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מתביי ספיים לכתיב הקדמה בהתהית הספי*

אצ'
רשומפני מה ובשביל מי יח הדה לחקוק רעטמתיר
ובהי יע
בעט ברזל וטפרת להלקם ביעקב ולהפיצם בישראל .ובכן בדרכם של שאר
המהברים אלך גם אנכי לכתוב הקדמה קצרה לספרי וה.
על השגלה מפני מה  1אוכל להשיב כזאת .הלא ידוע מה שאמרר
ח "ל שהראה הקב"ה למשה רבמ כל מה שתלמיד זתיק עתיד לחדש בתורה.
וכן אנחנו כחפללים ומבקשים "ותן הלקנו בתורתך" ,מכל זה מובן שעוד
לא נגמרו כל הפירושים וכל החידושים שיש לפרש ולהדש בתורתנו הקדושה.
וגם מובן שכל ת"ח יש לז חלק בתורה הקדושה הן בתורה שבכתב והן
בתורה שבע"פ לפי שורקו נשמתו שיש בכחו לחדש בתורה מה שלא יכלו
,ד רות הראשת ם לחדש .הגם שקט2ם עבה ממתני האחרומם ,וכל ופו יען
זה הקטן ע2שפע לז מן השמיננ
.כי שזה החידוש שייך לשורש נשמתו
ק
ימין וגו' .למען יפרש ויתרץ דיבאר
שפע שן חב"ד .ככתוב יהיב חכמה לחכי
איוה ענין קשה שבתורה.
גם אביא כאן מה שמחברים אחרים כתבז בהקדמתםיספראתם 14אטצלות
על מחכרתם מה שמוכא .בספר הסידים סי' תק"ל .שמתהיל שפ טם8ועצוב
מי תכן רוח ה' .ועל זה אומר .צריך לדעת שהקב"ה גוזר מי שיה" חכפ

ן צעירוש
וכמה תגדל חכמתו וכמה ספרים יחבר הן בהלכות שבתלמודיא
המקראות שבתורה או בסודות הגנווות בה .וכל מי שנשפפ אליו רבר חכמפ
ויבול לכתוב ואינו כותבו הר"ז גוזל לכנסת ישראל והוא נחשב למאבד מם
שנותניםלו .עליו כתוב יביא במשפט על כל 2עלם .שגורם שנעלם חידוו8
הטוב שנתנלה אליו לפי שלא כתבו .והאריך שם יותר בענין זה .ועוד כהנה
הביאו המחברים התנצלות בענין זה,
ואני אוסיף על דבריהם מה שדרשו חז"ל שבת ,קמ'ה ):עה"פ הבאים
'ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ,תני ר' יו]ף אלו ת"ח שבבבל שעושין
ציצין ופרחים לתורה ,הרי מבואד שדבר גדול הוא אף גם רק עשיית ציצין
ופרחים לתורה .הלא הם פירושים ביאורים ודקדוקים לבאר ולתרע מה
שנראה בתורה שנרמו באיוו אות או תיבה כונה נסתרת .כי הל 8עד הקדצין
שבתורה שהן נקידות תגין וטעמים דרש רע"ק תילי תילים הלבות .וכאשר
נאמר יהיב חכמה לחכימין וגף .א-ב איך יסכל החכם לבלוע מתנת השי"ת
זו שפע החכמה הנתונה לו מן השמים להאבידה לבלתייהנו אהרים ממנא
מטא שתשממ8
בכל דור ודור ,הלא על צה נאמר יפיצו מעינותיך
18צ~4
שיכתוב לאחרים.
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הקרמה המחברן

השאלה .בשביל מיז אוכל להשיב דברי הרמב"ם ז"ל הירועים פה
שנתב 4שאם יתפעלו מדברי היבוריו על כל פנים אחד מן אלף לסור
מרע ולהטות לבו לררף טובים .כראי לו כל טרחתו ועמלו .וזאת תשובה
סובים להמנקרים בבלל .הלא כל בעל שרה מחויב לחרוש ולזרוע להרכיב
ולנטועי וכל דכפין ייתי וייכול ,וכל צמא יבא וישתה .ואם לא עכשיו .הלא
לכל זמן ועת לכל חפץ .וכך ניבא הנביא עמוס .הנה ימים באים נאום ה'
והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את
דברי ה' .וכן עשיתי בעזרת השי"ת לקטתי כעמיר גורנה את רברי תורה
שהי' דרבי לרבר לפני חברים מקשיבים לקולי בישיבת שלרש כםלגרףיןףן
,נל ש"ק .ונטעתי מהם גן עם עץ פרי על ג"ן סדראות שבתורה .והיו פריו
למאכל ועלהו לתרופה.
וזןץ שהוסיף לי אומץ לחבר זה החבור הוא החלום שחלמתי כבר זה כמה
שנים ולא אשכחהו לעולם .כי כך אמרו חז"ל שהחלום אשר לא
*שכח סימן הוא שיתקיים :וארא בחלומי שנטעתי עצים בגן .והנה מן עץ
גדול אחד נטפו מן סנסיניו גשם של שעוה ,והשעוה התפשטה על הארץ
מסביב להעץ בשטח גדול .ואני עמרתי אצל העץ וראיתי אנשים באים סעבר
השני של העץ לראות חידוש נפלא הזה .אז קראתי להם בקול
שיקרבו
גדוי
וילקטו השעוה ויקחו להם כרצונם .ומן הקול הגרול שצעקתי נתעוררתי
משנתי .והנה חלום ברור שהבנתי פתרונו .כי השעוה היא באה מן ציצים
ופרחים מתוקים .אלו הם הציצים ופרחים לתורה שעלי' נאמר מתוקים מדבש
ונופת צופים .וכמו שררש ר' יוסף עה"פ יציץ ופרה ישראל .והשעוה היא
באה לעשות ממנה נרות .ככתוב כי נר מצוה ותורה אור .ועתה לכו לחמו
בלחמי ושתו ביין מסכתי.

ועתה אידהיה'עי חסדי הגדיי עסדי שיכיתייהייתבכיייייי

ותורתך לישראל ולשרת בקורש בקהלות קדושות .ותפלתי ובקשמתשיפטיי
לאל
עליון שיחזקני ויאמצני לעת זקנתי להאריך ימים שגוכל להוציא לאור עולם
שאר חידושי תורה שלי .ועוד יעזרני לנהלני לעיר קדשנו ירושלים .ושאזכה
לראות בבוא לציון גואל במהרה בימינואמן:
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הטוב יובר לטוב בן וקונים שלי המופלג בתורה בחבמה וביראה הרב
כהעתקת
אברהם לדפוס ..נ"יתימיי ישיבת ד' י?חקאיחנז
ו
*
ש
חנתבים ולסדרם
תורפ
ואני מברכו שיזכה לסרר לדפופ הידושי
*
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בראשית

יהורה
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סיים התורה עם התחלתה .ע"י התיבות וע"י האותיות.
והכל
ב' התיבות הן ישר בראשית .וב' האותיות הן
אישישראל בין אוה"ע נמשיין כמו הלב_
אחר .דאיתא בווה"ק פנחס (רכ).
שבגוף .וו"ל ישראל עבר לון קב"ה לבא דכל עלמא .והכי אינון ישראל.
בין שאר עמין כלבא בין שייפין .נמה דשייפין לא יכלי למיקם בעלמא
אפילו רגעא חדא בלא לבא .הכי עמין כלהו לא יכלין למיקם בעלמא בלאן
ישראי .עכ"ל .וזה ירוע ומובן שהיחס של ישראל שעל יריהם נשפע חיות.
וקיום לאוה"ע הוא בשביל שקבלו התורה שהיא מקור חיים לכל העולם .כי
כך התנה הקב"ה עם מעשה בראשית שבאם יקבלו ישראל התורה יתקיים..
העולם ובאם לאו וכו* .ולכך יש לדמות גם התורה לעומת כל העולם כמו
הלב לעומת הגוף שמהם תוצאות חיים.
נל זה נרמו בסיום והתחלת התורה .ישראל בראשית ובאמצעהאותיות.
ירמז כי הו ישראל והן התורה שנקראת ראשית הם בבחינת לב .כי
כמו הלב לעומת הגוף מתקיים הגוף ע"י הלב .כך ישראל לעומת אוה"ע4
וכך התורה לעומת כל העולם שמהם תוצאות חיים:

כראשית .יקשי

יץב:

לב.

נאופי יימי

כיהתייה

יהיית

לנו לב טוב..
היאשנימד פמבה
כמאמר חו"שלעיקי
אחי
לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה .ולכך נקודת.
המרכז של התורה הן האותיות~ץב2:

יי

פשטיית צריך לומר כאילו נכתב'
בראסדת ביאיגף .פיישי שעי פי
ית הרמב"ן ז"ל שהלא יש כמה ראשית.
בראשית ברוא .וידוע קוש
בלי סטיכות .ואענה גם אני הצעיר חלקי בעור
י
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לפרש מעשה בראשית שיהי' מתאים על פי חכמת הקבלה ועל פי
הגמחקר .ויראו כל עמי הארץ צם חכמיהם שהכל נרמז בתורה הקדושהי
ואקדים לרעת קאזיבת ראשית יפורש בתורה בג' אופנים :אופן א /ראשיחנ
איוה זמן .שמשמעותו הוא כמו תחלת והתחלת .ובאופן זה מוכרח לבוא
בסמיכות ודביקות לתיבה שלאחריו .כמו בראשית ממלכת יהויקים .ותה3
ראשית ממלכתו בבל :צופן ב' .ראשית שמוסב על איזה דבר חשוב או חלע
טוב ביותד .הרי וה במשמעות חשיבות .ובאופן וה יבוא גם בלי סמיכוחנ
ראשית תקריבו .ראשיתם אשר יתנו'
ודביקות לתיבה שלאחריו .כמו קרבן
לה' .וירא ראשית לו .ולפעמים יבוא באופן וה גם בנטמך .כמו ראשיונ
דגנך וראשית גז צאנך :אופן ג' .ראשית המורה על זמן ארוך קרים מכבר.
וזה שם נרדף עם מקדם ועם מלפנים .כמו מגיר מראשית אחרית ומקדבנ
אשר לא נעשו .שהכתוב יאמר ענין אחד במלות שונות כדרכו עד"ר מליצהג
ותרגומו מהוי מן אולא לסופא ומלקדמין דלא אתעבידא .כענין מראשית.
כואת הודעת וטלפנים אותה גלית .וכמו לפנים בישראל ןש"א ט') שתרגומו
בקרמין .ובכל אותן המקומות המכיון הוא ומן ארוך מכבר .וכן בפסוק ויטשנ
ה"א גן בעדן מקדט .תרגומו מלקרמין .ירצה לפרש שאין משמעותו שנטנ

הגן

6,

פרי

בראשית

יהדדה

הגן באותה שעה טרם וישם שם את האים .אלא המכיון הוא שכבר מלפנים
נטע גןבעדן.
דךןנךק מעתה שאנו דואים שהתדגום אונקלופ על בראשית ברא אינו מתרגם
בקרמיתא ולא בדאשיתא ולא בריש .כמו שמתרגם על בראשונת ועל'
יאשית דגנך ועל ותהי ראשית ממלכתו בבל .אלא שטתרגם בקדמין ברא.
'הרי נראה בדור שהוא מפרש תיבת בראשית באופן הג' שמשמעותו הוא
בזמן קדים וארוך מכבר .והרי זה כאילו נכתב מקדם ברא או מלפנים ברא.
.נם מובן עתה שרש"י מפרש בראשית על דרך הררש באופן הב' .שראשית
'מורה על רבר חשוב .וזהו בשביל התורה ובשביל ישדאל ועוד ועוד כנזכר
במד"ר .אבל עד"ר הפשט בחר דשגי לפרש באופן א' .שפירוש בראשית
'והתחלת הבדיאה .והרי זה כאילו נכתב בראשית ברוא .והגם שקושית
(הרמב"ן על פירש"י מתורצת במה שכתבתי .מ"מ זה דוהק מה שנצרך לומר
ברא כאילו נכתב ברוא .ורש"י נדחק לפרש כך כדי שיהי' מובן לכל אדם.
4.למנכ) לאחר שנתגלה ונתפרסם הפוד שכדור הארץקיים בעולם זמן ארוך
הרבה מזה הומן שאנו חושבים זמן בריאת העולם ,יש להבין שאין,
זאת פתירה כלל לדברי תורתנו הקדושה .כי הלא כך הוא גם שיטת ,חז"ל
(.סנהדרין צז ).א"ר קטינא וכן תנא דבי אליהו שית אלפי שני הוה עלמא
;וחר חרוב .ועוד תניא כוותי' כשם שהשביעית משמטת שנה אחת לו' שנים
כך העולם משמט אלף שנים לשבעת אלפי שנה .ובמד"ר איתא א"ר יהודה-
בר סימן יהי ערב אין כתיב כאן אלא ויהי ערב .מכאן שהי' סדר זמנים
קודם לכן .ומובן דמה שאמר קורם לכן היינו בזמן ישובה של הארז
בשמיטה הקודמת .ואף גם בזמן חורבנה הי' סדד זמנים ע"י הקפת הלבנה
עם שאר כוכבי לכת מטביב להשמש כמו בזמן הישוב .ועור איתא במד"ר
א"ר אבהו מלמד שהי' בורא עולמות ומחריבן עד שברא את אלו .אמר דיף
הניין לי וכף .ואין לנו השגה והבנה ברצון הבורא להבין מדוע צשה ככה
.כיון שאין לנו השגה והבנה בעצמיות האלוהית .והנה כן גם חכמי המחקר-
'כותבים מופתים חותכים שכדור הארץ נחרבאיזה פעמים ואחר כך נתחדשישובו.
ובספד הקדוש הנקרא ספר התמונה מבאר איך שזה העולם יהי' נחרב
י שנה .ששת
(ונבנה ד פעמים כנגד ז' שמיטות שביובל .כל שמיטה  '1איפ
,אלפים ישוב ואלף שנה חורבן .וכז כתב הגאון רבנו בחיי בשם המקובלים
בפרשת בהר .אלא שיש חלוקי דיעות שיש אומרים שזו שמיטה הרביעית ויש
אומרים שח שמדטההשניה.וכן דעת בעל ספר התמונה ששמיטהזו נקראת שמיטת
'הפחד והגבודה נגד ספירה שניה מן ז' הספירות שנקדאיןימי עולם או שנות
.ולולם .ומביא דאי' טן אות ב' הגדולה שבתיבת בראשית .ולדעת שאר המקובלים
מניאים דא" ורמזמן ד' התגין ו~על אות ב' בתיבת בראשית .והנה גם בספראדצניעותא פדקא קדמאה מובא על ו)פסוק והארז היתה תהו ובהו ובו' .וזה
,לשונו שיתא אלפישניןתליין בשיתא קדמאי וכו' אתחריב כלא בתדיסר שעתי
:דכתיב היתה תהו ובהו וגף וכו' בגין דכתיב ברא ולבתר כתיב היתה דהא
הות ודאי .ולבסוף תהו ובהו וחשך .ונשבב ה' לבדו ביום ההוא .עכ"ל.
היוצא
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חרש במעשה בראשית בצירוף חכמת
לוו מכל זה_הוא
הקבלה עם חכמת המחקרי .ויפורש תיבת בראשית עלפי אופן הג'
שזכרנו כמו שתוגם האונקלוס בקרמין ברא .אכן נצרך להקדים מה שמוסכם
בחכמת הקבלה שכל העולמות מתח1קים לארבע מררגות .אצילותנ בריאה~.
יצירה .עשיה .עולם האצילות נורע ולא מושג בהשגת בן ארם .ככתוב ישת
חשך סתרו וגו' .גם עולם הבריאה השגת מועטת בו ככתוב בור"א חשך.
אבל עולם היצירה יש בו השגה ומותר לחקור בו ככתוב יוצ"ר אור .ווה
עולם היצירה בו השמש שהוא מרכז לשאר כוכבי לכת שהם שבתאי צרק'
מארים -נוגה כוכב לבנה .השמש הוא נגר ספירת התפארת .והשאר ששה
לכת המקיפים להשמש ומקבלים ממנו הארתם הם נגר ששת הס5ירות'
כוכבי
חסר גבורה נצח הור יסור ומלכות .הלבנה היא נגר ספירת מלכות .ומה
שבזמן האחרון מצאו חוזי הכוכבים עור איזה כוכבי לכת יותר גדולים
ודותר רחוקים שתנועת הקפתם מקושרת צם השמש .יש לומר שהם נגד ג'
ספירות הראשונות של עולם היצירה .ואין חכמת הקבלה עם חכמת המחקר4

לפר פן פירוש
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וחכמי
הנשמי
חמחקר יקראהו בשם כרור הארץ .ועל פי חכמת הקבלה כרור הארז היא
בבהינת מלכות של עולם העשיה .והלבנה שהיא המלכות של עולם היצירה
נחשבת למררגת כתר לעוים העשיה .כמו בעולמות הגבוהים שספירת מלכות
של עולם הגבוה נעשית במררגת כתר להעולם שתחתיו .וכפי מרירת חכמי
התכונה יש מרהק מן כרור הארץ ער הלבנה ר"ם אלפים פרסאותאנגליותנ
ועל מרחק הזה נמצא בזוה"ק עה"פ השמים שמים לה' והארץ נתן לבני
ארם שיטת ר' אבא שכדור הארץ מסובב בעשרה רקיעים כעין יריעות.
ובהם הרבה כוכבים והשבעים שרים ואלפי אלפים מלאכים לשרת התבל
 .ומלואה על פי רצון רבון כל העולמים .ואותן הרקיעים הם נגר עשר
הספירות של עולם העשיה שהלבנה היא הכתר והארץ היא המלכות .וצל
אותן הרקיעים איתא כמד"ר בראשית שאמר ר' אהא בשם ר' הנינא שעביו
של רקיע הוא כטס הזה .ור' יהושע ב"ר נחמי' אמר כשתים ושלש אצבעות.
והלבנה המקפת את הארז היא בגלגל או ברקיע העשירי היותר גבוה.
עי
ר
ומ
רקיע הראשון הסמוך לארץ אמר רשב"י במר"ר פרשת ויצא שבו עו
גית המקרש שלמעלה והוא רחוק מן הארץ רק ל"ו אלפים אמות .ויש להבין
וזהו רק נגד ארץ ישראל אבל בשאר ארצות יכול להיות שיש מרחקייתר
סן הארץ ער רקיע הראשון .וזהו הסור שאמיו חז"ל שארץ ישראל גבוא
.
מכל הארצות .המכוון הוא שארז ישראל קרובה יותר לרקיע הראשון
משאר הארצות.
עור נצרך לרעת שחכמת התכונה מורה שכרור הארז מקושר עם
הלבנה עור בסרר אחר .והוא מה ששתיהן יחרו מקיפות את השמש בזמן
של שנה אחת .ולכד יחשבו חכמי התכונה גם את כרור הארז לכוכב אחל
בין שאר כוכבי לכת המקיפים את השמש .גםירוע שכרור הארץ מלבד
הקפת~
'יהשמש יחר עם היבנה יש לו עור תנועה מהירה אחרת מה שהארץ סובב1
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על קטרה סביב עצמה בזמן כ"ד שעות .שעישז בחצי הכדור שלעומת
השמש הוא יום ובחציו השני לילה:
מכל זה יש להבין שהחורבן של אלף ו:שביעי מוסב רק על עולם העשיו4
בלבר שהוא כרור הארץ עולם הגשמי בלבד .ועל זה אמרו
כלמלי
.
חכ
התלמוד שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרוב .ואין זה החורבן נוגע
לעולם היצירה שבו השמש והירח ושאר כוכבי לכת מזרי השמים עם צבאם.
ובזמן החורבן נתבטל קשר הלבנה עם כדור הארץ שלא תקיף הלבנה אחנ
הארץ ורק שתקיף את השמש כמו שאר כוכבי לכת .כי הלבנה צריכה להיוחנ
בבחינת מלכות של עולם היצירה .וכן גם בטל בזמן החורבן קשר הארץ עם
השמש בהקפה .כי נתרחקית מאד מן השמש שלא יגיע אליה אור
ו-
ע4
וע
נמ
תש
רק ה
נ
ונתכסית כולה במים וחשך ערפל יעטוף אותה .ונשאר להארץ
השניה שתסובב מטביב לעצמה כמו הגלגל המסובב סביב קטדו .כי תנועה.
 11נחוז לה תמיד שלא יתרופף מוצק הארץ ולא ינמוחו רגבי האדמה במים.
וזה חוק מחקות הטבק כידוע:
1הנה מעתה
שיטהזו יתבאר לנכון מעשה בראשית .שרק פסוק הראשוך
בלבר שהוא בראשית ברא מוסב על הזמן שקורם החורבן .ותיבהנ
בראשית תתבאר באופן הג' שזכרתי שמשמעותה על זמן ארוך וקדים מכבר-
מלפנים כמו שתרגם אונקלוס בקדמץ ,והרי זה כמו מקדם ומלפנים ברא .וזהר
שאמר דוד המלך לפנים הארץ יסדת וגון .וזה הפסוק הראשון בראשית ברש:
מודיע לנו שאין העולם קדמון כמו הבורא .דק שקודם החורבן זמן רב ברא.
אלהים את השמים ואת הארז .את השמים לרבות תולרות השמים שנקראיפן
צבא השמים .ואת הארץ לדבות תולדות הארז שהיתה מיושבת עם נבראים.
כמו עכשיו .אחר זה מספרת התורה מחורבן הארץ .והארץ היתה תהו ובהו-
ע"י החורבן של אלף שנה .וחשך עליהכי נתכסתה במים ונתרחקה מן השמוד
והירח מרחק רב מאד .אחר זה מספרת התורה שכלול הארץ .ורוח אלהיפי
מרחפת על פני המים .כאן פירש"י עד"ר דרוש עם סור שזהו כסא כבוד-
יש להבין שזהו כח
עומד באויר ומרחף על פני המיםוכו' .ועל מה
פילחדששכתבתיכח החיים להארץ.
אלוהי שבא עליה אחר אלף שנות שבתון
וליתן
ולהנבראים עליה .ונקרא זה בח אלוהי בשם כסא כבורכיון שבא להשרוחמ
שכינתו על הארץ .בסוד והנה אופן אחד בארץכידוע.
אחר זה מספרת התורה סדר התחדשות הארץ .ויאמר אלהיםיהי אור
וגף .שהיה מזריח אור חדש מן כסא הכבוד המרחף עלפני המים להאיר על
נדור הארץ .ויעןכ גם בזמן חורבן הארץ לא נתבטל תנועתה התמידית
י ועוד היתה סובבת ומתגלגלת במהירות יתירה הרבה.
אשר מסביב קוטרה.
שתשאר בקשיותה ולא תתדופף ותתרכך.
בכ"ד
יותר מן היקף אחד
שעות
כדי
להתערב עם המים להעשות רקק במשך האלף שנה .ולכך היה האור והחשך
משתמשים בערבוביא .חצי כדור אור וחצי כדור חשך רגע אחר רגענ.
לפיכך ויברלבין האור ובין החשך .גור על הארו שתסובב על קוטרה רקן
היקף אחד בכ"ד שעות .ועי"ז יהי' על כדור הארץ י"ב שעות אור בחצי
הכדור שכנגד כסא הכבוד .וי"ב שיות חשך בחציו התחתון:
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השני ביא הבירא רקיע בתוך המים שמסביב לארץ .ושזה הרקיע
יחלק את המים שנתרבו מאד על הארץ כדי שיוכל להיות מקומות
של יבשה .וא
האוהב לחקור ממה נברא רקיע בתוך המים .אשיבנו
לשאולםגי
ית .שאל קורם קטנות .לך וחקור ממה נבראת קליפה.
או
של
דו
מה לר
הקשה שעל ביצת תרנגולת.
אחר זה כתוב ויעש אלהים את הרקיע .שהוא לשון תקע שנשאו למעלפ.
והרחיקו מרחק רב מן המים הסובבים את הארץ והבדיל בין מים למים .וגפ,
נסתדרו עשרה רקיעים כמו יריעות מסביב בין כדור הארץ ובין גלגל.
הלבבה .למען יהי' עוים העשיה בשלימות עם רקיעים כנגד העשר ספירות
שכהם הרבה כוכבים עם השבעים שרים ועם אלפי אלפים מלאכים לשרת
התבל ומלואה כרצון הבורא כמו שזכרתי לעיל שיטת ר' אבא .וכמו שכדור
הארץ מתגלגל כן מתגיג?ים עמו גם הרקיעים הסובבים את הארץ .ולכך-
ירושלים שלמעלה תמיד כנגד ירושלים שלמטה.
וכאשר ראה הבורא שאין הארץ כראי להשתמש עם זה האור המופיע מן,
כסא כבודוגנז לזה האור ,וזהו שנאמר ביום הרביעי ויאמר אלהיםיהי מאורות
ברקיע השמים להכדיל בין היום ובין הלילה ונו /והיו למאורות ברקיע
השמים להאיר על הארץ .וכך הוא ענינו שהקב"ה צוה שכדור הארץ יחזור
למקומו קרוב אל השמש כמו שהי' קודם החורבן .וגם שתהי' הארץ נקשרת,
8ם הלבנה ששניהם יחדו יקיפו את השמש במשך שס"הימים לקבל האור מן
השמש עי"ז שכדור הארץ יסובב על קטרו לעומת השמש במשך של כ"ר שעות
למען להבריל בין היום ובין הלילה .וגם שהלבנה תקיף את הארץ במשך
ולימים ושנים .וזהו שנאמר עור.
חודש ימים למען יהיו לאותות ולמוערים
הפעם ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים וגו' ויתן אותם אלהים ברקיע
הפירוש של ויעש משמעות בריאה .רקענינו.
השמים להאיר הארץ .ואין
תיקון והסתדרות כמו ויעש אלהים את הרקיע .והמכוון הוא שהתקין וסידר
הקפת הארץ והלבנה את השמש באופן שנתן את שני המאורות ברקיע השמים
להאיר על הארץ .ולמשול ביום השמש ובלילה הלבנה .כדי להבדילבין האור
ובין החשך בין היוםוגיןהלילו; .וגם שיהיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים.
וחחת לכתוב ויתן אלהים את הארץ לעומת השמש והירח שיאירו על הארץ..
נכתב ויתן אותם על המאורות .כדרך הכתובים בענינים שקשה להבין
שמדברים בלשון המובן יותר לאיש פשוט ,והמביןיבין להרחיב ולבאר פירוש
הזה שכתבתי בקיצור ענין מעשה בראשית .ולתרץ בררך זה הרבה קושיות-.
עצומות שמקשים חכמי המחקר .וגם יש לתרץ בררך זה כמה ענינים נפלאים
אשר במאמרי חז"ל בש"ס ומדרשים.
להגאון בעל תפארת ישראל בפירוש המשניות..
אגב אזכיר שראיתי
בהדרוש דרך ההיים שכתב בענין מעשה בראשית כעין מה שכתבתי .אבל לא
פירש עלנכון משמעות הפסוקים בענין התחדשות שכלול הארץ .גם שארי לי'
מאריה על שנשתבש שם בענין תחיית המתים .ואם יעזור לי השי"ת בחייפ4
ובבריאות אבאר וארחיב שיטה זו בל"נ בספר מיוחר אשר יקרא שמו
*מקובל וחוקר" להאיר הרבה מחשכים כאור בקר .כיד ה' הטובה עלי:
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 .איתא במר"ר ר' אבהו אמר מתחילת ברייתו
זהארץ היתה תהייבהייגי'

של עולם צפה הקב"ה גמעשיהן של צדיקים ומעשיהן של רשעים.
הה"ד כי יודע ה' דרך צדיקים וגו' .והארץ היתה תהו ובהו .אלו מעשיהן
של רשעים .ויאמר אלהים יהי אור .אלו מעשיהן של צדיקים .אבל איני
יודע באיזה מהם חפז אם במעשה אלו ואם בטעשה אלו .כיון דכתיב וירא
אלהים את האור כי טוב .הוי במעשיהם של צדיקים חפץ ואינו חפץ
במעשיהם של רשעים .ע"כ .הקושיא ידוע איך ס"ר שהשי"ת יחפוץ במעשה
הישעים .גם אין מובן אמרו הה"ד כי יודע ה' דרך צדיקים וגו' .איך
' מוכח מזה שיודע ה' מתחלת ברייתו של עולם מעשה הצדיקים
'

ומעשה הרשעים:
וו"ל ע"פ דברי אוה"ח בפסוק וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וגח
וינחם ה' .ומביא שם הענין של יריעה ובחירה ודברי הרמב"ם בפרק
ה
 ,מהלכות תשובה .וז"ל כי יתעלה שמו הוא ודעתו אחד .ואין דעתו של
ארם יכולה להשיג דבר זה על בוריו וכו' .ואין בנו כח לדעת האיך יודע
הקב"ה את הבריאים ומעשיהם .אבל נרע ודאי שמעשה האדם הוא ביד
האדם ואין הקב"ה מושכו למעשיו וכו' .וכתב ע"ז אוה"ח שהשי"ת כשירצה
יכול לשלול הידיעה המושגת ביריעתו לבל ידענה הגם שהידיעה ישנה
מעצמה .כי אינו בבחינת אדם שהידיעה חוץ ממנו לומר ימנע ולא ידענה.
כי השי"ת הוא ודעתו אחד ואינו צריך לתת לב לדעת שנוכל לומר עליו
דכאשר לא יתן לב לא ידע .ואעפ"כ כביכול ישנו בבחינה זו לדעת בידיעה
שאינה יריעה מחייבת זמעשה האדם] וזהו שאה"כ לא הביט און ביעקב
וגו' .וע"ז רמז הרמב"ם באמרו ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה
על בוריו וכו' .ולכך אין מקום לטענת הרשעים שיריעת הבורא מכרחת
למעשיהם .כי ידיעת רשעת הרשעים המושגת ביריעתו ית' שללה מהידיעה
ולכך הבחירה חפשית .אבל מעשה הצדיקים לא שלל מהיריעה ובהם ומח.
ולסיבה זו היתה בריאת העוים .גם אין מקום לטעון על מעשה הצדיקים
שידיעתו מכרחת למעשיהם ואין מגיע להם תשלום שכר .כי הנה השי"ת
יהפץ לשלם להם כי רב הסר הוא עכ"ל.
ולפ"ז י"ל שזהו כוונת ר' אבהו באמרו אבל א"י באיזה מהם חפץ4
ר"ל כיון שהכל הי' צפוי לפניו .מעתה יש לשאול באיזו ידיעת המעשים
חפץ לדעת ולא שללה מידיעתו .אם במעשה הצריקים או במעשה הרשעים.
כי על שתי הידיעות יש להקשות שהלא ידיעתו מכרחת למעשיהם .ולמה
יעניש לרשעים ולמה מגיע שכר טוב לצדיקים .אבל כיון שנאמר וירא אלהים
צריקים חפץ .פי' שבמעשה הצריקים
את האור כי טוב .הוי במעשיהם
חפץ לדעת ולא שיל ידיעתו הזאת .ותשלום שכרם הוא על צד מדת החסד.
ואינו חפץ במעשיהם של רשעים .פי' בידיעת מעוה הרשעים אינו חפץ
ידעת כי שלל הידיעה שלא תכריחם למעשיהם רקתהי' להם בחירה הפשית.
עתה יובן ג"כ אמרו הה"ר כי יודע ה' דרך צדיקים וגו' .שזהו נתינת
 ,טעם להמקרא שלפניו .שכתוב ע"כ לא יקומו רשעים במשפט .פירוש שע"כ
א תהי' לרשעים תקומה במשפט רק מפלה .והחטאים אין יכולים להמצא בערת
,י
צדיקים
'
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~צריקים הגם שמעשה שניהם הי' צפוי לפניו .יען כי יורע ה' ררך צריקים.

