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ישמע הלא אוזן הנוטע
ה׳תש״ב] [מרחשון

.‘יביט״ הלא עין יוצר אם ישמע הלא אוזן ״הנוטע

 רואה אינו יתברך ה׳ כי ואומרים לישראל המצירים לאלו אומר המלך דוד
 גם הגשמיים: הנבראים של הארציים הדברים כל את מבין אינו יעקב ואלקי
 חכמים להיות יכולים טפשים ואפילו זאת, להבין מסוגלים ריקים, אנשים אתם,
 שומע העינים, ואת האזניים את היוצר ברוך־הוא, הבורא כי ולהבין זה, בדבר

ורואה.

 מה יודע עצמו שהוא בהכרח מכונה, שהיוצר מסבירים 2שהמפרשים כפי
 הנבראים של העינים ואת האזנים את ברא יתברך שה׳ מכיון השפעתה.

ויראה. ישמע עצמו הוא שגם בהכרח ויראו, שישמעו

 ברוך־הוא שהבורא מכך הוכחה המלך דוד הביא מדוע להבין, צריכים אך
העינים? ואת האזנים את ברא

 מאשר יותר טובה הוכחה הם ושמיעה, ראיה אלו, כוחות ששני מובן מכך
 האלקות ענין את להבין אפשר אלו כוחות משני שכן האחרים, הנפש כוחות

הכוחות. משאר להבין ניתן מאשר יותר

 דוקא שמהם ושמיעה, ראיה הכוחות בשני היתרון מהו להבין צריך
האלקות? ענין את מבינים

אומרים^ העולם שאומות שנתבאר^ מה את תחילה להבין יש זאת להבין
 הוא וכבודו מאוד נעלה ברוך־הוא שהבורא - כבודו״ השמים על הוי׳, ״רם
 ברוך־הוא הבורא כלפי מדי נחותים הנבראים, וכל הארץ, במילא השמים. על

 מסר לכן אותם, ולהנהיג האדם בני של והרעים הטובים המעשים את לדעת
ומזלות. לכוכבים הבריאה כל הנהגת את ברוך־הוא הבורא
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 בדרך הבריאה את ברא ברוך־הוא שהבורא סבורים שהם היא, טעותם
 בדרך הבריאה את ברא בריך־הוא הבורא באמת, אך ועלול, עילה השתלשלות

 עושה בריך־הוא הבורא ישנו, - שאינו את עשה הידועה כמאמר מאין, יש
לדבר. ה׳לא־דבר׳ את

 גילוי, של באופן היא ההתלבשות ביש. מתלבש האין מאין, יש בבריאה
 של בהתלבשות גם הוא וכך מתלבש, הוא שבו מי אל מתגלה שהמתלבש

מהיש. מתעלם האין עצמה, בהתלבשות אבל מאין. יש בריאה

 הוא האין ערוך, אין בדרך הוא הבריאה שענין כיון הוא, הדבר טעם
 זהו לכן בערך, שלא היא רוחניות לגבי גשמיות והרי גשמי, הוא והיש רוחני
חידוש. הוא מהאין המתהווה שהיש התחדשות, בדרך

למעלה. גם הוא כך

 שספירת ומטה, החכמה מספירת הוא ועלול עילה השתלשלות ענין
 ממה שהיא, כפי החכמה ספירת התהוות ההשתלשלות. תחילת היא החכמה

 מאין, יש בריאה של באופן היא ערוך, אין בדרך שזהו מחכמה, שלמעלה
תמצא״ד. מאין ״והחכמה שכתוב׳* כמו

 בדרך זהו אבל הכתר, מספירת מתהווה החכמה וספירת כתר, הוא אין
אין. שהוא הכתר לגבי יש נקראת שהחכמה מאין, יש בריאה

מציאה. בדרך הוא מאין יש בריאה שאופן ללמדנו ׳תמצא׳, כתיב לכן

 מי יודע אינו והמוצא איבד, היכן יודע אינו שהמאבד הוא, מציאה ענין
מציאה. של באופן הכתר מספירת באה החכמה ספירת בזה, גם הוא כן איבד.

