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שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בתורה ז תנינא, ונלמד היום את אות ה:

 "ָאְמָנם, ִמי ֶשׁרֹוֶצה ְלַדֵבּר ִעם ֲחֵברֹו ְבִּיְרַאת ָשַׁמִים ַכַּנּ"ל, הּוא ָצִריְך ֶשִׁיְּהֶיה לֹו ִיְרַאת ָשַׁמִים, ְכֵּדי ֶשִׁיְּהיּו ְדָּבָריו ִנְשָׁמִעין ֵאֶצל 
ֲחֵברֹו, ְכּמֹו ֶשָׁאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות ו:(: ָכּל ִמי ֶשֵׁיּׁש ּבֹו ִיְרַאת ָשַׁמִים, ְדָּבָריו ִנְשָׁמִעין; ְוַגם ְכֵּדי ֶשִׁיְּתַקְיּמּו 

ְדָּבָריו ֵאֶצל ֲחֵברֹו. ִכּי ִלְפָעִמים ְמַדֵבּר ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו, ְוֵתֶכף ּוִמָיּד עֹוֵבר ְוהֹוֵלְך ַהִדּּבּור ִמֵלּב ֲחֵברֹו, ְוֵאינֹו ִמְתַקֵיּם ֶאְצלֹו ְכָּלל. 
ַעל־ֵכּן ָצִריְך ָלֶזה ִיְרַאת ָשַׁמִים. ִכּי ִמי ֶשִׁיְּרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו, ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶיֶּמת )אבות פ"ג(, ַהְינּו ֶשֵׁיּׁש ִקּיּום 

ִלְדָבָריו ֵאֶצל ֲחֵברֹו:"

 

סדרת ''עושים חיים''- קהילת ''נהר דעה'' 

הארת המקיפים | תורה ז' ח"ב אות ה'

רואים כאן, שיש מציאות אחת שבה האדם מדבר 
ודבריו בכלל אינם נשמעים ויש מציאות נוספת 
שבה הדיבור נשמע אבל אין לו קיום. כדי לבאר 
את ההבדל בין שני הדברים, נשתמש בכלל ה1 
העניין  מופיע  שבהם  נוספים  מקומות  ונחפש 
הזה. בתורה סח תניינא )שקשורה באופן ישיר 
שעיקר  מובא  ד,  באות  כאן  וגם  שלנו(  לתורה 
השלימות זה כשדעתו של האדם נשארת למטה 
מובן  ההסתלקות.  לאחר  גם  לנצח  הזה  בעולם 
השני  לעניין  קשור  זה  לנצח  הדעת  שהשארת 
שרבינו מדבר כאן שצריך שיהיה קיום לדבריו. 
באות י רבינו מדבר על זה שיש דברים שחכם 
הדור מגלה אותם במפורש ויש דברים שהוא רק 
מרמז עליהם בתנועות ידיו וכדומה. כלומר שיש 
שכל שהחכם בכוונה מסתיר אותו. גם באות ח 
מובא העניין שצריך להזהר איזה מקיפים לגלות 
ואיזה לא לגלות. באות יא מובא הפסוק "וירא ה' 
כי סר לראות". עפ"י הכלל ה5 )כשרבינו מביא 
פסוק או מאמר חז"ל הוא מתכוון לכל הנאמר 
שם  שכתוב  ונראה  שם  נפתח  עניין(,  באותו 
"ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים". 
יראתו של משה גרמה לו לצמצם את עצמו ולא 

להסתכל במה שצריך להישאר מוסתר. מקישורי 
לחכמה  יוצא שהיראה שקודמת  הנ"ל  הדברים 
זה צמצום השכל, הגבול של השכל, וזה בחינת 
י שהם המחיצה  המקיפים שרבינו כותב באות 

של השכל.

כשאדם רוצה להבין משהו בלי ההרגשה הפנימית 
שהוא מוגבל, זה נקרא שחכמתו קודמת ליראתו 
יש  דבריו.  יתקיימו  לא  מהעולם  כשיסתלק  ואז 
בחינה יותר נמוכה שהדברים בכלל לא נשמעים. 
כשאדם שקוע כולו בעולם הזה וכל דיבוריו הם 
בהם  שאין  דיבורים  כלומר  מטה,  דרי  בבחינת 
חיה בדמות  יתברך, בחינת  ידיעת אלוקותו  את 
אדם )שמוזכר באות ב( דבריו בכלל לא נשמעים.

לדבריו,  קיום  אין  של  הבחינה  את  יותר  נבאר 
לעומת קיום נצחי לדבריו. כשאדם מרגיש בלב 
יבין  לא  הוא  תמיד  ישיג  שהוא  וכמה  מוגבל 
השכל  אחד  מצד  אז  סוף,  אין  הוא  ה'  כי  הכל 
מוגבל  יודע שהוא  הוא  רוצה להשיג אבל בלב 
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במצב  בעצם.  שמיים  יראת  לו  שיש  נקרא  וזה 
כזה הדעת שהוא משיג ומדבר לא עוברים מלב 
לחכמתו.  קודמת  השומע משום שיראת חטאו 
ליראתו  קודמת  שחכמתו  להיפך,  כשזה  אבל 
הוא רוצה להבין הכל ולא מצליח ומרגיש  את 
זה בדיעבד. כלומר, האדם  המוגבלות שלו אבל 
רוצה להרגיש אינסופי אבל אינו יכול, וזה מאכזב 
אותו. לכן זה נקרא שהחכמה שלו קודמת ליראה 
כי היראה היא רק בדיעבד. לעומת זאת, כשאדם 
הוא  פעם  ואף  הכל  מבין  לא  בזה שהוא  שמח 
לא ידע את הכל כי ה' הוא אינסופי והאדם הוא 
מוגבל, זה נקרא הארת המקיפים ואז היראה היא 

ולכן זה נקרא שיראת חטאו קודמת  לכתחילה, 
כשאדם  שדווקא  מעניין,  דבר  יוצא  לחכמתו. 
רוצה להרגיש שהוא אינסופי אז דבריו נשכחים 
לאחר הסתלקותו )כדי להראות לו שהוא מוגבל(, 
שלו,  המוגבלת  במציאות  שמח  כשהוא  ודווקא 
אז הפוך על הפוך דבריו יישארו לנצח כיון שהוא 

מגלה את האינסופיות של הקב"ה. 

כדי להפיק את התועלת המרובה מערכת עושים חיים- יש לקרוא לבד את תורה ז' בחלק השני 
בליקוטי מוהר"ן כדי להכיר את המילים והמושגים. מטרת השיעורים היא לתת כלי עזר לעיון 
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