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מבוא
הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

רק  לא  יותר.  פנימיות  בשאלות  שעוסק  רב-גוני  לקט  מובא  הזה  בספר 
— למה? מפני  כמו  דברים אלא במענה לשאלות  ובתיאורם של  באמירתם 
מה? מה משמעותם של דברים? חלק גדול מן הדברים הללו מתייחס במידת 
בעיות  מקבץ  גם  בו  יש  אבל  בסדרה,  האחרים  בספרים  שנמצא  למה  מה 
שונות ותשובות שונות לשאלות כלליות ביחס לעם, ביחס לפרט, ביחס לחייו, 
לגורלו ולמטרתו. למעשה יש כאן לקט של דברי הגות ומחשבה על הרבה 

מאד מן השאלות של כל אדם באשר הוא. 
ספר זה מלקט מדבריהם של מחברים רבים מאד בספרים רבים המתייחסים, 
שמהם  המקורות  מגוון  ומדוע.  למה  של  לשאלות  הוא,  בסגנונו  אחד  כל 
הוצא הלקט הזה הוא ממה שנוצר ונכתב במשך הדורות מאז ספרות חז"ל, 
ועד למאה העשרים. עם זאת, מיוצגים פה גם  מן המאה השמינית בערך, 
דבריהם של אישים שונים שחיו בזמנים מאוחרים יותר עד זמננו שלנו. באופן 
כללי אפשר לומר שיצירת הדורות עד למלחמת העולם הראשונה עם כל 
השוני שבה, היא עולם מחשבה אחד. ואילו הדברים המודרניים יותר, במידה 
רק  כך הם מהווים  ומשום  רבה,  במידה  לעולם שונה  מסוימת, משתייכים 

חלק קטן מתוך המכלול שבספר זה. 
שונות  סוגות  לארבע  להתחלק  יכולים  הללו  המקורות  מאד,  כללי  באופן 
המתייחסים  שונים  כדברים  אלא  נבדלות,  כיחידות  לא  בספר  המופיעות 

לנושא אחד. ארבע הסוגות הללו הן: 
הסוגה הראשונה היא 'קבלה' — ראשיתה קדומה ביותר אבל היא נמשכת 
בחרנו  הסוד'.  'תורת  אל  השייכים  הדברים  והם  לדורותינו,  עד  והולכת 
בקטעים מתוך תורת הסוד שאינם טכניים ביותר, אלא יכולים להיות בעלי 
משמעות לכל אדם הקורא אותם. עולמה של הקבלה הוא עולם שלם בפני 

עצמו הן מבחינת סגנונו והן מבחינת התכנים שבו. 
הסוגה השנייה היא ספרות ההגות היהודית, 'מחשבת ישראל', שביסודה 
אלא  מאד,  יהודיים  כמובן  הם  שכולם  פילוסופיים  בעניינים  עיונים  היא 
שיש בהם גם מן ההתאמה של חשיבה פילוסופית כללית במשך הדורות. 
הדברים בסוגה זו חלק מהם הוא מספרים שנכתבו כספרי הגות פילוסופית 
שלמה, ואחרים מובאים בפרשנות למקרא או בספרים אחרים שאינם ספרי 

פילוסופיה כשלעצמם. 
וגוונים.  צורות  רבת  היא  שגם  ה'מוסר',  מספרות  היא  השלישית  הסוגה 
הספרות הזו מתייחסת בעיקר לבעיות האדם ולחיי נפשו, והיא כוללת ספרי 
מוסר קלאסיים, עתיקים עד ליצירות מ'תנועת המוסר' שנכתבו סמוך לזמננו. 
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עולם  שהיא  החסידית  הספרות  מן  לקט  'חסידות',  היא  הרביעית  הסוגה 
בפני עצמו. החסידות מכילה הן קבלה, הן מחשבה והן מוסר שמתאחדים 
יחד לגישה שלמה שגם היא עוסקת הרבה מאד באדם ובבעיותיו. בתוך אלה 
מצויים גם מסרים חשובים המופיעים בצורה של סיפורים שמבטאים את 
התכנים הללו בדרך סיפורית ולא במופשט )הרחבה גדולה יותר של הסבר 

על הסוגות השונות, מופיעה בנספח לספר זה(. 
נוסף לכך מופיעות גם אמרות חכמה קצרות בנות משפט אחד או שניים 

ולעתים גם קטעים של שירה ופיוט. 
ככל  הדברים,  את  להביא  מטרתנו  ובגלל  וגיוונם,  המקורות  ריבוי  בגלל 
האפשר, בצורתם המקורית, הרי שלשון הדברים, אף על פי שהיא עברית, 
בפילוסופיה.  ובין שמקורה  בקבלה  בין שמקורה  קלה.  בהכרח שפה  אינה 
משום כך, הוספנו דברי ביאור קצת יותר נרחבים, הן בדברי ביאור הן בהערות 
מקדימות, בכל מקום שסברנו שהביאור יעזור להבנה גם לקורא שאיננו בקיא 

בשפת המקורות ובסגנונם. 
הנושאים הרבים שהם במובן מסוים יריעה נרחבת יותר של מחשבה, סודרו 
כאן בשלוש חטיבות שהן, מעגל השנה היהודי, מעגל החיים האנושי, ועוד 
המלאה  הרשימה  את  עצמה.  בפני  כחטיבה  כאן  שמצויים  שונים  נושאים 

אפשר למצוא בתוכן העניינים המפורט שבראש הספר. 
הרבים  האישים  כל  של  קצרות  ביוגרפיות  בו  שיש  נספח  יש  הספר  בסוף 
הנזכרים בספר זה. ושם גם רשימה מלאה של האישים והמקומות שבהם 

נזכרים דבריהם לאורך הספר. 
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השנה ראש 
השנה'.  'ראש  נקרא  העברית  השנה  מתחילה  שבו  היום 
בתורה שבכתב נקרא היום הזה 'יום הזיכרון' ו'יום תרועה', 
אך בתורה שבעל פה הוא נקרא 'ראש השנה' ו'יום הדין'. 
וממנו  המוח  שוכן  שבו  'ראש',  יש  האדם  שבגוף  כשם 
'ראש',  יש  גם לשנה  כך  כולו,  נעשית ההפעלה של הגוף 
והוא משפיע על השנה כולה. ביום הזה הבורא דן את כל 
בשנה  לעולם  שֵירד  השפע  מה  וקובע  האדם,  בני  מעשי 

הבאה.
ימיו,  בסוף  רק  אותו  דן  אינו  שהבורא  לאדם  גדול  חסד  זה 
בניו,  את  דן  שבשמים  אבינו  כאשר  השנה.  ראש  בכל  אלא 
אנו  הזה  ביום  לרצונו.  בדרך שתתאים  הדין  את  מוביל  הוא 
מכתירים את ה' למלך, ומקיימים את מצוות תקיעת השופר, 

עם המשמעויות הנסתרות הגלומות בה. 

יום של דין וחסד

חסידותמוסרמחשבת ישראל קבלה
ספר החינוך

יום הדין אינו בא רק לאחר המוות או בסוף ימי העולם, אלא כל בני האדם 
עומדים לדין לפני ה' בכל שנה, בראש השנה, ובכך יש חסד גדול לבני האדם.

מדוע בכל שנה צריך לעמוד לדין לפני בורא העולם?

רּוָאיו ִלְפקֹוד  ּבְ י ָהֵא־ל ַעל  ָהָיה ֵמַחְסּדֵ ׁשֶ י ִמְצַות ַהּמֹוֵעד ַהֶּזה,  ְרׁשֵ ָ ּוִמׁשּ
ּלֹא ִיְתַרּבּו  ֵדי ׁשֶ ָנה, ּכְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ יֶהם יֹום ֶאָחד ּבְ אֹוָתם, ְוִלְראֹות ַמֲעׂשֵ
י  ַלּפֵ ה ּכְ ָרה, ְוהּוא "ַרב ֶחֶסד" )שמות לד, ו( — ַמּטֶ ָהֲעוֹונֹות ְוִיְהֶיה ָמקֹום ְלַכּפָ
ֲעוֹונֹות  ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ְוִאם אּוַלי  ֲעֵליֶהן.  ַמֲעִביר  ֵהם מּוָעִטים  ׁשֶ ְוֵכיָון  ֶחֶסד, 
ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו  ׁשֶ ָמה  ּוְכֵעין  ְמַעט,  ְמַעט  ֵמֶהם  ִנְפָרע  ֵמירּוק,  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ
ּנּו ְמַעט ְמַעט" )תלמוד בבלי, עבודה זרה ד, א(. ְוִאם  ִלְבָרָכה: "אֹוֲהבֹו ִנְפָרע ִמּמֶ
ָלָיה  ְמַעט ּכְ ִּיְתַחֵּייב ָהעֹוָלם ּכִ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכָ לֹא ִיְפְקֵדם ַעד ְזַמן ַרב, ִיְתַרּבּו ּכָ

ָחִליָלה.