 בגלל מתהווית, החכמה ספירת של שהמציאות יודעת אינה הכתר ספירת
 החכמה שספירת גם משמע הכתר. ספירת לגבי החכמה ספירת של ערוך האין

 המתהווית שהחכמה היינו, הכתר. מספירת התהוותה היא איך יודעת איננה
הכתר. בספירת השגה שום לה אין מכתר

ג משנה ב, פרק יצירה ספר )5
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 נקראת היא - הכתר ספירת ולגבי רוחנית, מציאות היא החכמה ספירת
 רוחנית, מציאות היא כי אין, היא חכמה - ההשתלשלות בסדר אבל יש,

תמצא״. מאין ״והחכמה

 מאין, יש בריאה של באופן הרוחנית המציאות את גם מהווה יתברך ה׳
 את מהווה ברוך־הוא שאין־סוף כשם ערוך. אין בדרך היא הרוחני שהתהוות

 הרוחני את גם מהווה ברוך־הוא אין־סוף כך ערוך, אין של באופן הגשמי
ערוך. אין של באופן

 שם הקב״ה, של גדולתו מוצא שאתה ״במקום רז״ל* מאמר יובן בכך
ענותנותו״. מוצא אתה

 משום כבודו״, השמים ״על אומרים העולם אומות חסידי שבו במקום
 השמים צבא שכן יתברך, לה׳ גדולה הוא בשמים השלטון - הוי״׳ ש״רם

 שם - יתברך ה׳ אל ביחס כלשהו ערך לרוחניות יש ולדעתם רוחניים, הם
 בערך, לא היא הרוחנית המציאות גם שכן יתברך, ה׳ של הענווה את מוצאים

 התהוות גם כך ברוך־הוא, אין־סוף מעצמות היא הגשמי שהתהוות וכשם
שוים. והרוחניות הגשמיות ברוך־הוא. אין־סוף מעצמות היא הרוחני

 מסתתר ביש, בהיותו אבל הגשמי, ביש מתלבש רוחני שהוא האין קיצור.
 העליונות, בספירות גם הוא כך ערוך. אין של באופן באה והחיות מהיש, האין

 ממציאה, [המשל הכתר, ספירת לגבי יש היא רוחנית שהיא החכמה שספירת
ערוך. אין של באופן היא גם רוחני התהוות כי

ב.

בהתהוות זו אמיתית דעה

 הגשמי התהוות בין חילוק ואין ערוך, אין של באופן הוא שההתהוות -
 גם כך ערוך, אין של באופן היא הגשמי שהתהוות שכשם הרוחני, והתהוות
- ערוך אין של באופן היא הרוחני התהוות

 הלא עין יוצר אם ישמע, הלא אחן ״הנוטע במילים המלך דוד ביאר
יביט״.

ע״א. לא, מגילה )8
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אלקה״. אחזה ״ומבשרי כתוב^

 ואברי הנפש שמכוחות ונפשו, מגופו אלקות להבין יכול שאדם אומר איוב
 כמאמר העולם, את מחיה יתברך ה׳ איך החיות אופן את מבין הוא הגוף

 העולם, את ממלא הקב״ה כך הגוף את ממלאה ש]הנשמה [כשם מה הידוע״*
 וממלא מחיה יתברך ה׳ כך חיות, לו ונותנת הגוף את ממלאה שהנשמה כשם

 את מחיות והנפש שהנשמה האופן בין גדול חילוק שקיים אף העולם. את
 את מחיות רק והנפש הנשמה העולם. את מחיה יתברך שה׳ האופן ובין הגוף

הגוף. את בוראות אינן אבל הגוף,

 הוא אלא העולם, את מחיה שהוא בלבד זו לא שבעולם, האלקי הכוח
 בטובו ״המחדש אומרים** שאנו כפי רגע, כל אותו ומרענן ומחדש בורא גם