,פירוש שבידיעת ררך צריקים הוא יחפץ לרעת ולא שללה מידיעתו .אבל ררך
רשעים תאבר .ר"ל שיריעת ררך הרשעים תאבר ותשלל מיריעתו ית' ואינו
חפץ לרעתה כרי שלא תה" להם טענת ההכרח מן היריעה:
עשה .צריך להבין הלשון שביתה.
'וישבת ביים השביעי
שבתמכי
מכלממילאאככתתיו.אשי
וכןכי בו
שה" צריך לומרבישון מנוחה ככתוב
31נה ביום השביעי .אבל שביתה הוא לשון הפסקה באמצע המלאכה .בשביל
"יזו מניעה ועיכוב .וזה לא יתכן כלפי הבורא ית' .וי"ל ער"ר שאמרו חז"ל
שהמזיקים נבראו בע"ש בין השטשות .ולא הספיק לברוא להם גופות כי קרש
פלאיומר על הבוראית' שלא הספיק .אבל ענין הרבר הוא שבמכיון.
הוום.
הקב"ה
ךהראות
א
ו
ה
השבת
לעולם
לשלול כח המזיקים
שכח
עשה כך
כרי
והסט"א.כי מי יורע מה הי' העולם סובל מן המזיקים אם גם גופות הי' להם.
וע"כ בשביל קדושת השבת שבת והפסיק הקב"ה מלאכתו באמצע כרי להוריע
שקרושת השבת מבטל כח הטומאה .וזהו שאומר וישבת ביום השביעי מכל
מלאכתו .פי' כל מלאכתו היינו גמר מלאכתו .וזהו גמר מלאכת המויקים שהם
הפסוית של מדת הדין שלא נברא להם גופות והחסיר גמר
יישמלאככחותתם .בשביי
הטומאה
ם שקדושת השבת
'להראותיעוי
כח המזיקים ומח
ויהמבטי
בשבת צ"ל שבת היא מלזעק ורפואה קרובה
והסט"א; ובזה יובן שהמבקרח
יבוא .כי כל המחלות באים לעולם באמצעות כחות המזיקים .שמתפשט חלאת

ו.ה

טומאתם בעולם הגורם לכל מיני מחלות .ובשבת א"צ לזעק לבטל כח הטומאה
כיון שקרושת השבת מעצמו מבטל כח הטומאה ומחליש כח הסט"א וכלרינין
מתעברין .וממילא רפואה קרובה לבוא במקום ש?ש אמונה שלימה שכך הוא
.באמת .ועי" 1שהמבקר אומר שבת הוא מלזעק נתהזק שם האמונה בכה קרושת
השבת ועי"ז הרפואה קרובה לבוא:

העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת .ויאמר הארם וגו' היא נתנה
לי מן העץ ואכל .איתא במר"ר א"ד אבא בר כהנא .ואכלתיאין כתיב
(כאן אלא ואוכל .אכלתי ואוכל .ע"כ .וזה פלא שאדם הראשוןיעיו פניו כלכך
בגר השי"ת .ויתבאר בהקדם מאמר חז"ל (חולין קל"ט ):שאלו פפונאי לרב מתנה
רמז להמן מן התורה מניין .אמר להו המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו
אכלת .ע"כ .וצריך להבין מח קאמר .וי"ל רהנה מובא שאלה בגמדא מגילה
ובמררש .מפני מה נתחייבו ישראל אז כליהח"ו .ויש דיעה אחת מפני שנהנו
מסעורתו של אותו רשע .וטעם זה צריך ביאורכי בוראי המן לא ה" שוטה
וירע היטב שאצלישיאליש תרופה של תשובה .ואףאם יחטיאם באכילה ושתי'
איסוראין עוד זה דבר קשה כ"כ שתתקייםגזרת כליה ח"ו על עם ישראל.
ש
יודאי בצר להם יעשו תשובה ויכופר להם והוא ישאר בבזיון .ולכך מובן
,כי
ו להמן איזה סמך מן התורה שאין מועלת תשובה על אכילת מאכלות
שהףי
אסורות .כיון שהגוף נתפטם מן האיסור ונמצא בו רם וחלב טמא .עתהי"ל
.שזאת היתה שאלת פפונאי מניין ה" לו להמן סמך מן התורה שאין מועיל
:השובה על העבירה של מאכלות אסורות.
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ן
על וה השיב להם רב מתנה זה הפסוק המן העץוגו' .רצה לומר שמכאן
לקח לו הסן ראי' שאין תשובה סועלת לעבירה כזו.כי הלא אדם הראשוןיכול
להיות לו טענה צודקת ,מה בכך שהטא באכילת עץ הדעת טו"ר וגרם לעצמו
מיתה נגר רצון השי"ת .הלא נאמר לו מכל עץ הגן אכל תאכל .ובכלל זה גם
עץ החיים .וא"כ הי' יכזל אדם לעשות תשובת המשקל לתקן החטא ע"י שיאכל'
מעץ החיים ולא ימות .וכיון שמנעו הבורא מזה כמו שנאמר ועתה פן ישלח
ידו ולקת גם סעץ החיים ואכל וחי לצולם .נשמע מוה שאין תשובה מועלת
צל צבירה של אכילת איסור כיון שנמצא בהגוף חלב ודם של איסור.
ועפי"ז יש להבין ג"כ מה שטען אדם אכלתי ואוכל .ולא שהעיז ח"ו נגד
הבורא ית' .רק המכוון הוא שהתנצל לפני השי"ת בטענה זו ואמר אמת
שחטאתי באכילתי .אבי עתה אני אוכל אכילה אחרת .היינו מעץ
התיים ויתוקן התטא.
אבל באמת טעה המן בזהכי לאהבין שיש עצה לעשות תשובה לא רע
ע.י תשובת המשקל להשמר מאד ממאכלות אסורות.כי אם לעשות תשובהע"י-
תעניתים ,ובכל תענית נתמעט מן הגוף הלבודם .ואף אם נשאר מעט חלב ודם
של איסור בטל באלף בחלג ודם של היתר מאכילת היתר שאכל כבר וממה
אראכל אהר התענית .עד שהאיסור נהפךלהיתר ע"י הביטול ואין כאןבגוף עוד
 .ובוהיובן ג"כ מה שכתוב ויעבר מררכי וגו' ששמע לאיתר לנוור'
אי*ורכיל
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~ינים יקרים מן חקיני הזתר 50צירופי הא.חיות
י
ט
סוד הרבר בחכמה יבנה בית.
צירוף

חיבח בראטית.

בית

מי שרוצה לראות
ראש
בראטרת*
את המיך אין לו רשות לראותו אלא בביתו והיכלו שהוא השם
"אדני" .כי היכל בגי' "אדני" .וזה סוד הפסוק וה' בהיכל קרשו .שאין רשות
להזכיר השם הוי"ה כי אם ע"י השם "אדני" .ענין זה נקרא יחוד קוב"ה
 :רא"ש רמז על השם הוי"ה .בי"ת
ושכינתיה .ועל זה מרמז הצירוף ר*או1בניך
רמז על השם "אדני" .זאת הוא ראשית ועיקר הכל( :תקינא תליתאה):
ב1ראשית .בגימטייא
מספר קטן י"ג .כמספר אהב"ה וכמספר אח"ר .רמו
שחייב אדם למסור נפשו באחד באהבת רבונו .כמו שדרשו חז"ל
על הפסוק ואהבת את ה"א וגו' .ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך .ובכל
(1אדך זה ממונך .שעני חשוב כמת .הן גופו והן ממונו צריך למסור באהבת
ובונו בשביל האמונה בה' אחר .ובעבור אותן הצדיקים נברא העולם .וזה
הוא הנסיון שעתירים ישראל להנסות בשבעים שנה של גלות האחרון .ומי
"8אינו מוסר נפשו גופו וממונו באהבת רבונו בשעת השמך .כאילו החזיר
העולם לתהו ובהו( :בהקרמה תקון ו'):
ב411אשףת .צירוףב:ריך :אש .ברית .זה ברית המילה שהוא כנגר אותיו"ד
וזה שנוטר בריתו מלפגום אותו יש בו האותיו"ד
מן השם
והרי הוא ראוי להקרא איש .וכן באשה אם היא צנועה יש בה האותזק והיא
ץ ונשאר אש אש .כי אש
(ראויה להקרא אשה .ובאם לאו נסתלק מהם השםין
"וכלתן וסובלים חיבוט הקבד בחייהם .שהשעהדוחקתן בכליום וסוכלים דוחק
ונפרץ רם מתחת צמורניהם מעבודה קשה להתפרנס .אבל מי שנוטר בריתו
נקרא איש צדיק תמים .ובשבילו מתקיימןם שמים וארץ .כדכתיב אם לאבריתי
ן אש שה:וטר
יומםולייח חקות שמיםוארץ לא שמתי .ועוד מרמז הצירוףבכרייר
בריהו ניצל מאש הגיהנום וצורתו רשומה במדת המלכות .ומי שעוסק בתורה
שנקראת אש .ככתוב מימינו אש רת למו .צורתו רשומה בעולם של מדת
התפארת( :בהקדמה תקון ז'):
שבת.זו השכינה הקדושה .אזהרהלירא מלחלל
1:ר*אטית* צירוף
טכת*מלכתא בל"ט מלאכות שהן כנגר ל"טמלקיות.
את הבתמיך שבת
:כתוב ושמרו ב"י את השבת .זו בת היחירה של הקב"ה שכינת עזו שהיא
שמירה לישראל בכל שבת ושבת .ומי שמחלל שבת אין הוא וךמור מן הקב"ה~
ושבת שקולה ככל התורה .לפיכך מי שמחל 5שבת כאילו החזיר העולם לתהו
ובהו .וזהו שנסמך לבראשית והארץ היתה תהו ובהו .לזכור להיותירא שבת.
'כי אם לאוהרי תהוובהו .ועליו נאמר את מקדש ה' טמא חלל ממלכה ושדיה:
(בהקדמה תקון ז'):
האיתיית שב"תניטייקזו "שבת "ברית"תורה.
יר"א מוסב על שלשתן .לירא מחילול שבת .סמא"ל אל אחר הוא
מילול שבת .נחש אשת זנונים שלו היא חללה זונה .רמז לירא מפגם הברית
ישלאיכניסנו באיסור ברשותור .ולירא מן גסות הלב וסם המות שיכול להיות
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בתלמודתורה .כי זכה נעשה לו סםחיים .לא זכה נעשה לו סם המות .כבתוב
רתועבת ה' כך גבה לב .והשכינה אינה שזרה עליו( :תקונא ארבעין):

יי

ה עם נקודה בהיכלה רמז עלביוב
צירוףבנ ראשית ,ת3יוי
 .זו מרת המלכות שכל המאורות מאירין בה-,
המקרש שימעיה
ותיקון המשכן הוא הצורה של מעשה בראשית וגן הערן .זה נאמר ויעשו כל
חכם לב בעושי המלאכה וגו' .מהו כל חכם לב .זה שהוא חכם בהכמהובי-ב
בראשית הכלולים מעשרה מאמרות .והם.
נתיבות שלה .שהן נכללין בששת ימי
ל"ב פעמים השם אלהים שנזכר במעשה בראשית .וזהו שאמרו יודע היה
נצלאל לצרף האותיות שבהן נבראו שמים וארץ .והן כ"ח אותיות הנמצאות בז'
תיבות של הפסוק בראשית ברא איהים את תשמים ואת הארל .ועליהן נאמר
כיח מעשיו הגיד לעמו .עוד נאמר ועתה יגדל נא כ"ח ה' .כנגד כ"ח אותיות
"יהא שמה רבא מברך יעלם ולעלמי עלמיא"י
אחרות שיש בז' תיבות
גזר דינו וכו'..
וע"ו אמרו העונה אמן יהא שמה רבה
כחו קורעין
ובאותן כ"ח אותיות של מעשה בראשיתב
יזות עוד י"ד אותיות אחרות שהן
כו
גנ
הוי"האלהינ"והוי"ה .וביחד הן מ"ב אותיותנגד השם מ"ב .וזהו שפחח התורה
המרמז על סדונ
ב היא לשון בית
באותבב בראשית .כיון שאותב
הירכי
הכך וראשית הכל.
וצ
"מלכות .והצירוף בנרשאשירו מורה שזאת הביתהיא או
עליה נאמר יראת ה'היא אוצרו ,זה השער לה'צדיקיםיבואובו( :תקונא קדמאה)נ
אדם..
שתי נציכותיהיו
בראשית,צייוף
כ
'
תואחצ
ר
זאתהיא ראשית העבודהיראה עםבושה .וכך אמ
ל
"
ו
'ישאין
מ
לו בושה בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני( :תקזן נ"ח):

12ראשיין,

עי

שי

יו

שי

ירא בשת.א'י מיית

שיר.זו שירה המשובחת מכלהשירים .ככתוב
צירוףשיך
תאב* לשלמה .ודרשו חז"לימלך שהשלום שלו .זר
בראשית* שיר השירים אשר
מדת המלכות שתיא תואבת ומשתוקקת להתיחד עם הסלך שהשיום שלו .וע"י
ביראה ואהבה היא פורחת למעלה מעלה
תורה ומצות ותפיות ישראל
יה עבור ישראל ,וכשהיא יורדתהיא מלאת
שס
ענ
נר
שפ
ומדח לבקש שפע מזונות ו
עדאי
בשפע כל טוב .אבל תורה וטצות ותפלות בלי יראה ואהבה אק פורחות למעלה.
וכאשר היא פורחת למעיה אצל יו"ד העליונה נקראת שיר בלשוןזכר .וכאשר
יורדת אצל ה' האחרונה נקראת שירה בלשוןנקבה .ובשביל זה מרמז הצירוף
שהקב
בהתח'תהתי
שיר
תתאבהבוי
שמדתיה.המיכותעווהישקכזיהנה שיא'
תכסוף לעלות
הקדושה
שיתנהג בהנהגה זו.
לסעיה מעלה להתיחד עם עולםהעייון .ויהוריד לעולם הזה שפע הנחוצה ע"י
עבודת ישראל בתלרה ומצות ותפיה שיהיו עם יראה ואהבה( :הקונא עשיראה):
 .זההיאאשיי האיש .'131בת .זו כנסת
אשיי
שנאמר
ו
מ
כ
ה
ז
ישראל .ומשבחים לבת ב
.
י
ר
ש
א
ה
באשריכיאשרוני
בנות .זוכה ליכנס שם בתשבחות .אשר לא הלך בעצתרשעים.זו עצה הרעה
ומ
יעץ הדעת טוב ורע .ובדרך הסאים לא עמר .איזו דרך חטאים.זו
8צד של
ושנאמר בה כן דרך אשא מנאפתוגף .ובמושב לצים לא ישב.איוה מושבלצים.

'

תאכ.

שי

יהיד

בראשית.ציייףאה~ריבת.
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זו לילי"ת אמם של הערב רב שהיא מטמאה במושבה כנדה .וכן הערב רב
מטמאין במושבם לצדיקים היושבים ביניהם כנדה .ומי שנדבק בזה האשרי.
שהוא כתר וראש להתורה עליו נאמר והיה כעץ שתול על פלגי מים .זה עץ
החיים שנאמר בויעלהו לא יבול( :תקון י"ג):
יהמעשה..
ששת
בראשית*צירוףבנרא
זהיום הששייום האחרון של ימ
ובו נברא
הארם
.
ה
נ
ו
ר
ת
א
ל
מעשה
במחשבה
תחלה ,ונאמר נצשה
סוף
אם
.
אדם בצלמנו כדמותנו
ת
ו
צ
מ
ם
י
י
ק
מ
האדם
מילה ופריעה הרי הוא בצלמנו
הוא.
.
א
כדמותנו .ואם לאו ל
אם
ת
ו
א
ר
ט
ו
נ
האדם
ת
י
ר
ב
ה
מלפגמו באיסור הרי
ו
א
ל
ם
בצלמנו כדמותנו .וא
האדם
אם
.
א
ל
מקיים זכור ושמור בשבת הרי הוא
ו
א
ל
ם
א
בצלמנו כדמותנו .ו
לא .אם האדם מייחד להקב"ה פעמים בכל יום
 .ואם
בקריאת שמע שחרית וערבית הרי הוא בצימנו כדמותנו .ואם לאויא
האדם מניח תפילין שליד ושל ראש בכל יום שהם כנגד זכור ושמורהרי הוא
בצלמנו כדמותנו .ואם לאו לא( :תקון מ"ז):
בראשית.ציייף ברא
ימן שתי שבתית שנאמרעליהן ושמרובני
ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם .ב'פעמיםנזכרכאן
שבת .נגד עיקר שבת ותוספת שבת .עיקר שבת קביעא וקיימא מצד עצמה.
..
ותוספת שבת זהו לעשות את השבת .להוסיף על עיקר שבתמן השעות של חול
התחתונה.
ובהן מאירות שתי הקדושות בינה ומלכות .שכינה העליונה
ינ
כ
ש
ו
י"חללי הלב.
ה
מהו לדורותם .אלא אשרי האיש שנותן לשתי השבתות דיר בשנ
ומבער משם יצר הרע שהוא חילול שבת( :תקון מ"ח):
רמז על מה שכתוב ונהר יחרבויבש.ולכך ברא
כרא21יה*צירוףארנך
אלהים .כלומר נתחזק ונתגבר מדת הדין .וישראל צועקים ואין
נענין .ככתובאז יקראונני ולא אענה .וכל זה בשבילשעושים לתורה יבשה בלי
סודותוד:י התורה שהם עלפי חכמת הקבלה .ואומריםשאין בתורה אלאפשטיות.
דבר זה גורם שמסתלק נביצות המעיין מן הנהר והגןהירוי .וגורם עניות
בעולס ואריכות הגלות .או לו לאותו האיש מוטב לו שלא הי' נברא בעולם
משנברא( :תקון מ"ג):
לרמז על מה דא"ר יוחנן כתוב בחכמהיבנה
כראשיר!.צירוףבנירן
בית .שלשה דברים צריך אדם לעשות בדרכי העולם ואלו הן.
לבנות בית מושבו .ליטע כרם להתפרנס בו ואח"כ לקחת לו אשהולהולידבנים
א כדרך השוטים הלוקחים אשה בתחלה ואח"כ נוטעים כרם
לפרנסם בהם.וי
ואח"כ בונים בית .וביותר צריך להיות כך בזמן שהעולם טרוד אחר הפרנסה
שצריך לכונן בית בתחיה ולהכין פרנסה ואח"כ לקחת אשה .ויוכל לעבוד
לבוראו ולעסוק בתורה .כמו שאמרו חז"ל אםאין קמח אין תורה .וממי אתה
למד מהקב"ה .קודם בנהביתוהכין כלמיני פרנסהומזונות .ולאחר שהכין הבית
והפרנסה ברא את האדם ואשתווהולידובנים ועשוישוב באבית .וע"כ התחילה
!ראש כלומרבית
התורה עםבראשית .כאשר תבין באותיות תמצאצירוףבביר
הוא ראשית .והכל ענין אחד .ועם כל זה צריך האדם להשתדל בררך ארץ
ולעשות עתים לתורה שיהי' עמלו בשני הדרכים האלו .מפני שיגיעת שניהפ
משכחת עון( :ז"ח מדה"נ בראשית)ו

שית.

שתי .עי
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איש צ1יק תסיםיגר'ציידיהביז הישיז בהשםנח.
כפי

גם אין מדוקדק ההפסק גיש צדיק תמים וגו' קודם ויולד נח .ובמד"ר
איתא אלה תולדות נח נה .אתמהא .לא הי' צריך קרא לומר אלא אלה תולדות
נח שם חם ויפת .אלא נייחא לו נייחא לעולם .נייחא לאבות נייחא לבנים.
נייחא לעייונים נייחא לתחתונים ,נייחא בעוה"ז נייחא לעולם הבא ,עכ"ל,
ואין מובן במה מתרץ הקושיא- .
נקדים הפסוק ויקרא שמו נח לאמר זה ינחמנו .הלא לפי טעם זה יתכן
יותר לקרותו בשם נחום שהוא משמעות נחמה .וי"ל שהשם נח וספור המבול
ג)רמז על קדושת ומעלת שמירת שבת ,השם נח רמז על שבת עדה"כ וינח ביום
השביעי .וזהו הטעם לאמר זה ינחמנו .כי השבת היא נחמה היותר גרולה
לישראל .בשמירת שבת תלוי' מחילת עון .כירוע הררש עה"פ שומר שבת
מחללו ,מהול לו .שאפי' עובר ע"ז כדור אנוש מוחלין לו .בשמירת שבת תלוי'
הגאולה ,כירוע מאמר חז"ל אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מידנגאלין .וזהו
זטכתוב ונח מצא חן בעיני ה' .שהשומר שבת מוצא חן בעיני ה' יהנצל מן
המבוך של הרבה צרות .אע"פ שמצד ענינים אחרים מדת הדין מקטרג עליו.
וע"ז מרמז הפסוק אלה תולדות נח .פי' התולדות של שמירת שבת הוא .נח .זהו
ן הנאה
נייחא ומנוחה .כמו שררשו חז"ל עה"פ למען ינוח שורך שהוא ישו
ועונג .ובהאדם מרמז וינח .שע"י שמירת שבת זוכה למנוחה ושמחה

לפרנסה ועשירות.
וי"ל שע"ז מרמז ג"כ הספור של שליחות העורב והיונה .העורב שברח
ק נ"ח מרמז על אותן הסוחרים שאין שומרים שבת כראוי ובורחים מן השבת
כדי להרויח ממון .וכן במסכת חולין נדרש עה"פ והעורבים מביאים לו לחם.
אצל אליהו הנביא .ויש דיעה דהיינו סוחרים .ועכ"פ יש להם איזו זכות אם
הם תמכין דאורייתא שמביאים לחם ופרנסה להעוסקיס בתורה ,והיונה שלא
הזית טרף בפיה .רמו על אותן שומרי שבתמחללו.
ברחה מן נ"ח ושבה עםעי
ואומריםכי טובה מרירת הפרנסה שהיא מיד הקב"ה לסבול ולהשמר מחילו?
שבת .מן המתוק של בו"ד שיש לו פרנטה בריוח והוא מוכרח לחלל שבת .ועל
זה באה ההפטרה רני עקרה לא ילדה .וידוע הדרש רני עקרה.שיא ילדה
בנים לע"ז .כי המחלל שכת דינו כעובד ע".1
ובזה יובן כוונת המדרש לתרץ הקושיא שמפסיק עם איש צריק תמים
.וגו' .ודורש תיבת נח השני על נייחא .רמז עלוינח ביוםהשביעי.וזהו שאומר
איא נייחא לו נייחא לעולם .ר"ל שאם יש נייחא לו שהוא מקיים וינח ביום
חשביעי .מזהישנייחא וטובה גם לכל העולם וגם השאר נייחאות כמו שמחשב
והולך .וכל אלו הנייחאות מובנים כמובא בכמה ספרים קדושים:

נןן איש צדיק תמים הי' בדרתיו .פירש"י יש מרבותינו דורשים אותו לשבח.כלשכן שאילוהיה בדורצדיקיםהי' צדיקיותר .ויש שדורשים אותולגנאי
.
לפי דורו הי' צדיק ואילו הי' ברורו של אברהם לא הי' נחשב לכלום .ע"כי
וזהו
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ווהו מגמרא סנהדרין (קח ).ר' יוחנן וריש לקיש .ר' יוחנן אמר ברורותיו ולאן
ברורות אחרים .וריש לקיש אמר בדורותיו וכל שכן בדורות אחרים .רביפן
מקשים שאם יש ררך לדרוש לשבח למה נרחק ר) יוחנן לררוש לגנאי .ועוד
נמצא כזה עה"פ ויבא נח וגו' אל התבהמפני מי המבול .פירש"י אף נח מקטני
אמנה ה" .מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול ולא נכנם לתיבה ער שדחקוהו-
המים .ע"כ .ווה ג"כ מן המר"ר דא"ר יוחנן נח מחוסר אמנה הי' .אלולי
שהגיעו המים עך קרסוליו לא נכנס לתיבה .ע"כ .וכל זה פלא האם הי' לו
לר' יוחנן טינא בלבו על נח.
אמנם י"ל רגם ר' יוחנן דרש לשבח רק באופן אחר .ריש לקיש דורש
כוונת הכתוב .ור' יוחנן דרש כוונת נח שכך חשב נח בלבו בשביל עניוות.
שלו .רמה שא"ל הקב"ה כי אותך ראיתי צדיק לפני ברור הזה .הכוונה הוא
כי רק בדור הזה הוא צדיק אבל אםהי' בדור של צריקים לאהי' נחשב לכלום,
וכן מה שררש ר'יוחנן על הפסוק מפנימי המבול שהי' מחוסר אמנה הוא ג"כ(
לשבח .כי איןהמכיוןשיא האמין ברברי הקב"ה .אלא שלא האמין שהוא לברר
כראי להנצל מחמת צדקותו .ועוד טעם אחר שחשב כי כאשר יראו בני רורו
י רעה נגרסניהם בוראייצעקו אל ה' ויחורו בתשובה ולאיה" מבול .וכעין וה'
כ
פירש"י על הפסוקויהי הגשם על הארץ .וו"למפני מהלהין כתובויהי המבול.
אלא כשהורירן הורירן ברחמים .אם יחורויהיו גשמי ברכה וכשלא יחזרויהיו
שרורו משוקע כל.
למבול .ע"כ .וזהו הענין שנחהי' מחוסר אמנה שלא האמין
כך בר?,עות עד שאף גם אם יראו שעומדים על פתחי גיהנם ג"כ לא יחזרו
בתשובה .אלא חשב שכאשר יראו הגשם הגרול והגיעו עד שערי מות בודאי
ו המים למבול רק שיהפכו לגשמי ברכה.:
יחורו בתשובהויצעקו אלה' .ואז לאיהי
ארן קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית וגף .רבים מקשים הלא הקשת הוא
ענין טבעי מחקי הטבע שכאשר עומך ענן מלא מים נגד השמש נראה.
בו הקשת .כמו אם נעמיד כלי זכוכית מלא מים נגד אור השמשל
ישתברו בנהים קרני אור השמש ויהפכו לגמים הנראים בקשת .וא"כ,
בודאי גס קודם המבול הי' הקשת בענן .וי"ל שקורם המבול הי' הקשת
שלא בכונה פרטית .אלא שבכל פעם נראה הקשת לפי מצב הענן נגר השמש
ואפילו כמה פעמים ביום .אולם אחר המבול נאמר את קשתי נתתי בענן .לא
אמר אתן בענן אלא נתתי מכבר בחקות הטבע .אכן מהיום והלאה לא יתראה.
א בכזנה מיוחדת.כי אם והיתהיאות נרית וגו' אשר רק נעת.
הקשה במקרהשי
שנצרך לזה אז והיה בענני ענן על הארץ .כמו שפירש"י דהיינו כאשר
במחשבהלפני להביא חשך ואבדון לעולם מחמת קלקול הרור .או ונראתה הקשת
תעלה
השמש,
בענן .פי' שאז יעשה הקב"ה בהשגחה פרטית שיתיצב ענן עם מים נגר
ונראתה בו הקשת לאות שלא יביא עוד מבול:
דידקל נח איש הארמה ויטע כרם וישת מן היין וישכרוגו'.
לרקרק
ש
י
שהי"
די לומר וישתיין וישכר וגו' .ולאיוה ענין נכתב מעשה הנטיעה.ויש-
להבין ע"פ המובא במררש .ויטע כרם .בא לקראתו השטן .א"ל רצונך שנטענא.
יחרו אני ואתה .א"ל הן .מיד הביא השטן -רחלה ושחטה על הגפה אח"כ-
שחט ארי וחויר על הגפן וכו' .להראות שכאשר הארם שותה הרבה נעשה,
כחויר
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,בחזיר המתלכלך .יש מקשים למה נצרך השטן לקלקל ולשחט רחלה ואהי
וחזיר .הלאהי' יכול להזהיר כך לנח בפה .אמגם י"ל שענין גרול נרמזכאן.
בי זה ידוע שהאדם נמשל לעו ולג5ן ,ככתוב אשתך כגפן פוריה וגו' ,ולכך

י זה משל טוב לבנין הארם שהכל תולה בהפעולה שבשעת הנטיעה ,שבחם
"ר
הנטיעה נעשית בטהרה ובמחובה טובה נצמח מזה עץ טוב ,ואם בטומאה
במעשה בהמההרי נשתרש מתולדה בתכונה רעה ובחסא .כמו הגפן שנטע נח
בשותפות עם השטן .והאדם הנולד מנטיעה כזו יש לו עבורה קשה לחגביר
מקטוב על הרע .וכל וה נרמו בזה הפסוק ויחל נח איש האדמה ויטע כרם.
ן בקרבו
שעי" 1שנטיעת הכרםהי' בטומאה בהשתתפות עם השטן הביא זההיי
.תכונה רעה שנעשה חולין ונתחלל מקרושתו ובא לירי גזיון .ולכך מיכיר
הכתוב מעשה הנסיעה למען נלמר מוה מוסר השכל:

__*;),שש*4י,י)_4
אש"1פפ

אברםלך לך מארצך וממולדתך ומבית אביךוגו' .מובא נמריו'
ר ה'
.ליאכח
פתיחה כתוב שמעי בתוראיוהטי אונך ושכחי עמך ובית אביך,צו-יך
 .וי"ל דקשיא ליה הלא וה היפוך הסרר שהיל"ל תחלה
.להכיןכוונת פתיחה וו
יגבית אביך .ומתרץ .המדדש שאין הכוונה על הליכה הגשמית הגופנית בלבד
אלא שצוה לו העיקר לשכות העכר.ולענין שכחה שפיר נכון כך שהושב קודם
מה שנקל לשכח קודם ,כמו שחושב בהפסוק ושכחי עמך שאין ואת ה ;קשרות
חזק כל כךואף גם ובית אביךשכחי .ווהו שאמר לו שכחי ארצך וגם משפהתך
.ואף גם נית אביך.
והנה זה דנור הראשון ליהורי הראשון לך לך ,לרמוז שבנלות יה" עם
ישראל במצב של לך לך מארץ לארץ כמו אדם ההולך במקום אפלה ונרבירו
להזריח נכל מקום בואו .וכן עם ישראל בכל מקום שגלו השכינה עמהם ויש
להם הכח להזריח אור התורה בחשכות של אומות העולםעובריאלילים .כמושהי'
יהודי הראשון אבדהםאבינו שנקרא בשביל זה איתן האזרחי ,על שהזריה אור
האלהית בכל מקום בואו .ומעשה אבות סימן לבנים.
'
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פ
וכיון שנרסז כאןגיותן שלישראלישלהבין ע
רש"י
ז"ל על הפסוק והיה ברכה ,והוא מהמררש .יכול חותמין בכלן ת"ל והיה ברכה.
בך תותמין וכף .ויכאורה אין מובן הענין כלום מתקנא ארם בבנו ,ויש לפרש
דצה ידוע שזכות אברהם אבינו היא מרתו מרת החסר הכנטת אורחיםוליתןשזעשר מכל וצרקהלעניים .יכות יצחקאבינוה-ינו מדתו מרת הגבורה לעבוד
להשי"ת במסירת נפש בבחי' ויצא יצחק לשיח בשרה וגו' .שלא כתוב וילך*צחק אלא ויצא .כלומר שיצא מכל ענין עולם הזה בביטול הגשמיות .וזכ(ת
יעקב אבינוהיינו מדתו מדת התפארת וה כת התורה שומד עם בניו וביותר
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עם יוסף מה שלמד בהישיבה של שם ועבר כידוע ,ובזה ישיהבין
ההבטחה שהבטיח הקב"ה לאברהם ,יכול יהיו חותמין בכלן .חותםענינו גמר
וסוף וקץ הגלות ,וכך אמר לו אפשר תחשוב שבקץ הגלות לא יגאלו אלא אם
יהו' לישראל כל הג' זכותים שלג' האבות .לא כן כי זה דבר קשה .אלאבך
חותמין מגן אברהם .שגם בזכות מדת אברהם מדת החסד שהיא צדקה וגמילת
חסדים בלבד ג"כ יזכו לגאולה .ככתוב ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה:
ןוגו .,ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל
צדקמיך שלםהוציא לחם ויי
דכחלכי עליון וגו' .הן ידוע דרשת חז"ל (נדרים לב) הוא כהן ואין זרעו כהן
שהקדים ברכת עבד לברכת רבו .יש מפרשי התורהשאין נראהבעיניהם
לומר שבשביל זה נענש .אמנם י"ל שבשביל ג' דברים נענש .כי מלבד וה
~,אין דרך כבוד להקדים ברכת עבד לברכת רבו ,עוד הי' בזה חסרון אחר
שלא הי' ביכולת ברכה זו להתקיים כיון שלא הקדים ברכה לרבו .כדאיתא
בזוה"ק פרשת ויחי עה"ם ויברך אתיוסף ויאמר וגו .,ומביא בשם רבי אלעזר
.דבכל אתר דברכאן אצטריכו לברכא בעי קב"ה לאתברכא בקדמיתא ולבתר
אתבדכן אחרנין,ואי קב"ה אתבריך בקדמיתא אינון ברכאן לאמתקיימין.
עכ"ל .ועוד איתא כעין זה בזוה"ק פרשת נשא בענין ברכת כהנים עה"פ כת
ישראל ,דא"ר אלעזר ת"ח לית ברכתא לתתא אשתכח עך
תברכו את בני
וישתכח לעילא ,ומדאשתכח לעילא אוף לתתא אשתכח .וא"ר יהודה בגין כך
'כתיב כ"ה תברכו בתחלה ואח"כ את בני ישראל עכ"ל .כונתו כי השכינה
.הקדושה נקראת בהשם כ"ה .וכיון שבברכהזו של מלכי צדק לא נמצא תחלה
ברכה לרבו לכך לא היתה ראויה יהתקיים .וא"כ הרי עבר על הזכרת השם
יבטלה .ועונש עבירה זו נזכר בנררים (דף ז ):ואף אם נחשבהו לשוגג מ"מ
אין זה יפה לכהן גדול ,כידוע שהקב"ה מדקדק עםסביביו כחוט השערה,וביון
שהיתה עבירה כפולה נענש שנלקחה הכהונה מזרעו2
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ו'רא

ה' באיוני ממיא' פייש"י היא שנתן לו
"ירא
נגלה עליו בחלקו ב"ר .ובמדרש תנחומא מובא .למה באלוני ממרא.
אוהבים היו לו לאברהם ענר אשכל וממרא וכו' .כשבא אצל ממרא ושאל לו
מה אתה תיעצני .א"ל ממרא בדבר הזה אתה מבקש עצה .הלא הוא הצילך
מכבשן האש ועשה לך כל הנסיםוכו' .ועל מקצת אבר אחר אתה מבקש עצה.
עשה כמצותו ע"כ .וזה פלא שאברהם אבינו הי' נצרך לשאול עצה אם
לקיים מצות בוראו.
ויש לומר שבאלו התיבות "הוא שנתן לו עצה על המילה" נרמזענין נפלא.
דהנה במסכת פסחיםןו ):איתא פלוגתא דאמוראי ח"א לבער חמץ וח"א על ביעור
חמז .ועיקר פלוגתתן היא בעל ביעור .מ"ס מעיקרא משמע ומ"ס להבא משמע,
מיתיבי אקב"ו על המילה ,הרי דלהבא משמע .ומתרץ התם היכי נימא .נימא
למול וכי לא סגיא דלאו איהו מהיל .ר-ל הלא אין המצוה מוטלת על המל את
כל בני העיר .רק על אביו מוטל .ולכך צריך לברך על המילה .אבל מצות
ביעור חמץ על בעל החמץ מוטלת .מוטב לומר לבער .ומקשה עוד .אבי הבן
מאי איכא למימר .ר"ל שאם האב בעצמו מל הלא אפשר לו לומר למולוהיכי
שרינן ל" למימר על המילה .ומתרץ אין הכי נמי שהאב המל את בנו צריך
לומר לכיל .ואפסיק בגמרא הלכתא שצ"ל על ביעור חמץ.
ויש בזה מחלוקת הפוסקים .שהרמב"ם ז"ל בפ"ג מהלכותמילה כתב שהאב
המל את בנו מברך אקב"ו למול את הבן .והר"ן ז"ל חולק עליו וכללאכייל.
דכל מצוה דאיהו נמי מחייב אלא ראפשר למעבד ע"י אחר .כמו ביעור חמז
מילה ושחיטה מברך בעל .ורק אותן המצות שא"א להפטר מהן אלא בשקיימן
בעצמו כמו תפילין וציצית וישיבת סוכה מברך בלמ"ד.ויעוין בר"ן דפסחים שם
שמאריך בענין זה בטוב טעם.
דלם"3ז י"ל שאברהם הי' מסופק איך יברך על מילת עצמו .שלפי דעת הרמב"ם
ודאי דצריך לברך למול .אבל לפי שיטת הר"ן דהיכא דאפשר למעבד
ע"י אחר צריך לברך בעל .א"כ הוא צריך לברך אקב"ו על המילה .ועוד ספק
שני הי' אברהם מסופק גם לפי שיטת הר"ן דאולי במילת עצמו אין לומר
דאפשר למעבד ע"י אחר .שהרי מהפסוק המול ימול נדרש שדוקא מי שהוא
נימול מותר לו למול לאחר .ובימי אברהם עדיין לא ה" מצות מילה מקודם
לזה .ולכך אוליאין זה בכלל דאפשר למעבד ע"י אחר .וא"כ אף לפי שיטת
הר"ן צריך לברך בלמ"ר.
ובשביל שאלה זו הלך להתיעץ עם ממרא שמסתמא הי' בראוריין .וא"ל
ממרא שמוטב לפסוק כדעת הר"ן לברך על המילה .כי לפי דעת הרמב"םאין
אופן אלא שמחויב אברהם לחתוך בעצמו המילה ולברך למול .אבל זה האופן
הוא מסוכן .כשירגיש היסורין יקלקל ויחתוך בהעטרה ויבא לידי סכנה .וכיון
שיש חשש סכנה ודאי דמוטב לפסוק כשיטת הר"ן דגם אבי הבן מברך על
המילה כיון דאפשר למעבד ע"י אחר.
וע3
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ועל דבר ספקהשני רליכא אחר .נתן לו ממרא עצה שגם בשביל זה טוב
שיברך על המילה .כי אם יברך למוליהי' מוכח ע"פ נוסח הברכה שמצות מילה
4,לו א"א למעבר ע"י אחר ושאין לו שום תקוה שיהי' נעשה ע"י אחר צ"8
נס .א"כ יהי' נוסח הברכה מעכב לבלתי לעשות לו נס שיהה נימולע"יסיוע
של אחר ,שהרי אם יהי' נעשה לו נס כזה נמצא שבירך ברכה שאינה ראו"
ייהי' ניכר מברכתו שאינו ת"ח .כעין שאיתא במסכת ברכות (לח ).וכיוצא בזה
ווביא הר"ן רפטחים שם בשם הראב"ר .ולכך יעצו ממרא שע"פ שיטת הר"ן
מוטב שיברך על המילה .להראות דעתו שאפשר למעבר ע"י אחר .ושהוא בטוח
שיעשה לו נס שיהי' נימול ע"י סיוע של אחר.
ובאסת כך נטתיים הדבר כמו שמובא ברש"י ישן מן המדרש עה"פ
בהמולו בשר עריתו .וז"ל נטל אברהם סכין ואחז בערלתו ורצה לחתוך והי'
,מתירא שהי' זקן .מה עשה הקב"ה שלח ידו ואחו עמו שנאמר וכרות עמו
הברית .לו לא נאמר אלא עמו .והכי איתא במר"ר ררש ר' לוי שכתוב בעצם
היום הזה נמול אברהם .מל אברהםאין כתיב אלא נמול .בדק את עצמו ומצא
עצמו מהול .והכי איתא במררש תנחומא.הי' אברהם יושב ומתמה האיך ימול
וכו' .כיון שנפל אברהם על פניו רמז הקב"ה לאותו מקום ועקצו עקרב ונמצא
מהול .וכ"זהי'יכול להיות ע"י שבירך על המילה ולא למול כמבואר.וזהו שפירש"י ממרא נתן לו עצה על המילה .כלומר שיברך על המילה
כשיטת הר"ן .ויהי' מוכח מברכתו שגם מצוה זו אפשר למעבדע"י אחר .ועי"ז
יוכל להיות בטוח שיהי' נעשה לו נס לו:מול ע"י סיוע של אחר .וזהו שממרא
הטעים עצתו בהזכירו לאברהם הנסים שהקנ"ה עשה לו עד עכשיו .ומסתמא גם
בענין זה יעשה לו נס:
איזה שנים אחרי כתבי זאת ראיתי באיזה ספר שהצדיק הגדול והקרוש
,הרבי ר' בונם מפרשיסחא זצ"ל אמר לפרש ממרא נתן לו עצה על המילה;
כלומר שיברך הנוסח על המילה .ויותר לא נזכר שם שום טעם בדבר .אפשר
שכונתי למחשבתו:
,וישאעיניייייא יהנה שישה אנשים נצביםעייי .מיבא בזיה ק מאזאיניז
שלשה אנשים .דא אלין אברהם יצחק יעקב דקיימו עליה .ווה פלא.
.ובמד"ר איתא א"ר לוי אהר נרמה לו בדמות נווטי ואחד ברמות סדקי ואחד
בדמותערבי .פרש"ינווטי ספן מנהיג הספינה .סדקי מוכר פת .ערבי ישמעאלי*
וגם זה פלא .וי"ל רהנה כל מיני ישועות הנצרכות לארם נכללות בג' מיני
ישועות כלליות שהן א) בנים טובים .ב) פרנסה ועשירות' ג) רפואה והיים .וג'
האבות"ברהם יצחק ויעקב ששורש קדושתם מן הג' מדות הסד גבורה תפארת
הם פתחו השערים בשמים ופעלו על רורי דורות שאותן ג' הישועות יומשכו
לישראל .אברהם הי' הראשון שהמשיך עבור ישראל הישועה של בנים אפילו
למעלה מדרך הטבע .כמו שאמר לו הקב"ה צא מאצטגנינות שלך אברם אינו
,מוליד אברהם מוליד .וזה הכח נשתלשל מן מרת החסר שורש קרושת אברהם
אבינו שהיא בחי' אהבה .ככתוב אהבת עולם אהבתיך ע"כ משכתיך חסד .יצחק
אבינו המשיך עבור ישראל הישועה של פרנסה ועושר .ככתוב ויורע יצחק וגו'
ייברכהו ה' .וכתוב לך מעמנו כי עצמת ממנו מאר .וזה הכח נשתלשל מן מדת
הגבורה
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הגבוו'ה שורש קרושת יצחק אבינו ככתוב יצפון זהב יאתה .וצפדן הוא צד
שמאל מרת הגבורה ,יעקב אבינו המשיך עבור ישראל הישועה של רפואהוחיים
הנקרא חיי עולם בזכות התורה שנקראת עץחיים .ולכך הרשעים בחייהבנ
קרוים מתים שאין להם חיי עולם .וזה הכח נשתלשל מן מרת התפארת שורש
קרושת יעקב אבינו .ככתוב תתן אמת ליעקב .וזהו שאנו אומרים ונתן לנו תורונ
אמתוחיי עולם נטע בתוכנו .וגם נאמר בו ויזרח לו השמש וגו' והוא צולע על
ירכו .והשמש הביאה לו רפואה ככתוב שמש צדקה ומרפא בכנפיה.
וכמו כן אלו ג' המלאכים מיכאל גבריאל ורפאל הם השליחים הממונים,

להביא עבור ישראל ג' ישועות האלה .מיכאל הוא מלאך החסר וממונה
ההולדה .ולכך הוא נשלה לאברהם לבשר על ישועת הבנים להביא לו השפע
של כח ההולדה .גבריאל הוא מלאך הגבורה וממונה על גבורת גשמים
השפע של פרנסה ועושר .והוא נשלח להפוך את סרום כיוןלהביו~
עבור ישראל
שע"י
רשעתם גרמו מניעה בהשפעת השפע של פרנסה ועושר .רפאל הוא מלאך
הרחמים מן שורש מרת התפארת .ויש ריעה שהוא ג"כ המלאך אוריאל שהוא,
נגי' רזיאל מלאכי שפע התורה .והשם רפאל הוא לפי שהוא ממונה להביא
השפע של רפואה וחיים הנמשך מן כח התורה ככתוב רפאות תהי לשריך וגו/
ולכך נשלח להביא רפואה לאברהם על המילה וגם להציל את
שישאר בחיים.
ד2נט"2ז ישיהביז דברי הזוה"ק מאן אלין ג ,אנשים,אלין אברהם יצחק יעקבנ
רקיימו עליה .המכיון הוא שאחר המילה הראה לו השי"ת אותןלו-
מ
בנים פרנסה והיים הנשפעות לישראל ע"י ג' המרות חסרגבורה'
הישועות
ותפארת שורש קרושת אברהם יצחק ויעקב בכח אותן ג' המלאכים מיכאל
גבריאל ורפאל .והודיע בזה לאברהם שבזכות מצות מילה יזכו ישראל תמיד
 .וכתוב
לאותן ג' הישועות .כירוע שע"י מצות מילה נתגלה בארם השםשדיי
ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים .ויפרך היינו בנים.
היינו עושר .והיית יקהל עמים היינו היים.
יש וירבךג"כ הרמז של רמות תואר המלאכים נווטי סדקי וערבי.כי-
ד2:זה יהביז
המלאך מיכאל הממונה להביא לעולם הזה השפע של כח ההולרה התראה
ברמות ערבי' כיון שאצל הערביים נמצא זה הכח בטבע בתגבורת יתרה כמו
שמובא בגמרא .והמלאך גבריאל הממונה להביא לעוה"ז השפע של פרנסה ועושר
ה העולם השפע
הממונה להביאיז
התראה ברמות סרקי מוכר פת .והמלאך
פ
ר
איהמנהיג את הספינה .כי החיים.
של חיים והצלה התראה ברמות נווטי ספן
וההצלה של אנשי הספינה מטכנת גלי הים הוא ביר הספן שעליו לנהל אוג
הספינה כראוי שלא יחטיא המטרה.
ג
ה
ב
.
ישיהביו ג"כ שייכית ההפטיהיסריא  17כייז ,ם13כי מופת_
מופתי הנביא אלישע שהן ג' הישועות של חיים פרנסהובנים.
ישועות הפרנסה הוא מה שאמר לה ואתובניך תחיי בנותר ונתברכה בעשירות
רורות .מופת ישועת בנים הוא מה שאמר לה למוער הזה כעת חיה אונ
לדויי
חובקת בן .ומופת הישועה של חיים הוא מה שהחיה אלישע את בנה שכ
השונמית .ואלישעהי' בכח לעשות ג' מופתים האלהכיון שהאבות אברהם יצחקע
על כח'

שי

יב2ררדיה

ויעקב

פרף

רא

יד*ררה

יב
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העקב פעלו בשמים
ששערי אותן ג' הישכומעוות יהיו נפתחים עבור ישראלע"י
כח התפלה

לדורי רורות
שנרמז בהסררא:
ל עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו .פירש"י עליו לפניו כמר
דיש~
ועליו מטה מנשה ,אבל לשוןנקיה הוא כלפי מלאכים .כונתו שהמשמעות
לפניו הוא הכנעה כעבד העומר לפני רבו .לכך נכתב עליו שיהי' במשמעות
שמדרגת המלאכים גבוה ממדרגת אברהם .ומקשה בשפ"ח דלפ"ז למה כתוב
והוא עומר עליהם .שהי' צ"ל לפניהם .ומתרץ בדוחק .ואמרתי ליישב עפ"י
דאיתא במררש ומובא בדעת זקנים מבעלי התוספות שהאכיל אברהם למלאכים
הקב"ה ליתן תורה לישראלטענו המלאכיפ-
בשר בחלב במכיון .כדי שכאשר חפץ
בהלב'
תנה הורך על השמים .אמר להם הקב"ה כתיב בתורה לא תבשל גרי
אמו .ואתם כשיררתם למטה אכלתם אצל אברהם בשר בחלב .וזה ידוע
שהמיאכים נקראים עומדים ככתוב שרפים עומרים ממעל לו כיון שאין להם
יצה"ר להיותם על ירו הולכים עולהויורר .ועפ"ו יש להביןוהוא עומר עליהם
תחת העץ .פי ,שאז הי' אברהם במררגה גבוה מהמלאכים להיותו במדרגה של
עומדים .והמלאכים נשפלו להיותם במדרגה של אנשים שאכלו כמו אנשיש
ונתחלפו המררגות .אברהם הי' במררגת מלאך והמלאכים במררגות אנשים.
וזש"כ והוא עומר עליהם .ולפ"ז צ"ל רמה שנאמרובן הבקר אשר עשה מוסב
על ישמעאל .כי הלא הבישול אסור כמו אכילה .והתורה ניתנה רק לזרש
אברהם ככתובכי ביצחק יקרא לך זרע .ובזה יתורץ ג"כ למה לאהכין אברהם.
בעצמו הסעורה להמלאכים .שהרי הטעם של חינוך הבן אין מספיק לפטוראחנ
האב מלעסוק בהמצוה אשר לפניו .אבל לפי הנ"ל ניחא שהכל נעשה ברות
הקורש בכונה עמוקה בשביל העתיר לבוא לטובת עם ישראל .גפירש והראיתי-
בחלום בליל שבת קורש):
אררה נא יאיאה יגו' .פירש"י שאם עריין עומדים כן במרדם כלהאני עושה
בהם .ואם לא יעמרו במרדן ארעה מה אעשה להם וכו' .צריך להבין
הלא ודאי שענין הספק הוא רק מטעם הבחירה .וא"כ מה תועיל לזה הירירה
שאמר ארדה נא ואראה .ויש ליישב ע"פ המובא במר"ר א"ר אבא בר
רניאך-
צה
מלמר שפתח להמ המקום פתח של תשובה .שנאמר אררה נא ואראה .וכ
להבין איך נרמז כאן פתח של תשובה .ואפשר לומר המכיון כי טרם שהשי"ת
מעניש להרשע בעוה"ז מעורר אותו בהרהורי תשובה ומאיר לו הארה דקדושה
יפקוחעיניו במעשיוהרעים.כיון שאין השי"ת חפץ באבדן של רשעים .וענין-
זה נקרא ירירה אצל השי"ת מה שמתקרב אל הרשע בהשפעת הארה דקדושה
אליו .וענין זה נרמז בהפסוק אררה נא ואראה כדברי רבי אבא .ועפ"ז מובד'
ירירה זו לא יעמדו עור ברשעתם אלא!
פירש"י כי יכול להיות שע"י
שיחזרו בתשובה:
אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע וגו' .יש לרקדק ראם ביקש:
ויגש
שע"י ארבעים צדיקים ימלטו ר' כרכים וכן הלאה .א"כ הלא בפעם הראשון
הלשון בכל פעם .בתחלה אמר ונשאתי'
נענה על זה .גם צריך להבין שינוי
לכל המקום בעבורם ואח"כ אמר לא אשחית .וי"ל שאברהם נכנס לבקש שש:
מיני בקשות שבכל פעם חפץ לפעול יותר .בקשה א' שעשרה צריקים יוכלר

להגן
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פרי

די-א

'הודה

להגן על עיר אחת .ועל זה נענה שכאשר יהי' כך ונשאתי לכל המקום בעבורם
ולא יהי' שום עונש .אח"כ ביקש שאף אם יהי' רק תשעה צדיקים לכל עיר
ג"כ אין שורת הדין להשחית בשביל חסרון חמשה כי הקב"ה יצטרף עם כל
תשעה ותשעה ,ועל זה נענה בלשון לא אשחית .ומשמעות לא אשחית הוא
שבאופן הזה יהי' עונש אכל השחתה לגמרי לא תהיה .אח"כ ביקש חסדיותר.
שאם יהיו ארבעים צדיקים לד' עיירות או אפילו רק ל"ו ג"כ יתפייס הקב"ה
להציל בזכותם אף עיר החמישיתלקיים אחרי רבים להטות לטובה .וינצל מיעוט
הרע בשביל הרוב הטוב .ונענה גם על זה בלשון לא אעשה שלא יעשה שום
עונש .אח"כ ביקש חסד יותר .שבאםיהיו שלשה צדיקים לג' עירות או אפילו
רק כ"ז ,הגם שאין זה רוב הנראה כל כך מ"מ יתפייס הקב"ה להטות אחרי
רבים לטובה .וינצל מיעוט הרע שהן ב' עירות בשביל ג' העירות הרוב הטוב.
ונענהגם על זה בלשון לא אעשה שלא יעשה שום עונש כמו בתשובה הקודמת.
אח"כ התחיל לבקש חסד עור יותר .שבאם יהי' ?היפוך שיהיי מיעוט טוב
והרוב רע אז עכ"פ לא יהי' אחרי רבים לרעות לענוש גם את המיעוטהטוב.
ולכך ביקש שאפ יה" רק עשרים צדיקים לשתי עירות או אפילו רק ח"י
צדיקים ינצלו עכ"פ אותן ב' העידות .ועל זה נענה בלשון לא אשחית.דהיינו
כליה לגמרי .אבל יהי' עונש רק לג' העירות ושתים ינצלו .אח"כ ביקש חסד
עוד יותר ויותר .שאפילו אם יהי' רק עשרה צדיקים או ט' לעיר אחת או
ג"כ תנצל עכ"ם עיר האחת הגם שזה מיעוט היותר קטון ,ונענה אף על זה
בלשון לא אשחית שלא תהי' השחתה וכליה לגמרי גם באופן הוה .ותנצל
עכ"פ עיר האחת הטובה:
דיאכמר 4א 5תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתהידעתי וגו' ולא
חשכת את בנך אתיחידךממני .יש לדקדק למה אמר כאןממני .ואח"כ לא
אמר ממני .גםאין מדוקדק מה שאמר עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה .הלא
ידוע שהאהבה מביאה לקיום מצות עשה והיראה לקיום מצות ל"ת ,והנסיון של
העקדה יורה על גודל אהכת אכרהס לכוראו לקיים מצות עשה כזו שהוא לגמרי
נגד הטבע לרחם אב על בנו יחידו .א"כ יתכן יותר לומר עתה ידעתיכי אוהב
השם אתה .ור' מאיר בסוף פרק ה' דסוטה נדחק לומר שירא אלהים האמור
באברהם היינו מאהבה דכתיב זרע אברהם אוהבי .א"כ קשה למה נאמר
לשון יראה:
ת
עניזעמיק מאד שכזה
תכייע
נ
אמנםי שבתינת "ממני נסתי
כיהיו
תו
ונ
יבי
יקא
אברהם
זה הנסיון האחרון ,דהנה כל עשרה נסיונות שנתנסה
ככתוב ומצאת את לבבו נאמן לפניך ,ר"ל שמצאו הקב"ה שנשרש בלבבו אמונה
שלימה באחדות הבורא שהוא אחד ואין שני .כי בזמן ההוא נשתבש העולם
מאד באמונה של שתי רשויות פועל טובופועל רע .הורמיז ואחרימון .אוברבוי
אלוהית קטנים וגדולים וגדולי גדויים .ואברהם אבינו נקרא איתן האזרחי
שהזריח בעולם והכריז שיש רק בורא אחד המנהיג את העולם בהשגחה פרטית.
ועל עיקר הוה נתנסה בעשרה נסיונות שיתברר בכל העולם חווק האמונה שלו
'באחדות הבורא .שאין לו שום ספק כל שהוא על שתי רשויות פועל טוב
ופועל רע.
והנה

י

עי

ידמנה
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אם נעמיקיהבין נסיון העקרה יש לראות כי הגם שנחשבלנסיון אחדנ
אב 5באמת הי' נסיון כפול .ורק נחשב לנסיון אחר יען כי הכל ה"
בענין אחד בענין אמונתו באחדות הבורג ולכך יש לחלקנסיון העקדה על
.שני חלקים.
את
קת
א
נ
ו
ה
י
ע
ה
ו
.
ה
ל
ו
ע
ל
ו
ו
י
א
ם
א
ו
הי'
טפק ,בלב
בנך יתירך
תלק א4
אברהם שיש שתי רשויות בשמים פועל טוב ופועל רע .לא הי' צריך להיות.זריז ומהיר כל כך לרוץ לשחוט את בנו .שהי' לו להתישב בדבר שהואענין
אכזרי מאר .ולחשוב אולי יצא הדבר מן אלוה פועל רע השואף לדם הארם.
והי' לו להמתין שאולי יתורע הדבר לאלוהי השני פועל טוב .יתקנא בראשון
.1פקוד עיי
ו למנוע מזה .אבל אברהם לא חשב כלל כזאת רק האמין בבורא
לכל
.
ם
ל
ו
ע
ה
'ימנהיג
אחר
ז
ר
ר
ו
ה
ו
א
ר
ו
ב
מצות
ם
י
י
ק
ל
ד
י
מ
באהבה.
ך
כ
ל
ו
הרי
בוראינסיון זה מעיד על חווק אמונתו באחדות הבורא שהוא אחרואיןשני.חלק ב) של הנסיון הוה הוא שכאשר שמע אברהם אל תשלח ירך אל
הנער .אז בוראי הי' מקום להתגנב בלבו להרהר שמזה נראה ביותר שיש שתירשויות בשמים פועל טוב
רע .ושזה השני ה
טוב ופוקד
לבטל רברי הראשון .ואם היו'פועי
אתואיצאחיקוהפוע
ללכת
אברהם לוקח מיר
ילביתו ולא
*ירע שם כל חדשות .הרי אז עוד לאהי' נתברר כל כך חוזק אמונת אברהם
באחרות הבורא.
מאמר
.
ם
י
ר
מ
האירו עינינו בענין זה בשני מא
א
ב
ו
מ
אחד
.אכל
בפירש"י
י"י
המררש .כשנאמר לו אל תשלחידך אל הנער .אמר אברהם א"כ לחנם
חן
מ
באתי קכאן .אעשה בו חבלה ואוציא ממנו מעטדם .א"ל אל תעש לו מאומה.
אל תעש בו מום.
ועור מובא בפירש"י מאמר שני מן המדרש .שאו הי' אברהם מתמה
'ואומר .אתמול אמרת ליכי ביצחק יקרא לך זרע .חזרת ואמרת קחנא את בנך
והעלהו לעולה .עכשיו אתה אומר לי אל תשלח ירך אל הנער אתמהה .א"ל
נרית .ומוצא שפתי אשנה .אמרתי לך שחטהואיא
הקב"ה