ַהּמֹוֵעד ַהֶּזה. ראש השנה.  ִלְפקֹוד. 
י ֶחֶסד. מכריע  ַלּפֵ ה ּכְ לבקר.  ַמּטֶ

ֵהם.  את הדין לצד החסד.  ׁשֶ
העוונות.  ַמֲעִביר ֲעֵליֶהן. 

ואינו מעניש.  ֵמירּוק. 
ָאְמרּו.  ניקוי וכפרה.  ׁשֶ

ּנּו ְמַעט  חכמים.  אֹוֲהבֹו ִנְפָרע ִמּמֶ
ְמַעט. אם אדם חייב כסף למי 
שאוהב אותו, הוא פורש לו 

את התשלומים שיוכל לשלם 
לשיעורין.  ְוִאם לֹא ִיְפְקֵדם ַעד 

ְזַמן ַרב. אם ה' לא יבקר את 
הברואים בכל שנה.  ִיְתַרּבּו. 

ָלָיה. אבדון.  העוונות.  ּכְ
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ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי  ְבּתֹו ּכָ ל ַהּיֹום ּפֹוֶנה ְלַמֲחׁשַ ן ּכָ ֵאין ּכֵ רּוְך הּוא, ָמה ׁשֶ ּבָ
ה  ַוֲעׂשֵ ּבְ ְוֵהן  סּור ֵמַרע  ִנְזָהר ֵהן ּבְ ֵאינֹו  ּוִבְפָרט ִמי ׁשֶ ַנְפׁשֹו,  ּבְ ּיֹוֵדַע  ָמה ׁשֶ
ָרצֹון  ַכת  ַהְמׁשָ ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ַמְדֵרָגתֹו,  ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ טֹוב 
ִריַקת  ֵּיׁש ַחס ְוָחִליָלה ּפְ ׁשֶ ַרְך, ּכְ רּוְך הּוא ְלִגיּלּוי ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ָהֶעְליֹון ּבָ
ִלים ֲעֵליֶהם עֹול ַמְלכּותֹו  ֵאין ְמַקּבְ ה, ֵמַאַחר ׁשֶ ַמִים ְלַמּטָ עֹול ַמְלכּות ׁשָ

ָרצֹון. ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

 )היקוטי תו מ, ד וגים ה הג מגעמ עש, ד(

גם טוב מו מ הבעל 
פנם החת 

התההידו  בי זהב קיציס הההוד 
הת מכוועות גה סידו  מתקינות, 

הכיוון גמוה ימימ הסד  
מתקינות הצהו ב הג מגעמ. 
ההד  ' זהב הת מכוועות וכתב 
הותן נה שיהיון היוחד ומעיחו 

בכיס בשדו, כדי גיוכה המסתכה 
בו בגנת סידו  מתקינות. הה 
הצה מדב  חן בניעי מבנה גם 

טוב, ומשיהיון עגהט ועהבד. בבוה 
 בי זהב הסד  הת מתקינות, 

מחה החפג הת מעיי  נם 
מכוועות, וכגהה הצהו הה ידנ 

המ הכוון. מדב  מצ  ההוד ה בי 
זהב ומתה ה  בהיבו, ובכמ בכי 

תה ו ים בהב עגב  ועדכמ, ועההץ 
הסד  הת מתקינות בהי גום 

כוועות.

הח י מתפיהמ הה  הו מבנה גם 
טוב:

במיכה מההך עהצהים מ במ 
חד ים ומיכהות, והפתחות גועים 

והיוחדים הכה דהת, הך יג כהי 
החד גנה ידו הפג  הפתוח הת 
כה מהענוהים כוהם, ומוה מש זן. 

מכוועות מן הפתחות הגנ ים גה 
הנהמ, והכה גנ  כוועמ הח ת, 

הבה הב עגב  יכוה הפתוח הת כה 
מגנ ים ממיכהות כוהם. 

ּלֹא ָהָיה ֵמִאיר  ִקיעֹות )ש(יֹוֵרד אֹור ָחָדׁש ֶעְליֹון יֹוֵתר ׁשֶ "ַאַחר ַהּתְ
ֶזה" ֲעַדִיין ִמיֵמי עֹוָלם אֹור ֶעְליֹון ּכָ

)רבי שניאור זלמן מלאדי — תניא, אגרת הקודש סימן יד(

ְבּתֹו. נסוק  ּפֹוֶנה ְלַמֲחׁשַ
ַנְפׁשֹו.  בהחגבותיו מהיגיות.  ּבְ

סּור... טֹוב. הצוות  בנצהו.  ֵהן ּבְ
ִאי  הה תנגמ והצוות נגמ.  ׁשֶ

ָרצֹון. מקב"מ כביכוה  ר... ּבְ ֶאְפׁשָ
היעו הנועיין המהגיך והחדג 

הת חיות מנוהם )'שיהוי 
ההכותו'(, הם בעי־מהדם היעם 

הקבהים הת ההכותו נהימם 
ב צון.  
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להרחבה < עוד על היריון ולידה, ראו ספר החכמה עמ' 310, ספר ההלכה עמ' 2. 

ולידה היריון 
העובר,  נוצר  שממנו  בזיווג  מתחילה  האדם  היווצרות 
עוברת דרך שלב ההיריון ומגיעה לסיומה בלידה, עם צאת 

הילד לאוויר העולם.
בכל אחד מן השלבים האלה יש גם עבודה רוחנית. המחשבה 
הקדושה בשעת הזיווג משפיעה על הרוח שאותה מפקיד 
בני הזוג; לאורך חודשי ההיריון לומד העובר את  בידי  ה' 
משפיעה  העולם  לאוויר  יוצא  הוא  וכאשר  כולה;  התורה 
כל  למעשה,  נולד.  הוא  שלתוכה  הקדושה  הסביבה  עליו 
פעולה טובה של האדם היא כמו בן שלו, ויש בה השלבים 

של מחשבה, רצון, ומעשה.

שעת העיבור

מוסרקבלה חסידותמחשבת ישראל
הזוהר הקדוש

בשעת הזיווג מפקיד ה' רוח בידי בני הזוג, והיא תשכון בילד שעתיד להיוולד. 
לתינוק שנולד מתלווה צלם רוחני, וכנגדו צלם בעולם העליון. לפני פטירתו 

מסתלק ממנו הצלם הרוחני, וזה סימן שהוא עומד למות.

משעת הזיווג מפקיד הבורא אצל בני הזוג את רוח הילד שעתיד להיוולד:

ּלֹו,  ׁשֶ ָקדֹוׁש  ָרצֹון  ּבְ ּתֹו,  ִאׁשְ ּבְ ג  ּוֵ ְלִהְזּדַ ׁש  ְלִהְתַקּדֵ א  ּבָ ָאָדם  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְורֹוֵמז  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  לּוָלה  ּכְ ה,  רּוַח ְקדֹוׁשָ ָעָליו  ִמְתעֹוֶרֶרת 
ָידֹו אֹוָתּה  ֵני ָהָאָדם, ּוַמְפִקיד ּבְ ה ַעל ֶהְריֹונֹות ּבְ ֻמּנֶ ִליַח ֶאָחד ַהּמְ הּוא ְלׁשָ
רּוְך הּוא ַמְפִקיד  דֹוׁש ּבָ ָהרּוַח, ּומֹוִדיַע לֹו ְלֵאיֶזה ָמקֹום ִיְפקֹד אֹותֹו... ְוַהּקָ

ְרׁשּוָה.  ה ּפֵ ְפִקיד, ְוִהּנֵ ּמַ ל ָמה ׁשֶ לֹו, ֶאת אֹוָתּה ָהרּוַח, ּכָ

לאדם שנולד מתלווה צלם בעולם הזה ובמקביל אליו יש צלם בעולם הבא:

אֹותֹו  ְדיֹוְקנֹו ְלַמְעָלה, ּבְ עֹוֵמד ּבִ ּה, אֹותֹו ׁשֶ ָאז יֹוֶרֶדת רּוַח, ְוֶצֶלם ֶאָחד ִעּמָ
ֶצֶלם  ּבְ "ַאְך  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ַהֶּזה.  עֹוָלם  ּבָ הֹוֵלְך  ֶצֶלם  אֹותֹו  ּבְ ִנְבָרא,  ֶצֶלם 
ֶלם  ּצֶ ֶלם ַהֶּזה ִנְמָצא ִעם ָהָאָדם, ּבַ ַהּצֶ עֹוד ׁשֶ ְך ִאיׁש" )תהלים לט, ז(. ּבְ ִיְתַהּלֶ
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המחשבה

ּלֹו. מתוך כוונה  ָרצֹון ָקדֹוׁש ׁשֶ ּבְ
לּוָלה ָזָכר  טובה וקדושה.  ּכְ
ּוְנֵקָבה. הרוח איננה זכרית 

או נקבית אלא כלולה 
משתיהן.  ִיְפקֹד אֹותֹו. יפקיד 

ְרׁשּוָה. חכמי  ה ּפֵ את הרוח.  ְוִהּנֵ
הסוד. 

