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 אהבת ישראל במשנתו של "אוהב ישראל" מאפטא

 
 יהושפט נבו

  

זקן הדור בין  -אברהם יהושע השיל מאפטא הוא מחבר הספר "אוהב ישראל" 
רבני פולין. בימי רבנותו והנהגתו תלמידי ר' אלימלך מליז'נסק. מוצאו היה מגדולי 

בחסידות הוא ישב בקולביסוב בגליציה, באפטא בפולין המרכזית, ביאסי 
מאמר זה יעסוק בנושאים  1במולדוביה ולבסוף עבר למזיבוז, עירו של הבעש"ט.

הקשורים בעם ישראל, גלות ישראל ואהבת ישראל כפי שעולים מתוך ספרו אוהב 
נ"ו(. בספר זה דן המחבר בנושאים המעסיקים את כל ישראל המפואר )בני ברק תש

הִספרות החסידית ובייחוד בשני דורותיה הראשונים: מעמד השכינה, התפילה למען 
 השכינה, דֵבקות והעלאת ניצוצות.

השכינה היא הספירה העשירית במערכת הספירות שהן המידות שבהן הקב"ה 
בה. השכינה היא הנוכחות מתגלה בעולם. הנושא נידון בקבלה ובחסידות בהרח

לם האלוקית בעולם. היא מפעילה אותו והיא מקיימת אותו. אולם היא נמצאת בעו
 במצב של גלות, שכן היא ישות רוחנית שֵמימית השרויה בעולם גשמי.

נוכחות זו, הגם שהיא היסוד הקיומי של כל עולמנו, איננה קיימת בתודעתם של רוב 
מכיוון שהשכינה נמצאת  2ועל על פי חוקי הטבע.בני האדם הרואים את עולמנו כפ

בעולמנו בגלות על האדם מוטל להתפלל למען גאולתה. גדולי החסידות מטעימים 
כי ַאל לו לאדם להתפלל עבור צרכיו האישיים, אם כי להתפלל למען צרכי השכינה 
וגאולתה. כאשר תפילתו על השכינה תתקבל, ממילא יבואו על פתרונם כל אותם 

ם החסרים לו אישית. בקבלה מדובר על גאולת השכינה על ידי העלאתה דברי
בחזרה לעולמות עליונים, לצור מחצבתה. אולם בחסידות נטען כי אם נעלה את 
השכינה לעולם העליון יישאר עולמנו בלא שכינה. על כן הרעיון בחסידות הוא 

 זה. בעולמנו -לגאול את השכינה באמצעות פרסומה וחשיפתה לעיני כול 

נושא הדבקות העסיק את העולם היהודי לדורותיו. השאלה היסודית היא כיצד 
מגיעים לדבקות בבורא. חכמי ישראל הקודמים לחסידות נעצו את רעיון הדבקות 
בלימוד תורה ובקיום מצוותיה. אולם בחסידות מסתמנת הנטייה להעביר את מרכז 

ות הוא מהנושאים העלומים נושא העלאת הניצוצ 3הדיון מלימוד התורה לתפילה.
ביותר בספרות הקבלה והחסידות. הורתו ולידתו הוא ברעיון "השבירה" הלוריאני 

                                                           
. וראו עוד ש"א הורודצקי, ר' אברהם 35א"ז אשכולי, החסידות בפולין, ירושלים תש"ס, עמ'    1

 קפח.–יהושע העשיל מאפטא, חסידות וחסידים, ירושלים תשי"א, עמ' קעז
יחסי הגומלין באור כתבי ראשוני החסידות", הגות  -לנושא זה ראו י' נבו, "השכינה ועולמנו    2

 .5הערה  215, ובבליוגרפיה נרחבת, שם, עמ'  240–213בחסידות, ירושלים תשע"ג, עמ' 
לנושא זה ראו י' נבו, "נתיבי עבודת ה' בהגות החסידית בראשית דרכה", הגות בחסידות, עמ'    3

 .15הערה  245, וביבליוגרפיה נרחבת, שם, עמ' 245–240
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ולפיו אירע משבר בבריאה המחודשת שהקיף את כל העולם כולו. ה"כלים" נבראו 
כדי להכיל את האור השופע ממרומים, והם מסיבות בלתי ידועות לא עמדו מול 

נשברו וכתוצאה מכך נעקרו ניצוצות אלוקיים וגלו  עוצמת האור ששפעה בהם. הם
מחוץ למקומם. הניצוצות האלוקיים הם יסוד החיּות של כל דבר ודבר, והם חדרו 

לעולם הטומאה שאין לו קיום משלו היונק את חיותו מהחיות  -למציאות הפסולה 
האלוקית. כל פעולה חיובית, כל קיום מצווה, מעלה וגואלת את הניצוצות 

קיים משביים, וכל פעולה שלילית מחזקת את כוח הרע בעולם ומוסיפה להפיל האלו
     4ניצוצות לעולם התוהו.

                                                     

 א. אהבת ה' ואהבת ישראל

 אהבת ה' ואהבת ישראל עולים מתוך דפי הספר, לדוגמה:  

ורא בהוב"ש הוא להיטיב לברואיו אך זהו עבודת ה' יתברך בעיקר תענוג הב
ולהשפיע להם כל צרכם. ועבור זה ברא כל העולמות וכל הברואים כדי שיעשו 
רצונו ויקבלו שפעו הטוב בכל עת, וזה אי אפשר כי אם על ידי איתערותא 
דלתתא, מה שהאדם הולך בדרכי ה' יתברך ומדבק את עצמו במידותיו 

ה, ומשפיע הש"י חסד לעולם. כי ואז מעוררין המידה זו מלמעל… הקדושים
כשהאדם אינו מעורר החסדים למעלה במעשיו טובים, הגם שהקב"ה לא ימנע 
עבור זה מאתנו חסדו הטוב ושפעו, ומשפיע לנו שפעו הקדוש מצד מדתו של 
חסד. אך בזה לא נשלם עדין התענוג שלו, כי זה קשה לפניו יתברך להשפיע 

  5התעוררות התחתונים.טובו וחסדו למטה דרך פלא ונס בלא 

 

מוטעם אפוא שנחת הרוח הנגרמת לפניו יתברך תהיה שלמה רק אם האדם יהיה 
 ראוי לה על פי מעשיו, ולא רק מתוך חסדי הבורא.

