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כמים הפנים לפנים
תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	מו

אהבה הדדית
למדנו בפרקים הקודמים על אהבת ה' המסותרת בלב ועל דרכי הבאתה לידי גילוי במחשבה וברגש. 

בפרק זה מתוארת דרך נוספת לעורר את האהבה הזאת ולגלות את כוח מסירות הנפש באופן שיאיר 

באישיות כולה. דרך זו מתבססת על התכונה האנושית של הדדיות ברגשות: "כמים הפנים לפנים כן 

לב האדם לאדם", כמו פנים שמשתקפות במים, כך לב האדם משקף את הרגשות המובעים כלפיו, 

ומגיב באותו אופן. כאשר אדם מקבל יחס של חום ואהבה מחברו, ליבו מתעורר באהבה כלפי אותו 

חבר, והיחס הופך להיות הדדי. 

ההדדיות מתעצמת כאשר האהבה מגיעה מאדם נעלה יותר. בעל התניא מספר לנו משל על מלך 

גדול שמגלה קרבה ואהבה לאדם פשוט ודל שנמצא במקום בזוי ושפל, ויורד מרום כיסאו יחד עם כל 

שריו המכובדים, מוציאו מן האשפתות ומביאו לארמון המלוכה. שם הוא מכניסו למקום פרטי השייך 

רק למלך בעצמו ואשר אין שר או עבד מורשה לגשת לשם, ובאותו המקום הוא מגלה לאדם הפשוט 

את אהבתו אליו, ברוחו, בליבו ובנפשו, וגם מחבקו ומנשקו. אין ספק שליבו של האדם הפשוט יתמוסס 

באהבה עצומה גם כן אל המלך. וגם אם הוא אדם קשוח ומחוספס, לא ייתכן שיישאר אדיש כלפי 

מחווה כזאת, ובוודאי ירגיש קשור ומחובר אל המלך בליבו ובנפשו.

סיפור הקירוב והאהבה של המלך אל האיש הפשוט הוא למעשה הסיפור שלנו כעם. המלך, מלכו 

של עולם, הקדוש ברוך הוא, אשר מולך על עולמות רבים עד אין ספור. ובכל עולם ועולם יש מלאכים 

רבים עד אין קץ, כמתואר בגמרא, שבכל גדוד של מלאכים יש אלף אלפים וריבוא רבבות, ומספר 

הגדודים הוא אינסופי. וכל הבריות והמלאכים הרבים האלו נחשבים כאין וכאפס לעומת ה' ומציאותם 

מתבטלת למולו. והם שואלים: "איה מקום כבודו?" כלומר: היכן משכין ה' את כבודו? ועונים: "מלוא 

כל הארץ כבודו". ה' בחר בעולם הארצי והחומרי ובעמו ישראל מכל העולמות העליונים והתחתונים 

שברא, לשכן בהם את כבודו. 

שופטים
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לכן ה' הוציא את עם ישראל ממצרים, שהייתה מקום של טומאה ושפלות רוחנית. וכאשר הוציאם, 

לא שלח מלאך או שרף או שליח לעשות זאת, אלא ירד בעצמו למצרים והוציא אותם, והביאם להר 

סיני לתת להם את התורה, שדרכה הם מקשרים עצמם לה' ודבקים בו: בעיסוק בדברי התורה בפה 

- הדומה לנשיקה ודבקות פה אל פה, משום שהלומד מוציא מפיו את דבר ה'; ובהבנת התורה בשכל, 

ובמעשה  ממש;  עצמותו  שהן  ה',  של  וחכמתו  רצונו  עם  האדם  של  הרוחניים  הכוחות  את  המאחד 

המצוות, אשר נקראות "רמ"ח איברים דמלכא", משום שדרכן מתגלה האלוקות בעולם הזה, וכאשר 

אדם מקיים אותן בגופו הוא מחבר ומקשר את איברי גופו החומרי אל איבריו הרוחניים של ה', וכמו 

מחבק אותו.

ויש דרך ישר לפני איש שוה לכל נפש וקרוב הדבר מאד מאד 

לעורר ולהאיר אור האהבה התקועה ומסותרת בלבו להיות מאירה בתוקף 
אורה כאש בוערה בהתגלות לבו ומוחו 

למסור נפשו לה' וגופו ומאודו בכל לב ובכל נפש ומאד מעומקא דלבא 
באמת לאמיתו... 

והוא כאשר ישים אל לבו מה שאמר הכתוב "כמים הפנים לפנים כן לב 
האדם אל האדם" 

פירוש כמו שכדמות וצורת הפנים שהאדם מראה במים כן נראה לו שם 
במים אותה צורה עצמה 

ככה ממש לב האדם הנאמן באהבתו לאיש אחר הרי האהבה זו מעוררת 
אהבה בלב חבירו אליו גם כן להיות אוהבים נאמנים זה לזה 

בפרט כשרואה אהבת חבירו אליו. 