ֶצֶלם ֶאָחד. דמות רוחנית 
ֶלם... ַיַחד. צלמו  ַהּצֶ עֹוד ׁשֶ אחת.  ּבְ

הרוחני של האדם מתחבר 
לצלם האדם בעולם הזה.  
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א,  עֹוָלם ַהּבָ ֶאָחד, הּוא עֹוֵמד ּבָ ִרים ּכְ ְתַחּבְ ּמִ עֹוָלם ַהֶּזה, ׁשֶ ּלֹו עֹוֵמד ּבָ ׁשֶ
ִרים ַיַחד... ֻחּבָ ּמְ ַנִים ֵהם ׁשֶ ּוׁשְ

לפני שהאדם נפטר הצלם שלו מסתלק ממנו:

ָהֶעְליֹון  ֶלם  ַהּצֶ אֹותֹו  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ִמן  ָלֵצאת  ָהָאָדם  ְיֵמי  ֵרִבים  ּקְ ּוְכׁשֶ
ָכל יֹום, ְונֹוֶטֶלת  ּה ּבְ ק ּבָ ָהָיה ִנְדּבָ ָאה אֹוָתּה רּוַח ָרָעה ׁשֶ ּנֹוְתִנים לֹו, ּבָ ׁשֶ
ן ּבֹו ְוהֹוֵלְך לֹו, ְולֹא חֹוֵזר ָלָאָדם ְלעֹוָלִמים. ָאז ֵיַדע  ּקֵ ֶלם, ּוִמְתּתַ אֹותֹו ַהּצֶ

ֲהֵרי הּוא ִנְדֶחה ִמן ַהּכֹל. ׁשֶ
)זוהר, ח"ג מב, ב(

במהלך ההיריון

חסידות מוסר מחשבת ישראל קבלה
רבי צבי-אלימלך שפירא

בתלמוד נאמר כי במהלך ההיריון האדם לומד את התורה כולה, וכאשר הוא 
בא לאוויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה )נדה ל, ב(. 
מדוע צריך האדם ללמוד את התורה כולה אם לאחר מכן הוא שוכח אותה? 
אלא שאדם אינו יכול להבין את תורת ה' בלי עזר א־לוהי, אך אילו היה זוכר 
את התורה שלמד, לא היה מקום לשכר ועונש על לימוד התורה. לכן הוא 

שוכח את כל התורה לפני הלידה, ומשיג אותה מחדש בעמלו.

האדם איננו יכול להבין את התורה בלי סיוע א־לוהי:

ֲעֵלי  ֶלֱאנֹוׁש  ָמבֹוא  ְוֵאין  ַחי,  ל  ּכָ ֵמֵעיֵני  ֶנֱעֶלֶמת  ִהיא  ה  ִהּנֵ ַהּתֹוָרה  זֹאת 
ְוֵעֶזר  ִסּיּוַע  ּבְ זּוַלת  ָקט  ְמַעט  ֲאִפיּלּו  ה  ּנָ ִמּמֶ יג  ִ ְלַהׂשּ ַאְרִצּיּות  ּבָ ֲאָדָמה 

ֱא־לִֹהי...

הטעם שהאדם שוכח את כל התורה שלמד בתקופת ההיריון:

יָון  ּכֵ ְועֹוֶנׁש,  ָכר  ְלׂשָ ָמבֹוא  ֵאין  עֹוָלם,  ֱא־לֵֹהי  ת  עּוּלַ ּפְ הּוא  ִאם  ה,  ְוִהּנֵ
ּנּו  ִמּמֶ ִחים  ּכְ ְמׁשַ ן  ּכֵ ית. ַעל  ֵראׁשִ ּבְ ְגֵזיַרת ַהּיֹוֵצר  ּבִ ַהֶהְכֵרִחי  ָבר  ּדָ הּוא  ׁשֶ
ל ְיִדיַעת ַהּתֹוָרה ַאַחר  ְּיַסּגֵ ֵדי ׁשֶ בֹואֹו ֶאל ָהעֹוָלם, ּכְ ּה ּבְ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּכָ

ֵליָמה. ַדַעת ׁשְ יִגיָעה ּוְבִחיָרה ּבְ ְך ֵמְרצֹונֹו ּבִ ּכָ

התועלת בלימוד התורה בתקופת ההיריון, אף ששוכחים אותה אחר כך:

מֹוִעיָלה,  ִאּמֹו  ְמֵעי  ּבִ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ אֹותֹו  ִדים  ַלּמְ ּמְ ׁשֶ יּמּוד  ַהּלִ ת  ּוְפעּוּלַ
ַאְרִצּיּות  ִּיְהֶיה ָיכֹול ּבָ ֵדי ׁשֶ כַֹח ָהֵעֶזר ָהֱא־לִֹהי ּכְ ֵאר ּבֹו ֲחִקיָקה ּבְ ָ יׁשּ ּתִ ׁשֶ
ִדים  ַלּמְ ּמְ ְרֶצה, ָמה ׁשֶ ַהּנִ ן הּוא ָהִעְנָין  ...ּכֵ ְלהֹוִציא ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפֹוַעל. 
ְכֵדי  ּבִ ּנּו,  ִמּמֶ ִחים  ּכְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ֲהַגם  ָלעֹוָלם  ּבֹואֹו  קֹוֶדם  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ָלָאָדם 

ַנִים ֵהם. הצלם שבעולם  ּוׁשְ
 הבא והצלם שבעולם 

הזה. 

רּוַח ָרָעה... יֹום. רוח רעה 
הקשורה לעיסוק בגשמיות 
ן ּבֹו ְוהֹוֵלְך לֹו.  ּקֵ העולם.  ּוִמְתּתַ

הצלם העליון נתקן והולך 
ֲהֵרי הּוא... ַהּכֹל.  מן האדם.  ׁשֶ

והריהו עומד למות. 

זֹאת ַהּתֹוָרה... ֱא־לִֹהי. התורה היא 
תורה א־לוהית נשגבה, ובן 

אנוש איננו יכול להבין אפילו 
מעט ממנה בלי שה' יעזור לו. 

ִאם הּוא... עֹוָלם. אם לימוד 
התורה היה רק מפני שה' 

לימד את האדם תורה.  ֵאין 
ית. ה' לא היה  ֵראׁשִ ָמבֹוא... ּבְ

נותן שכר ועונש על דבר 
ל.  שהכריח אותו לעשות.  ְּיַסּגֵ

ֵליָמה. מתוך  ַדַעת ׁשְ ירכוש.  ּבְ
מודעות מלאה. 

ֲחִקיָקה. רושם שנשאר חקוק 
ַאְרִצּיּות. בכוחותיו  בו.  ּבָ

הארציים והטבעיים.  ָהִעְנָין 
ְרֶצה. התכלית הרצויה.   ַהּנִ
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ְמָנע  הּוא ִמן ַהּנִ ִחיָרתֹו. ֲאָבל ֶלֱהיֹות ׁשֶ יִגיָעה ַעל ְיֵדי ּבְ ָּיבֹוא לֹו ָהִעְנָין ּבִ ׁשֶ
ה ַעל ְיֵדי  רֹון, ִהּנֵ כַֹח ַהִּזּכָ ָאר ֶאְצלֹו ּבְ ׁשְ ּנִ יָון ׁשֶ ה ּכֵ ֵעֶזר ֱא־לִֹהי, ִהּנֵ זּוַלת ּבְ

ָבר ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפֹוַעל. לּותֹו יּוַכל ְלהֹוִציא ַהּדָ ּדְ ּתַ ְיִגיָעתֹו ְוִהׁשְ
)בני יששכר, סיון א, ה(

אחרי הלידה

חסידות מוסר מחשבת ישראל קבלה
הרבי מליובאוויטש

משעת הלידה על ההורים לדאוג שהתינוק יהיה מוקף בענייני קדושה, וזה 
מוסיף ברכה והצלחה באפשרות לגדלו לתורה ולמעשים טובים. בכל שנה, 
בזכות הגדולה שיש להם,  ביום הולדתו של התינוק, על ההורים להתבונן 
שה' הפקיד אצלם נשמה בתוך גוף, ולחשוב כיצד יחנכו את הילד כראוי, כדי 

שילך בדרך ישרה.

