סה
אמר ּב ַֹﬠז ֶאל רוּתֲ ,הלֹא ָׁש ַמ ַﬠ ְּת ִּב ִּתיַ ,אל ֵּתלְ ִכי לִ לְ קֹט ְּב ָׂש ֶדה
וַ ּ ֹי ֶ
ש ֶדה ֲא ֶׁשר יִ ְקצֹרוּן,
ַא ֵחר ,וְ גַ ם לֹא ַת ֲﬠב ּו ִרי ִמ ֶּזה וְ כ ּו'ֵ .ﬠינַ יִ ְך ַּב ּ ָ ׂ
יתי ֶאת ַה ְּנ ָﬠ ִרים לְ ִבלְ ִּתי נָ גְ ֵﬠ ְך .וְ ָצ ִמת,
יהןֲ ,הלוֹ א ִצ ִּו ִ
וְ ָהלַ ְכ ְּת ַא ֲח ֵר ֶ
וְ ָהלַ ְכ ְּת ֶאל ַה ֵּכלִ ים וְ ָׁש ִתיתֵ ,מ ֲא ֶׁשר יִ ְׁש ֲאבוּן ַה ְּנ ָﬠ ִרים:
אב

א ַ ּדע,
]א[

ש ִבים יָ ִפים וְ נָ ִאים ְמ ֹאד.
ש ֶדה ,וְ ׁ ָשם ְ ּג ֵדלִ ים ִאילָ נוֹ ת וַ ֲﬠ ָ ׂ
ִּכי יֵ ׁש ָ ׂ

ג

1

תורה סה – "ויאמר בעז אל רות" .רבי נחמן אמר תורה זו בחודש סיון תקס"ו .לאחר
שכתב ר' נתן את נוסח התורה ,הוא הציגה לרבנו לאישור .הנושאים העיקריים בתורה זו
הם :תיקון הנשמות )סעיף א(; אחדות מילות התפילה )סעיף ב(; טעם הייסורים )סעיף ג(;
היכולת להביט אל התכלית שמעבר לעולם-הזה )סעיפים ג–ד(; ביטול ,הפיכת העצמי לאין
ואפס )סעיף ד(; חידושי תורה )סעיף ד(; שמחה וביטול הייסורים )סעיף ה(; גן-עדן )סעיף ח(.
ר' נתן מספר )חיי-מוהר"ן צד(" :פעם אחת אמר :כל תורה יש לה מעשה .והתחיל לספר
המעשה של התורה 'ויאמר בעז אל רות' בלקוטי א' סימן ס"ה שהגיד בעת ההיא .וסיפר:
עזות היה לו בת ,ושלחה אל המים לשאוב אל הכד וכו' .ולא רצה לספר יותר מחמת שכבר
הגיד התורה" )ביאור אפשרי למעשה זה מובא בהערה קיב( .מומלץ ללומד לעיין בהוספה שבסוף
ההערות לתורה זו .הסקירה ההיסטורית המובאת שם מספקת הקשר ורקע החיוניים להבנת
המושגים הנידונים בתורה זו.

ֹאמר בֹּעַ ז ֶאל רוּתֲ ,הא ָשׁ ַמעַ ְתּ בִּ ִתּיַ ,אל ֵתּלְ כִ י לִ לְ קֹט בְּ ָשׂ ֶדה ַא ֵחר ,וְ גַ ם א
וַ יּ ֶ
ַת ֲע ִ
יהןֲ ,הלוֹא ִצוִּ ִיתי
בוּרי ִמזֶּ ה וְ כוּ' .עֵ ינַ יִ ַ בּ ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר יִ ְקצֹרוּן ,וְ ָהלַ כְ ְתּ ַא ֲח ֵר ֶ
ֶאת ַהנְּ עָ ִרים לְ בִ לְ ִתּי נָ גְ עֵ  .וְ ָצ ִמת ,וְ ָהלַ כְ ְתּ ֶאל ַהכֵּ לִ ים וְ ָשׁ ִתיתֵ ,מ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ֲאבוּן
ַהנְּ עָ ִרים )רות ב ט(:
]ב[

א
]ג[

התורה מצווה את מי שעובד את אדמתו לא לקצור בקצה השדה ,ולא לאסוף את
השיבולים שנפלו או שנשכחו בשעת הקצירה .יש להניח שאריות אלה עבור העני והגר
)ויקרא יט ט ,כג כב( .לכן ,כששבו רות ונעמי מארץ מואב חסרות כול ,שלחה נעמי את כלתה
הצדיקה לשדותיו של שאר בשרה ,בעז ,שם יכלה רות ללקט את שאריות היבול .בעז
הבחין באישה לא מוכרת זו המלקטת בשדותיו ,ומיד התפעל מצניעותה ומחריצותה.
בפסוקים המצוטטים כאן ,בעז מעודד את רות לא ללכת לשדות אחרים ,אלא להמשיך
ללקוט בשדותיו .בסעיף ז ילמד רבנו כיצד הרעיונות שיובאו להלן רמוזים בפסוקים אלה.

ַדּע ,כִּ י יֵ שׁ ָשׂ ֶדה ,וְ ָשׁם גְּ ֵדלִ ים ִאילָ נוֹת וַ ֲע ָשׂ ִבים יָ פִ ים וְ נָ ִאים ְמאֹד.
ה"שדה" האמור כאן הוא משל .משל לשכינה הקדושה ,האלוקות השוכנת בתוכנו .על-פי
הקבלה ,השכינה מקבילה לספירת המלכות ,ומכונה גם 'הארץ' .מקורו של דימוי זה של

תקכא

תורה סה סעיף א

ש ֶדה וְ גִ ּדוּלָ יו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַס ּ ֵפרַ ,א ׁ ְש ֵרי ַﬠיִ ן ָר ֲא ָתה זֹאת.
וְ ג ֶֹדל יְ ַקר יְ ִפי ַה ּ ָ ׂ
ש ִביםֵ ,הם ְּב ִחינַ ת נְ ׁ ָשמוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ַה ְ ּג ֵדלִ ים ׁ ָשם.
וְ ִאילָ נוֹ ת וַ ֲﬠ ָ ׂ
ד

ש ֶדה,
וְ יֵ ׁש ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה נְ ׁ ָשמוֹ ת ֲﬠ ֻר ּמוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם נָ ִעים וְ נָ ִדים ִמחוּץ לַ ּ ָ ׂ
ה

1

עצים ועשבים בספר תיקוני-זוהר ,המתאר את השכינה כשדה שבו צומחות נשמות.
ה"עצים" בשדה זה הם נשמות הצדיקים ,ואילו הצמחים והעשבים הם נשמות תלמידי-
החכמים .הן העצים והן שאר הצמחים ניזונים מן השפע של השכינה .שפע זה זורם מן
החכמה והבינה אל שש הספירות שמהן מורכב פרצוף זעיר-אנפין ,שהספירה התחתונה בו,
יסוד ,משפיעה את השפע הלאה אל ספירת המלכות )ראה נספח :אילן הספירות( .הזוהר מלמד
שהשכינה ,המלכות ,מקבילה גם לתורה שבעל-פה .לכן הנשמות הצומחות בשדה זה הן
נשמות תלמידי-חכמים ,כיוון שהם אלה שניזונים מן התורה שבעל-פה )תיקוני-זוהר תיקון יד
דף ל ,א( .אפשר להרחיב ולכלול בכך גם את הפחות מלומדים ,השומרים את ההלכה –
דהיינו ,את התורה שבעל-פה – ובכך נעשים ראויים להיכלל בעשבים ובצמחים הגדלים
בשדה הזה ,וניזונים מן השכינה ,התורה שבעל-פה.

וְ ג ֶֹדל יְ ַקר יְ פִ י ַה ָשּׂ ֶדה וְ גִ דּוּלָ יו ִאי ֶאפְ ָשׁר לְ ַספֵּ רַ ,א ְשׁ ֵרי עַ יִ ן ָר ֲא ָתה זֹאת .וְ ִאילָ נוֹת
וַ ֲע ָשׂ ִביםֵ ,הם בְּ ִחינַ ת נְ ָשׁמוֹת ְקדוֹשׁוֹת ַהגְּ ֵדלִ ים ָשׁם.
]ד[

רבי נחמן יסביר בהמשך שמקור יופיו הנשגב של השדה הוא הנשמה ה"עושה פֵּ רות" –
דהיינו ,שומרת תורה ומצוות .האדם עוצם את עיניו בפני פיתויי עולם-הזה והנשמה זוכה
אז לדבר דיבורים מתוקנים )ראה סעיף ב( .במקום אחר ,רבי נחמן מדבר על ההתפארות
והשמחה שיש לה' מכל נשמה של יהודי .התפארות זו היא הטעם שלשמו ברא ה' את
העולם )ראה ליקוטי-מוהר"ן ח"א יז :א( .כאן הוא מוסיף ששדה עליון זה הוא כה נשגב ,ויופיו
ויפי פֵּ רותיו כה יקרים ,עד ש"אי אפשר לספר" .זאת משום שהעולם הגשמי שאנו חיים בו
הוא עולם של פיצול ושניוּת ,ואין לנו היכולת לתאר עולם שבו הכול אחדותי .כמבואר
להלן בתורה ,רק מי שזכה אל התכלית ,אל אחדות ה' ,יכול להשיג מראה שכזה .לכן רבנו
מוסיף "אשרי עין ראתה זאת" – העין האחת הרואה את האחדות שבכל הדברים.

וְ יֵ שׁ כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה נְ ָשׁמוֹת ֲע ֻרמּוֹת,
]ה[

בעולם-הזה ,גופו של אדם הוא לבוש המכסה ומעלים את נשמתו .לאחר שהגוף מת,
התורה והמצוות שאדם קיים במהלך חייו נעשים מלבושיו בעולם-הבא .התואר "נשמות
ערומות" מתייחס לאלו שנשמתם חסרה מלבוש רוחני זה .ייתכן שלא עשו כל מעשה טוב
במהלך חייהם ולכן אין להם כל לבוש להתכסות בו ,או שלאחר שעשו את מעשיהם
הטובים התחרטו עליהם וכך איבדו את מלבושם הרוחני )ראה קידושין מ ,ב( .מלבושים
רוחניים אלה נצרכים כדי להצל על הנשמה מפני אור אין-סוף שיתגלה בעולם-הבא .כיוון
שאפילו שם ,העוצמה של האור האלוקי רבה ונוראה מדי עבור נשמת האדם .כדי ליהנות
מהאור ולטבול בו ,הנשמה זקוקה להגנה שמספקים המלבושים הרוחניים.

