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÷ø àåää ïîæá 'éä àìù íéðîæ øãñ àø÷ð äæ øáãå ,øçà ïîæî àåää ïîæä ìãáð 'éäù ãò
åîöò éðôá íåé ìë äùòîä éîé úùù ìù ïîæä 'éäù åîë ãçåéî ïîæ àìå ,øçàúîäå íãå÷ä
:åðîî áåúëä øáã àì êëìå
íåéì ,åäúì ìòåôá ìëä øæç æàù ìåáîä ãò åäúì ìëä øæç ,àèç ïåùàøä íãàùë
ãâðë ïä åäú úåðù íééôìàä .íúéùò éë éúîçð éë (æ å úéùàøá) áåúëù åîë éðùä
.úåîåäú ïåùìî åäú àø÷ð ïëì ,íéî äéä ìëäù ,íìåòä úàéøá ìù íéðåùàøä íééîåéä
ãò òéâä äæå ,äáéúä äúéä åäúä ìù åäáä .äùãç äìçúä äëøöåäù ãò åäúì øæç ìëä
äéä àåäù ,äùî òéâäù ãò ,úåîéìùá íãàä úøåö äàøáð åáù ,íäøáà àåäù ,øåà éäéå
äæå ,äøåúä äðúðå ,úåîéìùá íãàä úøåö äøöåð ïàëå ,ïåùàøä íãàî ùùå íéøùò øåãä
,'íëì äæä ùãåçä'á äúéä äøåúä úìá÷ ìù äðåùàøä äãå÷ðäå ,íìåòä ìù 'øåà éäéå'ä
àéäù íëì äæä ùãåçäî àìà äøåúä ìéçúäì êéøö äéä àìù é"ùø ìù äìàùä ÷îåò äæå
úà úåìâì àåä åîòì ãéâä åéùòî çëä ìëå ,ìàøùé ììëì ïúðù äðåùàøä äàøåääå øåàä
.íìåòä ìù éúéîàä øåàä ìù ïåùàøä éåìéâä ãò äàéøáä ìù 'øåà åäá åäú' ìù êìäîä
(åäú ú"ø) õøàäå íéîùä úåãìåú äìà (è áé äáø úéùàøá) ì"æçá áåúë
,äîéìù íãà úøåö ìù äìçúää àåäù íäøáà àøáðù ãò ,íäøáàá úåéúåà ,íàøáäá
,åäúì ìëä úà øéæçä àåä ,àèç ïåùàøä íãàùë ìéòì øåîàë éøäù .åäú äúéä ìëä
àåä êåøá ùåã÷ä ïúð úáù éàöåîá (à”ò ãð óã) íéçñô àøîâá áåúëå ,íìåòì êùåç ãøéå
,øåà ïäî àöéå åæá åæ ïðçèå íéðáà éðù àéáäå äìòî ìù àîâåã ïéòî ïåùàøä íãàá äòéã
íéøáã úøöåéù úòã àéä äìòî úòã .úáù éàöåî ìë ùàä éøåàî àøåá íéëøáî ïëì
ìù úòã íãàá ïúéð úáù éàöåîáå .íéîéé÷ íéøáã úèìå÷ ÷ø äèî ìù úòã ,íéùãç
äìéçúä ùåðà éîéá .íãå÷î äúéä àìù ùà øöééì ìëé ïë éãé ìòå ,åàèç éøçà ,äìòî
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íäøáà ãìåðù ãò úåøåã øùò ãåò ãøé íìåòäå ,åäúì äøæç àåäù ìåáîä ãò úåøãøãúä
úåìâ .íãàä ìù äùãç äøåöä äãìåð æàå ,íìåòá éôåñä êùåçì åðòâä íéøöî êåúá .åðéáà
íéøåîç øùá øùà (ë âë ìà÷æçé) íäéìò áåúëù ãò ,íìåòá éúéîàä åäúä àéä íéøöî
ìù éôåñä 'øåà éäé'ä äúéä íéøöî úìåàâ .äøåö ìëî éøîâì ò÷ôåîù øîåç äæ ,íøùá
êìåä äæå ,('íëì äæä ùãåçä'á) êùåçä êåúî äðáìä úà åàø ,äìâúð äæùë .íìåòä
.øéàú ïåéö ìò ùãç øåà åðá íéé÷úéù ãò ,øéàîå
'à àöéå úùøô
éàî äéì øîà 'åëå äãåäé áøì çëùà àøéæ éáø (á"ò æò óã) úáù àøîâá áåúë
øãäå àëåùç àùéøáã íìåò ìù åúééøáë äéì øîà éøîéà øãäå àùéøá ïâñî éæéò àîòè
íãå÷îù íìåò ìù åúééøáë ?íéùáëä êë øçàå ,øãòä ùàøá íéëìåä íéæò äîì) àøåäð
.(øåà äéä êë øçàå êùåç äéä
ãåñá òåãéë æò àø÷ð åùòù ïéðòä :ì"æ (áé ãåîò äðç øá øá äáøã úåãâà) à"øâä
ìàøùéä øåæô äù ù,îë éøîà íéàø÷ð ìàøùéå (àé æë úéùàøá) øéòù ùéà éçà åùò ïä
á÷òéå äæä íìåòä ìèð åùòå (àì ãì ìà÷æçé) éúéòøî ïàö éðàö ïúàå ïëå (& ð äéîøé)
á÷òé àöé êë øçàå äæä íìåòá åúìåãâá ïåùàø 'éô 'åâå ïåùàøä àöéå ù,îë àáä íìåòä
äæä íìåòá àåäù åùò ìù å÷ìçî åìéôàù 'éô åùò á÷òá úæçåà åãéå .àáä íìåò ùøéì
ù"æå á÷òá úæçåà åãéå ù"ò àçéùî úåá÷òá àø÷ð ïëìå çéùîä úåîé àåäù åôåñá ìèð
ìà íãå÷ åúôéì÷ íìåòáù äéøá ìë éë íãå÷ å÷ìç åùò ìèð òåãî àùéøá éâñî éæéò è"î
íåäú éðô ìò êåùçå åäáå åäú äúéä õøàäå ù,îë ,àøåäð øãäå àëåùç àùéøá éøôä
øåà éäéå .çéùî ìù åçåø àåäù úôçøî íéäìà çåøå ë"çàå ìàøùé åìâù úåéìâ 'ã íäù
.àáì ãéúòì íé÷éãöì æðâðù øåàä åäæ
äéä ,éùù íåéá àøáð øùàë ø"äãà íà éë ,òã :(èë äîã÷ä) íéìåâìâä øòù 'éòå
åîë íéð÷úð úåîìåòä ìë åéä ,úáù ìéì ãò ,åúùà äåç íò âååãæäìî ïéúîîå áëòúî
,òø íò áåè áøåòî ïé÷ àöé ïëì ,ãéìåäå äèîì äìò ìåç äéäù íåéá åáù éôìå .êéúòãåäù
úîâåãë åúîåàúå àåä äéäå ,øåëáä àåä äéä ,àèåç äéä àì ïé÷ íà íâ .øàáúéù åîë
á÷òéå åùò ë"çà åàöé æ"ãò ïëå .úåëìîå ú"ú úîâåãë åúîåàúå ìáä åéäå ,äðéáå äîëç
øåëáä äéä éë ,á÷òé íò ïåøúé åì äéä ,÷éãöå éåàø åùò äéä åìàå .ìáäå ïé÷ úîâåãë
éô á÷òé ìèðå ,äøåëáä åðîî äìèð ,åùò àèçù ïåéëå .ú"ú íå÷îá á÷òéå ,äîëç íå÷îá
äæá íâ .äîëç ãâðë ìàøùéå ,ú"ú ãâðë á÷òé àø÷ð ïëìå ,åùò åéçà ÷ìçå å÷ìç ,íéðù
.åéôá ãéö éë åùò úà ÷çöé áäàéå ,ïéðò ïéáú
úìéôú äìùîð ùøãîá åøîà ïëå .äìôú åæ éáøç :(à"ò âë÷ á"á à"ç) ì"øäî 'éòå
øæåâù äøéæâä éë áøçî øúåéå íé÷éãö úìéôú àåä êë ìåãâ çëá úòøå÷ù áøçì íé÷éãö
úìùîð àéäù ù"ëî äøéæâä úòøå÷å úìèáî íé÷éãöä úìéôúå áøçì äìùîð ä"á÷ä
ìà (äìéôúä) òéâî äéä àì äìéôúä äúéä àì íàù äìéôúì á÷òé êøöåäù äîå áøçì
êëéôìå ÷çøúð åùòå äðåéìòä äâéøãîä ìà á÷òé òéâä äìéôúä ãöîå äøåëáä úâéøãî
åùò éë â"òà éë øåëá á÷òé äùòð äìéôúä é"ò êéà ïéáäì êì ùéå .éøåîà åùò úà àø÷
é"ùä ïî àøáð íãàäù äî ãö[î] ïåùàø á÷òé ìáà íãå÷ ãìåðù ãöî øåëáå ïåùàø àåä
éúù÷áå éáøçá éúç÷ì øùà øîà êëìå é"ùä ìà áåø÷ àåäù éðôî ïåùàøë á÷òé äéä
íé÷ìà åì øùà ìåãâ éåâ éîå áéúëãë é"ùä ìà áåø÷ àåä äæá äìéôúä éë äìéôúä àåä
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åúìéôúá êëìå ,á÷òé ìå÷ ìå÷ä øîàðù ,ìëî äæì ïëåî äéä á÷òéå øîåâå åéìà íéáåø÷
.äæ ïáäå ,åùòî äøåëáä ç÷ì èøôá é"ùä ìà áåø÷ àåä åãé ìòù
åäééðéî ïðéñëîã éðä ïééìâî éðäå ïééñëî éðä àîòè éàî :úìàåùå àøîâä äëéùîî
øúåé íéæéòå (øúåé úåòåðö) úåñåëî íéùáë äîì) ïééìâî åäééðéî ïðéñëî àìã éðäå ïééñëî
íéæéòå ,úåñåëî ïä ïëì (íéùáë ìù øîö) íéùáëä éãâáá íéñëúî åðàù íåùî ?íéìåâî
.íéìåâî íä ïë ìòå ,éåñéë ìù äãîä íäì ïéà ,íúåà íéùáåì àì åðçðàù
åðì øàéáå .êåùç øúåé íâå éåìâ øúåé àåä ùàøá àöîðù äîù àøîâäî øàåáî
,çèùä ìë éðô ìò äàøðå éåìâ øúåé àåäå øåëáä àåäù åùò ìà íéæîøî íéøáãäù à"øâä
.éðù ãéîú øúåé òåðö àåäù á÷òé ìàå
øôñ 'éò ,éøôì úîãå÷ äôéì÷ù ãåñá åäæ ,øåëá äéä åùò úîàá äîì íòèä
,åäáä ë"çàå ,äìéçú åäåúä íìåò ñ"æ ,éðåîãà ïåùàøä àöéå :(úåãìåú úùøô) íéèå÷éìä
ìò êùåçå åäá ë"çàå ,åäú äúéä õøàäå ('á 'à úéùàøá) ãåñá ,éøôì úîãå÷ äôéì÷ä éë
ìò úôçøî íéäìà çåøå àø÷ðä ,éøôä ë"çàå ,äðåùàø åàöéù úåôéì÷ä íä åìà ,íåäú éðô
.íéî '÷ðä äøåúä ïå÷éúá ,íéîä éðô
éîù àåä íòèäå .éøôì úîãå÷ äôéì÷ä äîì ,àøéæ 'ø ìù åúìàù ÷îåò äéä äæ
áúåë à"øâä .øúåé äîéðô ñðëéäì êéøö àåä ,äôéì÷ä ìù íåçúä êåúî úàöì äöåøù
àöé åùòå á÷òé åîë éøôì äîã÷ äôéì÷ä äéøá ìëá :æîøä êøã ìò øúñà úìéâî ùéøá
äæä íìåòä ìèð åùò éë úàöì äìéçú åùò íã÷ î"î äøéöéì íã÷ á÷òéù óà ïåùàøä åùò
(à"ò æ æ"å÷éú 'éò) äùòîä óåñ àéä äáùçîä úéçú éë äøéöéì íã÷å àáä íìåòä á÷òéå
íìåòá óà éë åùò á÷òá úæçåà åãéå .àáä íìåòä àåä äæä íìåò úéìëúå úéìëú ïéðòá
íìåòä úåîåà óàå àçéùî úåá÷òá àø÷ð êëìå çéùîä úåîéì àåäå åôåñá á÷òé ìåèé äæä
àìù ìàøùé åéä äéåàøå .á÷òé ãéá åéäé íéðåîè ÷ø çéùîä úåîéì ïàë ù,îë åìèáúé àì
åðéáà íäøáà úúéî íåéá êëìå äøåëáä åðîî ç÷ìå íã÷ù ÷ø äæä íìåòá íåìë íäì äéäé
íéùãò ïúðù åäæå íìåòá øæåçä ìâìâ àåä éë äæä íìåò ñàîì íéùãò á÷òé ìùéá ä"ò
.úåîì êìåä éððä øîà êëìå åùòì
,åùò ìù á÷òá æçåà àåäùë êë øçà á÷òé úàéöéå íãå÷î åùò úàéöé ìù ùøåùä
,íìåòä úà âéäðî ä"á÷ä åáù øãñä òá÷ð æà .íìåòä úàéøá ìù ïåùàøä íåéá õåòð
ìë .ø÷åá ùé êë øçà ÷øå ,øãòä ìù ïôåàáå êùåçá áøòá àéä äìçúä ìë íìåòìù
úà øåáòì íéáééç åðçðà ,ïåëðä ïéðòì ñðëéäì íéöåø íàå ,åùò ìù åúìçðá àéä äìçúä
øùôàîù ïåöéçì øù÷ åðì ùé ,åùòî äøåëáä úà äð÷ á÷òéù êë úåëæá .åùò ìù ÷ìçä
.äîéðô ñðëéäì åðì
,øúåé äîéðô ñðëéäìå úàæä äöéçîä úà øåáòì åéìòù ïôåàá äàøáð íãàä úøåö
êë ,ïåöéç ,áøò àåä äìçúäù åîëù áúåë à"øâä .ø÷åá äéäé áøòä ïéîù íåøâì åéìò
àøáå ïéãá àøáì äáùçîá äìòù íìåò úàéøáá åîë ,ïéã äæ 'úé åéúåâäðäá äìçúä
,äâäðäå ,ïîæ ,úåàéöîá åùò ìù äøåëáä úãå÷ð ïä åìà ìë ,ïéãå ,äìéì ,ïåöéç .íéîçøá
äî éøçà ÷ø òéâî á÷òéì êééùù äî ìë .íéîçøä úãéîå ,éîéðô ,òåðö àåä á÷òé ìáà
àöîðù øáã ìëù ,àéä ïéãä úðòèå ,ïéãä úâäðä úãìåú àéä òøä úëøòî .åùòì êééùù
,'úé 'äá éåìú àìå úåàéöîá çøëåî àåä úåàéöîá áéåçî àåä íàå ,úåàéöîá áéåçî àåä
åùòå äòøôì ÷ø êééù äæ ,åùòá åùøåù ïéà íà úåäåìà åîöò äùåòù éî ïéà ïëì
àåä ,ïéã àåä éæà ,ïéãä úãéî éô ìò àéä åìù úòãä úëøòîå ,àöîð íãà ïá íà .åéúåãìåú
.úåàéöîá áéåçî àåäù ùéâøî
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,õøàä úàå íéîùä úà íé÷ìà àøá úéùàøá áåúëù øçàî ,äìéàùä úìàùðå
äøåî àåä 'íé÷ìà' íùä ,åîöò äæ ÷åñôá äæåîø äáåùúäå ?íìåòá òøì íå÷î ùé ïëéäî
.äìéìç íéøçà íéäìà íùá àø÷éå ,íéøçà úåçëá åæ äâäðä úåìúì øùôàå ïéãä úãéî ìò
÷ø úìáâåî àéä åæ úåøùôà .òø ìù úåëééù ùé ïëì ,íé÷ìà íùá äàøáð äàéøáäù ììâá
ìù úåøùôà ìë ïëì .íéðôä ìù ÷ìç åîë úåàøäìå ,ïåöéçä ÷ìçá åäùî úåìúì úìåëéì
áåúë ïëìå .úåøçà íéðô íäì ùéù ,íéðôäî ïåöéçä íéìéãáîù éãé ìò ÷ø ,àéä íìåòá òø
êééùå ,íéøçà íéðô äìâî àåä íéøçà íéäìà ìë ,éðô ìò íéøçà íéäìà êì äéäé àì áåúë
ìë äæå ,øúåé äîéðô íéñðëð àì íà ÷ø êééù íéøçà íéäìà äéäéù .úåéðåöéçì ÷ø àåä
íéàöîð åðçðà íà ÷ø êééù äæ ìëå .éúéîàä íéðôä äæ ïåöéçäù áùçì ,íìåòá úåðåéñðä
úîàá åì ïéàù ,íìåòá íå÷î íåù åì äéä àì ,ùàøá õôå÷ äéä àì òøä íà .úåéðåöéçá
.úåéîéðôá íå÷î
àåäù äéäðùëå ,íéðôá ÷ø ,äìéçúëìî àøáðù åîë ,éúéîàä á÷òé ìù åîå÷î
á÷òé ìù åéðô ïëì .éðåöéç á÷òé íåù ïéàå ,éîéðô åùò íåù ïéà .àåä àì äæ ,õåçá äìâúî
àåä ,äøåëáä úà äð÷ á÷òéù úåëæá ìáà ,ùîî íééðåöéç úåéäìå úåìâúäì íéìåëé àì
åððéà åùò æàîå ,íéðôá úîàá øàùéäìå ,äöåçä úåìâúäì úìåëéä åì ùéù êëì íøâ
úåéäì äëéøö äúéä åùòå á÷òé ìù äåçàäù êëì æîåø 3é"øàä .õåçä ìò éøîâì èéìù
 3עי' ספר שערי אורה נה ע"א :כינויים של אלהים העומדים לצד שמאל והם המלמדים
והמזכירים חובתן של בריות ,הם הנקראים כינויי הדין ,וזו היא שורש יצחק עליו השלום ,שזו היא
המידה שגומרת הדין על בריותיו .וצריכים אנו להודיעך העיקר הגדול הזה ,כבר הודענוך כי מידת
אברהם היא המלמדת זכות על הבריות ומידת יצחק המלמדת חובה ,וכן תמצא ביצחק כתיב,
ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו )בראשית כה כז( ,וכי צדיק גדול כיצחק אבינו עליו השלום שאין
השכינה נפרדת ממנו אפילו שעה אחת יהיה אוהב רשע גמור כמו עשו ,והיאך אפשר .אלא סוד
גדול מסודות התורה הוא ,דע כי יצחק אבינו עליו השלום היה צופה כל העתיד לבוא ,וצפה וראה
כי בני יעקב יהו חוטאין ומכעיסין לפני ה' ית' ויירשו דיני גיהנם ,וכשראה יצחק שישראל בגלות,
עשו שמח ואמר גלות מכפרת עוון ,ואמר כן אני אוהב מאוד כל הצרות של עשו ללמד על ישראל
חובה ,כדי לגמור עליהם הדין בגלות בעולם הזה ,וזהו ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו .3ומהו כי
ציד בפיו ,אלא ראה בני יעקב נצודים בדיני גיהנם ,וראה ונצטער ,וכשראה גלות אדום וראה הציד
של גיהנם נתון בפיו של עשו שמח ,ואמר גלות מכפרת עוון ,וזהו קדש ישראל לה' ראשית
תבואתה כל אוכליו יאשמו )ירמיהו ב ג( .הנה הודעתיך כי אף על פי שמידת יצחק היא הפחד,
כוונתה לזכות את ישראל ,וזהו סוד זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך )שמות לג יג( ,כי השם
יתברך ויתעלה מזכה את ישראל בגלות עשו .והנני מבאר עוד ,ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו,
כלומר יצחק הוא מידת הדין והפחד ,ואוהב כל כינויי הדין שיודעים לצוד הרשעים לגיהנם,
ואלמלא מידת הפחד מדיני גיהנם כמה אנשים צדיקים היו חוטאים .ותועלת גדולה היא מידת
פחד יצחק שמפחד את האדם מדין גיהנם ,ונזהרין מעשות עבירה ,וזהו סוד פחד יצחק .ועל זה
נאמר ,אשרי אדם מפחד תמיד )משלי כח יד(.
עי' זהר ח"א קלז ע"ב :אמאי לא רחים ליה יצחק ליעקב כל כך כמו לעשו הואיל והוה ידע דזמין
איהו לקיימא מניה תריסר שבטין אמר ליה שפיר קאמרת אלא כל זינא רחים ליה לזיניה ואתמשיך
ואזיל זינא בתר זיניה תא חזי עשו נפק סומק כמה דכתיב )בראשית כה כה( ויצא הראשון אדמוני
כלו וגו' ואיהו זינא דיצחק דאיהו דינא קשיא דלעילא ונפק מניה עשו דינא קשיא לתתא דדמיא
לזיניה וכל זינא אזיל לזיניה ועל דא רחים ליה לעשו יתיר מיעקב כמה דכתיב )בראשית כה כח(
ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו כתיב הכא כי ציד בפיו וכתיב התם )בראשית י ט( על כן יאמר
כנמרוד גבור ציד לפני יהו"ה.
תרגום :למה לא אהב יצחק את יעקב כל כך כמו עשו הואיל והיה יודע שהוא עתיד לקיים
ממנו שנים עשר שבטים .אמר לו ,יפה אמרת ,אלא כל מין אוהב את מינו ,ומין נמשך והולך אחר
מינו .בא וראה ,עשו יצא ]בצבע[ אדום ,ככתוב "ויצא הראשון אדמוני כולו" וגו' ,והוא המין של
יצחק ,שהוא הדין הקשה שלמעלה .ויצא ממנו עשו ,הדין הקשה למטה ,שדומה למינו ,וכל מין
הולך למינו ,ועל כן אהב את עשו יותר מיעקב ,ככתוב "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו" .כתוב
כאן "כי ציד בפיו" ,וכתוב שם "על כן יאמר כנמרוד גיבור ציד לפני ה'".
עי' ספר הליקוטים )פרשת תולדות( :פירוש ,כי 'צחק כח גבורה למעלה ,ואעפ"י שלמעלה אין
קליפה ,כמו שפי' הרשב"י ע"ה ,דאסבר פנים לרע ,ולסוף קליפה יוצאה ממנה .ומ"ש ויאהב יצחק
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ììâáå ,íéìäåà áùåé äéäé àåäå ,á÷òé ìéáùá úåéðåöéç ìë øãñéå âàãé åùòù äæë ïôåàá
.äøåëáä úà á÷òéì øëî åùòù òãé àì àåäù ,åùòì úåëøáä úà ïúéì ÷çöé äöø äæ
àåäå ,äöåçä éøîâì äçãð åùòå ,ïåìåáæå øëùùéá åéùëò àöîð íéðôå ïåöéç ïéá øù÷ä
÷ìç àåä ìäåà ,êéìäàá øëùùéå êúàöá ïåìáæ çîù (çé âì íéøáã) áåúë .úìåñô áùçð
äáøä åá íåé÷äù àìà ,äøåúì áùçð àåä íâ õåçä ,éðåöéçä ÷ìç àåä êúàöå ,éîéðôä
õåçä ìëù úòãì íéáééç ìáà ,íéðôì ïååëî åìù õåçä ìë ,éúéîà ïåìåáæ ìáà .äù÷ øúåé
øùå÷î àìù éî ìë ïëì ,åùò úìçð àåä àìà ,åðì êééù àì - íéðôäî ÷úåðî àåäù .åîöò åùò åîë ,ãåáéàì êìåä éúéîà øù÷á ùøãîä úéáì
ìù ïåúçúä ÷ìç ,á÷òä ïéðòá äñéôú á÷òéì ùéù ,àåä åùò á÷òá úæçåà åãé ãåñ
.êåôéäì úðååëî äîù äæéçàäå ,àçéùîã àúá÷ò ,àåä ïîæá äæ øáàì ìéá÷îäå .íéìâøä
÷åñôä úøéîàá íäì äðò àåäå ?äðåøçàá úåëìîä ç÷é éî ãçà àðúì åìàù éîåø éøù
øåæçú àéä æàå ,á÷òì åòéâúù ãò íëìù àäú úåëìîä åðééä ,åùò á÷òá úæçåà åãéå
íéàåøù åîë ,áø çëå äîöåò ìá÷î àåä ,íìòð àåäù éðôìù ,øáã ìë ìöà ììëä .ìàøùéì
äçåë øáâú ,íìòúå ãáàúù íøèá äòùøä úåëìî .àøåð çë åì ùé ,èçùðù éøçà øåùù
éøäù ,àçéùîã àúá÷òä ìëì íåøâúù åæ àéä åæ úåîöòúä à÷åãå ,úàù øúéá íöòúúå
úåøâúäì øåñà òùøì ú÷çùî äòùäùë ïëì .äçåë àéùá àéäå äéîé óåñ úà äéç àéä æà
èéáú äîì áéúëã éàî àðåä áø øîà ,(íù úåëøá) àøîâá áåúë .(á”ò æ úåëøá) åá
åãéá åðáæòé àì 'ä áéúë àäå ÷éãö òìåá òùø éëå ,åðîî ÷éãö òùø òìáá ùéøçú íéãâåá
øåîâ ÷éãö .òìåá åðéà øåîâ ÷éãö òìåá åðîî ÷éãö àìà ,ïåà ìë ÷éãöì äðåàé àì áéúëå
ìù áöîäî .åéìà øù÷ íåù òùøì ïéà ïëì ,åùòì ììë øùå÷î åðéàå á÷òéì ÷øå êà øùå÷î
äð÷ á÷òé .äøåëáä ìù äøéëî äúéä àìù åìéàë áåùçìå úåòèì øùôà àçéùîã àúá÷ò
ìà òéâäì íéëìåä íéøáãäùë .íìåòì åîöò úà êééùì äëæ ïëìå ,õåçá íâ èåìùì úåëæ
úèìçåî äâøãá àì á÷òéùë .çëä ìëá ìòåô á÷òä éæà ,á÷ò úâéøãîá æåçàìå íúéìëú
.á÷òéì äèéìù íåù ïéàå ,éøîâì èìåù åùò äîùù ,ììëá õåçá úåéäì øåñà ,á÷òé ìù
íéîçøì úåëæì äöåøù éî ìëå ,íéîçøì êééù ,úîàá 'úé åðåöø äæù ,éîéðôä ÷ìç
.ãåàî øåîç ïéãä éæà ,ïéãä úëøòî úçú úàöîð úåéðåöéçä ìëùë .äîéðô ñðëéäì êéøö
éðôì .øúåéå øúåé äìâúî ïéãä úãéîå ,úëìåäå úúçåô íéîçøä úãéî úèéìù åéùëò
éøç äî úàæä õøàì äëë 'ä äùò äî ìò íéåâä ìë åøîàå ,íéîçø äéä àì äðù íéùéîç
åàéöåäá íîò úøë øùà íúáà éäì-à 'ä úéøá úà åáæò øùà ìò åøîàå äæä ìåãâä óàä
íçøîä ìù øù÷ä àåä ,íéîçø ìù ùøåùä .(ãë-âë èë íéøáã) íéøöî õøàî íúà
äáù úëøòîá íéàöîð ,úéøáä úà íéáæåòùë .ïîçø àø÷ð áäåà àøîâä ïåùìá .íçåøîì
íéàöîð íéîçø .íééúéîà íéðô àì äæù ,úåéðåöéçä ìù äëñîá íéîçø ïéà ,íéîçø ïéà
íéøáçúîù ,íåãà úåëìî óåñá àéä àçéùîã àúá÷ò úôå÷ú .éúéîà íéðôá ÷øå êà
äîù àéäå ,äîëå äîë éôë íçë ìôëåî äæ øåáéçä éãé ìòå ,ìàòîùéå åùò ,åðúåçå øéòù

 ופי' רז"ל כי ראש עשו נקבר עם, הוא )קהלת ז' י"ד( כי גם זה לעומת זה עשה האלהים,את עשו
, שהיה מזאת הבחינה, ויצחק רצה לתקן את עשו. שיש שם מקצת הארה, והוא בהיכל שביעי,עקב
 שמה שצדה ולקח מן, ולזה אהב אותו יצחק,והיא בחינת הראש שבהיכל ההוא ג' מכונות שלהם
 שהקדושה, וזש"ה )בראשית ג' ט"ו( הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב.הקדושה היה בפיו
 והקליפה משברת ומכתתת ביעקב,משברת ומכתתת הראש שבקליפה להוציא האור שבתוכה
 כי העקב של הקדושה, וזה מה שאמר הכתוב )שם כ"ה כ"ו( וידו אוחזת בעקב עשו.האור שבתוכו
 עד, והעקב הוא ההוד שהוציאו יעקב מידו, ויעקב הוא אוחז בו להוציאו מידו,לקח עשו בראשו
:שבא שמואל והוציא הנצח
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åðééäã ,èéìù àåä åáù íåçúá øàùð åðçðà íàå .ïéã äìåë àéäù úëøòîá äîöò úà
.äîéðô øúåé ñðëéäì àåä ãéçéä ïåøúôäå ,åðìù àéä úåéøæëàäù áùçð õåçá
'á àöéå úùøô
ìà åùò êìéå ïòðë úåðá úåòø éë åùò àøéå :(âé æñ äáø úéùàøá) ùøãîá áåúë
äøöî àöéå òø ù÷åî íéúôù òùôá (áé éìùî) øîà åáééà 'ø íùá ïãåé 'ø 'åëå ìàòîùé
åñéòëäå àåä êåøá ùåã÷äá ìàòîùéå åùò åãøîù ãøîî ,òø ù÷åî íéúôù òùôá ,÷éãö
á÷òé àöéå á÷òé äæ ÷éãö äøöî àöéå äì÷ú íäì úàá åúåà åñéòëäù åéùð ïëå åúåà
.ë"ò ,äðøç êìéå òáù øàáî
á÷òé êìéå'ä íøâð ,ìàòîùé úá íò åùò ìù ïéàåùðäå úåøù÷úääîù ïàëî íéàåø
,'ïøçì á÷òé êìéå'ì íøâ äæ äîìå êéàå åùòå ìàòîùé ïéá øåáéçä ìù úåòîùîä äî .'ïøçì
ïåéö åìòéå åðúåçå - øéòù äìë úåçéìñá íéøîåà ?4á÷òé úëéìäá ùé úåòîùî äæéàå
.äãéúòä äìåàâä àåáú äæä øåáéçä ìèáúéù éøçàù ïë íà íéàåø .íéòéùåî
ïåäá øîúà ,áø áøòå àîìòã ïéîåàã ïðîî ìë àúåìâã àðîæá :(à"ò èð) æ"å÷éú 'éò
éøáçå íéøøåñ êéøù øîúà åäééìò ,áø áøò ïåðéà éàãå äéøö ,åìù äéáéåà ùàøì äéøö åéä
åäìë ïåðéàã ,ïðîî ïéòáùå ìàòîùéå åùò ïéìà åìù äéáéåà ,øîåâå ãçù áäà ,åìë íéáðâ
àéáåáøòá åòìáúà ãë àîìòì éåå àã ïéâáå ,àúåéðòá à÷çåãá ìàøùéå ,àøúåòá äåìùá
ïéùéá ïåäéãáåòã ïéâá ,äðáø÷ ìà åàá éë òãåð àìå åäééòîá åòìáúàã íøâ ïàîå ,àùéá
.íäéùòî åãîìéå íéåâá åáøòúéå áéúëã àåä àãä ,ïåäéãéá
åéä" íäá øîàð ,áø áøòå íìåòä úåîåà ìù íéðåîîä ìë ,úåìâä ïîæá :íåâøú
éøáçå íøøåñ êéøù" øîàð íäéìò ,áø áøò íä éàãå äéøö ,"åìù äéáéåà ùàøì äéøö
íìåë íäù ,íéðåîîä íéòáùå ìàòîùéå åùò åìà ,åìù äéáéåà ."'åâå ãçù áäåà åìë íéáðâ
íøâ éîå .òø áåáøòá åòìáðùë íìåòì éåà ïëìå .úåéðòá ÷çåãá ìàøùéå ,øùåòáå äåìùá
 4עי' זהר ח"א קמו ע"ב :ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה )בראשית כח י( רבי חייא פתח ואמר
)קהלת א ה( וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם האי קרא אוקמוה אבל וזרח
השמש דא יעקב כד הוה בבאר שבע ובא השמש כד אזל לחרן דכתיב )בראשית כח יא( וילן שם כי
בא השמש ואל מקומו שואף זורח דכתיב )בראשית כח יא( וישכב במקום ההוא ותא חזי שמשא
אע"ג דנהיר לכל עלמא מטלנוי 4בתרין סטרין אינון כמה דאת אמר )קהלת א ו( הולך אל דרום
וסובב אל צפון בגין דדא ימינא ודא שמאלא )ובגין( 4ונגיד ונפיק כל יומא מסטרא דמזרח ואזיל
לסטרא דדרום )נ"א דמערב( ולבתר לסטרא דצפון ומסטרא דצפון לסטרא דמערב וכדין שמשא
אתכניש ואזיל לגבי מערב נפיק ממזרח דכתיב )בראשית כח י( ויצא יעקב מבאר שבע ואזיל
למערב דכתיב )שם( וילך חרנה רבי שמעון אמר נפיק מכללא דארעא דישראל דכתיב ויצא יעקב
מבאר שבע ואזל לרשו אחרא דכתיב וילך חרנה )ס"א נפיק ממזרח דכתיב ויצא יעקב מבאר שבע
דא שמטה דנטיל מעומקא עלאה נהירו דנהיר ואזיל למערב דכתיב וילך חרנה אתר דדינא ורוגזא
תמן:
תרגום" :ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" .רבי חייא פתח ואמר" ,וזרח השמש ובא השמש
ואל מקומו שואף זורח הוא שם" ,הפסוק הזה בארוהו ,אבל "וזרח השמש" זה יעקב כשהיה בבאר
שבע" ,ובא השמש" כשהלך לחרן ,שכתוב "וילן שם כי בא השמש"" ,ואל מקומו שואף זורח",
שכתוב "וישכב במקום ההוא" .ובא וראה ,אף על גב שהשמש מאיר לכל העולם ,מסעותיו הם
בשני צדדים ,כמו שנאמר "הולך אל דרום וסובב אל צפון" ,משום שזה ימין וזה שמאל) ,ולכן(
ושופע ויוצא כל יום מצד המזרח ,והולך לצד הדרום )של מערב( ,ואחר כך לצד הצפון ,ומצד הצפון
לצד המערב ,ואז השמש נכנס ויוצא לצד מערב .יוצא ממזרח ,שכתוב "ויצא יעקב מבאר שבע",
והולך למערב ,שכתוב "וילך חרנה" .רבי שמעון אמר ,יוצא מכלל ארץ ישראל ,שכתוב "ויצא יעקב
מבאר שבע" ,והולך לרשות אחרת ,שכתוב "וילך חרנה") .יוצא ממזרח ,שכתוב "ויצא יעקב מבאר
שבע" ,זו השמיטה שנוטלת מהעומק העליון האור שמאיר והולכת למערב ,שכתוב "וילך חרנה",
המקום שהדין והרוגז שם.
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åäæ ,íäéãéá íéòøä íäéùòîù íåùî ,äðáø÷ ìà åàá éë òãåð àìå ,íäéòîá åòìáðù
."íäéùòî åãîìéå íéåâá åáøòúéå" áåúëù
.íìåòä úåîåà øàù ìòî ìàòîùéå åùò ìò äìòî ùéù ïë íà íéàåø
éë 'à ïéðòä ,á"ò àöåî äúà ïèøôáå 'ò øîà àä ú"àå :(â"ò â) é"ñá à"øâäá 'éò
íäøáà íò á"ò ïäå á÷òé íò ùôð 'ò ïëå á"ò úåòåøæ 'á íòå òåãéë úåîù 'ò 'ò ú"úá ïùøù
á"ò ä"ã ã"ò äë ç"æú) úåëéøàá à"îá ù"îë ìàòîùéå åùò íò úåîåà á"ò ïëå ÷çöéå
.(íéðô
àðéîé ïä ìàòîùéå åùòå òåãéë íãà ïä úåáàä éë:(&) ö"ãôñá à"øâäá 'éòå
íò øåîçä íò äô íëì åáù ìàòîùéå íéøéáà íéøô øåù åùò øåîçå øåù òåãéë àìàîùå
ïäå (â"ë ìà÷æçé) íøùá íéøåîç øùá øùà íéøöî õøàî åîàå ('à èî ÷"á) øåîçì äîåãä
ïîöòá ïäå .åéãçé øåîçáå øåùá ùåøçú àì ì"ðë äæì äæ åâååãæé àìùå .ì"ðë ìáäå ïé÷
ãåñ íìåòä úà áéøçäìå ìàòîùé íò âååãæäì äöø åùòå .íéúùôå øîö ìù íéàìë
úá úìçî úà ç÷éå ìàòîùé ìà êìéå 'åë á÷òé úà åùò íåèùéå ïëìå á÷òé ãåñ äùåã÷ä
.ì"ðë äá÷ðä úà âøäå øëæä úà ñøñ ä"á÷ä äùò äî .ìàòîùé
åáùç íäù ì"ø ,'åëå "ãçé íðéð íáìá åøîà" ù"î àåäå :(&) ÷çöé çéù 'éòå
äöøå ,'åëå "úìçî úà ç÷éå ìàòîùé ìà åùò êìéå" ,äìçú äéäù åîë ,ãçé øáçúäì
äî" ù"îëå ,÷øôä åúåàá úî ìàòîùéù ,ìòåôì åúáùçî äúìò àì ìáà ,åîò øáçúäì
.ù"åòé ,àúåòéðöã àøôñì åùåøéôá 'âä åðéáø ù"îë ,"øëæä ñøéñå äá÷ðä úà âøä ,äùò
çöåø åùòå ìàòîùé ïä ùçðå íñã - 'åë ãáëä úøúåéå :(&) æ"å÷éúá à"øâäá 'éò
'åë ÷åçù äáøä ù"îë ìéñëä ÷åçù äðåæ ùçðã '÷åð úøúåé éäéàå æ"ìúá ì"ùîòå óàåðå
ì"ðä éðù ïäå ñçðô 'ô î"øáòå ÷åçùî ñòë áåè åøîà äìòã ÷åçùå ñòë ïä ìåçèå ãáëã
.äììéå ìåçî úéìéìå úìçî '÷åð 'á ïäìå
í"ñä úîäåæ àåä åùòå íãàá ìéèäù ùçðä úîäåæ àåä ìàòîùé :(&) íù 'éòå
.äåçá ìéèäù
úåòè] åùò úá àùð ìàòîùé :(å ÷øô - äáåùúä éðå÷éú øòù) êìîä ÷îò 'éòå
çëî àöéå ,øåîçå øåù âååãæðå ,[ç"ë úéùàøá .ìàòîùé úáì àùð åùò .øîåì êéøö ,øôåñ
'åéãçé øîçáå øåùá ùåøçú àì' ä"á÷ä äåöù ãåñ åäæå ,äæä áìëä åðééäã ,÷ìîò íäéðù
êì äùò øùà úà øåëæ' ,øîàðù åäæå ,[øåîç áìë øåù] ç"ëù íðîéñå ,['é á"ë íéøáã]
.[è"é æ"é ä"ë íéøáã] 'çëùú àì íéîùä úçúîå ...÷ìîò
ìéáùá ïîöò úîçî åëæù .'åâå "àá éðéñî 'ä" (á âì íéøáã) åäéìà úøãàá áåúë
ä"á÷ä äöøùë (ïàë éøôñá) àøîâá åøîàù åîë ."øéòùî çøæå" .òîùðå äùòð åøîàù
áéúë äî äøåú åì åøîà ìàòîùé ìà àáå ,ïåùìå äîåà ìë ìò äøéæçä ìàøùéì äøåú ïúéì
úåðúî íäì åðúð íìåëå ,'åëå ìàøùéì äðú øùôà éà åøîà ,óàðú àì íäì øîà ,äá
ìàòîùéå åùò .'òîùðå äùòð' åøîàù äòéîùå äééùò íäì åðúðå ,ìàòîùéå åùò åðééäã
.òîùð ìù íãà ùéå äùòð ìù íãà ùé ,úåãøôð íãà úåøåö éúù íä
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פרשת ויצא ג
כתוב בגמרא ברכות )דף כו ע"ב( יעקב תקן תפלת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם
ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל
תפגע בי עכ"ל .כל תפילה היא עמידה לפני ה' ,אבל תפילת ערבית מיוחדת בזה שהיא בבחינת
עמידה לפני ה' במידת מקום דווקא .ביאור מידת מקום נמצא בחז"ל )בראשית רבה פס"ח סי' ט(
על פסוק זה ,ויפגע במקום ,ר"ה בשם ר' אמי אמר מפני מה מכנין שמו של הקב"ה וקוראין אותו
מקום שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו ,היינו שהעולם נמצא בו ,ואין הוא נמצא
בעולם .מידה זו שייכת כאמור במיוחד לתפילת ערבית .פירוש המושג 'מקום' כפי השגתנו הוא
כך :המציאות שנושאת בעצמה את כל האפשרויות ,שהיא תנאי קיום של כל דבר .לולא בחינת
מקום ,הדבר היה בלתי אפשרי .המקום נותן אפשרות בפועל של דבר .המקום כשלעצמו נושא
בו את כל האפשרויות כולם ,והמוני דברים יכולים להתממש במקום .מקום הוא מלשון מקיים.
ה'מקום' קודם לכל דבר שבמציאות.
כתוב בראשונים ששם הוי"ה מוכפל )היינו שכל אות מוכפל בעצמו ,שהוא י' כפול י',
וה' כפול ה' וו' כפול ו' וה' כפול ה'( הוא בגימטריא מקום .משמעות ההכפלה היא כל מלא
מרווח האפשרויות ,והיינו בעצם בחינת המקום .חושך הוא זמן שבו בחינת המקום מצטמק,
כשאדם נמצא בחושך ,הוא לא תופס מקום ,כאילו שאין שום מרווח ,שום דבר כביכול לא נתפס,
ונמצאים רק בעצמנו ,ורק אנחנו נמצאים ,כל אחד ואחד לעצמו .בגלל זה לא נח לנו בלילה ,ואנו
רוצים מיד להביא אור ,כדי להרגיש לא במצור .כשאנו לבד ,אנו חשים כאילו זה איננו קיום.
הפחד שנגרם לנו בעת החושך הוא בעצם פחד של חדלון הקיום ,של אי מציאות.5
תפילת ערבית שתיקן יעקב שייכת למידת מקום ,פירוש הדבר הוא ,שאנחנו שמים את
עצמנו במקום האמיתי ,בתפיסה שנקראת מקום .אנחנו לא מתפללים שלש פעמים ביום אותה
תפילה ,אלא שלשת התפילות שונות הן ,תחילת היום וסופו מחייבים תפילה ,וכן לילה מחייב
תפילה ,התפילה שנאמרת בעת לילה ,היא יוצאת ממי שהלך לאיבוד ,אין לו מקום ,ואין לו
מציאות שתקיים אותו .כתוב בחז"ל שיעקב ועשו התחלקו בנחלת שני עולמים ,יעקב לקח עולם
הבא ועשו לקח עולם הזה .חלוקה זו אינה רק ענין של נחלה גרידא אלא נחלה הנוגעת בעיקר
הקיום ,וזרע יעקב הגם שהוא חי פה הוא באמת בן עולם הבא .הפירוש של המושג 'בן עולם
הבא' ,הוא כמו ביטוי 'בן כפר' ,היינו שהוא שייך למקום מסוים .יעקב לקח בחלקו את הקיום
של עולם הבא ,ועשו לקח בחלקו העולם הזה ,מי שלקח בחלקו את העולם הבא ,כלול בכך
שהוא בחר שיהיה לו מקום פה בצורת קיום של עולם הבא.
מהו התוכן של שני הקיומים השונים? הם שני עולמות ,ושתי מציאויות שונות מיסודן
של קיום .צורת הקיום של עולם הזה היא מימוש מתמיד של האפשרויות .אין מציאות בחיי
העולם הזה שהאדם יהיה קיים על דבר שמומש כבר ,והוא נמצא בו .לא יתכן שאדם יהיה נמצא
בעולם הזה במציאות שהיא אינה חדשה ,משום שבעולם הזה כל הזמן צריכים דבר חדש
להתקיים בו ,וזה ענין של הילוך ,הילוך היינו להמשיך תמיד הלאה ,מבלי אפשרות לעצור,
העצירה היא מיתה או למחצה או לשליש וכו' .עולם הזה הוא מציאות של 'היום לעשותם' ,לכן
בעולם הזה אדם צעיר הוא יותר חזק ,זאת משום שיש לו יותר אפשרויות לממש את חיי העולם
הזה ,ואדם זקן הוא יותר מסכן ,מכיון שאין לו אפשרויות .בעולם הבא המציאות היא הפוכה
לגמרי ,ששם אין שום אפשרויות למעשים ,אלא כל הקיום מבוסס על מה שהוכן מראש .מחר
הוא רק 'לקבל שכרם' ,ואין שום אפשרות ל'לעשותם' .במערכת של עולם הזה כל אחד שמח אם
יש לו הרבה אפשרויות ,וכל זה שייך רק למערכת עולם הזה ,ועשו לקח את זה לחלקו .אנחנו לא
שייכים לקיום זה ,וזה מה שעשו קבע באמרו 'הרי אני הולך למות' ,כי בשבילו העולם הבא הוא
רק הרחבה של חיי העולם הזה ,וזה טעות גמורה ,אבל בשביל יעקב עולם הזה הוא רק פרוזדור
כדי להגיע לעולם הבא.
הקיום אמיתי נמצא רק אצל מי שכבר הגיע לתכליתו .העולה מכל עומק הדברים הוא,
שיעקב חי את חייו פה באותה צורה שקיימים שם ,לכן 'יעקב אבינו לא מת' .המוות הוא העברה
 , 5ולא חשש מדומה חסר בסיס שמא יש שדים שמה
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מצורת קיום זו לצורת קיום של עולם הבא .ולכן יעקב שנטל בחלקו את חיי העולם הבא ,וחי פה
בעולם הזה חיים של שם ,עליו ראוי לומר שהוא לא מת ,שכן מקיום של חיי עולם הבא לא
מתים לעולם .שבת הוא יום של עולם הבא יום שכמעט אין לו מה לעשות בו ,אי אפשר לממש
בו שום אפשרות .שבת הוא יום שבו כמעט כל מימוש אפשרות הוא חילול שבת .הפירוש של
חילול שבת הוא כמש"כ בזהר בהקדמה שהוא מלשון כמו חלל באדמה ,שמשאירים את השבת
בבחינת חלל ,על ידי זה שלוקחים ממנה את נשמתה .השבת מתחללת על ידי מי שמקיים את
עצמו בשבת בקיום אחר ,ועל ידי כן ממית את הקיום האמיתי של השבת .כתוב במדרש
)בראשית רבה יא ז( ר' יוחנן בשם ר' יוסי בר חלפתא אמר אברהם שאין כתוב בו שמירת שבת
ירש את העולם במדה שנאמר )בראשית יב( קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה וגו' אבל יעקב
שכתוב בו שמירת שבת שנאמר )שם לג( ויחן את פני העיר נכנס עם דמדומי חמה וקבע תחומין
מבעוד יום ירש את העולם שלא במדה שנאמר )שם כח( והיה זרעך כעפר הארץ וגו' .העולם
הזה שייך כאמור לעיל לגבול ,אבל מי שמקיים שבת זוכה לנחלה בלי מצרים .התוכן הפנימי של
קיום השבת היא שתהא כל מלאכתך כאילו עשויה .קיום התכלית הוא קיום שזמנו אחרי כל
עבודת העולם הזה ,והוא הקיום האמיתי ,והוא מעין קיומו ית' ,כמש"כ )ברכות דף יז ע”א(
מרגלא בפומיה דרב ]לא כעולם הזה העולם הבא[ העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא
פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם
בראשיהם ונהנים מזיו השכינה שנאמר ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו עכ"ל .לשון חז"ל
שצדיקים יושבים מורה על כך שהם הפסיקו ללכת ,שאין להם עוד עבודה .היום-טוב של עשו
הוא תחילת השבוע ,ושלנו הוא סוף השבוע .כי על כן ,המכוון שלנו אינו האפשרויות אלא
התכלית.
יעקב אבינו גילה בחינת מקום בעולם ,והוא יסד המקום ,וקראו בית ,שהוא יצר מקום
בשבילנו להיות ,ולחיות שם ,ואפשר להיכנס בו .שבת ,ערבית ,ובית המקדש הם שלשה קשרים
בין עולם הזה לעולם הבא ,והם אפשרו לנו לקבל תורה .יעקב אבינו פעל עבורנו צורת קיום
שאיננה שייכת לסדר הקיום של פה ,אלא צורת קיום אחרת.
חז"ל מגלים לנו שיש שני דברים הרמוזים בשמו של עשו ,האחד שהוא כמו עשוי,
גמור ,היינו שנולד עם צורת אדם עשויה ,ולא היה זקוק לשום תיקון ,ועוד פן הרמוז בשמו של
עשו הוא ,מלשון שוא ,שהוא בריאה לשוא ,ועל זה שלמה המלך אמר )קהלת א ט( מה שהיה
הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש ,שאי אפשר לחדש שום דבר
במערכת העולם הזה ,לכן העולם הזה שייך למושג השוא .יש שתי אפשרויות של שבועת שוא,
האחת ,מי שנשבע על אבן שהוא אבן ,והשניה מי שנשבע על עץ שהוא אבן .הפירוש של שוא
הוא דבר ללא תכלית ,לכן כל מה שעשו היה עושה כלפי העולם הזה הוא כמו להשבע על אבן
שהוא אבן ,וכל מה שעשו עושה 6כלפי עולם הבא הכל שוא כדוגמת שבועה על אבן שהוא עץ.
זהו עולמו של עשו .אך אנו כל מערכת הקיום שלנו ,שייכת ל'ויוצא אתו החוצה )בראשית טו
ה(' ,שהיא מערכת אחרת.
כשבית המקדש חרב בעוונותינו ,יצאנו לגלות ,הפירוש הפנימי של גלות הוא שאין
לגולים מקום ,ולא שעברנו דירה ,אלא שאין לנו שום מקום .יעקב אבינו פגע במקום ,וזה
מקומנו ,וכשיצאנו לגלות ,אנחנו חסרים מקום.
התורה חייבה אדם שרצח בשגגה גלות ,וטעם הדבר הוא ,שאם הרוצח קיים ,והנרצח
נהרג ,אזי נעשה כאן דחיית נפש בפני נפש אחר ,היינו שקיומו של אחד גרם את חיסולו של
השני ,וזהו מציאות שאינה שייכת ,שכן במה האחד עדיף על השני .ה'מקום' הוא הבחינה שבה
באים כולם לידי שוויון ,והיא הבחינה שצועקת נגד מושג הרציחה .לכן על הרוצח הראשון ,קין,
נאמר )בראשית ד יב( נע ונד תהיה בארץ ,היינו שכל מקום דוחה אותו ,ולא מחזיק אותו .רוצח
בשגגה גם נאלץ לצאת ממקומו ,אך הקב"ה נתן לו מקום בפני עצמו ,שיהיה נקלט בבחינה
אחרת של מקום.
אצל אברהם אבינו נאמר ,ויצא אותו החוצה ,היינו שה' הוציא אותו אל מחוץ למערכת
העולם .יצחק לא תפס מקום בכלל ,שמקומו היה על גבי המזבח .יעקב הוריד את הבחינה של
מקום לכאן ,שתהיה בחינת בית לבית המקדש .כתוב במדרש )מדרש תהילים מזמור פא( אברהם
 6לשאול להרב
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קראו )למקום המקדש( הר ,שנאמר )בראשית כב יד( בהר ה' יראה .יצחק קראו שדה ,שנאמר
)שם כז כז( ראה ריח בני כריח שדה .יעקב קרא אותו פלטין ,שנאמר )שם כח ,יז( אין זה כי אם
בית אלקים עכ"ל .גם הר נמצא בעולם אבל הוא מקום לעצמו ,מאידך ,בית הוא מקום שאפשר
לחיות בו .כתוב במשנה )תענית דף כו ע”ב( ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה
בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו .ביהמ"ק זה בית ובתוך הבית נמצאים הכרובים שהם
מראים על הקשר בינינו לה' ית' .יעקב אבינו הביא את הקיום הזה לכאן.
לעשו אין שום קשר לקיום זה ,בגלל שהוא כפר בתחיית המתים ,וזה עקר אותו
ממציאות זו .כתוב בגמרא )ברכות דף יב ע”א( אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב כל שלא
אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו שנאמר להגיד בבקר חסדך
ואמונתך בלילות .למדים אנו כי שפע של קיום נראה בבקר ,וזה חסד-קיום בשפע ,אבל בלילה
הקיום הוא באמונה.
המלכות הרביעית ,ששרפה את היכלנו ,ושאנו נמצאים תחתיה עד היום הזה ,הכריזה
שמד על הלילה ,הם עוקרים את הלילה בכל דרך אפשרית ,עיקר מטרתם שלא יהיה לילה ,אלא
רק יום .כתוב ברמב"ם )הלכות תלמוד תורה ג יג( :אף על פי שמצוה ללמוד ביום ובלילה אין
אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו ולא
יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהן אלא בתלמוד תורה ודברי
חכמה עכ"ל .ה' נתן לנו הלילה בשביל הקיום האמיתי .כתר התורה הוא נקודת החיבור שיש
בינינו למה שעלינו .הלילה נברא כדי לזכות בכתר של תורה ,ולהתחבר אל שורשנו .כתוב בזהר
על הפסוק )ישעיה נח ח( אז יבקע כשחר אורך וארכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד ה'
יאספך .יבקע הוא אותיות יעקב ,לומר לנו שיעקב הוא שעשה את זה ,היינו שהוא זה שבוקע
ומאיר את הלילה ,מחוץ לסדרו .הפירוש הפשוט של אמונתך בלילות הוא ,להאמין בעולם
האמת ,גם כשאנחנו פה בעולם הזה שדומה ללילה .יעקב האיר את הלילה בצורת קיום שונה.
עשו שכפר בתחיית המתים דגל בהתפיסה שכל מה שאנחנו פועלים פה הוא רק בתחום המערכת
ההוה ,אבל הקיום האמיתי הוא באמת רק במה שיצמח .הקיום האמיתי נמצא רק שם .כל צורת
הקיום בעולם הזה הוא רק בגדר זריעה והכנה לצמיחה שתהא שם .כל מי שמוצא את קיומו פה,
הרי הוא לוקח בעצם הזרעים ואוכל אותם ובכך מונע את אפשרות הצמיחה.
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'à – çìùéå úùøô
óåñá äàøúá àúåìâã à÷çåã àùã÷ çåøá àæçã ïéâá á÷òéå :â"ò æë ç"æú 'éò
àåä àãä ïéøèñ úìúì úåìâá àùéã÷ àîò âéìôå åì øöéå ãàî á÷òé àøééå øîà àéîåé
úàå íéðåøçà äéãìéå äàì úàå íåãàã àùéøá äðåùàø ïäéãìéå úåçôùä úà íùéå áéúëã
ïåäìéã àøòöå àúåéðò ïë øúá àæçã ïéâáå íéðåøçà óñåé úàå ìçø
íéîéä óåñá äðåøçàä úåìâä ÷çã úà ùã÷ä çåøá äàøù íåùî á÷òéå :íåâøú
åäæ íéããö äùìùì úåìâá ùåã÷ä íòä ÷ìçå åì øöéå ãàî á÷òé àøééå (áì úéùàøá) øîà
íéðøçà äéãìéå äàì úàå íåãà ùàøá äðùàø ïäéãìé úàå úåçôùä úà íùéå áåúëù
íéðøçà óñåé úàå ìçø úàå
 7ועקרב ,דעקרב הוא הכופר בעקר ,אותיות עקרב ,ובמקום ד' עם עקב עושה ר' עם עק"ב .וז"ס
יעקב 7שקוצו של ד' הוא יו"ד אות ברית ,ולכן יעקב נוק' ור"ל של דכורא ,7ולכן תפלת יעקב רשות,
שהיא בחי' אחרונה הנשארת בלילה ,שיעקב תיקנה שאינה מסתלקת לעולם .ואמרו בניו )פסחים
&( שמע ישראל כו' אחד ,וכן לעולם אנו אומרים שמע ישראל סבא 7כו' ,כמ"ש – גר"א תיקו"ז
בענין תפילת ערבית רשות
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úåìâá åéçà åùò éðôî ,'åë á÷òé àøééå :çéùî éìáç ,àéîåé óåñá :à"øâä ì"æ
áøòä ,ïéøèñ úìúì :ù"ò ùøãîá úö÷ ù"îë úåìâì æîø ë"â äùøôä ìëù úéáä éáéøçî
:ìàøùéå éîòå íòä ïéøèñ 'â ïäù î"øá ù"îë ,ç"úå ,ïäáù íéáåè õøàä éîòå ïäáù áø
éë äúôù øîàð äéìòã àùéá äçôù úéìéìã éåðá ø"òä ïä ,äðåùàø ïäéãìéã úåúôùä
ùàøì äéøö åéä 'àðù äàøúá úåìâá àùéã÷ àîòã ïéùéø ïäù äéðá ïëå äúøáâ ùøéú
õøàä éîò ïä ,íéðåøçà äéãìéã äàì úàå :'åë äæ àùéøá ù"æã (á"ò æìø â"ç) î"øá ù"îë
äàìì ìçø î"ëá äøåúä íéã÷ä ïëìå úéáä úø÷ò ìçøù ç"úä ïä ,'åë ìçø úàå :ïéáè
íéøôåñ úîëçå åñàîé àèç éàøé ù"îë íéæáðå íéìôù ïäù íéðåøçà ïäå 'åë äàìëå ìçøë
:óñåé úàå åäæå óñåé íù ìò ìàøùé åàø÷ð ïëå ù"ò î"øá êéøàäù åîë çøñú
úåìâ óåñá âäðúäì êéà åðúåà ãîìî åùò íò åúùéâô éôìë á÷òé ìù úåâäðúää
.úéòéáøä
íéçñô) åâäðù íå÷î ÷øôá åøîà :(æ ÷øô äãåáòä áéúð) ì"øäîì íìåò úåáéúð 'éò
ä÷ìúñðå åéðáì ïéîéä õ÷ úåìâì á÷òé ù÷á åéðá ìà á÷òé àø÷éå éæô ïá ù"ø øîà (à"ò å"ð
éáà ÷çöéë ìàòîùé åðîî àöéù íäøáàë éòøæá ìåñô å"ç ùé àîù øîà äðéëù åðîî
ãçà àìà êáìá ïéàù íùë åøîà ãçà 'ä åðéäìà 'ä ìàøùé òîù åøîà åùò åðîî àöéù
.'åëå ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá øîàå ï÷æä çúô ãéî ãçà àìà åðáìá ïéà êë
åéä á÷òé éðá éë ,á÷òé éðá íäù íéèáù á"é é"ò íéîù úåëìî úìá÷ úìçú äéä
éë ,íäéáà á÷òé àìå .ãçà 'ä åðéäìà 'ä ìàøùé òîù øîåìå íéîù úåëìî ìá÷ì íéðåùàø
íìåòá äîéìù íéîù úåëìî åéìò 'úé åúåëìî øùàë áùçð àì úåáàä ïî ãçà äéä á÷òé
åãé ìò 'úé åúåëìî äæá áùçð ïéà ë"äëá ä÷å÷ç åúøåö äéäù á÷òé ìù åúìòîì éë ,äæä
åðééä] äîéìù íéîù úåëìî íãé ìòå íéðåúçúá íäù ìàøùé é"ò ÷ø íéðåúçúá àåäù
òøä øöé íäì ùéù ïéà à÷ååã àìà ,(à"ò æé á"á) úåáàä åîë òøä øöé íäì ïéàù äìà
úìá÷ì íéðåùàø åéä á÷òé éðá êëéôìå .[äîéìù äìá÷ àéä íúìá÷ æà ìá÷ì àì íãéáå
åîë ,á÷òé úéòöîàá ÷ø åéä àì íéîù úåëìî íéìá÷î á÷òé éðá åéäùëå ,íéîù úåëìî
úåëìî ìá÷ì á÷òé éåàøå éøîâì ãçà á÷òéù éôì ,ãçà 'ä åðéäìà 'ä ìàøùé òîù åøîàù
.ãçà 'úé àåäù íéîù úåëìî íéìá÷î ãçà íä íéèáùä ïë íâ åãé ìòå ,ãçà àåäù íéîù
ïéàù íùë åøîà ,úåãçàä ïî àöåé äæáå åòøæá ìåñô ùé àîù á÷òé øîàù éðôîå
íä íéèáù á"é åìà éë ,ãçà àìà åðáìá ïéà êë åîöòá ãçà àåä á÷òé éë ,ãçà ÷ø êáìá
àåäå .éøîâì ãçà ë"â íéèáùä åùòð á÷òé éãé ìò éë ,ãçà àìà åáìá ïéàù á÷òé åîë
éðá 'çå ,8ãçà ìù ó"ìàä ãâð á÷òé äéä éë ,ãçà øôñî åîë íäìù øôñî éë âìôåî øáã
â"é íä åéðáå á÷òé éøäù ,åàåìéîá ãçà íä íäìù øôñî éøä ,úåçôùä éðá 'ãå ,úåäîà
.ë"ò ,åàåìéîá ãçà øôñîë
úà íéëôåä íàå ,óåñá úåçôùä éðáù àéä ìàøùé ììë ìù ãçàä úøåöù åðééä
.ãçàä úà íéìèáî ,äæ
9
àúåìö éàäå ÷éãö àã éðò ïàî àúðéëù åäéà éðòã àúåìöå :(à"ò áî) æ"å÷éú 'éò
÷éñôé àì åá÷ò ìò êåøë ùçð åìéôà øîúà äðéâáå ïéðøçà ïéúåìö éáâì á÷ò úàéø÷úà
àôìåàì ïéáåç äîëá 'ã úàã àöå÷ éäéàã äãå÷ð éàäì äì (øéúñã) øéçñã áâ ìò óà
ïî àöå÷ ÷ìúñà äéðéâá ÷éñôé íàã äãå÷ð àéääì ÷éñôé àì àúðéëùã éåðá ìò àøåâéè÷
÷ìúñî àìå ÷éñôé àì àéåç ïéâáã åá÷òá êåøë ùçð åäéàã øçà øàúùàå ãçà ïî 'ã
. עי' נצח ישראל מד שלֵוִ י הוא האל"ף8
. מאן עני דא צדיק – נמחק בגר"א9
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áø÷ò ìáà à"ð) äéðî çøáå ÷ñåô åäéàå ÷ìúñà áø÷ò ïéâá ìáà ãçà ïî 'ã úàã àöå÷
äöåçä àöéå ñðéå äãéá åãâá áåæòéå áéúëã àåä àãä (à÷éãö óñåé ãéáòã äîë ÷éñôé
ìà á÷ò úàø÷ð åæä äìôúäå ÷éãö äæ éðòä éî .äðéëù àéä éðòä úìôúå :íåâøú
ááåñù áâ ìò óà .÷éñôé àì åá÷ò ìò êåøë ùçð åìéôà ,øîàð äììâáå ,úåøçàä úåìôúä
éðá ìò àéøåâè÷ ãîìì ,íéàèç äîëá 'ã úåà ìù õå÷ä àéäù åæä äãå÷ðä úà (øúåñù)
ãçà ïî 'ã ïî õå÷ä ÷ìúñî åììâá ÷éñôé íàù äãå÷ð äúåà úà ÷éñôé àì ,äðéëùä
ìù õå÷ä ÷ìúñî àìå ,÷éñôé àì ùçðä ììâáù ,åá÷òá êåøë ùçð àåäù ,øçà øàùðå
÷éñôé áø÷ò ìáà) åðîî çøåáå ÷ñåô àåäå ,÷ìúñî áø÷ò ìéáùá ìáà .ãçà ïî 'ã úåàä
èì úéùàøá) "äöåçä àöéå ñðéå äãéá åãâá áæòéå" áåúëù åäæ ,(÷éãöä óñåé äùòù åîë
.(&
æ"ë éë ïéðòäù æ"òá äãåîì áø÷òå ,òøä øöéì æîøî ùçðäù à"øâá ù"ééòå
àèçù é"ôòàå ,äøåúä ìëì øîåî åðéà úåøéáò äîë øáåò 'éôà ,'úé åúåãçàá ïéîàîù
äãå÷ðì æîøî õå÷äå 'ãä ìù õå÷ä àéä 'øì 'ã ïéá ìãáääù ,ïéðîì óøèöîå àåä ìàøùé
.íéðåéìòì åðúåà úøù÷îù äðè÷
'ø ãåñ àéä äìéçúá 'éì÷ä äðä :(à ùåøã úáù øãñ éùåøã) úåðååëä øòù 'éòå
.'éì÷á 'ø úåàå äùåã÷á àéä 'ã úåà éë ã"çàå ø"çà ãåñá òãåðë
éúù íä ïåéìòå ïåúçúä å÷äù àåä äðéðò ú"ìãù ,úåàä úøåöá äàøð íâ äæ
úàæ ìëáù íéãøôð íéå÷ éúù ùé ,åîöòì å÷ ãçà ìë àìà êùîä àì äæ ,íé÷ìç
êùîä äæù íéàåø ,ù"éø úåàá ìáà .äèîì ãçàå äìòîì àöîð ãçà ìáà ,íéøáçúî
.(ù"îøâä) äìòîì àåäù äîì äèîìù å÷ä ïéá ÷åìéç ïéàù äàøðå ,øéùé
,íéå÷ éúùî äéåðáù úåàä .äìòî éôìë åðì ñçéä ìù úåëøòî éúù ïä äìà
äàøåð äåàâì æîøî äæ ,ãçà êùîä àéäù úåàä ìáà ,úéúéîà äñéôúä ìà úæîøî
íéøáåçî íòô åéäù íéå÷ éðù ìù øåáéçä úà êéùîäì àåä 'ãçà'ä ïéðò .åðúåà úëôäîù
íà ,ãçàì íéëôåä íä ,íúåà íéøáçî íà .äøæçá íúåà ãçàì íéëéøöå ,åòø÷ðå ãçà åéäå
.'úé 'äì åðéðéá ùéù ñçéä äæ ,íéøçà íäî äùòð íéòåø÷ íéøàùð íä
ãçà éåâ ìàøùé êîòë éî ãçà êîùå ãçà äúà íéøîåà åðçðà úáù ìù äçðîá
ìëä íéãçàî åðçðàå ,íìåòáù úåøçàä úåéåøùôàä ìë úà íéç÷åì åðçðàù åðééä ,õøàá
äæ úà íéùåò úàæ ìëáå ,òø÷ ùéù äàøðå ,ãåøéô êééùùë ÷ø úàöîð úåãçà .'úé åéìà
åéäé øúåéá íéòåøâù íé÷ìçä åìéôàù éãë ,çàäì 'ãä úà úøáçî 'ãçà' äìîä .ãçàì
øéæçäì æàå òø÷ì äîøâù äáéñä úà ìèáì íãå÷î íéëéøö ãçàì éãë .ãçàä ìù íé÷ìç
.ãçàì éøîâì
éðá ìöà úåàöîð ìàøùé ììë ìù úåøçàä úåéåøùôàäù ì"ðä ì"øäîäî íéàåø
.úåçôùä
ïåðéà àìà éîéé÷ êéä ïåäìã àðå÷ú äòáøà úåçôù éðá :à"ò ãð÷ à"ç øäæ 'éò
äúéá íäéøåçà ìëå (äë æ à"î) áéúëã íéøåçà ïåø÷àã íéøù÷ òáøà
íéøù÷ äòáøà íúåà àìà ,íéãîåò êéà íðå÷ú .äòáøà úåçôùä éðá :íåâøú
íùøùù 'á ÷øô éì÷ä øòù ç"ò 'éò] ."äúéá íäéøåçà ìëå" áåúëù ,íééøåçà íéàø÷ðù
[.äàìå ìçøã íééøåçàá àåä äôìæå ääìá ìù
.äúéá ,åäðéð úåçôù éðáã â"òà :óñåðù à"ò äð÷ óãá ù"ééòå
ãçà øùáì åéäå ÷åñôä ïåùì íéé÷úð ïäáå ,á÷òé ìù åéúåùð ø÷éò åéä úåäîàä
êøã ÷ø åðéáà á÷òé ìà øåáéç ïäì äéäå ,äéðù äâøãá åéä úåçôùä .(ãë á úéùàøá)
úàöîð íâ ïàëù éøä ,ïëù ïåéëîå .úåøçà ìù àåäù ìë ãö ïäá äéäù åðééä ,úåäîàä
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ùé ú"éçå ó"ìà úåéúåàä ïéá .'ã úåàá à÷ååã íéæîåøî íä ïëì ,ãçà úåéäì úåøùôàä
åìéôà ãçàì àåä ãçà ìù ïéðòä ùåøéô .øçà úåéäì øùôà 'ãá ìáà ,äìéçúëìî øù÷
.õøàá ãçà éåâ ìàøùé êîòë éî øîàð äæ ìòå ,úåøçà íäá êééùù íé÷ìç
éî àåä ùø ìáà ,éìã êéøö åúåà úåìòäìå ,ãåàî êåîð íå÷îì ìôðù éî àåä ìã
,'ãå çà øáçî ãçà .åîå÷îá ïåøñç ùé ÷ø ,åúåîöòá ïåøñç ïéà ìã ìöà .íöòá øñç àåäù
åðéðò àìà ,íéúùî é÷åôàì åðéðò ïéà 'ãçà' âùåîä .ãåàî êåîð íå÷îì ìôð àåä íà åìéôà
.íéáø ãçàî àåäù êëá
ãâðë àåä ïëìå ,á÷òé ìù êùîä àåä óñåé) äðúùð ìàøùé ììë ìù øãñäùë
.øåîâ øåæéô àìà øåáéç ïéà ,'ã 'ç 'à íå÷îá 'à 'ç 'ã àåäå (ó"ìàä
íåùî ,äèîì ùàøäù êë ,åùò íò äùéâôá ,ìàøùé ììë úà ãéîòä á÷òé
éðáä .íåãà úåëìî íò ìàøùé ììë ìù úéôåñä äùéâôá äøåöä úåéäì êéøö êë úîàáù
ììë úà êôäîù øáã ïéà .íéðåøçà éøçà íéðåøçà ìçøå óñåéå ,ùàøá íéàöîð úåçôù
.óåñá ìçøå óñåé úà íéùìî øúåé 'øçà'ì 'ãçà'î ìàøùé
åðçðàå àçéùîã àúá÷òá åðçðà .êåôéää éðôì øö÷ ïîæ àåä íåéä åðìù áöîä
àåä ,åðúôå÷úá íéàåø åðàù íåãà úåëìî ìù ìåãâä ó÷åúä .øåîâ á÷ò ìù áöîá úîàá
çëäå ,àìôð çë åì ùé ,íìòð øáãù éðôìù åðééäã ,(çé æè éìùî) ïåàâ øáù éðôì ìù
úñðëù íéøåñéä íä äìàå ,åðìù äìéôðä úà áééçîä çëä àåä íåãà úåëìî ìù ìåãâä
.ìåôé åùò àìéîîå ,íå÷é á÷òéù áöî äéäé íììâá à÷ååãå ,úìáåñ ìàøùé
'á çìùéå úùøô
êøãá éðøîùå éãîò íé÷ìà äéäé íà øîàì øãð á÷òé øãéå (ë çë úéùàøá) áåúë
'ä äéäå éáà úéá ìà íåìùá éúáùå ùáìì ãâáå ìëàì íçì éì ïúðå êìåä éëðà øùà äæä
àìù ,óåñ ãòå äìçúî éìò åîù ìåçéù .íéäìàì éì 'ä äéäå é"ùø øàáîå ,íé÷ìàì éì
íäøáàì çéèáä åæ äçèáäå ,(íù) jìÈ ézøÀ aÇ ãÄ øLÆ àÂ øîàðù åîë ,éòøæá ìåñô àöîé
È øÆ çÂ àÇ êÂ
È òøÇ
À æìe
À íéäÄ ìà
É ìÅ êÈ ìÀ úÉåéäÀ ìÄ (æ æé ìéòì) øîàðù
ìù ùåøéôäù é"ùø éøáãî äàøð .10êé
éì 'ä äéäå' íéé÷úî êéà ïéáäì ùéå .éòøæá ìåñô àöîé àìù àåä íé÷ìàì éì 'ä äéäå
?äø÷ äæ ïëà éúîå ?åòøæá ìåñô äéäé àìù éãé ìò 'íé÷ìàì
äåö ,íãà äòèé àìù éãë ë"òå :ç"åæ 'éò 'éòå ,ãçåéîä íù úàø÷ð ä"éåä íä
çáæ åçáæú éëå .'äì äãåú çáæ åçáæú éëå .'äì ïáø÷ íëî áéø÷é éë íãà ,øîàå úåðáø÷á
ø"à .è"î .íé÷ìàì øîàð àìå .'äì ìëä .'äì äçðî ïáø÷ áéø÷ú éë ùôðå .'äì íéîìù
íéðééãä ,íé÷ìà åàø÷ð íãà éðá ,íé÷ìà åàø÷ð íéëàìîäù ,óúåùî àåä äæ íù ,åäáà
.åãáì ãçåéîä íùä øéëæäì êéøö êëì ,çáåæ íäî éîì íéòãåé åðà ïéàå ,íé÷ìà åàø÷ð

 לפי שנאמר דבר אל בני. שמע ישראל למה נאמר:( עי' ילקוט שמעוני תורה )רמז תתלג10
 זכה יעקב אבינו שיאמר דבור, אלא בני ישראל, דבר אל בני אברהם ויצחק לא נאמר,ישראל
, אוי לי שמא תצא ממני פסולת כדרך שיצא מאבותי, לפי שהיה יעקב מפחד כל ימיו ואמר,לבניו
 ישמעאל עבד אלילים שנאמר ותרא שרה את בן, יצחק יצא ממנו עשו,אברהם יצא ממנו ישמעאל
 יצחק יצא ממנו עשו אבל אני לא, אבינו אברהם יצא ממנו ישמעאל, אמר יעקב.הגר המצרית
 וכי עלתה על לב היה יעקב אבינו אומר, וידר יעקב נדר לאמר, וכן הוא אומר.תצא ממני פסולת
 תלמוד לומר שבתי בשלום אלא בית אבי, כביכול אם לאו אין לו לאלהים,והיה ה' לי לאלהים
 שיחול שמו עלי שלא תצא ממני פסולת מתחלה ועד, ומה תלמוד לומר לי לאלהים,מכל מקום
.סוף
18

חומש אור מאיר
ïéàå ,ãáì ìàøùéì ãçåéî àåäù ,ãçåéî åîù àø÷ð äîì :à"ò çî øåà éøòù 'éòå
ùãå÷ä úåîù øàùá íé÷áã úåîåàä øàù ìù íéøùä ìáà ,åá ÷ìç úåîåàä øàùì
ãåçéé ãåñ :à"ò àö 'éòå .êøáúé ä"åäé íùì ùåáìî ïåéîãëå íéôðë ïåéîãë ïäù ,íééåðéëáå
ìòá àåä ä"á÷äù ïéðòä ìò äøåî íé÷ìà íùù ('ä ïîéñ) øåèá 'éò .úçàë úåøéôñ 'é ìë
ïàëî ïë ìòå .íìåë úåçëä ìòá 'úé àåä ìáà ,úåçë äáøä øùôàî äæ íù .íìåë úåçëä
úåçë úçé÷ìì øå÷îä çðåî äæ íùá .íéøçà íéäìà íéàø÷ðù ,íìåòáù æ"òä ìëì øå÷îä
,ììçúäì ìåëéù 'úé åéúåîùá ãéçéä íùä àåä íé÷ìà íùä .úéîöò úåàéöîì íúëéôäå
äñéôú ,åðìù äñéôúäî êôéää úà äìâî ä"éåä íù ,êãéàî .äøæ äãåáò úåéäì êåôäìå
äéä 'äù äæ ìò äøåî ä"éåä íùù øåèá áåúëù åîëå .ãçà ìëäùå ,éåðéù éà ,éåáéø éà ìù
.ãçåéîä íù ùåøéôá ÷îåò ãåò àåäå ,ãçà ìëäå ,ãåøéô åà ÷åìéç ïéàù ,äéäéå äåä
àá ä"éåä íù .ãåçì äôå÷ú ìë íéãéîòîå ,ãéúòå äåä øáò ùéù àéä éåáéøä úìçúä
éì 'ä äéäå ,á÷òé éøáã øåàéá .éåáéø ìù úåàéöî ïéàå úçà úåàéöî ìëäù úåøåäì
àì çøëäá àìéîî ïë íàå ,ãçàäî äùéøô ìù úåøùôà íåù äéäú àìù ,àåä ,íé÷ìàì
.11éòøæá ìåñô äéäé
,àìî íéîòôìå øñç àåä íéîòôì íéäìà íùù éôì :(á"ò àî) äøåà éøòù 'éò
úøåö ìë äøîâð àìå åàåìîá íìåòä äéä àìù ãåòá íìåòä úàéøáá åøéëæäì êøöåä
åøîâð àìù ãåòá íéäìà ,íéäìà ä"åäé íù øëæð íìåòä úàéøá äøîâðùë ìáà ,åéúåéøá
íà éë íìùå àìî åððéà íéäìà àø÷ðä íùäù éôì ,úåøåöä ìë øîâá ä"åäé ,úåøåöä ìë
íéäìà ãåñ àåä ,(àé ã úåîù) ä"åäé éëðà àìä íìà íåùé éî åà ãåñäå .ä"åäé íùá
,íéäìà ãåñá ,íìà øàùð ,ä"é íäù ä"åäé íù ìù úåéúåà éúù íéäìà íùî øéñúùë
íìåë íéøåöéä ìëå íéøáãä ìë åììëúùðùëå ,íéäìà íùá íìåòä àøáð êëéôìå .ä"é íìà
øéëæä (â 'éñ â"éô ø"á) ì"æ åøîàù åäæå ,íéäìà ä"åäé øéëæäì êøöåä ,åàåìîá íìåòä äéäå
íéäìà ä"åäé øéëæäì ìéçúä úéùàøá äùòî åøîâðùë êëéôìå ,àìî íìåò ìò àìî íù
.íìåò ìù åàåìî ìò

 אמר יעקב המלאך הגואל אותי מכל רע מאי מכל רע דלא אזדמנת:( עי' זהר ח"א )רכט ע"א11
לי אתתא דאיהי מגו סטרא אחרא ולא אערע פסול בזרעי )ס"א בערסי( דכלהו צדיקי ושלימי
בשלימו בגין דאתפרק מכל רע ויעקב לא אתדבק בההוא סטרא אחרא כלל ועל דא המלאך הגואל
אותי מכל רע יברך את הנערים
 שלא הזדמנה לי אשה," מה זה "מכל רע." "המלאך הגואל אותי מכל רע, אמר יעקב:תרגום
 משום, שכולם צדיקים ושלמים בשלמות,( ולא קרה פסול בזרעי )במטתי,שהיא מתוך הצד האחר
 ועל זה "המלאך הגואל אותי מכל רע יברך. ויעקב לא נדבק באותו צד האחר כלל.שנפדה מכל רע
."את הנערים
 והכי אמר יעקב לבנוי שמא חס ושלום אירע פסול )בזרעי או( בערסי כדין:ועי' ח"ב קלד ע"א
אינון אמרו כמה דלית בלבך אלא אחד כך וכו' לית לן דביקו בסטרא אחרא כלל דהא פרישא הוה
מערסך ואנן ביחודא לגבי מלכא עלאה ולית לן דביקו כלל בסטרא אחרא דהא בפרישו מסטרא
אחרא )נ"א הוינן ברעו( הוה רעותא ומחשבתא דילן
כיון דידע דסטרא אחרא לא אתדבק תמן כלל כדין עאלת אתתא לגבי בעלה בלחישו ברזא
דיחודא דשית סטרין פתח ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד דהא איהי ברזא דאחד
בעולימתהא בלא ערבוביא כלל ולא שותפו דסטרא אחרא
 וכך אמר יעקב לבניו שמא חס ושלום ארע פסול )בזרעי או( במטתי אז הם אמרו כמו:תרגום
שאין בלבך אלא אחד כך וכו' אין לנו דבקות בצד האחר כלל שהרי פרוש היה ממטתך ואנו ביחוד
למלך העליון ואין לנו כלל דבקות בצד האחר שהרי בפרדה מהצד האחר )היינו ברצון( היה הרצון
.והמחשבה שלנו
כיון שידע שהצד האחר לא נדבק שם כלל אז נכנסה האשה לבעלה בלחש בסוד היחוד של
ששה צדדים פתח ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שהרי היא בסוד של אחד בעלמותיה
.בלי ערבוב כלל ולא שתפות של הצד האחר
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,ìåñô .åòøæá ìåñô ïéà àìéîî ,éøîâì ãçàå ,øáåçîå ,íìù åðéáà á÷òé íà
ìëä øùàë ïëì .éîöòå ãøôð ÷ìçë úåéäì êôåä äæä øáãäå ,óñåð øáã ïàë ùéù åùåøéô
.ìåñô àäéù ïëúé àì ä"éåä íùì ÷åáã
,åúà êøáéå íøà ïãôî åàáá ãåò á÷òé ìà íé÷ìà àøéå (åè-è äì úéùàøá) áåúë
úà àø÷éå ,êîù äéäé ìàøùé íà éë á÷òé ãåò êîù àø÷é àì á÷òé êîù ,íé÷ìà åì øîàéå
íéëìîå êîî äéäé íéåâ ìä÷å éåâ äáøå äøô é"ãù ì"à éðà íé÷ìà åì øîàéå ,ìàøùé åîù
úà ïúà êéøçà êòøæìå äððúà êì ÷çöéìå íäøáàì éúúð øùà õøàä úàå ,åàöé êéöìçî
åúà øáã øùà íå÷îá äáöî á÷òé áöéå ,åúà øáã øùà íå÷îá íé÷ìà åéìòî ìòéå ,õøàä
íù åúà øáã øùà íå÷îä íù úà á÷òé àø÷éå ,ïîù äéìò ÷öéå êñð äéìò êñéå ïáà úáöî
.ì"à úéá íé÷ìà
êñéå :àøæò ïáàá áåúëå ,éàðúä íåé÷ óåñ íä åìà íé÷åñôù øàåáî íéðåùàøá
éåàø øåãá äéäù éîì íùä ãåáëì åðåäî øùòî ïúðå åøãð íìù ì-à úéááå ,êñð äéìò
äî ìò øîàð (à"ò ãî óã) ïéøãäðñ àøîâá .êì åðøùòà øùò íéé÷úð ïàëù ,åúç÷ì
.àåä ìàøùé ,àèçù éô ìò óà àãáæ øá àáà éáø øîà "ìàøùé àèç" ïëò ìöà áåúëù
,ìàøùé íùá ìåìë ,ìàøùé ììëá àåä éøä àèåç àåäù ô"òà ãéçéù äæä ïéðòäù òîùî
éåìéîù ïë íà àöîð .ìàøùé úà çöðì úåøùôà íåù øöáéú àì ,äæ íù ìù åçëîå
.12ìàøùé åîù àø÷ðù äæá äéä óåñä ãòå äìéçúî åéìò åîù ìåçéù äù÷áä
.íúéìë àì á÷òé éðá íúàå éúéðù àì 'ä éðà éë (å â éëàìî) áåúëä øîåà äæ ìòå
åéìòù á÷òé ìò ïåçöðä çëî .ìàøùé ììëá éåðéù íåù ïéà êë ä"éåä íùá éåðéù ïéàù åîë
íò úéøù éë ìàøùé íà éë êîù ãåò øîàé á÷òé àì øîàéå :(èë áì úéùàøá) øîàð
ìàøùé àèçù ô"òà ìàøùé ìù çëä úà ìàøùé ììë ìë åìá÷ ,ìëåúå íéùðà íòå íé÷ìà
.àåä
øäÇ ìàÆ ìàÅ øÈ NÄ
À é ìkÈ úàÆ éìÇ àÅ õáÉ ÷À çìÇ LÀ äzÈ òÀ
Ç å (èì-èé çé ÷øô) 'à íéëìîá áåúë
ïçÇ ìÀ L
Ë éìÅ ëÀ àÉ úÉåàîÅ òaÇ øÀ àÇ äøÈ LÅ àÂ äÈ éàé
Å áÄ ðe
À íéMÄ îÄ çÇ
Â å úÉåàîÅ òaÇ øÀ àÇ ìòÇ aÇ äÇ éàé
Å áÄ ðÀ úàÀ
Æ å ìîÆ øÀ kÇ äÇ
ìàÆ eäÈiìÄ àÅ LÇbiÄ åÇ ìîÆ øÀ kÇ äÇ øäÇ ìàÆ íéàé
Ä áÄ pÀ äÇ úàÆ õaÉ ÷Ä
À iåÇ ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðaÀ ìëÈ aÀ áàÈ çÀ àÇ çìÇ LÄ
À iåÇ ìáÈ
Æ æéàÄ
íàÀ
Ä å åéøÈ çÂ àÇ eëìÀ íéäÄ ìÉ à
Á äÈ 'ä íàÄ íétÄ òÄ qÀ äÇ ézÅ LÀ ìòÇ íéçÄ ñÀ tÉ ízÆ àÇ éúÇ îÈ ãòÇ øîà
Æ ÉiÇå íòÈ äÈ ìkÈ
écÄ áÇ ìÀ ’äìÇ àéáÈ
Ä ð ézÄ øÀ úÉ
Ç åð éðÄ àÂ íòÈ äÈ ìàÆ eäÈiìÄ àÅ øîà
Æ ÉiÇå øáÈ cÈ åÉ úàÉ íòÈ äÈ eðòÈ àìÀ
É å åéøÈ çÂ àÇ eëìÀ ìòÇ aÇ äÇ
ãçÈ àÆ äÈ øtÈ äÇ íäÆ ìÈ eøçÂ áÄ
À éåÀ íéøÄ tÈ íÄéðÇ LÀ eðìÈ eðzÄ
À éåÀ LéàÄ íéMÄ îÄ çÇ
Â å úÉåàîÅ òaÇ øÀ àÇ ìòÇ aÇ äÇ éàé
Å áÄ ðe
À
íéöÄ òÅ äÈ ìòÇ ézÄ úÈ
Ç ðåÀ ãçÈ àÆ äÈ øtÈ äÇ úàÆ äNÁ
Æ òàÆ éðÄ àÇ
Â å eîéNÈ
Ä é àìÉ LàÀ
Å å íéöÄ òÅ äÈ ìòÇ eîéNÈ
Ä éåÀ eäçË zÇ
À ðéÄå
LàÅ áÈ äÆðòÂ éÇ øLÆ àÂ íéäÄ ìÉ à
Á äÈ äÈéäÀ
È å 'ä íLÅ áÀ àøÈ ÷À àÆ éðÄ àÇ
Â å íëé
Æ äÅ ìÉ à
Á íLÅ aÀ íúà
Æ øÈ ÷e
À íéNÄ àÈ àìÉ LàÀ
Åå
øtÈ äÇ íëÆ ìÈ eøçÂ aÇ ìòÇ aÇ äÇ éàé
Å áÄ ðÀ ìÄ eäÈiìÄ àÅ øîà
Æ ÉiÇå øáÈ cÈ äÇ áåÉ è eøîà
À ÉiÇå íòÈ äÈ ìkÈ ïòÇ
Ç iåÇ íéäÄ ìÉ à
Á äÈ àeä
øtÈ äÇ úàÆ eç÷À iÄ åÇ eîéNÄ úÈ àìÉ LàÀ
Å å íëé
Æ äÅ ìÉ àÁ íLÅ aÀ eàøÀ ÷À
Ä å íéaÄ øÇ äÈ ízÆ àÇ ékÄ äÈðLà
É øÄ eNÂòåÇ ãçÈ àÆ äÈ
ìÉå÷ ïéàÀ
Å å eðÅðòÂ ìòÇ aÇ äÇ øîà
É ìÅ íÄéøÃ
Ç ävÈ äÇ ãòÀ
Ç å ø÷Æ aÉ äÇ îÅ ìòÇ aÇ äÇ íLÅ áÀ eàøÀ ÷Ä
À iåÇ eNÂòiÇ åÇ íäÆ ìÈ ïúÈ
Ç ð øLÆ àÂ
ìÉå÷áÀ eàøÀ ÷Ä øîà
Æ ÉiÇå eäÈiìÄ àÅ íäÆ aÈ ìzÅ äÀ
Ç éåÇ íÄéøÃ
Ç ävÈ áÇ éäÀ
Ä éåÇ äNÈ òÈ øLÆ àÂ çÇ aÀ
Å ænÄ äÇ ìòÇ eçqÀ ôÀ
Ç éåÇ äÆðòÉ ïéàÀ
Åå
ìÉåãÈb ìÉå÷aÀ eàøÀ ÷Ä
À iåÇ õ÷Ä
È éåÀ àeä ïLÈ
Å é éìeà
Ç åÉ ì êÀ øÆ ãÆ éëÀ
Ä å åÉ ì âéNÄ éëÀ
Ä å çé
Ç NÄ ékÄ àeä íéäÄ ìÉ à
Á ékÄ ìÉåãÈb
ãòÇ eàaÇ
À ðúÄ
À iåÇ íÄéøÃ
Ç ävÈ äÇ øáÂ
É òkÇ éäÀ
Ä éåÇ íäé
Æ ìÂ
Å ò ícÈ êÀ ôÈ LÀ ãòÇ íéçÄ îÈ øÀ áe
È ú ÉåáøÈ çÂ aÇ íèÈ tÈ LÀ îÄ kÀ eããÀ bÉ úÄ
À iåÇ
íòÈ äÈ ìëÈ eLbÀ iÄ åÇ éìÇ àÅ eLbÀ íòÈ äÈ ìëÈ ìÀ eäÈiìÄ àÅ øîà
Æ ÉiÇå áLÆ ÷È ïéàÀ
Å å äÆðòÉ ïéàÀ
Å å ìÉå÷ ïéàÀ
Å å äçÈ ðÀ nÄ äÇ úÉåìÂòìÇ
á÷Â
É òéÇ éÅðáÀ éèÅ áÀ LÄ øtÇ ñÀ îÄ kÀ íéðÄ áÈ àÂ äøÅ NÀ òÆ íézÅ LÀ eäÈiìÄ àÅ çwÄ
Ç iåÇ ñeøäÈ äÆ 'ä çaÀ
Ç æîÄ úàÆ àtÅ øÀ
Ç éåÇ åéìÈ àÅ
NòÇ
Ç iåÇ 'ä íLÅ aÀ çÇ aÀ
Å æîÄ íéðÄ áÈ àÂ äÈ úàÆ äÆðáÄ
À iåÇ êÈ îÆ LÀ äÆéäÄ
À é ìàÅ øÈ NÄ
À é øîà
É ìÅ åéìÈ àÅ 'ä øáÇ ãÀ äÈéäÈ øLÆ àÂ
 ומי שלא בא על, שכל זה דווקא במי שלא מודה בע"ז, עי' לעיל וישלח א' בשם התיקו"ז מב12
 ובהמשך הזהר שם איתא שיעקב בירך כך בגלל, ועי' זהר ח"א רכט בהערה הקודמת,בת אל נכר
.שיוסף שמר על בריתו
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íéöÄ òÅ äÈ ìòÇ íNÈ
Æ iåÇ øtÈ äÇ úàÆ çzÇ
Ç ðéÀ åÇ íéöÄ òÅ äÈ úàÆ êÀ øÂ
É òiÇ åÇ çÇ aÀ
Å ænÄ ìÇ áéáÄ ñÈ òøÆ
Ç æ íÄéúà
Ç ñÈ úéáÅ kÀ äìÈ òÈ zÀ
eLlÅ LÇ øîà
Æ iÇÉ å eðLÄ
À iåÇ eðLÀ øîà
Æ ÉiÇå íéöÄ òÅ äÈ ìòÀ
Ç å äìÈ òÉ äÈ ìòÇ e÷öÄ
À éåÀ íÄéîÇ íécÄ ëÇ äòÈ aÈ øÀ àÇ eàìÀ îÄ øîà
Æ ÉiÇå
LÇbiÄ åÇ äçÈ ðÀ nÄ äÇ úÉåìÂòaÇ éäÀ
Ä éåÇ íÄéîÈ àlÅ îÄ äìÈ òÈ zÀ äÇ úàÆ íÇâåÀ çÇ aÀ
Å ænÄ ìÇ áéáÄ ñÈ íÄénÇ äÇ eëìÅ
À iåÇ eLlÅ LÀ
Ç éåÇ
ìàÅ øÈ NÄ
À éaÀ íéäÄ ìÉ à
Á äzÈ àÇ ékÄ òãÈ
Ç eéÄ íÉåiäÇ ìàÅ øÈ NÄ
À éåÀ ÷çÈ öÄ
À é íäÈ øÈ áÀ àÇ éäÅ ìÉ àÁ 'ä øîà
Ç ÉiÇå àéáÈ
Ä päÇ eäÈiìÄ àÅ
äÆfäÇ íòÈ äÈ eòãÅ
À éåÀ éðÅ
Ä ðòÂ 'ä éðÅ
Ä ðòÂ älÆ àÅ äÈ íéøÄ áÈ cÀ äÇ ìkÈ úàÅ éúé
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 מדרש חסרות ויתרות פרשת תולדות, עי' בתי מדרשות חלק ב13
כל יעקב שבמקרא חסר וי"ו חוץ מחמשה שהן מלאים ארבעה כנגד ארבע מלכויות ואחד
:(לכשיכלו ותבא הנחמה מלא בנין אב שבכולם הנני שב שבות אהלי יעקוב )ירמיה ל יח
דבר אחר כל יעקב חסר במ"ה ]בר מן ה'[ וכל אליהו כתיב בוא"ו במ"ה ]בר מן ה'[ למה ללמדך
 עי' בתי:שאליהו בא וגואל זרע יעקב שנאמר )מלאכי ג כג( הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא
 מדרש חסרות ויתרות מלכים ב,מדרשות חלק ב
קעה )א ג( כל אליהו כתיב בוא"ו בר מן ה' וכל יעקב חסר בר מן ה' למה ללמדך שאליהו בא
:וגואל זרע יעקב ]שנאמר[ )מלאכי ג כג( הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא
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 מה קהל עמים מקריבין בשעת איסור במות אף בניך. עתידין בניך לעשות גוי כקהל עמים,אמרו
 )מלכים א יח( ויקח אליהו שתים עשרה, ר' חנינא מייתי לה מהכא,מקריבים בשעת איסור במות
 שמשעה שנתן לו השם הזה נאמר לו,אבנים וגו' אשר היה דבר ה' אליו לאמר ישראל יהיה שמך
 )שופטים יח( ויקרא שם העיר דן כשם דן, ר' שמלאי מייתי לה מהכא.גוי וקהל גוים יהיה ממך
' שמשעה שנאמר לו השם הזה נאמר לו גוי וקהל גוים יהיה ממך ר,אביהם אשר יולד לישראל
יוחנן מייתי לה מהכא )דברים לג( עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק משיעשו בניך כעמים להרו
 צדקה אני עושה עמהם, אין כתיב כאן אלא זבחי צדק. שם יזבחו זבחי איסור במות,של זבולן
.ומקבל את קרבנם
.' ענין תרפים עי' ע"ח שער לח פרק ג' וד15
22