יש לדאוג משעת הלידה שהתינוק יהיה מוקף בענייני קדושה:

ֵצאתֹו ַלֲאִויר ָהעֹוָלם ִיְהֶיה  ָּיד ּבְ ּמִ נֹוֵגַע ָלַרְך ַהּנֹוָלד — ׁשֶ ִרי ּבְ ְועֹוד ִעְנָין ִעיּקָ
ן  ינֹוק ֲאִפיּלּו ּבֶ רֹוֶאה ְוׁשֹוֵמַע ּתִ ָבִרים ׁשֶ ּדְ ָּידּוַע ׁשֶ ה, ּכַ ָ ִעְנְיֵני ְקדּוׁשּ ף ּבְ מּוּקָ
ם  ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ּגַ ה ּבַ ּלָ ְתּגַ ּנִ ְדלּותֹו )ְוַעד ׁשֶ ָעה ַעל ּגַ ּפָ יֹומֹו ֵיׁש ָלֶהם ַהׁשְ
ה, ֲהֵרי ֶזה מֹוִסיף  ָ ִעְנְיֵני ְקדּוׁשּ יִפים אֹותֹו ּבְ ּקִ ּמַ ׁשֶ ֶפׁש(. ְוָלֵכן ּכְ ָחְכַמת ַהּנֶ ּבְ
ים טֹוִבים. ה ּוְלַמֲעׂשִ ָלּה ְלתֹוָרה ּוְלחּוּפָ לֹו ּוְלַגּדְ ִּיְזּכּו ְלַגּדְ ָרָכה ְוַהְצָלָחה, ׁשֶ ּבְ

הזכות והאושר לגדל את הילדים ולחנכם:

דֹוׁש  ַהּקָ ֶחְלָקם, ׁשֶ ַפל ּבְ ּנָ ר ׁשֶ גֹוֶדל ַהְּזכּות ְוָהאֹוׁשֶ ר — ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ ְוָהִעיּקָ
ְמרּו  ִּיׁשְ ָסְמכֹו ֲעֵליֶהם ׁשֶ תֹוְך ּגּוף ָקדֹוׁש, ּבְ ָמה ּבְ ָיָדם ְנׁשָ רּוְך הּוא ִהְפִקיד ּבְ ּבָ
ֶרְך ָהעֹוָלה  ּדֶ כּוהּו ְוַיְדִריכּוהּו ּבַ ְּיַחּנְ ְדָבֵעי, ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ דֹון ַהָּיָקר ּכִ יּקָ ַעל ַהּפִ

ית ֵא־ל. ּבֵ
 )תורת מנחם התוועדויות, תשמ"ז ח"ב עמ' 37; תשמ"ב ח"ד עמ' 2190(

מעשים טובים נקראים בנים

חסידות מוסר מחשבת ישראל קבלה
רבי זאב-וולף מז'יטומיר

לשלושה  מקבילים  והלידה,  ההיריון  העיבור,  התינוק:  בהתהוות  השלבים 
שיש  וכשם  והמעשה.  הרצון,  המחשבה,  טובים:  מעשים  בהתהוות  שלבים 
צער הכרוך בלידת תינוק, כך האדם שבא לעשות מעשה טוב בשלמות נדרש 

להתאמץ ולהתייסר.

ְמָנע... ֱא־לִֹהי. בלתי־אפשרי  ִמן ַהּנִ
היה להשיג את התורה אם לא 

בכוח ה'. 

ה. חפצי קודש,  ָ ִעְנְיֵני ְקדּוׁשּ ּבְ
פסוקי תורה, ציורים של דברי 

ֶפׁש.  ה... ַהּנֶ ּלָ ְתּגַ ּנִ קודש.  ְוַעד ׁשֶ
הפסיכולוגים מדגישים גם כן 

את ההשפעה שיש לדברים 
שהתינוק רואה ושומע אפילו 

בימיו הראשונים. 

ר. ביום ההולדת  ְוָהִעיּקָ
של התינוק על ההורים 

ֶרְך  ּדֶ ְדָבֵעי. כראוי.  ּבַ להתבונן.  ּכִ
ית ֵא־ל. בדרך ישרה  ָהעֹוָלה ּבֵ

שמובילה אותו אל ה'. 
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מעשיו הטובים של האדם נקראים בניו:

ִנְקָרִאים  ָאָדם,  ל  ׁשֶ ים טֹוִבים  ַמֲעׂשִ ידּו:  ִהּגִ ֲחָכִמים  ר  ֲאׁשֶ ֱחֶזה  ּתֶ ה  ְוַאּתָ
דֹוֶמה ֶאָחד.  ָוה ּבְ ִחיָנָתם ׁשָ י ּבְ ם, ּכִ ִנים )מדרש, תנחומא נח ס"ב(. ְוָהֱאֶמת ִאּתָ ּבָ
ִחינֹות: ִעיּבּור,  ה ּבְ לֹׁשָ ָלד ׁשְ ּנֹוַלד ַהּוָ יָדה ֶטֶרם ׁשֶ ר ֵיׁש ִלְבִחיַנת ַהּלֵ ֲאׁשֶ ּכַ
ַהּבֹוֵרא,  ֶאת  ָהעֹוֵבד  ָלִאיׁש  ִיְקֶרה  ן  ּכֵ ה,  ָ ָהִאׁשּ ּוְכִמְקֵרה  ֵליָדה.  ֵהָריֹון, 
ה  לֹׁשָ ׁשְ ן ּבִ ם ּכֵ ים ַהּטֹוִבים, ָצִריְך ִלְהיֹות ּגַ ה ַמֲעׂשִ ן ֵהּמָ ָניו, ּכֵ ְבִחיַנת ּבָ ּבִ
ה  ְך ַמֲעׂשֶ ְך ָרצֹון, ְוַאַחר ּכָ ָבה, ְוַאַחר ּכָ סֹוד ַמֲחׁשָ ה ּבְ ִחּלָ ִחינֹות ֵאּלּו: ּתְ ּבְ

יָדה. ֵלימּות, הּוא סֹוד ַהּלֵ ׁשְ ּבִ

למעשים  הם  גם  משותפים  ילדים,  בגידול  והמאמץ  בלידה  הכרוך  הכאב 
טובים:

ֲחָבִלים ֵמֶחְבֵלי  ֵחל ְוִתְזַעק ּבַ ְקַרב ָלֶלֶדת ּתָ ר ּתִ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ָ ִמְקֵרה ָהִאׁשּ ְוָלֵכן ּכְ
יַע  ַמּגִ ְוַצַער,  ֲחָבִלים  ה  ַהְרּבֵ ֵכן,  מֹו  ּכְ ִנים.  ּבָ יּדּול  ּגִ ַצַער  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֵליָדה, 
י  י ַלה' ְלַבּדֹו, ְוכּוּלֵ ְלּתִ דֹול, ּבִ ֵלימּות ּגָ ׁשְ ה ּבִ ֲעׂשֶ ָלָאָדם קֹוֶדם ֲעׂשֹותֹו ַהּמַ

ַהאי ְואּוַלי.
)אור המאיר, פרשת קרח(

צעיר ניגש אל רבי חסיד 
צבי־הירש, בנו 

של הבעל־שם־טוב, וביקש ממנו 
להדריך אותו בעבודת ה', כדי 

שיוכל להגיע למדרגת צדיק.

אמר לו רבי צבי־הירש: ודאי אתה 
מכיר את פלוני העשיר, שאביו היה 
עשיר גדול והוריש לו הון רב. פעם 
אחת בא אליו אדם וביקשו לייעץ 

לו כיצד ייעשה עשיר. אמר לו אותו 
עשיר: אין לי מושג איך נעשים 

עשיר; ירשתי את העושר מאבי. לך 
לעשיר אחר, שנעשה עשיר בעשר 

אצבעותיו, ושאל אותו.

"אף אני כך", סיים רבי צבי־הירש, 
"אבי הקדוש פעל שתינתן לי 

נשמה גבוהה והוריש לי מסגולותיו 
הרוחניות, ולא עמלתי על כך. לך 
אל צדיק שנולד לאנשים פשוטים 
והגיע למדרגתו בעמלו וביגיעתו 

ושאל אותו כיצד עושים זאת"...

ָנה  ר ִניּתְ ָאה ַעל ֶזה ָהעֹוָלם ֵיׁש ָלּה ַצַער ַעל ֲאׁשֶ ּבָ ׁשֶ ָמה ּכְ ׁשָ י ַהּנְ ּכִ
ְמָחה ַעל ֶזה ָהעֹוָלם, ּוְלָכְך ָהָאָדם  ׂשֹון ְוׂשִ ֵמעֹוַלם ַהֶחְדָוה ְוׂשָ
ָמה ּבֹוָכה ַעל  ׁשָ י ַהּנְ ֶטן ִאּמֹו הּוא ּבֹוֶכה, ּכִ ּיֹוֵצא ִמּבֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

יָאָתּה ַעל ֶזה ָהעֹוָלם.  ּבִ
)רבי לוי־יצחק מברדיצ'ב — קדושת לוי, ליקוטים(

ידּו. ראה את  ֱחֶזה... ִהּגִ ה ּתֶ ְוַאּתָ
י  דברי חכמים במדרש.  ּכִ

ִחיָנָתם... ֶאָחד. יש דמיון  ּבְ
בין מעשיו הטובים של 
האדם לילדיו.  ּוְכִמְקֵרה 

ה. כפי שקורה  ָ ָהִאׁשּ
ִחינֹות.  לאישה.  ּבְ

ָניו.  ְבִחיַנת ּבָ שלבים.  ּבִ
מעשיו הטובים של האדם 
ה. כך  ן ֵהּמָ הם כמו בניו.  ּכֵ
ָבה. המקבילה  הם.  ַמֲחׁשָ

לעיבור.  ָרצֹון. המקביל 
להיריון.  