רכן אהבת ישראל של האוהב ישראל, בלתי נפרדת מאהבת ה' היוקדת בלבו, והוא כו
אדם כלפי בוראו יחד. במשנתו מוטעמים יחסי הגומלין שבין האהבה שמשפיע ה

 ]איתערותא דלתתא[, לבין השפע האלוקי השופע לעולמנו באהבה: 

כאשר איש הישראלי מתעורר ביראה ובאהבה ובתשוקה גדולה אליו יתברך 
ומבין ויודע שאינו כדאי להטובות והחסדים אשר הקב"ה עושה עמו בכל עת 

ין נחשב ורגע. ומרוב האהבה ותשוקה הנכבדת, הוא בטל במציאות וכאפס וא
בעיניו, ומיד הוא מתעורר בתשובה ומעשים טובים ביתר שאת ובמסירות נפש 
להשם יתברך ואז על ידי זה נתעורר לו... וממשיך משם החסדים העליונים 

                                                           
 .16, הערה 246לנושא זה ראו ביבליוגרפיה נרחבת, שם, עמ'    4
 אוהב ישראל, עמ' קג.   5
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מצוחצחים, להשפיע ולהשקות ולרוות את צמאון כל העולמות עליונים 
   6אי"ן יבוא עזרי.עזרי ]תהלים קכא, א[, היינו, ממדת  ותחתונים. וזה מאין יבוא

                                       

 ב. תפילה

גדולי החסידות העוסקים בנושא התפילה מייעצים לאדם להתפלל למען גאולת 
השכינה. כאשר זו תיגאל ממילא גם כל בקשותיו תיענינה. ר' אלימלך מליז'נסק, 

אשר בצרותינו לו צר, מורו של הרב מאפטא, כותב: "דהנה אנחנו בגלות המר הזה, 
וגלה השכינה עמנו, אין לנו לדאוג ולהתאונן אלא על גלות השכינה. ואילו היה 

 7מגמותינו וצערנו רק על צער השכינה ולא על צערנו, בודאי היינו נגאלים מיד".
 לנושא זה נותן דעתו גם האוהב ישראל מאפטא: 

שכיל ויבין בדעתו הנה ידוע כשיבוא לאדם איזה צרה או יסורין ח"ו, אזי י
שבודאי יש צער גדול והשכינה הקדושה כביכול, כי בכל צרתם לו צר ]ישעיהו 
סג, ט[ כביכול. לכן כשהאדם ישר נותן אל לבו להתפלל להש"י על איזה דבר, 
צריך להיות עיקר כוונתו ורצונו בתפילה עבור שיתמלא החסרון שיש 

ממילא יתוקן גם כן חסרונו  בהשכינה מזה... וכשיתוקן שם הפגם והחסרון, אז
   8ויגאל מצרתו".

 

גישתו של הרב מאפטא דומה בהיבט הרעיוני לשל מורו ר' אלימלך מליז'נסק. 
ואולם אצל רבי אלימלך מליז'נסק מוטעם הרעיון שהתפילה למען השכינה היא 
המפתח לגאולה הלאומית של עם ישראל, ואילו הרב מאפטא מטעים את הישגיה 

ען השכינה בתחום גאולת היחיד בלבד. המחבר מעורר שאלה של התפילה למ
תיאולוגית העלולה להתעורר לנוכח נושא התפילה. הרי יהודי צריך להאמין ש"כל 
מאן דעביד רחמנא לטב עביד", ואיך ימלאנו לבו לבקש מהקב"ה בתפילתו לשנות 

זה צרה את מה שהקב"ה חושב לנכון: "ולכאורה יפול לבב אנוש עליו בבוא עליו אי
ח"ו, היאך יוכל להתפלל לפני הש"י שיסיר ממנו הצער והיסורין שהוא בהם. כיון 

 9שאדרבה, צריך לאהוב את הש"י ולשבחו ולשמוח בזה".

                                                           
 שם, עמ' לח.   6
נועם אלימלך, ירושלים תש"ך, עמ' לג. וכן גם בדברי ר' יעקב יוסף מפולנאה, תולדות יעקב    7

. ר' מנחם נחום מטשרנוביל, מאור עינים, ירושלים תשנ"ט, עמ' יוסף, קארעץ תק"מ, צח ע"ב
אופמהימר, -קפט. ר' זאב מזיטומיר, אור המאיר, ח"ב, ירושלים תש"ס, עמ' רב. וראו עוד ר' שץ

. ב' זק, "גלות ישראל וגלות 93, 88, 81, 35החסידות כמיסטיקה, ירושלים תשמ"ח, עמ' 
. י' נבו, הגות 251ובירו, ירושלים תשנ"ה, עמ' השכינה", בשערי הקבלה של רבי משה קורד

 . 141–138בחסידות, עמ' 
 אוהב ישראל, עמ' כב.   8
 שם, עמ' קנז.   9
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תשובת המחבר על פי מה ששמע מהרבי מקוז'ניץ היא שעל ידי מילוי בקשתו 
מהקב"ה מתפרסם הדבר ושם שמיים מתגדל: "אך על פי ששמעתי מהרב הקדוש 

ידי -מ"מ מקאזניץ ז"ל, שצריך האדם לכוין בתפילתו רק לכבודו יתברך. היינו, על
שיסיר ממנו אותו הצער והיסורין, יכירו וידעו הכל גדולתו ומלכותו, ויבינו שאין 

אכן זוהי דעתו של ר' ישראל מקוזניץ הכותב: "אם כן יש  10כמוהו ואין כמעשהו".
פעות שאני רוצה להביא לעולם, הוא עבור להתפלל בכוונה זאת, דהיינו, כי כל ההש

אולם אין המגיד  11כבודך יתברך שתתנשא ותתעלה, ויהיה לך תענוג מההשפעה".
מקוזניץ מסתפק ברעיון ולפיו יתגדל ויתנשא שמו של הקב"ה, אלא מוסיף שגם 
המתפלל יהיה נשכר מתפילה ברוח זו: "והנה בתפילה על דרך זה נסתם פי 

שזה האיש אינו ראוי במעשיו לקבל שפע רחמנות, אבל בודאי המקטרגים, כי אפילו 
יושם לב  12הקב"ה ראוי להשפיע למען יתרומם כבודו ולמען תענוגו בהשפעה".

הרב מאפטא מדבר על פרסום גדולתו של הקב"ה,  -להבדל הדק שבין הכותבים 
ר' ואילו המגיד מקוזניץ מוסיף גם את התענוג הנגרם לקב"ה הנענה לתפילת האדם. 

מביא מדבריהם של ר' יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש, על אודות  13מרגולין
הצורך להתפלל עבור השכינה ולא על צורכי האדם עצמו. לפיכך הוא מעיר שתפילה 

הרי היא סותרת את המהות  -לצורך עניינים גשמיים אינה יכולה להיענות כלל 
 הרוחנית האלוקית שאליה המתפלל פונה.

ידי כך שהמתפלל יחשוב -שני גדולי חסידות אלה פתרו את הבעיה על לדבריו,
שנשמתו היא אבר מהשכינה. הבקשה בתפילה תהיה אפוא עבור השכינה השרויה 

                              בגופו של האדם. נמצא שחסרון גופו הוא גם חסרון השכינה.               

          

 ג. דֵבקות

הנקודה המרכזית סביבה סובבת גישתה המיוחדת של החסידות הוא  לדעת ג' שלום,
 14רעיון הדבקות.

שלום סבור גם ש"בחסידות שוב אין הדביקות אידיאל רחוק שרק יחידי סגולה בעלי 
נשמה יתרה משיגים אותו בסופה של הדרך. שוב אין זו המדריגה האחרונה בסולם 

מתחיל בהחלטת האדם לדבוק  העליה כפי שגרסו המקובלים, אלא הראשונה. הכל

                                                           
 שם, עמ' קנז.   10
 עבודת ישראל, בני ברק תשנ"ו, עמ' נא.   11
 שם.   12
 .303מקדש אדם, ירושלים תשס"ה, עמ'    13
, עמ' 1976שם טוב", דברים בגו, ח"ב, תל אביב  ג' שלום, "דמותו ההסטורית של ר' ישראל בעל   14

326–328. 
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  15באלוקות. דביקות זו היא נקודת המוצא ולא הסוף. כל אחד יכול להגשימה מיד".
 בנידון זה כותב ר' אפרים מסדילקאב, נכד הבעש"ט:

ועל דרך שאמר אדוני אבי זקני על הפסוק "אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עון" 
קיים "שיויתי ה' לנגדי אדם הוא דרגה גדולה, ומ –]תהלים לב, ב[, פירוש 

תמיד" ]תהלים טז, ח[. ושלפעמים נפנה מחשבתו רגע אחד מן השם יתברך, 
   16אזי לעון יחשב לו, אשר פנה מחשבתו מיראת ה'".

