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    ד"בס

 'בעבודת היראה האהבה וה –" אלוקיך שואל מעמך' ועתה מה ה"
 |עולם מכוסה ומגולה  – ק"לקוה מתן תורהמ|  האלוקיםמהסנה אל הר  – תשובה וראיה, יראה

  |בנתיבי רבי עקיבא  – 'וקידוש ה' אהבת ה| תשובה מאהבה ותשובה מיראה 

 גוף ונשמהשלימות | ת עולם ואהב" אש שלהבתיה"  

 ל"אורי שלומאי ז, נ חברי ומפקדי היקר באדם"לע

  הקשיב והאמין כי בכל שעה, ראהשבכל דרכיו 

  "לנגדי תמיד' שיוויתי ה"

 פתיחה .א

מידות אימה כחלק מהמידת הכעוקבת ל מידת היראההמשנה בדרכי קניין תורה במסכת אבות מציינת את 

ללומד  דווקאנמצאנה מיוחסת , כשנבוא לחפש את מידת האהבה, לעומת זאת. הראשונות שהתורה נקנית בהן

אוהב את , אוהב את הצדקות, אוהב את הבריות, אוהב את המקום, אהוב: "ולא עומדת בזכות עצמה התורה

  (. 'ו', ואבות ) "..המישרים

כבר בשלב קניין התורה צריכות להיות טבועות ומאפיינות את , כמו גם אהבת האמת והצדק', אהבת התורה ואהבת ה

היראה מתייחסת לתורה עצמה , אולם .1בפרקנו' רבי מאיר במשנה א ו שלכדברי, ונובעות ממנו לשמה לומד התורה

את היסודות  ומשקפת עמלו של לומד התורהיוצא מ-כפועל -ה לפום דרגה דילית הנקני ,"מלבשתו ענווה ויראה"

 .הושתת לימודהעליהם 

וביטאו יותר מכל את ' שיקפו באופן יומיומי את המתח הרוחני בו היה נתון בעבודת ה, האהבה והיראה אצל אורי

 ,ובאופן השילוב של מידות אלו כבסיס להתקדמות' ההתחבטות הפנימית של אורי בדרכי הדבקות בה. דרכו בקודש

 ,לנגד עיניו הצדק והמישריםואוהב את הבריות כש טבעו האישי בהיותו אוהב את המקוםנבעו בראש ובראשונה מ

את הבסיס היסודי  גם יחד מהוויםשהיוו את היסודות בדרכו של אורי האהבה והיראה  .מעשה או אתגר, מידהבכל 

קודשא בריך "בבחינת  ,ה"ן ישראל והקבבי עולמים בדרך לברית, תורה ואת השיתין לקבלת למסעו של משה רבנו

               .2"אורייתא וישראל כולא חד ,הוא

 האלוקיםמהסנה אל הר  –תשובה וראיה , יראה .ב

הדרך  מידת הראיהמהווה , ונחשף לגילוי הגדול של לבת האש מתוך הסנה, מתקרב אל הסנה, כאשר משה רבנו

  .3"לראותכי סר ' וירא ה..הגדול הזה המראהאת  ואראהויאמר משה אסורה נא ..אליו' מלאך ה וירא"לגילוי האלוקי 

עוברת מידת הראיה להיות בסיס , מתוך הסנה' כאשר שומע את קולו של ה, מיד לאחר ראייתו של משה, אולם

 . 4"כי ירא מהביט אל האלוקיםויסתר משה פניו " - למידת היראה

 ,ובשכר זאת', סולל את דרכו של משה ליראת ה, 5לקו רבי יהושע בן קרחה ורבי הושעיאעליו נח, הסתר פנים זה

לראות את פני כי לא יראני האדם ויאמר לא תוכל " -לאחר חטא העגלמאוחר יותר זוכה להתגלות אישית 

הראיה והיראה וקושרים ל מחברים את "חז. (ג"כ-כ, ד"שמות ל)"  ופני לא יראווהסירותי את כפי וראית את אחורי ..וחי

 :6בברכות' הגמכדברי , תו של משה מן ההר ביום הכפוריםבין מעמד הסנה לתיקון ביריד

 ,"וייראו מגשת אליו"זכה ל -(: ל, לד שמות) כי יראבשכר 

 ."יביט' ותמונת ה - ('ח, ב"במדבר י)בשכר מהביט 
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, אוהב את המקום, נקרא רע. ולא עוד אלא שכל העולם כדאי הוא לו. זוכה לדברים הרבה, כל העוסק בתורה לשמה: רבי מאיר אומר: "'א',ו' אבות פר 

 ."ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים, ומוחל על עלבונו, וארך רוח, והווה צנוע..ומלבשתו ענוה ויראה..הבריותאוהב את 
2

 האידרא רבה, ל"רמח 
3

 .ו-ג', שמות ג 
4

המילדות נוקטות , "וראיתן על האבניים"בעוד פרעה מצווה . מוצאים אנו את השילוב בין הראיה ליראה, כבר במאבקן של המיילדות העבריות בשיא הגזרות 

 ( 'שמות א" )ותיראן המילדות את האלוהים: "בדרך היראה
5

מה למעלה , גלה לו הקדוש ברוך הוא למשה, שאלולי לא הסתיר פניו, לא יפה עשה משה כשהסתיר פניו: אחד מהן אומר, רבי יהושע בן קרחה ורבי הושעיא 

אני באתי להראות לך : אמר הקדוש ברוך הוא למשה. הראני נא את כבודך(: יח, שם לג)אמר ובסוף בקש לראות שנ . ומה שהיה ומה שעתיד להיות, ומה למטה

, אף על פי כן הראה לו: ואמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי. כשבקשתי לא בקשתכי לא יראני האדם וחי (: כ, שם שם)עכשיו אני אומר לך , והסתרת פניך

 .אל משה פנים אל פנים 'ודבר ה( יא, שם שם) ויסתר משה פניובשכר 

 
6

 .'ברכות ז 
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 ."במראה ולא בחידות"זכה לראות  -"ויסתר פניו מראות"ובשכר 

הפרטית בדרכו . 'פני ה ראייתאדמות להגיע לדרגה העילאה של -מאפשר לאדם עלי אינוהמתח שבין היראה לראייה 

  .מחבר משה את הראייה ליראה וממנה מגיע למדרגת ההתגלות 'בדרך לשיאה של ההתגלות בהר ה  של משה