ֵחל ְוִתְזַעק... ֵליָדה. היא  ּתָ
כאובה וצועקת מכאב צירי 

ה ֲחָבִלים... ְלַבּדֹו.  הלידה.  ַהְרּבֵ
מעשה טוב 'שלם' שנועד למלא 

אך ורק את רצון הבורא, כרוך 
י  אף הוא במאמצים רבים.  ְוכּוּלֵ

ַהאי ְואּוַלי. עם כל הצער שיש 
לאדם אולי יזכה לעשות את 

המעשה בשלמות. 



ים
חי

 ה
גל

מע

8 

להרחבה < קראו בספר החכמה עמ' 6, כיצד קרא האדם הראשון שמות לבעלי החיים. 

שם קריאת 
ההורים הם הבוחרים את שמו של התינוק שנולד. לפעמים 

אדם בוחר לעצמו שם חדש במרוצת השנים. 
שמו של אדם איננו רק אמצעי זיהוי, אלא יש לו משמעות 
פנימית. על־פי הקבלה, השם מבטא את השורש העליון 

ואת השליחות המיוחדת שהוטלה על האדם בעולם. 

משמעות השם שההורים נותנים

מוסרקבלה חסידותמחשבת ישראל
רבי יצחק לוריא )האר"י(

שמו של אדם קשור לנשמתו. הוריו מקבלים מעין נבואה מלמעלה כדי לקרוא 
לילד בשמו הראוי לו.

ם,  ַדְעּתָ ם ֶאָחד ָהעֹוֶלה ּבְ ר נֹוַלד ָהָאָדם, ְוקֹוְרִאים לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ
ם  ֵ ִפיו ַהׁשּ ים ּבְ רּוְך הּוא ֵמׂשִ דֹוׁש ּבָ י ִאם ַהּקָ ּכִ ן,  ּמֵ ּוְבִהְזּדַ ַאְקַראי  ֵאינֹו ּבְ

ָמה ַהִהיא. ׁשָ ַההּוא ַהּמּוְכָרח ֶאל ַהּנְ
 )שער הגלגולים, הקדמה כג( 

חסידות מוסר מחשבת ישראל קבלה
רבי דוב-בער ממזריטש

שם מבטא את החיות הרוחנית, ולכן אדם קשור מאוד בשמו.

שם הדבר קשור למהותו:

ם ָהֶעֶצם  י, ׁשֵ מֹו ָהֲאִמיּתִ ְך הּוא ׁשְ מֹו ּכָ ְקָרא ְשׁ ּנִ ל ָמה ׁשֶ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש, ּכָ ּבִ
ם ׁשֹוְרׁשֹו  ְך ַעל ׁשֵ מֹו ּכָ ְחּתֹון ִנְקָרא ְשׁ ל, ׁשֹור ַהּתַ ֶרְך ָמׁשָ ֹוְרׁשֹו. ַעל ּדֶ ִמׁשּ
ְוֵכן  שו"ר.  אֹוִתּיֹות  ג'  ֵהם  ׁשֶ ָהאֹוִתּיֹות,  ִמֶּזה  ּבֹו  ֵּיׁש  ׁשֶ ַחּיּות,  ּבַ ְלַמְעָלה 

ֶרְך ֶזה... ם ַעל ּדֶ ּכּוּלָ

גם כאשר ילד נקרא על שם אדם אחר, שמו מותאם לשורש הנשמה שלו:

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ם ֲאבֹוֵתינּו אֹו ְקרֹוֵבינּו, ּכְ ֵנינּו ַעל ׁשֵ מֹות ּבָ ָאנּו קֹוְרִאים ׁשְ ַאף ׁשֶ
ם ֵאּלּו  ּגַ א, ׁשֶ ה ָלנּו ָהֲאִר"י ִזְכרֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהּבָ יּלָ ל ֶזה ּגִ ְדָרׁש, ִעם ּכָ ּמִ ּבַ

י ִאם... ַהִהיא. ה' נותן בפי  ּכִ
ההורים את השם המתאים 

לנשמת הילד. 

ְחּתֹון. השור בעולם  ׁשֹור ַהּתַ
הזה.  ׁשֹוְרׁשֹו ְלַמְעָלה...שו"ר. 

החיות הרוחנית של השור, 
קשורה לאותיות המרכיבות 

את שמו — ש' ו' ר', המסמלות 
צינורות שפע א־לוהי 

מסוימים.  

ם... ְקרֹוֵבינּו. ולא על שם  ַעל ׁשֵ
המאורע.  ָהֲאִר"י. המקובל רבי 

יצחק לוריא, בקטע שהובא 
לעיל.  
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את ההלכות הקשורות בקריאת שם, תוכלו לקרוא בספר ההלכה עמ' 4 ו-8  להרחבה < 
)לבנים( ו-16 )לבנות(. 

דֹוׁש  ְך, ַאְך ַהּקָ ֶרְך ִמְקֶרה אֹו ְרצֹון ָהָאב ְוֵאם ִלְקרֹותֹו ּכָ מֹות ֵאיָנם ּדֶ ֵ ַהׁשּ
ִלְקרֹותֹו  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ֵלב  ּבְ ְוַדַעת  ָחְכָמה  ֶכל  ׂשֵ ַהּנֹוֵתן  הּוא  הּוא,  רּוְך  ּבָ

ן. ל ַהּבֵ ָמתֹו ׁשֶ ֹוֶרׁש ִנׁשְ הּוא ִמׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ ּבְ

יש קשר חזק מאוד בין האדם לשמו:

מֹו ְמאֹוד ְמאֹוד. ְוָהְרָאָיה ָלֶזה, ִאם ִיְפֶנה  ׁשְ ָרׁש ּבִ ּוֵמֲחַמת ֶזה ָהָאָדם מּוׁשְ
ְבּתֹו  ּוַמֲחׁשַ ְוִלּבֹו  ֵעיָניו  ים  ְוָיׂשִ ֶאָחד,  ָדָבר  ּבְ ְוַיֲעסֹוק  ֲעָסָקיו  ל  ִמּכָ ָהָאָדם 
מֹו  ׁשְ ם... ָאֵכן ִאם ִיְקְראּו אֹותֹו ּבִ ים ׁשָ ְכלֹו ָיׂשִ ָבר ַההּוא, ְוָכל ַרֲעיֹונֹו ְוׂשִ ּדָ ּבַ
מֹו  י ׁשְ ר, ּכִ ְזּכָ ַעם ַהּנִ ְבּתֹו. ְוַהּכֹל הּוא ִמּטַ ֲחׁשַ יֶכף הּוא ִנְפָרד ֵמֲעָסָקיו ּוִמּמַ ּתֵ

ָמתֹו. הּוא ׁשֹוֶרׁש ִנׁשְ
 )אור תורה, בראשית יד(

שם האדם ביטוי לשליחותו

חסידות מוסר מחשבת ישראל קבלה
רבי יהודה אריה לייב אלתר

לכל אדם יש שליחות בעולם הזה, ושמו מבטא את שליחותו הייחודית. לאחר 
שיעקב אבינו תיקן את שמו "יעקב" קראו לו "ישראל", וניתנה לו שליחות 

נוספת לתקן בעולם הזה. 

שמו של אדם רומז על השליחות המוטלת עליו בעולם:

מֹו  ְקָרא ׁשְ ּנִ ן אֹותֹו ָהִעְנָין ׁשֶ ְבָרא ְלַתּקֵ ּנִ ל ָהָאָדם הּוא ָמה ׁשֶ ם ׁשֶ ֵ י ַהׁשּ ּכִ
ְלַבד  ּבִ זֹו  לֹא  ְוַיֲעקֹב  ֶבר.  ּקֶ ּבַ ָמם  ׁשְ ֶאת  ׁשֹוְכִחים  ִעים  ָהְרׁשָ ְוָלֵכן  ָעָליו. 

