
 

  

 ונעלם, ו"ח השגחתו על כפירה עליו שורה שיעור באותו הנה, רע מרגיש שהאדם בעת כ"וע"

  ." שבעולם גדול היותר העונש שהוא', ית הפועל ממנו

 הקדמת ספר הזהר מאמר בליליא דכלה קלט( –)הרב יהודה ליב אשלג 

 )חלק שני(

 

 על האהבה האין סופית שלו כלפינו, כפי שלמדנו בשבוע שעבר, כל הקשר בין הבורא לנבראיו מושתת

 "להיטיב לנבראיו". ת הבריאה,בעת המטרנוה

לעיתים, מתגלה קשר זה בהתאמה למגמה הכללית של הבורא. וזה מה שנקרא "גילוי פנים", משמע, הפנים 

של הקב"ה הם אהבה והטבה, וכשאני חש את תכונות אלה בחיי, אני מרגיש "הארת פנים". אך לפעמים 

י חש "גילוי אחוריים" הווי אומר, הפוך ממש תכונות אלה מוסתרות בהנהגת העולם שאני חש, ולהיפך, אנ

מטיבו המוחלט. לכן, הרגשת הנהגה בדרך הסתר פנים, מכונה אצל בעל הסולם "כפירה" כי היא מנוגדת 

 לאמת. רק קטנותנו וחוסר אמונתנו גורמים לנו להרגיש שה' עשה רע. 

 -שהוא כל מטרת הבריאה  -חולשת האמונה גורמת לתחושת בידוד, ניכור ועצב. נתק הקשר עם הבורא 

, תשובה של האמונהמורגש בנפש כמוות ממש. וזה העונש שממנו אנחנו חוששים בתקופה זו. עבודת 

הדחקת הצידה את החושים החיצוניים והשכל, הם הצד הראשון לשיקום הקשר. הקניית כלים נפשיים 

וקיום הקשר לאורך  הם המפתח להעצמה ,אחרים, כלים של הנשמה האלוקית שבנו, כלים של השפעה

  זמן.  

"אתם ניצבים כולכם היום לפני ה' אלוקיכם .ראשיכם שבטיכם וקניכם ושוטריכם ,כל איש 

 ."]דברים כ"ט ט'[ ישראל

 

להשי"ת  היינו שמחשבתו ורצונו מקושרים" מורה על גדלות , וזהו כאשר האדם ניצב לפני השי"ת , ניצבים"

. או אז הוא מסוגל להתייחס לכל איש ישראל באהבה , בהרגישו שהשי"ת מלובש בכל איש ישראל . וזה 

ערך "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". היינו שכל המציאות היא מציאות אחידה ,בהיותה קרינת אורו 

במחשבתו. שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד " כאשר ענין " יתברך ותו לא , ואדם צריך לילך בחי היום יום

, נמצא 13, וכן אהבה בגמטריא 13ובנקודה הזו מתחברים אהבת ה' ואהבת החבר . אחד בגמטריא 

שהאחדות מובילה לאהבה , ואהבה מובילה לאחדות , והן שוות. ומספר י"ג בשורשו נמשך מי"ג מידות 

 .י"ג מדרגות של אור -י"ג מידות הרחמים  חמים שמהן נמשך כח האהבה והאחדות:הר

 

 פנינה לשבת
 תשע"ו ניצביםפרשת 

 



 

 

 

 

 כתיב בהלכה הראשונה בשולחן ערוך:

"שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני 

ו ועסקיו והוא לבדו בביתו כישיבתו ותנועותיו כי אין ישיבת האדם ותנועותי האלוקים,

ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו  ועסקיו והוא לפני מלך גדול,

כל שכן כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא  כדבורו במושב המלך.

ש תר איאשר מלא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר 'אם יס

מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך  ,במסתרים ואני לא אראנו נאום ה'

 ובשתו ממנו תמיד".

כל  רהזאת, אשבפועל ניתן ליישם את מצוות ה' היסודית והקדושה  דיותר, כיצעל מנת להבין 

ם ספר הסוד טמון בחובה כידוע, נעתיק מעט מספר משנה ברורה )סימן א, ביאור הלכה( וז"ל בש

 החינוך: 

 

זמן וכל רגע שיחשוב  לימיו, וכלא יפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד כל  "שש מצות חיובן תמידי,

, רהוא, שנאמבהן קיים מצות עשה ,ואין קץ למתן שכר המצות  ,ואלו הן:...לאהוב המקום ברוך 

ר 'ואהבת' לפי שנאמ 'אהבת את ה' אלקיך וגו''. וכיצד יגיע האדם לאהבה, הוא על ידי התורה,

איני יודע כיצד לאהוב את המקום, תלמוד לומר 'והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על 

לבבך', שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם, כלומר שע"י ההתבוננות שיראה האדם 

להשים כל מגמתו וכל מחשבתו אחר אהבת השם יתברך ויעריך בלבו כי כל מה שיש בעולם 

נים וכבוד הכל הוא כאין כנגד אהבתו יתברך, וייגע תמיד בבקשת חכמת התורה למען מעושר וב

 ישיג ידיעה בה'.