בראשית״. מעשה תמיד יום בכל

 כשם בראשית. במעשה כמו הוא ש׳תמיד׳ אמר^* נשמתו־עדן *2הרבי
 כן בראשית, במעשה ליש מאין ברואיו כל ואת העולם את ברא יתברך שה׳
תמיד. גם הוא

 לאופן הגוף, את מחיות והנפש שהנשמה החיות אופן דומה שאינו הרי,
העולם. את מחיה יתברך שה׳ החיות

 הוא הגוף, את מחיות והנפש הנשמה איך החיות, אופן זאת, עם אבל
 את מחיה יתברך שה׳ החיות מאופן חלק, לפחות להבין, ניתן שממנו משל

העולם.

אלקה״. ״אראה ולא אלקה״ ״אחזה הכתוב® אומר לכן

 ברורה ראיה משמעו ׳אראה׳ ל׳אראה׳: ׳אחזה׳ בין גדול חילוק יש
בלתי־מדויקת. ראיה - ו׳אחזה׳ ומדויקת,

 את מחיות והנפש הנשמה איך החיות שמאופן אלקה״, ״אחזה נאמר
 יתברך ה׳ איך החיות אופן את ומדויק ברור באופן להבין ניתן לא הגוף,
העולם. את מחיה

כג יט, איוב )9
י, ברכות וראה א. קג, תהלים מדרש )10
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 גם יתברך וה׳ הגוף, את מחיות רק והנפש שהנשמה לזה נוסף שכן
 ואת העולם את מחיה יתברך שה׳ החיות עצם העולם, את מחיה וגם מהווה

 מעלה ישנה הגוף, את מחיות והנפש שהנשמה מהחיות שונה הנבראים, כל
היטב. מובן זה אז כי משל, ידי על אלקית הבנה שמבינים בכך גדולה

הנמשל. את גם מבינים במילא טוב, המשל את מבינים כאשר

 במשל כי אחרים, משלים לגבי הנפש מכוחות במשל המעלה יתרון יש
 הוא שכן שחשים במשל אופנים ישנם שמבינים, להבנה בנוסף הנפש, מכוחות

בהבנה. ביותר הנעלות הדרגות אחת הוא והרגש שמבינים, כפי

 בכך פרטית והשגחה בריך־הוא הבורא ענין את המלך דוד ביאר לכן
 הראיה מכוחות כלומר יביט״, הלא עין יוצר אם ישמע הלא אחן ש״הנוטע

והשמיעה.

 והחיות אותו, בוראת ואינה הגוף את מחיה רק שהנשמה למרות קיצור.
 האלקית החיות וגם ומחיה, בוראת הנבראים ואת העולם את מחיה שהבורא

 להבין משל הם הנפש כוחות זאת בכל בגוף, הנפש מחיות לגמרי שונה בעולם
 פרטית והשגחה האלקות ענין את דוד מבאר ולכן אלקה, אחזה אלקות,
והשמיעה. הראיה מכוחות

ג.

 ופנימיים. מקיפים כוחות; סוגי שני יש הנפש ככוחות

 לכל כי איברים, להם ויש ומטה מחכמה הנפש כוחות הם - פנימיים
 שאין ותענוג רצון הם מקיפים וכוחות כוח, לאותו כלי שהוא אבר יש כוח
פרטיים. וכלים איברים להם

 או כזה, מחומר מורכב כלי כל - כלים להם שיש הפרטיים הכוחות
הזה. לכוח כלי שהוא כך, נוצר שהחומר

 יתברך שה׳ החומר העין. היא כלי, לו שיש פנימי כוח הוא הראיה כוח
הראיה. כוח את תקבל שהעין כזו בצורה מורכב העין, את בו ברא

 ה׳ הפנימיים, הכוחות לכל ביחס גם וכך השמיעה, לכוח ביחס דבר אותו
לכוחו. אחד כל כראוי, מותאמים כלים יהיו שהאיברים כזה באופן ברא יתברך
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ודעת. בינה חכמה, החלוקות שלוש בכל לשכל כלי הוא המוח חומר

 והוא המידות, לשאר גם כמו ושנאה אהבה למידות, כלי הוא הלב חומר
ותשוקה. לחמדה גם כלי

 מותאמים האיברים וכל כלים, להם יש הפנימיים, הכוחות כל גם כך
רוחניים. כוחות הם הנפש כוחות לכוחותיהם.