 :ומבקש אז את עזרתו של משה רבנו ,בין ראיה לשמיעה במתן תורהים את העם הנמצא בהתמודדות דומה אנו פוגש

והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד ..ישמע העם בדברי עמךאל משה הנה אנוכי בא אליך בעב הענן בעבור ' ויאמר ה"

במעמד  ה "התגלותו של הקב .7" בקולוהאלוקים יעננו  ידברמשה , הולך וחזק מאוד קול השופרויהי ..באש' עליו ה

עולם תוך הדגשת  לעם ישראל את קול השופר בדרך לשמיעת קולו של ריבונו של עולםמגלה מתוך האש הר סיני 

 . משה מדבר ומשמיע לעם מפי הגבורה. השמיעה

ויאמר ..העם וירא..ואת קול השופר..רואים את הקולותוכל העם " :במידת הראיהמשתמש בפועל העם עצמו , אולם

.  8"לבלתי תחטאו תהיה יראתו על פניכםנסות אתכם בא האלוקים ובעבור  כי לבעבור אל תיראומשה אל העם 

במתן  היראהאת העם כולו לקניית  שתובילהיא ', בהתגלות בסנה ליראת הרבנו מידת הראיה שהובילה את משה 

זוכה ומשה רבנו  החטא-מידת יראת ונדרש לעמוד בניסיון האלוקי בקנייןה לראות את הקולות ישראל זוכ-עם .תורה 

 . מכוח הסתר הפנים בסנה לחזות באספקלריא המאירה

אלו דברי " רואים את הנראה ושומעין את הנשמע: "9ל רבי ישמעאל ורבי עקיבאעולה מחלוקתם שבאה ו, לאור זאת

, דבר של אש יוצא מפי הגבורה ונחצב על הלוחות רואין - "רואין ושומעין הנראה ":רבי עקיבא אומר. רבי ישמעאל

 ".חוצב להבות אש' קול ה: ועל זה נאמר

רבי , לעומת זאת. גם הניסים במתן תורה היו בדרכים שאנחנו כבני אדם יכולנו לקלוט, לפי שיטתו של רבי ישמעאל

מעמד שבו עם ישראל . מעמד מעל החושים -שחצב על הלוחות' הייתה בקולו של ה, עקיבא מחדש שקבלת התורה

כשקול השופר הולך וחזק וכשמסביב הכל , ושמע את הנראה חוצב להבות אש' קול ההגיע למדרגה שבה ראה את 

כמבואר )חושי במתן תורה מהווה את הבסיס מאוחר יותר לשיטתו הכוללת של רבי עקיבא -המימד העל .ערפל

 (.להלן 'בסעיף ה

ומבקש להפריד ולפצל בין מידת ( עקיבא' י ר"חושית עפ-על/ ישמעאל ' י ר"חושית עפ)מתמקד בראיה ישראל -עם

עגל  בראייתהעם  חוטא בעקבות פיצול זה. י משה"השמיעה זאת בניגוד לדיבר האלוקי וליישומו עמידת הראיה ו

פנים "בהנהגה אחודה של ' האפשרות לחיבור מידותיו של ה ,יוצא-כפועל. 10"אלה אלוהיך ישראל"וקריאת  הזהב

למדרגות שונות של קדושה והנהגה  מתחלקים הלוחות בלבת אש על החרותיםוהדיברות , נשברת 11"ניםבפ

 . מאידך הסתר פניםולמימדים שונים של , מחד בעולם

 :משה רבנוהעם לעומת של  במסלולו מגמות הפוכותלאחר חטא העגל שתי אנו מוצאים 

ומתכנס  ,נדרש להתקדם אל הקודש דרך מדרגות וכיסויים המחייבים עבודה מתמדת בשלבים – עם ישראל (1

יוצר תשתית חינוכית ורוחנית לקרבה אל הקודש דרך ו ,בונה את דרך התיקון שבקודש אל המשכן שבמהותו

 .  12מסכי הקדושה

הכוללת את  הדעתבמדרגת  תוך התכללות (בדחילו ורחימו) את היראה והאהבהבדרכו מאחד  – משה רבנו (2

להשפיע את האור  המאפשרת למשה להמשיך, "וראית את אחורי ופני לא יראו"יחד עם בחינת  , שתיהן

  .    ל העםכלי הקבלה אהאלוקי דרך הכיסויים ו

ה ללמוד "מבקש מהקב משה. המסמנת את דרך התיקוןפרשת ההתגלות בנקרת הצור החל ממגמות אלו מתמצות 

כי עמך הגוי  וראה..הודיעני נא את דרכך ואדעךועתה אם נא מצאתי חן בעיניך : "במידת הדעת' של האת סוד דרכו 

פרשה זו הינה אבן יסוד בהבנת דרך (. ז"ט-ב"י, ג"שמות ל)" אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך דעיוובמה ..הזה

את משה סדר תפילה ' מלמד ה, למשה לפסול את הלוחות' ולפיכך לפני צו ה ,והתשובה התיקון ובלימוד דרכי הכפרה

 ":לפניך' על פניך וקראתי בשם ה ויאמר אני אעביר כל טובי: "פ"י עה"כדברי רש, וסדר בקשת רחמים

                                                           
7

 .ט"שמות י 
8

 ז"י-ו"ט, שמות כ 
9

 .י ומדרש המכילתא על אתר"רש' עי 
10

 'ד,ב"שמות ל 
11

 ."פנים אל פנים' אשר ידעו ה"למדרגת וממתין לערוב ימיו ' משה אינו יכול לראות את פני ה, ה מעביר כל טובו על פני משה"הקב בעוד :ג"שמות ל 'ע 
12

 .ש"על יסוד דברי שה, לקמן 52עיין הערה  
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שכשנצרכת , סדר תפילהלפי שאני רוצה וצריך ללמדך , מה שארשה אותך לראות, הגיעה שעה שתראה בכבודי"

וכסדר זה ..אין עוד תקווה, כסבור אתה שאם תמה זכות אבות, ם על ישראל הזכרת לי זכות אבותלבקש רחמי

ידי שיזכירו לפני רחום -הוי מלמד את ישראל לעשות כן ועל, רואה אותי מעוטף וקורא שלוש עשרה מידותשאתה 

 :(.ז"ש י"רה) "וחנון יהיו נענין כי רחמי לא כלים

( אהבה)החסד הדעת היא המידה המחברת את עולם . במידת הדעת' חוד הימתוך  מתן לוחות שניים מתרחש