חומש אור מאיר
äîë àãé éôøà àúòù éàäå àúòù éàä éùèáã ïéâá íéôøú éø÷à éàîàå ïòéãé éúòùá
éúòùå éòâø òãéã àåää äéì ãéáò ãë àðîåà êãé óøä äúò áø (æè ãë á"ù) øîà úàã
äðéî ïåôøéã êéøèöàã àúãéáò çëùú àìå ãéáò àúùäå éôøà àúùä øîàå äéìò íéà÷
:ùð øáã äéùôðì àùàáàì ïéùéá ïéèéò áéäéå øéãú ìéìî åäéàå éàä àìà
äãåáò àìà ,íéôøú äæ äî ,éñåé éáø øîà .'åâå "åðàö úà ææâì êìä ïáìå" :íåâøú
äãåáò åéäù åðì ïéðîå .óøåúä íå÷îá åðéðùù åîë ,äéä éàðâì ,íéôøú íéàø÷ð äîìå .äøæ
äéä ïáìå .'åâå "êéäìà úà àöîú øùà íò" áåúëå ,"éäìà úà úáðâ äîì" áåúëù ,äøæ
éáø øîà .úòãì äöåøù äî ìë úà òãåé äéä äæáå ,íìåòä ìù íéôùëîä ìë ìù óùëîä
,úåòåãé úåòùá àìà åùòð àì ,äãåäé éáø øîà .ùçðá ,øîåà éñåé éáø .äùòð íñ÷á ,àééç
øîàðù åîë ,ãéä äôøî åæä äòùäå ,åæä äòùä úà íéëîù íåùî ,íéôøú íéàø÷ð äîìå
úòë ,øîåàå åéìò ãîåò úåòùå íéòâø òãåéù ,åúåà äùåò ïîåàäùë ."êãé óøä äúò áø"
ïúåðå ãéîú øáãî àåäå ,äæ àìà åðîî åôøéù êéøöù äùòî àöîú àìå ,äùò úòëå äôøä
.íãàä ùôðì òøäì úåòø úåöò
äéáà ùéøôäì àìà äðååëúð àì ,íéôøúä úà ìçø áåðâúå (èé) :ï"áîø 'éòå
éäìà úà úáðâ äîì øîà øùàë äøæ äãåáòì ïáìì åéä éë øùôàå é"ùø ïåùì äøæ äãåáòî
ïééò) ãåã åðéðåãà úéáá äøæ äãåáò àöîú êéà éë íéãáòð íéôøúä ìë åéä àì ìáà
(âé èé à ìàåîù
äìîäå úåãéúò úòãì íäá åîñ÷éå úåòùä ìá÷ì íéìë íäù íéøîåàù äî áåø÷äå
íéôøú íúåà åàø÷é (æé ä úåîù) íéôøð íúà íéôøð (á æé á íù) íéãé äôø ïåùìî úøæâð
åøîàù åîë úå÷åçø íéúòì áæëúå áøá àáú äôø äàåáð åîë íøåáã éë íîùá æåîøì
åìàùé àì íéäìàì íäì äðîà éðè÷ íúåà åùòé äðäå ïåà åøáã íéôøúä éë (á é äéøëæ)
áåúëå íéôøúä íäì åãéâé øùà íéîñ÷á íäéùòî ìë ÷ø åéìà åììôúé àìå ãáëðä íùá
àð ìàù (ä çé) áåúë íùå íéôøúå ãåôà ùòéå íéäìà úéá åì äëéî ùéàäå (ä æé íéèôåù)
éë ãåôàá ìàøùéá ïéðòä äéä ïëå íéìàåù åéä íéôøúá éë åðéëøã çéìöúä äòãðå íéäìàá
íéòåúå åéøáãá íéðéîàîå åá íéìàåù åéäå åúåîãë åùò ùã÷ä ãåôàá åìâøåä øùà éøçà
åúåà âöéå ãåôàì ïåòãâ åúåà ùòéå íòè äæå íäá íà éë 'ä úà åùøãé àì íéìçá íâ åéøçà
åøñ éë (æë ç íéèôåù) ù÷åîì åúéáìå ïåòãâì éäéå íù åéøçà ìàøùé ìë åðæéå äøôòá åøéòá
'ä éøçàî
íéîñå÷ õøà åöøàå éúùçð (æë ì ìéòì) øîà øùàë ùçðîå íñå÷ äéä ïáì äðäå
äéä íñå÷ä øåòá ïá íòìáå íéúùìôë íéððåòå íã÷î åàìî éë (å á äéòùé) áéúëãë íìåòî
.éäìà úà úáðâ äîì íòè äæå åøéòî
úåãéúò úòãì úøùôàîä íìåòá úåàéöî ïéàù òåãé äæå ,úåãéúò íéìâî íéôøúä
úåøùôàä .ìëä ìòå úåãéúòä ìò úéáä ìòá àåäù éîî äàåáð úìá÷ éãé ìòî õåç
úòãì ,äåää êåúá ïåîèù äîá äðáä êåúî ÷ø àéä úåãéúò úòãì úøçàä úéãéçéä
ïëå .ãéúòá õòä äàøé êéà äúòî äàåø àåä éøä ïéòøâ äàåøù äçîåî åîë ,äååää úå÷îò
úåéçì íéöåø íä .äî úàø÷ì ,íéëìåä íä ïàì úòãì íéöåø íä ,íéôøúá äðáää àåä
éãë àåôéà úéùòð íéôøúä úééùò .ãéçôî øáã àåä íìòð ãéúò .éåùò øáëù íìåòá
àéä åæ äòéãé øãâ ,êùîäá äéäé äî úòãì åéùëò ìëåðù éãë ,éøîâì øåøá äéäé äååääù
úðúéðä äòéãé éäåæ ,êùîä ÷ø àåäù øáã ìë úòéãé .åéùëò äøå÷ù äî êùîä úòéãé ÷ø
,íéëùîää ìë òãåé àåä úåìçúää úëøòîá åîöò úà íù íãàùë ïëì ,úåì÷á äâùäì
áåøá úåãéúò íéìâî íéôøúäù áúåë ï"áîøä .äéôøä íò äééùò ìù âùåîä øåàéá åäæå
íåù ìàøùé ììëì ïéà .äååä ìù êùîä åðéà ãéúòä íéîòôìù ,åéøáã ùåøéô ,íéø÷îä

23

חומש אור מאיר
,úîà ìù ãéúòì íéëçî åðçðàù íåùî ,äååää êåúî êùîðä ãéúòä úà úåéçì äáéñ
ïéá ìãáää .íéîùä ïî äùãç äãøåä êåúî àìà òáèá åéìà êéìåî àì äååää ìëù ãéúò
éðîæä íìåòä ,ãçà íìåòá íééçù äìà ïéá àéä äùãç äìçúäì àìéîî àáù êùîä
êìäî ìëù òåãé .éúéîàä ãéúòä úàø÷ì ,íéúîä úééçú úàø÷ì íééçù äìàì ,ãáìá
,äæ êìäî ìëì øúåñä ãòö àéä íéúîä úééçúå ,íééçä úúéî úàø÷ì ìéáåî äæä íìåò
úà íéìâî àìù ÷ø àì íéôøúä .ùãç úåàéöîì äðúùéå ïååéëä êôäúé íéúîä úééçúá
úà ø÷òì äúéä äúøèî íéôøúä úà äáðåâá ìçø .äæë øáã ïéàù íéøîåà íä àìà ,äæ
êåúá àöîðù äî ãéúòä ìë úà úòãì àåä íéôøúä ìù æ"òä ïëåú .äéáàî äæä æ"òä
.íéôøúä
íçìî éìáà ïá øîåì äúöøå éðåà ïá åúàø÷ åîà éë éðéòá ïåëðäå :çé äì ï"áîø 'éò
úéùàø ïåùìî éçë éðåà ïî äùò åéáàå (ãé åë íéøáã) éðåàá éúìëà àì (ã è òùåä) íéðåà
éë ÷æåçä ïá åà çëä ïá ïéîéðá åúåà àø÷ ïëìå (èë î äéòùé) íéðåà ïéàìå (â èî ïìäì) éðåà
ìëì àöîú êðéîé åðéîéì íëç áì (á é úìä÷) áåúëù ïéðòë äçìöääå äøåáâä åá ïéîéä
åúàø÷ù íùá åúåà àøå÷ úåéäì äöø (æè çé÷ íù) äîîåø 'ä ïéîé (è àë íéìäú) êéàðåù
.äøåáâìå äáåèì åúåà íâøú äðäå åàø÷é íúåîà íúåà åàø÷ù íùá åéðá ìë ïë éë åîà
àìå ùã÷ä ïåùìá ïéîéðá åì àø÷ åéáàå éøòö ïá éðåà ïá (è áô) äáø úéùàøáá éúéàøå
éúøîàù äîì åæîø ìáà àåä ùã÷ ïåùì åéðá ìë íù ïëå ùã÷ä ïåùì ìëä éë åäî éúòãé
ìàîù ãéäå çëä úà ìîñîä ãéä àåä ïéîé ãéä íå÷î ìëá .ì"ëò ,äáåèì ïåùìä íâøúù
.(ääë ãé äëãé à"ò æì úåçðî 'éò) äéôøää ìù ãéä àåä
àìä éë ,íåìùì äëæ ïéîéðá :(ãö âö úåéúåà ñ"ùä íåéñì ùåøã) ÷çöé çéù 'éòå
,åðéúåìâ êøåàá íäì òéâîä òøä ìëå ìàøùé ìù íáöî úãéøéå úåìôù íøåâä ùøåù ùàø
øáëå åéçà ìò óñåé àéöåäù äáéã úàöåä ìò íâå ,íéçà úéøá åøôäù ìò äæì ùøåù äéä
àìù ïéîéðá ë"àùî ,åðéùôð úøöå åðéúåìâ íøâ æ"ë êàéä ,àìôðå êåøà ïéðò äæá éúáúë
ãåçéå íåìù ìò åîåé÷ ø÷éòù ,å÷ìçá äðáð ÷"îäá úåéäì äëæ ïëìå ,óñåé ìù åúøéëîá äéä
:"õøàá ãçà éåâ ìàøùé êîòë éî éë" ù"îë ,ùåã÷ íò
àøáðù ùã÷î ìåãâ" úåëøáã ÷"ôá ì"æç ù"îë ,õøàå íéîù ãåçé é"ò ÷"îäá ïëå
æ"éò êàéä ,à"îá úåëéøàá äæá éúáúë øáëå ,"êéãé åððåë 'ä ùã÷î øîàðù ,íéãé éúùá
,øåîâä úåãçàäå ãåçéä éåìéâ íå÷îá åúðéëù úàøùä ø÷éòù ,ìàøùéá äðéëù äúøù
ïëìå ,åðáøåç úåëéøà íøåâä àåäå ,ùã÷îä úéá áøçð íðéç úàðùå ø"äì ïååò é"ò ïëìå
'á øáçîä àåäù ,"ïëù åéôéúë ïéáå íåéä ìë åéìò óôåç ,'åëå ïåëùé 'ä ãéãé" ïéîéðá àø÷ð
ø÷éò ïëìå ,ã"é ô"á ,ãéãé àø÷ðå ,íéãé 'áá íäù ,õøàå íéîù íäù ,ãçéá íéôúëä
åãåçé ìò äøåî 'éù ,åîùá ãåé óñåúð úåøåäì ïëìå ,ïéîéðá ìù å÷ìçá åúðéëù úàøùä
åãåçé äéäéù íéùéîç øôñîì íéîéìùîä íä åìà úåéúåà 'áå ,ì"ùîë åîìåòá êøáúé
,íéøéôñë íéøéäæîå íéøéàî íéùåã÷ä ì"æç éøáã äúòîå ,äèîì õøàá íâ äìâúî êøáúé
:íäéøáã úöéìî íòðéå
ì"æç åðì åìéâ äðäå .íúåà òåðîì äúöø ìçøù íéôøúä çëî äàá ïéîéðá úãéì
.ïðåáúäì àìôð øáã
êëéôì ïéîéðá ìò åòø÷ íéèáùä ÷çöé éáø øîà :(é ÷øô õ÷î) àîåçðú ùøãî 'éò
ìò ùéà ñîòéå 'åâå òãé éëãøîå (ã øúñà) øîàðù ìàøùé ìò òø÷ù éëãøî åðîî àöé
ïéøîåàå åéôúë ìò ïéîéðáì ïéèáçîå ïéãîåò åéäå åøáçì òééñì ïäî ãçà êøöåä àì åøåîç
ïúåà ìéáùáå åðéáà úà êîà äùééá êë úà êîà ïá åðúùééá àúáðâã àøá àáðâ åì

24

חומש אור מאיר
ìë åéìò óôåç (âì íéøáã) øîàðù åéôúë ïéá äðéëù äøùúù äëæ åéôúëá åäåëäù úåëîä
.ïëù åéôúë ïéáå íåéä
íéøöîá èéìù åúåàî òåðîì äöø ïéîéðáù åðéáä íéèáùä ,àåä êë íéøáãä ÷îåò
åëä íäå ,ìçø ìù äùòî åúåà úà íöòá äùò ïéîéðáù åðéáä íâ íäå ,äæä ñåëá ùçðìî
,äëåî åúåàá åðùéù ïåøñç ìò éåìéâ àéä äëî ìë .íìåòá úåàéöî åæë ïéà :åì åøîàå åúåà
íéèáùä ìù äëîä .åðåøñç íéìâîù åà ,øñç íå÷îä úà íéùåò ,íéåñî íå÷îá íéëîùë
äéäé àìù øùôà éà ,ïéîé ãöì êééù àåä íà åìéôàù åì ãéâäì äúéä åéôúë ïéá ïéîéðáá
.íìåòá ìàîù ãö
ãåòá åðà íéàöåîå ,ïåà åøáã íéôøúä éë (á é äéøëæ) ÷åñôä úà ÷éúòî ï"áîøä
éë (âë åè 'à ìàåîù) ë"ùîë ,íéôøú ãé ìò ïåà ìù âùåîä úà áåúëù úåîå÷î äîë
.ïåàì íéôøú ïéá ãçåéî øù÷ ùéù íéàåø ,øöôä íéôøúå ïåàå éøî íñ÷ úàèç
àìå á÷òéá ïåà èéáä àì (àë âë øáãîá) áåúë .ïåà ìù ùåøéôä åäî ïéáäì íéã÷ð
äæî øúåé ïåà ìù ïéðòä äî øáñåî àìå ,åá êìî úòåøúå åîò åé÷ìà 'ä ìàøùéá ìîò äàø
ìòåôì äàéöéä àåä ïåàù àåä øàáúîäå ,ïéðòä øàéá 16íééçä øåàá íðîà ,ø÷ù àåäù
äìåëé ãéîú àéäå ,ìàøùé ììëá éøîâì úñôúð àì òøä úìåòô .òø ïôåàá çëáä ìù
ãøôð àåä éøä ,ø÷ù úåàéöî øöéù éî ïëì ,øöé àåäù úåàéöîá éç íãà ìë .úå÷ðúäì
éë 'ä êéáéà äðä éë (é áö íéìéäú) áåúëù äî äæå .íéé÷ àì øáã úåéäì êôåäå ,úåàéöîäî
íîöò úà åàéöåäù ììâá åãøôúð íäù à"æ ,ïåà éìòô ìë åãøôúé åãáàé êéáéà äðä
ùøåùäù ììâá ,äàøðä éôëå ,úåàéöî ø÷ùì úúì ,àåä 'ïåà' âùåîä øåàéá .úåàéöîäî
úåùòì äçøèä .ø÷ùá ìòåôì àöéù çë àåä ïåà ïëì ,çë àåäù ,ïåà àéä úàæä äìéîä ìù
.ïåà àéä úéìëúäå ,ìîò úàø÷ð úàæ
ùøåù åúåàî äæ íâ .øòö ìù ïéðò àéäù éðåà äìîì ùøåùä íâ àåä ïåà ùøåùä
ïáåî äæ éôì .øãòä íò êìäîì äñéðë àéä úåìéáàå ,úåìéáàì úîãå÷ úåðéðàäù ,ì"ðä ìù
,ìáàä éîé úòáùå äúùîä éîé úòáù ïé÷úä äùî (à à úåáåúë éîìùåøé) áåúëù äî
äñéðë ìù íéîé íäù äúùî éîé úòáù ùéù åîëù ,àåä ,åìà íéîé úòáù éðù ïéá øù÷ä
.ãåøéô íò íééçì äñéðë ìù íéîé íäù úåìéáàä éîé úòáù ùé êë ,øåáéç íò êìäîì
ìëî øåèô àåä ïëì ,øáã íåù úåùòì ìâåñî àì ïðåàäù ,êìäî éìá øòö àéä úåðéðàä
úà àéöåäì úåøùôà-éà àåä éðåàå ,ø÷ùá íéøáãä ìù ìòåôì äàöåää àåä ïåàë .úåöîä
øòö äììë íâå ,çë ïá úåòîùîì íâ äúéä äúðååë éðåà ïá äøîà ìçøùë .ìòåôì íéøáãä
'çë ïá' .çëä ïá àåä èáùì øàùðù íùäå ,ìòåôì äæ úà àéöåúù åæ äéäú àì àéäù ìò
òåãî .úéúéîà çë íðéà íéøçàä íéøáãä ìëå ,úîàá ùãç ãéúò ìù ìòåôì äàöåä åðééä
?ïéîéðá èáùì ãçåéîá êééù äæ ïéðò
íåùì ìéáåä àì äååääå ,ãéúò íåù éìá åðøàùð åáù íòô äéä íéîéä éøáã êùîá
,ãáàìå âåøäì ãéîùäì éîòå éðà åðøëîð éë (ã æ øúñà) øîàð åéìòù ïîæá àåäå ,ãéúò
 וז"ל לא הביט און ביעקב יתבאר על פי דבריהם ז"ל )זוה"ק ח"א קע ע”ב( שאמרו כי על ידי16
, והיא בחינת הפגם המוזכרת בדבריהם ז"ל,חטא האדם נרשם רושם כח הרע באבר שבו עשאו
 וכתיב, על דרך אומרו )משלי ל כ( לא פעלתי און,ופירוש און הוא כח הרע הנמשך מהעבירה
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ìëùä éøçà êìåä ìëä :êë úñôåú äøéôëä .äøéôëá íâ íéé÷ äæ ùøåù .åîöò íãà ïáä
ìëì òéâäì øùôà íãé ìòå ,äæä íìåòá åðì ùéù íéìëä íä åìàù íåùî ,íãà ïáä ìù
.å"ç äåì-à ïéàù äð÷ñîì òéâäì íâ øùôàå ,íìåòá ùéù äð÷ñî
ïéáð åãé ìòù åðééä ,åðéìà øáãî àåäù äî ïéáðù éãë ìëù åðì ïúð 'ä úîàá êà
ãåñ àåäå ,øúåé äåáâ ìëùì åîöò úà ìèáéù íãàä úà áééçî ìëùä .åðúéàî åðåöø äî
ïåé úàîåè .äô ìòáù äøåú ìù ïéðòä àá äøéôëä àáù øå÷î åúåàî ïëì .äô ìòáù äøåú
,íìåòä ìù êìäîä ìë úà íéðéáîù äæ éãé ìò àåäå ,äøéôë íìåòì åàéáä íäù ,äæá àéä
åðúåà àéáî ìëùäù åà ,íéëøã úùøôä äðåîè ìëùá .ä"á÷ä úà íé÷ìñî äæ éãé ìòå
àì äæ ,åðìëùá åéìà íéòéâî àìå ,åðéðéòá íéàåø àìù äî ìëù äð÷ñîìå ,äøåîâ äøéôëì
÷ø àåäå ,úòã åá ïéà ,øúåé äåáâ ìëù ìá÷ì éìáù äñéôúì òéâî äæä ìëùäù åà ,úîà
äùò äæ úîåòì äæ ìù äøåöá àøáð íìåòä .äðåëð äøåöá íéøáãä ìá÷ì éãë àöîð
úåøùôà äúéäùëå ,äøæ äãåáò ìù øöé äéä íéàéáð åéäùë ïëì ,(ãé æ úìä÷) íé÷ìàä
äøåúì íéàéáð ïéá øáòîä .äô ìòáù äøåúá øúåéá ìåãâä ÷îåòä äéä ,'úé 'äá äøéôë
äîë íëåúîå íéð÷æ íéøùòå äàî åéäù ,äìåãâä úñðë éùðà éãé ìò äùòð äô ìòáù
éùðà éøééùî äéä ÷éãöä ïåòîù .íéàéáð úö÷å íéð÷æ úö÷ íéìåìë åéä åáù øîåìë ,íéàéáð
ììñù äæ äéä àåä ïëì ,äô ìòáù äøåú ìù ìåìñîì ïåùàøäå ùàøä àåäå ,äìåãâä úñðë
ìòáù äøåú ãâð ïåéñðä úà àéáä øãðñëìàù ,øãðñëìà ìù íéùáåëä éðôì êøãä úà
äáëøîä ìéáùá êøãä úà ìåìñì êéøö àåä äùåã÷ä äáëøîì ùàø àåäù çë åúåà .äô
ïåùàøä øîàã ïàîä áâà êøã) .åéìò çöðì åëøèöéù ãâðëù ì÷ùî äéäéù ,äàîèä
æàîù ïéðòä ìåìë äéä íìåòä úà ùáë øãðñëìàù êëá (÷éãöä ïåòîù àåä úåéðùîá
.äøéôë àéä äðéðòù ,úåáøú äúåà éãé ìò èìùð íìåòä ìë êìéàå
íäî äùåòå úåðòèä úà ç÷åìù éîå ,úå÷æç úåéùå÷ íä äøéôëä ìù úåðòèä ìë
úåéùå÷äù ,äçðä úãå÷ðî àöåé êà úåéùå÷ä úà ç÷åìù éî ìáà ,äøéôë éãéì àá ,úåéàø
,ïë éðôì äéä àìù äðåîà ÷îåò éãéì àá àåä ,äîå÷îá úøàùð úîàä ìáà ,úåéùå÷
à÷ååã äðåîàä ÷îåò ìò ãåîòì ,äô ìòáù äøåú ìù ïéðòä íöò åäæ .úåéùå÷ä çëî à÷ååã
íéàéáðä ,àîâåãì .äáøãà ,ãéâäì äúéä äìåãâä úñðë éùðà ìù äîöåòä .úåéùå÷ä êåúî
,åøîà äìåãâä úñðë éùðàå ,àøåðäå øåáéâä äìéôúá øîåì àì íéåñî ïîæá åèéìçä íîöò
éãë äæ êìäîì òéâäì íéëéøö .øúåé ÷îåò úñéôúì åðúåà äàéáî àéùå÷äù åðééä .äáøãà
.'äáøãà'ä åäæ ïåéñðá äãéîòä .äøéôë ìù úåáøú àéä íåéä ìù úåáøúä ìë .ïåé úà çöðì
äðåäë éãâáá à÷ååã ÷éãöä ïåòîùì øù÷úî äæä ïéðòä êéà ïéáäì åðì øúåð ïééãò
ïá ïåòîù ïáø äðùîä ìò (á"ò è äìéâî) àøîâá áåúëå ,çð ïá úôéî òéâî ïåé .åìù
ïðçåé éáø øîà åäáà éáø øîà :úéðååé àìà åáúëéù åøéúä àì íéøôñá óà øîåà ìàéìîâ
øîà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøã àîòè éàî ïðçåé éáø øîàå ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä
øîåâ àîéàå íù éìäàá åéäé úôé ìù åéøáã íù éìäàá ïëùéå úôéì í”éäìà úôé àø÷
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àäé úôé ìù åúåéôé úôéì í”éäìà úôé áéúëã àîòè åðééä àáà øá àééç éáø øîà âåâîå
é"ùøá íù áåúëå .ïåé ìù åéôåé ììâá ïåéá äìâúð úôéù ïë íà íéàåø .ì"ëò íù éìäàá
äîëçä íéðåéì ùéù ììâá äæ ìë :áé äåöî øðá àúéà .úéðåé úôùá à÷ååãá äìâúð éôåéäù
óé÷î àéäù éôåéä ïéðò ãéîú åäæù ,íéããöä ìë úñôåúù äîëç äæå ,úåîåà øàùî øúåé
äåù àì àéä äæä íìåò ìù äðéãò éëä éåìéâä - ïéáäì .ìëä úà äìâîå ,úëøòîä ìë úà
àéä äæä íìåòá ïåéìò ìëù - äîëçä ìù éåìéâä ïëìå ,ïåéìò íìåò ìù íùåâî éëä éåìéâì
äìèð 'è íìåòì åãøé éôåé íéá÷ äøùò (á"ò èî) ïéùåãé÷ 'îâá áåúë .øúåéá äôéä éåìéâä
ïåéöî (á ð íéìéäú) áåúëä àåäå .(íù íé é÷éôà) äøåúä úå÷îò àéä ïàë éôåéä ,íéìùåøé
øáã ãåò ,äîëç ãåò ùé íàå .ïåéöá àöîð éúéîàä éôåéäù à"æ ,òéôåä í”éäìà éôé ììëî
ìù åîå÷î äæå ,úéðåöéçä úîëç àéä ,éúéîà éôåéäì åäùîì úåëééù åì ùéù íìåòá äðéãò
.åéôåé äæå ,ïåé
éøçàå ,äàøî äôéå øàú äôé (å èì úéùàøá) äéäù äæá çáåùî ÷éãöä óñåé
äéúøá äéì äøîà (à"ò æ óã úéðòú) àúéàã àä äù÷ äàøî äôé äéäù óñåé ìò áåúëù
äéä äéððç ïá òùåäé éáø-øòåëî éìëá äøàåôî äîëç éà äéððç ïá òùåäé éáøì øñé÷ã
äéä àåäù à"æ ,àðåúà éáã éáñ úà çöéðå ìàøùéî éîëç ìåãâ äéä àåäå ,ãçåéîá øòåëî
àåä êë èåùô øúåé éìëäù äîëù øñé÷ ìù úáì äìéâ òùåäé .ïåéì ãçåéîá ãâðúäù äæ
éà äðåòå ,éøéîâã éøéôù àëéà àäå úìàåù íù àøîâä .øúåé íééîéðô úåøöåà ìéëäì ìåëé
,àøîâä äáéùî ?íéôé íäù íéîëç éãéîìú ùé àìäå ,øîåìë) éøéîâ ååä éôè åðñ ååä
ì"ðäì äáåùúä .(ë ãåîò á"ç à"ç ì"øäî) (øúåé íéãîåì åéä ,íéøòåëî åéä íà êà ,úîà
,úîà ìù éôåé äæå ,íéðô ìù éôåéä àéä äàøðù éôåéä æà ,äìâúð ïåéöä éôåéù ïîæáù àéä
áåè úåçô íéãîåì íä úîàá ïëìå ,ïåé ìùå ,õåç ìù éôåé àéä éôåé ìë ,úåìâä ïîæá ìáà
.íäéìò ïåéä úòôùä ììâá
ãåáëì êéçà ïøäàì ùã÷ éãâá úéùòå (á çë úåîù) äðåäë éãâá ìöà øîàð
àéäå ,øçà éôìë í÷îåò øàôúî äæù ,íéðôä ìù éåìéâä àéä úàæä úøàôúä ,úøàôúìå
,äàø øãðñëìàù äðåäë éãâááù øáãä íòè íéàåø ïàë .íéããöä ìë úà úñôåúä
úåëìî ìëì ùøåùä àéä ïàë éôåéä úãéî ,ïàë ïåéö úãéî äìâîù íãà ìù éåìéâä à÷ååãù
àåä ïëì ,äæì øåñîå ìèá øãðñëìàù ììâáå ,íãà ïá éðôá óå÷ë äæì íéîåã íäå ,ïåé
ì"ðä ììâá .íãà ïá éîå óå÷ éî ñåôúì àéä úàæë ïîæá åðìù äãåáòä ùøåù .åì äåçúùä
'ç ùé äëåðçá ïëå ,äæä íìåò ìòîù úëøòîä ìò äøåî ãéîú äðåîùù äðåîù íä íéãâáä
.à÷ååãá íéîé
íàù ãàî ïáåî æà ,éðåöéç éôåé åîå÷îá äìâúðå ,øúñð éúéîà éôåé ìëù ì"ðë íà
àìà ,éôåéäå ,ïåéöä äìâîù é"àä àì ãåò äæ ìàøùé õøàá åðçðà íà åìéôà ,úåìâá åðçðà
.íäéáéåà õøà àéä é"à íâ ïëìå ,íãà ïá éðôá óå÷ë äæ
'ã äëåðç
åìéç 'ä êøá ,äúéä éåì ìù äëøáäù (àé âì íéøáã) äëøáä úàæå úùøôá áåúë
íéðúî õçî é"ùøá äæ ìò áåúëå ,ïåîå÷é ïî åéàðùîå åéî÷ íéðúî õçî äöøú åéãé ìòôå
íäì äéäúù åðééä .ãåîòì åìëé àìù ,ãòîä ãéîú íäéðúîå øîàðù ïéðòë íéðúî åéî÷
øøåòîù éî ìë .åéî÷ íéðúî õçî :(àé à÷ñéô äëøá) éøôñ 'éò] íå÷ì åìëé àì åðîîù ,äëî
éàðåîùç ïéãéúòù äàø à"ã .[.çø÷ äæ åéî÷ íéðúî õçî à"ã .ìôåð ãéî äðåäëä ìò åãâðë
éàðåîùç éðá á"é íéèòåî åéäù éôì íäéìò ììôúäå íéáëåë éãáåò íò íçìäì åéðáå
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úðååëî åæä äìéôúä .äöøú åéãé ìòåôå åìéç 'ä êøá øîàð êëì úåááø äîë ãâðë øæòìàå
éåàðñì éäé àìå ,äæá äðååëä ,åéàðåù áåúëù äîù ïúðåé íåâøúá áåúëå .íéðåîùç éðáì
íðîàå .äæ ÷åñôì â"äë ïðçåé ìù úåëééùä ïéáäì êéøöå .íå÷éîì ìâø àáø àðäë ïðçåéã
,ñðä äùòð åäéúîî ìù åãé ìòå ,åäéúúî ìù åéáàå ,÷éãöä ïåòîù ìù ïáä äéä â"äë ïðçåé
?ìåãâ ïäë ïðçåéì úàæä äëøáä ìù úåëééùä äî êà
,åéðáå éàðåîùç åäéúúî éîéá íéøîåà åðçðàù äî øàáì ,íäøãåáàá áåúë
àì àðú (à"ò àé óã) äìéâîá áåúëå .ìåãâ ïäë ïðçåéì ãçåéî àåä éàðåîùç íùäù
éîéá íéúìòâ àìå äéøæòå ìàùéî äéððç ìàéðã íäì éúãîòäù íéãùë éîéá íéúñàî
â"ë ïðçåéù åðééä ,ìåãâ ïäë äéúúîå åéðáå éàðåîùçå ÷éãöä ïåòîù íäì éúãîòäù íéðååé
äéä àåäù åðééä ,"íäì éúãîòä" ïåùì åéìò áåúëå ,äçôùîä úà ãñé àåä ,éàðåîùç àåä
ìâø íäì äéäé àìù ìåãâ ïäë ïðçåé ìù åéàðåùì úãçåéî äìéôú êéøö äéäå ,äìöää êåúá
.íå÷ì
,â"ëá äðù íéðåîù ùîéù àåäù ,àåä â"äë ïðçåé ìò íéòãåé åðçðàù ãéçé øáãä
åãñåð íé÷åãöä .17é÷åãö äùòð ,åéîé óåñáå ,äàø àåäù äî ìë äàøå íéðôìå éðôì ñðëðå
ïðçåé ìù åøåã ïáå ,÷éãöä ïåòîù ìù ãéîìú äéäù ,åëåñ ùéà ñåðâéèðà ìù ùøãî úéáá
êéà äåîúì ùéå ,18äô ìòáù äøåúá â"ë ïðçåéî åáúëðù íéøáã äîë ùé .ìåãâ ïäë
ïéîàú ìà (à"ò èë óã) úåëøá àøîâá áåúë ?é÷åãö äùòð óåñáì àåä íà åúåà íéøéëæî
,ïåé ìù ïåèìùá åùãçúð íé÷åãöä .ìåãâ ïäë ïðçåéî äéàø íéàéáîå êúåî íåé ãò êîöòá
äìåãâä úñðë éùðàù éô ìò óàù ,øåã åúåà ìù ïåéñðäå òøä øöéä äéä äæ ïéðò áéáñå
äéä ïåé éîéá ïåùàøä ùøãî úéáä .äøéôë ìù òøä øöéä øàùð ìáà ,æ"òì òøä øöé åìèá
ïåé úàîåè äøáâúä êë ìëå .íé÷åãöä åàöé ïàëî à÷ååã ïëìå åëåñ ùéà ñåðâéèðà ìù äæ
,äìåãâ äðåäëá äðù íéðîù ùîéùù â"ë ïðçåé úç÷ì íåöòä çëä íäì äéäù êë éãë ãò
.â"äëä úà íçëá åìéôäù ãò àîèì ÷æç êë ìë çë íäì äéä
äéä ÷éãöä ïåòîù ùîùù äðù íéòáøà ïðáø åðú (à"ò èì óã) àîåé àøîâá áåúë
íéîòô (øèôð àåäù éøçà) êìéàå ïàëî ïéîéá äìåò (íéøåôéëä íåéá 'äì øéòù ìù) ìøåâ
ïéáìî íéîòô êìéàå ïàëî ïéáìî úéøåäæ ìù ïåùì äéäå ìàîùá äìåò íéîòô ïéîéá äìåò
äùòðå ,åá ìéçúäù ô"òà úåøð øàù ìëî øúåé) ÷ìåã éáøòî øð äéäå ïéáìî åðéà íéîòô
(á"ò áë óã) úáù àøîâá áåúëå .äáë íéîòô ÷ìåã íéîòô êìéàå ïàëî (äëåðç ñðë ñð
ø÷á ãò áøòî ïøäà åúà êøòé ãòåî ìäàá úãòä úëøôì õåçî (â ãë àø÷éå) ÷åñôä ìò
íìåò éàáì àéä úåãò ,êåøòé úåãòä úëåøôì õåçî ,íëéúøãì íìåò ú÷ç ãéîú 'ä éðôì
úãîë ïîù äá ïúåðù éáøòî øð åæ áø øîà úåãò éàî ,ìàøùéá äøåù äðéëùäù
.íééñî äéä äáå ÷éìãî äéä äðîîå äéúåøáç
úëåøô äéåø÷ åéðôìù úëåøôä ïëì ,úåãò àø÷ð ïåøàäù úåéä àåä èåùôä èùôä
?íéøùå÷î íä êéà òãéì êéøöå .éáøòî øðì øù÷ úëåøôì ùéù íéàåø ïàë ìáà ,úåãòä
äàøð íééñî äéä åáå ìéçúî äéä åðîîù éáøòîä øðä éãé ìòù úàæ øàáî (&) ì"øäîä
øð '÷ð '÷åðù ãéîú øð úåìòäì ù"æå :(à"ò æë) ò"á 'éò] .19úåãòä úëåøô àéä úëåøôäù

.110  יש לשים לב שכהן רק משמש מגיל ל' ולכן אחרי פ' שנה היינו בגיל לפחות17
. משניות מעשר שני פ"ה מט"ו18
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âååéæ äéäéù àåä 'úé åðåöøù àåä ãéîú ù"îå úåìéöàì äàéøáî äìåò àéä âååéæáå òåãéë
úåãò äéä àåäå íåéä ìë ÷ìåã äéäù éáøòî øð ñ"æå ì"òì äéäéù åîë íìåòì ãéîúî ð"åã
,úåãò úåéåø÷ úåçåìäù â"òàù [.øàåáîë ð"åæ âååæì ïîéñ äéäù ìàøùéá äøåù äðéëùù
úîà ïä ,ìàøùéá äøåù ïééãò äðéëùäù ïìðîã ,úåãò ïééãò íäù äæî äéàø ïéà ìáà
øðä éãé ìò ?åéùëò ìò äéàø åðì ùé äôéàî ìáà ,äøåîâ úåãò åéä íä äðéúðä úòùá
.úåãòä úëåøôì ,úëåøôä úà äùåò éáøòîä øðä .úåçåìä ìò äìâî éáøòîä øð .éáøòî
úåãò äæå ,éáøòî øðä éãé ìò äùòð äæå ,úåãò úãâä íãöî ïéàù ,äøæò íéëéøö úåçåìä
.ìàøùéá äøåù äðéëùäù íìåò éàá ìëì
20
(ìàøùéì úàöåé) äàåáðä íùî ìëéää (èì÷ óã) úáù óåñá ì"øäîá áåúë
ùåã÷ øáã åùôð äéä æà àéáðä ùôð ìò äøåù äúéä øùàë äðéëùä éë ,äøåðîä íùù
ìëéäá áëåù ìàåîùå äáëé íøè íé÷ìà øðå (á"ò áò óã ïéùåãé÷) ì"æ åùøã êëìå .éøîâì
.'ä
úñðë éùðàì íéàéáðîå íéàéáðì íéð÷æì òùåäéì äùîî äéä äøåúä úìá÷ øãñ
ìàåîùå (ïåøçàä èôåùä) ïåøçàä ï÷æä äéä éìòù ìàåîù øôñá é"ùøá áåúëå ,äìåãâä
àéáð ìù øãâá ÷ø äæ ïéà ,íéàéáðä úìéçú äéä ìàåîùù ë"ùîå ,ïåùàøä àéáðä äéä
.äøåðîä êøã ìëéäá äúéä åúìçúäå ,äøåúä éìá÷î øåúá àéáð àìà
úåãò úãâä àéä äàåáðäå ,éðéñ øä ãîòî ìù êùîä äéäúù éãë äðúð äàåáðä
(èé ä íéøáã) óñé àìå ìåãâ ìå÷ä úà øîåì íéëéùîî íéàéáðä ,éðéñ øäá äéäù äî ìò

 והלוחות הם עדות בין," אך השתא על ידי נר מערבי נראה שהפרוכת הוא "פרוכת העדות,בישראל
: שהרי עדיין השכינה בישראל,הקב"ה ובין ישראל
:' ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יודו וכו.( )שבת קלט ע"א: ז"ל ח"א ח"א דף עב20
 דהיינו ראשיה בשוחד ישפטו וכהניה במחיר.לכך הקב"ה מביא עליהם ג' פורענות נג דג' דברים
 ואלו הם ]שלשה דברים שהם הדין והתורה והנבואה הם כנגד הר,יורו ונביאיה ]בכסף[ יקסמו
 ההיכל ]משם הנבואה ש[שם המנורה כי השכינה. היכל קודש הקדשים שם התורה בארון,הבית
(' ולכך דרשו ז"ל )קידושין ע"ב ב.כאשר היתה שורה על נפש הנביא אז הי' נפשו דבר קדוש לגמרי
ונר אלקים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל ה' )ש"א ג'( עד שלא שקעה נר של עלי הזריח נר של
: והר הבית שם סנהדרין יושבים ודנין ומשם המשפט והדין יוצא לכל העולם,שמואל
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éøáã éúúðå êåîë íäéçà áø÷î íäì íé÷à àéáð (çé çé íéøáã) ë"ùî äæå ,21æà äéäù
.22åðéáø äùî ìù äãìåú àåäù éîî êùîð øåáéãä ,åðåöà øùà ìë úà íäéìà øáãå åéôá
äøéáòîù ,23äàåáðä ìù úåãòä àéä äøåðîä ìù úåãòäù äæ éôì àöîðå
?êéùîî éðéñ øäù íéòãåé äôéàî .øúñá ïåøàá àöîðù éðéñ øä ìù ìå÷ä úà äëéùîîå
íù ìò àø÷ð äîöò äøåúä ïëå ,øåàä íù ìò àø÷ð ïåøàä .äæ úà øôñî éáøòî øðä
øàùð äæ àìà ,ïåøàä éãé ìò õåç éôìë ïåøàä ìù øåàäî äòé÷á ïéà ìáà .àúééøåà ,øåàä
.éáøòîä øðä éãé ìò ÷ø äòé÷áäå ,áìá
ïéôöé øéùòéùå íéøãé íéëçéù äöåøä (á"ò äë óã àøúá àáá) ì"æçá áåúë
äîëç ùé .äîëç ìù äøàä àéä äøåðîäù íéàåø ,íåøãá äøåðîå ïåôöá ïçìù êéðîéñå
,(à ç úìä÷) åéðô øéàú íãà úîëç áåúëä úà úîéé÷î àì åæë äîëçå ,áìá úàöîðù
.õåç éôìë äøéàîù äîëç ãåò ùé ìáà
äìú øåà äøåúå äåöî øð éë éñåé øá íçðî éáø ùøã (à"ò àë äèåñ) àøîâá àúéà
äðéâî äðéà øð äî êì øîåì øðá äåöîä úà øåàá äøåúä úàå øðá äåöîä úà áåúëä
øåà äî êì øîåì øåàá äøåúä úàå äòù éôì àìà äðéâî äðéà äåöî óà äòù éôì àìà
øð ìëù ,ìåáâ ùé øðì ìáà ,ììëá ìåáâ ïéà øåàì .ë"ò ,íìåòì äðéâî äøåú óà íìåòì ïéâî
ïëì ,òáèä úåìåáâ øáåòù øð àåäù åðéðò éáøòî øð .åìù ïîùä úà åá ÷éæçîù éìëá éåìú
äøåúì äåöî øð úåìòäì .äëåðç øð ìùå ,éáøòî øðä ìù ñðä äæå ,øåà úåéäì êôåä àåä
äðéëùù íìåò éàá ìëì äãéòî äøåúä ,åðìù äåöîä éãé ìò .úåìåáâ íåù åì ïéà æàù ,øåà
äæå ,äàåáðì äìéá÷î àéäå ,ùåðà ìù úåìåáâì øáòî àéä ä÷ìãää .ìàøùéá äøåù
.ìàøùéá äøåù äðéëùù íìåò éàá ìëì úåãòä
,íéàéáð äîë íäéðéáå íéð÷æ ë"÷ æà åéäù ,äìåãâä úñðë éùðà íò ä÷ñôð äàåáðä
ìù çëä ,íäìù çëä åîò øàùðù åðééä ,äìåãâä úñðë éùðà éøééùî äéä ÷éãöä ïåòîùå
ìù äøàää éøîâì ä÷ñôð ,÷ìúñð àåäùë ìáà .åéîéá ãéîú øðä øòá ïééãò ïëì ,äàåáð
íà ,øðä ÷ìã íéîòôìù íâäå ,úåãò ãåò ïéà æàå ,éáøòî øðä ìù äøàää äøîâðå ,äàåáð
 21עי' עבה"ק )ח"ג פרק כא( :החכמה העליונה העדן העליון המקור האמתי ,שממנו נאצלו
ונחקקו תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,אינו פוסק אבל הא נובע ובא תמיד ,ואלו היה פוסק אפילו
רגע היו חוזרים כל הנבראים להעדרם ,כי הנביעה סבת ייחוד השם הגדול בכבודו ,ובו קיום כל
הנבראים ,ועליו נאמר כי עמך מקור החיים ,והם חיים שאין להם קצבה ותכלית ,ואין עמהם שום
מות ושום הפסד ,ולפי שטבע המקור ראוי שימצא במה שיחצב ממנו ,חוייבה זאת ההוראה בתורה
הנובלת משם שלא יראה בה הפסק לעולם ,אבל יהיה מעינה נובע ,להורות על המקור אשר חוצבה
משם ,ודבר זה למדנוהו מנותן התורה יתברך ,כי הקול הגדול ההוא אשר נתנה בו לא פסק ,כי
אחר שנתן לנו והשמיענו דברות קדשו שהם כלל כל התורה ,לא פסק מלהשמיענו הפרטים על יד
נביאו נאמן ביתו ע"ה ,והיא כוונת אנקלוס ע"ה שתרגם קול גדול ולא יסף ,קול רב ולא פסק ,שאין
הפסק לקול הגדול ההוא ,כי לעולם קורא בנצחיותו ,וכל מה שהורו וחדשו ותקנו הנביאים
והחכמים בכל הדורות ,קבלוהו מן הקול ההוא שלא פסק ,שבו נכללו כל הדינין והגזרות
וההוראות ,וכל מה שעתיד להתחדש ,והם אל הקול ההוא בכל הדורות ,כדמות החצוצרות אל פי
האדם התוקע ,או כדמות השופר המשמיע ומוציא קול התוקע לחוץ ,ואין בזה שום חדוש מדעתם
ומשכלם ,כי אם מה שקבלו מן הקול ההוא בעמדם על הר סיני ,הם מוציאים אותו עתה מן הכח
אל הפועל ,והכל נכלל במה שנאמר את כל הדברים האלה דבר יי' אל כל קהלכם קול גדול ולא
יסף ,וכענין שבארנו:
ועי' ב"ע )&( :רזא דקול הוא בבינה קול גדול ולא יסף כמ"ש בזוהר בכ"מ ,ועי' זהר ח"א נ ע"ב:
קול גדול ,דכתיב )דברים ה יט( קול גדול ולא יסף ,והאי קול פנימאה איהו דלא אשתמע ולא
אתגליא.
 22עי' רמב"ם בי"ג עיקרים :והיסוד השביעי נבואת מרע"ה הוא שצריך להאמין שהיה אביהם
של כל הנביאים הראשונים שהיו מלפניו והאחרונים שהיו אחריו כולם היו למטה ממנה במעלה
והוא לבדו בחיר ה' מכל המין האנושי
 23עי’ מהר"ל שבת הנ"ל
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äæä ñðä úà ùãéç åäéúúî .úåãò åððéà äæ ,àì íéîòôì ,ïë íéîòôì àìà úåòéá÷á äæ ïéà
úà ñééô 'ä ,íéàéùðä ìù úåðáø÷ä ìë éøçàù ,(á ç øáãîá) ï"áîøä ë"ùî äæå ,íìåòá
íéé÷ ùã÷îä úéá ïéàùëù òåãé øáã äðäå ,ãòå íìåòì úîéé÷ êìù äåöîä åì øîàå ,ïøäà
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åð÷ú íäù äàøðë ?ãçà øð ÷ø ÷éìãäì ïéãä ø÷éòî åð÷ú äîì ïë íà íéðåøçà éìåãâî
.ñðä äéä åáù ,éáøòîä øð ãâðë
ìáà ,äëåðç øðä åäéúúîì äéäå ,éáøòîä øð åì äéä ,÷éãöä ïåòîù ìù åéîé ìë
ìò ãéòäì úåãò ìù áåéç ùéù ïåéëîå .äëåðç øð àìå éáøòî øð åì äéä àì ìåãâ ïäë ïðçåéì
.øåøá àì øáãä ,úåãò úãâä ïéà íàù ,ïëåñî áöî äæ úåãòä éìá ïëì ,úåãòä úëåøôä
äî äæå ,äðëñ ùé ,äìàù ùé íà ìáà ,úåãò éìá úåéäì ïåøñç ïéà ,äìàù ïéàùë ,íðîàå
,ìàøùéá äøåù äðéëùù úåãòá ÷åô÷ô øöåð ,ïåé úàîåè éãé ìò .ìåãâ ïäë ïðçåéì äø÷ù
äùîù äî ïáåî äæáå .åôåñ äéä äæ ,äéä àìù ïåéëîå ,úåãò íéëéøö åéä ïëìå ,êùåç äéäù
äðåùàøä íòôá ,ìéç úåéäì åëôäé íäù ïîæáù åðééä ,åìç 'ä êøá ,éåì èáù ìò ììôúä
äéäé àì ,ìåãâ ïäë ïðçåé ìù åéàðùîå ,åéî÷ íéðúî õçî - æà ,äîçìîì åàöéé íéðäëù
.ìàøùéá äøåù äðéëùù úåãò äéäúù ,íå÷ì ìâø íäì
äðéëùä ìò ãéòäì äàáù äàåáð ,íìåòá äùãç äàåáð äùãçúð äëåðç øðá
åùò øåãáù íéîëçä .íéîëç éãé ìò àìà íéàéáð éãé ìò àìå ,éáøòî øðä íå÷îá ìàøùéá
(à"ò áé óã) àøúá àáá àøîâá áåúë .úåøåãì äð÷ú åð÷ú íäù ,äàåáð ïéòî äéäù åäùî
ïî íéàéáðä ïî äìèéðù ô"òà 'åëå ùã÷îä úéá áøçù íåéî äôéç ïîã éîéãáà éáø øîà
äàøîä àåäù íéàéáðä úàåáð äìèðù ô"òà ï"áîøá äæ ìò áåúëå ,äìèéð àì íéîëçä
ùã÷ä çåøá úîàä íéòãåé àìà ,äìèð àì äîëçä êøãá àéäù íéîëçä úàåáð ,ïåæçäå
úñôúðù äîëçä .éáøòî øðäå ïåøàäî íäì äàáù äîëç ïî íéîëçì ùé .íáø÷áù
.øåà äìåë àéäù åðøîàù äîá äðáää äæå ,øåà äøåúä àéä äø÷éòá
åéðáå åäéúúî éãé ìò ÷ø àìäå ?'íäì éúãîòä'ì óøèöî â"äë ïðçåé êéà ò"ö ïééãòå
äèñå ìôð àåä éøäù àåä éùå÷ä ø÷éòå .øëæåî íâ â"äë ïðçåé æ"ëòå ,åãé ìò àìå ,ñðä äùòð
íéëéøö äæ úà ïéáäì ?äîé÷ íåù åìöà íéé÷úð àì àìäå ,é÷åãö äùòðå ,øùéä êøãî
ìëù ,äãåäéî èáù øåñé àì (é èî úéùàøá) ÷åñôä ìò áúåë ï"áîøä ,éùå÷ ãåò íéã÷äì
èáù øåñé àìù åðéáà á÷òé ìù éååéö ìò åøáòù ììâáå ,ïåéìò éãéñç åéä éàðåîùç éðá
óã ïéùåãé÷) ãáò àåä ,éàðåîùç úéáî àåäù øîàù éî ìëù ãò åìë íìåë ïë ìò ,äãåäéî
?àøåð êë ìë øáã åùò àì äøåàëì íä éøä ,êë ìë ìåãâ ùðåòì íòèä äî ò"öå .(á"ò ò
øåîâà æà íéøîåàù åîë) åìéçúä íäù äî øåîâé ÷ø çéùîäù áåúë éøäù äù÷ øúåéáå
- íøëù úàæ çàäå ,êë ìë äáåùç äåöî åùò íäù åðééä .(çáæîä úëåðç øåîæî øéùá
?äééìë
íîöò úà åîù éàðåîùç úéáå ,äãåäéì ÷øå êà úëééù úåëìîäù øéáñî ï"áîøä
,úáù àøîâá áåúë .úåéäì ãåò åìëé àì íäù áöîá åéä àìéîîå ,íîå÷î åðéàù íå÷îá
åëìî àì íäù ô"òà ,íéëìî åéä íä ïåçöðä ïîæáù åðééä ,éàðåîùç úéá úåëìî äøáâùë
íâå äìåãâ ìù íâ ïåùì àéä éàðåîùç íùäù àåä øáãä ùåøéô .äæ éøçà íéðù äîë ãåò
,íé÷ìàì åéãé õéøú ùåë íéøöî éðî íéðîùç åéúàé (áì çñ íéìéäú) ë"ùîë ,ãåáë ìù
àìå úåëìîì ÷ø úëééù äîçìîù ,àåä øáãä ùåøéôå .úåëìîá äâøã íò äðåäë äæù åðééä
ìù äâøã íäá íéé÷úð ïëì ,ïåé úà çöðì éãë ÷ø ïéãë åëìî éðîùçù ììâáå ,äðåäëì
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íéîã äîë äëôùù ìáá úåëìî åæ íéîåãà íéñåñ åéðôìî åàøéù äùò íé÷ìàäå äæ úîåòì
áåãì äéîã äðéðú éãîå ñøô úåëìî åæ íéøåçù íéñåñ àáäãã äùàø àåä úðà ìàøùéá
ìù íäéðô åðéáìäù ïåé úåëìî åæ íéðáì íéñåñ ïîä úøæâá ìàøùé ìù íäéðô åøçùåäù
äîë úåøæâ åøæâù úéòéáøä úåëìî åæ íéöåîàå íéãåøá íéñåñ ïéôåãâå ïéôåøçá ìàøùé
.ì"ëò åæî åæ íéðåùî íéðååâ
íøéáòäìå êúøåú íçéëùäì ìàøùé êîò ìò åãîòù ïåé ìò øîåì íéìéâø åðçðà
äæ ìòå .ìàøùé ìù íéðô íéðéáìî íäù ùøãîä éøáãá ùåøéôä äî ìáà ,êðåöø é÷çî
÷åñôä ìòå ,ìàøùé ììëì åø÷ù úåøöä ìë ìò øáãîù 'ô ÷øô ìò íéìäú é"ùøá íâ áåúë
åðéáéàå åðéðëùì ïåãî åðîéùú ,ùéìù úåòîãá åî÷ùúå äòîã íçì íúìëàä (æ - å ô)
,ìááá - ùéìù úåòîãá åî÷ùúå ,íéøöîá - äòîã íçì íúìëàä :é"ùø øîåà ,åîì åâòìé
øçàå .âòìä ãçåéîá ïåéì .ïåé åðá åøâúðù åðéðëù ìëì ïåãî åðúåà íù äúà - ïåãî åðîéùú
éðáî - äòùåðå åðáéùä é"ùøá áåúëå ,äòùåðå êéðô øàäå åðáéùä úå÷áö íé÷ìà áåúë êë
íéôåãéç ,íéðô úðáìä ìù ïéðò íâ óñåð ùé ïåé ìù 'åëå õçìä ìë ãáìîù ïàë áåúë .ïåé
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ïéàù åì øåøá íéðô úìòî åì ùéù éî ïëì ,'úé åîìö úà åá àùåð íãàä ìù åéðô åéæ
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äìéçúä ,ïåé úåëìî úìçúäá ,æ"òì äåàúä úà åìèá äìåãâä úñðë éùðàùë
àéä úîàäî äééèñ ìë .äøéôë ìù âùåî íìåòì àá æ"ò íå÷îáù ,òø ìù äùãç úåàéöî
äæù àåä æ"òä ùøåùù øéáñäì êéøàî í"áîøä .äøéôëá åà æ"òá åà ,íìöäî äééèñ
äæå ,ùåðà øåãá äø÷ êëå ,åæë úåòèì àåáì øùôà íéðô øúñä ìù ïîæá ,êðåöø ìáää
:ג מי"ד, דרך החיים פ24
ויש לפרש מה שאמר הכתוב ויברא אלהים את האדם בצלמו אין פירושו שיש אל השם יתברך
 אבל הכתוב בא לומר כי כאשר בא לרמוז בתמונה הגשמית מה,צלם ודמות שאין הדבר כך כלל
 כי בודאי יכול האדם לצייר בענין הגשמי דבר הנבדל,שנמצא בהקב"ה בעיון נבדל מן הגשמי
 הנה, דמיון זה כאשר בא לצייר השם יתברך שהוא מלך על הכל ואין עליו במציאות,הבלתי גשמי
.' וכו,יצייר תמונה בזקיפה
 ר"ל מתיחס, כי האדם הוא בצלמו של הקדוש ברוך הוא,והנה פירוש ויברא את האדם בצלמו
 כי בריאת האדם בעולם הגשמי שיהיה האדם מלך בתחתונים,לו יתברך מצד עולם הזה הגשמי
 ושייך לומר, ונברא מפני כך האדם בציור הגשמי כמו שהוא יתברך נבדל,כמו השם יתברך על הכל
 ואם אתה רוצה לפרש מלת בצלמו.על זה כי בצלם אלהים עשה את האדם ופירוש הגון הוא
 אף כי, תפרש מה שנאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו,הצלם שיש לו להשם יתברך לפי האמת
 בכאן לא בא רק על עיקר הצלם והתמונה שכל,בודאי הצלם והדמות באים על התואר והתמונה
 וכמו,דבר שיש לו צלם ודמות יש לו זיו והוא עיקר הצלם והדמות דהיינו האור והזיו של הצלם
שאמר הכתוב )דניאל ג'( וצלם אנפוהי אשתני
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àì äæù çéëåéå ,íéðôá åì âòìé àåä ,ãìåð àåä êéà åì øôñéå åäã ïàî åéìà òéâé íà .(&)
úãìåä àäúù êééù àì òåãî øàáì íìù øôñ áåúëé àåä íà åìéôàù íéòãåé åðàå .ïåëð
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äéä íùù åëåñ ùéà ñåðâéèðà ìù ùøãî úéáá äìéçúä åæå ,ìàøùéá úåðéîä äìéçúä ïåé
ìù äðåùàø äáùçîä äúéä äîá .íéñåúééáäå íé÷åãöä åàöé íäîù ñåúééáå ÷åãö
ìò áøä úà íéùîùîä íéãáòë åéäú ìà :(â à úåáà) ãîéì åëåñ ùéà ñåðâéèðà ?äøéôë
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.äëìîîä 'ä êì ìò úôñåð äãéîì íé÷å÷æ ,ïåé ìù äìàä íéðáä éðù ìò çöðì éãëå ,ïåé
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 דע בני שכהן עובד עבודת הקרבנות. כהן הדיוט בטומאה זו מה ענינו:(&)  עי' ספר הקנה25
 וכאשר יפסק כח והשפע מכנ"י אחות לנו קטנה.וע"י העבודה מקרב הבנים באמם הם ז' בני בינה
ושדיים אין לה אף כי היא
, השמן בא מן הרצון לספירת הבינ"ה, שמונת ימי חנוכה שתיקנו:(ועי' שערי אורה )פט ע"ב
 המנורה.25( אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות )במדבר ח ב,והבינ"ה סוד המנורה ונרותיה
, כי שמונת ימי חנוכה הם סוד העניין והנס הגדול, פקח עיניך וראה,והנרות לפקוח עינים עוורות
 כי משם תולדת,והיודעים עיקרי הדברים יודעים כי הנס הנעשה בשמן על ידי ספירת הבינה הוא
 והמגלה סוד זה מנורת, ולפיכך המנורה והנרות והשמן סוד כל הספירות.}צ ע"א{ השמן מן הרצון
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êééù àåäù íééçä øå÷îî øáã åì ïúéì ù÷éá àåä æàå .ùåáéë íå÷î ïàë ïéàù ,íéáåùçì
ìåëéù äî ìáà ,åéìà êééù àì ,íù àöîðù äîå ,íùì ñðëéäì ìåëé àì àåäù åðééä .åéìà
àìù íãà ïá ìù ïéò ìâìâ äæå ,íééçä øå÷îá åìù ãöä àåä úàæ ìëá åéìà êìùåî úåéäì
.úåìåáâ åì ïéàù ïåöøä ,åìåë íìåòä ìë úà ùåáëì øãðñëìà ìù åçëì øå÷îä äæå ,òáù
äî ,òáù àìù äæ àåä íãàä äøåàëì àìäå ?òáù úåéäì àì ïéòä ìù òáèä åäî
,ïåéì åðéðéá ìéãáîù íåäúä åäæå ,úåàéöî úñéôú éúù ùé ?òáù àì ïéòäù êëá øåàéáä
àì åðçðàå ,åðúâùäìå åðì øáÆ òÅ îÀ àåäù ãåñé úçðäá úåàéöîä úà ñôåú ãçà ãö :êë àåäå
,úåùòì úåùø åðì ùé äî úòãì äøåú ãåîìì íéëéøö ïëì ,äá âäðúäì êéà ïë ìò íéòãåé
åìèð ïåùàøä íãà úà ä"á÷ä àøáù äòùá :(èé æ) äáø úìä÷ ùøãîá áåúëù ã"ò åäæå
éúàøáù äî ìëå ïä ïéçáåùîå íéàð äîë éùòî äàø åì øîàå ïãò ïâ éðìéà ìë ìò åøéæçäå
äñéôúä úåéäì äëéøö êëå .éîìåò úà áéøçúå ì÷ì÷ú àìù êúòã ïú éúàøá êìéáùá
åæ äñéôú øéæçä åðéáà íäøáàå ,úáééçî äìåë úåàéöîä .úòã øá ìë ìù äðåùàøä
éðàù ,ãåñé úãå÷ðî àöåéù äùãç äñéôú àéä ïåé ìù äñéôúä .äåçëùù éøçà íìåòì
úùøôá áúåë ï"áîøä .íéé÷ - òáå÷ éðàù äî ÷ø ,éìòî øáã íåù ïéàå ,úåàéöîä àåä
ìë éë ,íéòùøä åéãéîìúå àåä áåùçì åúòã ñéâä (ç æè àø÷éå) ìåèñéøà ìò úåî éøçà
.åéìà éúòâä éðàù äî ÷ø àéä úîàäù ,úîà åððéà åúøáñá àåä åéìà òéâä àìù ïéðò
.åúåàéöîì äîéìùî úåàéöîä ìëù äñéôúì äëéìåî ,åæë àöåî úãå÷ð
äòáù àìù ïéòä úàæ .äàîåè äúåàì äøåúä éìá÷î ïéá øáòîä úãå÷ð àåôéà åäæ
,äúåà úìëåàå úåàéöîá úìëúñî ïéòäù ,äòáù àì íìåòî åæ ïéò ,ïãò ïâî åì åçìùù
äñéôú ììâáå ,íéøáãä éùøåùá úååéò ìò úññåáî åæ äñéôú .ãåòå ãåò íéëéøö ãéîú ïëìå
äñðîå ,åìåáâ ãò òéâî øáãùë ,ãåñä àåä ïàë .åìåë íìåòä ìë úà ùáë àåä ,äá ìâãù åæ
àéäùë ,úàæë ïéòì úçà äöò ÷ø ùé .úåàéöî - éà úåéäì êôåä àåä æà ,åìåáâ øåáòì
.äøá÷ì-øôòá äúåà úåñëì ,åìåë íìåòä ìë ãâð óëä úà äòéøëî
íéøáã íúåàå ,øúúñî ìëä ïàëå ,úåéåìâ úåãéîá àáä íìåòä úà âéäðî 'ä
úøøåòîù ,úçà äâäðä ùé .øúñá íéìâúî íä ïàëù ÷ø ,äô íâ íéìâúî íù íéìâúîù
òùøå ,åì òøå ÷éãö :àéäå ,åæ äìàùì äáåùú àöî àì äùî íâù ãò äìåãâ äìàù äáåçá
íéìéäú) áåúëù äî àåäå ,äæä íìåòá äìâúî àì àåä ìáà ,ãçà õåøéú äæì ùé .åì áåèå
éìòô ìë åöéöéå áùò åîë íéòùø çøôá úàæ úà ïéáé àì ìéñëå òãé àì øòá ùéà (ç-æ áö
íìåòá äìâúî 'ä äáù äãéî éäåæ .íåéàå àøåð àåäù ãåñ ïàë áåúë .ãò éãò íãîùäì ïåà
,àáä íìåòì äæä íìåòî íéøáåòù òâøá êà ,åæ äâäðäá äöåøî àåäù åìéàë äæä
.ãàî àøåð äæå ,ãò éãò íãîùäì àåäå ,éøîâì úåéåëæ éìá íãàä øàùð ,äìâúî úîàäùë
úòãì íéëéøö .åéùëò íéòùøì ú÷çùîù äòùä úà ÷ø íéàåøå ,äæ úà íéàåø àì íééúðéá
íúåàá .äìâúé ìëä æà ,ãò éãò åúåà òéâéùë .ãò éãò íãîùäì éãë ÷ø àåä äæ ìëù
øáã .àáì ãéúòì ìù äâäðääî éåìéâ äæá äéä íìåòá äìâúð ïë ãéúòä úâäðäù íéîòô
ãçà äéä íéøåôá .íåúñ øúåé äæ äëåðçáå ,øúåé äìâúð äæ íéøåôá ,íééîòô äø÷ äæ
øãðñëìàì ìéá÷î äæå ,øîâð äæ íùå ,äîà íéùéîç äåáâ õòì òéâäù ãò åîöò ìéãâäù
,úòë íäù íé÷éãöä íò äâäðää ,àåä òáèî äúåà ìù éðùä ãöä .ïãò ïâì ñðëäì äöøù
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åäùìë ìù úåéøàùä úà íäî ÷ðåé äæù ,øúåé äðúéà úåàéöî íé÷éãöì ïúåð äæå
.íìöà äøàùðù úåàéöîäî
ãéá íéàîè úøñî'ù äáéñ äúåàî ÷åéãá åäæ 'íéùìç ãéá íéøåáéâ úøñî'ä
íéáøå ,íäì òøå íé÷éãö íä íéùìçå ,íäì áåèå íéòùø íäù äìà íä íéøåáéâù ,'íéøåäè
- äòåá÷ä äâäðäì ãåâéðá - ïàëå ,äæä íìåòá èòîä íä íéèòîå ,äæä íìåòá äáøää íä
íéøåáéâäù íéàåø íìåë éæà ,úàæä äâäðäî äæä íìåòá åäùî äìâúðùë .åçéìöä íé÷éãöä
,øãðñëìà úìéôð åîë ÷åéãá äúìâúð ïåé ìù äìôîä .íéøåáéâ íéèòîäå ,íéùìçä íä
äéäù ñð ìò âç ïéà .åìôð - íúøåáâ àéùá íéøåáéâ åéäùë à÷ååã ,åúåëìî øáùð åãîòë
êë éãé ìò åðìàâðå ,åæ äãéî äæä íìåòá äìâúðù íåùî äëåðçá ÷ø âç ùé ,àøñéñ ãâð
ùé àìà ,äø÷ù äî ìò íéììäîå äëåðçá ïë íà íéãåî àì åðçðà .ïåé ìù úåàéöî úñéôúî
úåàéöîä úà äàåøù ãçà ,íééðéò éâåñ éðù ùé .úàæ äâäðää ìù éåìéâä ìò áåè íåé åðì
åá äôåö àåä åáå åùàø ìò ÷åìã øð åì ùé øáåò àåäùëù äëåæù ãçà ùéå ,àéäù åîë
.äëåðçá äæä øðä úà íé÷éìãî åðçðàå ,úøçà úåàéöî úééàø àéäå ,åôåñ ãòå íìåòä óåñî
íéôåö åáù øðä úà åðúð åðìå ,íù ãò åúåà åðçöðå ,ïãò ïâî åìù ïéòä úà øãðñëìàì å÷øæ
àåä ùôðù áúåë à"øâä .úéúéîàä úåàéöîä úà íéàåø åëøãå ,åôåñ ãòå íìåòä óåñî åá
úà åáéèäá' ãåñä äæå .ù"á ú"àá áåè àåä ùôðù à"øâá áåúë íâå ,ïîù äìéúô øð ú"ø
øðä ,åùàø ìò ÷åìã øð äéäéù ïëåî úåéäì ìëåéù éãë áåèì ùôðä úà úåùòì ,'úåøðä
÷åìã øð åì äéäéù åì çèáåî ,åìù úåøðä úà áéèîù éî .äìòîìî òéâî øåàäå ,éìëä àåä
àéä ùôðäù áúåë à"øâä .úåøð úà áéèéäì íéëéøö ÷ø ,äìòîìî òéâî øåàäù ,åùàø ìò
,áåè àåä úòã íò ùôð ,áåè àì ùôð úòã àìá íâ (á èé éìùî) ÷åñôä ìò ù"á ú"àá áåè
øåà íåù ìá÷ì äìåëé àìå ,ììëá äòáù äððéà úòã éìá ùôð .áåè åðéà àåä úòã éìáå
.éàðåîùç úéáì äìâúðù äî äæå ,äìòîìî
'à úáèá äøùò
êìîä éîìúì åáúëù íéð÷æ 'äá äùòî (æ äðùî) ,('à ÷øô) íéøôåñ úëñîá áåúë
äìåëé äøåúä äúéä àìù ìâòä äùòðù íåéë ìàøùéì äù÷ íåéä äéäå úéðåé äøåúä úà
íáéùåäå íéð÷æ á"ò ñðëù êìîä éîìúá äùòî áåù (ç äðùî) :28äëøö ìë íâøúäì
íäì øîà íäî ãçàå ãçà ìëì ñðëð íñðë äî ìò íäì äìâ àìå íéúá íéðùå íéòáùá
úòãì ïúòã äîéëñäå ãçàå ãçà ìë áìá äöò íå÷îä ïúð .íëáø äùî úøåú éì åáúë
àøá íéäìà ïä åìàå .29äá åðéù øáã â"éå (è äðùî) :äîöò éðôá äøåú åì åáúëå úçà
úåáùéå éùùá ìëéå (íù) úåîãáå íìöá íãà äùòà íéäìà øîàéå (à úéùàøá) úéùàøá
÷çùúå (àé íù) íù äìáàå äãøà äáä (ä íù) åàøá äá÷ðå øëæ (á íù) éòéáùá
úà äùî ç÷éå (èî íù) ñåáà åø÷ò íðåöøáå ùéà åâøä íôàá éë (çé íù) øîàì äéáåø÷á
õøàá åáùé øùà ìàøùé éðá áùåîå (ã úåîù) íãà éàùåð ìò íáéëøéå åéðá úàå åúùà
 מסכת ספר תורה פרק ראשון28
)ח( אין כותבים עברית ולא מדית ולא עילמת ולא יונית שבעים זקנים כתבו התורה לתלמי
המלך כתיבה יונית והיה אותו היום קשה לישראל כיום שעשו את העגל שלא היתה תורה יכולה
:להתרגם כל צרכה
 וכאן, והלא בכפיה היה קשה, וא' בכפיה וא' לא,מלשון המסכת סופרים משמע שזה ב' מעשים
.'משמע שזה מעשה א
 ועי' שמ"ר ה ה שזה ח"י דברים, עי' תנחומא שמות פרק כב שזה עשרה דברים29
)
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àì ìàøùé éðá éèåèàæ ìàå (áé íù) äðù úåàî òáøàå äðù íéùìù ïòðë õøàáå íéøöî
àé àø÷éå) íéìâøä úøéòö úà (æè øáãîá) éúàùð íäî ãçà ãîç àì (ãë íù) åãé çìù
øùà (ã íéøáã) íéîùä ìë úçú íéîòä ìëì øéàäì íúà êéäìà 'ä ÷ìç øùà (ãé íéøáã
:(æé íù) íãáòì éúéåö àì
éåàøå åðéúåáàì úåøö íäá åòøéàù íéîéä åìà ('à óéòñ) :ô"÷ú ç"åà ò"åù 'éòå
àìù áåèå) åá åðòúéù øîåàù éî ùé ùãç ùàøá ïúö÷îù éô ìò óàå íäá úåðòúäì
êìîä éîìú éîéá úéðåé äøåúä äáúëð úáèá äðåîùá ('á óéòñ) :(ùãç ùàøá íéìùäì
ê"ùá ù"ééò] åá òøéàù äøöä àéä åæéà òãåð àì åá 'èá íéîé 'ùìù íìåòá êùç äéäå
.[àéáðä àøæò åá úîù úåçéìñá àúéàù
úëñîáå .úéðåéì äøåúä úà åîâøúù äæá ïåñàä åäî ùøåôî åðéöî àì úîàáå30
åðçðà òåãéëå ?31ìâòä äùòðù íåéë ìàøùéì äù÷ äéä äæ íåéù êë éãë ãò áåúë íéøôåñ
,äøåúä íåâøúî íéìáåñ íâ åðçðà ïë íà ,åììâá íéúîå ,äæä íåéä ãò ìâòäî íéìáåñ
äøåúä ìù ÷ìç äæéà ïéáäì ìãúùäì åðéìòå .äëøö ìë íâøúäì äìåëé äúéä àìù ììâá
?äëøö ìë íâøúäì ìåëé àì

, וי' טבת שאז נתרגמה התורה ליונית,' ט,' כתוב במגילת תענית שמעשה זה היה בימים ח30
.וירדה חשכה לעולם ועל זה קבעו תענית של י' טבת
 ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים והיה: ועי' שבת יז ע"א31
קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל
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íéîëç íäì åáúëéù åù÷á [33ïåé] úàæä äîåàä (áé ãåîò) ì"øäîì äåöî øð 'éò32
 32הגרמ"ש בפרשת ויגש תשנ"ה האריך להסביר החסרון הוא בזה שיון תפסו חכמה ללא קשר
לחיוב חייהם :יש שתי ענינים בדיבור א .גילוי ,והוא הפירוש הפשוט של מילה ,כמו בברית מילה.
ב .הנהגה ,כמש"כ )קהלת ח ד( באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה ,דבר מלך מצוה,
שהמלך שולט על ידי דיבורו ,וגם עי' סנהדרין )דף ח ע"א( כתיב כי אתה תבוא וכתיב כי אתה
תביא אמר רבי יוחנן אמר לו משה ליהושע אתה והזקנים שבדור עמהם אמר לו הקדוש ברוך הוא
טול מקל והך על קדקדם דבר אחר לדור ואין שני דברין .ה' הטביע כח בדיבור ,שאפשר להלביש
תוכן פנימי במילים של דיבור ,ואז אותו תוכן פנימי מתגלה ,וזה פן אחד ,אבל יש עוד פן שהוא
מחייב ,שעצם ענין הדיבור הוא הנהגה .אדם נקרא מדבר כמש"כ בתרגום על הפסוק )בראשית ב ז(
ויהי האדם לנפש חיה ,לרוח ממללא ,לרוח מדברת .וכתוב בנפה"ח שהיינו שע"י דיבורו ,הוא מנהיג
את כל העולם ,כמו שהנפש מנהיגה את הגוף ,כך האדם הוא מנהיג את כל העולם.
התורה נושאת בקרבה גם את שני שתי הדברים האלה ,גילוי האמת והיותה מחייב ,כי אי
אפשר לגלות האמת בעולם בלי לחייב .אורייתא הוא מלשון מאור ,שהיא מאירה מה שהיה סתום
מקודם .התרגום של המילה תורה היא מורה דרך .כל אמת שלא מחייבת לנהוג על פיה ,היא בכרח
סותרת את עצמה .במלה אמת יש את ההתחלה האמצע והסוף של האותיות32 ,ללמדנו הדבר בא,
שהאמת עוברת מהתחלה ועד הסוף ,ומה שלא עובר עד הסוף הוא אינו אמת .כתוב בגמרא שבת
)דף לא ע”א( אמר ריש לקיש מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו' אמונת
זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד וכו' ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרו .אמר רבא בשעה שמכניסין
אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה צפית לישועה
פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר ואפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לא ,משל
לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה הלך והעלה לו אמר לו עירבת לי בהן קב חומטון
אמר לו לאו אמר לו מוטב אם לא העליתה .תורה הכוללת בקרבה את גילוי האמת בלי שתהא
מחייב ,מוטב שלא העליתה .התורה והאדם הם מציאויות מקבילות זו לזו ,שניהם מחולקים
לתרי"ג )או במצות עשה ולא תעשה או בגידים ואיברים( ,ועל ידי האדם התורה מתגלית .יש עוד
צורה הנקרית )קהלת ח א( חכמת אדם תאיר פניו ,והיא מקבילה לתפיסת האמת שבתורה ,ואדם
בלי זיו פנים אינו חי .האדם אוצר בקרבו את האפשרות שהכל יכול להיות נתגלה על ידו.
פעם בני אדם היו או עובדי ה' או עובדי ע"ז ,ולא היתה אפשרות של צורת אדם בלי אלו-ה.
כתוב )קהלת ג יד( :ידעתי כי כל אשר יעשה הא-להים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין
לגרוע והא-להים עשה שיראו מלפניו .פירוש הכתוב שה' עשה שיראו ממנו ,הוא שיראה היא,
הבסיס הראשון של חובה ,כמש"כ )תהילים קיא י( ראשית חכמה יראת ה' .גם במקומות שחז"ל
מונים את המצות יראה היא המצוה הראשונה ,מפני שהיא השער שבו נכנסים אל התורה .גם
הבריאה כולה מחייבת ,שהיא מגלה נפלאות ונוראות ,וממילא זה מחייב ,ורואים את זה אצל
אברהם אבינו ,שכתוב עליו )בראשית רבה לט א( שהוא ראה בירה אחת דולקת ,והפירוש של
דולקת היא  -מונהגת ,וזה מה שהוא אמר 'אמר תאמר שהבירה זו בלא מנהיג' .הפירוש של בירה
דולקת הוא ,שהבירה רודפת כמש"כ )בראשית לא לו( ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת
אחרי .יש לבריאה מנהיג שמדבר ,ומנהיג כל הבריאה כולה ,והכל הולך אחריו .ונתבאר לנו מכל
האמור ,שה' מתגלה על ידי :התורה ,האדם ,והבריאה.
מאז שיון הגיע לעולם ,כל העולם כולו מדברים או יונית או בשפות אחרות שהן תולדותיה.
מאז שהעולם מדבר יונית ,ניתק הקשר בין האמת למה שהיא מחייבת ,שעכשיו האמת לא מחייבת
אלא פוטרת .היונית מראה שאין אף אחד שמנהיג את הכל ,אלא הכל הולך מעצמו ,וכתוב בחז"ל
שגלגל הוא בגמטריא יון .חכמי יון כתבו שאין בעולם מושג של חוב ,רק זכות ,היינו שאני אין לי
חוב כלפי התובע ,אלא שלו יש זכות לתבוע ,וכל מה שהאדם עושה זהו כדי שיהא לו זכויות.
רחמנא ליצלן מהאי דעתא ,האמת היא שאנחנו כולו חיוב ,כך היא כל מציאותנו ,ואין לנו שום
זכות .כשכתוב והא-להים עשה שיראו מלפניו ,היינו שה' יצר בריאה שתהיה תמיד מחוייבת .לפני
שיון תרגמו את התורה ליונית ,הם תרגמו את כל הבריאה כולה ליונית .הם השליטו את צורת
הדיבור שלהם בעולם ,והפכו את העולם .כתוב בסדר עולם פרק ל' ,שהנביא האחרון נסתלק
מהעולם באותו שנה שהתחילה מלכות אלכסנדר מוקדון .יון הביאו דיבור חדש לעולם .הדיבור
הראשון בעולם היה הדיבור שה' דיבר ,ויון הוציאו את זה מהעולם .עצם הדיבור הוא גילוי של
אמת שמחייבת ,אבל אחרי יון ,גילוי האמת מתכוין לפטור ולא לחייב.
כתוב שהיה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל שלא היתה התורה יכולה להתרגם כל
צרכה .מה ביאור הדבר שלא היתה יכולה להיתרגם כל צרכה? כל צרכה של תורה הוא  -שגילוי
האמת יחייב בהחלט .אבל יונית לא סובלת חובה בכלל ,אם כן ניתק האמת מהחיוב .כלל ישראל
פרשו מהר סיני פעמים :א .בעגל ,וזה היה פרישה מחמת שסברו שיש אלוה אחר ,וזה היה בזמן
שהיה יצר של ע"ז בעולם .ב .תרגום התורה ,שאז ניתק החיוב מהתורה .כתוב במשלי )סוף פרק
א'( :חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה
תאמר עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת תשובו לתוכחתי
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÷ìç úàæä äîåàì ïéà éàãåá éë óà .(à"ò è äìéâî) äìéâîá ùøåôîù åîë ,úéðåé äøåúä
äøåî äæå ,íäìù ïåùìá äøåúä íäì áåúëì åù÷á íå÷î ìëîå ,åðøîàù åîë ,äøåúá
ïëùéå úôéì íé÷ìà úôé ì"æ åùøã êëìå .úåîåàä øàù ïî øúåéá íäì êééù äîëçäù
àîòè åðééä àáà øá àééç ø"à (á"ò è äìéâî) ì"æ åùøôå ,(æë ,è úéùàøá) íù éìäàá
,úôé éðá ìù éôåéä ïî øîåìë ,íù éìäàá àäé úôé ìù åúåéôé ,úôéì íé÷ìà úôé áéúëã
ïåùìá äøåúä úåéäì øúåî éë ,íù éìäàá äøåúä äéäé ,øúåé äôéä àåäù éðåé ïåùì åäæå
åöøù íøåâ äéä åîöò äæä áåøé÷äå .úåîåà øàùî øúåé äîëçä äì ùéù éðôî æ"ëå .íäìù
íäî ãáàì åöø êëéôìå ,åúåîëù øåáâá àìà àð÷úî øåáâ ïéà éë ,äøåúä íäî ãáàì
.ë"ò ,äøåúä
ùéù ìàøùé ììëì ïåéñðë àåä øáãä íòèå íìåòä ïáøç äæù 'à ïàë ùéâãäì ùé
éáâì ë"ùîë) íéãåäéá âøäé àìù éãë äéäù éîìú ìéáùá åîâøúù äîå ,íéîùä ïî äøåú
(& éùéùä øàáä) äìåâä øàá 'éòå ,.(åúùà úáðøà
äøåúä å÷éúòäù íéð÷æ á"ò ú÷úòä íãéá àöîðù äîå úîà åðú÷úòäå åðúøåú
î"äéôá í"áîø 'éòå .úåîåàì äøåúä ìù éåìéâä äæ íðîà .íúåáà åìçð ø÷ùå úôéåæî úéðåé
äøåúä ìë éë ïéîàäì êéøöù àåäå íéîùä ïî äøåú éðéîùä ãåñéäå :éðéîùä ãåñéä :÷ìçì
ì"ø äøåáâä éôî äìåë àéäå äùîì äðúðù äøåúä àéä äæä íåéä åðéãéá äéåöîä úàæä
ïéàå øåáãä úøáòä ã"ò äøéîà úåàø÷ðù äâùäá àåä êåøá ùåã÷ä éôî äìåë äâéùäù
äî áåúëéå [øìáì úìòîá àåäùå ,åúåà âéùä øùà ä"ò àåä àìà] àéää äâùää òãéù éî
éðá ïéá ùøôä ïéàå ÷÷åçî ä"ò àø÷ð ïëìå äéúåöîå äøåúä éðééðòå íéîéä éøáãî øîàðù
ìëäå äøåáâä éôî ìëä åðéäì-à 'éé ìàøùé òîùå êéäåìà 'éé éëðà ïéáå íéøöîå ùåë íç
.úîàå äùåã÷ äøåäè äîéîú 'éé úøåú
øáãä ïáåîå ,óåéæ àìà íéîùä ïî äøåú àì äæå ,äøåú äìâúð úáèá äøùòá åðééä
ä"á÷ä íå÷îá ãéîòî äæ ïëìå ,(&) àåä ãç ä"á÷å äøåúäù ,ìâòä äùòðù íåéë äù÷ äæù
äøåúå ,íå÷î ìëá ÷"å 'éçá àéä áúëáù äøåú éøäù ò"ö øáã ãåò .äøåúä íå÷îá åà
íéëôåäå ,äæ úà íéìèáî úéðåéì äøåúä íåâøúá íà ò,öå ,úåëìîä 'éçá àéä äô ìòáù

 התורה. התורה עצמה קוראת ותובעת את אשר אמרנו.הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם
 אבל זה יתכן רק אם היא נלמדת בלשון שמקשר, ותובעת שנשוב לתוכחתה,היא אמת ומחייבת
 כל מי שרוצה. התורה עדיין נתפסת כך, אנחנו סובלים מאסון הזה עד היום הזה.האמת לחיוב
 הוא צריך לעבור מתרגום יונית ולהתחיל,להגיע לכח כביר שלומד תורה ומרגיש מחויב על ידי כך
 כמו שכתוב בהוספה, היונים עשו לנו שני דברים. כמו שהיא נתנה,ללמוד את התורה בלשונה
 וזה פגיעה, זה שייך לדעת, שלא יתפסו את האמת,' 'להשכיחם תורתך,לתפילה של חנוכה
. זה פגיעה בתפיסת החובה, לא לעשות מצות,' ועוד 'ולהעבירם מחוקי רצונך.באמיתת התורה
.תפיסת החובה המתקשרת לתפיסת האמת היא גדר הסוד שנעשה קדם לנשמע
 כי דרכתי לי יהודה קשת מלאתי אפרים ועוררתי בניך ציון על בניך יון:(כתוב בזכריה )ט יג
 היינו שדווקא בניך, על חיל אנטיוכס, וכתוב על זה ברש"י ועוררתי בניך ציון,'ושמתיך כחרב גבור
 כתוב במדרש תנחומא )ויגש פרק י( בא וראה כל צרות שאירע.ציון צריכים להילחם נגד היונים
 ציון הוא מלשון דבר המצוין. וכתוב בקדמונים שיוסף הוא בגימטריא ציון,ליוסף אירע לציון
 כדי שלא נהיה ח"ו. אלא הוא בולט על פני השטח,ועומד בפני עצמו ולא נותן לעצמו להיות בטל
 וכל, אנחנו נמצאים בתוך תרבות רעה מאד. מצוינים,בגדר בני יון אנחנו צריכים להיות בני ציון
 כתוב בגמרא ר"ה )דף ל ע”א( על הפסוק. אנחנו נמצאים יותר בשליטת יון,כמה שנכנסים אליה
 ההיא צריכה,)ירמיה ל יז( כי נדחה קראו לך ציון היא דרש אין לה דורש אין לה מכלל דבעיא דריש
 לשמוע תורה, אלא שיהיה בה משהו של כנתינתה, אם רוצים ללמוד התורה לא ביונית.דרישה
. צריכים לברוח ולמאוס באותה תרבות שהביאה חושך לעולם, שכולה חיוב,שנתנה באש
: ועי' רש"י מגילה ט ע"א שתלמי מלך מצרים היה33
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áåúëå ,êìîä éîìúã äùòî íåùîå äøåú øôñá àìà åøéúä àì úéðåé åðéúåáø åøéúäùë
àøîâä êùîäáå .÷åñôî äæ úà ãîåìù ì"ðä â"áùø àåä 'åðéúåáø'äù é"ùøá äæ ìò
íéúá íéðùå íéòáùá ïñéðëäå íéð÷æ íéðùå íéòáù ñðéëù êìîä éîìúá äùòî :úøôñî
äùî úøåú éì åáúë íäì øîàå ãçàå ãçà ìë ìöà ñðëðå ïñðéë äî ìò íäì äìéâ àìå
åì åáúëå úçà úòãì ïìåë åîéëñäå äöò ãçàå ãçà ìë áìá àåä êåøá ùåã÷ä ïúð ,íëáø
ììâá ÷ø åøéúäù áåúëù ,äîöò úà úøúåñ àøîâä .ë"ò 'åëå úéùàøá àøá íé÷ìà
úîçî àìà äùòîä ììâá äðéà åøéúäù äáéñä úîàá ìáà ,êìîä éîìú ìù äùòî
,êìîä éîìú ìù äùòîä ììâá ÷ø åøéúäù áåúëù äîù ,àåä õåøéúäå ?÷åñôä úùøã
øáã åäæù äìâúð äæá ,ãçàå ãçà ìë áìá äöò äúåà ïúð 'äù ñðä éãé ìòù äæá èùôä
.ò"öå ,øéúäì ùéù äáñì äéàø àìà ,øúéää úáéñ àì åäæ ïë íàå ,úåùòéäì êéøöù
äúéäù ïîæá åéä úåðåùàøä íéúùä ,ìàøùé ììë ìò åèìùù úåéåëìîä 'ã êåúî
êìî êìîðù äðùá .äàåáðä ä÷ñôðù éøçà åìéçúä úåðåøçà íéúùäå ,äàåáð úîéé÷
úåðîì åìéçúäù ,ñ"ùì åúîã÷äá áúåë ïåàâ ïñéð 'øå .ïåøçàä àéáðä øèôð ,øãðñëìà
,øçà íìåò ìéçúäù áùçð äæù ,äàåáðä ÷åñéô ìù ïîæî àåä ïéðîäå ,äæä ïîæî úåøèù
íéùì äöø øãðñëìàù íìåòä øãñá áúåë à"øâä .äæä íåéä ãò åìéôà ïîæä äæî íéðåîå
.íéùì àìù íéëñä àåä ,åúåëìî ïîæî úåøèù úåðîì åîéëñäù ììâáå ìëéäá íìö
ãòù úòãì íéëéøöå ,äìåãâä úñðë éùðàì íéàéáðî äøåúä äøáò ,àéää äôå÷úá
òùåäéî äøéñîå äøéñî ìëá ïåùì åúåà áåúë ïëìå ,úçà øãâá úåøéñîä ìë åéä íéàéáðä
áåúë ïëìå ,úãçåéî äúéä äìåãâä úñðë éùðàì äøéñîä ìáà ,íéàéáðì íéð÷æîå íéð÷æì
ìòáù äøåú åæå ,äøåú ãåîìú ìù ãçåéî ïôåà äæå ,äìåãâä úñðë éùðàì äåøñî íéàéáð
äá íéðéáî åðçðàù äîå ,äá íéðéáîå ,äá íéìãúùî åðçðàå ,åðéìà úôøåöî àéäù ,äô
.äøåúä àéä àéä
éîëç ìë úà âåøäì êìîä éàðéì øîà äéòøåô ïá øæòìàùë (à"ò åñ ïéùåã÷) áåúë
ïø÷á úçðåîå äëåøë éøä ,äðò äéòøåô ïá øæòìàå ?äéìò àäú äî äøåú ìàù àåä ,ìàøùé
úåñøå÷éôà åá ä÷øæð ãéî ÷çöé øá ïîçð áø øîà .ãåîìéå àåáé ãåîìì äöåøä ìë úéåæ
åì áéùäì êéøö äéä àåäù ,åðééä) äô ìòáù äøåú áúëáù äøåú çðéú øîéîì äéì äåäã
åìéôà ùé íà .(äô ìòáù äøåú íò äéäé äî ìáà ,áúëáù äøåúì ñçéá ïåëð äæù óàù
æà ,íéîëç ïéà íà ìáà ,íìåòá áúëáù äøåú ùé ïééãòù áùçð ,íìåòá ãçà äøåú øôñ
.äîöò äô ìòáù äøåúá å"ç íéòâåô
ïîæ ãò .(á"ò ä÷ úáù) óøùðù äøåú øôñ ìò åîë ìàøùé úúéî ìò íéòøå÷ ïëì
äðåî ä÷æçä ãéá äîã÷äá í"áîøä .íéàéáð éãé ìò äéä éåìéâä äìåãâä úñðë éùðà
íéøáåñ àì íéðåùàø äáøäå .àøæò ãò åðéáø äùîî ,éîî ìáé÷ éî ìù ,íéàéáðä úøåñî
úñðë éùðà éøçà ùéù åîë íéàéáð ìöà ãéîìúå áø ìù íéðéã ïéàù íéøáåñå ,åäåîë
úøåú àéä åúøåú ìëù ,åáø éøáã úà øåúñé ãéîìúù ïëúé àì ãåîéìá ïëù .äìåãâä
,ä÷åîò äðáä àéáðì äðúð äàåáð ìáà ,åáø úøåú ìáé÷ àåä ,äøåú ìáé÷ àåäùë ,áøä
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àåäù øáãä úåà ,äðåùàøä íòôá ïéáîù éî ìë ïëì ,ïë éðôì úåòè àäúù éìá 'éúåðéá'
ïéáäì ,åðééä ïéáäì åðáìá ïúå ,úéøçùá íéììôúîù äî øåàéá ,àìéîîå .ïåëð ïéáä àì
.úåòè êåúî
íâ ììåë äæå ,äøåøá àì äøåúä íâ ,øåøá àì äá áöîäù úåìâá åðúåà íù 'äùë
ìù úåéåìâ úåéäì úåëéøö úåéåìâä íâù àöîðå ,úîàä úà íéðéáî äðîîù úåòèä úà
:ìù áöîä ììëð ïåé úåëìî éøçàù úåìâä úøéæâá .êùåçä êåúî øéàú äøåúäù ,äøåú
íåâøúá ,ïåéá .à íéðôåà éúùá äìâúð äæå ,êðåöø é÷åçî íøéáòäìå êúøåú íçéëùäì
äúåà íéðéáî íäå ,íäìù (áúëáù) äøåúäù íéøîåà íäù äæá ,íåãàá .á úéðåéì äøåúä
ä"ã :ñ óã) ïéèéâ àøîâá 'ñåúá áåúë .äæë øáã íåù äéä àì ,íäì íãå÷ .áåè øúåé
'åëå äøåúä úà åáúë íéáëåë éãáåòù åáùçð øæ åîë ïðéøîà ùøãîá :(äîúî à÷ éäåîúà
äî ìëù íéðòåè íäù åðééä ,ë"ò ,íéøæ å÷éúòäù åáùçð øæ åîë íäì éúáúëù äî àìäå
ãò .äô ìòáù äøåú ìù íé÷îòîä äìâúð ,äæä êùåçäî .åðìùî øúåé íäìù äæ ,áåúëù
ìòáù äøåúä é÷îòî ìù íéåìéâ ãåòå íéåìéâ ãåò äîöòî äàéöåä úåìâå úåìâ ìë äæä ïîæä
êåúîù ,äîöò äøåúä ìù úåìâä åðééäã ,êúøåú íçéëùäì äøéæâä úåéåìâá ìåìë ïëì ,äô
.÷åîò øúåé äúåà åðéáé úàæä úåòèä
ë"ùîë ùîåçä ìù éðùä ÷åñôäî ìàøùé ììë ìù úåìâ äéäúù åòãé ìàøùé éðá
éúéàø (ã äéîøé) øîàðù ,ìáá úåìâ åæ ì"æç åùøãå åäú äúéä õøàäå (ã á äáø úéùàøá)
äôéàî ìáà ,'åëå ïîä úà àéáäì åìéäáéå (å øúñà) éãî úåìâ åæ åäáå åäú äðäå õøàä úà
éîìú ìù äùòîäî íäì òãåð úàæ ?ìç äæ äîáå äøåúä ìù úåìâä ìéçúú éúî åòãé
 פרק נו-  ספר תפארת ישראל34
התורה היא צורת ישראל וכפי מה שהם ישראל בעצמם כך התורה וכאשר גזר השם יתברך
גלות על ישראל והם מפוזרים ומפורדים בכל העולם כך לא תמצא התורה רק מפוזר ומפורד ולא
 ר"ל,'תמצא הלכה ברורה במקום אחד כמו שהם ישראל ומביא הכתוב ישוטטו לבקש דבר ה' וגו
כי נתרחק השם יתברך לגמרי מישראל
 שהרע"א שואל והשני, ולכן מובן למה כאשר מזכירים דעה של א' אומרים בלשון הווה35
. ולא שרע"א שאל והשני תירץ,מתרץ
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øöéä ?äùòú àì úåöîä ìë ìù ùøåù äæ æ"ò øåñéà äîì .æ"òã àøöé ìåèéá éøçà åìéôà
ìò ïéîéé÷úî íéòùøä ïðçåé ø"à (â èñ äáø úéùàøá) ùøãîä éô ìò ïáåî æ"ò ìù ìåãâä
íäéäì-à íé÷éãöä ìáà ,øåàéä ìò ãîåò äðäå íìåç äòøôå (àî úéùàøá) íäéäìà
,àåä ÷åìéçä .íäøáà éäì-à 'ä éðà øîàéå åéìò áöð 'ä äðäå øîàðù ,íäéìò íéé÷úî
äéäé àåäù æ"òä úà ãéîòî éðàù åà ,'úé åãåáëì ñéñá úåéäì éîöò úà ïúåð éðà íàä
äúéäù ÷çöé ìù åúãåáò úà êéùîäì àéä úéúéîà äãåáò .ø÷éòä éðàù ,éìéáùá ñéñá
,àåä æ"òì òøä øöéä .íåìë éðà àìà ø÷éòä àì éðàù äøëä êåúî ,úèìçåî äáø÷ä åãéöî
éøçà ìéçúäù æ"ò ìù úåùãç íéðôä .íìåòá éèððéîåãä çëä äéäé éî òáå÷ä àåä éðàù
,ììëá äãåáò ìåèéá äéäéù àìà ,øçà åäùî ãåáòì àì àåä ,æ"òì äåàúä ìù ìåèéá
.'úé 'ä ìù àìå åðìù å"ç íìåòäù äùâøäá úåéçì
øéæð íùà éúìëà àì éîéî ÷éãöä ïåòîù øîà (á”ò ã óã) øéæð àøîâá àúéà
åì úåøåãñ åéúåöåå÷å éàåø áåèå íéðéò äôé íåøãä ïî éìà àáù ãçà íãàî õåç ,àîè
,äæ äàð øòù úçùì úéàø äî éðá åì éúøîà ,(äôé ãçåéîá äàøð äéäù øåçá) íéìúìú
éìù äàåááá éúìëúñðå ïééòîä ïî íéî áåàùì éúëìäå éøéòá éáàì éúééä äòåø éì øîà
íìåòá äàâúî äúà äî éðôî ä÷éø åì éúøîà ,íìåòä ïî éðãøåèì ù÷éáå éìò éøöé æçôå
ìò åéú÷ùðå éúãîò ,íéîùì êçìâàù äãåáòä ,äòìåúå äîø úåéäì êôåñù êìù åðéàù
øåãðì àéìôé éë ùéà øîåà áåúëä êéìò ,ìàøùéá íéøéæð åáøé êúåîë åì éúøîà åùàø
àåäù äî ïúåð øéæðù ,àåä øéæð íùàî ìëà àì ÷éãöä ïåòîùù íòèä .'äì øéæäì øéæð øãð
úåùø úðéúðî êôåä äæå ,äöåø àåäù äîî øúåé ïúéì êéøö àåä úåòèá àîèðùëå äöåø
ìàù àåäù øáåãî àìù íâäå .úåòè ç÷î ìù åäùî äá àäéå ïëé åæë äðéúðå ,áåéç úðéúðì
÷éãöä ïåòîù äöåø äéä àì ,íéîù íùì éøîâì äæ ïéàù ïëúéù ïåéëî ,úàæ ìëá ,åøæð ìò
äæîå ,ïåé úàîåè åá ùé ,áééç àåäù äî àìå äöåø àåäù äî ÷ø ïúåðù éî .åðîî ìåëàì
àì íìåòä ,íìåòá ø÷éòä àì àåäù ïéçáä øåçáä ìáà ,ìåëàì äöø àì ÷éãöä ïåòîù
÷éãöä ïåòîù ìù åéîéá .ìåëàì íéëñä ïë àåä åðîîå .úîàá äøåúä ìá÷î àø÷ð äæ ,åìù
.å"ç 'úé 'ä ìù àìå åðìù íìåòäù ùâøðù ,äæä òøä øöéä ìéçúä æàå ,ïåé úèéìù äìéçúä
ùéù ùåùçì ùéù øéæð íùàá øéîçä àåä ïëìå ,ïåé úàîåè ãâðëù ãöä àåä ÷éãöä ïåòîù
.ïåé úàîåè ìù õîù åá
äðô åááì øùà èáù åà äçôùî åà äùà åà ùéà íëá ùé ïô (æé èë íéøáã) áåúë
,äðòìå ùàø äøô ùøù íëá ùé ïô íää íéåâä é÷ìà úà ãáòì úëìì åðé÷ìà 'ä íòî íåéä
.ìñôä úà åùòù ïã èáù ìò øáãî äæ ÷åñôù (è à÷ íéìéäú ùøãî) ì"æçá ìò áåúëå
.óñåé ìù åðåøà úà äìòä äùî åáù íùä íò ìéçúä ,ïã èáù åç÷ì óåñáìù ,äëéî ìñô
úéùàøá øôñ .åéëøöì óñåé ìù ïåøàä íò ùîúùä àåäù åðééä ,åîöòì äæ úà ç÷ì äëéî
úà ùîî íééñîä àåä óñåéå ,úåáàä äùòîá íééúñî àåäå ,íéðáì ïîéñ úåáà äùòî àåä
.íéèáù ãéìåä àåä íâù áà ãö åì ùé íâù íåùî ,íéðáì ïîéñ úåáà äùòî ìù ïéðòä
äæ äåøòä ïî åîöò úà øãâ àåäù éãé ìòù ,íéøöîá úåéçì ìàøùé ììëì øùôéà óñåé
úà ç÷ì àåä òéâä åðéáø äùîùëå ,íéøöî ìë úà ìëìë óñåé .ìàøùé ììë ìë ìò òéôùä
.åúöéçîá óñåé úåîöò
óñåé ìù ïåøà .á .äøåúä àåäù úéøáä ïåøà .à :åðéáø äùî íò úåðåøà éúù åéä
úåìòäì éãë åá ùîúùä äùîù äæä íùä úà ç÷ì äëéî .úåîìùá äøåúä íéé÷î àåäù
úòãì íéëéøö ,äæáù ïåñàä ÷îåò úà ïéáäì éãë .åéëøöì åá ùîúùäå óñåé ìù åðåøà úà
.äæä òôùä øå÷î ìò åãé úà íù äëéîå ,óñåé ìù åðåøà êøã íìåòä ìëì òôù òéôùî 'äù
úåòèì äæ ,úéáä ìòá àåäù åîöò ìò áåùçéå úåòè éãéì àåáé íãàù úåøùôà ùé íà
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éðù åéä .åéãéá äéä íìåòä ìë ïëì ,åãéá íìåòä ìë ìù òôùä ìë åì äéäù ,39óñåé ìù çëá
úàø÷ð äøåúäù ,äùî éðùäå ,óñåé àåä ãçàä ,úéáä éìòá åîë åéäù ,äæä íìåòá íéùðà
ìëá (æ áé øáãîá) ë"ùîë ,íìåòá äöøù äî ìë úåùòì ìåëé äéä àåäå ,äùî ìù åîù ìò
úà æçà óñåéå ,íù æëøúä íìåòä ìë ,åìåë íìåòä ìë úà ìëìë óñåéùë .ïîàð éúéá
ìù åéãéì ìôðù äæä íùá .'ä ïåöøî íåìë äðéù àì óñåé ,äæ ìë úåøîìå ,íâéäðîå íéèåçä
ìëì ùøåù äéä äæä íùä úçé÷ì .ãçé óñåéå äùî ìù úåçëä ìë ìù æåëéø äéä äëéî
40
.íìåòáù úåøæ - úåãåáòä
õø ãéîú äéäù ,ïã ìöà äéäù âäåð ãåò (à”ò ã óã íéçñô) àøîâá íéàöåî åðà
ïã èáùùë áåúë .ïéãá åì òéâîù áùåç äéä ãéîúå ,òáåú äéä àåä ãéîúù ,äøåú ïéãì
åøîàéå (äë çé íéèôåù) åøîà ïã èáùå ,íäéøçà õø äëéî æà ,äëéîî ìñôä úà åáðâ
íâ åéä íäù åðééä ,ùôð éøî íéùðà íëá åòâôé ïô åðîò êìå÷ òîùú ìà ïã éðá åéìà
àåäù íìåò ïéá ìãáää .ïã èáùì ãçåéîá êééù äæä çëä .íéøúååî àì íòô óàå ,íéðñòë
íù øöðãëåáðù êééù êéà .äøäèì äàîåè ïéá ÷åìéçä àåä éìù åðéà àåäù íìåòì éìù
ïéà .åìù åðéàù íìåò ìò äèéìù ìù íéðåöéçä íéðôä ÷ø äæ ?÷åöîáå øåöîá íéìùåøé úà
õøà éëìî åðéîàä àì (áé ã) äëéà úìéâîá áåúë .íéìùåøéî øúåé åðìù åðéàù íìåò êì
åäùéîù ïëúé àìù åðéáä íä íâù åðééä ,íìùåøé éøòùá áéåàå øö àáé éë ìáú éáùé ìëå
íâ ìåëé àåä æà ,åðìù ìåëéáë íìåòäùë àéä äðáää àìà ,íéìùåøé ìò èåìùì ìâåñî
úà úåàøäì ìåëé 'äå .íìåòäî ÷ìúñð àåä áìäî 'ä ÷ìúñð íà .øöðãëåáð ìù úåéäì
'äù äèìçä éãé ìò íéáàëä ìë ÷ìñì øùôà ïëìå .áàë éãé ìò ÷ø äðéëùä úåìëúñä
.íéçøåàì ñçéá åîë åðúà âäðúé àåä óà 'ä æàå ,åðìù åðéà íìåòäå ,úéá ìòáä àåä