והנה זהו טבע הנהוג במדת כל אדם אף אם שניהם שוים במעלה 

ועל אחת כמה וכמה אם מלך גדול ורב מראה אהבתו הגדולה והעצומה 
לאיש הדיוט ונבזה ושפל אנשים ומנוול המוטל באשפה 

ויורד אליו ממקום כבודו עם כל שריו יחדיו ומקימו ומרימו מאשפתו 

ומכניסו להיכלו היכל המלך חדר לפנים מחדר מקום שאין כל עבד ושר 
נכנס לשם 

רוחא  ואתדבקות  ונישוק  וחיבוק  וקירוב אמיתי  ביחוד  ומתייחד עמו שם 
ברוחא ]דבקות רוח ברוח[ בכל לב ונפש 

בלב  ומכופלת  כפולה  האהבה  ממילא  שתתעורר  וכמה  כמה  אחת  על 
ההדיוט ושפל אנשים הזה אל נפש המלך 
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בהתקשרות הנפש ממש מלב ונפש מעומקא דלבא ]מעומק הלב[ לאין קץ. 

ואף אם לבו כלב האבן המס ימס והיה למים ותשתפך נפשו כמים בכלות 
הנפש ממש לאהבת המלך:

והנה ככל הדברים האלה וככל החזיון הזה וגדול יתר מאד בכפלי כפליים 
לאין קץ עשה לנו א-להינו 

כי לגדולתו אין חקר ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ]והוא ממלא כל 
העולמות וסובב כל העולמות[

ונודע מזוהר הקדוש והאר"י ז"ל ריבוי ההיכלות והעולמות עד אין מספר 
ובכל עולם והיכל ריבוא רבבות מלאכים לאין קץ ותכלית. 

אלפין  "אלף  וכתיב  לגדודיו"  מספר  "היש  כתיב  בגמרא  שכתוב  וכמו 
ישמשוניה וריבו רבבן קדמוהי" ]אלף אלפים ישמשוהו וריבוא רבבות לפניו[ כו' 

ומשני ]ומתרץ[ "אלף אלפין וכו' מספר גדוד אחד אבל לגדודיו אין מספר" 

וכולם קמיה כלא ממש חשיבי ובטלים במציאות ממש 

וכולם שואלים "איה מקום כבודו" ועונים מלא כל הארץ כבודו הם ישראל 
עמו. 

כי הניח הקדוש ברוך הוא את העליונים ואת התחתונים ולא בחר בכולם 
כי אם בישראל עמו 

והוציאם ממצרים ערות הארץ מקום הזוהמא והטומאה לא על ידי מלאך 
ולא על ידי כו' 

וארד  שכתוב  כמו  לשם  ירד  ובעצמו  בכבודו  הוא  ברוך  הקדוש  אלא 
להצילו וגו' 

כדי לקרבם אליו בקירוב ויחוד אמיתי בהתקשרות הנפש ממש 

בבחינת נשיקין פה לפה לדבר דבר ה' זו הלכה 

ואתדבקות רוחא ברוחא היא השגת התורה וידיעת רצונו וחכמתו דכולא 
חד ממש. 

וגם בבחינת חיבוק הוא קיום המצות מעשיות ברמ"ח אברים דרמ"ח פיקודין 
הן רמ"ח אברין דמלכא.
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קידושין והתקדשות
נוסח ברכות המצוות "אשר קידשנו במצוותיו", וגם שיר השירים, שממשיל את הקשר בין עם ישראל 

לה' לקשר בין הדוד והרעיה, מבטאים את החיבור המופלא שיש בינינו ובין ה' בעת קיום המצוות, כאיש 

ואישה שבאים בברית של קידושין ומתאחדים לכדי מהות אחת. 

הנפש  האדם:  של  בנפשו  רבדים  שלושה  ה'  עם  מתאחדים  המצוות  וקיום  התורה  לימוד  בשעת 

האלוקית, המנהיגה באותה העת את האדם, הנפש הבהמית, המשמשת לה ככלי, והלבושים המגלים 

מן  ערוך  לאין  ומהותית  עמוקה  זו  אחדות  והמצוות.  התורה  של  והמעשה  הדיבור  המחשבה,  אותן: 

הקשר בין איש ואישה.

המילה "קידשנו" באה לבטא את המדרגה העליונה שנפש האדם שורה בה בעת קיום המצווה. קדושה 

היא לשון פרישות והבדלה. הקדושה של ה' היא האור האלוקי הנבדל מן העולמות ומתעלה מהם, 

ואינו מצטמצם ומתגלה בתוכם. זהו האור ה"סובב כל עלמין". כאשר אדם מקיים מצווה, הנפש שלו 

מתאחדת עם ה' ונכללת באורו, ומתעלה עד למדרגת הקדושה שמחוץ לגדר העולמות. לכן נאמר 

בתורה: "והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה' ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי". כשם שה' קדוש ונבדל 

מן העולם, כך ההתקדשות במעשה המצוות מבדילה את עם ישראל מן העולם.