והקובע את מחשבתו בעניינים הגשמיים ובהבלי העולם שלא לשם שמיים, רק להתענג ולהשיג 

כבוד, ביטל עשה זו  ועונשו גדול...שלא נתור אחר מחשבות הלב וראיית העיניים, שנאמר 'ולא 

ואמרו חכמים, 'אחרי לבבכם' זו אפיקורסות 'ואחרי עינכם' זו זנות, ובכלל  ',רו אחרי לבבכם וגותתו

אפיקורסות הוא כל מחשבות זרות שהם היפך דעת התורה, ובכלל זנות הוא מי שהוא רודף אחר 

שלא יעשה אותם כדי שיעמוד בריא  כלומר, תאוות העולם מבלי שיכוון בהם כלל לכוונה טובה,

 עש"ה. עכ"ל. השתדל בעבודת בוראו, רק כוונתו  תמיד להרבות תענוגים גדולים לנפשו".ויוכל ל

 ובפירוש המלבי"ם ז"ל למשלי )ח,יג( כותב:

ועשו להם  "..האדם בנערותו ימשלו בלבו ציורים הרעים ונעשו אזרחיים בנפשו )היינו דעות רעות(,

חות השכל והבינה ידבר פי תהפוכות ילכו כל מחשבותיו ופעולותיו, וגם כו םסלולה, עליהשם דרך 

 ר"ל יחוקקו להם חוקים כפי ציורי התאווה המושלים בנפשו שהם הפך מן החכמה..".

 בו 'ציורים רעים מנערותו',  נמצא, שאדם שאינו עושה עבודה שלמה ויסודית על טהרת מחשבותיו,

עשה של 'ואהבת' כנ"ל,  שהם 'הפך מן החכמה' שהם הגדרתה של אפיקורסות וזנות,וביטול מצות

 היינו הינו מנותק מה' ומהחיים ומעצמו.

כל זמן שהמצווה הראשונה הזו לא נעשית,האדם לא ירגיש את סוד הנועם העליון ולא יזכה 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למה לתת שמות?

 

ם כָּל ַעל ְמלֹוְך עֹולָּ ְכבֹוֶדָך כֻּּלֹו הָּ א, בִּ נָּשֵׂ ָאֶרץ כָּל ַעל ְוהִּ ֶרָך הָּ יקָּ ֵבי כָּל ַעל ֻעֶזָך ְגאֹון ַבֲהַדר ְוהֹוַפע, בִּ  יֹושְׁ

עּול כָּל ְויֵַׂדע, ַאְרֶצָך ֵתֵבל י, פָּ ה כִּ ין, ְפַעְלתֹו ַאתָּ י, יְׁצּור כָּל ְויָּבִּ ה כִּ  ...ְרתֹוְיצַ  ַאתָּ

אּוָך ירָּ ים כָּל ְויִּ ְשַתֲחוּו, ַהַמֲעשִׂ ֶניָך ְויִּ ים כָּל ְלפָּ רּואִׂ שּו, ַהבְׁ ם ְויֵׂעָּ ה כֻּּלָּ ת ֲאֻגדָּ ב ְרצֹוְנָך ַלֲעשֹות, ֶאחָּ בָּ  ְבלֵׂ

ם לֵׂ  .שָּ

כשנתבונן בתפילות אלו המיוחדות לראש השנה, נראה כמה הבקשות בראש השנה הן כלליות, 

  ומכוונות למקום של איחוד ואחדות הבריאה. כוללות את כל הנבראים

האם אני מבין את הצורך בכל הברואים? האם עולם פחות מגוון היה מזיק במשהו למטרה לשמה 

 האם אני באמת מחובר לכל הבריאה? הוא נועד?