ג "ילימוד ב ה"ראיית כבודו של הקב כולל אתיחוד ה. בעולם 'ומהווה שורש לייחודו של ה (יראה)ועולם הגבורה 

הבונים , וליכולת ההשפעה וקבלת השפע האלוקי בסיס לתשובה ולתפילה במידת הרחמיםג מידות שהינן ה"י. מידות

   . את התשתית לקבלת תורה

בענן ' וירד ה"  -ג מידות ובענן "מתגלה בי' וחות והנעשית לאחר שמשה כותב על הל, קבלת התורה לאחר חטא העגל

לישראל ' נכרתת הברית בין ה, מתוך יחוד זה(. 'ו-'ד ה"ל" )אל רחום וחנון ' ה' ה..'צב עמו שם וירא בשם היויתי

בדרכי  ,בפרשת נקרת הצורהקדושה הגדולה ואת  ,13מחד בודה זרה ובדרכי הגוייםשמבשרת את המאבק בע

תפילה לדורות ומוביל את עם ישראל מלמד משה את התיקון במנקרת הצור  .מאידך הדבקות בריבונו של עולם

  .מאפשר את גילוי השכינה דרך מדרגות הכיסוי בהדרגה לתיקון חטא העגל ולכפרה במסעות העם במדבר כשהמשכן

בעלייה דרך המדרגות ו, דרך המסווה אשר על פני משה ,(אהרן והנשיאים)נושאי תפקידי הקודש דרך המדרגות של 

מחנך את העם , ישראל במסעותיו-עם עםיחד המשכן שהולך  .אל העם מעתהועולה ' דבר הנשמע בתוך אוהל מועד 

התקדם ולהתקרב אל ל, שמועולהבנה כי דרך מימד הכיסוי ניתן ל', ה תמידית לקול הלהקשב, לקדושה שמעבר

 .פנימה הקודש

 ממתן תורה אל קודש הקודשים – עלמא דאתגליא ועלמא דאתכסיא .ג

 .14ה לישראל וקיבל תשובתם על מעשה העגל"מחובר ביסודו ליום הכיפורים בו נתרצה הקבהציווי על עשיית המשכן 

שלוש נדבותיהם של בני ישראל ל דרךאת התפילה והתיקון  יםמחבר ,כ"למחרת יו יחד עם נדבת העםעיצומו של יום 

  .ע"שמתקנות ומובילות לדבקות ברבש ג מידות"יול שרהע-שבתפילת שמונהעשרה בקשות 

עמדה בבסיס עצם התיקון היא ש ,ה למשה"כי דרך התפילה והרחמים אותה לימד הקב ,אמת-מגלה השפת ,בדרך זו
היוצר את המסלול  תיקון. 15ג מידות"כתיקון יומיומי לאור יוממנה יונקת תפילת שמונה עשרה  יםביום הכיפור

אמת -השפת. "זאת ושכנתי בתוכם -י כל"וע"ולגילוי שכינה ' תוך הגעה לדבקות בה, להתעלות האישית של האדם
הבסיס להבחנה בין לוחות ראשונים ללוחות שניים ואת משמעותו של המשכן לאחר חטא  בחיבור זה את מברר
  :העגל

כן נראה שלוחות ראשונות היו מוכנים להיות נמצא בתוך -אם. י שהמשכן נצטוו לעשות אחר החטא"לפי שיטת רש"
ודם החטא לא היו נפרדים כנראה כי ק..שהיו מיוחדים בני ישראל להיות בלי גשמיות. בני ישראל בלי ארון ומשכן

 .16"י המשכן וכליו"רק אחר כך שהיה קצת פירוד היה העצה ע ,כלל מהבורא יתברך

עמכם בהר מתוך  'דיבר ה פנים בפנים"ישראל בבחינת -בתוך עם' לוחות הראשונים נועדו לגלות את שכינתו של ה
ונדבת העם לחבר ולבנות מחדש נדרשו המשכן  ,אולם בעקבות הפירוד שנבע מהקדמת הראיה לשמיעה, 17"האש

. ג מידות מכח נדבת הלב של כלל ישראל"תשובה הגדולה של יהעבר הפרטית של כל איש מישראל אל את העבודה 
. מתקן את הנפילה הגדולה בחטא העגלבראשית בדרך הטבע ו את תיקון מעשהאמת -תיקון זה מהווה לדעת השפת

באופן  ,קושרת בין קבלת התורה למעשה בראשיתש ,באמצעות דרך המוסתרת בתוך הטבע דווקא תיקון שהינו
 :המאפשר את התעלותו ודבקותו של האדם בבוראו

 
א "היה במכוון להראות כי א מכל מקום הכל, כי בוודאי אף שגרם החטא..כ ויקהל משה"אח, מקודם כתיב פרשת המסווה"

כי היה -ואם. כענין שהקדימה תורה מעשה בראשית לקבלת התורה. לתחתונים לבוא לתיקון הראוי רק באמצעות הטבע
-אם כן יאמר קדוש ונפלו מזאת המדרגה והוצרכו לחזור לתקן על, כאשר נתקרבו יותר מדי, בלוחות הראשונות בקולי קולות

. שהוא תיקון מעשה בראשית וזה כעניין שאמרו בלוחות אחרונות אין לך יפה מן הצניעות וזה עשיית המשכן. פי הטבע
 .18"הוא זה הדרך המוסתר תוך הטבע

                                                           
13

 ז"י-י, ד"שמות ל 
14
 (ח"י, א"שמות ל)לאור דברי התנחומא " ויתן אל משה"ה "י ד"ראה רש 
15
 .."ע"ג בקשות בתפילת ש"ג דברים של נדבת המשכן לי"הרמז בי"ה "ד, ד"תורה תרמ, א פרשת תרומה"ראה שפ 
16
 ג"תורה תרמ, תשא-א פרשת כי"שפ 
17

 'ד,דברים ה 
18
 .ו"א ויקהל תורה תרמ"שפ 
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ה לישראל ומגלה את סודה של התשובה "יום הכיפורים שהינו מעל הטבע משקף את האהבה הגדולה שבין הקב

 ומבשר את קבלתה של, הכרובים בקודש הקודשים מתוך כך יוצא הקול בין. ומוסתרתמאהבה שהינה תשובה פנימית 