תקכב

ליקוטי מוהר"ן חלק א

ו ַּמ ְמ ִּתינִ ים ו ְּמ ַצ ּ ִפים ַﬠל ִּת ּקוּןֶ ׁ ,ש ּיו ְּכל ּו לָ ׁשוּב וְ לִ ְכנֹס ֶאל ְמקוֹ ָמם .וְ גַ ם
ו

1
אף-על-פי שהנושא העיקרי של התורה שלנו הוא הדרך שבה הצדיק הגדול מתקן את
נשמות החיים ומשיבן אל השדה ,צדיק מיוחד זה מתקן בהחלט גם את נשמות המתים.
כפי שאמר פעם רבי נחמן )שיחות-הר"ן כג(" :הרחמנות של העולם הזה – הכול רואין,
ובשביל זה הכול רודפין אחר העולם הזה .כי רואין כשהאדם רעב וצמא וכיוצא קשה לו
מאוד ,ויש רחמנות גדול עליו .וכן מי שהולך ערום ויחף יש רחמנות גדול עליו .אבל מי
שיש לו עיניים ורואה גודל הרחמנות שיש על הנשמות שבעולם הבא ,כי שם בעולם הבא
נמצאים בני אדם שהולכים ערומים ממש ,ואי אפשר לרחם עליהם כלל .כי בעולם הזה
כשהאדם ערום בלא מלבוש ,אזי אפשר לקבץ נדבות עבורו ולעשות לו קאפטין ]=מעיל[.
אבל בעולם הבא מי שהולך ערום אי אפשר לרחם עליו כלל .כי שם אין מועיל שום
רחמנות ,כי איזה מלבוש הוא צריך? הלא הוא רק מלבוש של תורה ומצוות ,ולזה אין
מועיל שם רחמנות .אבל מי שזוכה להתקרב לצדיק אמיתי הוא יכול לרוץ להצדיק ולקח
אצלו איזה מלבוש להתלבש עצמו" ,רבנו חתם דבריו "אשרי מי שזוכה לאכול כמה פרקים
משניות ,ולשתות אחר כך איזה קפיטליך תהלים ,ולהתלבש באיזה מצוות".
סוג נוסף של "נשמות ערומות" קשור לפגם הברית .האר"י הקדוש מסביר שאין עוד חטא
המחולל קליפות רבות כל-כך כמו חטא השחתת הזרע )פרי עץ-חיים ,שער קריאת שמע שעל
המיטה ה עמ' שכה( .כשאדם מוציאו לבטלה ,הוא "מוליד" נשמות הנכנסות לעולם כשהן
"ערומות" ,ללא גוף .נשמות אלו ראויות לרחמים הרבים ביותר .הסיכוי שהן יזכו לתיקון
נמוך אפילו מזה של הנשמות החסרות מלבושים רוחניים .הדבר קשור לסוד גלגול
הנשמות )ראה בהערה הבאה( .הגמרא מלמדת שכשפרש אדם מחוה לאחר שאכלו מעץ
הדעת-טוב-ורע ,הוא ראה קרי במשך  130שנה .מטיפות אלו נולדו שדים ורוחות מזיקות
)עירובין יח ,ב( ,שחז"ל מתארים כנשמות ללא גוף ,שלמעשה נולדות מכל מקרה לילה )זוהר
ח"א מז ,ב–מח ,א; ראה גם ליקוטי-מוהר"ן ח"א נד :ו הערות קלב–קלג( .עבורו גילה רבי נחמן את
ה'תיקון הכללי' שלו – אמירת עשרה פרקי תהלים לשם תיקון קרי )ראה ליקוטי-מוהר"ן ח"א
רה והערה א(.

וּמ ַצפִּ ים עַ ל ִתּקּוּןֶ ,שׁיּוּכְ לוּ לָ שׁוּב וְ לִ כְ נֹס
וּמ ְמ ִתּינִ ים ְ
ֶשׁ ֵהם נָ עִ ים וְ נָ ִדים ִמחוּץ לַ ָשּׂ ֶדהַ ,
קוֹמם.
ֶאל ְמ ָ
]ו[

לאחר שנשמות אלה הפרידו עצמן ממקורן – השדה ,השכינה ,התורה שבעל-פה – הן
נודדות במרחבים הריקניים שמחוץ לשדה ומצפות לתיקונן.
מובא בקבלה שמי שמת בלי לעשות תשובה על חטאיו צריך לשוב לעולם-הזה בגלגול,
כדי לתקן את מעשיו הרעים .אף-על-פי שישנן בבריאה מדרגות אין-ספור שאפשר
להתגלגל בהן ,כולן שייכות לאחת מארבע רמות :דומם ,צומח ,חי ומדבר )כלומר בן
אנוש; ראה להלן ,הערה לג( .טיבו של החטא וחומרתו הם הקובעים לאיזו רמה תתגלגל
הנשמה .נשמתו של אדם שצריך לתקן חטא חמור מאוד עשויה להישלח חזרה לעולם-הזה
בתוך אחד מן הנבראים הדוממים שבו )למשל מים או סלע( .אחר ,שחטאו פחות חמור,
יתגלגל באחת מצורות הצומח )למשל זרעים או פֵּ רות( ,או בבעל-חיים )כשר או לא-כשר,

תקכג

תורה סה סעיף א

ֲא ִפלּ ּו נְ ׁ ָש ָמה ְ ּגדוֹ לָ הֶ ׁ ,ש ָּב ּה ְּתלוּיִ ים ַּכ ָּמה נְ ׁ ָשמוֹ ת ,לִ ְפ ָﬠ ִמים ְּכ ׁ ֶש ִהיא
ז

1

מבוית או פראי( .הנשמות בנות המזל יחזרו לעולם-הזה כבני-אדם .תיקון הנשמה מצריך
שהיא תעלה מצורת החיים הנמוכה יותר שבה התגלגלה ותגיע למדרגת התיקון הנחוצה
לה .עונש זה עשוי להימשך תקופה קצרה ,או לארוך עשרות שנים ,מאות ואפילו אלפים.
בסופו של דבר ,כל נשמה מוכרחה להגיע למדרגת אדם ,שם נשלם תיקונה .האר"י דן
בעניינים אלה באריכות בשער-הגלגולים )ראה פרק כב שם ,עמ' ס–סג; ראה גם ליקוטי-מוהר"ן ח"א
לא :ח ולא :טו(.
חשוב להעיר שלמרות שגלגול נשמות הוא האמצעי להשגת תיקון ,לא תמיד הדבר
מתרחש מיד .לפעמים חזרתה של הנשמה לעולם-הזה מתעכבת; מאות שנים עשויות
לחלוף קודם שהתהליך יחל .זו הסיבה לכך שחלק מהנשמות הערומות נעות ונדות מחוץ
לשדה .הן ממתינות לתיקון .כאן יש יתרון לנשמה שהייתה בעלת גוף קודם לכן .אף-על-פי
שלא השיגה את תכליתה ,ולכן מוכרחה לחזור בגלגול ,היה לה בעבר גוף שבאמצעותו
יכלה לעבוד את ה' .לכן הרבה יותר קל לנשמה זו לשוב לעולם-הזה בלבוש גשמי .אפילו
אם היא מתגלגלת בדומם ,ה"גוף" הדומם של הנשמה מאפשר לה להתחיל את התהליך
של עלייה אל מדרגת מדבר )ראה גם ליקוטי-תפילות( .אך עבור הנשמות חסרות הגוף שנוצרו
מהוצאת זרע לבטלה אין הדבר כן .סיכוייהן להתגלגל בעולם הגשמי ולהתחיל את תהליך
התיקון נמוכים לאין שיעור ,מפני שמעולם לא היה להן גוף.
זו הסיבה לכך שנשמות אלו ראויות לרחמנות הגדולה ביותר .נשמה שנולדה אי-פעם
בעולם-הזה בתוך גוף ,אפילו אם מעולם לא קיימה מצווה ,או שהיא מתחרטת על כך ולכן
היא ערומה ,חוזרת בכל זאת בגלגול ואפשרות התיקון מוענקת לה .אך הנשמות הערומות
שנוצרו מפגם הברית – שקיומן העגום אינו תוצאת מעשיהן הרעים אלא תולדת תאוותו
של אדם אחר – נראה לכאורה שגורלן נגזר שלא לזכות לתיקון לעולם .אולם ,דברי רבי
נחמן הנצחיים ביחס לייאוש וחוסר תקווה חלים גם כאן .רבנו אמר )ליקוטי-מוהר"ן ח"ב עח(:
"אין שום ייאוש בעולם כלל! ואיך שהוא ,אפילו אם נפל למקום שנפל ,רחמנא ליצלן,
מאחר שמחזק עצמו במה שהוא ,עדיין יש לו תקווה לשוב ולחזור אליו יתברך" )וראה
שיחות-הר"ן ג( .אולי ייאלצו נשמות אלו להמתין זמן רב ,אבל אפילו הן יזכו לתיקון )ראה
הערה קכח ,שם מובאים דברי ר' נתן כיצד אפשר ליצור "גוף" עבור נשמות אלה על-ידי חידושי תורה( .כאן
טמון ערכו הנפלא של התיקון הכללי של רבנו .על-ידי אמירת עשרה פרקי תהלים אפשר
לפעול תיקון עבור חטא פגם הברית )ראה גם בהוספה לתורה זו(.

וְ גַ ם ֲאפִ לּוּ נְ ָשׁ ָמה גְּ דוֹלָ הֶ ,שׁ ָבּהּ ְתּלוּיִ ים כַּ ָמּה נְ ָשׁמוֹת,
]ז[

האר"י הקדוש מלמד שנשמתו של הצדיק משולה לגזע של עץ גדול ,שענפיו ,זלזליו
ופֵּ רותיו הרבים הם נשמות תלמידיו של הצדיק )ראה שער-הגלגולים לא עמ' פג–פח( .זו הסיבה
לכך שנשמות מסוימות נמשכות לצדיק זה ונשמות אחרות נמשכות לצדיק אחר ,שכן כל
נשמה צומחת מ"עץ" אחר .בהקשר שלנו ,העצים הם הנשמות הגדולות ביותר ,של
הצדיקים ,והנשמות הקטנות יותר תלויות בהם לקיומן .לעתים נשמתו של צדיק שכזה
יוצאת מן השדה כדי לסייע לאחת מן הנשמות התלויות בו ,כמתואר בהערה הבאה.

ליקוטי מוהר"ן חלק א

תקכד

יוֹ ֵצאת לַ חוּץָ ,ק ׁ ֶשה לָ ּה לַ ֲחזֹר לְ ׁ ָשם.

ח

ש ֶדהֶ ׁ ,ש ּיו ַּכל לְ ִה ְת ַﬠ ֵּסק ְּבצ ֶֹר ְך
וְ ֵהם ֻּכ ָּלם ְמ ַב ְּק ׁ ִשים ו ְּמ ַצ ּ ִפים ַﬠל ַּב ַﬠל ַה ּ ָ ׂ
יתה ׁ ֶשל ֶא ָחד ,אוֹ ַﬠל־יְ ֵדי
ִּת ּקוּנָ ם .וְ יֵ ׁש נְ ׁ ָש ָמהֶ ׁ ,ש ִּת ּקוּנָ ּה ַﬠל־יְ ֵדי ִמ ָ
י

ט

1
יוֹצאת לַ חוּץָ ,ק ֶשׁה לָ הּ לַ ֲחזֹר לְ ָשׁם.
לִ פְ עָ ִמים כְּ ֶשׁ ִהיא ֵ
]ח[ רבי נחמן מטשעהרין )בעל הפרפראות-לחכמה( מצטט בספרו יקרא דשבתא )סה עמ' קיב(

את דברי האר"י שקודם כניסת שבת ,משה רבנו וגדולי הצדיקים יורדים אל תחום
הסיטרא-אחרא כדי להציל משם נשמות רבות ככל האפשר )שער-הכוונות עניין מזמור שיר ליום
השבת עמ' מט( .מן התורה שלנו אנו למדים שנשמות אלה אינן מסוגלות לעלות בכוחות
עצמן; הן מצויות מחוץ לשדה ואינן יכולות להיכנס .לכן משה וגדולי הצדיקים יורדים
ממדרגתם כדי לעזור לחוטאים שמחוץ לשדה לשוב .אולם ,כפי שרבי נחמן מלמד במקום
אחר ,מי שיורד לתחום הסיטרא-אחרא כדי לסייע לאחרים לשוב אל ה' )דהיינו ,להיכנס
אל השדה( צריך להיות זהיר מאוד ,ולא ,הרע שברשעים ידבק בו וימשוך אותו מטה אל
הקליפות )תורה נט :א(.