 

נראה כי דרישתו של ר' אפרים מסדילקאב שלא להפנות רגע אחד את מחשבתו 
הדבקות בחסידות מהשם יתברך, איננה עולה בקנה אחד עם דברי ג' שלום הגורס כי 

היא אידיאל שקל מאוד להשיגו. בבית מדרשו של המגיד ממזריטש, קשרו את 
הדבקות עם מידת ההשתוות, כלומר האדם יהיה אדיש לכל מה שקורה לו ומתרחש 
סביבו: "וכמו ששמעתי מפה קדוש מו"ה דובער הנ"ל שיש אש זרה אשר לא צוה 

דתו... דצריך האדם להרגיל עצמו ה', היינו כשמצרף איזו פניה הנאת עצמו בעבו
במדות התבודדות להיות פרוש מבני אדם עד שירגיל את עצמו כשיהיה בין אלף 
אנשים, יהיה לו גם כן הדביקות ליתברך, ולא יהיה שום דבר חוצץ ומפסיק אותו 

כלומר ההשתוות וההתבודדות הם תנאי הדרוש להשגת  17מדביקותו יתברך".
 רב מאפטא: הדבקות. בנידון זה כותב ה

דהנה כל עבודת איש הישראל, הן בתורה הן בתפילה והן בעשיית כל המצות. 
אז צריך לכוון דעתו ורצונו שיהיה כל מחשבותיו ופעולותיו בלתי לה' לבדו, 
ולא לשום איזה פניה ח"ו. רק לדבק עצמו אל הקדושה העליונה ולהיות מבני 

ו והולך ממדריגה היכלא דמלכא קדישא. וכשאדם מזכך ומטהר את עצמ
למדריגה עד רום המעלות, עד בואו אל הקודש פנימה... ואז ממשיך משם כל 

  18השפעות קדושות.

 

                                                           
הלכה ומעשה", שם,  –הנ"ל, "דביקות או התקשרות אינטימית עם אלוקים בראשית החסידות    15

 .331 עמ'
46לנושא הדביקות, ראו עוד י' וויס, ראשית צמיחתה של הדרך החסידית, ציון טז ]תשי"א[, עמ'   

, דשים, ירושלים ותל אביב תשנ"גחבקבלה ובחסידות", קבלה היבטים . מ' אידל, "דביקות 105–
מעמדה ומשמעותה אצל ראשי החסידות ומוריה", בין  –.  מ' פייקאז', "דביקות" 67עמ' 

חסידות תנועה חברתית בראי . הנ"ל, ה178-150אידיאולוגיה למציאות, ירושלים תשנ"ד, עמ' 
' ברוך מקוסוב, רא' ליבס, החידוש בחסידות על פי  . 144–127]תש"ן[, עמ'  25הדביקות, דעת 

ת ה' בהגות החסידית בראשית דרכה", הגות "נתיבי עבוד .  י' נבו,86-83]תש"ס[, עמ'  45דעת 
 .245–240בחסידות, ירושלים תשע"ג, עמ' 

, צילום ירושלים תשנ"ד, פרשת בלק ד"ה ויש עוד בזה דרך 1810דגל מחנה אפרים, קארעץ    16
 ת.פנימי

 לט.–ר' בנימין מזלוזיץ, תורי זהב, מאהליב תקע"ו, עמ' לח   17
 אוהב ישראל, עמ' קמד.   18
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 המחבר מציג כמה דרישות לעובד ה' בדבקות: כל מחשבותיו בעת עשיית המצוות
ת מצוותהיינה מוקדשות לה' בלבד ולא תהיה לו שום פנייה אישית בכך. על מקיים ה

מה ה של היכלא דמלכא קדישא. אם ינהג כך יגיע אל הקודש פנילשאוף להיות ברמ
עמד שיאפשר לו למשוך משם השפעות קדושות לכל העולמות. דומה כי גישה מ -

ות זו, כגישתו של ר' אפרים מסדילקאב, רחוקה מאוד מדעתו של ג' שלום על אוד
 הדבקות והדרך להשגתה.

 ושא על אודות הניגוד שביןהמחבר מעמיד על בעיה המתעוררת לנוכח העיון בנ
את רצון עובד ה' לעבוד את ה' בכל לבבו, נפשו ומאודו, לבין יכולתו לעשות ז

 מפאת מיעוט שכלו: 

והנה כשאנו מסתכלים במעשינו איך שכל התענוג והשעשועים הבא ממעשינו 
להשם יתברך הוא כאפס ואין נחשב לפי ערך הראוי לנו לעבוד אותו יתברך 

ת. אך שאינו באפשרי בכח האדם למיעוט השגת שכלו ועובד בכל מיני עבודו
הש"י רק לפי ערך כוחו ושכלו. אבל ברצונו חפץ ומשתוקק מאד ונכסף 

   19ומתאוה לעבדו יותר ויותר ממה שבכוחו והשגתו.

 

לדברי המחבר, הפתרון לסתירה פנימית זו קשור לאהבת ישראל המפעמת בלבו 
בבוראו חשוב לפני ה' ביותר, אף שאיננו מגיע ולפיה עצם הרצון של האדם להידבק 

להישג המיוחל: "וזה הרצון והתשוקה חשוב לפניו יתברך למאוד, ומקבל מזה 
תענוג ושעשועים גדולים לאין שעור, כי נקשר זה הרצון של האדם ברצונו יתברך, 

 20ואז נעשה ייחוד וזווג הבורא עם הכנסת ישראל".

 ון הזה הנובעת מהכרת אופיו של האדם. גםהערה חשובה שמורה עם המחבר בניד
 בכך מי שמצליח להגיע לרמת דבקות גבוהה בבורא, איננו יכול בשום אופן להתמיד

 וסופו ליפול ממדרגתו. המחשבה העומדת בבסיס קביעה זו היא שהדרך לאינסוף
 : היא אינסופית. אין שום אדם בעולמנו שהגיע לרום המעלה ונשאר שם בקביעות

שהוא בלתי אפשרי לבן אדם להיות תמיד דבוק במחשבתו  אבל מפני
באלוקותו יתברך שמו, וצריך לפעמים ליפול ממדריגתו קצת, הגם שאחר כך 
תיכף עולה וחוזר לדביקות אלקות כבתחילה, עם כל זה בתמידות אי אפשר 

   21להיות הדביקות אלקותו בלי הפסק.