מבין ..מעל הכפרת הקול מדבר אליו וישמע את"לבן ללשהפך  הראייה של לשון של זהוריתבין חיבור התשובה ב

 . 19"שני הכרובים

, בכל לילה .מבטאת את החיבור בין הנסתר לגלוי ,בתוך העולם המכוסה ממימד למימד,  במשכןההתגלות האלוקית 

אינו מתגלה ' דבר ה. מסך של כיסוי והעלם היצרויחד עם הענן האש  הופיעה, במועד בו נעלה הענן מעל המשכן

. גם יחד ענןעב המתן תורה בו שיא ההתגלות היה בקולות וברקים וזאת לעומת  .למשה והשפע האלוקי נכסהבלילה 

 הופעתהתגלתה  ,דרך הכרובים מן הקודש מועד-אוהלך נשמע בתו' הל וקול הבעת בה נעלה הענן מעל האו, אולם

  .וחיברה את השמיעה למוסתר בתוך האוהל פנימה השכינה במציאות

עלמא )מחברים בין עולם הגילוי ה 20'אהבת המידת ל' בה טחוןימידת הב גילוי סוד זה מסמן את קו התפר בין
לעולם הכיסוי  ,מעולם הגילוי התלוי בעבודת האדםהמעבר ומשקפים את  ,(עלמא דאתכסיא)לעולם הכיסוי ( דאתגליא

ובה הגדולה ביום הקדוש ביותר התש. עצמו טחון אל האדםיממשיך את מידת הבו, עלהממנו יורד השפע מלמ
להגיע למדרגת נ "עמ ,ין הבטחון האנושי לאהבה האלוקיתלחבר בומכוחו לאדם לעם ישראל כן -מאפשרת אם

כדברי  ,מתוכו יוצאת אל הפועל האהבה המסותרת מההעלם אל הגילויחיבור ש .עולמותמתוך חיבור  'בה הדביקות
 :בשער הייחוד והאמונה התניא-בעל

 
הוא ' כאשר יתבונן וישים אל לבו כי ה' כן יאהב את ה. הן דרך כלל כי הוא חיינו ממש וכאשר האדם אוהב את נפשו וחייו" 

ה "ה הקב"והן דרך פרט שכשיבין וישכיל בגדולתו של ממ ...'פ נפשי אויתיך וגו"ע ש בזהר"נפשו האמיתית וחייו ממש כמ
הגדולה ונפלאה אלינו לירד למצרים ' כ יתבונן באהבת ה"כאשר יוכל שאת בשכלו ומה שלמעלה משכלו ואח ,דרך פרטית

אחד דהיינו שרוממנו מתכלית  ל לקרבנו אליו ולדבקנו בשמו ממש והוא ושמו"ר..ערות הארץ להוציא נשמותינו מכור הברזל
אזי כמים הפנים אל פנים תתעורר האהבה בלב כל שאין לה קץ ותכלית ' השפלות והטומאה לתכלית הקדושה וגדולתו ית

 .."אהבה עזה ולדבקה בו בלב ונפש' ה משכיל ומתבונן בענין זה בעומקא דלבא לאהוב את

' מאפשרים לעורר את אהבת ה ,הבטחון בדרכי הנהגתוההשגחה הפרטית ו', תפיסתו של האדם הפרטי את גדלות ה
עם ישראל מגיע מיציאת מצרים לתיקון בדרכי . תוך גילוי הנשמה וביטוי הדבקות בלב ובנפש, מתוך הלב פנימה

בו בשעה שמשה רבנו לומד את סוד הייחוד , תוך חיבור בין הגלוי למכוסה ,התשובה בחיבור בין האהבה ליראה
   .בעולם' וההדרגה במשכן ניתן לגלות את שם ה ,הצניעות, ההסתרהומגלה לעם כי דרך 

 ברית והתגלות, תיקון – תשובה מיראה ותשובה מאהבה .ד

בבחינת )ביכולת ראיית דרכי ההתגלות האלוקיים דרך הטבע מתגלה  יכולת החיבור בין הראיה לשמיעה, מכאן ואילך
טחון יתוך שילוב הב, למכוסה וההתגלות אל ההעלם ביום הכיפורים מתחבר הגלויכאשר  ,"(וראית את אחורי"

מובילה התשובה הגדולה . 'בין הראייה לשמיעת קול ה מחדששמחברת , לתשובה השלימה ולכפרה' ואהבת ה
 .מלוחות ראשונים ללוחות השנייםשעבר העם הבנת הדרך לו לקבלת תורה מחודשת ביום הכיפורים

21כאשר נתבונן בתיאור המקביל במשנה תורה
ישראל -נגלה מחדש את הדגש על השמיעה לעומת יראתו של עם 

אלוקינו את ' ה הראנוהן "בעוד העם פונה אל משה ואומר . בקבלת לוחות ראשונים מתוך התמקדות בראייה גרידא
ראייה שמובילה , "ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. כי ידבר אלוקים את האדם וחי ראינו..כבודו

את קול ' מע הויש"מדגיש משה ; "אלוקינו עוד ומתנו' את קול ה לשמועאם יוספים אנחנו "י העם "מיעה עלפסילת הש
    ."..שמעתיאלי ' ויאמר ה..דבריכם

ושמעת "בארץ ישראל מאוחר יותר ' ואף את מימוש צו ה' מתווה את ההליכה בדרך ה יסוד האמונההשמיעה שהיא 
 ,בקולות וברקים' בלוחות ראשונים בהם נשמע קול ה ". ארץ זבת חלב ודבש..אשר ייטב לך ישראל ושמרת לעשות

 . בעולם בקיום תורה ומצוות' יראה כבסיס להמשכת גילוי רצון הונבנתה תשובה  של , ירדה תורה מסיני
המשכת לווינו לשמוע אותו נצט' י החיבור בין צו ה"מימוש הצד הקיומי ותכלית עניין התורה מתגלים ע ,יוצא-כפועל

 תכלית עניין התורה והמצוותוהנה " :ר הזקן בליקוטי תורה"אדמוכדברי ה, י עם ישראל"השפע המתגלה בעולם ע
ליקוטי " ) 'ליראה את הלעשות את כל החוקים האלה ' ויצוונו ה: "הוא שהכתוב אומר, בהמשכת גילוי רצונו למטה