וּמ ַצפִּ ים עַ ל בַּ עַ ל ַה ָשּׂ ֶדהֶ ,שׁיּוּכַ ל לְ ִה ְתעַ ֵסּק בְּ צ ֶֹרִ תּקּוּנָ ם.
וְ ֵהם כֻּ לָּ ם ְמבַ ְקּ ִשׁים ְ
]ט[

הכוונה לנשמות אשר יצאו מן השדה בגלל חטאיהן שלהן .כולן זקוקות לתיקון שרק
הצדיקים הגדולים ,אלו שהם בגדר 'בעל השדה' ,יכולים לפעול .רבי נחמן יסביר מיד כיצד
יכול אדם לזכות לתואר 'בעל השדה'.

וְ יֵ שׁ נְ ָשׁ ָמהֶ ,שׁ ִתּקּוּנָ הּ עַ ל-יְ ֵדי ִמ ָיתה ֶשׁל ֶא ָחד,
]י[

בכתב-היד" :כי יש נשמה שתיקונה…" .כשהעתיק רבי נחמן את מגוריו לאומן בשנת
תק"ע ,הוא דיבר על תיקוני נשמות ,וסיפר את המעשה הבא )חיי-מוהר"ן קצ(:

חוֹרה וְ עַ ְצבוּת
פַּ עַ ם ַא ַחת ָבּא ַה ַבּעַ ל ֵשׁם טוֹב זִ כְ רוֹנוֹ לִ ְב ָרכָ ה לְ ֵאיזֶ ה ָמקוֹם ,וְ ָהיָ ה ָשׁם ְבּ ָמ ָרה ְשׁ ָ
גָּ דוֹל ְמאֹד וְ ִהכִּ ירוּ בּוֹ ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ ָמ ָרה ְשׁ ָ
חוֹרהַ .אִ מי יִ ְפ ַתּח פִּ יו לִ ְשׁאֹל אוֹתוֹ עַ ל זֶ ה .וְ ָהיָ ה כָּ  יוֹם
וָ ֵח ִציַ .א ַחר כָּ ְ בּעֶ ֶרב ַשׁ ָבּת ַא ַחר ֲחצוֹת ִצוָּ ה ַה ַבּעַ ל ֵשׁם טוֹב זִ כְ רוֹנוֹ לִ ְב ָרכָ ה ֶשׁיְּ ַב ְקשׁוּ כָּ ל
ָה ְ
אוֹר ִחים ַרק
אוֹר ִחים ַהנִּ ְמ ָצ ִאים ָבּעִ יר לַ ֲה ִב ָיאם ֶא ְצלוֹ ֶשׁיֹּאכְ לוּ עִ מּוֹ ְבּ ַשׁ ָבּת .וְ א ָהיָ ה ָשׁם ַה ְר ֵבּה ְ
אוֹר ִחים הוֹלְ כֵ י ֶרגֶ ל וֶ ֱה ִביאוּם ֵאלָ יוַ .א ַחר כָּ ָ שׁ ְמעוּ ֶשׁ ָטּעַ ן עִ ָמּ ֶהם ַה ַבּעַ ל ֵשׁם טוֹב
ָמ ְצאוּ ְשׁנֵ י ְ
יטב ֶאת ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ֵאיָ היָ הַ .אַ תּ ְמ ִצית
זִ כְ רוֹנוֹ לִ ְב ָרכָ ה ,וְ ָא ַמר ַר ֵבּנוּ זִ כְ רוֹנוֹ לִ ְב ָרכָ ה ֶשׁ ֵאינוֹ זוֹכֵ ר ֵה ֵ
ש ֵמאוֹת ָשׁנִ ים ֶשׁא ָהיָ ה לָ ֶהם ֲעלִ יָּ ה ,וּכְ ֶשׁ ָבּא
ָהעִ נְ יָ ן ָהיָ ה ֶשׁ ְבּאוֹתוֹ ַה ָמּקוֹם ָהיוּ ָשׁם נְ ָשׁמוֹת ִמ ְשּׁ ׁ
ַה ַבּעַ ל ֵשׁם טוֹב זִ כְ רוֹנוֹ לִ ְב ָרכָ ה לְ ָשׁם נִ ְת ַק ְבּצוּ כֻּ לָּ ם ֵאלָ יו כִּ י ֵהם ְמ ַצפִּ ים ָתּ ִמיד עַ ל ִאישׁ כָּ זֶ ה ֶשׁיּוּכַ ל
וּמ ֲח ַמת זֶ ה ָהיְ ָתה לוֹ עַ ְצבוּת ,כִּ י ָהיָ ה כָּ ֵבד עָ לָ יו עִ נְ יָ ן זֶ ה ְמאֹד .וְ ָהעִ נְ יָ ן ָהיָ ה כִּ י ָהיָ ה ִבּלְ ִתּי
לְ ַת ְקּנָ םֵ ,
ֶאפְ ָשׁ ִרי לְ ַת ְקּנָ ם כִּ י ִאם עַ ל יְ ֵדי פְּ ִט ָירתוֹ ,וְ זֶ ה ָהיָ ה ָק ֶשׁה לוֹ ְמאֹד .עַ ל כֵּ ן ָהיָ ה ְבּעַ ְצבוּת וְ ִהזְ ִמין לוֹ
ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרֵ אלּוּ ַה ְשּׁנַ יִ ם ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה נִ צּוֹל ַה ַבּעַ ל ֵשׁם טוֹב זִ כְ רוֹנוֹ לִ ְב ָרכָ ה .וְ כִ ְמ ֻד ֶמּה ֶשׁלְּ ֵאלּוּ
ַה ְשּׁנַ יִ ם ַהנַּ "ל ִהגִּ יעַ לָ ֶהם ֶהזֵּ ק עַ ל יְ ֵדי זֶ ה.

ייתכן שאותם השניים היו קשורים לנשמות שהיו זקוקות לתיקון.

תורה סה סעיף א

ִמ ְצ ָוה וַ ֲﬠבוֹ ָדה ׁ ֶשל ֶא ָחד.

תקכה

יא

ש ֶדה,
ו ִּמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה לַ ֲחגֹר ָמ ְתנָ יו ,לְ ַה ְכנִ יס ַﬠ ְצמוֹ לִ ְהיוֹ ת הוּא ַה ַּב ַﬠל ַה ּ ָ ׂ
ָצ ִר ְ
יך לִ ְהיוֹ ת ִא ׁיש ָאמוּד וְ ַת ִּקיף ,וְ גִ ּבוֹ ר ַחיִ ל ,וְ ָח ָכם ,וְ ַצ ִ ּדיק ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד.
ִּכי ָצ ִר ְ
יך לִ ְהיוֹ ת ָא ָדם ָ ּגדוֹ ל ו ֻּמ ְפלָ ג ְּב ַמ ֲﬠלָ ה ְמאֹד .וְ יֵ ׁש ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ
יב

1
הדוגמה הידועה ביותר למיתה של צדיק כדי לפעול תיקון היא סיפורם של עשרת הרוגי
מלכות )המפורט בפיוט "אלה אזכרה" הנאמר ביום-הכיפורים ובתשעה באב( .מובא בקבלה
שכשנשמות צדיקים מסתלקות מן העולם ,הן פועלות שעשועים ואחדות גדולה בעליונים
)זוהר ח"א פב ,ב( .על-ידי אחדות זו ,הדינים נמתקים ,עוונות נמחלים ,והשפע חוזר להישפע
בעולם .במהלך ימי הכיבוש הרומאי בארץ-ישראל וחורבן בית שני ,נבחרו עשרה מגדולי
חכמי ישראל )ובהם רבי עקיבא ,רבן שמעון בן גמליאל ,רבי ישמעאל( לסבול עינויים
ולמות על קידוש השם בייסורים נוראים .מיתתם של צדיקים אלה פעלה בשמים כפרת
עוונות עבור ישראל .האר"י מבאר שעשרת הרוגי מלכות סבלו סבל נורא כל-כך מפני שהם
היו גלגולי נשמות עשרת אחי יוסף ,שמכרו אותו לעבדות )עץ-חיים לט :א עמ' רכה–רכז(.
הגמרא מלמדת שכאשר פיתתה אשת פוטיפר את יוסף ,הוא היה קרוב מאוד להיכנע
ליצרו .אף-על-פי שבסופו של דבר עמד בניסיון ,בכל זאת "יצאה שכבת זרעו מבין ציפורני
ידיו" )סוטה לו ,ב( .בסך הכול יצאו ממנו עשר טיפות ,והנשמות שנוצרו מהן התגלגלו
בעשרת הרוגי מלכות )שער-הגלגולים לד עמ' ק( .כפי שמבאר האר"י הקדוש ,מסירות נפש זו
למען אחרים ִאפשרה לצדיקים הגדולים הללו לפעול תיקון ולהעלות את הנשמות שאבדו
במלכודות הסיטרא-אחרא )שם לו; עץ-חיים שם( – דהיינו ,מחוץ לשדה) .להרחבה ביחס לעשרת
הרוגי מלכות ולהסבר כיצד מיתתם תיקנה את נשמות בני דורם ואפילו בני הדורות שאחריהם ,ראה ליקוטי-
מוהר"ן ח"א רס; ראה גם ליקוטי-מוהר"ן ח"א לא :טו הערה קסח(.

בוֹדה ֶשׁל ֶא ָחד.
אוֹ עַ ל-יְ ֵדי ִמ ְצוָ ה וַ ֲע ָ
]יא[

נשמות שנפלו לסיטרא-אחרא ונלכדו שם יכולות לפעמים לעלות על-ידי תפילה וייחודים
שהצדיק פועל ,או על-ידי מצוות שאדם מקיים )שער-הגלגולים יג עמ' מג–מד( .המקובלים
מבארים שהנשמות שמחוץ לשדה נענשות בכך שנגזר עליהן לנוע ולנוד ברחבי העולם.
אך קורה ונשמתו של רשע הנודדת ממקום למקום נקשרת בנשמתו של אדם צדיק .הדבר
קורה למשל כאשר אדם צדיק כועס ,וכך חושף עצמו להשפעה לא רצויה זו של נשמה
אחרת עליו .אם הצדיק עושה אז תשובה ,גם נשמת הרשע נהנית מכך .היא יכולה אפילו
לזכות לעלייה כזו שתשיב אותה אל השדה )ראה גם ליקוטי-מוהר"ן ח"א לא :ח הערה פב(.