 שהוא השכל שכוח גשמיים, בדברים שישפיעו אותם ברא יתברך ה׳
 הנפש, כוחות שאר בכל גם וכן גשמי, בדבר המלובש השכל יבין - רוחני
 בדברים משפיעים שהם הפעולה גשמיים, באיברים מלובשים שהם מזה שחוץ

 שמיעה ראיה, ודיבור, מחשבה כעניני שבגשמיות, ברוחניות או גשמיים,
שבגשמיות. רוחניות אלא ממש, גשמיות אינם ודומיהם אלה כל ומידות,

 ונתפס ומטה, מעלה צדדים, ארבעה - קצוות ששה בעל דבר הוא גשמי
ביד. נתפס ואינו קצוות ששה של הגבלה לו אין רוחני ביד.

 ומידות שמיעה ראיה, דיבור, מחשבה, - לעיל הנזכרים הכוחות כל
 ואינם מאחר אך רוחניים. הם האמורה, הגשמית ההגבלה את להם שאין --

שברוחניות. גשמיות נקראים הם ממש, רוחניות

 בצורות ובא קצוות בששה המוגבל גשמי בדבר רק היא שראיה אף על
קול של רוחני בדבר רק היא ושמיעה שונים, ובצבעים וקטן גדול של שונות

 עבה וקצר, ארוך היינו וקטן, גדול של בהגבלה בא קול גם שכן, -
 שם כי התואר, שם ואינן המושאל שם אלא אינן אלו שהגבלות אף ודק,

 הדבר, את מתאר אינו המושאל שם ואילו שהוא, כפי הדבר את מתאר התואר
 בשמות אותו לתאר אפשר ואי רוחני הוא קול כי שהושאל, כשם אלא ואינו

- גשמי שמתארים

 תכונת את יש לשניהם כי ושמיעה, ראיה בין דמיון יש זאת בכל
ושומעים. שרואים הדבר עם ההתחברות

מקיפים, הם ועונג רצון [א] סוגים. לשני מחולקים הנפש כוחות קיצור.
 שמיעה ראיה, דיבור, מידות, מחשבה, שכל, [ב] בגוף. מסוים מקום להם שאין

הרוחניים הכוחות בהם בגוף, מסוימים מותאמים איברים להם יש ותנועה
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 רוחני, שומעת שמיעה גשמי, רואה ראיה שברוחניות. בגשמיות גם משפיעים
ושומעים. שרואים מה עם ההתחברות תכונת את יש לשניהם אבל

ד.

 הראיה בכוחות הוא ממנו, שחוץ דבר עם יתחבר שאדם ההתחברות, עדן
והשמיעה.

הדעת. כוח הוא האדם עם שונים דברים של התחברות שגורם נוסף כוח
 החלק חלקים. בשני דמיון היא דעת של ההתקשרות אבל התקשרות. היא דעת

 מתאר שאדם השני והחלק הבנתו, על־פי דבר לעצמו משער שאדם הראשון
ושמע. שראה דבר לעצמו

 אותו לדבר וקשור מחובר הוא איך מרגיש שהאדם למרות החלקים, בשני
 אך ציור. אלא זה אין במחשבתו, מתאר שהוא מה אבל לעצמו, מתאר הוא

 הוא אלא דמיון, רק לא היא ושמיעה ראיה על־ידי שנעשית ההתחברות
ושומע. רואה שהוא הדבר עצם עם מחובר

השונים, הבית וכלי החדרים כל עם בית רואה כשאדם משל, דרך על
 דומם הם האלו הדברים כל לאדם. ביחס ערך לו אין רואה שהוא מה כל

