
 בס"ד 

 חמדה גנוזה לבני אדם

 

 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח/ב  

ואמר רבי יהושע בן לוי בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של 

עולם מה לילוד אשה בינינו? אמר להן לקבל תורה בא. אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות 

דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם ושבעים וארבעה  

 כי תפקדנו ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים? 

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה החזיר להן תשובה! אמר לפניו רבונו של עולם מתיירא אני שמא ישרפוני  

כסא כבודי וחזור להן תשובה שנאמר מאחז פני כסא פרשז עליו עננו ואמר בהבל שבפיהם. אמר לו אחוז ב

 רבי נחום מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו.

אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים  

שוב מה כתיב בה לא יהיה לך  אמר להן למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא לכם?

אלהים אחרים בין עמים אתם שרויין שעובדין עבודת גלולים? שוב מה כתיב בה זכור את יום השבת 

לקדשו כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות? שוב מה כתיב בה לא תשא משא ומתן יש 

כתיב בה לא תרצח לא   ביניכם? שוב מה כתיב בה כבד את אביך ואת אמך אב ואם יש לכם? שוב מה

 תנאף לא תגנוב קנאה יש ביניכם יצר הרע יש ביניכם?

 מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר ה' אדונינו מה אדיר שמך וגו' ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב. 

מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר שנאמר עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם 

וך אדם לקחת מתנות. אף מלאך המות מסר לו דבר שנאמר ויתן את הקטורת ויכפר על העם בשכר שקרא

 ואומר ויעמוד בין המתים ובין החיים וגו' אי לאו דאמר ליה מי הוה ידע:

 

 פרשה כח פסקה א   -מדרש רבה שמות 

שת עם )א( ומשה עלה אל האלהים הה"ד )תהלים סח( עלית למרום שבית שבי מהו עלית נתעלית נתגש

המלאכים של מעלה. בנוהג שבעולם הנכנס למדינה נוטל דבר שאין עין בני המדינה עליו ומשה עלה 

למרום ונטל את התורה שהיו הכל נושאין עיניהם עליה הוי עלית למרום שבית שבי. יכול מפני ששבה 

דמים ת"ל מתנות אותה נטלה חנם ת"ל )שם( לקחת מתנות באדם בלקיחה נתנה לו יכול יהא חייב ליתן לו  

במתנה נתנה לו. באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה עשה בו הקב"ה קלסטירין של פניו של 

משה דומה לאברהם אמר להם הקב"ה אי אתם מתביישין הימנו לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך 

ואין אדם  ביתו אמר הקב"ה למשה לא נתנה לך תורה אלא בזכות אברהם שנאמר לקחת מתנות באדם 

 האמור כאן אלא אברהם שנאמר )יהושע יד( האדם הגדול בענקים הוי ומשה עלה אל האלהים:

 

 פרק שני / רבי צדוק הכהן מלובלין -ספר שיחת מלאכי השרת  

שאמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה חמדה גנוזה שיש לך אתה מבקש ליתנה לבשר ודם תנה הודך על 

 ש ביניכם קנאה יש ביניכם יצר הרע יש ביניכם עיין שם:השמים והשיב להם משה משא ומתן י

והיינו שהמלאכים המה רק מחנה אלקים ומשמשי ה' ואין להם שום נטיה לצד אחר שלכך נוצרו שאין 

להם כלל כח להפכו. ולפיכך אין להם שייכות להצטוות בתורה שהיא הכוללת גדרים וציווים אשר תכליתם 

חירה בידם לנטות ולכך הם נקראים עושי דברו שעושה רצון ה'. מה שאין  לבלתי לנטות מרצון ה' לפי שהב

כן המלאך לא שייך לתארו בתואר עושה רצון ה' כאשר לא יתואר הגרזן שעושה רצון החוצב ואלא מה  

 יעשה:



ועוד גדול מזה ענין המלאך שאין לו ובידו שום אופן לנטות כלל לדרך אחר שהכוחות הרוחניים שיצר ה' 

מה שהוא מיוחד אין בידו להיות בידו כח אחר שהרי הוא אותו כח כמו שלא יוכל הברזל להיות כל כח ל

יועץ וכיוצא בו. מה שאין כן הנפשות שהם בצלם אלקים שהם כוללים כל הכוחות כולם וכמו שקראם 

 בנים אתם לה' אלקיכם )דברים י"ד, א'( וברא כרעא דאבוה כמו שאמרו בעירובין )ע' ע"ב(. 

שהשם יתברך הוא כולל כל הכוחות ההפכים גם כן כי לולי כן מאין היה קיום ומציאות לכח ההפכי  ולפי 

והנטיה מן השם יתברך מאין היה חיותו וקיום מציאותו כלל אילו לא היה רצון השם יתברך שיהיה נמצא.  

הוא קיום   רק שהיה רצון השם יתברך שיהיה נמצא כח הפכי הנוטה לכל חמדות ההבל ומכח אותו הרצון

אותו הכח בעולם. ונמצא יש בכח רצונו יתברך גם אותו כח הפכי המכונה כח היצר. ולכך האדם שיש בו 

צלם אלקים גם הוא נמצא בו אותו כח. והיה רצון השם יתברך שיהיה כך כדי שיהיה מקום לענין עושי 

 ש רצון ה': דברו שיהיה הבן עושה רצון אביו כאשר יכוף אותו כח הנוטה מרצון ה' ויבק

ולכך הוא ראוי לקבל החמדה גנוזה שהיא המגדרת את האדם ומנהיגתו לבוא לידי כך. כמו שאמרו )מכות 

כ"ג ע"ב( רצה הקב"ה לזכות את ישראל. פירוש לזככם ולטהר נפשותם. לפיכך הירבה להם תורה ומצוות. 

מן הלסטים והמזיקים. רצה  שהם המזככים הנפש. וכמו שאמרו )סוטה כ"א.( דתורה ומצוות אצולי מצלי 

לומר כח הנוטה אל החומריי שהם חמדות עולם הזה. שחמדה גנוזה של השם יתברך היא היפך מהם  

 שהיא חמדה של אמת ומצלת מחמדת השקר:

 

 

 הלכות תשעה באב ותעניות הלכה ד / רבי נתן  -ספר ליקוטי הלכות או"ח  

ים ֶשָאְמ  יב ֹמֶשה ְלַהַמְלָאכִׁ יב ָלֶהם, ְוֶזה ֶשֵהשִׁ ם. ֵהשִׁ ֵתן ָלֶהם ַהתֹוָרה, ֲאֶשר ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשַמיִׁ רּו ֶשיִׁ

ְהֶיה ְלָך א   יב ָבּה, לֹא יִׁ ְשַתְעַבְדֶתם?, תֹוָרה ָלָמה ְתֵהא ָלֶכם! שּוב ְכתִׁ ם ְיַרְדֶתם? ְלַפְרֹעה נִׁ ְצַריִׁ ים ְלמִׁ ים ֲאֵחרִׁ ֹלקִׁ

ים ַאֶתם ְשרּו ָיד ֵבין ָהַעמִׁ ְנָאה ֵיש ֵביֵניֶכם? ֵיֶצר ָהָרע ֵיש ֵביֵניֶכם ְוכּו'? מִׁ ים ְוכּו'? ַמָשא ּוַמָתן ֵיש ֵביֵניֶכם? קִׁ יִׁ

יָבא, וְ  י ֲעקִׁ ְבָרָכה ְבֶפֶרק ַרבִׁ ְכרֹוָנם לִׁ ְכאֹוָרה ָקשֶ הֹודּו לֹו ְלַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְוכּו', ְכמֹו ֶשָאְמרּו ַרבֹוֵתינּו זִׁ ה  לִׁ

ְצָוה אֵ  י לֹא ָיְדעּו ֶששּום מִׁ ֵתן ָלֶהם ַהתֹוָרה, ְוכִׁ ים ַמה ֶשָשֲאלּו ֶשיִׁ ָקָרא ַמאי ַקָסְברּו ַהַמְלָאכִׁ ין ַשָיָכה  ֵמעִׁ

 ֵביֵניֶהם?! 

