתיקות שגנוזה 

בעבודה הצפונה, ליבא לפומא לא גליא, זה נאמר על הגאולה הכללית, "כי יום נקם בליבי" לליבי 

, גיליתי לפומי לא גיךיתי, וזה נאמר על עומק פנימיות העבודה של כל נפש שזה גאולת הנפש

שהנפש חיה במצפוני הלבבות, מצפוני ההתשבקות האמיתית העבודה הצפונה שם מקום החייים 

האמיתית. אף אדם לא יודע באמת מה יש בלב חבירו, שם מתיקות החיים, מה שבני אדם 

יודעים זה מאבד את מתיקות החיים. אותו חלק בנפש שאף אדם לא יודע ממנו רק האדם 

 של האדם. מי שיש לו שם רוחב פנימי חי חיים. ובוראו שם בעצם נמצא החיים

לּוָיה מוֹ , ָהֵאָבִרים חֹובֹות, ַהּגְ ה ּכְ ִפּלָ ָדָקה ְוַהּצֹום ַהּתְ ָדהּ  ּתֹוָרה ְוִלּמּוד, ְוַהּצְ , ְוַלּמְ
ה ַוֲעׂשֹות ה, ָלֶהם ְוַהּדֹוֶמה, ּוַמֲעֶקה ּוְמזּוָזה ְוִציִצית ְולּוָלב ֻסּכָ ֵמר ִמּמַ ּגָ ּיִ ֶ הוּ  ׁשּ  ַעל ַמֲעׂשֵ

י ְיֵדי ְרִאים ָהָאָדם חּוׁשֵ פּוָנה ָהֲעבֹוָדה ַאךְ . ַהּנִ ָבבֹות חֹובֹות ִהיא ַהּצְ ַיֵחד ְוהּוא, ַהּלְ ּנְ  ׁשֶ
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ִלּבֹוֵתינוּ  ָהֵאל ֲאִמין, ּבְ ּנַ ל, ּוְבתֹוָרתוֹ  ּבוֹ  ְוׁשֶ ַקּבֵ ּנְ ַנע, אֹותוֹ  ְוִניָרא, ֲעבֹוָדתוֹ  ְוׁשֶ ָניו ְוִנּכָ , ִמּפָ
נוּ  ְוֵנבֹושׁ  ְפרֹשׁ , ֵאָליו ַנְפׁשֹוֵתינוּ  ְוִנְמֹסר, ּבוֹ  ְוִנְבַטח, אֹותוֹ  ְוֶנֱאַהב, ִמּמֶ ּנִ ר ְוׁשֶ  ֵמֲאׁשֶ
ָנא ַיֵחד, ִיׂשְ ּנְ ינוּ  ְוׁשֶ מוֹ  ַמֲעׂשֵ ְתּבֹוֵנן, ִלׁשְ ּנִ טֹובֹוָתיו ְוׁשֶ ה, ָלֶזה ְוַהּדֹוֶמה, ּבְ ַמר ִמּמַ ּיֻּגְ ֶ  ׁשּ

ֶבת ַמֲחׁשֶ ב ּבְ ִלי ּוַמְצּפּונוֹ  ַהּלֵ ְרִאים ַהּגּוף ֶאְבֵרי ִמּבְ ּנוּ  ַהּנִ  .ִמּמֶ

מדגיש עוד פעם החוה"ל "ממה שיגמר במחשבת הלב ומצפןנו" זה צירוף של דעת לב של 

מחשבה והרגש, שם סוד החיים, צריך להבין, אדם יכול ללמוד תורה במחשבת השכל אבל זה 

כהר זה ידיעה, מחשבת לא מצפוני הלב זה לא מחשבת הלב, מה ההבדל? מחשבת השכל זה ה

הלב זה מחשבה חושית, דבר שהוא חוש אצל האדם הוא חיים. אם הידיעות האלה נמצאים אצל 

האדם בשכלו בלבד אולי הוא לא יקרא כופר אלא מאמין, אבל עומק פנימיות החיים, לא 

רקבהגדרה של עומק פנימיות העבודה אלא החיים, אין לו! אבל אם הידיעות האלה מלבד מה 

ם קיימים במח האדם נתקיים בו "והשבות אל לבבך" והידיעות האלה ידועים בדעת מחשבת שה

הלב בצירוף של הרגש הלז זה אדם שנקרא חי "והחי יתן אל ליבו". ידועות הלב זה הדברים 

שאיתם הוא חי, עם זה הוא קם איתם הוא הולך ברלחוב, בזה הוא מתבונן וזה חיותו, לא שהוא 

ם הוא יונק את החיים שלו. החכמה שבלב זה חכמה שהאדם חי אותה באופן יודע אותם אלא מש

חושי ומשם הוא מקבל חיות. יש אדם שנהנה מלקבל סברא, אשריו וטוב לו אבל לא זה העומק 

ההנאה של תורה, עומק ההנאה שהיא שהחכמה נמצאת בלב והפכה להיות חושית ואז הוא נהנה 

ות ולא רק מהחידוד, אלאא הוא נהנה מעצם הדבר ממנה, לא רק מהישרות ולא רק מהבהיר

 עצמו כי הוא חי אותו, זה חיות של לבבות.

מדובר כאן על סוגיא חדשה לגמרי של חיים, אבל מחמת שהחיים האלה הם צפונים בליבו של 

 האדם לכן זה נעלם לכן זה כמעט לא כתוב להדיא בדברי רבותינו.

י רּוָרה ַדַעת ְוָיַדְעּתִ י, ּבְ ַלְמָנה לֹא ָהֵאָבִרים בֹותחוֹ  ּכִ י ִתׁשְ ְרצֹון ִאם ּכִ ב ּבִ  ְוֵחֶפץ ַהּלֵ
ֶפשׁ  נוּ  ְוַתֲאַות ַלֲעׂשֹוָתם ַהּנֶ  .אֹוָתם ִלְפֹעל ִלּבֵ

יש כאן לשונות מתוקים מדבש בלשונו של החוה"ל, חובות האברים כל המצוות שאנו זוכים 

שלומים אלא מתי כי אם ברצון הלב שהאדם רוצה לעשות  לקיים לא תשלמנה הם לא יהיהו

אותם, אבל לא רק שהוא רוצה, אלא הוא משתוקק וחפץ הנפש לעשותם הוא חפץ בהם, ותאוות 

ליבנו לפעול אותם, למה הם לא יושלמו אם אין תאוות ליבנו לפעול אותם? כי אם אדם מקיים 

, אז יש כאן מעשה ודעת שכל, אבל אין את המצוות כי בשעת ובשכל הוא למד את הדין ומקיים

כאן הרגש חושי במצוות, אבל אם האדם מקיים את המצוות ברצון הלב וחפץ הנפש לעשותם 

ותאוות ליבו לפעול אותם אז יש כאן דעת שכל מעשה של אברים ותשוקת הנפש תאוות הנפש 
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לא הגוף אלא אז יש לו הרגש לחי במצווה ואז תושלם. כמו שברור לאדם שעיקר חיותו זה 

 הנשמה כך צריך להיות ברור שעיקר המצוות זה תאוות הלב שנמצא במצוות.

נוּ  ַיֲעֶלה ְוִאם ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ֵאין ּבְ ִבים ִלּבֹוֵתינוּ  ׁשֶ ֲעבֹוַדת ִלְבֹחר ַחיָּ ם ּבַ ֵ ץ ַהׁשּ הּ  ְוַלְחּפֹ , ּבָ
ק ּלֵ ְצֹות ִחּיּוב ֵאָבֵרינוּ  ֵמַעל ִיְסּתַ ָאנוּ  ַהּמִ ִבין ׁשֶ ֵני שאין מעשה נשלם , ֶהםבָּ  ַחּיָ ִמּפְ

 מבלי חפץ הנפש בו.

אם אדם באמת מכיר ומרגיש שיש בתוכו נשמה אז בכל דבר שהוא עושה הוא מצרף את הנפש 

ואז הוא מקבל חיים, אם אדם יודע שיש לו נפש אבל הוא חי במהלך הרגלו אז המעשים שלו הם 

נפש אז המעשים שהוא עושה זה מעשים של מת, אבל אדם שמרגיש את החיות הפנימית של ה

 בצירוף של הנפש, הוא פועל את הכל מתוך חיות

ן ֵרר ְוֵכּוָ ְתּבָ ּנִ י, ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ֵאָבֵרינוּ  ֶאת ִחיֵּב ַהּבֹוֵרא ּכִ יחַ  ָנכֹון ָהָיה לֹא, ּבְ נוּ  ְלַהּנִ  ַנְפׁשֵ
נוּ  ֵהם ְוִלּבֵ ּלֹא, ַעְצֵמנוּ  ֶחְלֵקי ִמְבַחר ׁשֶ ֵבם ׁשֶ ֲעבֹוָדתוֹ  ְיַחּיְ ִפי ּבַ ם ּכְ ֵני, ְיָכְלּתָ ֶהם ִמּפְ ּבָ  ׁשֶ
ַמר ן ְוַעל. ָהֲעבֹוָדה ּגְ חֹובֹות ִנְתַחיְַּבנוּ  ּכֵ לּוֵיינוּ  ּבְ ֵדי, ּוַמְצּפּוֵנינוּ  ּגְ ְהֶיה ּכְ ּתִ  ֲעבֹוָדֵתנוּ  ׁשֶ

ֵלָמה ַרךְ  ַלּבֹוֵרא ּוְגלּוֵיינוּ  ַמְצּפּוֵנינוּ  ְוכֹוֶלֶלת, ּוְגמּוָרה ׁשְ  .ִיְתּבָ

ורת חיים אמיתית, כמו שמצייר אותה חובת הלבבות במתק לשונו, היא שהאדם חי חיים של צ

פנים וחוץ מצורפים אהדדי, מצפונינו וגילויינו בכל דבר שהוא פועל מצורפים, זה צורת חיים של 

צדיקים, שפנימיות הלב המקום הצפון מצורף לגילויינו, ואם לא זה מוות. מי שינסה לצרף רק את 

שבלב והוא יסבור שזה מצפוני הלב, והוא ינסה לצרף את זה לגלויינו לאברים, מבשרי  ההרגש

אחזה כמו שכל אחד יודע, פעם הלב הרגש גואה ופעם הוא שפל, אז אי אפשר תמיד לצרף 

באופן הזה את המצפונים של הלב עם עבודת האברים הגלויה. אבל מי שליבו פועל באופן של 

יכול לחיות תמיד במדרגה של הרגשים, זה אחד מהיסודות המאוד  חכמת לב עם הרגשי לב הוא

נעלמים מהרבה שמנסים להכנס לחובת הלבבות, מנסים להיכנס באופן של התפעלות 

והתלהבות אז כדרכו של אש פעם היא קופצת ופעם היא שוככת ויורדת, הם טועים ביסוד כל 

ל להחזיק כי הרגש לא יוכל לבנות העבודה כולה וברור שלמשך זמן ארוך העבודה שלו לא תוכ

את קומת האדם, אי אפשר ללבנות כך חיים. אבל מי שבונה את החיים על מעמקי חכמת הלב 

שמצרף להם הרגשי הלב שהם מצטרפים לעבודת האברים הגלויה הוא יכול להחזיק כאן חיים 

 לעולמי עולמים. חכמה עומדת לעולם.

 חלק הראשון דרך השכל.עד כאן א"כ בדברי חובת הלבוות התבאר ה



 חובת הלבבות -בלבבי כא
 

ר ֵרר ְוַכֲאׁשֶ ֶרךְ  ִחּיּוָבם ִלי ִהְתּבָ ֶכל ִמּדֶ ֵ י, ַהׂשּ י ָאַמְרּתִ א, ְבִלּבִ ּמָ  ָכתּוב ֵאינוֹ  ַהּזֶה ָהִעְנָין ׁשֶ
ֵסֶפר ן ְוַעל, ּתֹוָרֵתנוּ  ּבְ יחוּ  ּכֵ רוֹ  ִהּנִ יֹוֵרנוּ  ְבֵסֶפר ְלַחּבְ ר ַעד, ִעְנָיָניו ְוַיְרֵאנוּ  אֹותוֹ  ׁשֶ  ֲאׁשֶ

יו ּתִ ׁשְ ּקַ ֵסֶפר ּבִ ר ּוְמָצאִתיו ַהּתֹוָרה ּבְ ְזּכַ ּנִ ָעִמים ּבוֹ  ׁשֶ  ,ַרּבֹות ּפְ

מה הכוונה "עד אשר בקשתיו בספר התורה ומצאתיו"? הוא לא למד את זה לפני כן? הפשט הוא 

שאדם יכול לעבור על התורה והוא לא רואה את הפנים שיש בה (אני לא מדבר על החוה", אין 

 ) "יעבור עליהם ולא ירגישם, יראם ולא יכירם" כמו שאומר הרמח"ל.לנו השגה בו

מוֹ  ֱאַמר ּכְ ּנֶ ָבִרים( ׁשֶ ָכל ֱאלֶֹהיךָ  ְייָ  ֵאת ְוָאַהְבתָּ : )ה, ו ּדְ ךָ  ּוְבָכל ְלָבְבךָ  ּבְ  ּוְבָכל ַנְפׁשְ
ָבִרים ְוָהיוּ , ְמֹאֶדךָ  ה ַהּדְ ר ָהֵאּלֶ ךָ  ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ָבִרים( ְוָאַמר, ְלָבֶבךָ  ַעל ַהּיֹום ְמַצּוְ : )כ, ל ּדְ