בראש השנה אנחנו מקבלים על עצמנו את התובנה שאם ה' ברא בריאה כל כך מורכבת, כנראה 

 פרטיה. כנראה שאם היה חסר פרט אחד, העולם היה מושלם פחות.שיש ייעוד לכל 

ן יםֱאֹלקִּ  ה' ַויִֶּצרלאחר בריאת האדם נאמר: אך בידיעה לבד לא די,  ה מִּ מָּ ֲאדָּ ל הָּ ֶדה ַחַית כָּ ת ַהשָּ ל ְואֵׂ  כָּ

ַמיִּם עֹוף א ,ַהשָּ ם ֶאל ַויָּבֵׂ ָאדָּ ְראֹות הָּ א ַמה לִּ ְקרָּ א ֲאֶשר ְוֹכל ,לֹו יִּ ְקרָּ ם לֹו יִּ ָאדָּ  .ְשמֹו הּוא - ַחיָּה ֶנֶפש הָּ

 מה משמעות הביטוי "לראות מה יקרא לו"?

ומשמעות תפקיד האדם אינו חלק נפרד בבריאה, מטרת האדם היא לאחד את הבריאה, לתת "שמות" 

ולהביא את הבריאה כולה למקום גבוהה יותר. לפני בריאת  , לחבר את הנבראים אליולכל הברואים

י יםֱאֹלקִּ  ַוַיְראשוב ושוב נאמר "האדם העולם הוא טוב,  ". האדם מגיע עם תפקיד לחבר ולהעצים טֹוב כִּ

ה ֲאֶשר כָּל ֶאת יםֱאֹלקִּ  ַוַיְראאת הטוב הזה, לאחר בריאת האדם נאמר " שָּ נֵׂה עָּ ֹאד טֹוב ְוהִּ  ".מְׁ

ר ם ַיַחד ַהֹיצֵׂ בָּ ין לִּ בִּ ל ֶאל ַהמֵׂ יֶהם כָּ אדם יכול לעבוד את בוראו כפרט, במקרה זה הוא כשהוא , ַמֲעשֵׂ

מתרומם, הוא מרומם את עצמו. אך אם הוא זוכר את כל היקום ומבין את תפקידו בתוך העולם, 

 כשהוא מתעלה, הוא מעלה עמו את כל הבריאה.

נו לוקחים "סימנים". נכון שבכל היום הזה אנחנו ובראש השנה אנחנו עושים עוד דבר חשוב, אנח

נמנעים מלבקש על גשמיות, היום הזה על פי תורת הסוד אינו מיועד לחומר ולבקשות הנוגעות אליו. 

אבל כשאנחנו מבינים שהכל סימנים, כשאנחנו מוכנים לשמוע את הרמזים שהעולם מרמז לנו, 

לא כמלמד אותנו אודותיו ואודות תפקידנו לראות את העולם ממבט אחר, לא כשולט במציאות א

 כאן. אז כל אותם סימנים גשמיים חשובים לנו כל כך, אז אני מבין לשם מה בכלל נברא העולם.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צינא קדישבו –הניצב  הענו

 

 בוצינאלפני בורא עולם ביום הדין הוא ראש השנה. ונר בתרגום הוא  נצביםהנה אנו קרבים להיות 

"אין עמידה אלא תפילה )ברכות ו("  שראל, ורבי נחמן מברסלב כותבירץ אלפני  נצבוובה הצרוף 
. ראש השנה הוא מעמד שבו תעמודנה נשמותינו בתפילות לגורלן לטוב )לקוטי מוהר"ן, חלק א, מד(

. וזה יקרה לאחר שנקרא בע"ה בשבת את הפסוקים "נר ה' נשמת אדם")משלי כ,כז( ולמוטב, כי

ְפנֵׂ שבפרשת נצבים:  ים ַהיֹום ֻכְלֶכם, לִּ בִּ יֶכם, "ַאֶתם נִּצָּ ְקנֵׂיֶכם ְוֹשְטרֵׂ יֶכם, זִּ ְבטֵׂ יֶכם שִּ אשֵׂ יֶכם רָּ י ה' ֱאֹלהֵׂ
ל אֵׂ ְשרָּ יש יִּ ְמָך .ֹכל אִּ ת עִּ תֹו ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹכרֵׂ ית ה' ֱאֹלֶהיָך ּוְבָאלָּ ְברִּ ְבְרָך, בִּ יֶמיָך. ְלעָּ ב מֵׂ ..ַעד ֹשאֵׂ

ם, ְוהּוא יִּהְ  ים ֹאְתָך ַהיֹום לֹו ְלעָּ קִּ ְשַבע ַלֲאֹבֶתיָך, ַהיֹום...ְלַמַען הָּ ְך ְוַכֲאֶשר נִּ ֶבר לָּ ים ַכֲאֶשר, דִּ אֹלהִּ ֶיה ְלָך לֵׂ
ק ּוְלַיֲעֹקב ם ְליְִּצחָּ הָּ . משה רבינו מעביר את בני ישראל לדורותיהם לכרות ברית יב(-)דברים כט,ט"ְלַאְברָּ