בהתעלות הנפש למעלת הקדושה ובהתכללותה בה', היא נעשית שייכת לה': "ועשיתם את כל מצוותיי 

והייתם קדושים לאלוקיכם אני ה' אלוקיכם". מעשה המצוות מביא לכך ששם ה' ייקרא עלינו: "אני ה' 

אלוקיכם". כשם שנאמר על האבות "אלוקי אברהם", "אלוקי יצחק" ו"אלוקי יעקב", משום שהתקשרותם 

אל ה' הייתה עמוקה כל כך, עד שהם הפכו לכלי, מרכבה לה' ששכן בתוכם והתגלה בעולם דרכם, כך 

גם כל יהודי שמקיים מצווה מקושר באותה שעה אל ה' והופך מרכבה לאור האלוקי המתגלה דרכו. 

לכן יש לקום בפני אדם בשעה שעושה מצווה, גם אם עבר עבירות רבות בימי חייו, משום שבאותה 

העת ה' מתגלה ומאיר דרכו, ונפשו משמשת לבוש וכלי לאור האלוקי.

גם בלי שיודעים
ביכולת  לה', אלא  אינו בעצם ההתקשרות  ובין הדורות שבאו אחריהם  בין האבות  ההבדל המהותי 

לחוש זאת. האבות הקדושים היו במדרגה רוחנית עליונה כל כך עד שגם הגוף החומרי שלהם היה 

השורה  השכינה  מזיו  ליהנות  וזכו  לשכינה,  מרכבה  משמשים  שהם  והרגישו  ראו  הם  ולכן  מזוכך, 

בתוכם, בעודם חיים בעולם הזה הגשמי ולא רק אחרי מותם, כאשר נשמתם נמצאת בעולם העליון. 

אך אנו איננו מזוככים כל כך. גופנו החומרי מסתיר מאיתנו את השכינה השורה בתוכנו ולכן הקדושה 

העליונה וההתקשרות המופלאה עם ה' אינן מורגשות בליבנו, ואפילו לא במוחנו ובהכרתנו. 

על כך אמר אסף בתהילים: "ואני בער ולא אדע בהמות הייתי ִעמך ואני תמיד ִעמך". כלומר: בזמן 

קיום המצוות ולימוד התורה אני ִעמך, עם ה', דבוק בך ומאוחד עמך, אלא שחסרה בי הדעת, הכוח 

שיוצר הזדהות פנימית ומעורר את רגשות הקודש. לו הייתי כאחד הצדיקים, שגופם החומרי מזוכך, 
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והייתה בי דעת, הייתי מרגיש בקרבת ה' ומתמלא יראת ה', כיסופים לה' והתענגות על אהבתו. אך 

מכיוון שחסרה בי הדעת, הריני כבהמה באותה שעה שאני עמך. אך אף על פי כן, "ואני תמיד עמך". 

הדבקות בה' בקיום המצוות אינה מוגבלת למדרגתנו הרוחנית. חשכות החומר שאנו שרויים בה אינה 

מעכבת את האור האלוקי מלשכון בתוכנו, ואף אם איננו חשים בכך כלל, אנו מאוחדים עם ה' באחדות 

מופלאה בכל פעם שאנו מקיימים מצווה.

וזהו שכתוב "אשר קדשנו במצותיו" כאדם המקדש אשה להיות מיוחדת 
עמו ביחוד גמור כמו שכתוב "ודבק באשתו והיו לבשר אחד". 

ככה ממש ויתר על כן לאין קץ הוא יחוד נפש האלהית העוסקת בתורה 
ומצות ונפש החיונית ולבושיהן הנ"ל באור אין סוף ברוך הוא. 

ולכן המשיל שלמה ע"ה בשיר השירים יחוד זה ליחוד חתן וכלה בדביקה 
חשיקה וחפיצה בחיבוק ונישוק. 

וזהו שכתוב "אשר קדשנו במצותיו" 

שהעלנו למעלת קודש העליון ברוך הוא שהיא קדושתו של הקדוש ברוך 
הוא בכבודו ובעצמו 

וקדושה היא לשון הבדלה 

כל  סובב  בחינת  והיא  מהעולמות  מובדל  הוא  הוא  ברוך  שהקדוש  מה 
עלמין ]סובב כל העולמות[ מה שאינו יכול להתלבש בהן. 

