
 סוד המתקת הדינים –העולם נברא בשבילי 

עם תלמידי ו, הדברים נכתבו בשיתוף עם החברים באומן, חברים וחברות יקרים

 .מורי ורבי, לאור תורת הרב אליהו עובדיה, השיעורים ברחבי הארץ

 .איתי אשכנזי

 

נמצא (. ז"סנהדרין ל)א כי צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי 

ולמלאות , צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, כשהעולם נברא בשבילי

היינו קודם גזר דין . וענין התפלה הן בשני פנים. ולהתפלל בעבורם, חסרון העולם

אבל לאחר גזר דין צריך להלביש . להואין צריך להלביש התפ, מתפללין כסדר התפלה

( 'דניאל ד)ש "כ. ולא יקטרגו, כדי שלא יבינו המלאכים העומדים לשמאל, התפלה

אזי , במאמר קדישין שאלתין, אזי, בגזירת עירין פתגמין היינו לאחר גזר דין

 : הצדיקים מלבישים שאלתם במאמר

 (ן תורה ה"ליקוטי מוהר)

 

אך . זהו משפט נאה, אמנם". ברא אלא בשביליחייב כל אדם לומר העולם לא נ"

שמחה , הרי את מלאה אושר אינסופי, אם כן? בדקי עצמך האם הלב מסכים

, אוהב אותי אהבה אינסופית' ה. ולא נגדי, כל העולם נברא אלא בשבילי. וחשיבות

כל העולם לא נברא אלא . בשבילי, וכל אשר הוא עושה הוא לטובתי הנצחית

כל . להעניק לי שפע אינסופי וזו המטרה והתכלית, לי ולכל נבראיולהיטיב , בשבילי

ולא הייתה , פירושו שאני כלי עצום לעבודתו יתברך, העולם לא נברא לא בשבילי

 . לפני ולא תהיה אחרי מישהי שיכולה להוריד שפע כמו שאני יכולה

ות והכוח. היסוד שעליו עומדת כל מערכת הקדושה היא תחושת הערך העצמי שלך

. המונעים את הקדושה בתוכך ומחוץ לך מתאפיינים בפחד הגדול שלהם שתדעי זאת

ברגע שיהודיה יודעת את האור העצום שגנוז בקרבה אין מעצור למה שתוכל 

אין מעצור לגודל השמחה שהיה , וכמובן. לעשות למען תיקונה ולמען תיקון העולם

י את נשמה קדושה החצובה שהר, לתחושת הערך העצמי אין גבול עליון. תהיה בה

 . גילוי של קדושתו יתברך בעולם התחתון, צלם אלוהים, תחת כסא הכבוד

". ולהתפלל בעבורם, ולמלאות חסרונם, נמצא שאני צריך לעיין בתיקון העולם"

כי את כה מלאה , באופן טבעי יוצאת ממך נתינה, כאשר האור הנפלא שלך ברור לך

אם בעזרה פשוטה של . לי לעזור להיות שם גםבשפע שאין לך אלא לחפש למי תוכ

, מדוע לעיתים. ואם בתפילה במקום שבו לא תוכלי לעזור בגשמיות, מילוי חסרונם

או שאינך מבינה את , לא בגלל שאינך רוצה? אינך מכוונת, אינך מחוברת לתפילה



מה . לא בגלל שחסר לך שיעור שיסביר לך את משמעות התפילה. מילות התפילה

שכל . ופועלת, חשובה, וא הידיעה בעומק הלב שכל מילה שלך נשמעתשחסר ה

 . יתברך' שאת חשובה ורצויה לפני ה. ממתין למילים שלך, העולם כולו נברא בשבילך

 

לאחר גזר דין יש ... קודם גזר דין ולאחר גזר דין , אך התפילה הוא בשני פנים"

 "להלביש התפילה שלא יעמדו המלאכים העומדים לשמאל

 

וברור לך שתוכלי להמתיק דינים מעל העולם כולו יש , עתה שאת מלאה בשפע

מה המצב בבית הדין של ? מה המצב של העולם. שאלה נוספת שצריך לענות עליה

? איך –ולא פחות חשוב ? מה צריך לתת לה? מה המצב של החברה שלי? מעלה

' ללבו של ה, ללבה, הנקודה השייכת ללבך. ובזמן הנכון, במצב הנכון, העזרה הנכונה

תפילה רגילה , כל עוד השערים פתוחים, כל עוד לא נגזר הדין. יתברך בעת ההיא

עלינו עוד נזכה ' ובחמלת ה, אך לאחר שנגזר הדין תזדקקי לתפילה מולבשת. תועיל

 . להרחיב

 