ֹמעַ  ֱאלֶֹהיךָ  ְייָ  ֶאת ְלַאֲהָבה קֹולוֹ  ִלׁשְ ָבִרים( ְוָאַמר, בוֹ  ּוְלָדְבָקה ּבְ  ֶאת ְלַאֲהָבה: )יג, יא ּדְ
ָכל ּוְלָעְבדוֹ  ֱאלֵֹהיֶכם ְייָ  ֶכם ּוְבָכל ְלַבְבֶכם ּבְ ָבִרים( ְוָאַמר, ַנְפׁשְ  ְייָ  ַאֲחֵרי: )ה, יג ּדְ

ֵלכוּ  ֱאלֵֹהיֶכם ְקָרא( ְוָאַמר, ִתיָראוּ  ְוֹאתוֹ  ּתֵ מֹוךָ  ְלֵרֲעךָ  ְוָאַהְבתָּ : )יח, יט ַוּיִ ָבִרים( ְוָאַמר, ּכָ  ּדְ

ה: )יב, י ָרֵאל ְוַעּתָ ךְ  ׁשֵֹאל ֱאלֶֹהיךָ  ְייָ  ָמה ִיׂשְ י ֵמִעּמָ ָבִרים( ְוָאַמר, ְלִיְרָאה ִאם ּכִ : )יט־כ, י ּדְ
ם ר ֶאת ַוֲאַהְבּתֶ י ַהּגֵ ִרים ּכִ ֶאֶרץ ֶהִייֶתם ּגֵ יָרא ֱאלֶֹהיךָ  ְייָ  ֶאת, ִמְצָרִים ּבְ . ַתֲעֹבד ֹאתוֹ  ּתִ
ְרָאה ָבבֹות ֵמחֹובֹות ְוָהַאֲהָבה ְוַהּיִ  .ַהּלְ

 ולא רק שהם מחוהות הלבבות, אלא כמו שאומרים רבותינו הם תרי עמודי חובת הלבבות.

אִוין ְוָאַמר ּלָ ֶהן ּבַ ּבָ ָבִרים( ׁשֶ ת דַתְחמֹ  ְולֹא: )יח, ה ּדְ ה ְולֹא ֵרֶעךָ  ֵאׁשֶ ית ִתְתַאּוֶ  ֵרֶעךָ  ּבֵ
ֵדהוּ  ר ְוֹכל ַוֲחֹמרוֹ  ׁשֹורוֹ  ַוֲאָמתוֹ  ְוַעְבּדוֹ  ׂשָ ְקָרא(, ְלֵרֶעךָ  ֲאׁשֶ  ִתּטֹר ְולֹא ִתּקֹם לֹא: )יח, יט ַוּיִ

ֵני ֶאת ךָ  ּבְ ְקָרא(, ַעּמֶ ָנא לֹא: )יז, יט ַוּיִ ְלָבֶבךָ  ָאִחיךָ  ֶאת ִתׂשְ ר, (ּבִ ִמְדּבַ  ְולֹא): לט, טו ּבְ
ָבִרים(, ֵעיֵניֶכם ְוַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ָתתּורוּ  ץ לֹא: )ז, טו ּדְ  ִתְקּפֹץ ְולֹא ְלָבְבךָ  ֶאת ְתַאּמֵ

ים, ָיְדךָ  ֶאת ה ְוַרּבִ ֵאּלֶ  .ּכָ

יש דבר פלא, הרי אדם שלא זוכר שצריך להניח תפילין אם הוא יקרא את הפסוק שאומר להניח 

תפילין זה יזכיר לו, אבל שאדם קורא כל יום ק"ש "ואהבת את הוי' אלוהיך בכל נפשך ובכל 

לבבך ובכל מאדך" האם הוא מתעורר לחשוב האם קיימתי את המצווה הזאת? חובות הלבבות 

דרך כלל מנפש האדם עד שאפי' כשקורא את הפסוקים שמדברים עליהם הם כ"כ רחוקים על 

זה אפי' לא מביא אותו לידי הרהור בהם. העמק שבזה הוא משום שכל הלב נתפס אצל האדם 

רק כתוספת, כל התפיסה של חיות הלב זה נחשב אצלו רק איזה 'מעלה'. ודאי שאם נשאל אדם 

שהוא לא יכול לחיות בלי זה. אבל החיות שבלב  אם ליבו הוא רק 'מעלה' או תוספת הוא יגיד

נתפסת אצלו רק כ'מעלה'. כל אדם ואדם השאלה העיקרית שהוא צריך לשאול את עצמו היא 

ממה הוא חי, זה שהוא מוגדר כחי ולא כמת זה לא מספיק. לא רק מה האדם עשה, זה העבודה 

אחד צריך לשאול את עצמו הגלויה שכמובן גם היא טעונה בירור, אבל השאלה הפנימית שכל 

היא ממה הוא חי. השאלה לא בשביל מה הוא חי, אלא ממה האדם חי, זו השאלה הנוקבת 

בעומק הנפש, אם אדם היה מברר את זה הוא היה מגיע לעומק לבבו ואז היה תופס שלבבו זה 
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 לא תוספת אלא עיקר החיים ואז כל בוקר כשהיה קורא "ואהבת" היה בודק אם הוא עושה את

 זה.

הדברים כאן הם כ"כ ברורים ופשוטים למי שמחפש חיות, וכ"כ רחוקים למי שחי את החיים 

כמהלך הרגלו. יש בן אדם שמחפש חיות בכמות, כמות של חחסד, כמות של תורה כמות של 

תפילה, הוא יאריך בתפילה אבל הוא מחפש כמות, אבל מי שמחפש חיות של איכות הוא יצא 

של האיכות נמצאים בלב, חיות של איכות לא נמצאים רק במח, צריך בודאי לבסוף שהחיות 

להבין את זה באופן ברור, זה אחד מההטעיות המאוד מצויות, בפרט אצל אלה שזכו לישב 

באהלה של תורה בעומק העיון, הטעות הנפוצה שהם סבורים שחיות הכוונה מח, זו טעות 

מצורף ללב, זה חצי חיים "מה לי קטלא  מוחלטת, חיות כוונת הדבר צירוף מח ללב. מח שלא

 כולא מה לי קטלא פלגא". חיים זה צירוף של מח ולב.

עד עכשיו א"כ נתבאר בדברי החוה"ל, החובה על עבודת הלב מכח חיוב השכל ומכח החיוב של 

 המקרא של תורה. 

ךְ  ְוַאַחר יב ּכָ ל ֶאת ֵהׁשִ ב ֶאל ָהֲעבֹוָדה ּכָ ׁשֹון ְוֶאל ַהּלֵ מוֹ , ַהּלָ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ָבִרים( ׁשֶ : )יא, ל ּדְ
י ְצָוה ּכִ ר ַהּזֹאת ַהּמִ ךָ  ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ךָ  ִהיא ִנְפֵלאת לֹא ַהּיֹום ְמַצּוְ  לֹא, ִהיא ְרֹחָקה ְולֹא ִמּמְ

ַמִים ָ נוּ  ַיֲעֶלה ִמי ֵלאֹמר ִהיא ַבׁשּ ַמְיָמה ּלָ ָ ֶחהָ  ַהׁשּ נוּ  ְוִיּקָ ִמֵענוּ  ּלָ ה ֹאָתהּ  ְוַיׁשְ ּנָ  ְולֹא, ְוַנֲעׂשֶ
ם ֵמֵעֶבר ֶחהָ  ַהּיָם ֵעֶבר ֶאל ָלנוּ  ַיֲעָבר ִמי ֵלאֹמר ִהיא ַלּיָ נוּ  ְוִיּקָ ִמֵענוּ  ּלָ  ֹאָתהּ  ְוַיׁשְ

ה ּנָ י, ְוַנֲעׂשֶ ָבר ֵאֶליךָ  ָקרֹוב ּכִ ִפיךָ  ְמֹאד ַהּדָ ָאר. ַלֲעׂשֹתוֹ  ּוִבְלָבְבךָ  ּבְ ִביִאים ִסְפֵרי ּוִבׁשְ  ַהּנְ
ִעְנָין ֶהֱאִריכוּ  יבוּ  ּבָ ה אֹותוֹ  ְוֵהׁשִ ַכּמָ י, ְמקֹומֹות ּבְ ֵני, ַלֲהִביָאם ָצִריךְ  ְוֵאיֶנּנִ ֵהם ִמּפְ  ׁשֶ

ים  .ִוידּוִעים ַרּבִ

ר ֵרר ְוַכֲאׁשֶ ָבבֹות ִמְצֹות ִחּיּוב ִלי ִהְתּבָ ר ַהּתֹוָרה ִמן ַהּלְ ֲאׁשֶ ֵרר ּכַ ֶכל ִמן ִהְתּבָ ֵ , ַהׂשּ
י ּתִ ׂשְ ִדְבֵרי ָעָליו ִחּפַ ִדְבֵריֶהם ְמֹפָרשׁ  יֹוֵתר אִתיוּוְמצָ , ל"ַרזַ  ּבְ ה ּבְ הּוא ִמּמַ ֶ  ְמֹפָרשׁ  ׁשּ

ָפִרים ּסְ ֶכל ּוִמן ּבַ ֵ מוֹ , ִבְכָלל ְקָצתוֹ . ַהׂשּ ָאְמרוּ  ּכְ א ַרֲחָמָנא: ):קו ַסְנֶהְדִרין( ׁשֶ , ָבֵעי ִלּבָ
ְלִמי( ְוָאְמרוּ  ָרכֹות ְירּוׁשַ א: )ה"ה, א"פ ּבְ ֵרי ְוֵעיָנא ִלּבָ  ּוְקָצתוֹ , ִניְנהוּ  ְדֶחְטָאה ַסְרסֹוֵרי ּתְ
ְפָרט ֶכת, ּבִ ַמּסֶ ֵאין, ָאבֹות ּבְ ִזְכרוֹ  ְלַהֲאִריךְ  ֹצֶרךְ  ׁשֶ ה ּוָמָצאִתי. ּבְ ּנוּ  ַהְרּבֵ ִמּדֹוֵתיֶהם ִמּמֶ  ּבְ

ִלים ּוְבִמְנָהֵגיֶהם ָהיוּ , ֵמֶהם ַהְמֻקּבָ ׁשֶ ָאִלים ּכְ מוֹ , ִעְנְיֵניֶהם ַעל ִנׁשְ ָאְמרוּ  ּכְ  ַרּבֹוֵתינוּ  ׁשֶ
ה( ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ה: )ב, כז ְמִגּלָ ּמָ  .ָיִמים ֶהֱאַרְכתָּ  ּבַ

ד ְוָרִאיִתי תּוב ִמּצַ ה עֹוד ַהּכָ ַמּכֵ ָגָגה ֶנֶפשׁ  ּבְ ׁשְ ר( ּבִ ִמְדּבַ ֵאינוֹ  )יא, לה ּבְ  ּוִמי, ִמיָתה ַחּיָב ׁשֶ
הּוא ְצֹות ׁשֹוֵגג ׁשֶ ּמִ ר ּבַ יָנה לֹא ֲאׁשֶ ָהיוּ , ֵתָעׂשֶ ִבים ׁשֶ ֵמִזיד ֲעֵליֶהם ַחּיָ ע ַאַחת ּבְ  ֵמַאְרּבַ
ית ִמיתֹות ין ּבֵ ֵאינוֹ , ָכֵרת אוֹ  ּדִ ב ׁשֶ א ֲעֵליֶהם ַחּיָ את ֶאּלָ ם אוֹ  ַחּטָ י ְרָאָיה ֶזה ְוָכל. ָאׁשָ  ּכִ
ר ִחּיּוב ָהִעּקָ א ֵאינוֹ  ָהעֶֹנשׁ  ּבְ ְהיוּ  ַעד ֶאּלָ ּיִ ב ׁשֶ ִפין ְוַהּגּוף ַהּלֵ ּתְ ּתַ ה ִמׁשְ ֲעׂשֶ ּמַ ב, ּבַ  ַהּלֵ

ָנתוֹ  ַכּוָ ְתנּוָעתוֹ  ְוַהּגּוף, ּבְ  .ּבִ

צריך להבין למה צריך להביא על זה ראיות. זה מחמת שלב האדם הוא ערל כלשון הפסוק, הוא 

עקום יש בו רע צריך להוכיח לו מה ישר, אבל אם ליבו של האדם היה ישר כמו שעהש ותו 
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שהלב שלו נפתח הדברים  האלוקים אז היה ברור לו לגמרי שהעיקר זה העבודה הפנימית. מי

 כ"כ פשוטים אצלו שלא צריך להביא על זה ראיה.

ִמי ָאְמרוּ  ְוֵכן ה ּבְ ָעׂשָ ן ְולֹא ִמְצָוה ׁשֶ ּוֵ ם ַלֲעׂשֹוָתהּ  ִנְתּכַ ַמִים ְלׁשֵ ֵאינוֹ , ׁשָ ל ׁשֶ  ָעֶליהָ  ְמַקּבֵ
ָכר  .ׂשָ

למי שלומד  לא ברור מה המקור של זה. בחז"ל הרי מפורש לגבי תורה "בשמאלה עושר וכבוד"

שלא לשמה, כאן מדובר על מצוות אבל גם על זה מפורש בחז"ל, שכר לא שלם אבל מקבל. 