'à éçéå
øáë :á÷òé éçéå ÷åñôä ìò (øåæðöä ììâá ÷çîð äæ íéùîåç áåøá) ï"áîøá áåúë
åðééä .éîåø àéä úéòéáøä äéçä ãéá íåéä åðéúåìâ àéäù íéøöîì á÷òé úãø éë éúøëæä
äéä äæù åîëù ,íéøöîì á÷òé úãø ,àåä ,éîåø úåìâ éáâì íéðáì ïîéñ úåáà äùòîäù
úåìâä àéä éîåø úåìâù ,äðåøçàä äôå÷úá íéðáì ïîéñ äæ êë ,úåáà äùòîä óåñ
åîë ,ïòðë õøàî áòøä úåìëë íùî úåìòì íéøåáñ åéäå :ï"áîøä êéùîî .äðåøçàä
áòøä ãáë éë êéãáòì øùà ïàöì äòøî ïéà éë åðàá õøàá øåâì (ã æî ìéòì) åøîàù
äòøô éð÷æå ,åéúåîöò åìòå íù úîå ,úåìâä íäéìò êøà ìáà ,åìò àì äðäå ïòðë õøàá
øàùë åö÷ òãåð àì ,ãàî åðéìò êøà úåìâäå 'åëå ,ãáë ìáà åîò åùòå ,åäåìòä åéøùå
íéîòä ìëî åðúåà åìòéå ,åðì åðøæâð åðéúåîöò åùáé íéøîåà íéúîë åá åðçðàå úåéìâä
äéçðå åðîé÷é ,'ä úî÷ðá äàøð åðçðàå åðãåáë íúåàøá ãáë ìáà íäì äéäéå ,'äì äçðî
.ë"ò åéðôì
äéòùé úàåáð óåñá ÷åñô åäæ ?àåáì ãéúòì 'äì åàéáé íéåâä ìëù äçðîä éäî ò"ö
äçðî íéåâä ìëî íëéçà ìë úà åàéáäå :(ë åñ) áåúë êëå ,äãéúòä äìåàâä ìò øáãîù
øùàë 'ä øîà íìùåøé éùã÷ øä ìò úåøëøëáå íéãøôáå íéáöáå áëøáå íéñåñá 'äì
,àåä äæì íéðáì ïîéñ úåáà äùòîäå .'ä úéá øåäè éìëá äçðîä úà ìàøùé éðá åàéáé
äéäù ìáàì ìéá÷î àåä àáì ãéúòì íäìù ìáàäù åðééä .åðéáà á÷òé ìù äéåìä
 לשאול להרב39
. והפגם הזה התחיל אצל שבט דן, אין שום יצר הרע אפילו אצל הגוים שלא התחיל אצלנו40
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íéîéàúî åìà íéøáã êéà .åðéáà á÷òé ìù äéåìì ìéá÷î åðì äéäéù ãåáëäå ,íéøöîá
?éøîâì íéëéôä íéàøð íä àìäå ?ììëá
èé ä÷ñô ã äùøô - íéøéùä øéù äáø ùøãî
ìë íäéîãá ïúéì éåàø äéäù úåéìâøîå äáåè ïáà åãéá äúéäù êãîìì àìà äéä
àéáäì ïéãéúò ïîöò ïä àìà ÷ùîã áåè ìëå åãéá äçðî ç÷éå úøîà úàå ÷ùîã áåè
'äì äçðî íéåâä ìëî íëéçà ìë úà åàéáäå (å"ñ äéòùé) íòè äî çéùîä êìîì úåðøåã
äãåäé 'ø íùá äéëøá éáø úåøëøëáå åäî úåøëøëáå íéãøôáå íéáöáå áëøáå íéñåñá
àãéúøåáá ïåäì ïéðéòèî ïåðéàå ä÷éã÷ ìëá ïéðòèî ïéìåëé ïåðéà úéìã àéáñ ïéìéàë øîà
'ø øîà íéîò úåçôùî 'äì åáä (è"ë íéìäú) ã"ää
éëå äéì øîà ,úî àì åðéáà á÷òé ïðçåé éáø øîà (á"ò ä óã) úéðòú àøîâá áåúë
úøåá÷å úúéî ìù øåôéñä ìë íàä) àééøá÷ åøá÷å àééèðç åèðçå àééðãôñ åãôñ éãëá
á÷òé éãáò àøéú ìà äúàå øîàðù ùøåã éðà àø÷î äéì øîà ,(äéä àì ììë åðéáà á÷òé
àåä ùé÷î ,íéáù õøàî êòøæ úàå ÷åçøî êòéùåî éððä éë ìàøùé úçú ìàå 'ä íàð
41
?àøîâä õåøéú åäî ììë ïáåî àìå .ë"ò íééçá àåä óà íééçá åòøæ äî ,åòøæì
,ìàøùé ììëì åúåîöò ìë úà øéáòä åðéáà á÷òé :êë àéä àøîâä úðáä íðîà
àìù åðéáà á÷òéá åäùî ïéàå ,åðéáà á÷òéá äéä àìù ìàøùé ììëá åäùî ïéàù åðééä
ùéù úåîùä øúé ìëá íâå ,åðîù íâ äæå ,ìàøùé àø÷ð àåä ïëì ,ìàøùé ììëá àöîð
àéäå ,úçà äîå÷ì íéôøèöî ,íéðîæä ìëá ,ìàøùé ììë ìë .íéàø÷ð åðçðà åðéáà á÷òéì
,ãåáéàì êìä àì åðîî øáã íåùù øîåìë ,úî àì åðéáà á÷òéù áåúëù åäæå .åðéáà á÷òé
.åúøåö äðéù ÷ø
ùé úîà .á÷òéì úîà ïúú (ë æ äëéî) ë"ùîë úîà àåä åðéáà á÷òé úãéî ø÷éò@
øáã ìë ïëì .áöî ìëá äéìò êåîñì øùôàå ,íéé÷ åìåëù øáã àéäù .à :íéðééôàî éðù äì
àìà ,øçà øáãá äéåìú äðéà úîà .á .42ãéîú åéìò êåîñì øùôà éà úîà åððéà àåäù
ì"æçá ë"ùîë ,úîéé÷ äéäú àéäù éãë øáã íåù äðîî õåç êéøö àìå ,äîöòì úãîåò
åðéáà á÷òé úãéîù ,åãáì á÷òé øúååéå (äë áì úéùàøá) ÷åñôä ìò (à æò äáø úéùàøá)
ïë åîë ,àåää íåéá åãáì 'ä áâùðå (àé á äéòùé) 'úé åéìò øîàðù ìåëéáë 'ä úãéî åîë
äçëåä êéøö àìå ,åîöò êåúî åì éã øáãäù åðééä ,åãáì á÷òé øúååéå áåúë åðéáà á÷òé
 אלא הא תנינא יעקב אבינו לא מת והקב"ה חתין ליה גו כורסא יקריה למהוי תדיר: עי' זו"ח41
סהדא על בנוי דקא מיחדי שמיה דקב"ה כדחזי בכל יומא תרין זמני וכד אינון מיחדין שמיה דקב"ה
אמרי שמע ישראל הוי סהיד עלן דאנן מיחדי דמיה דקב"ה כדקא חזי בההוא שעתא נטלי ליה
ליעקב בארבע גדפין פרישן לארבע סיטרי עלמא וסלקי ליה לקמי קדישא עילאה ומברך ליה בשבע
ברכאן פתח הקב"ה ואמר זכאה איהו אבא דזרעא דא אוליד בארעא זכאין אינון בנין דקא מעטרין
לאבוהון הכי בההיא שעתא כל אינון חילי דשמיא פתחי ואמרי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
 אלא הנה שנינו יעקב אבינו לא מת והקדוש ברוך הוא חתם אותו בתוך כסא כבודו:תרגום
להיות תמיד עד על בניו שמיחדים שמו של הקדוש ברוך הוא כראוי בכל יום פעמים וכשהם
מיחדים את שמו של הקדוש ברוך הוא אומרים שמע ישראל תהיה מעיד עלינו שאנו מיחדים את
שמו של הקדוש ברוך הוא כראוי
באותה השעה נוטלים את יעקב בארבעה כנפים פרושים לארבעת צדדי העולם ומעלים אותו
לפני הקדוש העליון ומברך אותו בשבע ברכות פותח הקדוש ברוך הוא ואומר אשרי האב שהוליד
את הזרע הזה בארץ אשרי הבנים שמעטרים את אביהם כך באותה השעה כל צבאות השמים
פותחים ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
 שזה רק פעם בשבעים שנה שלא, שלשיטה אחת, ולכן מעין נכזב נקרא על שם השקר אפילו42
 אלא קיימת, שאמת לא מפסיקה כלל,נמצא בו מים שהרי אי אפשר לסמוך עליו בכל הזמנים
תמיד
65

חומש אור מאיר
ìëá íðîà ,åá òåâôì øúåéá íéàúîä ïîæä äøåàëì åäæ éæà ,ãáì á÷òéùë .øçà íå÷îî
úîà ìù äãéîäùë .äî ïîæì ÷ø äæ íâå êøéä óëá òåâôì ÷ø çéìöä ,åùò ìù åøù úàæ
àèçù éô ìò óà ìàøùé ,ìù ïéãä íâ .úåøåöä ìëá äøáò àéä ,ìàøùé ììëì äøáò
ììëá á÷òé ìù äãå÷ðä àåäå ,ìàøùé íùä ìò ññåáî ,(à”ò ãî óã ïéøãäðñ) àåä ìàøùé
.ãéîú úîéé÷ úîàäå ,éîöò àì íòô óà àèçäù øîåà àåäå ,ìàøùé
- 'ä éðà :íéøöî õøàî íëúà éúàöåä øùà íëé÷ìà 'ä éðà ÷åñôä ìò áúåë é"ùø
ìòå ,íëëìî éðà íëçøë ìò - íëé÷ìà 'ä éðà ,òøôéäì ïîàð - íëé÷ìà ,øëù íìùì ïîàð
øáã ,òåá÷ øáã àéä åðéìò 'úé åúåëìî .úîà :äìéîä úà óéñåäì ù"÷á åð÷ú åìà íéìéî
àì íà äåä-é éðã-à íàð éðà éç (âì ë ÷øô ìà÷æçé ë"ùîë) ìåèéá äá êééù àìå ,úîà
áë íéìäú) ÷åñôä ìò áúåë à"øâä .íëéìò êåìîà äëåôù äîçáå äéåèð òåøæáå ä÷æç ãéá
.ïåöøá ÷ø àåä êìî ìáà åçøë ìòá àåä ìùåîù ,íéåâá ìùîå äëåìîä 'äì éë (èë
ìòá åðééä ,äëåôù äîçá êìîé ä"á÷äù áåúëù ì"ðä ÷åñôäî äæ ìò äù÷ äøåàëìå
íéôåëùë (â á) ïéùåøéâ úåëìäá í"áîøá áåúëù äî éô ìò ïáåî èùôä íðîà ?åðéçøë
àøîâá ë"ùîë ,éãåäé ìë ìù éîéðôä ïåöøä åäæù ,ïåöøá íéùåòù àø÷ð äæ äåöî íéé÷ì
áëòî éîå êðåöø úåùòì åððåöøù êéðôì òåãéå éåìâ íéîìåòä ïåáø (à”ò æé óã úåëøá)
àåäù åððåöø äìâúî ãéî ,íé÷ìúñî íäùë ìáà ,ë"ò úåéëìî ãåáòùå äñéòáù øåàù
.åðéáà á÷òé àöîð ïàëå ,êðåöø úåùòì
äøîâð äæáå .ìàøùé ììëì åúåéç ìë ìù äøáòää äúéä åðéáà á÷òé ìù åúúéîá
,ä÷ìúñð àì úåéçäù äìâúð ïàëå ,íéðáì ïîéñ úùøô äìéçúäå ,úåáà äùòî úùøô
:éçéå úùøô óåñá áúåë ï"áîøä .íäá àöåéë íäéúåãìåú ìù íåé÷ äæå ,úîéé÷ àìà
éø÷îáå ,øöåð ìë úøéöéå íìåòä ùåãçá äøéöéä øôñ àåäù úéùàøá øôñ áåúëä íéìùä
,(íéðáä éø÷îì ùøåù åøöåð íä úåáàä äùòî ìë) íòøæì äøéöé ïéòë íäù íìåë úåáàä
íéìùäù éøçàå ,íäì àáì ãéúòä ìë òéãåäì æåîøì íéøáã éøåéö íäéø÷î ìëù éðôî
äùòî ìéçúî ïàë) íää íéæîøä ïî àáä äùòîä ïéðòá øçà øôñ ìéçúä äøéöéä
(âé åè úéùàøá) ùåøéôá äøæâðù äðåùàøä úåìâä ïéðòá úåîù äìàå øôñ ãçéúðå ,(íéðáä
íúåáà úìòî ìàå íîå÷î ìà íáåù íåé ãò úîìùð äðéà úåìâä äðäå äðîî äìåàâáå
àì õøàá åéä éë ,íéìåâ åáùçé ïééãò íéãáò úéáî åàöéù éô ìò óà íéøöîî åàöéùëå
äøùäå àåä êåøá ùåã÷ä áùå ïëùîä åùòå éðéñ øä ìà åàáùëå ,øáãîá íéëåáð íäì
åáùçð æàå ,íäéìäà éìò ÷åìà ãåñ äéäù ,íúåáà úìòî ìà åáù æà íäéðéá åúðéëù
ãéîú åúåà àìî 'ä ãåáë úåéäáå ïëùîä ïéðò åîéìùäá äæä øôñä íìùð ïëìå íéìåàâ
.ë"ò
ãöéëä èåùô õåøéú åðì ùé äæáå ,úåáàä úìòî ìà áåùì ,àåä äìåàâä øãâ
åðéáà á÷òé úå÷ìúñä øãñ ìë .åðéáà á÷òé úéåìì äìéá÷î äéòùé ìù äðåøçàä äîçðä
àéä àéäù äãéúòä äìåàâì äìéá÷î åðéáà á÷òé ìù äéåìä .íéðáì åîöò ìù äøáòä àåä
äìåàâä ïîæá .äìåàâä àåä àåäå ,íúåáà úìòî ìà äøæçä äæå íéðáì åçë ìë ìù äøáòä
àñëá ä÷å÷ç åúåîãù) åðéáà á÷òé ,åðéúåáà úìòîì áåùð ,åðéîéá äøäîá äãéúòä
.åðéáà á÷òé ìù äøåãäî ãåò ÷ø íä ìàøùé ììëù ,ãçà íãà äéäð åðçðàå (ãåáëä
,äæ éôì íéãîì åðàöîð .àîìò àøáå àúééøåàá ìëúñä ä"á÷äù øäæá àúéà
òáøà íìåòá íâ ùé çøëäá ïëì ,ãåñå ùøã æîø èùô ,íéðô òáøàá úùøãð äøåúù ïåéëù
÷åñôä ìò à"ãàá à"øâä .ùøã ìù íéðô íâå èùô ìù íéðô úåàéöîì ùé .äìà íéðô
.èùôä úà ø÷åò ùøãä ììë êøãáù áúåë äæåæîä ìà åà úìãä ìà åùéâäå (å àë úåîù)
ïá øæòìà éáøå â"ø åéä :úåëî óåñá áåúëù äî ,äàéøáá ùøã ìù íéðôì äîâåã ïééöð
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÷åçøá äèìôî éîåø ìù äðåîä ìå÷ åòîùå êøãá ïéëìäî àáé÷ò éáøå òùåäé éáøå äéøæò
øîà ÷çùî äúà äî éðôî åì åøîà ,÷çùî àáé÷ò éáøå ïéëåá åìéçúäå ìéî íéøùòå äàî
íéøè÷îå íéáöòì íéåçúùîù íééùåë åììä åì åøîà ,íéëåá íúà äî éðôî íúàå íäì
,äëáð àìå ùàá óåøù åðéäìà éìâø íåãä úéá åðàå è÷ùäå çèá ïéáùåé íéáëåë úãåáòì
.ë"ò äîëå äîë úçà ìò åðåöø éùåòì êë åðåöø éøáåòì äîå ,÷çöî éðà êëì ïäì øîà
ò"øå äæá èùôä úà åàø òùåäé éáøå äéøæò ïá øæòìà éáøå â"ø ,êë àåä íäéðá ìãáää
.èùô íéòãåé åðçðà éùå÷á ,åðìù úåàéöîä ùåøãì êéà íéòãåé àì åðçðà .ùøãä úà äàø
àìå æîø úéá àìå) ùøãî úéá êåúî àöåéù äô ìòáù äøåú ìù ùåãéç íìåòì àåä ùøã
.íäù úåîë íéøáãä úðáäî øúåé ÷îåò àåä ùøãä ,(ãåñ úéá
ñåôúì éãëå ,äìôëîä úøòîá çðåî åðéáà á÷òéù àéä íéøáãä úåèùôù éàãå
àì .(äùòîä ìù ùøãäå èùôä äæ) ùåøãä úðáäì úåëæì êéøö åúå÷ìúñäá ïåîèù äî
äéøæò ïá øæòìà 'ø øîàù åîë ùåøãì òéâäì íéëåæ àìù ãò ä÷åîò äðáäì òéâäì ïúéð
,úåìéìá íéøöî úàéöé øîàúù éúéëæ àìå ,äðù íéòáù ïáë éðà éøä (á”ò áé óã úåëøá)
éîé ìë íéøöî õøàî êúàö íåé úà øåëæú ïòîì (æè íéøáã) øîàðù ,àîåæ ïá äùøãù ãò
.úåìéìä ,êééç éîé ìë íéîéä ,êééç éîé ,êééç
äãéâàå åôñàä øîàéå åéðá ìà á÷òé àø÷éå (à”ò å"ð óã) íéçñô àøîâá áåúë
ùé íåìùå ñç àîù øîà ,äðéëù åðîî ä÷ìúñðå ïéîéä õ÷ åéðáì úåìâì á÷òé ù÷éá ,íëì
åéðá åì åøîà ,åùò åðîî àöéù ÷çöé éáàå ìàòîùé åðîî àöéù íäøáàë ìåñô éúèîá
êë (ìàøùé òîù äæ) ãçà àìà êáìá ïéàù íùë åøîà ,ãçà 'ä åðé÷ìà 'ä ìàøùé òîù
íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá øîàå åðéáà á÷òé çúô äòù äúåàá ãçà àìà åðáìá ïéà
àåäù òãéù ïåéëîù ,àéä äáåùúä ?õ÷ä úà úåìâì åðéáà á÷òé äöø òåãî .ë"ò ,ãòå
,øåøá øáãä åìöàù åîë ïëì ,ìàøùé ììëì åúåéç úà øéáòäìå íìåòäî ÷ìúñäì êìåä
ììë ìù 43íéðá óåâì õ÷ä úà úåìâì äöø àåä .øåøá øáãä íìöà íâ úåéäì êéøö êë
íéìåëé àì íä ïë íàå ,åúåîë äàøð àì ìàøùé ììë àîù äéä åìù ùùçä íðîà .ìàøùé
åøîà ïë ìòå ,åùùç úà åðéáä íéèáùä .íäéìà äæ úà øéáòäì øùôà éàå ,åúåà úàùì
äæå ,åðì ãçà íâ àåä êì ãçà àåäù ãçà åúåà ,åðéáà ìàøùé òîù åðééä ,ìàøùé òîù åì
.ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá øîà á÷òé äæ ìòå ,ïååëúä á÷òéù äî ÷åéãá äéä
àì úàæ ìëá àåäù àìà ,åòøæá ìåñô ïéàù íúáåùúî íðîà ïéáä åðéáà á÷òé
êøã ,øçà ïôåàá úåéäì êéøö íéðáä ìöà õ÷ä éåìéâù ììâá õ÷ä úà úåìâì ìåëé äéä
á÷òé ìöà äéäù äî .ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá øîà àåä ïëì ,øúñäå äòéâé
ìòáù äøåú ìù ïåùàøä çáùä àåä ãåáë íù êåøá .ùøãá åéðá ìöà äéäé èùôá åðéáà
áåúë àì äæ úåøîì ,ù"÷á äæ úà øîåì íéáééåçî åðçðà .áúëáù äøåúì óøèöîù äô
åäåøîàð àì ,åðéáø äùî åøîà àì ,åäåøîàð (à”ò åð óã íéçñô) àøîâá áåúëå ,÷åñôá
.äæ úà ãéâäì àìå ãéâäì íéëéøöù åðééä ,éàùçá åúåà íéøîåà åäéù åðé÷úä ,á÷òé åøîà
íéàåø ô"ëòå .äæä íìåòá éåìâá úåéäì ìåëé àì çáùäù ììâá ùçìá åúåà íéøîåà åðçðà
ìë .íéîéä úéøçà ìù éåìéâä úà áëòé äæ ,åòøæá ìåñô ùé íàù åðéáà á÷òé ìù ãçôäî
ìëäå ,äáëøîä ïä ïä úåáà úðéçáá äéä àåä ,á÷òéá íöîèöî äéä ìàøùé ììëù ïîæ
úøáåò ,úîà ,á÷òé úãéîùë .äðéëù ÷åìéñ äéäð ,íéðáì øáò äæùë ìáà ,åìöà øåøá äéä
íéìâîå íéòâéúî åðçðàù äîë ãò ÷ø äìâúî äæ åðìöà ,éåìâá á÷òé ìöà äéäù äî ,åðìà
àìù á÷òé ìù ÷ìç íåù ïéà éë ,úî àì åðéáà á÷òéù ì"æç øîàî íéé÷úî äæáå ,åúåà
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ìáà ,úåéàø åà úåáéñ íåù éìá ãòì úîéé÷ù úîà àéä á÷òé ìù úîàä .åðéìà òéâä
.'ùøåã éðà àø÷' úðéçáá äæù äîë ãò ÷ø ãòì úîéé÷ úîàä
ïåéëù éôì äîåúñ åæ äùøô äîì - á÷òé éçéå (çë æî úéùàøá) é"ùøá áåúë
.íãáòùì åìéçúäù ãåáòùä úøöî ìàøùé ìù íáìå íäéðéò åîúñð åðéáà á÷òé øèôðù
ïéáäìå ïðåáúäì ìëåðù éãë íä úåéùøôä ïéá ùéù íéçååøä ìë .ìòåôá úåìâä äìéçúä æà
úìéñîäù äî äæå ,ïðåáúäì ïîæ äéä àìù íåùî ,äîåúñ äùøôä ïàë ìáà ,äùøôä úà
ïéòî åäæå ,íéàèåç åéä àì ,íéððåáúî åéä íãà éðá íàù úåøéäæä úãéî ùéøá áúåë íéøùé
ìëá ãöéë ïðåáúäìå úåàøì çååø ïéàùë .äîåúñä äùøôá ,ìéçúä äæ ïàëå ,äòøô úöò
ìù åúúéî .úçúôð äùøôäå íéëåæ æàå ,íéàåøå íéòâéúî ,äîéúñä êåúî ?íéàåø úàæ
,äùøôä úà íéçúåôùë ìáà ,ïðåáúäì úåøùôàä åðì úðúéð àìù äîøâ åðéáà á÷òé
ë"ùî åäæå .ìàøùé ìù íáìå íäéðéò åîúñðù ,åðéáà á÷òé úúéî ìù ïåñàä ìò íéøáâúî
ìåãâ øòö äá ùéå ãåîìì äù÷ àéäù ô"òáù äøåú àéä åæ :(â ÷øô çð) àîåçðú ùøãîá
éìòá åìà (è äéòùé) ìåãâ øåà åàø êùçá íéëìåää íòä øîàðù êùçì äìåùî àåäù
,øîåìë .øåäèáå àîèá øúéäå øåñéàá íäéðéò øéàî ä"á÷äù ìåãâ øåà åàøù ãåîìúä
.úåàøìå úåëæì ïúéð úåøéäá éàä êåúî à÷ååã
ìàøùé éðáá ùé åðéáà á÷òéá äéäù äî éë ,úî àì á÷òé úîàá ,äòéâéä éøçà
éãé ìò ÷ø øùôà úåìâä úà ïéáäìå ,úåìâä äìéçúî ãéîå úåáà øôñ øîâð äæá .úåîéìùá
úéæä äî àìà øàåú éøô äôé ïðòø úéæ (à åì äáø úåîù) ùøãîá áåúëù äî äæå ,äòéâé
åúåà ïéèáåçùîå èáçðå úéæä ïî åúåà ïéãéøåî ë"çàå åúåà ïéøâøâî åðìéàá àåäù ãò äæä
íéìáçá ïúåà ïéôé÷î ë"çàå ïúåà ïéðçåè ë"çàå ïçèîá ïúåà ïéðúåðå úâì åúåà ïéìòî
íúåà ïéèáåçå íéáëåë éãáåò ïéàá ìàøùé êë ,ïðîåù úà ïéðúåð ë"çàå íéðáà ïéàéáîå
ïéùåò ë"çàå ïéèåéèøè ïúåà ïéôé÷îå ïéøìå÷á íúåà ïéúôåëå ïúåà íéùáåçå íå÷îì íå÷îî
ìàøùé ììë úìòî .ìàøùé éðá åçðàéå (á úåîù) 'àðù ïéðî íäì äðåò ä"á÷äå äáåùú
øçàìå ,äòéâé êåúî ÷ø àìà ïéáäì øùôà éàå ,äîåúñ äùøôä .íéøåñé éãé ìò ÷ø úàöåé
äùøôá àöîð àåä ,äòéâé éìá ,äæ úà ïéáî àåäù áùåçù éî ìë .äîåúñ àéäù äòéãé
.44úøçà

'á éçéå
åðéáà á÷òé øèôðù ïåéëù éôì äîåúñ åæ äùøôù ,äùøôä úìéçúá é"ùøá áåúë
úåìâì ù÷áù à"ã .íãáòùì åìéçúäù ãåáòùä úøöî ìàøùé ìù íáìå íäéðéò åîúñð
÷ñôä äéäé àìù ,àåä äæá ïéðòäù áåúë úéùàøá óåñ øäæáå .åðîî íúñðå åéðáì õ÷ä úà
äùøô íäù íåùî ,(äùøôì äùøô ïéá ïðåáúäì ïîæ äùîì ïúéì àá úåéùøôä ïéá ÷ñôä)
éçéå' :ãéîå ,'ãàî åáøéå åøôéå äá åæçàéå ïùâ õøàá íéøöî õøàá ìàøùé áùéå' - úçà
úàîå íéòáøàå íéðù òáù åééç éðù á÷òé éîé éäéå äðù äøùò òáù íéøöî õøàá á÷òé
,áåúë äáø åäéìà éáã àðúá äðäå .ãçà ïéðò íä äîì ,íéøáãá ïðåáúäì ùéå .'äðù
ïéðîë - àáä íìåò ïéòî ,øòöá àìù åéä íéøöî õøàá éç á÷òéù äðù äøùò òáùäù
ì"æçá .ìàøùé íù àìå ,êåîðä íùä àåäù ,á÷òé éçéå áåúë äîì ïë íà ìåàùì ùéå .áåè
á÷òé ç÷é óåñáù æîøì àá äæù - åùò á÷òá úæçåà äúéä á÷òé ìù åãéù äî ìò áåúë
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àåä êë ìò ãéòîù 'úåáà äùòî'ä .á÷òéì êééù äæä íìåòä ìù åúéøçàù ,åùòî úåëìîä
,éòéáùä óìàì íðîà êééù àáä íìåòä .äðù äøùò òáù íéøöî õøàá äéä á÷òéù äæá
íäù ,äòéâé àìå ,øòöá àì ìù íéîé íäù ,äæä íìåò ìù á÷òá úàöîð äìçúää ìáà
íéëééù åìà íéîéù ììâá ,ìàøùé àìå á÷òé íù øëæåî äîì ïáåî äæáå .àáä íìåò ïéòî
.åùòî äæ úà ç÷é á÷òéù áåúëå ,ìàøùé úåìâ ìù íéîéä óåñì íéìá÷îå
íéøéñàä ìë úà óñåé ãéá øäñä úéá øù ïúéå :áåúë (èì úéùàøá) áùéå óåñá
ìë úà äàø øäñä úéá øù ïéà ,äùò äéä àåä íù íéùò øùà ìë úàå øäñä úéáá øùà
éë äàøé äøåúá ïðåáúîä .çéìöî äåä-é äùò àåä øùàå åúà äåä-é øùàá åãéá äîåàî
êë ïéðòä øåàéáå .äåä-é íù áåúë àì ,éçéå éöçå ,ùâéå ,õ÷î úùøô ìëá äàìäå ïàëî
ììëî äðéëùä ÷åìéñ ìù íéðáì ïîéñ úåáàä éùòî úà íéìéëî åìà úåéùøô ,àåä
äø÷ù äî òãé ÷çöé .äðéëù åéìò äúøù àì ,åðéáà á÷òé úåìéáà ììâáù íùë ,ìàøùé
æà åéäéù ,'úé åúøéæâ äúéä êëù ,êùåçá åéä (åéðáå á÷òé) ìàøùé ììë ìáà ,óñåéì
íéøëæåîä úåîùä ïëìå .íìåòá 'úé åîù éåìéâ ïéàù ,øúñääå úåìâä íöò åäæå .êùåçá
ìëä íéàåø åéãé ìòù íùä ìáà ,éã-ù åà ì-à åà íé÷ìà íù íä ùâéåå õ÷î úåéùøôá
.øëæåî àì ,øåøá
íåéá õøàä ìë ìò êìîì 'ä äéäå :÷åñôä ìò úìàåù (à”ò ð óã) íéçñôá àøîâä
øîà (?ãçà åðéà 'ä íåéä íàä) àåä ãçà åàì àðãéàä åèà ,ãçà åîùå ãçà 'ä äéäé àåää
øîåà úåáåè úåøåùá ìò äæä íìåòä ,àáä íìåòä äæä íìåòë àì àðéðç øá àçà éáø
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ñç àîù [á÷òé] øîà :êùîäá úøîåà àøîâäå .õ÷ä åúàåáðá äàø àì á÷òéù ,àåä
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 שמע ישראל-  אגב הפירוש של שמע ישראל הוא כמש"כ ברמב"ם תחילת קריאת שמע, 45
 ה' אלקינו ה' אחד,ממנו אבינו ישראל
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ïî øúåé íäéëøã íéì÷ìå÷î äîåà äúéä àìù ïéðî ,åùòú àì äá íúáùé øùà øîåì
ïéðîå åùòú àì äîù íëúà àéáî éðà øùà ïòðë õøà äùòîëå øîåì ãåîìú íéðòðëä
íëúà àéáî éðà øùà øîåì ãåîìú íìåëî øúåéá íéì÷ìå÷î ìàøùé íù åàáù íå÷îäù
øùà øîåì ãåîìú åìàä íäéùòî ìë úà íäì äîøâ ìàøùé ìù ïúàéáù ïééðîå ,åùòú àì
åùòú àì íëúà àéáî éðà
íéëôä éúùùë àåä íìåòá òáèäù ('ã ÷øô) úåøåáâ øôñá øàáî ì"øäîä
íúåà ãçàì ïåöøäå ,äìåãâ øúåé úåãâðúä øöåéå ãöå ãö ìë ’äçì íøåâ øáãä ,íéùâôð
ìù çë íåîéñ÷îì åãìåð íä ,æà åãìåð íéøöî íâå ìàøùé éðá íâ .øúåé íúåà ãéøôî íöòá
äáéùéäù ,åùòú àì àá íúáùé øùà áåúëù äî äæå ,áåè ìù çë íåîéñ÷îì åðçðàå òø
.47äæä àéùäì òéâäì éãë äúéä
ãçà à"éå .äùîçî ãçà åìò íéùåîçå (äîã÷ä çìùá àúìéëî) ùøãî 'éò
åìò úåàî ùîçî ãçà àì äãåáòä øîåà éàøåäð éáø .úåàî ùîçî ãçà à"éå .íéùîçî
ìë àì ,ë"ò ,ìàøùé éðáå 'à úåîù áéúëå êéúúð äãùä çîöë äááø æ"è ìà÷æçé 'àðù
.íìåë ìò ìòô àì äæù íåùî ,íéøöîî åàöé ìàøùé éðá
47
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àìå ,åá ìòåô åì åëôä àåäù ãöî åëôäî ìòôúî øáãä :ì"æ íù ì"øäîá 'éò
òøæ ìò øæâù äøéæâä íéé÷ì åîù êøáúé íùä äöø øùàë êëì ,åîöòî øáãä ìòôúé
äîåàá àìà äæ äéä àì ,äðù úåàî òáøà íúåà åðòå íåãáòå êòøæ äéäé øâ éë íäøáà
òáøà íúåà åðòå íåãáòå ìàøùéá íéé÷úé íäì íéëôä øùà ãöî éë ,íäì íéëôä íäù
áåòú øáã ìëå úåðæá íé÷åáã íéøöî ìù íîöò éë íäì íéëôä íäù ïéðòå .äðù úåàî
úîà òøæ íäìù íöò ìàøùéå ,íéáåòú íä øùà íéùòîå úåðæä øçà íòáèá íéëùîðå
éèáù (&á"ë÷ íéìäú) áåúëä øîàù åîë úåéøò ìëî íéìãáåîå íéùåã÷å úåéøòá íéøåãâ
äúðæù íéøöîá äúéä úçàå íäéúåáà éðá íäù íäéìò åîù ãéòäù ,ìàøùéì úåãò äé
ãîìî éøöî ùéà ïá àåäå úéìàøùé äùà ïá àöéå (&ã"ë àø÷éå) øîàðù áåúëä äîñøôå
.'åëå .åæ ÷ø ìàøùéá äúéä àìù
àìå íéøöîá à÷ååã íéãáòåùî ìàøùé åéäù äî äîëçä éøúñ äæá ùé ãåòå
úåðæä øçà êùîðä éë òåãéå ,úåðæá íé÷åáã íä íéøöîä éë ,åðøîà øùàë äæå øçà íå÷îá
äðáø÷ àäéù äèåñ úçðîá äøåú äøîà êëéôìå ,äîäá äùòîå øîåçä øçà êùîðä àåä
àåä úåðæä ïéðò éë .äîäá ìëàî äðáø÷ êëì äîäá äùòî äúùò àéäù éôì ,ïéøåòù
øçà íéëùîð íäù éðôî åäæ ,úåéøòä ïî íéùåã÷å íéìãáð íäù ìàøùéå ,óåâä úååàúî
úâéøãîá íäìù íöòù øåáòá ìàøùéå 'åëå .øîåçä ïéðò ïî úìãáðå äùåã÷ àéäù äøåöä
,ììë úåàéöî íäì ïéà åìàë äøåöì éåàøä ïéðò ìàøùéì ïéà íà êëì ,äîéìù úìãáð äøåö
ïéà åìàë ïåøñç äá ùé íàå äîéìù àéäå ïåøñç äá ïéà øùà úìãáðä äøåöä ïéðò åäæ éë
àì ïéãòù íéøöîá åéä øùàë íúåîéìùá ìàøùé åéä àì øùàë êëìå .úìãáð äøåö ïàë
äéä àì åìàë ìàøùé åéä ,ìàøùé úåîéìù åäæù óìà úåàî ùù åéäù ãò íúåîéìùá åéä
äøåöä ïéðò äì ïéà äîéìù äðéà íàå ,äîéìù àéäù äøåöä ïéðò éë .ììë úåàéöî íäì
øáë éë .úåàéöî ììë íäì äéä àì åìàë åéä äæáå íéøöî ãé úçú íéãáòåùî åéä êëìå
íéãáòåùî ìàøùé åéäù äîáå ,øîåçä åîë úåçô øúåé åúåàéöîù øáã ïéà éë åðøîà
.ììë úåàéöî íäì ïéà åìàë éøä ,íä åîë úåçô øúåé úåàéöî ïéàù úàæ åîë äîåàì
àá äúà øùà õøàä éë :(àé ,é àé íéøáã) íéøöî ìò ãçåéîä øáã ãåò íéàöåî åðà
úé÷ùäå êòøæ úà òøæú øùà íùî íúàöé øùà àåä íéøöî õøàë àì äúùøì äîù
íéîùä øèîì úò÷áå íéøä õøà äúùøì äîù íéøáò íúà øùà õøàäå ÷øéä ïâë êìâøá
.íéî äúùú
íëì åòã ìáà ,äìåáé ïúú õøàäå åúòá íëöøà øèî ïúé 'ä éë :ï"áîøá 'éòå
õøà àéä ÷ø ÷øéä ïâë íéîâàä ïîå íéøåàéä ïî ìâøá äúåà úå÷ùäì íéøöî õøàë äðéàù
ãéîú äúåà 'ä ùåøãéù äëéøöå ,øçà ïéðòá àì íéî äúùú íéîùä øèîì úåò÷áå íéøä
ùåøãé àìå 'ä ïåöø ìò åøáòú íàå ,äðùä ìë øèî äëéøöå ãàî äàîö õøà àéä éë ,øèîá
äéøäá áùò ìë äá äìòé àìå çéîöú àìå òøæú àì ãàî äòø àéä äðä ïåöø éîùâá äúåà
éúåöî ìà åòîùú òåîù íà éë ,(æé- âé íé÷åñô ïìäì) äéðùä äùøôá äæ ìë ùøôéå øåæçéå
'åâå íéîùä úà øöòå åòîùú àì íàå ,ãéîú ùå÷ìîå äøåé åúòá íëöøà øèî éúúðå
'øá ù"ééòå :øèî àìá äá úåéçì åìëåú àìù ,äáåèä õøàä ìòî áòøá äøäî íúãáàå
ïë ìòå ,íéî äúùú íéîùä øèîì àìà ,íãàä ìîòá äéåìú äæ ïéðòá õøàä ïéà :ééçá
ïúú õøàäå íìè åðúé íéîùä úåöîäå äøåúä ïéîéé÷î íúà íàù ,äøåúä íåé÷ì åëøèöú
äìòîì øéëæäù åäæ - øèî äéäé àìå íéîùä úà øöòå :æé àé íéøáã ééçá 'øá 'éòå .äìåáé
äéäú àìù éãë íéøöî õøàë ä÷ùî õøà êì ïúð àì êëì éë ,íéî äúùú íéîùä øèîì
:åãéáù íéîùâ çúôîì åéìà úåàåùð êéðéò ãéîú åééäå êãéá äà÷ùää
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íéøöî õøàë àìå äúùøì äîù àá äúà øùà õøàä éë (&) áéúë ç"ú åøîà÷ øéôùå
øèîì àëä ìáà àòøà àéé÷úùî äéðî ÷éìñ àøäð àäã 'åâå íùî íúàöé øùà àéä
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:åáúé ïåäîò øáâ àåää ìàò àçøàá äåäã àãç àúøòî åâì åìàò àîìò
äéäú íäéìò àìå äàá àìå äìòú àì íéøöî úçôùî íàå øîàå çúô :íåâøú
éäé íäéìò àìå áåúë íìëì éøäù íéîòä øàù ìëî ïàë íéøöî äðåù äî 'åâå äôâîä
ïë ìòå øèî äëéøö äðéà íéøöî õøà éøäù íéøáçä äåùøô éøä àìà àì ïàëå íùâä
äàøå àá .åøîà äôéå íäéìò äìåò øçà ïéã íä ìáà øèî úåëéøöù ïúåà ììëá äðéà
'åâå íùî íúàöé øùà àéä íéøöî õøàë àìå äúùøì äîù àá äúà øùà õøàä éë áåúë
õøàä éøäù íéî äúùú íéîùä øèîì ïàë ìáà õøàä úé÷ùî åðîî äìåòä øäðä éøäù
éîå éåàøë úé÷ùî äúéä äøåúá íé÷ñåò åéä ìàøùéùëå íéîùä ïî ãéîú úé÷ùî äùåã÷ä
êøãá äúéäù úçà äøòî êåúì åñðëð íìåòä ìëî áåè òðåî åìàë äøåú äðîî òðåîù
.åáùé àåää ùéàä íäîò ñðëð
äðåîàì êéøö àìå íéé÷å éçå ,ïåéìòä íìåòî ÷úåðîù õøà 'à úååö÷ éúù íéåàø
ìù ïåøñç ùé íàå äìòîì øåù÷ åìåë ìëù õøà ùéå ,äìéìçå ñç úåöîå äãåáòå äìéôúå
.äæ úà íéùéâøîå íéàåø úåöîå äøåú úøéîù
äùòî ïðáø åðú (á"ò å"ñ) äùàä úàéöî ÷øô úåáåúë úëñîáå :ì"øäîä êùîäá
íéëìåä åéãéîìú åéäå íéìùåøéî àöåé äéäå øåîçä ìò áëåø äéäù éàëæ ïá ïðçåé éáøá
ïåéë íééáøò ìù ïúîäá éììâ ïéáî íéøåòù úè÷ìî äúéäù úçà äáéø äàø åéøçà
úà éî úá äì øîà éðñðøô éáø åì äøîàå åéðôì äãîòå äøòùá äôèòúð åúåà äúàøù
éìúî ïéãäë àì éáø åì äøîà àåä ïëéä êéáà ïåîî äì øîà ïåéøåâ ïá ïåîéã÷ð úá äøîà
äæ àá åì äøîà àåä ïëéä êéîç ìùå ãñç äì éøîàå øñç ïåîî çìî íéìùåøéá àéìúî
éðà øåëæ íéãéîìúì íäì øîà éúáåúë ìò úîúçùë äúà øåëæ éáø åì äøîà ,äæ ãáéàå
äéîç ìùî õåç äéáà úéáî áäæ éøðéã íéôìà óìà àøå÷ éúééäå äúáåúë ìò éúîúçùë
íëá úèìåù ïåùìå äîåà ìë ïéà íå÷î ìù åðåöø íéùåò íúàù ïîæá ìàøùé íëéøùà
äìéôù äîåà ãéá àìå äìéôù äîåà ãéá íëúà øñåî íå÷î ìù åðåöø íéùåò íúà ïéàùëå
.øåàéááå ùøåôî íéøáãä ìë ïì øàáúé åìà íéøáãáå .äìéôù äîåà ìù ïúîäá ãéá àìà
íúàù ïîæá ìàøùé íëéøùà øîàå äæ ìò éàëæ ïá ïðçåé éáø ïúðù äàãåääå çáùä åäî éë
ìù åðåöø íéùåò íúà ïéàùëå ,íëá úèìåù ïåùìå äîåà ìë ïéà íå÷î ìù åðåöø íéùåò
,äìòîì åðøîà øùà íéøáãä ïä ïä ìáà .äìéôù äîåà ìù ïúîäá ãéá íëúà øñî íå÷î
úìòîù éðôî .ïúâéøãî øçà êùîð àåä äìéôù äîåà ãéá íéøñîð íä øùà äæ øáã éë
íéùåò ìàøùé ïéà øùàë êëì ,úìãáð äìòîá êééù ïåøñç ïéàå úìãáð äìòî ìàøùé
äîåà ãéá ïéøñîð êëìå éøîâì íäì ìåèá òéâé éøä ,ïåøñçä íäì êùîðå íå÷î ìù åðåöø
äîåà ãéá íéøñîð íäù øçà ,íéáùçð úåàéöî íäì ïéà åìàë äæáù ,ïúîäá ãéáå äìéôù
.íìåòá íðéàå éøîâì íéøãòð åìàë íãéá íéøñîðäå úåàéöîä éúåçô íîöò íäù äìéôù
éë óà êëì ,ïåøñç ìá÷ú àì øùà úìãáð äìòî íúìòî íöò ïéà úåîåàä úâéøãî ìáà
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íðéàù íééç éìòá íä íééøîçä íéøáãä ìò ìùåî úåéäì åì éåàø äîéìù äøåöá àåä
äøåöä ïéàù äëåæ åðéà íàå ,íäéìò úìùåî äøåöäå øîåçä úâéøãîá íäù ,íéøáãî
äøåöä éë íééøîç íäù óåòå äéç äîäá ãéá øñîð àåäù ,íäéðôì ãåøé àåä éøä úåîéìùá
ãåàî ãåàî íé÷åîò åìà íéøáãå .éøîâì äìéèá àéä øåîâä äúåîéìùá äðéà íà äîéìùä
:äúâéøãîî àöú øùàë úåîéìùá äøåöä ïéðòá
éèðàå ,äìéôú éèðà ,äðåîà éèðà ìù áöîá àöîð íìåòä ìëù íéàåø åðéðîæá
åðçðà äæë áöîá íâù úåìâì ,íéøöîá äéäù åîë úåéäì êéøö äìåàâ ìù êéìäúäå ,äøåö
øúåé íéáåø÷ úåéäìå ,øúåé ììôúäì ,øúåé ïéîàäì íéëéøö ïëìå ,á÷òéå ÷çöé íäøáà éðá
.äøåöì

'á úåîù úùøô
ìù úåòåáùä íéàø÷ð úåîù øôñ ìù úåðåùàøä úåéùøôä úùù ìù úåòåáùä
äìà úåòåáùáù íéìâî ì"æç .íéèôùî ãò úåéùøôä ìù úåáéú éùàøä íù ìò í"éááåù
.íëéúáåùî äôøà íéááåù íéðá åáåù (áë â) äéîøéá ë"ùîë áåùì ìâåñî ïîæ åäæ
.'éôåöø íåé 'î úåðòúäì ìàøùé ìëá íåã÷ âäðî ùé :(à"ò æé) ùãå÷ä çåø øòù 'éò
åáåù íäá ïîéñ åðúðå .äåöú ïî úö÷å .äîåøú 'ô ãò úåîù 'ô ìù ïåùàøä íåé ïî ùéù
'îá íäá úéðòúä ø÷éò äðäå .íéèôùî' åøúé' çìùá' àá' àøàå' úåîù' ú"ø íéááåù íéðá
øúåé éø÷ä ìò íäá úåðòúäì íéìâåñî åìà íéîéå .éø÷ä ïåò ìò àìà åð÷úð àì åìà íéîé
øîåçá íéøöî úåìâ ïéðòá åðøàéáù äîî êì øàáúé øáãä íòèå .äðùä úåîé ìëî
úåöåöéðä íúåà åéä .íéøöî úåìâá åãáòúùðù íúåà éë øàáúð íùå .åðéðò äî íéðáìáå
ïéçåøå ïéãù ãéìåî äéäå .åúùà ïî ùøéôù .äðù ì"÷ íúåàá ø"äãàî åàöéù úåîùðä ìù
íäá ùé åìà úåéùøôä ïîæá ïëìå .àåää íéøöî úåìâá åð÷úð åìà ìëå .éø÷ úåôè é"ò
.úåîù 'ô ïî íéìéçúî íä ïëìå .éø÷ä ïåò ìò íäá äðòúîä íãàä úáåùú ìá÷ì äìåâñ
.íù øàáúðù íòèì .íéèôùî 'ôá íéîééúñîå .ãåáòùä úìçúä äéä àéää 'ôá æàù éðôî
.ï÷úäì úåöåöéðä íúåà åøîâð æà éë .äøåú ïúî ìà éøáò ãáò äð÷ú éë úåëéîñ ïéðòá ë"â
íéîéá åð÷úð úåéðòúä åìà ø÷éò éë òã íâ .ù"òå (à"ë úåîù) éøáò ãáò äð÷ú éë ïéðòá
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óåñáå .äøæ äãåáò úøé÷ò ìù ïéðòä úà íìåòì àéáä àåä ãöéëäå ,åðéáà íäøáà òéâäù
åòèäù íäå ïä áæëå ø÷ù éøáã ïìåë ('åëå íéôùë) åìàä íéøáãå ,ì"æå ãåò áúåë à"é ÷øô
íäù ìàøùéì éåàø ïéàå ,ïäéøçà åâäðéù éãë úåöøàä ééåâì íéðåîã÷ä íéáëåë éãáåò ïäá
éë øîàðù ïäá úìòåú ùéù áì ìò úåìòäì àìå åìà íéìáäá êùîäì íéîëåçî íéîëç
ìà íúåà ùøåé äúà øùà äìàä íéåâä éë øîàðå ,ìàøùéá íñ÷ àìå á÷òéá ùçð àì
ïäá àöåéëå åìàä íéøáãá ïéîàîä ìë .'åâå ïë àì äúàå åòîùé íéîñå÷ ìàå íéððåòî
éøñçîå íéìëñä ïî àìà ïðéà ,ïúøñà äøåúä ìáà äîëç øáãå úîà ïäù åáìá áùçîå
íéøáã ãåò í"áîøä óéñåîå .ì"ëò äîéìù ïúòã ïéàù íéðè÷äå íéùðä ììëáå úòãä
(á"ò ãð óã) æ"òá äðùîä ìò ,úåéðùîä ùåøéôá ,äøæ äãåáòä ìù çëä ïéðòá íéøåøá
ùé ,ã"åú íä åìàå .äìèáî åðéà äîì ,äøæ äãåáòá åðåöø ïéà íà ,éîåøá íéð÷æä úà åìàù
,æ"òá øáãä ïëå ,äúøñà äøåúäù àìà éøùôà àéä äøåúá øñàðù øáã ìëù íéáùåçä
åîë íúåùòì àìù äøåúá åðéåèöðå íéáæåëå íéìèá íéøáã íä æ"ò éðéðò ìëù íéòãåé íðéàå
.äæ ïéòë æ"òå ,ø÷ù àéäù ììâá äúøñà äøåúäù ,ø÷ù øáã ìò åðéåèöðù
éîìúì áåúëì åëøöåä ìàøùé éîëç éë úòãé øáëå :(& úéùàøá) ééçá 'ø 'éòå
áåúëä ïî éë øîàéå â"åòì çúô äæî íäì àöîðù øîàé àìù éãë øéàäì ÷ìç øùà êìîä
÷ìçì íúåà ïúð ä"á÷äù ùåøéôá äøåúá áåúëù øçàî æ"ò åãáòéù â"åòì øéúä äæä
ìë ãéá äøéçáä ïúð àåä êåøá ùåã÷ä ìáà ïéðòä ïë àìå øæâ åîë ÷ìç úìî ïéáéå íéîòä
íãéá úåùøä ïúð ÷ìç ïåùì åäæå â"òì íà ä"á÷äì ïä åöøéù éî ìëì åãáòéù äîåàå äîåà
øáãá ä"ò àéáðä øîàù àåä ïéìåëé ïðéà â"ò ãåáòì å"ç åöøé íàù ìàøùéá ïë ïéàù äî
50
íëéìò êåìîà äëåôù äîçáå äéåèð òåøæáå ä÷æç ãéá àì íà (âì ë ìà÷æçé) é"ùä
50

( מדרש רבה במדבר פרשה ב פסקה טז6)
ואמרת ללא עמי עמי אתה ואח"כ והוא יאמר אל חי אבל ברעה אני אחרון )שם א( כי אתם לא
עמי ואח"כ ואנכי לא אהיה לכם אמר רבי חנינא בלא דעת סבורים מה שהוא אומר ואנכי לא
אהיה לכם שהוא אומר שאינו הווה לכם לאלוה לאו אלא מהו ואנכי לא אהיה לכם אע"פ שאתם
לא עמי שתבקשו להפריש ממני אני לא אהיה לכם אין דעתי משתווית עמכם אלא בעל כרחכם
תהיו עמי וכן הוא אומר )יחזקאל כ( והעולה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה
כגוים וגו' אלא מה אני עושה לכם )שם( חי אני נאם ה' אלהים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה
:ובחמה שפוכה אמלוך עליכם הא למדת חיבתן של ישראל לפני המקום
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àìäå ,áæë íäå úîà íéîñ÷å íéôùëá ïéàù øîà ãöéë ,äæä í"áîøä ìò íéìàåù äáøäå
äî éô ìò àéä í"áîøá äðáää íðîà .51íéàìô íäá åùò íéøöî éîåèøçù ì"æçá åðéöî
,íìåòäî æ"ò øòéá åðéáà íäøáà íàå ,äøéöé äùòî àåä úåáà äùòî ìëù ,åðøîàù
äæî àöåé .æ"ò éìá ùãåçî íìåò ,ø÷ù àéä äøæ äãåáò åáù íå÷î øöé àåäù äæá èùôä
úà àöîé àåä ,åðì øöé åðéáà íäøáàù úëøòîä êåúá àìå 'íéåâ úìçð'á àöîðù éîù
úåáàä çëù - ä"òàà ìù åîìåò èìù àì íùù íéøöîá ïëì .íééùîîë óåùéëä éøáã
ìàøùé ììë ìéáùá ìáà .êë úåùòì íéìåëé íéîåèøçä åéä éàãåá - úåáà úéáá ÷ø äéä
íä íéôùëäå æ"òä ìë åæ úåàéöîáå ,úøçà úåàéöî íäì àøá 'ä ,íéîëåçî íéîëç íäù
.ùîî íäá ïéàå ø÷ù
ïúð êé÷ìà 'ä øùà õøàä ìà àá äúà éë ,(è çé íéøáã) íéèôåù úùøôá áåúë
íñ÷ ùàá åúáå åðá øéáòî êá àöîé àì ,íää íéåâä úáòåúë úåùòì ãîìú àì êì
'ä úáòåú éë ,íéúîä ìà ùøãå éðòãéå áåà ìàùå øáç øáçå óùëîå ùçðîå ïðåòî íéîñ÷
'ä íò äéäú íéîú ,êéðôî íúåà ùéøåî êé÷ìà 'ä äìàä úáòåúä ììâáå äìà äùò ìë
øçà øå÷çú àìå åì äôöúå úåîéîúá åîò êìäúä ,äéäú íéîú :é"ùø áúåëå .êéäìà
ïéðòä ÷îåò åäî .å÷ìçìå åîò äéäú æàå úåîéîúá ìá÷ êéìò àáéù äî ìë àìà úåãéúòä
,óåùéëä çë ìòî äìòðä åðéáà íäøáà úìçð ,åúìçð àåä å÷ìç ?å÷ìçìå åîò é"ùø ïåùìá
.äìàä úåáòåúä ìë íéàöîð äáù íéåâä úìçð êôéä
äøåú äøîà äæ éðôîå ,áúåëå óéñåî íéîñ÷ä úà ìèéáù øçàì í"áîøä óà
,êë àåä áåúëä èùôù äàøðëå .êé÷ìà 'ä íò äéäú íéîú íéìáää åìà ìë ìò äøéäæäùë
íäéãé ìò ïëù ,úåáàä úøéöéî äàá äìçðä éë .'êé÷ìà 'ä íò' äéäú æàå ,'äéäú íéîú'
åæä úåàéöîä úà øöé åðéáà íäøáàù áúëå í"áîøä íéã÷ä ïëìå ,äùãç úåàéöî äøöåð
éøä í"áîøä ìò ìåàùì øùôà äæ àìáã .äøæ äãåáò úåëìä úìéçúá ,æ"ò éìá íìåò ìù
åéùòî øåàéúá æ"ò úåëìä úà ÷ø ìéçúî àåä òåãîå ,äìåë äøåúä ìë íéé÷ åðéáà íäøáà
ìù åúøéöé éäåæù êãîìì àìà ?áåè íåé úåëìä åà ïéìéôú úåëìä àìå ,åðéáà íäøáà ìù
ãìé àåä íâ úùìå (åë ã úéùàøá) áåúë ùåðà ìöà .íìåòäî æ"òä ìåèéá ,åðéáà íäøáà
íðîà .ïéìåç 'ä íù äùòð æàù åðééäå .'ä íùá àø÷ì ìçåä æà ùåðà åîù úà àø÷éå ïá
.íìåò ìà 'ä íùá íù àø÷éå òáù øàáá ìùà òèéå (âì àë úéùàøá) áåúë íäøáà ìöà
êùîð äæ æàîå .æ"òì úåàéöî ïúð ùåðà ,êãéàî .'ä íùá äàéø÷ ìù úåàéöî àøá íäøáà
éîéðôä ïëåúä åäæå ,æ"ò éìá íìåò àéäù úùãåçî úåàéöî øöé íäøáà .äæä íåéä íöò ãò
éîù øåîàä éô ìò àöîð .íìåòäî æ"ò øòéá àåäù ,åðéáà íäøáà ìù 'úåäáà'ä ìù
úåàéöîäî åîöò úà àéöåî àåä ,æ"ò íäá ùéù .äìàä úåéåàéöîì åîöò úà êééùîù
.íåé÷ äì ïéàå ,ø÷ù àéä íéåâ úìçð éë .åðìéáùá øöé åðéáà íäøáàù
ñôåú ìëùäù ,àåä ïåéîãì ìëù ïéá ìãáää .í"éááåùä éîé ïéðò øàáì áåùð äúò
øáã ïéà .úéúéîàä úåàéöîì øù÷ íåù íäì ïéàù åîöòì úåéåàéöî øöåé ïåéîãäå ,úîàä
úåãçåéîä åäæ ,ï÷úì àá í"éááåùù äæä ïåòäî øúåé ïåéîãì úåàéöî ïúåðù íìåòá
åðçðà åáù çë ,áà úåéäì ,àøáì éãë àøåáä åðì ïúðù çëáù ,äæä ïåòá ùéù úåàøåðäå
íäøáàì úéãâð úåàéöî íéðåá åðçðà åîöò äæ çëá ,åðéáà íäøáàì íéøáçúîå íéîåã
,íéøöî úìåàâå úåìâá íé÷ñåò åðçðà íäáù ,í"éááåùä éîé úìåâñ íâ éäåæå ,åðéáà
àéä àéäù úåàéöî äúåàì åðúåà ñéðëäì íéìâåñî åìà íéîé ïë ìòå .ïåéîãä çëî äàéöéá
.íéøöî úàéöé
&  עי’ גר"א ביו"ד51
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íäøáàì äòåáùä úà åøîùîå åðúåà 'ä úáäàîå :í"áîøä íù íééñù äî àåäå
ììâá íéøöîî àöé ìàøùé íò .ë"ò åçìùå íéàéáðä ìë ìù ïáø åðéáø äùî äùò åðéáà
øôñå ,(æ óã æ"ò) øùéä øôñ àåäå ,úåáàä øôñ àåä úéùàøá øôñ .úåáàì äçèáää
øôñ ìù úåàéöîä ìò äøåî øôñä íù ,íéøöîì åàáù ìàøùé éðá úåîùá ìéçúî úåîù
úåàéöîä êéùîäì íéìåëé íéðáäù åðãîìì àáå ,úåáàä øôñ éøçà äàá àéäù úåîù
,íéááåù íéðá åáåù (ãé â äéîøé) áåúë äæ ìòå ,äðîî ùåøôì íéìåëé íäå ,úåáàä åàøáù
åøöé íäù ,úåáàä úìòî àåôéà éäåæ .úåáà úìòîì áåùì íéìåëéù åìà íä íéðá à÷ååã
åîòì ãéâä åéùòî çë áåúëä ÷îåò åäæå ,ø÷ù ìù íìåò êåúá úîà úåàéöî åðéøåáòå åðì
.íéåâ úìçð êåúá úîà ìù íìåòå úåàéöî åðì ïúð ä"á÷äù øîåìë - íéåâ úìçð íäì úúì
ø÷ùì ïúåðù éî ìëù øåîàäî äìåòä .æ"ò ìù äìçð ,áæë úåðåéîãå ø÷ù ìù äìçð
éîé ìù äæä ïîæä .åðéáà íäøáà ìúùù ø÷éòä úà ø÷åò àåä éøä ,úîà ìù úåàéöî
úåàéöî äúåàì äáéùä éãé ìò åäæå .ïåéîãá åùøåùù àèçî äøôë ïîæ àåä í"éááåùä
øôñ ìéçúä äøéöéä íéìùäù éøçàå êùîäá áúåë ï"áîøä .åðìéáùá äàøáðù ,úîà
ïåùàøä úåìâä ïéðòá úåîù äìàå øôñ ãçéúðå ,íää íéæîøä ïî àáä äùòîä ïéðòá øçà
íéøöî éãøåé úåîùá ìéçúäå øæç ïëìå ,åðîî äìåàâáå (âé åè úéùàøá) ùåøéôá øæâðä
íîå÷î ìà íáåù íåé ãò íìùð åððéà úåìâä äðäå 'åëå äæ áúëð øáëù éô ìò óà íøôñîå
åáùçé ïééãò íéãáò úéáî åàöéù éô ìò óà íéøöîî åàöéùëå .åáåùé íúåáà úìòî ìàå
áùå ïëùîä åùòå éðéñ øä ìà åàáùëå ,øáãîá íéëåáð íäì àì õøàá åéä éë ,íéìåâ
éìò ÷åìà ãåñ äéäù ,íúåáà úìòî ìà åáù æà íäéðéá åúðéëù äøùäå àåä êåøá ùåã÷ä
àéä àéä íúåáà úìòî .íéìåàâ åáùçð æàå ,(ç æî ø"á) äáëøîä íä íäå ,íäéìäà
.åðîå÷î

'ã úåîù úùøô
éì÷á åòîùé àìå éì åðéîàé àì ïäå øîàéå äùî ïòéå (ã-à ã úåîù) ÷åñôá áåúë
äöøà åäëéìùä øîàéå äèî øîàéå êãéá äæî 'ä åéìà øîàéå 'ä êéìà äàøð àì åøîàé éë
çìùéå åáðæá æçàå êãé çìù äùî ìà 'ä øîàéå åéðôî äùî ñðéå ùçðì éäéå äöøà åäëìùéå
ìù ïåùàøä ñðä äéä äæ éøäù äæ ñð ùåøéô ò"ö äðäå .ì"ëò åôëá äèîì éäéå åá ÷æçéå åãé
õåç éôìë úåìâì ,àéä íéøöî úàéöé éñð ìù úëøòîä úøèîå ,íéøöî úàéöé éñð úëøòî
äæ íàù òåãéå ,ùçðì êôäð äèîù ,äæ ñð àéä úëøòîä úìéçúå ,íìåòá èéìù àåä 'äù
.äæ êéà ïåéò êéøöå .êùîää ìë úà åá ììåë àåäù úåéäì êéøö ,äìçúää
åáù 'éì÷ä ìöà ñðëéäì ïåéñð ïéðò øéáñî â ïîéñ ë óðò ã ùåøã ä"òã å"ùìä
.çðå ø"äãà ìùëð
ïé÷áãúî ïåðéàã ïéæø äàìâì úéà àúùä ïåòîù éáø øîà :à"ò ãì á"ç øäæ 'éòå
äéì ìééòã àìà àá éàî äéì éòáî äòøô ìà êì äòøô ìà àá (&) áéúë äî àúúå àìéòì
ïéâøã äîëã àôé÷ú äàìò àãç àðéðú éáâì ïéøãà øúá ïéøãà àåä êéøá àùãå÷
ïåðéà éáâì àìà áéø÷ àìå äéðî ìéçã äùîå ìåãâä ïéðúã àæø åäéà ïàîå äéðî ïéìùìúùî
ïéùøùá ùøúùî äéì àîçã ïéâá áéø÷ àìå ìéçã äéáâì ìáà äéìéã ïéâøã ïåðéàå ïéøåàé
ïéìëé àì àìéòì ïéðøçà ïðîî ïçéìùå äùî ìéçãã àåä êéøá àùãå÷ àîçã ïåéë ïéàìò
íéðúä íéøöî êìî äòøô êéìò éððä (â èë ìà÷æçé) àåä êéøá àùãå÷ øîà äéáâì àáø÷ì
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äîë àøçà àìå àáø÷ äéá àçâàì êéøèöà àåä êéøá àùãå÷å åéøåàé êåúá õáåøä ìåãâä
ïåðéàì åéøåàé êåúá õáåøä ìåãâä íéðúäã àúîëçã àæø äåî÷åàå ä"åäé éðà øîà úàã
:ïåäéøàîã ïéæøá ïéòãéã ïéãî éøàî
äî äèîìå äìòîì íé÷áãð íäù úåãåñ úåìâì ùé úòë ïåòîù éáø øîà :íåâøú
ùåã÷ä åúåà ñéðëäù àìà àá äæ äî äòøô ìà êì (áúëì) êéøö äéä äòøô ìà àá áåúë
åðîî úåìùìúùî úåâøã äîëù óé÷ú ïåéìò ãçà ïéðúì íéøãç øçà íéøãç àåä êåøá
åìù úåâøãä ïúåàå íéøåàé íúåàì àìà áø÷ àìå åðîî ãçô äùîå .ìåãâä ïéðúä ãåñ åäéîå
äàøù ïåéë .íéðåéìò íéùøùá ùøùåî åúåà äàøù íåùî áø÷úä àìå ãçô àåä åðîî ìáà
åéìà áø÷úäì íéìåëé àì äìòîì íéøçà íéðåîî íéçåìùå ãçåô äùîù àåä êåøá ùåã÷ä
"åéøåàé êåúá õáåøä ìåãâä íéðúä íéøöî êìî äòøô êéìò éððä" àåä êåøá ùåã÷ä øîà
ãåñ äåùøôå 'ä éðà øîàðù åîë øçà àìå áø÷ åá íåçìì êøèöä àåä êåøá ùåã÷äå
.íðåãà úåãåñá íéòãåéù ïéãä éìòá íúåàì åéøåàé êåúá õáåøä ìåãâä íéðúäù äîëçä
øîà (à"ò ãì àá 'ô) ÷"äåæá ù"îëå ,ä"ò åðéáø äùî ë"â ñðëð äæä ïåéñðäá äðäå
êéà øàáéù ì"ø) àúúå àìéòì ïé÷áãúî ïåðéàã ïéæø äàìâì úéà àúùä ïåòîù éáø
äùòðù äî ìëå ,àãá àã ïé÷áãúî àúúå àìéòä éë ,äìòîì æîøîå äèîì øáãî äøåúäù
äòøô ìà êì äòøô ìà àá áéúë äî ,(ø÷åáä úøåîùà øôñ 'ò ,äìòîì àåä ïë äèîì
äàìò àãç àðéðú éáâì ïéøãà øúá ïéøãà ä"á÷ äéì ìééòã àìà ,àá éàî ,äéì éòáî
ìåãâä ïéðúã àæø åäéà ïàîå ,äéðî ïéìùìúùî ïéâøã äîëã ,(äôéì÷ã êéøà àåä) àôé÷ú
ìë ïéìùìúùî åðîî øùà ,úåôéì÷ì ùàø äéäå ,äôéì÷á äìòîì øùà äòøô ùøåù àåäù)
äòøô ãò äâøãî øçà äâøãî äòøô ìà àá øîàù åäæå ,øôñî ïéàì äàîåèä úåâøãî
úåëùîää ì"ø) ïéøåàé ïåðéà éáâì àìà áéø÷ àìå äéðî ìéçã äùîå ,(ìåãâä ïéðúä
àìå ìéçã äéáâì ìáà ,äéìéã ïéâøã ïåðéàå ,(åðîî ïéèùôúîå ïéëùîðù úåéåèùôúääå
äæ úà íâ (ãé æ úìä÷) áåúëù åîë àåäå) ,ïéàìò ïéùøùá ùøúùî äéì àîçã ïéâá ,áéø÷
àúøååçá øùà ïåúì÷ò ùçð ïúéåìå çéøá ùçð ïúéåì ãâð àåäå ,íéäìàä äùò äæ úîåòì
ìë ù"ò .(äéùéøá àáðæ ä"ãá â"ò àé à ÷øô) ö"ãôñá à"øâä ù"îë åùøù àåä íùå ,à"àã
áéø÷îì ä"ò åðéáø äùî ìéçã ïëì ,ììë íãà éðá äùòî ïéòéâî ïðéà íùù íåùîå ,ïéðòä
(åãé úçú åùáåëì äéì ìéëé àìù àøé äéä éë ,åãâðë øùà äôéì÷ã ïéðúäì àåäù ,äéáâì
ìåãâä íéðúä íéøöî êìî äòøô êéìò éððä ä"á÷ øîà 'åë äùî ìéçãã ä"á÷ àîçã ïåéë
ìà 'ä øîàéå ,åéðôî äùî ñðéå (â ã úåîù) áåúëù åäæå .ù"ò 52'åë åéøåàé êåúá õáåøä
øùà äôéì÷ã ïéðúä ìù ùøåù éë ,åôëá äèîì éäéå 'åë åáðæá æåçàå êãé çìù äùî
åáðæá ÷éæçéù ä"á÷ä åì øîà ïëìå ,(â ÷øô) úåôéì÷ä øòù 'ò åáðæá àåä äùåã÷ã ïéðúäá
éë åðîî ãåçôì êéøö ïéàù ä"á÷ä åì äàøä äæáå ,åôëá äèîì äùòðå ,åô÷åú àåä íùî éë
î"òøá ù"îëå ,åîöò äùåã÷ã ùçðäá åùøåù äéä ä"ò åðéáø äùî éë íåùî àåäå ,åì ìåëé
äôéì÷ã ïéðúä ìò àåä èìåù äéä ïëìå 'åë çéøá ùçð ïúéåì úðàã (à"ò èòø àöú 'ô)
íù ñðëð àìå ,íù úùâì àøé äéä ä"ò åðéáø äùî íâ éë ô"ëò åðì éøäå .åãé úçú åùáåëì
 אמר רבי שמעון כעת יש לגלות סודות שהם נדבקים למעלה ולמטה מה כתוב בא: תרגום52
אל פרעה היה צריך )לכתב( לך אל פרעה מה זה בא אלא שהכניס אותו הקדוש ברוך הוא חדרים
 ומשה.אחר חדרים לתנין אחד עליון תקיף שכמה דרגות משתלשלות ממנו ומיהו סוד התנין הגדול
פחד ממנו ולא קרב אלא לאותם יאורים ואותן הדרגות שלו אבל ממנו הוא פחד ולא התקרב
 כיון שראה הקדוש ברוך הוא שמשה פוחד ושלוחים.משום שראה אותו מושרש בשרשים עליונים
ממונים אחרים למעלה לא יכולים להתקרב אליו אמר הקדוש ברוך הוא "הנני עליך פרעה מלך
."מצרים התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו
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(à"ò åò çð 'ô) ÷"äåæá åøîà ïëå .íåìùá àöéå íåìùá ñðëðå ,ä"á÷ä ìù éååéö é"ò àìà
äùîë äåä àìå ,àåä ïîàð éúéá ìëá äéá áéúë äî äùîì àúîëç áéäé ,'à 'éñ ì"ðä
ïîéñ ì"ðä úåáàäî øúåé ãåò äæá ÷éîòäå ñðëð àåä éë ì"øå) ïéâøã åäìëá ïîéäî ùîù
.úåàé à÷ãë äàìò àúåðîéäîá íéà÷ àìà åäééðî ãçã àúáåàéúá äéáì àèñ àìå ,('á
ìù úåòîùî íâå ,úåèäì-äéèä ïéðò ìù úåòîùî íâ ììåë äèî äìéîä ùåøéô
äìéîä ìù ùåøéôä .úåèî íéàø÷ð ä-é éèáùä íâù íéàöåî åðà .ãéá íéæçåàù õò ì÷î
íéôðò íäù åðééä èáùä íù ìò íéàø÷ð íéèáùäùë ïëì ,òæâ êåúî àöåéù óðò àåä èáù
çëä úà úç÷ì êéøö èáùå èáù ìë .åìù êùîäå ,åì íéîåã íäå ,úåáàä àåäù ùøåùäî
äùòð äéä àìù ïéðòì åúåà úåèäì ,ïéðò ãåòì åúåà øéáòäìå ,á÷òéá åùøåùù åì ãçåéîä
,äàéøáä úà âéäðäì-íé÷ìà äèîä ìù ïéðòä íâ åäæ ,äæ êøã ìò .åîöò á÷òé ãöî
øéáòî 'ä .úøçà êøãì øäð íøæ íéèîù åîë ,øçà íå÷îì åúåà àéáäìå ,ìëä úà úåèäìå
.íé÷ìà äèîä éãé ìò äéäé àåäù äöåø àåäù ïàì äâäðää úà
'ä äåö úàæ úåøîìå ,åéðôî ñð åðéáø äùîå ,ùçðì äùòð íé÷ìà äèîäù áåúë
ãçô äæ äéä àì éøä .äæ äùòî ìù ÷îåòä äî ïåéò êéøöå .åáðæá æçàå êãé çìùéù äùîì
àåäùë àáðúäù ãéçéä àéáðä äéä åðéáø äùî .ùçðî ãçôî äéä åðéáø äùîù ,íúñ
äàåáð úòùáå ,åéðô ìò ìôåð äéä øçà àéáð ìëå ,íìåòä àøåáä éðôì åãîåò ìò ãîåò äéä
,äæ ñð éãé ìò àøåð íåäú åæ äòùá çúôðù øàåáî ïëì .ùçð éðôî ñð åðéáø äùî ,úàæ
äîä äùìù (èé-çé ì) éìùîá áåúë .çøá åðéáø äùî êë ììâáå ,äùî úà ãéçôäù àåäå
íé áìá äéðà êøã øåö éìò ùçð êøã íéîùá øùðä êøã íéúòãé àì òáøàå éðîî åàìôð
ïåùì àåä øåö :êë àåä ,øåö éìò ùçð êøã ïéðò øåàéáù ì"æçá áåúëå ,äîìòá øáâ êøãå
äàéöéä êøã àéä äî äéä äîìù ìù éùå÷ä ïëì ,íéøçà íéøáã íéòáåð åðîîù øå÷î ìù
íìåëå ,äìòîìî ãøåé òø íåù ïéàù òåãé ?(ä"á÷ä àåäù) øå÷îäî (òøä øöéä) ùçðä ìù
úåéäì êéøö çøëäáå ?ïàëì òéâä àåä êéà úìàùð äìàùäå ,òøá àìî äæä íìåòù íéòãåé
.ùçðì äùòð àåä êà áåè àåäù øáã àöé øå÷îäîù
.àöé àåä äôéàî øå÷îä úà äàåø àåä ,äøåçà ìëúñîå ,äøùé êøãá êìåäù éî
úàå íéîùä úà íé÷ìà àøá úéùàøáî íéàöåé íä ,øùé íéëìåä äæä íìåòá íéøáãäùë
êøãä àéäù ,åæ êøãî ùåøôì øùôà éàå ,úàæ äàåø úéðøåçà ìëúñîù éî ìë ïëì ,õøàä
àåä äøåçà ìëúñî àåäùë æà ,øçà ïååéëì êøãä úà äèîù éî ìáà .äàéøáì òá÷ 'äù
øå÷îä úà äàåø àåä ïéà êà ,åéùëò äá êìåä àåäù êøãä ìù úéùàøä úà ÷ø äàåø
úåéùàø íéøöåð êë .øçà íå÷î àìà øå÷îä àì àéä åëøã úéùàøù åì äîãðå ,åìù
,ïéîé ãöì úåèäì íâ øùôà ìáà ,øùé åá úëìì êéùîäì øùôàù íìåò àøá 'ä .úåøçà
àìà ,àåäù ãö íåùì äèð àìù åðééä ,êìîä êøãá úëìì íéëéøö åðçðà .ìàîù ãöì íâå
,á÷òé ,àø÷ð àåä êëå ,á÷òé úøåö éäåæå ,äìçúä ìù êøã åúåàá øùé úëìì êéùîð
.(øùåéä íù ìò àåäù) ïåøåùéå ,ìàøùé
ñð åðéáø äùîù ãò ùçðì äùòðù äèîä ìù äùòîá ÷îåò åðì çúôð ïë íà
úøåöá äèîäùëå ,ùçð úåéäì úëôåä äîöò äéèää ,êøãäî íéèåð åðçðàùëù .åéðôî
úøîàå (á è äáø úåîù) äèîä ìò ì"æçá áåúë .äøùéä êøãì åðúåà çéøáî àåä æà ,ùçð
úà äãåø ä"á÷ä ïéà ,ïåéöî 'ä çìùé êæåò äèî (é÷ íéìäú) ã"ää êèî úà ç÷ ïøäà ìà
åîäé áøòì åáåùé (èð íù) øîàðù íéáìëì åìùîðù éôì äîìå äèîá àìà íéòùøä
ïäì øîà êæåò äèî øîàð êëì ,íé÷åì íä êë ì÷îá úå÷ìì áìë ìù åëøãù íùë ,áìëë
ïøäà ìà øåîà øîàðù ì÷îá åúåà äëä úôåî åðú íëì øîåà íà àåä òùø äòøô ä"á÷ä
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úåëäì éãë ÷ø äéä äòøô éðôá ùçðì êôäðù äèîäù ïàëî íéàåø .ì"ëò êèî úà ç÷
òåãé ?äèîá à÷ååã òåãîå íéáìë úà à÷ååã íéëîù ïéðòä äî .áìë íéëîù åîë åúåà
éðéî ìëì ñðëéäì ìåëé áìëäù åðééä ,(à”ò âë ÷"á) áìë ìöà ïä úåøåúç úåúìã íúñù
åúåà øéæçäì ,àåä äèîä íò äàëää ìù ïéðòäå ,íäì òéâäì àì êéøö àåäù ,úåîå÷î
íäì ãçåéî ,íéáìëì íéîåã íäù äìà ìë ìùå ,áìë ìù äàéøáä ïëì ,äøùéä êøãì
.äèî íò äàëä
áì ãáë äùî ìà 'ä øîàéå äòøô áì ÷æçéå (ç è) ì"ðä ùøãîä êùîäá áåúë
áìù áåúëùë åðééä ,ì"ëò ãáë äùòð äæ ìù åáì óà ñòåë ãáëä äî àåä ñòåë ,äòøô
áëøåî íãàäù òåãé .ãáëì äùòð áìäù àìà ,áì úãáëä ÷ø àì äæ ,ãáë äùòð äòøô
àéäå ,úåùâøääå ,úåãéîä úëøòî ,çîá úàöîð àéäå ,úòãä úëøòî :íéãáø äùìùî
,íééæéôä úåðåöøä ,øúåé íéëåîðä úåðåöøä ìë àéäù ,øúåé äðåúçú úëøòîå ,áìá úàöîð
ìåëàì åðì åøñàù ô"òà ïëìå ,íã åìåë àåä ãáëäù53 àøîâá áåúë .ãáëì úëééù àéäå
,ñòåëå ,äåàúî àåäå ,íãàá øúåéá äëåîðä úëøòîä àåä íãä .ãáë ìåëàì åðì åøéúä íã
,åéúåàúå åîöò úà øéëî ÷ø àåäù ,øçà éôìë ñçéúî àìù íãàá ãéçéä ãáåøä àåäå
íöòì øáòî éøîâì àåä ìëùäå ,øçàì ñçéá àéä äãéî ìëù ,íéøçàî øéëî áìäå
ú÷øåæ äøî ñòåë ãáë (á”ò àñ úåëøá) àøîâá ë"ùîë ,ñòåë ãáëäù ãåñä äæ .úåéùéàä
.éðåöø åîë íéøå÷ àì íéøáãäùë úøøåòúî ñòë ìù äáåâúä ïëì .åúçéðîå äôè åá
ìëùä úëøòîù åðééä ,ãáë áì çî àåä íéøáãä ìù ïåëðä øãñäù íéìâî ì"æç
ïéðòä ìë .(ãáë áì êìî ú"ø) êìî àåä íãàä æà ,íéùåò ãáëäå áìäù äî úòáå÷ä àéä
íãà ùé íà .äùåá ìù íãà ïá àåä êìî ìù èåùôä êåôéää ïë íà ,ãåáë àåä úåëìî ìù
àåä çî áì ãáëù ,ãåáë ìù êôä åìåë àåä ,åéøçà íéëùîð çîäå áìäå ,ãáëä åø÷éòù
-éà ìù íåîéñ÷î ìù áöîá äãéîò àåä äîéìë .äîéìë ìù ùøåùä àåäù ,íìë ú"ø
,àåä àìà ä"á÷ä ìù íìåòá ïéàù åìëùá äàøð ,åìù ãáëä éãé ìò èìùðù íãà .ãåáë
àåäù äàøðå ,øúåéá éåæáä íãàä àåä æàå ,ñòåë àåä ,åðåöøë àì øáã äøå÷ù íòô ìëå
çåø ùôðì äìéá÷î çî áì ãáë ìù ä÷åìçä .êë ìë íéëåîð úåçë éðéî ìë éãé ìò èìùð
íéàöîð íäù åðééä ,àèçú éë ùôð ìù äøåöá íéáåúë äøåúáù úåøéáòä áåø .äîùð
.áìá àìà ãáëá åà çîá úàöîð äððéà äøéçáä úãå÷ð ïë íà .ùôðä çëî íéàáå
òéâäì íãàá çë ùé æàå ,øçá áìäù åîë áùåç çîä æà ,íéåñî øáãá øçåá áìäùë
àåäù ,ãáëä ãâð ãåîòì øùôà êë ÷øå ,ïåëð øçåá íãàä æàå ,íéøáãä ìù äîéìù äðáäì
êëå ,êìî àø÷ð íãàä æàå ,åãé ìò èìùð ãáëä ïëì ,ãáëäî øúåé ääåáâ úëøòîá àöîð
.ãáëä ìù äèéìùä úçúî íéàöåé
åðãîìù ïàëî ,øîåìë .áì åìåë àåäù êë íù ìò àø÷ð áìëù íéìâî ì"æç54
íåù ïéàå ,áìä ìò òéôùî íùîå ãáëá ìéçúî áìëù àöîð ,ãáë áì çî ú"ø àåä êìîù
úåøùôà íäì ïéàå ,úòã íäì ïéàù åðééä ,áìë íéòùøì íéàøå÷ùë ïëì .äæî äåáâ øáã
 לא מצאתי53
: ונ"ל למחקו, לכ' הר' שפירא שליט"א מה שכתוב בהמשך לא מובן לי כל כך54
 כמו שכתוב בגמרא תמורה )דף, שהם שתי קצוות,הגמרא מעמידה כמה פעמים מלך נגד כלב
 לכן בית גליא קוראים בית,כח ע”ב( כשיש לבית ע"ז שם נכבד צריכים לכנות אותו בשם מגונה
 ופני מלך קוראים פני, וכליא הוא על שם בור שכורים באדמה, גל הוא על שם התרוממות,כליא
 כתוב שלב פרעה. לכן מכים אותם במטה, וכתוב במדרש הנ"ל שבגלל שהרשעים דומים לכלב.כלב
, שהכבד לא בוחר, שהוא שם את עצמו במצב שאין בחירה, ז"א שהוא נשלט על ידו,נעשה כבד
 אז כנגד זה ה' לוקח, ומשליט את הכבד על הלב, וכל פעם שמישהו יורד מדרגתו.אלא רק הלב
.ממנו הבחירה
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äèîä éøäù ,äèî åúåàî úåëî ìá÷î àåä ïëì ,íòô ãåò øçåá úåéäì áöîä úà êåôäì
'ä àøá êëù .øùéä å÷ì ,äèåðù éî ìë úà øéæçäìå âéäðäì åðéðò ìëù äèî àåä íé÷ìàä
íäù ,úåëî íéëéøö àìù äìàë ùé ïëà .øùéä êøãî úåèðì úåøùôà äðùéù åúàéøá úà
àì íä íàå ,øùéä å÷ì íéøáãä úà øéæçî íé÷ìàä äèîäå .äøéçá ìù úëøòîá ãåò
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'ä .äøæç øåæçì åðúåà äëé àåäù åà ,åðúåà ãáàéù åà ,äèîä àéä ùçðäù äæä ãåñäå
ùçðäù ãåñä àåä ïàë .íôåñ ãò úåéåìâä ìë ãåñ àéäå ,íéøöî úàéöé ãåñ ïàë äìéâ
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.äòøô ìù çëä àåä åéðôî ñð äùîù ùçðäù åðééä ,éðúéùò éðàå éøàé éì øîà øùà åéøàé
äèî äéäé äæ ìëå ,åéðôî ñð äùîù òø ìù äìåãâ äîöåòá àìà ,äèåùá äô øáåãî àì
åìâúð äðåîà éø÷éòä ìë ,íéøöî úàéöéá úåìâì äöø àåäù äî ìë äæá äìéâ 'ä .íé÷ìà
.íìåòä ìù åéìòá éî íìåëì äàøä 'ä åãé ìòå äòøô úà ç÷ì 'äù åðééä ,ïàë
äàëää úãå÷ð .ùçðì êôäðù äèîä àåä àåäå ,äèîä ìò íéèåøç åéä úåëîä ìë
æçàé 'äù íåé ìëì íéôöî åðçðà .íé÷ìà äèî úåéäì øæç ùçðäù ,êë íöò äúéä äòøôì
äèîì äæ ìë úà êôäéå ,åìåë íìåòä ìë ìò ñøôúî àåä åéùëòù ,äæä ùçðä ìù åáðæá
àø÷ì äøåøá äôù íéîò ìà êôäà æà éë :çéùî êìîä ìò (è â) äéðôöá áåúë .íé÷ìàä
ïéîì ,åìåë íìåòä ìë úà êåôäì àåä åãé÷ôúù åðééä .ãçà íëù åãáòì 'ä íùá íìë
.äìùî ìëá åúåëìîå êìî ìàøùé é÷ìà 'ä åøîàéå åòãéå åøéëé åìåë íìåòä ìëù ,êåôéä
.íé÷ìàä äèî úåéäì øåæçé àåä æàå ,åáðæá æçàå êãé çìù éãé ìò äéäé äæä êåôéää
òâåð äæ ìëù ,úòãì íéáééç ,íéøöî úìåàâå úåìâ ìù úåéùøô àø÷ì íéìéçúîùë
úéùàøå ,íéøöî úàéöé ìù úëøòîá åðîöò úà íéùìå ñðëéäì íéëéøö åðçðà íâ ïëì ,åðì
æ úåîù) áåúë .íé÷ìàä äèîì ùçðä úà øéæçäì íéëéøöù äòéãéä úáééçî íéøöî úàéöé
éðôì åäèî úà ïøäà êìùéå 'ä äåö øùàë ïë åùòéå äòøô ìà ïøäàå äùî àáéå (áé-é
éîèøç íä íâ åùòéå íéôùëîìå íéîëçì äòøô íâ àø÷éå ïéðúì éäéå åéãáò éðôìå äòøô
áåúëå ,íúèî úà ïøäà äèî òìáéå íðéðúì åéäéå åäèî ùéà åëéìùéå ïë íäéèäìá íéøöî
åðééä ,ïìåë úà òìá äèî äùòðå øæçù øçàî (æö úáù) - ïøäà äèî òìáéå é"ùøá äæ ìò
 לשאול להרב55
 לשאול להרב56
 לא מצאתי57
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äìâî äæ àìà ,êåôéä ìù óåùéë ìù ïéðò äæá äéä àìù åðééä ,äèîë íúåà òìá àåäù
åãé çìù åúåà äìâúéù íåéì øúåé íéáåø÷ äæ úà íéðéáîùë .ãçà íä ùçðäå äèîäù
.íé÷ìàä äèî úåéäì øåæçé ùçðä æàå ,åáðæá æçàå
ä"ð - àøàå úùøô
ìë êéøö àì éøäù ,äøåúä ãåîéì ìù äð÷ú ÷ø äððéà àéä øåáéöá äøåúä úàéø÷
úìá÷ ìù äð÷ú àéä äð÷úä àìà ?äøåúä úàéø÷á äæù åîë äøùò ãåîìì íéáùåéù íòô
äæ äìéçúáù ,äøùò êéøö ïëìå ,('à ùåøã äøåú øôñ úàéø÷ éùåøã ë"äòù 'éò) äøåúä
íâ êéøöå ,ìàøùé ììë ìë úà úìîñîù äãò íä äøùò ìëå ,ãçé ìàøùé ììë ìëì äùòð
ãâðë ãçàå ìá÷îä ãâðë ãçàå ïúåðä ãâðë ãçà äîéáá 'â åãîòéù äøåúä úàéø÷á
ïåãáòú (áé â úåîù) ë"ùîë äøåúä ãåîéì àìå äãåáò íâ äúéä äøåúä úìá÷ .øñøñîä
íéìá÷î åðçðà .äãåáò íâ åäæ 'ä ìù ìåòä úçú úåéäìù åðééä ,äæä øää ìò íé÷ìàä úà
íéìá÷î åðçðàå ,íéìâúð íä úòë ,äìà úåéùøôá íéøöî úàéöéì úëééùù äøåúä úà
.ùãçî íúåà
åùòå éðéñ øä ìà åàáùë :úåîù øôñì åúîã÷á ï"áîøä éøáã (&) ìéòì åðøëæä
äéäù ,íúåáà úìòî ìà åáù æà íäéðéá åúðéëù äøùäå àåä êåøá ùåã÷ä áùå ïëùîä
íéàåø .ì"ëò íéìåàâ åáùçð æàå ,(ç æî ø"á) äáëøîä íä íäå ,íäéìäà éìò äåì-à ãåñ
äùéøô àéä úåìâ ìù úåäîäå ,úåáàä íò ãçé úåéäì àåä äìåàâ ìù ùåøéôäù äæî
ìëåéù íéøöî úà ïéëä àåäå ,ìàøùé éðá úàéáì íéã÷äì íéøöîì çìùð óñåé .úåáàäî
áåúëù åîë àåä á÷òé éáâì óñåé ìù åðéðòù ,àåä øáãä ùåøéôå ,ìàøùé ììë úà èåì÷ì
àöîð ùàù àåä ÷åñôä ùåøéôå ,äáäì óñåé úéáå ùà á÷òé úéá äéäå (çé à äéãáåò)
á÷òé ìù ùàäù íøâ óñåéå ,åúéáá ÷ø éåøù á÷òé .áéáñî úèìåù äáäì ìáà ,åîå÷îá
åéäå åðéáà á÷òé ìù úéáäî íéùøåô åéä íéèáùäùë ,óñåé àìåìå ,íéøöîá íâ øòáú
çëäù øùôàî óñåé .íúéà úéáä ìù çëä úà íéç÷åì åéä àì íä ,úéáì õåçî íéàöîð
àéáä óñåéù øáãä ùåøéô äæå ,úéáäî íéùøåô åðçðàùë íâ åðúà äéäé úåáàä ìù
åð÷åéã äúàá äòù äúåàá (á"ò åì óã äèåñ) ë"ùîë ,íéøöî úàîåèì åðéáà á÷òé úðåîú
äðéçáá áùçð íâå íéèáùäî ãçà åîë áùçð íâ óñåé .ïåìçá åì äúàøðå åéáà ìù
- é"ùø 'éô ìàøùé ïáà (& èî úéùàøá) ùåøéô àåäå) íéèáù ãéìåä àåäù ,áà úîéåñî
ïëì ,íéøöîá ìàøùé ììë ìù íåé÷ äéäéù êééù äéä àì óñåé éìáù øáãä íòèå ,(ïáå áà
.åðîå÷îá àì åðçðàùë úåáàì åðéðéá øù÷ä àåäå ,áà áùçð àåä íù
,äæ ìò øåîùð àì íàå ,åðìöà ïåã÷ô àåä åðìöà àöîðù úåáàä ìù äãìåää çë
éäéù éãë ,úåáàì øù÷ä úåëæá ÷ø àåä åðúåàéöî ìë .èéìôå ãéøù åðúàî øàùé àì
íå÷îì úåáàä ìù äãìåää çë úà äèéä àìå ,ïåéñðá ãîò óñåé .íäá àöåéë íäéúåãìåú
êùîä äòé÷ôî àåä øçà ìà úáì ïúåðå úåáàäî äæä çëä ç÷åìù éî ìáà ,øçà
úåáà éãñç øëåæå'î åîöò úà àéöåî àåäå ,ìàøùé ììë ìù ïáøçä àåä àåäå ,úåáàäî
ïéà íéøöîù (à"ò çö úåîáé) ì"æçá áåúë .'äáäàá åîù ïòîì íéðá éðáì ìàåâ àéáîå
äæå ,úåãìåúå úåáà ìù úåéëùîää ïéðò ìëå ñåçéî íéò÷ôåî íéøöîù åðééä ,áà íäì
úîøæå íøùá íéøåîç øùá øùà :(ë âë ìà÷æçé) áåúëù äî äæå ,íãàä úøåöî äò÷ôä
.íúîøæ íéñåñ
åéðôì ïîàð äéä åáéì íâ ,ïéîàî äéä àåäù äæî õåçù áåúë åðéáà íäøáà ìò@
éáúë ìë ÷øôá :(àé ÷øô äãåáòä áéúð - à íìåò úåáéúð) ì"øäî 'éò .(ç è äéîçð) 'úé
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åçúô 'ðù ò"â éøòù åì ïéçúåô åçë ìëá ïîà äðåòä ìë ùé÷ì ùéø øîà (á"ò è"é÷ úáù)
ïîà éàî ïîà íéøîåàù àìà íéðåîà øîåù éø÷ú ìà íéðåîà øîåù ÷éãö éåâ àáéå íéøòù
àåä ,'úé åá ä÷æç äðåîà åì ùéù éî éë ,ïîà äðåòù éî ìà éåàø ò"â à÷åã .ïîàð êìî ìà
ãöîå ,'áúé åá äðåîà ïéðò àåä äæ éë ììë éåðéù åì ïéà øùà ïîàð íå÷îá òå÷ú ãúé åîë
éæøà íù øùà ïãò ïâì ñðëéù éåàø äæáå ,ïîàð íå÷îá òå÷ú àåä 'áúé åá ïéîàî àåäù
åúâéøãîå åîå÷î äéäéù éåàø éë ,äðîà ìòá ñðëé íùå ÷æåçá 'úé íùä òèð øùà ïåðáì
äæì ùé ,íéðáá äðåîà ìúù íäøáàù äæ .íéìéëùîì òåãé øùàë äðåîàä é"ò äîù
åìöà ìåúùù øáã åúåà æàå ,úåáàä åîë úåãìåú íä íéðáäù äîë ãò ÷ø íåé÷å úåéëùîä
çë àåäå ïåã÷ô ùé ,äæä ø÷éòä íò .íéé÷ åðéà ø÷éòä ,äæî íéùøåô íà .åðìöà ìåúù
.äðåîàä ìù êùîää úà åðìöà ïéà æà ,ïåã÷ôä úà íéøé÷ôî åðçðà íàå ,äãìåää
åéðá ìà á÷òé àø÷éå ùé÷ì ïá ïåòîù éáø øîàã (à"ò åð óã) íéçñô àøîâá áåúë
.äðéëù åðîî ä÷ìúñðå ïéîéä õ÷ åéðáì úåìâì á÷òé ù÷éá ,íëì äãéâàå åôñàä øîàéå
ìéìëúàã éàãéçé àã øòøòä úìôú ìà äðô øçà øáã :à"ò ãìø à"ç øäæ ’éòå
ïéøúá ìéìë åäéàã á÷òé àã àîéà éåä ïéàéâñá ìéìëúàã éàãéçé àåä ïàîå ïéàéâñá
àìã àúåìö àìéòì åîéìùá ïåìá÷úéã àúåìö ïàî åäééìò äéúåìö éìöå éåðáì àø÷å ïéøèñ
éæç àúå äåî÷åà àäå àúðéëù äéðî ÷ìúñà ïåì àø÷ á÷òéã àúòù éàäá àúåìâá ïåöúùé
àúðéëùå åäééáâ ìò àúðéëùå ïîú ÷çöéå íäøáà åðîãæà éåðáì éøà÷ äåä á÷òéã àúòùá
:ïäáàá àøáçúàì á÷òéá äéá éãç äåä
úéùàøá) øîàå á÷òé çúôã àúòùá àëéúø éåäîì ãçë åäééùôð íò àøù÷úàì
àúðéëù àã úéøçàá íéîéä úéøçàá íëúà àø÷é øùà úà íëì äãéâàå åôñàä (à èî
åøîàå åçúôå åäééìéîã éãåçéá éåðá äì åøãäà øúáìå 58÷ìúñàå äéá åáéöò áäé ìåëéáë
åúåëìî ãåáë íù êåøá øîàå á÷òé äì íéà÷ àúòù àéääá 'åâå ìàøùé òîù (ã å íéøáã)
äàéø÷ àìà àëä äàéø÷ éàî á÷òé àø÷éå äúëåãá àúðéëù úáùééúàå ãòå íìåòì
:àúúå àìéòì ïåì àîéé÷ì åäééúëåã àîéé÷ì
éãéçé åäéîå .íéáøá ììëðù éãéçé äæ ,"øòøòä úìôú ìà äðô" ,øçà øáã :íåâøú
åúìôú ììôúäå ,åéðáì àø÷å ,íéããö éðùá ìåìë àåäù ,á÷òé äæ øîåà éåä ,íéáøá ììëðù
àø÷ù åæ äòùá .úåìâá åãîùé àìù äìôú ,äìòîì úåîìùá åìá÷úéù äìôú åæéà .íäéìò
àøå÷ äéä á÷òéù äòùá ,äàøå àáå .äåùøô éøäå ,äðéëù åðîî ä÷ìúñä ,á÷òé íäì
á÷òéá äçîù äúéä äðéëùäå .íäéáâ ìò äðéëùå ,÷çöéå íäøáà íùì åðîãæä ,åéðáì
,úåáàá øáçúäì
,øîàå á÷òé çúôù äòùá .äáëøî úåéäì ,ãçàë íäéúåùôð íò øù÷úäì
,äðéëùä åæ ,"úéøçàá" ,"íéîéä úéøçàá íëúà àø÷é øùà úà íëì äãéâäå åôñàä"
,íäìù íéøáãä ãåçéá åéðá äúåà åøéæçä êë øçàå .÷ìúñäå ,úåáöò åá ïúð ìåëéáë
ãåáë íù êåøá øîàå ,äúåà ãéîòä á÷òé äòù äúåàá .'åâå ìàøùé òîù" åøîàå åçúôå
àìà ,ïàë äàéø÷ äî ,"á÷òé àø÷éå" .äîå÷îá äðéëùä äáùééúäå ,ãòå íìåòì åúåëìî
.59äèîå äìòîì íúåà íéé÷ì ,íîå÷î íéé÷ì äàéø÷
.( שסילק השכינה ממנו ע"י העצבות )ד"א58
59