יא אחיי
עי

יא

יא

העלהו וכו'.
ועהה פיאיתז שני מאמיי חז"ל יתבאר הענין על נכון .מאמר הראשון
בא ללמד דהנה וראי שאם הי' איזה שמץ ספק בלב אברהם שיש שתי
:רשויות בשמים .והי' לו מקום לחשוב שמה ששמע לראשונה קח נא את בנך
והעלהו לעולה .זאת הי' טאת אלוה פועל רע .ואין זה אותו אלוה שאומר לו
עכשיו אל תשיח ידך אל הנער .שזה הוא אלוה פועל טוב .א"כ ה" צריך
להיות שכאשר אך שמע אברהם אל תשלת ידך אל הנער .מיר הי' לו למהר
יקחת את יצחק ללכת עמו לביתו בלי שום טענה ומענה .אבל כיון שאברהם
לא עשהכן .רק שעור ה" שואל ומבקש שתנתן לו רשות לעשות בבנו חבלה
ה עכ"פ חלק מעט מן הצווי הראשון קח נא את בנך והעלהו לעולה
גרילקייםבי
לפני .הרי זאת ראי' ברורה על חוזק אמונת אברהם באחדות הבורא שאין שתי
ושויות בשמים .ומה שנאמר לו יראשונה קח נא את בנך לא שמעמאיוה אהר
וק מאותו אלוה שאומר לו עכשיו אל תשלח ידך אל הנער .ושזה הוא אלוה
אחד ואין שניי
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ךכן מאמר חז"ל השני מאיר עינינו בענין זה.כי אס הי' בלב אברהם שמיך
ספק באהדות הבורא לחשוב שיש שתי רשויות בשמים.וכיזה שאמר לר
אל.
לראשונה קח נא את בנך אין זה האלוה שאומר לו עכשיו אל תשלח ידך
הנער .א"כ למה עמד אברהם אז לתמוה ולטעון לאמר .אפרש שיחתי לפניךי
אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך ורע .את"כ חזרת ואמרת קח נא את בנך.
ועכשיו אתה אומרלי אל תשלח ידך אל הנער .מה זה תימה הרי הרבה רשויווג

בשמים ואחד מבטל פקודת השני .אבל כשאנו רואים שעמד אברהם לטעון*
אתמול אמרת לי כך .ושוב חזרת ואמרת לי כך .ועכשיו אתה אומר לי כך..
הכל בלשון אתה אמרת ואתה אמרת ועכשיו אתה אומר .הרי זאת ראי'
ברורה על הוזק אמונת אברהם באחדות הבורא שהכל נפקר מאת הבור)4
מנהיג האחד ואין שני.
דעל פי כל זה יתבאר עלנכון הלשון ירא אלהים וגם תיבת"ממני".כי לאחר,
שביקש אברהם שתנתן לו רשות לעשות בו חבלה ונזהר באל תעש לך
מאומה .ולאחר הטענה ומענה שהי' לו נגר הקב"ה .שמכל זה נתברר חוזקן
אמונת אברהם באחד ואין שני .אז א"ל הקב"ה עתה ידעתי כי ירא אלהים,
אתה .רצה לומר שעתה נתברר חוזק אמונתך באחרות הבורא .שזאת האמונה.
היא יסוד היראה ,כי המאמין בשתי רשויות שאחד יכול לבטל פקודת השניי
אין שייך אצלו יראה לשמוע ולקיים דוקא פקורת אלוה אחד.כי אולי יתודע
הדבר לאלוה שני ויבטל פקודת הראשון.
ועוד עתה ידעתי כי מה שלא חשכת את בנך ובקשת לקיים מה שנאסר
לך קח נא את בנך וו;עלהו לעולה .אתה מאמין שגם פקודה ההיא היתה
ולא מאלוה אחר .ובזה נשלם נסיון האחרון ככתוב ומצאת את לבבנ
נאמן לפניך:
"ממני-
אחר וגו' .ידוע שהרבה פירושימ
יהנה
אביהם את עיני
יח"ר .וי"ל עוד ע"פ הידוע שהשטן חפץ בכל מימ
נאמרו בתיבת א
נחות שלו לקלקל נסיון העקדה כנזכר במדרשים שונים .ועשה זאת בהסתר
שלא יבין אברהם .ולבסוף כאשר עמד אברהם בנסיון העקדה ונאמר לו אל
תשלח ידך אל הגער .ונצטער שילך לביתו ריקם בלי הקרבת קרגן .ובעבור-
גם כנגד זה מניעות.
זה נברא האיל מששת ימי בראשית .אז עשה השטן
שלא יעלה ביד אברהם להקריב את האיל .וכן איתא בפרקי דר"א ר' זכרי'-
אומר אותו איל שנברא בין השמשות הי' רץ ובא להתקרב תחת יצחק .והי'
ס"מ עומד ומסטינו כדי לבטל קרבנו של אברהם אבינו ונאחז בשתי קרניר
בין האילנות .מה עשה אותו איל פשט את ידו ואת רגלו בטליתו של אברהם..
חביט אחריו ראה את האיל התירו והקריבו .עכ"ל .וידוע שהס"מ היינו השטן
והוא נקרא אל אחר .כי אח"ד מרמז על שורש הקדושה .ולעומת זה אח"ר
מרמז על שורש אלהים אחרים .וזה האח"ר ביקש לקלקל נסיון העקדה כתחלוב
ולבסוף עשה פעולות למנוע הקרבת האיל .וכאשר הביט אברהם לאחריו ויר)ב
את האיל אז ראה והכיר לזה שנקרא אח"ר .והבין שזה הוא שעשה בתחילונ
ועושה לבסוף כל אותן המניעות .וזהו שכתוב וירא והנה איל אח"ר .כלומר
רץ אליו למען הקריבו .וראה גם את זונ
ב' דברים ראה .שראה את
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שנקרא אח"ר שעושה פעולות למנוע ההקרכה .ולפיכך נכתב על תיכת את"ר
סעם וקף גדול .שוה טעם ש 5מתרעם כקצף על זה האת"ר.
וחגם שעל פי דקדוק הנקוד יש הילוק 3ין אחר בציר"ה ובין אחר
בפת"וע שלפי זה הי' צריך להיות אחר בציר"ה .אמנם כיון שהתורה נכתבה.
בלי נקודות .ולכך כאשר יש רמז הגון עלפי מאמרי חז"ל יש רשות לפרעד
עאילו הי' בניקוד ציר"ה .אח"כ ראיתי שגם הרב בעל כלי יקד מפורש וה
האהר כאילו נכתב בניקוד של ציר"ה !

,ייעזרו,
י
.-י4,מאסשמל

ל

עי-

אג:וטקכציט בא בימים וה' בירך את אברהם בככ במסכת ב"ב (טוס
י
א
מ
ק
(
.
ת
ב
מובא פלוגתא ר' מאיר ור' יהודה .ר"מ אומר שלא היתה לו ר"י
אומר היתה לו בת ובכל שמה .וזה פיא כי אין מובן מה הביאם לזה יעשות
פלוגתא רחוקה ומה רוצים לפרש או יתרץ ע"י פיוגתא זו ,וי"ל שהי' קשה

זה הפסוק מיותר הואכיון שכבר נזכר בכתוב שהי' לאברהם עשירות
נלדהוםלהשכ
ינולר לו בן .ואלה שני התנאים ר"מ ור"י רוצים לתרץ קושיא זו שזה
וש
הפסוק נכתב בתור הקדמה לענין שייחות אליעזר .שהרי נצרך להבין 5מה 5ו
לאברהם לשלוח להביא ממרהק ויוג עכור בנו .ומדוע לא נתן לו אהות לזיוג.
כמו שעשה יעקכ לבניו שלקחו השבטים אחיות לנשים כידוע .והרי הי' מותר
קודם מתן תורה .וכיון ששרה תזרה לנערותה וכן אברהם .הרי יכול להיו21
שבמשך ל"ת שנה נולר בת לאברהם .ומוטב הי' לאברהם לתת ליצחק ויונ
יוצאת ירכו מלבקש עבורו תולדות איש אחר הגם שהוא ממשפחתו.
ולפיכךי"ל שבענין זה פליגי ר"מ ור"י .דעת ר"מ הוא שהכתוב בא בתור
הקדמה לשליתת אליעזר להשמיענו שבעבור זה נצרך אכרהמ לשלות להביא,
ממרתקויוג ליצתק כיון שלא היתה לו בת .שאם היתה לו בת הי' עושה אכרהם
כמו שעשה יעקב שהי' נותן לו בתו לאשה .אבל צריך להכין איך נשמע לו
לר"מ כך מזה הפסוק .וי"ל ע"פ הידוע שזכ"ר בג" ברכ"ה .הקלל"ה בגי' ז"ו
נקב"ה .וכיון שנאמר וה' בירך את אברהם בכל .פי' שבכל ענינים שלו לא ה"
שום נגיעה של ענין קללה רק ברכות מזוקקות' מזה נשמע שלא היתה לו בת.
כי אם היתה לו איך יאמר הכתוב שהי' לו ברכה בכל ענינים .הלא בנקכהיש

שייכות ש5קי5ה.ויפיכך צ" 5שהכתוב בא יהשמיענה כי יען שלא היתהיג

בת 4לכן ה" מוכרח לשלוח את אליעזר להביא ממרחקזיוג ליצחק.
ודעת ר"י ג"כ שזה הכתוב נכתב בתור הקדמה לשליחות אליעזר .אבל
ר"מ 5ומד שאדדבא רבותא זו משמיענו הכתוב שהגם שהיתה לו
הוא פ5יג
יאברהם בת שנקראת בכי' מ"מ חפץ אברהם יתת אחותויאשה .כיו?
תם.מה .וכמו
שקדושת יצהק גדו5ה מקדושת השבטים יבעבור שנבחר
שהקפיד הקב"ה ביותר על יצחק שאמר לו אל תרד מצרימה .לבעבור שנבחר
לעולה תמימה .וכך הבין אברהם שכיון שעתידה התורה לאסור אחות לאשה.
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אין נאה ליצחק לישא אחותו .ולכך הי' מוכרח לשלוח את אליעזר להביא
ממרחק זיוג ליצחק:
ק הנ"י' ואברהם זקן ופו' וו;' ברך את אברהם בכל .פירש"י בכ"ל
:נ8:כ~ו
ן עולה בגי' ב"ן ומאחר שהיה לו בן היה צריך להשיאו אשה .וזה
פליאה גדולה מה שנטה כאן רש"י ז"ל מדרך הפשוט שדרכו תמיד לפרש ע"פ
'המדרש וכאן בחר לפרש בדרך רמז ע"פ גימטריא שהוא לכאורה היפך מן
המד"ר .דהנה במד"ר איתא ו ,פרושים על בכל .רבייודן אמר שנתן לו נקבה.
רבי נחמיה אמר שברכו במה שלא נתן לו בת כל עיקר .רבי לוי אמר תלת.
בכל שהשליטו ביצרו .בכל שעשה ישמעאל תשובה בחייו .בכל שלא חסר
קילורין שלו כלום .ר'לוי בשם ר' חמא אמר בכל שלא חזר ונסה אותו .ע"כ.
הרי לכאורה שבכל אלו הו ,פרושים אין להעמיס פירש"י הנ"ל .אמנם נ"ל שגם
כאן לא נטה רש"י ז"ל מדרך המד"ר אבל שקל בפלס שכלו הזך כל אלו הו'
פרושים עלפי איזה מהם יתיישב יותר הקדמת הפסוק וה' ברך את אברהם
בכל אל זיוגו של יצחק .ובחר בפי' הג' של ר' לוי שלא חסר קילורין שלו
כיום .ואיתא בפירש"י שעל המד"ר שאוצר שלו לא הסר כלומ ,ופירוש הזה
פלא דמה ענין ברכהזו .ואין לומר פירושו שהיה לו כל טוב באוצרו .שהרי
זאת נכהב בתורה לעיל איזה פעמים שהיה לו כל טוב ועשירות גדולה עד
שאבימלך הלך אליו מגרר .וגם אין לומר פירושו שלא נולד באוצרו שום חסרון
והפסד .שהריאין זאת בכלל יברכךכי אם בכלל וישמרך .אבל י"ל בזה כוונה
עמוקה שזאת הברכה היא באמת הקדמה ויסוד לזיוגו של יצחק .כי ע"פדין
'הדי נתקדש יצחקיעולה תמימה בלב שלם של אברהםוכן בלב שלמ של יצתק
ע"פ דבורו של מקום .יא"כ הכי גרע עקדת יצחק מנדרו של יפתח שלאידע

גלל על מה נדר ואעפ"כ נתקדשה בתו בקדושת קרבן עולה שכולה לגבוה.
והרבה מפרשים את הפסוק ויעש לה את נדרו אשר נדר והיא לא ידעהאיש.
ר"ל שמחמת שחל עליה קדושת קרבן עולה נאסרה מלהנשא לאיש כלימיחייה
'והוכרח להפרישה מבני אדם לשבתגימודה .ועל אחת כו"כ 2,היה חל על יצחק
קדושת קרבן עולה כידוע .שבשבילוה היה אסור לו לצאת מא"י לחו"לואיך
היה מותר לו לישא אשה להכשילה במעילת הקדש שהרי זה ספי לה איסורא
בידים .וע"ז בא הפסוק לומר וה' ברך את אברהם בכל .שלא היה חסר אוצר
שלו כלום .ובודאי כליקר אוצרו של אברהם אינו אלא יצחק בנו .וכיון שע"פ
:הדין היה נחסר אוצרואחרי העקדה .כי בשביל שחלהעליו קדושתקרבן עולה
היה כאלו איננו עוד בנו של אברהםכי אם כלו לגבוה .כדקי"ל בש"ס
הרי
שהקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד .לפיכך ברכו הקב"ה שיצחקיחזור
כל ברכה היא ענין הו*פה והרי זה כאלו הוסיף לו
להיות בנו כמקדם .כי
הקב"ה בן חדש .ועי"ו היה מותר לישא אשה .זאת היא כוונת ר' לוי .וכ"ז
ז"ל במתק לשונו .בכ"ל עולה בג" ב"ן .היינו שברכו שיצחק בנו
רמז רש"י
יהיה עולה בגי' בן .כי עד עתה אחרי העקדה לא היה עולה גי' שלו כלופ
אצל אברהם כיון שהוקדש כלו לגבוה 'ונחשב כמו ור לאברהם .ורק מצד כמ
הוא כאלונתוסף לובן חדש של חולין .וזהו שפירש"י עוד ומאחר
הברכה הרי
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שהיה לובן .פי' מאחר שנודע לו
להשיאו אשה .ושפיר מובן שהפסוק הזה הוא הקדמה טובה להספור
של זיווג יצחק:
די~לכמר 4ה"א אדני אברהם הקרה נא לפני היום וגו .,צריך להבין מפני מן
נכתב על ויאמר טעם שלשלת .ויש לומר ע"פ המובא במד"ר ,תני
רבי שמעון בן יוהאי שלשה הם שנענו במענה פיהם .אליעזר עבד אברהם
כש; ושלמה וכו' .ולכך י"ל כי יען שאליעזר הי' הראשון מן אותן השלשה
לפיכך נכתב על ויאמר שלו טעם שלשלת לרמז כי רק שלשה יהיו שנענו
במענה פיהם:

שהבן היה לו ולא לגבוה על כןהי'צריר

,4יששה~אש~ל

תיייית

תולרות

יצחק בן אברהם .אברהם הוליד אתיצחק .הקושיאידוע הלשון
אלה
כפול .ורבו התירוצים בזה .ונראה לפרש בפשטיות דהנה יש ב' מיני
יחוסים בתולרה .שלפעמים האב הוא גדול הדור והבןאין לו שם גדולבעוים.
ואז ישיג הבן יוחס וכבוד בשביל האב ואומריםעליו הנה זה הואבן של אותו
הדור .ולפעמים הוא להיפוך שהבן הוא גדול הדור והאבאין לו שם גדול
גדוי
בעולם .או ישיג האב יוחס וכבוד בשביל בנו ואומרים עליו הנה זה הוא אבי
אותו גדול הדור.
וכאשר בסוף סררא הקודמת נאמר אלה תולדות ישמעאל בן אברהם.
שהכתוב מיחס לישמעאל בשביל אביו אברהם .אבל אברהם לא הרויח כלל שום
יוחס וכבוד במה שהוליד את ישמעאל .ולכך בסדרא זו אומד ואלה תולדות
יצהק בן אברהם .שהגיע ליצהק יוהס וכבוד בשביל שהוא בן אברהם .וכן גמ
להיפוך אברהם הוליד את יצחק .שהגיע לאברהם יוחס וכבוד בשביל שהוליד
את יצחק ,כי שניהם היו צדיקים גדועים מפורסמים בשנימיני דרכים כידוע:

יירנריצצו

הננים בקרבה ותאמר אם כל למה זה אנכי .פירש"י ותאמר א"כ
גדול צער העבור למה זה אנכי מתאוה ומתפללת עלהריון .הרבה
מפורשי התורה לא נראהבעיניהם פירש"י כי לא יתכן שהצדקת רבקה תתחרט
ותמאס בהריון בשביל צער העבור .יעוין בפירוש הרמב"ן ובאורהחיים .ונ"ל
לפרש בדרך פשטיות .דאין כונת רש"י שנתחרטה ומאסה במה שנתן לה השי"ת
הריון .רק כונת רש"י היא שנתעצבה רבקה על מה שהיתה מתאוה ומתפלית
אך על הריון בלבד ולא יותר .ולא עלה על דעתה ק,צריכה להתפלל גם על
אחד ההריון שלא יה" לה צער העבור ושתלד בנקל .והיה נשמע תפלתה בעת
רצון על הכל .ומכאן גשמע שכל אשה המתפללת על הריון צריכה להתפלל
יחד שלא יהי' לה צער עבור ושתלד בנקל בזרע של קיימא:
הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי .פירש"י מתאוח
י ומתפללת על הריון .כתב הרמב"ן ז"ל שפירוש זה איננונכון.וכן
ךירצר4ך212ב
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גם באורהחיים כתב שאין הדעת מסכמת לפידושזה שתמאס הצדקתבהריונה
יצד הצער וכו'יעו"ש .ונ"ל לבאר כונת רש"י עד"ר רמז בהקדםאיזהדקדוקים.
נופני מה אמרה למה זה אנכי .שהיל"ל למה זאת אני .ובפירש"י יש לדקדק
,צתיבת מתאוה גראה כמיותרת .ועל ותלך לדרוש את ה' פירש"י שיגיר לה
מה תהא בסופה .היצ"ל מה יהיה סופה:
ייישב דהנה מובן שרבקה לא ידעה שתאומים בבטנה וחשבה שמעוברת
בולד אחד .וכשראתה שכאשר עוברת על פתח מקום קדוש מפרכס הזלד
יצאת וכן כשעוברת על פתה בית ע"ז ג"כ מפרכס הולך לצאת .חשבה שנשמת
הולד נמשך מן המקום שנקרא עץ הדעת טוב ורע או-מקייפת נוגה .ולכךיש
בנשמה הזאת שתי תכונות שונות .לפעמים נטיה לטוב ולפעמים נטיה לרע.
נטיה לטוב הוא להאמין שיש עוך עולם עליון אשר שם מצוי ראשון שאליו
,ראוי ~התפלל כמו שכתב הרמב"ם ז"ל בהלכות יסודי התורה פרק א' .ונטיה
'לרעהיינו אפיקורסות לחשוג שאין עזד עולם אלא זה .וחשבה רבקהכיודאי
שמצד יצחק לאהי' ראוי המשכת נשמהכזו .כי בשעת המשכת הנשמה להריון
אז בודאי הי' יצחק במדרגה קדושה בלי תאוה גשמית כמו שה" 3מדרגת
קדושה גשעהשהי' מתפלל על הריון .ולכך תלתה רבקה החסרון 3עצמה שהיא
היתה בשתי תכונות של טוב ורע .שכאשר התפללה על הריון היתה במדרגת
הקדושה .אבל 3שעת המשכת הנשמה להריון היתה מתאוה בתאוהגשמית .וכמו
שהתנצל דוד המלך שאמר ובהטא יחמתני אמי .ובעבור וה נמשכה נשמה

ייש

של טוב ורע:
 :י"ל שענין זה רמז רש"י ז"ל לפרוש שתי התיכות ז"ה אנכ"י שהן מרמזות
וצר:ך
על אפיקורסות ועל אמונה הקדושה .תיבת ז"ה רמז על אפיקורסית
שאינו מאמין אלא בזה העולם במה שיכול להשיג ע"י החמשה חושים שבאדם.
ותיבת אנכ"י תרמז על אמונה הקדושה כמו שכתב הרמב"ם ז"ל לדעת ולהאמין
שיש שם בעולם העליון מצוי ראשון כמו שנאמר אנכי ה'אלהיך .מוברל
ומורםמןגשמיות .וכמובא בזוה"ק ויצא עה"פ ואנכי לא ידעתי .אמר יעקבוכי
נל האי אתגלי לי ולא אסתכלנא למנרע אנכ"י .וכיון שחשבה רבקה שהיא
מעוברת עם ולר אחד שבו נשמה של טוב ורע .צעקה אם כן למה ז"האנכ"י.
המכיון למה נתעברה עם נשמה בעלת שתי תכונות שונות של ז"ה ושלאנכ"י.
ועל ענין זה מרמז רש"י ז"ל שהתרעמה על עצמה על שהיתה מתאוה ומתפללת.
פי' שתלתה האשמה בה במה שבדבר ההריון היתה בעלת שתי תכונות שונות
של טוב ורע .טוב בשעה שהיתה מתפללת על הריון .ורע בשעת מעשה
שיצרה אלבשה והיתה מתאוה .וכיון שהקב"ה מרקדק עם סגיביו כחוט השערה
גרמה התאוה קלקול שנמשכה לזה נשמה געלת שתי תכונזת שונות של טוב ורע:
ועם!"זיו3ז ג"כ מה שפירש"י על ותלך לדרוש .שיגיד לה מה תהא גסופה.
אין כונת רש"י על סופה של רבקה .אלא על נשמת העיבור שבקשה
לדעת מה תהא הנשמה בסופה .כלומר בסוף חייה אם תהא בעלת רשעה עד
לגסוף .או שעכ"פ לבסוף תעשה תשובה .כמו שהה ישמעאל בן אברחם .שהי'
ג"כ בעל שתי תכונות שונות .לפעמים הי' מתפלל ככתוב כי שמע אלהים אל
הנער באשר הוא שם .וגם הי' פרא אדם .ולבטוף עשה תשובה כידוע4
קוי
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יבזה שנאמר לרבקה שני גוים בבטנךנ אחד צדיק מצד של אנכ"י .ואחד רשע
מצד של "1ה .נחה דעתה והתנחמה שעכ"פ אחד יהי' כלו טוב:
י
ה ישיהביועידדביפיא איר שיעקב ועשוהוציאו מפיהםמאיוה
שורש הם .שכאשר שאל יצחק את יעקב מי אתה בני .ענה יעקב
.בפעם הראשוןאנכ"י .כלומר זה שהוא מן הצד של אנכ"י דקדושה הוא המביא
לך הציד .ועשו הוא בכורך .וכמו כן הוציא עשו מפיו שהוא מן הצר של ו"ה
במה שאמר ויעקכני ז"ה פעמים ,ומקשה בזוה"ק שתיבת ז"ה היא מיותרת.
'ועתה מובן שפיו העיד עליו ויעקבני ז"ה פעמים .כלומר שאני מן הצד של

.וב:ררי

ז"ה עקבני פעמים:

,דיאנמר הקל יעקב יהידים ידיעשייגי'ייביכהי
 .איתא על וה במד"ר
שאמר הא קול דקל חכים וידיה דמשלחין מיתין .זו פליאה גדולה.
יוגם כל עיקר הענין שנתברך יעקב באופן זה ע"פ השגחה העליונה הוא ענין
.נפלא .וי"ל דהנהידוע מזוה"ק שיצחק הוא בבחינת דינא קשיא .ורבקה בבחי'
דינא רפיא .ולכך מסתבר שיצחק ע"פ דרכו חפץ לברך את עשו תח?הבעניני
עוה"ז .שואת הוא ג"כ עוה"ב שלו .וחשב לברך אח"כ את יעקב בעגיניעוה"ב.
דהיינו שיוכה למדרגות גכוהות לרוח הקודש לנביאה וכדומה .ובעניני עוה"1
;די לו ליעקכ להסתפק במיעוט .אבל רבקה אם רחמניה הבינה שנצרך ליעקב
,גם עניני עוה" .1כדי שתהא לו מנוחה והרחבת הדעת יעבודת הבורא.
וכאשר ידוע שמעשה אבות סימן לבנים .וברכת יעקכ היא לעם ישראל
על דורי דורות .ראתה רבקה ברוח הקודש שעתידים ישראל להיות בגלותולא
יהי' להכ ממה להתפרנס .ובשביל עול הגלות יהיו ישראל מוכרחים להתלבש
בבגדי עשו .וגם שהידים לא תהיינה כראוי ליעקב .והשטן יקטרג עליהם על
דבר העולה של ההלבשה ועל דבר העולה שנמצאת בידים .ויתבע למנוע
השפע מעם ישראל.
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חיים בגלות מעשה
ינסים ומתפרנסים כמו מן הרוח .וכל עולה שנמצאת אצלםבהידים שיש בהאיזו
'נגיעה
שמץ איסור אושאינה על פי ועשית הישר והטוב.היא בשביל הקול
.
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מלמדי תורה .וכדי לכבד שבתות ומועדים
.יעקב כדי
.
ם
י
ד
ס
ולגמול ח
ובשביי עולות כאלה שעושים הלוהטים להרוחתממוןיקראו
.עליהם האנשים שהם מפשיטים העור מן המתים ומן החיים( .רייסען פון
טוידטע און פון לעבעדיגע):
'דכנאשר ידעה יבקה שיצחק הוא בבחינת דינא קשיג והוא מדקדק מאד
שהכליתנהג ע"פ הדין .ושהוא יתקנא אפילו על פגם קלוקטןבהדיה
.לכך הבינה שבודאי לא ירצה יצהק לברך בעניני עוה"ז ליעקכ כזה שנמצא בו
אפילו רק עולה קלה וקטנה .והואיקפיד לברך רק ליעקב כזה שהואנקיבלי
שום שמץ עולה .לפיכך השתרלה רבקה בהסכמת השכינה הקדושה שיצחק
.יברך ליעקכ כזה שלפי גוון החיצון נראה כמו עשו הן במלבושיו והן בעולות
קלות שבידיו ,אבל בפנימיות הוא יעקב ויעמל
החזקת הקול יעקב
בו
שש
שהוא הקול תורה ,ולכך הלביושה את יעקב בבגדיבע
י.יואז יאמר עליו יצחק
י עשו .וע"פ אמירה זו יברך אותו4
י:קל קול יעקב והידים יר
עתה
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חכים .כלומר שבפנימיות:
עתה יש להבין כונת המדרש .הא קול
קימתיס .כלומר שבהחיצוניות_
דן
שלו נרגש הקול של חכמת התורה.ויריה רמשלחי
שלו נרגש עולותבהירים שאינן עלפי ועשית הישרוהטיב .וגם שההלבשההיא
בגרי עשו .ואעפ"כ ויברכהו בהמכמת השכינה הקרושה ,ומעשה אבות סימו
לבניס לרורי דורות:
לך האלהים וגו' .צריך להבין מרוע ברכו בהשם אלהים מדת הדין ולאל
בשם הוי"ה מרת הרחמים .וי"ל דהנה באמת קשה להשוב שיצחק לא ירוב.
שעשו הוא רשע ויעקב הואצריק .אמנם יצחק השב שקורם מיתו יפעל אצל עשו
שיעשה תשובה .וכאשר באיעקב עפ ריחגן עדן בתואר עשו חשביצחק שבודאי
עשה עשו היום תשובה שהי' נתפעל ממה ששמע מאביו שאמר בעבור תברכך
נפשי בטרם אמות .ווה ידוע שהשם אלהים הוא מרת הרין כשהוא
מורה על מרת המיכות .אבל לפעמים הוא מורה על עולם הבינה
שהוא רחמים וממתיק הרינים .והאיהים בה"א ודאי מורה על עולם
הבינה .ששרשו הוא ה"א הראשונה של השם הוי"ה ב"ה .ומשם בא כח'
התשובה ככתוב ולבבו יבין ושב ורפא לו .וע" 1אמרו חו"ל במקום שבעלי
תשובה עומרים אין צריקים גמורים יבולים לעמוד .ובשביל שיצחק סבר שוה.
עשו בנו וועשה תשובה ברבו מעולם הבינה ואמר ויתן לךהאיהים .ואפשר
שוהו הסור מה שמובא בווה"ק שיעקב לא רצה להשתמש עם אותן הברבות.
והניחם עבור ישראל על לעתיד לבוא:

ןירעי

-י~ע].פשן4שם-ז*--

ויצא

את האבן מעלפי הבאר .צריך להבין שתי התיבות וינשן
יעקב
יעקב שנראות מיותרות .וי"ל ע"פ הידוע דרשת חו"ל הגשה זותפלה.
ויובן וה ע"פ המובא בווה"ק בסתרי תורה .שהבאר רמו על מדת המלכות
שממנה יונקים כל המחנות .והאבן גדולה שעל פי הבאר רמו עלאבן נגף וצור
מכשול זו מדת הדין שבכתו תובע השטן המקטרג רין על העולם בכלל ועל
עם ישראל בפרט למנוע מהם שפע ו;עליונה .ע"ו נאמר ונאספו שמה כל
העדרים .היינו מלאבים המוני מעלה בשירות ותשבחות עם מקהלות ישראל
קבוצי מטה בתפלות ובקשות .ועי"ז וגללו את האבן מעל פי הבאר .והסירו לא
כתיב אלאוגללו.היינו ערבוביא דשטן דמערבבין ליה שלאיובל לקטרג .ויעקב
פעלענין זה בלבדו שלא נצרך לעורת אתר כיון שהוא ה" מובחר שבאבות
ונצח לעשו ולשר שלו בצוה"ז .לכךהי' ביכולתו לנצחו גם למעלה.
ועפ"זיש לפרש מה שכתוב ויגשיעקב .זו הגשה לתפלה .שפעל בתפלתו
לערבב השטן ולהמתיק מדת הדין .וגםשכן יוכלו ישראל לפעול בתפלותיהם
,ןיוכלו לינוק השפעות טובותמן הבאר העליונה .כי מעשה אבותסימן לבנים.
י משל כמי שמעביר את..
ווהו שרטוו הז"ל עה"פ ויגשיעקב
פ
הפקק
וי~
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הפקק מעל פי הצליחות להוריצך שכחוגדוי.וכן מובא כפירש"י .וצריך להכין
המשל של פקק וצליחות .רכוראיאין המביון רק כפשוט לשכח את יעקב בגכורה
באר'
גשמיות כזאת .אבל י"ל שוה רמז על העברת מרת הרין והקטרוג טפי
"עליונה .וזה משל טוב.כי כמו צליחות שיש בתוכו משקה טוכה .וכאשר הוא
שתום כפקקאי אפשר לשתות וליהנות מן המשקה שכתוכו .וכעיןזה הוא הבאר
העליונה שאף אם היא מלאה בשפע טוביש כח לשטן המקטרג לעורר מרתהדין,
למנוע ולעככ השפע שלא יוכלו ישראל ליהנות מן אותו שפעהטוב .ורקע"י
תפלות ובקשות אפשר להעכיר הקטרוג ולהמתיק מרת הדין .וע"ז נאמר ויגש
יעקכ ויגל האבן מעל פי הבאר .להוריע שכחו גדול בשמים:
ך2נז4ר4ך זהישיפרש מה שנזכר כתפלת גשם .זכור טען מקלו ועבריררןמים.
יחר לכ וגל אכן מפי באר מים .כנאכק לו שר בלול מאשומים .אות
כ"ף של כנאכק קשהלהכין במשמעות כ"ף הרמיון .גם אין לפרש שהכ"ףהיא
במקום כאשר .כי הלא שתי אלה העגינים לאהיו בזמן אחר .וע"פ הנ"ל יש
לפרש שיצקכ אבינו יחר לבו בתפלה וגל אכן מפי באר מים .המכיון הוא שפעל
לערבב את השטן והעבירומן הבאר העליונה שלא יעכב השפעת השפע .כנאבק
לו שר בלול מאש וממים .כלומר כמו שעשה יעקב בעת שנאבק לו שר בלול מאש
~ממים .זה שרו של עשו שהוא ג"כ שטן המקטרג .שנלחם עמו והכניעו ונצחו.
וכאשר מעשה אבות סימןלבנים אנו מכקשים שיעמור לנו זכות יעקכ אבינו.
שגם אנחנו נפעול כך בתפלותינו לחמתיק מרת הרין שלאיוכל השטן המקטרג
למנוע הגשם וכל שפע העליונה .ואך טוב וחסד יושפע מפי הבאר העליונה
עם ישראל:

עי

יד4א יעקכ את פני לבן והנה איננו עמווגו' ויאמר ה' אל יעקב וגו'.צריך
ו

להכין התקשרות של פסוקים האלה .וי"ל דהנה בתוב תתן אמת ליעקב.
חיינו שכמררגת מרת האמת שהיא ספירת תפארת נתגלה השי"ת ליעקכ שנעשה
מרכבה לאותה המרה .והנה בודאי לב יעקב לא נתקשר בלב לבן מעוקםכיהיו
9ה לעומת זה כאן אמת וכאן רמאות .ורק כל זמןשפנילבןהי' טרב ליעקכ הי'
מוכרח גם יעקכ להראות לו פנים יפות שלא באמת רק ער"ר שכתוב עם עקש
תתפתל .אבל רבר זה הי' מונע ומעכב התגלות השי"ת אליו במררגת שורש
קרושתו מרת האמתספירת התפארת.כיון שאז לאהי' יעקב בבחינת האמתכראוי.
הגם שזההי' ג"כ לשם שמים .מ"מ גרם רבר זה מניעה מלהתגלות אליו כמררגת
מרת שרשו .אכן כאשר ראה יעקכ -אתפני לבן שאיננו עמו בטובה .אזגםפני
יעקב לא היו עם לבן בשום התחברות .ונפרר ממנו לגמרי והתחזק יעקב במדת
האמת כראוי בלי שום פגם .וכאשר נסתלקה המניעה נתגלה תיכף השי"ת אליו
במררגהזו של מרת שרשו .עתה מובן התקשרות פסוקים האלה .ועפ"ז יש להבין
ג"כ מה שאמר יעקכלנשיו .רואהאנכי אתפניאביכןכי איננואלי וגו' .ובעבור
זה ואלהי אבי הי' עמרי .אכ"י דייקא .והמכיון הוא כי יען שנפרדו זה מזה
ך זכה להתגלות השי"ת אליו במררגת מרת שרשו .כי אב"י מרמו
לגמרי .יכ
על שרשו שהיא מרת האמת:
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ויורצי
ש יעקב יברו ויאכק איש עמו ער עלות השחר .במסכת חולין
י( .צ"א*
איתא שיעקב שכח פכים קטנים וחזר עליהם .וכך מוכא בפירש" צריך
ילהבין ענין זה על מה ירמו .ועוד איתא שם בגמרא חד אמר כנכרי נרמה לו
וחד אמר כת"ח נדמה לו .ובמד"ר איתא שברמות רועה צאן נרמהלו .וצריך
יהבין הרמז של ג' דמותים האלה כי בוראי אין זה פלוגתא של רברים פשוטים.
ש לפרש ע"פ מה שמובא בזוה"ק עה"פ ותקע כף ירך יעקב וגו ,והוא צולע
יי
עלירכו .שכאשר ראה שרו של עשו שהוא השטן שלא יכול לנצח את יעקב
להכניס קרירות בעם ישראל באותן אילי הכסף שהםצריכים
עצמו .לכן
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תלמידי
וכתי
.התלמור תורות .וזהו ירך יעקב .כי כמו שהגוף נשען ונסמך על הירכים
.כן התורה גשענת על תומכי' בכסף .וזה הוא הרמז של והוא צולע

עלירכו.

.אלה דברי הזוה"ק.
והנה אנחנו רואיםעין בעין צרה זו בעוקכתא דמשיהא שמתגכר מאר זה
חכח מצשה שטן שרו של עשו .תלמידי חכמים החרדים נמאסים בעיני העם.
"ייהם ברחקית ובבויון .וכן בתי התלמור תורה הם במצב של שפיות .כי
ונותנים
אין הצשירים בעם חפצים להחזיקם לתומכם .ולעומת זה נתבעיםלעגי
להחזיק ולתמוף אותן כתי ספר ששם עושים מן ילרי ישראל ילדי נכרים ע"י
מוריהם שצליהם נאמר והרועים פשעו בי .שהם רועים צאן קדשים לחנכם
בחינוך זר המתנגד יתורה ולאמונה .וע"י מנהליהם המתוארים בשם ראביי.
כלומר רע-ביה .שעליהם אמר עשו אל יעקב יש לי =רב" אחי .כלומר גםלי
יש רבנים .והשר של עשו פוקד על כל "רב" ביתו לעשות כרצון איש ואיש.
ולאותם המנהיגים והרועים אין מחסור בפרגסה.
וכאשר ירוע שאמרו חז"ל מעשה אבות סימן לבנים עלדורי רורות .י"ל
כי יען שראה יעקכ שתגבורת זת הכח של מעשה שטן יתגבר מאר באחרית
הימים בעוקבתא רמשיחא לכן נלחם אז יעקב עם שרו של עשו על ארות זהו.
ולפיכך נכון ויפהבענין זה רמו המליצה של פכים קטנים .כי כל איש צריך
להיות כמו פך מלא שמן .ככתוב ושמן על ראשך אליחסר .כידוע ששמן
קדשים נקראים פכים קטנים :רמ~
על חכמת התורה.וילדי ישראל צאן
ךעם!"ז מובז ג' הרמותים שאמרו חכמי התלמור על שרו של עשו איך שהתראה
לפני יעקב בהלחמו עמו על דבר הפכיםקטנים .כי באותו הרועה או
חרב של מחנה עשו נמצאים כל אלוג' הרמותים .הלא הוא יתראה כמו ת"ח
.על הכימה לדרוש אל המתים .הלא הוא יתראה כמו נכרי כמו שהוא באמת.
והלא הוא יתראה כרועה צאן ויכונה בשם מורה לרעות ולהורות צאן קדשים
בחינוך ולימודים של אפיקורסות.
ועפ"ו .יובן ג"כ הכתוב ויותר יעקב לברו וגוי .זה רמז על מלחמת
שרידי ישראל החרדים עם עוורי השטן שרו של עשו באחרית הימים .שאויותר יעקכ רוחו של ישראל סבא כמצט לכדו באין עוזר ותומך.כי העםילכו
בחשך
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וכחשך ולא ירצו ללכת כרוחו של ישראל סבא רק מיעוט מן המיעוט יהיו
השרידים אשר ה' קורא .ואז ישאר יעקכ צולע על ירכו בשבילקרירות של
התמכין דאורייתא ,עד עלות השחר .כלומר ער שיתנוצץ אורו של משיח .שאו
ירחם השי"ת על עמו ישראל להוציאם מאפלה לאורה .ככתוב העם ההולכים
בחשך ראו אור גדו17
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י
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 :יעקב וגו'.במי"ד א"ר לוי משל לנפח שהי' פתוח באמצעפלטיא .ופתח
זישב
בנו זהבי פתוח כנגדו .ראה חבילות קוצים נכנסים וכו'.הי' שם פקח
אחר א"ל מאלו אתה מתירא .גץ אחד יוצא משלך וגץ אחר משל בנך ואתה
שורפם .כך כיון שראה יעקכ אכינו לעשו ואלופיו נתירא .א"ל הקב"ה מאלו
אתה מתירא ,גץ אחר משלך וגץ אחר משל בנך ואתה שורף את כלם .הה*ד
והיה בית יעקכ אש ובית יוסף להבה וגו' .צריך קהבין וכי לא די בניצוץ
-אחר מאש של יעקב או משל יוסף לשרוף הקוצים .גם צריך להבין איזה

'חילוק ישבין אש ובין להכה לענין זה.
וי"ל דהנה כתוב תתן אמת ליעקכ .זו תורה שבכתכ שכולה אמת גמורה
ואין לבטל ממנה אפילו כחוט השערה ואין יתור בה אפילו נקודה אחת .וגם
גמשלה תורה שבכתב לאש .שנאמר מימינו אש דת למו .כי היא כמו אש
שמונת בשלימות במקום אתד זאינו מזיז ממקומו .ותורה שבע"פ נמשלה
ילהבה שאינה מונחת בשלימות במקוס אחד אלא עולה ויורד ופורח ממקום
למקום וחלק מן השלהבת נאבר בדרך הפריחה .וכך היא תורה שכע"פ מלאה
פלוגתות קושיות ותירוצים גורעין ומוסיפין ודורשין ומדלגין כמו שלהבת
ממסכת למסכת כי היא עניה כמקום אחד ועשירה במקום אחר .ורק מה שו;וא
יהלכה נשאר קכוע והפלפויים שאינם פי הלכה נותין.
גם ידוע שיעקכ למר בבית מדרשו של שם ועבר גם תורה שבעל פה.
ובחר ביוסף מכל בניו למסור לו תורה שבפ"פ .כמובא במד"ר רבי נחמי' אמר
.כל הלכות שמסרו שם ועכר ליעקב מסרן ליוסף .כי בודאי הבין יעקב שורש
נשמת יוסף בנה של רחל שהוא מסוגל ביותר לקבל תורה שבע"פ .וכן הוא
עלפי סוד כידוע שיעקב ודחל כנגד הספירזת תפאדת ומלכות .שהן שורש
תורה שככתב ושורש תורה שבע"פ .וגם כי השם יוסף מוכיח עליו ככה .כי
תורה שבע"ם נתוטפת תמיד בהלכות חדשות ובסברות ופלפולים .ודלאמוסיף
יסיף .ודרך פרפראות י"ל שזהו הרמז של כתונת פסים .כי פסי"ם ראשי תיבות

עי

"פלפול "טברות "ישרות "מלמד:

1גך2דמ י"ל שזהו כונתשל המררש שבשביל להכניע כהושי עשוואלופיויא די

לימוד תורה שבכתב בלבד רק שנצרך לעסוק גם בתורה שבע"פ .כמו
שררשו חז"ל בענין חזקיהו המלך וסנחרב על הפסוק וחבל עול מפני שמף
שחובל עולו של סנחרב מפני שמנו של חזקיהו .שלקדו תורה שבע"פ לאורו

של
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שמן והיו בקיאים כלם אפילו בהלכות טומאה וטהרה .ועפ"ז מובן הטעם
שני ניצוצות .גץ אחד מאש של יעקב .זו תורה שבכתב .וגץ אחר מן
שלהבתיוסף .זו תורה שבע"פ .ורק בכח שניהם יהי' בית עשו לקש ודלקו
בהם ואכלום בב"א:
ץר*אך אתו מרחיק ובטרםיקרבאליהם ויתנכלו אתו להמיתו,פירש"י אתו כמר
אתו עמו כלומר אליו .הן רבוכאן הפירושים בכונת רש"יז"ל .ונ"ל לפרש
שרש"י רצה לתרץיתיר הלשון ובטרם יקרב אליהם .וזהו שאומר דלכאורה תיבת
אתו להמיתו משמעותה כמו אתו עמו .ר"ל שהתנכלו להמיתוכשיהיו עמוביחד.
ומעט הוכחהיש לפרש כך מהפסוק ועתהלכו ונהרגהו .שאמרו ללכתאליו לקראתו
וגהרגהו בידים כאשר יהיו עמו ביחד .אבל אם נפרש כך הרי מיותרות.
התיבות ובטרם יקרב אליהם .שהרי הי' די לומר ויראו אתו מרחוק ויתנכלו
עהמיתו .בידים כשיהיו עמו ביחד .ובשביל זה אמרו ועתה לכו ונהרגהו .ולכך
כתב רש"י כלומר אליו .כונתו שנצרך לפרש שחשבו לשלוח אליו מרחוק,
המיתה .ולא להמיתו בידים כשיהיו עמו ביחד .ולפ" 1מובן שפיר הפסון
ובטרפ יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו .שמשמיענו בזה שהתנכלו להמיתו
מרחוק בטרם יקרב אליהם .ומה שאמרו ועתה לכו ונהרגהו יש ליישב המשמעות.
שיכינו עצמם לזה .על דרך הכתוב לכו נרננה .ויש ראי' לפירש"י ע"פ כונה
המד"ר שאמרו חז"ל שיסו בו הכלבים להרגו .וזה פירוש נכון בפשוט ן
זו מן
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ןהביר

הנוכ_ה

רקאיז בו מים .איתא במסכת שבת (כא ):א"ר כהנא דריש ר'נחמן
בר מניומי משמי' דר' תנחום נר חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה
פסולה כסוכה וכמבוי .וא"ר כהנא דריש רנב"מ משמיה דר' תנחוםמאי דכתיב
והכור רק אין בו מים ,מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו .הקושיא
מפורסמת ד),יזו שייכות יש בין ב' דרשות האלו .ומלבד זה קשה בדרשה
השני' שהרי ראובן אמר אל תשפכו דם .וכן יהודה אמר מה בצע כי נהרג
את אחינו .משמע מדבריהם שלא רצו להרגו .והלא זאת חשובה רציחה ממש.
ש1ה דומה למש~יך איש באש דבודאי האש תשרפנו ,וכמו כן המשליך איש על
נחשים ועקרבים בודאי ינשכנו .שהרי בהשלכה משסה בו הנחשים .והגם
ב שיסה בו נחש פטור .זהו רק שאין ב"ד שלמטה
דאיתא בג שיסה בוכי
מור.א-אבל בריני שמים לרוצח נחשב .וכן איתא ברמב"ם פ"י מהלכות
ממיתין אות
רוצח הלכה י' שמסיים שם .בכל אלו אין ממיתין אותו .והרי הוא רוצח
ודורש דמים דורש ממנו:
יתרץ כל זה וללמד זכות על השבטים הקרושים כמו שכתב הרמב"ן ז"ל
שרק התורה מרמזת כן שהיו שם נחשים ועקרבים .אבל השבטים לא
ידעו מזהכי לא ראו כלל שהיו שם נחשים ועקרבים .ולפ" 1צ"ל שהי' בור
עמוק
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ומוק כזה דלא שלטא ביה עינא .ושיעור המרחק דלא שלטא בי' עינא ידוע
שהוא עשרים אמה .ומובן הדבר שאין חילוק בין גובה לעומק .כנזכר בספר
'יצירה דעומק רום ועומק תחת שוים הם .ושיעור המרחק דלא שלטאבי' עינא
שהוא כ' אמת מובא בגמרא בסו~ה ומבוי.
ולפ"ז מובן היטב השייכות של ב' דרשותהאיו .דכיון שנר חנוכה
שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה כסוכה וכמבוי .והטעם משום דבמרחק של כ'.אמה לא שלטא בי' עינא .מוה יש ללמר וכות על השבטים הקרושים רמה
שרימזה התורה בהפסוק והבור רק אין בו מים .שנחשים ועקרבים יש בו.
.היינו שהתורה מספרת שהי' כך אבל השבטים לא ידעו מזה כיון שהי' בור
עמוק כ' אמה דלא שיטא בי' עינא.
ועוד נלמד מן דרשה השניה של הבור רק על דרשה הראשונה של נר
'חנוכה ראי' לסברת התוס' במסכת סוכה (ב ):דה"מ וכיון .דבנר חנוכה וקורה
טפח דמבוי לא חשוב היקר למעלה מעשרים ואפי' אם הם על גבי הכתלים
לא שלטא בהו עינא משום דזוטרי .ולפי הנ"ל יש ראי' לסברא זו מדרשה
השניה של הבוד רק .שהרי בהבור שלנחשים ועקרביםהיו כתלי הבור מגיעות
לקרקעת הבור .ואעפ"כ לא שלטא בו עין השבטים .והכי נמי בעומק רוס דנר
.חנוכה וקורה טפח דמבוי .ועד"ר פרפראות י"ל שתיבת ר"ק בגי' "והוא
זמוק כ' אמה".

)כ)4%כ

ממץ

ו וישכרו עמו .צריך להבין מהו וישכרו .ואם כפירש"יהי' די לכתוב
דישרז
וישתו .ולמה עוד וישכרו .וגם תיבת "עמו" קשה להבין בפשטיות .וי"ל
.ע"פ מה שאמרו חז"ל עה"פ וטבות טבח והכן .אין והכן אלא שבת .שסעודת
שאכלו אז ביחד יוסף עס
שבת צריכה הכנה רבה .משמע מוה שסעודה
אתי' הי' בשבת .ועוד דרשו הז"ל עה"פ ויתנכר אליהם .שנעשה להם כנכרי,
והענין הוא שיוסף הצדיק בודאי שרתה השכינה עליו .והשבטים שהיו צדיקים
גדולים בוראי היו צריכים להרגיש תיכף אור הקדושה השורה עליוסף .אבל
מה עשהיוסף ,הטמין את כל מדרגותיו וקדושתו ונעשהיהם כנכרי שלא תשרה
עליו אז הארת השכינה .וכל זה הי' יכול יוסף לעשות רק בימות החול .ששייך
.אתערותא דיתתא .ובלי אתעדל"ת אין גם אתערותא דלעילא' אבל ביום שבת
קודש בסעודת השבת .שזה דבר ידוע שקדושת שבת קביעא וקיימא גם בלי
אתערותא דלתתא .אז לא יכול יוסף להטמין עצמו .ובודאי הי' שם הארת
חשכינה באותה הסעודה במדרגה גדולה .והשבטים הרגישו ריה הקדושה מהארת
יחשכינה ונעשו עי"זכשיכורים .אבל לא מיין .שנתבלבל דעתם כמושיכורים.
,בלאיכלולהביןענין השראת אור השכינה וריח קדושה גדולה בסעודה זו.כיון
,שיופף נחשבבעיניהםינכרי אישמצרי .וזהו שכתוב וישתו וישכרועמו .כלומר
ן ח"ו אלא עם ריח קדושתו קליוסףהצדיק:
.ונשתכרועםיוסף .שלא נשתכרועםיי

יו

הלוא
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הלוא ייעתםכי נחש ינחש איש אשרכמוני .זה פלא שיאמריוסף בפירוש
עצמו שהוא עוסק בכשפים .ועוד פלא שיהי' נכתב בתורה דבר שקרכזה.
גם יס לדקדק למה זה אריכת הלשון איש אשר כמוני .שהיל"ל בקיצור כי-
בחש 'נחש אני .וי"ל שיוסף אמר במכיון לישנא דנחש כדי שיהי' אפשר
להבין במשמעות הדברים ענין אחר .ולאו דוקא כשפים .רק ככן שאמרו חז"ל
שת"ח צריך להיות נוקם ונוטר כנחש .כדאיתא במסכת שבת(סג ).אמר ר"ל אם
ראית ת"ח נוקם ונוטר כנחש חגריהו על מתניך .וכונת יוסף היתה לומר הלא-
לכם לדעת שאיש ת"ח כמוני צריך להיות נוקם ונוטר כנחש .וכאן יש לי
שך'
מקום לגקום בכם .אבלאני לא אנקום בכם .כך חשב יוסף הצדיק בפירושן
יבריו האלה .אבל המליץ אמר להשבטים בפשטיות באופן שיסברו שיוסף עושה
כשפים בגביע הוה ולכך הוא בלי יקר עד למאד בלי ערך .ובשביל זהגנבתם.
אותו וממילא אין רא" מן הקל והומר שאמרוהן כסף וגו' השיבנו אליך וגו'.
ולפ"ז ממילא מתורץ ג"כ שלא נכתב דבר שקר בתורה:
4-ין"סשש~אל*--

להנוכה

א דב"ש וב"ה בהנהגת המהדריןמןהמהדרין .בש"א.
בככמכטכה שבת איתאפייגת
יום ראשון מדליק שמנה מכאןואילף פוחת והולך .וב"ה אומריפיום
ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך .אמר עולא פליגי בה תרי
אמוראי במערבא .ר' יוסי בר אבין ור' יוסי בר זבידא .חד אמר טעמא דב"ש
כנגד ימים הנכנסין וטעמא דב"ה כנגד ימים היוצאין .וח"א טעמא דב"ש כנגד
פרי החג וטעמא דב"ה דמעלין בקודש ואין מורידין .אמר רבב"ח א"ר יוחנן
שניזקנים היו בצידון אחד עשה כב"ש ואחד עשה כב"ה .זה נותן טעם לדבריר
כנגד פרי החג .וזה נותן טעם לדבריו דמעלין בקידש ואין מורידין.
ה
צריך להבין מה משמיענו ר' יוחנן במעשה דשני זקנים .והנ לדינא'
י"ל הנפקא מינה .דלטעם שלימיםהנננסיןוימיםהיוצאין צ"ל דב"ש וב"ה לא
קיימי אלא אנר איש וביתו כמו שנזכר בתוס' שם .אבל לטעמא דשני הזקנים
י"ל דקיימי גם אנר לכל או"א .וי"ל דמש"ה פוסק הרמב"םדקיימי אנרלכי'
או"א משום דשלא בתנם מביא בגמרא דברי ר' יוחנן במעשה דשני הזקנים.
אלא ודאי ללמד להלכה דכך הוא העיקר:
אכמנכמ יש להעיר גם ענין נסתר בזה בס"ד .די"ל שר'יוהנן משמיענולאפוקי
מדעולא שאמר דתרי אמוראי פליגי .אלא דשני הטעמים מקושרים זה
בזה .וסעם השני הוא העיקר שהוא מוסיף להבין טעם הראשון .דמש"ה סברי

ב"ש פוחת והולך כנגד ימים הנכנסים לפי שהם כנגד פרי החג .ומש"הסברי
ב"ה מוסיף והולך כנגד ימים היוצאים משום דמעלין בקודש ואין מורידין.

אבל טעם הראשון בלי טעם השני הוא
באופן זה כמו באופןזה.

מילתאביי טעמא שהרי היכרא יש
כדי
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וכרי להבין הענין צריך לרעת שהמהדרין מהמה"ד הם החסידים ואנשי
מעשה שעושים המצות בכונה ע"פ סוד חכמת הקבלה .וכך הואענינו .ב"ש סברי
דיום ראשון מדליק שמנה כנגד ספירת הבינה .ומכאן ואילך פוחת והולך שביום
השני מדליק ז' כנגד ספירת החסד .עד שביום האחרון מדליק אחת כנגד ספירת-
המלכות .וזה נקרא כנגד ימים הנכנסין ומופיעין לעוה" 1מעילא יתתא .וב"ת
סברי יום ראשון מרליק אחת כנגר ספירת המלכות ומכאןואילך מוסיף והולך.
עד שביום האחרון מדליק שמנה כנגד ספירת הבינה .וזה נקרא כנגד ימימ
היוצאין מעוה"ז יהתעלות מתתא לעילא לעולם העליון ע"פ עבודת האדמ
ייכיכי
מה שנעשה ע"י עבודת האדם הוא מתתא לעילא .עררה"כ פתחוי

שערי-

צד"ק כידוע שמרמו על ספירת המלכות .בזא"ת יבא אהרן אל הקודש ד
אכל מנה ביבד בלי טעם לא די .אלא שנצרך טעמים לאותן שתי הכונות.
ועל וה באים הטעמים .טעמא דב"ש דסברי טוחת והולך כנגד ימים-
הנכנסין הוא משום כנגד פרי החג .דכמו חג הסכות שהוא חג הנצחון של
ישראל בשמים על הע' שרים כידוע שהד' מינים הם סמל הנצחון .ובסכות
ז' האורות של ז' הספירות המופיעין מן עולם,
נעשה הארת ו;אשפיוין שהן
הכינה לישראל כעוה"ו היושבים בסוכה .שביום הראשון מופיע לישראל האור-
שנקרא אשפיזא דאברהם .זה אור ספירת החסר .בשאר הימים מעילא יתתא
עד ספירת המלכות .ולפיכך הקריבו פרי החג כויכוןם הראשון יותר ואח"כ בכי'
להיות גם בנרות חנוכה שנתקנו לזכרון 3צחון ישראל.
יום פוחתוהולך .כן צריך
על היונים להדליק פוחת והולך בהכונה מן בינה עד מלכות.
וטעמא דב"ה הוא דמעלין בקדש ואין מורידין כמו בכל דברים שבקדושה
מתתא לעילא מוסיף והולך .ושאני הג הסכות כיון דבכל שנה ושנה
ת
ע
י
ק
ת
בשמים זה הנצחון של ישראל על הע' שרים .כמו שאנו מתפליים קודםנתהדש-
שופר ידבר עמים תחתנו  .'131לכן שפירצריך להיות בכל שנה הקרבתהפריס
פוחת והולך כסדר האשפיזין מעילא לתתא .אבל בחנוכה שהדלקת הנרות הוא
לעשות מצוה זו'
לוכרון הנצחון שהי' בימי החשמונאים על היונים .לכך נצרך
כמו כל המצות על פי הכלל דמעלין בקודש מתתאיעילא .ואיןמורידין .עתה
מובן דברי ר' יוחנן מהמעשה דשני הזקנים .ואין זקן אלא וה שקנה חכמו4
פליגי .אלא ששני,
חכמת הקבלה שמהם יש להבין דלא כעולא שהאמוראי
הטעמים אחד הם והעיקד הוא טעם השני:

ז
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-

פאי
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י יהידה
איי

בי ארינייגי' .צריד יהבין

הלשון בי אדוגי.