 צריך תלמוד.

 אמנם יש מחלוקת אם מצוות צריכות כוונה אבל זה כוונה לשם מצווה אבל לא לש"ש.

ּקֶֹטב ְוֵכיָון ה ׁשֶ ֲעׂשֶ נּוִיים ְוַעּמּודוֹ  ַהּמַ ַנת ַעל ּבְ ּוָ ב ּכַ 0Fנוֹ ּוַמְצּפוּ  ַהּלֵ

ֵהא ְראּוָיה, 1 ּתְ  ָחְכַמת ׁשֶ
ב ִמְצֹות ַבע קֹוֶדֶמת ַהּלֵ ּטֶ  .ָהֵאָבִרים ִמְצֹות ְלָחְכַמת ּבַ

מעשה בלי כוונה קיים מצווה, כוונה בלי מעשה לא קיים כלום. אבל כשיש את שניהם העיקר 

 הוא הכוונה.

 הניתוק מאהבת העולם

ר ֵרר ְוַכֲאׁשֶ פּוָנה ַהָחְכָמה ִחּיּוב ִלי ִנְתּבָ ֶכל ִמן ַהּצְ ֵ תּוב ַהׂשּ ָלה ְוַהּכָ ּבָ י, ְוַהּקַ , ָאַמְרּתִ
א ּמָ ין ׁשֶ ְצֹות ִמן ַהּזֶה ַהּמִ ִבין ָאנוּ  ֵאין ַהּמִ ָכל ּבוֹ  ַחּיָ ה, ָמקֹום ּוְבָכל ֵעת ּבְ ִמּטָ ְ ׁשּ  ְוַכּיֹוֵבל ּכַ

נֹות ְרּבָ ר. ְוַכּקָ י ְוַכֲאׁשֶ ְנּתִ ָאנוּ  ָמָצאִתי, ִעּיַ ִבין ׁשֶ ל ָתִמיד ּבוֹ  ַחיָּ ִלי, ָיֵמינוּ  ּכָ  ,ֶהְפֵסק ּבְ

זה חידוש גדול בחובת המצפונים על חובת האברים. כל מצווה שבאברים לא יכולה להיות 

ברציפות (גם אם אדם יכול לקיימם ברציפות אבל אין החיוב בררציפות), זולת מצוות ת"ת. 

צוניות היא לפרקים לעומת זאת מצווה שתלויה בלב הן נמצאים תמיד. העומק בזה, כי החי

והפנימיות הוא תמיד. הדוגמא הברורה זה ליבו של אדם ושאר האברים, בשעה שהאדם ישן 

שאר האברים יכולים לנוח אבל הלב שלו ש"ממנו תוצאות חיים" הוא לא יכול לישון "אני ישנה 

                                                           
 להתעורר תכונה בעצמו יחדש ולא) התשובה ימי( הזמנים לאלו האדם וכשיגיע"המאירי בהקדמת פירושו לתלמוד:  1

 בענין שיתבונן מבלי), הרגל מתוך( מלומדה מצוה והלשון היחס פעולת דרך אותם יקיים אבל, בהם להתעורר שראוי למה
 עת" אמרו והוא. הכונה מחטיא ונמצא, ממנה להמשך יתברך נותנה שכיוון מה ההיא המצוה מן לו ימשך לא - המצוה
 וכן. הכונה והחטיאו התורה הפרו -' לה לעשות עת שהוא, המצות בעשיית שאף, קכו) קיט, (תהלים" תורתך הפרו' לה לעשות

 מעוט עם שהם, ממנה להמשך שראוי ובמה המצוה בענין להתבונן, המעלה זאת אל ישיגו לא אשר, ההמון לבני הענין
 מוטלת גזרה קיום -) המצוות לכל השייכת כוונה( כלל דרך בה כונתם להיות המצוה בעשותם להתעורר להם ראוי שכלם

 מצד זה שיעשה) אלא( אבל, זה על יתעורר לא ואם. המצוה עשיית ולכונת יתברך לכבודו הדבר ועשיית, השם מאת עליו
 דרך על ויאכל, למצוה ממצוה הצד זה על ויעתק, מצוה קיום כונת ומאין, בוראו לכבוד הדבר עשיית הרגש מאין, ההרגל

 ומשא, הבציר בעת הענבים ומשא, הקציר בעת אלומותיו נושא: החמור כדמיון הוא - בחג בסכה וישב בפסח מצה זה
 ."מקרה דרך המעשה שינוי רק, התבוננות שום העתים משנוי יגיענו לא. הטחינה בעת החטים
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בת וליבי ער". זה חילוק בין התורה שעליה נאמר "והגית בו יומם ולילה", ובמצוות שהם חו

 הלבבות אנחנו מצטרפים לתורה שהביא בלי הפסק.

ֵאין ָחתוֹ  ַטֲעָנה ׁשּום ָלנוּ  ְוׁשֶ מוֹ , ְבַהּנָ ַמְצּפּוֵננוּ  ְוָעְבדוֹ , ִבְלָבֵבנוּ  ֱאלֵֹהינוּ  ִיחּוד: ּכְ , ּבְ
ְכֹסף, אֹותוֹ  ּוְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ּנִ ְצֹות ַלֲעׂשֹות ְוׁשֶ ֲאַנְחנוּ  ַהּמִ ִבין ׁשֶ ֶהן ַחּיָ ָאַמר מוֹ כְּ , ּבָ  ׁשֶ
תּוב ים( ַהּכָ ִהּלִ ֹמר ְדָרָכי ִיּכֹנוּ  ַאֲחַלי: )ה, קיט ּתְ יךָ  ִלׁשְ  ,ֻחּקֶ

יש כאן דבר נפלא, לכאורה אם כל תכלית הכיסופין הוא שאני אעשה את הדבר ועשיית הדבר 

שבפשוטם של דברים אפשר לומר שאם  היא לפרקים, אז מדוע צריך שיהיה כיסוף תמיד, בודאי

הכיסוף לא יהי תמיד שמא יבוא זמן הדבר והוא לא יקיים. אבל בעומק יורת, אין תכלית 

הכיסופין למצווה רק כדי לעשות את המצווה, אלא הכיסוף זה עבודה לעצמה, כמו שהגמרא 

שפיע יותר אומרת "יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק" כלומר שתמיד רצון המ

המעשה הוא  -מרצון המקבל, כך באדם צריך שהכיסופין יהיו יותר מהמעשה, ובלשון העמוקה

 לפרקים והכיסופין צריך שיהיו תמיד, כל סוד העבודה הפנימית הוא של תמידיות.

ְבַטח ּנִ ְמֹסר, ּבוֹ  ְוׁשֶ ּנִ מוֹ , ֵאָליו ַנְפׁשֹוֵתינוּ  ְוׁשֶ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ים( ׁשֶ ִהּלִ ְטחוּ  :)ט, סב ּתְ  ְבָכל בוֹ  ּבִ
ְפכוּ  ָעם ֵעת ְנָאה ּוְלָהִסיר, ְלַבְבֶכם ְלָפָניו ׁשִ ִ ְנָאה ַהׂשּ ָבֵבנוּ  ְוַהּקִ  ,ִמּלְ

לכאורה החיוב של זה הוא כללי כמו מילה, למה בכל רגע? כשהמשנה ברורה הביא את ששת 

המצוות התמידיות הוא לא מנה את זה, המצוות המעשיות יותר ברור שחייבים בכל עת, אבל 

להסיר את השלילה זה חידוש שזה תמידי, מתחדד כאן שזה לא מצווה להסיר ואם הסרתי אז 

החוה"ל שכשאר יש שנאה וקנאה בלב אז בהכרח חסר מגילוי  קיימתי, כאן משמע מדברי

 האהבה והיראה ולכן זה מצווה שבכל עת.

ְפרשׁ  ּנִ ּטֹוְרִדין ָהעֹוָלם ִעְנְיֵני ִמּמֹוְתֵרי ְוׁשֶ ם ֵמֲעבֹוַדת אֹוָתנוּ  ׁשֶ ֵ י ,ַהׁשּ ִבין ָאנוּ  ֶזה ָכל ּכִ  ַחּיָ
ָכל ָתִמיד ּבוֹ  עָ  ּוְבָכל ָמקֹום ּוְבָכל ֵעת ּבְ ל ְוַעל ֶרַגע ּוְבָכל הׁשָ עֹוד, ִעְנָין ּכָ ְכֵלנוּ  ּבְ  ׂשִ

ָמֵתנוּ   .ָבנוּ  ְוִנׁשְ

יש בנפש רוחב להכיל כמה דברים בכללות קומת הנפש, אבל כעבודה מעשית כל פעם יש 

 מקום רק לאחד.

כמו שתלמוד תורה שהוא שורש הנשמת חיים אז אנחנו מחוייבים בו בכל עת ובכל שעה, על 

ות פנימיות החכמה הצפונה הם שורשי ה"ממנו תוצאות חיים" של הלב, ולכן אותו מהלך מצו

 חייבים בהם בכל רגע.
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הוּ  ֶעֶבד: ָלֶזה ְוַהּדֹוֶמה ּוָ ּצִ י ַלֲעׂשֹות ַרּבוֹ  ׁשֶ ּתֵ ֵביתוֹ  ָהַאַחת, ְמָלאכֹות ׁשְ ִנית ּבְ ֵ  ְוַהׁשּ
ֶדה ָ ׂשּ מוֹ , ּבַ הּ  ּוְלַעּיֵן, ָהֲאָדָמה ֲעבֹוַדת ּכְ ים ּבָ ִעּתִ עֹות ְידּועֹות ּבְ  ַיַעְברוּ  ִאם. ְידּועֹות ּוְבׁשָ
ים ֵני ַלֲעׂשֹות ִיְמָצא לֹא ִאם אוֹ , ָהֵהם ָהִעּתִ ְמָנֶעּנוּ  ָדָבר ִמּפְ ּיִ ק, ׁשֶ ּלֵ  ִחּיּוב ֵמָעָליו ִיְסּתַ

ה ֲעׂשֶ ה ֲאָבל. ְלֵביתוֹ  חּוץ ַהּמַ ֲעׂשֶ הוּ  ַהּמַ ּוָ ּצִ ֵביתוֹ  ַלֲעׂשֹות ׁשֶ קִמסְ  ֵאינוֹ  ּבְ ּלֵ ל ֵמָעָליו ּתַ  ּכָ
ּלֹא, ֲאדֹוָניו ֶאת ְוָעְבדוֹ  בוֹ  ָעְמדוֹ  ְיֵמי ׁשֶ  ְוִחּיּוב, טֹוֵרד ִיְטְרֵדהוּ  ְולֹא מֹוֵנעַ  ִיְמָנֶעּנוּ  ּכְ

ה ֲעׂשֶ ֶנה ָעָליו ָתִמיד ַהּמַ ּפָ ּיִ ׁשֶ  .ּכְ

ב ִמְצֹות ְוֵכן ָאנוּ  ַהּלֵ ִבין ׁשֶ ֶהן ַחיָּ א, ֵמֶהן טֹוֵרד ְולֹא ָבֶהן ַטֲעָנה ָלנוּ  ֵאין, ּבָ  ַאֲהַבת ֶאּלָ
 ,ָהעֹוָלם

כל מי שניסה פעם להתחיל את העבודה הפנימית יודע שזה קשה מאוד, אם נעמוד על שורש 

ההפרעה נוכל להבין איך להיכנס למהלך של עבודה מעשית. אבל אם לא נעמוד על שורש 

ההפרעה, כל אחד יודע שאחד מהדברים הקשים זה לכוון בתפילה, לאהוב, להתיירא וכו' הרי 

הלב, אבל חוה"ל כותב כאן איפכא, אלא שדייק בלשונו שאין לנו מעשה יותר קל מאשר ייחוד 

טענה וטורד "אלא אהבת העולם" לא כתוב כאן טרדת העולם, אלו הם שני סוגיות שונות 

בתכלית השינוי, טרדת העולם יכול להיות גם לצדיק, אהבת העולם לצדיק אין. אהבת העולם זה 

לעולם הזה, אז באופן טבעי מתגלה בה מה שהנפש קשורה לעוה"ז, אם הנפש לא קשורה 

הנשמה והנשמה הרי אוהבת ומתיירא ומייחדת את בוראה, למה הגילוי של זה לא מתגלה בלב? 

עיקר המונע הוא אהבת העולם, אם יש אהבת עולם הזה ודאי שהרבה יותר קל לקיים את מצוות 

נאמר המשל של האברים ולא את מצוות הלבבות, אבל למי שאין אהבת העולם הזה עליו 

 החוה"ל.

כל עומק העבודה שהחוה"ל הזכיר לעיל, זה כבר מידות רעות, אבל לפני ההסרה של המידות 

רעות יש הסרה של החיבור לעולם, הוא השורש המונע של גילוי האור הפנימי הרוחני בלבבות, 

ות שאז כל שורש העבודה של חובות הלבבות בנויה על גבי ניתוק מאהבת עולם ותשוקת הרוחני

נכנס האדם לעבודה הפנימית ולפני כן הוא מקושר ומחובר לארץ והנפש שלו לא סובלת את 

 העבודה הפנימית.