 הקדמה לו- ( שער הגלגולים5)
 כשקרא לבניו ואמר, הא' יעקב אבינו ע"ה,גם א"ל מורי ז"ל כי שלשה היו שטעו בענין הקץ
 הב' הוא שמואל.האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באתרית הימים ונעלם ממנו הקץ
' הג' ר. כי חשב שממנו יצא המשיח, ואמר אך נגד ה' משיחו, שטעה בענין אליאב,הנביא ע"ה
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óñåéù êë àìåìå ,íìåòä ìëá øúåéá òåøâä íå÷îä äéä äæ ,íéøöî õøàì åðãøéùë
.ãîòî å÷éæçé ìàøùé ììëù êééù äéä àì ,ìàøùé ììë ìë ìò òéôùäå ,åîöò úà øãâ
.êøôá íéãáåò íéãáò ìù íò åéä íäå úåðæ äáøä ìù íå÷îá øàåú äôé íò äéä ìàøùé
,íìù íò ìò íéðù øùòå íéúàî êùîì äøéîù ìòô ,ïåéñðá åúãéîòå óñåé ìù ïåçöðä
áåø÷ ââåù äéäù úçàî õåç ,äæá âéøç äéä àì úàæ ìëáå ,äàîåè éøòù è"îá åéäù
çë .íäéáà úéáî åàöéù åîë íéé÷ð åéä íéøöî éàöåé äìà ìë .áåúëä äîñøôå ,ñðåàì
,íåúñ õ÷äù äæ .åðòøæá ìåñô ïéàå íéðîàð åðãöî åðçðàù äãî äúåàá åðá àöîð äìåàâä
.úåìâä úà íéëéøö ãåòå íéáëòî ùéù åðééä

æ"ð - àøàå úùøô
ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà àøàå äåä-é éðà åéìà øîàéå äùî ìà íé÷ìà øáãéå
àì 'ä éîùå ,é"ùø ùøéôå .(â-á å úåîù) íäì éúòãåð àì äåä-é éîùå éã-ù ì-àá á÷òé
úåúîà úãîá íäì éúøëð àì ,éúòãåð àì àìà ,ïàë áéúë ïéà éúòãåä àì - íäì éúòãåð
éúîéé÷ àìå íéúçèáä éøäù ,éøáã úîàì ïîàð ,'ä éîù àø÷ð äéìòù ,éìù
'ä éîùå 'åâå íäøáà ìà àøàå (åò÷ æîø êùîä - å ÷øô) úåîù éðåòîù èå÷ìé 'éò
úà ìåàâì êìåä äúàù åúåà éúéìâ êìå àåä ùøåôî íà íäì éúùøéô àì íäì éúòãåð àì
ìëì àáä íìåòì ìáà éîù éúéìâ íéãéçéì äæä íìåòá ä"á÷ä øîà .çéìöúù éãë ìàøùé
:éîù éîò òãé ïëì øîàðù éîù òéãåî éðà ìàøùé
éáøå (äéîò) äéøá øæòìà éáøå ãç àîåé áéúé äåä ïåòîù éáø (à"ò âë á"ç) øäæ 'éò
'åâå á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà àøàå áéúëã àø÷ éàä øæòìà éáø øîà äéîò àáà
ïéðååâ úéà éæç àú åäéà äàìò àæø éøá øæòìà äéì øîà äéì éòáî øáãàå àøàå åäî
àì àùð éðáå àúåðîéäîã äàìò àæø ïåðéà ïéìàå ïéìàå ïééæçúî àìã ïéðååâ úéàå ïééæçúîã
åîéé÷å ïäáà åúàã ãò ùð øá åäá äëæ àì ïééæçúîã ïéìàå äéá ïéìëúñî àìå äéì ïéòãé
ìàã ïåðéà ïééìâúàã ïéðååâ ïàîå ïééìâúàã ïéðååâ ïåðéà åîçã àøàå áéúë àã ìòå åäééìò
àìéòìã ïéðååâå ïééæçúà ïéìàå (ïéàìò ïéðååâã åæéç à"ð) äàìò åæéçá ïéðååâ ïåðéàã éãù
àì ä"åäé éîùå áéúë àã ìòå äùîî øá åäééìò ùéðéà íéà÷ àì ïééæçúà àìã ïéîéúñ
ååä àìà åäá éòãé ååä àì ïäáàã àîéú éàå ïéàìò ïéðååâá ïåì éúéìâúà àì íäì éúòãåð
:ïééìâúàã ïåðéà åâî éòãé
øîà åîò àáà éáøå (åîò) åðá øæòìà éáøå ãçà íåé áùåé äéä ïåòîù éáø :íåâøú
êéøö äéä àøàå åäî 'åâå á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà àøàå áåúëù äæ ÷åñô øæòìà éáø
íéòáö ùéå íéàøðù íéòáö ùé äàøå àá .ïåéìò ãåñ åäæ éðá øæòìà åì øîà øáãàå øîåì
íéððåáúî àìå åúåà íéòãåé àì íãà éðáå äðåîàä ìù ïåéìò ãåñ íä åìàå åìàå íéàøð àìù
àøàå áåúë äæ ìòå íäéìò åãîòå úåáàä åàáù ãò íãà íäá äëæ àì íéàøðù äìàå åá
ìù íéòáö íäù éãù ìà ìù íúåà åìâúäù íéòáöä äîå .åìâúäù íéòáö íúåà åàøù
àìù íéøúñð äìòîìù íéðååâäå íéàøð åìàå (íéðåéìò íéòáö ìù äàøî) ïåéìò äàøî
àì íäì éúòãåð àì 'ä éîùå áåúë äæ ìòå äùîì èøô íäéìò ùéà ãîò àì íéàøð
íúåà åòãé íä àìà íúåà åòãé àì úåáàäù øîàú íàå íéðåéìò íéðååâá íäì éúéìâúä
.åìâúäù åìà êåúî
 לרמוז כי טעותם, ולכן אותיות יעקב הם עקיבא.' שטעה וחשב כי בן כוזיבא היה משיח ה,עקיבא
: ולכן שלשתם נתגלגלו כדי לתקן טעות זה,שוה
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úàéöé éøçà äéäù éåìéâì úåáàä ìà àøåáä éåìéâ ïéá èìåá ìãáä ùé äðäå
óã) íéçñô àøîâá àúéàã äî éô ìò ìãáää úåäî ìò øåøáä ïôåàá ãåîòì ïúéð ,íéøöî
ìàéøáâ øîà ,ùàä ïùáë êåúì åðéáà íäøáà úà òùøä ãåøîð ìéôäù äòùá :(à"ò çé÷
ùàä ïùáëî ÷éãöä úà ìéöàå ïðöàå ãøà íìåò ìù åðåáø àåä êåøá ùåã÷ä éðôì
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ïë ìò ,íéàöîð øáë íéøáãä ,úéîéðôä úåàéöîáù úåàøäì - ãéúòä íù ìò àåäù ä"éåä
.äçèáää úåîéàì äæ áùçð
äùî úëøáá ùåøéôä åäæå .íéðáì íåé÷ä ïéáå úåáàì äçèáää ïéá ãîåò óñåé
úöáø íåäúîå ìèî íéîù ãâîî åöøà 'ä úëøáî øîà óñåéìå :(âì ÷øô íéøáã) óñåéì
íìåò úåòáâ ãâîîå íã÷ éøøä ùàøîå íéçøé ùøâ ãâîîå ùîù úàåáú ãâîîå úçú
íù åúåà) åéçà øéæð ã÷ã÷ìå óñåé ùàøì äúàåáú äðñ éðëù ïåöøå äàìîå õøà ãâîîå
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ìù åòáè íöòå ,ùãç éåøéâ íéùôçî íãà éðá .íéèäì øãâá íä äæä íìåòá úåàðää
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äìà ìáà ,êìäî àåä íìöà äæä íìåòù ììâá ,äá íéàôøúî åìà ,äàåôø íéëéøö
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úà äìëî àéä àìà õåçáî äéìë íåù äëéøö àì òøä úëøòî ìëù àéä åðúðåîà ø÷éò
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.÷ìã øîåç
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ùéù äðîàð úåãò ãéòî àåäù ,äæ úà ï÷úî äðå÷éúë úáùä úà øîùîù éîå ,úáùá
.íìåò àøåá
 שבוע אחרי שמת אביו של הרב- 63
( כמש"כ הרמב"ם בפרק א' מהלכות ע"ז, )זאת לא היתה מחשבתם מלכתחילה64
98

חומש אור מאיר
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.ùôð úðéçá åúéçùä ìåáîä øåãù íéàåø .äîëç ú"ø àåä 'ñîç
ãâðëù ãö íäù ìãâîå øéò úåùòì åöø íäù ,íìåò ìù ïéðòá äéä äâìôä øåã íâô
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.íìåò - äâìô ,(äðéëùä úàøùäî úò÷ôåîù ùôð åøöé íä) ùôð - ìåáî ,äðù - ùåðà
úåðúî ùìù øîåà éàçåé ïá ïåòîù éáø àéðú (à”ò ä óã) úåëøá àøîâá àúéà
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ìò àìà ìàøùé õøàìå äøåúì úåëæì à"àù äî ,íéðéáî åðà äæ äðäå .àáä íìåòäå ìàøùé
ìò øëù ìá÷ì íå÷î àåä àìä àáä íìåò ?àáä íìåòì êééù äæ êéà ìáà ,íéøåñé éãé
ìò ÷ø äá íéëåæù àáä íìåòá úãçåéî äééëæ ùéù àìà ?íéøåñé êéøö äîì ,åùòðù úåöî
éî ìëù áåúë .úáùä àåäå ,äæä íìåòá êééùù àáä íìåò ïéòîä àåäå ,65íéøåñé éãé
ãåáë íìåòì äâðòî äìéôúá íéøîåàù äî äæå ,íéøöî éìá äìçðì äëåæ úáùä úà âðòîù
éãé ìò àìà äæä íìåò êåúá àáä íìåòì úåëæì à"àù ,àåä àøîâä ùåøéô ïë íà .åìçðé
.íéøåñé
éøçàù åì øîàðå ,íéøúáä ïéá úéøáá åðéáà íäøáàì äçèáåä ìàøùé õøà äðäå
éøçà àéä ìàøùé õøàá äééëæä ø÷éòù åðééä ,ìàøùé õøàì åòéâé íä íéøöîî åàöé é"ðáù
øîàéå (áé â úåîù) ùåøéôá áåúë íéøöî úàéöéì äøåú ìù øù÷ä ïë åîëå .íéøöî úàéöé
úà ïåãáòú íéøöîî íòä úà êàéöåäá êéúçìù éëðà éë úåàä êì äæå êîò äéäà éë
,úáù ïéðòì íâå .äøåúä úìá÷ éãéì äàéáä íéøöî úìåàâù åðééä ,äæä øää ìò í”éäìàä
ãéá íùî êé÷ìà 'ä êàöéå íéøöî õøàá úééä ãáò éë úøëæå (åè ä íéøáã) úáùá áåúë
'âì åðéëæù ïë íà àöîð .úáùä íåé úà úåùòì êé÷ìà 'ä êåö ïë ìò äéåèð òøæáå ä÷æç
úùìù úà äð÷éú àéä î"éöéå ,íéøöî úìåàâå úåìâ ìù íéøåñéä êåúî äìà úåðúî
.äøåú - ùôð ,úáù - äðù ,ìàøùé õøà - íìåò :äìàä íéøáãä
äð÷ù éîì ,íéøåñé éãé ìò äð÷ àåäù äî úà äð÷ù éî ïéá ãàî ìåãâ ìãáä ùé
ìëä ,òáåù àìî øåãäù ,íéøåñéä ,äæä øåãäî ,åðúàî ç÷ì 'ä ì"çø .íéøåñé éãé ìò àìù
ìù íéøåñéá øñéúð äéðùä íìåòä úîçìî éðôì äéäù øåãä ,íãå÷ øåãä .çååøá àöîð
úåðúîä ìë .íéãìé äîë äá åúî àìù äçôùî èòîë äúéä àì íòô .úåìçî ,úåéðò ,ùîî
éî ìëå ,íéøåñé éãé ìò ÷ø íéøáã âéùäì øùôàù éðôî ,íéøåñé éãé ìò ÷ø úåðúéð úåáåèä
ùøåùä àéä íéøöî úàéöé .íéøåñé éãé ìò ÷ø àéä êøãä ,úîà ìù åäùî úåð÷ì äöåøù
.ìàøùé ììë ìù íéøåñéä ìëì ùøåùå ,ìàøùé ììë ìù íéðéð÷ ìëì
( )וכנראה שזה הפשט במהר"ל65
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,åéîéá òâéúð åà øñéúð àìù íãà .äòéâé éìá ùîî ìù øáã íåù âéùäì øùôà éà .äøåú
àøá 'ä .øáã íåùá ïéð÷ åì ïéà ìáà ,úåôéøçå äðáä ìù úåäåáâ úåâøãá úåéäì ìåëé
éî .'åëå á÷òéì åùò ,íåéì íãå÷ äìéì ,íéðôä ãöì íãå÷ ïåöéçä ãö íòô ìëù ïôåàá íìåòä
éãéçéä ïôåàä íä íéøåñéä .ïåöéçä ãöä úà øåáùì êéøö íéðô ãöì òéâäì äöåøù
à"à ,íìù ïåöéçäù ïîæ ìëù ,íãàä úà àøá 'ä êë ,ïåöéçä ãöá òåâôì íéìâåñîä
ìò åðéëæ íäéìàù úåðúîì øù÷ íåù åì ïéà íéøåñé åì ïéàù éî ìë .íéðôä ãöì óøèöäì
äî äæå .ìàøùé õøàì äëåæ àìå ,äøåú ìá÷î àì íéøöîî àöåé àìù éî ìëå .î"éöé éãé
úåéäìå éåàøë äæ äåöî íéé÷ì åáì àùðù éî ú"ú úëìäî 'â ÷øôá í"áîøá áåúëù
íò äøåú äð÷éù åáì ìò íéùé àìå íéøçà íéøáãì åúòã çéñé àì äøåú øúëá øúëåî
äúùú äøåùîá íéîå ìëàú çìîá úô äøåú ìù äëøã àéä êë úçàë ãåáëäå øùåòä
úà íéøöî åãáòéå (âé à úåîù) áåúë .ìîò äúà äøåúáå äéçú øòö ééçå ïùéú õøàä ìòå
óåâä úà úëøôîä äù÷ äãåáòá - êøôá é"ùøá äæ ìò áåúëå ,êøôá ìàøùé éðá
äî éãé ìò åôåâ úà øáåù àìù éî .íìåë úåðúîä ìëìå íéøöî úàéöéì åëæ êëå ,åúøáùîå
?äëæé àåä
äéä ìëä .úåîéòðå ,áåè äáøä íäì äéä ,äàéøááù íéðåùàøä úåøåãä úùìù
ììâá ,íåìë úåð÷ì åëæ àìù éðôî åìùëð íä .úåìçî äéä àì ,íéëåøà íééç åéä ,éåöî
úàéöé êåúî äìàä íéøáãì åðéëæ åðçðà åìéàå ,äçåðî êåúî íéøáãä íäì åàéöåäù
éäåæå ,úåìçîå íéøåñé ìù êøã àéä íéøöî úàéöé ìù êøãäù ìéòì øàáúðå ,íéøöî
äúéä íéøöî úìåàâù ,åúøëðù íéðåùàøä úåøåã ïéáì î"éöé ïîæ øçàì ïéá ìãáää úãå÷ð
.íéøöî úåìâ ìù íéøåñéä êåúî
éî ìë .øñéúäì ãåàî äù÷ åéùëòù ,äééìë ìù èòîë àåä åðìù øåãä ìù ùðåòä
,ïëñî úîàá àåä ,íúåà úåàôøì åì à"à íàå ,àôåøì êìåä àåä ãéî ,íéøåñé åì ùéù
.íéøåñé øãâá ììëð äæ íâ ,äù÷ù äòùá íå÷ì åìéôà .ììëä ïî àöåé àåäù ,åéìò íéîçøîå
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æ"ð - àá úùøô
éøùà (âì íéìäú) ã"ää íëì äæä ùãçä à"ã :(àé åè äáø úåîù) ùøãîá áåúë
á÷òéá øçáùëå íéðùå íéùãç éùàø åá òá÷ åîìåòá ä"á÷ä øçáùî .åé÷ìà 'ä øùà éåâä
äëéî) øîàðù ìàâéì ïéãéúò åáå íéøöîî ìàøùé åìàâð åáù äìåàâ ìù ç"ø åá òá÷ åéðáå
úàéøáá øáëù ùøãîäî åðà íéãîì .ì"ëò úåàìôð åðàøà íéøöî õøàî êúàö éîéë (æ
ïëî øçàìå ,úåãøôð úåéåàéöî éúù íäå ,íéðùå íéùãç éùàø ìù íéâùåîä åéä íìåòä
äìåàâäù ùøãîä ìù äæ ïåùìî òîùîå ,äìåàâì ùãç ùàø íäì òá÷ 'ä åéðáå á÷òé ééçá
íéøáãä êùîäá .ùãåç ùàø ùéù êë íöòî äìéçúî äìåàâä ,øîåìë .ç"øá äìåìë
úåòåáùá ïë ìò ,ãàî áåùç àåä í"éááåùä úåéùøô ïéðòù íåùî .ïéðò ìù å÷îåò øàáúé
.ïäî ãåîìì ùéù äî ìëá ÷îòúðù éåàø åìà úåéùøô íéàøå÷ù
íéîéé÷î ãöéëå ,åæ äåöîá ìåìë äî .î"éöéá øôñì úãçåéî äåöî ùé øãñä ìéìá
áúåë í"áîøä ìáà ,íéøöîî åðàöéù êë íöò ìò øôñì àéä äåöîä úåèùôá ?äúåà
ìéìá íéøöîá åðéúåáàì åùòðù úåàìôðå íéñðá øôñì äøåú ìù äùò úåöî (à æ î"åç)
úà øåëæ øîàðù åîë íéøöîî íúàöé øùà äæä íåéä úà øåëæ øîàðù ,ïñéðá øùò äùîç
íéñéðä ìò àìà ,äàéöéä óåâ ìò øôñì ùéù áúåë àì í"áîøä äðä .úáùä íåé
øîàðù åìàù àì åìéôàå íéðáì òéãåäì äåöî :í"áîøä áúåë 'á äëìäáå .úåàìôðäå
åðìåë éðá åì øîåà ùôéè åà ïè÷ äéä íà ãöéë .åãîìî åéáà ïá ìù åúòã éôì .êðáì úãâäå
ä"á÷ä åðúåà äãô äæä äìéìáå íéøöîá äæ ãáò åîë åà åæ äçôù åîë íéãáò åðééä
åùòðù íéñðå íéøöîá åðì òøéàù äî åòéãåî íëçå ìåãâ ïáä äéä íàå .úåøéçì åðàéöåéå
åéøáãî äàøðù ,í"áîøä éøáãá ïééòì ùéå .ïá ìù åúòã éôì ìëä åðéáø äùî éãé ìò åðì
ìò íéøôñî úòã éðáì ìáà ,íéãáò úéáî åðàöéù ÷ø íéøîåà íéùôèå íéðè÷ìù
ìò øôñì àåä çñô úãâä ìù äðéã ø÷éòù áúåë í"áîøäù ,äù÷ íâ .àì åúå úåàìôðä
øëæåî àì åðéáø äùî ìù åîùù øáãä àéìôî äîëå ,åðéáø äùî éãé ìò åùòðù íéñéðä
.ììëá äãâäá
äøåúä úà ìéçúäì êéøö äéä àì ÷çöé éáø øîà :äøåúä úìçúäá áúåë é"ùø
äìéçúî ïàë åðééä) ìàøùé äá ååèöðù äðåùàø äåöî àéäù íëì äæä ùãåçäî àìà
íåùî úéùàøáá çúô íòè äîå ,(åðìù äøåúä - ìàøùé ììëì ãçåéîá äðúðù äøåúä
.íéåâ úìçð íäì úúì åîòì ãéâä åéùòî çë (à"é÷ íéìäú)
ä"ø àøîâä úøàáîå ,úåøîàî äøùòá àøáð íìåòäù (à ä) úåáà úëñîá áåúë
øåàéáäå .àéä øîàî éîð úéùàøá ,úåøîàî äòùú àìà åðéöî àìù íâäù (à”ò áì óã)
àì ,ïë ìòå ,íìåë úåøîàîä ìëì íãå÷ä øîàîä àåä úéùàøá ìù øîàîäù àåä äæá
úà åàøá úåøîàîä ìë .úåøîàîä øàù ìù êøãá øîàð äéäé ïåùàøä øîàîäù ïëúé
øîàî ìù ïåùì åá êééù àì ïëì ,úåàéöîä úìçúä úà àøá ïåùàøä øîàîäå ,úåàéöîä
äøîàð àìù äðåùàøä äøáãì ìéá÷î ïåùàøä øîàîäù äàøð ïðåáúðùë úîàáå .ìà
éà éë ,ìéòì øåîàä êøã ìò íâ äæá øåàéáäå .äãáåò úòéá÷ ìù ïåùìá àìà - éååéö ïåùìá
úàæä úåàéöîáù åðãîìì ,úåàéöîä úà òåá÷ì íãå÷î êéøö ïëù ,úååöìå ìéçúäì øùôà
.úååöîå äøåú ùé
äîã÷äå äðëä åá ììåë ïåùàøä øîàîä ãöéëä øéáñäì åðà íéëéøö ïééãò äðäå
äøáãä òåãî ,ïáåî øáãä úåøáãä úøùò éáâì íðîà .êë øçà åøîàðù úåøîàîä ìëì
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àåä úéùàøáù úåøîàî äøùòä ïéðòì íâ à"øâä íùá áåúë äæ ïéòë úîàáå .øîàî
ùéù ììâá ,úååöì øùôà ïîæä àøáðù øçàìå - êéìäúë úåàéöî úàéøá - ïîæä úàéøá
,åúåîéìù ìà òéâäìå êùîäì áééç êéìäúäù òá÷ðù íåùîå ,úååöì øùôà ïëì ,êéìäú
úà åàéáéù úååöîä éùòî åìàå êéìäúä úà åîã÷éù íéøáã úåùòì úååöì øùôà ïë ìò
äìâúðù äî àåäå ,úøçà ïîæ úëøòîá àöîð ìàøùé ììëù ììâá .åúéìëúì íìåòä
,ùãåçäî àìà ìéçúäì äëéøö äúéä àì ìàøùé ìù äøåúä ïëì ,'íëì äæä ùãåçä'á
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íäî ìàøùéì äéåàø øúåé äøåúäù íéëàìîä ìà úåàøäì ä"á÷ä äöøù éôìå
íøéæçé ìá÷îäù íä åàøéùë ïçáé äæ äðäå ,íúãåáòî øúåé åéìà äéåöøå äáøò íúãåáòùå
íäì áéùîä àåä äéäéù ä"á÷ä äöø íäì äæ òéãåäìå ,ìëñé íúòãå íäéúåðòèî øåçà
úåéä àåäå ,åúáåùúî êùîéù äî äàø ä"ò äùîå .äáåùú íäì øéæçä äùî åì øîà äæìå
ïééãòå åøãòä åááñé àîù ùùçå ,äãåáòäå äøåúä ãöî íäî äîëçáå äìòîá ìåãâ íìùä
åì øîà æà ,'åëå éðà àøééúî åøîà àåäå ,úåðòøåôä éðôá ñéøúë àåäù øáãä åãéì àá àì
àñëá æåçà åøîà àåäå ,'åâå 'éé íù æåò ìãâî éë ÷æð ìëî íéçåèáå íééç åá íé÷áãäù
. והוא בחינת אבות הן הן המרכבה, אלקים שייך למלכות עי' זהר ח"א טו ע"ב69
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ìò úçöð äáåùú íäì áéùä æà ,íäéìò øáåâå íúìòîî äìòîì åúìòî äæáå ,'åëå éãåáë
øùà äøåúä úàæ øîåìë ,'åâå êé÷ìà 'éé éëðà äá áåúëù åøîàá äðåùàøì íà ,íäéúåðòè
ìò úåãåäì åëøèöúù ÷ôñ ïéà ,íìåò ìù åúééøáì äîã÷ù íéãåî åðìëå äéìò ïéðã åðà
øàùå íéøöî õøàî êéúàöåä øùà úðòèá äàáù øçà ,äéìà åîã÷ äéìá÷îù íëçøë
.'åëå íäì íéååöîä úîéã÷ ìò íéøåîä íééåö
øàùå ,ïë íâ äåáâ êøåöì äéä ìëä äøåúä úìá÷å äàöåääù äæ ìëî øàáúä äðä
äáåùúä íäì êéùîä äæìå ,äæ ìò ááåñ ìëä ,äìë äøåúä àéäù ïäéèøô íìë úåøáãä
åì åãåä ãéî íøîà àåäå ,íéàìôåîä åéùòî ìò ä"á÷äì úåãåäì íçéøëäù ãò íìëî
åòãéå ,áéúë àì êãåä äðú åìàå õøàä ìëá êîù øéãà äî åððåãà 'éé øîàðù ä"á÷äì
àåä ãåçééäù éôì ,íúãåáòî íùä ìà úùøãðå äéåöø øúåé íìùä íãàä úãåáòù úîàá
.÷"äáòä ïåùì ë"ò ,åðáúëù åîë íãé ìò àìå åãé ìò íà éë íìùð åðéàå äåáâ êøåö
ìàåîù 'ø :(ä"ä ã"ô úéðòú) éîìùåøéä úà àéáî (çî ìàøùé úøàôú) ì"øäîä
ñôåú äùî äéäå íéçôè äùù ïáçøå íéçôè äùù ïëøà úåçåìä øîåà éðîçð øá
åúåà ìàøùé åùòù ïåéëå òöîàá çåéø íééçôèå íééçôè àåä êåøá ùåã÷äå íééçôèá
êåøá ùåã÷äù àåä åðîî ïôèçå äùî ìù åãé äøáâ ïôèçì àåä êåøá ùåã÷ä ù÷á äùòî
åéä úåçåìä øîà ïðçåé 'ø àðéîé ìò øáâã àãé ìò àîìù àäé ä÷æçä ãéä ìëì åçáùî àåä
.ë"ò úåçåìä éðùá ùåôúàå áéúëã åðééä ïùôåú äùî äéäå çåøôì íéù÷áî
ïèùä äéä àì ììë íäì ïúð àì íà éë äðéúðä íöò ïîæá íàèç äéä :ì"øäîä ì"æ
èìåù äéä àì íäì úåçåìä åðúéð øáë íàå ,äðéúðä íöò ãöî éåøâä ø÷éò éë íäá äøâî
.ïèùä èìåù äéä äðéúðä íöò äúéä øùàë ìáà ,íäá
äðúéð øùàë ,àèçì ïëåî [ìàøùé] åéä äòù äúåà[á] :(á ìàøùé çöð) ì"øäî 'éòå
éåàø äéä äøåúä äðúéðù äòùá éë ,äæ êôäá éåàø äéä àøáñä éôìå .à÷åã äøåúä íäì
øöéä àåä ïèùä éë éðôî äæ ìëå .ìåãâä àèç éãéì åàá äòù äúåàáå ,íé÷éãö øúåé åéäéù
äìòîì ïéàù äòù äúåàá ìàøùé åð÷ù äìòî äúåà ìéáùá ìàøùéá äøâî äéä ,òøä
íééçôèå ,äùî ìù åéãéá íééçôèå ,ä"á÷ä ìù ãéá íééçôè åéä úåçåìä éë øîà êëìå .äæî
ìò éë ,ä"á÷ä íò ìàøùéì ùéù øåîâä ÷åáéãäå øåîâä øåáçä àåä äæ øáãå ,òöîàá çåéø
ïàë ïéà éøä ,úåçåìä åðúéð àì ïééãò åìéàå .ä"á÷ä ìà úå÷éáã ìàøùéì ùé äøåúä éãé
,úåçåìä åðúéð øáë íàå .øåáçä ïééãò ìàøùéì ïéàå ,úåçåìä ïééãò åðúéð àìù ïåéë ,øåáçä
ïúåð øùàë úå÷éáãä ø÷éò éë ,êøáúé íùä ìù úå÷éáã ïàë ïéàå ,úåçåìä åðúéð øáë éøä
ìá÷îù äùî ãéá íééçôèå ,ä"á÷ä ãéá íééçôè åéä øùàë ìáà .íäì øáçúî äæá ,íäì
íäéðéá øùà ÷ìç íééçôè éðù åìà éë .øåîâä øåáçä åäæ ,÷ìç íééçôèå ,ìàøùéì äøåúä
.ãçé ìá÷îäå ïúåðä åá óúåùî àéä äøåúäå ,ìá÷îä àåä äùî éë éðôî äæå ,äùî ìù åãé äøáâ éë øîàå
êëì .åúîìùä àéä äøåúä øùàë ,øáåâ øúåé ìá÷îä àåäù äùî ìù çë êëì ,åúîìùä
àåä øùà ,êøáúé íùä ìà êééù àéä äøåúäù äî ,ä"á÷ä ìù åãé ìò åøáâ äùî ìù åéãé
àåäù äùî ìà êééù àåäù äøåúäù äæä çëä øáåâ øúåéå ,äøåúä òéôùî êøáúé
.ì"øäîä ïåùì ë"ò ,äøåúä òéôùî øùà êøáúé íùä ìà àéäù äîî ,åúîìùä
.åãéöì òøëåä äøåú ïéãä ïëìå ,åîåé÷ì åðéáø äùîì úçøëåî äúéä äøåúä úìá÷
.äæî øúåé äìåãâ äòøëä ïéàå éàãå ãâð ÷ôñ äéä äæ ïë íà ,øçà ãö äéä àì åðéáø äùîì
äéä åðéáø äùî ìöà ìáà ,íéðåúçúá íâ åà íéðåéìòá ÷ø äøåú äéäúù 'äì øùôà äéä
äùî ìù õåøéúì ãåñéä àåä éàãå ãâð ÷ôñ ìù äæ ãåñéå .íéðåúçúá äøåú àäúù ÷ø êééù
éì ïúåð äúàù äøåú íìåò ìù åðåáø åéðôì øîà :íäì äðò àåäù äîá ,íéëàìîì åðéáø
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íúãøé íéøöîì ïäì øîà ,íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êéäì-à 'ä éëðà äá áéúë äî
íéøçà íéäìà êì äéäé àì äá áéúë äî áåù ,íëì àäú äîì äøåú íúãáòúùä äòøôì
úáùä íåé úà øåëæ äá áéúë äî áåù ,íéìåìâ úãåáò ïéãáåòù ïééåøù íúà íéîò ïéá
àùî àùú àì äá áéúë äî áåù ,úáù ïéëéøö íúàù äëàìî íéùåò íúà íåìë åùã÷ì
äî áåù ,íëì ùé íàå áà êîà úàå êéáà úà ãáë äá áéúë äî áåù íëéðéá ùé ïúîå
.'åëå íëéðéá ùé äàð÷ áåðâú àì óàðú àì çöøú àì äá áéúë
÷øå ,íúåà ï÷úì äøåú úåáééçî åðìù úåðåøñçäù ,àåä äæ äáåùú ìù ùåøéôä
úåàéöî àéä äøåú .äøåúä úà ìá÷ì íéçøëåî åðçðà ïëìå åðîöò úà ï÷úì øùôà äãé ìò
øåáòì øùôàù íå÷îì äúåà ïúéì øùôà éàù åðòè íéëàìîä ïëìå ,úçøëåîå äîéìù
.äéãòìá åðì øùôà éàù àåä õåøéúäå ,äéìò
íãà úà úåàøáì ä"á÷ä àáù äòùá ïåîéñ ø"à :(ä 'éñ ç"ô ø"á) ùøãîá áåúë
íäîå àøáé ìà íéøîåà íäî úåøåáç úåøåáçå íéúéë íéúéë úøùä éëàìî åùòð ïåùàøä
ìù äáø àðåä 'ø 'åëå å÷ùð íåìùå ÷ãö åùâôð úîàå ãñç (äô íéìäú) ã"ää àøáé íéøîåà
ä"á÷ä åàøá åìà íò åìà ïé÷ñòúîå åìà íò åìà ïéðééãî úøùä éëàìîù ãò øîà ïéøåôö
.ì"ëò íãà äùòð øáë ïéðééãî íúà äî ïäì øîà
àì ãåò äæå ,àøáé àì åà àøáé ïë íà ÷ôñ ìù áöîá ãéîú àéä íãàä úåàéöî
ïë" ìù ãöì òéøëäì ìãúùäì êéøö ãçà ìëå ,äæä ÷ôñä òéøëäì éãë àøáð íãà .òøëåî
."àøáé
íãà äëæ íà 'åëå äðåøçàá íãàä àøáð äîì (à ç äáø úéùàøá) ùøãîá áåúë
éî íâ .êîã÷ ùåúé êîã÷ áåáæ åì íéøîåà åàì íàå úøùä éëàìîì úîã÷ äúà åì íéøîåà
äðéçá åì ùé äëæ àìù éî íâå ,ùåúéì øçéàù äðéçá åì ùé úøùä éëàìîì íã÷å äëæù
àì íàå ,àøáé ïë ìù ãöì òéøëî àåä äëåæ íãà íàù àìà ,úøùä éëàìîì íã÷ àåäù
,äèåùô úåàéöî äðéà åúåàéöîù àøáð àåä íãà .àøáé ìà ìù ãöì òéøëî àåä äëæ
úåëæ åì ùé éìåà ,ìå÷éùá àøáð íãà ìáà ,úåéäì úðî ìò àøáð íìåòá øáã ìë éøäù
í"éäìà íìöá åîìöá íãàä úà í"éäìà àøáéå (æë à úéùàøá) áåúëùë .àì éìåàå íåé÷
,úåîìåòä ìë åàøáð åáù íùä àåä íé÷ìà íùäù ,àøåáë àøáð àåäù åðééä ,åúà àøá
äî äìòîìî êùåîå ,åúåàéöî òéøëîå åúàéøá àøåá íé÷ìà íìöá àøáðä íãàä ïëå
êåúî äéä ,åìù ãöì óëä úà òéøëäì åðéáø äùî ìù çøëää .åúàéøáì êéøö àåäù
.íãàä çë àåä ,äøåúä àìá ,úøçà úåøùôà ïéàù éåìéâä .åðúåðåøñç

 נ"ו- פרשת יתרו
איתא בגמרא ב"ב )דף עד ע”א( ההוא טייעא אמר לרבה בר בר חנה תא אחוי לך הר
 היינו השגה,סיני אזלי חזאי דהדרא ליה עקרבא וקיימא כי חמרי חוורתי )אני יראה לך הר סיני
, והלך עמו והראה לו שהיו עקרבים מקיפים אותו,של הר סיני איך שהוא היום ולא ראיה ממש
.( המעשים האלה עם רבב"ח לא נכתבו כדי שנפרשם כפשוטם.והם היו גדולים כחמורים ולבנים
שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי כי אתאי לקמיה דרבנן
 והם,אמרו לי כל אבא חמרא כל בר בר חנה סיכסא )ופירש"י שרבה בב"ח היינו ר' אבא ב"ח
 וכל בר חנה שוטה( היה לך לומר מופר לך והוא סבר דלמא שבועתא,א"ל שכל אבא הוא חמור
, השבועה שעליה באמת מדובר פה היא שבועת הגלות.דמבול הוא ורבנן א"כ אוי לי למה ע"כ
 המהר"ל והגר"א.וזה מה שכתוב )תהילים צה יא( אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי
 אבל, מדובר כאן אחרי שקדושת הר סיני כבר עברה:מסברים את הראיה הזאת של הר סיני כך
. רק שיש סביבו עקרבים שמפריעים,עדיין יש לו שייכות להיום
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כתוב )דברים ד ט( רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך
ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך .הרמב"ן מונה מצוה זו בתוך השס"ה
לאוים ,והוא איסור לשכוח מעמד הר סיני70 .וכך כותב הרמב"ן )דברים ד ט( בביאור מצוה זו:
אבל הכתוב הזה לפי דעתי מצות לא תעשה ,הזהיר בה מאד ,כי כאשר אמר שנזהר בכל המצות
ונשמור החוקים והמשפטים לעשותם ,חזר ואמר רק אני מזהירך מאד להשמר ולשמור עצמך
מאד מאד לזכור מאין באו אליך המצות ,שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם
עיניך הקולות והלפידים את כבודו ואת גדלו ודבריו אשר שמעת שם מתוך האש ,ותודיע כל
הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם ופירש הטעם כי השם
עשה המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים ואת בניכם תלמדון לדורות עולם ,אם
כן עשו אתם ככה ואל תשכחו אותו )לזכור ולהעביר את המעמד לבניך ולבני בניך( והנה קודם
שיזכיר הדברות שנאמרו שם ,הזהיר במצות לא תעשה שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא ולא
נסירהו מלבנו לעולם ,וצוה במצות עשה שנודיע בו לכל זרענו מדור לדור כל מה שהיה שם
בראיה ובשמיעה )היינו מה ראינו ושמענו במעמד הנורא הזה( והתועלת במצוה הזאת גדולה
מאד ,שאם היו דברי התורה באים אלינו מפי משה בלבד ,אע"פ שנבואתו נתאמתה באותות
ובמופתים אם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום ויצונו בהפך מן התורה ונתן אלינו אות או מופת
יכנס ספק בלב האנשים ,אבל כשתגיע אלינו התורה מפי הגבורה לאזנינו ועינינו הרואות אין שם
אמצעי ,נכחיש כל חולק וכל מספק ,ונשקר אותו )נגיד שהוא שקרן( ,לא יועילהו אות ולא
יצילהו מופת מן המיתה בידינו ,כי אנחנו היודעים בשקרותו זהו שאמר שם )שמות יט ט( וגם בך
יאמינו לעולם ,כי כשנעתיק גם כן הדבר לבנינו ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק כאלו ראוהו כל
הדורות ,כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל ואין בם מועיל והם לא יסתפקו כלל
בעדותנו שנעיד להם ,אבל יאמינו בודאי שראינו כולנו בעינינו ,וכל מה שספרנו להם עכ"ל.
והגר"א מוסיף שאחד מעיקר הענינים של מעמד הר סיני הוא ,שיאמינו בה' ובמשה ,וזה מש"כ
)שמות יט ט( וגם בך יאמינו לעולם ,שהאמונה תהיה קיימת לעולם ,כמש"כ הרמב"ם )הל' יסודי
התורה ח א( שיהיה לכלל ישראל אמונה שלא שייך להביא ראיות נגד זה ,והאמונה תהיה קיימת
לעד.
ויש לשאול ,שהרי רואים בכל מקום אנשים שלא מאמינים במעמד הר סיני ולא
מאמינים בנתינת התורה .וקשה איך זה יתכן? הרמב"ם כותב באגרת תימן :וכבר הבטיחנו
הבורא יתברך כאדם הנכנס ערב לחברו ודי לנו בערבותו ,והודיענו שכל מי שעמד על הר סיני
שהם מאמינים בנבואות משה רבינו בכל מה שבא על ידו הם ובניהם ובני בניהם עד עולם ,שכן
אמר הקב"ה יתברך )שמות יט ט( הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך
וגם בך יאמינו לעולם ,לפיכך יש לדעת שכל מי שנטה מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא שאינו
מזרע האנשים ההם וכן אמרו רבותינו ז"ל על כל המסתפק בנבואה לא עמדו אבותיו על הר סיני,
המקום יצילנו ויצילכם מן הספק וירחיק ממנו ומכם המחשבות המביאות לידי ספק ולידי
מכשול ,עכ"ל .והרד"ק אף הוא כותב עד"ז בספר יחזקאל )יח ו( :אמר וזכרתי להם ברית
ראשונים וברית כרותה לזרע אברהם יצחק ויעקב שלא ישבותו מהיות גוי לפני הא-ל יתעלה
ואשר יצאו מכלל אמונתינו לא היו מזרעם באמת אלא מן האספסוף הגרים שנתגייר ,היינו הערב
רב ,ע"כ .וכתוב )שמות יט ב( ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד
ההר ,וכתוב ברמב"ן )על הפסוק הקודם( ויתכן שהבדילו מתוכם כל האספסוף אשר בקרבם,
וחנו בני ישראל לבדם לפני ההר ,וערב רב אחריהם ,כי לישראל יתן התורה ,כמו שאמר )בפסוק
הבא( כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל .הובטח שכל מי שנמצא במעמד ההר ההוא
יאמין בה' ובמשה לעולם ועד ,וכל מי שלא מאמין מראה שאבותיו לא היו שם אלא עמדו
מרחוק.
כתוב ברעיא מהימנא )ג רע"ט( :וחשך גלותא רביעאה תהום רבה וכו' והאי איהו וחשך
על פני תהום ואתקרי בור דנפל שמה שור דא דכתיב ביוסף בכור שורו הדר לו דאתמר ביה
וישליכו אותו הבורה וכו' רק בלא תורה אבל נחשים ועקרבים יש בו .ודא גלותא רביעאה דור
דרשעים מלא נחשים ועקרבים רמאים כנחשים ועקרבים דעקרין מלי דרבנן ודיינין לשקרא
עלייהו אתמר היו צריה לראש .ויפן כה וכה וירא כי אין איש דישראל באלין רשיעיא ערב רב
) 70הרמב"ם לא מונה את זה בתוך המנין של התרי"ג ,וצריך לומר שהיא כלולה או במצוה של
תלמוד תורה ,או שהיא כלולה בתוך כל התורה כולה(.
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ודא בסוף גלותא ובגין דא קץ דפורקנא נוקבא עד התהום רבה].הגלות הרביעית היא תהום
הגדול ,וכו' ,והוא החושך על פני תהום ,והוא נקרא בור שנפל שם שור שכתוב ביוסף בכרו שורו
הדר לו ,וכתוב בו וישליכו אותו הבורה ,וכו' ,ריק בלי תורה ,אבל יש בו נחשים ועקרבים ,והוא
הגלות הרביעית דור של רשעים מלא נחשים ועקרבים רמאים כנחשים ועקרבים שעוקרים מילים
של רבנן ,ודנים לשקר ,עליהם כתוב היו צריה לראש ,ויפן כה וכה וירא כי אין איש שישראל
אלה הם רשעים מערב רב והוא בסוף הגלות ,ובגלל זה קץ גלות זו נוקב עד תהום רבה.[71
ויש לנו לשאול ,אם אחד מעיקרי עניני מעמד הר סיני הוא ההבטחה וגם בך יאמינו
לעולם ,איך יתכן שיהיו שני אחים מאותם הורים והאחד יהא מאמין ואחד לא? הגר"א מתרץ,
שאחד לא מוכיח על השני ,משום שבפרשה של אספסוף נוצרה מציאות שיש תערובת בתוך כלל
ישראל עצמם ,ולא כולם סולת נקייה ,הגם שהם בני אברהם יצחק ויעקב ,וכל אחד יכול להיות
שייך לאבות וגם יכול להוציא את עצמו מהמערכת הזאת.
והנה אנחנו הלא לא ראינו בעינינו מעמד הר סיני ,ועל כן התודעה שלנו לא מגיעה
לשמה ,וא"כ קשה איך אנחנו מאמינים בזה? הרמב"ן כותב כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל
אותם דבר הבל .האם זוהי כל ההוכחה? האם מחמת טענה זו מעמד הר סיני נחשב לראיה
המסתברת יותר מכל דבר אחר? כשה' אמר למשה לקחת את בני ישראל ממצרים ,משה סירב
ואמר מי אנכי שאוציא את בני ישראל ממצרים .ומשה רבינו הסכים אחרי שה' אמר שם תעבדון
את האלקים על ההר הזה ,וזה יגרום אמונה לעולם .למה משה רבינו סירב? ולמה הוא הסכים
אחרי שה' אמר שיהיה קבלת התורה?
כתוב במשלי )ל ד( :מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה מי
הקים כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע .פסוקים עלה מדברים על משה רבינו ,ואין הם
בסגנון של שאלה אלא כקביעת עובדה ,היינו שעיקר השם של משה רבינו הוא 'מה' )מה
בגמטריא אדם( .השי"ן שנוספה לשמו היא כנגד הג' אבות )הג' אבות מרומזים באות ש' גם
בעצם המספר של שי"ן שהוא שלש מאות ,72וגם בשלשה קוים שבאות( .כתוב בפסוק )שמות לא
ג( :ואמלא אתו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה ,ומבאר רש"י ,בחכמה  -מה
שאדם שומע דברים מאחרים ולמד ,ובתבונה  -מבין דבר מלבו מתוך דברים שלמד ,ובדעת -
רוח הקדש ,היינו הבנה יותר עמוקה .החכמה נראית לנו שהיא חסרת משמעות וריקה ,עד שהיא
מתלבשת בבינה .אבל ידוע שחכמים נקראים על שם החכמה ,ואם זה באמת דבר ריק ,למה זהו
התואר שלהם?
חכמה היא אותיות כח מה ,פירושו תפיסת ה'מה' שבדבר .זוהי תפיסת המהות של הדבר
עצמו וענינו ,עד כמה ששייך שיתפס אצלנו .בינה לא תופסת את עצם מהות הדבר ,אלא מוציאה
מהדבר דברים אחרים .כתוב על משה רבינו שהוא היה כבד פה ,היינו שהוא תפס את ה'מה'
שבדבר עצמו ,ולא דרך דיבורים ,אלא רק מעבר לדיבורים ,שכן לדבר אפשר רק על הדבר אבל
לא את הדבר .מי שנמצא ברמה של חכמה הוא תופס את ה'מה' של הדבר ,וענין זה לא יכול
להיות מועתק על ידי דיבורים ,וזה מה שכתוב לא איש דברים אנכי )שמות ד י( שאני לא ניתן
להיות מדובר .השי"ן בשם משה ששייכת לאבות ,וזה חיבורו לאבות .שי"ן בדקדוק היא האות
של פעולה .שחרור פועל חרות שעבוד פועל עבדות .כאן הענין של השי"ן הוא ,שהאבות פעלו
את ה'מה' של משה רבינו ,הם יצרו יצירה של צורת 'אדם מה' .אמונה כזו שיש בלבו דופי,
שבנויה על הוכחות ,היא שייכת לבינה .לכן משה סירב כשה' אמר לו לרדת למצרים ,שמשה לא
שייך לאמונה של בינה .משה חייב להיות נאמן כדרגתו ,שאם לא כן ,הוא לא חייב ללכת.
דיבור יכול לבטל דיבור ,אבל דיבור לא יכול לבטל מהות ,וזה כאילו להכחיש את
המציאות שאני זה אני .האדם לא תופס את עצמו דרך דיבורים ,ולכן לא שייך שמישהו יתווכח
על זה שאני אני .וזה הענין של משה רבינו ,הוא ה'מה' של העולם .כתוב במדרש )בראשית רבה
א ד( א"ר בניה העולם ומלואו לא נברא אלא בזכות התורה שנאמר )משלי ג( ה' בחכמה יסד
ארץ וגו' רבי ברכיה אמר בזכות משה שנאמר )דברים לג( וירא ראשית לו ,היינו שהוא הראשית
שעליו נברא העולם ,כאילו שאומרים שהוא מהותו של עולם ,משה רבינו הוא כלל ישראל
והתורה ,כמו שכתוב במדרש )בתי מדרשות חלק ב מדרש אותיות רבי עקיבא השלם א ב( :מה
תלמוד לומר בראשית בשביל שלשה שנקראו ראשית ואלו הן תורה וישראל ויראה ,וכתוב
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במדרש )שיר השירים רבה א סה ג( ילדה אשה אחת במצרים ששים רבוא בכרס אחת והיה שם
תלמיד אחד ורבי ישמעאל ברבי יוסי שמו אמר ליה מאן הות כן אמר ליה זו יוכבד שילדה את
משה ששקול כנגד ששים רבוא של ישראל .שלשתם :תורה ,ישראל ומשה ששקול כנגד כל
ישראל ,הם קומה אחת.
התורה נקראת תורת משה ,שהוא נקודת הראשית של כל המציאות כולה .זה מה
שמעמד הר סיני פעל לכלל ישראל ,שהידיעה במהות העולם לא תהא שייכת למערכת דיבורים
אלא הוא שייכת לידיעת מה .בהר סיני ,ה' נתגלה ,כמש"כ )שמות כ יט( ויאמר ה' אל משה כה
תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם ,שה' כביכול פתח את כל
הרקיעים ,והכל היה נתפס כמציאות .זה היה ברור לנו יותר ממה שאני זה אני ,או לפחות באותה
רמה .כתוב בהר סיני שהיו רואים את הנשמע ושומעים את הנראה ,היינו שלא היה חילוק
ביניהם ,אלא כל התפיסה שלהם היתה מעל זה .כתוב )שמות יט יח( והר סיני עשן כלו מפני
אשר ירד עליו ה' באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד ,וכתוב ברש"י הכבשן  -של
סיד יכול ככבשן זה ולא יותר ת"ל בוער באש עד לב השמים .ומה ת"ל כבשן לשבר את האוזן
מה שהיא יכולה לשמוע נותן לבריות סימן הניכר להם ,היינו שכל הדיבורים ששייכים למעמד
הר סיני אי אפשר לתארם.
כתוב )שמות יט יט( ויהי קול השפר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלהי”ם יעננו בקול,
וכתוב )ברכות דף מה ע”א( ומה תלמוד לומר בקול בקולו של משה .היינו שהתפיסה של משה
נמסרה לכל כלל ישראל ,וכל כלל ישראל נכנסו באיזה אופן שהוא בסוד מה .ובמעמד זה נוצר
החידוש של )בבא מציעא דף קיד ע”ב( אדם אתם ,אתם קרויין אדם ואין עובדי כוכבים קרויין
אדם .מכאן ואילך הדבר הזה לא ניתן להעברה ,אלא הוא נמצא בתורה ,ועובר כתורה עצמה,
אבל כדי להשיג זאת ,צריך ללמוד את התורה כראוי ,ואחרי שמקבלים את זה ,אין מקום לספק.
גם לפי הרמב"ם וגם לפי הרמב"ן מצוה זו כלולה במצות תלמוד תורה ,שצריך ללמוד כך,
ללמוד שהתורה באה מהר סיני ,באימה יראה רתת וזעה ,לכן המעמד הועתק עם התורה עצמה.
אדם לא יכול לעמוד על כך מעצמו ,אלא צריך לקבל מאחרים ,אחרי שמקבלים ,לא שייך בו
ספק ,זה מציאות אחרת של קליטה ,של חכמה ,שלא שייכת לקליטה של בינה בכלל .אדם נעשה
חכם רק על ידי קבלה מחכמים .כשבן אדם מקבל באמת הוא מקבל מהות אחרת ,וזה המיוחדות
למי שעמדו אבותיו על הר סיני .הענין שאנחנו יודעים על קבלת התורה ושבגלל כך לא נעיד
שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל ,אין זה בגדר של הוכחה ,אלא זה כמו שיודעים עצמנו.
כתוב בגמרא שבת )דף קה ע”א( אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית ,היינו שה' כתב ונתן
כביכול נפשו לנפשנו .היינו דברי תורה נמסרים בדרך של מהות ,שאי אפשר לתאר במילים,
ומילים רק פוגמים בה .כח מה שייך רק לקבל ,ואי אפשר להשיג לבד ,שזה רק מגיע מלמעלה
ממנו.
יש שני דברים בעולם הגשמי שהם אב-טיפוס למקבל :א .חומר ,שכל כולו רק היות
מקבל ונפעל .ב .צבע לבן ,שהוא נקי לגמרי ,וכל דבר שצובעים עליו נראה ברור ,אבל כל צבע
אחר מוסיף משהו לצבע שנצבע עליו .אנחנו באנו להר סיני כדי להיות מקבלים ,וכך קרה .כתוב
באותו ר"מ הנ"ל עקרב הוא מלשון עקר רב ,שהוא עוקר דברי הרב .הגר"א כותב על כופר בעקר
שבעקר הוא אותיות עקרב .כתוב על חכמים באבות )ב טו( והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה
שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ,מי שבו העקרב פוגע ,הוא נעקר מהשורש .עקרב
הוא על שם העיקר .חז"ל מגלים במעשה של רבה בר ב"ח שהיום סביב הר סיני ,שהוא המקום
בו צריכים לקבל בצורה הגבוהה ביותר ,יש עקרבים בגודל של חמורים בצבע לבן ,היינו שכל
כח הקבלה התהפך לעקרב .זה מה שעומד ביננו לדרגה של הר סיני ,ששם נעשינו למקבלים של
עצם .אותם אלו שעמדו מרחוק בהר סיני ,הם העקרבים שעכשיו לא נותנים לגשת להר סיני.
עיקר מציאות של עקרב זה לעקר דברי הרב ,לעקר המציאות של להיות מקבל .היום אין לנו
משה רבינו ,אלא רק את דרך הקבלה של התורה ממשה ליהושע ומיהושע וכו' ,וכך נמסר כח
ה'מה' של משה רבינו ,וכל מי שעוקר את זה הוא אחד מהעקרבים שעומדים ביננו להר סיני.
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 73בשבת נקרא בע"ה הפרשה של מעמד הר סיני ,ונצטוינו למסור את זה הלאה ,וזה נכלל גם
לעצמנו .משם נובע מציאותנו .כל מי שלא נדחף על ידי העקרבים ,הוא יכול להיות שייך למעמד
הר סיני .המגן אברהם מביא בשם האר"י לכוין בברכת אהבה רבה בשעת אמירת ובנו בחרת מכל
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פרשת יתרו  -נ"ח
בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני ויסעו
מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר )שמות יט א-ב( ,וכתוב
ברש"י ויסעו מרפידים  -למה הוצרך לחזור ולפרש מהיכן נסעו והלא כבר כתב שברפידים
היו חונים בידוע שמשם נסעו ,אלא להקיש נסיעתן מרפידים לביאתן למדבר סיני מה ביאתן
למדבר סיני בתשובה אף נסיעתן מרפידים בתשובה )מכילתא( .אם מודגש כאן שהנסיעה
היתה בתשובה ,זה מלמדנו שהיה זה נחוץ לפרשת קבלת התורה ,ולולא זאת ,אין המקום
כאן לגלות זאת .ויש לשאול מהיכן יודעים שהנסיעה היתה בתשובה .וכתוב במהר"ל על
הפסוק ויחן שם ישראל נגד ההר ,שיש שתי הקדמות לקבלת התורה ,אחת היא בצאת בני
ישראל מארץ מצרים ,והשניה היא ויסעו מרפידים .לכן כלל ישראל באו משני מקומות
לקבל תורה ,אם כן הפירוש של נסיעת כלל ישראל מרפידים בתשובה הוא שנסיעתם היתה
לקבלת התורה.
שלש פעמים ראינו את ענין ההשחתה שבן אדם עושה עצמו אלוהות .השחתה זו היא
מיוחדת בענינה ,והיא היתה בפרעה ובעמלק .הענין הזה נתגלה פעמיים בבריאה באלו השנים
שנקראים ראשית ,מצרים נקראת ראשית ,ככתוב )תהילים עח נא( ויך כל בכור במצרים ראשית
אונים באהלי חם ,וכשהראשית הזאת נקטעה והופסקה ,אז נולדה הראשית של כלל ישראל,
וכתוב )במדבר כד כ( ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד .שתי הראשיות האלו צריכות להיות
מוכות כדי שתתגלה הראשית האמיתית של הבריאה ,ולפני זאת ,אי אפשר לגלות תורה שנקראת
ראשית וישראל שנקראים ראשית .כדי לגלות הראשית הזו ,צריכים להפקיע את שנים האלה
שטוענים לאותו כתר של ראשית ,והם ה'ראשית' של הצד ההוא ,וכשהם נעקרים ,אז תורה ,משה
וישראל נתגלים.
בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני ,אז היתה
היציאה מהראשית של מצרים ,ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ,זוהי היציאה מהראשית של
עמלק ,שרפידים זו היא אותה רפידים שכתוב עליה )שמות יז ח( ויבא עמלק וילחם עם ישראל
ברפידם ,וכשכלל ישראל נסעו מרפידים הם נסעו מאותו נצחון ,אע"פ שהנצחון לא היה שלם,
חז"ל מלמדים אותנו שגם היציאה מרפידים בתשובה היתה חלק מההכנה לקבל תורה ועל כן
הגיעו לקבל תורה מתוך התגברות על עמלק.
כתוב על מצרים )יחזקאל כג כ( אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם ,אע"פ
שהמילה חמור מתייחסת אל בהמה ,כתוב בחז"ל שיש בה גם משמעות לחומר בניגוד לצורה.
החמור הוא האב-טיפוס לחומר בגלל שהוא הבעל חי שעמו פועלים כמו שפועלים עם חומר,
שאפשר לעשות אתו מה שרוצים .כל המציאות של מצרים היא דוגמת מציאות חומר בעולם.
עמלק שהם ה'ראשית' השניה ,הם הקוטב הנגדי ,כמו שכתוב )דברים כה יח( אשר קרך בדרך,
ואיתא על זה ברש"י לשון קרי וטומאה שהיה מטמאן במשכב זכור ,והמהר"ל כותב על זה בגור
אריה ,שהחומר תמיד הנפעל ביותר בעולם ,וצורה היא תמיד הדבר הפועל .בלשון התורה
החיבור בין חומר לצורה הוא חיבור בין מקבל למשפיע ,דוגמת אשה ואיש .אם כן ,בגלל שכלל
ישראל בתיקונו הם סוד הצורה כלפי כל אומות העולם )היינו בתיקונו זה נתגלה כלפי חוץ ,אבל
בזמן הגלות נראה שאנחנו החומר ,והם צורה ,אבל בעומק הדברים ,אנחנו תמיד צורת העולם(
ה' שם אותנו בגלות שבה אנחנו נהיה חומר ,ואז יהא אפשר לעצב אותנו מחדש .עמלק מעמיד
את עצמו נגד כלל ישראל כפועל נגד פועל ,כצורה נגד צורה ,כגבר נגד גבר ,זה פירוש שהיו
מטמאים כלל ישראל במשכב זכור שהם היו רוצים שצורתם תהיה הצורה ,וכלל ישראל תהיה
החומר כלפיו.
רואים אנו שתי קצוות ,מצד אחד מצרים ,שכל כולו חומר ,ומצד שני עמלק ,שמתכוון
להיות צורה ,ושואף להגדיל את עצמו על הצורה האמיתית של העולם .בחינת הראשית של
עם ולשון על מצות זכירת מעמד הר סיני ,ששם נבחרנו .בחירה זו היא מעבר לטעם ודעת ,שאם
יש בו ענין של טעם ,נמצא שהוא בחר בטעם ולא בדבר עצמו.
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חומר היא שהביאה את מצרים לעשות את עצמם אלוהות ,והראשית של עמלק גם היא הביאה
אותם לעשות עצמם אלוהות ,שכל ראשית נתפסת כך ,שהיא הדבר שכל יתר הדברים
משתלשלים ממנו.
תפיסת המציאות של אדם שחי במערכת החומר היא ,שנקודת המציאות הראשונה היא
כל מערכת האפשרויות והאפשרויות הם בבחינת אין סוף ,וכל המגמה היא למלאות כל
הרצונות ,והאפשרויות ,והאפשרויות עצמם הם יותר גדולים מהמציאויות בפועל .וזה הביאור
במה שכתוב בגמרא )מועד קטן דף יח ע”א( פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו אמה
ופרמשתקו אמה וזרת לקיים מה שנאמר ושפל אנשים יקים עליה ,היינו שתאותו ,היתה יותר
גדולה מגופו .ואנחנו במכת בכורות לקחנו את כל זה אתנו ,והעברנו תפיסה זו ממ"ט שערי
טומאה של מצרים למ"ט ימי השתוקקות להר סיני.
יש עוד ראשית שהמלחמה איתה היא עד היום הזה ,כמו שכתוב כי יד על כס י-ה )שמות
יז( אין הכסא שלם ואין השם שלם עד שימחה זרעו של עמלק )תנחומא כי תצא יא( ,אפילו אם
יש עמלקי אחד בעולם הוא לא מאפשר שיהיה השם שלם והכסא שלם .הטענה של הראשית הזו
היא בהפך ,ומתחיל מהדבר בפועל ,מהצורה .הענין שלהם מובן כך ,מכיון שסוף סוף עמלק יצא
מביתו של יצחק ,והוא היה האב היחידי שביטל לגמרי את מציאותו למציאות האמיתית ,כמו
שכתוב בת"כ )ספרא פרשת בחוקותי ח( ולמה נאמר באברהם ויעקב זכירה )בפסוק ויקרא כו
מב ,וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר(
וביצחק לא נאמרה זכירה ,אלא רואין את אפרו כאלו הוא צבור ע"ג המזבח .כלל ישראל נולדו
אחרי שיצחק נהיה אפר .אם כן ,זאת הבריאה היחידה בעולם שנחשבת במערכת היותר גבוהה
כקרבן שנקרב ,וכתוב בגמרא זבחים )דף סב ע”א( שידעו הכהנים היכן מקום המזבח ,על ידי
שראו אפרו של יצחק מונח באותו מקום .כשמסתכלים במבט של נביא במקום המזבח ,רואים
אפרו של יצחק .אם כן ,רק המציאות של יצחק בעולם היא מציאות אמת ,ולכן כתוב )מדרש
תנחומא תולדות ז'( יחד הקב"ה שמו על יצחק הצדיק בחייו שכן הוא אומר ליעקב )בראשית
כה( א-להי אברהם אביך וא-להי יצחק .מציאות יצחק בעולם היא מציאות אמת ,ומציאות
מחוייבת.
לאחר שביארנו ענינו של יצחק נבין שכשמישהו מביתו של יצחק לוקח הדברים הפוך,
שהוא לוקח כיסוד שכיון שמציאותו הוא מציאות אמת ,ולכן מה שהוא זהו אמת ,יוצא מזה
עשו .ענינו של יצחק הוא-מה שאמת זה אני ,ועשו זה מה שאני הוא אמת ,וזה הפסולת של
המדה של יצחק .הפסולת של מידת הדין ,היא תפיסת המציאות כמציאות מחוייבת .בגלל
שתפיסת עצמו של עשו התחילה בעצמו כנקודת המוצא ,על כן הוא עשה מעצמו אלוהות .אמנם
פרעה עשה עצמו אלוהות בפן אחר ,הוא רצה הכל והוא החומר לכל דבר האפשרי .הפן שבו
עשו עשה עצמו אלוהות ,הוא שייך אליו ,ולכל אלה שממשיכים אחריו בדרכו ,דהיינו כל מלכות
אדום ,שיצא ממנו זה שהוא הראש של המלכות הזאת ,שעשה עצמו אלוהות ,והמלכות הזאת
מטמאת אותנו בטומאת משכב זכר .אנחנו צריכים לתקן את שתי הטעויות האלה כדי לקבל
תורה.
אנחנו קבלנו תורה בסיני ,ואומרים בתפילה  -אנחנו החומר ואתה יוצרנו ,זוהי בחינה
ראשונה נגד הראשית של מצרים ,והוא שאנחנו מעמידים את עצמינו כחומר כלפיו ית' ,וזה סוד
הנישואין של מתן תורה ,שכתוב )תענית דף כו ע”ב( ביום חתונתו זה מתן תורה .זהו החיבור
האמיתי של החומר שלנו עם הצורה העליונה ,ולהראות שהחומר אינו מציאות ,אלא המציאות
האמיתית היא מציאות הצורה ,וזהו העקירה של הראשית הזאת ,וזה נעשה על ידי המכה של
מכת בכורות .רגע הלידה של כלל ישראל היה ברגע של מכת בכורות.
לקבל תורה צריכים לצאת באופן ראוי גם מהראשית של עמלק .כתוב בגמרא שבת )דף
פח ע”א( אמר חזקיה מאי דכתיב משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה ,ה' נתן לנו תורה מן
השמים והשמיע קולו ,וזה נקרא דין ,היינו שהתפיסה הזאת שהאדם תופס עצמו כמחויב
המציאות יש לה מקום ,שכן אחרי שהאדם מקבל תורה ,הוא הופך להיות מחויב המציאות,
שהתורה היא הדין של העולם .היינו שעל ידי נתינת התורה ,האדם נהיה מציאות אמת ,כמו
שהופכים הראשית של מצרים למ"ט ימי ספירה ,כך הופכים הראשית של עשו לראשית
שמחייבת קבלת התורה .האדם הוא כן מציאות אמת ,שהוא כלי שעל ידיו התורה מתגלה,
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והתורה היא באמת מציאות אמת .צריכים לקחת אותה ראשית ,וממנה להגיע להר סיני כמו
שמגיעים להר סיני עם ביזת מצרים ,כך מלחמת עמלק צריכה להיות קודם למתן תורה.
הנה כך יש להבין מה שכתוב )מדרש תנחומא כי תצא פרק יא( כל זמן שזרעו של עמלק
בעולם לא השם שלם ולא הכסא שלם אבד זרעו של עמלק השם שלם והכסא שלם ,והיינו מפני
שהכסא הוא המלכות ,ושמו שלם הוא המציאות השלימה .אם יש בעולם הזה נקודה שתופסת
את עצמה כמציאות אמת ,היא דוחקת רגלי השכינה מהעולם.
כתוב במלחמת עמלק )שמות יז יא( והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח
ידו וגבר עמלק ,וכתוב על זה ברש"י שרפידים הוא רף יד ,שהיד לא מפעיל כח .והיינו
שהתרוממות הידים של משה למעלה הוא הסוד של נעשה קודם לנשמע ,שנותנים הידים לפני
התפיסה והשמיעה .האפשרות של נעשה קודם לנשמע היא נוגדת בפשטות לצורת האדם ,אבל
במקום שתפיסת המציאות של האדם היא רק התגלות של מציאות אחרת ,והדרך שמגלים את
המציאות האמיתית היא על ידי שנשארים בהרמת יד ,אם כן זוהי מציאות האדם אפילו אם הוא
נגד הטבע ,וכמה שמרימים יותר כך נעשה כבד יותר ,ואז צריכים להתאמץ יותר כדי שהידים
ישארו למעלה .אם כן רואים שהמציאות הבסיסית שייכת לעמלק .עמלק מייצג את הטענה של
עשו לבכורה ,וממילא תוכן ההתנגדות של עמלק לכלל ישראל הוא ,שהוא טוען שהבכורה
שייכת לו .וזה מה שכתוב )עבודה זרה דף יא ע”ב( אחת לשבעים שנה מביאין אדם שלם
ומרכיבין אותו על אדם חיגר )יעקב נתפס בעיני עשו כנכה רגליים ,כמו שכתוב )בראשית לב כו(
וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו( ומלבישין אותו בגדי אדם
הראשון ומניחין לו בראשו קרקיפלו של רבי ישמעאל ותלו ליה בצואריה מתקל ר' זוזא דפיזא
ומחפין את השווקים באינך ומכריזין לפניו סך קירי פלסתר אחוה דמרנא זייפנא  -אחיו של
האדון )עשו( הוא שקרן .כל זמן שהם לא נוצחו ,הראשית הבסיסית שייכת להם ,וצריכים לקנות
אותה מהם כדי לצאת ממנה .זהו הכח של כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל ,שזו הדרך היחידה
להתגבר על הראשית הזאת.
צריכים שתי יציאות ושתי ביאות כדי להגיע למתן תורה .כתוב )שמות יט א( בחדש
השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני ,וכתוב על זה ברש"י ,בראש
חודש ,לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא מהו ביום הזה ,שיהיו דברי תורה חדשים עליך
כאלו היום נתנו .ענין ההתחדשות הזה שייך רק אם האדם שם את עצמו כחומר מכוון לגמרי אל
הצורה הזאת ,כשמישהו משתוקק לדבר באמת ,והוא עצם קיומו ,ומציאותו ,ההשתוקקות הזאת
לא מתיישנת אף פעם .כשיצאנו ממצרים ,הקיום שלנו נעשה רק לקבל תורה .ויסעו מרפידים
היא יציאה מראשית אחרת ,וממילא גם הגעה בפני עצמה ,והיא של ויחן שם ישראל נגד ההר
כאיש אחד בלב אחד .אין שום אפשרות בעולם להגיד נעשה קודם לנשמע ,אם אין זה נאמר על
ידי כל כלל ישראל יחד .כמו שאין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זכר של עמלק ,כן
הדבר שאי אפשר שתהיה קבלת התורה ,אם יש הטומאה הזאת בתוך כלל ישראל ,שאין כאן
קומה שלימה שמקבלת תורה .המציאות האמיתית של יעקב ,שייכת לנו רק אם אנחנו כאיש אחד
בלב אחד .כאיש אחד בלב אחד שייך רק למקבלי התורה ,אבל אלה שאינם מקבלים ,חייבים
לסלק אותם מטעם שהם אינם כאיש אחד בלב אחד .כתוב ברמב"ן על הפסוק ויחן שם ישראל
נגד ההר ,שהפרידו מתוכם את הערב רב ,שהם אינם מקבלי התורה .יציאתם מרפידים צריכה
היתה להיות בתשובה ,והתשובה היא למחות זכר של עמלק .זה דבר שיש בו קושי גדול,
וצריכים תמיד להחזיק את הידים למעלה .הכח הגדול של עמלק הוא לתת לכל המציאות פנים
אחרות .כל כמה שהדבר מוכח ומאיר ,כך עמלק מתנגדים אליו יותר ויותר ,כמו שכתוב )שמות
טו יד-טו( שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו
רעד נמגו כל ישבי כנען ,ואע"פ כן נכנס עמלק להתנגד לכלל ישראל .אפשר לראות גילוי של ה'
גם היום ,ועמלק טורח מאד לצנן את האמבטיה .כל אחד מאיתנו ראה דברים שצועקים עד
השמים ,שיש בורא ,והכח של עמלק מעוות את זה .הנחת היסוד היא מציאות אחרת .כל זמן
שעמלק קיים אפילו ניסים גלוים לא יעזרו .הדבר היחיד שעוזר הוא להרים ידים.
יש מתקשים איך יבא הגואל ,ומבואר על כך בגמרא )סנהדרין דף צז ע”ב( הקדוש ברוך
הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב ,המן היה
התגברות עמלק בשיא הכח ,וההתגברות עליו הגיעה למחיית עמלק מהלב .כך יהיה הדרך ,גם
בגאולה העתידה אם לא שאנחנו נחזור בתשובה לבד .צריכים לדעת שכל כמה שהראשיות
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 הפירוש של כאיש אחד בלב אחד הוא נעשה קודם. כך מקבלים תורה יותר,האלה נעקרות
74
.לנשמע

'פרשת משפטים א
íù) äùøôä ïî äìòîì áéúë äî íéèôùîä äìàå :(â 'éñ ì"ô ø"îù) ì"æçá àúéà
äðåøèîì ìùî òöîàá úåøáãäå íéèôùîä äìàå ïàë øîàå úò ìëá íòä úà åèôùå (çé
ïéðéãå äéðôìî ïéðéã äøåúä êë òöîàá àéäå ïàëî ïéæäå ïàëî 75ïéæä úëìäî äúéäù
äæéàá úøîåà äøåúä êìäà ä÷ãö çøåàá (ç éìùî) øîåà àåä ïëå òöîàá àéäå äéøçàî
òöîàá äøåúä èôùî úåáéúð êåúá ä÷ãö éùåò ìù ïëøãá êìäà úëìäî éðà áéúð
øîàðù äéøçàî ïéðéãå èôùîå ÷åç åì íù íù 'àðù äéðôìî äéøçàî ïéðéãå äéðôìî ïéðéãå
.íéèôùîä äìàå
øçà íéèôùîä äéäéù éåàø éë äæ øåàéá :(åî ÷øô) ì"øäîì ìàøùé úøàôú 'éòå
ìò øåáòé àìù ,åîöòá øùåéä àåä èôùîä éë ,äøåúä úìòî ìò úåøåäì úåøáãä úøùò
,èôùîä ÷ø êøáúé 'äì ñçéúî àåäù øáã ïéà éë òåãé äæ øáãå .èôùî ïéðò åäæå ,øùåéä
íâ äéäéù øùôà ,ãñçäå ä÷ãöä éë éðôî äæå ,àåä íéäìàì èôùîä éë ('à íéøáã) áéúëã
èôùîä éë ,êøáúé 'ä ìà ÷ø äæ ïéà ,èôùîä å÷î íéàöåé åéäé àìù ìáà ,íéðåúçúá ïë
,èôùîä êåú àéä äøåúä øùàëå .íãàì øùôà éà äæå ,ììë éåðù åá äéäé àìù êéøö
àðåøèîì äæ øáã äîãîå .íéäìàì èôùîä éøäù ,úéäìà àéä äøåúäù êì äøåî
,èôùî àåä ïééæä éë ,íòä øàù åîë äðéàù úåøåäì ,äéøçàì ïééæäå äéðôì ïééæäå úëìåäù
àéä äøåúä éë êì äøåî ,èôùîä êåú àéä äøåúäù äî êëì ,úåëìîì êééù àåä èôùîäå
àåä èôùîä éë ,äðåéìò øúåé äâøãî äì ùé èôùîä êåú àéäù äøåúä íöò ìáà .úéäìà
øáåò äéä íàù ,íäì éåàøä èôùîä ïî àöåé äéäé àìù ,íãà éðáî ø÷ùä úìéìù
äæå ,äìòîì øàáúäù åîëå áåè àø÷ú àéä äøåúä íöò ìáà .ø÷ùå äìÇ åÀ òÇ äæ äéä èôùîä
èôùî úåáéúð êåúá ä÷ãö äùåò ìù ïëøãá úëìäî éðà áéúð äæéàá úøîåà äøåúäù
úå÷áãúä äùò úåöî éë ,äùòú àì ïä äùò ïä åîöòá áåèä àåä äøåúä íöò éë ì"ø
äøåú ìù äëøã êëéôìå ,áåèä ãáàé àìù òøä ïî úå÷çøúä äùòú àì úåöîå áåèá
íãàä åîë éùåðà áåè åðéà äæä áåèäå ,áåèä íéìòåô íîöò íäù ä÷ãö éùåò ìù ïëøãë
àåä äøåú ìù áåèä ìáà ,éñåîð áåè åà ãáìá éùåðà áåè åì äùåò åà äðúî åøáçì ïúéù
äúâøãî éë øîåì òöîàá àéäå äéøçàì íéèôùîå äéðôì íéèôùî äøåúä êëì éäìà áåè
íéøáã ïéáú øùàëå ,éäìà àåä äøåúä ïéðò ìëù íéäìàì àåäù èôùîä êåú äøåú ìù
.úåéùøôä úåëéîñ øàåáî àöîú åìà
äæå ,íéîçø íöòá àéä äøåúäå ,áåéçäå ,úåëìîä àéä èôùîäù åúðååëù ð"ì
àåä ïëå ,úøàôúä úãéî àéä èôùîù à"ò âð â"ç øäæ 'éò íðîà .ò"öå íäéðù ìù øåáéçä
.íéðô øéàî úøåãäîá èôùî êøò 'éò ,äøåà éøòùá
ìù úåéåðç åáøç äî éðôî àéðú .(à"ò ç"ô î"á) :(áð ãåîò â"ç à"ç ìøäî) 'éòå
.äøåú éøáã ìò íäéøáã åãéîòäù éðôî íéìùåøé íãå÷ íéðù 'â åðéä úéá
íåé÷ æ"ã ïéà ú"ã ìò åéøáã ãéîòîä ,ùåøéô .äøåú ïéã ìò íäéøáã åãéîòäù éðôî
éðôî åäæå .ãñç é"ò íìåòä íåé÷ éë ,äðáé ãñç íìåò éúøîà (è"ô íéìäú) 'ëù éôì íìåòä
 כתוב בגמרא )יומא דף פו ע”ב( גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לו ולכל74
. וכן לגבי התשובה מרפידים שעל ידה באנו לקבלת התורה,העולם כולו
( מזויין )מהרז"ו75
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àåä èôùîäù éôì èôùîá øîåçì äãéîò ïéàå ,øîåç éìòáå íùâ éìòá íä íéðåúçúä éë
ìëá øîàð äàéøáá éë óà .ãñçä ãöî ÷ø ,èôùî åðéàù ,éîùâì äãéîò ïéàå ,éìëù
äéäéù ïúåð ïéãä äéäù ïéã çëî àøáð 'éäù ìòôä ìà äàéöéä ïééðòì åðééä íé÷ìà äùøôä
ø"á) åøîàù äîá íéîëç åøàá æ"ãå .ãñç çëî àåä åúãéîò íåé÷ ìáà ,àøáð ïéãáå àøáð
íìåòä éë ãåàî øåøá êì éøä ,ø"äãî åîò óúéù íéé÷úî íìåòä ïéàù ä"á÷ä äàø (à"ô
çëá åðéà éîùâ àåä íìåòä éë .íéîçøä úãîá ÷ø øùôà éà åîåé÷ ìáà ïéãä úãîá àøáð
ìë íéãéîòî åéä åìà éë éðôîå .íéîçøì êéøö äéä êëìå .éìëùä øáãä ÷ø ,ïéãå èôùî
ïáøåç àåä äæ øáã ììë ïéãä ïî íéðôì ñðëð äéä àìå ïéãá àåäù äøåú ïéã ìò íäéøáã
íâ øàåáî äæ øáãå .ïéãä ãöî àì ãñçä ãöîå íéîçøä ãöî íìåòä íåé÷ éë ,íìåòä
.ïéîéëçì
.úåøáãä úøùòá ãåîçú àì ìù êùîä íä íéèôùîäù äùøôä ùéøá ï"áîø 'éòå
ìù ïéðéã éìòáì ïéðî í"åëò éðôì àìå íäéðôì :('â íéèôùî) àîåçðú ùøãî 'éòå
øåñàù ìàøùé éðéãë ïéãä åúåà ïéðã í"åëòäù íéòãåéù äæ íò äæ ïéã íäì ùéù ìàøùé
éî ìëù íéúåë éðôì àìå ìàøùé éðôì íäéðôì íéùú øùà øîåì ãåîìú íäéðôì ÷÷ãæäì
øôë ïë éøçàå äìçú àåä êåøá ùåã÷äá øôë í"åëò éðôì êìåäå ìàøùé éðééã çéðîù
.íéìéìô åðéáéåàå íøåö åðøåöë àì éë (áì íéøáã) 'àðù äøåúá
ìàøùé ïàòá àîìòá øòúà àðéã ãë äðùä ùàøã àîåéá :à"ò æðø á"ç øäæ 'éò
àðéã àøáçì àðéòáå àðîé÷åà àäå äàìò àæøã àðååâë øôåù åâî éîçø àøòúàì àúúì
åîéìùá àúúå àìéòå àãç àøåáçá åäéà àìë àúåëæá àðéã àîéé÷ ãëã ïéâá àúåëæ ìá÷ì
àìë ïéãëå àîìòá àâøè÷ìå äàèñàì åùø äì úéìã äéô äöô÷ äúìåòå (æè ä áåéà) ïéãëå
àðéã åäéà åàì åëæ àìá àðéãå úåàé à÷ãë àãç àãåçéá
àðéã ïåì úéà àì ïéîò øàù ìáà àúåëæá àðéã ïåì úéà ìàøùéã åäéà àãå
øèñá à÷ìåç ïåì úéì àäã éàëøòá ïìéã ïéðéã àøãñì ïì øéñà àã ìòå àúåëæá
àøèñîå íåòãé ìá íéèôùîå éåâ ìëì ïë äùò àì (ë æî÷ íéìäú) áéúëã ïìéã àúåðîéäî
àæø òøâ à÷ã éèç åäéà àã úåëæ äéá ìéìëà àìå àðéã ïéàãã ïàî ìë ìàøùéã
úåëæ àìá àðéã äéá úéàã àøèñ àåääì äéîøâ éèñàå àúåðîéäîã
àúåëæá çúôîì åëéøèöà úåùôð éðéã ïãéîì àúúì ïéøãäðñ éîéé÷ ãë éæç àúå
ïåäìéã àúåìãúùà àã ìòå àúåëæ éáî ïåø÷à àäã åúå àðéãá àúåëæ àììëàì ïéâá
ìéìë àúåëæ éåäîì äàìòî àðéã íéìúùà øúáìå àøéòæî àúåëæá ïàøùå àúåëæá çúôîì
åîéìù åäéà åàì àã àìá àã àðéãã åîéìù àúåëæá àðéã àúúì àãå àìéòì àã àðéãá
øøåòì äèîì ìàøùé íéëéøö íìåòá øøåòúî ïéãùë äðùä ùàø ìù íåéá :íåâøú
íåùî úåëæ ãâðë ïéã øáçì íéëéøöå åðøàá éøäå ïåéìòä ãåñä åîë øôåù êåúî íéîçø
äúìåòå (à áåéà) æàå úåîìùá äèîå äìòîå ãçà øåáçá àåä ìëä úåëæá ïéã ãîåòùëù
éìá ïéãå éåàøë ãçà ãåçéá ìëä æàå íìåòá âøè÷ìå ïéèñäì úåùø äì ïéàù äéô äöô÷
.ïéã åðéà úåëæ
ïë ìòå úåëæá ïéã íäì ïéà íéîòä øàùì ìáà úåëæá ïéã íäì ùéù ìàøùéù åäæå
÷ìç íäì ïéà éøäù äøæ äãåáò éãáåò íéîò ìù úåàëøòá åðìù íéðéã øãñì åðì øåñà
ìë ìàøùé ìù ãöîå íåòãé ìá íéèôùîå éåâ ìëì ïë äùò àì áåúëù åðìù äðåîàä ãöá
ïéàù ãö åúåàì åîöò äèñîå äðåîàä ãåñ òøåâù àèåç åäæ úåëæ åá ìéìëä àìå ïéã ïãù éî
.úåëæ éìá ïéã åá
éãë úåëæá çúôì åëøèöä úåùôð éðéã ïåãì äèîì ïéøãäðñ åãîòùë äàøå àáå
úåëæá çúôì íúåìãúùä ïë ìòå úåëæä úéáî åàø÷ð éøäù ãåòå ïéãá úåëæ ìéìëäì
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äæ ïéãá äìåìë úåëæ úåéäì ïåéìòä ïî ïéãä íìùð êë øçàå ïè÷ä ïî úåëæá íéìéçúîå
.úåîìù åðéà äæ àìì äæ ïéãä úåîìù úåëæá ïéã äèîì äæå äìòîì