  .(ג, ב"במדבר י, תורה

                                                           
19
, בכפרתם של ישראלפסקה גם לשון של זהורית ובאותה מידה חיבוק הכרובים , בו פסק גילוי הנס להיות מחובר לגילוי שבדרך הטבע, בימי בית שני 

 .ומכאן ההנהגה האלוקית מתגלה בדרכי האהבה המסותרת שבתוך הטבע
20
 .ספר התניא ראה, ה"טחון למידת האהבה מצוי גם באותיות שם הוייסוד החיבור בין מידת הב 
21

 ל-ט"י', דברים ה 
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למשה בתיקון ' שהובילה לגילוי תמונת ה יראת הרוממותי משה רבנו במעמד הסנה גילתה את "הקדמת היראה ע
כבסיס לקיום המצוות ולחיבור כל מצווה וכל גילוי  החטא-יראתנבנתה  ,בעוד מצד העם .ר החטאבנקרת הצור לאח

 : בבסיסו' דווקא מכוח יראת ה ,פיכתו לטובי יציאה ממיצר וה"ה והתיקון עיהמאפשרת את הבני ,'לדרך ה

. ת"לזכור שכל דבר קטן וגדול רק מחיות השי', יראת ה שצריך לשמור שלא יהיה שום הרגש והסתכלות בלי שיקדים"

 .22.."י זה מתהפך המיצר לטוב"ל ע"וכשדבוק תמיד בנקודה חיות הנ

מצד העם כבסיס להנהגת  מיראה תשובההובילו לבניית " פנים בפנים"לגלות את מדרגת נועדו ש לוחות ראשונים
, ה"לוחות שניים שפסל מרע ,זאת-לעומת. ע"מתוך דבקות ברבש ולהיפוך החטא לטוב במדרגות הקודשדרך התיקון 
התשובה ובכך תיקנו בעולם את דרך  ,ג מידות של רחמים"יב 'יחודו של המתוך הדבקות ו ההתקשרותבנו את דרך 

   .אביהם שבשמיםלבין ישראל  מאהבה

מדים ידרך המ בנתה את מדרגת האהבה לאחר החטא ,'אמונתם של ישראל מכוח התגלותו של ה ,יוצא-כפועל

: הוי דומה לו - ואנוהו :אבא שאול אומר"  :שבתמסכת אבא שאול בכדברי , ג מידות"השונים של ההתגלות המתבטאים בי

  23"םמה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחו

מתוך . ביום הכיפוריםהמובילה לתשובה מאהבה ולכפרת החטא ' את הדבקות בהמגלים י "עמבעקבותיו ומשה 

כי האהבה נמשך " : יוסף מפולנאהיעקב ' כדברי ר, במסעו במדבר 'ה מוכן העם לנדבת המשכן ולהתגלות ,תהליך זה

 . 24"י אמונה והוא הדבקות בו יתברך"ע

שאינה  ,מדרגת הדעתע מכוח "עם רבש הבריתמחדש את  ,דבקות בעולמו מתוך' משה רבנו שמגלה את יחודו של ה

   : אולם מגלה ומפרסמת את הניסים המחדשים את אחדותו, 25ם"מצאו כדברי הרמבימאפשרת גילוי אמיתת ה

המחדש בטובו , שידעו להכריע שיש בורא אחד, כמו ששמעתי ממורי שעניין גלות מצרים היה שחסר מהם הדעת"

י הניסים שעשה נתפרסם בעולם שיש בורא אחד "עד שבא משה בחינת הדעת וע ',תמיד מעשה בראשית וכו

  26"..המחדש תמיד

. ה דרך מידותיו השונות המתגלות בכל יום מחדש בדרכים שונות"דורש מאיתנו להכיר ולהאמין בהקב, העולם הגלוי

ומבטאים את ' חודו של הימינובעים  ,הגלוי והנסתר, בעולם ההעלם מגלה מדרגת הדעת כי הנס והטבע, לעומת זאת

חיבור זה  .27מכפר מבין שני הכרובים' רואים את הקולות וקול ה, אליבא דרבי עקיבא ,האחדות והחידוש במדרגה בה

חודו יוי' ומאידך את קידוש ה, מיראה לאהבה, של ההתגלות וההעלם אוצר בחובו מחד את התיקון וההשתלמות

  .   ת הדעת והאהבהובמדרג

 בנתיבי רבי עקיבא – 'קידוש הו' אהבת ה .ה

, "אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך' ואהבת את ה: "מצווים אנו בפרשת שמע, לאחר התיקון בלוחות שניים

בכל ' ולקידוש ה ,מחדבהידבקות במידותיו  ,נקרא האדם לתיקון עולם במלכות שדי, ה"הדבקות בהקב מכוחכאשר 

  .אידךממליאה מסירות נפש עד  ,מדה ומדה

נה את התשתית להתקדמות והוא שב ,לוחות-התשובה מיראה ותהליך התיקון לאחר מתן תורה וקבלת שברי

לאחר הכפרה . בדרך ליום הכיפורים ולקבלת לוחות שניים ,מהמשבר הגדול לשברי הלוחות במציאות חלקית בעולם

הנשגב החורג את המציאות הטבעית  חתירה אלתוך  ,נבנתה הקומה שמעבר, הגדולה ובניית התשובה מאהבה

ה היא שיוצרת "ההידבקות במידותיו של הקב .הידבקות באינסוף במסירות נפשבחיים וב' אורג את השיתין לקידוש הו

 ,מכוח ייחוד זה בחיים ובמוות. 'ג מידות בחיים לקריאת שמע על קידוש ה"י בין בשילוב' את הנתיב לייחודו של ה

 . דרכם של רבי ישמעאל לעומת רבי עקיבאפורצת ועולה מחלוקתם ו

                                                           
22

 ב"תורה תרל, ויגש, א"שפ 
23

 .ם הלכות דעות"וברמב, א"מצווה תרי, ועיין ספרי לפרשת עקב וספר החינוך על אתר, ג"שבת קל 
24

 .פרשת יתרו, תולדות יעקב יוסף לרבי יעקב יוסף מפולנאה 
25

ועל דבר זה רמז הכתוב ואמר וראית ..והודיעו ברוך הוא מה שלא ידע אדם לפניו..מהו זה שביקש משה רבנו להשיג" :הלכה י, א, ם הלכות יסודי התורה"רמב 