ָרֵאל... מֹו ִיׂשְ מֹו, ֲאָבל ָזָכה עֹוד ִלְהיֹות ִנְקָרא ׁשְ ן ֶאת ׁשְ יּקֵ ּתִ ׁשֶ

אדם עוסק כל ימיו בשליחות ועליה נקרא שמו:

ק  ּלֵ ִליחּות ּוִמְסּתַ ְ ן ַהׁשּ ַתּקֵ ּמְ ּלֹו ַעד ׁשֶ ִליחּות ׁשֶ ְ ׁשּ ל ְיֵמי ַחָּייו עֹוֵסק ּבַ ָהָאָדם ּכָ
ם ַאֵחר. ן לֹו ׁשֵ מֹו ִניּתַ ן ׁשְ יּקֵ ָבר ּתִ ּכְ ָלעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ְוַיֲעקֹב ׁשֶ

 )שפת אמת, וישלח תרנ"ז(

ֶהם ִמּדֹות טֹובֹות  מֹו ִיְהיּו ּבָ ׁשְ ְקָרִאים ּבִ ל ַהּנִ ּכָ ל ָאָדם ׁשֶ ּלֵ ִיְתּפַ
ּדֹות ָהָרעֹות. ה לֹא ַאַחת ִמן ַהּמִ ָהֵאּלֶ

)רבי יהודה החסיד — ספר חסידים(

ּוֵמֲחַמת ֶזה... ְמאֹוד. בגלל 
ששמו של האדם 

קשור לשורש נשמתו, 
האדם קשור מאוד 

לשמו.  ְוָהְרָאָיה ָלֶזה... 
ְבּתֹו. הוכחה לכך  ֲחׁשַ ּוִמּמַ

שהאדם קשור לשמו ניתן 
לראות בכך שאפילו אם 

אדם עסוק מאוד, הוא 
מתפנה מעסקיו ומחשבתו 

כאשר קוראים בשמו. 

ם... ָעָליו. שמו של אדם  ֵ י ַהׁשּ ּכִ
רומז למה שהוא צריך לתקן 

ִעים...  בעולם הזה.  ְוָלֵכן ָהְרׁשָ
ֶבר. מכיוון שהרשעים לא  ּקֶ ּבַ
תיקנו את מה שהיו צריכים 
לתקן בחייהם, הם שוכחים 

את שמם לאחר מותם.  ִנְקָרא 
ָרֵאל. לאחר המאבק  מֹו ִיׂשְ ׁשְ

עם המלאך נקרא יעקב בשם 
"ישראל" )בראשית לב, כט(. 

ם ַאֵחר. לאחר שתיקן  ן לֹו ׁשֵ  ִניּתַ
את שליחותו כ"יעקב" הוא 

נקרא "ישראל".  
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מילה ברית 
ל'ברית  אותו  מכניסים  אנו  הילד  ללידת  השמיני  ביום 
מילה'. ברית פירושה קשר חזק ומשמעותי, וברית המילה 
היא סימן לקשר שאינו ניתן לניתוק בינינו ובין הקדוש ברוך 
הוא. אברהם אבינו היה הראשון שנצטווה למול את עצמו, 
ימים.  שמונה  בן  בהיותו  שנימול  הראשון  היה  יצחק  ובנו 
ה', המוטבע  אל  הברית את הקשר העמוק  מאז מסמלת 

בנו בעצם הווייתנו.
ההולדה  באיבר  היא  המילה  כי  מסבירים  ישראל  חכמי 
דווקא, כדי למעט את התאווה המיותרת. ברית המילה היא 
לנו שה'  והיא מזכירה  גופנו,  כל הזמן על  אות הקבועה 
מאיר לנו את פניו בכל מקום שבו אנו נמצאים. בשעת 
הברית אנו מתפללים שתהיה לילד נשמה קדושה ויוכל 

ללמוד תורה ולקיים מצוות.

הטעמים לברית המילה

חסידותמוסרמחשבת ישראל קבלה
רבי יהודה הלוי

יש מצוות שאנו מקיימים רק מפני שאנו מאמינים בה' ובטוחים שאם ציווה 
עלינו את המצווה — טוב לעשותה. ברית מילה היא מצווה שקשה להבין 
אותה, אך כבר אברהם אבינו קיים אותה, ואנחנו הולכים בעקבותיו, ומאמינים 

במי שנתן את המצווה.

ְכֵלנּו ָמבֹוא ֲאֵליֶהם  ים ָהֱא־לִֹהִּיים ֵאין ְלׂשִ ֲעׂשִ ָאַמר ֶהָחֵבר: ...אּוָלם ַהּמַ
י ִאם  ָלם ָעָליו ּכִ ֶכל ַמְרִחיק אֹוָתם ְוֵאין הּוא ְמַקּבְ ֵ דֹוָלה ִמּזֹאת! ַהׂשּ ָלל, ּגְ ּכְ
ְרֶאה  ֻקּדֹות ָהרֹוֵפא ּוְתרּופֹוָתיו. ֲהלֹא ּתִ ל ָעָליו ּפְ ָאָדם חֹוֶלה ְמַקּבֵ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה  ל ָמבֹוא ַלֻחּקָ ֵאין ָלּה ּכָ יֹון ְוִעם ׁשֶ יָלה, ִעם ֱהיֹוָתּה ְרחֹוָקה ִמן ַהִהּגָ י ַהּמִ ּכִ
ד  ִמּצַ ָבר  ַהּדָ י  קֹׁשִ ַאף  ַעל  ַעְצמֹו  ּבְ ּבֹו  ַאְבָרָהם  אֹוָתּה  ִקֵּים  ַהֶחְבָרִתית, 
ָבָניו ִקֵּים אֹוָתּה, ְוָכְך ָהְיָתה  ָנה, ְוַאף ּבְ ן ֵמָאה ׁשָ י הּוא ָהָיה ָאז ּבֶ ַבע, ּכִ ַהּטֶ
ָאַמר לֹו  מֹו ׁשֶ ק ּבֹו ּוְבַזְרעֹו ָהִעְנָין ָהֱא־לִֹהי — ּכְ ִרית', ְלַמַען ִיְדּבַ ְל'אֹות ּבְ
יִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם ִלְבִרית  ִריִתי ּבֵ : "ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ּבְ ָהֱא־לֹוּהַ

עֹוָלם ִלְהיֹות ְלָך ֵלא־לִֹהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך" )בראשית יז, ז(.
 )כוזרי, מאמר ג, ו-ז( 

ֶהָחֵבר. ספר הכוזרי נכתב כדיון 
בין חכם יהודי לבין מלך כוזר, 

ים  ֲעׂשִ ואלה דברי החכם.  ַהּמַ
ָהֱא־לִֹהִּיים... ּוְתרּופֹוָתיו. יש מצוות 

שהשכל אינו מבין, והאדם 
מקיים אותן מתוך אמונה במי 

שציווה את המצווה, כמו חולה 
שנוטל את התרופות שרשם 

לו הרופא, אף שהוא עצמו 
ֵאין...  אינו מבין ברפואה.  ְוִעם ׁשֶ
ַהֶחְבָרִתית. אין היא נובעת מקוד 

ִרית.  חברתי מוסכם.  אֹות ּבְ
סימן לברית המיוחדת שבין 

ק...  הבורא לעמו.  ְלַמַען ִיְדּבַ
ָהֱא־לִֹהי. בזכות המילה מתקיים 
בעם ישראל החיבור לא־להים. 
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להרחבה < עוד על ברית המילה, ראו ספר התורה עמ' 34, 131, 243, ספר החכמה עמ' 110, 
ספר ההלכה עמ' 3. 

מוסרקבלה חסידותמחשבת ישראל
הזוהר הקדוש

כל בני עם ישראל הם צדיקים בהיכנסם לחלקו של הקדוש ברוך הוא בברית 
וכאילו אנו מקריבים את בנינו בהיותם בני  המילה. הברית היא קרבן לה', 

שמונה ימים.

ָבר  ַהּדָ כא(,  ס,  )ישעיהו  ְוגֹו'  יִקים"  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  "ְוַעּמֵ ְוָאַמר:  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ַתח  ּפָ
יִקים",  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  "ְוַעּמֵ תּוב  ּכָ ַעם  ַהּטַ ָמה  ַהֲחֵבִרים.  ֲארּוהּו  ּבֵ ֲהֵרי  ַהֶּזה 
ה  ּמָ ּכַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ֵיׁש  ִעים  ְרׁשָ ה  ּמָ ּכַ ַוֲהֵרי  יִקים?  ַצּדִ ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוִכי 
נּו  ׁשָ ְך  ּכָ א  ֶאּלָ ַהּתֹוָרה!  ִמְצוֹות  ַעל  עֹוְבִרים  ׁשֶ ִעים  ְרׁשָ ה  ְוַכּמָ חֹוְטִאים 
דֹוׁש־ ַלּקָ ָרצֹון  ל  ׁשֶ ן  ָקְרּבָ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ ָניֹות:  ׁשְ ַהּמִ סֹוד  ּבְ

ּמֹוִלים,  ּנִ ן. ּוְכׁשֶ מֹוָנה ָיִמים ְלָקְרּבָ ֵניֶהם ִלׁשְ ְקִריִבים ֶאת ּבְ ּמַ רּוְך־הּוא, ׁשֶ ּבָ
יק ְיסֹוד עֹוָלם"  תּוב: "ְוַצּדִ ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִנְכָנִסים ַלֵחֶלק ַהּטֹוב ׁשֶ
יִקים. יק, ֵהם ִנְקָרִאים ַצּדִ ּדִ ל ַהּצַ ֵחֶלק ַהֶּזה ׁשֶ ְכְנסּו ּבַ ּנִ )משלי י, כה(. ְוֵכיָון ׁשֶ

)זוהר, ח"א צג, א(

חסידותמוסרמחשבת ישראל קבלה
רמב"ם

היא  אולם  ההולדה,  איבר  של  המעשי  בתפקודו  פוגמת  אינה  מילה  ברית 
סימן  מידותיו.  את  מתקן  האדם  ובכך  המיותרת,  התאווה  את  מצמצמת 

הברית גם מבדיל את כל מי שנכנס בברית זו מן הזרים.