יתברך ' ה, כאשר נגזר הדין על העולם לכלות במבול. מקראות מפורשים הם, ואמנם

 :נוחמיידע את 

ס ִמְפֵניֶהם ְוִהְנִני ( יג) מָּ ָאֶרץ חָּ ְלָאה הָּ ַני ִכי־מָּ א ְלפָּ ר בָּ שָּ ל־בָּ ַח ֵקץ כָּ אֶמר ֱאֹלִהים ְלנֹּ ַויֹּ

ָאֶרץ ם ֶאת־הָּ ָאֶרץ ְלַשֵחת ( יז) ]...[: ַמְשִחיתָּ ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת־ַהַמבּול ַמִים ַעל־הָּ

ר ֲאֶשר־בוֹּ רּוַח ַחִיים מִ  שָּ ל־בָּ עכָּ ָאֶרץ ִיְגוָּ ל ֲאֶשר־בָּ ִים כֹּ מָּ  : ַתַחת ַהשָּ

 (יז-יג, בראשית ו)

כאן הוא זקוק לקשב ? שמא שאל נוח את עצמו, אך לשם מה הוא מיידע אותי

אך ככל שנוח . אמר לו לבנות תיבה ולהציל את עצמו' ה, שהרי בחיצוניות. פנימי

אתה יכול : הפנימי יבין מיד את המסר, ידע שכל העולם לא נברא אלא בשבילו

כלי עצום לעבודתו , מכיוון שאתה אור עצום, להמתיק את הדין הזה מעל העולם

תלויה בבהירות הלב , עומק המתקת הדינים. ברך וכל העולם כולו מחכה רק לךית

ולכן ניסה להמתיק . נוח בנקודה זו הגיע רק לעומק מסוים. שלו לגבי ערכו העצמי

 .מהאת הדינים אך לא במלוא העוצ

 :נגזר דינם של סדום ועמורה לכליה כאשר, באברהם הסיפור חזר על עצמו

ֶשה' ַוה( יז) ם ֲאֶשר ֲאִני עֹּ הָּ ר ַהְמַכֶסה ֲאִני ֵמַאְברָּ ל ( יח: )ָאמָּ דוֹּ י גָּ יוֹּ ִיְהֶיה ְלגוֹּ ם הָּ הָּ ְוַאְברָּ

ָאֶרץ ֵיי הָּ ל גוֹּ צּום ְוִנְבְרכּו־בוֹּ כֹּ יו ְוֶאת־ֵביתוֹּ  ִכי ְיַדְעִתיו ְלַמַען( יט: )ְועָּ נָּ ֲאֶשר ְיַצֶּוה ֶאת־בָּ

ְמרּו ֶדֶרְך ה יו ְושָּ ִביא ה' ַאֲחרָּ ט ְלַמַען הָּ ה ּוִמְשפָּ קָּ ת ְצדָּ ם ֵאת ֲאֶשר־ִדֶבר ' ַלֲעשוֹּ הָּ ַעל־ַאְברָּ

יו לָּ אֶמר ה( כ: )עָּ ד' ַויֹּ ה ְמאֹּ ְבדָּ ם ִכי כָּ אתָּ ה ְוַחטָּ בָּ ה ִכי־רָּ רָּ ה־נָּא ֵארֲ ( כא: )ַזֲעַקת ְסדֹּם ַוֲעמֹּ דָּ



ה עָּ ה ְוִאם־ֹלא ֵאדָּ לָּ שּו כָּ ָאה ֵאַלי עָּ ּה ַהבָּ תָּ ִשים ( כב: )ְוֶאְרֶאה ַהְכַצֲעקָּ ֲאנָּ ם הָּ ַוִיְפנּו ִמשָּ

ֵמד ִלְפֵני ה ֶדנּו עֹּ ם עוֹּ הָּ ה ְוַאְברָּ אַמר ַהַאף ִתְסֶפה ַצִדיק ( כג: )'ַוֵיְלכּו ְסדֹּמָּ ם ַויֹּ הָּ ַוִיַגש ַאְברָּ