ֵאין מוֹ , ּבֹוְרֵאנוּ  ִעְנַין ְמִביִנים ֲאַנְחנוּ  ְוׁשֶ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ְעָיה( ׁשֶ  ּתֹף ָוֶנֶבל ִכּנֹור ְוָהָיה: )יב, ה ְיׁשַ
יֶהם ָוַיִין ְוָחִליל ּתֵ ַעל ְוֵאת ִמׁשְ יטוּ  לֹא ְייָ  ּפֹ ה ַיּבִ  .ָראוּ  לֹא ָיָדיו ּוַמֲעׂשֵ

כאן כותה החוה"ל עוד נקודה שצריכה קצת התבוננות והבחנה, מה טורד את האדם מלהבין את 

העבודה הפנימית? מלצרף אותו לאהבה וליראה ולשאר חלקי העבודה הפנימית" "אין אנחנו 

א כתוב שעסוקים בשמחת הוללות דעולם הזה מבינים עניין בוראנו". לכאורה בפסוק שהוא מבי

"ואת פועל ה' לא יביטו" לא כתוב "לא יבינו", יש מה שהאדם לא מביט, ויש מה שהאדם מביט 
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ולא מבין, הלשון שהוא כותב "שאין אנחנו מבינים" יכול להיות שהאדם מתבונן ומביט ולא מבין, 

אשר האדם הלב שלו חסום אז גם אבל בפסוק נאמר שהוא לא מביט ולא ראה? תשובה לדבר, כ

כאשר הוא מביט הוא לא מבין, וממילא מה שקורה שבעומק הוא לא יודע איך להביט, כאשר 

לבבו נפתח אז הוא רואה את השגחת ה' באופן טבעי הוא רואה את החכמה הצפונה איך היא 

לא משכחת  גלויה בכל דבר, אחרי שנפתח לבבו להבין, אז הוא מביט, "אי לאו דדלאי לך חספא

מרגניתא תותיה" אם אני לא מבין אז אני לא יודע להביט, אפ הלב נפתח ה"לב מבין" באדם 

נפתח אז הוא יכול "אץ תמונת ה' יביט" פועל ה' יביטו אם הוא זוכה שהוא מבין, לבמחיש את 

כל אחד מאיתנו הרי מכיר ויודע מעשה השגחה של הקב"ה, כמה זמן האדם יכול  -הדברים

בדברים? קשה להתרכז בזה כי השכל רוצה להתבונן אבל הלב לא שם אז הוא מנסה  להתבונן

בעצם להתבונן בדבר שהלב לא מבין אותו, כשמתבוננים בדבר כזה הריכוז קשה מאוד ואז 

תוצאת הדבר ש"לא יביטו", אבל כשזה חשקת לבבו אז זה מה שבאופן טבעי הוא מביט ורואה, 

הוא יביט ויראה משהו, אבל באופן טבעי הוא מביט רק במה ודאי שאם הוא יתבונן יותר אז 

שהלב מבין. הוא קובע לעצמו זמן להתבונן כי הוא יודע שצריך אבל השכל מתבונן וברגע 

שנגמר זמן ההתבוננות שלו הוא ככל אדם שלא רואה כמעט כלום, מחמת שהשלזה שראה ולא 

 ביט וריאה באופן טבעי.הלב זה שהבין, אבל אם הלב היה נפתח אז זה מהש הוא י

 זה לא "לב מבין" של כישרון אלא זו תשוקת הלב  להכיר את בוראו.

אהבת העולם ושאין אנחנו מבינים עניין בוראנו זה לא שני דברים נפרדים, למה אנחנו לא מבינים 

עניין בוראנו? כי יש אהבת עולם הזה. אם לא היה אהבת עולם הזה אז היה אהבת הבורא אם היה 

ת הבורא אז היה "לב מבין", אז האדם באופן טבעי היה רואה את יד ה' דוגמא הברורה אהב

שהיה מביא החפץ חיים שבכל דבר שהיה רואה היה רואה את המכוון של החכמה של ההנהגה 

של הקב"ה לא שהוא כל הזמן היה מתבונן בזה, זו טעות להבין כך, הוא לא היה מתבונן בזה 

ת דרכו הוא התבונן, אבל אחרי שנפתח כביכול הלב מבין כך הוא כמעט כלום, ודאי שבתחיל

מסתכל באופן טבעי על החיים אז כל חייו הם אמונה אבל יש בני אדם שהרגילו את הדכל 

 שלהם להסתכל כך וכך הם משתכלים זו טעות זה אל הרגל השכל אלא זה פתיחות לב.

שון הקצרה ביותר האדם יכול לרצות הניתוק מאהבת עולם הזה זו סוגיא ארוכה לעצמה, אבל בל

להינתק מאהבת עולם הזה, אבל הוא רק רוצה. אבל סדר העבודה בקצרה ממש, הוא מה 

שהאדם מוותר בפועל על קנייני העולם הזה, לא מדובר רק על תאוות האכילה, מדובר על וויתור 
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צי שעה אז האו על חיבור לעולם הזה, אבל, יש בן אדם שמוותר אבל כדוגמת אדם שלא שותה ח

נהיה יורת צמא אז הוא נהיה יותר צמא ועוד חצי שעה עוד יותר צמא אחרי שהוא וויתר על 

עשרה דברים אז הצימאון שלו עוד יורת גדול, לאחר מכן הוא יפקע וישבר, סדר הדבר צריך 

 להיות, שכנגד כל וויתור על הנהת העולם הזה, חייב להיות שהוא מגלה הנאה רוחנית מקבילה,

מי שמנסה לוותר אל הנאה על אהבת העולם הזה ואין לו הנאה מקבילה, בדרך כלל הוא לא 

יצליח, זה רק שאלה של זמן עד שהוא יגביר את הניתוק ולבסוף הוא יתפוצץ וישבר, אבל אם 

כנגד האהבה של העולם זה הוא קושר עצמו להנאה אחרת אז יש לו הקבלה כנגד מה שהוא 

ת, לזמן מועט האדם יכול לחיות בלי שום אהבה, כמעט בלי שום אהבה, הפסיד יש לו חיות אחר

אבל מיש ילך כך כסדר, רואים את זה על הרבה בני אדם,  שבשלב מסויים לא רק שהוויתורים 

לא הועילו להם אלא הם פעלו להיפך, כי הוא לא קיבל תענוג אחר, אז אם הוא היה בעל מסירות 

שם אבל כיוון שרוב בני האדם הם לא בעלי מסירות נפש נפש גמורה אז הוא יכול להחזיק 

גמורה אז אם יש לו משהו מקביל לכך ברוחניות אז הוא יכול להתקיים אבל אם לא אז הוא לא 

להתקיים, לכן כנגד אהבת עולם הזה לפחות צריך להיות שיתגבר אצלו אהבת התורה. אי  7יכול

 וניים בחיים פנימיים.אפשר לוותר על החיים אפשר רק להחליף חיים חיצ

י א, ְוָאַמְרּתִ ּמָ ין ׁשֶ ְצֹות ִמן ַהּזֶה ַהּמִ ד ֵאינוֹ  ַהּמִ ן ְוַעל, ַרּבֹות ְלִמְצֹות ִמְתַיּלֵ יחוּ  ּכֵ  ִהּנִ
רוּ  ְולֹא אֹוָתם ר. ְמֻיָחד ֵסֶפר ָבֶהם ִחּבְ י ְוַכֲאׁשֶ ָרם ַעל ָחַקְרּתִ  ְמָצאִתים, ּוִפְרֵקיֶהם ִמְסּפָ
ָדם ְמֹאד ָלֹרב ִהְתַיּלְ י ַעד, ּבְ ְבּתִ ָחׁשַ י ׁשֶ ָאַמר ַמה ּכִ ֶ ִוד ׁשּ ים( הַ "עָ  ּדָ ִהּלִ  ְלָכל: )צו, קיט ּתְ

ְכָלה ָבבֹות ִמְצֹות ַעל ֲאָמרוֹ , ְמֹאד ִמְצָוְתךָ  ְרָחָבה ֵקץ ָרִאיִתי ּתִ י ,ַהּלְ  ָהֵאָבִרים ִמְצֹות ּכִ
ר ָלֶהם ֵישׁ  מוֹ , ָידּועַ  ִמְסּפָ ְריַ  ּכְ ָבבֹות ִמְצֹות ַאךְ , ִמְצֹות ג"ּתַ י ַעד, ְמֹאד ַרּבֹות ַהּלְ  ֵאין ּכִ

ר ְלתֹוְלדֹוֵתיֶהן  .ִמְסּפָ

כאן כותב החוה"ל דברים שצריכים תלמוד, מי שקצת לומד תורה לא מבין את לשון חוה"ל, כל 

מצווה ומצווה היום אנשים מוציאים ספרים שזה רק טיפה מן הים, לבוא ולומר "כי מצות 

פר ידוע כמו תרי"ג מצוות" זה תמוה? הרי ראשית כל תרי"ג מצוות האלה האברים יש להם מס

חלק מהם הם מצוות הלבבות? (מה שאמר כמו זה בפשטות מצד מה שחל על האדם, יש מצוות 

של מלך של כהנים וכו', אמנם אפשר להסביר שבא להפחית את מצוות הלבבות) בכל מקרה 

, אלא הפרטים של אותם מצוות הלבבות הם מצוות הלבבות הם הרבה פחות ממצוות האברים

יותר פרטים מכל השאר? לכאורה ביאור דבריו הוא קצת שונה, יש הבדל יוסודי בין מצוות 

האברים למצוות הלבבות, מצוות האברים זה מצוות ששוות לבני אדם, מצוות הלבבות כיוון 

ה שלא שווה בין אחד שכולה בנויה על נפשות ונפשות של בני האדם אינם שווים אז זה מצוו
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לרעהו, לכן אין מספר. במצוות האברים צריך ספר לכל אדם. כל נפש גם משתנה מזמן לזמן, 

 נמצא שגדר המצווה ל אתמול היא לא הגדר של היום.

י א, עֹוד ְוָאַמְרּתִ ּמָ ל ֵהן ׁשֶ ךְ  ּכָ ֵני ְוָכל, ַלּכֹל ִוידּועֹות ְמֹבָארֹות ּכָ ֵבִקים ָאָדם ּבְ ֶהם ּדְ , ּבָ
ּלֹא דעַ  ר ִנְצָטְרכוּ  ׁשֶ ֵסֶפר ְלַחּבֵ י. ּבְ ְנּתִ ֹרב ָאָדם ְבֵני ִמְנֲהֵגי ְוִעּיַ ִרים ַהּדֹורֹות ּבְ ְזּכָ  ַהּנִ

ָפִרים ּסְ ין ִמן ְרחֹוִקים ּוְמָצאִתים, ּבַ ְצֹות ִמן ַהּזֶה ַהּמִ א, ַהּמִ ִריִזים ֶאּלָ ִחיֵרי ַהּזְ  (ּבְ
ה) [הפרושים] ֻגּלָ ִפי, ָבֶהם ַהּסְ ר ּכְ ְזּכָ ָאר ַאךְ , ֲעֵליֶהם ַהּנִ ְ ה, ַהׁשּ ּמָ  ְלָהִעיר ְצִריִכין ָהיוּ  ּכַ

 ,אֹוָתם ּוְלהֹורֹות

"להעיר" זה לא רק לעורר אותם על הדבר, אל צריך להעיר את ליבותם כי ליבותם ישנים. כי הם 

לא תופסים את זה בתור מצוות תמידיות אלא בתור התעוררות, אז כל פעם צריך מחדש. 

רות נצרכה לעורר את הבן אדם לחפש את הפנים התמיד אבל לא להתעורר, אם הוא ההתעור

רק מתעורר זה כמעט ולא עוזר כלום כי כל העבודה הפנימית היא תמידיות ולא התעוררות, זה 

 ההבדל למעשה בין אנשי העבודה הפנימיים לבין החיצוניים.