הטעם החשוב לברית המילה — מיעוט התאווה המיותרת:

א  ֶאּלָ ִריָאה,  ּבְ ּמִ ׁשֶ ְבֶנה  ּמִ ּבַ ֶחֶסר  ִלים  ְלַהׁשְ ָאה  ּבָ ַהּזֹאת  ְצָווה  ַהּמִ ֵאין 
ָרה  ּטָ ַהּמַ ֶזה הּוא  ְלֵאיָבר  ְגָרם  ַהּנִ ַהּגּוָפִני  ֶזק  ַהּנֵ ִרּיֹות.  ּבְ ּבַ ֶחֶסר  ִלים  ְלַהׁשְ
ָרט  ַהּפְ ֶאת  ַקְּיִמים  ַהּמְ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ִמן  ָבר  ּדָ יָלה  ּמִ ּבַ ם  ִנְפּגָ לֹא  ֶנת.  כּוּוֶ ַהּמְ
ֶעְטָיּה ַסֲעַרת  ֱאָצִאים. ֲאָבל ִמְתַמֲעטֹות ּבְ ְגָלָלּה הֹוָלַדת ַהּצֶ ְטָלה ּבִ ְולֹא ּבָ
ַהֲחׁשּוָבה  ה  יּבָ ַהּסִ ְלַדֲעִתי,  זֹאת  רּוׁש...  ַהּדָ ַעל  ַהְּיֵתָרה  ֲאָוה  ְוַהּתַ ַהֵּיֶצר 

יָלה.  יֹוֵתר ַלּמִ ּבְ

ברית מילה מאחדת את כלל המאמינים ומבדילה אותם מהאחרים:

ְלָכל  ִּיְהֶיה  ׁשֶ ְוהּוא  ָחׁשּוב ְמאֹד,  ַאֵחר,  ִעְנָין  ְלַדֲעִתי, עֹוד  יָלה,  ּמִ ּבַ ...ֵיׁש 
ם — ִסיָמן ֶאָחד ּגּוָפִני  ֵ ון ְלַמֲאִמיֵני ִיחּוד ַהׁשּ ּוֵ ָעה זֹאת — ֲאִני ִמְתּכַ ֲעֵלי ּדֵ ּבַ
עֹוד הּוא  הּוא ֵמֶהם ּבְ ֵאינֹו ֵמֶהם ִלְטעֹון ׁשֶ ף ָלֶהם, ְולֹא יּוַכל ִמי ׁשֶ ְמׁשּוּתָ
ׁש  ֵדי ְלִהְתַנּקֵ ֵדי ְלָהִפיק ּתֹוֶעֶלת, אֹו ּכְ הּוא ָעׂשּוי ַלֲעׂשֹות זֹאת ּכְ ֵני ׁשֶ ָזר. ִמּפְ

ֲארּוהּו ַהֲחֵבִרים. החכמים  ּבֵ
פירשו את טעם 

ְקִריִבים ֶאת  ּמַ הכתוב.  ׁשֶ
ֵניֶהם. ברית המילה היא  ּבְ

יק ְיסֹוד  כמו קרבן.  ְוַצּדִ
עֹוָלם. ה' הוא הצדיק, ועליו 

מיוסד העולם כולו.  ְוֵכיָון 
יִקים. החיבור  ְכְנסּו... ַצּדִ ּנִ ׁשֶ
בברית לקב"ה, שנקרא 

'צדיק', גורם להם להיקרא 
'צדיקים'. 

ְצָווה ַהּזֹאת. של ברית  ַהּמִ
ִלים ֶחֶסר...  מילה.  ְלַהׁשְ

ִריָאה. כאילו הבורא לא  ּבְ ּמִ ׁשֶ
ברא אדם מושלם, ועלינו 

להשלים את מלאכתו.  לֹא 
רּוׁש. הסרת הערלה  ם... ַהּדָ ִנְפּגָ

אינה מונעת את פעילותו 
החיונית של האיבר, אך היא 
מצמצמת את סערת היצר, 
שלא תהיה מעבר לנדרש. 

ָעה. השקפת עולם.  ַמֲאִמיֵני  ּדֵ
ם. עם ישראל, המאמין  ֵ ִיחּוד ַהׁשּ

בא־ל אחד.  ַלֲעׂשֹות זֹאת. 
לנסות להתחזות ליהודי כדי 
להרוויח מכך תועלת או כדי 

לפגוע ביהודים.  
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להרחבה < עוד על ברית המילה המלווה את האדם לכל אשר ילך, קראו את סיפורו של דוד 
המלך בספר החכמה עמ' 111. 

ַיְלּדֹו  ַעְצמֹו אֹו ּבְ ה ָאָדם ּבְ ה ַהֶּזה לֹא ַיֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ת זֹאת. ֶאת ַהּמַ ֵני ּדָ ַחֵּיי ּבְ ּבְ
ִווָּיה  ֹוק אֹו ּכְ ׁשּ ִריָטה ּבַ ֵאין זֹאת ׂשְ ֵני ׁשֶ ית, ִמּפְ א ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ֲאִמּתִ ֶאּלָ

ה ְמאֹד ְמאֹד.  ב ָקׁשֶ ֱחׁשָ ּנֶ ָבר ׁשֶ א ּדָ ְּזרֹוַע, ֶאּלָ ּבַ
 )מורה הנבוכים, חלק ג פרק מט(

משמעות ברית המילה לחיים

חסידות מוסר מחשבת ישראל קבלה
רבי יהודה אריה לייב אלתר

אות הברית מצביע על הקשר העמוק בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, וגם כשאנו 
מרוחקים, או שרויים במקומות חשוכים, ה' נמצא עמנו ומאיר לנו את החושך.

משמעות הברית היא חיבור ודבקות בין הפנימיות שלנו לה':

ה  ֲעׂשֶ ּנַ רּות ׁשֶ ְ ְבִרית ְוִהְתַקׁשּ ִרית' ּכִ ְקָרא 'ּבְ ּנִ ִרית ִמיָלה, ׁשֶ ר ַהּבְ ְוֶזהּו ִעיּקַ
ֶזה  ּוְבֵאָבר  ְמרּוָחק,  ַהּגּוף הּוא  י  ּכִ ְרחֹוִקים.  ָהיּו  ׁשֶ ִעְנָיִנים  ֵני  ׁשְ ּבִ ֵמָחָדׁש 
ָלל  ד ַעל ַהּכְ ָלל ְלַלּמֵ י ֵאָבר ֶזה ָיָצא ִמן ַהּכְ ה ֵקירּוב ּוְדֵביקּות. ֶוֱאֶמת, ּכִ ַנֲעׂשֶ
ן  יּתָ ּנִ ׁשֶ ּכְ ְוָלֵכן  ה,  ְיַכּסֶ ְך  ְוַרק ַהחֹוׁשֶ ִניִמּיּות ְמקֹוָרב,  ַהּפְ י  ּכִ ּכּוּלֹו, ְלהֹוִדיַע 

ִניִמּיּות... ְכֶסה ֵמֵאָבר ַהֶּזה, ִנְתעֹוֵרר ּבֹו ַהּפְ ה ְוַהּמִ ִליּפָ ְרׁשּות ְלָהִסיר ַהּקְ

הקדוש ברוך הוא נמצא עמנו תמיד:

י ָהעֹוֵבד  ִמיד... ְוֵיׁש ָלנּו ִלְלמֹוד ִמֶּזה, ּכִ יָלה הֹוֵלְך ִעם ָהָאָדם ּתָ ּוְזכּות ַהּמִ
קֹומֹות. ה ַהּמְ ָכל ֵאּלֶ רּוְך הּוא הֹוֵלְך ִעּמֹו ּבְ דֹוׁש ּבָ ה', ַהּקָ

)שפת אמת, לך לך, תרמ"ד(

חסידות מוסר מחשבת ישראל קבלה
הרבי מליובאוויטש

הברית נערכת לתינוק בהיותו בן שמונה ימים, כמו שיצחק אבינו נימול בן 
שמונה ימים ולא כמו ישמעאל בן אברהם שנימול בגיל שלוש עשרה. ההבדל 
בין שני הגילים הללו הוא אם אנו כורתים את הברית מתוך הבנה והשגה או 

שזו ברית של מסירות נפש, שאיננה מוגבלת למידת הידיעה וההבנה. 