 "את אחורי ופני לא יראו
26

 .פרשת וישלח, תולדות יעקב יוסף 

 "וסבת ההעלם הוא סבת ההתגלות, כי סבת ההתגלות הוא סבת ההעלם: "כ מבטא את המעבר מעולם הגילוי לעולם הכיסוי לעומת סוכות שמחבר ביניהם"יו 27

 (.פרדס רימונים ,ק"רמ)
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ז אין "כאשר אף בחטא ע, בחיים' וחובת קידוש ה" וחי בהם"משמעות הציווי ת תוקף רבי ישמעאל שב ומדגיש א

 :בפרהסיה או בתקופת שמדמדובר למסור את הנפש כשלא 

תלמוד  –מנין שיעבוד ואל ייהרג , מנין שאם אמרו לו לאדם עבוד עבודה זרה ואל תיהרג: אמר רבי ישמעאל, תניא"

 .28"ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי"תלמוד לומר  –יכול אפילו בפרהסיא . ולא שימות בהם – "וחי בהם" לומר

יש לקדש , לפיכך. בעולמו' ש את החיים האנושיים והטבעיים ויסוד הקיום הוא הבסיס לקידוש שם הרבי ישמעאל מקד

' ישנו חילול ה( ד"ובכלל זה גילוי עריות ושפ)בתקופת שמד או בעבירות חמורות שבין אדם לחברו אולם , את החיים

  : בסנהדרין י"כדברי רש, יש למסור את הנפש' בגלוי ומתוך עצם אהבת ה

  "שמוסר נפשו על אהבת יוצרו, "ונקדשתי"וזהו , כא חילול השם וצריך לקדש את השםבפרהסיא אי"

' י מידות הנהגת ה"עפ' פונה אל האדם עצמו הנדרש לדבקות במידות ה רבי עקיבאנקודת המבט של , לעומת זאת

   : בכל מאודו' בשעה של מידת הטוב כמו בשעה של מידת פורענות על האדם לקרוא בשם ה. בעולמו

בכל מדה ומדה שהוא , מה תלמוד לומר בכל מאודך, קל וחומר בכל מאודך, אם נאמר בכל נפשך: ורבי עקיבא אומר"

צרה ויגון אמצא , אקרא' ובשם הכוס ישועות אשא : וכן דוד אומר. ובין במידת פורענות, בין במידת הטוב, מודד לך

 .29"אקרא' ובשם ה

, בחיים בכל מצב' ודורשת מאיתנו את אהבת ה, בכל מציאות' מלמדת אותנו לראות את שם ה, של רבי עקיבא דרכו

' מגיע האדם לשיא ולבחינה של קידוש מלא של כוחותיו לה, מתוך כך. של האדםוכוחותיו ובכלל יצריו  ,בכל שעה

  :במסכת ברכותרבי עקיבא כדברי , את חייו של האדם' בחיים ובמוות אף בשעה שנוטל ה

אפילו הוא נוטל  –ובכל נפשך ; ביצר טוב וביצר הרע, בשני יצריך –בכל לבבך .." אלוקיך בכל לבבך' ואהבת את ה"

 30"את נפשך

בנכונות למסירות נפש כמציאות  ,אליבא דרבי עקיבא, 'מתוך המימדים השונים בחיים ובמוות מתבטאת אהבת ה

שבנה את התשתית לאורך דורות בשעותיו ' ובייחוד ה 31ה המוחלטתבאהב הכורכת את שבועת האמונה המוחלטת

, מתוך כל מידה ומידה בחיים, שבועתו של עם ישראל היא שאיחדה את עולם המעשה. ישראל-הקשות ביותר של עם

 : ומסירות הנפש המוחלטת' העוצמה הגדולה של קידוש ה פורצת ועולהשמכוחו , לעולם שמעבר

שהרי אומות העולם , בנאותיו ובשבחיו של מי שאמר והיה העולם בפני כל אומות העולםאדבר : רבי עקיבא אומר"

על כן : "שכך אתם מתים עליו וכך אתם נהרגין עליו שנאמר, "מה דודך מדוד שככה השבעתנו", שואלין את ישראל לומר

 32""כי עליך הורגנו כל היום"וכתיב . אהבוך עד מוות –" עלמות אהבוך

תוך חיבור  ,מאפשרת את גילוי השכינה הגדול ביותר, אליה מגיע עם ישראל במוצאי יום הכיפורים, התשובה מאהבה

מסירות הנפש שמבטאת את האחדות בין האדם ההסתר ולבין , לוי במציאותיגהפנים השונות המתבטאות בבין 

י עקיבא בשעה מתוך קבלת לוחות שניים ומכוח עוצמתה המהדהדת של קריאת שמע שקרא רב, לפיכך .לבוראו

 :33שמיים-מתמצית התשובה מאהבה בקבלת עול מלכות 'שמסר את נפשו על קידוש ה

כל ימי : אמר להם..והיה מקבל עליו עול מלכות שמים..זמן קריאת שמע היה, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה"

לא , ועכשיו שבא לידי, ואקיימנו מתי יבוא לידי: אמרתי, הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך

 ".היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד? אקיימנו

 ,הדיבור והייחוד, מבטאת את שילוב הכוונה, פה ומוח, הדורשת חיבור לב קבלת עול מלכות שמיים בכל יום ויום

קרוב אליך כי "משה רבנו ערב פטירתו בפרשת התשובה קורא . ומתחברת לדרישת התשובה מכל אדם מישראל

אלא .." לא בשמיים היא"כי התשובה , תוך התייחסות מפורשת למתן תורה" הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו

 "בפיך ובלבבך"בקריאת שמע  כרוכות זו בזו' התשובה מאהבה יחד עם יראת ה .קרובה ממש לכל אדם מישראל

 . ולתיקון הנדרש מהאדם בכל יום מחדשאת האמונה לעשייה ובכך מחברות 
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ה את האדם "בקשת התשובה ומחויבות האדם לתשובה מתממשות בקריאת שמע בכל מידה ומידה בה דן הקב

  . באהבה בקריאת שמע ישראל י האדם מתבטא בייחוד שם שמיים"עבפועל ומימוש המצווה , כדברי רבי עקיבא

וקידוש שמו יתברך ' תוך יחוד ה ,נפש ממשבמסירות ה ,ומאהבהרבי עקיבא מקיים את מצוות התשובה מיראה 

כי עזה כמוות "שמעבר ' שמאחד את כל המידות לאהבת ה -אחד . עד שיצאה נשמתו באחד, וות גם יחדבחיים ובמ