רוֹצה לַ ֲחגֹר ָמ ְתנָ יו ,לְ ַהכְ נִ יס עַ ְצמוֹ לִ ְהיוֹת הוּא ַהבַּ עַ ל ַה ָשּׂ ֶדהָ ,צ ִרי לִ ְהיוֹת
וּמי ֶשׁ ֶ
ִ
ִאישׁ ָאמוּד וְ ַת ִקּיף ,וְ גִ בּוֹר ַחיִ ל ,וְ ָחכָ ם ,וְ ַצ ִדּיק גָּ דוֹל ְמאֹד .כִּ י ָצ ִרי לִ ְהיוֹת ָא ָדם גָּ דוֹל
וּמפְ לָ ג בְּ ַמ ֲעלָ ה ְמאֹד.
ֻ
]יב[

ראה לעיל ,הערה ג ,שהשדה מקביל למלכות ,השורש הכולל של הנשמות .האר"י מבאר:
כל הנשמות נכנסות אל המלכות בבחינת 'עיבור' )=הריון( ,ואז יוצאות מן המלכות

ליקוטי מוהר"ן חלק א

תקכו

יתתוֹ  .וַ ֲא ִפלּ ּו לָ זֶ ה ָצ ִר ְ
יך לִ ְהיוֹ ת ָ ּגדוֹ ל
יָ כוֹ ל לִ גְ מֹר ָה ִענְ יָ ן ִּכי ִאם ִעם ִמ ָ
ית ָתם לֹא יוֹ ִעיל ּוַ .רק
ְמאֹדִּ ,כי יֵ ׁש ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ְ ּגדוֹ לִ יםֶ ׁ ,ש ֲא ִפלּ ּו ִעם ִמ ָ
ִאם יֵ ׁש ָא ָדם ָ ּגדוֹ ל ו ֻּמ ְפלָ ג ְּב ַמ ֲﬠלָ ה ְמאֹד ְמאֹד ,יָ כוֹ ל לִ גְ מֹר ַמה ׁ ּ ֶשצָּ ִר ְ
יך
ַּב ַח ִ ּיים ִח ּיוּתוֹ ִּ .כי ַה ְר ֵּבה יִ ּסו ִּרין ו ְּד ָב ִרים ָק ׁ ִשים עוֹ ְב ִרין ָﬠלָ יוַ ,א ְך ַﬠל
ש ֶדה ְּכמוֹ
שה ּ ְפ ֻﬠלּ וֹ ת ַה ּ ָ ׂ
יְ ֵדי ַ ּג ְדלוּתוֹ ו ַּמ ֲﬠלָ תוֹ עוֹ ֵבר ַﬠל ֻּכ ָּלם ,וְ עוֹ ֶ ׂ
ׁ ֶשצָּ ִר ְ
יך.
יד

יג

טו

1

בבחינת 'לידה' )שער-הגלגולים יב–יג עמ' מג–מד; ראה גם ליקוטי-מוהר"ן ח"א ב :ז הערה סה(.
הצדיק הגדול מאוד המבקש להיעשות לבעל השדה צריך להשיג מדרגה רוחנית הגבוהה
מן המלכות .לכל הפחות עליו להגיע למדרגת יסוד ,הספירה שמעל המלכות וזו שאליה
מקביל הצדיק בכללות .כך ,כדי לזכות להיות בעל השדה ,אדם צריך להיות צדיק גדול
מאוד ,עד כדי כך שהוא מהווה שורש לכל הנשמות הזקוקות לטיפול ולתיקון )ראה גם לעיל,
הערה ז( .התכונה הראשונה שרבנו מזכיר כאן" ,אמוד" פירושה 'שקול' ו'מחושב' .עם כל
תקיפותו ועוצמתו של הצדיק ,עליו להיות כזה השוקל היטב את כל מעשיו.

וְ יֵ שׁ ֶא ָחדֶ ,שׁ ֵאינוֹ יָ כוֹל לִ גְ מֹר ָהעִ נְ יָ ן כִּ י ִאם עִ ם ִמ ָיתתוֹ .וַ ֲאפִ לּוּ לָ זֶ ה ָצ ִרי לִ ְהיוֹת גָּ דוֹל
ְמאֹד,
]יג[

כמו אצל עשרת הרוגי מלכות שהוזכרו בהערה י .עשרת החכמים הללו היו גדולי צדיקי
דורם ,וכל אחד מהם השיג מדרגה רוחנית נשגבת במיוחד .בכתב היד…" :ואפילו לזה
צריך להיות אדם גדול ומופלג במעלה מאוד".

כִּ י יֵ שׁ כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה גְּ דוֹלִ יםֶ ,שׁ ֲאפִ לּוּ עִ ם ִמ ָית ָתם א יוֹעִ ילוּ.
]יד[

זאת משום שנשמתם לא הייתה שורש לנשמות אחרות .כפי שציינו לעיל )הערה ג(,
הצדיקים השונים מקבילים לעצי השדה .הם התוצרת שלו ,ולכן אינם במדרגת בעל השדה.

וּמפְ לָ ג בְּ ַמ ֲעלָ ה ְמאֹד ְמאֹד ,יָ כוֹל לִ גְ מֹר ַמה ֶשּׁ ָצּ ִרי בַּ ַחיִּ ים
ַרק ִאם יֵ שׁ ָא ָדם גָּ דוֹל ֻ
וּמ ֲעלָ תוֹ
סּוּרין ְוּדבָ ִרים ָק ִשׁים עוֹבְ ִרין עָ לָ יוַ ,א עַ ל יְ ֵדי גַּ ְדלוּתוֹ ַ
ִחיּוּתוֹ .כִּ י ַה ְרבֵּ ה יִ ִ
עוֹבֵ ר עַ ל כֻּ לָּ ם ,וְ ֶ
עוֹשׂה פְּ עֻ לּוֹת ַה ָשּׂ ֶדה כְּ מוֹ ֶשׁ ָצּ ִרי.
]טו[

בכתב-היד…" :אך על-ידי גדלותו ורוממותו ומעלתו עובר על כולם ואינו חושש להם
ועושה פעולות השדה כמו שצריכים כולן" .רבי נחמן מבאר כעת שהייסורים שבעל
השדה עובר נועדו לתקן את נשמות בני האדם ,ושייסורים אלה באים במקום מיתה.
לפעמים צדיק מוכרח למות כדי לפעול אחדות גדולה בעליונים .ולפעמים הצדיק מפקיר
מרצון את שמו ואת כבודו ,כיוון שהביזיונות שהוא סובל אז שקולים למיתה )ראה ליקוטי-
מוהר"ן ח"א רס( .הייסורים הנוראים שבעלי השדה השונים סובלים ומקבלים על עצמם למען
שמו יתברך מאפשרים להם להמשיך לחיות ולדאוג לצורכי השדה – דהיינו לתקן את
הנשמות הזקוקות לכך )וראה בהוספה בסוף התורה ביחס לייסוריו של רבנו בעצמו(.

תורה סה סעיף א

תקכז

ו ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה לְ ַת ֵּקן ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת וּלְ ַה ְכנִ ָ
יסםֲ ,אזַ י טוֹ ב וְ יָ ֶפה ְמאֹד לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל,
ִּכי ֲאזַ י ַה ְּת ִפ ָּלה ַﬠל ִּת ּקוּנָ ּה.

טז

יז

יח ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֵ ּדל ָּת ִמיד לְ ַה ׁ ְשקוֹ ת ָה ִאילָ נוֹ ת
ש ֶדה ,הוּא ַמ ׁ ְש ִ ּג ַ
וְ זֶ ה ַה ַּב ַﬠל ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה ,וּלְ ַה ְר ִחיק ָה ִאילָ נוֹ ת זֶ ה ִמ ֶ ּזה ַה ְר ָח ָקה
וּלְ גַ ְ ּדלָ ם ,ו ִּב ׁ ְש ָאר ִּת ּקוּנֵ י ַה ּ ָ ׂ
ָה ָראוּיֶ ׁ ,שלּ ֹא יַ ְכ ִח ׁיש ֶא ָחד ֶאת ֲח ֵברוֹ ִּ .כי לִ ְפ ָﬠ ִמים ָצ ִר ְ
יך לְ ַה ְראוֹ ת
יח

יט

1
וּכְ ֶשׁזּוֹכֶ ה לְ ַת ֵקּן ַהנְּ ָשׁמוֹת וּלְ ַהכְ נִ ָיסםֲ ,אזַ י טוֹב וְ יָ פֶ ה ְמאֹד לְ ִה ְתפַּ לֵּ ל,
]טז[

בכתב היד נוספה מילה משמעותית…" :אזי טוב ויפה מאוד להם להתפלל" .הדבר אמור
בפרט כלפי נשמות האנשים החיים ,כיוון שכפי שמסביר רבי נחמן ,לאחר "שזוכה לתקן
הנשמות ולהכניסם" אל השדה" ,אזי טוב ויפה מאוד להם להתפלל".
ר' נתן מוסיף )קיצור ליקוטי-מוהר"ן סה :א(" :כל מי שרוצה לרחם על נשמתו שלא תהיה
ערומה ונעה ונדה מחוץ לשדה ,צריך לבקש ולהתחנן הרבה לפני השם יתברך כל ימיו,
שיזכה להתקרב לצדיק הזה שהוא בעל השדה" .רק אז יכול אדם לקוות להשיג תפילה
מתוקנת )ראה בהערה הבאה(.

כִּ י ֲאזַ י ַה ְתּפִ לָּ ה עַ ל ִתּקּוּנָ הּ.
]יז[

הפרפראות-לחכמה מבאר שהסיבה לכך ששובו של אדם לשדה מתקן את התפילה היא
שנשמתו נתקנה .הנשמה ,מלמד רבי נחמן במקום אחר )ליקוטי-מוהר"ן ח"ב א :יב( ,היא מקור
התפילה העיקרי .לכן תיקון הנשמה מתקן ומשלים את התפילה .כשבעל השדה בוחן את
נשמתו של אדם ומביא אותה לתכליתה ,כפי שיבאר רבנו בסעיף ב ,אדם זה נעשה מסוגל
להתפלל ,וחובתו להתפלל.
כאמור בהערה הקודמת ,על-פי נוסח כתב-היד מי שטוב להן להתפלל הן הנשמות עצמן.
לעומת זאת ,אם נקרא את הנוסח הנדפס כמו שהוא" ,אזי טוב ויפה מאוד להתפלל",
הפירוש יהיה ששוכני השדה הם אלה שטוב להם להתפלל :ככל שגדל מספרן של הנשמות
המובאות אל השדה ונתקנות ,כך אלו המצויים כבר בשדה ,שהשיגו כבר מידה של
רוחניות ,מסוגלים להשיג תפילה מתוקנת.

וּמ ְשׁ ַתּ ֵדּל ָתּ ִמיד לְ ַה ְשׁקוֹת ָה ִאילָ נוֹת וּלְ גַ ְדּלָ ם ,וּבִ ְשׁ ָאר
וְ זֶ ה ַהבַּ עַ ל ַה ָשּׂ ֶדה ,הוּא ַמ ְשׁגִּ י ַח ִ
ִתּקּוּנֵ י ַה ָשּׂ ֶדה,
]יח[

כאמור לעיל )הערה ג( ,השפע יורד מספירת החכמה כדי לקיים את השדה .לכן ספירת החכמה
מתוארת לעתים קרובות כמעיין או כנביעה של שפע וברכה )ראה ליקוטי-מוהר"ן ח"א לד :ה
הערה מא; ראה גם שם ח :ז הערה מח( .הצדיק הגדול ,בעל השדה ,צריך להמשיך כמויות מדודות
מן המעיין הזה כדי להשקות ולטפח כראוי את הנשמות ,שכולן תחת השגחתו ואחריותו.