 

רא נקראות "רצוא ושוב", על העלייה והירידה בסולם המעלות להתקרבות אל הבו
פי הפסוק ביחזקאל א, יד: "באמת עיקר הדביקות הוא ההתלהבות ואש הרוחני 
הבוער בלב האדם, והתשוקה לעלות למעלה לדבק בשורשו. אך זה אי אפשר שיהיה 

                                                           
 שם, עמ' קעה.   19
 שם.    20
 שם, עמ' ריג.   21
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. דלפעמים נופל (יחזקאל א, יד)כך בתמידות, כי אם על דרך 'והחיות רצוא ושוב' 
נראה כי יש  22חוזר ומתלהב למעלה כמו טבע האש". האדם ממדריגתו ואחר כך

בדבריו עידוד למי שאיננו מצליח להישאר בדבקות לאורך זמן. לטענתו, העיקר 
 בתחום זה הוא הרצון והשאיפה.

 

 ד. גלות השכינה

העשירית בין עשר  -לפי ההשקפה החסידית, השכינה המזוהה עם ספירת מלכות 
למנו, היא הכוח המקיים את העולם, מחיה אותו היא הייצוג האלוקי בעו -הספירות 

ומפעיל אותו. כך מציין ר' זאב מזיטומיר, מתלמידי המגיד ממזריטש: "כי כלל זה 
נקוט בידך ואל ימוט מנגד עיניך אפילו כמעט רגע, שאין שום דבר בעולם שלא יהיה 
שם התלבשות השכינה... השוכנת בתוכם להחיותם, כי בהעדרה, לאפס ותוהו 

ואולם בהיותה ישות אלוקית בתוך עולם גשמי היא נמצאת בו בגלות. גם  23שבו".נח
כוחות הרע הפועלים בעולם ניזונים ממציאותה של השכינה כפי שכותב ר' אפרים 
מסדילקאב: "שאפילו כשאדם עושה עבירה ח"ו, אזי גם כן השכינה מתלבשת בו. כי 

יבר, כי הוא המחיה אותו ונותן בלא היא, לא היה בו כח לעשות זאת ולהניע בשום א
העובדה שהשכינה נמצאת בגלות  24בו כח לחיות, וזהו כביכול גלות השכינה".

ידי החייאת כל העולמות. הגם שכל העולמות ניזונים ממנה היא עצמה -מבוטאת על
שכוחה וזנוחה בעולם. הרי רוב בני האדם אינם רואים שום שכינה ואינם מכירים 

רואים עולם הנוהג על פי חוקי הטבע. גאולתה של השכינה  במציאותה, אלא הכול
 25תתרחש כשעם ישראל יכיר במציאותה, יגלה אותה ויפרסם אותה לעיני כול.

האוהב ישראל מאפטא מטעים את הקשר שבין גלות בעולמנו זה לבין השפעתה על 
עולמות עליונים: "הגם שהגלות אינו נראה בחוש רק למטה בארץ, אך באמת שורש 
הגלות מגיע לרום שמים העליונים, כי בעת הגלות יש תשות כח למעלה ונפגם ח"ו 

המחבר נותן דעתו לנושא גלות השכינה, ומעמיד על הסיבה  26השפע העליונה".
 לגלות זו: 

                                                           
 שם, עמ' קטז.   22
 אור המאיר, ח"א, ירושלים תש"ס, עמ' קצ.   23
 .90דגל מחנה אפרים, עמ'    24
י יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, ירושלים תשמ"א, עמ' לנושא זה ראו ג' שלום, "השכינה", פרק   25

.  ר' אליאור, "טרנסצנדנציה ואימננציה", תורת אחדות ההפכים, ירושלים תשנ"ג, עמ' 277–269
דפוסי יסוד במחשבה החסידית", משואות, מחקרים בקבלה  -. הנ"ל, "יש" ו"אין" 91–90

ב ז"ל, עורכים מ' אורון וע' גולדרייך, ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים גוטלי
. ב' זק, "גלות ישראל וגלות השכינה", בשערי הקבלה של רבי 74–53ירושלים תשנ"ד, עמ' 

. מ' פייקאז', ההנהגה החסידית, ירושלים תשנ"ט, 251משה קורדובירו, ירושלים תשנ"ה, עמ' 
ראשוני החסידות", הגות  יחסי הגומלין באור כתבי -. י' נבו, "השכינה ועולמנו 155עמ' 

 .240–213בחסידות, ירושלים תשע"ג, 
 אוהב ישראל, עמ' כח.   26
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רק הש"י ברוב רחמיו וחסדיו, עומד תמיד לימין צדקנו ומשגיח עלינו בעינא 
ל להבין שאם השכינה הקדושה פקיחא לבל ידח ממנו נדח ח"ו. מתוך זה נוכ

מקדמת לבוא להגלות בשביל ישראל להגן עליהם, אז בודאי גם המרכבה 
הקדושה וכל הפמליא של מעלה וכל הנלווים אליה, היינו כל הנשמות 
הצדיקים המדובקים בה, באו גם כן עמה להגלות, כדי ללמדם תורה ומצוות, 

   27ם מלבם.חוקים ומשפטים שלא ישתכח ח"ו אמונת אלוקי עול

 

ר'  כתביעניין גלות השכינה כדי לשמור על עם ישראל בגלותו הוא רעיון המצוי גם ב
 שלמה מרדומסק, שחי כמה עשרות שנים אחרי כן: 

והנה יש גם כן בחינה אחת בענין גלות השכינה, שכביכול השכינה יורדת 
ם, בסתר המדריגה לשמור את ישראל בעולם הזה, לחסות עליהם כאם על הבני

עד שכביכול הוצרכה להתערב ולהתלבש בין היועצים רע על ישראל חלילה 
   28כנודע. הנה זה רחמי ה' שמתלבשת בתוך אחד מהם לבטל מחשבותיהם.

 

 דומה כי למרות הדמיון בין הכותבים ההבדל ביניהם בולט. ר' שלמה מרדומסק
, ואילו מטעים את השכינה הגולה כשומרת על עם ישראל מפני רדיפות הגויים

האוהב ישראל מאפטא מדגיש את הרעיון של גלות השכינה לצורך השגחה שלא 
תשתכח תורה מישראל מחמת ייסורי הגלות. דומה כי אזכור פמליה של מעלה 
ונשמות הצדיקים כנלוות אל השכינה הגולה עם ישראל, מצביעים על נטייתו 

 לאהבת ישראל המפעמת בלבו.

ר. ות עם ישראל עצמו וסיבותיה מעסיקה את המחבחוץ מגלות השכינה גם שאלת גל
הוא מתרץ כי הגלות נובעת מרחמי הקב"ה על עם ישראל. וזאת, כדי לצרפם 

תגרום  לאחר שהגלות -ולזככם. בנוסף שמורים עמו גם דברי הרגעה לעם ישראל 
לשיבת עם ישראל לאלוקיו יעשה הקב"ה דין עם אומות העולם שהציקו לישראל 

 בגלותם: 

ע הטעם מה שהביא הקב"ה אותנו להגלות ולהיות משועבדים תחת יד שנד
אומה השפלה, כי מאתו לא תצא רעה ח"ו. רק לפי שהחטא גורם על מה שאנו 
הולכים אחר עצת יצר הרע ונמשכים אחר תאוות העולם הזה. ולכן הוא יתברך 
מצרף אותנו כצרוף את הכסף, על ידי שעבוד הגלות, כדי שנשוב אליו באמת 
ובלב שלם. אבל אחר כך כשאנו עושים רצונו של מקום אז הוא יתברך נוקם 

   29את נקמתינו מאומה הרשעה ונופלים כקש נידף.

