ֹלהים
ְתה ֹ֨תה ֙ו ו ָָּׁ֔בהו וְ ָ֖חשֶּ ְך עַ ל־פְ ניֵ֣ ְת ָ֑הֹום וְ ֵ֣רוחַ אִ ָ֔ -
(ב) וְ הָּׁ ֗ ָּׁא ֶּרץ הָּׁ י ָּׁ ָ֥
ְמ ַר ֶּ ָ֖חפֶּת עַ ל־פְ נָ֥י הַ ָּׁ ָּֽמיִם:

בס"ד

תיקון חטא המרגלים וחטא שנאת חנם
של האדם בתוך עצמו
5

ח"א – ויהי האדם לנפש חיה –
תהליך ההתחדשות והבחירה והסתבכותו

אורות התשובה ה ,ה:
העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת ולהתמך בה בחבלי החטאת
שנעשו למנג ,בין במעשים ובין בדעות ,היא מחלה הבאה מתוך
 10שקוע בעבדות קשה ,שאינה מניחה את אור החרות של
התשובה להאיר בעוצם חילה; כי התשובה היא שואפת לחופש
מקורי אמתי שהוא החופש האלקי שאין עמו שום עבדות
שמונה קבצים  /קובץ ב  /ריב.
 15ריב .הסוכה היא שמחה עליונה מאד ,עד שאינה יכולה להיות
קבועה ,כי אם דרך ארעי .אבל היא עומדת במקום אחד ,מפני
שגלי האור של השמחה שוטפים ,ואחד מתעלה ,ומיד בלא שום
הפסק השני ,החדש ,שהוא יותר מאיר ויותר משמח ,יורד
ונשפע .על כן נראה כאילו הכל היא סוכה אחת ,ובאמת בכל
 20רגע ורגע ,ובכל חלק מחלקי הרגע ,ישנה סוכה חדשה ממש.
ומפני שהשמחה היא מהתחדשות ,וכאן ההתחדשות היא
תמידית ,על כן הוא זמן שמחתנו.
בראשית פרק ב
( 25ד) ֵ֣אלֶּה תֹול ְ֧דֹות הַ שָּׁ ַ ַ֛מיִם וְ הָּׁ ָּׁ ָ֖א ֶּרץ בְ ִה ָּׁ ָּֽב ְר ָּׁ ָ֑אם בְ י֗ ֹום ע ֲַ֛שֹות יְקֹוָּׁ ָ֥ק א-
ֹלהים ֶּ ָ֥א ֶּרץ וְ שָּׁ ָּׁ ָּֽמיִם( :ה) וְ ֵ֣כל׀ ִ ֵ֣שיחַ הַ שָּׁ ֗ ֶּדה ֶ֚טֶּ ֶּרם ִ ָּֽי ְהיֶּ ֵ֣ה בָּׁ ָ֔ ָּׁא ֶּרץ וְ כָּׁל־
ִ ָ֖
ם עַ ל־הָּׁ ָ֔ ָּׁא ֶּרץ
ֹלהי ֙
עָ֥שֶּ ב הַ שָּׁ ֶּ ָ֖דה ֶּ ֵ֣ט ֶּרם יִצְ ָּׁ ָ֑מח כִ י֩ ֹ֨לא ִה ְמ ִ֜ ִטיר יְקֹוָּׁ ָ֤ק אִ -
ת־האֲ דָּׁ ָּׁ ָּֽמה( :ו) וְ ָ֖אד יַ ָּֽע ֲֶּלֵ֣ה ִמן־הָּׁ ָּׁ ָ֑א ֶּרץ וְ ִה ְש ָּׁ ָ֖קה
וְ ָּׁא ָּׁדֵ֣ם ָ֔ ַאיִן ַ ָּֽלע ֲָ֖בד ֶּא ָּׁ ָּֽ
ת־ה ָּׁא ֗ ָּׁדם עָּׁ ָּׁפ ֙ר ִמן־
ֹלהים ֶּא ָּׁ ָּֽ
ָּֽי־האֲ דָּׁ ָּׁ ָּֽמה( :ז) ַויִיצֶּ ר֩ יְק ָֹּׁוֹ֨ק אִ ִ֜ -
ֶּ ָּֽאת־ ָּׁכל־פְ נ ָּׁ ָּֽ
ֵ֣ ָּׁ 30האֲ דָּׁ ָ֔ ָּׁמה ַו ִי ַפָ֥ח בְ ַא ָּׁ ָ֖פיו נ ְִש ַ ֵ֣מת חַ ִיָ֑ים וַ ָּֽ ַֽי ִ ְָ֥הי ָּׁ ָּֽה ָּׁא ָּׁ ָ֖דם לְנֶּ ָ֥פֶּש חַ יָּׁ ָּֽה:
בראשית פרק א