פרשת משפטים  -ר"ח אדר א'  -נ"ז – עיבור השנה תחכה לשנה
מעוברת.
כתוב בפרקי דרבי אליעזר פרק ח' וז"ל ,בעשרים ושמנה באלול נבראו חמה ולבנה ומנין
שהוא שנים וחדשים וימים ולילות שעות וקיצים תקופות ומחזורות ועיבורין היו לפני הקב"ה
והיה מעבר את השנה ]היינו ה' ית' עצמו היה מעבר את השנה[ ואחר כך מסרם לאדם הראשון
בגן עדן שנא' )בראשית ה א( זה ספר תולדות אדם ,מנין עולם לכל תולדות בני אדם ,אדם מסר
לחנוך ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה שנ' ויתהלך חנוך את האלקים ויתהלך חנוך בדרכי
מנין האדם שמסר אלקים בידם ,וחנוך מסר לנח סוד העיבור ,ועיבר את השנה וכו' ונח מסר לשם
ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה וכו' ושם מסר לאברהם וכו' ואברהם ליצחק וכו' ויצחק
ליעקב וכו' ויעקב ליוסף עכ"ל .מבואר מדבריו שעיבור השנה היה קיים עוד לפני בריאת העולם,
והעיבור היה נעשה על ידי ה' ית' והוא מסרו לאדם הראשון בגן עדן מיד ,אפילו לפני החטא.
ביאור הדבר הוא שסוד העיבור היה אפילו לפני שהיה צורך לעבר בכלל ,ומה שאנחנו מעברים
שנים מצטרף לזה ,אבל סוד העיבור הוא גבוה יותר .וכן כתוב בעבודת הקודש  -76העיבורים הם
סתרי התורה בטעמיה המשתלשלים ובאים מלמעלה למטה .בעל עבודת הקודש מחדש בדבריו
שלעיבור השנה יש קשר ודמיון עם סוד העיבור האמיתי שהוא סוד התורה וטעמיה ,כי עיבור
השנה מטרתו להשוות הילוך חמה ולבנה ,ולחבר ענינם ,וזה מורה על יחוד כחותיהם ,ודוגמתם
העליונה שהיא סוד היחוד הנעלם ,וחכמי ישראל היו יודעים את הסוד המופלא הזה ,ואליו היו
מתכוונים בעיבור השנה .דהיינו שהיו מתכוונים בשעה שעיברו את השנה לגלות ולהוציא אל
הפועל את הסוד ההוא ,סוד העיבור הגדול .את הסוד עצמו אין אנחנו יודעים ,אבל נשתדל לברר
רק במה עוסק הסוד.
אין חדשים לחמה ואין שנים ללבנה .סדר הטבע של הלבנה היא ירידה והתקטנות עד
שמגיע אל ביטול גמור ,ואז היא מתחדשת שוב ויכולה לגדול ולגדול ,עד שתהיה כמו שהיתה
בששת ימי בראשית .הלבנה במהלך מיוחד זה באה לעולם כדי לגלות שיש סדר שאינו הולך כמו
שהיה מקודם אלא במהלך על-טבעי ,כדוגמת הלבנה שהיא מתקטנת עוד ועוד עד שלא רואים
ממנה כלום ואז שוב מתחדשת ,עד שישנם כ"ד שעות שבהם היא לא נמצא בכלל ועל דרך זה
היא ההנהגה שלנו .שני המאורות יוצרים שני סדרי זמן ,והם לא מתאימים אחד לשני .שני
המאורות הם גם שני ממשלות ,ואנחנו תחת שניהם ,ואי אפשר לחיות בשני סדרי זמנים האלה,
לכן צריכים לעבר את השנה .העומק של עיבור השנה הוא ,שצריכים לצרף את שני ההנהגות
האלה ,ההנהגה של השמש שהיא מסמלת הנהגה של דרך הטבע  -מה שהוא תחת השמש ,אשר
על זה נאמר ואין כל חדש תחת השמש )קהלת א ט( ,זוהי הנהגה אחת ויש הנהגה שניה שהיא
של הלבנה וזה הנהגה של נס ,שהיא תחת הלבנה וכל כולה חידוש ,והחידוש נקנה במהלך
מסויים שבו אנחנו צריכים להיות בטלים לגמרי ,וזה מאפשר בריאה מחודשת וגדילה
והתפתחות.
את הסתירה של הפרש הזמנים אפשר ליישב ולסדר על ידי הוספת זמן ,כלומר על ידי
עיבור השנה .אבל בעצם קיימת עוד סתירה של מהות ,שיש שתי מציאויות שנוגדות אחת את
השניה ,ואנחנו עם ישראל חיים תחת שתי מציאויות אלו יחד .אנחנו תחת השמש ,אבל מונים
ללבנה .כח הבחירה נמצא תחת הנהגת הלבנה ,המסמלת כל דבר חדש ,שלא היה צפוי מראש.
זהו גם בעצם עיבור ,שהרי מתי נזקקים לעיבור ,כשיש מציאות אחת הנוגדת את המציאות
האחרת ,שכולה מכוונת לצאת מהמציאות ,ולהיות לעצמה ,ואזי העיבור יוצר מצב חדש של
השתוות בין ההנהגות .אנחנו לא יכולים לישב את הסתירה הזו ,שכן אנחנו נמצאים בעולם הזה
תחת הנהגת השמש ,אבל המציאות של נס מתעברת פה ,וכשם שאי אפשר לדעת איך נראית
) 76המהר"ל למד מספריו ,וחשב אותו לרבו ,והוא מעתיק ממנו(
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המציאות של עובר בזמן ההריון ,כך אי אפשר לראות ולהבין את המציאות העליונה ,מציאות על
 טבעית ,בעודנו פה תחת השמש .העולם הבא צריך להיווצר מתוך העולם הזה ,ולכן הוא נקראהבא ,ולא העולם ההוא שכך לכאורה היה יותר מתאים ,שכן ההפך של הזה הוא ההוא ,אלא
קוראים אותו הבא שהוא נוצר מתוך העולם הזה .אין לנו שום מושג איך הדברים יכולים לצאת
זה מזה ,אבל אפשר לדעת סביב מה עוסק העיבור.
כתוב )כתובות דף קיא ע”א( השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה
]אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ[ וכו' כדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר ג' שבועות
הללו למה ,אחת שלא יעלו ישראל בחומה ]רש"י ,יחד ביד חזקה[ ואחת שהשביע הקדוש ברוך
הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי
כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי .שלושת שבועות אלה הם המאפשרים לנו קיום
במסגרת של עולם הזה ,כמש"כ )ירמיה כז כב( בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אתם נאם ה'
והעליתים והשיבתים אל המקום הזה .ורב יהודה אם תעירו ואם תעוררו כתיב ]הדברים מכפילים
את עצמם ,יש שבועה על תעירו ועל תעוררו  -שיש עוד שלש שבועות[ ורבי זירא מיבעי ליה
לכדרבי לוי דאמר שש שבועות הללו למה תלתא הני דאמרן אינך שלא יגלו את הקץ ]מפרש
רש"י ,נביאים שביניהם .כלומר ,אלה שבידיהם לגלות את הקץ[ ,ושלא ירחקו את הקץ ]רש"י -
בעונם .ל"א שלא ידחקו גרסינן לשון דוחק שלא ירבו בתחנונים על כך יותר מדאי .היינו על קץ
שלא בזמנו שיגיע בכל זאת[ ,ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים ]רש"י  -אמרי לה סוד העבור
ואמרי לה סוד טעמי התורה[ .ה' השביע את כלל ישראל ,שבועה שבה הגאולה תלויה ,והיא,
שלא לגלות את סוד העיבור .ויש להבין איך ולמה על ידי הגילוי של סוד העיבור יתעכב הקץ.
כתוב שם בגמרא עוד בצבאות או באילות השדה ,אמר רבי אלעזר אמר להם הקדוש ברוך הוא
לישראל אם אתם מקיימין את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות
השדה.
בהרבה מקומות אנו מוצאים שהגאולה נקראת לידה ,והמצב שאנחנו נמצאים בו עתה
קרוי חבלי לידה .דהיינו כל סדר הדברים הם בבחינת עיבור .ונמצא לפי זה שאותה לידה
שעתידה להיות במהרה בימינו ,היא יוצאת דווקא מתוך כלל ישראל שהם בגלות ,והגלות היא
הצער לידה .כלומר ,שאנחנו עתה יוצרים את הגאולה והיא תבוא ממש מתוכנו .כדרך שלידת
כלל ישראל היתה מתוך גלות מצרים ,כך אנחנו מחכים בכל רגע ורגע ל'הן גאלתי אתכם אחרית
כראשית' )קדושת כתר( ,שיוציא הקב"ה טהור מטמא ,גוי מקרב גוי .גם לענין עיבור השנה יש
סדר מציאות ,והוא צריך להתפתח כעובר ,לכן אי אפשר להוציא את העיבור החוצה ,שכן עצם
ההוצאה תוציא ממנו האפשרות להיות חדש .עיבור צריך להיות טמון כמו עובר ,ואז יש לו את
הכח ההתחדשות.
כתוב )שמות ב יד( ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו ,הלהרגני אתה אמר כאשר
הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר ,כותב על זה רש"י ,ויירא משה  -כפשוטו.
ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין ]מגלי סוד[ אמר מעתה שמא אינם ראויין
להגאל .מבואר שבעבור שיש בישראל מלשינים אינם ראויים לגאולה ,ויש להבין מדוע חטא זה
דווקא מונע אפשרות להיגאל? וביותר ,שהם הרי היו עובדי עבודה זרה ,ולמה מחמת חטא חמור
זה אינם מנועים מלהגאל ,ורק מחמת חטא המלשינות אין להם זכות לגאולה? המהר"ל מסביר
שאכן אין זה מחמת טעם של חטא ועונש ,אלא שהמלשינות פוגעת בעצם המציאות של
הגאולה ,שהגאולה בא ממקום פנים ,וכל מי שמגלה פנים ,הוא מוציא את עצמו מהכלל ששייך
אצלם גאולה .אם מגלים העיבור ,זה גורם שהוא יהיה מחלק של מערכת של תחת השמש .וכן
מי שמגלה סוד של טעמי התורה ,ומוציא אותם החוצה  -היינו חוץ לבית המדרש ,הוא מצרף
את עצמו לשופכי דם של ישראל.
העיבור נמסר מאיש לאיש ,החל מאדם הראשון ,דרך האבות עד יוסף ,והוא עיבר השנה
במצרים .כשמתו יוסף ואחיו ,נפסקו העיבורים מישראל כשהם היו בתוך גלות מצרים ,ופירוש
הדבר שהכל נכנס להסתר ,וכל כלל ישראל נכנס למצב של עיבור ולא היה בגלוי בעולם ,וכשם
שנתמעטו העיבורים מישראל בשעבוד מצרים ,כך עתידים להתמעט בסוף גלות הרביעית עד
שיבא מלך המשיח ,ולא יבינו הסוד הזה בגלל שהוא נעלם .וכשם שנתגלה ה' על משה ועל
אהרן במצרים ,כדי להוציא את בני ישראל מהגלות ולחדש העיבורים ,כך עתיד הקב"ה להגלות
עלינו בסוף גלות הרביעית .על פי אלו הדברים נבין סודו של פסוק )שמות יב א  -ב( :ויאמר ה'
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 כלומר הגילוי שבו ה' נתגלה לגאול.אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר החדש הזה לכם
,אותנו ממצרים היה בדיבור של החודש הזה לכם הרומז על מצות קידוש החודש ועיבור השנה
.ובזה גילה ה' את סוד העיבור ומסר את הסוד הזה לכלל ישראל
 הב"ד שיושבים בעיבור:בפרקי דרבי אליעזר הנ"ל כתוב בהמשך כיצד מעברים שנה
 וקטן לפי קטנו ונותנים פניהם למטה לארץ ופורשים את כפיהם,השנה יושבים גדול לפי גדלו
 ושומעים בת קול שצווחת ואומרת בלשון,לאביהם שבשמים וראש הישיבה מזכיר את השם
הזה ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר החדש הזה לכם וכו' ואשריהם העומדים במקום ההוא
 הם מהלכים באור פניו של.בשעה ההיא שנאמר אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון
 ועל ידי זה מקרבים את העולם ממצב של עיבור למצב של, הם מגלים את סוד העיבור,הקב"ה
.לידה
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'פרשת תרומה א
äâäðä .äæä íìåòá 'úé 'ä ìù äâäðä éëøã éðù ùéù úåðåáú úòãá áúåë ì"çîøä
òéâîù äî ìá÷î ãçà ìëù ,øúåé åà úåçô ,àéäå ,èôùîä úâäðä úàø÷ð àéäù ,äìéâø
ùéå .(äøéçáä ìèáì éãë äæá àäéù êë éãë ãò àìå) íéòùøì ùðåòå íéáåèì øëù ,åì
øúåé äâäðäì íéøáãä úà øéáòäì àåä äðéðòå ,ãåçéä úâäðä àéäå øúåé äðåéìò äâäðä
ïéàå ,íäù êéà íéøáã ìù êùîä úáééçî èôùîä úâäðä .'åãáìî ãåò ïéà' ìù ,äðåéìò
øãñ ìò åãîò íéøáãäù åìéàë ,úøçà úëøòî ìò íéøáã úãîòäå ,íéøáã ìù ìåèéá äá
àì ãåàî íäù ,àçéùîã àúá÷éòá äâäðää ìù íéãñôää ìëì íòèä .àø÷éòî øçà
äæ ,ãåçéä úâäðäì èôùîä úâäðäî ,úåðúùäì úãîåò äâäðääù ììâá ,àåä ,éåàøë
èôùîä úâäðäù ïëúé àì .ãåçéä úâäðä úàø÷ì úãñôð äéäú èôùîä úâäðäù áééçî
íéøáãä ÷îåòù äòùá ,úåàøäì íéøáãä íéëéøö êëù äàøðù ïôåàá âäðúúå êéùîú
íéòøì òøäìå íéáåèì áéèäì ìù äâäðää íâ .êë úåàøäì àìù íéëéøö íäù ,àåä úîàá
úåìâì íéðååëúî .íìåòä úâäðäá 'úé åúðååë äððéà äæå ,ãåçéä úâäðä éôìë äéåàø äððéà
íéàåøù äî äæå úãñôð åæ äâäðää ïëì äâäðää ãñôä áééçî ÷îåò åúåàå ,øúåé ìåãâ ÷îåò
.ãåçéä úâäðä úàø÷ì ãòåö íìåòäù äçëåä äæå åðúôå÷úá
äîÇ ízÆ øÀ îÇ àÇ
Â å ’ä øîÇ àÈ íëé
Æ øÅ áÀ cÄ éìÇ òÈ e÷ÀæçÈ :(ë-âé â éëàìî) äðåøçà äàåáðá áåúë
úépÄ øÇ ãÉ ÷À eðëÀ ìÇ äÈ éëÀ
Ä å åÉ zøÀ îÇ LÀ îÄ eðøÀ îÇ LÈ ékÄ òöÇ aÆ äîe
Ç íéäÄ ìÉ à
Á ãáÂ
É ò àÀåLÈ ízÆ øÀ îÇ àÂ :êé
È ìÆ òÈ eðøÀ aÇ ãÀ pÄ
:eèìÅ nÄ
È iåÇ íéäÄ ìÉ à
Á eðçÂ aÈ íÇb äòÈ LÀ øÄ éNÅ òÉ eðáÀ ðÄ íÇb íéãÅ
Ä æ íéøÄ MÀ àÇ îÀ eðçÇ
À ðàÂ äzÈ òÀ
Ç å :úÉåàáÈ öÀ ’ä éÅðtÀ îÄ
’ä éàÅ øÄ
À éìÀ åéÈðôÈ ìÀ ïÉåøkÄ
È æ øôÆ ñÅ áúÅ kÄ
È iåÇ òîÈ LÄ
À iåÇ ’ä áLÅ ÷Ç
À iåÇ eäòÅ øÅ ìàÆ LéàÄ ’ä éàÅ øÄ
À é eøaÀ ãÀ ðÄ æàÈ
øLÆ àÂ kÇ íäé
Æ ìÂ
Å ò ézÄ ìÀ îÇ çÀ
È å älË
È âñÀ äNÆ òÉ éðÄ àÂ øLÆ àÂ íÉåiìÇ úÉåàáÈ öÀ ’ä øîÇ àÈ éìÄ eéäÀ
È å :åÉ îLÀ éáÅ LÀ çÉ ìe
À
àìÉ øLÆ àÂ ìÇ íéäÄ ìÉ à
Á ãáÅ òÉ ïéaÅ òLÈ øÈ ìÀ ÷écÄ öÇ ïéaÅ íúé
Æ àÄ øe
À ízÆ áÀ LÀ
Ç å :åÉ úàÉ ãáÅ òÉ äÈ åÉ ðaÀ ìòÇ LéàÄ ìîÉ çÇ
Àé
àaÈ äÇ íÉåiäÇ íúÈ àÉ èäÇ ìÀ
Ä å L÷Ç äòÈ LÀ øÄ äNÅ òÉ ìëÀ
È å íéãÅ
Ä æ ìëÈ eéäÀ
È å øepzÇ kÇ øòÅ aÉ àaÈ íÉåiäÇ äÅpäÄ ékÄ :åÉ ãáÂ
Èò
àtÅ øÀ îe
Ç ä÷È ãÈ öÀ LîÆ LÆ éîÄ LÀ éàÅ øÄ
À é íëÆ ìÈ äçÈ øÈ
À æåÀ :óðÈ òÀ
È å LøÆ LÉ íäÆ ìÈ áÉæòÂ éÇ àìÉ øLÆ àÂ úÉåàáÈ öÀ ’ä øîÇ àÈ
:÷aÅ øÀ îÇ éìÅ âÀ òÆ kÀ ízÆ LÀ ôe
Ä íúà
Æ öéÄ
È å äé
È ôÈ
Æ ðëÀ aÄ
 בגמרא )סנהדרין דף סט ע”א( איתא אמר רבי כרוספדאי כל ימיו של בן סורר ומורה אינו77
 אמרי במערבא )נאמר בפסוק בן סורר ומורה( בן ולא הראוי לקרותו..... אלא שלשה חדשים בלבד
 כלומר דווקא שלשה חדשים שאז הוא יכול לעבר אשה )מיד כשהוא גדול( ואחרי ג' חדשים,אב
 שאז אפשר לקרא לו, רואים שיש הבדל בין עובר שהוכר עוברה. ואפשר לקרא לו אב,הוכר הולד
 על ידי עיבור השנה מגיעים למצב של. ואז אי אפשר לקרותו אב, לעובר שלא הוכר עדיין,אב
. ואז צפוי העתיד,הוכר
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íéáåúëä øù÷ ìò ãéñçä äðåé åðéáø áúëù äîá ïëå :('ç á÷ò) íéèå÷éìä øôñ 'éòå
'ä øñåî ,'åâå òáù êéîñà åàìîéå ,'åâå êðåäî 'ä úà ãáë ('è 'â éìùî) ä"òä äîìù øîàù
úà éë ,íéäìà ãåáò àåù øîàú àì ,êéîñà åàìîé àì íàù ,áúëù ,'åâå ñàîú ìà éðá
àì íà ,ïåéçú ïòîì úåöîä ïåøîùú íëì éúøîàù óà ,ïàë øîà ïëå ,çéëåé 'ä áäàé øùà
óà åéúåöî øåîùúä úòãì ,íëúà 'ä äñðî éë äéäé øùôà éë ,íéèòåá åéäú àì ïë äéäé
,äðù íéòáøà øáãîá êëéìåä øùà íëúà äñéðù åîë ,ä÷åöå äøö íëéìò àåáá íâ
,äðù íéòáøà åðçë êøãá äðéòå ,åéúåøåúå åéúåöî íéøîåù åðà øîåì åèòáú íà úåàøì
éî ,íìåòä áåøì éë .ãéçé ïåùì ë"çàå ,äìçú íéáø ïåùì øîà ïëìå .õøàì åðñéðëä àìå
ììëá éë ,åéçú ïòîì ïåøîùú íéáø ïåùì øîà ïëìå .äéçéå äáåè åì äéäé úåöîä øîåùù
ïåéñð íà éë äæ ïéà ,åì òøå ÷éãö éäéå ,äæä ììëä ïî åàöé íéðù åà 'à éèøô íàå ,ïë àåä
êúåà äðéòù äî ãåò øåëæú ,øîåì ,êáéòøéå êðòéå 'åâå êøãä ìë úà úøëæå øîà äæìå
êøáúé åúàî øñåî àåäù øùôà ,êì òøå ÷éãö äúà íàù ,ïéáú äæîå ,êúåà áéòøäå
.êáéòøéå êðòéå åäæå ,çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ,ïåò íåù ÷øîì
à"æ óåöøô ìù íéðåøçàä úåøåàî íä ä"åð :çë ÷øô à"æ áéúð ù"úô ’éòå
î"î (æë çúô äìòîì ù"îë) âøè÷ì à"èñì çë àöîð æ"éòù ïåúçúä íìåòì íéòéôùîù
çë ë"ë äæá ïéà ïëì ,øúåéá åúøàä äìâúîù øúåé äùåã÷ ãö äæá ùé àðéîéì àéäù çöð
,íéòùøìå íé÷éãöì íéëøãä 'áá æ"äåò úâäðä íä ä"åð úåãî 'áù åðééäå ,òøä íù æåçàì
(é æ íéøáã) íéòùøìå (â ð íéìäú) ãàî äøòùð åéáéáñå íé÷éãöì éë úåëôäúî íä ìáà
äæéçà à"èñì ïéà íé÷éãöì òéâîä ïéãä äæ ãöîå ,'åëå íøéáàäì åéðô ìà åéàðåùì íìùî
åúåèäì å"ç åúéñî ø"äöéä ïéàå ,íúìåëé ìëá äùåã÷á íé÷åáã íé÷éãöä ô"ëò éøäù ,ë"ë
íìåòá øúåé íéøáåâ íéòùøä æ"éòù äæéçà åì ùé äæá ,íéòùø úååìù ãöî ìáà ,'ä êøãî
ùé úçà 'éçáî î"îå ,ìàøùé ìò øúåéá íéèìåù íúååìùá ä"åà ïëå ,íúòùøá íé÷æçúîå
ãöî íúòùøá íé÷æçúîå 'úé åúçâùä íéùéçëî ë"â íéòùøäù åðééäå ,çöðá äæéçà
àöîðå ,'åâå íé÷ìà ãåáò àåù (ãé â éëàìî) íéøîåàå ,íé÷éãöì òéâîä òøä øåãéñ íéàåøù
úòá àåäù øåáéòä æ"ë íù à"èñì äæéçà åì ùé äæá ,ãåää ìà åúìá÷ä ãöî çöðù
é÷ì àöåä éãäá ù"î àåäå ,äìâúî äðéà äùåã÷äù úåìâä ïîæá àöîðä íéðô øúñää
áìçî ä÷éðéä é"ò àåä äæ ïéìâø ïå÷éúå ,ãàî ãàî ïáäå ,úçàë íéùîùî ä"åðù ,àáøë
çúô) äìòîì ù"îë íìåòá 'úé åúìåãâ úåìâì à"æá àîéà ìù úåøåàî íéìâúîù àîéàã
íå÷î åì ïéàå ÷ìúñî òøäå ,íìåòá øúåé 'úé åîù ùã÷úî æà ,øúåé äìâúîù äî ìëå (æë
úàæ äøàä ìá÷î 'à ìëù ,íéùãç ã"ë ìù äâøãää ãåñ àåäå ,÷ìúñî âåøè÷äå ,úåúôì
íé÷éãöì ä"åð ìù úåâäðä 'á ìù íéëøãä 'âá íäå ,äâøãîì äâøãîî úåìùìúùäá
.ììëá íìåòä úâäðä àåäù ãåñéä ïëå ,íéòùøìå
ïå÷éúä øëæð àì ÷"òá äîì äæä ìåãâä ãåñä ÷îåò ïéáú äæáå :æì à"à ù"úô ’éòå
åðéöî äòéîù ìù úåâøãî 'áù åðééäå ,ùåøéôá ïéðãåà íù øëæð à"æá ë"àùî ,78ïéðãåà ìù
'ä òîùéå (à àé øáãîá) ù"îë ø"åèá åðééäå ,äãåáòä ãåñî àåä 'àä ,'úé åìöà ìåëéáë
,'åâ òîùéå 'ä áù÷éå åäòø ìà ùéà 'ä éàøé åøáãð æà (æè â éëàìî) áéúë ïëå ,åôà øçéå
ø"ãà) ùéáå áè òîùîì ïéîé÷ò ïéðãåà 'á íù ïëìå ,äøéçáä éôì äâäðää åá à"æ éë àåäå
úà êéìåé íéîùä óåò éë (ë é úìä÷) ù"îë ,íùåø äùåò íéðåúçúä ìù øåáãäù (à"ò çì÷

 ולא הזכיר האזנים בכלל התיקונים, ועי' בהגר"א על ספד"צ ח' ע"ב וז"ל, עי' אד"ר קל"ח ע"ב78
. עכ"ל,לפי שאזנים תיקונם למשמע טב וביש ולהבחין בין מתיקו למרירו
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ùôðä ãåñ àåäù äôä ïî äìòîì äèîî äéìòä ãåñ åðééäå ,øáã ãéâé íéôðë ìòáå ìå÷ä
.[ãåçéä úâäðä – 'úé åðåöø éôì äòôùää íùù à"àä äðåù] úåëìîá
åøáãù äøåú éøáãä] àëä ïøîà÷ã ïéìî éðä ìë éñåé éáø øîà :à"ò ø à"ç øäæ 'éò
åøáãð æà (æè â éëàìî) áéúëãë àëäî éãòà àì àúðéëù àäã åäá éòøúà ä"á÷ [íù
ä"åäé éàøéì åéðôì ïåøëæ øôñ áúëéå òîùéå ä"åäé áù÷éå åäòø ìà ùéà ä"åäé éàøé
àåä êåøá ùåã÷ä ,ïàë åðøîàù åììä íéøáãä ìë ,éñåé éáø øîà :íåâøú .åîù éáùåçìå
áù÷éå åäòø ìà ùéà 'ä éàøé åøáãð æà" áåúëë ,ïàëî äææ àì äðéëùä éøäù ,íäá äöåø
."åîù éáùçìå 'ä éàøéì åéðôì ïåøëæ øôñ áúëéå òîùéå 'ä
ìà ùéà ä"åäé éàøé åøáãð æà (æè â éëàìî) øîàå 79çúô :à"ò æéø á"ç øäæ ’éòå
úéà àø÷ éàä åîù éáùçìå ä"åäé éàøéì åéðôì ïåøëæ øôñ áúëéå òîùéå ä"åäé áù÷éå åäòø
ïåðéà ìëî àìéòì åøáãð àìà åøáãð éàî äéì éòáî åøáã æà åøáãð æà äéá àìëúñàì
ïéùéã÷ ïéìééç ïåðéà ìëå ïéùéã÷ ïéëéúø
àëìî éî÷ ïåì ïéìèðå éîã÷îã ïåðéà äîëå àìéòì ïé÷ìñ ïéùéã÷ ïéìî ïåðéàã ïéâá
ïàî äàìò àëìî éî÷î åøáãð åäìëå ïéàìò ïéøåäð ïåðéàá ïéøèò äîëá ïøèòúîå àùéã÷
àëìî éî÷) ïéìà ïéìî ïé÷ìñ ãë ïéòé÷ø ïåðéà ìëá ïé÷ìñã ïçáùåú éîç ïàî ïååãç éîç
äøèò ååäå äéùéø ìò à"ð) ïé÷ìñ ïåðéàå åäá øèòúàå åäá ìëúñî àùéã÷ àëìîå (àùéã÷
äøèò ååäå äéùéø ìò ïé÷ìñ ïîúîå åäá òùòúùîå äé÷éç ìò ïéáúéå ('åëå ïéáúéå ïéúçðå
àìà (&) áéúë àì éúééäå íåé íåé íéòåùòù äéäàå (ì ç éìùî) àúééøåà äøîà àã ìòå
äéî÷ ïé÷ìñ ïéàìò ïéìîã ïãéò ìëáå ïîæ ìëá äéäàå
ä"åäé éàøé àìéòì ä"åäé éàøé àìà ä"åäé éàøé ä"åäé éàøé (&) áéúë éðîæ éøú
àðçëùà àã àæøå àìéòì ïåäéð÷åéãá ïéîéé÷ ïéìî ïåðéàå àúúì ïéîéé÷ ä"åäé éàøé àúúì
òùòúùîå àëìî éî÷ ïéîéé÷å ïøèòúî ïåðéà àòøàá éã àé÷éãöã ïéìî ìëã êåðçã àøôñá
ïåì øîà÷ã ÷éãö àåääã àð÷åéãá äéî÷ ïéîéé÷å éúçð ïåðéà øúáìå àåä êéøá àùãå÷ åäá
àîéé÷ì åéðôì ïåøëæ øôñá åáéúëà øúáìå àð÷åéã àåääá àåä êéøá àùãå÷ òùòúùàå
øéãú àîåé÷á äéî÷
ïéìî éáùçîã ïåðéà ìë (ìáà) äåî÷åà àä åîù éáùåçìå éàî åîù éáùåçìå
äîëç àð÷úúàìå äéì òãðîì ïéâá àùéã÷ àîùã àæøá ïåäéøàîì à÷áãàì àúééøåàã
àùéã÷ àîùã àæø àåäã åîù éáùåçìå (&) áéúëã åäééáìá äéîùã
øôñ áúëéå òîùéå 'ä áù÷éå åäòø ìà ùéà 'ä éàøé åøáãð æà øîàå çúô :íåâøú
êéøö äéä åøáã æà åøáãð æà ïðåáúäì ùé äæ ÷åñôá åîù éáùçìå 'ä éàøéì åéðôì ïåøëæ
úåìééç íúåà ìëå úåùåã÷ úåáëøî ïúåà ìëî äìòîì åøáãð àìà åøáãð äæ äî úåéäì
.íéùåã÷
íúåà íéìèåðå íéîéã÷îù íä äîëå äìòîì íéìåò íéùåã÷ íéøáã íúåàù íåùî
éðôìî åøáãð íìåëå íéðåéìò úåøåà íúåàá úåøèò äîëá íéøèòúîå ùåã÷ä êìîä éðôì
íéòé÷ø íúåà ìëá úåìåòù úåçáùúä úà äàø éî úåçîùä úà äàø éî ïåéìòä êìîä
íäá øèòúîå íäá ìëúñî ùåã÷ä êìîäå (ùåã÷ä êìîä éðôì) íéìåò åììä íéøáãäùë
íùîå íäá òùòúùîå å÷éç ìò íéáùåéå (íéáùåéå íéãøåéå äøèò åéäå åùàø ìò) íéìåò íäå
éúééäå áåúë àì íåé íåé íéòåùòù äéäàå äøåú äøîà äæ ìòå äøèò íééäðå åùàø ìò íéìåò
.åéðôì íéìåò íéðåéìò íéøáãù úò ìëáå ïîæ ìëá äéäàå àìà
 עי' הדרת מלך ריש זהר בראשית שהלשון של "פתח" היינו שפתח הצינור של מעלה לגלות79
.דברי תורה אלה
123

חומש אור מאיר
íéãîåò 'ä éàøé äèîì 'ä éàøé äìòîì 'ä éàøé àìà 'ä éàøé 'ä éàøé áåúë íéîòô
ìëù êåðç ìù åøôñá åðàöî äæ ãåñå äìòîì íäéð÷åéãá íéãîåò íéøáã íúåàå äèîì
òùòúùî àåä êåøá ùåã÷äå êìîä éðôì íéãîåòå íéøèòúî íä õøàáù íé÷éãöä éøáã
êåøá ùåã÷äå íúåà øîàù ÷éãöä åúåà úåîãá åéðôì íéãîåòå íéãøåé íä êë øçàå íäá
íåé÷á åéðôì ãîòì åéðôì ïåøëæ øôñá íéáúëð êë øçàå úåîã åúåàá òùòúùî àåä
.éãéîú
éøáã íéáùçîù íúåà ìë (ìáà) äåùøô éøä åîù éáùçìå äæ äî åîù éáùçìå
åîù úîëç úà ïé÷úäìå åúåà øéëäì éãë ùåã÷ä íùä ãåñá íðåãà úà âéùäì äøåú
.ùåã÷ä íùä ãåñ àåäù åîù éáùçìå áåúëù íáìá
á"ò 'è óã à"ô äâéâç úëñî 'îâá øîàî :(äâéâç úëñî) ì"æø éøîàî øòù ’éòå
åãáò àì øùàì íéäìà ãáåò ïéá òùøì ÷éãö ïéá íúéàøå íúáùå ã"î ììäì éäéä øá ì"à
äçëùä ìò äðåîîä øùä éë òã .'åë à"÷ å÷øô äðåùì íéîòô '÷ å÷øô äðåù äîåã åðéàå 'åë
'éôìå äìòîì ÷ñôä úåùòì äöåø åæä äôéì÷ä éë ì"ø ä"åñî åéðô ìò ïúéå ñ"æå ñ"î àø÷ð
åðéàå åçöåðå åéìò øáâúî àåä à"÷ äðåùäå çëåù ñ"î ïéðîë íéîòô äàî å÷øô äðåùä
.ãåò øöéä ìù ïåèìùä úçú àåä åãáò àì øùà åðééä .ë"ò ,åçéëùäì åá èìåù
íðäéâ ïéà ùé÷ì ùéø øîà íéøãðã ÷"ôáå :(áé ÷øô à ÷ìç) ùãå÷ä úãåáò 'éòå
íéðåãð íéòùøå äðîéä íéàôøúî íé÷éãö ä÷úøðî äîç àéöåî ä"á÷ä àìà àáì ãéúòì
àìå ,'åâå àôøîå ä÷ãö ùîù éîù éàøé íëì äçøæå áéúëã äðîéä íéàôøúî íé÷éãö .äá
äá íéðåãð íéòùøå ,÷áøî éìâòë íúùôå íúàöéå øîàðù äá íéðãòúîù àìà ãåò
íåéä íúåà èäìå ù÷ äòùø éùåò ìëå íéãæ ìë åéäå øåðúë øòåá àá íåéä äðä éë øîàðù
éë äîöò úðéçáá éåðéù éìáî íôåìç éôë íéìá÷îá úìòåô ùîùä éë åøàá äðä ,'åâå àáä
,ãâáä ïáìúå ,ñáåëä éðô øéçùúå ,úôæä êéúúå ,âðåãä àéô÷ú ùîùä éë íéàåø åðà äðä
óåìç éôë íä ìáà ,ãçà úåèéùôá úìòåô íéëåôää åìà ìë éë äãöî íééåðùä åìà ïéàå
óåìç éôë ìëäå ,íéòùøì õåøç ïåéìëå ùðåòå íé÷éãöì äàåôø äðîîå ,íéìá÷îä
.íäá àìà äîöòá éåðùä ïéàå äðîî íéìá÷î íä êëå íäéúåìåòô
õøàî êúàö éîéë ìù äâäðääù åðééä ,øáãîá ïëùîä áéáñ åéä ìàøùé ììë
úåîù) áåúëù äî äéä ïëùîä ìù ñéñáä .ïëùîä áéáñ åðçðàù êë ìò äéåðá ,íéøöî
(à âì äáø úåîù) íéùøåã ì"æçå ,éúîåøú úà åç÷ú åáì åðáãé øùà ùéà ìë úàî :(á äë
äîåøú éì åç÷éå øîàðù äîò éúøëîð ìåëéáë éúøåú íëì éúøëî ìàøùéì ä"á÷ä øîà
ìåèéìå åöøàì åì êìéì ù÷éá äìèðå íéëìîä ïî ãçà àá äãéçé úá åì äéäù êìîì ìùî
äìèú ìà êì øîåì ìåëé éðéà äðîî ùåøôì àéä úéãéçé êì éúúðù éúá åì øîà ,åúùàì
ãçà ïåèé÷ êìåä äúàù íå÷î ìëù éì äùò äáåè åæ àìà ,êúùà àéäù éôì ìåëé éðéà
ìàøùéì àåä êåøá ùåã÷ä øîà êë ,éúá úà çéðäì ìåëé éðéàù íëìöà øåãàù éì äùò
ìëá àìà ,ìåëé éðéà äåìèú ìà íëì øîåì ìåëé éðéà äðîéä ùåøôì ,äøåúä úà íëì éúúð
.ùã÷î éì åùòå øîàðù åëåúá øåãàù éì åùò ãçà úéá íéëìåä íúàù íå÷î
íðîàå .äøåúä ìò úàæ íéùøåã ì"æçå ,ùã÷îä ìò äô øáåãî àìäù ïéáäì ùéå
éúðëùå áåúëùë .ïëùîä êåúá ïëù éðéñ øä ìò äéäù ãåáëäù áúåë ï"áîøä áúë øáë
äîåøú éì åç÷éå éãé ìò äùòð äæå ,80ìàøùé éðá ìù ãçàå ãçà ìë êåúá åðééä íëåúá
.äðáð ïëùîä åéìòù íå÷îä äæ ,åáì åðáãé øùà ùéà ìë úàî
 אמר קב"ה רעותי לדיירא, עי' בהגר"א על תיקו"ז קו ע"ג בשם זהר תרומה קמו ע"א ז"ל80
בינייהו אבל לא יכילנא עד דתתקון ההוא רוחא דילי דשריא בגוייהו הה"ד ועשו לי מקדש ושכנתי
. הכוונה בתוך כל אחד ואחד מישראל, ור"ל דושכנתי בתוכם,'בתוכם כו
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ç÷ì éë (á ã éìùî) ÷åñô ìò ù"î :äîåøú úùøôì äùøã óåñá ÷çöé çéù 'éòå
äî éôì ,äîò éúøëîð éðà íâ ìåëéáë éúøåú íëì éúøëî ìàøùéì ä"á÷ä ù"î 'åë áåè
äøåúä é"ò ìàøùéå ,åîù àåä åðåöøå ,åðåöø àåäù ,'úé åá ä÷åáã íöòá äøåúäù øàáúðù
.'åë éú÷áãä ïë 'åë øåæàä ÷áãé øùàë éë (àé âé åäéîøé) ù"îëå ,'úé åá íé÷áãúî íä
ïäá åàøáðù úåéúåà óøöì ìàìöá äéä òãåé (á”ò äð óã) úåëøá àøîâá áåúë
åðçðà åéìàù ,ï÷åúî íìåò àåäå ,íìåò ãåò àøáð ïëùîä ïéðááù åðééä ,õøàå íéîù
ïëùîä .åëåúáù íìåòä ìò ãéòî àåäù åðééä ,úåãò ïëùî àø÷ð ïëùîäù äîå .íéôàåù
.ãîòî ÷éæçé ïëùîá æçàéù éî ÷ø ,èèåîúî ìëäùë .úéúéîàä úåàéöîä ìò ãéòî

פרשת תרומה ב'
השל"ה בתחילת דרוש שובבי"ם ת"ת מביא מה שאמרו רז"ל שבשנת העיבור מוסיפים
לשובבי"ם הפרשיות של תרומה תצוה .והוא מסביר הטעם שעושים כך מפני ששנת העיבור
מחייבת יותר .אמנם עדיין יש לשאול למה מוסיפים דווקא את הפרשיות האלה?
בפרשיות של שובבי"ם אשר עוסקות בענין של יצי"מ נבנו כלל ישראל מחדש ,גם
מבחינת זמן )החודש הזה לכם( ,גם מבחינת מקום )קריעת ים סוף  -זה היתה קיום מאמר יום
השלישי של מעשה בראשית( ,וגם מבחינת צורת האדם )קבלת התורה  -כדאיתא בגמרא שבת
)דף פח ע”ב( ואמר רבי יהושע בן לוי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה
נשמתן של ישראל ,שנאמר נפשי יצאה בדברו .ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן דיבור שני
היאך קיבלו ,הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם שנאמר גשם נדבות תניף אלקים
נחלתך ונלאה אתה כוננתה  -נמצא אם כן שה' החייה את ישראל מחדש בטל של תחיית המתים,
דהיינו שכלל ישראל נבראו מחדש( .והנה ידוע הדבר שכל העולם נחלק לג' חלקים האלה .עולם
 כל החלל כולו ,שנה  -כל מערכת הזמן ,נפש  -כל מערכת הבני אדם ,וזה רמוז במה שכתוב)שמות יט יח( והר סיני עשן כלו  -עשן הוא ר"ת עולם שנה נפש .כלומר ,במעמד זה הכל נתגלה.
כשאנחנו רוצים לחזור ולהיברא מחדש ,אנחנו נידונים כאילו שהשחתנו את צורת האדם
האמיתי ,ופרשיות האלו באים לברא את האדם מחדש.
כתוב ברמב"ן בהקדמה לספר שמות  -השלים הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה
בחדוש העולם ויצירת כל נוצר ,ובמקרי האבות כולם שהם כעין יצירה לזרעם ,מפני שכל
מקריהם ציורי דברים לרמוז להודיע כל העתיד לבא להם ואחרי שהשלים היצירה התחיל ספר
אחר בענין המעשה הבא מן הרמזים ההם ,ונתיחד ספר ואלה שמות בענין הגלות הראשון הנגזר
בפירוש )בראשית טו יג( ובגאולה ממנו ,ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם אף על
פי שכבר נכתב זה )שם מו ח  -כז( ,בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות ,כי מאז הוחל.
והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו .וכשיצאו ממצרים
אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים ,כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר,
וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל
מעלת אבותם ,שהיה סוד אלוק עלי אהליהם ,והם הם המרכבה ,ואז נחשבו גאולים עכ"ל
הרמב"ן.
מחדש לנו הרמב"ן כי גאולת מצרים לא נשלמה בעצם היציאה ,אלא רק בבנין המשכן,
ורק אז חזרנו להיות גאולים .ולכאורה אם כן ,עכשיו שאין לנו משכן או מקדש ,הרי שאיבדנו גם
את מעלת יציאת מצרים ח"ו? אמנם צריך לומר כדי לישב זאת שדרגת היציאה נתחלקה לשנים.
יש פרשת יצי"מ שתמיד שייכת לנו ,וגם אנו עכשיו שייכים אליה ,ויש גמר הגאולה ,שאין לנו
אותו .מאין לנו שיש גאולה לחצאין .המהר"ל מסביר בענין המרגלים ,שעל ידי חטא המרגלים
נחלק מהלך הגאולה לשנים ,היינו שבאי הארץ לא יהיו יוצאי מצרים  -אלא הם יהיו שני דורות,
וזה מה שכתוב )במדבר יד כ( סלחתי כדברך .ואילולי חטא מרגלים יציאת מצרים וביאת הארץ
היו ענין אחד ,וביאת הארץ היתה נעשית על ידי משה כחלק מסיום היציאה ממצרים ,ואז לא
היינו יוצאים מהארץ אף פעם ,שכל מה שמשה רבינו עשה לנו הוא קיים לדורות.
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בתהלים כתוב לגבי חטא המרגלים )קו כו  -כז( ,וישא ידו להם להפיל אותם במדבר
ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות .כלומר ,חטאם מחייב לפזר אותם מארצם .ובאמת זהו
מפורש בפסוק בתורה )במדבר יד כא  -כג( :ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ ,כי כל
האנשים הראים את כבדי ואת אתתי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא
שמעו בקולי ,אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל מנאצי לא יראוה ,ואיתא על זה
בחז"ל ,כל מנאצי אלו העתידים לבא  -אז נגזרה גזירת גלות ,ושיציאת מצרים תפסק באמצע
המהלך.
כתוב ברמב"ם בסוף הלכות חמץ ומצה :נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך
הוא ,כנראה שהוא מתכוין לומר בדיוק זה שזהו הנוסח רק לזמן גלות ,לגבי החלקים כמו השתא
הכא לשנה הבא וכו' ,ומשמע שהנוסח הזה היה כבר בזמן בית שני .אבל קשה מאד לומר שרק
אלה הם החילוקים ,עד שבגללם הרמב"ם קורא לזה נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן
הגלות .כתוב במשנה בפסחים )בגמרא דף קטז ע”א( ולפי דעתו של בן אביו מלמדו מתחיל
בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה ,ובפרשה )דברים כו
ה( נאמר כך :וענית ואמרת לפני ה' אלקיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי
שם לגוי גדול עצום ורב ,וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה ,ונצעק אל ה' אלקי
אבתינו וישמע ה' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו ויוצאנו ה' ממצרים ביד חזקה
ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים .על אלו הפסוקים באה ההגדה ודורשת ומבארת,
וקשה ,שהרי זהו לא כל הפרשה ,שכתוב אחר כך ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ
הזאת ארץ זבת חלב ודבש81 .והרי המוזכר ברמב"ם אינו כל הפרשה כולה ,ואין זאת כל הפרשה.
לכן צריך לומר שהפשט ברמב"ם הוא שבאמת בזמן שלא היינו בגלות דורשים גם את הפסוק
של ויבאנו אל המקום הזה וכו' .ומשום שכשיש גילוי שכינה זהו יצי"מ בדרגה יותר גבוהה.
בזמן בית שני ,שלא היתה השראת השכינה ,משמע שגם היו אומרים השתא הכא ,למרות שהיו
לכאורה בארץ ישראל ,משום שאז היה זה ארץ ישראל בדרגה אחרת.
ענין העיבור הוא ,לחבר סדר זמן שלנו ,לסדר זמן של שנים .הרמב"ן כותב בסוף שורש
הראשון בפירושו על ספר המצות לרמב"ם שקידוש החודש ועיבור השנה הם שתי מצות שונות.
וקשה למה חילקו אותם ,והלא שניהם שייכים ליצי"מ? ועוד יש לשאול מדוע התורה הרחיקה
כל כך בין שתי מצוות אלו ,שאחד נאמר לפני יצי"מ ואחד בסוף פרשת ראה אחרי ארבעים
שנה? אלא התירוץ הוא שצריך דרגה מיוחדת לשייך את עצמינו לעיבור השנה ,ואין זאת רק
השפעה עלינו מלמעלה .אנחנו צריכים לצרף את כל מה שקבלנו מלמעלה למערכת החיים
שאנחנו חיים פה .משמע שאפילו לדעת הרמב"ם שמצות קידוש החודש ועיבור השנה הם דבר
אחד ,רק למשה ואהרן הם נאמרו ביחד כמצוה אחת ,אבל לכלל ישראל המצוה השניה נאמרה
רק בפרשת שמור את חודש האביב .והיינו ,משום שתוכן המצוה הוא שצריכים לצרף את
החודשים לענין האביב ,שהוא ענין החמה .רק מי ששם את עצמו בסוד העיבור הוא יכול להיות
שייך לעיבור השנה ,ואז אפשר לגלות לו מצות עיבור השנה .כתוב בגמרא ע"ז )דף ה ע”א( על
הפסוק )דברים כט ג( ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה ,אמר
רבה שמע מינה לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין .והפשט הוא שיתכן שיבין אדם
מיד אבל לא יתכן שמציאותו תצטרף לזה עד ארבעים שנה.
בגמרא 82כתוב שמשה אמר את ספר דברים מפי עצמו .המהר"ל מסביר שספר דברים
הוא השורש לתורה שבעל פה שבתורה שבכתב ,ותורה זו ניתנה לפי המקבלים ,וזה דבריו של
משה רבינו שבתורה שבכתב .הסוד של צירוף בין מקבל לתורה שבכתב ,הוא הוא סוד העיבור,
שאדם מדבר דיבורים והם הופכים להיות תורה מן השמים .שמישהו תחת השמש ,מצרף
לחידוש של החודש הזה לכם  -זהו סוד העיבור .בגמרא )סנהדרין דף קה ע”ב( כתוב לענין
בלעם שבא לקלל את כלל ישראל ,אמר רבי יוחנן מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה
בלבו וכו' יעו"ש .בלעם ידע עד איפה הדברים מגיעים ,הוא ידע שכלל ישראל הם כל כך
במעלה ,עד שאי אפשר להם להיות פה .הרוממות של כלל ישראל היה כקללה בפיו ,וזה נהפך
לברכה ,מחמת דרגתם הרוממה ,לכן כשכלל ישראל לא מחזיקים בדרגת הרוממות ,חוזרים
 81הט"ז כותב על לשון תפילת ר"ה ,מלך על כל העולם כולו ,דזה בא לאפוקי רוב ,שכולו לא
שייך אם זהו רק רובו אלא הכל ממש .וכאן אנו אומרים
 82לא מצאתי אולי זה פירוש דברי ב"ב יד:
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הברכות ונהפכים לקללה .זהו הפירוש בדברי חז"ל שבלעם ידע דעת עליון )במדבר כד טז(,
כלומר הוא ידע שאי אפשר לצרף את העליונים והתחתונים ,וזה סוד העיבור שבו כלל ישראל
חיים.
כתוב בחז"ל על הפסוק )קהלת א ג( מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש -
תחת השמש אין יתרון ,אבל מעל השמש יש .בכל שנת עיבור ,הסוד הזה נתגלה ,עצם האפשרות
לחבר את שני האפשרויות האלה ,שאנחנו חיים באותו זמן בשני מהלכי זמנים גם יחד .בשנת
העיבור אנחנו חיים בצורה אחרת .וזהו ביאור דברי השל"ה שהבאנו לעיל ,שהתורה מחייבת
אותנו בשנת העיבור יותר בתשובה ,זאת משום ששנת העיבור מגלה לאן אנחנו צריכים לכוון
את החיים שאנחנו חיים פה ,והיא גם מגלה לאן יצי"מ הביאה אותנו ,ועכשיו אנחנו נמצאים
במצב שקאי איניש אדעתיה דרביה.
בגמרא ברכות )דף נה ע”א( איתא אמר רב יהודה אמר רב יודע היה בצלאל לצרף
אותיות שנבראו בהן שמים וארץ ,כתיב הכא וימלא אתו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת
וכתיב התם ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה וכתיב בדעתו תהומות נבקעו .ביאור
הדברים ,הקמת המשכן היתה הקמה של עולם שלם ,של גילוי ה' בשלימות ,כפי רצונו ית'.
ומשום כך אנחנו שומרים שבת בל"ט מלאכות שהם המלאכות שהיו במלאכת המשכן ,כי
מלאכה זו מקבילה למעשה בראשית .כתוב במדרש תנחומא )פרשת נשא טז טז( :אמר רבי
שמואל בר נחמן בשעה שברא הקב"ה את העולם נתאוה שיהא לו דירה בתחתונים כמו שיש
בעליונים .כך רצה ה' ,אמנם אחרי החטא רצון זה לא יכל להתמלאות ,שהרי ה' לא יכול לדור
בעולם שיש בו חטא ,אבל המשכן הוא עולם שאין בו חטא .סוד העיבור נתגלה בקדשי הקדשים
כמש"כ בגמרא יומא )דף כא ע”א( אמר רבי לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו
מן המדה .היינו שהארון היה לו מידה מסוימת ,וההיכל היו לו מידות מסוימות ,ואם היו מודדים
מצד הארון עד כותל ההיכל היו רואים שהארון לא תופס מקום .אין דבר כזה בגשמיות ,וזה
בלתי אפשרי להבין בדעתינו .אבל כשהמציאות של מעלה מצטרפת למציאות של מטה ,זה
יתכן .ונקודת החיבור בשנה של שתי המציאויות היא שנת העיבור ,זהו בבחינת שנה ,ובעולם זה
קדשי קדשים ,ובנפש ,זה במקבלי התורה שעושים מעצמם תורה ,שכל אחד ואחד השכינה
מדברת מתוך גרונו במידה מסוימת לפי דרגתו .נמצא לפי כל המבואר ,שהקמת המשכן היא
חלק מהתהליך של יציאת מצרים ,83ולכן דווקא פרשיות אלה צריכים להוסיף לשובבי"ם בשנת
העיבור.

פרשת תרומה ג'
כתוב )תענית דף כט ע”א( אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב
כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה ,אמר רב פפא הלכך
בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה באב דריע מזליה ולימצי נפשיה באדר
דבריא מזליה מלשון הגמרא מרבין בשמחה ,משמע שהשמחה כבר קיימת ,ובחדש אדר רק
צריכים להרבות ,וצריך עיון איזה חיוב שמחה יש שהוא תמידי ,ולמה יש חיוב להרבות
שמחה דוקא באדר.
כתוב בגמרא )תענית דף טו ע”א( אמר רב נחמן בר יצחק אף אני אומר לא הכל
לאורה ולא הכל לשמחה ,צדיקים לאורה וישרים לשמחה ,צדיקים לאורה דכתיב אור זרוע
לצדיק ולישרים שמחה דכתיב ולישרי לב שמחה )תהילים צז יא( .מבואר ששמחה שייכת
במיוחד ליושר לב ,היינו שישרות הלב מביאה לידי שמחה ,ועלינו אם כן להבין מה זה לב
ישר ,ומהו היפוכו? כתוב בפסוק )דברים יב ח( לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים פה היום
איש כל הישר בעיניו ,וכתוב על זה ברש"י  -לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים וגו'  -מוסב
למעלה על כי אתם עוברים את הירדן וגו' כשתעברו את הירדן מיד מותרים אתם להקריב
בבמה כל י"ד שנה של כיבוש וחילוק ובבמה לא תקריבו כל מה שאתם מקריבים פה היום
 . 83עתה שאנחנו נמצאים בשנת העיבור וגם בחודש העיבור ,זה מחייב יותר ,כי הם מגלים לנו
מהי מציאותנו באמת.
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במשכן שהוא עמכם ונמשח והוא כשר להקריב בו חטאות ואשמות נדרים ונדבות אבל
בבמה אין קרב אלא הנידר והנידב ,וזהו איש כל הישר בעיניו נדרים ונדבות שאתם מתנדבים
על ידי שישר בעיניכם להביאם ולא ע"י חובה אותם תקריבו בבמה .היינו שכל מה שניתן
בנדיבות הוא ביושר לב ,שזהו אופן טבעי ,אבל דבר שניתן מחמת חובה אינו באופן טבעי,
ולכן אינו נקרא יושר לב ,שהנתינה לא נובעת ממנו ,אלא זהו דבר שחל עליו מבחוץ.
הבחינה של ישרי לב היא ,שכל ההמשך שיוצא לפועל הוא בא ישר מתוך הלב .נמצא אם כן
שצדיק הוא מחויב ,והוא זוכה לאורה ,שבזה שהוא מטה את הדברים נגד רצונו ,הוא עושה
מה שהצדק מחייב לעשות אבל ישר עושה מה שיוצא מלבו ,בדרגתו אין הוא צריך לחייב
את עצמו לעשות דבר נגד רצונו ,אלא רצונו הפך להיות ישר .ה' ברא האדם כך שאם הוא
נוהג כפי ישרות לבו ,הוא יעשה כל מה שה' רוצה ממנו ,אבל האדם מעוות את דרכו ,ואם
הוא הולך לבד הוא יגיע מיד למקום שהוא היפך רצונו ית'.
כתוב בגמרא )שבת דף פח ע”א( ויתיצבו בתחתית ההר אמר רב אבדימי בר חמא בר
חסא מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה
מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם .אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא .מודעא
זו גדול כוחה ,עד כדי כך שכלל ישראל טענו כשגלו מארץ ישראל שהם אינם מחויבים עוד
בקיום התורה ,ויחזקאל אמר להם בשם ה' ית' )יחזקאל כ לב-לג( והעלה על רוחכם היו לא
תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן חי אני נאם א-דני י-הוה
אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם .היינו שאין לכלל ישראל אפשרות
לצאת מהחיוב של הר סיני ,אע"פ שאין המשך של השראת השכינה בגלות .ואיתא בהמשך
הגמרא שם אמר רבא אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב קימו וקבלו היהודים
קיימו מה שקיבלו כבר ,היינו שבמעשה פורים ,כלל ישראל עברו מלהיות צדיקים שעושים
מחמת חיוב להיות ישרי לב .למדנו מזה שחדש אדר הפך את כלל ישראל על ידי ה'הדור קבלוה
בימי אחשורוש' לישרי לב ,ומעתה מה שכתוב משנכנס אדר מרבין בשמחה ,אין בזה שום הלכה
למעשה ,אלא זהו מציאות ,והדין היחידי למעשה נובע מהמזל ,שאם יש לו דין עם עכו"ם
ישתדל לעשות אותו בחודש זה ,שחודש זה הוא שלנו .אך מהשמחה לא נובע דין למעשה כי זה
קביעת עובדה שיש לנו שמחה בחדש זה שאז נעשנו ישרי לב.
צדיקים זוכים לאורה על ידי שהם מעבירים את עצמם ממסלול אחד למסלול אחר ,וזה
בדיוק כמו לעשות מחושך אור ,כל מה שמבטל חושך ,הוא מאיר ,וזה הדבר היחידי שמביא אור
לעולם .אבל דרגת ישרי לב היא שאינם מתגברים על שום דבר ,אלא לבם מטה אותם לעשות כך.
הרגש של שמחה הוא הרגש משונה ,ולא ברור .אם נבדוק בסביבה שלנו מה משמח
שמחה אמיתית ,הרי נמצא לדוגמא שמחת נישואין או הולדת תולדות ,והצד השוה שביניהם,
מדוע הם גורמים לשמחה ,מובן על פי מה שכתוב בעירובין )דף ג ע”ב( שיש טפח שוחק וטפח
עצב טפח עצב הוא מוגבל תוך גבולותיו ,ונשאר שם ולא חורג מתוכו .טפח צוחק גדול יותר
בעוד שתות או עוד חמישית ,ולמה זה לא נקרא מדה יותר גדולה ,כמו טפח ושתות או טפח
מוגדל ,אלא טפח צוחק? אלא נתגלה כאן שזהו בעצם אותה מידה ,אלא שהיא מתרחבת כשהוא
שמח .כל דבר שמח מתרחב יותר ,לכן שמחה היא הרחבת מציאות מעבר לגבולות של כל
מציאות ומציאות .חתן וכלה מרחיבים מציאותם ,וכן הולדת תולדות מרחיבה המציאות.
אדם שיודע האמת ,ומבין המציאות באמת ,אזי בעשיית כל מצוה הוא צריך לשמוח
שמחה גדולה מאד ,וכתוב בהלכות לולב להרמב"ם )ח יד( השמחה שישמח אדם בעשיית
המצוות ובאהבת הא-ל שציווה בהם ,עבודה גדולה היא; וכל המונע עצמו משמחה זו ,ראוי
להיפרע ממנו ,שנאמר 'תחת אשר לא עבדת את ה' א-לוהיך ,בשמחה ובטוב לבב' )דברים כח
מז( .אם לא תופסים ענין הרחבת המציאות על ידי עשיית המצות ,זהו בגלל שלא תופסים את
המציאות נכון ,אלא בתפיסה מעוותת של המציאות .כשאדם עושה מצוה ,הוא יוצא מתוך
הגבולות שלו בעולם הזה ,ומקבל מציאות גבוהה יותר ,ובאמת מקבל חיי עולם הבא.
כתוב בברכות )דף ט ע”ב( אדם גדול הוא ושמח במצות ,זימנא חדא סמך גאולה לתפלה
ולא פסיק חוכא מפומיה כוליה יומא ,כל היום הוא היה בשמחה ,אע"פ שבכך קיים את ההלכה
שאסור להפסיק בין גאולה לתפילה ,ולא היה בזה מעשה לפנים משורת הדין ,מכל מקום הוא
מצא בזה סיבה לשמח עד כדי כך שהשמחה יצאה כלפי חוץ .למה? סוד סמיכת גאולה לתפילה
הוא ,שגאולה שמה אותנו במציאות מסוימת ,וסמיכת גאולה לתפילה היא הבנה שהמציאות הזו
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צריכה להמשיך הלאה .כוונת התפילה היא להמשיך את הגאולה הלאה ,ולא להסתפק רק
בבקשת הצרכים .כל מי שסומך גאולה לתפילה ,מציאותו באמת מתרחבת יותר .האמונה באמת
היא שהמציאות לא מתחילה ונגמרת פה בעולם הזה ,אלא נבראנו על ידי ה' ית' לתכלית שהיא
מעבר להשגה שלנו ,כמו שכתוב )ישעיה סד ג( עין לא ראתה אלקים זולתך ,גורמת שמחת אמת
ושמחת עולם .כתוב בגמרא )שבת דף פח ע”א( דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה
לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים אחד
כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע וכיון שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה
ופירקום שנאמר ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב ,אמר רבי חמא ברבי חנינא בחורב
טענו בחורב פרקו בחורב טענו כדאמרן בחורב פרקו דכתיב ויתנצלו בני ישראל וגו' אמר רבי
יוחנן וכולן זכה משה ונטלן דסמיך ליה ומשה יקח את האהל ,אמר ריש לקיש עתיד הקדוש
ברוך הוא להחזירן לנו שנאמר ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם שמחה
שמעולם על ראשם .מוכח מהגמרא שהמציאות של הכתרים שהיו על ראשנו היתה שמחה ,והיא
היתה עלינו ,ועצם ענינם הוא חיבור של מציאותנו למציאות הרבה יותר גבוהה מאתנו .ישרי לב
עושים רצון ה' מתוך מציאותם ,על כן הם בשמחה מפני שהם תמיד במציאות זו של יציאה
מתוך עצמם למה שמעליהם.
כתוב שעמלק הוא אותיות ְמעֻקַ ל ,שזה הפך של ישרות .שבחדש הזה ,חודש אדר,
חזרנו להיות ישרי לב ,וכך התגברנו על עמלק שהוא השורש של כל העקמימות שבעולם,
וישראל עומדים בצד שכנגד שהם אותיות ישר א-ל .ישורון הוא צורה של התגלות השם
ישראל ,והוא לגמרי על שם היושר .כתוב בגמרא )עבודה זרה דף כה ע”א( מאי ספר הישר
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים שנאמר
תמות נפשי מות ישרים .כתוב כאן שבספר בראשית נמצא היושר שבעולם ,וספר זה הוא
ספר האבות ,רואים אם כן שהראשית של כלל ישראל היא ביושר ,ושל עמלק בעקמומיות,
לכן ההתגברות על עמלק היא על ידי שנעשה את עצמנו ישרי לב.
כל הבריאה נבראה במאמרות ,והמאמרות הם צירופים של אותיות .העולם מסודר
באופן שיש שנים עשר חדשים ,ויש הרבה דברים בעולם שהם גם מחולקים לשנים עשר חלקים,
כמו שתים עשר שעות ,ושנים עשר מזלות ,שנים עשר שבטים .הא"ב מחולק לשלשה חלקים,
שלש אמות )אמ"ש( ,שבע כפולות )בג"ד כפר"ת( ,ושנים עשר פשוטות )הוזחטילנסעצ"ק(.
השנים עשר פשוטות הם השרש לכל מערכת השנים עשר שבעולם ,ועל כן כל חדש מקביל לאות
אחת .והנה מכיון שהחדש הראשון הוא ניסן ,נמצא שהאחרון הוא חדש אדר ,ואם כן הוא
מקביל לאות ק' .הקשר בין האות ק' לחדש אדר ,מתבאר ממה שכתוב בזוהר )חלק ב' דף קמח
ע”ב( והא תנינן בכל אתר האי נחש אזלא בתר רזא דאשת חיל ובעיא אשת זנונים לאתתקנא
גרמה כגוונא דילה ולא יכילת .אשת חיל ההוא רשימו ואת דילה איהו את ה' והכי אתחזי לה.
אשת זנונים ההוא רשימא ואת דילה איהו כההוא גוונא ולא אתתקן למהוי הכי ואת דילה ק' את
דילה אתתקנא בתקונא דאת ה' כגוונא דקופא אצל בני נשא דאזלא בתר בני נשא ולא אתתקן
למעבד הכי ]וזה שלמדנו בכל מקום הנחש הזה הולך אחרי הסוד של אשת חיל ורוצה האשת
זנונים להעמיד עצמה בצורתה שלה ,ולא יכולה .אשת חיל הצורה ואות שלה היא אות ה' וכך
היא נראית .אשת זנונים הצורה ואות שלה היא כאותה צורה ולא מתוקנת להיות כך ,ואות שלה
היא ק' ,והיא רוצה להדמות לאות ה' ונראת כקוף כלפי בני אדם שהולך אחרי בן אדם ולא
מצליח לעשות כך[ עכ"ל .שלמה המלך חיבר את כל ספר משלי על מנת להזהיר מהאשת זנונים,
והפרק אחרון של משלי מדבר על השבח של האשת חיל .כל מי שמטה את עצמו לפיתוי של
האשת זנונים ולא מכוון את עצמו לאשת חיל ,שרק איתה אפשר לעשות חיל ,נופל .לכן רואים
מהזהר שהאשת זנונים לא רוצה רק לפתות ,אלא היא רוצה להיות נתפסת כאשת חיל עצמה ,היא
מציגה עצמה כאילו שהיא רוצה להיות נאמנה לגמרי.
חז"ל )מנחות דף כט ע”ב( אומרים על הפסוק אלה תולדות השמים והארץ בהבראם
אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראם ,היינו שה' ברא כל העולם כולו באותה אות של האשת
חיל ,היינו שה' נתן לנו את כל העולם כדי שיהיה לנו סיוע להיות כאשת חיל ,ושאנחנו נהיה
עם העולם כמו שצריכים להיות עם האשת חיל .יש אות שהיא חיקוי זול לאות ה"א כמו
שקוף יחקה לבן אדם ,והיא האות קו"ף .ההבדל בין ה' לק' הוא שהאות ה' אין לה שום
יציאה מהמערכת .והיציאה של הקוף מהמערכת מובנת על פי מה שכתוב במהר"ל שהאות
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ה' היא האות ד' עם נקודה באמצע ,והביאור הוא כך ,שהעולם הזה יש לו ד' רוחות ,שהן
ארבע כנפות הארץ ,ומה שמחבר את כולם היא הנקודה האמצעית ,וזה ענין האות ה'.
כשמישהו לוקח את נקודת המרכז שמטרתה לחבר את הכל יחד ,ומוריד את זה למטה ,זה
יציאה אל מחוץ לסדרי המציאות ,וזה מה שכתוב )משלי ה ה( רגליה ירדות מות .זוהי
המשמעות של האות ה' שהיא מחברת כל המערכות יחד ,וה' נתן לנו את העולם כדי לשמור
עליו ,ואנחנו צריכים לשמור שכל המערכת תשאר כך ,שיהיה הכל מחובר לאחד .זה שכתוב
שהאשת זנונים היא חיקוי לצורת האדם כקוף בפני בן אדם מובן כך ,קוף הוא הדבר הגרוע
ביותר שאפשר לעלות על הדעת ,וזאת מפני שהוא הדבר הקרוב ביותר לבן אדם ,ועד היום
הזה למעלה משמונים אחוז מהאדם מאמינים שאדם יצא מקוף .כל ההשקפה הזאת באה
לעקור את ה'בה' בראם'.
מכיון שכאמור חודש אדר מקביל לאות קוף ,יוצא אם כן שהחדש הזה שייך במיוחד
לאשת זנונים ,כמו שכתוב )מגילה דף יג ע”ב( כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה
אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה .החדש הזה באמת שייך להמן ,שהאות של האשת זנונים
נמצא בחדש הזה .מידת היושר מחייבת ליישר את הכל ,וזוהי ישרות לאמיתה ,וזה מה שנתגלה
בהדור קבלוה בימי אחשורוש ,אותו כח יושר שמחזיר את הכל לישרות .כל יציאה מחוץ שייכת
לאשת זנונים ,וזה דרכו של עמלק .ההכרע של האר"י והגר"א ביחס שבין החדשים לשבטים הוא
כפי סדר הדגלים ,ולפי זה אדר שייך לשבט נפתלי .נפתלי הוא השבט השמח ,ככתוב עליו
)דברים לג כג( ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת ה' ים ודרום ירשה ,וכתוב על זה
בספרי )וזאת הברכה יד'( נפתלי שבע רצון מלמד שהיה נפתלי שמח בחלקו בימים ובדגים
וכפניות .כתוב על קריאת שם של נפתלי )בראשית ל ח( ותאמר רחל נפתולי אלקים נפתלתי עם
אחתי גם יכלתי ותקרא שמו נפתלי ,וכתוב על זה ברש"י נפתולי אלקים  -מנחם בן סרוק פירשו
במחברת צמיד פתיל חבורים מאת המקום נתחברתי עם אחותי לזכות לבנים ,ואני מפרשו לשון
עקש ופתלתול נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה למקום להיות שוה לאחותי .כלומר,
היושר אמיתי לוקח כל עקשות ,ומחזיר אותה ליושר ,לכן נפתלי הוא השבט השמח ביותר.
העובדה שהוא גם רץ מהר כל כך ,מובן כך ,כל ריצה היא הרחבת מציאותו .כל אחד זז ,אבל
הריצה היא ביטוי לכך שההגבלה איננה מחמת חסרון רצון ,אלא מחמת המערכת הפיזי .בחדש
אדר כמעט עברנו מהעולם ,וכשמגיעים עד שם וחוזרים להיות במדת היושר ,אז מתקיים בנו
ולישרי לב שמחה.
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äùî íëùéå íéðùàøë íéðáà úçì éðù ìñôéå øîàðù ,úåçåì éðù ìñôå áàá äðîùå
øîàðù ,äéðù íòô äøåú åì úéðùðå áàá äòùúå íéøùòá äìòå ,(ã ãì úåîù) 'åâå ø÷áá
êúéçùä 'ä äáà àì 'åâå äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà íéðùàøä íéîéë øäá éúãîò éëðàå
)äúòî øåîà ,ïéöåøî íééðù óà ,ïéöåøî íéðåùàøä äî ,íéðùàøä íéîéë ,(é é íéøáã
,íå÷îä éðôì äöøúðù íøÉùé
À áå
Ä ,íéøåôéëä íåé äéä àåäå éøùúá 'éá ãøé ,ñòëá íééòöîà
130

חומש אור מאיר
ïåøëæå ÷åç íåé íéé÷úð êëéôì ,(è ãì úåîù) åðúìçðå åðúàèçìå åððåòì úçìñå øîàðù
åáùéå ,'åâå äùî úãøá éäéå ,(ãì æè àø÷éå) íìåò ú÷çì íëì úàæ äúéäå øîàðù ,úåøåãì
úà úåùòì íåö ,íåö äî ,(ãì úåîù) 'åâå íåöéå ìàøùé éðá ìë åùâð ïë éøçàå ,'åâå åéìà
.ïëùîä úëàìîá ÷åñòì åìéçúä ,ïëùîä
êéøö äéä ïëéä úòãì ùé ë"àå ,ïëùîì íéëéøö åéä àì ,ìâò äéä àì íàù åðééä
åáù ãçà åéä úåðåøà éðù :(ìë ä"ã á"ò âñ óã) ïéáåøéòá 'ñåú 'éò .úåçåìä úà íéùì äùî
òñåð 'ä úéøá ïåøàå ,éøôñá àéðúãë úåîçìîá ïéëéìåî åéä åúåàå íéçðåî úåçåìä éøáù
áéúëãë ,éðéñì åúåìòá äùî äùòù õò ïåøà àåäå ,äðçîá íäîò àöåéù äæ ,íîåé íäéðôì
,úåðåøçà úåçåì íâ åá íù äìçúå .õò ïåøà êì úéùòå äøåú äðùîá úåðåøçà úåçåìá
,ìàìöá äùòù áäæ ìù ïåøà äùòðù ãò ,éúéùò øùà ïåøàá úåçåìä úà íéùàå áéúëãë
ïëå .êéìà ïúà øùà úåãòä úà ïåøàä ìà úúðå áéúëãë ,úåðåøçà úåçåì åá åðúð æàå
úåçåìä íéùúù - õò ïåøà êì úéùòå íòèå :à é íéøáã ï"áîø 'éòå .ìä÷éåá áéúëãë äùò
ìëá âäðîë äìòîìî åéìò øùà äñëîäå àåä õò åìåë äæä ïåøàä äéäå ãøúù úòá åëåúá
øùà úøåôëäå áäæ äôåöîä ïåøàä åùò æàå ïëùîä äùòðù ãò íù úåçåìä åéäå úåðåøàä
ìáà 'åëå íøáùéù åéðôì éåìâ äéäù éôì úåðåùàøä úåçåìá ïë åì øîà àìå øåäè áäæ åéìò
ïåëðä åäæå äùåã÷ éùéîùú ïéãë åäåæðâ ìàìöá ìù åðåøà äùòðùë äùî ìù äæä ïåøàä
åéä àì ìàìöá ìù äîçìîì íäîò àöåé äéä äùî ìù äæ :ééçá 'ø ì"æå .åðéúåáø úòã ìò
åäåàéöåäùëå øåáãä éô ìò åäåàéöåäù àåä ãáìá òùåäé éîéá àìà ììë åúåà ïéàéöåî
ìàåîù) åøîàå íéúùìô åãøç åéìòå äáùðå åéìò åùðòð íéúùìô úàø÷ì éìò éîéá íîöòî
.ïåøàá íåùìù ìåîú úàæë äúéä àì éë äìàä íéøéãàä íéäìàä ãéî åðìéöé éî (ç ã à íäîò àöéù äæ ïåøà .íäéðôì òñåð 'ä úéøá ïåøàå :(ãë à÷ñéô êúåìòäá) éøôñ 'éòå
íéì÷ù 'éòå .äðçîä áø÷î åùî àì äùîå 'ä úéøá ïåøàå 'àðù ,úåçåì éøáù åá åéä äðçîá
ìàøùé íò åéä úåðåøà éðù øîåà éàòìà éáøá äãåäé éáø àéðú (à"ä å"ô éîìùåøé)
àöé úçà íòôå äéä ãçà éøîà ïðáøå 'åëå åá ïéçðåî úåçåìä éøáù åéäù ãçà øáãîá
.äáùðå éìò éîéá
åøéæçäù äìåãâä úñðë éùðà ïîù àø÷ð äîì éåì ïá òùåäé éáø øîà (&) àîåé 'éò
íéøëð øîàå äéîøé àúà ,àøåðäå øåáâä ìåãâä ìàä øîà äùî àúà ,äðùåéì äøèò
.(å"ç 'úé åéúåàøåð úãéî úâäåð àìù åìéàë) àøåð øîà àì åéúåàøåð äéà åìëéäá ïéø÷ø÷î
íéôà êøà ïúåðù åøöé úà ùáåëù åúøåáâ úøåáâ àéä åæ äáøãà åøîàå åäðéà åúà 'åëå
äìåëé úçà äîåà êàéä àåä êåøá ùåã÷ä ìù åàøåî àìîìàù åéúåàøåð ïä åìàå íéòùøì
.ë"ò ,úåîåàä ïéá íéé÷úäì
èòîúîå êìåä øåàä [äùåã÷á] êéà úòãé äæá éøäå :â ÷øô åì øòù ç"ò 'éò
'åëå .ì"ðë (á åë ìà÷æçé) äáøçä äàìîà åäæå ,åøåãéñá äáøúîå êìåä äàîåèáå ,åøåãéñá
àì íàå ÷åñôá (á"ò ä) äâéâç 'ñîá æîøð íéðåöéçì åðúéðù úåëìîä ìù ñ"èä ïúåà äðäå
äðúéðå íäî äìèéðù ìàøùé ìù ïúååàâ éðôî ,äåâ éðôî éùôð äëáú íéøúñîá äåòîùú
àöîð 'åëå ,äìùî ìëá åúåëìîå (èé â÷ íéìäú) ñ"æå .ùîî ì"ðä ùåøã àåä éë ,ä"åàì
åàöé íùî éë ,à"æì àåä äãéáà ø÷éò éë àöîð ,äôéì÷á àá÷åðã åìà ñ"è åùáìúðùë
.úåëìîì
íéåâù éôì ,àøåðäå øîà àì åäéîøé (á"ò èñ àîåé) ì"æø åøîàù ïéáú äæáå
ïáøåçáù úòãé øáëù ïéðòäå ,'åë øåáâä øîà àì ìàéðã ,åéúåàøåð äéà åìëéäá íéã÷øî
ìà åëìäå ,å÷ìúñð (ú"úáù) ø"äî ô"áô äéìà úòâî äúéäù äøàä äúåà ïåùàø úéá
.ñ"é úá íìù óåöøô ïééãò äéä êà ,úåôéì÷ä
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ìàå íéåâä ìà úìåëé äúéä àì ïáøåçä úòá ìáà ,ïáøåçä øçà äéä äæ íðîà
ìë ñøäðå 'à äãå÷ð ãåñá úåëìîä äøæç òâø åúåàáù àì íà ,÷"îäáá èåìùì úåôéì÷ä
äöø àì ,äæ ïéðò ä"ò åäéîøé úåàøëå .à"áà ñ"éä åøæç ïáøçä øîâ øçàå ,éøîâì äðéðá
,äæä ú"ú éöçî äðäå .[úåáà úëøáá] ù"îë ,à"æã ú"ú ãåñ àåä àøåð éë ,àøåðäå øîåì
ïéà ë"à ,äðéðá ìë áøçð äúòù úåéäìå ,äðéðá úìçúå àá÷åðã úìâìåâ úìçúî äéä íùî
.àøåð øéëæäì éåàø
úìçúä íùù éôì ,ïåøà àø÷ðä úåëìîä ìà æîøì ,ï"åøà úåéúåà àøåð éë òãå
.84äìù øúëå øæð ãåñ åäæ àøåð ïî éë ,ø"æð àéøèîéâ ï"åøà ïëå .äðéðá
(å äñ íéìäú) ñ"æå ,úåàøåð 'á íäù ïôåàá ,äæ ú"ú ÷ìçð ïéàöç 'áì éë òã íâ
ïåùì øîà íâ .åéúåàøåð äéà åìëéäá ïéã÷øî íéåâ åäéîøé øîà êëìå ,åðéðòú ÷ãöá úåàøåð
.åéúåàøåð äéà åäæå ,äéà àø÷ðä á"çë íäù ø"â äì äùòð äæ àøåð ãåñî éë æîøì "äéà"
åìéôàù äàøå ,úåìâä ìù äðù 'ò åîìùðù øçà ,ïáøçä óåñá äéä ìàéðã íðîàå
ìë äáøçð éðù úéá ïáøåçá éë úòãé øáëå ,äðáøåç úà äàø äîå÷îì úéáä øåæçé íà
ìà åãøé ø"ä ãåñ éë .ïåùàø ïáøåç åîë äéä àì æàå ,ãáì äãå÷ð ãåñá äøàùðå úåëìîä
ãåñá ,85äìçúá äéäù åîë íùøù ìà äìòîì åøæç úåëìîáù ñ"è øàù êà ,íéðåöçä
éðù úéá [ïáøçä øçà] (ïáøåçá) ìáà .äìòîì åøàùð ñ"èù ,ò"à éèòîå éëì (á"ò ñ ïéìåç)
.úåôéì÷ä ìà åìâå åãøé äìù ñ"è 'éôà
äáù úåëìîáù äãå÷ð 'éçáá úãîåò àéä ãéîúù ,ìåçä éîéá àåä äæ ìë äðäå
çë åðá ùé ,äìôúä úåöî éîéé÷îå ìàøùé úåìôú é"ò íðîà .à"æã ãåñéä úçú ,ãáìá
øçàå .'åëå ,ô"áô úøæåç ë"çàå ,äèîìå à"æã äæçäî à"áà íìù óåöøô ãåñá äúåìòäì
úùåã÷ é"ò àìéîî äì ùé úáùá íðîàå .åìù ãåñéá à"áà äãå÷ð ãåñá úøæåç äìôúä
.ç"òä ïåùì ë"ò .ì"ðë äìôú é"ò ìåçá äì äéäù äî åîöòá úáù
íéáééçù øîà ì"æ àøéôù î"øâä ,úåðåøà éðù ùéå ,àøåð ìù úåâäðä éúù ùé íà
,ïëùîä éìëî àåäù ,áäæ ìù ïåøàä .àøåð ìù úçà äðéçáì ñçéúî ïåøà ìëù ãéâäì
ïåøàä .éåìâá àøåðä úãîì ñçéúî ,íéùã÷ä ùã÷ úéáá äéä ïîæä ìëù ,ìàìöá äùòù
åðì øùôàî àåäù åðééä ,øúñá àøåðä úãéîì ñçéúî äîçìîá åðúà àöåé äéäù õò ìù
.ãîòî ÷éæçäì
÷ìúñäáå óåâá ùôðä úîâåã úåçåìá áúëä äéä éë òåãéå :æè áì úåîù éçá 'ø 'éò
ïë ìòå ò÷ø÷ä úçú åøá÷ì éåàø ùôð àìá óåâå ùôð àìá óåâ úåçåìä åøàùð áúëä
åùøãù äî úåçåìä ìòî áúëä çøôù äæì äéàøå øää úçú íúåà øáùì åúòã äîéëñä
íéçðåî úåçåì éøáùå úåçåì éîà ø"àã åñðåà úîçî åãåîìú çëùù ï÷æá åøäæä ì"æø
åðîî äçøôù ï÷æî äéàø àéáî ïë ìòå áúëä ïäî çøôù úåçåì éøáù øîåìë ïåøàá
åéäù ãáåëä êåúî åãéî úåçåìä åìôðù ì"æø åùøãù åäæå øáë äøåúä ÷éú äéäå äøåúä
ìâòä äàøùëå úçà åãéá øîåìë åãéá úåãòä úåçåì éðùå áéúë äìçúî éøäù úåãáë
ìë íãàä ïëå ïìáñì ìåëé äéä àì åéãé éúùá óàù úåçåìä úà åéãéî êìùéå øîà úåìåçîå
åðîî ùôðä äàöéù åúåî øçà àåäù åîë êë ìë åãáåë ïéà íééçá àåäå åëåúá ùôðäù ïîæ
äáù ùôðä àåäù øåàä éðôî äì÷ àéä úèäìî àéäå øåàä ïî äàöéùë ìæøáä úëéúç ïëå

 חצי הת"ת דז"א הנק' נורא שהוא נזר נעשה נזר וכתר: מסכת יומא-  עי' שער מאמרי רז"ל84
אליה והם ב' בחי' בו ובה וכו' אח"כ אנשי כנסת הגדולה בבית שני החזירו עטרה ליושנה כי אז
.חזר' המלכות פב"פ מכנגד החזה ולמטה בלבד כמו שהיתה בימי השבת בדור המדבר
. אך שאר ט"ס שבמלכות חזרו למעלה אל שרשם כמו שהיה בתחלה – מוסגר בכת"י הגוב"י85
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äðîî øåàä àöúå ïðèöúùë ïë éøçàå åîöò úà àùåð éçä ì"æø åøîàù åîëå äúåà àùåðå
äðåùàøáë äãáë àéä äðä äúî éë äùôð úàöá
'ç) úåëøáã ÷"ôá :(áé ÷øô - äøåúä áéúð - à"ç íìåò úåáéúð øôñ) ì"øäî 'éòå
úåçåì éë åñðåà úîçî åãåîìú çëùù ï÷æá åøäæä åäééðáì éåì ïá òùåäé éáø ì"à (à"ò
ïéà äøåúä éãé ìò íãàä äð÷ù äâéøãîä éë ì"øå .ïàë ãò ïåøàá íéçðåî úåçåì éøáùå
,íãàä ïî ú÷ìúñî äøåúäù áùçð àì éë .åãåîìú çëù øùàë úàæ äìòî äìèáù øîåì
äòù ìë åîò åúøåú äéäéù øùôà éàù äøåúá ìåãâ íëç àåäù éî ìöà àöîúù åîë éë
øîàú àì äæ ìéáùáå ,íéðîæ øàùáå äðéùä úòá äøåúä åúàî ÷ìúñú àìù øùôà éàå
íëç íù íå÷î ìëî åîò åúøåú ïéàù áâ ìò óà íëç ãéîìú íù äðéù úòùá åéìò ïéàù
,ãéîú åîò äøåúä äéäúù øùôà éà åìù óåâ ãöî øùà óåâ ìòá íãàä ïéðò äæ éë ,åéìò
ú÷ìúñî äøåúäù áùçð ïéà ìá÷îä óåâä ìéáùá åñðåàì äøåúä åðîî ä÷ìúñðù óà ïëå
.åîò åúøåú äéäú ãéúòì äéäéù åîë óåâä ãöî åéìà òðåî ïéà øùàë àáä íìåòìå ,åðîî
ãöî äéä äæ øáã ,úåçåìä åøáùðù óàù éðôî ,ïåøàá íéçðåî åéä úåçåì éøáù óà êëéôìå
äøåúä ä÷ìúñð íà óà êëìå ,íäî ä÷ìúñð àì úåçåìä åð÷ù äìòîä ìáà ãáìá óåâä
äìòîä åðîî ä÷ìúñð àì êë ìéáùá åñðåàì äæ äéäå äøåúä úà ìá÷îä åôåâ ãöî åðîî
.äøåúä éãé ìò äð÷ù äðåéìòä
ùé ïééãò ìáà ,úåðåùàøä úåçåì éáâì åãåîéì çëùù ï÷æ ìù äðéçáá íééç åðçðà
äðéçáä ÷ø åðá äøàùð .åðìöà ,ïåøàá íéçðåî åéä àì íä ïë àì íàù ,íäéìà øù÷ åðì
àøåðä úãéî ììâá ÷øå êà àéä åðéîåé÷ úåëæ .åðìâø èåîì ïúð àìå íééçá åðéùôð íùä ìù
.ììëá ãîòî íé÷éæçî åðééä àì ,äæì åðìù øù÷ä àìåìå ,íéðåùàøä úåçåìì úëééùù
.ãîòî ÷éæçäì éãë 'úé åàøåîì íé÷å÷æ åðçðà
äãåäé éáøã äéî÷ àðîéà÷ äåä ãç àîåé øîåà éñåé éáø àéðú :à"ò èò á"ç øäæ ’éò
øîà÷ã àîç à÷ éàî 'åâå àøåð äî øîàéå àøééå (æé çë íù) áéúëã éàî äéì àðìéàù àáñ
àðååâë øúà àåääá çéëù äåäã àùéã÷ àúåðîéäîã åîéìù àîç éì øîà àøåð åäéàã
åîåâøú éàîà éëä éà äéì àðéîà àøåð éø÷à çéëù àúåîéìù éåäã øúà ìëáå àìéòìã
éåäã øúà ìëáå çéëù àúåîéìù éåäã øúàá àìà åìéçã úéì éì øîà íéìù àìå åìéçã
øåñçî ïéà éë åéùåã÷ ä"åäé úà åàøé (é ãì íéìäú) áéúëã àøåð éø÷úà çéëù àúåîéìù
çéëù àúåîéìù øåñçî úéìã øúàá øåñçî ïéà éë øîà÷ã òîùîî åéàøéì
éúìàùå ï÷æä äãåäé éáø éðôì ãîåò éúééä ãçà íåé éñåé éáø øîà åðéðù :íåâøú
äàø éì øîà àøåð àåäù øîàù äàø äî 'åâå àøåð äî øîàéå àøééå áåúëù åäî ìò åúåà
íå÷î ìëáå äìòîìù àîâåãë íå÷î åúåàá äéåöî äúéäù äùåã÷ä äðåîàä úåîìù
ïéà éì øîà íìù àìå ãçô åîåâøú äîì êë íà åì éúøîà .àøåð àø÷ð úåîìù äéåöîù
åàøé áåúëù àøåð àø÷ð úåîìù äéåöîù íå÷î ìëáå úåîìù äéåöîù íå÷îá àìà ãçô
øåñçî ïéàù íå÷îá øåñçî ïéà éë øîàù òîùîî åéàøéì øåñçî ïéà éë åéùåã÷ 'ä úà
.úåîìù äéåöî
.úåçåì éøáùë åì øàùð ìâòä àèçá ç÷ìðù "íéãò" ìù äìòîäù øåëæì íéëéøö