 
                                                           

 שם, עמ' סד.   27
 תפארת שלמה, ח"א, עמ' תד.   28
 אוהב ישראל, עמ' פב.   29
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מגלות השכינה ומגלות ישראל הרב מאפטא עובר לגלותו האישית של כל אחד 
ואחד מישראל הנגרמת, לדעתו, בגלל הסתלקות המוחין ממנו: "שנסתלקו המוחין 

ל על ידי גלות השכינה כביכול. וזהו גם כן סוד הגלות והיסורין של כל קדישין כביכו
אדם בפרטות ובכל זמן, כשנופל ממדריגתו, הוא רק מחמת הסתלקות המוחין ממנו, 

עוד מודגש בדבריו כי הגאולה האישית מתרחשת  30אך הוא ירידה לצורך עליה..."
 31כאשר האדם שב אל אלוקיו בתשובה שלמה.

ישית נידון בספרות החסידית למשל בדברי ר' נחום מנחם ענין הגלות הא
מטשרנוביל: "וזהו עיקר עבודתינו לתקן ולגמור חלק המשיח השייך לכל אחד... 

בדבריו אלו  32וכיוגמר התיקון הקומה בשלימות, יהיה הוא צדיק יסוד עולם."
מודגש עניין הגאולה האישית אשר הלכה והתפתחה בחסידות בד בבד עם האטת 

 עילות המשיחית הלאומית.הפ

 

 ה. העלאת ניצוצות

אה נושא העלאת הניצוצות שתפס מקום נכבד בקבלה ובחסידות מקורו ברעיון הברי
יאת וה"שבירה" מיסודו של האר"י הקדוש. בתורת הניצוצות הלוריאנית מתוארת בר

העולם כהאצלה של האור האלוקי אל מחוץ לתחומי האלוקות. בתהליך הבריאה 
חזק מאוד אל ה"כלים" שנבראו כדי לקבלו. ואולם מסיבות שאינן  נמשך אור

ת ברורות כל צורכן נשברו ה"כלים" מחמת עוצמת האור שלא יכלו להכיל. האורו
נתפזרו ושקעו בתהום שהוא תחום ממשלת הקליפות והטומאה. כתוצאה מכך, 
העולמות שנבראו מצויים בשליטתן של הקליפות, וניצוצות הקדושה שנפלו 

 שוקעים ושבויים ביניהם מחכים לגאולתם.מ

לגאול את הניצוצות הקדושים הללו ולהחזירם  -מכאן ואילך נועד לאדם תפקיד 
יצוין כי החסידות העבירה את נושא ה"צמצום" וה"שבירה" הלוריאניים  33למקורם.

  34המתרחשים בעולמות העליונים אל התחום הפסיכולוגי של האדם.

                                                           
 שם, עמ' סג.   30
 שם.   31
לה מאור עינים, ירושלים תשנ"ט, עמ' קלא. ועמ' רד. המעבר מהעיסוק בגאולה הלאומית לגאו   32

האישית וסיבותיו, נידון בהרחבה בספרות המחקר. כיון שהרב מאפטא עוסק בכך רק מעט, אין 
 באפשרותנו להכנס לנושא זה בהרחבה. המעוניין יעיין

במאמרו של מ' פייקאז', "הרעיון המשיחי בימי צמיחת החסידות באספקלריית ספרי דרוש   
ם רושלילאות שמונים שנה לגרשום שלום, יומוסר", הרעיון המשיחי בישראל, יום עיון לרגל מ

עמד ההסטוריה והגאולה הלאומית", החסידות אופנהימר, "מ-. ר' שץ239–237תשמ"ב, עמ' 
. א' מורגנשטרן, מיסטיקה ומשיחיות מעליית הרמח"ל עד הגאון 177–168כמיסטיקה, עמ' 

גאולה אישית", הגות ית מול "גאולה לאומ . י' נבו,208–180מוילנה, ירושלים תשנ"ט, עמ' 
 .198–180בחסידות, עמ' 

חסידות מבוארת, מועדים כרך ב, עמ' שצ. וראו עוד י' תשבי, ערך חסידות, אנציקלופדיה עברית,   33
 .773–771כרך יז, עמ' 
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את ענין הניצוצות הקדושים לגלות עם ישראל בין אוהב ישראל מאפטא קושר 
אולם  האומות. מטרת הגלות היא ללקט ניצוצות קדושים שנפלו וִנשבו בין האומות.

 הגלות איננה רק שליחות של הוצאת ניצוצות קדושים אלא יש בה גם תוצאה של
ת אל זכאים היו יכולים ללקט ניצוצולּו היו ישר -עונש. המחבר מסביר את ההבדל 

 קדושים בעולם גם מבלי לגלות בעודם יושבים על אדמתם. אבל מכיוון שקלקלו
 מעשיהם הם איבדו את היכולת לעשות זאת ממקומם, ונאלצו לגלות לבין העמים

 כדי למלא ייעוד זה:

צדקה גדולה עשה הקב"ה עם הכנסת ישראל שפיזר אותם בין האומות... 
ך עם כל זה הוא לטובתינו. דעיקר כוונת הגלות אף שהוא בדרך עונש, א

דהש"י חס על נשמות ישראל והניצוצות הקדושים המפוזרים בד' כנפות 
הארץ. ואילו היו זוכים ישראל ועושים רצונו של מקום, היו יכולין לישב על 
אדמתם אדמת הקודש בהשקט ובטח. וכל הניצוצות הקדושים בכל מקומות 

אל ולא היו נצרכים לטרוח מושבותיהם היו נמשכים מאליהם אל הכנסת ישר
אחריהם... אך בעוונותינו הרבים שקלקלו מעשיהם ואין בם שוב כח זה... 
והוצרך לפזר את ישראל בן האומות כדי שילקטו כל הניצוצות קדושים אשר 

   35הם מפוזרים...

 

 כשם שאדם המנקה לכלוך צריך להתכופף אל הלכלוך כדי להרימו, כך גם גאולת
שר שביים. היא מחייבת להגיע אליהם למחוזות הטומאה ואי אפניצוצות קדושים מ

 לבצע תפקיד זה מרחוק.

גם תחום השאול וקליפות, והוא הנותן להם  -המחבר מבהיר כי הבורא ברא הכול 
כוח ואחיזה בעולם הזה. ייעודו של עם ישראל הוא לבערם מן העולם: "שהוא 

העולמות העליונים והתחתונים. יתברך היווה כל הוויות, וכל הנבראים הנמצאים ב
אפילו הברואים הנמצאים בעמקי שאול תחתית, הכל הוא מאתו יתברך שבראם. 
והנה ידוע שבעולם הזה יש שליטת ואחיזת החיצונים והקליפות.... וכל עיקר 

 36עבודתינו עבודת בני ישראל הוא להרחיקם מהקדושה ולבערם מן העולם".

