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שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו � השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כ� שומעת1על קול" ה"בת שאת

למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה

בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע � הגשמי בגו� להתלבש

של יותר תחתונות בחינות לאות� ג� מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כ� ועל בגו�. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "א�

מתעוררי� לפעמי� כי במוחש רואי� לכ� חזי". מזלייהו חזי

ה� אלה הרהורי� פתאומיי�. תשובה הרהורי האד� אצל

הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שו� וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיו� [ואול�

אלאֿא�ֿ כלאֿהיתה; לחלו� סופה למטה, האד� של פעולה

פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אות� את האד� ינצל כ�

מצוות ובקיו� תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כר� (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיו�

בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדי� בתורה,

שבהעדר החיסרו� את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה

נקראי� ולכ� ועבודתו ה' מתורת "הרחוקי� � ל"בריות" (ג�)

הזק� רבנו (כביאור בעלמא" בריות לה�4בש� וקוראת � (

ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק

מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוק� העדר על בתוכחה לייסר�

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתו�

יהודי כל בנשמת יש כ� כמו המצוות. כל את לקיי� הוא

גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרי�" "אוצרות ויהודי

בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צור� אי� זו

ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצרי� מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיו�

החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מ� � נשמת� אור על מכסות

בה� שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת

תורה!". של מעלבונה לבריות לה� "אוי � אות� ומייסרת

(123 עמ' טו, כר� (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירי� ובדר�ֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר

"משה [כמו סיני" "הר בש� משתמשי� לתורה, בקשר זה הר

"חורב" בש� התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

עני� לבטא לוי ב� יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש

את המייחד על עבודתו. ולאופ� לדרגתו הקשור מיוחד

בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכ� עד�" לג� חי ש"נכנס

אצל ג� מצאנו עד�") לג� חי ("נכנס הראשו� העני� את

בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית עני� מבואר

הוא � גופו בזיכו� היתה אליהו עבודת שעיקר מכ�, נבע שזה

"כלי" להעשות היה יכול הגו� שג� כ� כדי עד גופו את זיכ�

שבג�ֿעד�. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי ב� יהושע רבי בעניננו: ג� נבי� זה לפי

שלו גופו את רק לא עד�. לג� חי נכנס כי עד גופו בזיכו�

לגמרי שנשללה עד סביבו, העול� כל את ג� אלא זיכ�,

צור� היה לא ולכ� העול� על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. ע�שרבי תורה לומד היה לוי ב� ע

א�ֿעלֿפי במוחו") לו יש �(ש"שר ראת�" "בעלי חולי�

"היזהרו יוחנ�, רבי וכאזהרת מה� התרחקו האמוראי� ששאר

תורה �הפי לוי ב� יהושע שרבי נמצא ראת�". בעלי מזבובי

ביותר. השפלי� במקומות ג�

ושל שלו החומר בזיכו� היתה העיקרית שעבודתו ולפי

לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד ג� לכ� העול�,

ואת הגו� חומר את לזכ� שבכוחה שבתורה המיוחדת

זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העול�, חומריות

מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי ב� יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'

התורה כח את מבטא זה שש� כלומר חרב", שנקראת

ושבעול�. שבאד� החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כר� (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי ב� יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרי� ספר לב.4)ראה פרק תניא

ב.5) עז, ואיל�.6)כתובות קנו עמ' (המש�) תרס"ו ר"ה של ש�.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סו� שמותֿרבה
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