היא  הרי  הוא  ברוך  סוף  אין  באור  והתכללותה  הנפש  יחוד  ידי  על  כי 
במעלת ומדרגת קדושת אין סוף ברוך הוא ממש 

מאחר שמתייחדת ומתכללת בו יתברך והיו לאחדים ממש. 

וזהו שכתוב "והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה' ואבדיל אתכם מן העמים 
להיות לי" 

ה'  אני  לא-להיכם  קדושים  והייתם  מצותי  כל  את  "ועשיתם  ואומר 
א-להיכם" וגו' 

ידי קיום המצות הריני א-לוה שלכם כמו א-להי אברהם  פירוש כי על 
א-להי יצחק וכו' 

שנקרא כן מפני שהאבות היו בחינת מרכבה לו יתברך ובטלים ונכללים 
באורו. 

וככה הוא בכל נפש מישראל בשעת עסק התורה והמצות 
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ולכן חייבו רבותינו ז"ל לקום ולעמוד מפני כל עוסק במצוה אף אם הוא 
בור ועם הארץ 

והיינו מפני ה' השוכן ומתלבש בנפשו בשעה זו 

רק שאין נפשו מרגשת מפני מסך החומר הגופני שלא נזדכך ומחשיך עיני 
עולמם  שראו  בהן  וכיוצא  האבות  כמו  א-להים  מראות  מראות  הנפש 

בחייהם. 

וזהו שכתוב אסף ברוח הקדש בעד כל כנסת ישראל שבגולה 

"ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך". 

כלומר שאף על פי שאני כבהמה בהיותי עמך ולא אדע 

ולא ארגיש בנפשי יחוד זה שתפול עליה אימתה ופחד תחלה ואחר כך 
אהבה רבה בתענוגים או כרשפי אש 

כמדת הצדיקים שנזדכך חומרם 

אף על פי כן "אני תמיד עמך" כי אין החומר מונע יחוד הנפש באור אין סוף 
ברוך הוא הממלא כל עלמין ]ממלא כל העולמות[ וכמ"ש "גם חושך לא יחשיך 

ממך". 

תורה אחת לכולם
בין  ההבדלים  אחד  מורגשת.  היא  תמיד  לא  אך  מצווה,  קיום  בשעת  יהודי  כל  על  שורה  ה'  קרבת 

צדיקים לאנשים שרחוקים מתורה ומצוות הוא במודעות לקדושה השורה בהם. הצדיק חי במודעות 

גבוהה לאור האלוקי שבתורה ובמצוות. אנשים פשוטים יותר מודעים אליו רק במידה מועטה ולעיתים 

רחוקות, ויש אנשים שכמעט אינם חשופים לקיומו כלל, אבל "תורה אחת לכולנו". הקדושה השורה על 

האדם בעת קיום התורה והמצוות אינה תלויה בהרגשה, ונמצאת אצל מי שלא חש בה כלל באותה 

הקדושה,  מן  הניתוק  על  העונש  ברמת  גם  שכך,  מאחר  הגמור.  הצדיק  אצל  נמצאת  שהיא  מידה 

בחילול שבת או באכילת חמץ בפסח, כולם שווים. דין כרת וסקילה על עבירות אלו מגיע לכל אדם 

שעבר עליהן, אף אם לא הרגיש בשעת מעשה את חילול קדושת שבת ויום טוב ששרתה על נפשו 

באותה העת. 

חוויית קדושת שבת ויום טוב של אדם עובד ה' שונה בתכלית מזו של אדם שרחוק מתורה ומצוות. 

יכול להיראות לאדם אחד כמעשה שמזעזע את אמות הסיפים של נשמתו,  חילול הקדושה הזאת 

את  מגלה  בעונש  השוויון  המקרים.  בשני  שווה  הדין  זאת,  ובכל  ביותר,  אגבי  כמעשה  אחר  ולאדם 

השוויון שיש בקדושה, ומזכיר לנו שגם אם איננו חשים בכך, קדושת המצוות עוטפת כל אדם מישראל 

כשם שהיא עוטפת את הצדיקים הגדולים ביותר. 
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פרקים בתניא

ובזה יובן חומר עונש איסור מלאכה בשבתות וחמץ בפסח השוה לכל נפש 

לפי שאף בנפש בור ועם הארץ גמור מאיר אור קדושת שבת וי"ט 

ונידון בנפשו בכרת וסקילה על חילול קדושה זו. 

וגם משהו חמץ או טלטול מוקצה פוגם בקדושה שעל נפשו כמו בקדושת 
נפש הצדיק 

כי תורה אחת לכולנו.

שאלות לסיכום ולחזרה:
איך ה' גילה את אהבתו כלפי עם ישראל?  .1

מהן שתי המשמעויות של המילה "קידשנו"?  .2

מה פירוש הביטוי "בהמות הייתי ִעמך"?  .3

מה לומדים מכך שהעונש על עברות שווה אצל כולם?  .4
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