 ".   אהבה

 ואהבת עולם אהבה מסותרת - "אש שלהבתיה" .ו

מאון יצהמחברים בין ההליכה ב, וגילוי מתגלה בדברי הנביאים בשעות של הסתר, ה לישראל"האהבה בין הקב

ָרחֹוק מ  ": קורא הנביא ירמיהו, על סף החורבן. ישראל-מסעו של עםמדבר לחסד האלוקי שמשפיע ומתגלה לאורך ה

ן ְמַשְכִתיְך ָחֶסד  מבשר אהבתהחסד האלוקי , עות של ריחוקגם בש .34"ְיהָוה ִנְרָאה ִלי ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבִתיְך ַעל כ 

כרוכים זה בזה ' החסד ואהבת ה. "כלולותיך אהבת, נעוריך חסדזכרתי לך "אנו זוכרים את , ומתוך החורבן עולמים

 . את עולמו לאחר החטא' ומהווים את היסוד להנהגת ה

 ":אתערותא דלתתא"התניא לשתי בחינות התלויות באדם ומבטאות את -מדרגת האהבה מתחלקת לדברי בעל

כל חד לפום , נחלקת לכמה בחינות ומדרגות לאין קץ, אהבה רבה ואהבת עולם, כל מדרגת אהבה משתי מדרגות אלו והנה

כי תורה . 'ותורה ומצוות הן הנגלות לנו ולבנינו לעשות כו, "אלהינו' הנסתרות לה" דחילו ורחימוולכן נקראים ..שיעורא דיליה

' את ה הדעתשהם לפי , מה שאין כן בדחילו ורחימו. בבחינת מעשהאחת ומשפט אחד לכולנו בקיום כל התורה ומצוות 

 ה לכל נפש מישראלווהיא שו, לםאך אחת היא אהבה הכלולה מכל בחינות ומדרגות אהבה רבה ואהבת עו..שבמוח ולב

 "..וירושה לנו מאבותינו

ה "ומהסתכלות על כל מידה ומידה שמודד הקב, את עולמו' מבטאת את האהבה הגלויה מכוח הנהגת ה עולם-אהבת

הם היסוד לקיום תורה ומצוות , הנתונות למוח וללב, האהבה והיראה. כדבריו לעיל של רבי עקיבא, לאדם בחייו

. מתוך חיבור ארץ ושמיים' עצם העשייה היא שמעוררת גם את הלב והמוח להתבוננות בגדלות ה. לעשותשבכוחנו 

  :   מלמדת אותנו את הדרך לגילוי ההסתר ,אך אהבה רבה המוסתרת בנפש

רק שהארה זו היא בבחינת הסתר  ..בירושה מאבותינו והיא מסותרת גם כן בכל נפש מישראל, אהבה רבה וגדולה מזו"

להיות בהתגלות ליבו , ולהוציא אהבה זו המסותרת מההעלם וההסתר אל הגילוי.. והעלם גדול בנפשות כל בית ישראל

לעורר כוונת , דהיינו להיות רגיל על לשונו וקולו, "קרוב הדבר מאד בפיך ובלבבך"אלא , לא נפלאת ולא רחוקה היא, ומוחו

רק שאף על פי כן צריך לטרוח בשכלו להשיג ולהגיע גם  ..אין סוף ברוך הוא יק מחשבתו בחיי החייםלהעמ, ליבו ומוחו

כדי להגדיל מדורת אש האהבה ברשפי אש ', מהתבונה ודעת בגדולת ההבאה , הנזכרת לעיל לםאהבת עולבחינת 

 " 'ונהרות לא ישטפוה וכו..ד שמים רבים לא יוכלו לכבותע, ושלהבת עזה ולהב העולה השמימה

למיצוי  עזאי-בקריאת שמע ודרישת בן. אינה דורשת התבוננות ונמצאת בפועל בכל נפש מישראל רבהאהבה 

אנו מבטאים את הנקודה הסגולית שבתוכנו בהיות הנשמה שואפת אל בוראה גם בשעות ובמצבים של  35הנפש

מתגלה וחושפת את הנקודה הפנימית " עליך הורגנו כל היום"בשעה ש, השבועה בין הדוד והרעיה . הסתר מוחלט

בכל "למדרגת " בכל לבבך"דרגת ההשלמה ההדדית בין מ ". בכל נפשך"הטבועה במדרגת , והאהבה המסותרת

 .בשלהבת העולה השמימה אחד' היא שיוצרת את היכולת של האדם להתחבר לבורא ולהאריך בקריאת ה "נפשך

למידת החסד  ומייחלים" ויחד לבבנו לאהבה וליראה"  עולם-אהבתבתפילת שחרית כאשר אנו פותחים בברכת 

 .ה"צידנו לייחוד הלב בשמו של הקבאנו מחברים את מידות היראה והאהבה מ,  36והרחמים

נסמכת היא ברמת האדם הפרטי מתוך חיבור מדרגות אהבה רבה , מלכות שמיים בקריאת שמע הסמוכה-קבלת עול

בתפילת , לעומת זאת ". הבוחר בעמו ישראל באהבה"ה "וברמת האומה מתוך בחירתו של הקב 37ואהבת עולם

מתוך  .ריבונו של עולם קיימת השבועה הנצחית מצד, חשוך מסביב כי כשהכל ,אהבת עולם מבטאתערבית 

 .'עולה זיכרון חסד נעורים לפני ה ,אתערותא דלעילא בשעות של הסתר
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 נשמהשלימות גוף ו –' היראה והאהבה בעבודת ה -סיכום  .ז

רה והמצוות ל ובדברי האחרונים כמעלה קשה להשגה שעבודת התו"ניכרת בדברי חז 'ליראה את ה י"מעמהדרישה 

רבי יוסף אלבו בספר העיקרים מבאר כי השגת השלמות הנפשית תלויה במידת היראה . סוללת את הדרך להשגתה

קיום זה מאפשר להגיע אל התכלית כדברי דוד . בכל לב ונפש' מהווה את הבסיס לעבודת ה' ועצם קיום מצוות ה

   ":חכמה ראשית 'יראת ה"המלך 

עתה ישראל ו"ב בעבור זה אמר הכתו, ההשגה מאוד ועם כל זה תושג בשמירת מצוות התורהלפי שהתכונה הזאת קשת "
בכל  אלוקיך' ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה אלוקיך' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' מה ה