ְפָלא   יא ַהָחְכָמה ְוַהֵשֶכל ַהנִׁ ַקר ַהתֹוָרה הִׁ ים ֶשָסְברּו ֶשעִׁ ַקר ָטעּות ַהַמְלָאכִׁ ְתנּו ַאְך עִׁ ֶשֵיש ָבּה. ְוַעל ֵכן ָשֲאלּו ֶשיִׁ

י ָחְכַמת הַ  ים, כִׁ ים ָלֶהם ַהתֹוָרה, ַהְינּו ֶשְיַגֶלה ָלֶהם ָחְכמֹות ַהתֹוָרה. ְוֶזה ְבַוַדאי ַשָיְך ַגם ְבַמְלָאכִׁ תֹוָרה ְיכֹולִׁ

י ְבָכל מִׁ  י ֶשֵאינֹו ָראּוי ְלַקְיָמם, כִׁ לּו מִׁ ְלֹמד ֲאפִׁ ְצָוה ּוְבָכל ֵתָבה ְואֹות ֶשל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוָשה ֵיש ָבּה ָחְכָמה  לִׁ ְצָוה ּומִׁ

ְלֹמד. ְוַעל ֵכן שָ  ים לִׁ ים ַגם ַהַמְלָאכִׁ מּוד ַהָחְכָמה ַהְקדֹוָשה ַהזֹאת ָהיּו ְיכֹולִׁ ֵתן ְקדֹוָשה ֲעֻמָקה ְמֹאד ֶשלִׁ ֲאלּו ֶשיִׁ

י ָסְברּו ים ְלַקְיָמם. ָלֶהם ַהתֹוָרה, כִׁ י ֶשֵאיָנם ְראּויִׁ ים ְלַקֵבל ָחְכמֹות ַהתֹוָרה ַאף ַעל פִׁ   ֶשְיכֹולִׁ

ַקר ַעְמקּות ָחכְ  ָלה ָלֶהם ֶשעִׁ ְשַתְעַבְדֶתם?, ַהְינּו ֶשגִׁ ם ְיַרְדֶתם? ְלַפְרֹעה נִׁ ְצַריִׁ יב ָלֶהם ֹמֶשה, ְלמִׁ מֹות ַהתֹוָרה  ֵהשִׁ

יַנת ַפְרֹעה הּוא ָהֵעצֹות ֶשְמַקבְ  ָקר ַבַמְדֵרגֹות ַהַתְחתֹונֹות ְמֹאד ְמֹאד ְבֹעֶמק ַהָגלּות ֶשל ְבחִׁ ין ֵמֶהם. ְוָהעִׁ לִׁ

ים ְלֵעָצה ְשֵלָמה ַעל יָ  ם ְכֶשָבאִׁ י אִׁ ֶשֶבת כִׁ י ֵאין שּום ָחְכָמה ֶנח  ים ָכל ַהָגֻליֹות, כִׁ ם ֶשכֹוְללִׁ ְצַריִׁ לּו  ּומִׁ ָדּה. ַוֲאפִׁ

ם ְכשֶ ָחכְ  י אִׁ ֶשֶבת כִׁ יא ֵאין ָחְכָמָתּה ֶנח  יא ַגם הִׁ ית, הִׁ תִׁ יא ַהָחְכָמה ָהֲאמִׁ יא הִׁ ין מֹות ַהתֹוָרה ַהְקדֹוָשה ֶשַרק הִׁ זֹוכִׁ