ן תלמידו עם ה' שכן מלך מלכי המלכים צריך להקים לו עם אשר לא יחליפו בעם אחר. כותב רבי נת

"קבץ משה את כל המדרגות שבישראל קודם מותו והזהיר אותם שכלם צריכין של רבי נחמן מברסלב, 
לקיים את כל דברי התורה הזאת...להורות שלכלם נמסרה, לכל המדרגות שבכל הדורות עד הסוף, 

לכל  כי כלם יצליחו לנצח על ידי התורה יהיה מי שיהיה מאיזה מדרגה שהוא כי דרך התורה מגן
 .החוסים בו")לקוטי הלכות שלוח הקן ד,יג(

ֶכם ַהיֹום, ֶאתומעיד משה רבינו מה על בנ"י ועלינו לקיים בפסוקים החותמים את הפרשה:  י בָּ ֹדתִּ -"ַהעִּ
ַמיִּם ְוֶאת ים לְ -ַהשָּ , ַבַחיִּ ַחְרתָּ ה ּובָּ לָּ ה ְוַהְקלָּ כָּ ֶניָך, ַהְברָּ י ְלפָּ ֶות נַָּתתִּ ים ְוַהמָּ ָאֶרץ ַהַחיִּ ה הָּ ְחֶיה, ַאתָּ ַמַען תִּ

ֶשֶבת ַעל ְוַזְרֶעָך י הּוא ַחֶייָך, ְוֹאֶרְך יֶָּמיָך לָּ ה בֹו כִּ ְבקָּ ְשֹמַע ְבֹקלֹו ּוְלדָּ ה ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך, לִּ ה ֲאֶשר -ְלַאֲהבָּ מָּ ֲאדָּ הָּ
ֶהם")דברים ל,יט ת לָּ תֵׂ ק ּוְלַיֲעֹקב, לָּ ם ְליְִּצחָּ הָּ ְשַבע ה' ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְברָּ ר יש ברירה בין חיים כ( כלומ-נִּ

והברכה למוות והקללה אבל הציווי הוא לבחור בחיים כי ה' הוא מקור החיים, לכן יש לאהוב את מי 

שיכול להאריך את החיים ואת מי שמקיים את כל הבריאה בכל רגע ורגע. כך היו אבותינו אשר שמעו 

 לו בנ"י בהר סיני.בקול ה' ודבקו בו אפילו, עוד לפני שקבלו את עשרת הדברות כמו שקב

נּו ּוְזכר"גם משה רבינו ניצב לקבל את שלוש עשרה מדות הרחמים של ה', כמו שכתוב בסליחות:   לָּ
ית ַהיום ה ְשלש ְברִּ נָּולֶ  ֶשהוַדְעתָּ  ְכמו. ֶעְשרֵׂ ֶקֶדם עָּ נָּןבֶ ' ה ַויֵֶׂרד ֶשכָּתּוב ְכמו. מִּ ב עָּ ְתַיצֵׂ מו ַויִּ ם עִּ א שָּ ְקרָּ  ַויִּ
ם נָּיו ַעל' ה : ַוַיֲעבר'ה ְבשֵׂ א: פָּ ְקרָּ ל' ה' ה ַויִּ ר ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב ַאַפיִּם ֶאֶרְך ְוַחנּון ַרחּום אֵׂ ים ֶחֶסד נצֵׂ פִּ ֲאלָּ  לָּ
א ון נשֵׂ ֶפַשע עָּ ָאה וָּ ה ְוַחטָּ ַלְחתָּ  ְוַנקֵׂ נּו ַלֲעונֵׂנּו ְוסָּ אתֵׂ נּו" ּוְלַחטָּ . כאשר משה רבינו, הענו מכל אדם, ּוְנַחְלתָּ

. ענןהכלולה בתוך התיבה  ענוניצב היה להתפלל כל כולו היה כלול בה' וזה נרמז בתמונת התיבה 

אשר מתמשכת מהאות , ןבמילה ענ נוןבאות  הוא ביניהםההבדל אם נתבונן בתיבות אלו, נמצא כי 

, מה שמלמד כי אם הענן מלמד על גילוי הבורא אזי ה' חודרת לעומק משור הכתב, הושבמילה ענ וו

 הוא שפל בענוותנותו יותר מכל נברא. 

ה' הודיע למשה רבינו את גדולת יג' מידות הרחמים שלו. ובזכות משה רבינו, הוא שנתן לנו את 

י האפשרות לפנות במדויק אל רחמי ה' ולבקש ממנו: זכור כי עפר אנחנו מחל לנו על עוונותינו, בכד

 , אמן כן יהי רצון."ומודה ועוזב ירוחם")משלי כח,יג(שנזכה לשוב אליך בתשובה שלמה 
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