'פרשת כי תשא ב
כתוב )שמות לב( וישב משה אל ה' ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם
 ויאמר ה' אל משה מי, ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת,אלהי זהב
 משה אמר שברצונו, יש להתבונן בעומק הויכוח בין משה להקב"ה.אשר חטא לי אמחנו מספרי
? על מה התווכחו הקב"ה ומשה רבינו.ששמו ימחה וה' אמר מי אשר חטא לי אמחנו מספרי
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הרמב"ם בפירוש המשניות בסוף פרק חלק מונה י"ג עיקרים ,והעיקר האחד עשר הוא -
כי הוא הש"י נותן שכר למי שעושה מצות התורה ויעניש למי שעובר על אזהרותיה ,וכי השכר
הגדול העולם הבא והעונש החזק הכרת ,וכבר אמרנו בזה הענין מה שיספיק ]כל החלק הראשון
לפירוש המשניות מדבר על האמונה בשכר ועונש וזה מחייב להאמין שה' מעניש ונותן שכר,
וגם שהשכר העיקרי הוא עולם הבא ,והעונש האמיתי הוא איבוד עולם הבא[ והמקרא המורה על
היסוד הזה מה שנאמר )שמות לב( ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא ,והשיב לו הש"י מי
אשר חטא לי אמחנו מספרי .ראיה שיודע העובר והחוטא לתת שכר לזה ועונש לזה ,עכ"ל
הרמב"ם .אמחנו מספרי זהו העונש הגדול ביותר שיש  -עונש כרת .הרמב"ן כותב בשער הגמול,
שיש טועים בפירוש מה שהרמב"ם אומר שהעונש הגדול הוא הכרת ,וחושבים שכוונתו הוא
שעל ידי הכרת נמצא שאין את מי להעניש ,והיינו מפני שמעדירים ממנו כל מציאותו .אומר
הרמב"ן שרח"ל לחשוב כך ,כי זה לא עונש אם אין מי שיקבל את זה ,אלא הכרת איננו העדר
גמור ,אלא החוטא נשאר בגדר כזו שהיא נעדרת מכל תנאי הקיום .לדוגמא אם היו נותנים לאדם
כל אפשרות חש ,ולא נותנים לו להזיז אצבע .הקיום של מי שחייב כרת הוא קיום בשיעור
המינימלי הנצרך אך ורק לקבל העונש .להיות במצב כזה זהו העונש הגדול ביותר שיש.
המהר"ל כותב בהרבה מקומות ,שהענין של אש הוא שהיא לא מאפשרת שום תנאי קיום ,היא
אוכלת ושורפת הכל .אם כן מי שנמצא במציאות רק לקבל עונש הוא נמצא בתוך אש.
מבואר על פי זה עומק המשא ומתן בין ה' למשה רבינו ,משה ביקש הכרת הזה לעצמו,
וה' אמר מי אשר חטא לי אמחנו מספרי .ומדוע מחיית השם מהספר מקביל לענין הכרת ,משום
דאיתא בסוף כתובות )דף קיא ע”ב( כל המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו וכל שאין
משתמש באור תורה אין אור תורה מחייהו .עד כדי כך הדברים מגיעים ,שמי שאין לו שום קשר
לתורה בשום צד אין לו כל אפשרות לקיום בעולם התחיה ,וזאת מפני שהתורה היא העץ החיים,
ורק מי שאוכל ממנו חי לעולם .מי ששייך לספר )ספר של ה' שהוא הספר תורה( יש לו קיום
לעולם ,אבל מי שנמחה מהספר ,הוא מחוי מחיי עולם הבא.
כתוב ברעיא מהימנא )פרשת בא דף מג ע”א( :וכל פטר חמור תפדה בשה וגו' פקודא
דא )מצוה זו( לפדות פטר חמור ולערוף פטר חמור אם לא יפדה ליה הה"ד ואם לא תפדה
וערפתו ורזא דא יצה"ר יכול לאחזרא בתיובתא ולבתר לאחזרא יצר הטוב כמה דאוקמוה אם
זכה עזר אם לא זכה כנגדו בגין דאינון דיוקנא חד דשה וחד דחמור ואי זכה לאחזרנה אע"ג
דאיהו חמור עם הארץ תפדה מן גלותא בשה דאיהו שה פזורה ישראל ואי לא הדר בתיובתא
וערפתו ,שוי ליה עם קשה קדל דעתידין לאתמחאה מן ספר חיים דעלייהו אתמר מי אשר חטא
לי אמחנו מספרי] ,סוד זה הוא שהיצר הרע יכול לחזור לטוב  -אפשר להשתמש עם היצר הרע
לעבוד את ה' ית' כמש"כ אם זכה עזר ואם לאו כנגדו .יש שתי צורות ליצר הרע אחד של שה
ואחד של חמור אע"פ שהעם הארץ הוא חמור ,הוא יכול לפדות מהגלות בשה שהיא השה
פזורה ישראל ואם הוא לא חוזר לטוב ,וערפתו תעשה אותו עם קשה עורף שעתידים למחות
מספר החיים ,שעליהם נאמר מי אשר חטא לי אמחנו מספרי[ עכ"ל.
כל הענין של פדיון פטר חמור קשה ,למה שיהיה קדושה לחמור? בשלמא לאדם או
לבהמה טהורה ,ניחא אבל לחמור? מהזהר אנו למדים שיש שתי צורות מקבילות  -שה וחמור,
כלומר הם נמצאים במציאות של זה לעומת זה .הגר"א מסביר שמצרים נקראים חמור ,כמש"כ
)יחזקאל כג כ( אשר בשר חמורים בשרם ,וכלל ישראל נמשלו לשה ,כמו שכתוב במדרש רבה,86
שיעקב אבינו בקש שלא לקברו במצרים ,שהוא נדמה לשה ,ומצרים לחמור ,והוא פחד שמא
יפדוהו .ומה שכתוב שגם חמור אפשר לפדותו ,ואם לא וערפתו  -זהו מכוון כנגד הערב רב
שעלו עם ישראל ממצרים ,עליהם נתנה התורה קדושת חמור ,והיינו שהם יכולים ליפדות בשה
על ידי כלל ישראל ,ואם לא ,וערפתו .זוהי איפוא הסיבה שיש קדושת בכור מיוחדת לחמור,
והיא כדי לתת אפשרות לחמורים האלה להצטרף ,ואמנם אין הם בכלל ישראל עצמו אלא שיש
להם אפשרות להצטרף לכלל ישראל .ה'וערפתו' הוא מקביל לענין המחייה מספר החיים שכתוב
עליו 'מי אשר חטא לי אמחנו מספרי' .כתוב )מלאכי ג ו( כי אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא
כליתם .המציאות של כלל ישראל איננה מתה לעולם ,היא קיימת לעולם אבל יש קדושת בכור
מיוחדת של חמור לא על מצרים אלא מי שיצא ממצרים היכולים להצטרף לכלל ישראל.
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כתוב במעשה העגל )שמות לב ז( ,וידבר ה' אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית
מארץ מצרים .ורש"י כותב על זה ,לך רד ) -ברכות לב( רד מגדולתך לא נתתי לך גדולה אלא
בשבילם ,באותה שעה נתנדה משה מפי ב"ד של מעלה .שחת עמך  -שחת העם לא נאמר אלא
עמך ערב רב שקבלת מעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה הם
שחתו והשחיתו .נמצינו למדים שמשה הוא שהכניס את הערב רב לתוך כלל ישראל ,ובמעשה
זה שלו היה מונח השורש לחטא העגל ,שגרם ביטול קבלת התורה ,וכנראה שלולי תפילת משה
רבינו ,היה נגרם מכך גם עקירת כלל ישראל מהשורש .מעתה נבין עומק נוסף בטענת משה
רבינו ,הוא טען שהוא היה זה שהכניס אותם לכלל ישראל ,ואם הם חלק של כלל ישראל ,כל מה
שחל על כלל ישראל חל גם עליהם ,ובכלל זה גם ה'אם תשא חטאתם' ,אבל אם הם לא חלק של
כלל ישראל ,והחטא שלהם קבוע וקיים ,אם כן האשמה היא שלי .זוהי היתה טענת מרע"ה,
וזוהי טענת אמת .אמנם ה' ענה ,מי אשר חטא לי אמחנו מספרי .כלומר הקב"ה ענה לו
כשאנשים כאלה חוטאים ,הם ממילא מחויים מהספר וממילא נמצא שלא עשה מרע"ה מאומה,
הוא רק ניסה להכניס אותם על מנת שיפדו בשה ,וכשהם לא נוהגים כך ,הם נמצאים מחויים,
ואם כן אין זה חטא של כלל ישראל .רואים מכאן ,שאלה פטרי החמורים הם נחשבים חלק של
כלל ישראל רק עד כמה שהם בני עמך .וכשהם מתנהגים לא כך ,הם בגדר מי אשר חטא לי
אמחנו מספרי.
כתוב בגמרא ביצה )דף לב ע”ב( ואמר רב נתן בר אבא אמר רב ,עתירי בבל יורדי גיהנם
הם כי הא דשבתאי בר מרינוס אקלע לבבל בעא מנייהו עסקא ולא יהבו ליה מזוני מיזן נמי לא
זינוהו ,אמר הני מערב רב קא אתו )עשירי בבל הם יורדי גהנם ,כמו זה ששבתאי בן מרינוס הגיע
לבבל וביקש עבודה ולא נתנו לו ,ובקש אוכל ולא נתנו לו ,ואמר אלה באו מהערב רב( דכתיב
ונתן לך רחמים ורחמך ,כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי
שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו .כלל ישראל והערב רב באים כל
אחד ממקור אחר .יש אמנם תערובת בכלל ישראל ואי אפשר לבררם ,וזה לא משנה אם הם
מיוחסים או לא ,יתכן שיש תאומים אחד הוא בן אברהם יצחק ויעקב ,ואחד מהערב רב  -היינו
שערב רב הוא צורה שכלל ישראל יכול להראות.
כתוב באר"י שערב רב הוא בגימטריא דעת ,ושרשם בחלק הרע של עץ הדעת טוב ורע.
הגר"א כותב בהרבה מקומות שבגלל שעיקר ענינם של הערב רב הוא בדעת ,ענינם האמיתי הוא
בכפירה  -בדעות לא נכונות .חטא העגל שנעשה הוא חזרה לחטא של אדם הראשון ,וזה היה
כמו הפיתוי של הנחש ,לכן מי שמיצג את הנחש הקדמוני בחטא העגל הוא האספסוף ,וכמו
שהנחש עשה את אדה"ר לכופר )כמש"כ )סנהדרין דף לח ע”ב( אמר רב יהודה אמר רב אדם
הראשון מין היה( ,כך גם כאן אותו נחש  -הערב רב  -עשה כלל ישראל לכופרים  -הוא פגע בהם
בדעת רעה .ועוד כתוב בגר"א שהיות שה' קלל את הנחש ,הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב
)בראשית ג טו( לכן ההתגברות של הנחש היא בזמן של עקבתא דמשיחא שהוא הזמן ששייך
לעקב .ובעקב יש לנחש שליטה .רש"י כותב על הפסוק ,ואתה תשופנו עקב ,לא יהא לך קומה
ותשכנו בעקבו ואף משם תמיתנו ,זהו קללה לנחש ,משום שהעקב סמוך מאד לראשו ,ואפשר
להרגו בנקל ,לכן אפשר לקיים ישופך ראש מיד אחרי תשופנו עקב.
כתוב בזהר )כי תשא דף קצא ע”ב( על הפסוק )שמות לב( ,ויקהל העם על אהרן ויאמרו
אליו קום עשה לנו אלקים אשר ילכו לפנינו .מאי אמרו אלא הכי אמרו חמינן דאתון ישראל כל
טוב וכל יקר דעלמא לכו ואנן דחיין לבר דלכו )שמות יג( וה' הולך לפניהם יומם ,אוף הכי
אלקים אשר ילכו לפנינו כמה דאזיל קמייכו ה' וכו' .ת"ח כל ענני יקר דאזלו במדברא לא הוו
חפיין אלא לבני ישראל חודייה וההוא ענא דיקר דכתיב וה' הולך לפניהם יומם אזלא לקמייהו,
ואלין ערב רב וכל אינון בעירי אענין ותורין הוו אזלין לבר ממשרייתא לבתרייתא וכו' עד השתא
הוו אתכפיין אינון ערב רב והשתא קמו ובעו עובדא לאתקפא לסטרא אחרא ואמרו או נהא
כולנא עמא חדא ונהויי בכללא עמכון ,או ליהא לך מאן דיהך קמנא כמה דיהך אלהכון קמייכון,
אמר אהרן ח"ו דאילין ישתתפון בעמא קדישא למהוי כלא כללא חדא ,ולא יתערבון עמא
קדישא בעמא דא כלל חדא ,אלא טב איהו לאפרשא לון מגו עמא קדישא עד דייתי משה .ואהרן
לטב אתכוון ,אלא סגיאין הוו מישראל דאשתתפו בהדייהו בלבא ובגין כך כד אתא משה
אצטריך לבררא וללבנא לעמא קדישא מההוא חובא ,ואשקי לון שקיו עד דאתברירו כלהו ולא
אשתאר בהו פסולת כלל ]מה אמרו? אלא כך אמרו :ראינו שאתם ישראל יש לכם כל טוב וכל
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יקר העולם ואילו אנחנו נדחים החוצה )שמות יג( וה' הולך לפניהם יומם ,אף אנו )רוצים(
אלהים אשר ילכו לפנינו כמו שה' הולך לפניכם וכו' בא וראה כל ענני כבוד שהלכו במדבר לא
היו חופים אלא על ישראל בלבד וענן היקר ההוא שכתוב וה' הולך לפניהם יומם הלך לפניהם
ואילו ערב רב וכל אלו בהמות צאן ובקר היו הולכים מחוץ למחנה באחרונה וכו' ]יש משא ומתן
בז"ח אם הערב רב גם אכלו מהמן ,שירד מן השמים והמסקנה היא שהם אכלו מעין מה שעבדי
כהנים אוכלים מתרומה[ עד עכשיו הערב רב היו כפופים לישראל ועכשיו הם קמו ובקשו
לעשות משהו לחזק את היצר הרע ואמרו או שנהיה כולנו עם אחד ,ואנחנו נצטרף לכם ,או
שיהיה לנו מי שילך לפנינו כמו שאלקיכם הולך לפניכם .אמר אהרן :חס ושלום שאלה ישתתפו
לעם אחד ולא יתערבו עם הקדוש בעם הזה בכלל אחד אלא טוב הוא להפרידם מן עם הקדוש
עד שמשה ירד  -ואז כשמשה יירד ,יהיה פירוד גמור בין ערב רב לכלל ישראל  -ואהרן התכוון
לטוב 87אלא היו הרבה מישראל שהשתתפו במחשבה  -היינו החטא הזה פשט גם בכלל ישראל[
עכ"ל .וכל שבט לוי הרגו שלשים אלף מכלל ישראל שהשתתפו באיזשהו אופן בחטא העגל.
הגר"א כותב שעיקר חטאם ,שבגללו אמר רבי יצחק )סנהדרין דף קב ע”א( :אין לך כל
פורענות ופורענות שבאה לעולם שאין בה אחד מעשרים וארבעה בהכרע ליטרא של עגל הוא,
שהיה צירוף של דעת הרע לכלל ישראל .כלל ישראל הם מאמינים בני מאמינים ,עמדו רגלנו על
הר סיני ,ואם יש חוסר אמונה הוא מאותה דעת רע שבאה מערב רב.
הגר"א מפרש את חטא העגל על פי מה שכתוב בהקדמה לספר הזהר ,ששם אלקים הוא
צירוף של המילים מי אלה  -שיוצא מהפסוק )ישעיה מ כו( שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה.
ביאור הדברים הוא ,שהשם אלקים הוא השם היחיד משמותיו ית' שיכול להשתלשל לאלהים
אחרים  -שם זה הוא המקור שאפשר לבחור ברע .השם הזה מורכב מכל האלה ,כל הפיזור )אלה
בגימטריא שלשים ושש ,ובגלל שבפיזור יש ד' צדדים ומעלה מטה ,לכן הפיזור השלם הוא שש
כפול שש( ,ומה'מי' שברא אותם .שורש חטא העגל היה בפירוק של שתי המילים האלה כמש"כ
)לב ד( אלה אלקיך ישראל ,ומש"כ )שמות לב כד( ואמר להם למי זהב התפרקו ,כלומר ,הם
לקחו את ה'אלה' והפרידו ה'מי' ממנו .כדי לראות מי ברא אלה ,צריך לשאת עינים למרום ,ודבר
זה לא יוכל לעשות מי שהוא קשה עורף .88כתוב בחז"ל 89שמשה רבינו נצטווה על מלאכת
המשכן כבר בארבעים יום הראשונים אלא שמשה לא מסר ציווי זה לכלל ישראל משום שכל
המשכן תלוי בלוחות ,ואז לא היו לוחות ,ובזהר בהתחלת ויקהל )דף קצה ע”א( כתוב ,אלמלא
ההוא ערבוביא דאתחברו בהו בישראל לא אתענשו ישראל על עובדא דעגלא ות"ח מה כתיב
בקדמיתא מאת כל איש אשר ידבנו לבו לאכללא כלא בגין דבעא קב"ה למעבד עובדא דמשכנא
מכל סטרין במוחא וקליה ובגין דהוו אינון ערב רב בגווייהו אתמר מאת כל איש אשר ידבנו לבו
לאכללא לון בינייהו דישראל דאינון מוחא וכלהו אתפקדו לבתר סטא זינא לזיניה ואתו אינון
ערב רב ועבדו ית עגל וסטו אבתרייהו אינון דמיתו וגרמו לון לישראל מוחא וקטולא ,אמר קב"ה
מכאן והלאה עובדא דמשכנא לא יהא אלא מסטרא דישראל בלחודייהו מיד ויקהל משה את כל
עדת בני ישראל וגו' וכתיב בתריה קחו מאתכם תרומה לה' מאתכם ודאי ולא כקדמיתא דכתיב
מאת כל איש אשר ידבנו לבו ]לולא הערב רב שנתחברו לכלל ישראל ,כלל ישראל לא היו
נענשים על המעשה העגל בוא וראה מה כתוב תחלה מאת כל איש אשר ידבנו לבו להכליל כולם
לפי שרצה הקב"ה שיהיה נעשה מעשה המשכן מכל הצדדים במוח וקליפה ,ולפי שהיו אותן
הערב רב בתוכם נאמר מאת כל איש אשר ידבנו לבו להכליל אותם בין ישראל שהם בבחינת
מוח וכולם נפקדו .אחר כך נטה כל מין למינו ובאו אותן הערב רב ועשו את העגל ונטו אחריהם
מישראל אותן שמתו וגרמו לישראל מיתה והריגה אמר הקב"ה מכאן והלאה מעשה המשכן לא
יהיה אלא מצד הישראל בלבדם מיד ויקהל משה את כל עדת בני ישראל וגו' וכתוב אחריו קחו
מאתכם תרומה לה' מאתכם ודאי ולא כמקודם שכתוב מאת כל איש אשר ידבנו לבו[ .לפי דברי
הזהר נמצא שהפירוש של ויקהל הוא  -רק אלה שמצרפים להיות קהל.
 87ודרך אגב ,יש כאלה שטוענים שאנחנו לא נוהגים בסדר ,ממה שכתוב באבות )א יב( הלל
אומר ,הוי מתלמידיו של אהרן ,אוהב שלום ורודף שלום ,אוהב את הבריות ומקרבן לתורה .אבל
כאן רואים שאהרן מלמד לנו לעשות כל מה שאפשר לדחות אותם החוצה
 88הוא לא יכול לשאת עיניו למרום
 89לא מצאתי
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כתוב בהתחלת בקשת הסליחה על מעשה העגל )שמות לג א( ,וידבר ה' אל משה לך
עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב
לאמר לזרעך אתננה .אומר רש"י ,אתה והעם  -כאן לא נאמר ועמך  -מפורש שכל מה ששייך
לענין הסליחה הדבר נוגע להעם ,והם יכולים לפדות את עצמם עד כמה שישייכו את עצמם לעם.
הסליחה שייכת רק למי שמצטרף לעם ,ומי שלא ,הוא בכלל מי אשר חטא לי אמחנו מספרי .כל
מי שהוא רע בעצם ,ששורשו מהנחש ,נגזר דינו למחייה .פרשת העגל קיימת ,שאין לך כל
פורענות ופורענות שבאה לעולם שאין בה אחד מעשרים וארבעה בהכרע ליטרא של עגל
)סנהדרין קב ע”א( ,היינו שיש בנו פגם בחוסר תפיסת דעת האמת ,ומי שנקי מזה ,שהוא חי
ב'מי' ברא 'אלה' ,לא יתכן שמישהו יגיד לו אלה אלהיך ישראל .כל ההבטחות שנאמרו לכלל
ישראל שייכים רק למי שהוא שייך לכלל ישראל באמת .כלל ישראל יכולים להיות חוטאים בכל
מיני חטאים והם עדיין בכלל כלל ישראל ,אבל מי ששייך לחטא הזה ,אמחנו מספרי.
כתוב במדרש )שמות רבה מו א( )משה( התחיל מצטער על שבור הלוחות ואמר לו
הקב"ה אל תצטער ,בלוחות הראשונות לא היו אלא עשרת הדברות לבד ובלוחות השניים אני
נותן לך שיהא בהם הלכות מדרש ואגדות ,הה"ד )איוב יא ו( ויגד לך תעלומות חכמה כי כפלים
לתושיה .כתוב במדרש בכמה מקומות שכל התורה כולה היתה מפורשת בלוחות הראשונות,
אבל בלוחות שניות ,המדרש והאגדות תפסו שם לעצמם ,ולא כחלק של הלוחות עצמם .כלומר
בלוחות שניות ניתנה רק התורה שבכתב וצריכים לעמול כדי לקבל התורה שבעל פה .אילו היינו
זוכים לקבל לוחות ראשונות ,הכל היה ניתן כנתינה והכל היה ברור וגלוי ,אבל לוחות שניות
ניתנו על תנאי של המקבל ,שכמה שמקבלים היינו שעומלים ומגלים ,זאת מקבלים ,ומה שלא
מגלים אין על כך קבלה .בחטא העגל נגרם שינוי גדול לעם ישראל .לאחר החטא עם ישראל
זקוקים לקבלה .כל מי שמפקיע עצמו ולא מקבל ,הרי הוא מופקע מן הכלל .אחרי החטא ,כדי
להשתייך ,צריך להצטרף ומי שמוציא עצמו הוא כעכו"ם לכל דבר ,שהוא נשאר עם חטא העגל
והוא לא קיבל את הלוחות השניות.
הרמב"ם כותב בסוף פרק א' של עבודת יום הכיפורים וז"ל ,בימי בית שני צץ )התחיל
הגידול( המינות בישראל ויצאו הצדוקין מהרה יאבדו שאינם מאמינין בתורה שבעל פה והיו
אומרין שקטרת של יום הכפורים מניחין אותה על האש בהיכל חוץ לפרוכת וכשיעלה עשנה
מכניס אותה לפנים לקדש הקדשים ,והטעם זה שכתוב בתורה כי בענן אראה על הכפרת אמרו כי
הוא ענן הקטורת ,ומפי השמועה למדו חכמים שאין נותן הקטורת אלא בקדש הקדשים לפני
הארון ,שנאמר ונתן הקטרת על האש לפני ה' .ולפי שהיו חוששין בבית שני שמא כהן גדול זה
נוטה לצד מינות היו משביעין אותו ערב יום הכפורים ואומרים לו אישי כהן גדול אנו שלוחי
בית דין ואתה שלוחנו ושליח בית דין ,משביעין אנו עליך במי ששכן את שמו בבית הזה שלא
תשנה דבר שאמרנו לך ,והוא פורש ובוכה על שחשדוהו במינות והן פורשין ובוכין לפי שחשדו
למי שמעשיו סתומין שמא אין בלבו כלום .נשאלת השאלה ,למה דווקא בדין זה היו מקפידים
כל כך נגד הצדוקין ,והלא הם כפרו בקטרת של כל יום? אמנם הביאור הוא ,עצם סליחת יוה"כ
הוא שייך רק לכלל ישראל ולא לערב רב .המינות שייכת למי שלא היו בכלל מקבלי התורה,
לאלו שבאמת אין להם סליחה של יוה"כ ,שהיא סליחה על חטא העגל .ומעתה מבינים אנו כי
חלה מעצם עבודת יוה"כ הוא להפריד את הערב רב ,לכן צריכים היו להשביע את הכה"ג.
'à íéì÷ù
úåöîäî íéðùé - íéì÷ù úùøô
äéäå øîàù éî éðôì òåãéå éåìâ ùé÷ì ùéø øîà (á"ò âé óã) äìéâî àøîâá àúéà
ïðúã åðééäå åéì÷ùì ïäéì÷ù íéã÷ä êëéôì ìàøùé ìò íéì÷ù ìå÷ùì ïîä ãéúòù íìåòä
ïîäî åðì úåéäì êéøöù ãçôäù åæ àøîâî íéàåø .ë"ò ,íéì÷ùä ìò ïéòéîùî øãàá ãçàá
íéîãå÷ åéä åðéì÷ùù é"ò ÷ø àéä ïîäî ìöðéäì êøãäå ,åìù åéì÷ù úà ì÷ùù äæî àåä
.åëøã ÷ìîòî ìöðéäì êøã ïàë ùéù òîùî .åéì÷ùì
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äøùòù éúòîù - àôñë éøëë éôìà äøùò éçãå (à"ò æè óã) äìéâî 'ñåú 'éò
íéøöîî åàöéùë óìà úåàî ùù åéäù ìàøùéî ãçà ìëì ì÷ù éöç ïéìåò óñë øëë éôìà
éåðéùá (äë çì úåîù) ééçá 'øá àúéà ïëå .çëùúå ÷åãå íðåéãô ìë ùåøåùçàì ïúéù øîàå
óñë íéøùòá óñåé úøéëîá ìàøùé éèáù àèç ïîä òãéù éðôî éë øîàð åà :óñåðå ,úö÷
úåð÷ì äáùçî áùç ë"ò ïééãò íäéìò ã÷ôð àì àåää àèçä ùðåòå íéì÷ù úùîç íäù
äæá çéìöéù áùç éë ,íéì÷ù úùîç àåáø íéùùî ãçà ìë ìéáùá úúì ìàøùé ìë
øîà íçì ìëàì åáùéå (æì úéùàøá) ùøãîá åøîàù ïéðòëå ,íàèç ìãåâì åãéá äìòéå
êåúî ïùåùá íéøëîð íëéðáù íëééç äúùî êåúî íëéçà úà íúøëî íúà ä"á÷ä íäì
.úåúùì åáùé ïîäå êìîäå (â øúñà) øîàðù äúùî
äùåã÷ éäéàã øúñà ìò äéìéã úåàá àåä êéøá àùãå÷ éñë à"ò äñ æ"å÷éú 'éò
ïîäã ïéðá äøùòá ïéàúú ïéøúë äøùò åùáìúà äøùòî úåçô äùåã÷ éäéà àìã äéìéã
àî÷åð àìèðì àìëå 'åâå ìå÷ùà óñë øëë íéôìà úøùòå øîà ïîäã øçà ìà ïîúã
àäãéá ïåì øñî àåä êéøá àùãå÷å úåëìî øúñà ùáìúå äá øîúàã äúîåàå øúñàî
àùãå÷å äîà íéùîç äåáâ õò ãáò åäéàå õòä ìò åéðá úàå åúåà åìúå äúîåàã àãéáå
.úåëî íéùîç éàøöîì úàçîã äàìò àúðéëùá éåðáîå äéðî àî÷åð ìéèð àåä êéøá
ïéàù åìù äùåã÷ä àéäù øúñà ìò åìù úåàá àåä êåøá ùåã÷ä äñë :íåâøú
ìà íùù ïîä ìù íéðá äøùòá íéðåúçú íéøúë äøùò åùáìúä äøùòî úåçô äùåã÷ä
äúîåàå øúñàî äî÷ð ìåèéì ìëäå 'åâå ì÷ùà óñë øëë íéôìà úøùòå øîà ïîäù øçà
åìúå äúîà ãéáå åéãéá íúåà øñî àåä êåøá ùåã÷äå úåëìî øúñà ùáìúå äá øîàðù
åðîî ìèð àåä êåøá ùåã÷äå äîà íéùîç äåáâ õò äùò àåäå õòä ìò åéðá úàå åúåà
úåëî íéùîç íéøöîä úà äúëäù äðåéìòä äðéëùá åéðáîå äî÷ð
éäéà äéáå äøùòì íéìùî àåäã ì"ðä õå÷ àåä - 'åë äéìéã úåàá :à"øâä øàéáå
äùåã÷ éäéàã ù"æå '÷åð àåäù äéá úììëð àéäå úéøáã úòáè úàæ úòáèá úùã÷úî
:'åë íéôìà úøùò øîàå 'åë ïéøúë äøùò åùáìúà äæ ãâðëå 'åë àìã äéìéã
àä àåäå] ,ìàøùé ììë íå÷îá äîéìù äîå÷ë ãåîòì äñéð ïîäù ïë íà íéàåø
äúéä øúñàù äæá àåäå ,[ìàøùé åðà øîåì ä"åà íéãéúò (ãé ø"ãîá) ùøãîá àúéàã
åöø åéðáå ïîäå ,äîéìù äîå÷á úéøéùòä äðéçáä àåäå ,úåëìîä úðéçá úà úâöééî
.äæ ãâð ãåîòì
êåôäá ù"÷ì åäéàå ù÷ì åùò úéáå (çé à äéãáåò) øîúà ,à"ò åè÷ æ"å÷éú 'éò
äàëæå äéì øéèð àìã ïàîì éåå ùã÷ä ì÷ù úéøá ïéøèðã íé÷éãöì ì÷ù åäéàå ì"÷ù ïååúà
ïååúà 'ã ãåñá òåãéë ùãå÷ä ì÷ù '÷ð úéøá á"ò åè÷ à"øâä ì"æå ,äéì øéèðã ïàî åäéà
äøåùîá ì÷ùîá äãîá èôùîá
'éçá àåäå ,úéøáä úøéîùá éåìú àéä øáãä ãåñéù ÷ø ,øáã åúåà ïë íà íéàåø
.åùò ìù ù÷ ìù 'éçáä ãâð ãîåòù ì÷ùä
.ì÷ùä úéöçîì äæ úà íéøù÷î êéà ò"ö æ"ëò
äøåáâã àøèò ÷ø àéäå ,ïéøèò ïéøúä ìë ìá÷î àåäå (â"ò à) ö"ãôñá à"øâäá 'éò
'éò åéøáã ïéáäì .(à"ò çð÷ á"ç øäæ 'éò) ì÷ùä úéöçî àéäå ùã÷ä ì÷ù àø÷ð à"æ ïëì
è"î ïéðù ïéøùò øá åäéàã ãò ð"áì äéì ïéùéðòî àì àìéòìã àðéã éá ç"ú (ã"ò âî) ç"åæá
äîå÷ åðééä} ìàøùé úñðëå ä"á÷ã à÷ìåçá ïé÷ìåç ïéøúá íéìúùà àðîæ àåääã ïéâá
ïåø÷éà ìàøùé úñðëå ä"á÷ ç"ú ì÷ùä úéöçî 'åëå ,{êéôäìå ,äèîì äìòîìî ìù äîéìù
àæø äøâ øùò àåäã ì÷ùä úéöçî àã ìòå ãçà éø÷éà àì àúåìâá ìàøùé úñðë ãëå ãçà
.åùôð øôåë àåä àãå íéâôã àøúàá àøäðàìå àëùîàì éòá ã"åéã
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äãåáò àéä ,ùãå÷ä ì÷ùä ãâðë '÷åðä 'éçá àåäù ,ì÷ùä úéöçîäù ïë íà íéàåø
.äîéìù äîå÷ äæå ,ä"á÷ '÷ðä 'éçáì øáçúäì åðìù
åðéáæã ïéèáù äøùò ìò àøôëì àåä éàãë àøôåë éàä ç"ú :ç"åæä éøáã êùîä
ìéá÷ì ì÷ùä äøâ íéøùò ë"âá ïåäéøàîã àééãå÷ô ìò åøáòå ú"àæî ä"æ åãéøôàå óñåéì
,'åëå ,íéøùòá øëîðå àùéã÷ àòøàî ÷ìúñàã äàøëåð àòøàá øâã àåää
àåäù óñåé úà ãéøôäì àèç ìù äîéìù äîå÷ë åãîò íä íéèáùä ìù íàèçá
.íéøùòá øëîð à÷ååã ïëìå ,äîå÷ä ìëî ãåñéä 'éçá
,éúà ì÷ùä úéöçî éàäî ,ïéáø÷îã ïéðáø÷ ìëå úøè÷ ,ç"úå :ç"åæä éøáã êùîä
'åë äáéù úøàôú úøèò áéúë ç"ú .àãå 'ä úîåøú ïéãëå ,ìàøùéî ãçå ãç ìë áéäéã
äøåúì àøèòî äô ìòáù äøåú àäã ïéâá úøàôú úøèò éäéàã 'ä úîåøú àã úøèò
àãé ìò äìéã ïéðå÷éú éùåøôìå àäøúñ ééåìâì àééìâúàã àøúà éäéàã ïéâá áúëáã
.úøèòã
÷øù ,ä"á÷ì àìéîîå ,øåáéö úåðáø÷ì åîöò úà íéøù÷î åðà ì÷ùä úéöçî é"ò
.äîéìù äîå÷ úåéäì øùôà äæá
äòùá ïåöø úò éúîéà ïåöø úò 'ä êì éúìôú éðàå (à"ò ç óã) úåëøá 'îâ 'éò
àåä åðåöøå ,à÷åã øåáöá åðåöø é"ùäù øàåáî (ã"î á"ô) íééç êøã 'éò .ïéììôúî øåáöäù
ïéðò äæ øáãå ,ä"áä ìù åðåöø àåä øåáöäå .íäì êéøöù äî íäéëøö ìò ïéììôúî øùàë
éë àèç ïéà ììëä ãöáå éììë çë íäì ùé øåáö íäù äîá éë ,øåáöì âøè÷î ïéà éë ÷åîò
èøôä ãöî øåáöì âåøè÷ä êëì ,âåøè÷å àèç êééù àì éììëá ìáà ,íéèøôá àåä àèçä
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.ä"é ñ"ë ìò êëéôìå ,ä"é øàùðå úåðåøçà úåéúåà éúùá åòâð ,ñ"ë øàùðå ,íâô åá
.åììä úåîå÷îá ìåìë ìëä éë ,÷áé øáòî úùøôå ,øåëæ úùøô ãåñ ïéáé äæ ïéáîäå
,äæéçà íå÷î úåîåàä éøùì íäì ùéù íå÷îá ,(é çé÷ íéìäú) éðåááñ íéåâ ìë ,æîåø éððäå
ìëá ä"åäé àø÷ð íù ìù å"àå ãåñ éë ,úåøéôñä ùù úììåëä ,íù ìù å"àå ãåñ åäæå
. עי' תיקו"ז סז ע"א בענין קיצוץ בנטיעות91
 מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין שלא עמדו על הר סיני שבשעה שבא: עי' שבת קמה ע"ב92
נחש על חוה הטיל בה זוהמא ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן עובדי כוכבים שלא עמדו
.על הר סיני לא פסקה זוהמתן
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ã"åñé .(àé èë à"äáã) ãåääå çöðäå úøàôúäå äøåáâäå äìåãâä ä"åäé êì ïîéñå ,äøåúä
éøù ìë ïéôé÷î íù ìù å"àå úåà áéáñ éë ,éðåááñ íéåâ ìë øîàð äæ ìòå ,ïåúçú õ÷åò
åîéúåîá {à"ò áö} ìò äúàå ,äééìò íäì ïéà ä"é ãåñ àåäù äìòîìå å"àå úåàîå ,úåîåàä
çð äéòùé) êéáà á÷òé úìçð êéúìëàäå õøà éúåîá ìò êéúáëøäå ,(èë âì íéøáã) êåøãú
àåä êëéôìå ,(ë ãë øáãîá) ÷ìîò íéåâ úéùàø øîàð ,éðåááñ íéåâ ìë øîàù éôìå .(ãé
.ä"å ,íù ìù úåðåøçà úåéúåà éúùá ãé èùôå ,ìàøùé ìù íäéøúñ úåìâì äìéçú ñðëð
òãåé éðéà ,÷ìîòá é"éì äîçìî øîåà àåäùë .÷ìîòá é"éì äîçìî äé ñë ìò ãé éë êëéôì
øåã ïîéñå ,÷ìîò ãé åá èùôù íå÷îä äìéâå øáãä äìéâ ,øåã øåãî øîåà àåäùë ,éîá éî
øåã øåãì éøëæ äæå íìåòì éîù äæ ,93(ã à úìä÷) úãîåò íìåòì õøàäå àá øåãå êìåä
)ãåñéä ãò åøò åøò íéøîåàä íéìùåøé íåé úà íåãà éðáì ä"åäé øåëæ ,êëéôì ,(åè â úåîù
.(æ æì÷ íéìäú) äá
åéãé éëå (æé úåîù) ,'åâå ìàøùé øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå :(à"ò èë) ä"ø 'éò
ìàøùé åéäù ïîæ ìë ,êì øîåì àìà .äîçìî úåøáåù åà äîçìî úåùåò äùî ìù
åéä ,åàì íàå .íéøáâúî åéä íéîùáù íäéáàì íáì úà ïéãáòùîå äìòî éôìë íéìëúñî
.ïéìôåð
 93עי' זהר ח"א כה ע"א :ואורייתא איהי ישובא דעלמא ואומין דעלמא עעכו"ם דלא קבילו לה
אשתארו חרבין ויבשין ודא איהו דקב"ה ברא עלמין ומחריבן אלין דלא נטרי פקודי אורייתא לא
דישצי איהו עובדוי כמה דחשבין בני נשא ולמה ישצי לון לבנוי דאתמר בהון בהבראם בה' בראם
ואלין אינון דמתגיירין מאומין דעלמא בגינייהו נפלת ה' זעירא דאברהם באלף חמישאה דהוא ה'
דאיהו חרב ויבש חרב בבית ראשון ויבש בבית שני ומשה בגין דבעא לאעלא גיורין תחות גדפוי
דשכינתא וחשיב דהוו מאלין דאתבריאו בה' והב בהון את ה' דאברהם גרמו ליה ירידה כמא דאת
אמר )שמות לב ז( לך רד כי שחת עמך בגין דלא קבילו לאת ה' בדחילו דיו"ד וברחימו דה' נחית
איהו מדרגיה דאיהו ו' ואת ו' נחתת עמיה בגין דלא יתאביד בינייהו דעתיד איהו ברזא דגלגולא
לאתערבא בינייהו בגלותא בין ערב רב דאינון נשמתייהו מסטרא דאלין דאתמר בהון )ישעיה נא ו(
כי שמים כעשן נמלחו וגו' ואלין אינון דלא בעא נח רחמי עלייהו ואתמר בהון )בראשית ז כג(
וימחו מן הארץ בגין דהוו מאלין דאתמר בהון )דברים כה יט( תמחה את זכר עמלק ומשה לא
אסתמר מנייהו ואפיל ה' בינייהו ובגין דא איהו לא יעול לארעא דישראל עד דיתוב ה' לאתרה
ובגין דא נחת איהו מדרגיה ונחית ביה ו' ובגין דא ה' נפלת ו' יוקים לה ו' דמשה ובגין דה"א זעירא
ה' דאברהם דאיהי דהבראם אתעזר איהו בגינה ואתמר ביה )ישעיה סג יב( מוליך לימין משה וגו'
ואפיק לה מתמן בחילא דו' ואייתי לה עמיה מיד שריא עליה י"ה ואשתלים אומאה )דאתמר(
)שמות יז יו( כי יד על כס יה מלחמה ליהו"ה וגו' מאי מדר דר דא משה דאתמר ביה )קהלת א ד(
דור הולך ודור בא והא אוקמוה דלית דור פחות מששים רבוא ודא משה דאתמר ביה דאנתתא
חדא ילדה ששים רבוא בכרס אחד.
תרגום :והתורה היא ישוב העולם .ואומות העולם שהם עובדי עכו"ם ,שלא קבלו אותה ,נשארו
חרבים ויבשים ,וזהו שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן .אלה שלא שומרים מצות התורה,
לא שישמיד הוא מעשיו כמו שחושבים בני אדם ,ולמה שישמיד את בניו שנאמר בהם "בהבראם",
בה' בראם .ואותם שמתגיירים מאומות העולם ,בגללם נפלה ה' קטנה של אברהם ,באלף החמישי
שהוא ה' ,שהוא חרב ויבש ,חרב בבית ראשון ויבש בבית שני .ומשה ,משום שרצה להכניס גרים
תחת כנפי השכינה ,וחשב שהיו מאלה שנבראו בה' ,ונתן בהם אות ה' של אברהם ,גרמו לו ירידה,
כמו שנאמר "לך רד כי שחת עמך" ,משום שלא קבלו את האות ה' ,ביראה של יו"ד ובאהבה של ה',
הוא ירד מדרגתו שהוא ו' .ואות ו' ירדה עמו כדי שלא יאבד ביניהם ,שעתיד הוא בסוד הגלגול
להתערב ביניהם בגלות בין ערב רב ,שהם נשמותיהם מצד אלה שנאמר בהם "כי שמים כעשן
נמלחו וגו'" .ואלה אותם שנח לא בקש רחמים עליהם ,ונאמר בהם "וימחו מן הארץ" ,בגלל שהיו
מאלה שנאמר בהם "תמחה את זכר עמלק" .ומשה לא נשמר מהם ,והפיל ה' ביניהם ,ולכן הוא לא
יכנס לארץ ישראל עד שתשוב ה' למקומה ,ולכן ירד הוא מדרגתו וירד בו ו' ,ולכן ה' נפלה ,ו' יקים
אותה ,ו' של משה .ומשום שה"א קטנה ,ה' של אברהם ,שהיא של "הבראם" ,נעזר הוא בגללה,
ונאמר בו "מוליך לימין משה וגו'" .והוציא אותה משם בכח של ו' ,והביא אותה עמו .מיד שרתה
עליו י"ה ונשלמה השבועה) ,שנאמר( "כי יד על כס יה מלחמה לה' וגו'" .מה זה "מדור דור" ,זה
משה שנאמר בו "דור הלך ודור בא" .והרי פרשוה שאין דור פחות מששים רבוא ,וזה משה שנאמר
בו שאשה אחת ילדה ששים רבוא בכרס אחת.
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÷ìîòá íçìä àöå íéùðà åðì øçá òùåäé ìà äùî øîàéå :á"ò äñ úåîù øäæ 'éò
àìà ãé÷ô àåä êéøá àùãå÷ã äàîã÷ àáø÷ éàäî äéîøâ ÷éìñã äùî àîç äî éëå (&)
àáø÷ àåääì éîøâ ïéîæà àðà äùî øîà äìîã àø÷ò òãéå ìëúñàã äé÷ìåç äàëæ äùî
äùî íéøé øùàë äéäå (&) áéúëã åðééäå àúúìã àáø÷ì êîøâ ïéîæ òùåäé úðàå àìéòìã
ïéâá àúúìã àáø÷î 94äéîøâ äùî ÷éìñ êë ïéâáå àìéòìã ìàøùé ìàøùé øáâå åãé
àã àáø÷ êéðéòá àéä äì÷ éëå ïåòîù éáø øîà éåãé ìò çöðúéå àìéòìã àáø÷á àæøãæàì
àëìî éúééã ãò àðîæ àåääîå àðîæ àåää ãò àîìò éøáúàã àîåé ïî éæç àú ÷ìîòã
àìà ïéàéâñå ïéôé÷ú ïéìééç ïéâá åàì äéúååë çëúùé àì âåâîå âåâã éåîåéá åìéôàå àçéùî
àìå òùåäéì éàîà òùåäé ìà äùî øîàéå äåä àåä êéøá àùãå÷ã ïéøèñ ìëáã ïéâá
ååä äîëå øòð ïåð ïá òùåäéå (àé âì úåîù) áéúëã äåä àéáø àðîæ àåääá àäå àøçàì
äåäã ì"àîñì àîç àîç éàî òãéå ìëúñà àúîëçá äùî àìà äéðî ïéôé÷ú ìàøùéá
éæçúà àôé÷ú àáø÷ àëä éàãå äùî øîà àúúì ÷ìîòì àòééñì àìéòìã àøèñî úéçð
äàø äî éëå ÷ìîòá íçìä àöå íéùðà åðì øçá òùåäé ìà äùî øîàéå :íåâøú
å÷ìç éøùà äùî àìà àåä êåøá ùåã÷ä äåöù äæä ïåùàøä áø÷äî åîöò ÷ìñù äùî
äúàå äìòîìù áø÷ åúåàì éîöò ïéîæà éðà äùî øîà øáãä ø÷éò úà òãéå ïðåáúäù
øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå áåúëù äî åðééäå .äèîìù áø÷ì êîöò ïîæä òùåäé
áø÷á âååãæäì éãë äèîìù áø÷äî åîöò úà äùî ÷ìñ ïëìå äìòîìù ìàøùé ìàøùé
àá ÷ìîò ìù äæä áø÷ä êéðéòá àåä ì÷ éëå ïåòîù éáø øîà .åãé ìò ïåçöð äéäéå äìòîìù
éîéá åìéôàå çéùîä êìî àáéù ãò ïîæ åúåàîå ïîæ åúåàì ãò íìåòä àøáðù íåéî äàøå
íéããöä ìëáù íåùî àìà íéáøäå íé÷æçä úåìééçä ìéáùá àì åäåîë àöîé àì âåâîå âåâ
ïîæ åúåàá éøäå øçàì àìå òùåäéì äîì òùåäé ìà äùî øîàéå .äéä àåä êåøá ùåã÷ä ìù
ïðåáúä äùî àìà åðîî íé÷æç ìàøùéá åéä éëå øòð ïåð ïá òùåäéå áåúëù øòð äéä
÷ìîòì òééñì äìòîìù ãöäî ãøåé äéäù ì"àîñ úà äàø äàø àåä äî òãéå äîëçá
.äù÷ áø÷ ïàë äàøð éàãå äùî øîà äèîìù
àðéîé óé÷æã íéøé øùàë (&) ìàøùé øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå :à"ò åñ ’éòå
øáâå åãé çéðé øùàëå àìéòìã ìàøùé ìàøùé øáâå éåãéã åùéøôá ïååëúàå àìàîù ìò
øáâå åôé÷æá í÷éîì äùî éãé ïéìëé àì àúåìöî ïéëëúùî àúúì ìàøùéã àúòùá ÷ìîò
ìàøùé àìëá äéîøâ àð÷úì àðáø÷á éåãé 95ùéøô àðäëã áâ ìò óà àðôéìåà ïàëî ÷ìîò
ìòå ïéàúúå ïéàìò åçëúùà ÷ìîòã àã àáø÷á àðàú äéîò ïåäúåìöá àçëúùàì ïééòá
àìà äéì éòáî åéãé åéäéå (&) äðåîà åéãé éäéå éæç à÷ãë àúåðîéäá äðåîà åéãé éäéå àã
(å åè úåîù) áéúëå àìëã àø÷ò àåäã ïéâá åéãé áéúëå éäéå áéúë àðéîéá àìë àéìúã ïéâá
:áéåà õòøú ä"åäé êðéîé çëá éøãàð ä"åäé êðéîé
ìàîù ìò ïéîé ó÷æù íéøé øùàë ìàøùé øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå :íåâøú
äòùá ÷ìîò øáâå åãé çéðé øùàëå äìòîìù ìàøùé ìàøùé øáâå åéãé úùéøôá ïååëúäå
÷ìîò øáâå úåôé÷æá ãåîòì äùî éãé íéìåëé àì íúìôú íéè÷åù/íéëëåù äèîì ìàøùéù
ìàøùé ìëá åîöò úà ï÷úì éãë ïáø÷á åéãé úà ñøåô ïäëäù éô ìò óà åðãîì ïàëî
íéðåúçúå íéðåéìò åàöîð ÷ìîò ìù äæä áø÷á åðéðù .íäéúåìôúá åîò àöîäì íéëéøö
åéãé åéäéå úåéäì êéøö äéä äðåîà åéãé éäéå éåàøë äðåîàá äðåîà åéãé éäéå [øîàð] äæ ìòå

.( גרמה מקרב )דרך אמת94
. )נ"א בעי( )נ"א פריס( נוסף דרך אמת95
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êðéîé áåúëå ìëä ø÷éò àåäù íåùî åéãé áåúëå éäéå áåúë ïéîéá éåìú ìëäù íåùî àìà
.áéåà õòøú 'ä êðéîé çëá éøãàð 'ä

פרשת תצוה  -פרשת זכור  -נ"ו
הספר רעיא מהימנא מבאר בדבריו את טעמי המצוות .וכך הוא כותב )פרשת כי תצא דף
רפא ע”ב( בביאור מצות זכירת עמלק :והיה בהניח ה' אלקיך וגו' תמחה את זכר עמלק וגו'.
פקודא דא להכרית זרעו של עמלק דהא קב"ה אומי דלא יחזור על כרסיה עד דיטול נוקמא מניה
וכו' .עמלק מאן הוא לעילא דהא חזינן דבלעם ובלק סתמן הוו נשמתין דלהון וכו' ובגין דא
עמלק רשים בשמהון ע"ם מן בלעם ל"ק מן בלק ודכר ונוקבא אינון עמלקים ועלייהו אתמר לא
הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ]מצוה זו להכרית זרעו של עמלק שה' נשבע שלא
לחזור לכסאו עד שיקח נקמה מהם וכו' מה שורשו של עמלק למעלה שרואים שבלעם ובלק
נשמתם באות מאותו שורש וכו' ובגלל זה האותיות אחרונות של בלעם ובלק הוא עמלק ,וזה
זכר ונקבה בעמלק  -זכר ונקבה היינו משפיע ומקבל  -ועליהם כתוב לא הביט און ביעקב ולא
ראה עמל בישראל[ עכ"ל .ומבואר שעמלק הוא צירוף של המילים של עמל ואון ,והקו"ף היא
במקום האון .פירוש הדבר הוא שלשטן יש לו צד זכר וצד נקבה ושניהם התאחדו בעמלק ,והם
כתובים יחד בשמו ,ובלעם אמר שאנחנו ,כלל ישראל ,נקיים מזה .און הוא צד נקבה ,ועמל הוא
צד זכר ,ויש מצוה לזכור את כח הרע של עמלק ,ואנחנו צריכים אף להבין מה היה הרע ההוא.
הרמב"ם כותב שמצות זכירה אינו לזכור את מצות המחייה ,אלא את מעשיו הרעים ,וזה יבא
למחייתו ,וצריך להבין פירוש דבריו.
כתוב בראשונים שאון ענינו שקר ,ועמל הוא כנגד היושר ,והמנהג המתחייב .כתוב
ברש"י על הפסוק הנ"ל )במדבר כג כא( לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ,וז"ל עמל -
לשון עבירה כמו הרה עמל .כי את העמל וכעס תביט .לפי שהעבירה היא עמל לפני המקום,
ע"כ .היינו שהחטא גורם כביכול טורח לפניו ית' ,שה' צריך לשנות מחמתו סדר הדברים.
הפירוש של המושג עמל מובן על פי מה שכתוב בגמרא חגיגה )דף יג ע”ב( שהשורש של נהר
דינור )הוא נהר שמי שנכנס לשם חטאיו נשרפים( הוא מהזעה של החיות שנושאות את הכסא,
וזה הולך ושופך על ראש הרשעים ,והרמ"ע מפאנו כותב במאמר חיקור דין ,שנשיאת הכסא
צריכה להיות טבעית וקלה לחיות ,אבל הרשעים גורמים שזו תהיה טרחה ושהחיות יזיעו ,וע"כ
הרשעים עצמם סובלים מזה ,שהזיעה שהם גרמו נגרת על ראשם .עומק פירוש הדבר הוא,
שהטבע של העולם היה צריך להתנהל בלי טרחה ,אבל כל מעשה נגד טבעו של העולם גורם
עמל ,ומי שגורם כך נקרא עמל ,והוא מקבל עונשו מזה ,שנהר דינור נשפך על ראשו .און הוא
יצירת מציאות שקר שמעמידה פנים של אמת ,והביטוי של האון הוא האות קו"ף ,ויבואר עוד
להלן בע"ה.
בגלל שעמלק הוא שורש העיוות שגורמים העמל ושורש השקר בעולם ,לכן מובן למה
אין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זכרו של עמלק .הענין של הכסא הוא ,הנהגה של
מלכות ושל יושר ,ועמל פוגע בזה ,והשקר פוגע בשם .כתוב בגמרא שבת )דף נה ע”א( חותמו
של הקדוש ברוך הוא אמת ,ורש"י מסביר ,אמצעית לאותיות ,וראשון ואחרון ,על שם אני ראשון
ואני אחרון ואני הוא ,היינו שהוא קו אחד מתחילה ועד הסוף .ההתחלה היא מהעליונים ,והיא
מקבילה ל'י-ה' של השם הוי"ה ,והוא 'הנסתרים לה' אלקינו' ,וה'וה' של השם שייך למה שכתוב
'והנגלות לנו ולבני בנינו' .עמלק מעכב ומונע בעד האל"ף שלא תתגלה עד הסוף ,ולכן עכשיו
התחתונים אינם כמו העליונים.
צ"ע איפא נקודת האון בעמלק ,ולמה היא מתבטאת באות קו"ף? כל מערכת הדעת של
האדם משתמשת בשתי כחות :שכל ודמיון ,והשכל אינו יכול לפעול בלי דמיון .שתי כוחות אלה
צריכות להצטרף .הדמיון הוא כח שמטרתו ליצור תמונות מדברים שהאדם יודע .ההבדל בין
הדמיון לשכל הוא ששכל צריך לחול על משהוא ,היינו שהוא צריך חומר עם מה להשתמש ,וזה
מה שכתוב באר"י שהשכל נקי מכל תמונה ,ואין מחשבה בדמיון .הרמב"ם )מורה נבוכים א עג(
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כותב שדמיון הוא הפך השכל .המחשבה של אדם בלי דמיון ,היא ריקה ,ולא יהיה לה שום
תפיסה .מערכת הדמיון מספקת את ה'חלות' של המחשבה .אם הדמיון הולך פרא ,ואין שום
שליטה עליו ,הוא הופך להיות כמו נחל שוטף ,והשכל נשטף ונטבע .האיזון הנכון הוא,
כשהדמיון עושה עצמו ככלי שמשמש את השכל כדי שעל ידו הוא יוכל להתגלות .כשהדמיון
תופס תפקיד לעצמו הוא מטביע את השכל.
הרמב"ם שם מבאר עוד שהשכל אינו בר טעות ,וכל טעות נגרמת רק כשהדמיון מתערב
והאדם מדמיין שהוא גמר לחשוב .כל מי שמגלה שכלו בלי תערובת של דמיון ,מגיע לאמת.
רואים אם כן שהשורש של שקר בעולם מגיע מהדמיון .הדמיון נוטה כל פעם לתמונות בצבעים
יותר יפים ,אפילו שהוא בעצם רחוק מהאמת ,וזה שקר ואין לו קיום .החלק הראשון של ספר
משלי מתאר מה זה אשת זנונים והחלק השני מתאר מה זה אשת חיל ,והם הפכים .האשת זנונים
מגלה את הפיתוי ,והאשת חיל היא רצון ה' .והזהר )תרומה קמח ע”ב( כותב :והא תנינן בכל
אתר האי נחש אזלא בתר רזא דאשת חיל ובעיא אשת זנונים לאתתקנא גרמה כגוונא דילה ולא
יכילת אשת חיל ההוא רשימו ואת דילה איהו את ה' והכי אתחזי לה אשת זנונים ההוא רשימא
ואת דילה איהו כההוא גוונא ולא אתתקן למהוי הכי ואת דילה ק' את דילה אתתקנא בתקונא
דאת ה' כגוונא דקופא אצל בני נשא ]למדנו ,בכל מקום הנחש הולך אחר סוד של אשת חיל,
והאשת זנונים מנסה לחקות אותה )האשת חיל( ואינה יכולה האות של האשת חיל היא האות
ה"א וכך ראוי לה ,וכך היא נבראה האות של האשת זנונים כמו הה"א אבל לא בדיוק ,והיא קו"ף
כמו קו"ף כלפי בן אדם[ .כל תחילת דיבור ,שורשה ,היא באות ה"א ,ובגלל שה' ברא את העולם
בדיבורים ,לכן שורש כל העולם הוא באות ה"א ,וזה פירוש מה שכתוב )מנחות דף כט ע”ב(
אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראם .ומאידך גיסא ,כל
כתיבה מתחילה ביו"ד ,שהנקודה הראשונה שהסופר כותב זה יש בזה כבר אות יו"ד .אלה
התיבות הראשונות של שם הוי"ה ,והם שתי אופני גילוי של אדם ,כתיבה ודיבור .ה"א הוא אות
של נתינה והגשה כמו הילך ,שהנתינה מתרחשת עכשיו ,וכך דיבור ,הוא ענין של נתינה ,שאני
נותן פנימיותי לאחר .האשת זנונים היא חיקוי לאות ה"א ,והחילוק הוא שיש לה רגל ארוך והוא
בסוד )משלי ה ה( רגליה ירדות מות .כתוב בגמרא שבת )דף קד ע”ב( קושטא קאי שיקרא לא
קאי ,האמת קיימת שיש לה בסיסים רחבים ,אבל שקר אין לו רגלים שיש לו רגל אחד וזה הקו"ף
שעומד באמצע .צורת אדם שקרית היא כקוף בפני אדם ומנסה לחקות אותו ,כמש"כ ראה גברת
אמת שפחה נואמת לא כי בנך המת ובני החי .יש למצוא את היחס הזה בבן אדם עצמו ,בדמיון
כלפי שכל ,שזה כקוף בפני בן אדם .אשת זנונים מספרת שכל מה שיש אצלה זה טוב אבל באמת
זה דמיון ומות ,וכלשהו של התבוננות או דעת מגלה את זה לאמיתתו .אשת חיל מקבלת בשעת
קבלה ,ולא לוקחת את מה שקיבלה ועושה בזה מה שליבה חפץ.
עמלק חידש את העמל והקו"ף בעולם .עמל לא מנסה לחקות שהוא הטוב ,אלא מעמיד
מערכת אחרת ,וקו"ף מנסה לחקות שהוא הטוב .כשכתוב )במדבר כד כ( ראשית גוים עמלק,
היינו שהשורש לכל הרע בעולם נמצא בעמלק .ראשית הרע בעולם נמצא בחטא של אדה"ר,
וכתוב בגמרא חולין )שף קלט ע”ב( המן מן התורה מנין שכתוב )בראשית ג יא( המן העץ אשר
צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת ,פירוש הפשוט של הפסוק היא איך אפשר שאכלת מהעץ ,ששם
שורשו של המן ,ושם שורשו של עמלק .הרמב"ם )מורה נבוכים א ב( כותב ששורש החטא היה
)בראשית ג ו( ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכל,
כלומר ,שהאדם עזב את שכלו ונטה אחרי דמיונו .לולא זאת לא היה שייך לעשות נגד רצונו ית'.
העץ היה הראשון שדיבר דיבורים של אשת זנונים ,כי טוב העץ למאכל ,וכאן נמצא ראשית גוים
עמלק .מי שרוצה למחות זרעו של עמלק צריך לזכור ולדעת איפה טמון כחו של עמלק .עכשיו
כל העולם כולו עסוק להראות לנו כמה העץ הזה טוב למאכל וכמה הוא תאוה הוא לעינים
ונחמד להשכל .אם יש דבר שמשכיח זה הדמיון ,ואם יש דבר שמזכיר את האמת ,זהו השכל.
אנחנו בחודש אדר ,וכתוב בספר יצירה שהחדשים הם מקבילים לי"ב אותיות פשוטות
)הוזחטילנסעצ"ק( ,והאחרון שהוא שייך לחודש אדר הוא הקו"ף ,ובאות הזאת נברא חודש
אדר ,ואנו צריכים להפוך זה למצות זכור ,לזכור כח הרע.

פרשת תצוה  -פרשת זכור  -נ"ח
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איתא במדרש )תנחומא כי תצא ט'( עמלק  -עם שבא ללוק דמן של ישראל ככלב .כידוע
שם של דבר מבטא את מהותו ,ואם כן למדים אנו מהשם של עמלק ,שאין עיקר מטרתם לשפוך
דמים ,אלא ללקק דם ישראל ככלב .ויש להבין פשט הדברים שזהו עיקרו של עמלק ,ומהו ענין
הליקוק? והנה איתא עוד במדרש )תנחומא כי תצא ה'( זכור את אשר עשה לך וגו' רבי תנחומא
בר חנילאי פתח זכרוניכם משלי אפר לגבי חומר גביכם )איוב יג( אמר הקב"ה לישראל אותן
שתי זכירות שכתבתי לכם בתורה הוו זהירין בהן תמחה את זכר עמלק זכור את אשר עשה לך
עמלק משלי אפר משולי אפר אם זכיתם אתם בניו של אברהם שהמשיל עצמו כאפר שנאמר
)בראשית יח( ואנכי עפר ואפר ואם לאו לגבי חומר גביכם התקינו עצמכם לשעבודה של מצרים
שנאמר )שמות א( וימררו את חייהם בעבודה קשה וגו'.
מבואר בדברי חז"ל שעמלק לא מצטרפים לד' מלכיות ששעבדו את ישראל ,אלא הם
דומים לז' עמים שהיו בארץ כנען שענינם לעכב אותנו ,ולא לתת לנו להגיע לאיפה שאנחנו
צריכים להגיע ,עמלק הם הראשית של אותם גוים .כתוב בפסוק )דברים כה יז-יח( זכור את אשר
עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף
ויגע ולא ירא אלקים .כתוב בסמ"ג )מצות עשה  -מצוה קטז( לזכור תמיד מעשיו הרעים ואריבתו
בדרך שנאמר )דברים כה יז( זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך ,היינו שענינו של עמלק הוא
לעכב אותנו דוקא בדרך ,דהיינו ,למנוע בעדנו מלהגיע להר סיני או ארץ ישראל .המהר"ל כותב
שעומק ההתנגדות של מצרים ומלכי כנען )וכאמור עמלק הם הראשית של מלכי כנען( מובן כך,
ענינו של מצרים הוא החומר בעצמו ,כמו שכתוב )יחזקאל כג כ( אשר בשר חמורים בשרם
וזרמת סוסים זרמתם ,היינו שמצרים הם החומר בעצמו ,ונקודת הראשית של כנען ועמלק ,היא
הצורה המוטבעת בחומר .אצלנו הצורה קודמת לחומר ,והצורה משתמשת בחומר ככלי להוציא
עצמה לפועל ,והחומר מעמיד את עצמו ברשות בעלה ,וכאילו מתאמץ להוציא את הצורה
לפועל .הצורה הרבה יותר גדול מהחומר ,וקודמת לו ומעבר לו .הצורה גם מכוונת לתכלית
שהחומר לא יכול להגיע אליו .ה' ברא העולם כדי שהנשמה תתלבש בגוף ותפעל הנשמה מה
שהיא צריכה לפעול ,ותגיע לשכרה .ביאור דברי המהר"ל שהצורה מוטבעת בחומר הוא,
שהצורה לא גבוהה יותר מהחומר ,אלא היא אחת עם החומר ,וקיומם שווה ,וכל ענינה של
הצורה היא רק ביחס לחומר ,זאת איננה הצורה האמיתית ,שהצורה האמיתית היא מעבר לנו,
ורק מתלבשת בגוף ,אבל היא תמיד גדולה יותר מהחומר.
דוגמא לדבר  -בדור הזה לא רואים אנשים כאלה ,אבל אלה שזכו לראות אנשים מהדור
הקודם ,ראו איך שאנשים אצרו בתוכם אוצרות גדולות של רוח ,עצומים כל כך ,בגוף קטן עלוב
ושבור ,זאת דוגמא של צורה שאיננה מוטבעת בחומר ,ורק מתלבשת בגוף ,והגוף הוא כמו נעל
לצורה ,והוא חיבור של שמים וארץ .אבל אצל צורה המוטבעת בחומר היא אמנם נראית כצורה,
והיא מסודרת ,אבל כולה מכוונת למציאותו של החומר ,שיהיה יחד עם החומר ,ויחיו חיים
טובים ונוחים .במצב כזה טמונה סכנה הרבה יותר חמורה מחומר לבדו ,שחומר לעולם אפשר
להשתמש בו לטוב ,אבל צורה המוטבעת בחומר היא אבודה .על צורה מוטבעת בחומר נאמר
לשון של מחייה מן העולם .מחייה היא מלשון הגמרא )ביצה דף ז ע”א( שהמחה את החלב
וגמעו ,כלומר ,לקחת גוש מוצק ,ולעשות אותו נוזל ,להפסיד צורה של דבר .מחייה איננה אבדן
הדבר ,אלא איבוד הצורה .במבול כתוב )בראשית ז כג( וימח את כל היקום אשר על פני האדמה,
היינו שהכל הפך להיות מים .ומעתה ביאור הכתוב תמחה את זכר עמלק ,היינו שצריכים לאבד
הצורה הזאת.
כתוב במהר"ל )גבורות ה' פרק כט( ומה שאמר ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם
על החמור בה' הידיעה ,ועוד וכי לא היה לו גמל שישא את אשתו ואת בניו ,כמו שהיה ליעקב
דכתיב )בראשית ל"א( ויקח את בניו ואת נשיו וישא אותם על הגמלים .אמרו בפרקי דרבי
אליעזר )פ' ל"א( אמרו שם וירכיבם על החמור הוא החמור שרכב עליו אברהם אבינו דכתיב
ויחבוש את חמורו והוא החמור שעתיד לרכוב עליו מלך המשיח דכתיב עני ורוכב על החמור
והוא החמור שנברא בין השמשות בששת ימי בראשית ע"כ .המהר"ל מפרש דברי חז"ל אלו לא
כפשוטם ,שאין הכתוב בא לומר שהרכיבם על אותו חמור ,אלא המובן הוא שכשמשה הלך
להציל את כלל ישראל ממצרים ,הוא היה צריך להשתמש בחומר לצורכו ,ואם הוא לא היה רוכב
עליו לגמרי ,הוא לא היה יכול להציל את כלל ישראל ממצרים ,שהם סוד החומר .מי שרוכב על
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משהו הוא מחזיק בנרכב ,ומנהיג אותו .כתוב במדרש )בראשית רבה סח ט( הסוס טפילה לרוכב
ואין הרוכב טפילה לסוס .אברהם היה הראשית של הצורה בעולם ,ומלך המשיח הוא האחרית,
ומשה רבינו המעביר בין הראשית לאחרית .כשמשה רכב על החמור כדי להציל את כלל ישראל
ממצרים ,זה סימל את העובדה שהוא רוכב על אותו ענין שהחמור מייצג .כשאברהם הלך
לעקידה הוא רכב על החומר ,הוא היה האחד שהוריד הצורה העליונה לבריאה ,ועל ידי זה הוא
גם הוריד השכינה לעולם .באברהם התחיל האלפיים של תורה ,ועד אברהם אבינו היה תוהו,
שהוא היה סוד הצורה .מלך המשיח גם ירכב על החמור ,שהרי הוא יגלה את הצורה האמיתית
בכל העולם ,ויחזיר את כל החומר שבעולם לצורה האמיתית.
ה' נתן לנו אופן יחידי כיצד למחות הצורה הזאת והיא ,רק על ידי זכירה .תחילת הדרך
למחות זכרו היא על ידי זכירה .כתוב ברמב"ם ספר המצות )מצות עשה  -קפט( שצונו לזכור מה
שעשה לנו עמלק בהקדימו להרע לנו ושנאמר זה בכל עת ועת ונעורר הנפשות במאמרים
להלחם בו ונזרז העם לשנוא אותו עד שלא תשכח המצוה ולא תחלש שנאתו ותחסר מהנפשות
עם אורך הזמן וכו' הלא תראה שמואל הנביא כשהתחיל לעשות המצוה הזאת איך עשה שהוא
זכר תחלה מעשהו הרע ואחר כך צוה להרגם והוא אמרו ית' פקדתי את אשר עשה עמלק
לישראל עכ"ל .מבואר שמתוך הזכירה באה המחייה ,וצריך להבין למה? הזכירה היא תמיד
חזרה לתחילת הדברים .כשאדם נזכר הוא זוכר את נקודת התחלת הדבר ,ראשית היציאה מהעלם
לגילוי .כל דבר אחרי שהוא נמצא ,ועבר את נקודת החידוש שלו הוא נקרא שכיח' .הרגל' הוא
לעשות דבר בהיסח הדעת ,דוגמת הרגלים שהולכים לבד .הרגלים הם האברים הרחוקים ביותר
מהמח .דבר מצוי הוא דבר הרחוק מנקודת הזכרון והמח .כל כמה שהדבר רחוק מהמח הוא
נעשה רגיל יותר ושכיח יותר ורחוק יותר מחידוש .על כן ,כדי לזכור צריכים לחזור לנקודת
החידוש ,והיציאה לגילוי .חז"ל מגלים שהזכרון והזכר הם משורש אחד ,שכל זכרון צריך לחזור
לנקודת החידוש ,שנמצאת תמיד אצל הזכר ,תמיד התהליך של התפתחות היא שיש נקודת
חידוש במקום אחד ,וסידור הדבר במקום אחר ,והם שתי מערכות שונות .כשנצטוינו על זכור,
ביאור הדבר שאנחנו צריכים לחזור לאותה נקודת ראשית ,לנקודת היציאה לגילוי של אותה
מציאות ,ל'ראשית גוים עמלק' )במדבר כד כ(.
הצורה שרק מתלבשת בחומר ,הולכת בדרך ארוכה ,ומשתמשת בחומר לצרכיה ,אבל
תמיד היא הולכת ,והמהלך שלה גבוה יותר מהמהלך של החומר .כל המהלך של עמלק הוא
להעמיד את החומר באופן הטוב ביותר ,מבלי שיהא בשום דרך ,ולא ילך לשום מקום .כתוב
שר"ת ראשית גוים עמלק הם רגע ,דהיינו שהוא לא חלק של שום מהלך .עמלק מתנגד לכל
מציאות של דרך ,אלא הכל הוא רק ענין של רגע .אם רוצים למחות את הצורה הזאת של עמלק
הדרך היא רק על ידי הזכירה .אברהם אבינו ראה בירה דולקת ,ואמר שאי אפשר לבירה בלא
מנהיג ,והוא מסר את כל מערכת החומר שלו לצורה ,החומר נעשה כמו חומר בעירה ,לאותה
אש שהיתה צריכה להתגלות על ידו ,והוא שייר לעצמו רק מה שהאש לא יכולה לשרוף ,שזה
אפר ,לכן הוא המשיל את עצמו לאפר )בראשית יח כז( ,אבל הכל חוץ מזה נהפך לאש .אחרי
שאברהם הדליק את עצמו עם הבירה הדולקת הוא הסתובב בכל העולם ,והדליק גם את כל
העולם כולו.
כל מי שרוצה להגיע לאותה נקודת ראשית ,למחות זכרו של עמלק ,צריך לשים את
עצמו במצב שהוא משייך את עצמו לאברהם שהוא נמשל לאפר .אברהם הוא נקודת הראשית
של הבריאה ,כמו שכתוב )ישעיה נא א-ב( הביטו אל צור חצבתם ואל מקבת בור נקרתם הביטו
אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו .על ידי האש הזו
תתבער ותמחה הראשית גוים עמלק .המחייה הסופית של עמלק תהיה בזמן של )עובדיה א יח(
והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש .אמנם מזהירנו המדרש שאם אנחנו לא
נהיה בסוד הצורה ,אזי צריכים אנחנו לשעבוד מצרים לחזור לחומר.
כתוב )דברים יב כג( כי הדם הוא הנפש .כלומר ,הדם הוא הנקודה שבה החומר מתחבר
לרוח ,לכן שיטת ר"ת היא שבכל נטילת טיפת דם בשבת עוברים משום נטילת נשמה ,שכל טיפת
דם היא טיפת נפש .הנפש מכונה שיתופא דגופא ,שהוא חלק משותף לגוף ,ומחובר למערכות
עליונות ,ודרכה החומר מתחבר לכל מה שלמעלה הימנו .אנחנו נוצרנו באופן שהדם שלנו יהיה
חיבור בינינו למערכות רוח ,שהם צורות נבדלות ,הרבה יותר גבוהות מאתנו .ענינו של עמלק
הוא להיפך ,שכל עצמו הוא ,שהחומר לוקח הצורה לצרכיו ליהנות ממנה .הצורה נתפסת לא
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 אלא, מצוות לאו ליהנות נתנו. ושם אותו במצב יותר טוב, אלא כדבר שמשלים החומר,כעיקר
 והמצות כביכול, אלא לעשות אותם, העול מצוות מחייב אותנו לא ליהנות.לעול על צוארנו
, אלא כל מהותו היא לקחת הדם וללקק אותו, עמלק לא מסוגל להבין דבר כזה.רוכבות עלינו
 היינו אותו דם שיצא כאשר טיטוס גידר את, אלא לדם שהוא הנפש,ואין הכונה בזה לדם פיזי
 וביאר המהר"ל שכל יציאת צורה של דבר נקראת שפיכות,הפרוכת של הבית קדשי הקדשים
 ליקוק הוא אכילה שאין בה שום. הוא שפך דמים, לכן כשטיטוס חילל את קדושת הפרוכת,דם
. והפכו אותו לדבר שיש ליהנות ממנו, ועמלק לקחו את הנפש,צורך אלא תענוג
' שהיו"ד והה"י הראשונים שבשם הוי"ה הם )דברים כט כח( הנסתרת לה,כתוב בחז"ל
 פירוש הדבר הוא, וה' האחרונים הם בחינת והנגלת לנו ולבנינו עד עולם,' והאותיות ו,אלקינו
 ולא נותן לצורה, כשמישהו עומד בדרך. ועל ידם מתגלה הצורה עליונה, והה' מתגלים פה,'שהו
. ומשום כך כתוב שאין השם שלם עד שימחה זרעו של עמלק, אזי אין השם שלם,העליונה לחול
 ומאידך גיסא עומד הראשית של אברהם כנאמר, שאין שום דרך,כל כולו של עמלק הוא רגע
 כלל ישראל.)בראשית יב א( לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך
.נמצאים תמיד בדרך

'פרשת החדש א
äøåúä ìéçúäì êéøö äéä àì ÷çöé éáø øîà :(æô÷ æîø äøåú) éðåòîù èå÷ìé 'éò
íäì úúì åîòì ãéâä åéùòî çë íåùî ,úéùàøáî ìéçúä äîìå .íëì äæä ùãåçäî àìà
àìà áúëîì àúééøåà êéøèöà àì ÷çöé éáø øîà :á"ò èì àá øäæ ãåò 'éòå .íéåâ úìçð
àã ìòå 96éåä àøäéñã àúåøéùã íåùî àîòè éàî íéùãç ùàø íëì äæä ùãçäî
àéù÷ àìå 97äìî øù÷úà àåä êéøá àùãå÷á àäã àëäî áúëîì êéøèöà äåä àúééøåà
àá÷åðå øëã äéá úéàã øúàáå ïéøù÷úî ãçë úàæå äæ àäã úàæä ùãçä úàæ áéúë àìã
éàãå äðùä éùãçì äðùä éùãçì íëì àåä ïåùàø àã ìòå àøåëãì àìà àçáù úéì àãçë
áéúëã äîë øéúé òîúùà åäééðî ÷çöé éáø øîà äîì éðîæ éøú íëì äãåäé éáø øîà
:ïéîò øàùì àìå íëì àã àúåøù÷úà åîò ä"åäé ÷ìç éë (è áì íéøáã)
ùàø íëì äæä ùãçäî àìà áåúëì äøåú äëøèöä àì ÷çöé éáø øîà :íåâøú
ïàëî áåúëì äëøèöä äøåúä äæ ìòå äðáìä úìçú äéä äæù íåùî íòèä äî íéùãç
äæ éøäù úàæä ùãçä úàæ áåúë àìù äù÷ àìå .øáãä øù÷ð àåä êåøá ùåã÷á éøäù
äæ ìòå øëæì àìà çáùä ïéà ãçàë äá÷ðå øëæ åá ùéù íå÷îáå ãçàë íéøù÷úî úàæå
íéÄ îòô
Ç
[áåúë] äîì äãåäé éáø øîà éàãå äðùä éùãçì äðùä éùãçì íëì àåä ïåùàø
àìå íëì åæ úåøù÷úä åîò 'ä ÷ìç éë áåúëù åîë øúåé òîùð íäî ÷çöé éáø øîà íëì
.íéîòä øàùì
íìåòá úå÷áãúä åì ùé ,òáèä íìåò àåä ïåúçúä íìåòä :('á '÷ä) 'ä úåøåáâ 'éò
.íéìãáðá øåáç åì ùé äæä íìåòäù äîá åùãçúé íéñðäù íéàá íéñðä íùîå ,ìãáðä
úå÷éáã íäì ùéù éðôî äæ ìëå ,ãåò øàáúéù åîë ìàøùéá íà éë åéä àì íéñðä êëéôìå
øãñ òáèä íìåòì ùéù åîë 'åëå .úåàìôðå íéñð ìàøùéá íéàöîð åéä êëéôìå íéìãáðá
íìåòì ùéù äîá ,íìåòá íéñðä éë .ïë íâ øãñ íéñðì ùé êë åòáè éô ìò âäåð øãåñî
÷ø àåää ÷åáãä ïéà éë øãåñî øãñ äæì ùéå ,ìãáðä íìåòä íò úåãçàúäå øåáçå øåù÷
 כמ"ש הרב בענינינו בשער הכוונות )דף, ניסן הוא סוד המלכות.( שהמלכות היא השער )מ"מ96
.(צ ע"ד( וכן הוא בזוה"ק פ' בא )דף לט ע"ב( )כללים ח"א לז ע"ב
 וא"כ אינה עולה, זהו מסקנת התירוץ שבהקב"ה שהוא ז"א מתקשרת המלכות שנק' דבור97
בשם כדי להתחיל בה
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ùéå] .íéãéîú íðéàå íéðîæä ïî ïîæá ÷ø íéñðä åùãçúé àì äæ éðôîå ,øãåñî øãñá
éøîâì ìåèéá ìù ïéðò àì äæù øãñä ìéì çñô ìéìì íéàøå÷ äæ íòèîù åáúëù åðéúåáøî
øù÷ íåù åì ïéà ñðå ,íìåòä ïáøåç àåä íìåòä øåãéñî äééèð ìë [.øãñ äæá íâ ùé àìà
åîöò ãöî òáèä .ñð àø÷ð äæ òáèä úëøòîì úñðëð íéñð ìù úëøòî øùàëù àìà ,äæì
àì äæù äìâî ñðä íðîà ,äøèîå êìäî íåù åì ïéàå åîöò ìù øåãéñ åì ùéù åîë äàøð
.òáèä êåúá éåáçù êìäîä äæå ,êøáúé åðåöø úåìâì ÷ø àøáð ìëä àìà ïåëð
â"ò úåéä úòî äðä - úåáø úåöî íòèá ììë êì øîåà äúòå :àá óåñ ï"áîø ’éòå
éë íéøîåàå 98ø÷éòá íéøôåë íäî äðåîàá ùáúùäì úåòãä åìçä ùåðà éîéî íìåòá
äëéà åøîàå úéèøôä åúòéãéá íéùéçëî íäîå àåä àì åøîàéå 'äá åùçë ïåîã÷ íìåòä
åùòéå äçâùäá íéùéçëîå äòéãéá åãåéù íäîå (àé âò íéìäú) ïåéìòá äòã ùéå ìà òãé
õøàä úà 'ä áæò åøîàé øëù åà ùðåò íäîò ïéàå íäá ìàä çéâùé àìù íéä éâãë íãà
åòáèå íìåò ìù åâäðî éåðùá úôåî íäîò äùòéå ãéçéá åà äãòá íéäìàä äöøé øùàëå
åùãçî äåìà íìåòì ùéù äøåî àìôðä úôåîä éë íìë äìàä úåòãä ìåèá ìëì øøáúé
ãåò åðîî øøáúé àéáð éôî äìçú øæâð àåää úôåîä äéäé øùàëå ìåëéå çéâùîå òãåéå
íò íéé÷úúå íéàéáðä åéãáò ìà åãåñ äìâéå íãàä úà íéäìàä øáãé éë äàåáðä úúîà
äìë äøåúä äæ
úåøåäì (çé ç ìéòì) õøàä áø÷á 'ä éðà éë òãú ïòîì íéúôåîá áåúëä øîàé ïëìå
õøàä 'äì éë òãú ïòîì (èë è íù) øîàå íúòãë íéø÷îì äúåà áæò àì éë äçâùää ìò
éðåîë ïéà éë òãú øåáòá (ãé è íù) øîàå ïéàî íàøáù åìù íä éë ùåãéçä ìò úåøåäì
íééøöîä åéä äæ ìëá éë åãéá áëòî ïéà ìëá èéìù àåäù úìåëéä ìò úåøåäì õøàä ìëá
àøåáä úðåîàá íéðîàð íéãò íéìåãâä íéúôåîäå úåúåàä ïë íà íé÷ôúñî åà íéùéçëî
äìë äøåúáå
äåöé øôåë åà òùø ìë éðéòì øåã ìëá úôåîå úåà äùòé àì ä"á÷ä éë øåáòáå
íäéðáì íäéðáå åðéðá ìà øáãä ÷éúòðå åðéðéò åàø øùàì úåàå ïåøëæ ãéîú äùòðù åðúåà
(åè áé ìéòì) õîç úìéëàá úøë áééçù åîë äæä ïéðòá ãàî øéîçäå ïåøçà øåãì íäéðáå
íéúôåîáå úåúåàá åðéìà äàøðù äî ìë áåúëðù êéøöäå (âé è øáãîá) çñôä úáéæòáå
åðéôá äæ øéëæðùå úåæåæîá íéúáä éçúô ìò ãåò åúåà áåúëìå åðéðéò ïéá ìòå åðéãé ìò
(â æè íéøáã) áåúëù äîî àúééøåàã áéöéå úîà (àë úåëøá) åøîàù åîë áøòáå ø÷áá
äðù ìëá äëñ äùòðùå êééç éîé ìë íéøöî õøàî êúàö íåé úà øåëæú ïòîì
úåøåãä ìëá åðì úåéäì ìëäå - íéøöî úàéöéì øëæ úåáø úåöî ïäá àöåéë ìë ïëå
éë íéäìàä úðåîà ùéçëäì øôåëì äô ïåçúô äéäé àìå åçëúùé àìù íéúôåîá úåãò
úòéãéáå íìåòä ùåãçá äãåä øáë äðéðòá ïååëúðå åçúôá äòá÷å ãçà æåæá äæåæî äðå÷ä
ìåãâ àøåáä ãñçù äãåäù ãáìî äøåúä úåðô ìëá ïéîàäå äàåáðá íâå åúçâùäå àøåáä
íäéúåáà úåëæì ìåãâ ãåáëå úåøéçì úåãáò åúåàî åðàéöåäù åðåöø éùåò ìò ãàî
åîù úàøéá íéöôçä
úåãåîç ïìåëù äøåîçáë äì÷ äåöîá øéäæ éåä (à"î á"ô úåáà) åøîà êëéôìå
åðéäìàá ïéîàðù úåöîä ìë úðååëå åéäìàì ïäá äãåî íãà äòù ìëáù ãàî úåáéáçå
ïéàå äðåùàøä äøéöéá øçà íòè åðì ïéàù äøéöéä úðååë àéäå åðàøá àåäù åéìà äãåðå
ìå÷ä úåîîåø úðååëå åàøáù åéäìàì äãåéå íãàä òãéù ãáìî íéðåúçúá õôç ïåéìò ìà
 וכל מאן, כל מאן דנטיל מלכות בלא ט' ספירן איהו מקצץ בנטיען: עי' תיקו"ז קלה ע"ב ז"ל98
. ועי' דבירנו בדור הפלגה ברמב"ן ור' בחי שם.דנטיל ט' ספירן בלא מלכות איהו כופר בעיקר
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åöá÷úé íå÷î íãà éðáì äéäéù åäæ íéáøä úìôú úåëæå úåéñðëä éúá úðååëå úåìôúá
äîá íúðååë åæå åðçðà êéúåéøá åéðôì åøîàéå äæ åîñøôéå íàéöîäå íàøáù ìàì åãåéå
äúà ïàëî (ç â äðåé) ä÷æçá íéäìà ìà åàø÷éå (à"ä á"ô úéðòú éîìùåøé) ì"æ åøîàù
(óöç êøò êåøò 'éò) äùéáì çöð àôéöç ìå÷ äëéøö äìôúù ãîì
äøåúä ãåñé íäù íéøúñðä íéñðá äãåî íãà íéîñøåôîä íéìåãâä íéñðä ïîå
ïéà íéñð íìëù åðéø÷îå åðéøáã ìëá ïéîàðù ãò åðéáø äùî úøåúá ÷ìç íãàì ïéàù äìë
åøëù åðçéìöé úåöîä äùòé íà àìà ãéçéá ïéá íéáøá ïéá íìåò ìù åâäðîå òáè íäá
à æé úéùàøá) øáë éúøëæä øùàë ïåéìò úøæâá ìëä åùðò åðúéøëé íäéìò øåáòé íàå
ïéðòá äøåúä éãåòéá àáé øùàë íéáøä ïéðòá íéøúñðä íéñðä åîñøôúéå (á å ìéòìå
'ä äùò äî ìò íéåâä ìë åøîàå (ãë âé èë íéøáã) áåúëä øîàù åîë úåìì÷äå úåëøáä
ìëì øáãä íñøôúéù íúåáà éäìà 'ä úéøá úà åáæò øùà ìò åøîàå úàæä õøàì äëë
êéìò àø÷ð 'ä íù éë õøàä éîò ìë åàøå íåé÷á øîàå íùðåòá 'ä úàî àåäù úåîåàä
(àé åë àø÷éå) íùä úøæòá äæ ùøôà ãåòå êîî åàøéå
úÉåðLe
À íéîÈ
Ä é óéñÉ
Ä åz 'ä úàÇ øÄ
À é (æë é éìùî) àùú éë úùøôì ééçá 'ø ìù äîã÷ä 'éòå
íéëøàúî íãàä úåðù éë (é éìùî) äæä áåúëá åðãîì ä"ò êìîä äîìù .äðÈ øÀ öÉ ÷À zÄ íéòÄ LÈ øÀ
éðùì íé÷ìçð íìë íéñðäù òåãéå øúñð ñð êøãá äæå ùðåòäå úåëæä éôì íéøö÷úî åà
íéìåãâä íéúôåîäå úåúåà íä íéîñøåôîä íéøúñð íéñð ùéå íéîñøåôî íéñð ùé íé÷ìç
ïîä úãéøéå óåñ íé úòéø÷áå úåëî øùòá íéøöî ìù úåúåàë íéîòä éðéòì åùòð øùà
íéùòîä íä íéøúñðä íìåò ìù åâäðîå åòáè íéðùîä øåöä ïî íéîä úàöåäå åìùäå
åçåöðå íää íéëìîä íò íäøáà úîçìîë á÷òéå ÷çöé íäøáà úåáàì åòøéàù íéø÷îäå
úôñåú ïëå øúñð ñð äéä ìëä íìåò ìù åâäðî êøãë äàøðù ô"òà éë íäéìò åúåøáâúäå
íéîé óéñåú 'ä úàøé äîìù øîà äæ ìòå øúñð ñð ìëä íéòùøä éîé øåö÷å íé÷éãöä éîé
äîìù øîàå åúúéî éîé íéáéø÷îå òáèä êøãá íãàä çë ïéùéìçî äàøéäå äâàãäù éôì
íéòùø úåðùå øúñð ñð äæ äðäå åéîé åëéøàé åéúåðåò ìò âàåãå 'ä úàøé åá ùéù éî éë
ìò åéîé ïéëéøàîå ïéëéùîîå òáèä êøãá íãà ìù åáì ïéáéçøî íéâåðòúäù éôì äðøö÷ú
äðøö÷ú éë åéâåðòú åì åìéòåé àì óåâä éâåðòú øçà êùîðäå ïãòúîä òùøä øîàé ïë
.øúñð ñð äæ íâå åéúåðù
éøäù åéîé ïåøö÷é òùøäå åéîé åëéøàé ÷éãöäù êúçð ïéã åðéà äæä áåúëä äðäå
øàáî äæä áåúëä ìáà íéîé øöå÷á íéúî íé÷éãöå íééç ïéëéøàî íéòùø ïéàåø åðà
éîé øö÷îå äé÷æçì êéøàäù åîë ÷éãöä éîé êéøàî àåäù íéúòì åðåöøå é"ùä úåìòô
ìë éîé øö÷î åðéàå ÷éãö ìëì íéîé êéøàî åðéà íàå íøà êìî ããä ïáì äùòù åîë òùøä
íäì úúì äæ äðä äæ äéäé éìåà íàå øåîâ òùø åðéàå øåîâ ÷éãö åðéàù øîåì ìëåð òùø
êë ïéáå òùøì ùðåòä ìéãâäìå ÷éãöì øëùä øéãàäì éãë àáä íìåòì íäéãé äùòîë ìåîâ
ìò íéîéä úôñåúå øæâðä íãå÷ íéîéä øåö÷ éë øåîâ ñð àìà øåö÷äå úôñåúä ïéà êë ïéáå
ìù åâäðî àìà äæá íéàåø íðéàù úåéøáä éðéòî øúñðä àåäå øåîâ ñð íà éë äæ ïéà øæâðä
åòáèå íìåò
ãò ä"ò åðéáø äùî úøåúá ÷ìç íãàì ïéàù äìë äøåúä ãåñé àåä äæä ïéðòäå
àì íìåò ìù åâäðîå òáè íäì ïéà íéøúñð íéñð íìë åðéø÷îå åðéøáã ìëù ïéîàéù
åùðåò åðúéøëé äøáòä åúåùòáå åøëù åðçéìöé äåöîä åúåùòá ìáà íéáøì àìå íéãéçéì
åì åòøàé àìù ìàøùéá ãéçéå ãéçé ìë êì ïéàù úåìì÷å úåëøáá äøåúä ãåòé ïéðò åäæå
åñðá øéëî ñðä ìòá ïéà ì"æø åùøã ïëå òãåé åðéà àåäå íéøúñð íéñð íåé ìëá
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øîàî ì"æø åðì åøàá êëì íåé ìëá íãàä íò íä íéøúñðä íéñðäù úåøåäì éãëå
éúåáà éäìàå éäìà 'ä êéðôìî ïåöø éäé øîåà åðøâ úà ãåîì ñðëðä åøîàù àåä ãçà
àì äéåöî äëøáä ïéàù àåù úìôú åæ éøä êøá ë"çàå ããî íàå äæä éøëá äëøá çìùúù
øîàðù ïéòä ïî éåîñä øáãá àìà ìå÷ùä øáãá àìå éåðîä øáãá àìå ãåãîä øáãá
äæá øîåì íéîëç åðååë ïéòä ïî éåîñä øáãá êéîñàá äëøáä úà êúà 'ä åöé (çë íéøáã)
äëøáä äúéä íà éë ãåãîå éåðî åðéàù øáãá àåäùå íåéå íåé ìëá íä íéøúñðä íéñðäù
äæ ïååëî ìòå íñøåôî ñðì äëåæ íãà ìë ïéàå íñøåôî àìà øúñð ñð äéä àì éåðîá äìç
òøä ïéòå øúñð ñð äæá øùôà éà ããîðù ïåéëù àåù úìôú åæ éøä êøá ë"çàå ããî øîà
àìù äøåúä äúåö äæ íòèîå éåðîäå ìå÷ùä øáãä íöòá ïëå ãåãîä øáãä íöòá úèìåù
ñðá íòøæ éåáøá íäéìò äìç äëøáä äéäúù éãë íéì÷ùá àìà íúåìâìâì ìàøùé åðîé
.éåðîä øáãä íöòá úèìåùä òøä ïéò íäá èåìùé àìùå øúñð
(à"ò ö ïéøãäðñá) ì"æøì åðéàø äðä :'á úåà 'â óðò 'á ùåøã á"ç ä"òãä øôñ 'éò
í"áîøä ïëå .äøåúä ïî íéúîä úééçú ïéà øîåàä ,á"äåòì ÷ìç íäì ïéàù åìàá åáùçù
â"éä ììëî íéúîä úééçú úðåîà úà ë"â àåä áùç äðä ,åá øáéã øùà 'ä çåøá ì"æ
äæ ìò äîúù åîëå ,àåä äîìå äî ìò éë àìôé äøåàëìå .äøåúä éãåñé úåðéô íäù ,íéø÷éò
ùðåòå øëùá ïéîàîä éë øîàå ,(â ÷øô ïåùàø øîàî) íéø÷éòä øôñá ì"æ åáìà é"øäî
ìåôú äîì ,úåîä øçà úåôåâì äééçú ïéàùå àáä íìåòá úåùôðì ìåîâä ïéîàéù àìà
.ù"ò 'åë äøåúä éø÷éòî ø÷éò íéúîä úééçú úåðîì áéåçéù ãò äììëá äøåúä
äìåë äàéøáä ìë éë äàøð äéä äæ àìåìå ,ìëä ø÷éò éåìú äæá éë àåä úîàä êà
ìë ìò ïðåáúðå ä÷çúð øùàë éë .å"ç çåøå øùá ìëì ùôð ïåáàãìå äàìúìå ìîòì ÷ø àåä
ø"äãà ïì àìå ,ïéìé ìá ø÷éá íãà äðä ,õøàä ìò íãà 'ä àåøá íåéî ,íìåò éîé úâäðä
íìåë äðä ,íéðù å"ðøú óìà àåäù ìåáîä ãò íìåë úåøåãä ìëå ,úçà äìéì óà åãåáëá
íäøáà ãò çðî øùà úåøåã äøùòá ë"çà ïëå .åéðáå çð ÷ø àìà íäî øàùð àìå ,åãáàð
,øåãå øåã ìëáù äìåâñ éãéçéä ïúåàá ÷ø àìà íäî úìòåú ë"â äéä àì äðä ,ä"ò åðéáà
íéáø åëìä àìù çéìöä àì ìáà ,'ä éëøã úåøåäì úåùøãî åòá÷ úôéå íùã íâä éë
ù"òå 99'åë çìöà àìã àîç (á"òñ çë÷ óã èñ ïå÷éú) íéðå÷éúá ù"îëå ,íäéøçà
æà éë ,ä"ò åðéáà íäøáàî ÷ø àìà íìåòá 'ä úðåîà íñøôúäì ìéçúä àìå ,100à"øâäá
ì"æø åàø÷ éøäå ,(à"ò è) æ"åáòá ì"æø ù"îëå ,äðù á"ð ïá åúåéäá åäåú íéôìà 'áä íééúñð
úåøåãä ìëî ììë úìòåú äéä àìù äøåàëì äàøð éøäå .åäåú íùá íéôìà 'áä ïúåà ìë
.åììä
äå÷úî
Ä åðéà àåä äðä íéúîä úééçúã ïéðòä ÷îåò äðä éë àåä ïéðòäå :'â úåà
øùà äìåë äàéøáä úåçë ìëì íééçøëää íéãåòéäî àåäù àìà ,ãáì íãàäì úãòåéîä
íåé÷äå úååäúäá øùà äéúåçë çëå äéúåçë ìë äðä .íìåò éîé ìë óåñ ãò äãñåä íåéî
,ãçàå ãçà ìë ìò åøáòù íäéðéðò úëåìäú ìëå ,äìåë äàéøáäáù íéàöîðä éèøô ìëã
 חמא דלא אצלח אעקר ליה מתמן ונטע ליה לבתר יחידאה אבל אדם אתנטע בתלת: ז"ל99
.אבהן ואצטריף ואתלבן בהון ואשתרש בשרשוי ואצלח
 והצטרף, אבל אדם נטוע בג' אבות, עקרו משם ונטעו אחר כך לבד, ראה שלא הצליח:תרגום
.והתלבן בהם והשתרש בשרשיו והצליח
 ר"ל שלא אתפשטו שרשין אע"ג דשם קבע מדרשות ברבים מ"מ לא-  חמא דלא אצלח, ז"ל100
הלכו הכל שם וכ"ש יפת וכן נח דלא בעא על עמיה נטע לי' יחידאי במשה ולמד תורה לכל ישראל
ובעא עלייהו ואתקיימו על ידו והוא אצלח בענפי' לכל סטר ואמר אבל אדם כו' דנפקי מינייהו
ענפין לכל סטר שהולידו לכל ישראל וע"ל ק"ה ב' והאי אילנא קב"ה נטע כו' בתלת אבהן ומצלח
.'תמן כו
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íä äðä ,íàáö éîé ìëî òâøå òâø ìëáå èøôå èøô ìëá øùà íìåë íäéúåçë ìë äðä
úééçú äéäé àìå ,íéúîä úééçú úòá ï÷úúäìå íå÷ìå ùãçúäìå øåæçì íìåë íéãéúò
éîé ìëá øùà äúâäðäå äìåë äàéøáä ìëã úåçëä éèøô ìë àìà ,ãáì íãàäì íéúîä
.íéúîä úééçú úòá åð÷åúéå åùãçúé íìåë äðä ,íìåò
øîàðù .ï"éãåé éðù ,úåøéöé éúù ïåùàøä íãàá åá áéúë ,ïðçåé éáø øîà :(à 'éñ òéøæú) àîåçðú
óåòäå äéçäå äîäáä ìáà .àáä íìåòì úçà äøéöéå ,äæä íìåòá úçà äøéöé :íãàä úà íé÷ìà 'ä øöééå
.äãùä úéç ìë äîãàä ïî íé÷ìà 'ä øöéå áéúëã ,úçà ã"åéá ,ïäá áéúë úçà äøéöé
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'à äøéôñ
úà íëàéáä íåéî úáùä úøçîî íëì íúøôñå :(æè ,åè âë àø÷éå) ÷åñôá áåúë
íéùîç åøôñú úòéáùä úáùä úøçîî ãò äðééäú úîéîú úåúáù òáù äôåðúä øîò
íéøôåñå øîåòä ïáø÷ íåéá àéä äøéôñä ìù äìçúää .'äì äùãç äçðî íúáø÷äå íåé
ïéá ùé úåëééù äîå ?øîåòä íù ìò úàø÷ð äøéôñä äîì ò"öå .äøåú ïúî íåé ãò åðîî
äøéôñäù áåúë àìù äæ ïéáäì ùé èøôáå ?äøåúä úìá÷ì àìéîîå ,äøéôñì øîåò ïáø÷
.øîòä ïáø÷á àìà ,íéøöî úàéöéá äìéçúî
äì÷ øîåòä úåöî éäú ìà íìåòì à"éø (å çë øåîà úùøô) äáø ùøãîá áåúë
êì éúúðå (æé úéùàøá) ã"ää ïòðë õøà úà ùøéì íäøáà äëæ øîåòä úåöî é"òù êéðéòá
.øîåòä úåöî äæ äæéàå øåîùú éúéøá úà äúàå î"ò êéøçà êòøæìå
äì÷ øîåòä úåöî éäú ìà íìåòì ïðçåé 'ø øîà ë"â (å ,çë äáø àø÷éå) ùøãîá
êéøçà êòøæìå êì éúúðå ã"ää ïòðë õøà ùøéì íäøáà äëæ øîåòä é"òù êéðéòá
ùéø øîåòä úåöî åäæ äæ éàå (è íù) øîùú éúéøá úà äúàå úðî ìò (ç ,æé úéùàøá)
íåìù ä"á÷ä äùò øîåòä úåöî é"òù êéðéòá äì÷ øîåòä úåöî éäú ìà íìåòì øîà ùé÷ì
éîéá íäì äãîòù àéä øîà éåì 'ø íéøåòù çî÷ úçðî úåëæá øîåà éåä åúùàì ùéà ïéá
òùø ïéàù éðà äîåã øîà åúéîäì åãâð àá ïîä úà éëãøî äàøù ïåéë éåì éáø øîàã ïîä
éúìçâá ååëú àîù åçøáå åãîò íäì øîà éî÷ ïéáúé åéãéîìú ååäå éðåâøäì àìà àá äæ
ãîòå åúéìèá óèòúð äùò äî êðé÷áùð àìå êîò ïðà ééçì ïéá ìåè÷ì ïéá äéì åøîà
åøîà ïé÷ñåò íúà äîá íäì øîà àúééøåàá ïé÷ñòå ïáúé åéãéîìúå ä"á÷ä éðôì äìéôúá
áäãã åà éåä éàîá àøîåò ïéãä äæä íåéá ùã÷îá ïéáéø÷î ìàøùé åéäù øîåò úåöîá åì
äøùòá åà ïéøèð÷ íéøùòá äéãéã äéîéè àéä äîëå ïåäì øîà ïéøåòùã åì åøîà óñëã åà
àéøèð÷ íéôìà úøùòì ïåëðî éúøùò éçöðã ïåäì øîà éäéåðî äøùòá éâñ åøîà ïéøèð÷
.101éãéã àôñëã
øáãä éë åðøàáù åîë äæå ÷åîòå âìôåî øáã àåä äæ øáã 'éôå :áô÷ ùãç øåà ’éòå
éë åâäðîë âåäð äéä íìåò àìà íìåòá úåàìôðå íéñéð åéä àìù ïîæá äéä äæä ñðäå äæä
íäì äãîò øîåòä úåöîù ë"â øîà êëéôìå íìåòá úåàìôðå íéñéð åéä ïåùàø úéá ïîæá
'ä ùéå êàìîä ìà ïåòãâ øîàù åîë íäì äùòð íéñð äéä àì ë"â åðîæá éë ïåòãâ éîéá
(âé ,å íéèôåù) 'åâå åðéúåáà åðì åøôñ øùà åéúåàìôð ìë äéàå úàæ ìë åðúàöî äîìå åðîò
øîåòä éë øîåòä úåöî íäì äãîò êëéôìå íää íéîéá íéñéð åéä àì éë äæî äàøúù
âéäðî êøáúé àåä ìáà åîöòî òáèä ïéàå òáèä âäðî àåäù ìéáùá ä"á÷ä ìà ïéàéáî
òáèä
àøèéì ç÷åì íãà íìåòáù âäåðá 'ø øîà (â á ,çë äáø àø÷éå) ùøãîá åøîà êëå
ìò íéðéùé úåéøáäå äìùáéù ãò øòöî àåä øòö äîë úåòéâé äîë ÷åùä ïî øùá ìù
÷ø åì ïéðúåð ïéàå úåøéôä úà ïùãîå íéçîö ìãâîå íéððò äìòîå áéùî ä"á÷äå íäéúåèî
 אמר להם הקדוש ברוך הוא: זה מה שכתוב בגמרא חולין )דף פט ע”א( על הפסוק הנ"ל101
 נתתי,לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני
 לדוד אמר ואנכי תולעת, למשה ואהרן אמר ונחנו מה,גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפר
 לפרעה אמר מי, אבל עובדי כוכבים אינן כן נתתי גדולה לנמרוד אמר הבה נבנה לנו עיר,ולא איש
 לחירם מלך צור, לסנחריב אמר מי בכל אלהי הארצות וגו' לנבוכדנצר אמר אעלה על במתי עב,'ה
 בזה, אלא בזה שאנחנו מעט, הכח שלנו הוא לא בריבוי. ע"כ,אמר מושב אלקים ישבתי בלב ימים
 שבכחנו לכופף כל דרך הטבע לקומץ העומר וזהו עצם ברית,שאנחנו יכולים למעט את עצמנו
. דבר שלם לא יוצא מהרבה רק ממעט.העומר שכל דרך הטבע מתכופף לקומץ העומר
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'ø øîà (é ,âë àø÷éå) ïäëä ìà íëøéö÷ úéùàø øîåò úà íúàáäå ã"ää øîåòä øëù
äáâð àìù ãò òâé úåòéâé äîë íéîùâ úåîéá åúåñë ñáëî íãà íìåòáù âäåðá ñçðô
éë äàøú äðä ,õøàä úà áâðîå çåø èòî àéöåî ä"á÷äå ïäéúåèî ìò íéðùé úåéøáäå
úàáä êëéôìå íéçîö ìãâîå çåøä áéùî òáèä âéäðî êøáúé àåäù ìéáùá øîåòä úåöî
à÷åã äæá êééù êëéôìå òåãé øùàë éøîç àåä òáèä éë à÷ååã ïéøåòùä ïî àåä øîåòä
.øçà ïéðò àìå ïéøåòù
åðàù øîåòä ïéàéáî åðàù éðôî ìåëé äéä àì ìàøùé úà øå÷òì ïîä äöø øùàëå
åðà êëéôìå ,òáèä ïåãà àåä éë éòáèä íìåòä úà âéäðî àåäù äåìàì é"ùä ïéìá÷î
éë ÷çîð åðéàù ùåã÷ íù àöîú àì úàæä äìéâîá êëéôìå 'åëå ,øîåòä úà åéìà ïéàéáî
'åëå øëæð ãáìá æîøá ÷ø íéñéð ùãçîù ìåãâä åîù úéòáèä úàæä äâäðäá äàøð àì
êéðéòá äì÷ øîåòä úåöî àäú ìà (å ,çë äáø àø÷éå) øëæðä ùøãîá ì"æ åøîà êëéôìå
éúéøá úà äúàå (è ,æé úéùàøá) øîàðù õøàä úà íäøáà ùøé øîåòä úåëæá éøäù
äìòîì åðøîàù åîë ùåøéôä ìáà õøàä úðéúð ìà äæ ïéðò éàîå ,øîåòä úéøá åäæ øåîùú
äéäù àåä íäøáàå åàøáù øãñë íìåòä âéäðî é"ùä éë éðôî é"ùä ìà ïéàéáî øîåòä éë
àì íäøáà àáù ãò (á ,æ) úåëøáã àî÷ ÷øôá àúéàãë ïåãà åúåà àø÷å åúåðãà ìá÷î
íé÷ìà éðãà (á ,åè úéùàøá) øîàðù ïåãà åàø÷å íäøáà àáù ãò ïåãà åàø÷ù íãà äéä
ìá÷î äéäù äæ ìéáùá íäøáàì õøàä ïúð êëéôìå õøàä ïåãà àåä ïåãàäå éì ïúú äî
íäù äîá åìù úåðãà ïéìá÷î ìàøùéå ïåãà íùá íìåòä úâäðä éë éðôîå êøáúé åúåðãà
.åðøîàù åîë é"ùä ìà øîåòä úà íéàéáî
øîåòä ïáø÷ àáø÷ì àã àãå÷ô (&) 'åâå øîåòä úà óéðäå :à"ò æö â"ç øäæ 'éòå
àã øîò ïéìæà àãçë àäðáå àúéðåøèî àúúå àìéò àúå÷áãá åäéà àìë àã àðáø÷
ìòéîì áéø÷úà àãå íéøåòù ïî åäéà àðáø÷ àåääå ïåäìã àúåéëãá ìàøùé ïéáø÷î
äìòáå àúúà ïéá åîéçø
åìåë àåä äæä ïáø÷ä ,øîåòä ïáø÷ áéø÷äì åæ äåöî ,'åâå øîåòä úà óéðäå :íåâøú
ìàøùé íéáéø÷î äæä øîåòä ,ãçàë íéëìåä äéðáå äëìîä ,äèîå äìòî úå÷áãá
.äìòáå äùà ïéá äáäà ñéðëäì åáéø÷ä äæå ,íéøåòùî àåä ïáø÷ä åúåàå ,íúøäèá
æà ÷ø ïëì] íéìåãâä ïéçåîä åéäù [çñô ìù] ïåùàøä íåéáå äìéìá :æ"îøá ù"ééòå
.íîöò çëá íäéðå÷éú ï÷úì ìàøùé åìéçúäå å÷ìúñð éðùä íåéá ìáà ,[íìù ììä ùé
ãéî åäåøö÷å .'åëå íéðéãäå úåøåáâä úàìòä åãåñù øîåòä úáø÷äá äéä ïå÷éúä úìéçúå
åäåðúð êë øçàå 'åëå ,çñô ìù áåè íåéã ïéçåîä ÷åìéñ úòá ïåùàøä íåé ùîù àåáá
ïë éøçàå .ìëåàä úåñéòìá òãåðë øåøéáä ì÷äì ÷ã ÷ã åúåùòì ,úåñåøâ ìù íéçéøá
òåãé íðîàå .'äì åäåìòé æàå ,'åëå íéîçø ìù úåãî â"éä çëá åúå÷ðì ,äôð â"éá åäåôðé
úòùá ïëìå ,åá æçàúäì úåðåúçúä úåøåáâä úåøøåòúî íéðéãä íéð÷úðù ïîæ ìëáù
,ìéãáîä äùåã÷ä äúåçà ìà áø÷úäì äöåø äòùø úåëìî äúéä åðøîàù øîåòä ïå÷éú
äúåàì úéîî ñøà äùòð åðîà úùåã÷ ìëäå ,ä÷ùðì äöåøå äðå÷éúá äçîù äîöò äàøîå
.íéðåðæ úùàì àúåîã àîñ ìéç úùàã å÷éãá àäã ,øîàå ìéòì ÷éñîã éàî åäæå ,úòùøîä
åãåñ øîåòä ïáø÷ øáã óåñ 'åëå óé÷î øåàá àåäù øåáéãá ïå÷éúä ìéçúî êë øçàå .'åëå
äúåéîéðô ï÷úðù òéãåäì äîöò úà äùàä ú÷éãáë àåä íâ åðééðòå ,úåéîéðôä ïå÷éúì
à÷ôðã ïåéëå .úåéîéðôä äéîã å÷ñôù åðééäã ,åáàñîî à÷ôðã àúúàë åðééäå ,äéîã åðééäã
.óé÷îä øåà ïå÷éúì ,äì äøôñå äàìäìå ïîúî
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äìéìá íéøåòùä úçðî ïáø÷ éãé ìò íéé÷ ÷"îäáù ïîæá éë òã :â"ò äô ë"äòù 'éò
ïéà äúò ìáà .ïåøâä ãò åèùôúð íùîå ,úòãä ìà úåøåáâäå íéãñçä 'éçá ïéãøåé åéä äæä
íéøåòùä ïáø÷ éãé ìò àìà êùîð äéä àì éîéðôä øåà éë ,éîéðôä øåà êéùîäì çë åðá
ìëáå ,à"æã àôåâá úåøåáâäå íéãñçä åìà åèùôúéù íéëéøö åðçðà äúò íðîàå .'æðë
ìë ,äèîì úåøåáâäå íéãñçä úðéçá íéãéøåî åðçðà øîåòä úøéôñ éîé è"îî äìéì
øåà 'éçáá àìà åðéà äúò åðúðåë ìë äðäå .øîåòä éîé úàìî ãò ,åîåéá äðéçáå äâéøãî
àéä åæå ,ì"ðë óé÷î øåà äùòð åúàö øçàå ,äôä úåàöåî êøã åàéöåäìå åëéùîäì óé÷îä
øåà 'éçá àåäå ,äôä êøã àöåéä ìáäå øåáéã 'éçáá éë ,øîåòä úøéôñ ìò ìù äëøáä ãåñ
áøçðù äúò äðäå ,øîåòä ïáø÷ é"ò íéé÷ ÷"îäáù ïîæá êùîð äéä éîéðôä øåà éë ,óé÷îä
øåà 'éçá àåäù øîåòä úëøá øçà íéøîåà åðà ïëì ,åëéùîäì çë åðá ïéàå ø"äåòá
ïå÷éú äæéà ï÷úð êë é"òå ,á"á äîå÷îì ùã÷îä úéá úãåáò åðì øéæçé àåä ïîçøä ,óé÷îä
,ììë àöé àì ïééãò éë ,óé÷îä øåàá àéä äðåëä ìë ø÷éò àöîðå .éîéðôä øåà úðéçáá
ïéåëú øùàë ïëìå ,ãáìá äèîì úåèùôúä ÷ø êéøö åðéàå ñðëð øáë éîéðôä øåàä ìáà
óé÷îä øåàá äéäú äðåëä ø÷éò ìáà .éîéðôä øåà êéùîäì ë"â ïéåëú óé÷îä øåà 'éçáá
éôì àåä íòèäå ,íéùðá àìå íéùðàá äéåìú øîåòä 'éôñ úåöî äîì íòè ïéáú äæáå ,'æðë
,çñô '÷ð úåöîä âç äîì ïéáú äæá íâ .òãåðë à"æ øëæä éôá àìà 102úéùòð åæ 'éçá ïéàù
é"ò õåçìå äôä ïî äçéùå øåáéã ãåñá óé÷îä øåà àöåé äæä âçá éë ,ç"ñ ä"ô àåä ïéðòäå
.äôä àöåîá øôñðä øîåòä 'éôñ