ָקר ֶאָלא ַהַמֲעֶשה. ְדָרש הּוא ָהעִׁ י לֹא ַהמִׁ יַח ַעל ָיָדּה ָלֶנַצח, כִׁ   ְלַקֵבל ֵעָצה ְשֵלָמה ַעל ָיָדּה ֶשַיְצלִׁ

יַח ַעל ָיָדם לָ  ְזֶכה ַעל ָיָדּה ְלֵעצֹות ְשֵלמֹות ְלַהְצלִׁ ַקר ַהתֹוָרה ֶשיִׁ י עִׁ ְקֵראת ַהתֹוָרה ֵעָצה, כִׁ ַקר  ְוַעל ֵכן נִׁ ֶנַצח. ְוֶזה עִׁ

ים, ֵאיְך ַאתֶ  ית ְשֵלמּות ַעְמקּות ָחְכמֹות תֹוָרֵתנּו ַהְקדֹוָשה. ְוַעל ֵכן ָאַמר ְלַהַמְלָאכִׁ ְזכֹות ְלָחְכמֹות ַתְכלִׁ ים לִׁ ם ְיכֹולִׁ

ְנָאה ְולֹא יֵ  ְשַתְעַבְדֶתם ַפְרֹעה ְוֵאין ֵביֵניֶהם קִׁ ם ְולֹא נִׁ ְצַריִׁ ֶצר ָהָרע ְולֹא  ַהתֹוָרה ֵמַאַחר ֶשלֹא ְיַרְדֶתם ְלָגלּות מִׁ

יּות  ירּות ַהָגלּות ְבַגְשמִׁ ים ַטַעם ְמרִׁ ְרָדף ַהֶזה  ַמָשא ּוַמָתן ְוֵאין ַאֶתם יֹוְדעִׁ יּות ֶשסֹוֵבל ָהָאָדם ֶהָעלּוב ַהנִׁ ְורּוָחנִׁ

ירּות ַהָגלּות.  ְפָרט ְבֹתֶקף ְמרִׁ  ְבֶזה ָהעֹוָלם, בִׁ

ְצֹות ַהתֹוָרה ְכֵדי ֶשיּו ם ָכל ַעְמקּות ָהֵעצֹות ֶשֵהם ַתְרַי"ג מִׁ יְך ָכל ַהתֹוָרה ֻכָלה עִׁ ֵדי ֶזה ַכל ַעל יְ ְוַרק ֶזה ָהָאָדם ָצרִׁ

ין ֵעצֹות ֲעֻמק יכִׁ י ֶשָשם ַדְיָקא ְצרִׁ יל ֶאת ַעְצמֹו ְבֶזה ָהעֹוָלם ַהַגְשמִׁ ֶמת ְלַהצִׁ יֵקי א  ַצדִׁ ֹות ְבָכל ַפַעם, ְלַקֵבל ֵעצֹות מִׁ

ים ֶשלֹא ְיַרְדֶתם ְבָגלּות ְוֵאין ֵבינֵ  יֶכם ֵיֶצר ָהָרע ְוכּו', ֵאין ַאֶתם ֶשֵהם ְכַלל ַהתֹוָרה ַכַנ"ל, ֲאָבל ַאֶתם ַהַמְלָאכִׁ

ים ֵעצֹות ְכָלל, ַעל ֵכן ֵאין ַשָיְך ָלֶכם ָחְכמֹות ַהתֹוָרה ְכָלל!   יכִׁ  ְצרִׁ

ין ַבַמְדֵרגֹות ַהַתְחתֹונֹות ַדְיָקא, ְדַהְינּו ְבזֶ  יכִׁ ית ָחְכמֹות ַהתֹוָרה ֵהם ָהֵעצֹות ֶשְצרִׁ ַקר ַתְכלִׁ י עִׁ יַנת ה ָהעֹוָלם בִׁ כִׁ ְבחִׁ

ן ְוַכַנ"ל:  ַרְגַליִׁ

 