ן ְוָכל ּכֵ י ֹרב ׁשֶ נוּ  ַאְנׁשֵ ר, ֶזה ְזַמּנֵ ָחְכַמת ִזְלְזלוּ  ֲאׁשֶ ל, ָהֵאָבִרים ִמְצֹות ּבְ ן ּכָ ּכֵ ִמְצֹות ׁשֶ  ּבְ
ָבבֹות ר. ַהּלְ ֶבנוּ  ַוֲאׁשֶ ָחְכַמת ְלַעּיֵן ֵמֶהם ִלּבוֹ  ִיּדְ ן הּוא, ַהּתֹוָרה ּבְ ּוֵ ֵרא ְלָדָבר ִמְתּכַ ּקָ ּיִ  ׁשֶ

י ֵאֶצל ָחָכם בוֹ  ה, ָהָאֶרץ ַעּמֵ ַיֲעׂשֶ ם לוֹ  ְוׁשֶ דֹוִלים ֵאֶצל ׁשֵ ֶרךְ  ֵיטוְ , ַהּגְ  ֶאל ַהּתֹוָרה ִמּדֶ
ּלֹא ַמה ֶ הוּ  ְולֹא, ְיֵתָרה ַמֲעָלה ַיְקֵנהוּ  ׁשּ ְכׁשֹול ְיַנּקֵ ַנְפׁשוֹ  ִמּמִ ִאם, ּבְ , יֹוְדעוֹ  ָהָיה לֹא ְוׁשֶ
יחַ , ָעָליו ֶנֱעָנשׁ  ָהָיה לֹא ן ְוִהּנִ י ְלַעּיֵ ְרׁשֵ ׁשָ ר, תֹוָרתוֹ  ִויסֹוֵדי ָדתוֹ  ּבְ  לוֹ  ָהָיה לֹא ֲאׁשֶ

ם יָחם ֵמֶהם ְלִהְתַעּלֵ ּלֹא, ּוְלַהּנִ ם ֵיָדֵעם לֹא ִאם ִמְצֹות ְלַקּיֵם יּוַכל ְוׁשֶ מוֹ , ְוַיֲעׂשֵ  ֱאמּוַנת ּכְ
חּוד ִבים ֲאַנְחנוּ  ִאם, ַהּיִ ן ַחּיָ ד ּבוֹ  ְלַעּיֵ ְכֵלנוּ  ִמּצַ יק ִאם אוֹ , ׂשִ ד ֵנָדֵעהוּ  ִאם ָלנוּ  ַיְסּפִ  ִמּצַ

ָלה ּבָ אַמר, ַהּקַ ּנֹ ֱאלֹ  ׁשֶ ר, ֶאָחד ֵהינוּ ׁשֶ ֲאׁשֶ ָתִאים ֹיאְמרוּ  ּכַ ִלי ַהּפְ  ִאם אוֹ , ּומֹוֵפת אֹות ִמּבְ
ִבים ֲאַנְחנוּ  יל, ָהעֹוֵבר ְוָהֶאָחד ָהֱאֶמת ָהֶאָחד ִעְנַין ַעל ַלֲחקֹר ַחּיָ  ַהּזֶה ָהִעְנָין ְלַהְבּדִ
ָאר ֶאְצֵלנוּ  ְ ְמָצִאים ָהֲאָחִדים ִעְנְיֵני ִמׁשּ  .לֹא ִאם, ַהּנִ

החוה"ל, אדם יכול לעיין בתורה בסוגיות הש"ס ראשית גם שם הוא מעיין שלא לשמה, אומר 

אלא ע"מ שיקראוהו רבי, אבל הוא לא מעיין בסוגיית האמונה הפשוטה, יש מצוות אמונה לפחות 

לפי חלק מהראשונים להאמין שהקב"ה הוא קיים, האם הוא מעיין בסוגייא הזאת? בשבת לא 

י שהוא מתחיל את הסוגייא ברור לו מה מותר מה אבור ואין שום יעלה על הדעת שכבר לפנ

ספיקות, למה אנחנו לא לומדים רק קיצורי הלכות? ולמה אנחנו כן לומדים קיצורי אמונה? צריך 

להבין ברור, עם אותו כח שאחנ עוסקים בגמרא בעיון צריך לעסוק בחלקים הפנימיים, אמנם 

פנימיות והרגש, אבל עם אותו כח של עיון צריך  לחלקים הפנימיים מצטרף לזה גם הכרות

 לעסוק בחלק התורה של העבודה.

ֲאִמין ֵאין ַהּזֶה ְוָהִעְנָין אי ַהּמַ ַ ּלֹא ַרׁשּ ַהּתֹוָרה, ֵיָדֶעּנוּ  ׁשֶ ְכִתיב, ָעָליו ִהְזִהיָרה ׁשֶ ָבִרים( ּדִ  ּדְ

ֹבתָ  ַהּיֹום ְוָיַדְעתָּ : )לט, ד י ְלָבֶבךָ  ֶאל ַוֲהׁשֵ ָאר ְוֵכן. ָהֱאלִֹהים הּוא ְייָ  ּכִ ָבבֹות ִמְצֹות ׁשְ  ַהּלְ
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ַכְרנוּ  ּזָ ָאנוּ  ׁשֶ ר, ִלְזּכֹר ֲעִתיִדים ְוׁשֶ ֵמר לֹא ֲאׁשֶ ֲאִמין ֱאמּוַנת ִתּגָ  ֵיָדֵעם לֹא ִאם ַהּמַ
ם פּוָנה ַהָחְכָמה ְוִהיא, ְוַיֲעׂשֵ ר, ַהּצְ ָבבֹות אֹור ִהיא ֲאׁשֶ ָפׁשֹות ְוֹנַגהּ  ַהּלְ  ,ַהּנְ

מי שאמונה שלו היא אמיתית אז הוא מרגיש אור בלב ונוגה בנפש, אבל מי שהאמונה שלו היא 

שטחית הוא יודע את האמונה האמונה לא חיה אצלו. כשהחוה"ל מדבר על אור הלבבות ועל נוגה 

הנפשות זה לא איזה לשון מליצה, מדובר כאן על דבר חי, למעשה, ממש. שמי שהאמונה שלו 

ר חלקי העבודה הפנימית קיימים אז יש לו אור הלבבות ונוגה הנפשות, קשה קיימת באמת ושא

להבין איך יכול להיות שבני אדם חיים בעולם ווהם סבורים שכל חלקי העבדה הפנימית זה 

ידיעות בלבד. מי שנכנס לעבודה הפנימית באמת יש לו אור בלב, זה לא משלים כמו שבני 

ה"ל זה לא אור כידיעה זה אור ממש בפועל בחוש שהנפש האדם תופסים. האור שעליו דיבר החו

 מרגישה אור ואם הוא זך יותר הוא גם רואה אותו בעיניים.

תּוב ָאַמר ְוָעֶליהָ  ים( ַהּכָ ִהּלִ חֹות ָחַפְצתָּ  ֱאֶמת ֵהן: )ח, נא ּתְ  .תֹוִדיֵעִני ָחְכָמה ּוְבָסֻתם ַבּטֻ

י, ֵמַהֲחָכִמים ֶאָחד ַעל ְוָאְמרוּ  ביוֹ  ָהָיה ּכִ ֵני ִעם ׁשֵ ָהָיה, ַהּיֹום ֲחִצי ַעד ָאָדם ּבְ  ּוְכׁשֶ
פּון ָהאֹור ָהבוּ : אֹוֵמר ָהָיה ֵאָבָריו ִעם ִמְתַיֵחד ָבבֹות ִמְצֹות ַעל אֹוֵמר ְוָהָיה, ַהּצָ  .ַהּלְ

בתחילה היה מתייחד עם אבריו ובכדי שהיחוד עם האברים יהיה יחוד מתוך פנים היה אומר 

אור הצפון" זה אור ממש שבשעה שנפתח לב האדם יש לו הארה פנימית כאור השמש  "הבו

 ויתר על כן.

הדברים האלה הם צריכים להיקלט בתפיסת נפש האדם, זה לא ידיעות, אם אדם תופס שיש 

אור פנימי ולשם חשקת הלב שלו בס"ד הוא יגיע לפנים הזה. אבל אם הוא תופס שכל חלקי 

דיעות הם דקדוק הדין ובין אדם לחבירו לשים לב רק מה חסר לו, או כל העבודה הפנימית הם י

מני "הגיון ליבי" שהוא כל הזמן מאפיל את שכלו אבל הוא לא רואה את אור הלב, חסר לו את 

כל הפנים, "חכמת אדם תאיר פניו" החכמה הצפונה מאירה את הלב, הדברים הם בעצם תמצית 

 נימיות.החיים הפנימי למי שזוכה לחיות בפ

 האור הצפון
 חוזרים קצת אחורה:

פּוָנה ַהָחְכָמה ְוִהיא ר, ַהּצְ ָבבֹות אֹור ִהיא ֲאׁשֶ ָפׁשֹות ְוֹנַגהּ  ַהּלְ תּוב ָאַמר ְוָעֶליהָ  ,ַהּנְ  ַהּכָ
ים( ִהּלִ חֹות ָחַפְצתָּ  ֱאֶמת ֵהן: )ח, נא ּתְ  .תֹוִדיֵעִני ָחְכָמה ּוְבָסֻתם ַבּטֻ

 מגלה את מה שהוא סתום את מה שהוא נסתר.אור הלבבות ונוגה הנפשות, זה 
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י, ֵמַהֲחָכִמים ֶאָחד ַעל ְוָאְמרוּ  ב ָהָיה ּכִ ֵני ִעם יֹוׁשֵ ָהָיה, ַהּיֹום ֲחִצי ַעד ָאָדם ּבְ  ּוְכׁשֶ
 ֵאָבָריו ִעם ִמְתַיֵחד

 כלומר כשבני אדם היו יוצאים ממנו.

פּון ָהאֹור ָהבוּ : אֹוֵמר ָהָיה ָבבֹות ִמְצֹות ַעל אֹוֵמר ְוָהָיה, ַהּצָ  .ַהּלְ

זה האור שמגלה את מה שצפון בליבו של האדם. מגלה את הפנים, את הלפני ולפנים, את הדקי 

דקות של מעמקי נפש האדם. ככל שהאדם עמל יותר הוא מגלה פנים ועוד יותר פנים, ועוד יותר 

צפון לצדיקים פנים. לשון חז"ל "אור הצפון לצדיקים לעתיד לבוא", כמה כל אדם יזכה מהאור ה

לעתיד לבוא? כפי עבודתו עם האור הצפון כאן בהאי עלמא כך הוא זוכה לאור הצפון לעתיד 

לבוא, כפי מה שהוא יצטרף לאור הלבבות ולנוגה הנפשות, הבו אור הצפון, הוא מצרף את עצמו 

ם לאור הצפון, בזה הוא מדבק את עצמו לצדיקים לעתיד לבוא, מי שעמל רק בדברי תורה הנגלי

ואינו מצרף את עצמו לאור הצפון, הרי שהגילוי שיהיה לעתיד לבוא, שהוא האור הצפון לצדיקים, 

הוא לא מחובר אליו. מי שכל ימי חייו, העבודה שלו היא לגלות את מה שצפון, יש את מה שצפון 

בתורה אבל עבודתו לגלות את מה שצפון במעמקי לבבו, אז כל ימי חייב הוא מצטרף לאור 

. זה אור שמגלה את המצפונים, שצפון בלביו של האדם, הוא מגלה את הצפון ואת מה הצפון

שצפון עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, אז כל ימי חייו הוא מצורף תמיד ומוסיף והולך למצפון 

הפנימי למה שצפון עוד יותר, כפי השיעור הזה כך הוא זוכה לעתיד לבבוא לאור הצפון לצדיקים 

בלשונו של החוה"ל יש כאן מתיקות למי שעמל על עבודת פנים, יש מתיקות למי  לעתיד לבוא.

שעמל על עבודת פנים, שכל עסקו, רוב עסקו רובו ככולו עסוק באור צפון ולא באור נגלה 

 בלבד.

זה תמצית העבודה הפנימית של 'דייך שאני ובוראך מכירים מערכך', "האדם יראה לעיניים וה' 

עם השי"ת הוא לא חי עם מה שנאמר על זה האדם יראה לעיניים בעיקר, יראה ללבב" מי שחי 

אלא עיקר חייו בה' יראה ללבב, הוא מצורף לפנים. המתיקות נמצא באור הצפון, זה האור שהוא 

התענוג של הנשמות לעתיד לבוא, ומי שכל עבודתו גם כאן בהאי עלמא הוא עם האור הצפון, 

 י עלמא הוא מחובר לתענוג של האור הצפון."הבו אור הצפון", אז גם כאן בהא

צריך להבין שיש שני סוגי הארה בתורה, תורה אור, יש את תורה אור הגלוי ויש את תורה אור 

הצפון. המתיקות השלימה מונחת באור הצפון, המתיקות החלקית נמצאת באור הגלוי, מיש עמל 

', הרי שהוא זוכה למתקיות של אור רק בדברי תורה ועם נפשו באופן הגלוי, בקיום המעשים וכדו
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גלוי למתיקות חלקית, אבל מי שעמל באור הצפון הפנים, הוא זוכה למתיקות הפנימית. עובדי ה' 

בפנים הם מצורפים לתענוג דלעתיד לבוא. תענוד שלעתיד לבוא זה ככל שהוא מצורף יותר 

שהוא מהאור הצפון. זה לפנים, לאור הצפון כך הוא מחובר יותר למתיקות לתענוג של הנשמות 

סוד החיים הפנימיים שכולו עונג. כלול עונג, ככל שהאדם זוכה להיכנס יותר לפנים יותר לפנים 

עד שהוא מגלה את הצפון האמיתי שזה השי"ת שהוא צפון בלבבות, אבל ככל שנכנסים יותר 

יבור, לפני ולפנים, פנים יש יותר תענוג ויותר תענוג ויותר תענוג, עוד חיבור ועוד חיבור ועוד ח

לפני ולפנים לפני ולפנים. ככהן גדול שנכנס לבית קדשי הקדשים, כך אצל האדם בליבו יש לפני 

ולפני לפני ולפנים הוא נכנס לפנים ששם עין לא ראתה, הא מופקע מהאדם יראה לעיניים 

 ומצורף לה' יראה ללבב.

ו עונג כולו חיבור. זה מה שהיה אלו הם תמצית ההגדרה של החיים הפנימיים שכולו פנים כול

 אומר אותו חסיד על הפנים של העבודה.

ַאל — ֵאָלה ַעל ַהֲחָכִמים ִמן ֶאָחד ְוִנׁשְ ין ֵמִעְנַין ָנְכִרית ׁשְ ין ּדִ רּוׁשִ  ,ַהּגֵ

 שאלה נכרית כלומר, זה לא מעשה שבא לידו, אלא שאלה בגדרי תורה.

יב ה: ׁשֹוֲאלוֹ  ֶאת ְוֵהׁשִ ּלֹא ַמה ַעל ֹוֵאלַהׁשּ  ָהִאישׁ  ַאּתָ יֶקּנוּ  ׁשֶ  ,ֵיָדֶענוּ  לֹא ִאם ַיּזִ

 הרי אם לא תדע את אותו דין בהלכות גירושין לא חסר לך מעיקרא יסודי העבודה והדת.