'ספירה ב
åîâô åá éë ,à"æã úòãä úáéñì äéä íéøöî úåìâä ø÷éò :è çñô ë"äòù 'éò
úåðù øôñî úåéä úáéñ äúéä åæ éë ,ì"ðë åìù íéùåáìá íéðåöéçä å"ç åæçàð íùå ìàøùé
íäù ,íéùåáìä äøùò ÷ø à"æã úòãá íéøéàî åéä àì æà - ã"ò èò) äðù å"ãø úåìâä
øàåáî øúåé ïéðòäå .(å"ãø ïéðîë ’îéâá íäù ,íã íéîòô 'é íäù ,òåáéøá ä"éäà äøùò
çåî '÷ðä ùàøá åîå÷îá äìòîì åúðéçá àåä ,'àä :'éçá 'á åì ùé úòãä äðä éë ,àåä
.ãåää ãò ãñçä ïî èùôúî àåä éë òãåðë ,äèîì åúåèùôúä 'éçáá àéä ,'áäå .úòãä
æ"ëå .úåëìîá ñðëð íúåììë ë"çàå ,åæ äáéñì ìë àø÷ðä ãåñéá ñðëð íìåë úåììë ë"çàå
.à"æã '÷åðã àôåâá úòãä ìù úåøåáâä úåèùôúä àåä æ"ãòå ,à"æã àôåâá
'éçá ïëì ,'æðä úòãä 'éçáá òâåð íâôä äéä æà éë úåéäì ,íéøöî úåìâá äðäå
äùøåùá úåìòúäìå ÷ìúñäì äøæç ,úåøåáâäå íéãñçä 'éçáá àôåâá äèîì úåèùôúä
øáë éë .íéøöî úåìâ êùîð äæîå ,à"æã àùéøá ãîåòä úòãä ìù äðåéìòä äðéçáä àåäù
,åôåâ øàù ìëî øúåé øö íå÷î àåäù à"æã ïåøâá úåæçàðä úåôéì÷ä éë (á"ò èò) êéúòãåä
àåä íù úòãäå ,à"æã ïåøâá íù àåä àîéàã ãåñé íå÷î éë òãåðå .íéøöî àø÷ð àéä äðä
ïéæçàð íëìî äòøôå íééøöîä åéä íù íéîìòúî íúåéäáå .àîéàã ãåñéä êåú ùáìúî
åéä àì éë ,úåìâá ìàøùé éðáì íéãáòùî åéä ïëìå ,ïåøâä éøåçàá øùà óøåòä íå÷îá
åìà úåéäáå .íäì íéøéàî åéä àìå ,ìàøùé àø÷ðä à"æã àôåâá íéèùôúî íéãñçä
íúåà éúìåæ äèîì íéøéàî åéä àì ,íùøùá äìòîì íéîìòð úåèùôúä 'éçáã íéãñçä
äøùò íäù ,äìù ãåñéã àîéàã íééøåçà øùò íäù ,úåøåáâäå íéãñçä ìù íéùåáìä
.'àä ùåøãá ì"ðë íéîã äøùò ãåñ íäù ,íòåáéøá äéäà úåîù
. אור מקיף שיוצא מפי ז"א102
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à úåîù) áåúëä øîàù åîë ìàøùé éðá ìù íéîã íéëôåù íééøöîä åéä åæ äáéñìå
,ïéôìà éåìéîã äéåä àåä à"æ éë òãåð äðä éë ,àåä ïéðòäå .åúåà ïúéîäå àåä ïá íà (æè
ù"ò äøåî 'à úåàã '÷éúá 'æðë äàìéò àîéà 'éçá àéä å"àå úåà éåìéîáù óìà úåà 'éçáå
êåú úèùôúîä äàìéò àîéà àéä äéäà íù àåä åæ 'à éë àöîðå .103äðéáá àåäù äéäà
äðåúçú 'éçá êåú ùáìúäì äèîì äúãøá äðåéìò 'éçá ìë éë òãåðå .åúåéçäì à"æ
àöîðå .äèîì ùáìúîå ãøåé äìù íééøåçàä àéäù äúåéðåöéçå äìòîì øàùð äúåéîéðô
[ä"éäà ,é"äà ,ä"à ,'à] åòåáéø àåä äðä ,åúåéçäì à"æ êåú èùôúîå ãøåéä äæä ä"éäà íù
,à"æ àåäù ,íãàä í"ã 'éçá åðîî äùòð åëåúá åúåèùôúäáå .í"ã ïéðîë ã"î 'îéâá äìåòä
äéä àìù éôì äæä íãä íéç÷åìå íéáàåù íééøöîä åéä äìéçúáå .í"ãà ïéðîë ä"îã äéåä
íééøöîä åéä ïëìå ,íã éúìá íãà àø÷ðä à"æ øàùðå ,à"æ éøáéà êåú òìáðå ãøåéå èùôúî
.ìàøùé ìù íã ïéëôåù
÷"åá åèùôúðå à"æã úòãáù íéãñçä åìà åãøé íéøöîî ìàøùé åìàâðùë äðäå
.àåää íãá æçàúäì íéðåöéçä ìà íå÷î ïéà äæáå ,åìù ïéãéøåä êåúá åîã òìáðå ,òãåðë
äøùò äðä éë àåäå ,øîåòä úøéôñã íéîé è"î êùîäá àåä úåèùôúä äðäå
ùé íéèåùô íúåéäá äðäå .äæì íã÷ù ùåøãá ì"ðë íã ãåñá íìåëå ,äéäà ìù íä úåîù
.íåé 'ï íä ïîöò úåîù äøùòäå ,úåéúåà 'î íäá
úçú ãåáòùäù ììâá ìáà ,íãàä ìù ó"ìàä ìù äãéìä äéä íéøöî úàéöé ìéì
íéëéøö åðçðà àìà äæá éã àì ïëì ,íéîë åðîã êåôùì ìåëé äéä àåäù äøåöá äéä ,äòøô
ìëá äìâúú ó"ìàäù íéëéøö ,äúìâúð ó"ìàä ïåùàøä íåéáù éøçàù àåäå ,ïå÷éú ãåò
íéëéøö äãéìä éøçà .íãä éãé ìò äùòð äæå ,äøéôñä äàá äæ êøåöìå ,äìåë äîå÷ä
êéùîäì

'ספירה ג
 נ"ז-  י"ז לעומר- פרשת קדשים
וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת
תהיינה עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה' )ויקרא כג טו
. ימי הספירה תחילתם ביום הקרבת מנחת העומר וסיומם בעת הקרבת שתי הלחם, טז( כלומרכתוב במשנה בסוטה )דף יד ע”א( כל המנחות באות מן החטין וזו )מנחת סוטה( באה מן
 מנחת העומר אף על פי שבאה מן השעורין היא היתה באה גרש וזו באה קמח ר"ג,השעורין
 למדים אנו מדברי ר"ג שמנחה.אומר כשם שמעשיה מעשה בהמה כך קרבנה מאכל בהמה
 ומכיון שמנחת העומר באה מן. היא מתקשרת למעשה בהמה,שדינה לבא ממאכל בהמה
 עד,השעורין מוכח שהספירה מתחילה ממצב שבו עלינו להביא קרבנות שהם מאכל בהמה
.שבסיומה אנחנו מביאים קרבנות של מאכל אדם
 וכשיצאנו ממצרים נצטוינו לספור חמישים,כתוב באר"י שמצרים היא בגמטריא מספר
, שכדי לזכות לנפש, זאת אומרת. משום שהגמטריא של מצרים ועוד חמישים הוא נפש,יום
, נפש היא הבסיס לכל המערכת הרוחנית של האדם.צריכים להוסיף נ' יום אחרי יציאת מצרים
 בהכנס אותה א' לתוכו שהוא אחוריים דאהיה:( עי' מבוא שערים )שער ה חלק ב פרק ה103
שהוא בגי' דם ג"כ אז נשלם שם מ"ה והוא בגי' אדם ר"ל א' ד"ם כנודע כי ז"א נק' אדם וזו הא' היא סוד
הדם שבזה האדם כי ע"י דם זו נעשה אדם כנז' ובהסתלקה משם ישאר דם ונאמר בו שופך דם האדם והבן
עתה ענין שפיכות דמים מה עניינו שהוא הסתלקות הדם הזה מן האדם שהוא ז"א ואז מת האדם כי הדם
.הוא חיותו
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והיא נקראת שותף של הגוף ,ולכן רוב חטאים נמצאים בנפש ,כמש"כ )ויקרא ד ב( נפש כי
תחטא ,כי שם המקור לכל הרצונות הרעים .וכן כתוב )בבא בתרא דף נח ע”ב( בראש כל מרעין
אנא דם  -היינו הדם הוא השורש לכל המחלות הפיזיות והרוחניות ,ומהו הדם? הרי כתוב
)דברים יב כג( :כי הדם הוא הנפש .הרמב"ם כותב בריש שמונה פרקים שהנפש מאחדת את כל
הכחות של הגוף ,שאם היו נותנים את הגוף להיות לבד ,כל כח היה פועל לבד בלי לחשוב על
הכחות האחרים שבגוף .הנפש שהיא השותף של הגוף היא המחיה את היד והרגל וכל האברים
על ידי הדם.
בספרי מוסר מבואר ,שאין חילוק בין חלק הנפש שמחיה את האדם ,לנפש שמחיה את
הבהמה .אמנם לא אצל כולם הוא כך .משה היה בהר ארבעים יום וארבעים לילה בלי לאכול
ובלי לשתות .זה לא יתכן מבחינה גופנית .אלא שמשה זכה לנפש האדם ,ששונה מנפש הבהמה,
נפש גבוהה שמתקיימת וניזונית מדברים אחרים .ובאמת האדם נברא למטרה זו שיגיע לדרגה
שעצם חיותו תהיה נפש אדם ולא נפש בהמה .בני ישראל אכלו מן ארבעים שנה עד באם אל
ארץ נושבת ,והגמרא )יומא דף עה ע”ב( קוראת למן לחם אבירים  -לחם שמלאכי השרת אוכלין
אותו כך לפי רבי עקיבא ,ולפי ר' ישמעאל  -לחם שנבלע במאתים וארבעים ושמונה אברים -
המן היה מאכל מסוג שונה ואכילתו היתה בצורה אחרת ,ובהמות לא היו יכולים ליזון ממנו,
שהוא שייך רק לישראל .רק בגלל שבני ישראל נתעלו לדרגה שיכלו לאכול המן קבלנו תורה,
כמש"כ )מכילתא פרשת ויסע פרשה ב( לא נתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן .הנפש אשר
עליה נאמר )קהלת ג יט( :ומותר האדם מן הבהמה אין  -לא מסוגלת לאכול מן ,וכמו שבאמת
אמרו בני ישראל לאחר מכן כשירדו מדרגתם בהתלוננות )במדבר כא ה( ונפשנו קצה בלחם
הקלקל .האפשרות לזון מהמן מותנית בכך שהאדם יחיה במערכת חיים אחרת ,מערכת של נפש
האדם לבד ,שלא שייכת כלל לבהמה.
נמצינו למדים שישנה נפש בהמית ויש נפשו של אדם ,שהם שני דברים נפרדים זה מזה.
הנו"ן יש לו שני קצוות  -אחד הוא בשפת של שער הנו"ן שהוא הגבול הגבוה ביותר שאליו יכול
אדם להגיע ,ולעומת קצה זה יש תהום של טומאה ,שמשם אי אפשר לחלץ ,שהוא נו"ן שערי
טומאה .אפשר להגיע עד מעמד הר סיני ,ואפשר לרדת עד מקום שממנו אי אפשר לצאת.
למושג מספר יש כמה מובנים .אחד מהם הוא ,סדר של דברים שמצטרפים לסדר
ומערכת אחת ,במקום להיות דברים בודדים .הפירוש של השורש ס'פ'ר' שהיא שורש המילים
מספר וסיפור ,הוא ,יצירת מערכת שלימה של דברים שמכוונים לדבר אחד .השורש של המלה
נפש הוא פש ,לשון של ריבוי ,כמש"כ בתרגום אונקלוס על הפסוק )בראשית א כב( פרו ורבו -
פושו וסגו .פש הוא בגימטריא מספר ,ומספר מורה על ריבוי ,וכאן בנפש הפש לא נמצא בריבוי,
אלא הוא ריבוי שמצטרף למה שהיה קודם והוא ממשיך הלאה.
על פי מה שהסברנו ,שייך שהנו"ן של הנפש יהיה נו"ן של נפש בהמית ,או של נפש
אדם .הנפש היא ענין של ריבוי ,ותפקידה ומטרתה לצרף את כל חלקי הגוף לתהליך אחד .אך יש
לה שתי אפשרויות ,או לצרף הכל לנו"ן שאין למעלה ממנו ,וזאת על ידי נפש האדם ,או לצרף
לבחינת אותו נו"ן שאין למטה ממנו .או מספר של מצרים שכתוב עליהם )יחזקאל כג כ( אשר
בשר חמורים בשרם ,או המספר של נפשו של אדם שאליו צריכים להגיע.
התורה צוותה אותנו לספור מיום הביאכם את עמר התנופה ,שאז עשינו מעשה בהמה,
כמש"כ )מכילתא פרשת בשלח פרשה ו( אין תלמוד לומר גוי מקרב גוי אלא כאדם שהוא שומט
את העובר ממעי הפרה  -נולדנו במצרים .הלידה מחדש היתה אחר כך ,אך עד אז לא היינו
במדריגה של נפשו של אדם ,שהוא מספר ועוד נו"ן .רק אחרי שספרנו חמישים על המספר של
מצרים ,אז הקרבנו מנחה חדשה לה' ממאכל של אדם ולא של בהמה.
שורש החסרון של הדור שלנו הוא  -איזה מספר אנחנו סופרים .אם אנחנו סופרים
במספר של מצרים ,אז עדיין לא יצאנו משם ,ועל זה נצטוינו לספור העומר  -מאותו זמן
שמעשינו היו מעשה בהמה ,ולכן קרבן היום הוא ממאכל בהמה ,שאז היתה לנו נפש אחרת.
לצאת ממצרים זה לצאת מאותה נפש ,ולצאת ממאכל בהמה ,ומי שאוכל אותו לא מסוגל לאכול
מן .תוכן הספירה היא לצאת מהמערכת שלנו לקראת מערכת אחרת .המהר"ל )נתיב התורה פרק
י"ב( מבאר מדוע מתו תלמידי ר"ע בימי הספירה דוקא ,הלא חטאם היה שלא נהגו כבוד זה בזה,
ובמה זה מתקשר לימי הספירה? אמנם  -אומר המהר"ל  -ענינם של ימי הספירה הוא כבוד ,לכן
כשלא נוהגים בזמן כזה כבוד זה בזה הדבר מחייב ,משום שהימים האלה הופכים להיות
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מסוכנים למי שמעמיד את עצמו נגדם .ועדיין נותר לנו להבין מה ענין ימי הספירה לכבוד .ר'
זרחיה הלוי כותב בהקדמתו לספר המאור  -שבמקומות רבים בכתוב הנפש חיה נקראת כבוד
כמש"כ )תהילים טז ט( ויגל כבודי וכו' ,כי הבורא האציל אותה על האדם מכסא כבודו ובה נתן
עליו מהודו ,והוא העצם הנכסף אל יסודו כמו חושק אשר נכסף לדודו אז יגלה אליו סודו.
נבאר מעט הדברים .כתוב )אבות ו יא( כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו
אלא לכבודו ,שנאמר )ישעיה מג( ,כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו ,יצרתיו אף עשיתיו .היצור
היחיד שממנו יכול לעלות כבוד להקב"ה ,הוא האדם ,וכל הדברים האחרים שבבריאה ,מטרתם
לסייע לאדם לכבד את ה' .בגלל זה הנפש נקראת כבוד .הנפש מעצם טבעה רוצה לחזור
למקורה ,אבל היא ניתנה במקום שאפשר לעשות גם ההיפך מכבוד ,לבזות ,שאחרת אין
אפשרות לקבל מהאדם כבוד ,שכן כבוד נחשב לכבוד רק כאשר הוא ניתן ממי שיכול גם לבזות.
האפשרות לקחת את הנפש ולהפוך אותה לאי כבוד גמור ,זה דבר המחויב מעצם ענינו של
הכבוד .או שהנפש חוזרת לכבודה האמיתי ,או שהיא הופכת את הקערה על פיה ,וגורמת אי
כבוד ,כמש"כ )ישעיה ג ה( ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד ,וכתוב בחז"ל שהפסוק הזה מדבר
על הדור שלנו ,שבו הכבוד האמיתי הפך להיות בזיון ,ודבר בזוי באמת הפך להיות כבוד .כך
התהפכה הנפש ,ומנפש שהיתה צריכה להיות נפש אדם הפכה לנפש בהמה ששואפת לנו"ן
שערי טומאה .עומק דברי המהר"ל למה מתו תלמידי ר"ע בימי הספירה הוא שמטרת הספירה
היא לצאת מנפש בהמה לנפש אדם ,ופעולת נפש אדם היא לגרום כבוד .משה רבינו לא אכל
ארבעים יום בגלל כבוד  -דרך ארץ ,כמש"כ )שמות רבה מז ה( אזלת לקרתא הלך בנימוסיה.
נפש של כבוד מחיה את הגוף על ידי דברים אחרים  -היא נפש שכולה כבוד .ימי הספירה הם
יציאה מאותה נפש בהמית ,ושאיפה להגיע לנפש האדם ,שהיא הכבוד האמיתי .תלמידי ר"ע
מתו על חוסר כבוד דוקא בימים אלו שעובדים על הכבוד ,ולכן בל"ג פסקו מלמות ,שכבוד
בגימטריא ל"ב וכל משך זמן זה שלא נהגו כבוד זה בזה ,מתו.
הגר"א כותב על הפסוק )משלי יט( גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ברגלים חוטא -
שנפש בא"ת ב"ש הוא טוב .וביאורו של מקרא הוא ,כשיש דעת ,הנפש היא טוב ,אבל כשאין
דעת ,הנפש לא טוב .הפירוש של א"ת ב"ש הוא שיש שתי מערכות של אותיות ,מערכת אחת
היא אותיות הבאות כסדרן ,וזה מקביל להשפעה שמקבלים מלמעלה ,וכשהאותיות באות הפך
סדרם ,זה מקביל לתחתון ביותר  -הכלי שמתכוין לעלות בחזרה כנגד אותה השפעה .הפנייה
הזאת לכוון מעלה היא סוד הספירה .נפש שיש לה כבוד פונה אל הטוב .המילים כבוד וטוב
ביחד בגימטריא מ"ט .ש"פ שמגיע לנו"ן הנכון ,אזי מתקבל נפש אדם שהיא כבוד ,ואז היא
בבחינת טוב .צריכים לתקן את הכבוד והטוב ,ואז מגיעים לאותה נו"ן של הנפש.
ספרי טעמי המצות כותבים שענין מצות ספירת העומר היא להביע השתוקקות להגיע
אל הסוף ,אל יום מתן תורה ,לכן סופרים הימים .הארבעים ותשע יום הם ביטוי לשאיפה של
הנפש להגיע אל הכבוד ואל הטוב .אי אפשר לחיות בלי ספירה .אנחנו נמצאים באיזה שהיא
מערכת ,עלינו רק לדעת באיזו מערכת אנחנו נמצאים .אחרי ליל הסדר ,נוהגים בני אשכנז לשיר
אחד מי יודע ,שנים מי יודע ,וכו' .מה זה? למה גומרים את הסדר כך? הענין מבואר על פי
האמור ,שעל ידי יציאת מצרים אנחנו צריכים להיכנס למספר חדש ,ממחרת השבת מיום
הביאכם את עמר התנופה סופרים שבע שבתות תמימת תהיינה עד ממחרת השבת השביעת
תספרו חמשים יום ואז הקרבתם מנחה חדשה לה' .באר"י כתוב שלבזבז ימי הספירה ,זהו הרבה
יותר גרוע ממי שמפסיד את הימים הנוראים .כל מה שאדם יכול לזכות אליו הוא נקבע בימים
אלו .עכשיו הוא זמן קנין נפש אדם ,ואם לא נקנה עכשיו ,אי אפשר לקנות בכלל .כדי להפסיד
הימים האלה צריך להיות בבחינת בהמה .ימי הספירה הם ימי עליה מבהמה לאדם ,ואופן העליה
שהתורה נתנה לנו הוא ,לספור נכון עד היום החמישים האמיתי .ורק מי ששואף לשם יזכה לנפש
אדם ,ואז יהיה שותף ל'והקרבתם מנחה חדשה לה''.

ספירה ד' פרשת אחרי מות קדושים  -י"ט בעומר  -נ"ח
איתא בגמרא )ברכות דף לג ע”א( אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות
ותפלות קדושות והבדלות .והנה הנוסח שאנחנו מברכים אשר קדשנו במצותיו וציונו על ספירת
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העמר ,תמוה מאד ,שהרי אנחנו לא סופרים את העמר ,אלא סופרים את הימים שעברו מאז
הקרבת קרבן עמר .ננסה להבין מה זה עמר ,ומה זה ספירת העמר .וגם יש לתמוה על עיקר השם
קרבן העמר ,שהלא עיקר הקרבן איננו העמר ,שזה רק השיעור של השעורים שמקריבים.
כתוב בשם האר"י שעמר הוא בגימטריא ש"י .כתוב באיוב )כח יב( והחכמה מאין
תמצא ,היינו שתחילת המציאות של הבריאה ,תחילת היציאה לגילוי היא מחכמה ,ומעל זה הכל
בגדר אין .נמצאנו למדים אם כן שההשגה שלנו מתחילה מחכמה ,ולכן כתוב בתרגום ירושלמי
על הפסוק בראשית ברא אלקים ,בראשית בחוכמא ברא י"י ,שהחכמה היא הראשית של
הבריאה ,ובגלל שהחכמה יוצאת מאין ,לכן תחילת המציאות היא מחכמה ,וכאן נמצא הנקודה
של ראשית ,וזהו ראשית ההשגה ,והמציאות עצמה.
ההבדל בין חכמה לבינה הוא שחכמה היא תפיסה כללית ,והיא רק תפיסת המציאות,
וכמו שכתוב בגר"א שחכמה היא תפיסת מציאות בלי תפיסת מהות ,והמהות נשארת בשאלת
מה ,ולכן מבואר שחכמה היא אותיות כח מה ,שאין כאן תשובה לשאלת מה .אמנם בינה היא
תפיסת מהות ,והיא תשובה לשאילת מה ,ורק עם הבינה אפשר לתרגם את הדברים למעשה.
כתוב )שמות לא ג( ואמלא אתו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה ,וכתוב על זה
ברש"י ,בחכמה  -מה שאדם שומע דברים מאחרים ולמד ,ובתבונה  -מבין דבר מלבו מתוך
דברים שלמד ,ובדעת  -רוח הקדש .חכמה זהו מה שמקבלים מבלי לטרוח על כך ,ובינה לוקחת
את החכמה ופורטת אותה לפרטים .חכם הוא מי שתפיסת המציאות שלו גבוהה יותר ,אבל נבון
הוא זה שמצרף את המציאות הגבוהה למציאותו.
איתא במדרש )ויקרא רבה כח א( א"ר ינאי בנוהג שבעולם אדם לוקח ליטרא אחת של
בשר מן השוק כמה יגיעות הוא יגע כמה צער הוא מצטער עד שבישלה והבריות ישנין על
מטותיהן והקב"ה משיב רוחות ומעלה עננים ומגדל צמחים ומדשן את הפירות ואין נותנים לו
אלא שכר העומר הה"ד והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן ע"כ .ועוד איתא במדרש
)כח ג( :אמר רבי ברכיה אמר הקב"ה למשה לך אמור להם לישראל כשהייתי נותן לכם את המן
הייתי נותן עומר לכל אחד ואחד מכם הה"ד )שמות טו( עומר לגלגולת ועכשיו שאתם נותנים לי
את העומר אין לי אלא עומר אחד מכלכם ולא עוד אלא שאינו של חטים אלא של שעורים לפיכך
משה מזהיר את ישראל ואומר להם והבאתם את עומר .ועוד איתא במדרש )כח ו( :א"ר אבון ור'
נחמיה ור' יעקב בר אבא בשם ר' יהודה ברבי סימון ר' יוחנן ורשב"ל היא רי"א לעולם אל תהי
מצות העומר קלה בעיניך שע"י מצות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען ,וכתוב במדרש
עוד כמה דברים שזוכים אליהם בזכות העמר ,ואיתא שאפילו המן הודה על כך בפיו )מגילה דף
טז ע”א( :אמר להו אתא מלי קומצי קמחא דידכו ודחי עשרה אלפי ככרי כספא דידי .מתבאר
מדברי המהר"ל שבראשית הקציר נמצא ראשית כח הקיום של בני אדם בעולם .נקודת הראשית
של כל דבר ודבר מחוברת תמיד לה' ית' ,שראשיתה היא יציאתה מהעלם לגילוי .מנקודת
הראשית והילך הולך המקור ונשכח ,והוא נתפס כדבר קיים לבדו ,ונקודת היציאה מהעלם
לגילוי נעלמת והולכת .העומר הוא הקרבן שבו מקריבים ומחזירים לה' את נקודת הראשית של
הבריאה ,להראות שיש לנו מציאות רק מכח שה' משפיע עלינו מזון.
כתוב בגמרא )ראש השנה דף לב ע”א( עשרה מאמרות שבהן נברא העולם הי נינהו
ויאמר דבראשית תשעה הוו בראשית נמי מאמר הוא דכתיב בדבר ה' שמים נעשו ע"כ .מאמר
בראשית אינו מאמר פרטי ,אלא מאמר כללי שכולל בו את כל התולדות שיבואו אחר כך ,ולכן
כתוב 'את השמים' לרבות תולדותיהם' ,ואת הארץ' לרבות תולדותיה ,במאמר זה נברא הכל,
אבל היה בזה בחינת תפיסת מציאות בלי תפיסת מהות ,ועל ידי שאר המאמרות הפכו למציאויות
מסוימות.
והנה כבר הבאנו לעיל שעמר הוא בגימטריא י"ש ,ופירוש הדבר ש'יש' הוא הצד שכנגד
לאין ,היינו שהיש היא נקודת תחילת ההמצאות של כל המציאות כולה ,אבל אין בו מהות .איתא
בגמרא )סוטה דף יד ע”א( :כל המנחות באות מן החטין וזו באה מן השעורין מנחת העומר וכו'
ר"ג אומר כשם שמעשיה מעשה בהמה כך קרבנה מאכל בהמה .כלומר ,הקרבת קרבן של מאכל
בהמה ,מראה את דרגת המקריב ,ועל כן העומר מעיד על דרגת בני ישראל אז .אם אנחנו
מקריבים קרבן בהמה בקרבן עמר ,היינו שזו היתה דרגתנו ,ובסוף חמישים יום הגענו לדרגת
אדם ,והקרבנו חיטים .על פי מה שנתבאר עד כה נמצא שבעמר יש רק תפיסת מציאות בלי
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תפיסת מהות ,וזה איננו תפיסת אדם .החכמה נמצא בכח והיא יוצאת לפועל בבינה בחמישים
שערים שלה ,אם כן ספירת העמר היא בינת היש ,דהיינו לשים כל דבר ודבר במקומו ,ולפרט
הכלל .ביציאת מצרים נתפס רק מציאות בלי שום מהות ,והמהות נתגלתה בשלמות בקבלת
התורה באנכי ה' אלקיך והגילוי הוא שאני הוא זה שנגלה ביציאת מצרים ,כאן נתברר אותו גילוי
שהתחיל ביציאת מצרים.
ה' ברא העולם במאמרות שמורכבים ממילים שמורכבות מאותיות ,ותחילת הצירופים
הוא חיבור בין שתי אותיות אחת לשניה .אם מעמידים את הא"ב בזוגות ,הדרך היסודי שמצאנו
בחז"ל לחלקם היא לקחת הא"ב ולחלק אותם לשנים ולשים האותיות אחת על יד השניה ,שיהיה
א"ל ,ב"מ ,ג"נ וכו' עד י"ש ,כ"ת .הצירוף בסגנון זה כתוב בחז"ל הרבה ,והוא שורש לכל מאמר.
כתוב ברמ"ע מפאנו שהיסוד של העשרה מאמרות הוא העשרה צירופים של א"ל עד י"ש,
והצירוף של כ"ת הוא מעל המערכת ,והוא שייך לכתר .מכיון שהעולם נברא בעשרה מאמרות,
בהכרח צריך להיות שיהיו עשרה צירופים שהם השורש לכל הצירופים .הצירוף י"ש מקביל
למאמר בראשית ,שבראשית הוציא את העולם לפועל.
כתוב במשנה )עקצים ג יב( אמר רבי יהושע בן לוי ,עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל
צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות ,שנאמר )משלי ח( ,להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא,
וכתוב על זה ברע"ב ,כלומר ,שההנאה וקורת הרוח שיש לכל צדיק וצדיק בעולם הבא הוא שלש
מאות ועשר פעמים כנגד כל העולם הזה ,שאין העולם הזה כולו אלא חלק משלש מאות ועשר
ממה שיש לכל צדיק וצדיק נחלה לעולם הבא .וכתוב ברמב"ם אמנם התעדן הזמן הזה אינו
נחקר אבל כל נפש תזכה לחיי העולם הבא ולא תאבד לעולם .והוא ענין יש ר"ל המציאות
התמידי אשר לא יחקר לפי שיש הוא המציאות ואין הוא האפיסה וכאילו אומר כי אוהבי הנחיל
את המציאות בפשיטות ואין שם מציאות אמיתי .מציאות אמיתית היא רק מציאות שקיימת לעד,
אבל מציאות שנפסדת איננה מציאות אמת .הדבר מובן מאליו שהאפשרות ליפול מחוץ
למציאות נמצאת בצירוף התחתון ביותר ,לכן הוא צירוף של לא  -א"ל ,שפירושו שלילה.
המציאות נבנית כך שהיא עולה מה'אל' אל ה'יש' .כשאנחנו נמצאים בתחום התחתון ,זה
הצירוף שמשם אפשר ליפול ,ומשם צריכים לצאת ולהגיע ליש .כתוב ברמ"ע בכמה אופנים
שזהו פשר שם ישראל ,שיש 'יש' מימין ,ו'אל' משמאל ,ובאמצע ר' .כתוב בפסוק )משלי ל ח(
ראש ועשר אל תתן לי הטריפני לחם חקי ,היינו שר' יש לו מובן גם להיות בראש וגם להיות רש,
שאין לו כלום .הרי"ש שבאמצע יכולה לנטות גם ליש וגם לאל.
כתוב בתוי"ט על המשנה הנ"ל ,ויש לי לומר טעם למספר הזה .ע"ד מדרשם ז"ל בנקבה
תסובב גבר ,שישראל בזמן הזה כנקבה היורשת עישור נכסים בלבד .שהאומות ע' הם ,וירשו רק
ז' ,אבל לעתיד ירשו כולם .ולעומת זה יאמר בכאן ג"כ מספר יש ,שהרי כשנחלו הארץ כבשו
ל"א מלכים ,ואם לעתיד יכבשו במספר י' פעמים ל"א ,יהיו במספר יש .ועתה מדוקדק אומרו
להנחיל ,דהא קשיא נחלה מאי עבידתה ,דבשכר מיירי ,וזו אינה נחלה ,אבל אי מיירי בכבוש
ארצות .הוי נחלה ,שכן היא ירושה מאבותינו ועל זו נאמר נחלה בלי מצרים) ,שבת קיח( על שם
ופרצת ימה וקדמה וגו'.
הזכרנו המדרש שבזכות העמר זכינו לארץ ישראל ,וצריך עיון מה הקשר בין
שניהם? ידוע שהמצוה הראשונה שעשו ישראל בפעם הראשונה בכניסתם לארץ היתה
הקרבת העמר .והנה יודעים דברי רש"י אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה
אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל ,ומה טעם פתח בבראשית
משום )תהלים קי"א( כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים ,שאם יאמרו אומות העולם
לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים ,הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה
היא הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו.
איך אנחנו משייכים את עצמנו לראשית שהיא כולה שלו ית' ,ולולא זה אנחנו ליסטים?
המעשה מצוה של בראשית היא הקרבן ראשית  -קרבן העומר .הארץ היא שלנו רק עד כמה
שיש לנו שייכות ל'יש' ,והאחיזה שלנו היא רק בעשירית של היש ,אבל היא הולכת לקראת
היש האמיתי .אין לנו שום אחיזה בארץ אלא על ידי כך שאנחנו מקיימים העמר ומשייכים
את עצמנו לבראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ .ארץ ישראל נקראת ארץ החיים,
וזהו גם השם של עולם הבא ,היינו שארץ ישראל היא מעין עולם הבא .ומי שנמצא בארץ
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ישראל באמת נמצא בעמר ,ובבראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ .ולכן היו צריכים
להקריב את העמר מיד כשנכנסו לארץ.
כפי שנתבאר בדברינו ,יש משהו בעמר שמקיים את כל היש כולו ,וכל מי שמחזיק
במצות העמר ,אוחז ביש .וכל מי שמצות העמר קלה בעיניו ,הוא מעביר את הכובד מי"ש
לא"ל .וכשכלל ישראל יורדים ,הם יורדים עד העפר ,והירידה הזאת עצמה מחייבת שתקום
עד העליונים ,לכן כתוב )כתובות דף סו ע”ב( אשריכם ישראל בזמן שעושין רצונו של מקום
אין כל אומה ולשון שולטת בהם ובזמן שאין עושין רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפלה
ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן של אומה שפלה ,היינו שנכון לומר אשריכם גם על
הנפילה ,משום שהיא מחייבת קימה.

ספירה ה' פרשת בהר  -כ"ו בעומר  -נ"ה
כל מקום בתורה שיש מטרה שמספרה חמישים ,יש חיוב לספור מאחד עד חמישים ,ולא
עד בכלל שלא סופרים המספר חמישים עצמו ,כמו בספירת העומר וספירת היובל .רואים מכאן
שאפשר להגיע עד החמישים רק על ידי הספירה ,אבל החמישים עצמו הוא מחוץ לספירה.104
יום מתן תורה נקרא יום החמישים ,ויובל נקרא שנת החמישים .רש"י כותב על הפסוק )ויקרא
כה א( וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר ,מה ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצות נאמרו
מסיני אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהן
ודקדוקיהן מסיני כך ,ע"כ לשון רש"י .ועדיין לא נתיישב בזה ,למה דווקא שמיטה ויובל נאמרו
בהר סיני?
המילה מספר כולל שני פירושים שהם בעצם הפכיים ,אחד הוא מלשון הגבלה ,שלתת
לדבר מספר הוא לשים אותו בגבולות מסוימות ,שהוא מגיע רק לכאן ולא יותר ,מצרים
בגמטריא מספר ,והענין של מצרים באמת הוא לשים בתוך מֵ יצַ ִרים .אבל עוד כלול במלה מספר,
לשון ספיר )מלשון לבנת הספיר שמות כד י( והוא בעצם לא מגביל אלא הפוך ,הוא מסייע
לראות ,הוא בהיר וגלוי.
מידותיו של ה' ית' קרויות ספירות בגלל שני הטעמים האלה .אין לנו שום תפיסה באין
סוף ,לכן הספירות נותנות לנו אפשרות תפיסה ,ועל ידיהם אפשר להיכנס פנימה ,להבין עמוק
יותר .הספירה עצמה מביאה אותנו מעבר לעצמנו .מיד אחרי יציאת מצרים יש חיוב ספירה,
היינו שמיד אחרי יציאה ממערכת מספר ,105צריכים לספור לכדי להגיע למה שמעבר למספר.
הרמב"ן )בהר כה ב( כותב שסוד שמיטה ויובל הוא שימות העולם הם שבע ,ששת ימים
ושבת והוא חוזר על עצמו חלילה .בשבעה ימים אלו נברא העולם ובגלל שכל יום ויום מהשבע
קשורים יחד לכן יש שבע כפול שבע וזה ארבעים ותשע ,לכן הגמטריא של מדה היא מ"ט ,שזה
המספר של העולם .אנחנו תופסים כל העולם על ידי מספרים ,כל האיכויות יש להם מספר.
וממילא ,כשכתוב על ה' ית' )תהלים קמז ד( לתבונתו אין מספר ,היינו שהתפיסה האמיתית של
ה' אינה נמצאת במערכת שמוגבלת במספרים אלא היא מעל זה .כתוב אחר כך מונה מספר
לכוכבים ,שהכוכבים הם שורש להנהגת העולם הזה ,והם תחת מספרים ,וממילא כל הסדר של
העולם נמצא תחת מספר .הרמב"ן מפרש שאותם חמישים שערי בינה שכולם נתנו למשה רבינו
חוץ מאחד ,כוללים כל מה ששייך למספר ,וכל זה ניתן למשה רבינו .אבל שער החמישים עצמו
שהוא שייך לתבונתו אין מספר ,שלא שייך לעולם הזה ,הוא לא ניתן לו ולא לאף אחד ,שכתוב
עליו )שמות לג כ( כי לא יראני האדם וחי .רואים אם כן שישנן שתי מערכות מספר ,ואע"פ
ששניהם מתחילים באותו מקום ,אבל מקום היעד הוא הפכי .יש אחד שנשאר בתוך המספר ,ויש
שמגיע עד לתבונתו אין מספר.
החלק של העולם שבו נמצא האדם נקרא יבשה ,ויש חלק מהעולם שמחוץ לישוב והוא
הים .ביבשה יש מקומות חלוקים ,אבל הים ,הוא נתפס כולו כאחד ,שאין הבדל בין מקום
 104הוספה שלי
 105מצרים גי' מספר
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למקום ,אין יחידות ,ועצם טבעו למסמס כל דבר ולעשות הכל למים .נמצא איפוא שהיבשה היא
מקום שחל עליה ענין של מספר ויש שמה מידה ,אבל ים הוא מעבר למידה .יבשה שייכת
למספר ,למ"ט וים הוא גמטריא נ' .ועפי"ז נבין שהרמז הרמוז בשם מצרים מצר ים ,פירושו ,שאי
אפשר להגיע להים ממצרים .הים הוא שפע שאינו בר מדידה ,ומגיעים לזה רק על ידי הספירה.
העולם הזה נברא ,זאת אומרת יצא מאין ליש ,מרצונו ית' שהוא אין סוף ובלי גבולות,
ומכיון שהבריאה נבראה ממנו ,בהכרח צריך להיות שיש איזה קשר ביניהם ,בין עוה"ז של
גבולות לה' ית' שהוא מעל הגבולות .יובל ,יוה"כ ,ושבועות הם בבחינת חמישים .כתוב ששנת
היובל כולה היא בבחינת יום כיפור אחד ארוך ,וכל מה שנשאר לנו מיובל הוא רק יוה"כ.
שבועות ויוה"כ הם שני ימים של מתן תורה שהעולם מתחבר על ידם אל מה שמעבר לו .כתוב
בזהר חדש )פרשת בהר מאמר להנחיל אוהבי יש( :רבי שמעון פתח ]כל פתיחה ענינה שבזה יש
פתח להבין את הפרשה[ להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא) ,פסוק זה נכתב במשלי בפרק
שבו שהתורה כביכול מדברת ,וקוראת לאנשים לעסוק בה( וכו' קום ברי ויתגלי רזא דהאי קרא,
אזדעזע ,וקם על רגלוי א"ר שמעון ,להנחיל אוהבי י"ש ,מאי יש .דא רזא דיובל ושמטה .דלא
מסר יתהון קב"ה לשאר עמין ,אלא לעמא קדישא ]בא בני ואגלה לך סוד של פסוק זה .הוא
הזדזע ועמד על רגליו ואמר להנחיל אוהבי י"ש ,מה זה יש? הוא הסוד של יובל ושמיטה ,שלא
מסר אותם הקב"ה לעמים אחרים אלא לעם הקדוש[ .רואים מכאן שכל 'יש' שלא מגיע ליובל
אינו ישות אמיתית .ולזה כתוב בפסוק להנחיל אוהבי יש ,וידוע שנחלה מגיע בירושה מאבות
לבנים ,וזה גם מלשון נחל שהוא מגיע ממקור וממשיך הלאה .התורה אומרת על עצמה אני
אנחיל ,שעל ידי יקבלו ,אוהבי יש.
ממשיך הזהר ,ותו כלהו נשמתין קב"ה טביל לון בנהרא דחמשין ,דבגנתא דעדן
דלעילא ,ואתקרי נהר דינור ]כל הנשמות שכבר עברו מעולם הזה ,ה' טובל אותם בנהר
החמישים שהוא בגן עדן העליון שנקרא נהר דינור[ .נהר דינור הוא נקודת מעבר בין עולם נמוך
לעולם שמעליו ,וכתוב בחז"ל שדינר הוא אותיות ירדן ,וכמו שהירדן מבדיל בין ארץ ישראל
לחו"ל ,כך נהר הדינור מפריד בין העולמות .כל מי שתופס שמה שנמצא פה בעולם הזה זהו כל
ה'יש' וממילא הוא לא צריך לעבור נהר דינר באמת לא יטבל שמה וממילא הוא לא יהיה בכלל
אלה שעליהם נמאר 'להנחיל אוהבי יש'.
אנחנו נבראנו באמת על מנת לחיות לעולם ועד ולנצח נצחים ,אלא שבתוך מערכת
המציאות שאנחנו חיים היום ,אין לנו תפיסה במציאות לא מוגבלת .כל מי שלא תופס משהו
יותר עליון מעוה"ז בע"כ הוא עוד לא יצא ממצרים ולא יגיע למה שהוא מעבר לזה .ה' הוציא
אותנו ממצרים על מנת שנהיה במציאות אחרת להנחיל אוהבי יש.
שמיטה ויובל דוקא נאמרו בהר סיני ,משום שלולא הר סיני ,לא היה שמיטה ויובל .רק
על ידי הר סיני אפשר לספור ולהגיע ליובל .בהר סיני נתנה תורה ,ושם נתחברו שמים וארץ .כאן
נמצא לימוד לכל התורה כולה ,שכל המצות שבתורה יש בהם הסוד הזה של שמיטה ויובל ,וזה
מה שכתוב )חולין דף קמב ע”א( אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שמתן שכרה בצדה שאין
תחיית המתים תלויה בה .כל מצוה מַ עֲבִ ַירה אותנו מלהיות רק בְּ יֶשוּת של פה ולחיות בישות
גבוהה יותר .כמו ששמיטה ויובל נאמרו בהר סיני ,כך כל המצות נאמרו בסיני .ובכ"ז נבחרו
שמיטה ויובל להיכתב בפירוש בתורה שנאמרו בסיני ,בגלל שזה המהלך לחמישים ,והחמישים
שהוא התכלית .היש האמיתי הוא החיבור בין עולם הזה לעולם הבא ,והוא החיבור של שמיטה
ויובל .יוה"כ הוא שבת שבתון כמו שיובל הוא השמיטה של השמיטות .האר"י כותב שהמציאות
האמיתית נקראת יש ,ואפשר לעקם אותה ולהופכה לקרי) ,שהם אותו גימטריא( .ה'יש' היא
מציאות קיימת ונמצאת ,ומקרה הוא הפך זה.
כתוב )106ויקרא כו( :ואם תלכו עמי קרי וכו' והלכתי אף אני עמכם בקרי .המהלך שלנו
הוא יש ,וכל מי שמעוות אותו לקרי ,הופכים את המציאות שלו למקרה ,וזה חמת קרי .האר"י
באותו מקום ,מגלה שעמר הוא בגימטריא יש ,וגם בגימטריא קרי .אותה תורה שנמצאת בשער
החמישים קוראת ומבטיחה לנו ,שהוא ינחיל לנו יש .הספירה שאנחנו סופרים לקבלת התורה
היא כולה לאהבת התורה ,שאנחנו רצים לקראתה .כל מי שמציאותו פה ,היא רק כדי לספור נכון
להגיע לחמישים האמיתיים ,הוא בכלל אוהבי ,והובטח לו שהוא ינחל יש.
 106בפרשה של שובע הבא
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ספירה ו' פרשת אמור  -כ"ט בעומר  -נ"ו
ימי ספירת העומר נחלקים לשנים ,והם כנגד שני חלקי התורה הכתובים בברייתא
דאבות )ו ג( :הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דבור אחד אפילו אות
אחת צריך לנהוג בו כבוד וכו' ואין כבוד אלא תורה שנאמר כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו
טוב ואין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו ,ע"כ .היינו שספירת
העומר נחלקת לכבוד וטוב ,והם השני חלקים של תורה ,107והגמטריא של כבוד וטוב יחד זה
מ"ט ,כמנין ימי ספירת העמר .ספירת העומר מכוונת לתקן את המידות עם כל צירופיהם ,שהם
שבע כפול שבע ,אבל יש שני תנאים  108כדי להגיע לתורה ,שמקודם צריכים להגיע לכבוד
אמיתי ולטוב אמיתי ,היינו לתפיסת האמת של שני הדברים .הימים שמהתחלת הספירה ועד יום
ל"ב בעומר מכוונים לתקן את הכבוד ומשם ואילך הימים באים לתקן את ענין הטוב .מה הן שתי
המערכות האלה? משמע בחז"ל שהם אבות למדות .וצ"ע איך זה מובן? וגם צ"ע למה בחרו
במילים של טוב וכבוד ,הלא תורה נקראת גם דבש ,וגם נקראת חלב ,וגם מים?
המערכת הרוחנית של כל אדם קיימת על ענין הכבוד .אם יקחו מאדם את כל כבודו,
הוא לא יחיה ,וזה בכלל מש"כ שאחד משמות הנפש הוא כבוד ,כמש"כ בהקדמה לספר המאור
)של הר"ז הלוי( כמש"כ למען יזמרך כבוד ולא ידום .אפילו אצל הגוים ידוע שאם מפקיעים
מאדם כל כבודו הוא לא יכול להמשיך להתקיים ,והוא יוצא מדעתו והופך את עצמו בדעתו
לנפוליאון ,שא"א לאדם לחיות בלי שיהיה לו ערך עצמי .אדם חייב שתהיה לו חשיבות ,לכך
הוא נברא יחידי ,להורות שהוא צריך בלעדיות .כבוד אינו שם מושאל לנפש אלא זהו עצם ענינו.
אדם נמצא בעוד מערכת קיום ,והיא ,שצריך שתהיה לו איזה מדה מסוימת של טוב .אם אין
לאדם טוב בכלל ,הוא גם ימות .אומרים בשחרית 'טוב יצר כבוד לשמו' ,וכך ה' ברא עולמו,
באותם מידות של כבוד וטוב .כתוב במסכת אבות )ו יב( כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו
לא בראו אלא לכבודו ,שנאמר )ישעיה מג( ,כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו ,יצרתיו אף
עשיתיו .ה' ברא את כל העולם כולו כדי שיצא מזה כבוד.
רואים בספרי הקדמונים שכאשר הם מדברים 109על עמקות כוונת התורה ,השאלה
הראשונה שהם שואלים היא מה אנחנו יכולים להבין בסיבות ,למה ה' ברא את העולם .אין הם
מחפשים סיבות ,אלא שואלים מה ה' רצה לגלות מכל זה .ובתשובה לשאלה זו כתוב שני
דברים ,שהעולם נברא להשפיע חסדו ,שהוא טובו ,וכן לגלות מדותיו ,והוא כבודו ית' .שני
דברים אלה הם אחד שעל ידי גילוי כבודו ית' ,יש למגלה קיום ,ואז הוא מקבל מציאות ,והישות
עצמה היא טובה .כל מה שאצלנו נקרא טוב ,זהו עצם ההיות ,וכל אי טוב הוא מפריע לעצם
ההיות .אין הנאה גדולה יותר מהרגע שאדם ניצל ממות לחיים ,וטעם הדבר הוא שאז הוא קיבל
קיומו ,וכל יתר דברים הם רק כדי שאדם יתפוס את עצמו כקיים ,זה נותן לו תחושת ההיות ,ואוי
למי שמרגיש שהוא קיים רק עם סוכריה .כל מי שמבין מה הוא טוב באמת ,כתוב עליו )משלי טו
טו( וטוב לב משתה תמיד.
כתוב בשם האר"י שמילת עמר בגמטריא יש וכן יקר ,מצד אחד זה יש ומצד השני זה
יקר ,שהוא לשון של כבוד .ושני דברים אלה באים ביחד ,העמר נושא בו היש ,שהוא הטוב,
והיקר ,שהוא הכבוד .כתוב במשנה אחרונה בש"ס :א"ר יהושע בן לוי עתיד הקב"ה להנחיל
לכל צדיק וצדיק )בעולם שכולו טוב( ג' מאות ועשרה עולמות שנאמר להחיל אוהבי יש
ואוצרותיהם אמלא .היש עצמו נושא בו את היקר ,והענין של יוקר הוא כבוד ,כמו שיוקרא וזולא
מקביל לכבוד וזלזול .יקר אינו לשון עברית אלא ארמית ,וכתוב בגמרא )סנהדרין לח ע”ב( אמר
רב יהודה אמר רב אדם הראשון בלשון ארמי ספר שנאמר ולי מה יקרו רעיך א-ל )תהילים קלט
יז( .יקר הוא התרגום של כבד ,כמש"כ אצל משה רבינו )שמות יז יב( וידי משה כבדים ,והתרגום
מתרגם וידי משה יקרן .יקר הוא פן של יש ,אבל עצם היש הוא טוב ,וכל חסרון הוא לא טוב.
 107נכון?
 108לשאול להרב אם זה שני תנאים או שני כללים
 109לשאול להרב אם זה מדברים או מתחילים לדבר
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הספירה כאמור לעיל ,באה לתקן שתי הדברים האלה .כבוד הוא המערכת עליונה יותר ,והיא
קובעת ערכו של כל דבר בעולם ,וזה נעשה בדעת .כל ערך נמדד לפי השוק ,והוא עד כמה
שהדבר מצוי ועד כמה שהוא מבוקש .כשאדם מחליט שהוא לא זקוק לדבר ,הדבר נהפך אצלו
לדבר הכי זול בעולם ,עד שהוא לא יתכופף להרים את זה110 .אבל כשדבר מבוקש ,ירדפו אחריו
עד סיכון החיים כדי להשיגו .כל כבוד נקבע כפי הדעת ,שהיא מעבר לכל ז' מידות ,והיא קובעת
מה אני אוהב ,ומה אני שונא ,מה נכבד ומה נקלה .כשמערכת הכבוד מעוותת ,אין מציאות
שתקלוט תורה ,וזה פירוש אין כבוד אלא תורה .תורה כולה ערך ,וע"כ היא נתפסת בתוך דברי
יוקר .אי אפשר לבטל את מציאות הכבוד ,אלא שתלוי האם היא מכוונת או מעוותת .זה התיקון
הראשון של העומר.
בגמרא )יבמות דף סב ע”ב( כתוב שתלמידי ר"ע מתו מפסח ועד עצרת מפני שלא נהגו
כבוד זה בזה .כאן נהפכה הקערה על פיה .המהר"ל בנתיב התורה מסביר מש"כ שבל"ג בעמר
פסקו מלמות ,בגלל שהפגיעה שלהם היתה בימים שהם כנגד כבוד ,שהם פגעו בכבודה של
תורה ,מכיון שהם היו מקבלי התורה ,והתורה נתנה בצורה של )שבת דף פח ע”א( כפה עליהם
הר כגיגית ,אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם .וכך היה אצל תלמידי
ר"ע ,שהם היו בבחינת 'ואם לאו' ,שלפי דרגתם חסרון הכבוד כלפי מקבלי תורה היה כמו אי
קבלת התורה .כתוב באותו גמרא והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה
להם ,ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע' .שמם' הוא קיום של 'ואם לאו
אני מחזיר את העולם לתהו ובהו' .ר"ע יסד את התורה עוד פעם ,עוד פעם בה"א בראם ,אותם
חמשה העמידו את העולם באותה שעה .רואים מכאן שהיחס של כבוד מתבטא עד כמה
שהמכבד מבטל את עצמו לפני המכובד .כל הרגשה של התבטלות בפני גדולה היא היא כבוד,
111
וזה היקר של העמר.
החלק השני של העמר הוא טוב .הכבוד ענינו תפיסת ערך ,וטוב זהו דרגה יותר נמוכה,
שהדעת לא שולטת בו ,והוא בתחושת היש ,היינו הקיום עצמו .כל מקום שהקיום מובלט ,ובזמן
שאדם תופס את עצמו כקיים ,זהו הטוב ,ודרך אגב ,זה הטוב שיש בכבוד .112מכיון שהקיום הוא
מוכרח ,לכן התיקון כאן צריך לבא עמוק יותר .כתוב 113כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב,
רואים מהפסוק שכבוד שייך לדעת ,וטוב שייך לחלק הנמוך יותר .הטוב האמיתי נמצא ביש ,ומי
שרוצה לזכות לטוב אמיתי צריך לעבור למערכת של אין טוב אלא תורה ,ששמה אפשר לברך
הטוב והמטיב אפילו על בשורות רעות .אנחנו חייבים לברך דיין אמת על בשורות רעות ,ואולי
אפשר להרגיש קצת מהטוב שבבשורה הרעה ,אבל צריכים לדעת שתפיסת דעת כזאת היא מעבר
לנו ,לעתיד לבא כלנו נברך הטוב והמטיב על בשורות רעות .תפיסת הטוב האמיתי שייכת
לתמימים כמו שכתוב תמימים ינחלו טוב .מה הענין של תמימים? כתוב במדרש )ויקרא רבה כח
ג( שבע שבתות תמימות תהיינה אימתי הן תמימות בזמן שישראל עושין רצונו של מקום ,היינו
השבועות האלה מכוונים לעשות אותנו תמימים .יעקב אבינו נקרא איש תם ,ולא היה מישהו
אחר שקיומו היה מבוסס יותר ממנו ,שהוא לא מת .תם הופך את המת לתם ,והמת הופך את
התם למת.
ומעתה ידעינן שמה שכתוב תמימים ינחלו טוב ,זה כשהם נמצאים בטוב הנכון ,והטוב
הזה הוא ה'יש' מבוסס .ענינה של תמימות הוא שעולמו אינו מאורגן על ידו אלא עד ידי ה' כמו
שכתוב )דברים יח יג( תמים תהיה עם ה' אלקיך ורש"י מפרש שלא לחקור עתידות .השכר של
מי שהוא תמים ,מה שהוא נמצא עם ה' אלקיך .מי שאומר שאני הקובע בעולם ,הוא שם את
עצמו ב'יש' אחרת ,והוא מארגן כביכול לעצמו את עולמו וזה הפך תם .מי שחוקר עתידות רואה
בעצמו שהוא ממשיך ומוביל את הכל לתכליתו ,אבל תם יודע שזה איננו בידו .אין טוב למי
 110שמעתי סיפור מאדם שהיה נוכח בשעת מעשה ,באחת מהכנסיות הגדולה לפני השואה ,שר'
אהרן קוטלר התכופף להרים עיתון )כנראה שהוא חשב שזה דבר אחר( ור' ברוך בער ראה שזה היה
עיתון והזדזע ואמר 'אוי! כל כך הרבה דברי תורה מתכופפים לכל כך הרבה דברים בטלים'.
 111הרב הוסיף כאן הרמ"ע מפאנו כותב שהפסוק )במדבר יב יד( ואביה ירק ירק בפניה הלא
תכלם שבעת ימים ,ירק ירק הוא כנגד כבוד וכנגד היש .כשיורק בדבר זה זלזול .ולא ראיתי תכלית
להוסיפו
 112לשאול להרב שזה לא מובן כל כך
 113זה שתי פסוקים ולכן צריך לומר שהפסוקים הובא על המשנה הנ"ל ולשאול להרב איך
לסגנן את זה
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שחוקר עתידות ,אלא זה קיום של מת .התם הוא שלם ,והמת הוא במציאות של אי קיום .מי
שמהפך כאן את הקערה על פיה הוא הופך מציאותו לאנטי קיום .טוב שייך לתמימים והם
נוחלים את זה ,כי באמת א"א לארגן את זה ,אלא זוכים רק על ידי נחלה .רק אלה שעצם קיומם
הוא במקום הזה נוחלים טוב .ענינו של תם הוא ללכת אחרי ,כלומר ,לדעת שאנחנו לא קובעים,
וזה מה שכתוב בגמרא )חולין דף ה ע”ב( אדם ובהמה תושיע ה' ואמר רב יהודה אמר רב אלו
בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה ,הם אינם התם שכתוב בהגדה של פסח ,אלא
הם חכמים מחוכמים שכל חכמתם מביאה אותם רק לסמוך על ה' ית' ,ואנחנו מצווים להיות תם
כזה.
כיצד יתכן שבר דעת יכול לבא למשה רבינו לטעון שמכיון שעבר זמן הפסח איך נעשה
פסח ,והלא היינו טמאי מת? אלא שבאמת אם הם היו טוענים בדעת ,אזי יש תשובה לזה ,אבל
החכמים האלה לא שאלו בדעת אלא בתמימות .פרשת פסח שני ירדה לעולם רק בגלל הטענה
הזאת ,ובגלל טענה זאת משה רבינו עשה קבלת התורה חדשה .אבל באמת ,מצד עצם הענין,
מכח פסח ראשון ,אין שום מקום לפסח שני .כשמשה אמר )במדבר ט ח( ויאמר אלהם משה
עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם ,היינו שאתם טוענים טענה ,וזה יכול לפתוח פתח לדבר שאני
לא יודע .התביעה היא תביעה של תם ,כמש"כ בהגדה ,חכם היה שואל אחרת ,מה החוקים
והמשפטים וכו' .הם שאלו איך אפשר שלא להקריב קרבן פסח ,במערכת שלנו זה בלתי אפשרי,
שהרי קיומנו תלוי ברצונו ית'.
114המדה החמישית נקראת הוד ,והמדה הזאת אומרת להודות ,לא לתפוס עצמו כצד
בפני עצמו אלא להודות ,ומי שחוקר עתידות הוא הפך זה .המידה הזאת נותנת לתמימים להיות
תמימים ,ומכחה נוחלים טוב .כאן הוא הסוד של היש אמיתי ,והיש שייך לתמימים115 .כשהמדה
הזאת מגיעה לשיא שלה ,נגמרים הל"ב ימים ראשונים של העומר ,מכאן מתחיל טוב .מה שאדם
זוכה בימי העמר בעניני הרוח ,אפשר לזכות רק בימים האלו ואם הוא מפסיד את הימים האלה,
אין מה שיעזור לו עד הספירה הבא .זוכים בימים האלה לכבוד ,שהוא דעת ,ולטוב ,שהוא
)חולין דף ה ע”ב( ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה .כתוב בסוף תפילת טל ,כלל ישראל
נקראו איומה כנגדלות )תואר שמטיל אימה( ,כך היו בימי העומר .לא היה אף פעם שאנשים היו
כל כך ערומים בדעת ומשיאים עצמם כבהמה כל כך .כתוב בר"ה )דף יח ע”א( שפסח שני נקרא
פסח קטן ,וזה בגלל מש"כ בגמרא קידושין שעבד גדול אינו נקנה במשיכה של קורא אליה והיא
בא ,מפני שהוא הולך לדעת עצמו ,אבל קטן הולך לדעת מי שקרא לו .פסח קטן הגיע מכח
אנשים תמימים.
כבוד ,שהוא קביעות ערך ,וטוב ,שהוא תפיסת עצם המציאות ,הם אבות ההנהגה של
האדם .קרבן העומר הוא מאכל בהמה ,ואם יש ספירת העומר ,היינו אנחנו ממשיכים את העומר
הלאה .פחות משני שליש של העומר הוא בבחינת כבוד ,וזה בגלל שאם היה קצת יותר ,היה
יותר משני שליש .כך היחס בין גבוה יותר לתחתונה שנתבטל לו ,באחד לשלש .כשמערכת
הטוב מתבטלת לכבוד ,לדעת ,ממילא נמצאים במערכת אחרת .אין דבר שנתעוות בזמננו יותר
מהכבוד ,בזמנינו הדבר הבזוי ביותר נחשב לכבוד .המהר"ל שואל למה הרודף אחר הכבוד
הכבוד בורח ממנו ,והוא מתרץ בגלל שאין דבר מזולזל יותר מלרדוף אחרי הכבוד .בזמננו מי
שרודף אחרי הכבוד ,משיג את זה ,וכמה שהוא בורח אחריו הוא משיגו .ומערכת הטוב שלנו גם
כן מעוותת עד כדי כך שהיא הפוכה ממה שהיא היתה צריכה להיות.

ספירה ז' פרשת אמור  -כ"ד לעומר  -נ"ז
כתוב בטור בשם רב האי גאון :מצאתי כתוב מנהג שלא לעשות מלאכה בין שקיעה עד
הבוקר בספירת העומר ,ושלא להסתפר ,ולא לנשא ,בגלל האבילות על תלמידי ר"ע ,שהם מתו
קרוב לשקיעת החמה ,ונקברו אחרי שקיעת החמה עכ"ל .ויש לעיין באופן כללי ,מדוע גזרו על
כל הציבור להתאבל על מות תלמידי ר"ע ,ולא מצינו הסבר ברור לזה בחז"ל .ומדברי הטור
 114יש מידה בנפש שבה נגמרים הל"ב ימים ראשונים של העמר,
 115הלילה ,הוא התחלה של המדה הזאת.
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נראה שהאיסור מלאכה תלוי בזמן הלויה ,וזה קשה להבין ,שאיך שייך לאסור מלאכה בזמן
הלויה ,כשהלויות היו מזמן? גם האיסור להסתפר וכל דיני האבילות טעון ביאור ,דלא מצינא
עוד פעם שכל כלל ישראל מתאבלים על ציבור מסוים? והרי במשך הגלות נחרבו ומתו עוד
עיירות שלמות כידוע ,ולא גזרו מחמת כן אבילות לדורות.
בגמרא איתא )יבמות סב ע”ב( שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת
עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה ,והיה העולם שמם עד שבא
ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן
שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה ,תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת ,ע"כ .כבר נתבאר,116
כי הזמן של הספירה הוא זמן מיוחד לכבודה של תורה ,ולכן מי שאינו מכבד את התורה כראוי,
הזמן הזה עומד כנגדו .ר' זרחיה הלוי כותב בהתחלת ספר המאור שהנפש נקראת כבוד ,בגלל
שה' האציל נפשנו מכסא כבודו .הביטוי החיצוני של רחישת כבוד הוא תשוקה להתקרב
למכובד ,אך גם רצון להתרחק ,כמו שמבארים המשנה באבות )ב י( והוי מתחמם כנגד אורן של
חכמים ,והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה ,שצריכים להתקרב כדי להתחמם מאורם ,אך לא להתקרב
כל כך כדי שלא להכוות .התפיסה האמיתית של כבוד צריכה לכלול את ההכרה שמה שרואים
אצל המכובד הוא בגדר טיפה מהים שיש בו ,שאם רואים את כל מעלותיו ,זהו דבר שסותר את
הכבוד .לכן כל מקום שיש חיוב כבוד יש גם חיוב מורא כמו שרואים שיש חיוב מורא וכבוד
כלפי הורים ,תלמידי חכמים ,ומלך .כתוב בשו"ע )יו"ד ס' ר"מ( איזהו כבוד מאכילו ומשקהו
מלביש ומכסה מכניס ומוציא  -חיובים אלו הם תוצאות התשוקה של אהבה .איזו מורא לא
יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם חביריו או מקום המיוחד לו להתפלל ולא
ישב במקום המיוחד לו להסב בביתו ולא סותר את דבריו  -סייגים אלו הם מגדר התשוקה של
ריחוק .צירוף כבוד ומורא יחדיו  -זו היא הצורה השלימה של כבוד.
כתוב באבות )ו ב( אמר רבי יהושע בן לוי ,בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב
ומכרזת ואומרת ,אוי להם לבריות מעלבונה של תורה .הבת קול לא מדברת על האי-לימוד אלא
העלבון ,ובהכרח אם כן שהבת קול הזאת היא לא מהדברות המחייבות ,אלא היא בת של
הקולות וברקים שהיו במתן תורה ,כמש"כ )שמות יט טז( ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי
קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה .החרדה אז לא
היתה בגלל שהם פחדו שיקרה להם משהו ,אלא היתה זו חרדה של רוממות .הקול של הדברות
קיים עכשיו כמו שהיה בשעתו כמש"כ )דברים ה יט( קול גדול ולא יסף ,וכתוב בתרגום ולא
פסק ,לכן אין מזה בת קול ,אבל התביעה היא על כבודה של תורה ,על העדר הפחד והחרדה,
כמו שהיה במעמד הר סיני .מהקול שגרם שיחרד כל העם אשר במחנה יוצאת בת קול ותובעת
את עלבונה .עלבונה הוא כאמור ביטול כבודה ,ולא ביטול מצותיה .כתוב בגמרא )ברכות דף כב
ע”א( שצריכים ללמוד תורה כנתינתה  -מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע אף כאן באימה
וביראה וברתת ובזיע .פירוש הדבר הוא ,שצריכים שיהא עכשיו אותו כבוד לתורה כמו שהיה
אז .כנראה שזה ביאור דברי המהר"ל שעצם ענינה של הספירה הוא כבודה של תורה.
בראשונים מבואר שכל הספירה היא ענין של תשוקה להגיע לזמן נכסף ,לכן סופרים את
הימים להגיע אל התורה שהיא )איוב יא ט( ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים  -וכתוב שמדה היא
בגימטריא מ"ט וים הוא בגימטריא נ' .על ידי לימוד התורה ניתן להשיג המ"ט שערים שהם
ביכולת השגתנו .ממ"ט והלאה אין אנו יכולים להשיג מכח עצמנו ,ואנו צריכים ויכולים רק
להכין את עצמנו לקבל ,משום ששער זה אפשר לקבל רק מלמעלה ,וזה מה שכתוב במס"י פרק
כ"ו על קדושה שתחלתה עבודה וסופה גמול ,תחלתה השתדלות וסופה מתנה .הספירה היא
מעשה של כבוד התורה ,שאנחנו הולכים עם כל הגעגועים לאותו יום ,שהוא מעבר לנו ,ואז
אנחנו מתבטלים אליו.
הנפש נקראת כבוד ,כמש"כ )תהילים ל יג( למען יזמרך כבוד .הפירוש של המילה נפש
היא רצון ,שאיפה-אל ,כמש"כ )בראשית כג ח( אם יש את נפשכם .נפש גם שייכת לענין של
ריבוי ,וגדילה כמש"כ בתרגום על הפסוק )בראשית א כב( פרו ורבו  -פושו וסגו .כתוב בשם
האר"י ובשם הגר"א שנפש הוא ר"ת נר פתיל שמן .ביאור הענין כך הוא :הנפש היא שהופכת
את המערכת היותר תחתונה ,שבה אנחנו חיים ,לנר )הכלי( שמן ופתילה המאפשרים להדליק
 116במאמר הקודם
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אור .האור תמיד מושך אחריו את השמן ,וזה מתאפשר על ידי הנר .כמו כן ,הנפש היא החלק
התחתון ביותר במערכת הרוחנית שמתקשרת עם הגוף ,לכן היא תחילת העליונים .אם האדם
הולך בדרך הישרה ,אזי על ידי הנפש הדברים מתחילים לעלות למעלה ,כמו האור המושך
השמן מלמטה למעלה ,אך אם האדם מקלקל מעשיו אזי הוא סוחב את המערכת הרוחנית אחרי
הנפש והוא מוריד אותה מלמעלה .בלשה"ק הכנת הנר שיהא ראוי להדלקה נקראת הטבה -
וכתוב בגר"א במשלי על הפסוק )משלי יט ב( גם בלא דעת נפש לא טוב ,שנפש בא"ת ב"ש היא
טוב ,לכן כשהנפש היא טוב ,היינו שעשו הטבה ,אזי היא ראויה להדלקה .על ההדלקה נאמר
בפסוק )יחזקאל מג ב( והארץ האירה מכבדו .נמצא כי הענין של הנפש הוא לעשות הטבת נר,
להכין את הנר שיהיה ראוי להדלקה  -שהאור יחול עליו .הטוב נקרא אור ,כמש"כ )פסחים דף ב
ע”א( אמר רב יהודה אמר רב לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב ,משום שהפעם הראשונה
שכתוב בתורה טוב זה ביחס לאור )בראשית א ד( וירא אלקים את האור כי טוב .לכן הכנה לנר
נקראת אור ,שזה מביא אותו למה שנקרא טוב .העולה מכל הדברים ,שאותה נפש היא גם הרצון
וגם הריבוי וגם החיבור למה שמעבר ,ומטרתה ותפקידה לחבר את הנר פתיל ושמן ,שיתבטלו
כלפי הלהבה של האור.
כתוב בגמרא )מנחות דף כט ע”ב( אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום
מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות ,אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך אמר לו אדם
אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ
תילין תילין של הלכות ,אמר לפניו רבש"ע הראהו לי אמר לו חזור לאחורך הלך וישב בסוף
שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים תשש כחו )היינו ,שר"ע הבין במה שמשה הוריד
מסיני יותר ממה שמשה הבין( כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן
הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו ,חזר ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם
כזה ואתה נותן תורה ע"י אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני עכ"ל .השאילה ,מי יתן את
התורה לא יכולה להתברר בכח הדיבור ,משום שהיא מעבר לתפיסת דיבור ,ושייכת רק
למחשבה .וכן הוא גם המסופר בהמשך הגמרא :אמר לפניו רבונו של עולם הראיתני תורתו
הראני שכרו ,אמר לו חזור לאחורך חזר לאחוריו ראה ששוקלין בשרו במקולין )במקום אחר
בחז"ל כתוב שמוכרים בשרו במקולין( ,אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך
עלה במחשבה לפני .גם נושא זה אי אפשר להבינו בדיבורים.
בתוך מערכת הדיבור ר"ע הוא באמת במקום משה רבינו ,והוא הנותן התורה .ובמקביל
לכך ,הכ"ד אלף תלמידים של ר"ע ,היו צריכים להיות בית מדרש שמביא להר סיני ,ולקבלת
התורה ,ור"ע הוא רבם שמוריד דברי תורה משער החמישים .האותיות הן מה שהתורה מדברת,
והתגים הם מה שהתורה שותקת .התגים מכוונים אל בחינת ה'שתוק' שכתובה בתורה .בית
המדרש של ר"ע היה צריך להיות כאמור כמו הר סיני ,עם הגילוי המלא של כבוד התורה  -שם
כל השנה היתה צריכה להראות כמו בימי הספירה .בבית מדרשו של ר"ע היתה צריכה להיות
בוערת אש של תורה  -פשוט כמו הר סיני .אצל ר"ע עובדה זו היתה בולטת ,שהתורה הגיעה
למקומות שהם מעבר למדה .מיתתם של כל תלמידי ר"ע חלה על כל הדיבורים כולם ,אבל אם
מבינים משהו מתוך השתיקה ,בזה עוברים אל מעבר למדה ותופסים משהו משם.
בגמרא נזכר שהיו לו לר"ע שנים עשר אלף זוגים תלמידים .הגמרא דקדק בלשונה ולא
אמרה שהיו לו כ"ד אלף תלמידים ,אלא שתים עשר אלף חברותות ,היינו שזה צורה של בית
מדרש שלם .על דרך מה שאיתא בחז"ל שאם כלל ישראל היו ששים ריבוא חסר אחד ,התורה לא
היתה ניתנת ,שהיא ניתנת רק לציבור שלם ,לקומה שלימה .כל אחד צריך לדעת שהתורה שהוא
לומד לא היתה יכולה להתקבל אצלנו בלי שחבירו היה על ידו  -בלי כל הבית מדרש .בעת
שלומדים אפשר שלא להתיחס אל זה שאני לא לומד עמו עכשיו ,אבל לא כן קבלת תורה ,היא
ניתנת רק בציבור שלם .אם אנחנו עסוקים בדרך לקבלת תורה ,אזי כל אחד ואחד מוכרח לקבלת
התורה של הזולת .כך היה צריך להיראות הבית מדרש של ר"ע ,ואם אכן הוא היה כך ,כלל
ישראל היו חוזרים ומקבלים תורה ,וכמובן היו נראים אחרת .וכשמתו תלמידי ר"ע ,משום שלא
נהגו כבוד זה בזה ,היה בזה קיום מאמר הקב"ה בהר סיני )גמרא שבת דף פח ע”א( ואם לאו שם
תהא קבורתכם .אם מקבלים התורה כתקונה ,מוטב ,ואם לאו ,היא הופכת לחרב.
מאז שמתו תלמידי ר"ע עבר מהעולם ענין הספירה ,והוא לא קיים יותר .הספירה היא
להגיע לים דרך כל המדה .אחרי החרבנות ,האפשרות היחידה שנשארה להגיע לדרגת הר סיני
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היא אותו אדם שיהיה בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו .וכתוב באר"י שר"ע בתורה שבעל
פה הוא מקביל למשה רבינו בתורה שבכתב .ואנו מוצאים שגדולי התנאים מחברי עיקר תורה
שבעל פה היו תלמידי ר"ע ,כדאיתא בגמרא )סנהדרין דף פו ע”א( :אמר רבי יוחנן סתם מתניתין
רבי מאיר סתם תוספתא רבי נחמיה סתם ספרא רבי יהודה סתם ספרי רבי שמעון וכולהו אליבא
דרבי עקיבא ,ומפרש רש"י ,ממה שלמדו מר"ע אמרום .כתוב במועד קטן )דף טו ע”א( אבל
אסור בעשיית מלאכה דכתיב והפכתי חגיכם לאבל ,מה חג אסור במלאכה אף אבל אסור
במלאכה .היינו שהחג עצמו הפך להיות אבל ,וכל דיני החג התהפכו להיות עצב .רבינו בחיי
אומר שכל מ"ט ימי הספירה ענינם בעצם כמו חול המועד בין פסח לשבועות .ימי חול המועד
של הספירה הפכו להיות אבל .ולמה שנתבאר ביאור הענין הוא ,שהאבל הוא לא רק על תלמידי
ר"ע שמתו אלא על הספירה עצמה ,על הימים האלה שהיו צריכים להיות אלה שעל ידיהם אנחנו
נגיע למקום הנכסף ,ולבסוף נחרבו ,ונתהפכו להיות אבל .זהו עומק ענין האבילות שעל הספירה.
וזה ביאור במה שכתוב בטור ,שהלילה הוא זמן הספירה ,ואז היו הלויות של תלמידי ר"ע ,והיינו
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ספירה ח' פרשת אמור  -כ"ו בעומר  -נ"ח
כתוב בגמרא )יבמות דף סב ע”ב( אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי
עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם
עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר
בן שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת ע"כ .מיתת תלמידי
ר"ע היא הסיבה שימי הספירה נקבעו כימי אבלות לכלל ישראל .ובאמת הדבר תמוה מאד ,שהרי
דבר זה אירע מיד אחרי חרבן בית המקדש ,והתורה הלא אבדה כבר לכלל ישראל בחרבן בית
המקדש עצמו ,ומגמרא זו נראה שיש מיוחדות לחרבן של בית המדרש של רבי עקיבא ,והחורבן
הזה הוא כל כך גדול עד שימי הספירה שמצד עצמם הם היו צריכים להיות ימי שמחה ,שכן הם
מקשרים בין פסח לשבועות ,הפכו לאבל מחמת מיתת תלמידי ר"ע .ויש להתעמק בהבנת חומרת
הענין.
ולהבנת מעלת ימים אלו יש לציין לדברי הגר"א בהלכות אבילות שהטעם שהזמן של
ערב פסח אחרי חצות מבטל את האבלות אינו רק בגלל שאז זה ערב יום טוב ,אלא זהו מצד עצם
הזמן שהוא כתוב בפרשה של המועדים) ,ויקרא כג ד-ו( אלה מועדי ה' מקראי קדש אשר תקראו
אתם במועדם בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש בין הערבים פסח לה' ובחמשה עשר יום
לחדש הזה חג המצות לה' שבעת ימים מצות תאכלו .ואם כן ,ימי הספירה הם גם כתובים
בפרשה )שם טו( ,וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות
תמימת תהיינה ,גם להם היה צריך להיות דיני מועד ,אלא שקרה דבר שהפך את הימים האלה
לימי צרה ,ויש להבין זאת .וגם צריכים לדעת במה חרבן זה שונה מכל החורבנות שאירעו לכלל
ישראל ,שהרי גם חורבן זה אין הוא חלק מחרבן הבית.
איתא בגמרא )סנהדרין דף צז ע”א( שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב
ה' לבדו ביום ההוא וכו' תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי עלמא שני אלפים תוהו שני
אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח ע"כ .השני אלפים של ימות המשיח התחילו באלף
החמישי ,וזה היה זמן קצר אחרי חרבן הבית ,והגר"א כותב שבזמן של השני אלפים של ימות

 117ובאשל אברהם כתב שכל מלאכה שמותרת בחול המועד מותרת גם בימי הספירה בלילה.
הימים האלה הם ימי דין ,בהם נקבע כמה אדם יקבל בעניני רוח ,שהם מקור חייו ,ואין שום
אפשרות להשיג זאת בצורה אחרת בשנה זו ,אלא בספירה הבא.
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המשיח ,העולם חזר לתהו ,כמו שכתוב )איכה ב ט( מלכה ושריה בגוים אין תורה .היינו שאחרי
חרבן בית שני ,חזרנו למצב שהוא כמעט תהו ,ומאז ואילך התורה לא נמצאת בעולם כמו שהיה
מקודם ,והמציאות נקראת תהו כלפי מה שהיה לפני כן.
כתוב )בראשית א ב-ג( והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח א-להים מרחפת
על פני המים ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור ,וכתוב בחז"ל שחמשת הפעמים שכתוב 'אור'
בפרשה הראשונה מקבילים לחמשה חומשי תורה ,היינו שהתורה מוציאה מהמציאות של תהו.
כתוב ברמב"ן ש'תהו' הוא חומר חסר צורה ,והוא דבר שתוהה ומשתומם ,שאי אפשר לומר עליו
דבר ברור ,ואם כן עומק דברי הגר"א שגילה שהעולם חזר אחרי חרבן הבית לתהו ,הוא,
שהעולם חזר להיות חסר צורה .בזמן השני אלפים של תורה היה גלוי לנו למה העולם נמצא,
ולאן הכל מוביל ,וזהו הבנת צורת העולם .ומשום כך מכונים בתי המקדשות אורו של עולם,
שכן בעת קיומם התקיים מאמר הכתוב ויאמר אלקים יהי אור .בגמרא ב"ב )דף ד ע”א( מסופר
שהורדוס הרג את כל החכמים ,ולאחר מכן הוא חיפש דרך לתקן את אשר קלקל ,ואמרו לו
חכמים ,הוא כבה אורו של עולם דכתיב כי נר מצוה ותורה אור  -ילך ויעסוק באורו של עולם
דכתיב ונהרו אליו כל הגוים .העולם מואר על ידי בית המקדש ,שהוא מראה לאן ללכת ולאן לא
ללכת.
הטעם שהחזיר אותנו הבורא למצב של תהו ,הוא משום שכמו חומר שקיבל צורה
מסוימת ,ורוצים להחיל עליו צורה חדשה ,צריכים להחזיר אותו להיות חומר לבד בלא צורה,
ואז אפשר להחיל עליו צורה חדשה .בדומה לכך גם כלל ישראל המצפים לקבל צורה חדשה
לגמרי בימות המשיח ]אפילו למ"ד )ברכות לד ע”ב( שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא
שעבוד מלכויות בלבד ,זה הרי כולל גם את המלכות של היצר הרע[ ,יש עליהם לחזור מקודם
לתהו ,וזה פשר הדבר שכתוב שלפני ביאת משיח ירד העולם לתהום שלא היה עד אז.
הפירוש במה שאומרת הגמרא שיש שני אלפים של ימות המשיח היא ,שזהו זמן
שהמשיח יכול לבא ,אבל בעוונותינו הוא עוד לא הגיע .והביאור במה שכתוב בקש הקדוש ברוך
הוא לעשות יחזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג ובשביל שלא אמר שירה נסתם ,איתא באר"י
שהיינו רק לעשותו משיח בן יוסף ,ולא משיח בן דוד ,משום שהוא יכול להגיע רק בימות
המשיח ,אבל אם יחזקיהו היה משיח בן יוסף ,אזי ביום הראשון של האלף החמישי ,היה המשיח
מגיע.
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האר"י כותב שר"ע היה בבחינת ה'משה רבינו' של תורה שבעל פה .ומיד אחרי החרבן
הוא בנה בית מדרש שהכיל כ"ד אלף תלמידים ,שהיו צריכים להיות אלה שעל ידם לא תתבטל
אותה אורה של תורה בימות המשיח ,והם היו צריכים להשלים את שנחסר על ידי החרבן .כך גם
משמע מהגמרא ,האומרת שהיה העולם שמם ,והפירוש של שמם הוא תהו .אם הכ"ד אלף
תלמידי ר"ע היו זוכים ,אז העולם לא היה שמם ,ולא היה חוזר לתהו ,ומיד בתחילת אלף
החמישי שהתחיל אחרי הסתלקות ר"ע ,היה המשיח מגיע .כתוב )ירושלמי תענית ד ה( תני ר'
שמעון בן יוחי עקיבה ר' היה דורש דרך כוכב מיעקב דרך כוזבא מיעקב .ר' עקיבה כד הוה חמי
בר כוזבה הוה אמר דין הוא מלכא משיחא א"ל ר' יוחנן בן תורתא עקיבה יעלו עשבים בלחייך
ועדיין בן דוד לא יבא .פירוש המשפט שאמר ר"י לר"ע יעלו עשבים בלחייך ,הוא ,שר' עקיבא
היה צריך למות בתחילה ,ואחר כך המשיח יכול לבא.
הכ"ד אלף תלמידי ר"ע היו צריכים לתקן את אשר קלקלו כ"ד אלף האנשים שנפלו
בשיטים בפרשת בלק ,שבזה נעוצה נקודת החטא של כלל ישראל ,שמכח אותם כ"ד אלף הפכו
כל ברכות בלעם לקללה ,כדאיתא )סנהדרין דף קה ע”ב( כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות
ומבתי מדרשות שנאמר ויהפוך ה' א-להיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' א-להיך ,קללה
ולא קללות .מאז חטא זה ,חזרו כל הנבואות של בלעם להיות קללה .מה שנשאר לנו הוא רק מה
טבו אהליך יעקב .טעם האבלות שלנו בימים האלה הוא ,שאנחנו יורדים יותר ויותר כל יום ויום,
עד כדי כך שכתוב )סוטה דף מט ע”א( בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו.
ויש לנו להבין עומק החטא שלא נהגו כבוד זה בזה ,ומה היה התיקון אם כן היו
נוהגים כבוד זה בזה? וכי עד תלמידי ר"ע כולם היו נוהגים כבוד זה בזה ורק הם נכשלו? אם
כתוב שעל ידיהם המשיח היה צריך להגיע יתכן שלא נהגו כבוד זה בזה? ומדוע בגין חטא
זה הגיע להם עונש כה כבד .אכן ביאור הענין הוא ,שכשהעולם היה נמצא בשני אלפים
תורה ,אזי התורה היתה גלויה בעולם ,והשיגו אותה אפילו בלי נבואה ,אבל מה שהתחיל
אחרי החרבן בשנות התהו הוא  -הזהות המלאה של הלומד עם התורה ,ההשגה שהתורה
נמצא בלומד ,ולא בעולם .וזהו מה שאומרת הגמרא )מכות דף כב ע”ב( כמה טפשאי שאר
אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה ,דאילו בס"ת כתיב ארבעים ואתו
רבנן בצרו חדא ,וכתוב במהר"ל )תפארת ישראל פרק סט( שלומדי תורה הם עצם התורה
יותר מהספר תורה עצמו .וזהו עומק החטא שלא נהגו כבוד זה בזה היינו שלא הבינו
הנקודה הזאת ,שמעתה צריכים להוסיף כבוד זה לזה ,שכל אחד כלפי חבירו הוא יותר מספר
תורה .כתוב בגמרא )קידושין דף סו ע”א( ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך ,ינאי המלך
לבם של פרושים עליך ,ומה אעשה ,הקם להם בציץ שבין עיניך ,הקים להם בציץ שבין
עיניו ,היה שם זקן אחד ויהודה בן גדידיה שמו ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך ינאי
המלך רב לך כתר מלכות הנח כתר כהונה לזרעו של אהרן וכו' ויאמר אלעזר בן פועירה
לינאי המלך ינאי המלך הדיוט שבישראל כך הוא דינו ואתה מלך וכהן גדול כך הוא דינך,
ומה אעשה ,אם אתה שומע לעצתי רומסם ,ותורה מה תהא עליה? הרי כרוכה ומונחת בקרן
זוית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד ,אמר רב נחמן בר יצחק מיד נזרקה בו אפיקורסות דהוה
ליה למימר תינח תורה שבכתב תורה שבעל פה מאי .ומבואר יסוד דברינו שהתורה שבעל
פה לא נמצאת בעולם כמו התורה שבכתב ,אלא היא נמצאת בלבם של חכמים .כל מי
שחושב שאפשר להשיג תורה שבעל פה בלי חכמים ,הרי הגמרא אומרת עליו שהוא מין.
תיקון חטאם הוא בהנהגת כבוד זה בזה ,וכמו שנרמז הדבר בלשון הגמרא הנ"ל ,אמרו שנים
171

חומש אור מאיר

עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא ,ולא נאמר שהיו לו כ"ד אלף אלא שנים עשר
אלף זוגים .אם הקלקול הוא בזה ,צריך להיות שזהו גם הוא מקום ונקודת התיקון ,וזה יחזיר
את ה'יהי אור' לעולם.
כשהגמרא רוצה לומר על אמורא שאמר דברתו לדעתו בלבד היא משתמשת בלשון
אליבא דידיה ,הטעם שנאמר אליבא ולא אדעתא הוא ,שמלב תוצאות חיים ,התורה היא לא רק
מחשבות אלא היא חיים של כל אחד ואחד ,ואם לומדים כך ,אי אפשר שלא ינהגו כבוד זה בזה.
כל אחד חייב לומר על עצמו ,שאם אני לא לומד ,מה תהא על התורה ,שאין אף אחד אחר שיכול
לקיים ולהשיג החלק שלי בתורה.
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תלמידי ר"ע מתו מפסח ועד עצרת בגלל שאז הוא זמן המעבר בין 'תהו' ,ל'ויאמר
אלקים יהי אור' ,ועל כן אז צריכים לתקן החסרון הזה .תפיסת מציאות בלי תפיסת מהות זהו
תהו ,וזה הענין של ימי הספירה ,וזה ענין האבלות בספירה .כתוב בפסוק )שמות לד כב( וחג
שבעת תעשה לך ,ויש לדרוש כמו שדורשים )דברים טז יג( חג הסכת תעשה לך ,שתעשה ולא מן
העשוי ,כך שבועות תעשה ולא מן העשוי .אם זה מן העשוי ,זה איננו שבועות ,והכיצד עושים
את חג השבועות  -על ידי הספירה.