ל־האֲ דָ ָ֔ ָמה ִ ָ֥כי ִמ ֶּ ָ֖מנָּׁה ל ָּׁ ָֻ֑ק ְח ָּׁת ִ ָֽכי־עָ ָפר ָ֔ ַא ָּׁתה
ֵ֣תאכַל ֶָּ֔לחֶּ ם ַעָ֤ד ָּֽשובְ ֙ך ֶא ָ
ו ְֶאל־עָ ָ ֶ֖פר ָּׁת ָּֽשוב:
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רש"י בראשית פרשת בראשית פרק א פסוק ב
(ב) תהו ובהו  -תהו לשון תמה ושממון שאדם תוהא ומשתומם על
בהו שבה :תהו  -אישטורדישו"ן בלע"ז [מבוכה] :בהו  -לשון רקות
וצדו :על פני תהום  -על פני המים שעל הארץ :ורוח אלהים מרחפת
 - 40כסא הכבוד עומד באויר ומרחף על פני המים ברוח פיו של הקדוש
ברוך הוא ובמאמרו ,כיונה המרחפת על הקן אקוביטי"ר בלע"ז
[לכסות]:

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ב סימן ד
 45ד ר"ש בן לקיש פתר קריא בגליות ,והארץ היתה תהו זה גלות
בבל שנאמר (ירמיה ד) ראיתי את הארץ והנה תהו ,ובהו זה
גלות מדי (אסתר ו) ויבהילו להביא את המן ,וחושך זה גלות
יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן שהיתה אומרת
להם ,כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל ,על
 50פני תהום זה גלות ממלכת הרשעה שאין להם חקר כמו התהום
מה התהום הזה אין לו חקר אף הרשעים כן ,ורוח אלהים
מרחפת זה רוחו של מלך המשיח ,היאך מה דאת אמר (ישעיה
יא) ונחה עליו רוח ה' ,באיזו זכות ממשמשת ובאה ,המרחפת
על פני המים בזכות התשובה שנמשלה כמים ,שנאמר (איכה ב)
 55שפכי כמים לבך ,וכו'
בראשית פרק ג
ת ָּׁא ָ֤רור ַא ָּׁת ֙ה
ית זא ֒
ֹלהים׀ ֶּ ָּֽאל־הַ נָּׁחָּׁ ש ִ ֵ֣כי עָּׁ ִ ֵ֣ש ָּׁ
(יד) וַיאמֶּ ר֩ יְק ָֹּׁוֹ֨ק אָ֥ ִ -
ְמי
אכל ָּׁכל־י ָ֥
ומ ָ֖כל חַ יַ ֵ֣ת הַ שָּׁ ֶּדָ֑ה עַ ל־גְ חנְךֵ֣ ת ָ֔לְך וְ עָ ָפָ֥ר ת ַ ָ֖
ִמכָּׁל־הַ בְ ה ָ֔ ָּׁמה ִ
יבה׀ ָּׁא ֗ ִשית ָּֽבי ְנ ֙ך ובֵ֣ין ָּׁ ָּֽה ִא ָ֔ ָּׁשה ובָ֥ין ז ְַרעֲךָ֖ ובֵ֣ין ז ְַר ָּׁעָּ֑ה
 60חַ יֶּ ָּֽיך( :טו) וְ א ָּׁ ֵ֣
שופָ֥נו עָּׁ ָּֽקב :ס (טז) ֶּ ָּֽאל־הָּׁ ִא ָּׁ ֵ֣שה ָּׁא ֗ ַמר
ֶ֚הוא יְשופְ ךֵ֣ ָ֔ראש וְ ַא ָּׁ ָ֖תה ְת ֶּ
ל־איש ְ֙ך
הַ ְר ָּׁבָ֤ה ַא ְרבֶּ ֙ה עִ צְ בֹונְֵ֣ך וְ ָּֽהר ָ֔נְך בְ ֶעֶ֖צֶ ב ָּֽתל ִ ְֵ֣די בָּׁ נִ ָ֑ים וְ ֶּא ִ
ל־בְך :ס (יז) ול ְָּׁא ָּׁדֵ֣ם ָּׁא ֗ ַמר ִ ָּֽכי־שָּׁ מַ עְ ָּׁת ל ְֵ֣קֹול
שוק ָ֔תְך וְ ָ֖הוא י ְִמשָּׁ ָּׁ ָּֽ
ְת ָּׁ
אכל ִמ ֶּ ָ֑מנו
אמר ָ֥לא ת ַ ָ֖
ית֙י ֙ך ל ָ֔
ִא ְש ֶּת ֒ך וַת֙א ַכל֙ ִמן־הָּׁ ָ֔עץ אֲ ֶּ ָ֤שר צִ וִ ִ
ְמי חַ יֶּ ָּֽיך( :יח)
ֲבורך בְ עִ צָ בֹון ָּֽתא ֲכ ֶָּ֔לנָּׁה ָ֖כל י ָ֥
רורָ֤ה ָ ָֽהאֲ דָ מָ ה ַ ָּֽבע ֶּ ָ֔
 65אֲ ָּׁ
יח ָּׁלְָ֑ך וְ ָּׁא ַכ ְל ָּׁ ָ֖ת ֶּאת־עָ֥שֶּ ב הַ שָּׁ ֶּ ָּֽדה( :יט) בְ ז ַעָ֤ת ַא ֶּפ֙י ֙ך
וְ ָ֥קֹוץ וְ דַ ְר ַ ָ֖דר ַתצְ ִ ֵ֣מ ַ ָּֽ