ל ֲהָיַדְעתָּ  ה ַמה ּכָ ַאּתָ ָ ב ׁשּ ְצֹות ִמן ְלַדְעּתוֹ  ַחּיָ ר ַהּמִ אי ֵאיְנךָ  ֲאׁשֶ ַ ם ַרׁשּ , ֵמֶהם ְלִהְתַעּלֵ
ֶהם ִלְפׁשֹעַ  ְלךָ  ָראּוי ְוֵאין ְפֵניתָ  ַעד, ּבָ ּנִ ֵאלֹות ַלְחׁשֹב ׁשֶ ׁשְ ר, ָנְכִרּיֹות ּבִ  ִתְקֶנה לֹא ֲאׁשֶ
ן ְולֹא, ֶוֱאמּוָנְתךָ  ְבתֹוָרְתךָ  ְיֵתָרה ַמֲעָלה ָבֶהן ת ָבֶהן ְתַתּקֵ ִמּדֹות ְמֻעּוָ ךָ  ּבְ  .ַנְפׁשֶ

עם התלמידים, היה  ידוע שעל החוה"ל הזה, החת"ס היה לומד בכל תחילת לימוד בכל בוקר

1Fלומד חוה"ל, על הקטע הזה הוא אמר שרבותינו ברי פלוגתא על זה

. אבל ראשית מה כתוב כאן 2

בדברי החוה"ל. אותו תלמיד שאל שאלה שהחוה"ל מגדיר אותה "שאלה נכרית מעניין דין 

 הגירושין", כלומר לא דבר שבא לידי מעשה אלא בירור אמיתה של תורה, השיב לו אותו רבו,

אחד מן החכמים, "אתה האיש השואל על מה שלא יזיקנו אם לא ידענו, הידעת כל מה שאתה 
                                                           

 זה לא), בחיי' ר( ההוא החסיד כבוד במחילת"בחת"ס על פרשת בחוקותי (ויקרא כו, ג) בד"ה "או יאמר על דרך מוסר":  2
 אדם ופניו תיש וגופו) שנולד ולד... (להו איבעיא' ס"בש וקבעו ל"ז רבותינו כבשוהו ואשר', ה חפץ אשר סלולה הדרך

 ודביקות היום כל' ה ביראת לבו להבת לאדם המביא הוא וזה, האמתי האושר זהו אלו דברים שידיעת ל"חז ידעו כי... מהו
 יזדמן אולי אם, לו להכין שירצה באופן עליו חביבים הדינים ויהיו'... ה לשם כוונתו תחלת שתהיה ובתנאי, הגדול בשמו

. ובספר עמוד האמת בשם הרבי מקוצק כתב "זאת הדרך היתה "מעשה בשעת עליו לעיין צריך שיהיה ולא, יעשה מה כזה
בימיהם שהיו נשמות גבוהות וגופים טהורים...היה בידם להידבק בקדושתו ית' בעומק המחשבה בלבד...אבל בדור 

   הזה...אי אפשר להגיע להתעוררות הנפש אם לא בעסקו דווקא בהלכות גירושין וכדומה".
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חייב הידעת כל מה שאתה חיב לדעתו מן המצות אשר אינך רשאי להתעלם מהם, ואין ראוי לך 

לפשוע בהם", עד כאן בלשון החוה"ל אפשר להבין, שיש סדר קדימה, כמו שיש דין של תלמיד 

קודם הרגל יש דין להקדים להשיב לו, אז יש סדר של קדימה, ודאי שאם ששואל שלושים יום 

יש לאדם אפשרות ללמוד את מה שהוא צריך לדעת למעשה, יש לוו אפשרות ללמוד את מה 

שהוא לא צריך לדעת למעשה, "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה", אז מה שמביא לידי מעשה 

לית של סדר לימוד, אז עד כאן היה אפשר קודם למה שלא מביא לידי מעשה, זה בהגדרה כל

להבין בדברי החוה"ל שהוא בא לשאול אותו שאלה נכרית בעניין גירושין שהיא לא למעשה, 

הוכיח אותו אותו חכם שהוא צריך לעסוק במה שלמעשה ועבודת המידות היא חלק מהלמעשה, 

ולא לנעשה, ככה  אבל זה מדין למעשה ולא למעשה, שניהם דברי תורה רק שזה מדין למעשה

היה אפשר להבין את ראשיתם של דברי החוה"ל, אבל בהמשך לשון החוה"ל "עד שנפנית 

לחשוב בשאלות נכריות, אשר לא תקנה בהן מעלה יתרה בתורתך ואמונתך, ולא תתקן בהן 

מעוות במידות נפשך", מה זה "לא תקנה בהן מעלה יתירה בתורתך ובאמונתך, וכי העסק 

רת דברי תורה לא מקנה מעלה יתירה בנפש? אין הכי נמי שזה לא יקנה לו אולי בדקויות של הגד

מעלה יתירה בלמעשה של גדול תלמוד שמביא לידי מעשה שהוא עכשיו יושב ועוסק בגט, אבל 

 זה יקנה לו מעלה יתירה בנקודת הנפש.

ירור דברי החוה"ל כאן צריכים תלמוד, הרי ודאי שכל עסק ועסק בעסק התורה וכל שכן ב

אמיתה של תורה, מקנה לאדם מעלה יתירה, לשון החוה"ל "אשר לא תקנה בהן מעלה יתירה 

בתורתך ואמונתך", צריך להבין, צריך להבין, ודאי שאנחנו רואים כסדר בש"ס שהיה תנאים 

רבים אבל ודאי שלא כל הפנים שוות ולא כל הדרכים שוות, והיה תנאים שהיה עסקם בכך והיה 

סקם בכך, להבין את שורשי הסוגייא, היא שיש שני סוגי נשמות בעולם, יש נשמה תנאים שהיה ע

שהסוג של העבודה שלהם היא בעבודת הדעת, הבירור, ויש נשמות שהעבודה שלהם היא 

בעבודת הבירור של הלב, יש אנשים שזה העבודה שלהם, ודאי שמזה ומזה אל תנך את ידך, 

דאי שנשמתו של החוה"ל היתה ממקום מסויים שהבור אבל יש שני שורשים במהלכי העבודה, ו

לבב הזכות הלב היתה הנקודה שעיקרית של תפיסת חייו, ובודאי שהיה חלק אחר מן החכמים 

שעיקר חלקם היה בבירורים הדקים, ר' עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות על כל קוצו 

שרשו, ודאי שיש נשמות שיותר נוטים של יו"ד, בודאי שזה היה חלקו וזה היה עבודתו וזה היה ו

בעבודתם לדקות העיון ויש נשמות שיותר נוטים בעבודתם לבור הלבב ולזכות הלב, אלו הם שני 

שורשים, אבל לא עם הארץ חסיד ומי שכל עסקו הוא בחכמה בלי לב גוף בלא נשמה זה לא 
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רך המסורה לרבים, חיים, הדרך שמצוייר כאן בדברי החוה"ל במעשה של אותו חכם היא לא הד

הרבים לא יכול להיות עיקר עסקם בעבודת הלב, כי אם יהיה עיקר עסקם בעבודת הלב, 

בחכמה הם לא מצורפים אליה בעיקר ולעבודה שבלב הם לא יגיעו לפנימיות שלה, מזה ומזה 

ו הם יצאו נפרדים והרי שהם יחיו חיי חוץ, אצל יחידי הדורות, יחידי דורות, היה מהלך, שהם חי

עם בור הלבב חלק עיקרי בחייהם, אבל כל הדרכים בחזקת סכנה חוץ מדרכה של תורה כמו 

שאומר הרבי מקוצק שכאשר האדם בורר דרך בעבודת ה' צריך לדעת שיש הרבה דרכים 

בעבודת ה' והדרך של החוה"ל אחד מן הראשונים כמלאכים זה אחד מן הדרכים בעבודת ה', 

א לא קו האמצע של דרכה של תורה שהעיקר הוא כל הזמן אבל הנטיה הדקה של החוה"ל הי

בירור תורה. יש שבעים פנים לתורה ולפי"ז שבעים פנים לעבודת הנפש, ובוודאי שיש פנים ששם 

העבודה שבלב תופסת עיקר חזק מאוד שכמובן בא גם על חשבון זמן של עסק בירור התורה, 

על דרכי העבודה אומר הקוצקר, חוץ  כדרך מסורה לרבים, כל הדרכים בחזקת סכנה זה קאי

מדרכה של תורה שהיא הדרך הכי מיוסדת שיש בעבודת ה'. הדרך שמצוייר כאן בלשון תחילת 

החוה"ל היא בוודאי שמבטאה את תוקף גילוי נשמתו איך הוא תפס את מהלכי הרבים, זה ברור 

וד גבוהה הוא יכול אבל זה דרך שמסורה לרבים ולא ליחיד, מיש שינהג בכך ויש לו נשמה מא

לחיות בכזה מקום, אבל אם לא הוא יצא קרח מכאן ומכאן, מהתורה הוא יצא קרח ומהבור 

הלבב הוא יצא קרח וזה וזה לא עלתה בידו, לכן, ודאי שהדרך היא הדרך של כל הדרכים 

בחזקת סכנה חוץ מדרכה של תורה, שהבסיס של כל דבר הוא העיון הדק, על גבי זה אנחנו 

את כל חלקי העבודה, אבל הבסיס העיקרי של הנפש שכאשר היא מעיינת בעיון הדק  מצרפים

אז היא מתעלה למדרגת המוחין וזה בעצם שורש כל בניין קומת הנפש, ומי שינסה ללכת 

בדרכים אחרות כולם בחזקת סכנה, זה לא אורמ שהוא לא יצליח, היה גדולי דורות שעיקר 

להיות כזה דרך, אם רוב בני אדם עיקר עסקם יהיה בחסד  עסקם היה בחסד, אבל ליחידם יכול

יצא מהם חיצוניות שבחיצוניות שבחיצנויות. הרבה הרבה דרכים, הרבה בני אדם קוראים 

ומוציאים ספרים של כל מיני רבותינו, שכתוב בהם הרבה דרכים בעבודת ה', ובודאי שכיון שהם 

צריך להבין שהדרכים האלה שנכתבו  כתובים בדברי רבותינו אז הם דרכים שהם אמת אבל

בדברי רבותינו הם על דרך כלל דרך ליחידים ולא דרך לרבים, אם ברור לאדם שזה דרכו, אז 

הוא צריך להתנהג כך, אבל הדרך המסורה לרבים, היא דרך של ביסוס של כל דבר על עמל 

ד שאין כאלה התורה בדכות, זו הדרך, שאר כל הדרכים על אף שיש כאלה דרכים, ומי שיגי

דרכים אז הוא לא מכיר היטב את ספרי חכמי הדורות שבכל דור ודור, יש כאלה דרכים אבל 
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הסכנה להתעסק בכאלה דרכים, בפרט למי שאין רב מובהק שהוא כזה, היא גדולה מאוד. לכן 

עיקר הדרך נקטו רבותינו דלא כהחוה"ל שכתוב כאן, לא ח"ו מחמת מיעוט ערכו, אלא מחמת 

 רבים בנויה באופן שונה.שהדרך ל

יש מעשה מבהיל שהיה פעם בישייבת פונוביץ, המשגיח ר' חצקל מסר שיחה שהנקודה 

העיקרית ביותר שיש בחיים היא אמונה, אחרי שהוא גמר את השיחה, הרב שך היה שם, הרב 

שך דפק ואמר, שלא כך קיבלנו מרובתינו, אלא שהעיקר זה תורה, לא אמונה, זה מעשה שהיה. 

שאלות פנימיות מאוד מאוד מאוד מאוד, מה נקודת הפנים. ודאי שבדברי החוה"ל הנקודת  זה

הפנים, היא העבודה הפנימית והחכמה היא כלי אליה, צריך להבין שהדברים האלה הם דברים 

שבמשך כל הדורות כולם היה להם פנים לכאן ופנים לכאן, אבל העיצה היעוצה לרוב בני אדם 

ורשי שהוא מה שנקרא בלשון הרמב"ם שביל הזהב קו האמצע, כל אלו היא ללכת במהלך הש

שניסו ללכת בדרכים הצדדיות רובה דרובא נפלו ומיעוטם הקטן הצליח, מיעוטם הקטן, הרבה 

בני אדם מוצאים כל מיני ספרים של רבותינו ומנסים להשתמש בהם, דרכי הלימוד דרכי 

ליפול בדרכים האלה אפילו שהם דרכי  העבודה, אם מישהו לא בר דעת גדול מסוגל בקל

2Fאמת

3. 