ק בעת ה"שבירה" בבריאה. גם חטא אדם ניצוצות קדושים נפלו לתהום לא ר
הראשון גרם לנפילת ניצוצות נוספת וגם חטאי כל הדורות הוסיפו לתהליך זה. כפי 

                                                                                                                             
. ע' אבן ישראל ]שטיינזלץ[, ביאור התניא, 277–269ג' שלום, "השכינה", פרקי יסוד, עמ'   

מצום"  בקבלה . מ' אידל, על תולדות מושג ה"צ162, ירושלים תשנ"ז, עמ' כו–ליקוטי אמרים יג
. צ' קויפמן, בכל דרכיך 110–59ובמחקר, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, י ]תשנ"ב[, עמ' 

 . 136, 214, 89, 71. י' נבו, הגות בחסידות, עמ' 126–121דעהו, רמת גן תשס"ט, עמ' 
 .431. צ' קויפמן, בכל דרכיך דעהו, עמ' 123כמיסטיקה, עמ'  אופנהיימר, החסידות -ר' שץ    34
 אוהב ישראל, עמ' עט.   35
 שם, עמ' רכט.   36
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שכותב ר' נחום מנחם מטשרנוביל: "הנה נודע כי על ידי חטא אדם הראשון ודורו 
 37שאחריו, נפלו ניצוצות הקדושים ונשמות בין העמים".

ומתגלגלים והם נע ונד ואינם יכולים לבוא אל ה'  וכן "ויש שנופלים בכל דור ודור
הרעיון הוא שלאחר בריאת האדם עמדו כבר כל  38יתברך, כי אין להם במה לבוא..."

העולמות לפני תיקונם, אולם חטאו של אדם הראשון גרם להתמוטטות הן בעולמנו 
א והן בעולמות עליונים. וזאת, מכיוון שיש קשר ותלות בין העולמות והאדם הו

המקשר ביניהם. מה שכבר נתאחה שב והתמוטט, וניצוצות אלוקיים שבו ונפלו. 
לנושא זה מקדיש גם האוהב ישראל דיון וקובע כי חטאי בני האדם מילאו את 
עולמנו ב"חיצונים וגלולים". כמו כן, ניצוצות קדושים נתפזרו בארבע רוחות 

 השמיים ועם ישראל הוצרך ללקטם: 

גרם גירושין וסילוק לשכינת עוזינו מן העולם התחתון  כי אדם הראשון בחטאו
והארץ. ומלאו האויר שבין השמים והארץ בחיצונים וגילולים, ונתפזרו כל 
הניצוצות קדושים בכל ד' רוחות השמים, והוצרכו לטהר הארץ ולפנות הרע 
ולאסוף כל הניצוצות הקדושים... לזה נתנם הש"י בגלות תחת יד מצרים... אך 

א היה העולם נקי מכל סיגים וגילולים על ידי מה שקלקלו אחר כך. וזהו עדין ל
שהוצרכו בני ישראל להיות נע ונד ליסע ממקום למקום ולכתת רגליהם לקבץ 

   39חלקי הקדושה.

 

כל זאת מאחר שחטאי בני האדם גרמו לסילוק השכינה ולנפילתה לבין כוחות 
 הטומאה. 

ה והקליפה שקעו ניצוצות קדושים. מפני בחסידות הורו שלא רק במחוזות הטומא
שהעולם הוא יצירה אלוקית ניצוצות קדושים אלוקיים מצויים בכל מקום: "שבכל 

ידי טללים וגשמים קדושים שהם -דבר יש ניצוצות קדושים שנכנסו לשם... וגם על
וכן בדברי האוהב ישראל המלמד שניצוצות קדושים נמצאים  40כוחות מהבורא..."

של אדם כחלק מנשמתו: "אך ידוע דברי קדשו של הבעש"ט זללה"ה... גם ברכושו 
דרכושו של אדם כמו בהמותיו ועבדיו וכד' הן המה חלקי נשמתו המתנוצצים 

  41מנפשו ורוחו, אשר הניצוצין שלו באים ומתפללין לדברים וחלקים אחרים..."
בדברי  ראשי החסידות נתנו דעתם גם לשאלה כיצד מעלים ניצוצות קדושים. כך

                                                           
 מאור עינים, עמ' סד.   37
 שם, עמ' קכו.   38
שם, עמ' רכג. וראו דבריו המרתקים של הלל צייטלין בנידון: בפרדס החסידות, תל אביב    39

 .26תשכ"ה, עמ' 
 וזניץ, עבודת ישראל, בני ברק תשנ"ו, עמ' רנד.המגיד ר' ישראל מק   40
 אוהב ישראל, עמ' טז.   41



 207יהושפט נבו   
 

 

 

 2017/18  חמדעת כרך י'            שנתון מכללת חמדת הדרום 

המגיד מקוזניץ: "ועל ידי שאדם אוכל ונכנס בתוכו אותן ניצוצות ובכח זה מברך 
 42ברכת המזון ואומר דברי תורה, הוא מעלה אותן ניצוצות".

גם האוהב ישראל מחזיק בדעה שבאמצעות הברכה שאדם מברך על מזונו הוא 
 מעלה ניצוצות השקועים בתוך המאכל: 
י, מברך על איזה דבר ברכה הראויה לו על ואמנם כאשר האדם איש הישראל

פי תקנת חז"ל, ומברך אותה בכוונת הלב ובדביקות ואהבת ויראת שמו יתברך, 
בזה מעלה הניצוצות הקדושים למקורן ושורשן הרמה בקודש, וממשיך שפע 

    43טוב וברכה לכל העולמות".

 
 ידי תורה ותפילה וצדקה משיגים מטרה דומה: -ואף על

בה הוא על ידי תורה ותפילה וצדקה, כל אחד ואחד לפי יכלתו, ועיקר התשו
ובפרט בלימוד תורה שבעל פה, ולברר הלכה... בזה הוא מקבץ חלקי הטוב 

   44והניצוצין קדישין ומברר אותן מתוך הקליפות להוציא בולעם מפיהם.

 
האדם המתפלל או העוסק בתורה נמצא בעולם הגשמי ובו נמצאים גם הניצוצות 

 ו.שים. בתפילתו ובתורתו הוא מתעלה ומעלה גם את הניצוצות הקדושים ִעמהקדו
 

 עיון ודיון

רא, לצורך דיוננו נעיין שנית בנושאים המעסיקים את המחבר: תפילה, דבקות בבו
 גלות השכינה והעלאת ניצוצות קדושים. 

 א. דבקות  

 ד מגיעיםנושא ה"דבקות" תופס מקום נכבד בהגות החסידית ובמיוחד בשאלה כיצ
וד לדבקות. ר' אלימלך מליז'נסק מחזיק בדעה המקובלת מדורי דורות ולפיה לימ

 התורה מביא לידי דבקות: 

אבל אנחנו משיגים השורש מצוה ומקורה על ידי התורה הקדושה, כשאנו 
עוסקים בתורה הקדושה לשמה. והוא מחמת שהש"י ברוב רחמיו דבר והכניס 

   45לנו התעוררות הדביקות בהתורה...הדביקות בהתורה הקדושה ונתן 

אולם בחסידות ובעיקר בראשיתה מצאנו גם גישות אחרות. ר' מנחם מנדל 
 מפרמישלאן, תלמיד הבעש"ט, כותב: 

                                                           
 עבודת ישראל, עמ' רנד.   42
 אוהב ישראל עמ' קפח.   43
 שם, עמ' נט.   44
 ר' אלימלך מליז'נסק, נועם אלימלך, ירושלים תש"ך, מג ע"א.   45
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ועוד כלל אחד שלא להרבות בלימוד מאד, כי בדורות הראשונים שהיה שכלם 
 חזק... לא היו צריכים לטרוח עצמם על היראה, שהיראה היתה תמיד נגד
פניהם, היו יכולים ללמוד הרבה. אבל אנו ששכלנו מעט, אם נתבטל 
מחשבותינו מן הדביקות השם יתברך ונלמוד הרבה, חס ושלום נשכח יראת 
השם מאתנו... לכך צריך למעט בלימוד ולחשוב תמיד בגדולת הבורא 

   46יתברך...