ע שָּ  : ִעם־רָּ

 (כד-יז, שית יחברא)

זו בדיוק השאלה שאברהם ? אך מדוע". המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה" 

תלויה שוב , התשובה לשאלה הזו. מדוע הוא מספר לי על כך. צריך לענות עליה

אברהם מבין ומוסר את עצמו , אמנם. בעומק הידיעה של האור העצום שגנוז בו

אך הגזרה לא . לא נברא אלא בשבילו כי יודע הוא שכל העולם. להמתקת הדינים

ושמא בגלל שאברהם לא ידע את סוד הלבשת התפילה אחר , נמתקת אלא בחלקה

בחינת , חיפוש נקודות טובות, עיקר תפילתו של אברהם מיוסדת על אזמרה. גזר דין

אך אינה מועילה . בחינת משיח, זוהי תפילה נפלאה שאין כמוה. צדיקים בסדום

 . לאחר גזר דין

, ושוב. נגזר דין על ישראל לכליה לאחר חטא העגל, שוב. שה רבנו מגלה את הסודמ

 :מודיע על גזר הדין לאדם' ה

אֶמר ה( ט) ֶרף הּוא' ַויֹּ ם ַהֶזה ְוִהֵנה ַעם־ְקֵשה־עֹּ עָּ ִאיִתי ֶאת־הָּ ֶשה רָּ ה ( י: )ֶאל־מֹּ ה ַהִניחָּ ְוַעתָּ

ֶהם ַוֲאַכֵלם ְוֶאֱעֶשה  לִלי ְוִיַחר־ַאִפי בָּ דוֹּ י גָּ ְתָך ְלגוֹּ ֶשה ֶאת־ְפֵני ה( יא: )אוֹּ יו ' ַוְיַחל מֹּ ֱאֹלהָּ

ה ה מָּ אֶמר לָּ ה' ַויֹּ קָּ ל ּוְביָּד ֲחזָּ דוֹּ ַח גָּ ֵצאתָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבכֹּ : ֶיֱחֶרה ַאְפָך ְבַעֶמָך ֲאֶשר הוֹּ

ם ֶבהָּ ( יב) תָּ ג אֹּ ִציָאם ַלֲהרֹּ ה הוֹּ עָּ ר ְברָּ אְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמֹּ ה יֹּ מָּ ם ֵמַעל ְפֵני לָּ ִרים ּוְלַכֹּלתָּ

ה ְלַעֶמָך עָּ רָּ ֵחם ַעל־הָּ ן ַאֶפָך ְוִהנָּ ה שּוב ֵמֲחרוֹּ מָּ ֲאדָּ ֵאל ( יג: )הָּ ק ּוְלִיְשרָּ ם ְלִיְצחָּ הָּ ר ְלַאְברָּ ְזכֹּ

ִים מָּ ְכֵבי ַהשָּ ְך ַוְתַדֵבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶבה ֶאת־ ַזְרֲעֶכם ְככוֹּ ֶהם בָּ ֶדיָך ֲאֶשר ִנְשַבְעתָּ לָּ  ֲעבָּ

ם לָּ ֲחלּו ְלעֹּ ָאֶרץ ַהזֹּאת ֲאֶשר ָאַמְרִתי ֶאֵתן ְלַזְרֲעֶכם ְונָּ ל־הָּ ֶחם ה( יד: )ְוכָּ ה ' ַוִינָּ עָּ רָּ ַעל־הָּ

ת ְלַעמוֹּ   פ : ֲאֶשר ִדֶבר ַלֲעשוֹּ

 (יד-ט, שמות לב)

בן בנו של אברהם יודע את הערך העצום הגנוז , ומשה, "הניחה לי ואכלה אותם"

בחינת כוח . שעליה עומד העולם, הנמסרת מדור לדורבקרבו שהוא סוד הברית 

עומק רחמים שאף אחד לא גילה מגלה אך משה . ן"אתערותא דלתתא ועליית מ

תפילה רגילה היא בסוד בקשת רחמים עבור שובסיעתא דשמיא נראה לפרש . לפניו

: 'והלבשת התפילה היא לטעון לא לטובת הנבראים אלא לטובתו של ה. הנבראים

, "זכור לאברהם ליצחק ולישראל", "?למה יאמרו מצרים", "יחרה אפך בעמך' למה ה"