ע ֲאִני ְוִהּנֵה ּבָ י, ִנׁשְ ים ֵמָחֵמשׁ  ּכִ לׁשִ ָנה ּוׁשְ ק ֲאִני ׁשָ ַמה ִמְתַעּסֵ ִריךְ  ּבְ ּצָ ְצֹות ִלי ׁשֶ  ִמּמִ
ה, ּתֹוָרִתי ָפִרים ְורֹב ָבִעיּּון ָטְרִחי רֹב יֹוֵדעַ  ְוַאּתָ יִתי ְולֹא, ֶאְצִלי ַהּסְ י ִפּנִ  ְלַמה ִלּבִ
יתָ  ּנִ ּפִ ֶ ךָ  ׁשּ ֹאל ִלּבְ ׁשוֹ  ְלהֹוִכיחוֹ  ְוֶהֱאִריךְ . ָעָליו ִלׁשְ  .ֶזה ַעל ּוְלַבּיְ

אפשר בפשטות ללמוד את חוה"ל שזה היה איזשהי שאלה מעין ר' ירמיה שאפקוהו מבי מדרשא 

היתה, אם רואים את סדר בדברים  ועל זה הוכיחו וביישו, אבל נשמת הדברים מורה שהנטיה

בתורת הרמב"ם בחלקו, שהוא חיבר את ספר משנה תורה בכדי שאדם לא יצטרך לעסוק 

בספר זולת המשנה תורה ומכח כך לפסוק הלכה, אומרים רבותינו מדוע? בכדי שלאדם יהיה 

היתה  זמן לעבודת הלב, רואים את הדברים האלה בצורת דרכו של הרמח"ל, אבל עוד פעם, ל זו

הדרך העיקרית שבה דרכו גדולי הדורות, היתה כזו דרך ויש כזו דרך וזה דרך אמת, אבל זה 

דרך מסוכנת מאוד. [לא כתוב שתלמד אורח חיים, מה הוא כותב? "ְולֹא ְתַתֵּקן ָבֶהן ְמֻעָּות ְּבִמּדֹות 

                                                           
 פרטי( ההויות של הפרטי לעסק יותר צריכים הם, העליונים העיונים פי על שכלם את לישר, זו מדה לידי אוב שלא אותם 3

 שירצו זקנים חכמים-תלמידי אבל. ילדותו בעת אדם כל זה צריך וכן. מדבר דבר בלימוד לדון שיוכלו כדי), ש"סה סוגיות
 היותר המקורות פי על ההלכות בשנון גבורים להיות צריכים הם, והמדות הדעות זכוך של עליונה בהשכלה עמלם לשום

 .יג) ט התורה (אורות.." פרטיים בדקדוקים כך כל לעסוק ולא, ברורים
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נראה כיוון ַנְפֶׁשָך" משמע שהמכוון של הכל זה מידות הנפש, לא המעשה שבאורח חיים, כך 

 דבריו בלשון, אם החת"ס היה מבין שזה אורח חיים רק אז מסתמא הוא היה פחות מתנגד].

י: ָאַמר ַאֵחר ְוָחָכם י ְלָבֵרר ָלַמְדּתִ ִרים ָחֵמשׁ  ַמֲעׂשַ ָנה ְוֶעׂשְ  .ׁשָ

מאיזה  -מה כוונת הדבר, את מה הוא למד לברר? האם זה עפ"י דין או לא? למדתי לברר מעשי

י המידות הם נובעים? האדם עושה דבר, הוא מניח תפילין, מה מניע אותו להניח מקום במהלכ

תפילין, הוא מתעטף בטלית מה מניע אותו? הוא עושה חסד, מדוע? וכן על זה הדרך. למדתי 

 לברר מעשי זה לברר את שורשי המעשים במידות.

הּוא ַמה ַהָחְכָמה ִמן ֵישׁ : ַאֵחר ָחָכם ְוָאַמר ֶ ְטמֹון ַהֲחָכִמים ִלּבֹותבְּ  ָצפּון ׁשּ ּמַ ר ּכַ ְסּתָ , ַהּנִ
ר ירּוהוּ  ִאם ֲאׁשֶ יֶגּנוּ  לֹא ַיְסּתִ ִ ר, ָאָדם ַיׂשּ ר ֵמָאָדם ֵיָעֵלם לֹא ְיַגּלּוהוּ  ְוַכֲאׁשֶ  ִאְמֵריֶהם יׁשֶ

 ,ּבוֹ 

החכם אמר, יש בליבות החכמים מה שהוא צפון כמטמון הנסתר, מה באמת צפון שם? יש את 

רב דסלר כידוע, זה לא היסוד שלו אבל זה הוא מביא אותו, ש'סוד' עניינו הכלל שאומר אותו ה

שגם כאשר אומרים אותו לאדם הוא לא מבין אותו, 'סוד' אין עננינו שראובן אמר לשמעון שהוא 

רוצה מחר ללכת למקום פלוני ואף אחד לא יודע מזה, אלא עניינו דבר שליבא לפומיה לא גליא 

ה, אבל מיש שישמע את זה לא יבין מה שנאמר, לא כי המילים הם שפה ואפי' אם הפה יגיד את ז

אחרת, אלא כי האותיות לא יכולות לבטאות את העומק הפנימי של מה שנאמר, זה הגדרתו של 

 סוד.

של חכמים "אשר אם יסתירוהו" לא ישיגנו אדם, כי זה דבר נעלם שבני  מה שצפון בליבותם

אדם אפי' לא יודעים שישנו. משל למה הדבר דומה? יש מטמון, ובן אדם יודע שי מטמון רק הוא 

לא יודע איפה זה טמון, אז מה הוא עושה? הולך לחפש את המטמון, אבל יש מטמון שהוא טמון 

המטמון שטמון בליבם של חכמים זה מהסוג השני. כל זמן שאדם ואפי' לא יודעים שהוא קיים. 

לא הגיע לנקודת הפנים הוא אפי' לא יודע מהי התפיסה הפנימית, זה מטמון שלא ידוע קיומו, 

אדם ססבור שיש אהבה שיש יראה שיש שאר מידות טובות, אמת! אבל הפנים זו סוגיא חדשה 

ין שמה שהוא תפס קודם הוא לא תפס כלל לגמרי, הפנים כאשר האדם מגיע לפנים הוא מב

בערך למה שהוא משיג עכשיו בפנים, זה לא מילים שאפשר לבטאות את זה, זה תפיסה של 

 פנים.
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צריך להבין שגם כארש הם מגלים את זה,  -"וכאשר יגלוהו לא יעלם מאדם יושר אמריהם בו"

ל כמו מסל"ש, האם הוא רוב בני אדם כן נעלם מהם יושר אמריהם. אדם לומד ספר כמו חוה"

בעצם מבין את מה שכתוב שם?? בני אדם סבוריםש מה שכתוב הם מבינים רק יש קושי לקיים. 

צריך לדעת שכמעט אין מי שמבין מה שכתוב, זה לא ספר קבלה, אז למה כמעט אין מי שמבין 

ולם לא מה שכתוב? כי המושגים הם מושגים של 'צפון' הם מושגי פנים שמי שלא נמצא באותו ע

מבין על מה מדובר. ודאי שמי שקורא נראה לו שההוא מבין את הדבר, יש כבר פירושים על 

החוה"ל, יש פירושים על המסל"ש, אבל זה לא שהמילים לא מובנות אלא התפיסה הפניממית 

של הספר לא מובנת במה היא עוסקת. זה לא ידיעה, עיצות לכעס עיצות לעצבות עיצות 

יים, לא! החכמה הפנימית כמו שהוזכר לעיל זה חוה"ל זה חכמת הלבבות לשמחה, רק שקשה לק

זה חכמה צפונה, צריך להבין שמאחורי דבריהם של רבותינו, בתוך דבריהם גנוז כאן משהו 

נעלם. מיש נפתח לו הלב אז הוא תופס מה גנוז כאן, מי שלא נפתח לו הלב הוא לא תופס מה יש 

ם "יעבור עליהם ולא ירגישם יראם ולא יכירם" הוא לא מבין מה כאן ואפי' אם יגידו לו את הדברי

יש כאן, כאשר החכמים מגלים יושר אמריהם, מי תופס את זה? מי שהלב שלו נפתח, והוא קורא 

את יושר אמריהם פתאום הוא רואה אור גדול הוא רואה את אור הלבבות את נוגה הנפשות את 

שהלב שלו נפתח אז הוא קולט שיש כאן משהו ואז האור הצפון. אבל מי רואה את זה? רק מי 

כשהוא רואה את דבריהם הוא רואה את יושר אמריהם. אבל מי שהלב שלו לא פתוח אז גם 

כאשר הוא רואה את הדברים הוא לא קולט את התפיסה שבהם הדברים נאמרו. כל זמן 

ין, חכמי שהערילות שבלב חלה על האדם הוא לא תופס מה עשו חכמי המוסר. צריך להב

המוסר עוסקים באור הצפון, זה דבר שצפון מבני אדם. לא כי הם לא עמלים בו לכן הם לא 

השיגו אותו, הם לא תופסים מה הסוגיה כאן, בלשון כללית קוראים לזה מוסר, קוראים לזה 

 עבודת המידות, זה נכון, אבל צריך להבין שיש כאן אור צפון מאחורי כל הדברים האלה.

לאדם ערלת הלב הוא לא תופס מהו האור הצפון שי כאן, אבל כשנסדק משהו  כל זמן שיש

מאותה ערלה והלב שלו מעט נפתח, פתאום הוא תופס, שיש כאן אור צפון, שזה אור של 

העוה"ב, איך קודם לכן הוא לא תפס? זה היה רק כסומא המהלך בארובה, הכל בחזקת סומים 

תח לו הלב הוא קולט את החכמה שגנוזה במוסר, עד שבא הקב"ה ופותח את עיניהם, מי שנפ

הוא תופס את האור שגנוז שם, הוא נבהל ומזדעזע עד עמקי נשמתו. אבל כל זמן שהאדם לא 

נסדק לו הערלה שבלב והוא לא הרגיש את האור הצפון, אז יש לו אולי תשוקה לעבודה, הוא 
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בל הוא לא נגע בנקודה מחפש תשוקה הוא מחפש התעוררות הוא מחפש עליה, הוא מחפש, א

 הפנימית של הלב.

ָאַמר ְכמוֹ  ְוֶזה תּוב ׁשֶ ֵלי( ַהּכָ ים ַמִים: )ה, כ ִמׁשְ בּוָנה ְוִאישׁ  ִאישׁ  ְבֶלב ֵעָצה ֲעֻמּקִ  ּתְ
ה י, לֹוַמר ָרָצה, ִיְדֶלּנָ ּתֹוֶלֶדת ְתקּוָעה ַהָחְכָמה ּכִ ָרתוֹ  ּוְבֹכחַ  ְוִטְבעוֹ  ָהָאָדם ּבְ  ַהּכָ

ם בחכמה" אז מעצם היצירה שלו החכמה היא חלק מהוויתו, ובדקות יותר כי "אשר יצר את האד

 היא עצם ההויה שלו.

ִים ּמַ ֵלב ַהְטמּוִנים ּכַ  ,ָהָאֶרץ ּבְ

מה שהמים טמונים בלב הארץ זה דבר חדש בבריאה? או כך היה במעשה בראשית? "הארץ 

היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים" ביום שלישי נאמר יקוו 

המים אל מקום אחד ותראה היבשה. אז המים שנשארו טמונים בלב הארץ הם החידוש? או 

החידוש? המים שנסלקו. אז המים שטמונים בלב הארץ זה טבע שהמים שהסתלקו משם זה 

 יצירתם.

בֹון יל ְוַהּנָ ּכִ ׂשְ ל ַהּמַ ּדֵ ּתַ יֵּשׁ  ַמה ַעל ַלֲחקֹר ִיׁשְ ֶ ֹכחוֹ  ׁשּ  ְלַגּלֹוָתהּ , ַהָחְכָמה ִמן ּוְבַמְצּפּוָניו ּבְ
ה, ּוְלַהְראֹוָתהּ  ֲאֶבּנָ ְ ּבוֹ  ְוִיׁשּ ר, ִמּלִ ֲאׁשֶ ִים ַעל ֵיָחֵקר ּכַ ר ַהּמַ י ֲאׁשֶ ַמֲעַמּקֵ  .ָהָאֶרץ ּבְ

החוה"ל כאן בלשונו כותב דברים נפלאים מאוד! מאיפה האדם קונה חכמה? ברוך ה' יש ארון 

ספרים גדול וצריך לעבור מכרך לכרך על כל ספר, נו, אבל מה כתוב בחוה"ל "על מה שיש 

ח הכרתו", אז בכוחו", הוא חוזר למה כתב לעיל "כי החכמה תקועה בתולדות האדם בטבעו ובכ

הוא מדבר על החכמה שיש בכוחו בתוך נפשו. "ובמצפוניו" על איזה חכמה הוא עוסק? במה הוא 

עוסק? בחכמה שתקועה אצלו, לא רק בחכמה שנמצאת בחוץ, אלא בחכמה שנמצאת אצלו 

בלב, לחקור על מה שיש בכוחו משורש יצירתו שהחכמה תקועה בליבו. "ובמצפוניו" אז מאיפה 

 א את החכמה? מהמצפונים של עצמו, משם הוא מגלה את החכמה.הוא מוצי

"לגלותה ולהראותה וישאבנה" אם היו שואלים כל אחד מאיפה הוא ישאב את החכמה? הוא יגיד 

משמחת בית השואבה והיום שאין אז יש ספרים, אבל מה שכתוב בחוה"ל? "וישאבנה מליבו" נו, 

אומרים 'הרהורי ליבו', אין אדם חולם בלילה אלא  אם אדם בא היום ואומר כל מיני רעיונות אז

מהרהורי ליבו, אבל כתוב כאן בחוה"ל מאיפה כל החכמה, צריך להבין יש שתי סוגי חכמות, יש 

כמה שבאה מבחוץ, ויש חכמה שבאה מפנים, החכמה של ד' חלקי שו"ע יסודו בחכמה שבאה 
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למה רוב בני אדם רחוקים מבחוץ, החכמה של חכמת המצפונים זה חכמה שבאה מבפנים, 

מעבודת פנים? עבודת פנים היא חכמת פנים, האדם מתולדתו רגיל שאת החכמה הוא קונה 

מבחוץ, הוא רוצה לדעת ש"ס הוא רוצה לדעת פוסקים, ב"ה אבל מאיפה הוא קונה את אותה 

חכמה? מבחוץ, לתפוס שי חכמה שנמצאת בפנים וצריך לשאוב אותה, אנחנו משתמשים בלשון 

חוה"ל, התפיסה הזו לעצמה היא סוד כלפי רוב בני האדם, ודאי מי שלא מבין את הדברים יגיד ה

'רוח הקודש', החוה"ל לא עוסק כאן עכשיו ברוח הקודש, מדובר כאן בסוגיה לגמרי אחרת [גם 

לגבי אברהם אבינו מדובר שם על כליות, אבל כאן מדובר על הלב, זה חלוק מאוד, מדובר כאן 

 ם].אצל כל אד

עוד פעם שיהיה ברור, החכמה שהאדם רוצה להשיג מאיפה בעיקר החכמה שהוא רוצה להשיג? 