ספירה ט 'פרשת בהר  -ל"א לעומר  -נ"ז
חודש אייר נקרא על שם האור ,כמו שכתוב בגמרא ר"ה )דף יא ע”א( על הפסוק )מלכים
א' ו א( ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית
בחדש זיו )הוא חודש אייר( בירח שנולדו בו זיותני עולם )האבות נקראים האור של העולם(.
וכתוב על זה ברש"י ד"ה שנולדו בו זיותני עולם :כשנתחדש אייר נולדו כבר בניסן ,אי נמי
זימנין דניסן דתקופה נמשך בתוך אייר של לבנה .כלומר ,בחדש הזה היו האבות בעולם מתחילת
החודש .כנראה שהשם אייר עצמו שעלה מבבל בא משורש של אור )כמו שצד הופך לצייד ,ודין
הופך לדיין ,כך אור הופך לאייר(  -אייר הוא זה שמאיר וממשיך את האור הלאה ,כך נראה שזהו
המכוון של השמות אייר וזיו שהם ממשיכים את האור כמו שדיין ממשיך דין וצייד ממשיך
צידה.
המהר"ל כותב )נתיבות עולם  -נתיב התורה פרק יג( שאייר נכתב בשני יודים ,ולכן הוא
בגימטריא ארך ,וזה עצם ענינו .אמנם בשו"ע לא מצאנו שאייר צריך להיות כתוב בשני יודים,
אך רמז לכך יש בדברי הב"ש שכותב שאייר הוא ר"ת אברהם יצחק יעקב רחל .אורך הוא מושג
המוביל מנקודת מוצא לנקודת יעד  -גם בחלל וגם בזמן .כתוב בספר יצירה שהחדשים מקבילים
לאותיות פשוטות )הוזחטילנסעצ"ק( .האות ה"א מקבילה לניסן ,ווא"ו מקבילה לאייר .הענין של
 118כתוב בגר"א בפירוש על משלי התורה נמצאת בלב הלומדים ואין בארץ הימנה.
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האות וא"ו הוא להמשיך הדיבור ,לכן תוכן החודש אייר שייך לאות וא"ו  -ששניהם ענינם לחבר
דבר לדבר .אייר הוא החודש שכל ימיו הם ימים של ספירה ,וזה חודש שלם שכל תוכנו לקשר
בין ניסן לסיון  -בין ממחרת השבת ליום החמישים .הוא צריך להמשיך את מה שהותחל בחודש
ניסן ולהגיע ליום החמישים שבחודש סיון.
כתוב )בראשית א ג( ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור ,וכתוב על זה במדרש )בראשית
רבה ב ג( זה אברהם )119וכנראה שהוא כולל כל האבות( .יהי אור  -היינו שהאור יצא ממקורו,
ויהי אור  -היינו שהאור הגיע אל היעד  -למקום שהיה צריך להגיע .המאמר יהי אור ,היה
התחלת המציאות הנתפסת ,הוא המאמר הראשון שנאמר כמאמר ,ובו יש לנו תפיסה ,אך אין לנו
שום תפיסה בבראשית .המציאות של האבות היא נקודת ההתחלה של כלל ישראל ומכחה יש
מציאות של בית ישראל .אבות מקבילים למאמר 'יהי אור' ,והבית שיצא מהם מקביל ל'ויהי
אור' .ידוע ומפורסם הדבר שבית ישראל נקרא רחל ,שהיא היתה עקרת הבית ואם הבנים,
וכדאיתא במדרש )במדבר רבה יד ז( רחל שהיתה עקרת הבית היא היתה עיקר ביתו של יעקב
שנא' )בראשית מו( בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימין ,ובמדרש פסיקתא דרב כהנא )כ א( איתא
מושיבי עקרת הבית זו רחל .רואים שבית ישראל הוא ברחל ,והאבות היו נקודת המוצא שסופה
הוא הבנין של בית ישראל .וכנראה שזוהי כוונת הב"ש ,אברהם יצחק ויעקב הם האורך שמוביל
מ'יהי אור' ל'ויהי אור' ,ואמנם ויהי אור הוא בגימטריא רחל .תחילת ההתגלות היתה בליל
יציאת מצרים שהלילה היה כיום ,וצריכים להמשיך את האור הזה ל'ויהי אור' ,וזה נעשה על ידי
חודש אייר ,ורק על ידו האור ממשיך הלאה.
המהר"ל )הנ"ל( כותב שימי הספירה נחלקים לשני חלקים ,החלק הראשון הוא ל"ב
ימים הראשונים ,והחלק השני הוא י"ז ימים האחרונים .ל"ב הימים הראשונים הם כנגד
)ובגימטריא( כבוד ,שבהם מתו תלמידי ר"ע בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה ,ובל"ג פסקו מלמות.
באבות )ב ט( איתא שאמר ריב"ז לחמשת תלמידיו ,צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה
האדם .רבי אליעזר אומר ,עין טובה .רבי יהושע אומר ,חבר טוב .רבי יוסי אומר ,שכן טוב .רבי
שמעון אומר ,הרואה את הנולד .רבי אלעזר אומר ,לב טוב .אמר להם ,רואה אני את דברי אלעזר
בן ערך מדבריכם ,שבכלל דבריו דבריכם .הדרך ישרה שידבק בה האדם צריכה להיות הדרך
שמובילה לתכלית הנרצית  -והיא לב טוב ,בגימטריא מ"ט ,ואמנם אנחנו סופרים מ"ט יום כדי
להגיע לתכלית זו להיות בעל לב טוב .שתי הספירות )של ל"ב וי"ז( הם לב וטוב120 .וכמה
מפליא הדבר להתבונן ,שמתחילת התורה יש ל"ב מילים עד שמוזכר לראשונה המילה טוב -
המילה הל"ג בתורה היא טוב .הוי אומר ,כי מתחילת התורה ועד ל"ב זה ענין של כבוד ,ואחר
כך מגיעים לטוב .דבר זה מראה לנו שגם התורה מתחילה בסדר כזה.
כתוב )חגיגה דף יב ע”א( אמר רבי אלעזר אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון
אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו ,כיון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה
וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו מהן שנאמר וימנע מרשעים אורם ,ולמי גנזו לצדיקים
לעתיד לבא שנאמר וירא אלקים את האור כי טוב ואין טוב אלא צדיק שנאמר אמרו צדיק כי
טוב .כלומר ,אותו טוב שעליו אנו מדברים ושואפים להגיע בספירה ,הוא אותו טוב שצריכים
לטרוח להגיע אליו ,והקב"ה גנזו לצדיקים לעתיד לבא .כתוב בב"ק )דף נד ע”ב( שאל רבי חנינא
בן עגיל את רבי חייא בר אבא מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב ובדברות
האחרונות נאמר בהם טוב וכו' הואיל וסופן להשתבר .היינו שדבר שסופו לשבר איננו טוב,
שטוב הוא דבר קיים .ובמדרש איתא )תנחומא כי תשא פרק לא( ,לוחות ראשונות על שנתנו
בפומבי )בפרהסיא( לפיכך שלטה בהם עין הרע ונשתברו ,וכאן א"ל הקב"ה אין לך יפה מן
הצניעות שנאמר )מיכה ו( ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת.
רואים מכאן שאם רוצים להגיע לטוב באמת ,שלא ישלוט בו שבירה ,צריכים לגנוז את הטוב
הזה .אם הדברות נשתברו בגלל שהיו בפרהסיא ק"ו בן בנו של ק"ו שכל דבר אחר יהא סופו כך,
אם הוא לא יהא בצנעא.
לעלות בדרגה כדי להיות ראוי לקבל תורה ,צריכים לעבור את כל המערכת החיצונית,
שהיא מערכת הכבוד ,ולהגיע למערכת פנימית יותר ,עד שאי אפשר לעלות יותר ,צריכים
להעמיד את עצמנו במקום שמקבלים מלמעלה החלק שהוא יותר פנימי ,שהוא טוב וגנוז .ריב"ז
 119לשאול להרב
 120לשאול להרב
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אמר רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם ,שבכלל דבריו דבריכם ,היינו שהוא כולל כל
הדרכים הישרים כולם .מה זה לב טוב? לב הוא ריכוז כל המערכת כולה בנקודה אחת ,כמש"כ
)משלי ד כג( מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים  -הלב הוא האבר שנושא ומרכז בתוכו
את כל כחות החיים ,ומשם יוצאים כל הדברים ,אם כן לב טוב הוא לב שכולו מכוון אל הטוב,
שמחזיק את כל הכחות כולם לכיוון של טוב .ענינו של לב הוא להיות מכוון אל נקודה מסוימת.
תפילה היא עמידה לפני ה' )כמש"כ בגר"ח הלכות תפילה( ,זה סוד עבודה שבלב  -לעמוד כולו
מכוון אל מול ה' ית'.
הלב תופס עד גבול מסוים ,אבל לב טוב הוא פנימי יותר ,ותופס גם החלקים ששייכים
למה שנגנז .לב טוב זהו 'עמידה לפני' אחרת .במשנה )ברכות דף כח ע”ב( נאמר שבתפילה יכוין
את לבו כנגד בית קדשי הקדשים ,והיינו בית קדשי הקדשים האמיתי ,אמנם הבית קדשי
הקדשים שנמצא בלב זהו לב טוב .בנקודה זו הספירה מתחלקת  -חלק אחד מגיע עד גבול
מסוים ,והשני עובר למערכת פנימית יותר ,ומכאן מתחילה תפיסה במערכת יותר פנימית .וזה
כמו שאמרנו  -שמבראשית ועד וירא אלקים את האור כי טוב ,יש ל"ב אותיות ,אותו טוב שבאור
מתחיל להתנוצץ רק אחרי שיגענו עד השגת האור עצמו ,כי האור עצמו חייב להיות גנוז ,ומי
שלא מכוון לזה אי אפשר לו לתפוס אותו.
כתוב )ירמיה לב כא( ותצא את עמך את ישראל מארץ מצרים באתות ובמופתים וביד
חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ,וכתוב בהגדה של פסח ,ובמורא גדול זו גילוי שכינה .הספירה
כולה מכוונת להמשיך את הגילוי הזה עד שנגיע ,דרכו ,לקבלת התורה  -להתהפך מבהמה
לאדם ,כמו שכתוב )ויקרא כג טו ,טז( וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר
התנופה )שהוא משעורים שהם מאכל בהמה( שבע שבתות תמימת תהיינה עד ממחרת השבת
השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה' )שהיא מחיטים שהם מאכל אדם(.
ההתחלה של הספירה היא בהיותנו במצב ירוד שבו אין לנו שום תפיסה בהשפעה שמשפיעים
עלינו מלמעלה ,וההמשך של הספירה הוא כדי להגיע לתפיסה הגבוהה ושהיא תהיה איתנו כך
תמיד.
עכשיו אנחנו נמצאים בשתי מערכות אור .ישנה מערכת אחת של אור שעליה כתוב
)יחזקאל מג ב( והארץ האירה מכבדו .וזהו מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה ,טוב יצר כבוד
121
לשמו מאורות נתן סביבות עוזו .שורש כל האורות נמצא בגניזה ,אבל הכבוד ומאורות
נמצאים בגילוי ,וכל מה שנתגלה במערכת זו נקרא כבוד .וישנה עוד מערכת של אור ,והיא
נקראת טוב ,והוא אור פנימי יותר ,ואפשר לומר עליו 'כי טוב' כי הוא לא בפרהסיא ,והוא לא
ישבר .עם שתי מערכות אלה צריכים להגיע לקבלת התורה .יש מערכת אחת ברורה יותר,
חיצונית יותר ,ויותר בת-תפיסה ,וסופרים במערכת זו עד ל"ב ימים .ובהם מתו תלמידי ר"ע ,ומה
שקרה בהסתלקות תלמידי ר"ע שמערכת הכבוד נסתלקה מהעולם ,וכן מאז כל המערכת
החיצונית איננה שלנו ,ומאז אנחנו מושפלים והולכים ,הלאה והלאה ,וזה מה שכתוב באותו
גמרא )יבמות סב ע”ב( והיה העולם שמם  -מאז ואילך העולם שמם .הדבר היחידי שנשאר לנו
היא המערכת השניה ,שהיא פנימית ,ולא נמצאת על פני השטח ,והיא אותה טוב שמשלים את
הל"ב ,כמו הטוב הראשון בתורה .החלק הטוב לא נלקח מאיתנו באופן ישיר ,ומי שרוצה יכול
לשייך את עצמו לדבר הזה ויכול לחיות באותו טוב  -כל אחד כפי השגתו.
נאמר בגמרא )סנהדרין דף צז ע”א( אמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב
 הרמב"ן כותב בהתחלת בראשית שהם כנגד הששה ימים של בריאת העולם ושבת .והגמראשם מחלקת השש אלפי שנים לשלשה  -תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי עלמא שני אלפים
תוהו שני אלפים תורה שני אלפי ימות המשיח .השני אלפים של ימות המשיח ,היינו השנים
שבהם אפשר שהמשיח יבא .וכתוב בהמשך בגמרא  -בעונותינו שרבו יצאו מהם )השני אלפים
האלו( מה שיצאו .הגר"א כותב שתהו הוא חסרון של תפיסה ,שני אלפים תורה זהו הזמן שהיה
תורה בעולם ,ושני אלפים של משיח שוב חזר העולם לתהו ,שנתקיים בנו מקרא שכתוב )איכה ב
ט( מלכה ושריה בגוים אין תורה  -עד ביאת המשיח אנחנו בתהו .ר"ע היתה בהתחלה של אותם
אלפים שנים של ימות המשיח ,ובבית מדרש שלו היו כ"ד אלף תלמידים וזה היה מקום שהיה
יכול להחזיר תורה ,שלא יהיה תהו בעולם אלא תורה ,ובעונותינו שמתו תלמידיו חזר לתהו ,ואז
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נהיה העולם שמם .ועל זה כתוב )דברים לב י( ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישמן .הפירוש
של שמם הוא דבר חסר שם ,חסר צורה .שממה היא מחיקת אפשרות של נתינת שם .אילולי לא
מתו תלמידי ר"ע העולם לא היה שמם ,והיה מתוקן מזמן ,וזהו עומק ההפסד שהפסדנו מכך
שמתו תלמידי ר"ע .עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי
שמעון ורבי אלעזר בן שמוע )וכתוב בתוס' יומא מ .ד"ה וכיון ,שזה היה 122נחמיה( והם הם
העמידו תורה אותה שעה .כתוב בתלמידי הגר"א שהמילה ישימן הוא ר"ת יהודה שמעון יוסי
מאיר נחמיה חמשת תלמידי ר"ע.
אותם חמשת התלמידים שנשארו ,לא יכלו לתקן את מערכת הכבוד ,אבל הם תקנו את
מערכת הטוב ,לכן יש לנו אבלות רק על הל"ב ימים ראשונים של הספירה שהפסדנו .וזהו הענין
שחוגגים ביום ל"ג ,שבו הובטח לנו מה שנקרא טוב .יש כאן הוראה למעשה ,שכל מי שמתעסק
במערכת הכבוד ,ובה שם את הדגש ,מובטח לו שזה עתיד להשתבר  -שם נמצא החרבן .התיקון,
שבמקום הזה אנחנו כן נוכל להישאר ,הוא רק במערכת טוב ,שבה מתעסקים רק בפנים ,ששם
לא שלט החרבן ,ושם גם בימי הספירה אפשר לשמוח .האור זרוע כותב בתחילת ספרו שהוא
קרא לספרו "אור זרוע" בגלל חלום שחלם בנוגע לספק איך לכתוב את השם עקיבא ,והראו לו
מין השמים הפסוק )תהילים צז יא( אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה  -סופי תיבות ר' עקיבה.
ומזה הוא למד שכותבים עקיבה בה"א )אבל אנחנו לא נוהגים כך( .ומאז ואילך כל לימודו היה
קשור באיזשהו אופן לגילוי הזה .איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם? ההכרע של המשנה
לבחור בדרך של לב טוב .ה'אור זרוע לצדיק' הוא שמחה לה'ישרי לב' ,אלו ההולכים בדרך
ישרה שידבק בה האדם .כתוב באר"י שנשמת משה רבינו נחצבה בתורה שבכתב ,ונשמת ר'
עקיבא נחצבה בתורה שבעל פה .וכולהו אליבא דרבי עקיבא )סנהדרין פו ע”א( .אם אנחנו נהיה
ישרי לב ,תהיה לנו שייכות לאור זרוע ,לצדיק ,ואז נזכה לישרי לב שמחה.

לגב בעומרפרשת בהר  -ל"ג בעמר  -נ"ח
איתא בגמרא )יבמות דף סב ע”ב( אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי
עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם
עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר
בן שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת ע"כ ,וכתוב על זה
במהר"ל )חידושי אגדות( וכולן מתו וכו' ומה שמתו מפסח עד עצרת ,אף שהזמן הוא יותר טוב
מכל הזמנים עם כל זה מתו ,וגם מתו באסכרה מיתה משונה ,להודיע שחטאו ולא יאמרו בטבע
מתו .ועוד יש לפרש כי הזמן הזה מפסח ועד עצרת מורה על כבוד התורה ,ומדרגת התורה שהיא
מתעלה עד שער החמישים )היינו שעצם הספירה הוא פעולה של כבוד התורה( ,ולפיכך הספירה
ז' שבועות מדרגה אחר מדרגה ,והם לא נתנו כבוד לתורה לנהוג כבוד זה בזה ,ולפיכך מתו
מפסח ועד עצרת דוקא ,והיו מתים בל"ב ימים הראשונים מפני שלא היו נותנים כבוד זה לזה
)ל"ב בגימטריא כבוד( ולכן דוקא בל"ג בעומר פסקו .אע"ג דאמר שמתו מפסח ועד עצרת .מ"מ
הגזירה פסקה בל"ג בעומר שלא חלו יותר רק אותם שחלו מקודם ל"ג בעומר מתו לאחר ל"ג
בעומר ע"כ.
כתוב בספר יצירה )א א( בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק י"ה יהו"ה צ-
באות את עולמו בשלשה ספרים בספר ספר וספור ,וכתוב שהל"ב נתיבות חכמה הם הל"ב
פעמים שכתוב אלקים במעשה בראשית .ידוע שיש נ' שערי בינה ול"ב נתיבות חכמה ,וכתוב
בזהר על הפסוק )שיר השירים ד טו( מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן לבנון ,שזה מן הל"ב
נתיבות חכמה ,ומן הנ' שערי בינה )שלבנון הוא ל"ב ונו"ן( ,וגם דורשים כך שמו של לבן
הארמי .ננסה להבין שני גדרים אלה.
ההבדל בין חכמה לבינה מבואר ברש"י על הפסוק )שמות לא ג( ואמלא אתו רוח אלהים
בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה ,בחכמה  -מה שאדם שומע דברים מאחרים ולמד,
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ובתבונה  -מבין דבר מלבו מתוך דברים שלמד ,היינו שמה שהאדם מקבל מאחרים לא הופך
להיות מהלך פרטי שלו ,והוא גם לא היה מגיע לזה לבד ,ורק משום שקיבל מאחרים הוא יודע
זאת .ומכיון שידיעה זו לא הפכה לעצם חייו ,לכן הוא לא יכול להוציא מזה מסקנות .אבל אחרי
שזה הופך להיות חלק מעצם חייו ,אז נחשב זה כמו דבר שיצא מלבו של הלומד ,וזהו גדר
הבינה ,ואז הוא מבין דבר מתוך דבר .חכמה נקראת תמיד יש מאין ,שאין לו תפיסת 'מה' שבדבר
אבל יש לו תפיסת 'יש' שבדבר .חכמה היא ידיעת מציאות ולא מהות .חכמה היא אותיות כח
מה' ,מה' פירושו שמהות הדבר לא נודע לי .בהעדר ידיעת המהות אין מקום לשאלה אלא רק
לתמיהה .חכם נמצא בתוך מציאות מסוימת הוא יודע המציאות ולא יודע איך פועלים בה ,הוא
לא יודע מהות הדבר .לנבון יש ידיעה גם במהות ,ואזי הוא יכול להשיב מה זה .גדר ידיעת
המציאות בלי ידיעה מהות היא ,שאפשר לדעת פרשה שלימה של תורה עד פרטי פרטיה אבל
עדיין אין הוא יכול להוציא דין חדש שהוא לא קיבל .כשיודעים מהות הדבר אפשר להלביש
ולהתאים אותו בכל מקום שירצה .וזה מה שנקרא לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ,דהיינו לא
לימוד מה שכתוב בשלחן ערוך ,אלא לקחת השמועות ולהביא אותם עד לתפיסה כזאת
שתאפשר לו להוציא את השמעתתא אליבא דהלכתא .והדגש הוא על תיבת 'אליבא' דהלכתא,
על דרך שכתוב )משלי יד לג( בלב נבון תנוח חכמה.
מה מצב האדם בעודו במצב של חכמה ,לפני בינה? בפסוקים אנו מוצאים קשר בין
הענין של חכמה לכבוד ,כדכתיב )משלי ג לה( כבוד חכמים ינחלו ,וכן )קהלת י א( יקר מחכמה
מכבוד סכלות מעט .היחס של כבוד לידיעה הוא ,שכל כמה שידיעת המהות נתפסת יותר ,כך
הכבוד פוחת והולך ,וכל כמה שהיא גבוהה יותר ולא מובנת הכבוד גדול יותר .בזמן שמכבד
רואה מציאות גבוה יותר ,והיא רחוקה ממנו ,הוא מכבד יותר ,וכל כמה שהוא מבין את
המציאות ,הדבר הופך להיות כחלק מהמציאות של המכבד ,ואז הכבוד פוחת והולך עד שהופך
להיות מובן לגמרי ,ואז הכבוד מתבטל לגמרי .כבוד אמיתי הוא  -ביטול בין מכבד למכובד,
וכתוב במשנה )אבות ד א( איזהו מכובד ,המכבד את הבריות ,היינו שכל כמה שאדם פחות
מכובד הוא פחות מכבד .הכבוד האמיתי הוא ,תפיסת ישות גבוהה יותר ממני .משום כך החכמה
מחוברת לכבוד בכל מקום בתנ"ך ,שחכמה היא מציאות מאין .המילה מציאות היא חידוש של
הראשונים ,ובלשון התורה המילה מציאות היא יש ,והראשונים קראוה מציאות שהיא מה שיצא
מהאין ,כמו מציאה ,שהיתה נעלמת ונתגלתה.
כאמור ,כשאדם נמצא במצב של חכמה ,אזי הוא נותן יחס של כבוד ואם בא לתפיסה
של בינה ,וחושב שבכח בינתו תפס את כל המהות כולה ,אזי באמת נתבטל הכבוד .אמנם מי
שמבין באמת ,הוא יודע שהבין רק טיפה מן הים ממה שיש .הפירוש של ל"ב )שהוא בגימטריא
כבוד( נתיבות חכמה הוא ,שהחכמה שנתגלתה היא איננה מציאותי ואני לא יודע מהותה ,ואז
ההתגלות של המציאות הזו היא בל"ב נתיבות ,שהיא מגיעה לכל המערכת של כבוד .אבל
לאמיתו של דבר המושג של הכבוד האמיתי היא זר לנו ,ואין אנו יודעים בכלל מה זה ,ורק
יודעים מה שכתוב במשנה )אבות ו יב( כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ,לא בראו אלא
לכבודו ,שנאמר ,כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ,ואומר ה' ימלך לעלם
ועד ,וכן מלא כל הארץ כבודו .עוד דבר יש בכבוד אמת ,שכל כמה שמבינים ומתעמקים ,הכבוד
מתרבה ומתגדל ,וכל כמה שהאדם מבין יותר ,ויודע יותר להוציא דבר מתוך דבר ,אזי עבורו גם
ידיעת המציאות מוכפלת פי כמה וכמה ,וגם הכבוד גדל בהתאם לכך .נפש האדם נקראת כבוד,
כמו שכתוב )תהילים ל יג( למען יזמרך כבוד ולא ידם ,ואם כתוב בנוסף לזה כל מה שברא
הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו ,אזי עולה מכך שה' ברא את כל הבריאה עבור נפש
האדם .גם האור והגילוי נקרא כבוד ,כמו שכתוב אצל גילוי שכינה )יחזקאל מג ב( והארץ האירה
מכבדו .אנו לא מבינים שום קשר ביניהם ,אבל לומדים אנו שכשרואים דבר מואר ,וכשמתגלית
לנו צורה מסוימת ,אזי אם היינו כמו שצריך ,היינו תופסים מזה כבוד שמים .כל ההסתכלות
שלנו לא נתפסת בשום קשר למערכת הכבוד ,וזהו בגלל שאנחנו רחוקים מנקודת המרכז .אנחנו
צריכים לטרוח הרבה כדי לתפוס שיש מציאות אמת גבוהה יותר מאתנו ,והיחס שלנו אליה היא
יחס של כבוד .הל"ב נתיבות חכמה הם האופן איך שמציאות גבוהה זו יוצאת לפועל בכבוד.
כיון שכבוד בגימטריא ל"ב ,היינו שיש ל"ב פרטים וכל אחד הוא פן אחר של הכבוד.
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כתוב ברמב"ן בהקדמתו לתורה שנ' שערי הבינה מובנם כך ,שיהיה בבריאת המחצב
שער בינה אחד בכחו ותולדותיו ,ובבריאת צמח האדמה שער בינה אחד ובבריאת האילנות שער
אחד .ההבדל בין מהות השערים למהות הנתיבים מרומז בתואר שלהם עצמם ,ששער הוא פתח
לסוף הדרך ,ונתיב הוא רק דרך הלאה .בנתיבות חכמה לא מגיעים לשום סוף ,רק מגיעים לדבר
שממשיך הלאה.
כתוב באר"י שעמר הוא בגימטריא י"ש ללמד שזהו הישות האמיתית ,ונקודת המציאות
בלבד .כלומר ,בקרבן העמר ,המורכב ממאכל בהמה )קרבן עמר הוא משעורים( 123ליום )שהוא
הכמות של מלא העומר( ,ה' נותן לנו את הראשית שהיא תחילת ה'יש' ,ומוציא ראשית העומר
מהאין אל היש .כתוב בראשונים שהקשר בין שבת ליציאת מצרים ,כמרומז בפסוק ממחרת
השבת )ויקרא כג טו( ,שאותה דרך שהיתה עד אז שבתה ,ומכאן ואילך נתגלה יש חדש .אנחנו
צריכים לספור מיום זה ,וטעם הדבר הוא שצריכים לקחת את היש הזה ולהגיע אִ תו עד נ' שערי
בינה .להביא את המציאות שנתגלתה מיציאת מצרים אל התורה ,ולעשות את יציאת מצרים
לתורה .לכן כל כך הרבה מצות הם זכר ליציאת מצרים .ספירה היא מלשון בירור ,כלומר ,ספירת
העומר היא בירור הדברים .אחד מהטעמים שאין ספיקא דיומא בספירת העמר לבני חו"ל ,הוא,
שמושג הספק סותר את מהות הענין של ספירה .ספירת העומר היא בירור מהותו של היש
שנתגלה ממחרת השבת.
ימי הספירה מתחלקים לשנים ,וכשהחלק הראשון שהוא שייך לל"ב נתיבות החכמה,
נגמר ,אזי יש מועד .הספירה גם פועלת אותו כבוד של תפיסת היש ,וגם תפיסה של כל הנ' שערי
בינה ,שאנחנו סופרים גם נ' שערי בינה ,וגם ל"ב נתיבות חכמה .המהר"ל מגלה שעצם הספירה
היא כבוד ,שהתורה עולה למציאות שהיא בלתי נתפסת אצלנו ,שהיא שער החמישים.
הבית מדרש של ר"ע היה הבית מדרש הגדול מיד אחרי החרבן ,וכתוב על הבית
המקדש ,שהוא כבודו של עולם ,ואחרי החרבן שנחרב כבוד שמים ,הבית המדרש של ר"ע היה
צריך להעמיד על תלה את קיומה של תורה שהיה בבית המקדש ,ובתוך הד' אמות של הלכה של
אלה כ"ד אלף תלמידי ר"ע היה גם צריך להיות הכבוד של בית המקדש .בימים אלו שסופרים
ענין הכבוד של התורה ,היו החכמים האלה צריכים להוציא את הכבוד הזה ,אך הם לא הוציאו,
לכן הזמן תבע את מה שהוא צריך לתבוע .אם חכמים אלה היו מקיימים את הכבוד כדבעי ,אזי
המשיח היה מגיע הרבה יותר מהר .זה הסוד של ל"ג בעמר ,שיש סיום של ספירת הכבוד,
וכשמגיעים להשגה הזאת אז יש מועד .כתוב בחז"ל אחרי ל"ב של כבוד מגיע  -גל עיני ואביטה
124
נפלאות מתורתך )תהלים קיט יח( ,שהוא הגילוי הכבוד ,וזה מה שקורה בל"ג בעומר.

 123לשאול רב אם זה כמות של מאכל אדם ואם כן לכתוב כך
 124כתוב במשנה )אבות ו ב( אמר רבי יהושע בן לוי ,בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב
ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה ,התביעה על העלבונה של תורה היא מאתנו,
שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף.
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ספר במדבר
ספירה י' פרשת במדבר  -מ' בעומר  -נ"ה
אנו מוצאים בתורה שלש דוגמאות לכך שבני ישראל אין להם מספר ושהם לא בני
מספר :שהם נמשלו לכוכבים )בראשית טו ה( ולחול הים )שם כב יז( ולעפר הארץ )שם יג טז(.
ומכיון שהם כ"כ לא בני מספר ,יש לתמוה למה בכל זאת הקב"ה מונה את בנ"י בכל שינוי
שקורה להם מתוך חבתן לפניו )לשון רש"י במדבר א א( .ולמעשה בנ"י נמנו תשע פעמים ויהיה
עוד מנין במהרה בימינו בימות המשיח כמש"כ )ירמיה לג יג( על ידי מונה אמר ה' .כדי לתרץ
שאלה זו צריך להבין שיש ג' בחינות במספר :א .ליתן למשהו מספר ,וזה מגביל אותו .ב .על ידי
מספר מצטרפים וגודלים והולכים הלאה וזה מספר אמיתי .ג .מספר מלשון לבנת הספיר )שמות
כד י( שמאיר ובוקע ,והוא סילוק של גבול .בנוגע לספירות שהם מידותיו ית' ,יש להם כל שלשת
הבחינות האלה .וכל בחינה היא כנגד אחד מן המשלים הנ"ל שנמשל כלל ישראל לדבר שאין לו
מספר .הענין של כוכבים הוא האור שבוקע דרכם ,לכן הם נקראים כוכבי אור )תהלים קמח ג(
כתוב בגמרא )פסחים דף ד( נודר מאור אסור מאור של כוכבים ,אע"פ שהם לא נקראים מאורות
)כמו שמדויק בלשון הכתוב )בראשית א טז( את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן
לממשלת הלילה ואת הכוכבים( .האור של הכוכבים אמנם לא מאיר לנו כאן ,אבל הוא מראה
לנו שיש אור שמה .יש עוד בחינה של ספירה והיא נתינת האפשרות לגדל ולהצמיח ,והוא כנגד
עפר הארץ .והבחינה שיש במספר שהיא ענין של הגבלה ,זהו כנגד חול הים.
כל א' מן המשלים האלה כתובים אצל אחד מהאבות .באברהם כתוב כוכבים ,ביצחק
כתוב חול הים ,וביעקב כתוב עפר הארץ .השייכות שלנו למה שהוא מעבר למספר היא ,על ידי
המספר .כתוב בפסוק )הושע ב א( והיו מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר .איך
זה שהמספר שלהם לא ימד ולא יספר? אלא שהמספר עצמו הוא מביא אותם ללא ימד ולא
יספר .כלומר ,שעל ידי שהם שמים את עצמם בגבולות לכן הם מתחברים ללא ימד ולא יספר.
וזה ענין הספירה ,לשים את עצמנו במספר ועי"ז להגיע למדריגה של לא ימד ולא יספר.
הענין של זמן הספירה הוא לעבור ממדריגת מספר למעבר למספר ,כדי שנוכל לקבל
תורה שהיא 'לתבונתו אין מספר' .הדרך היחידה איך לעשות את זה כאמור לעיל ,היא דווקא על
ידי הספירה ,רק דרך אותם גבולות .היה חכם אחד שהדגיש שהענין הוא פלא ,הכיצד קיבל כלל
ישראל את התורה ,ובאמת מתן תורה הוא דבר שהדעת לא מקבלת אותו .ואיך אמנם נראו כלל
ישראל במעמד הר סיני? לכאורה ,לא נראה שהיה שייך אז בכלל סדר ,שכל אחד היה צריך
לקפוץ באיזו דרך שיכל ,כאשר דבר כזה קורה .אבל באמת זה לא היה ככה אלא כל אחד היה
בתחום שלו ולא היה שום פריצת גדר ,משה היה במקומו ואהרן היה במקומו והזקנים היו
במקומם .הם קבלו את התורה בצורה של בתוך גבולות) .זה טעות לחשוב שמי שרוצה לשייך
את עצמו לענינים גבוהים יותר ,הוא צריך לקפוץ כל הסדר ,אלא זה הפוך ,כל כמה שגודלים
יותר ,כך צריכים יותר לשים את עצמם בתוך הגבולות ,ויותר צריכים לדקדק בפרטים(.
כתוב בגמרא שבת )דף קיח ע”א( אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום
בר קפרא כל מי שמענג את השבת )שמקיים שלש סעודות בשבת( ניצול משלש פורעניות:
מחבלו של משיח ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג] .ויש לדעת ,שגהנם שייך אמנם לכל
זמן ,אבל גוג ומגוג וחבלי משיח שייכים במיוחד לנו[ .מה התכלית של מלחמת גוג ומגוג?
מגמתם היא ליחד כל האומות ללחום נגד הקב"ה ומשיחו )ע"ז ג ע”ב( .המהר"ל כותב )נצח
ישראל פרק לח( שזוהי איננה מלחמה פרטית ,אלא היא המלחמה של הרבים נגד האחד .גוג
ומגוג נקראים בספר יחזקאל )לט יא( המון גוג .זה לא מלחמה שכל אחד מנסה לתפוס
הממשלה ,אלא מלחמה על עצם הקיום .מלך המשיח רוצה לאחד את כל העולם כולו ,כדי שיהא
תחתיו ית' כמש"כ מלוך על כל העולם כולו בכבודך ,לחבר את כל הפרטים לתכלית אחת.
הקיום של כל הגוים הוא התנגדות לאחד ,כיוונם הוא לכיוון של ריבוי ולא לאחד .ההבדל בין
עובדי השם לעובדי עבודה זרה הוא שאנחנו מאחדים כל העולם ,והם עושים ריבוי ותוספת.
המהות של עבודה זרה היא לעבוד רבים ,כח כאן וכח כאן ,והמעלה היא בריבוי דווקא .מהכלל
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הנאמר בגמרא שיחיד ורבים הלכה כרבים ,מוכח שברבים יש יותר כח .המגמה של ריבוי היא
פריקת עול והעברת גבול .יש שתי תרבויות א .תרבות של עובדי השם והיא ,ליחד הרבה לאחד
וזה יגיע לאין סוף .ב .התרבות של עבודה זרה היא ,ריבוי השייך לפה ,וזה ישאר פה ,בתחום
הריבוי.
כתוב )ויקרא כג טו( שצריך לספור שבע שבתות תמימות .תמים זה שלם שכולל כל
הפרטים ,ואפילו אם חסר רק פרט אחד כבר אין זה נקרא תמים .המושג תמים בא להוציא מבעל
מום ,שאם חסר אפילו פרט אחד ,הוא חסר .מה שעושה את הכל תמים ,הוא יום השבת .רזא
דשבת זה רזא דאחד .כתוב בשיר של חול )תהלים קד כד( ,יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב
מה רבו מעשיך ,היינו שימי העבודה שייכים לריבוי .אבל בשיר של שבת )תהלים צב ו( כתוב
מה גדלו מעשיך ,גדול הוא להפוך את הכל לקומה אחת יותר עליונה .כתוב בהגדה של פסח
והיה שם לגוי גדול עצום ורב ,שהיו מצוינים שם ,היינו הענין של גדול זה מצוין ומיוחד.
התפיסה של חול היא תפיסה של רב והרבה ,והתפיסה של שבת היא תפיסה של גדול .בחול אדם
פועל הרבה ,אבל בשבת ,פנים חדשות באו לכאן ,וצורת האדם היא אחרת .שבת מהפכת כל הרב
לגדול .הספירה נקראת על שם השבת )שבע שבתות תמימות( שאנחנו לוקחים את הריבוי
ומהפכים את זאת לגדלות ,וזה ענין של השבת .ולכן כל מי שמענג את השבת ,זאת אומרת שהוא
מקיים המציאות המיוחדת של שבת ,ניצול ממלחמת גוג ומגוג שהיא המלחמה של רב נגד גדול.
המגמה של כל עובדי עבודה זרה היא להחריב כל מה שהוא אחד ולהרבות אותה .ולכן
השיר שלהם הוא רק השיר של חול ,ואשר לכן עכו"ם ששבת חייב מיתה )סנ' נח ע”ב( ,שזה
חילול שבת ,שמי שלא שייך לשבת תוקע את עצמו בתוכה .כל הספירה שלנו מכוונת שיהיו
שבע שבתות תמימות ,ואם חסר אפילו פרט אחד ,הם בעלי מום .אותו חסרון מתוקן על ידי שבע
שבתות תמימות ,ועל היסוד הזה שאנחנו נלך אחרי האחד ,כך נגיע לאין סוף .העולה מן האמור,
שצריך לשים את הכל לקראת השבת.
כתוב בספר יצירה שבמערכת של מספרים שש הוא מספר של ריבוי ,שהוא מורה על
שש קצוות של עולם הזה )ד' רוחות ומעלה מטה( והמספר שבע מחבר את הכל למציאות אחד.
הכולל הוא השבת והיא אותה נקודת אמצע שמובילה אותנו למדריגה של לתבונתו אין מספר,
לקבלת התורה .אנחנו צריכים לצרף את הכל לאחד ,לתמימות .המלחמה של גוג ומגוג נמצא,
וכל העולם הוא בתרבות של הריבוי .שכל המרבה עדיף ,ואין שום תפיסה לעבור מ'ממה רבו'
ל'מה גדלו' .המהר"ל )נתיבות עולם  -נתיב התמימות פרק א'( כותב שיעקב אבינו לא מת משום
שהוא נקרא איש תם ותם הפך מת )באותיות( .תם מצרף את כל הדברים יחד ללא מת .אנחנו לא
בני ספירה בגלל שספרנו כדין .כל מי שנראה לו שהאחד הוא הקטנה ,או הפסד ,הוא המסכן
ביותר ,שהוא מפסיד בזה את הקו של אחד ,ולוקח הקו של הרבה ,והוא הע"ז החדש שלנו.
בעיתון יש המון מילים וזה לא מוביל לשום מקום ,אבל יש הרבה .יש הרבה שמאיר להרבה
קצוות ומאיר לשניה ונראה שיגיע למשהו לא מגיע לשום דבר ,אבל מי שרוצה להגיע למשהו
אמיתי ,למציאות עמוקה יותר ,לזאת אפשר להגיע רק על ידי שבע שבתות תמימות ,ואז הוא
יגיע ליום החמישים ,והוא מתן תורה.
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úéöîú] .òåãéë àøéòæ å"àå ,ãåñé àöîàá å"éå ,ï"åæ ,àìî ïåð ãåñ ïäå ,ð"åæã àììë äèåùô
[øëãä ïå÷éú àìì úåëìîì êééù 'ð úåàå ,ïå÷éúá '÷åðå à"æì êééù 'ï úåàäù àéä åéøáã
129
. úåëéôä 'áá ì"ø – ã"âë øúáì øãäúà éàîà ïåøàä òåñðá éäéå àã øúàá
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úãåòñî äðäðä ìë àðåä áø øîà åáìç éáø øîà (á”ò å óã) úåëøá àøîâá àúéà
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(áë 'éñ ë"ô äáø øáãîá) ùøãîáå .úåèù éøáãá å÷ñòúðù øîåà òùåäé éáø (íå÷îä
úãîåì (à"ò â óã) äèåñá àøîâäå .áì øñç äùà óàåð (å éìùî) úåèù åùòù íéèù àúéà
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éðôî äùò àìå ùøéôå åúåùòì åãéá øùôàå åá øáòù øáã åãéì àáù äæ äøåîâ äáåùú
ãçééúð ïîæ øçàìå äøéáòá äùà ìò àáù éøä ãöéë çë ïåìùëî àìå äàøéî àì äáåùúä
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åðîöòáå åðîöò úà íéðùî åðçðàù êë êøã ÷ø äùéâ åðì ïéà ãéúòì äìá÷ä éáâì éøäù
àäéù íéëéøö äùòîä íìåòì ,õåç éôìë éåìéâä éáâì æàå ,ì"ðä äøéáòì óçã ïéà ùãçä
.úåîåìòú òãåéî úåãò
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 שערי צדק ו148
. רע"מ ג קכב149
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.äàøéî ïàë äáäàî ïàë àéù÷ àì äéçé àåä íäéìò ä÷ãöå èôùî
áùçð åðéàù ÷ø àèç åì ùé ãåòå ,äàåôø êéøö ãåò äàøéî áùäù ïàë íéàåø
äùåò äéä äæ ìò ùðåò ìá÷é àìù òãåé äéä íàù àéä øáãä ùåøéô ,ââåùë àìà ãéæîë
.151éøîâì àèçäî øñ àìå ,ïë íâ àáäì
áåè øöéá ,êéøöé éðùá ,êááì ìëá êé÷åìà 'ä úà úáäàå ( úåëøá) 'îâá àúéà
åìåë àéä òøä øöéä ùøåù àìà ?òøä øöéä íò ãåáòì øùôà êéà øáãä äù÷å ,ø"äéáå
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òø äéä àì äæ òø íåù ìòåôì àöåé äéä àì íàå ,ììëá ìòåôì åúáùçî àöé àìù ìáà
åøöåé úáäà ìéáùá äùåò åðéà òø úåùòì åçëá ùéù óàù ùåã÷å ,áåè àìà ììëá
åéùòî ìë úåìòäì åúøåúå 'ä úáäàá úåððåáúä ãöî àá äáäàî äáåùú ïë íà
ùéå ,àåèçì äòéèð åì ùé íâå ïååòä úå÷éúî íòåð ùéâøä øáëù óà ,äðåéìò øúåé äìòîì
àåäù íéøöé éðùá ãåáò àåä æà ,ïååòä ïî ùøéôå øñ àåä æ"ëòå ,äøéáò úøøåâ äøéáò
÷ø äàøéî áùä ìáà .íéøáã ìù íùøåùá 'úé åðåöø íöòá äæå ,áåèì òøä çë êôäî
íéáù øùàë 'ä úåöî åøáò ìò øòèöäì êë ìë èøçúî åðéàå ãåò àèçé àìù øäæð
åéáà áåäàé ïáù éòáè äæå ,åîò 'ä ÷ìç äæå 'úé åá íéøåù÷ åðçðà íöòáù ììâá äæ äáäàî

ä"ø ìù áåè íåé
úåîåà ïéà éëå äòåøú éòãåé íòä éøùà áéúë äéùàé ø"à (ã èë äáø àø÷éå)
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íéîçø úãîì ïéãä úãî íäì êôåäå íéîçø íäéìò àìîúîå íéîçø àñëì ïéãä àñëî
:éòéáùä ùãçá éúîéà
 גבורות יט150
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íé÷ìà ä"éåä íù ìù éåìéâ äæå .äòé÷úì äòåøú ïéá øåáéçä àéä ùåãéçä àìà ,ùãç øáã
íéìòåô åðçðàù äî äæå ,ä"øá ïåùàøä íòôá äìâúð äæ íùå ,àìî íìåò ìò àìî íù ãçé
.åðìù úåòé÷úä íò
,ìå÷ä àéä ìëä ùøåùå ,'úé åéøáãá àá àéä äèîì äìòîìî àáù äî ìë ïéáäì
÷æçúîä ìå÷ àéäù äòé÷úä äæå ,÷ñôä éìá éåìéâ äæ äâäðäì úåîéìù ùé øùàë ïë íà
àäé àìù íøåâ äæ øåâñ äôä øùàëå ,ìå÷ì ÷åñéô íöòá àéä äòåøúä ìáà ÷åñéô éìá
àìà äìòîìî òøî àì àá àéäù ,äæä íìåò ìù çøåèå øòö ìë ùøåù äæå ,äôäî äøàä
.155äìòîìî äøàä ìù ïåøñçî
,ïéãä úà íéòáå÷ åðçðàù äæ ìáà ,íåéä íöòî àéä ïéã ùéù äæ ,úåøçà íéìéîá
ãçåéîá êééù ÷îåò øáã äìâî äæ ,äòé÷úå äòåøúå äòé÷ú ìù äøåöá ïéãä úà íéòáåúå
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'ä íéé÷úî æà ,äòåøúä ììâá äæ íåéá òø ìù çë ïéà øùàë æàå .äæ íåéá ìàøùé ììëì
.156äòåøú éòãåé ììâá ä"éåä íù ìù éåìéâ ïàë ùéù à"æ ,ïåëìäé êéðô øåàá
ééáà øîà (.áé úåéøåä) 'îâá àúéà éøäù ä"øá ùéù íéðîéñá äðáä äæî àöåé
à÷ìñå éúøë 'éáåøå àø÷ àúù ùéøá ìëéîì ìéâø àäé àéä àúìéî àðîéñ úøîàã àúùä
ùé äìòîìî äøéæâ ìëù (å áé úéùàøá) ï"áîøä éøáã éô ìò ïáåî øáãä íòèå ,éøîúå
ïéãá íéãîåò åðçðà øùàë ïëì ,íéàéáðä åùò êëå ,ìòåôì àöúù éãë äèîìî ïåéîã
êøã à÷ååãá äæå .157äáåèì äøéæâä àöúù äðëä äæå ,äáèä ìù ïåéîã úåùòì íéëéøö
.158äìéëàäî øúåé íãàä ìà øáçúî íãàì äöåçî øáã ïéàù äìéëà
ë"äåé
ä"øá äìéôúá íéøîåàù åîë) ä"øì íåúéç àåäù ãçà ,ë"äåéá íéðéðò éðù ùé
óã) úåëøá àøîâá áåúëå .äøôëå äçéìñ íåé àåäù éðùäå (åîúçé øåôéë íåö íåéáå åáúëé
íéàøð íäù íâä ïëìå ,íéãøôð íéðéðò éðùá åðééä ,íéúùá äëøá íéîúåç ïéàù (à”ò èî
ìàøùé ùã÷î ç"ø úëøá úîéúçá íéàåøù åîë ,ãçà øáã úîàá íäù ì"ö íéðéðò éðùë
íäù ìàøùé ùã÷î àåäù äæ ìò 'ä íéçáùîù ãçà øáã úîàá äæù ,íëéùãç éùàøå
ìçåî êìî é"àá :íéøîåà øåôéë íåé ìù äëøá úîéúçá ïë íàå ,ùãåçä úà íéùã÷î
ìë ìò êìî äðùå äðù ìëá åðéúåîùà øéáòîå ìàøùé úéá åîò úåðåòìå åðéúåðåòì çìåñå
ìò êìî .éøîâì íéãøôð íéðéðò éðù ïàë ùé äøåàëìå ,íéøåôëä íåéå ìàøùé ùã÷î õøàä
äæ åðéúåðåòì çìåñå ìçåîå ,ä"ø ìù ïéãä ìù íåúéç ìù úåòîùîä àåä õøàä ìë
ïéðòù åðééä ,ãçà øáã íä íéðéðòä éúù úîàáù ì"ö êçøë ìòáå .äìéçî ìù úåòîùîä
êéàå ,øçà øáã äæ äøôëå ãçà øáã äæ íåúéçù äàøðù ,äù÷ äæå .íäéðù úà áééçî ãçà
íéàåøù åîë çåðé÷ ïåùìî äæ äøåúä ïåùìá øåôéë ?ãçé íéãçàúî äìàä íéøáã éðù
ìò àø÷ð äæä íåéä ë"àå .áäæ éøåôéë ìò åãé çð÷î äéä ïäëäù (à”ò äë óã íéçáæ) àøîâá
.äáåùú áåéç åá ùéù íåéå ,äìéçîå äçéìñ íåé äæå çåðé÷ íù
àåääì ìæàæòì ìàøùé ïéøãùîã øéòù àåää éæç àú :á"ò ãô÷ á"ç øäæ 'éò
ïéøú àîéú éàå äéãäá à÷ñòúàì àøçà àøèñ àåääì à÷ìåç áäéîì ïéâá àøáãî
àøçà àøèñã øéòù àåää çðéú àøçà àøèñ àåäì ãçå ä"åäéì ãç àëä éàîà ïéøéòù
éàîà ä"åäéì
àùð éðáá àðéã ãéáòã àåää àøéèðñì àø÷ äéøá ìò æéâøà äåäã àëìîì àìà
ïîú ìëéîì àëìî éáá ìàòå éãç àøéèðñ àåää äéøáá àðéã ãáòîì ïîãæéã ïéâá øéãú
àëìî æéâøàã ïéâá àìà àáà éáá àã àøéèðñ ìàò àì éàãå øîà äéøá äéá çâùàã ïåéë
àúãåòñ ãáòîì àëìî ãé÷ô äéãäá ñééôúàã ïåéë äéãäá ñééôúàå ìæà ãáò äî éìò
àøéèðñ àåää äéá òãðé àìå ãé÷ôå äéøáìå äéì äàìò
äàìò àúãåòñî àã òãðé éà àúùä àëìî øîà àøéèðñ àåää ìàò øúáì
ïé÷úà äéì øîà àúãåòñ ìò àðîîì àø÷ ãáò äî àøåúô ááøòúé éøáìå éì úéðé÷úàã
òãðé àìå éìéãî éàî÷ ãéòñã áéùçéã ïéâá àøéèðñ àåääã äéî÷ éåùúå éàî÷ éåùúå éãî
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äåãçî ùøôúéå äéì ìéæéå à÷ìåç àåää ìåèéå éøáãå éìéã äåãçã àøé÷é àúãåòñ àéääá
àëìî éáî àøéèðñ àåää ùøôúé àì éëä ãéáò àëìîã åàì éàå ïìéã àúãåòñã
àåääì ãçå éì ãç ïéøéòù ïéøú åðéîæà ìàøùéì àåä êéøá àùãå÷ øîà êë
ïìéã àøçà äåãçã àúãåòñá òãðé àìå ìéëà÷ éìéã àúãåòñîã áéùçéã ïéâá àøåèìã
éúà éúàã àîìò äàìò àîàã ïåéë úéáî ùøôúéå äéçøàì ìéæéå à÷ìåç àåää áñéå
ïéã ïéôðàã (åøéäðá äìò àçâùàì à"ð) åøéäð àçëùàì äàúú àîìòã àìëéä åâ éøùîì
øéäðàå ïàëøá ìë ÷éôà ãë äéî÷ì ïéðéãã éøàî àìå àøåèìã àåää çëúùé àìã àåä
ïàëøá ïåðéàî éìèð ìàøùéå çëúùé åãéç àåää ìëå àìëì
äàúú àîìò éãçã çëúùàå äàúú àîìòã àìëéäì ìàò éúàã àîìò ãë àäã
åãéç ìëå ïéëøáúî åäìë ïéîìòå àøåúô êéøá åäéà ïéãë äàìò àúãåòñ àéääá éåðá íò
åøäèú ä"åäé éðôì (ì æè àø÷éå) áéúëã àåä àãä ïîú åçëúùà ïéôðàã åøéäð ìëå
úúì éãë àåää øáãîì ìæàæòì ìàøùé íéçìåùù àåää øéòùä äàøå àá :íåâøú
ãçàå 'äì ãçà ïàë äîì íéøéòù éðù øîàú íàå åúà ÷ñòúäì àåää øçàä ãöì ÷ìç
.òåãî 'äì êà øçàä ãöä ìù àåää øéòùä àçéð àåää øçàä ãöì
ãéîú íãà éðáá ïéã äùåòù äæ øèåùì àø÷ åðá ìò ñòåë äéäù êìîì [ìùî] àìà
ïåéë íù ìåëàì êìîä úéáì ñðëðå çîù àåää øèåùä åðáá ïéã úåùòì ïðåëúéù éãë
éìò êìîä ñòëù íåùî àìà éáà úéáá ïàë øèåùä ñðëð àì éàãå øîà åðá åúåà äàøù
åðáìå åì äðåéìò äãåòñ úåùòì êìîä äåö åîò ñéôúäù íåùîå åîò ñéôúäå êìä äùò äî
.àåää øèåùä åá òãé àìù äåöå
äðåéìòä äãåòñäî äæ òãé íà äúò êìîä øîà àåää øèåùä ñðëð óåñáì
åäùî ïéëú åì øîàå äãåòñä ìò äðîîì àø÷ äùò äî ïçìùä ìáìáúé éðáìå éì éúðëäù
äãåòñäî òãé àìå éìùî éðôì ãòåñù áùçéù éãë àåää øèåùä éðôì íéùúå éðôì íéùúå
ìù äçîùäî ÷çøúéå åì êìéå àåää ÷ìçä ç÷éå éðá ìùå éìù äçîù ìù àéää äáåùçä
.êìîä úéáî àåää øèåùä ÷çøúé àì êë êìîä äùòù àì íàå åðìù äãåòñä
âøè÷îì ãçàå éì ãçà íéøéòù éðù åðéîæú ìàøùéì àåä êåøá ùåã÷ä øîà êë
ç÷éå åðìù úøçàä äçîùä úãåòñá òãé àìå ìëåà àåä éìù äãåòñîù áùçéù éãë àåää
êåú úåøùì äàá àáä íìåò äðåéìòä àîàù ïåéë éúéáî ÷çøúéå åëøãì êìéå àåää ÷ìçä
àìù àåä ïéã íéðôä ìù (äøàäá äéìò çéâùäì) øåà àöîì ïåúçúä íìåòä ìù ìëéää
ìëå íìëì øéàîå úåëøáä ìë àéöåî øùàë åéðôì ïéãä éìòá àìå àåää âøè÷îä àöîé
.úåëøáä åìàî íéìèåð ìàøùéå àöîð àåää úåøçä òôù
íìåòä çîùù àöåîå ïåúçúä íìåòä ìù ìëéäì ñðëð àáä íìåòä øùàë éøäù
íéëøáúî íìåë úåîìåòäå ïçìùä êøáî àåä æà àéää äðåéìòä äãåòñá åéðá íò ïåúçúä
.åøäèú 'ä éðôì áåúëù åäæ íù úåàöîð íéðôä úøàä ìëå äçîù ìëå
ùøãîáå ,ïøäà àáé úàæá øîàå :äáåùú úáùì ùåøã - ì"øäîä úåùøã 'éò
ùéù éðôî ì"øå .éúéøá úàæ äìéîä úåëæáå äøåúä úàæå äøåúä úåëæá (à"ë 'ô ø"÷éå)
òáèä ìò íúâøãî ìáà úéîùâ àéäù òáèä úçú íéðåúð íðéàù úàæ äìòî ìàøùéá
òáèä éîé íä íéîé äòáù éë .éðéîùä íåéá äìéîä äìòúé íùä íäì ïúð êëìå ,úéîùâä
íåéáå ,úéîùâä òáèä úà ä"á÷ä àøáù úéùàøá éîé úòáù ãâð íäù úéîùâ àéäù
êëìå .äìøòä àéäù úéîùâä òáèá øñçù äî äìéîä äåö äòáù øôñî ìò àåäù éðéîùä
ùãå÷ àø÷ðù éîùâä ïî ìãáðå ùãå÷î äæ íå÷îù íéðôìå éðôì ñðëð úåéäì ïäëì éåàø
íåéá åéäù úåàæää ìë êëìå .úéîùâä òáè ìò àéäù äøåúä úåëæáå äìéîä úåëæá íéùã÷
àéä äìòîì úçàä éë äæå .äèîì òáùå äìòîì úçà äðåîù åéä íéðôìå éðôì íéøåôëä
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éë ,äæå .òáèä ãâðë íäù äèîì òáùå äìòîì àéäù òáèä ìò àéäù äâøãîä ãâðë
óåâä úøñä àåä ùôð éåðéò åì äéä øùà íéøåôëä íåéá äæ øáãå íéðôìå éðôì ñðëð øùàë
øàùå ,äèîì òáùå äìòîì úçà úåàæä êøöåä ,éîùâä ìò àåäù äöéçîá ñðëðå éîùâä
øùàë éë .äæ ìéáùá ìëä äæä íåéá úåãçåéîä úåöî øàù ìë ïëå .ãáìá òáù íä úåàæä
úéîäá ùôð ìàøùé ùôð ïéà éë ,ìàøùéì ãçåéî äæ øáãå úéðôåâä úøñäì ãçåéî äæ íåé
åîã øéòùä éë éðôî .íéøéòù éðù ìàøùé éðá úàî ç÷éù äøåú äøîà êëìå ,óåâá òáèåî
.'åëå ,íãàä íãë
úìòî ìò äøåî íéðôìå éðôì åîã àáåä øùà äæä øéòùä éë éðôî ,úåìøåâä ïéðò
éðôì øôëì íãä àáåä êëìå ,úåéðôåâä ïî äøñä íäìù ùôðì ùé øùà ìàøùé ùôð
äùåã÷ íùôðù øçà ìàøùéá àèçä ïë íàå ,óåâ ìëî ùãå÷îå ùåã÷ àåä øùà íéðôìå
íàù ,äøåäèå äùåã÷ íîöò ãöî íùôð éøäù ,ùôðä íöò ãöî åðéà íîöò ãöî äøåäèå
ùôð ãöî åðéà äæä àèçä ìáà .íéùã÷ä ùãå÷ íå÷îá íãä àéáäì éåàø äéäé àì ïë àì
.àèçä àá äæä ãöîå ìàøùéá äøâúî àåä øùà ïèùä éåøâ ìéáùá àåä ÷ø ìàøùé
éáø øîà éìæà ååäã ãò àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå àééç éáø :à"ò ë â"ç øäæ 'éò
íéìäú) øîàå àééç éáø çúô ïéîåé ÷éúòã éìîá àúééøåàã éìîá ìãúùð àééç éáøì éñåé
éî÷ ïåì ùøôî àìå éåàèç éñëîã ùð øá ìëã àðôéìåà ïàëî 'åâå êòéãåà éúàèç (ä áì
åäéàã ïéâá äáåùúã àçúô çúôîì äéì ïéáäé àì éîçø åäééìò òáúéå àùéã÷ àëìî
ñééç àåä êéøá àùãå÷ àåä êéøá àùãå÷ éî÷ ïåì ùéøô åäéà éàå äéðéî (éñëî à"ð) óéñëà
çúô åäéà ïéîéúñ ïéçúô ìë àäã éëá åäéà éà ïëù ìëå àðéã ìò éîçø ïåøáâúéå äéìò
ìòå àðéã ìò éîçø àøáâàì àëìîã àåä àø÷é éåàèçã åùéøô àã ìòå äéúåìö ìá÷úàå
ãçå àìéòì ãç ïåðéà ïéãåáë ïéøú éððãáëé åäî éððãáëé äãåú çáåæ (âë ð íù) áéúë àã
:éúàã àîìòá ãçå ïéã àîìòá ãç àúúì
éñåé éáø øîà íéëìåä åéäù ãåòá ,êøãá íéëìåä åéä éñåé éáøå àééç éáø :íåâøú
(áì íéìäú) øîàå àééç éáø çúô .íéîéä ÷éúò éøáãá ,äøåú éøáãá ÷åñòð ,àééç éáøì
éðôì íúåà ùøôî åðéàå åéàèç úà äñëîù íãà ìëù åðãîì ïàëî ,'åâå êòéãåà éúàèç
íåùî ,äáåùú ìù çúô çåúôì åì íéðúåð àì ,íéîçø íäéìò ù÷áîå àåä êåøá ùåã÷ä
êåøá ùåã÷ä ,àåä êåøá ùåã÷ä éðôì íúåà ùøôî àåä íàå .åðîî (äñåëî) ùééáúî àåäù
íéçúôä ìë éøäù ,äëåá àåä íà ïëù ìëå ,ïéãä ìò íéîçøä íéøáâúîå åéìò ñç àåä
øéáâäì ,êìîì àåä ãåáë ,åéàèç úùéøô äæ ìòå .úìá÷úî åúìôúå ,çúåô àåä íéîåúñä
ãçà ,íä íéãåáë éðù ,éððãáëé äæ äî .éððãáëé äãåú çáæ áåúë äæ ìòå .ïéã ìò íéîçø
.àáä íìåòá ãçàå äæä íìåòá ãçà ,äèîì ãçàå äìòîì
ìë ('á ,â"î ïéøãäðñ) ïéãä øîâð ÷øôá :(â ÷øô - øöéä çë áéúð) íìåò úåáéúð 'éòå
éððãáëé äãåú çáåæ øîàðù á"äòáå æ"äòá ä"á÷äì åãáë åìàë åéìò äãåúîå åøöé çáåæä
íãàì äìòîä øàáì àá äæä øîàîá .á"äòáå æ"äòá éððãáëé àìà øîàð àì éðãáëé
äãåúîù åðééäã åéìò äãåúîå åøöé çáåæä ìë øîàù äæå .òøä åøöé ìò øáåâå äôåë øùàë
ãåáëäå ,àáä íìåòáå äæä íìåòá ä"á÷ä úà ãáë åìàë øîàå .åøöé øçà êìäù åàèç ìò
,áåè øöé êôä àåäù òøä øöé íìåòá øùàë éë ,øåîâ ãçà 'úé àåäù é"ùä ìà ïúðù äæä
íéðéîä åéäù åîëå ,òøì úçàäå áåèì úçàä úìçúä éúù ïàë ùéù íìåòá å"ç äàøð
ïàë ùéù åøîà êëìå ,òøäå áåèä åðîî àöåé úçà äìçúä äéäéù øùôà éàù íéøîåà
òøä øöé íìåòá ùé øùàë êëì ,òøì äìçúä éðùäå áåèì äìçúä úçàä úåìçúä éúù
.å"ç úåìçúä 'á ïàë ùéù äàøð áåèä øöé ãâðë àåäù
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åéìò äãåúîå [åøöé] (äãåú) çáåæä ìë :èð÷ ãåîò éùéìù ÷ìç úåãâà éùåãç 'éòå
àìå òøä åøöé ìò øáåâå äôåë øùàë ,íãàì äðåéìòä äìòîä øàáì àá äæä øîàîá .'åëå
åàèç ìò äãåúîù åðééä åéìò äãåúîå åøöé çáåæä ìë øîàù äæå .äùòðù äî ãåò äùòé
éúù ïàë ùéù ,àáä íìåòáå äæä íìåòá ä"á÷ä úà ãáë åìàë øîàå ,åøöé øçà êìäù
äìçúä äéäéù øùôà éàù íéøîåà íéðéîä åéäù åîëå òøì úçàäå áåèì úçàä úåìçúä
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 קודם מלכותו יהיה, בזמן המלך המשיח שיגלה במהרה בימינו:( עי' נצח ישראל )פרק לז159
 ואז יהיה מלך, עד שינצח המשיח את הכל, שכל האומות יעלו עליו למלחמה,מלחמות גוג ומגוג
 כי כאשר אין המשיח, וענין מלחמה זאת שיהיה מן גוג ומגוג. הוא המלך המשיח,אחד בעולם
 ומפני כך אינו. שכל דבר בעולם בתחלת מציאותו אינו במעלתו העליונה,במדריגתו ]ה[אחרונה
 ימצא אחד, רק חלק בלבד, שכל דבר שאינו הכל. רק ימצא כח האומות גם כן,נמצא בלבד בעולם
. עדיין ימצאו גם כן האומות, ועדיין אינו שלם לגמרי במלכותו, ולכך בתחלה מלכות משיח.עמו
 ויהיה להם, יהיו האומות נמצאים עם המלך המשיח,ולפיכך כאשר יהיה בתחלת מדריגת המשיח
 כאשר הרבוי, מפני שהם מסוגלים אל הרבוי, והאומות. כמו שיש למלך המשיח,כח גדול מאוד
 ויהיה נהרג, ויהיה התנגדות גדול מאוד. לכך הם רוצים להתגבר על מלך המשיח,תמיד אצלם
:משיח בן יוסף
239

חומש אור מאיר
íà] éðùä úà ìèáî ãçà àìà ,ãçé äãéîò íäì ïéà íéëéôä íäù íéøáã éðù ìë
äìà ìë æà ,úçà úåàéöîì ãçàúé ìëä åáù çéùîä éîé àáéùëå ,[íäéðá òâî ùé
ììëù äæá àéä íéåâì ìàøùé ïéá ùéù ÷åìéçä .åìèáúé úîàä úåàéöîì íéãâðúîù
,íéãâðúî íä ïëìå íöòá àìà äø÷îá àì äæå .íéáø íä íéåâäå ,äãéçé äîåà íä ìàøùé
ììëì ùéù ãåçéàä úáéñ .ãçà ãâð éåáéø ìù äîçìîä äéäé âåâîå âåâ úîçìîå .íéëéôäå
ãçà êîùå ãçà äúà' (úáù úçðî) äìôúá íéøîåà ïëå ,'úé åúåãçà ììâá àéä ìàøùé
ìò íçìéäì íéàá âåâîå âåâù áåúë ïëìå ,'õøàá ãçà éåâ ìàøùé êîòë éîå (øîåì ùé ïëìå)
.(çì ìàøùé çöð) (á á íéìäú) åçéùî ìòå 'ä
éáø ìù åðá øæòìà éáø íùá åáéà éáø øîà (èé æîø òùåäé ù"å÷ìé) ùøãîá áåúë
,äâìôä øåãá ãçà ;ä"á÷ä ìò íìåò éàá íé÷ìåç åéä úåîå÷î äùìùá ,éìéìâä éñåé
åéä ïéôåøç éøáã ,'íéãçà íéøáãå úçà äôù õøàä ìë éäéå' (à àé úéùàøá) øîàðù
úåùòì äúéä íúðåöø .ë"ò [âåâîå âåâ úîçìîáå òùåäé éîéá 'àå] ,ä"á÷ä øçà ïéçéùî
úà úãçàîù äãå÷ðì åðååëúéå éðà åãéâé íìåòä ìëù êë éãë ãò ,úåùåðàä ìë ïéá øåáéç
äæù àáåîå .íîöò ïòîì åùò äæ ìëå ,äìåë úåùåðàä ìëì èøô ïéá úåäæ äéäéù ,íìåë
äö÷ ãò äèî äìåòù å÷ àåäù äéðù äøåãäîá ìáá ìãâî àåä å÷îåòù ,áìöä ìù ãåñä
ãçà íò ïä 'ä øîàéå äúéä íùðåò êë êåúîå .äìåë úåùåðàä ìë åáçåøá ììåë äæå ,äìòî
õôéå ,åäòø úôù ùéà åòîùé àì øùà íúôù íù äìáðå äãøð äáä 'åëå íìëì úçà äôùå
'úé åãâð ãçé øáçúäì åðåöø êåúî à"æ .øéòä úðáì åìãçéå õøàä ìë éðô ìò íùî íúà 'ä
ìëù íøâ äæ .õøàä ìë éðô ìò äöôä äéäå ,éåáéø ìù úåàéöî úåéäì íäì íøâ 'ä
àéäù äãå÷ð áéáñ åãçàúé íà ÷ø àìà ,íîöò ïòîì ãçé øáçúäì åìëé àì úåùåðàä
ïëå òùåäé úîçìîá ïëå .íìåòá äðéëù éåìéâ ãåñ úîàá àåäù ,äæä íìåò úëøòîì õåçî
.(çì çöð) éúéîà úåãçàì ãâðúäì íéåâä ìë åãçàúé çéùî úàéáá àáì ãéúòì
éåìéâå ,åðìù úåàéöîäù à"æ ,éëðàá ìéçúäù äøåúä úìá÷á äúéä äæì ïå÷éúä
,äìòî éôìë ïååëìå éðà øîåì ìåëé àéáðù êë éãë ãò ,úçà úåàéöîì íéøáçúî 'úé åðåöø
åîë ,úåëåñ ìù úåðòùåäá àåä éðà ìù 'ä íùá íéùîúùî åðçðàù äãéçéä íòôä éøäå
í"áîøá áåúë .éðà íéøîåàå 'úé åéìà íéììôúîù ,"àð äòéùåä åäå éðà" íéøîåàù
éë äúò åàø (èì áì íéøáã) áåúëù äæî àåä äæ íùì øå÷îäù ,äëåñì úåéðùîä ùåøéôá
äæ .ìéöî éãéî ïéàå àôøà éðàå éúöçî äéçàå úéîà éðà éãîò íéäìà ïéàå àåä éðà éðà
àåä éðà éðà ,íéøîåà ìëä óåñáå ,íìåòä úåáéáñ ìë åëåúá ììåëù åðéæàä øéù ìù óåñ
àåä ìëä úîàá ,øçà ïååéëá êìåä àåäù äàøð øáãå øáã ìëù à"æ ,éãîò íéäìà ïéàå
àåäù ,'éðà' íéøîåàå 'ä ìà íéðåô æà ,ãçà øå÷îî àá ìëäù òîùðùëå ,ãçà éðàå ,éðà
íãàäù àåä 'éðà' ìù äñéôúä úåäî .ãçàå ãçà ìë ìù éðà ìù øúåéá ä÷åîòä äãå÷ðä
íàù à"æ ïàë ìëä ïàë éðà íà ììä éøáã àìôð äîå] 'úé åðåöøî ÷ìçë ÷ø åîöò úà ñôåú
ìáà ,øñç ïéàå ïàë ìëä æà ,äðéëù éåìéâ ïéà íà åìéôà ùã÷îä úéáá àöîð åæä äãéîä
.[('ð ÷øô â"ç ÷"äáò) ïàë éî æà éðà ïéà íà ïåùàø úéáá 'åëå ïåøàä äéä øùàë åìéôà
ìë ìåìëì êéøö äéä äæå ,éùåðà éðà ÷ø ùé ìááù ,ìáá ìãâî ãâðë úãîåò äæ íù úøéîà
.äìåë úåùåðàä
.àì åà ãåçéàì íéëééù íä íà ,àåä íéãåäéì íéåâ ïéá ìãáääù ïë íà àöîðå
íéëøã éúù íäù ,äæá øåàéáä ,íéáø íä íéåâäå ,ãçà íä ìàøùé ììëù íéøîåàùë
.âåâîå âåâ úîçìî ãåñ äæå ,íãàä úøåö ñåôúì êéà úåðåù
ãçàì íìåòä ìë øéæçé æàå ,'úé 'ä áéáñ íìåòä ìë ááñì éãë íìåòì àá çéùîä
'éðà'ä úåìâúäì êéøöùë .íéáø íúåàéöî íöòù äìàî øúåé äæì ãâðúî ïéàå ,éúéîàä

240

חומש אור מאיר
'éðà'äù ,éøùú ìù ïîæ àåäù ,âåâîå âåâ úîçìî úà ïéîæîù ïîæä àåä ,ìàøùé ìöà
äìâúé éðàäùë .âåâîå âåâ úîçìî ïéîæî äæ ,úåëåñá øîâðå ä"ø æàî åá ìùáúäì ìéçúî
ììë áéáñ ,åæ äãå÷ð áéáñ ãçé åãçàúé íìåëù àåä íåìùäå .íåìù äéäé æà úåîéìùá
ãçàúäì äìåë úåàéöîä ìë úà áééçé äæ ,åðìöà úåîéìùá äìâúé äæùëå ,ìàøùé
.'úé åðåöøë ÷ø äìâúé ìëä æà úîàáå ,åðúáéáñ
íéùðàå íéðôáî íéùð åéä äðåùàøá ïðáø åðú (á"ò àð óã) äëåñ àøîâá áåúë
íéðôáî íéùðàå õåçáî úåáùåé íéùð åäéù åðé÷úä ùàø úåì÷ éãéì íéàá åéäå õåçáî
éëéä äèîìî íéùðàå äìòîìî úåáùåé íéùð åäéù åðé÷úä ùàø úåì÷ éãéì ïéàá åéä ïééãòå
äãôñå ùåøãå åçëùà àø÷ áø øîà ìéëùä éìò 'ä ãéî áúëá ìëä áéúëäå éëä ãéáò
,õøàä äãôñå ,é"ùø] ãáì íäéùðå ãáì ãåã úéá úçôùî ãáì úåçôùî úåçôùî õøàä
,âåâîå âåâ úîçìîá âøäðù óñåé ïá çéùî ìò åãôñéù ãéúòì àáðúîå ,äéøëæ úàåáðá
íéùðà ìéãáäì êéøö øòöä úòùá åìéôàù ãáì íäéùðå ãáì ãåã úéá úçôùî áéúëå
òøä øöé ïéàå ãôñäá ïé÷ñåòù àáì ãéúòì äîå øîåçå ì÷ íéøáã àìäå åøîà .[íéùðî
èìåù òøä øöéå äçîùá ïé÷åñòù åéùëò ãáì íéùðå ãáì íéùðà äøåú äøîà íäá èìåù
.ë"ò ,äîëå äîë úçà ìò íäá
íéùðàå íéùðù êëì ÷åñôî äéàø íéëéøö éëå ,íðéáäì ãàî äù÷ àøîâä éøáãå
ãéúòì åùòéù ãôñä åúåàáù úøîåà àøîâä àìà ?ùàø úåì÷ éãéì íéàá ãçé íéàöîðä
íéàåøå .úåéäì äëéøö äáàåùä úéá úçîùä êëå ,ãáì íéùðå ãáì íéùðàä åéäé àéä àáì
íä äáàåùä úéá úçîùå ,òøä øöéä ìò åà óñåé ïá çéùî ìò ãéúòì ãôñääù ,ïë íà
íéãîì åðéöîðå .íéãøôð åéäé íäù íâ êéøöå ,íéùð íù åéäéù íéëéøö ïëìå ,øáã åúåà
äæ ìòå ,òøä øöéä úèéçù ìù äçîùä ïéòî àéä äáàåùä úéá úçîùù ,åæ äàååùäî
.íéçîù
éæà ,øáãä àåä ïë íàù ,ïéáäì åðì ùéå ,ïéãä éîéì êééù àåä úåëåñä âçù òåãé
íéëéøö åéä íäå ,ùåã÷ä êìîä úøéîà åîë ,ïéãä éîé ìù úåâäðää êéùîäì íéëéøö åðééä
ïééãò íéøîåà ,àñéâ êãéàîå .äøéúé äçîù éîé àìå ,ãçôå äàøéå ,äáåùú éîé úåéäì íâ
ùåã÷ä êìîä :úåéëìî íéøîåà ïéãä éîéáù àåä øáãä ùåøéô ?éøåà 'ä ãåãì øåîæîä
åììä íéîéáù éôì (ùåã÷ä êìîä ä"ã á"ò áé óã úåëøá) é"ùøá áåúëå ,èôùîä êìîäå
áåúëå .'úé åúåëìî ìù úåàùðúä ùé äìàä íéîéá ,íìåòä úà èåôùì åúåëìî äàøî àåä
ìë ìò àùðäå êãåáëá åìåë íìåòä ìë ìò êåìî ,åðéúåáà é"äåìàå å"ðéäåìà :ë"äåéì çñåðá
êåøá .ãòì íéé÷å úîà êøáãå úîà íé÷ìà äúà éë êæåò ïåàâ øãäá òôåäå êø÷éá õøàä
ùã÷î ,ìàøùé úéá åîò úåðååòìå ,åðéúåðååòì çìåñå ìçåî ,õøàä ìë ìò êìî ,'ä äúà
.ä"øáù úåéëìî ìù ïéðò åúåàá ÷åéãá ÷ñåò ë"äåéù øîåìë .íéøåôéëä íåéå ìàøùé
,øçà øáã àåä êø÷éá õøàä ìë ìò àùðäå ,ãçà øáã àåä íìåòä ìë ìò êìî
.éøîâì øçà øáã åäæå éåìéâä øáë àåä êöøà ìáú éðô ìë ìò êæåò ïåàâ øãäá òôåäå
øùà úåàùðúäå åúìòî ãöî åéúçú íòä àéùðä éë êìîä ïéáå àéùðä ïéá ùéù ùøôää
ìùåî êìîä ìáà ,íäéìò àùðúî àåäå åì ùéù äìòîä ãöî àéùð àø÷ð êëìù ,åì ùé
åìù úåàùðúäå åúìòî ãöî øùà àéùðä ïî äìåãâ øúåé åúìòî êëìå íòä ïî ìãáð íòá
çëî ãçàúäì äìåëé ÷ø úëøòî ìë .íäî ìãáð åðéàå åéúçú íòä úåéäì éåàø ãáìá
,êìî äæ êë ,ãçà øáã íéøöåé êëå íäéìòîù äãå÷ðì íéôøèöî íìåëù ,åéìòîù úëøòî
àùðúî àåäù ÷ø íòä ìù úëøòîá àåä àéùð ìáà .íòä ïî ìãáð àø÷ð àåä ïëìå
óã) úåëøá àøîâá áåúëå .äðåéìò øúåé äìòîì íòä ìë úà úåìòäì åçëá ïëìå ,íäéìò
åæ àùðúîäå ä"é ñë ìò ãé éë øîåà àåä ïëå ÷ìîò úîçìî åæ äëìîîä 'ä êì (à"ò çð

241

חומש אור מאיר
åðééä ,ùàøì ìëì ìáåúå êùî ùàø àéùð âåâ êéìà éððä øîåà àåä ïëå âåâîå âåâ úîçìî
.úåàùðúää çëî àìà úåëìîä çëî âåâîå âåâ ìò íéçöðî àìù
ìò éðùä ãöä çöðì íéëéøöù ,øîåìë ,"äëìîîä 'ä êì" ìù éåìéâ ùé ïéãä éîé ìëá
ïéàù ,"àùðúîäå" ìù àåä úåëåñ ìù éåìéâä êãéàîå ,äëìîîä 'ä êì ìù äãéîä éãé
áåúë .'úé åúåàùðúä ìù úåø÷é ãâðë úãîåò àì úåø÷é ìë ,äæä íìåòá åðé÷ìà 'ä êëøòë
íéùéâøîå ,úéáì äãùáù äàåáúä ìë íéñéðëî íìåëù ïîæä àåä úåëåñù íéðåùàøá
øúåé ìéáäîù âç ïéàã .äæä íìåò ìë úà ìéáääì äëåñì íéàöåéå íéââåç æà à÷åãå ,áåè
ãçåéî äæ âç à÷ååã ãöéëä ïéáäì ùéå .äëåñì íéñðëðå úéáä íéáæåòù ,úåëåñä âçî
øéù) ìù äãéîä äìâî óéñàä âç ìù áåè íåéäù íéðåùàøá áåúë ?äçîùä úáåçá
,êëøòë ïéàù úåàøäì ,åì åæåáé æåá äáäàá åúéá ïåä ìë úà ùéà ïúé íà (æ ç íéøéùä
àéöåä àåä æà ,éøîâì äëåñá àöîðù éî .'úé åðåöø éôìë íåìë àåä åðìù ïéëøòä ìëù
ãò íãà ìë ìò òá÷ð íäáù íéîé íä ïéãä éîéù åîë .äùòù äî ìëî åîöò úà úîàá
úçú åðçðà äîë ãò òá÷ð úåëåñ éîéá êë ,'úé åúåëìî úçú åðçðàå ,åëìî 'ä äîë
.'úé åìù úåàùðúää
õøà éëìî åáöéúé (á á íéìéäú) ÷åñôá áåúë ?íçìéäì âåâîå âåâ àá äî ìò
'ä ìò (á øåîæî íéìéäú ùøãî) ùøãîá äæ ìò áåúëå ,åçéùî ìòå 'ä ìò ãçé åãñåð íéðæåøå
,ìàøùé ìò äöò íéîéé÷î íäù íéòùøä íä íéøåøà ,éåì 'ø íùá äéëøá ø"à .åçéùî ìòå
åéáà ééçá ìáä âøäù ïé÷ äéä äèåù ,øîà åùò .êúöòî äôé éúöò øîåà ãçàå ãçà ìëå
äòøô .'åëå éáà ìáà éîé åáø÷é ,àìà ,ïë äùåò éðéà éðà .äáøå äøô åéáàù òãåé äéä àìå
äùåò éðéà éðà .åéáà ééçá äáøå äøô åéçàù òãåé äéä àìå ïë øîàù åùò äéä äèåù ,øîà
ìë ,áéúëã àåä àãä .ïåäì àðéçî àðà ïåäîéàã àééñøåë úåçú ïé÷é÷ã ïåäéã ãò àìà ,ïë
òãåé äéä àìå ïë øîàù äèåù äéä äòøô ,øîà òùøä ïîä .åäåëéìùú äøåàéä ãåìéä ïáä
âåøäì ãéîùäì ,àìà ,ïë äùåò éðéà éðà .úåáøå úåøô ïäå íéùðàì úåàùéð úåðáäù
ìàøùé ìò äöò ïéôé÷òîù íéðåùàøä åéä íéèåù ,ïë øîåì ïéãéúò âåâîå âåâ .'åâå ãáàìå
âååãæî éðà äìçúá àìà ,ïë äùåò éðéà éðà .íéîùá ïåøèô íäì ùéù íéòãåé åéä àìå
øîåà ä"á÷äå .åçéùî ìòå 'ä ìò ,áéúëã àåä àãä .ìàøùé ìò øæåç éðà êë øçàå ïðåøèôì
íéãéôìå íé÷øáå íéôùø äîëå éðôì ùé íéãåãâ äîë âååãæäì íéàá íúà éì âåâîå âåâ ,íäì
,íù áéúë äî .äàð÷ øéòé úåîçìî ùéàë àöé øåáâë 'ä øîàðù .äîçìîá êîò àöåé éðàå
.ë"ò ,õøàä ìë ìò êìîì 'ä äéäå
,úåòùø ìù ïéðò ãåò ùãéç ì"ðä íéòùøäî ãçà ìëù 'á ú"ú í"éááåù ä"ìù 'éò
ïë íà ,äùåã÷ä çë ìù øúåé ÷îåò äìâúä äæ ãâðëå ,ùøåùäî ìàøùé ììë úà øå÷òì éãë
.õøàä ìë ìò êìîì 'ä äéäå àåä äæî äìâúéù äîå ,âåâîå âåâ àåä òø ìù ÷åîò éëä éåìéâä
íäù áåúë àì .'úé 'ä ìò íçìäì åàåáé íìåëå ,íéùðà äáøä åéäé íäù ÷åñôá áåúë
àåä øáãä ùåøéôå ,âååãæäì íéàá íä àìà ,äâìôä øåã éùðà åîë 'ä ìò íçìéäì íéàá
.íúåà ÷éæçäì êéøö àåäù 'äì ïåòèì àá âåâù ,àìôð ïéðò ïàë ùéù
àøîâá áåúëå ,'â 'å 'â ùé 'ã 'å 'ã íå÷îáù ,ãåã ãâðë àåäù :êë ïáåî âåâ ìù ÷îåòä
ìãä àåä ú"ìãäå ,òéôùîä àåä ì"îéâäù à"æ ,íéìã ìîåâ àåä 'ã 'âù (à"ò ã÷ óã) úáù
ïåéáàå éðòå ,ìã àåäù ãåñéä ìò íéîòô äáøä øæåç íéìäúá êìîä ãåãå ,ìá÷î àåäù
ìâøä àåäù ãåã ìù ïéðáä äæå ,úåëìîä ïéðá àéä ììä úøéîà ìë .'åëå ùéà àìå úòìåúå
ììâá åéìò òéôùî 'ä ïëìå ,ìã åìåë àåä ãåãù ,ãçåéî ÷îåò ïàë ùé .äáëøîä ìù éòéáøä
ãåã øàùð úàæä äòôùää ìë éøçà åìéôàå ,òéùåäé éìå éúìã (å æè÷ íéìéäú) áåúëù
ïéá øåáéçä àåäù 'å úåàä ìë åéìò òéôùî 'äù éøçà åìéôà ,ïë éðôì äéäù åîë ìã åúåà

242

חומש אור מאיר
äàéöéä úãå÷ðù ,êôéää àåä âåâ .åì ïúð 'äù ÷ø àìà ,íåìë åì ïéà ,íéðåúçúì íéðåéìò
.úéáä ìòá åúåà øàùð àåä ,ìëä ìá÷î àåäù éøçàå ,åì ùéå ,ìîåâ àåäù ,àéä åìù
ìã àåäù éîì ÷ø ïëúú íìåòáù úåøéùòä ìëå ùåëøä ìë ìù úéúéîàä äâùää
.ùéù øúåéá äìåãâä úåøéùòä åæ ,äìòîìî òôùä ìá÷ì ìåáé÷ éìë ÷ø åîöò ùçå ,éøîâì
ìëù ,åì åæåáé æåá äáäàá åúéá ïåä ìë úà ùéà ïúé íà (æ ç íéøéùä øéù) áåúëù äî äæ
åðéà àåä ,ìã åðéàù éî ìëå ,ùåëø ìòá úåéäì íåìë äåù àì äæù ,úåèù åìåë íìåòä
é÷åã÷ã äá ùéù ô"òáù äøåúä (â ÷øô çð) àîåçðúá áåúë .'úé åðçìùì êééù àìå ,ìá÷î
éî àìà äúåà ãîåì ïéàù éôì äúàð÷ ìåàùë äù÷å úåîë äæò àéäå úåøåîçå úåì÷ úåöî
àåä ,íìåòá øçà øáã åì ø÷éù éî ìë .åãåàî ìëáå åùôð ìëáå åáì ìëá ä"á÷ä áäåàù
àåäå ,íìåòá ø÷é øáã åì ùéù éî ìë .òéùåäé éìå éúåìã ìù úåø÷éì êééù úåéäìî ò÷ôåî
.äùåá äæå ,åúéá ïåä ìë åì ùéù ììâá äæ ,êãàî ìëá íéé÷î àì
äæ ÷åñô ìò øòèöî éúééä éîé ìë (á"ò àñ óã úåëøá) øîà ò"øù àøîâá àúéà
äôéà ìåàùì ùéå .åðîéé÷àå éãéì àáé éúî éúøîà êúîùð úà ìèåð åìéôà êùôð ìëá
,äáäà úøåö íöò äæù ,åðøáãù äî àåä àåä àìà ?àáé äæù øòèöäì ïéðò ùéù áåúë
ïáäù àåä úåëìîä úâäðä íöò .êãàî ìëá úáäàå ìù íåé÷ä àåä äëåñä .úúì ïåöøä
àåäå ,äæ úà àìîî êìîä ,åì ïéàù ïôåàá êìîä éôìë åîöò úà ãéîòé ,ìá÷îä íãà
äæ ìòå ,ùåëø ìòá åìåë àåäù ,êåôä àåä âåâ ìáà .íåìë éì ïéàù ,äìôú éðà ìù äâäðää
åì ïéàù éî åà ,ùåëøä ìòá íàä ,'úé åðåöø ø÷éò àéä íãà úøåö åæéà ,äîçìîä úùèåî
'ä úà åù÷áå (ä â òùåä) áåúëù äîì ãâðúî âåâù ,åçéùî ìòå 'ä ìò äîçìî åæ .íìåë
,'úé åðîî ìëä íéìá÷î åðçðàå ,'äî ìëäù òåãé æà ãåã ùé íàù ,íëìî ãåã úàå í"äéäìà
ìë æà ,åîöòî íåìë åì ïéàå ,'äî ìëä íéìá÷îù åìöà øåøáù ,çéùîä êìî ïéà íà ìáà
êëå ,íìåòá äìâúú ãåã úãéîù ïúåð àì âåâ .âåâ ìù òôùä åîë àåä íìåòá ùéù òôùä
âåâå .åì ùéù äî ìë ,åùåëø íöò ìò øúååì ,ïåøçàä òøä øöéä äæå .ãåãì ãåâéðá ãîåò âåâ
.íìåòá ãåã úãéî äìâúú àìù éãë ãîåò
äøåúä úìá÷ì úåëééù íäì ïéàù íéåâì äàøî 'äù (à"ò â óã) æ"ò àøîâá áåúë
ìèåð ãçàå ãçà ìë ãéî 'åëå äúåà åùòå åëì äîù äëåñå éì ùé äì÷ äåöî ,äëåñ äåöîî
ìëå æåîú úôå÷úá äîç íäéìò øéã÷î àåä êåøá ùåã÷äå åââ ùàøá äëåñ äùåòå êìåäå
.åîéúåáò åðîî äëéìùðå åîéúåøñåî úà ä÷úðð øîàðù àöåéå åúëåñá èòáî ãçàå ãçà
øòèöî àáø øîàäå :àøîâä úìàåù [âåâá øáåãî åîéúåøñåî úà ä÷úðð ìù ÷åñôä]
ïäéìò ÷çùîå áùåé àåä êåøá ùåã÷ä ãéî ,éèòáî éî éèåòá øåèôã éäð ,äëåñä ïî øåèô
.âåâá øáåãî íâ íéîùá áùåé ìù ÷åñôä .ë"ò ,÷çùé íéîùá áùåé øîàðù
'ä úåëåñ
ïééãä ìöà åñðëðù íéðùì ìùî ïéáà ø"à :(á 'éñ ì"ô äáø àø÷éå) ùøãîá áåúë
êë àééçåöð àåäã ïéòãé ïðà äéãéá 160ïééàá áñðã ïàî àìà çöåð àåä ïàî ïéòãé ïðà úéìå

 ביומא דא נפקי ישראל בסימנין רשימין מגו מלכא בגין דאינון נצחין: ע' זהר ח"א רכא ע"א160
דינא ומאי סימנין אינון סימני מהימנותא חותמא דמלכא עלאה לתרי בני נשא דעאלו קדם מלכא
לדינא ולא ידעי עלמא מאן מנייהו נצח נפק חד לגיון מבי מלכא שאילו לו אמר לון מאן דיפוק
.ובידוי סימנין דמלכא הוא נצח
 ומה הם. משום שהם נצחו בדין, ביום הזה יוצאים ישראל בסימנים רשומים מהמלך:תרגום
, ]משל[ לשני בני אדם שנכנסו לפני המלך לדין. חותם המלך העליון, הם סימני האמונה,הסימנים
243

חומש אור מאיר
àìà çöð ïàî ïéòãé ïðà úéìå ä"øá ä"á÷ä éðôì íéâøè÷îå ïéàá íìåòä úåîåàå ìàøùé
ïåðéà ìàøùéã ïéòãåé åðà ïãéá ïäéâåøúàå ïäéáìåìå ä"á÷ä éðôìî ïéàöåé ìàøùéù äîá
.ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå íäì øîåàå ìàøùéì øéäæî äùî êëéôì àééçåöð
éåìéâäù ,'á .íéðù ïéá ïéã àåä ä"ø ìù ïéãäù ,'à :íéøáã éðù ùøãîäî íéàåø
éøäù ,íéù÷ íéøáãä éðùå .íéãéá áìåìä íéç÷åì åðçðàù éãé ìò à÷ååã àåä ïéãá åðéëæù
éàá ìë äðùä ùàøá 'åëå ïåãéð íìåòä íé÷øô äòáøàá (à"ò æè óã) ä"øá äðùîá áåúë
åìéàå ,åîöòá ïåãéðå 'ä éðôì øáåò ãçà ìëù òîùî ,ïåøî éðáë åéðôì ïéøáåò íìåò
äéëæä ìù éåìéâä äîìå .íìåòä úåîåà ìàøùé ïéá ,íéðù ïéá ïéã äæù íéàåø ì"ðä ùøãîäî
?úøçà äåöî íåùá àìå áìåìá à÷ååã àéä ïéãá
÷çöé ÷éôð ä"øã àîåéá :(úåòé÷úä éðôì íéøîåàù äî àåäå) (á"ò èö â"ç) øäæ 'éò
àéääá àäã éåçøà íåôë ãç ìë àîìò ìëã ïéìéùáú äéì àîòèàì åùòì éø÷å éåãåçìá
ìò áéëùå ùøôúàå ïééøá éôà êùçàã ïàî äéðî ÷éôðã úåàøî åéðéò ïéäëúå àúòù
äøîà ä÷áøå éì äàéáäå íéîòèî éì äùòå äãéö éì äãåöå øîàå åùòì éø÷å àðéãã äéñøò
úãé÷ôå àîìò éøáúàã àîåéî äì øñîúàã àîéçø äðá äùôðã àîéçø äðá á÷òé ìà
ïéúåòáå ïéúåìöá ùáìúî àúúî øòúà á÷òéå äéìéã íéîòèî ïåðéàá åäéà àøòúàì äéì
åì ùéå äéãäá áéø÷úàå äéáâì á÷òé øòúàå ÷éìñ à÷ã øôåù àåääá á÷òé ìå÷ ìå÷äå
åãç àåäã ïéé àøèðîã ïéé àã ïéé åì àáéå äéãäá ìéìëúàã ïåéë àãá àã ìéìëúàå ìëàéå
çð åäëøáéå ïéúåòáå ïé÷ìñã àúåìö åéãâá çéø úà çøéå ïéãë éúàã àîìòã àæø àáìã
ïéô÷åúå ïéìééç ïåðéà ìë á÷òéá ìéìëúà åäéàã ïåéë éîçø åäéà àìëå àáì éãçå àæâåø
ïàëøááå äåãçá àðéã ïî ïé÷ôð ìàøùéå ïîú åçëúùà àìå åøãáúà ïéðéîæ ååäã ïéæâåøå
åéçà åùòå ïéàìò ïàëøááå äåãçá àã àîåéá åéáà ÷çöé éðô úàî á÷òé àöé àöé êà éäéå
úåðòè ïòèîì äéðùéì ãéãç íéîòèî àåä íâ ùòéå àîìòã éãáåòî éðòåè ïéòè åãéöî àá
ìëã ïéùéá ïéãáåò äîë ìëàéå éåðéãá øòúé éáà íå÷é øîàéå åéáàì àáéå éãäñ ïé÷úà
:àðçëùà à÷ã àîìò
åúåà íéòèäì åùòì àøå÷å ,åãáì ÷çöé àöåé äðùä ùàø ìù íåéá :íåâøú
,úåàøî åéðéò ïéäëúå ,äòùä äúåàá éøäù ,åëøã éôë ãçà ìë ,íìåòä ìë ìù íéìéùáú
øîåàå åùòì àøå÷å ,ïéãä úèî ìò áëåùå ãøôðå úåéøáä éðô úà êéùçäù éî åðîî àöéù
,äùôð áåäà äðá á÷òé ìà äøîà ä÷áøå .éì äàéáäå ,íéîòèî éì äùòå äãéö éì äãåöå
íéîòèî íúåàá øøåòúé àåäù åúåà äååöîå ,íìåòä àøáðù íåéî äì øñîðù áåäàä ïáä
øôåù åúåàá ,á÷òé ìå÷ ìå÷äå ,úåù÷áå úåìôúá ùáìúî äèîìî øøåòúî á÷òéå ,åìù
ììëðù ïåéë ,äæ íò äæ íéììëðå ìëàéå åì ùâéå .åîò áø÷ðå ,åéìà á÷òé øøåòúîå äìåòù
çøéå æà .àáä íìåòä ìù ãåñä ,áìä úçîù àåäù ïééä ,øîåùîä ïéé äæ ,ïéé åì àáéå ,åîò
àåä ìëäå ,çîù áìäå æâåøä çð "åäëøáéå" ,úåù÷áäå úåìåòù úåìôúä ,åéãâá çéø úà
àìå åøæôúä íéðîåæî åéäù íéæâåøå úåøåáâå úåìééç íúåà ìë ,á÷òéá ììëðù ïåéë .íéîçø
 מי שיצא, אמר להם. ושאלו אותו, יצא לגיון אחד מבית המלך.והעולם לא יודעים מי מהם נצח
.ובידו סימני המלך הוא שנצח
 ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר אמר ליה ברי מאני קרבא בימינא:וע' תיקו"ז ל ע"א
נטלין לון ובאלין מאני קרבא אינון ישראל רשימין דנצחין דינא מתל למלכא דהוה ליה דינא וקרבא
בשבעין אומין ולא הוו ידעין מאן נצח דינא ושאלין ליה מאן נצח דינא אמר תסתכלון באלין
דרשימין במאני קרבא בידייהו ותנדעון מאן נצח דינא
 את כלי הקרב נוטלים, אמר לו בני,(&) " "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר:תרגום
 משל למלך שהיה לו דין וקרב עם שבעים, ובכלי הקרב הללו רשומים ישראל שמנצחים בדין,בימין
 אמר תסתכלו באלו שרשומים, ושואלים אותו מי נצח בדין, ולא היו יודעים מי נצח בדין,אמות
.עם כלי קרב בידיהם ותדעו מי נצח בדין
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