וּלְ ַה ְר ִחיק ָה ִאילָ נוֹת זֶ ה ִמזֶּ ה ַה ְר ָח ָקה ָה ָראוּיֶ ,שׁא יַ כְ ִחישׁ ֶא ָחד ֶאת ֲחבֵ רוֹ.
]יט[

לכל עץ יש צרכים מיוחדים משלו :כמה השקייה דרושה לו ,כמה חומרי תזונה עליו לינוק

תקכח

ליקוטי מוהר"ן חלק א

לִ ְמק ָֹרב ָ ּגדוֹ ל ַה ְר ָח ָקה ְ ּגדוֹ לָ הְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יַ ְכ ִח ׁיש ֶאת ֲח ֵברוֹ .

ב

כ

שין ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשל ָמקוֹ םֲ .אזַ י
שין ּ ֵפרוֹ תֶ ׁ ,שעוֹ ִ ׂ
וְ ַדעֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת עוֹ ִ ׂ
ש ֶדה ,וִ יכוֹ לִ ין לִ ְהיוֹ ת צוֹ ִפין וְ רוֹ ִאין ְּב ָמקוֹ ם ׁ ֶשצָּ ִר ְ
יך.
ְמ ִא ִירין ֵﬠינֵ י ַּב ַﬠל ַה ּ ָ ׂ
כא

כב

1

מן האדמה ,כמה שמש או צל נחוצים להתפתחותו התקינה ,וכן הלאה .כן הדבר אצל כל
מיני העצים והצמחים הגדלים בשדה .חז"ל דנים בכמה מן הצרכים המסוימים הללו
במשנה )למשל משנה פאה ג :ג; שביעית א :ו( ,שבה מדובר על האיסור לערבב זרעים או
להרכיב עצים וכו' .רבי נחמן מלמד כאן שממש כשם שכל עץ זקוק להשגחה מיוחדת
עבורו ,כך גם נשמתו של כל אדם .לכן בעל השדה מוכרח להכיר היטב את הנשמה,
ולטפח אותה בהתאם לצרכיה המיוחדים.

כִּ י לִ פְ עָ ִמים ָצ ִרי לְ ַה ְראוֹת לִ ְמק ָֹרב גָּ דוֹל ַה ְר ָח ָקה גְּ דוֹלָ ה ,כְּ ֵדי ֶשׁא יַ כְ ִחישׁ ֶאת ֲחבֵ רוֹ.
]כ[

רבי נחמן מסיים את הסעיף הראשון של התורה במסקנה אחת נוספת העולה מן ההקבלה
בין עצי השדה ובין נשמות בני-אדם .כמה מתלמידיו הקרובים של הצדיק זוכים
להתקדמות רוחנית יוצאת דופן ,בזכות מאמצי הצדיק ומאמציהם שלהם .אחרים אינם
מצליחים כל-כך .לכן אפשר שאחד מן התלמידים "יצמח" יותר מחברו ,ויתחיל לחסום את
אור השמש מפניו .במקרה שכזה הצדיק משתמש בחכמתו הנפלאה והבנתו העמוקה
בנשמת האדם ,ומטפל בענייני השדה כך שתלמידיו המצליחים בעבודתם לא יחטאו
בהתנשאות ,והתלמידים הפחות מצליחים לא יתאיישו כל-כך ,עד שיוותרו לגמרי על
שאיפותיהם הרוחניות .לפעמים ,מציין רבנו ,הדבר דורש מן הצדיק להתרחק מתלמידו
הקרוב יותר ולהתנכר אליו ,כך שלא יאפיל על אחרים ויגמד אותם )ראה גם תורה סג :ב–ג(.
עד כאן :ישנו שדה שבו גדלות נשמותיהם של מי ששומרים תורה ומצוות .נשמות
אחרות נעות ונדות מחוץ לשדה זה – משום שהן חסרות מלבושים של
תורה ומצוות ולכן אינן רשאיות להיכנס ,או משום שעזבו את השדה
ומתקשות לחזור .ישנו גם בעלים לשדה ,צדיק גדול מאוד ,המטפל
בנשמות שבתוך השדה וגם מחפש דרכים לתקן את הנשמות הלכודות
מחוצה לו.

ב
]כא[

עוֹשׂין ְרצוֹנוֹ ֶשׁל ָמקוֹם.
עוֹשׂין פֵּ רוֹתֶ ,שׁ ִ
וְ ַדעֶ ,שׁכְּ ֶשׁ ַהנְּ ָשׁמוֹת ִ
כמבואר לעיל )סעיף א והערה ג( העצים והצמחים של השדה העליון הם הנשמות השונות
הגדלות שם ,הניזונים מן השכינה ,תורה שבעל-פה .ממילא ,ה"פֵּ רות" שעצים-נשמות אלה
עושים הם תוצריה של התורה שבעל-פה – דהיינו ,תורה ומצוות ,שהן רצון ה' .האדם
עוצם אז את עיניו בפני פיתויי עולם-הזה והנשמה זוכה לדבר דיבורים מתוקנים.

רוֹאין בְּ ָמקוֹם ֶשׁ ָצּ ִרי.
ֲאזַ י ְמ ִא ִירין עֵ ינֵ י בַּ עַ ל ַה ָשּׂ ֶדה ,וִ יכוֹלִ ין לִ ְהיוֹת צוֹפִ ין וְ ִ
]כב[

בעל השדה הוא צדיק אמת .הוא מטפל בשדה העליון ומשגיח על הנשמות הגדלות
שם .תשומת הלב האישית שהוא מעניק לכל נשמה מאפשרת לה לצמוח מבחינה

תורה סה סעיף ב

תקכט

שין ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָּב ַר ְךַ ,חס
ש ֵדה צ ִֹפים"ֲ .א ָבל ְּכ ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִ ׂ
וְ זֶ ה ְּב ִחינַ תׂ ְ " :
כג

1

רוחנית )סעיף א( .כאן רבי נחמן מוסיף את המרכיב ההדדי שבמערכת היחסים בין
הצדיק ובין הנשמות שתחת השגחתו .שורשן של כל הנשמות ,הן אלו הגדלות בתוך
השדה והן אלו הנדות ונעות מחוצה לו – נמצא אצל הצדיק .אך אפילו הצדיק הגדול
ביותר אינו יכול לסייע לתלמידיו אלא אם הם נוטלים חלק בתיקונם מתוך הכרה
באחריותם .יתרה מזו ,ללא תלמידיו הצדיק חסר את היכולת לתקן את הנשמות
הערומות וכל נשמה אחרת הלכודה מחוץ לשדה .המחשה לדבר בגערתו של ה' למשה
כשעלה לשמים לקבל את התורה ,ובעודו שם חטאו בני-ישראל בעגל .ה' אמר למשה
)שמות לב ז( "לך רד ,כי ִשׁחת עמך" .חז"ל מפרשים את דברי ה' כך )ברכות לב ,א(" :אמר
לו הקדוש-ברוך-הוא למשה :משה ,רד מגדולתך! כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל
ישראל ,ועכשיו ישראל חטאו – אתה למה לי?" חז"ל מוסיפים" :מיד תשש כוחו של
משה ולא היה לו כוח לדבר" .מכאן אנו למדים שהצדיק משיג מדרגות עליונות דווקא
כשישראל דבקים בה' .אם הם מתרשלים בעבודתם ,גם הצדיק סובל מכך .בהקשר
שלנו ,הדבר מתבטא בהפחתת יכולתו של הצדיק לפעול את תיקוני השדה )ראה גם
ליקוטי-מוהר"ן ח"א מט :ח הערה קנח( .ההיפך מכך הוא כאשר תלמידי הצדיק "עושים
פֵּ רות" .תהא מדרגתו של האדם אשר תהא ,בשעה שהוא שומע להדרכותיו ולתורתו
של הצדיק ,הוא עושה ֵפּרות .כל אדם יכול להגביר את כוחו של הצדיק באמצעות
מעשיו הטובים ,כך שתגדל היכולת שלו לטפל בשדה ,ויתגבר עומק ההבחנה שלו,
הנחוץ לשם כך .הצדיק מרחיב אז את השפעתו עוד יותר ,ומשיב רבים נוספים אל
השדה )ביאור-הליקוטים ג(.

וְ זֶ ה בְּ ִחינַ ת )במדבר כג יד(ְ " :שׂ ֵדה צֹפִ ים".
]כג[

רש"י מפרש ש"שדה צֹפים" הוא נקודת תצפית גבוהה שבה יכול הצופה לסקור שטח גדול
ולזהות מראש אויבים מתקרבים .בהקשר שלנו הדבר מתייחס לצדיק המסוגל לצפות
ולראות היכן נחוץ טיפול ותיקון .להלן ,בסעיף ג ,רבי נחמן דן באריכות בחשיבות הראייה
בהקשר של התורה שלנו .בהמשך סעיף זה הוא מפתח את הרעיון של בעל השדה המתקן
את הנשמות ומרחיב את דבריו דלעיל שכשהדבר אכן מתרחש" ,אזי טוב ויפה מאוד
להתפלל".
מסופר בתורה שכשביקש בלק את עזרתו של בלעם להביס את עם-ישראל ,הוא לקח אותו
אל שדה צופים ,כדי שבלעם יוכל לראות חלק ממחנה ישראל ולקלל אותם משם .הזוהר
מלמד שלבלעם הייתה "עין רעה" .כל דבר שהביט בו – נתקלל )זוהר ח"ג רו ,ב( .בניגוד
לצופה בקדושה ,המבקש לפעול תיקון ,בלעם היה צופה של טומאה ,שניסה להדיח בני-
אדם ולהרחיקם מאת ה' – דהיינו ,אל מחוץ לשדה הנשמות .הכלי-יקר ,בפירושו לפסוקים
אלה בתורה ,מוסיף שבתחילה בלעם ניסה לקלל את האבות הקדושים – בהקשר שלנו,
הצדיקים ומנהיגי עם-ישראל .כשהדבר לא צלח בידו ,הוא ניסה שוב ,וקיווה להטיל את
עינו הרעה בנשמות הנמוכות יותר כדי לפתותן לחטא .הפעם עלה הדבר בידו ,למרבה
הצער.
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ש ֵדה ּבוֹ ִכים",
וְ ׁ ָשלוֹ םֲ ,אזַ י נִ ְת ַח ׁ ּ ְש ִכים ֵﬠינָ יוַ ,חס וְ ׁ ָשלוֹ ם .וְ זֶ ה ְּב ִחינַ תׂ ְ " :
ִּכי ְּב ִכי הוּא ִקלְ קוּל ָה ְראוּתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב" :וְ ׁ ָשב ּו ֶה ָﬠ ִבים ַא ַחר
ַה ֶ ּג ׁ ֶשם" ,וְ ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ,זִ ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה' :זֶ ה ָה ְראוּת ׁ ֶשהוֹ לֵ ְך ַא ַחר
ַה ֶּב ִכי'.