 
 אצל ר' גישה זו ולפיה יש למעט בלימוד ולהקדיש זמן לדבקות בה', מצויה גם

 ן דורם של תלמידי המגיד ממזריטש: ב -משולם פייבוש מזבריזא 

כי הם אינם יודעים כלל מה זה הדביקות בהשי"ת, ומה זה האהבה והיראה, כי 
הם סוברים שזה בעצמו הלימוד שלומדים הוא הדביקות והיא האהבה 
והיראה. והאיך אפשר זה, והלא ידוע ומפורסם שיש בעוה"ר כמה לומדים 

ם בעלי ניאוף רח"ל, ובעלי עבירות ידועים, ואף מאומות יש שלומדים שה
התורה שלנו, והיאך יתכן שזה יהיה הדביקות בה', כי אי אפשר למי שהוא 
דבוק בהשי"ת באהבה ויראה שיבוא לידי חטא קל, קל וחומר לחמור, קל 

  47וחומר שיהיה דבוק באיזה תאוה ח"ו...

 
 רה הוא המביא לידי דבקות, שכן יש חוטאיםהמחבר דוחה את הדעה שלימוד התו

וד העוסקים בתורה ואיך זה יכול להיחשב כדבקות. יצוין שגישות אלו עמדו ביס
 המחלוקת הקשה שבין החסידות למתנגדים בראשית דרכה. נראה לנו להוסיף כאן

כל  כי ככל הנראה יש דרכים שונות להשגת הדבקות ואין להיתפס לדרך אחת בלבד.
רשאי לבחור לעצמו מהי הדרך הנראית והמתאימה לו. יש כאלה  איש ואיש

שההיגיון והחריפות השכלית הם מנת חלקם. הללו ישיגו את הדבקות באמצעות 
 לימוד התורה, ואילו בעלי הרגש והלב הנפעם ימצאו את מבוקשם בתחום היראה

 והאהבה.

 

 ב. גלות השכינה    

 חז"ל לימדונו: 
בשעה שברא הקב"ה את העולם, נתאווה שיהא לו אמר רבי שמואל בר נחמן: 

דירה בתחתונים כמו שיש בעליונים. ברא את האדם וצווה אותו ואמר לו... 

                                                           
לן, מלוקט מפי מוהר"ר ספר דרכי ישרים והוא הנהגות ישרות מהרב הצדיק רבי מנדל מפרעמש   46

 .3ישראל בעש"ט ומהרב דב בער מ"מ דק"ק מעזריטש, ניו יורק תשנ"ג, כרך צא, עמ' 
 יושר דברי אמת, ירושלים תשל"ד, עמ' ה.   47
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ועבר על ציוויו... מיד סילק הקב"ה שכינתו לרקיע הראשון... עמד קין והרג 
 48להבל, מיד סילק שכינתו לרקיע שני...

 
המחיה את העולם ומפעילו. השכינה מייצגת את האלוקות בעולמנו והיא הכוח 

באמצעותה מתקיימת ההשגחה האלוקית בעולמנו, אולם בהיותה ישות שמימית 
 השרויה בעולם גשמי היא נמצאת בו בגלות.

גלותה מתבטאת כך: על אף שהיא הכוח המחייה את העולם, מציאותה איננה 
טל מו מורגשת בעולם הפועל לפי חוקיות הטבע. היא שכוחה וזנוחה. על עם ישראל

 היעוד לגאול אותה ולפרסמה בעולם.

השכינה מזוהה עם כנסת ישראל מכיוון ששניהם מייצגים את האלוקות בעולם. 
כשעם ישראל בגלות אף השכינה בגלות. המחבר מבהיר את הרעיון העומד בבסיס 
קביעה זאת. לדבריו, גלות השכינה נועדה להגן על עם ישראל בגלותו ולשמור 

ממנו. אולם לשכינה אין שום דבר משלה. היא ניזונה  שהתורה לא תישכח
אם יכיר בכך שהשכינה היא היא  -מהתנהגותו של עם ישראל. אם יתנהג כראוי 

המימד האלוקי השורה בעולם, מקיימו ומפעילו, הוא ירומם בכך את השכינה, 
ישיבנה למקורה  -יפארה ויפרסם את מציאותה בעולם. בכך יעלנה לצור מחצבתה 

קי. ואולם בחסידות הנטייה היא להסביר, כי אם אנו מחזירים את השכינה האלו
למקורה השמימי, אנו מרוקנים הרי את עולמנו מהקדושה. ולכן ההסבר הוא שאין 
אנו מחזירים את השכינה השמיימה אלא מגלים אותה בעולמנו זה ומפרסמים 

ינה זנוחה לעומת זאת, אם לא ילך בדרך הנכונה הוא יותיר את השכ 49אותה.
ושכוחה. במצב זה היא עלולה ליפול כטרף קל לזרועות הסטרא אחרא האורב 
והרוצה לינוק את לשדה שממנה הוא חי. מודגש בדברי המחבר כי גלות עם ישראל 
בעולמנו משפיעה גם על עולמות עליונים וגורמת שם לַתשות כוח. הקשר בין גלות 

ן ה"שבירה" הלוריאני ולפיו ניצוצות ישראל לבין העולמות העליונים יסודו ברעיו
אלוקיים קדושים נפלו לתוך התהום. "נפילה" זו היא למעשה גלות השכינה שגרמה 
לכך שכל ההוויה תהיה בגלות. לאחר שהשכינה בגלות שום דבר איננו עוד במקומו 
וגלות עם ישראל היא תוצאתה. המחבר לימדנו כי אחת הסיבות לגלות ישראל בין 

כדי ללקט ניצוצות קדושים שנתפזרו שם. לטענתו, לו היו ישראל  האומות היא
זכאים הם היו יכולים למלא ייעוד זה מרחוק בהיותם יושבים על אדמתם בארץ. 
אולם מאחר שחטאו הוטל עליהם למלא ייעוד זה בגלות. כלומר, לצאת לנדוד 

יא עונש, למרחקים כדי ללקט ניצוצות קדושים המפוזרים שם. ואכן נמצא שהגלות ה
 ועונש הוא כמובן תגובה על התנהגות בלתי נאותה של עם ישראל. 

                                                           
 מדרש תנחומא, מהדורת אשכול תשל"ב, נשא טז, עמ' תרפ"ח.   48
 .250תשמ"א, עמ' ראו ג' שלום, "הצדיק", פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, ירושלים    49
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המחבר נותן דעתו גם לגלות האישית של כל אחד ואחד מישראל, המתבטאת בכך 
ו שהמוחין מסתלקים ממנו, והוא נופל ממדרגתו. אולם אוהב ישראל מאפטא איננ

 ול להביאו לידימוכן "להשאיר" את איש ישראל במצב של הסתלקות המוחין העל
ננו חטא. הוא מטעים כי תשובה ותפילה מחזירים לאדם את המוחין וממילא שוב אי

 נכשל בחטא. 