יא
יו
שהיל"ל נא א
ינא .גם מה זה באזני אדוני .ומה זהכי כמוך כפרעה.
מא
ובמד"ר איתא ר' יהורה ור' נחמי' ורבנן .רי"א הגשה למיחמה .ר' נחסי'
אומר הגשה לפיוס .רבנן אמרו הגשה לתפלה .וצריך להבין ענין התפלהכאן.
ויש לפרש ע"פ מאמר חז"ל פרק ארבעה ראשי שנים .דרק רבה מ"ד
,אהבתיכי ישמע ה' את קולי תחנוני כי הטה אזנולי וגו .,אמרה כנסת ישראל
לפני הקב"ה אימתי אני אהובה לפניך .בשעה שאתה שומע בקולתחנוני .דלותי
'ולי יהושע .אע"פ שדלהאני במצות .לי נאה להושיע .וצריך להבין המכיון של

דרשת רבה .וי"ל שרוצה לפרש מה זה שאומר כי הטה אזנו לי ,ולכך דורש
אהבי בלשון נפעל .כלומר שאז אני יודע שאני אהובה לפניך כאשר אתה
שומע בקול תחנוני אף גם באופן שצריך להיות כי הטה אזנו לי .ר"ל שאע"פ
שהתפלה אינה כראוי לבעבור שהמתפיל הוא כמו מבולבל וכמו שכור ולא
'מיין רק מחמת דאגות וצרות .ולכך אין יתפלה כזו כה לפרוה השמימה לפגיו
ית' .מ"מ לבעבור אהבת הקב"ה לבניו .כביכול הוא משפיל עצמו ומטה א1נו
משמי מרומים להתקרב לפיות בניו ע"י שכינתו הקדושה .ומאזין ומקשיג
לקבל תפלת כל פה ,ו1הו ג"כ מה שאומר אח"כ דלותי ולי יהושע .שפירושו
הוא אע"פ שדלה אני במצות לי נאה להושיע .ולכך אמרו ח"1ל שהאדע
המתפללידעויאמין שהשכינה הקדושה נצבת לעומתו לקבל תפלתו.
ישיהב'ז העני 1כאז ביהודה עראה שהצרה גדולה .והבין שוה עונש
מן השמים על פשעם נגד יוסף .ומחמת צרתו לא הי'נביכלתו להתפלל
בישוב הדעת כראוי שתוכל תפלתו לפרוח לעילא בגבהי מרומיםלפני הקב"ה.
מ"מ התחזק ואמרדיבורים כאלה לפנייוסף שיהי' במשמעותן גם תפלה להקב"ה.
י אדוני כלפי מעלה .כלומר לבעבור שנמצאביניצוץאלוהית11 .
.וע"ז אמרב
הנשמה שנקראת חלק אלוה ממעל .בכח 1ה אני מתחזק לאמרידבר נא עבדך
דבר בא1ני אדוני .ככתובכי הטה א1נולי .שכביכול ישפיל אונו לשמוע תפלתו
'וצעקתו ע"י שכינתו הקדושה .ואל יחר אפך בעבדך על עונותי ועל שאינני
מתפלל בישוב הדעת כראוי.כי כמוך כפרעה .כמוך משמעותו עצמיות האלוהית
דנסתרת אשר בגבהי מרומים .ופרע"ה י"ל משמעותו התגלות .ומרמ 1על התגלות
.האלוהית בזה העולם ע"י שכינה הקרושה להא1ין ולהקשיב תפלות נשברי לב
שאין בכחם להתפלל כראוי .וזהו שאמר כי כמוך כפרעה .כלומר שהתגלות
האיוהית בזה העולםע"י השכינה הקדושה היא כמו עצמיות האלוהית הנסתרת
'לקבל תפלת כל פה אף שהתפלה אינה כראוי להיות לה כח לפרוח לגבהי

י,נמ"4ז

מרומים לפני הקכ"ה.
וכאשר ידוע שכל מעשה אבות סימן לבנים .י"ל שיהודה פתח א 1השער
.של התחזקות ה1את לרורי דורות עבור ישראל .ועלינו להאמין באמונה שלימה
שהשי"ת מאזין ומקשיב תפלת כל פה עמו ישראל ע"י שכינתו הקדושה
.הנצבת לעומת המתפלל .ולכך אל ימנע איש מלהתפלל בשביל שכורת ולא

מיין
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3מוי .1כי רחשא לבאיבעי.
,נמו שהיא .ולכך יתפלל כל אדם כתפלת דור הטה
י כי עלינו אל עברך אבי וגו' .ויאמר עברך אבי וגף .ועתה כבאו
5.י:ק
עבדך אבי וגו' .והורירועבריך את שיבת עבדךאביוגף .כל זהפליאה.
האם לא הי' רי ליהורה שקרא לעצמו ואת אחיו בשם עברים .כי כן הדרך
ארץ ונימוס המלכות בדברו לפני מלך .אבל מה זה שקרא גם לאביו כמחפעמים עבדךאבי .ויש לתרץ בהקדפ עוד דקדוק נפלצ בפרשת מקץ שנאמר
וירא יעקכ כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו .הרי קנקרא
.או בשם יעקב .וכאשר אך התו,יל יעקב להסכים שירדו עור הפעםימצרית ע9
בגימין נתחלף על השם ישראל .שנאמר ויאמר ישראל למה הרעותם לי וגו'.
ויאמר יהודה אל ישראל אביווגו' .ויאמר אליהם ישראל אביהם צ"כ אפוא
,ואת עשו וגו' .למה נשתנה אז שמו להקרא בשם ישראל.
וי"ל דהנה רבר המובן שכאשר ספרו השבטים ליעקב צרה החרשה מן
,מושל מצרים .וכי שאול שאל האיש לנו ולמוידתנו וגו' .וגס זה דבר המובן
שע:עור שעל ויו פני יוסף הי' רומה למשפחת העבריפ ולא הי' שחרהר כל
כך כמו אנשי מצרים .מכל זה חשבו השבטים שאין זה כי אם שזה המושל הוא
מורעעשו .ולכך הוא יורע כל משפחת יעקב וכן מה שאירע אצלו .ופחדר מ:ה
שאולי נתעורר נגדם שנאת עשו הרשע -להנקם מהם בשביל שבאה הישפה.
.ולפיכך אסריעקב שהגיעה העת ~השתמש עם השםישראי .כיון ששהו ש 5עשו
ביכו ואמר לו לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עפ אלהיק
ועם אנשים ותוכל .ובשביל זה תפס או יעקב סגולת השם ישראל כרי לנצק
.בכח זה השס לכחו של עשו.
ועפ"ו יש להבין ג"כ למה אמר יהורה בפני יוסף עברך אבי .שעשה
,יהורה כמו שעשה יעקב בעת התראתו עם עשו וירא מפניו שקרצ או לעןפו
.כמה פעמים עברך יעקכ בתור סגולה לשכך חמת עשו .לכן עשה גם יהודהסך
.בתשבו שעומד לפני כעשל מצרים שהוא מורעו של עש .:שבוה ישתכך כעמו:
,ויאמריוסף מרכבתו וגף וירא אליו ויפל על צואריו וגו' .פירש"י אבל יעקל
לא נפל עלצוארי יוסף ולאנשקו .ואמרו רבותינו שה" קורא את שמע.
והנה מלבד הרקדוקים יש להקשות שהלא ענין קריאת שמע נולר אח"כ בשעת
פטירת יעקב .כראיתא במד"ר ויחי פרשה צ"ח על הפסוק ושמעו אל
י
א
ר
ש
י
.אביכם .אמר אלעזר בן אחוי מכאן זכו
בשעה
לקריאת שמע.
שה"
י
א
ר
ש
י
ו
י
נ
ב
יעקב אבינו נפטר מן העולם קרא לי"ב
ואמר להם שמעווגו' .יש
י
מ
ש
בלבבכם מחלוקת ע 5הקב"ה ,אמרו לו שמע ישרא 5אבינו כשם שאין בלבך
:סחלוקת על הקב"ה כךאין בלבביגו מחלוקת .אלא ה' אלהינו ה'אחד .אף הוא
.סהרש בשפתיו ואמר ברוך שם כמל"ו .הרי משמע מכאן שקורם לזה לא ה"
עי
ר ענין קריאת שמע .ועוריש לרקרק דשתי התיבות ויראאליו נראות כמיותר.
ורש"י פירשיוסף גראה אל אביו .וצריך להבין מה רוצה בזה:
דיש לפיש ע"פ ראיתא בזוה"ק קוב"ה ואורייתא וישראל חר אינון .וידוק
קבעבור זה אנואומרים אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גון אחף
וי"ל טעס הדבר כי אה"ד בגי'":ג .וזהו אתה אה"ר .שהקב"ה יש לג
וכתוב קרוב ה' לנשבר 5לכ וגף

אלי אזנךלקבי

תפלוזו

והושיעני ן

_גארץ.

אי

י"נ
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י"ג מדות הרחמים ,ושמך אח"ד .וו התורה הקדושה כידוע שכל התורה היאר
שמותיו של הקב"ה .ונדרשת בי"גמדות .וישראלגוי אח"ד בארץ ששורשם אח"ד-
זהיעקב אבינו עםי"ב שבטי ישורון שהם במספרי"ג .והנה זה כאשר הי"ב-
כי
שבטים הם במדרגת אמונה הקלוש" .אבל אם ח"ו נמצא פסול באיזה שבטע"י
שמשקרים באמונה הקדושה .אז נחסר בישראל ממטפר י"ג ונפגפ האחד של-
גוי אחר בארץ.
וזהו ששאל יעקב לבניו קודם פטירתו .שמא יש בלבבכם מחלוקת על
הקב"ה ועי"ז נפגם התואר אח"ד שלכם .ע"ו השיבו כמו שבלבך הקב"האחד.
השבטים עומדים במדרגת אמונה הקדושוך.
כן גם אנחנו במדרגת אח"ד כי כל
כראוי להם .ועפ"ז מובן דברי המדרש מכאן זכו ישראל לקריאת שמע .ר"ל
השבטים שהם כלל.
שמכאן הוא היסוד של קריאת שמע שנתיסד על זה שכל
ישראל עומדים במדרגת האמונה הקדושה של אחדות הבורא ית"ש .שעי"ז ראויפ'
להקרא גוי אחד בארץ באותה מעלת התואר של קוב"ה אחד .ושמו שהיא.-
התורה הקדושה אחד:

ו מה שנעשה בפגישה ההיא ברגע שראהיעקב אבינו
נצכליהישיהבי
בנו יוסף בפעם הראשון .כי האמנם שנתבשר יעקבשיוסףחי .מ"מ היה.
לבו נקפו מייודע מה נעשהיוסף שם במצרי 0מקום טומאה הגדולה עד שנקראת
ערות הארץ כידוע .מי יודע אם עומד הוא עוד בצדקתו או לא .והי' דואג.
יעקב שאולי נפל יוסף ח"ו מן קדושתו ואמונתו באחדות הבורא ית"ש.ועי"ז-
אחד בארץ .כיון שנחסר ממספר אח"ד.והי' יעקב.
נפגם מדרגת האחדות של גוי
מצפה ומשתוקק לראותפנייוסף להכיר מררגת קרושתו .אבל גם יוסף הבין מה-
עבלב יעקב ונתגלה לפני אביו בתוקף קדושתו .וזהו שכתוב וירא אליו.פי'
שהתראה אליו כמו שהוא באמת .וסוד זה רמז רש"י במתק לשונו שכתב
עיוסף גראה אל אביו" .זהו מלשון נראין הדברים .והטעם שמצא יוסף חן
את.

בעיני יעקב בעבור מדרגת קדושתו.
ועתה מובן שכאשר ראה יעקב אתפני יוסף במדרגת קדושתו.ויוסף
שאר השבטים שהם יחד במספר אח"ד בלי פגם סובבו את יעקב אביהם .נתגלה.
קו
אז לפני יעקב היסוד של קריאתשמיו שהוא אתה אחד ושמך אחד וישראליעג
בי_

עם:

אחד בארץ .כמו שנעשה אח"כ בשעת כט'רתו .ובשמחה רבההי' או מכוון
אתהיחוד הגדול שלה'אלהינו ה' אחד .ועי"ז נתעלה אז למדרגת בטול הישות
ומסירת הנפש .ככתוב אחד באחד יגשו ורוח לא יבאביניהם .וממילא נסתלע
ממנוענין הגשמיות לנשק אתיוסף .וזהו הסוד בדברי רבותינו באמרם שאז הי'
היחוד של'
יעקב אבינו קורא את שמע .פ" שבפגישה זו נעשה טמילא אצלו ענין
קריאת שמע .ולכך לא עלה אז על דעתו לנשק את יוסף:
י יהודה ער ואונז ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני
ךב:נ
פרץ חצרון וחמול .יש לדקדק בתיבת ויהיו שהיא מיותרת שהיל"ל ובני
פרץ חצרון וחמול .ועלה על דעתי שאפשר ליישב ע"פ דברי הזוה"ק בפרשת
אחרי א"ר אבא כתיב ואלעור בןאהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד
לו את פנחס אלה ראשי אבותהלוים למשפחותם .אלה .והא פנחס בלחודוי הוה.
ונתיב ראשי אבות הלוים .אלא בגין דנדב ואביהו מיתת גרמהוןמיתו .מיהוב
נפשהון
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נפשדון לא מיתווכו' .והענין מובן שנשמחניהם נתעברוונתתקנו בפינחס כמבואר'
שם .ול"5ז אפער לומר גםכאן כך שנוומות ער ואונן נתתקנו ע"י גלגול בחצרוך
וחמולבניפרץ .וכידוע בסוד מצותיבום .וזהו שאומר וימת ער ואונן בארץ כנען

ויהיו בני פרץ חצרון וחמול ,כלומר שנשמות ער ואונן נעשו אח"כ בני פרץ..
ויש לשאול מדוע לא נתגיגלו בפרץ וזרח כמו שהוא הענין בסור מצות
שיהורה לא עלתה כלל.
יבום .ע"ז י"ל שדבר זה תולה במחשבת היבם .ולפי
על רעתו בשעת מעשה שזאת היא תמר ולחשוב בענין מצות יבום ,לכך לא'
נתמשכו נשמות ערואונן לפרץוזרח .ורק לאחר שנתמה הסור נגמר זה התקוןע"י
מחשבת פרץ הבכור .כל זהאני כותב על דרך אפשר הגם שהוא קרוב לאמת.:

=%קפ541ם%

וה

ויברץ את יוסף ייאמר וגו' .צריך להבין מה היתה כאן ברכה ליוסף .גםאיל
מובן המכיון של ויקרא בהם שמי ושם אבותי .וי"ל דהנהיעקב חפץן

כאן בברכותיו להשפיע במנשה ואפרים קדושה גרולה להעלותם למררגת בניו
שבטי ישורון ,אבל היתה המניעה שמנשה ואפרים לא היו בניו רק נכריו.
ואין קורין אבות אלא לשלשה .וכל מה שהענפים מרוחקים מן גוף עץהחייננ
מתמעט בהם הארת הקרושה .לכן נצרך יעקב לעשות כמו הקרמה לענין זה.
והיינו להעלות תחלה את יוסף לאותה מררגה הגרולה של האבות .ועי"ז יוכל'
אח"כ להרים .את מנשה ואפרים לאותה המדרגה של השבטים ,וזהו הענין של
ויברך את יוסף ויאמר עליה האלהים אשר התהלכו אבותייפני
ו אברהם ויצתק'
האיהים הרועה אותי וגו' .זאת היא ברכה ליוסף שבירכו
'
י
ה
י
ש
כלי ראוי
שיושפע בו הארת הקרושה של האלהים אשר התהלכו אבותי לפניו אברהש
ויצחק .וגם הארת הקרושה של האלהים הרועה אותי מעורי עד היום הוה.
וענינו שיוסף יתעלה למדרגת האבות ויושפע בו הארת ג' הספירות חסר גבורוד
תפארת שהן שורש הקדושה של ג' האבות .ואחר שהעלה את יוסף בברכתר
למדרגת האבות אמר ברכה על מנשה ואפרים והעלה אותם למררגתהשבטים.
וזהו שאמר ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק .וענינו שע"י שנתעלה.
יוסף בברכת יעקב למדרגת האבות .לכן כמו שנקרא שמי ושם אבותי אברהם
ויצחק בשאר השבטים שאנחנו אבותיהם והם תולרות.הראשוניםשלנו.כןיקרא
גם במנשה ואפרים שמי ושם אבותי אברהם ויצחק כאילו ג' האבות הם
אבותיהם והם תולדות הראשונים שלנו:
יחוף ימים ישכן וגו' .יששכר חמור גרםוגו' .הקדים זבולן ליששכר.
וכן בברבת משה שמח זבולן בצאתך ויששכר באהלך .אבל ברגליםוכן
נתנוכת הנשיאים הוקדם יששכר לזבולן?.צריך להבין טעם הדבר .וי"ל ע"פ
הידוע שיששכר וזבולן עשו שותפות .יששכר ילמר תורה וזבולן יתמךאותו
נפרנסה .נמצא שהשפע הנצרכת ליששכר נשפעתע"י הצינור של זבולן.וענין

זבויןן
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הברכה היא כח המשכת השפע ממקור הברכות לעולם הזה .עתהיובן טעפ
הדבר שבענין ברכות נצרך להקדים זבולן ליששכר .כיון שע"י צינור של
זבולן נמשך סעתצ גם עבור יששכר .אבל בכל שאר עניניםודאי ראוי להקדים
'יששכר לזבולן מפני חשיבזת לומד 4התורה.
ובזה יש להבין ג"כ הטעם זק"ף גדול על השס זבולן משא"כ בשאר
להשבטים .כי תבנית זקף גרול הוא צינורישר עם ב' גקודות .למעןידעזבולן
ויזכר שהשפע שנשפע אליו ע"י הצינור שלו תיא לא עבורו בלבד .כי אפו
עבור שניהם זבולן ויששכר .ולכך אל יחשוב זבולן שנותן ליששכר גדבה או
מתנה .דק 'טנותן לו הלקו הראוי והמגיע לו:
א
ת
3,דךיש להוכיח מכאן מליצה טובה עבור ישראל .דהנה אי
ת
ו
ב
א
ב
רבי
אלעזר בן עזריה אומר אם אין קמה אין תורה ואם אץ תודהאיןקמח.
'מובן הדבר שישראל טוענים ותובעים אם אין קמחאין תורה .שהשי"תישפיע
קודם פרנסה ואח"כ ילמדו תורה .ובשמים מסתמא יש טועמם להיפוך אם
אץ תורה אץ קמח ,שישראלילמדו קורם תורה ואח"כ ינתן להם פרנסה .והגם
שראב"ע ההיר מקודם אם אץ קמח אין תורה .מ"מיש מקטרימם מנלן שכך
הוא דילמא איפכא מסתברא .אבל מזה שיעקב אבימ וכן משה רבנו הקדימו
זבוק ליששכר יש ראיה שנכת הדבר כמו שהז יר ראב"ע .והצדק עם ישראל
שהקב"ה צדיך ליתן מקרדם לישראל פרנסה ועיץ ילמדו תורה:

יהם

ז*ם שכסו
ההי למס עובד .יש לדקדק מדוע אמר ךהי שהוא לשת צעו
י
ו
ב
ס
י
והיל"ל והיה לשון שמחה .ה"ל בדרך רמז ע"פ שאיתא במדרש לסבנל

עולה של תורה .שהמכיון הוא שעי"ז שיטה שכמו יסבול עולה שלתורה .או
"ויהי" כלומר הצער והצרהיהי' ממילא למס עובד .למס לשון מנוסה .שה?ערווהצרהינוסומפניו.או למס שהצער והצרה ימסו ממילא כהמס דונג מפני אעב
כידוע שהתורה נקראת אש ככתוב מימינו אש דת למו ן

ז

ותפתת

פרף

שמות
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את הילר ונו' .הרקדוק ירוע שהצ"ל ותרא את הילד*
רתפתח
והאותיות ה' ף נראות כמיותרות .ובמר"ר מביא קושיא זו .וז"ל
ותרא לא נאמר אלא ותראהו .א"ר יוסי בר חנינא שראתה עמו שכינ'ה .כלומר
ותראהו לשכינה עם הילר .ע"כ .ולכאורה אין מובן תירוצו .כי הלא ותראהו
הוא לשון זכר .ושכינה היא לשון נקבה .ויש ליישב כונתו רהנה גם בווה"ק
מקשה קושיא זו .ומתרץ הכי אוליפנא .רש'מא רמךכא ומטרוניתא אשתכחא
ביה ואינון רשומא דוא"ו ה"א.ע"כ .וצריך להבין כונת הזוה"ק .אבליש להבין
שתירוצו של המררשותירוץ הזוה"ק חר הוא .כירוע ששורש נשמת משה הוא
בספירת ו;תפאר"ת שמקורה הוא אות ן של השם הוי"ה ב"ה .ומקור השכינה
ץ אחרונה של
הקרושה שנקראת בלשון הזוה"ק בשם מטרוניתא היא אות ד
השם הוי"ה ב"ה .נמצא שנשמת משה עם הארת השכינה הקרושהאינון רשומא
דמלכא ומטרוניתא שנקרא קודשא ב"ה ושכינתיה .ועפ"זיובן ג"כ כונת ריב"ח
באמרו כלומר ותרצהו לשכינה עם הילר .ר"ל שבעבור זה בא הרמז בשתי
ץ תרמז
אותיות היתרותןד* כיון שאותן תרמז על שורש נשמת משה .ואותד
על השכינה הקרושה ,וצריך להבין שכל זה מוריע לנו הכתוב רק למען רעת.
אבל בת פרעהודאי לא הכירה זאת .ומסתבר כמו שמובא באור החיים שעל
התורה שראתה עמו אור גרול:

יתיאהי

די14כמך*איי
ו ה' מה זה בירך וגף; כרי להבין טעם ג' אותות האלה .במטה
בצרעת ובמים נ"ל שהם מורים על ממשלת הקב"ה בכל התבלומלואה.
כרי להוציא מלבם של ישראל ששכחו האמונה באחרות הבורא המושל בכג
והיו משוקעים כמו המצרים באמונה המשובשת של רבוי אלוהות ,רהיינו
שמלאכים ושרים שבשמים וכוכבים ומזלות הם מושלים בעוה"ז .ער שפרעה
התפאר שהוא המרכבה לאלוה שברא היאור נילוס .ובעבור זה נשתקעו ישראל
במ"ט ש"ט כיון שהאמינו ברבוי אלוהות כמוגויי הארץ .ער שנאמר עליהם
להוציאגוי מקרב גוי .ועל זה ראג משה שאם יציע לפני ישראל להאמין
באחרות הבורא .לא יאמינו בלי אותות ומופתים.כי להחליף אמונה הוא דבר
קשה .ובעבור זה צוה לו הקב"ה להראות להם אותן גן האותות שעי"ז יבינו
ממשלת משלחו שהוא מושל בכל.
טעם הרברכי כל הרבריםהנמצאים על האר? מתחלקים ע"פ חוקי הטבע
לשלשהסיגים .שהם מוצקים אוירים ונוזלים .ובאותן ג' האותות יכירו וירעו
שיש בורא אחר שהוא מושל בכל .אות הראשון בהמטה הוא כי עץ נחשב
בהסוג של מוצקים ,ובזה האות יראו ממשלת הקב"ה במוצק להפכו אפילו עע
בעל חי וגם להחזירו אל המוצק .אות השני בצרעת הוא להראות ממשלתו
באוירים .כי צרעת באה מן קלקול האויר המשחית את רם הארם .וכן כתב
הרמב"ן שעל התורה במכת השחין על הפסוק והיה לאבק .שיהי' האבק אשר
יעשה מן הפות במקומו נותן שחין על כל ארץ מצרים שהלקה את האויר
לעשות
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לעשות כן .אות הג' התהפכות המים לרם הוא להראות ממשלתו בנוזליס*
למען יאמינו באחדות הבורא שהוא מושל בכל ומשדר חוקי הטבע כרצונו:

:די4לכ,ף4אייו ה' מה זה בידך ויאמר מטה וגף .צריך להכין
מופתים האלה .ויתבאר בס"ר בהקדם איזה דקדוקים .א) מדוע הפסיק
גין אות הראשון והשני לומר למען יאמינו כי נראה אליך ה' אלהי אבותם
יגו' שלכאורה נראה שמקום זה הפסוק יאות יותר אחר ענין שני האותות.
.ואחר סיום הפסוק והאמינו לקול האות האחרון היל"ל שיאמינו כי נראה אליך
ה' אלהי אבותם וגו' ,ב) מה זה שאמר קול האות הראשון וקול האות האחרון.
איזה קול הי' שם .ומדוע באות הג' לא נאמר קול .ג) מדוע באות הג' להפוך
מים לרם לא אמר אולי לא יאמינו גם או .במה חזק אות הג' מן ב' אותות
הראשונים .ואם יש טעם שהוא באמת יותר חוק א"כהי' די באות הג' בלבר:
י יתרז זה י"ל ששני אותות הראשונים היו בנוגע כלפי השי"ת וכלפי
,יכנר
העם ישראל .והוא שאות הראשון נוגע בענין חיזוק האמונה באחדות
הבורא ית' .כי בגלל אריכות וכובד הגלות נשתקעו ישראל במ"ט שערי טומאה
3יון שנשתכח מהם האמונה באחרות הבורא .וכמו המצריםכן ישראל האמינו שיש
שתי רשויות פועל טוב ופועלרע .ודבר זהידועמן הזוה"ק ומדרשים שכת הטומאה
בכלל נקרא בשם נחש על שם נחש הקדמוני .והוא השורש של כל מיני טומאות
הטעם של ג'

כי

וכשפים ועבודה זרה .כמו שנאמר אצל בלעם ולא הלך כפעם בפעם לקראת

נחשים .וכמו שמובא במד"ר אמרה לו מטרונה לר' יוטי אלהי גדולמאלהיך.
אמר לה למה .אמרה לו בשעה שנגלה אלהיכם למשה בסנה הסתיר משהפניו
ילא יותר .אבל בשעה שראה את הנחש שהוא אלהי .מיד וינס משה מפניו.
אמר לה הלא מאלהינו לא הי' לו למשה מקום לברוח:
יובז כונה העמוקה של אות הראשון .הפיכת המטה לנחש ומן הנחש
דעת במה שנוגע כלפי השי"ת .להבינם שהנחש
למטה .ללמר בוה
עם כל כחותיו אין הואלישרא
י בפני עצמו .רק שמקור מוצאו הוא מן מטה
רשות
האלהים מדת הדין הקשה של הקב"ה שנברא כדי להעניש על ירו לר,טעים.
וכמו שנוכר בזוה"ק עה"פ והאלהים עשה שייראומיפגיו .מה עשה .עשה את
הנחש ,סשרא אחרא עם כל כחות הטומאה כדי שלא יהי' עולם הפקר .ובוה;7פיל אימה ופחר על כל יושבי תבי .וכשירצה הקכ"ה יבער רוח הטומאה מן
הארז והנחש יהפך למטה האלהים .להיותו נכלל בקדושה.
ולכך צוה הקב"ה למשה ראשית הכל להראות לישראל האות של הפיכת
המטה לנחש והנחש למטה .להראותם שאין הנחש רשות ומושל בפני עצמו.
ואין שתי רשויות בשמים .רק שהכל תולה ברשות הבורא אחר יחיד ומיוחד.
זבזה מובן מה שנאמר אחר וה האות הראשון .למען יאמינוכי נראה אליך ה'
אלהי אבותםוגו' .כיון שע"י וה האות הראשון נקל יהי' ללמדם דעת להאמין
באחדות הבורא כמו שהאמינו אבותם:
השני צרעתהיא במה שניגע כלפי עם ישראל .להבינם שלאיתיאשו
לחשוב איף יכול להיות שהקב"ה יבחר בעם מגושם כזה המשוקע כל כך
בטומאת מצרים .וטעם הדבר הואכי כמו שהשם נחש הוא שם הכולל כלמיני
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4כחות הטומאה והכשפים .כן השם צרעת הוא שם הכולל של שאת ספחת ובהרת.
שהן נגד ג' העבירות קנאה תאוה וכבוד .כי שאת משמעותו התנשאות שרוצה
'להיות גבוה בעניני עוה"ז להתנשא על שאר אנשים ע"י קנאתו לאחר הגבוה
ל תאוות עוה"ז בלי בושה .ובהדת
ממנו .וטפחת -משמעותו שנספח ונמשך יכ
עמשמעותו בהירות והתיפות בפני אנשים כדי שיחלקו לו כבוד .ואלו ג' מרות
ורעות הן אבי אבות לכל העבירות .ובעבורן בא העונש של ג'מיני צרעת .ולכך
גא אות השני להורות לישראל כי כמו שהצרעת באה על האדם בעונש מדות
הרעות שבלב שהן קנאה תאוה וכבוד .כן הרפואה לצרעת תלו" בלב .והיא
התשובה ככתוב ויבבו יבין ושב ורפא לו .ענין זה נימד מן האות השני.
שבהבאת ידו אל החיק שהוא נגד הלב יוככוי
ל להיות עונש הצרעת אם נמצא
צהלב קנאה תאוה וכבוד .וכמו כן יכול להיות בהבאת ידו אל החיק שיוציא
גמשם רפואה להצרעת אם יעשה תשובה ויתקן מדות הרעות שבלב.כי העיקר
'הוא לב טוב ורחמנא לבא בעי .ומן אות הזה ילמדו ישראל בינה שיש תקוה
יהם שירפאו ויטהרו מן טומאת מצרים ע"י תשובה.
וזהו שנאמר והי' אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול האות הראשק .זה
הקול היינו קול משה שהיה צריך ללמדם דעת להבין הטעם של אות הראשון
שהוא למען יאמינו באחדות הבורא שהיא אמונת האבות אברהם יצחק ויעקב.
ולאיאמינו רברי משה כי יאמרו מה אנחנו להדמות לאבותינו הקדושים .שהלא
אנחנו משוקעים בטומאת מצרים .לזאת נאטר והאמינו לקול האות האחרון .זה
קולו
משה שע"י אות האחרון ילמדם רעת להבין שיכול להיות כך לצאתמן
ו;טומאה וליכנס אל הקדושה ע"י תשובה .ובזה מתורץ הלשון קול האות הראשון
זקול האות האחרון .קול אות הראשון הוא ללמרם ענין האמונה באחדות הבורא.
וקול האות השני הוא ללמדם הענין של ושב ורפא לו:
שזה אות הג' לא בא בשביל ללמר
ונרצהנלייבשי בעניז אית המ.ייש לומי
ראל בינה בדבר אמונה ע"י קולו משה .רק שהוא בא בררך עצה
ותרופה שעל ידו ישימו קב להאמין לקולשני אותות הראשונים .וטעם הדבר הוא
שהקב"הידע שלבעבור קוצר רות ועבודה קשה היו ישראל בשפל המצב מאד
,עירום ועריה .והיו מכסים מערימיהם בסמרטוטין בלויי סחבות.כי לא הי' להם
מעות לקנות שמלות .ובעבור שהיו כ"כ נמוכי רוח לא נכנס באזניהם קולו של
משה בענינים שכליים הנלמד משני אותות הראשונים .וכדי לנשאות מעט רוחם
,הנמוכה בא אות הג' מן מכת דם להודיעם שעי"ז יתעשרו בקרוב וישיגו די
.כטף לקנות שמלות הנצרכותיהם .וכן מובא במו"ר ואדא .א"ר אביןהלויברבי.
סמכת דם העשירו ישראל .כיצד המצרי וישראל בבית אחר והגיגית מלאהמים.
,כשהמצרי הלך למלאות הקיתון מתוכה מוציאה מלאה דם .וישראל שותה מים
מתוך הגיגית .המצרי אומר לז תן לי בידך מעט מים ונותן לו ונעשו דם .אומר
ילו נשתה אני ואתה מן קערה אתת .ה" ישראל שותה מים ומצרי דם ,וכשהיה
ווקח מישראל בדמים ה" שותה מים .מכאן העשירו ישראי.
ו
נ
י
מ
א
י
ם
ג
ובזה יש ?הבין מה שאמר הקב"ה למשה .והיה אם לא
לשני
",אותות האלה ולא ישמעון לקולך .וסבת הדבר היא שפל מצבם ונמוכירות.הן
.בשביל זה תראה להם מופת נ' של הפיכת המים לדם עבור המצרים .למעןיביע
שיתעשרו

שי

שי
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שיתעשרו בקרוב:זעי"ז ינשא רוחם ו,שימו 'לב לשמוע ולהבין קולו של משה:
בהלימוד היוצא מן שני אותות הראשינים:
ררן5לדק צפרה צר ותכרת את ערלת בנה ותגע לרגלו ותאמרכי חתן דמים אתה-
לי.צריך להבין לאיזה ענין מספר הכתוב שכך אמרה .ואיזה טעם היתה
צריכה ליתן בשביל קיום מצותמילה .גםאין מדוקרק מה שאמרה אתהלי .דהן
לפי פירוש התרגום והן לפי פירש"י היתה צריכה לומר אתה לנו כיון שהדבר
נצע לשניהם .עוד יש לרקרק מדוע לקתה צר למול .כלום היי חסר להם'

איזהפכין.
ויש ליישב ע"פ דאיתא במסכת ע"ז (כ"ז) הפלוגתא בטעם דנכרי
רב אמר משום ואתה את בריתי תשמר .ור' יוחנן אמר רכתיב המולימול .המל
הואימול .מאי בינייהו .איכא בינייהו אשה .לרב ליכא דאשה לאו בתמילההיא..
ולר' יוחנן איכא דאיתתא כמאן דמהילא רמיא.ואיןביה הלכהברורה .שביור"ר
רס"ר פוסק המחבר כר' יוחנן .והרמ"א פוסק כרב .והנה אייבא ררב שמדמה:
במצות מילה אשה לעכו"ם .נמצא שאם מלה אשהאין זה קיום מצות מילה.
ונצרך לחזור ולמול פעם שנית דהיינו הטפת דם כמו שהרין הוא אם מל עכו"ם.
וא"כ מניין לקחה לה צפרה איזו ראיי או דמז ראשה מותרת למול-
כטיטת ר' יוחנן.
אמנם צפרה המותכמת הראתה בלקיחת צר למול שמצות מילה החיוב לה
כמו לבעלה .יען כי השם צפרה מרמז על זה .לפי .שבהשם צפרהיש האותיות.
צ"ר פ"ה .מילה בגי' פ"ה .ווהו שנתנה טעם ואמרה כי חתן רמים אתה לי.
ר'יוחנן .לי.
ד"ל שהמצוה של חתן רמיםהיינו מצות מילה שייך גם לי כשיסת
 .מזה לקחה
לשמי .שנן מורה שמי צפרה .צירוף צ"ר פ"ה .ופ"ה בנימ'מייה
צפרה ראי' ורמז שהיא מותרת למול כשיטת רי יוחנן ,ובזה מתורץ הכל .:

לאימול_.