 . 1כביכול למענך ולא למעננו

 

                                                        
זו , ובאופן עמוק. אבל חיצוניות נצרכת, ואמנם זו חיצוניות, זו תפילה המלובשת בשפה שהמקטרגים יכולים להבין 1

 .יתברך רוצה בהצלחת הנבראים ולכן זו פנימיות דפנימיות' שה, אמת לאמיתה



והשלימו עבורנו חכמים את . הוא להלביש התפילה בסיפור, ועוד בסוד ההלבשה

 : התמונה

, הרחיצו וסכו, לאדם אחד שהיה לו בן, משל: אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

מה יעשה , והושיבו על פתח של זונות, ותלה לו כיס על צוארו, הווהאכילו והשק

מנין שחזר : אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן]...[ ? אותו הבן שלא יחטא

 . וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל: שנאמר -הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה 

 (א, ברכות לב)

 

יתברך סיפור מעין אלו שסיפרו ' המשה רבנו מספר ל, "מה יעשה הבן ולא יחטא"

הסיפור אינו מובן למלאכים העומדים לשמאל כי , אך כביכול. הנביאים לעם ישראל

 .יתברך' להגיע לעומק הרחמים של ה משה מצליחוכך , אינם משכילים שזו תפילה

ועד שהבחינו המלאכים שהסיפור ? שהרי מה באמת מה תעשה הבת ולא תחטא

 . 2ונמתקו הדינים, כבר מאוחר מידי, מעשיות הזה היה כולו תפילה

 

 –וגזרת את הדין על עצמך , לאחר שנגזר הדין. יתברך מספר לך סיפורים' וכך גם ה

' ה, אם תאזיני טוב אזי. והמתקתו בתוכי, גזר הדין מופיע בתוכי, ולמעשה היינו הך

שדרכם תוכלי לחיות את , מראה לך התרחשויות ורמזים. יתברך מספר לך סיפורים

, הוא מראה לך שיש טוב. הניחי לו לשמח אותך בסיפורים שלו. עצמך לאחר גזר דין

כלומר גם מאחורי הדברים הקשים , הוא מראה לך חיוך מאחורי הסיפור, גם פה

כדי לאפשר , בתוך הקטרוגים, י מסתתר בתוך המניעהאנ, העוברים עלייך אני עומד

 . לך להתקרב גם לאחר שננעלו השערים משני הצדדים

 

                                                        
ממנו את ויעקב נצרך להוציא . יצחק הוא בחינת הגבורות של מעלה. ועוד בסוד ההלבשה נלמד מברכות יצחק 2

משום כך הוא . ואת תוקף הדינים צריך להמתיק בערמה. מכיוון שהוא בחינת הדינים, בהלבשה, הברכה בערמה

. לצורך המתקה, הלבשה בבגדי עשיו החמודות ממש, שזהו בחינת הלבשת התפילה. מתחפש בחיצוניות לעשיו

שיוציאו , בחינת המקטרגים שבשמאל ,שכאשר הדינים נגזרו הברכות נמסרות לעשיו, בסיעתא דשמיא נראה לפרש

יעקב מלביש את עצמו בבגדי עשיו ומבקש שהדין . ואמנם תיקון הוא אך בייסורים קשים, דינם לפועל לצורך התיקון

אלא מבקש להיות הוא המוציא לפועל של הדינים ולמלא , אין הוא מתפלל להמתקת הדינים כביכול. יימסר לו

לייסר את בנו כדי לתקנו ולבקשה כזו יצחק יכול להסכים כי אין זו תפילה  זהו האב המבקש. תפקידו של עשיו

בחינת , יעקב מלא באהבה, ולמעשה. בסוד אם יש דין למטה אין דין למעלה. להמתקת הדין אלא להוצאת הדין לפועל

גדולה של הרי זו הכל תפילה אחת , תלמידיו ומקורביו, הקול קול יעקב ואת כל  אשר הוא עושה בדין עם בניו

 .תפילה מולבשת בדין, ומאחורי הדין הזה מסתתרת ערמה גדולה. כולו חסד, התקרבות

 