 

 ג. העלאת ניצוצות קדושים  

 העלאת ניצוצות קדושים הוא נושא הקשור בגלות השכינה. ניצוצות קדושים הם
אר שמתו ניצוצות אלוקיים המצויים בעולמנו הן כתוצאה מה"שבירה" הקוסמית כפי

רא בבתורה הלוריאנית והן כתוצאה מחטאי האדם לדורותיו. אולם מכיוון שהקב"ה 
ולם את העולם ונוכחותו שרויה בו בהתמדה, ניצוצות קדושים מצויים בכל דבר בע

מטבע ברייתם כמו במאכלים ובעצמים אחרים. תפקיד האדם לגאלם, להעלותם 
מנו הם ישות אלוקית השרויה בעולולהחזירם למקורם האלוקי. הניצוצות הקדושים 

ומכוח זה הם נמצאים בעולם לצד ניצוצות הנמצאים בעולם מחמת ה"שבירה" 
הקוסמית בראשית הבריאה. על אף שהניצוצות נפלו מחמת החמורים שבחטאים, 
 הם עדין ניצוצות אלוקיים. וזאת, משום שגם החוטא משתמש באנרגיה אלוקית,

ם גה שאיננו אלוקי. כל חיות היא חיות אלוקית אלא שהוא עושה זאת לצורך מעש
כשמשתמשים בה בצורה שאיננה נכונה. הגם שלפי התיאוריה המקובלת ניצוצות 
קדושים נפלו כתוצאה מה"שבירה" ומחטאי בני האדם בלא קשר לעם ישראל. 
 המחבר קושר נושא זה לעם ישראל ולאהבת ה' את עמו. תפקיד גאולת הניצוצות

ל עם ישראל. וזאת, בשל רמתם ויכולתם. עצם העובדה שעם הקדושים מוטל ע
ף ישראל נבחר למילוי משימה זאת של העלאת ניצוצות קדושים, עושה אותו לשות

לתהליכים האלוקיים המתרחשים בין הבורא לעולמו. ואולם בהתאם לעקרון 
 הבחירה החופשית טיב התפקיד, קלותו או קושיו תלויים בעם ישראל עצמו. אם

תו. אדמ ומעשיו יהיו נאותים, יוכל להגשים את ייעודו כשהוא יושב בארצו ועל יזכה
והו אז הניצוצות הללו יימשכו אליו מאליהם. אולם מאחר שלא זכה ומעשיו הרחיק

ת ייעודו. אכדי להגשים  -טומאה אל מחוזות ה -מבוראו, הוא נאלץ לצאת לגלות 
תי תזרום יותר אל מחוזות בל אם יעשה זאת בדרך הנאותה אזי קדושה אלוקית לא

 רצויים. 

העלאת הניצוצות הקדושים מתבצעת באמצעות קיום תורה, מצוות ומעשים טובים. 
בחינת מעט מן האור דוחה הרבה חושך. כל מצווה שאדם מקיים מעלה ניצוץ 
ומשמשת נדבך בתהליך קיומה של הקדושה בעולם. כל דור גואל ניצוצות נוספים 

שך שסופו יהיה בעת הגאולה. כדוגמה מציג המחבר את בתהליך ההולך ומתמ
הברכה לפני המזון ולאחריו המסייעת בהעלאת הניצוצות הקדושים המצויים בתוך 
המזון. משמעה המציאותי של גאולת הניצוצות הקדושים הוא גילוי הנוכחות 
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האלוקית המצויה בכל דבר בעולם בהסתר ובהעלם ופרסומה לעין כול. המברך על 
ן מפרסם ברבים את הרעיון ולפיו בורא עולם הוא זה שברא את המזון ונטע בו המזו

את כוח החיות להזין את האדם. למעשה, כל מלאכה היא מלאכת בירור בין טוב 
לרע. האכילה היא מלאכת בירור בין החלק המזין לבין היוצא בהְפרשה. בכל פעולה 

של שחרור הניצוצות שהאדם עושה הוא מקיים פעולה של בירור. פעולה זו 
הכלואים והשבתם למקורם האלוקי נחשבת לאדם כשליחות וכייעוד. רעיון הבירור 
שנעשה בכל עשייה ובכל מלאכה קשור בעובדה ששום דבר מצורכי האדם איננו 
מוכן ומזומן לו והוא צריך לתקנו ולטרוח בהכנתו. דוגמה לכך היא מזונו של האדם. 

וא מרומם את המאכל ואת הניצוצות הקדושים אם האדם אוכל בכוונת קדושה ה
השרויים בו. לא כוחות הטבע עשו זאת, כפי שנראה לעין הרגילה, אלא כוחו של 
הבורא. נמצא שבדרך זו האדם מחזיר את העולם לסדר שקבע הבורא, ולא לכיסוי 
המונע מהאור האלוקי לזרוח על העולם ולאפשר לו להכיר את האמת על אודות 

 גחה. הבריאה וההש

 

 ד. תרומתו של בעל האוהב ישראל להגות החסידית

בבואנו לעיין בתרומתו הסגולית של בעל האוהב ישראל מאפטא למחשבה 
  החסידית, נמצא שבכל נושא הקשור בהגות החסידית הוא משלב את אהבת ישראל:
 השפע היורד מלמעלה לעולמנו, תלוי בהתנהגותו של האדם. השפע האלוקי ֵירד

 עשיהםאם האדם יהיה זכאי לכך, וייעצר אם בני האדם לא יעוררו אותו במבמלואו, 
ל נם עהטובים. אבל האוהב ישראל איננו מסתפק בקביעה זו. הוא מוסיף לומר כי אמ

ל עפי דין לא מגיע לאדם לקבל את השפע, אבל בחסדי הבורא הוא יקבלו אף שלא 
 פי דין.

ולם אהיותו כזה יצריו מושלים בו, האדם נברא גוף ארצי ונשמה מגנזי מרומים. ב
המחבר מעודד את האדם שלא ייפול ברוחו ומחזק אותו. וזאת, מאחר שחטאיו 

 נובעים מצד גופו בלבד ובנשמתו הוא נשאר טהור.

מעלה גדולה לאדם היא השגת הדבקות בבוראו, אולם הדרך לכך קשה ורצופת 
את איש ישראל וטוען מכשולים ורק אנשי מעלה יכולים להשיגה. המחבר מעודד 

שהקב"ה מעוניין במאמץ שהאדם משקיע, ברצון ובהשתדלות יותר מההישגים 
עצמם. הגלות נתפשת כעונש לעם ישראל, ואולם לדעת המחבר לא בהכרח. מטרת 
הגלות היא ללקט ניצוצות קדושים, אך הדבר תלוי בעם ישראל עצמו. אם מעשיו 

יציאה לגלות, אלא ממרחק בהיותו יושב נכונים הוא יכול למלא ייעוד זה גם בלא 
כמי שאהבת  -על אדמתו. כך מתגלה לפנינו האוהב ישראל מאפטא במלוא הדרו 

והוא משכיל לשלבה בחשיבה החסידית  -האדם ואהבת ישראל יוקדת בלבו 
 ולהחדירה לתוכה בטבעיות.
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