כד

כה

ש ֵדה צוֹ ִפים' ַה ַ ּנ"לֲ ,אזַ י יָ כוֹ ל
ו ְּכ ׁ ֶש ֵﬠינָ יו ְמ ִאירוֹ ת וְ צוֹ פוֹ תִּ ,ב ְב ִחינוֹ ת ' ְ ׂ
לְ ִה ְס ַּת ֵּכל ְּב ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ,לַ ֲה ִביאוֹ ֶאל ַה ַּת ְכלִ יתַ .היְ נ ּו ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל
כו

כז

1
עוֹשׂין ְרצוֹנוֹ יִ ְתבָּ ַרַ ,חס וְ ָשׁלוֹםֲ ,אזַ י נִ ְת ַח ְשּׁכִ ים עֵ ינָ יוַ ,חס וְ ָשׁלוֹם .וְ זֶ ה
ֲאבָ ל כְּ ֶשׁ ֵאין ִ
בְּ ִחינַ תְ " :שׂ ֵדה בּוֹכִ ים",
]כד[

בימים עברו היה נהוג שמסע הלוויה יעצור בקצה בית העלמין ,ושם היו מקוננים על המת
ומספידים אותו .לכן מקום זה נקרא "שדה בוכים" .שדה בוכים נחשב למקום טמא )מועד
קטן ה ,ב; רש"י שם ד"ה שמפטירין( .בהקשר שלנו ,כשנשמתו של אדם יוצאת מן השדה ,הדבר
קורה בגלל חטא שהוא חטא .במונחים רוחניים ,הוא נכנס למציאות של טומאה .כמבואר
לעיל )הערה כב( ,החטא מקטין את יכולתו של הצדיק לתקן נשמות .יכולת הראייה שלו
מתמעטת ,וחסרה לו הראייה הנדרשת לשם טיפול בשדה העליון.

כִּ י בְּ כִ י הוּא ִקלְ קוּל ָה ְראוּת ,כְּ מוֹ ֶשׁכָּ תוּב" :וְ ָשׁבוּ ֶהעָ בִ ים ַא ַחר ַהגֶּ ֶשׁם" ,וְ ָד ְרשׁוּ
ַר ֵ
בּוֹתינוּ ,זִ כְ רוֹנָ ם לִ ְב ָרכָ ה )שבת קנא ,ב(' :זֶ ה ָה ְראוּת ֶשׁהוֹלֵ ַ א ַחר ַהבֶּ כִ י'.
]כה[

דברי חז"ל אלו הם חלק מפירושם לתיאורו הפיוטי של שלמה המלך את תהליך
ההזדקנות ,בסוף ספר קהלת )יב ב(" :ושבו העבים אחר הגשם" הוא משל להתמעטות
יכולת הראייה בשל ריבוי הדמעות המחלישות את העיניים .כך ,כשנשמה עוזבת את
השדה העליון – אבדן הגורם לשפיכת דמעות צער – השדה הופך ל"שדה בוכים" .אבדן
הנשמה משמעו התעמעמות של כוח הראייה של בעל השדה .כיוון שראייתו נחלשת ,הוא
אינו מסוגל עוד לראות את כל הנחוץ לו לראות כדי לפעול תיקון לנשמות השדה.

וּכְ ֶשׁעֵ ינָ יו ְמ ִאירוֹת וְ צוֹפוֹת ,בִּ ְב ִחינוֹת ' ְשׂ ֵדה צוֹפִ ים' ַהנַּ "ל,
]כו[

רבי נחמן לימד לעיל )הערה כב( שעיניו של הצדיק מאירות כשישראל לומדים תורה
ומקיימים מצוות ,שהן "רצונו של מקום".

ֲאזַ י יָ כוֹל לְ ִה ְס ַתּכֵּ ל בְּ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ,לַ ֲהבִ יאוֹ ֶאל ַה ַתּכְ לִ ית.
]כז[

'תכלית' פירושה המטרה והייעוד הסופי של הדבר .מטרתו של אדם בעולם-הזה היא לדעת
את ה' ולעבוד אותו באמת .היעד הסופי הוא העולם-הבא .שתי משמעויות המילה 'תכלית'
– מטרה וייעוד – משמשות בתורה שלנו .כאן רבי נחמן מתמקד בתיקון נשמות בני-האדם
החיים ,כיוון שעליהם להגשים את תכליתם-מטרתם בחייהם.
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תקלא

לְ ִה ְס ַּת ֵּכל ְּב ַה ִ ּד ּבוּר ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחדִ ,אם ֵאינוֹ ַﬠל ִּת ּקוּנוֹ ִּב ׁ ְשלֵ מוּתֵ ,מ ֲח ַמת
ׁ ֶש ָרחוֹ ק ֵמ ַה ַּת ְכלִ ית ֲﬠ ַדיִ ןֲ ,אזַ י הוּא ְמ ִביאוֹ ֶאל ַה ַּת ְכלִ ית ,וְ ָאז ַה ִ ּד ּבוּר
ַּכהֹגֶ ן ִּב ׁ ְשלֵ מוּת.
כח

כט

ִּכי

ָּכל ִ ּד ּבוּר וְ ִד ּבוּר הוּא עוֹ לָ ם ָמלֵ א ,ו ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם עוֹ ֵמד לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל,
ל

1
ַהיְ נוּ ֶשׁיָּ כוֹל לְ ִה ְס ַתּכֵּ ל בְּ ַה ִדּבּוּר ֶשׁל כָּ ל ֶא ָחדִ ,אם ֵאינוֹ עַ ל ִתּקּוּנוֹ בִּ ְשׁלֵ מוּתֵ ,מ ֲח ַמת
ֶשׁ ָרחוֹק ֵמ ַה ַתּכְ לִ ית ֲע ַדיִ ן,
]כח[

רבי נחמן מטפל כעת ביחס שבין הדיבור לתכלית .הדיבור מקביל למלכות ולשכינה )ראה
נספח :הפרצופים( – דהיינו ,השדה שבו גדלות הנשמות )הערה ג( .הצדיק מביט אל תוך
נשמתו של אדם מתוך כוונה להביאה אל תכליתה המיוחדת .השבת הנשמה אל תוך השדה
היא אם-כן משל להשגת דיבור מתוקן .כשהדיבור עולה למדרגתו הגבוהה ביותר ,מתגלים
יפי השדה ופֵ רותיו .כעת ירחיב רבי נחמן על הקשר הזה.

ֲאזַ י הוּא ְמבִ יאוֹ ֶאל ַה ַתּכְ לִ ית ,וְ ָאז ַה ִדּבּוּר כַּ הֹגֶ ן בִּ ְשׁלֵ מוּת.
]כט[

דיבורו של אדם הוא אמת המידה למידת התיקון של נשמתו .כשהנשמה נלכדת מחוץ
לשדה העליון ,המלכות ,היא נעקרת משורשה ורחוקה מלהיות בעלת דיבור מתוקן .בעל
השדה שהצליח לזכך את ראייתו יכול לאבחן את הפגמים שבדיבור ,בנשמה .הוא יכול
לראות עד כמה התרחקה הנשמה מתכליתה ולסייע לה להתגבר על כך .ביאור-הליקוטים
שואל :מדוע רבי נחמן מדגיש את כושר הראייה הגשמי של בעל השדה? מה תועלת יש
במאור עיניו ,הרי מה שדרוש לו כדי להכיר את מהותו הפנימית של האדם הוא רוח
הקודש? התשובה היא שבהמשך התורה נלמד שהתמקדות בתכלית מצריכה ראייה גשמית
ורוחנית בד בבד .הצדיק מביט אל התכלית בעין שכלו ,ואז ,כשהוא שב ממצב של ביטול
)ראה סעיף ד( ,הוא נעזר בעיניו הגשמיות כדי להביט באדם ולראות כיצד יוכל לתקן את
נשמתו )ביאור-הליקוטים לא(.

כִּ י כָּ ל ִדּבּוּר וְ ִדבּוּר הוּא עוֹלָ ם ָמלֵ א,
]ל[

האר"י הקדוש מלמד שכל העולמות נבראו באמצעות עשרים ושתיים אותיות האל"ף-
בי"ת )עץ-חיים ה :ג עמ' סו( .בדומה לכך ,רבי נחמן מלמד ש"כל הדברים והישות שבעולם
הם מהאותיות" והאותיות הן אבני הבניין הראשוניות של הבריאה )ראה ליקוטי-מוהר"ן ח"א
ד :ט והערה קיב( .כך כל מילה מייצגת עולם שלם ,שנוצר מן האותיות המרכיבות את
המילה .בנוסף ,האר"י כותב שאותיות האל"ף-בי"ת מקבילות לנשמה )עץ-חיים ה :ה עמ'
סח–סט( ,וחז"ל מלמדים שכל נשמה היא עולם בפני עצמו )סנהדרין לז ,א( .נשמה מתוקנת,
אם-כן ,מוציאה דיבור מתוקן ,ואילו נשמה בלתי מתוקנת מוציאה דיבור שאינו מתוקן.
בעל השדה בוחן את דיבוריו של האדם ,ומהם הוא למד כיצד יוכל לסייע לנשמתו של
האדם להגיע אל התכלית ,התיקון השלם .משעה שאדם משיג דיבור מתוקן ,האותיות
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יצים ו ְּפ ָר ִחים וְ ׁשוֹ ׁ ַש ִ ּנים
ו ְּמ ַד ֵּבר ִ ּד ּבו ֵּרי ַה ְּת ִפ ָּלהֲ ,אזַ י הוּא ְמלַ ֵּקט ִצ ִ
ש ֶדהּ ,ו ְמלַ ֵּקט ׁשוֹ ׁ ַש ִ ּנים ו ְּפ ָר ִחים נָ ִאים ַא ַחת
נָ ִאיםְּ .כ ָא ָדם ַההוֹ לֵ ְך ְּב ָ ׂ
שה ֲאגֻ ָ ּדה ֶא ָחת .וְ ַא ַחר־ ָּכ ְך ְמלַ ֵּקט עוֹ ד ַא ַחת לְ ַא ַחת
לְ ַא ַחתַ ,ﬠד ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
שה ֲאגֻ ָ ּדה ַא ֶח ֶרת ו ְּמ ַח ְּב ָרם יַ ַחד ,וְ ֵכן הוֹ לֵ ְך ו ְּמלַ ֵּקט ו ְּמ ַק ֵּבץ ַּכ ָּמה
וְ עוֹ ֶ ׂ
וְ ַכ ָּמה ֲאגֻ ּדוֹ ת יָ ִפים וְ נָ ִאים.
ְּכמוֹ ֵכן הוּא הוֹ לֵ ְך ִּב ְת ִפ ָּלה ֵמאוֹ ת לְ אוֹ תַ ,ﬠד ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ְּב ִרים ַּכ ָּמה
שה ְּב ֵתבוֹ ת ׁ ְשלֵ מוֹ ת ,וְ ַא ַחר־ ָּכ ְך
שה ֵמ ֶהם ִ ּד ּבוּר .וְ ֵכן עוֹ ֶ ׂ
אוֹ ִת ּיוֹ ת ,וְ נַ ֲﬠ ֶ ׂ
נִ ְת ַח ְּב ִרין ׁ ְש ֵּתי ַה ֵּתבוֹ ת .וְ ַא ַחר־ ָּכ ְך הוֹ לֵ ְך ו ְּמלַ ֵּקט יוֹ ֵתרַ ,ﬠד ׁ ֶשגּ וֹ ֵמר
ְּב ָר ָכה ַא ַחת .וְ ַא ַחר־ ָּכ ְך ְמלַ ֵּקט יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ,וְ הוֹ לֵ ְך ֵמ ָאבוֹ ת לִ גְ בוּרוֹ ת,
ו ִּמ ְ ּגבוּרוֹ ת לִ ְק ֻד ׁ ּשוֹ ת ,וְ ֵכן הוֹ לֵ ְך לְ ַה ָּלן יוֹ ֵתרִ .מי יְ ָפ ֵאר ג ֶֹדל ּ ְפ ֵאר
לא

לב

1

והמילים שהוא מוציא מפיו הן אבני הבניין שבאמצעותן הצדיק בונה עולמות אחרים,
נשמות אחרות ,ומתקן אותם )ראה להלן הערות לג ,לט(.
לאחר שקישר רבי נחמן את הדיבור לנשמה וממילא לשדה העליון ,הוא ידמה כעת את
קיבוץ האותיות לכלל מילות תפילה לקיבוץ פרחים ועשבים מן השדה ,לשם יצירת זר
פרחים.