ה אומר לישראל גודל הפלגת כי משה הי, וביארו על זה הדרך ..."ואת חוקותיו' לשמור את מצוות ה... לבבך ובכל נפשך
כדי שישיג , וללכת בדרכיו ולאהבה אותו ולעבדו בכל לב ונפש' כי מן הדין היה ראוי אל האדם ליראה את ה,  'חסדי ה

היראה והאהבה והעבודה בכל לב  ומן המדרגה הראויה אל שיגיע האדם, שזה עניין קשה מאוד ולפי, שלמותו הנפשית
ובזה תושג מדרגת התכונה המגעת  ,בלבד ומצוותיו' כי תחת כל זה ציוהו לשמור חוקות ה, יתברך' הקל עליו ה – נפש ובכל

 .38"ה מביא אל התכלית המושגוכי מעשה המצו..לו מצד העבודה בכל לב ובכל נפש

ההתגלות . ומכוח הראייה מגיע למידת היראה ,ישראל בעקבותיו-נו בדרכו אל הסנה סולל את הדרך לעםרבמשה 
 הענווהומבטאת את " יביט' ותמונת ה"בתחילת דרכו של משה יוצרת את הבסיס לנבואתו של משה בבחינת בסנה 

 : מהאדם בהיותו עומד מול קונו ומתדבק בדרכו תהנדרש

ונרגיל עצמנו במידת אמונה להאמין  לנגדי תמיד' שיוויתי השנקיים ..ת נחת מאיתנו"י זה יקבל השי"ועיקר הדבקות שע"
 .39"יראה זו נוכל לבוא לענווה אמיתיתי "וע..ת"י זה תיפול עלינו יראת השי"וע..בכל עת

נבע מההפרדה והפיצול של העם בין חטא ש. בראיית עגל הזהב ',העם שירא מקולו של ה חטא ,לאחר קבלת התורה

ה והקרבה "הקשר מול הקב, כפועל יוצא .לאופן ביטויו מול העםהאלוקי תוך אבחנה בין עצמיות הגילוי , יראה ואהבה

יסוד המשכן המחנך את העם לאופי על בסיס  ,באמצעות מדרגות וכיסוייםמכאן ואילך  י העם"ית עלקדושה נעש

  .ממדרגה למדרגה הקשר של האדם עם האלוקים

מתוך דרך של תיקון פנים  האלוקיזוכה לגילוי , את היראה והאהבה במדרגת הדעת משה המאחד, העםלעומת 

 מעבר לראייהאת השמיעה ש המחברת דרךה משה בונה את. ג מידות של רחמים"ומתוך דבקות המתגלה בי ,ואחור

ורק " 'ה ויראהו"נוקט הכתוב בלשון , רק במציאות בלתי שלימה זו .על גבול הארץחותמת את דרכו ה, מהר העברים

   40".פנים אל פנים' אשר ידעו ה"אז מגיע משה למדרגת 

שמתקנת מגיעה פרשת ציצית  ,אחרי שתי הפרשות הראשונות, שמחברת את השמיעה והראיה ,גם בקריאת שמע

חיבור ומתוך ה .אנו יכולים לראות, "והיה אם שמוע" ,"שמע" בפרשיות  'לאחר שאנו שומעים את קול ה. את הראיה

  .זוכים אנו להגיע לאמת ואמונה ,בין השמיעה של הקול לראיה

. ה"מהווים את הבסיס לגילוי הדבקות המחודשת והחיבור להקבבמשכן כפרתם של ישראל על העגל יחד עם נדבתם 

העגל לקטורת ביום הכיפורים אותה מקריב הכהן הגדול -מחבר בין כפרת חטא, כפר על ישראלצרור המור שמ

 :י על שיר השירים"רשכדברי , בכפרתו על ישראל מדי שנה בשנה

שיתן ריח טוב מן , הרי לך צרור זה: ואמר לו, דודי נעשה לי כמו שיש לו צרור המור בחיקו -צרור המור דודי לי "

ה נתרצה לישראל על מעשה העגל ומצא להם כפרה על עוונם ואמר התנדבו למשכן ויבא "כך הקב. הראשון שאבדת

 .41"זהב המשכן ויכפר על זהב העגל

מלמדנו רבי עקיבא את תורת המידות המחברת  ,מתוך כך. ל נדרש לעלות בדרך של תיקון ממידה למידהעם ישרא

עולה קריאתם ,מחבר בין הגלוי והנכסהה, כהן הגדול ביום הכיפוריםה לוידויו שמתוך . את קריאת שמע בחיים ובמוות

ומגלים את קבלתה של  "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" –של הכהנים והעם שנופלים על פניהם ואומרים 

 . התשובה בסוד הייחוד
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רק מתוך שהיה מעביר על מידותיו היה אפשרי , וקבלת שפע של גשמים דות והתיקון בדרכו של רבי עקיבאחיבור המי

 : ומכוחן נתקבלה תפילתו ברחמים

אחריו ואמר אבינו מלכנו רבי עקיבא ירד  ,ברכות ולא נענה אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע' שוב מעשה בר"

לא מפני שזה : יצתה בת קול ואמרה, הוו מרנני רבנן. אין לנו מלך אלא אתה אבינו מלכנו למענך רחם עלינו וירדו גשמים

 .42 "גדול מזה אלא שזה מעביר על מדותיו

 ,"לנגדי תמיד' יתי הושיו"קיים בכל מאודו את בכל רגע שהיו תמיד שזורות בדרכיו של אורי ש, היראה והאהבה

התגלות המבשרת את הכפרה . ויוצרות את הנתיב להתגלות האלוקית מבין שני הכרובים מחברות את הגוף לנשמה

מכוח תיקון במידת הרחמים שנמצינו למדים ממשה רבנו עד לרבי עקיבא . השלימה מכוחה של תשובה מאהבה

 .נשמתו באחד שהיה מעביר על מידותיו ויצאה

 :בשעות של גילוי והסתרעם אורי אמת אותם זכינו ללמוד יחד -יהי רצון שנזכה לתקן בעקבות דבריו של השפת

בחינת . לכן צריכים לעשות המצווה בדחילו ורחימו. התיקונים הנעשים למעלה בשורש הנשמה, אבל עיקר המצוות"

 .43"היראה מצד הגוף ובחינת האהבה מצד הנשמה
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