הוא רוצה להשיג מבחוץ, מי שלא תופס שי חכמה מבפנים שצריך להוציא אותה החוצה הוא 

רחוק מכל עבודת המוסר, מוסר זה לא כל מיני הרגשים ורעיונות, זה גילוי החכמה שנמצאת 

קנות מוסר ע"י חכמה שנמצאת בחוץ הרי זה כאדם שמתעסק עם כלים בפנים, מי שרוצה ל

ממקום אחד שמתאימים למקום אחר. החכמה הפנימית היא באה מבפנים, לא שהיא בפנים, 

בפשטות מבינים היא חכמה פנימית, שמשיגים אותה בפנים, לא, היא באה מבפנים. יש כאן שני 

של ד' חלקי שו"ע שהוא בא מבחוץ פנימה, מקורות יסודים לגילוי החכמה, דרכה של תורה 

חכמת המוסר היא חכמה שבאה מבפנים החוצה, "לגלותה ולהראותה וישאבנה מליבו", מי 

שתנועת הנפש שלו היא למבלע ולא פליט, הוא רחוק מכל חכמת המוסר, מי שקולט את 

וא זה התפיסה הפנימית שהיא השאיבה ממעמקי לבבו של החכמה שתקועה בו משעת יצירתו ה

שדורך על מפתן העבודה הפנימית, העבודה הפנימית היא בנויה על סוד פנימי, מהו הסוד 

הפנימי? גילוי החכמה מבפנים החוצה ולא רק מבחוץ פנים, מה בני אדם אבל על דרך כלל 

תופסים? מה זה עבודת המוסר? הפוך קורא עצות בספרים ומקיים, אז זה מחוץ לפנים וזה לא 

דה הפנימית בנויה על חכמה כמו שנתבאר בארוכה מאוד לעיל עד השתא, אבל חכמה. כל העבו

על איזה חכמה היא בנויה? היא בנויה על חכמה שבאה מבפנים. מיש קולט איך להוציא חכמה 

מפבנים החוצה הוא שייך לעבודת המוסר, מי שלא הוא אל שייך לעבודה של מוסר, ודאי שהוא 

וטוב לו אבל זה לא שייך לחכמה ולעבודה הפנימית, העבודה יכול לעבוד על מידותיו ואשריו 

הפנימית זה אדם שחי כל הזמן בפנים כי משם המקור של החכמה שלו. בני אדם סבורים שמי 

חשי עבודת ה' אז הוא חי עבודה והוא רחוק מחכמה, לא, זה לא נכון בכלל, זה נכון שי כאן סוג 
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ת פנימיות, מדוע? כי החכמה שבה מתגלה נוסף של חכמה, כל בעלי המוסר עסקו בחכמו

 המוסר הוא מבפנים לחוץ, על זה זה בנוי.

יש בני אדם שלכן סבורים שהם ילמדו את החכמה הפנימית, אבל איך הם מנסים ללמוד את 

החכמה הפנימית? מבחוץ פנים, זה השבירה הגמורה שיש. החכמה הפנימית היא באה מבפנים 

ם. מי שקולט את הדברים האלה הוא יכול הלמשיך הלאה, אם החוצה, היא לא באה מבחוץ פני

אל עמדנו על היסוד הזה אז זה התעוררות בעלמא, אנחנו לא מזלזלים ח"ו בשום התעוררות, אבל 

לא עמדו על התפיסה מה זה חכמה המוסר, ומה זה עבודת הפנים. מי שעמד על היסוד הזה, לא 

ך לעבודה הפנימית, מי שלא, אז הסוגיה שבה רק בדעת אלא בתפיסה של לב פנמית, הוא שיי

עוסק החוה"ל לא נוגעת אליו עכשיו, הוא יכול לקבל מזה התעוררות אבל הסוגיא לא נוגעת אליו, 

הוא עוסק בחוה"ל מחוץ לפנים וכל מה שעסק החוה"ל הוא מפנים לחוץ. מי שאין לו את התכונה 

 א מוצא הרבה חכמה ומוסר.של מפנים לחוץ אז הוא מתעסק רק מחוץ לפנים, הוא ל

[כשאדם מזדכך מעט ואז הוא מגיע לפנים, דוגמת מעין שנובע, מי גורם למעיין שנובע? יש לו 

נביעה עצמית, ככל ששואבים יותר הוא נובע יותר, אבל הנביעה העצמית היא נביעה עצמית, אם 

 תשאב יתרבה הנביעה, אבל הנביעה העצמית היא נביעה עצמית].

קשה לבטאות אותם יותר בפה, זה לא דברים שאפשר להסביר, אבל צריך כל  הדברים האלה

אחד לפי ערכו לתפוס ולבקש מהקב"ה שיפתח את לבבו שיתפוס במה עסקינן, כתוב כאן את 

סוד העבודה הפנימית, בני אדם מחפשים בקיאות במוסר, בני אדם מחפשים חיזוק, בני אדם 

לזלים בכל רצון טוב של קדושה, אבל זה לא שייך מחפשים חבורה לעבודה, עוד פעם, לא מז

לכל חכמת המוסר שבה עסקו רבותינו, יש בני אדם שעוסקים מבחוץ ומחברים ספרים מבחוץ 

ועושים מעשים מבחוץ והכל מבחוץ, אלה שחיים בחוץ לא רואים מהי נקודת הטעות, אבל מיש 

סוגייה שונה בתתכלית השינוי,  תופס את מהלכי העבודה הפנימית הוא מבין שהסוגייה כאן היא

כל החכמה הפנימית, היא באה מבפנים החוצה, "ישתדל לחקור על מה שי בכוחו", לפי זה נבין 

ברור, למה החכמה, הפנימית עוסקת כל הזמן בדקויות של הנפש, כי הרי היא מגלה את הדבר 

 מפבנים החוץ אז היא כל הזמן עוסקת במה שיש בפנים.

לשון החוה"ל "וישאבנה מליבו" איפה כל עבודת המידות? בלב? במקום של המקור של הנביעה כ

העבדוה משם מקום השאיבה, הוא כל הזמןן מברר דקויות בלב במהלכי חכמה, אבל בכדי 

להשיג את אותם דקויות הוא צריך לשהלב יהיה במדריגה של אותם דקויות, לכן הוא עובד כל 
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בדקותו הוא משיג חכמה יותר דקה, כי הכלי נעשה הזמן לזכך את דקות הלב, וכשהלב יזדכך 

יותר ראוי, משל למה"ד אדם מגיע עם דלי עכור ומנסה לשאוב מים, אפילו שהמים במקור 

המעין נקיים, אבל הדלי העכור גורם למיים שילתכלכו, אם הלב לא זך הוא לא יכול לקלוט את 

שבלב אז החמכה הפנימית  הדקויות שינבעו משם, לכן ככל שהאדם עבד יותר על דקויות

שמתגלה ונשאבת לחוץ היא יותר דקה וחוזר חלילה, כך האםד כל הזמן משיג עוד ועוד ועוד, 

ואם ישאלו אותו 'זאת מנא לך'? ממעמקי לבבו שמשם נובע התורה, זה דברי חוה"ל, אין כאן ולו 

 חידוש אחד על דבריו.

יו ולא להבין שכאן הוא בעצם גונז את כמה בני אדם יכולים לעבור על הקטע הזה שקראנו עכש

כל סוד העבודה הפנימית שהוא הו]ך את הדבר מחכמה שהיא מחוץ לפנים, למפנים לחוץ. 

הדברים האלה, מי שבאמת רוצה להיכנס פנים, שזה לא בגדר התעוררות חייב לקבוע את 

את אותו הדברים האלה בלבבו, ואפי' אם הוא לא מבין מה זה אז לבכות לקב"ה שיפתח לו 

מקום פנימי, אבל על זה זה בנוי, אם לא, אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה אבל הוא לא נוגע 

במה שהספר יעסוק לקמן, לא בחוה"ל לא בשערי תשובה ולא במסל"ש וכדומיהם, כל הספרים 

 האלה היו בנויים על מפנים לחוץ, הם לא בנויים על מחוץ לפנים.

סל"ש מביא הרבה פעמים גמרות כסדר, הוא סובר שזה אדם קורא מסל"ש דלא כהחוה"ל, המ

מחוץ לפנים, זו טעות! מי שיש לו עין פנימית רואה את המפנים לחוץ שהוא הלביש את זה על 

חז"ל, אבל הוא רואה את זה מפנים לחוץ לא מחוץ לפנים. כל חכמי הדורות הקדושים שעסקו 

ם היו כמעין המתגבר, מי שרגיל בכתבי בעבודה פנימית, הם עסקו מפנים לחוץ, לכן כל הזמן ה

הסבא מקלם, מי שרגיל בכתבי ר' ירוחם, הוא רואה כל הזמן שיש להם הרהורים שנבעים, זה 

לא רעיונות, זה מה שנבע ממעמקי לבבם, זה בנוי, מי שמעיין קבוע בכתבי הסבא מקלם בכתבי 

על עצמם והנביעה הפנימית  ר' ירוחם וכדו' זה מה שהוא רואה ברור, הוא רואה בני אדם שעמלו

נפתחה וכל הזמן דולים ומגלים את החכמה שגנוזה בתכם, איך להביט איך להסתכל על כלל כל 

 הבריאה כולה, וכל פרט ופרט זה גיללוי של הקב"ה בעולמו.

שיזכה אותנו הבורא שלבבנו יפתח ונזכה מחד לקנות תורה מחוץ לפנים אבל מאידך גם לגלות 

 תורה מפנים לחוץ.

כל מציאות החיים, וכאשר כל מציאות החיים מתהפכת אז הראייה שלו בתורה היא אחרת,  

הגמילות חסדים שלו אחר, התפילה שלו אחרת, כל החיים הם לגמרי אחרת. מי שנגלה לו אור 



 חובת הלבבות -בלבבי מא
 

האמונה במעמקי נפשו אינו אותו אדם כלל, זה לא עוד ידיעה, זה לא תיקון מידה פרטית, זה לא 

להכיר  -ו חסר, זה גילוי כל שורש מציאות התפיסה שלשם כך האדם נבראהשלמה של איזשה

 את מי שאמר והיה העולם.

כל זמן שהאדם לא עמד על הנקודה הזו הוא יכול לחיות רחוק מאוד מאמיתת החיים והוא בתוך 

שאמת בידו, ברוך ה' הוא לומד תורה ומקיים מצוות, הוא מחבר חיבורים, הוא עושה חסד, הוא 

כבר שהוא נמצא בגן עדן העליון בשורה הראשונה אחרי אברהם יצחק ויעקב. צריך להבין בטוח 

מה זה חיים, זה כל כך נעלם שאפי' מי שלומד תורה ומקייים מצוות הוא אפי' לא מבין שהוא לא 

נגע בפנימיות של האמיתות של כל האידישקייט. זה דבר מבהיל כשמבינים את זה! זה לא 

מירת הלשון זה דבר גדול, גמילות חסד זה דבר גדול וכל מה שמנו חז"ל התעוררות, ודאי שש

דברים גדולים מאוד, אבל יש שורש אחד שהכל עומד עליו, זה הכרת מי שאמר והיה העולם, וזה 

הדבר הנעלם והנעלם והנעלם, לעתיד לבוא בימות המשיח זה יהיה ידוע, אבל למי שעמל לברר 

 ולהשיג את זה.

יכים הרבה התבוננות, הרבה עמל, הרבה יגיעה, ע"מ להבין במה מדובר, אבל הדברים האלה צר

להבין, מי שלא הבין במה מדבר החובת הלבבות לא חסר לו ידיעה של רשב"א (על אף שכל 

רשב"א מביא לידי העוה"ב) חסר לו כל הנשמת חיים של כל היקום כולו ושל המציאות הפרטית 

במה החובת הלבבות מאריך לבאר בספרו הוא לא השיג  שלו, אם הוא לא עמל להבין ולהשיג

את כל מציאות הנבראים לשם מה הם קיימים. אפי' שהוא לומד תורה, אפי' שהוא מקיים 

 מצוות, אפי' שהוא עושה מעשים טובים.

אפשר להאריך ולהאריך ולהאריך, אבל צריך סייעתא דשמייא להבין את הנקודה הפנימית של 

 החיים.
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