 70ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ד
"...א"ר לוי משל לעירוני שהיה נשוי בת מלכים אף על פי
שמאכילה כל מעדני עולם אינו יוצא ידי חובתו למה לפי שהיא
בת מלכים כך כל מה שיפעל אדם עם נפשו אינו יוצא ידי חובתו
למה שהיא מלמעלה
75
תרגום אונקלוס בראשית פרק ב פסוק ז
(ז) וברא יי אלהים ית אדם עפרא מן ארעא ונפח באפוהי
נשמתא דחיי והות באדם לרוח ממללא:
 80הכתב והקבלה בראשית פרשת בראשית פרק ב פסוק ז
לנפש חיה .הודיעתנו התורה בתואר נפש חיה ,המעלה היתרה
שישנה לאדם על כל יצירי מעלה ומטה ,והיא הבחירה
החפשית שמדעתו ורצונו יוכל לבחור לעצמו את הדרך ילך בה
ואת המעשה אשר יעשה לטוב ולהפוכו ,וזה עצמו נכלל בלשון
 85נפש חיה ,כי יש במלת נפש ג"כ המובן ענין החירות והחפשית
לפי הבחירה והרצון ,כמו ושלחתה לנפשה האמור בשלוח
לחירות האמה המשועבדת ,וכן אם יש את נפשכם ... ,וטעם
המקרא הוא תכלית ביאת האדם לכלל הויה הוא לחיות חיי
הבחירה הרצונית והחפשית ...ויש לפי זה הבדל גדול בין נפש
 90חיה האמור בשאר הברואים לבין האדם אף ששוים בקריאתם
מובדלים הם לפי המכוון תכלית הריחוק.
בראשית פרק א
מותנו וְ י ְִרדו֩ בִ ְד ֹ֨ ַגת
ֹלהים נַ ָּֽע ֶּ ֲָ֥שה ָּׁא ָּׁדַ֛ם בְ צַ ל ְָ֖מנו כִ ְד ָ֑
(כו) ו ֵַ֣יאמֶּ ר אִ ָ֔ -
 95הַ ִ֜ ָּׁים ובְ עֵ֣ ֹוף הַ שָּׁ ֗ ַמיִם ובַ בְ המָּׁ ֙ה ובְ כָּׁל־הָּׁ ָ֔ ָּׁא ֶּרץ ובְ כָּׁל־הָּׁ ֶּ ָ֖רמֶּ ש ָּׁ ָּֽהר ָ֥מש עַ ל־
ֹלהים
ם בְ צַ ל ְָ֔מֹו בְ ֶּ ָ֥צלֶּם אָ֖ ִ -
ת־ה ָּׁאדָּׁ ֙
ֹלהים׀ ֶּא ָּׁ ָּֽ
הָּׁ ָּׁ ָּֽא ֶּרץ( :כז) ַויִבְ ָּׁ ֹ֨רא אָ֤ ִ -
בָּׁ ָּׁרֵ֣א א ָ֑תֹו זָּׁ ָּׁכָ֥ר ונְק ָּׁ ָ֖בה בָּׁ ָּׁ ָ֥רא א ָּׁ ָּֽתם:

משך חכמה בראשית פרשת בראשית פרק א פסוק
כו
(כו) נעשה אדם בצלמנו .הצלם האלקי הוא הבחירה
החופשית בלי טבע מכריח ,רק מרצון ושכל חפשי.1
 5וכו'
רש"י בראשית פרק ב פסוק ה
(ה) ...וכל עשב השדה טרם יצמח  -עדיין לא צמח ,ובשלישי שכתוב
ותוצא הארץ ,על פתח הקרקע עמדו עד יום ששי:
 10כי לא המטיר  -ומה טעם לא המטיר ,לפי שאדם אין לעבוד את
האדמה ואין מכיר בטובתם של גשמים ,וכשבא אדם וידע שהם
צורך לעולם התפלל עליהם וירדו ,וצמחו האילנות והדשאים:
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אורות הקודש  /חלק ג  -מוסר הקודש  /עמוד קה  /שמחת
הרצון החפשי  -עב
שנואה היא העצבות ,מפני שהיא נובעת ממקור היותר משחת
שבדעות וברגשות.
הידיעה ,שהאדם בהתגלותו בתור בעל רצון ,אופיו משתלם
כולו בנקודת רצונו דוקא ,האושר שלו הוא רצון טוב ,כל קוי
האושר וההצלחות הרוממות ,שלב כל אדם כל כך עורג להם,
אינם כי אם תולדות מנקודת חיים מלאים זו ,נקודת הרצון
הטוב הקדוש והבהיר ,ובתוכן זה דומה האדם בחופשו ליוצרו,
ליוצר כל ,בחפצו המקיף והחפשי מכל מועקה ,כשידיעה זו
מתבררת ,מיד מוצא האדם את עצמו מלא חדוה ,מסולק מכל
עצבות .הוא מכיר שהוא אינו צריך כי אם לאמץ את רצונו
לטוב ,וזה מסור בידו בכל עת ורגע ,ותיכף כשרצונו מתעלה,
הרי הוא מתעלה ,וכל הספירות העולמיות התלויות בו
מתעלות עמו .ואיך לא יהיה האדם מלא תמיד עז וחדוה ,אם
טובת הטובות ,עושר העשירות ,הצלחת ההצלחות ,מסור ונתון
בידו ,והוא מושל בכל המכמנים הנפלאים האצורים באוצר
נחמד ושמן זה.

 1עיין מלבי"ם על אתר ובאגרות הראיה ח"ב אגרת שעט

המחשבה שהאושר תלוי במה שהוא חוץ ליכלתו של האדם,
ממה שהוא חוץ להוייתו ,וחוץ לרצונו ,מחשבת פגול הוא,
רשעות וסכלות היא מרופדת .והיא מעוררת את כל התכונות
 35השפלות וכל המדות הרעות שביסוד הרשעה ,שכחת ד' וטובו,
אורו וישעו ,חכמתו חסדו וגבורתו .על כן ישרי לב שמחים
תמיד ,שמחו בד' וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב.
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