בּוּרי ַה ְתּפִ לָּ הֲ ,אזַ י הוּא ְמלַ ֵקּט ִצ ִיצים וּפְ ָר ִחים
וּמ ַדבֵּ ר ִדּ ֵ
עוֹמד לְ ִה ְתפַּ לֵּ לְ ,
וּכְ ֶשׁ ָא ָדם ֵ
שׁוֹשׁנִּ ים וּפְ ָר ִחים נָ ִאים ַא ַחת לְ ַא ַחת,
וּמלַ ֵקּט ַ
שׁוֹשׁנִּ ים נָ ִאים .כְּ ָא ָדם ַההוֹלֵ  בְּ ָשׂ ֶדהְ ,
וְ ַ
עוֹשׂה ֲאגֻ ָדּה ֶא ָחת .וְ ַא ַחר-כָּ ְ מלַ ֵקּט עוֹד ַא ַחת לְ ַא ַחת וְ ֶ
עוֹשׂה ֲאגֻ ָדּה ַא ֶח ֶרת
עַ ד ֶשׁ ֶ
וּמלַ ֵקּט ְ
וּמ ַקבֵּ ץ כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ֲאגֻ דּוֹת יָ פִ ים וְ נָ ִאים .כְּ מוֹ כֵ ן
וּ ְמ ַחבְּ ָרם יַ ַחד ,וְ כֵ ן הוֹלֵ ְ 
אוֹתיּוֹת ,וְ נַ ֲע ֶשׂה ֵמ ֶהם ִדּבּוּר.
הוּא הוֹלֵ  בִּ ְתפִ לָּ ה ֵמאוֹת לְ אוֹת ,עַ ד ֶשׁ ִמּ ְת ַחבְּ ִרים כַּ ָמּה ִ
עוֹשׂה ְבּ ֵתבוֹת ְשׁלֵ מוֹת ,וְ ַא ַחר-כָּ  נִ ְת ַח ְבּ ִרין ְשׁ ֵתּי ַה ֵתּבוֹת.
וְ כֵ ן ֶ
]לא[

בכתב-היד…" :עד שמתחברים כמה אותיות ונעשה מהם דיבור אחד .וכן בתיבה שנית,
ואחר כך נתחברין שתי התיבות" .בדרך זו נוצר ביטוי ,למשל "ברוך אתה" ,מילות
הפתיחה של תפילת שמונה-עשרה ,הנאמרת שלוש פעמים בכל יום .האדם ממשיך אז
ובונה באמצעות אבני הבניין הללו ברכות ותפילות שלמות ,כפי שרבנו יבאר מיד.

יוֹתר,
יוֹתר וְ ֵ
גּוֹמר בְּ ָרכָ ה ַא ַחת .וְ ַא ַחר-כָּ ְ מלַ ֵקּט ֵ
יוֹתר ,עַ ד ֶשׁ ֵ
וּמלַ ֵקּט ֵ
וְ ַא ַחר-כָּ  הוֹלֵ ְ 
וּמגְּ בוּרוֹת לִ ְק ֻדשּׁוֹת,
וְ הוֹלֵ ֵ מ ָאבוֹת לִ גְ בוּרוֹתִ ,
]לב[

'אבות'' ,גבורות' ו'קדושות' הן שמותיהן של שלוש הברכות הראשונות בתפילת שמונה
עשרה .ייתכן שרבי נחמן בחר את תפילת שמונה עשרה כדוגמה משום שבהמשך הוא

תקלג

תורה סה סעיף ב

ַה ִּל ּקו ִּטים וְ ַה ִּק ּבו ִּציםֶ ׁ ,ש ָא ָדם ְמלַ ֵּקט ו ְּמ ַק ֵּבץ ְּב ִד ּבו ֵּרי ַה ְּת ִפ ָּלה.
ו ְּכ ׁ ֶש ַה ִ ּד ּבוּר יוֹ ֵצא ,וְ ַה ִ ּד ּבוּר הוּא יוֹ ֵצא ֵמ ַה ֶ ּנ ֶפ ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב" :וַ יְ ִהי
ָה ָא ָדם לְ נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה" ,וְ ַת ְרגּ וּמוֹ ' :לְ רו ַּח ְמ ַמ ְּללָ א' .וְ ַה ִ ּד ּבוּר ָּבא וְ נִ ׁ ְש ָמע
לְ ָאזְ נָ יוְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ,זִ ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה ' ַה ׁ ְש ַמע לְ ָאזְ נֶ ָ
יך ַמה
ׁ ּ ֶש ַא ָּתה מוֹ ִציא ְּב ִפ ָ
יך';
לג

ֲאזַ י ַה ִ ּד ּבוּר ְמ ַב ֵּק ׁש ו ִּמ ְת ַח ֵ ּנן ֵמ ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ,לְ ַבל ִּת ּ ָפ ֵרד ִמ ֶּמנּ ּו .וְ ֵת ֶכף ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ֵצא
אשוֹ נָ הְּ ,כגוֹ ן אוֹ ת ֵּבי"ת ִמ ֵּת ַבת ָּברו ְּךֲ ,אזַ י ְמ ַב ֵּק ׁש ו ִּמ ְת ַח ֵ ּנן
אוֹ ת ִר ׁ
לד

לה

1

ידבר על אחדות בתפילה .האר"י כותב שתפילת שמונה עשרה מקבילה לעולם האצילות,
הגבוה מבין ארבעת העולמות והמסמל אחדות עליונה )שער-הכוונות דרושי העמידה א עמ'
קפג( .יתרה מזו ,בתפילת שמונה עשרה יש ברכות רבות נוספות ולכן מתאים לה ביותר
המשל של קיבוץ עוד ועוד פרחים לכלל זר אחד.

בּוּציםֶ ,שׁ ָא ָדם ְמלַ ֵקּט
קּוּטים וְ ַה ִקּ ִ
יוֹתרִ .מי יְ פָ ֵאר ֹגּ ֶדל פְּ ֵאר ַהלִּ ִ
וְ כֵ ן הוֹלֵ  לְ ַהלָּ ן ֵ
וּמ ַקבֵּ ץ בְּ ִד ֵ
בּוּרי ַה ְתּפִ לָּ ה.
ְ
יוֹצא ֵמ ַהנֶּ פֶ שׁ ,כְּ מוֹ ֶשׁכָּ תוּב" :וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם לְ נֶ פֶ שׁ
יוֹצא ,וְ ַה ִדּבּוּר הוּא ֵ
וּכְ ֶשׁ ַה ִדּבּוּר ֵ
רוּח ְמ ַמלְּ לָ א'.
ַחיָּ ה" ,וְ ַת ְרגּוּמוֹ' :לְ ַ
]לג[

ה"תרגום" הוא תרגום התורה לארמית על-ידי אונקלוס גר הצדק .אונקלוס היה אחיינו של
קיסר רומי ,והוא התגייר בימי הכיבוש הרומי בארץ-ישראל וחורבן בית שני.
כוח הדיבור ייחודי לאדם ,והוא מה שמבדיל בינו לבין בעלי החיים בבריאה .הדבר מבוטא
בפסוק המתאר את בריאת האדם )בראשית ב ז( "וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה,
ויפח באפיו נשמת חיים ,ויהי האדם לנפש חיה" .אונקלוס מתרגם "לנפש חיה" – 'לרוח
ממללא' כלומר 'לרוח מדברת' .מכאן שנפש האדם מתייחדת בכוח הדיבור .הדיבור הוא
החיים האנושיים.

בּוֹתינוּ ,זִ כְ רוֹנָ ם לִ בְ ָרכָ ה
וְ ַה ִדּבּוּר בָּ א וְ נִ ְשׁ ָמע לְ ָאזְ נָ יו ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָא ְמרוּ ַר ֵ
וּמ ְת ַחנֵּ ן ֵמ ַהנֶּ פֶ שׁ ,לְ בַ ל
מוֹציא ְבּפִ יֲ ;'אזַ י ַה ִדּבּוּר ְמ ַב ֵקּשׁ ִ
' ַה ְשׁ ַמע לְ ָאזְ נֶ יַ מה ֶשּׁ ַא ָתּה ִ
ִתּפָּ ֵרד ִמ ֶמּנּוּ.
)ברכות טו ,א(

]לד[

מוסבר בגמרא שהביטוי "שמע ישראל" נאמר בלשון ציווי :עליך להשמיע לאזנך את מה
שפיך דובר .רבי נחמן מוסיף ממד עומק לדברי חכמים הללו .הוא מפרש שכשאדם
מתפלל ,הדיבור הבוקע מפיו מגיע אל אוזניו ומבקש מן הנפש שלא תיפרד ממנו.

יּוֹצא אוֹת ִראשׁוֹנָ ה ,כְּ גוֹן אוֹת בֵּ י"ת ִמ ֵתּ ַבת ָבּרוּ,
וְ ֵתכֶ ף כְּ ֶשׁ ֵ
]לה[

האות הראשונה בתפילת שמונה עשרה היא האות בי"ת במילה "ברוך" שבתחילת ברכת

ליקוטי מוהר"ן חלק א

תקלד

ֵמ ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש לְ ַבל ִּת ּ ָפ ֵרד ִמ ֶּמנּ ּו.
ִּכי ֵא ְ
יך ּתו ַּכל לְ ִה ְת ּ ָפ ֵרד ִמ ֶּמ ִ ּני ,לְ ג ֶֹדל ַה ִה ְת ַק ׁ ּ ְשרוּת וְ ָה ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ֵּבינֵ ינ ּוִּ .כי ַא ָּתה רוֹ ֶאה ֶאת יְ ַקר יָ ְפיִ י וְ זִ יוִ י וַ ֲה ָד ִרי וְ ִת ְפ ַא ְר ִּתי ,וְ ֵא ְ
יך ּתו ַּכל
לְ נַ ֵּתק ַﬠ ְצ ְמ ָך ִמ ֶּמ ִ ּני וְ לִ ְפ ֹרד ֵמ ִא ִּתיֵ .הן ֱא ֶמתֶ ׁ ,ש ַא ָּתה ָצ ִר ְ
יך לֵ ילֵ ְך יוֹ ֵתר,
ְּכ ֵדי לְ לַ ֵּקט עוֹ ד ְסגֻ לּ וֹ ת יְ ָקרוֹ ת וַ ֲחמוּדוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ תֲ ,א ָבל ֵא ְ
יך ּתו ַּכל
לִ ְפרֹד ִמ ֶּמ ִ ּני וְ לִ ׁ ְש ּכ ַֹח אוֹ ִתי; ַﬠל ָּכל ּ ָפנִ ים ִּת ְר ֶאהֶ ׁ ,ש ְּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵּתלֵ ְך
וְ ָתבוֹ א לְ ׁ ָשם לֹא ִּת ׁ ְש ַּכח אוֹ ִתי ,וְ לֹא ִּת ּ ָפ ֵרד ִמ ֶּמ ִ ּני.
לז

לו

לח

ִמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְּכ ׁ ֶשגּ וֹ ֵמר ֵּת ָבה ַא ַחתֲ ,אזַ י ָּכל ַה ֵּת ָבה ְמ ַב ֶּק ׁ ֶשת ָּכל ַה ַ ּנ"ל.
ו ְּמלַ ּ ֶפ ֶפת ו ְּמ ַח ֶּב ֶקת אוֹ תוֹ  ,וְ ֵאינָ ּה ַמ ַ ּנ ַחת אוֹ תוֹ לֵ ילֵ ְך ֵמ ִא ָּת ּה ַּכ ַ ּנ"ל.
לט

1

אבות .קודם שרבי נחמן ממשיך לתאר את הדוגמה הזו – עם האותיות רי"ש ,וא"ו וכ"ף –
הוא מתאר מה "אומרת" לאדם כל אות שהוציא משפתיו ,כדי לשכנע את נפשו לא להיפרד
ממנה ולהותיר אותה מאחור.