 נעשים הראיה ידי על אבל לשני. אחד בין ערך ואין מדבר, הוא והאדם
עמו. מחוברים לאדם בערך שאינם הדברים

 רחוקים שהם שניים בין התחברות הפועל השמיעה לכוח בנוגע גם כך
 וקולו הזולת של דיבוריו הזולת, של ודבריו קולו את כששומע מזה. זה

השומע. עם מתחברים

ההתחברות. את הפועלים הם והשמיעה הראיה כוחות

 גורמים שהם התכונה את גם לאמור, בנוסף יש, ושמיעה ראיה לכוחות
 חומד, והלב רואה העין כמאמרי* משפיעה, הראיה דבר, כשרואים התעוררות.

גדולה. בחמדה הלב תשוקת שמתהוית להתעוררות, גורם הראיה שכוח כיון
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49ישמע הלא אחן הנוטע

 ואת הקול את שומע שאדם זה שעל־ידי השמיעה, לכוח ביחס גם הוא כן
 תוספת השומע אצל מתהוית ושכל, חכמה דבר המדבר הזולת של הדיבורים

בהבנתו. מסוימת

 על לו נוספה וההשכלה אותה, ידע לא הוא ההשכלה את ששמע לפני
 ההשכלה על־ידי התחזק שלו השכל כוח כללות לכך, בנוסף השמיעה. כוח ידי

 אצלו נהיה השכל כללות שכל, מבין שאדם הבנה בכל כי ששמע, החדשה
ועדין. חזק יותר

יביט״. הלא עין יוצר אם ישמע הלא אחן ״הנוטע זהו

 העולם את ברא יתברך ה׳ כי להבין ניתן והשמיעה הראיה מכוחות
פרטית. בהשגחה ומנהיגו

 הוא ידם שעל היא תבונתם רוחניים, הם והשמיעה הראיה שכוחות אף
אליו. בערך שאינם כאלה דברים עם מתחבר

 ההתחברות נעשית ידם שעל למעלה, והשמיעה הראיה ענין גם הוא כן
 הנבראים. לכל חיות נוספת זו התחברות ידי שעל אלקות, עם הנבראים כל של
שלמטה. ושמיעה לראיה שלמעלה, ושמיעה ראיה בין החילוק גם חהו

 בדבר חיות כל הראיה על־ידי תתוסף לא דבר, על יביט שאדם כמה
בדבר. חיות נוספת שלמעלה והשמיעה הראיה על־ידי אבל מביט. הוא שעליו

 אין אבל חיבור, תכונת בעל גם הוא השלישי, השכל כוח דעת, קיצור.
 ושמיעה ראיה של החיבור תכונות רב. במאמץ בא והדבר בדמיון, כמו אלא זה
 מכוחות במשל השתמש דוד לכן האדם, על משפיעות והן הדבר, בעצם הן

 החיות מקור שזהו הפרטית, ההשגחה ענין את לבאר כדי והשמיעה הראיה
הנבראים. כל של

תשכילר׳. מתי וכסילים בעם בוערים ״בינו זהו

אלו אבל תורה. לומדים שאינם אלו על מדבר זה שפסוק נאמר ‘בזוהר^
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5 אידיש - המאמרים ספר0

 הדברים כל בין החילוק את להבין ההבנה את יש לאלה - תורה הלומדים
באלקות. הם אלו שדברים וכפי הנפש בכוחות יודעים שאנו

 הרבה שהנמשל משל, אלא זה אין אבל אלקה״, אחזה ״ומבשרי אכן,
 באלקות, שהיא כפי זו, רוממות יודעים תורה הלומדים אלו ורק נעלה, יותר

יתברך. ה׳ של חכמתו היא שהתורה מכיון

 ולחזור שמלמדים, ללימוד להאזין עליו בעצמו, ללמוד יכול שלא מי גם
בעצמו. תורה ללמוד שיוכל עד ושוב, שוב וללמוד