םכא~אםכ

,

.רא

וארא

אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שד? ושמי .ה' לא נורעתי להסנ.
פירש"י לא הודעתי אין כתיב כאן אלא לא נורעתי .לא נכרתי להפ
במדת אמתית שלי שעלי' גקרא שמי ה' .נאמן לאמת רברי .שהרי הבטחתי
ולא קיימתי .עכ"ל .וצריך להבין רבריו הקרושים ,מה זאת לא נכרתי
להם במרת אמתית שלי שעלי' נקרא שמי ה,
 .א) איך יתכן לומר שהשי"ת ל8
הי' ניכר להאבות במדת האמתית שלו .וכי אפשר לומר שהי' להאבות ספק
ספקא במדת האמת של הקב"ה שחותמואמת .הלא בוראיהיו מאמינים באמונה
שלימה במסירת הנפש שהשי"ת הוא אלהים אמת .ואין ספק שבודאי האמונה
שלימה שלהם היתה בהכרה גמורה וידועה ברורה .לא כאמונת הנשים ואנשים
הה'חנ"םו_ על מדת אמתית שלו לקיי6
רמ
פשוטים .ב) וכי השם אל שרי אין מוו
הבטחתו כי אם רק השם הוי"ה ב"ה..
שמציננ בתורה הרבה ברכות.
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וישועות שנאמרות דוקא עם השם אך שדי .ולא הי' חשש שזה השפ 5א
יקיים הבטחתו :
יה3יז נצרך להקדים שכל שמותיו של הקב"ה מורים על מדותיה יש-
שמות שמורים עך מדת החסד .יש שמות המורים על מדתהדין והנבורהי
ויש שמות המורים על מדת הרחמים .והנה מדת הדין מובן לכל שהוא לשלפ
טובי
לאיש פי פעיו דוקא בצמצום .ומדת החפד הוא יהשפיעימי
הרבה יותר מעלפי פעלו כאשר רק אין מניעה ועיכוב בדבר .ומרת הרתמיפ
הוא שאף גם אם יש מניעה ועיכוב בדבר לעשות טובה עםמי .יען כי הוא
אינו כדאי לזה מחמת שיש קטרוג עליו בשביל חטאיו וראוי לעונש .מ"פ
נתעורר עליו רחמנות ממדת הרחמים ונשפע לו ישועה מן השמים ע)'י
אתערותא דלעילא .ווה ידוע שג' ספירות הראשונות מן הז' טפירות של ימי
המעשההן .ספירה א' שנקראת בשם חסד.זו מדת החסר אשר עלי'ירמו השם
אל .ככתיב חסד כל היום .ספירה ב' נקראת בשם גבורה .זו מדת הדין
שהם מורים על צמצום .ספירה נ*
שעלי' ירמז השם אלהים וגם השם2,ןיי
זוועלי,מרת הרחמים הנקראת בשם "תפארת" .והיא נקראת גם בהשם אכ~ת
ירמז השם הוי"ה ב"ה.
וזה מובן שהתגלות האלוהית שהיתה אצל האבות ושהכירו הנהגתו עמהם
הי' במדת החסד ובמדת הגבורה .דהיינו מה שהקב"ה ניסה אותם בכמה
נסיונות זאת הי' ע"פ מדת הדין .וכאשר עמדו בהנסיונות עשה השי"ת עמהם
חסר הרבה יותר מעל פי פעלם .אבל עוד לא הכירו האבות הנהגתו ע"י מדת
הרחמים .כיון שהאבות לא היו צריכים לרחמנוח .יען כי לא היו בשום פעם
במצב כזה שיהיוראוים לעונשע"י קטרוג מצד מעשיהם הלא טובים .כי תמיד
היו במדרגה גדולה מצד מעשיהם .צדיקים גמורים וקדושים .ולא ה" שייך
אצלם אתדל"ע של רחמנות ע"י מדת הרחמים .ורק בגלות מצרים שהיו זרעם
בשפלות מצד מעשיהם ומשוקעים במ"ט ש"ט ולא היו ראוים להגאולה מצד
אתרל"ת .אז הוצרך הקב"ה להראות לזרע האבות שיכירו וידעו הנהגת מדת
הרחמים .שאע"פ שאינם כדאי ואינם ראוים להגאל .מ"מ תהי' אתדל"ע
שיגאלו מצר מדת הרחמים :
דעם"4ז יש להבין דברי פירש"י ז"ל שמפרש משמעות הכתוב .וארא אל האבות
באל  .שדי .ר"ל שעד אז הי' הקב"ה נודע וניכר להאבות רק
שהוא מדת
בהנהגותו של השם אל שהוא מדת החסד .ושל השם שן4י
הגבורה והצמצום .אבל עוד לא ה" הקב"ה ניכר להם במדת אמתית שלו*
שעלי' נקרא שמי ה' לאמת את דברי .כלומר ע"פ מדת הרהמים שנקראת
ם מצד מעשיהם לישועה הגדולה
ע אע פ שאיבם כדאי ייאוי
אמת באת
ב
ו
כ
י
ע
ו
מדת
שמצד
ה
ע
י
נ
מ
ייהבטחתי ולא קיימתי .כיון
ע"י
הדין ה"
הזאת .שהרי
קטרוג .ועתה באה העת יען כי שמעתי את נאקת ב"י אשר מצרים מעבידים
אותם ואזכר את בריתי .לכן אמור לב"י אנ 3ה /זו מדת הרחמים שנקראת
"אמת" .שיהי' ניכר לישראל מדת אמתית שלי לרחם עליהם באתדל"ע שיהי'
והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי בכח ד' האותיות של השם הוי"ה ב"ה.
ובשביל זה נתקנו הד' כוסות בליל פסח כירוע .כדי שלא יתייאשו ישראל מן,
הגאולה
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"גאולה שלימה .שאע"ם שאם ח"ו יהי' הרור כלו חייב כמו שה" במצרים,
מ"מיהיו נגאלים במדת הרחמים:
י ביום רבר ה' אל משה בארץ מצרים .מפרשי התורה תמהו כאן שהפסיק
ריהקבסתימה ולא נזכר מה שהיה .ונ"ל לפרש ע"פ הכלל שאמרו חו"לכי
זיהי יגיד צער .ועל פי פירש"י בהפסוק ויאמר משה לפני ה' וגו' .שוהו
האמירה שאמר למעלה הן בני ישראן לא שמעו אלי ושנה הכתוב כאן כיון
2,הפסיק הענין וכו' .ובזה יובן מה שאומר ויהי ביום דבר ה' אל משה בארץ
,מצרים .שזה מוסב על מה שנזכר בהתחלת הסררא וארא .וידבר אלהים אל
בושה וגו' וארא אל אברהםוגו' .אח"כ הי' וירבר משה כן אלב"י ולא שמעו
אל משה וגו' ונעשה צער יותר גדול לישראל מן הגזרה של תכבר העבודה.וזה נרמז כאן במה שאומר ויהי ביום דבר ה' אל משה בארץ מצרים.כיויהי
זגיד צער .והיינו שנעשה אז צער יותר גרול לישראל מכובד העבודה .נמצא
שחוזר ושונה כל הענין כסרר שנזכר לעיל ומתורץ הכל בפשוט:
 .משה ה' על דבר הצפרדעים וגו' .צריך להבין דהנה כן ה"
עוד בג' מכות .במכות ערב נאמר ויצא משה מעם פרעה ויעתר
)ול ה' .במכת נרד נאמר ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרש כפיו אל
ה' .ובמכת הארבה נאמר ויצא מעם פרעה ויעתר אל ה' .ומדוע דוקא באלו
ארבע המכות נאמר שסרו ע"י תפלת משה.
ם מה שהקשה הצדיק הקרוש ר' שמחה בונם מפרשיסחא זצ"ל .וז"ל
ונקדי
לכאורה קשה וכי דרכו של שליח להתפלל מעצמו עבור מי שנשלח
אליו .כי משה הי' רק שליח לפרעה והי' צריך לעשות שליחותו ולא יותר,
והי' לו רשות לומר לפני השי"ת רברי פרעה שמבטיח לשלח את ישראל
5אחר שיסירו המכות .אבל לא להתפלל עבורו .ואמר שיש ליישב רהנה
גיציאת מצרים נתגלה שהשי"ת הוא מנהיג העולם .והוא הבורא שמשדר
הקות הטבע כרצונו .גם נתברר שהשי"ת בחר לו את עם ישראל לסגולתו.
ואז רצה השי"ת להראות שהטביע במערכת השמים וחקות הטבע שמחויבים
להכנע ולציית להצדיק שבדור שירצה לפעול דבר כנגד חקות הטבע .ואפילו
יהעמיד משטרי שמים ככתוב שמש בגבעון דום .ואם יסירו המכות רק במאמר
השי"ת בלבד .הי' מערכת השמים וחקות הטבע מוכרחים להתנהג ע"פ טבעם
הראשון .וזולת השי"ת לא הי' ביכולת לפעול דבר שכנגד מערכת השמים
'וחקות הטבע .ולכך רצה השי"ת שהמכותיסירו ע"י תפית משה צדיק הרור.
ברי להראות רצונו ית' שיהי' כך לדורות .הצדיק גוזר והקב"ה מקיים אף
גם בדבר שכנגד חקי הטבע .ע"כ דבריו הקדושים.
עודי נקדים מה שידוע שכל הנמצאים שבעולם מורכבים מן ד' היסורות.
מים ועפר ,אש ורוח .והיה נעשה ע"פ רצון הבורא ית' חוקי הטבע
,שתהי' הרכבת ד' היסודות בכל הנמצאים בעולם ,לא בשוה אצל כולם רק
,לפי ערך מצב הנברא .וידוע שהשורש של אותן ד' היסודות הן ד' אותיות
,של השם הוי"ה ב"ה .וכל מקרים הרעים שבעולם .כמו רעב או מחלות
.רח"ל באים ע"פ גזרה העליונה ,הן בכלל מדינה והן בפרט אצליחיד .עי"1
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כן ן5

שאין ד' היסורות במשקל ההרכבה הנכמה .ובהתגבר והתרבה יסוד אחד יותר
מהראוי .או בהתקטן והתמעט יסוד אחד יותר מהראוי תבא הצרה .וע"י
הפלת הצדיקים שביור נתקן הכל .כי הצדיק
להשם הוי"ה ב"ה
מיתחפ
יו
זר
שהוא שורש אותן הד' יסודות .פועל בתפלתושש
י ד' היסודות להיות
בההרכבה הראוי' לקיום הנבראים הן בכלל והן בפרט.

עתה נביא
הענין .דיש לראות שאלו ארבע המכות .צפרדע ערב
ברד ארבה הי' בכל מכה עיקרה מן יסוד אחד
היסודות .כי מכת צפרדע עיקרה מן יסוד המים .ככתוב נטה את ידך במטך
הגהרות וגו' והעל את הצפרדע .מכת הערב היתה עיקרה מן יסור
האדמה .ככתוב ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עלי/
ר"ל שמ?בד שיבאו ויתקבצו שמה חיתו יער .תהי' נעשה גם אדמז מצרים
למכת הערב .שמן הןדמה יציצו ויתרבו כל מיני חיות רעות כמו שהי'
בשעת בריאת העולם שנאמר תוצא הארץ נפש חיה למינה .מכת הברד היתה
אש ארצה וגו,
עיקרה מן יסוד האש .ככתוב וה' נתן קולות וברד ותהלך
ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הכרד .ומכת הארבה היתה עיקרה מן יסוד
הרוח .ככתוב וה' נהג רוח קדים בארץ וגו' הבקר היה ורוח הקדים נשא
את הארבה.
מכל יש להבין ע"פ דברי הצדיק מפרשיסחא זצ"ל הנ"ל .שהשי"ת רצה
להראות באותן ד' המכות שכל אחת הי' עיקר שלה מתולדת יסוד
אחד של ד' היסודות .למען דעת שכל ד' היסודות מחויבים להכנע או
להסיר או להתתקן ע"י תפלת משה צדיק הדור .כדי שכך יתנהג לדורות
שצדיקי הדור ימשלו בכל ד' תיסודות בכח תפלתם לתקנם במצב הטוב.
יבזה תסיר כל מחלה וכל צרה וצוקה .כאמרם ז"ל הצדיק גוזר והקב"ה
מקיים להיות אך טוב ~ישראל:

יבאי

של אותן ד'

עי

יה

)נ4~15:ןצ*),-כ

בא
י איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף
דבר נא באיני העםיישא
ית .א) מה זה באזני העם .ב) לאיוה ענין נכפל
וכלי זהב .יש להקשו
גאן וה הצווי .הכל כבר נאמר כך בפרשת שמות .והי' כי תלכון לא תלכו
ריקם ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות וגון.
ג) איך יתכן לקרוא את המצריים בשם רעהו ורעותה .ד 4שנאמר בסוף
וסדרא ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וגו' .מה
וה כדבר משה .הלא זה דבר הקב"ה.
וי"ל
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די"ל דהנה הגם שבני ישראל לא גזלו כל זה מן המצריים ,רק שבשר
כהלכה רעביד אינש רינא לנפשי' באופן שאינו יכול לדון עם
שהתקיף ממנו .וכמו שמובא בגמרא ובמררש שבדמן בית
תבעו אנשי
שני זהב שלקחו.
מצרים מישראל לפני אלכסנדרוס מוקדן את הכלי כסף וכלי
ששים רבוא בני ישראל מהם בעת יציאתם ממצרים .והשיב להם גביעה
ס' רבוא שעבדו
בן קוסם שישראל תובעים מן המצריים שכר עבודה
אצלם ר"י שנה לכל הפחות מן דינר דינר בער כל יום ויום .אעפ"כ לא
רצה הקב"ה שמשה ידבר ככה בפירוש לישראל בשם הקב"ה .כיון שמ"מ
גראה זאת כעין רמאות .ומה שנאמר בפרשת שסות והי' כי תלכון לא תלכו
ריקס וגו' .אין זה צווי לישראל רק שהקב"ה אמר למשה שכך יסתיים הדבר.
אמנם כאן קודם יציאתם אמר הקב"ה למשה איך ידבר
משהישראי
הקכ"ה עינדיבןרזה י
ככה
ע 7דרך רמז ולא בפירוש בשמו .והיינו שבשם
כמו שנאמר כאן .דבר נא באוני העם .כלומר שידבר באופן שכל העם
ישמעו ויתפרסם הרבר גם להמצריים .וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת
רעותה כלי כסף וכלי והב.
ויש להבין הענין ע"ם מה שנזכר בסוף מסכת תענית .ארשב"ג לא
היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים שבהם בנות
ישראל יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו ע"כ .הרי
שבשביל יום טוב גדול ושמחה גדולה יש להתנהג שכולם יצאו בכלי לבן-
שאולין .כי אם לא יהי' כך אין יכו 7להיות השמחה בשלימות כאשר העני
כל העם בפרסום_.
יתבייש .ווהו שציוה הקב"ה למשה שידבר כך באוגי
שכאשר הולכים לחוג חג הראשון של יום טוב גדולוישמוח בשמחה רבה בפעם
הראשון אחר גלות ארוך .וכאשר נמצא בהם הרבה עניים בלי כלים נאים
שמלות יפות כראוי .ע"כ לא יתראו כל איש ואשה ביום טוב הגדול
ובלי
הזה אם בכלים שאולים .שישאלו איש מאת רעהו ישראל .ואשה מאת
י
כ
לא יתביישו העניים ותהי' שמחת החג בשלימות.
רעותה ישראיית וגו'.
למממעיןלא לישראל שכאשר לא יפסיק להם לשאול איש,
ומוה יהי' מובן
לא נמצא אצלם .אז בודאי יאמרו ישראל'
מאת רעהו ואשה מאת רעותה כי
למשה מה נעשה .הלא בתינו ריקם .ואו ישוב להם משה .א"כ הרי יש:
לכם מקום לאמר להמצריים .איך נצא ממצרים לחוג .הלא נתפרסם דברי
הקכ"ה שכל איש ואשה לא יתראה בזה החג הגדול כי אם בכלי כטף וכלי
והב שאולים .למען לא יתביישו העניים .ומה נעשה אם לא נמצא אצלנו.
וכאשר ישמעו המצריים כך .אז כיון שמצפים להפטר מישראל .יאמרו הם
עצמם לישראל .אל תדאגו אדות וה ואליהי' לכם מוה עיכוב מלצאת .כי
אנחנו נשאל לכם כל מה שנצרך לכם .ובזה מתורץ כפל הפסוקים .ומתורץ
ריעות .וגם מתורץ מה שנאמר וגני ישראל עשו כדבר משה .ולא
הלשון
כרבר הקב"ה .כיון שלא שמעו בשם הקב"ה בפירוש לשאול מאת המצריים.
רק ששמעו כך דבר עשה שהיתר להם לשאול מן המצריים:
קז נאמי יבני
דבר נא באיני העם
כסף
ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות"
מר
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בסדרא שמות נאמר ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי
זהב ושמלות ,צריך להבין מרוע בפסוק דבר נא לא נאמר ושמלות .וי"ל ע"פ
המד"ר פרשת וארא .א"ר אבין ממכת דם העשירו ישראל .כיצד וכו' אומר לו
המצרי נשתה אני ואתה מן קערה אחת .ישראל שותה מים ומצרי דם .וכשהי'
לוקח מישראל בדמים ה)' שותה מים .מכאן העשירו ישראל .וכן איתא גם
בזוה"ק רהוו מזבנין לון ישראל מיא בממונא .ועפ"ז יש לתרץ שבפעם הראשון
בסדרא שמות אמר הקב"ה ושאלה אשה משכנתה וגו' ושמלות ,לפי שזה הי'
קודם מכת דם שאז היו ישראל עניים גדולים ערום ועריה פשוט בלי בגרים
והיו מתכסים בבלויי סחבות .לכך נאמר למשה ושמלות .ושם בסדרא שמות
ם דברי הקב"ה
נאמר וילך משה ויאספו את כל זקני ישראל וגו' ונאמר יה
עאמר למשה שישאיו גם שמלות .אבל כאן בסדרא זו שמדבר מהעת שאחר
מכת דם שכבר העשירוישראי .מובן הדבר ו~תיכף קנו להם שמלות .ולכך לא
אמר עוד הקב"ה שישאלו גם שמלות .ומסתמא גם משה אמר להם בפעם שנית
רז כלי כסף וכלי זהב ולא הזכיר שמלות .אבל ישראל זכרו מה שנאמר להם
בפעם הראשון שישאלו גם שמיות .ולא דקרקו כל כך על זה שבפעם שנית
לא זכר משה ושמלות .לכך עשו כמו ששמעו דברי משה בפעם הראשון .וזהו
וונאמר ובנ"י עשו כדבר משה וגו' .היינו כמו ששמעו בפעם הראשון דברי
משה וישאלו גם שמלות .הגם שלא הי' נצרך להם כל כך:
בעצם היום הזה הוציא ה' את ב"י מארץ מצרים על צבאותם .הקשו
דילק
י מפורשי התורה שזה הפסוק נראהכמיותר שכבר נאמר כך למעלה ,עוד
*ש לדקדק שיש כמה שנויים בין ב' פסוקים האלה .למעלה אמר יצאו כל צבאות
ה' .וכאן נאמר הוציא ה' .למעלה נאמר שיצאו כל צבאות ה' ולא הזכיר בני
ישראל .וכאן אומר הוציא ה' את בני ישראל .ועוד שאומר על צבאותם .משמע
שצבאות הוא ענין אחר ובני ישראל ענין אחר .ועוד איך יאמר שיצאו כל
(צבאות ה' .הלא זה סותר למה שידוע שיצאו רק חלק קטן .כירוע דרשת
חז"ל עה"פ וחמושים עלו ב"י .וצור צריך להבין הלשון ויהי שזה יגיר
צער כידוע .והיל"ל והיה.
וי"ל בזה דהנה עם ב"י נחלקו במצרים על ג' כתות .כת א' המעוטת
,םבהם והמעולים שבהם שהיו מוכן ומזומן לצאת בהשתוקקות גדולה למען
יוכלו להיות עם קדוש .הם יקראו בשם צבאות ה' .כת ב' שהיו משוקעים במ"ט
ק"ט .אבל עוד הי' אפשר לתקנם .והיו פוסח-ם על שתי הסעיפים אם לצאת
או לא .ועליהם פעלו האותות והמופתים שיתרצו לצאת .אבל הרצון שלהם הי'
תולה בספק .ובשבילאיזו סבה לא טובה שקרה להם אח"כ נתחרטו על יציאתם
ממצרים ואמרו זכרנו את הדגהוגו' .כת ג' היותר מרובה הם שנתקנקלו לגמרי
ונכבה בלבבםזיק הגזע וניצוץ הקדוש של האבות והשבטים .ואצלם לא פעלו
גם האותות והמופתים שיתרצו לצאת ומתו באפלה .או כאמרו שאמרו חז"ל
רשעים בחייהם קרוים מתים ויתערבו בגויי הארץ :
דגגכ"8ו יתורצו הפסוקים .דהנה בפסוק שלמעלה אומר שיצאו כל צבאות ה'
מעצמם בשביל תשובתם הגדולה להקרא עם קדוש .ובשביל זה
 .יגיד צער לבעבור שרק חלק קטן שהיו ראוים להקרא צבאות
אמר ויהי
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ה' יצאו מעצמם .וכאן בפסוק השני ירבר על ארות כת הב' שהיו תלויפ

ועומדיפ ,ועליהם נאמר הוציא ה' את ב"י מארץ מצרים כמו בעל כרחם .ומינ

שאומר על צבאותם .משמעותו נוסף על אותן צבאות ה' כת הא' שיצאו
מעצמם .וגם כאן נכון הישון ויהי .שיגיד צער על שהי' נצרך אותה כונ
הב' להוציאם כמו בעל כרחם .וגם יגיר צער על כת הג' שנשאר באפלה
במצרים .ובוה מתורץ הכל :
)1יס*)8444ל
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רי*למר 4משה אל העם א 5תיראו התיצבו וראו את ישועת ה' וגו'.יש לדקדון
כי "העם" ידוע שהיא מדר-גה פחותה .והלא הי' ביניהם אותן שהכתוב
אומר עליהם וישאובני ישראל אתעיניהם וגו' וייראו מאד ויצעקו בני ישראל
ה' .ואינם נקראים בשם "העם" .והנה באור התיים פירש התיצבו וראו
שנתכוון לומר להם שיתיצבו בתפלה כמות שהיו עומדים וצועקים אל ה' וכו*.
ובמדרש איתא שאמר הקב"ה למשה מה תצעק אלי כבר קדמה צעקתם לצעקתך.
ומכל זה קשה מדוע יקרא אותם בשם "העם" .וגם למה אמר ואתם תחרשוןי
אדרבא הלא טובה צעקתם אל ה' .ובתרגומים מובא שנחלקו אז עם ישרא 5לד'
כתות .ובהן כתה אחת שאמרה נבלב 5אותם להשמיע קול בהלה בדרך אנשי
מלחמה .ואליהם אמר משה ואתם תחרשון .ואין זה מובן על פי פשוט שהיו
טפשים כאלהיתשוב שיפחידו את חיל המצרים א
בהלהנ:שי מלחמה עם רכבי ברזי
צעקות של
םבדיד פשוט .דהנה עם
יש"יבה פניםלתע"וייה אמיתייפי,
נחלקו אז לב' כתות .כתה אחת שנקראובני ישראל והםרמי המעלה
שצעקו אלה' בתפלה .כתה ב' שהתרעמו על משה בחוצפה וצעקו המבלי אין
קברים במצריס .אלההיו הערב רב וגם קטני אמנה שנישראל .ובזה יובן
ויאמר משה אל העם תיראו .הנה כלל בזה כל הכלל ישרא 5לקרוא אותם.
בשם "העם" .כיון שגם המצב של בני ישראל רמי המעלה נשפלובעיניו .הגם
שהיו צועקים ומתפילים אל ה'.וזה לפי שהיו מראים יראה ופחד גדול ככתוב
וייראו מאד .כי הלא אחר כל הנסים שראו עד אז במצרים לא היו צריכים
להראות יראה ופחד גדול כלכך .רק להיות בטוח חזק בהשי"ת שהמצרים לא
יוכלו לעשות להם כל רעה .ועליהס מוסב מה שנאמר ויאמר משה אל העם
אל תיראו .אין נאה לכם להראות יראה ופתד גדול .שזה מעיד שגם אתם
בי
מקטני אמנה .רק התיצבו בתפלה ותראו את ישועת ה' וגו'.
ואל כת הבן השפלים אמר ה' ילחם לכם ואתם תחרשון .כלומר
תחרישון .תסגרו את פיכם ואל'
אינני חפץ מכם כל דבר רק זאת שאתם
ישראלי
תתרעמו בדבר? חוצפה .ולמה תקלקלו בתרעומתכם גם את בני
היראים ושלימים:
מכון
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מנק ישבתופעית ה' מקדש וגו .,נרשם על מקדש הטעם זק"ף גדו"ל .והוא
אומר דרשוני .ויש ליישב ע"פ שמובא בזוה"ק רעיא מהימנא ע"ו הפסוק.
מקדשא לתתא וכו,
פקודא למבני
ולצלאהבגויה צלותא בכל יומא וכו'.והאי
בי כנישתא
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ה
ולכך זק"ף גדו"ל על מקדש מעטזה בית הכנסתנ
בתי
ל המחיה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך .הקושיאל
כ:
מפורסמת .אם אין מחלה רפואה למה .וי"ל שזה מיסב על האויר ועל
המים שנצרכים תמיד לרפואה לרפא אותם מן האויר הטמא אי נקי המזיק
לבריות .כמו שהראו חכמי המחקר שנמצא באוירתויעים קטנים מאד הנקראין
*כאצילען" שאין נראין לעין בלי כלי "מיקראסקאפ" המגדל את הראות במדה
גדולה מאד .ומן האויר באים למים ומוציאים ארס גורא .וכל המחלות נולדים
מאותן בריות הקטנות כידוע לחכמי הרפואה .ויש לשאול מאין נבראים אותן
המזיקים .וע"ז יש תשובה .דהנה אנו רואים כעת שכלדיבורי האנשים נמצאים
באויר .וע"י הכח של "רדיא" נוכל לשמוע בכלי שנקרא "רדיאפאן" את
הקולות וצעקות ודיבורי אנשים מאלפי פרסאות רחוק .נמצא שכל הקללות
וצעקות ודיבורים רעים ומכוערים נמצאים באויר .ומכל זה נטמא האויר
ונבראים בו אותן סזיקים קטנים הארסיים .ולולי שהקב"ה מרפא את האויר
והמים לא הי' אפשר לחיות בעולם.
ועפ"ז י"ל שבפסוק הזה נרמז שהאויר הקדוש היוצא מפיות ישראל מן
קול תורה ותפלה וברכת המצות ובפרט פרשת הקטרת וביותר הבל פי תינוקות
של בית רבן .כל זה מנקה את האויר ומרפא אותו לבער אותן המויקים .ואם
האויר נקי גם המים נקיים הם .והרי וה כמו ברפואה גשמיות שכאשר המים
קשים לכריאות מערבים בהם מין מלח הממית את הבריות הארסיים והמבטל
את הארס שנמצא במים .וכך היא רפואה הרוחניות שנעשהע"י קולות דקדושה.
וכאשר חסר באויר אותן קולות דקדושה חסר הרפואה רוחניות שמרפא את
האויר .וזהו שאומר הכתוב אם שמע תשמע לקול ה"א וגו .,או כל המחלה
אשר שמתי במצרים לא אשים עליך .כי בזה אשר תשמע לקול ה"א אני ה'
רופאך .היינו שעי"ז נרפא האויר והמים מן המזיקים :
ייגו' .יש לדקדק שתיבת דב"ר נראה כמיותר.
העם דביייםביימ
שהי' יכול לומר ולקטו יום ביומו או בכל יום ויום .וי"ל שבא לרמז
שענין הורדת לחם מן השמים שייך תמיר .זהו שפע הפרנסה שמשפיע השי"ת
לישראל.וע"ו אומר שכל העםיכולים ללקוט לחם מן השמיםהיינו שפע פרנסה
ע"י דב"ריום ביומו .דב"ר רמז על דיבורי התפלה קריאת שמע ושמנה עשרה
של שחרית מנחה ומעריב וגם דבור של ברכת המזון .וכך מובאכאן בזוה"ק
וז"ל א"ריוסי כל אינון בני מהימנותא בעאן בכליומא ויומא לשאלאמזונייהו
מקב"ה ולצלאה צלותהוןעליה .כי כל איש שהוא בעל אמונה ומאסין שהקב"ה
נותן לחם לכל בשר .יש בכחו לפעול המשכת שפע פרנסהע"י התפלות של כל
יום ויום וע"י ברכת המזון בכונה .וזה דב"ר יום ביומו :
היקנ