וּמ ְת ַחנֵּ ן ֵמ ַהנֶּ פֶ שׁ לְ ַבל ִתּפָּ ֵרד ִמ ֶמּנּוּ.
ֲאזַ י ְמבַ ֵקּשׁ ִ
כִּ י ֵאי תּוּכַ ל לְ ִה ְתפָּ ֵרד ִמ ֶמּנִּ י ,לְ ג ֶֹדל ַה ִה ְת ַק ְשּׁרוּת וְ ָה ַא ֲהבָ ה ֶשׁיֵּ שׁ ֵבּינֵ ינוּ.
]לו[

שהרי הנפש והאותיות קשורות זו בזה לבלי הפרד ,כמבואר לעיל )הערות ל ,לג(.

רוֹאה ֶאת יְ ַקר יָ פְ יִ י וְ זִ יוִ י וַ ֲה ָד ִרי וְ ִתפְ ַא ְר ִתּי,
כִּ י ַא ָתּה ֶ
]לז[

האותיות הן פֵּ רותיה של הנשמה ,וכמו הנשמה ,יש בהן יופי מיוחד ממש כיופיו של השדה
העליון.

יוֹתר ,כְּ ֵדי
וְ ֵאי תּוּכַ ל לְ נַ ֵתּק עַ ְצ ְמִ מ ֶמּנִּ י וְ לִ פְ ר ֹד ֵמ ִא ִתּיֵ .הן ֱא ֶמתֶ ,שׁ ַא ָתּה ָצ ִרי לֵ ילֵ ֵ 
לְ לַ ֵקּט עוֹד ְסגֻ לּוֹת יְ ָקרוֹת וַ ֲחמוּדוֹת גְּ דוֹלוֹת,
]לח[

האות מכירה בכך שאדם צריך לסיים את ברכת אבות ולהמשיך הלאה אל ברכות גבורות
וקדושות ,ולהשלים את יתר תפילת שמונה עשרה ,כפי שיסביר רבנו מיד.

אוֹתי; עַ ל כָּ ל פָּ נִ ים ִתּ ְר ֶאהֶ ,שׁבְּ כָ ל ָמקוֹם ֶשׁ ֵתּלֵ 
ֲאבָ ל ֵאי תּוּכַ ל לִ פְ ר ֹד ִמ ֶמּנִּ י וְ לִ ְשׁכּ ַֹח ִ
אוֹתי ,וְ א ִתּפָּ ֵרד ִמ ֶמּנִּ י.
וְ ָתבוֹא לְ ָשׁם א ִתּ ְשׁכַּ ח ִ
וּמ ַחבֶּ ֶקת
וּמלַ פֶּ פֶ ת ְ
גּוֹמר ֵתּ ָבה ַא ַחתֲ ,אזַ י כָּ ל ַה ֵתּבָ ה ְמ ַב ֶקּ ֶשׁת כָּ ל ַהנַּ "לְ .
ִמכָּ ל ֶשׁכֵּ ן כְּ ֶשׁ ֵ
אוֹתוֹ ,וְ ֵאינָ הּ ַמנַּ ַחת אוֹתוֹ לֵ ילֵ ֵ מ ִא ָתּהּ כַּ נַּ "ל.
]לט[

בכתב-היד…" :לא תשכח אותי ולא תיפרד ממני .וכן אות ר' מתיבת ברוך מבקשת ממנו
כל הנ"ל .ומכל שכן כשגומר כל התיבה אזי כל התיבה מבקשת כל הנ"ל ."...באמצעות

תקלה

תורה סה סעיף ב

ו ֶּב ֱא ֶמת הוּא ָצ ִר ְ
יך ו ֻּמ ְכ ָרח לְ ַד ֵּבר עוֹ ד ַה ְר ֵּבה ִ ּד ּבו ִּרים ,וְ ַכ ָּמה ְּב ָרכוֹ ת
וְ ִענְ יָ נִ ים ַﬠד ְ ּג ַמר ַה ְּת ִפ ָּלהַ .ﬠל ֵּכן ַה ְּכלָ ל – ׁ ֶשצָּ ִר ְ
שוֹ ת ֶא ָחד ִמ ָּכל
יך לַ ֲﬠ ׂ
ַה ְּת ִפ ָּלה ֻּכ ָּל ּה .ו ְּב ָכל ִ ּד ּבוּר ׁ ֶש ְּמ ַד ֵּבר ,יִ ְהיֶ ה נִ ְמ ָצא ׁ ָשם ָּכל ַה ִ ּד ּבו ִּרים ׁ ֶשל
ַה ְּת ִפ ָּלה ,ו ֵּמ ַה ְת ָחלַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ַﬠד ַה ּסוֹ ף יִ ְהיֶ ה ַה ּכֹל ֶא ָחד .ו ְּכ ׁ ֶשעוֹ ֵמד
אשוֹ נָ ה ׁ ֶשל
ְּב ַה ִ ּד ּבוּר ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ָּלה ,יִ ְהיֶ ה ֲﬠ ַדיִ ן עוֹ ֵמד ְּב ֵת ָבה ִר ׁ
ַה ְּת ִפ ָּלהְּ .כ ֵדי ׁ ֶש ַﬠל־יְ ֵדי־זֶ ה יו ַּכל לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ָּכל ַה ְּת ִפ ָּלה ֻּכ ָּל ּה,
אשוֹ נָ ה ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ָּלה.
וְ ַאף־ ַﬠל־ ּ ִפי־ ֵכן לֹא יִ ְת ּ ָפ ֵרד ֲא ִפלּ ּו ֵמאוֹ ת ִר ׁ
מ

מא

1

תיאור נוגע ללב זה ,של תחנוני האותיות אל האדם הדובר אותן ,מאפשר לנו רבי נחמן
הצצה אל אופיה הנעלה של תפילה אמיתית .דבריו עשויים לבאר לנו גם מדוע טוב ויפה
וראוי למי שנשמתו נתקנה על-ידי בעל השדה ,להתפלל )ראה סעיף א והערה טז( .הנשמה
העושה רצונו של מקום בכך שהיא מקיימת מצוות ,מחזקת את כוח הראייה של הצדיק.
הדבר מאפשר לו לעזור לאותה נשמה להשיג את תכליתה ,ובפרט ,להשיג דיבור מתוקן.
כל אות היא אבן בניין שבאמצעותה אפשר לבנות ולתקן עולמות נוספים )ראה לעיל,
הערה ל( .כך ,כשנשמתו של אדם קשורה לאותיות שהוא מתפלל ,תפילה מתוקנת זו מחזקת
את הצדיק ,היכול אז לתקן נשמות רבות נוספות ולהביאן אל התכלית.

בּוּרים ,וְ כַ ָמּה ְבּ ָרכוֹת וְ עִ נְ יָ נִ ים עַ ד גְּ ַמר
וּמכְ ָרח לְ ַדבֵּ ר עוֹד ַה ְרבֵּ ה ִדּ ִ
וּבֶ ֱא ֶמת הוּא ָצ ִריֻ 
ַה ְתּפִ לָּ ה.
]מ[

בכתב-היד נוסף…" :וכמה ברכות ועניינים עד גמר התפילה ,והדיבורים אין מניחים
לילך להלן לשכוח אותן כנ"ל" .ר' נתן מוסיף שאחדות זו של התפילה צריכה לכלול לא
רק את נוסח התפילה מתחילה ועד סוף ,אלא גם את כל פרקי התהלים והתחינות שאדם
אומר לאחריה )ליקוטי-תפילות(.

עַ ל כֵּ ן ַהכְּ לָ ל — ֶשׁ ָצּ ִרי לַ ֲעשׂוֹת ֶא ָחד ִמכָּ ל ַה ְתּפִ לָּ ה כֻּ לָּ הּ .וּבְ כָ ל ִדּבּוּר ֶשׁ ְמּ ַד ֵבּר,
וּמ ַה ְת ָחלַ ת ַה ְתּפִ לָּ ה עַ ד ַהסּוֹף יִ ְהיֶ ה ַהכֹּל
בּוּרים ֶשׁל ַה ְתּפִ לָּ הֵ ,
יִ ְהיֶ ה נִ ְמ ָצא ָשׁם כָּ ל ַה ִדּ ִ
עוֹמד בְּ ֵתבָ ה ִראשׁוֹנָ ה
ֶא ָחד .וּכְ ֶשׁ ֵ
עוֹמד בְּ ַה ִדּבּוּר ָה ַא ֲחרוֹן ֶשׁל ַה ְתּפִ לָּ ה ,יִ ְהיֶ ה ֲע ַדיִ ן ֵ
ֶשׁל ַה ְתּפִ לָּ ה .כְּ ֵדי ֶשׁעַ ל-יְ ֵדי-זֶ ה יוּכַ ל לְ ִה ְתפַּ לֵּ ל כָּ ל ַה ְתּפִ לָּ ה כֻּ לָּ הּ ,וְ ַאף-עַ ל-פִּ י-כֵ ן א
יִ ְתפָּ ֵרד ֲאפִ לּוּ ֵמאוֹת ִראשׁוֹנָ ה ֶשׁל ַה ְתּפִ לָּ ה.
]מא[

בכתב-היד…" :ובכל דיבור שמדבר יהיה נמצא שם כל הדיבורים שמתחילת התפילה עד
כאן ,ומהתחלת התפילה עד הסוף…" .כמבואר ,אדם צריך להיות מסוגל להתמקד בכל
אות מבלי שאותיות ומילים שכבר אמר בתפילתו ינשרו מזיכרונו .אפילו כשהוא מתקדם
בתפילה לקראת סיומה ,עליו להיות מודע לחלוטין למה שכבר התפלל ,וכך ליצור אחדות
אחת שלמה של כל חלקי התפילה השונים .ר' נתן מסביר שאדם מן השורה אינו יכול