הקשר נכרת בשעה שהתינוק קטן מכדי להבין ולהסכים למעשה:

ֶגֶדר ְנִתיַנת  מֹוַנת ָיִמים ֵאינֹו ּבְ ן ׁשְ ינֹוק ּבֶ מֹוַנת ָיִמים. ּתִ ן ׁשְ ִיְצָחק ִניּמֹול ּבֶ
ר  ֶקׁשֶ ּבְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאז ִעם  ר  ִנְקׁשָ ֵכן הּוא  י  ּפִ ְוַאף ַעל  ָמה,  ַהְסּכָ

ִרית עֹוָלם" )בראשית יז, ז(...  תּוב — "ּבְ ן ְלִניּתּוק, ְוִכְלׁשֹון ַהּכָ ֵאינֹו ִניּתָ ׁשֶ

ה ַהֶּזה. ברית  ֲעׂשֶ ַהּמַ
ה ְמאֹד ְמאֹד.  ב ָקׁשֶ ֱחׁשָ ּנֶ מילה.  ׁשֶ

ולכן לא יעשה אותו אדם 
למטרות התחזות. 

רּות. ברית היא  ְ ְבִרית ְוִהְתַקׁשּ ּכִ
חיבור קבוע בין שני צדדים 

ִניִמּיּות.  י ... ַהּפְ נפרדים.  ֶוֱאֶמת, ּכִ
מתוך איבר הברית ניתן ללמוד 

גם על כל שאר האיברים, 
שבפנימיות הם מקורבים 
לה', אלא שיש כיסוי )כמו 

הערלה( על הקשר והִקרבה, 
וכאשר מורידים את הקליפה 

מתעוררת הפנימיות. 

קֹומֹות. אפילו  ה ַהּמְ ָכל ֵאּלֶ ּבְ
במקומות שבהם אין הארה 

עליונה. 

ָמה. אין הוא  ֶגֶדר ְנִתיַנת ַהְסּכָ ֵאינֹו ּבְ
יכול לתת הסכמה לעשות את 

הברית עם ה'. 
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הקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא אינו מוגבל למידת ההבנה והשכל:

ּוַמהּותֹו  ִקּיּומֹו  ִטְבִעית.  ה  ְלִגיׁשָ ֵאין ָמקֹום  ְרֵאִלים  ִיׂשְ ּדֹורֹות  ַהֲעָמַדת  ּבְ
ל ִקּיּומֹו, ֵמהֹוָרתֹו ְוֵליָדתֹו,  ָרֵאל ֵהם ַעל־ִטְבִעִּיים. ְיהּוִדי — ּכָ ל ַעם ִיׂשְ ׁשֶ
רּוְך הּוא ָאַמר ְלַאְבָרָהם  דֹוׁש ּבָ ַבע. ַהּקָ ּטֶ בּות ּבַ ְ ל ִהְתַחׁשּ ִלי ּכָ ים, ּבְ ִנּסִ ּבְ
ית ַחָּייו  וְלדֹו ְוֵראׁשִ ִהיּוָ ָאה ַרק ִמֶּיֶלד ׁשֶ ל ַיֲהדּות ּבָ ָאִבינּו: ַנַחת ֱאֶמת ׁשֶ
וֵצר  ִהיּוָ ּבְ לֹוַמר  ּכְ ָיִמים,  מֹוַנת  ׁשְ ן  ּבֶ ֶיֶלד  ְהיֹותֹו  ּבִ ְוׁשֶ ֱאלֹוִקי,  אֹוֶפן  ּבְ ֵהם 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאל  אֹותֹו  ִרים  ְ ְמַקׁשּ ְלָכְך,  ָהִראׁשֹוָנה  רּות  ָהֶאְפׁשָ
אֹול אֹותֹו ַעל  רּות ִלׁשְ י ֲעַדִיין ֵאינֹו ֵמִבין ְוֵאין ֶאְפׁשָ ְבִרית עֹוָלם, ִאם ּכִ ּבִ
א  ְכלֹו, ֶאּלָ ֲעתֹו ְוׂשִ י ּדַ ֶלת ַעל־ּפִ ְהֶיה מּוְגּבֶ ֶזה, לֹא ּתִ ל ֶיֶלד ּכָ ְך. ַיֲהדּותֹו ׁשֶ ּכָ

ֲחדּוָרה ְמִסירּות ֶנֶפׁש.
 )ליקוטי שיחות, ח"א, עמ' 21-20(

מה עושים בשעת הברית?

מוסר חסידותמחשבת ישראלקבלה
השל"ה

המילה  ואחרי  גדולה,  שמחה  לשמוח  עליהם  בנם  את  מלים  הורים  כאשר 
להתפלל על הילד שתהיה לו נשמה קדושה, ויוכל ללמוד ולקיים את התורה.

ִויָפֵאר  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ִלּבֹו  ּבְ ִיְתעֹוֵרר  אֹותֹו  ָלמּול  נֹו  ּבְ ֶאת  ִביא  ּמֵ ׁשֶ ּכְ
ל ַאְבָרָהם  ְבִריתֹו ׁשֶ הּו ְלֵבן ּוְלַהְכִניסֹו ּבִ ר ִזיּכָ ַרְך ַעל ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַח ְלַהׁשּ ּבֵ ִויׁשַ
ֵביקּות  ִהיא ּדְ ְמָחה רּוָחִנית ׁשֶ ִלּבֹו, ׂשִ דֹוָלה ּבְ ְמָחה ּגְ ַמח ׂשִ ָאִבינּו... ְוָיֵגל ְוִיׂשְ
ם  ֵ ן לֹו ַהׁשּ ִּיּתֵ יָלה, ׁשֶ ֶכף ְלַאַחר ַהּמִ ַרְך ּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ל ְלַהׁשּ ּלֵ ַרְך... ְוִיְתּפַ ּבֹו ִיְתּבָ
מֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּיים,  ד ִלׁשְ ה, ִלְלמֹוד ּוְלַלּמֵ ָמה ְקדֹוׁשָ ַרְך ְלַהֶּיֶלד ְנׁשָ ִיְתּבָ

ֵנהּו ַלֲאֵחִרים ְלָבֵרְך אֹותֹו. ִויָבֵרְך ֶאת ַהֶּיֶלד, ְוֵכן ִיּתְ
 )שני לוחות הברית, מסכת חולין מג-מד(

שלום מבלז הוזמן רבי 
לסעודת ברית מילה 
ובתוך הדברים אמר לאבי הבן: 

"היום הושלמה ברית המילה שלך".

תמה האיש: "ברית המילה שלי?".

הסביר הצדיק: "כל מצווה צריך 
לקיים בשלמות במחשבה, בדיבור 

ובמעשה. את ברית המילה אנו 
מקיימים בתינוק במעשה, אבל 

במחשבה אין הוא מקיים את 
המצווה, שכן עדיין אינו בר־דעת. 
רק כשהוא מכניס את בנו בבריתו 

של אברהם אבינו, הוא מתקן 
את המחשבה שהייתה חסרה 

בברית שלו עצמו".

ה ִטְבִעית.  ֵאין ָמקֹום ְלִגיׁשָ
ולפיכך ה' מצווה אותנו 

למול את הילדים 
בגיל שמונה ימים ולא 
לאחר שיש בהם דעת 

והבנה.  ֵמהֹוָרתֹו ְוֵליָדתֹו, 
ים. כפי שהיה עם  ִנּסִ ּבְ
יצחק, שנולד כאשר 

וֵצר  ִהיּוָ הוריו היו זקנים.  ּבְ
רּות... ְלָכְך. קודם  ָהֶאְפׁשָ
לכן מסוכן למול את 

הילד.  ֲחדּוָרה ְמִסירּות ֶנֶפׁש. 
כל חיי היהודי יהיה מוכן 

למסור את נפשו לה'. 

הּו ְלֵבן. זיכה אותו  ִזיּכָ
ְמָחה רּוָחִנית...  בבן. ׂשִ

ַרְך. השמחה הרוחנית  ִיְתּבָ
היא שמחה של דבקות 

יָלה. ברית  בבורא. ַהּמִ
המילה. ְלַהֶּיֶלד. לילד. ִלְלמֹוד 
מֹור ְוַלֲעׂשֹות  ד. תורה. ִלׁשְ ּוְלַלּמֵ
ֵנהּו.  ּוְלַקֵּיים. את המצוות. ִיּתְ

את הבן.  

 