יי~ב
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צריך להבין הלשון בקרבנו שהיצ"ל
הי?
בתוכנו .ובענין הסמיכות לזה מלחמת עמלק יש הרבה ררשות .אסנם
שערי דרשות לא ננעלו .גם צריך להבין ענין מיחמת עמלק בכל רור ורור.
ונקדים מאמר חז"ל כשר שבטכחים שותפו של עמלק .מרוע דוקא עמלק.וי"ל
שמלחמת עמלק שבכל דור היא הקליפה השואפת לטמא פיות ישראך במאכלות
אסורות .וזו עבירה חמורה מאר .כי עבירה שמחוץ לגוף יכולה יהמחק ע"י
תשובה ואיננה ,אבל אם הגוף נתפטם במאכלות אסורות .ונתרבה בתוך הגוף
חלב ודם טמא .הלא אף אם יעשה תשובה מ"מ נשאר בגוף חלאת הטומאה.
וזאת היתה עצת בלעם זרע עמלק .ככתוב ותקראן לעם לזבחי אלהיהן וגו'.
וממילא נקל הי' שיתפתו לזנות .וכן היתה גם עצת המן זרע עמיק שיהנו
לשלוט ישראל כרצונו.
היהודים מסעודתו של אותו רשע
וכ
אחשורוש,זהועי"זי
ישמתפאר שהוא כשר ואינו
וזהו שאמרו חז"ל כשר שבטבחים.
הטבח
רוצה לעמוד תחת השגחת מרא דאתרא להראות לו סכינו ולציית להתקנות
,מלו .זהו סימן שהוא מאכיל טרפות .ולפיכך הוא שותפו של עמלק ,ר"ל
שקליפת עמלק תקנן בלבבו :
ר17ם"1ז יש להביז עניז הפרשה .דהנה קודם מתן תורה לאהיה עוד מאכלות
אסורות לעם ישראל בלבד .והענין של מאכלות אסורות התחילכשירד
,המן ,והזהיר משה לישראל איש אל יותר ממנו עד בקר .ומובן שבאם יותר ער
בקר יעבור בלאו של אל יותר .ונותר אסור באכילה .ומה כתוב ולא שמעואל
משה ויותירו וגו ,ויקצף עליהם משה .מזה מובן שהתחיל אז בין ישרגל
תרעומות ותלונות על משה בענין זה האיסור .ושאלו שאלות שן אפיקורסות
באשר מה איכפת באכילה מה שהוא .הלא בקרביים נעשה מן הכל זבל .ואיזו
קדושה שייך בקרב הבני מעיים המלאים זבל .ונסתפקו להאמין בענין קדושה
שבקרב הבני מעיים .וזהו ההיפוך ממה שאמר דוד המלך ותורתך בתוך מעי,
ולא האמינו באפשרות לאמר וכל קרב וכליות יזמרו לשמך.
וזהו שאומר הכתוב ועל נסותם את ה' לאמר היש ה' בקרבנו אםאין.
כלומר שנסתפקו האם גם בקרבנו בבני המעיים המלאים זבל יכול ג"כ להיות
איזו קרושה .וא"כ למה לנו איסורים כאלה .וכיון שנפלו בספק זה מיר ויבא
עמלק וילחם עם ישראל ברפידים .ודרשו חז"ל שרפו ידיהם מן התורה .הלא
מאורע זה הי' קודם מתן תורה .אבל זה מוסב על תורת האזהרה במאכלאיסור
כשיה" המן נותר שהי'ענין זה קל בעיניהם .ועי" 1נתגברהקליפת עמלק ויבא
להלחם עם ישראל.
וזהו שמסיים מלחמה לה' בעמלק מדור ודור .והיינו המלחמה עם קליפת
עמלק ושותפיו הנמצאים בכל דור .הלא הם שהזוה"ק קורא אותם בשםשדין
יהודאין המבקשים לטמא את ישראל במאכלות אטורות .וזהו באמת מלחמה
תמידיות .וכמו שאז אמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק.
אנשים תרתי סשמע .צריקים וגם חכמים אנשי חיל .כן גם בכל דור ודור נצרך
'לבחור אנשים יראים ושלמים וגם חכמים אנשי חיל שיבינו איך לבער קליפת
עמלק מן בתי ישראל :
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י4י4פ,
יינף את אשי עשה אלהים לפשה ולישראל עמו ונו' ,פירש"י
'ו'שמעיתי
מהמדרש מה שמועה שמע ובא קריעת י"ס ומלחמתעמיק,צריךלהבין
זמרוע נתעורר יתרו כל כךכע שתי אלה לבא להתגייר .וכי העשר מכותויציאת
.מצרים הי' קל בעיניו .עוד יש לדקדק בהלשון למשה ולישראל עמו .מה
.הטעם שנשתתפו כאן משה וישראל .ומה הטעם של תיבת עמו כאן .ולקמן
בהפסוק ויחר יתרו נאמר רק אשר עשה ה' לישראל ולא נזכר למשה

כי

ולא נזכר עמו.
וי"ל שיתרו לא נתפעל כל כך מן שאר האותות והמופתים.כיון שחשב
.אשר רק בשביל משה נעשה הכל או בכחו או בזכותו .וכל מעלת וחשובות
'ישראל תלויה במשה מנהיגם .וא"כ אין עודראיה מהם לגדלות ישראל שנבחרו
'מכל העמים להיותם עם סגולתו של הקב"ה לנצח .ויכול להיות שלאחר מיתת
משה ישארו ישראל במדרגת שאר העמים .ולכךאין כדאי עוד בשביל זה לרוץ
'להתנייר ולהתרבק בעם ישראי.
ורק בשתי אלה קריעת י"ס ומלחמת עמלק נתברר לו האמת שהכח של
*שראל הוא העיקר ושבאמת חשוב מאד עם ישרא? בעיני הקב"ה ובחר בהם
סכל העמים לעם מנולתו .כי הלא בהנס של קריעת י"ס אמר הקב"ה למשה
על הים כמו שנאמר
סה תצעקאלי ונו' .ומובא במר"ר לפי שצעקובני
תצעקיאש
איכבר שמעתי צעקתם.
ר.
לי
.ויצעקו ב"י אל ה' .אמר הקב"ה למשה מה
:הרי שהנס של קריעת י"ס נעשה בכח תפלת ישראל בלבד ולא בכח
,תפלת משה.
ונם בהנס של מלחמת עמלק נתברר כך .שנאמר והיה כאשר ירים משה
'ידו וגבר ישראל ונו' .ואיתא במשנה דר"ח וכי ידיו של משה עושות מלחמה
וכו' .אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם
שבשמים היונוצחין .הרי זאת ראי' שניה שכח ישראלנרול מאר בעיני הקב"ה
.נם בלתי משה .וכי כחו של משה תולה בכחם של ישראל ,ולכך נתפעל יתרו
בשביל שתי אלה דוקא קריעת י"ם ומלחמת עמלק להתנייר ולהתדבק
בעם ישראל:
ז את אשר עשה אלהים למשה ולישראל .פירוש ששניהם שקולין;
ו2נם"3זייב
בשביל משה כמו בשביל ישראל ובשביל ישראל כמו בשביל משה.וכן
.גם יובן תיבת עמו כאן ,כיון שע"י קריעת י"ס ומלחמת עמלק נתברר ליתרו
הם עם סגולתו לעולמיעד .וגם משה סיפר ליתרו כזה .שאת כל אשר
עשהרא
שיש
י לפרעה ולמצריםהיה הכל על אודותישראל .ר"ל בשביל חשיבות עם
ה'
'ישראל בעיני הקב"ה נעשה הנס של קריעתי"ס.וכן בשביל חשיבות עם
יש:ראי
הצילם הקב"ה בדרך מכל התלאה אשר מצאתם שהיא מלחמת עמלק
:דארעה תחזה מכן העם אנשי חילונו' .צריךלהבין מה ואת הקדמת פרשתיתרו
לפרשת מתן תורה .ובפרט לדעת האומרים שזה הי' אחר מתן תורה.
וי"ל
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וי"ל שוה באמת הקדמה ועצה טובה לקיום העסק בתורה ובפלפול הלכות..
שיהיו צדיקים בלבד מול האלהים לפעול ישועות עבור ישראל ע"י שיביאו
בגודל צדקתם וקדושתם את הדברים של ישראל.דהיינו הבקשות והתפלות של-
ישראל אל האלהים לעשות בקשתם .ושהם יזהירו ויוכיחו את העם לקיים.
מצות התורה ולעשות מעשים טו~ים .וגם שמוכד צדיקים וקדושיםיהיו גאונימי
ורבנים יושבי על מדין שיעסקו בתורה בעומק ובחריפות להבין ולהורות
להתיר עגונות וכל שאלות קשות כהלכה .כי שניהם כאהד אצל אדם אחד הון
דבר קשה .נמצא שיתרו היה איש פליטוקי מומחה לתת עצה טובה להנהגת

עם ישראל שיהיו אדומורי"ם צדיקים בלבד .וחכמי גאונים ורבנים יושבי
על מדין בלבד .וזהו קיום התורה:
וכרך 4את יום השבת לקדשו וגו' .כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת
וגון

ע"כ ברך ה' את יום השבת ויקדשהו .ובהדברות של משנה
הארץ
תורה נאמר שמור אתיום השבת לקדשו וגו' וזכרתכי עבד היית בארץ מצרים'
וגו; על כן צוך ה"א לעשות את יום השבת .צריך להבין חלוקי הטעמים,,
של שמירת שבת בין דברות הראשונות לדברות השניות.
וי"ל רהנה ידוע ששמירת שבת כולל שתי מצות .עשה ולא תעשה.
מצות העשה היא לענג את השבת .כמו שדרשו חז"ל זכור .זכרהו על הייך
בברכת הקידוש .והמצות לא תעשה היא לא תעשה בו מלאכה .ויש להכין
שהמצות עשה של ענג שבת הוא ענין רוחני של קדושה .ואמרו חז"ל כל-
מצרים .ולא אמרו כל המתענג בשבת_.
המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי
ם לשבת ולהנשמה יתרה שיקבלו תענוג_
כי משמעות מענג הוא שהאדם יגרו
ממנו .ועי"ז שהאדם עוסק בשבת בתורה ותפלה השבת והנשמה יתירה:
מקבלים תענוג ממנו .וכן יש להבין שהמצות ל"ת הוא ביותר ענין
גשמי .שהגוף העוסק במלאכה כל ימות החול ינוח ממלאכה ביום השבת.
גם זה ידוע שיכור הוא כולל מצות העשה ושמור הוא כולל מצות הל"ת..
דקדושה ע"פ;
ולכך בדברות הראשונות של זכור אומר הטעם של ענין רוחני
הנהגת הבורא ית' .וטעם וה נוגע ביותר אל הנשמה.כייען שעם יום השבת
נגמר בריאת שמיםוארץוינחביוםהשביעי וברכו וקדשו .ע"כ נשפע בו לכל אדם'
נשמה יתרה עם תוספות קדושה .ולכך צריך האדם ביום השבת לגרום תענוג.
לחשבת ולהנשמהיתירה בעסק תורה ותפלה מלבד הענג של שלש הסעודות,
אבל בדברות השניות של שמור אומר הטעם שלענין גשמי ששייך ביותר
יאנשים פשוטים שאינםבני תורה .ווהו שאומר וזכרתכי עבדהיית בארז מצרים'
וגו' ע"כ צוך ה"א יעשות אתיום השבת .לקיים עכ"פ מצות ל"ת של שמור שלא
לעשות בו מלאכה .וגם לענג את הגוף הגשמי באכילה ושתיה .כי אצל אנשים'
פשוטיםהענין של נשמהיתירה היא אכילה ושתיה יתירה .כמו שפירש"י במסכת.
)וז"ל נשמה יתירה רוחב לב למנוחה ולשמחה ולהיות פתוח לרוחה.
ביצה(טי.
ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו .עכ"ל :
דעס"3ז ישלהבי 1שבקידוש 5י 5שבת ניכר ב' הטעמים של שני הרברות .זכרון
למעשה בראשית.זה הטעםבענין רוחני דקדושה ע"פ דברות הראשונות.
זכר ליציאת מצר-ים .הטעם בענין גשמי ע"פ דברות השניות .והמבין יבינ
ההילוק
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ההילוקבין זכרון ובין וכר .כי תוספות נו"ן בזכרון רמז על נו"ן שעריבינה.
,

שמהם נשפע תוספות קדושה להארם העוסק בתורה ותפלה ביום השבת .ובררר
כלל נקרא הארת הב"ד וגם עתיקא קדישא .כדאיתא בזוה"ק הה"ד אז תתענג על
ה' .על ה' ודאי דהאי שעתא אתגליא עתיקא קרישא .אבל לאנשים פשוטים נאמר
בעבזרם הטעם זכר ליציאת מצרים בלי נו"ן יתירה:
אתם יאיתם ני מן השמים דברתי עמכם .לא תעשון אתי איהי כסף
ואלהי והב לא תעשו לכם .הדקרוקים רבו שאם נלמר בפשוט שזה
אזהרה על עבודה זרה קשה .א) מה זה התקשרות של נתינת טעם .כי
עמכם ע"כ לא תעשו ע"ז .ב) למה כפל'
יען שראיתם שמן השמים דברתי
אזהרה זו .הלא זאת הזהיר בהתחלת עשרת הרברות ומה חידש כאן.
ג) רכיון שיש הפסק טעם אחר לא תעשון אתי אין מובן על מה מוסב לג
תעשון .ד) שמסיים לא תעשו לכם .תיבת לכם נראה כמיותר.
י"ל שלאחר מתן תורה אמר הקב"ה לישראל דיבור הראשון בתור
הקרמה ואזהרה לענין קיום התורה והמצוה שני כללים גרולים .כלל א) שאל
ידמה הארם שעושה טובה להשי"ת בקיום התורה והמצוה.
"
ם
א
ש
ו
ירשע יגרום ה"ו רעה לו .ח"ו מלחשוב כן .וכן כתוב (איוב ל"ה) הבננ
שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך .אם חטאת מה תפעל לו וגו' .אפ
צדקת מה תתן לו או מה מירך יקח .וזהו מה שנאמר כאן .אתם ראיתם'
כי מן השמים דברתי עמכם .היינו הך מה שנאמר הבט שמים וראה ושור
שחקים גבהו ממך .ולכך לא תעשון אתי .כלומר אל תחשבו שאתם תעשון
אתי איזו טובה בעבודתכם .ובעבין זה שייך הלשון עשיה .עד"ר שאמרר
חז"ל יותר ממה שהבעל בית עושה עם העני .עושה העני עם הבעל בית'
והיינו הך מה שנאמר אם צדקת מה תתן לו .שהרי הוא יושב שמיפ

ורוכב שחקים.
כלל ב) אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם .כלומר אל תשמשר
עם עניני אלוהות דהיינו התורה והמצוה רק בשביל טובתכם והנאתכם
למען הרבות לכם עי" 1כסף וזהב .שבזה מחלל קדושת האלוהית ומוציאה
להולין .וזהו שאמרו חז"ל ולא קרדום לחפור בה .ובזוה"ק איתא כל מה
דעבדין לגרמייהו עברין .ובזה יתכן שפיר "לכם" .ר"ל רק להנאתכם
ולטובתכם בגשמיות .אך שכונת העבודה צריכה להיות בשביל לעשות
ח ניחוח .שאמר
רצונו של נותן התורה שהוא הבורא יתברך שמוירי
ונעשה רצונו:

ז
וישמנ
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תה""חרי רבים
תענה ייבינטית אחיי יביםיהטית*
פירש"ייש במקרא וה מדרשי חכמי ישראל אבל אין לשון המקרא מיושב
בהן עך אופניו וכו' .ולאחר שהביא רש"י מדרשי חז"ל וגם פירוש התרגום
2,לפי כל האופנים נצרך לדמוק ליישב המקרא כתב רש"י וז"ל ואני אומרליישבו
על אופניו כפשוטו .וכך פתרונו .לא תהי ,אחרי דבים לרעות .אם ראית רשעים
מטין משפט לא תאמר הואיל ורבים הם הנני נוטה אחריהם וכו' .אבל גםלפי
תהי' אחרי רבים לרעות .שהיל"ל לא
ה שאומר
פירש"י קשה להבין מהי
תטה או לא תנטה .גם אין מובןלפי פירש"יהישון כפול לנטות להטות שהי'
די או בלנטות או בלהטות .גם צריך להבין מדוע אומר תחיה לנטות שהוא
'לשון קל .ואח"כ אומר להטות בלשון כבר .ואיך שהוא נראה ברור שמקרא זה
אומראין עצה כי אם שתדרשוני מתחלתו *ד סופו:
ו תהי' כונה עמוקה לענין הלכה שלדין מחודש
!לבמכבם יש להעמיסבהיומי
בס"ד .רהנה הרמב"ם ז"ל בהיכות סנהדרין פ"ט כתב כמה אופנים
הילוקי הלכות כשיש חלוקי דעות בסנהדרין של כ"ג יעו"ש היטב הרק .הדק
היטב .אבל עוד יש אופן שלא זכרו הרמב"ם .והוא כשאמרו י"א זכאי וי"א
הייב ואחד אומר אינו יודע והוסיפו שנים .ואחד מן הנוספים אומר חייב.
והשני הנוטף אומר ג"כ אינו יודע .נמצא שיש י"א מזכים וי"ב מחייבים
זשנים אומרים אינו יודע .אופן זה לא נמצא בדברי הרמב"ם .אבל מסתבר
2,צריך להיות חוזר הדין כבתחלה .ושנים האומריםא"י כמאן דליתנייהו דמיא.
כמו שנזכר בסנהררין שלהי פ"ק דא"ר אבהו האי דקאמר א"י כמאן דליתי'
דמי .וא"כ נצרך להוסיף שנים אחרים:
ללמ"4ז נסתפקתי כשהיו י"א מזכים וי"א מחייבים ואחד אומר א"י והוסיפו
שנים .לאחר מן הנוספים מה דעתו ואמר חייב .הרי יש י"א
'מוכים וי"ב מחייבים .ועתה כשיאמר גוסף השני זכאי יהי' י"ב מוכים וי"ב
מחייבים ויצא זכאי .כמו שפסק שם הרמב"ם שלאחר ההוספה נם במחצה על
נוחצה יוצא זכאי .אבל מה יעשה זה הנוסף השני אם לפי דעתו הוא חייב.
וכשיאמר חייב יהי' י"א מזכים וי"ג מחייבים ואו יצא חייב .א"כ צריך
וניון אם מותר לזה הנוסף הב' להסתלק ולומר אינו יודע כדי שיהה י"א
מוכים וי"ב מחייבים ושנים האומרים א"י ואז יצטרכו להוסיף .ויכול להיות
שאם יוסיפו שנים פעם ב /ויהיו ב"ה מלבר השנים האומרים א"י .יאמרו
שנים הנוספים זכאי .הרי יהי' י"ג מזכים וי"ב מחייבים ויצא וכאי .ואף
אם יאמר רק אחד מהם וכאי והשני יאמר חייב .אז יהיו י"ב מזכים
וי"ג מחייבים ושוב יצטרכו להוסיף .הרי יכול להיות שע"י ההוספה יצא
זכאי .ולמה לו זאת שעל פיו יצאחייב .או אפשר שאסור לו להסתלק ולומר
א"י רק שמוכרח לומר כפי דעתו כיון שנברר להיות ריין .וענין זה צריך
עיונא רבה :

עי
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טשפטים
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וניפע"ד מצד הסברא שאינו מחויב לומר דעתו שהוא תייב שעל פיו יצא
חייב .ועוד אפשר לומר יותר שעל פי יושד מלמדים אותו לומר
א"י כדי שיוסיפו שנים אחרים ואולי יצא זכאי .ועלה על דעתי להעמיס ענין

זה בדברי המקרא לא תהי' אחרי רבים לרעות .שכאשר יש רבים לרעות אבל
הרבים הוא דק ע"י אחד מן השנים הנוספים באופן הנוכד .אז מוטל על השני
שלא יה" אהרי רבים לרעות .רק שיאמראיני יודע .כדי שיוסיפו עוד שניפ
אחרים ואולי על פיהם יצא וכאי .ובוה יתורז הלשון ולא תהי' .כלומר שיהי'
במצב של לא כאילו אינו .כי זה האומר א"י אמרינן בגמרא דהאי דקאמר

א"י כמאן דליתיה דמי.
אחר וה אומר הכתוב ולא תענה על רב לנטות .ודדשינן בגמרא סנהדרין
(לו ).לא תענה על רב שלא יהלוק על מופלא שבב"ד ולכךמתהילין מן הקטון.
ובוה נכון הלשון קל לנטות .ר"ל שאף נטיה ק5ה לא ינטה לחלוק על הגדולי
אח"כ אומר אחרי רבים להטות בלשון כבד .כלומד הטיה גמורה שלא יחסר
כלום מן דעת הרבים .ובוה מתורץ הכל בס"ד; ולולי ידעתי שכיונתי בוה
לאמת להדש דין הדש היה נוהה דעתי בשמהת לב :
דעב:ד~ר:ם את ה"א וברך את לחמך וגו ,והסרתי מחלה מקרבך .צריך 5הבין
מדוע אמר וברך בלשון נסתד .ואת"כ אמר והסרתי בלשון נוכת,
שהיל"לויסיר או וברכתי .וי"לכי וברך מוסב על המלאך שנזכד קודם הנה
אנכי שלח מלאך לפניך .יען כי הברכות נשפעות לעולם הוה מן מדרגה
האחרונה לכל אחד ואחד בפרטיות כראוי  .15וענין וה נעשה ע"י המלאך
המלאך תהין
שנקרא מלאך הגואל כידוע .לפיכך נאמר כאן וברך .שע"י אותו
שכבר
נשלחת לכם הברכה .אבל הסרת מחלה לרפאות את החולה
ש
נ
ע
נ
ע"י
מדת הדין של אותה מדרגה האחרונה .ונצרך זה החולה לישועת רפואה הבאה
ממדרגה יותר גבוה שהיא מדת הרחמים שנקראת שמי"ם .כמו שאנו אומרים
דפואה שלימה מן השמי"ם דוקא .אשד שם מאיר עצם שם הוי"ה ב"ה מקור
הרהמים .לפיכך נאמר בזה והסרתי .זה המדבד עצמו שהוא השם הוי"ה ב"ה:
' יהסרותי מחלה מקרבך .יש לדקדק
רגנבנרתם את ה"איביר את יחמריגי
מדוע אומר מקרבך ולא ממך .כמו שנאמר והסיד ה' ממך כל
חולי .י"ל ע"פ הידוע דנפישי מהלות הקרביים מרבוי מאכל ומשקה.
ולפיכך הוהירו חו"ל (גיטין ע) אכול שליש ושתה שייש והנח שליש.
לכשתכעיס תעמיד על מלואך .וכן כתב הדמב"ם ז"ל בהלכות דעות פ"ד.
לא יאכל אדם עד שתתמלא כריסו .אלא יפחות כמו דביע משבעתו .ובזה
יש להבין הכתוב .וברך את להמך ואת מימיך שלא תצטדך לאכול ולשתות
הרבה .רק שתאכל קמעא והוא מתברך במעיך .ועי"ו והסרותי מחלה
מקרבך .ר"ל המחלות הנולדות בהקרביים יסורו ממילא ולא תהי' להן
שליטה בהקרביים שלך:
,טלש פעמים בשנה יראה כל וכורך אלפני האדון ה' .כאן יש פליאה גדולה
מדוע נמסר מסורה להיות פסיק בין האדון ובין ה' .גם מדוע נקרא
כאן הקב"ה בשם האדון .ותיבת האדון היא כמיותרת ויש לתרץ בפליאה
אהרת
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משפפים

יהורה

אתרת ראיתא בווה"ק .וראי בדרא דא מאן פני האדון ה' .רא רבי שמעון בר
זוחאי רעליה אתמר שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון ה'.
'ע"כ .ומבקרי הזוהר מצאו כאן מקום לחרוץ שינימו דהאיך יתכן לומר כך.
אבל האמת יורה ררכו שהכל נכון .כי דרשו כך מפני מסורה וו שנמסרלהיות פסיק בין האדון ובין ה' .מכאן נראה שבא לרמז מה שדרשו חז"ל
יצחייב אדם להקביל פני רבו בשלש הרגלים .כי על פי מסורה זו של
יןפסיק במקרא זה נראה שתיבת האדוןאין מחובר אל תיבתה' .אלא שהרי
!ה כאילו נכתב האדון של ה' .זה צדיק הדור שנקרא אדון של הקב"ה
גמו שאמרו חז"ל הצדיק גוור והקב"ה מקיים .וזהו שאומר בזוה"ק מאן פני
;1אדון ה' רא רשב"י שהוא צדיק הדור הוא האדון של ה' .ובזה מתורץ הכל
בס"ר בדרך אמת .ואפשר שמקום הניחולי:
ו)=).0848א-

תרומה

לבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה ,מאת כל איש אשר ירבנו לבו תקחו
את תרומתי .וזאת התרומה אשר תקחו מאתם .להבין אריכת ה5שון .וגם
להבין מה שבתיבת תרומתי נתוסף אות ף ובתיבת התרומהנתוסף אותדץ יש
לפרש בררך רמז שכתוב כי ביה ה' צור עו5מים .ררשו חז"ל עולם הזה נברא
 .ואיתא בס"ק שפשטיות התורה הוא נגרעניני עוה"ו
בףו ועולם הבא נבראבי
.וסודות התורה נגר עניני עוה"ב .ועפ"ז יש להבין רמז המקרא .תרומת"י זהו
צירוף תרומת יו"ר מרמו ע 5סודות התורה.צריך ליקח 5קח דוקא מאדם גרול
איש צריק שיאות א5יו מה שנאמר אשרידבנו לבו .אבל התרומ"ה צירוף ה'
תרוטה טרמו על פשטיות התורה תקחו 5קת מאתם .ר" 5מאת כל המבין
פשטיות התורה :
זעשך 5י מקרש ושכנתי בתוכם .ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן
ואת תגנית כל כליו וכן תעשו .הדקרוקים ידועים שהיל"ל כן תעשו
מהו וכן .וגם שהיל"ל יעשו מהו תעעע .ובפירש"י מביא דרשת חז"לוכן תעשו
'לדורות .מוסב לדינא בענין תוספות עיר ועזרות או כלים .אמנם יש לפרש
מקרש עם כלים כאלה.
יהי'
בררך רמו שמוסב על זמן הגלות
שןראי
שלאה נאמר5י
תעשו לרורות .ר"ל שאלה
'וע"י מהיתקיים אז ושכנתי בתוכם .על ז
וכ
כלי המשכן הם לימור לכלל ישראל יחר עם משה שבכל רור שכן יעשואותן
הענינים שעליהס מורים כלי המשכן .ועי"ז יתקיים ושכנתי בתוטם גם בזמן
הגלות .כמו שכתוב ויטש משכן שלה אהל שכן בארם .שהאנשים עצמםיהיו
במקום האהל של משכן .והמכיון הוא כי כמו שהי' במשכן ארון מנורה שלחן
ווובח הקטרת ומובח העולה .כן יהיו נמצאים אותן העגיניס בכלל ישראל .כי
הצריקים הקרושים שהם במקום משה הם בבחינת הארון ,הגאונים והרבנים
מם בבחינת מנורה כנתוב תורה אור .העשירים התומכים קתלמידי החכמים הם
בבחי'

תרומה
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יהןרה
2בחה השלחן שבמקדש מפני שמפרנסים ללומדי התורה .מסידים תמימים
יישרים המתפללים בכל יום בכונה הם בבתי' מובח הקטרת ומובח העולה.

פרי

שמצא שהבלל יסראל הם בבחינת מקרש וכליו שהקכ"ה משרה שכינתו
2תוכם .וכמו שדרשו חז"ל ושכנתי בתוכו לא נאמר אלא בתוכם.
ועפ" 1יש להבין דרשת חז"ל וכן תעשו לרורות .כונתם היא שהקכ"ה
"ודיע למשה איך יתקיים ושכנתי בתוכם בומן הגלות .ע"ז אמר וכן תעשו
סי' לדורות .שהדורות ישראל עם המנהיגים שלהם הם בעצמם יעשו כן כמו
4,מורים כלי המשכן .ואל יהיו הדורות עצמם בבחינת המשכן עם כליו .ועי"1
יתקיים בהם תמיד מה שנאמר ושכנתי בתוכם :
%נכןבנעדרז הארוז יהיו הבדים לא יסורו ממנו .צדיך להבין מרוע הקפידה
התורה על בדי הארון שלא יסורו ממנו יותר מן בדי השלחן
יהמזבח .ועור שהפעל סור יתכן יותר בבעלי חיים בעלי רצון .ובכליםיתכן
'ותר הלשון אל יוקחו ממנו .וי"ל בדרך רמז שהארון עם היוחות ירמן על
"צדיקיםותלמידי החכמים שהם בבחינת שבת ונצרכים לפרנס אותםע"י אנשים
ישרים נדיבי לב שהתורה יקרה בעיניהם .כמו שזבולן הי' ספרנס ליששכר.
יאלה האנשים נקרא'םתמכין דאורייתא שעליהם נאמר עץ היים היא למחזיקים
2ה ותומכי' מאושר .והי' מקום לחשוב שרק בעוה"ו יהיו מאושרים .לפיכך
נאמר בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו.כי הבדים הם בשביל שיהה
'נישא בהם הארון כמו שהגוף נישא ע"י הרגלים תומכי הגוף .ווה רמו על
האנשים ישריםתמכין דאורייתא המפרנסים לתלמידי חכמים בעוה"ו .לאיסורו
סמנו גם בעוה"ב .שינתן להם מקום בגן עדן בשכונת התלמידי חכמים שהיו
מפרנסיםלהם .כיון שיש להם חלק בהתורה שלמרו אותם תלמירי חכמים והם
כמו שותפין לתודתו .כדאיתא בגמרא סוטה (כ"א ).כשמעון אחי עזדיה וכר'
יוחנן דבי נשיאה .אבל אמ רק כהלל ושבנא עליהם נאמר ע"פ ב"ק אםיתן
איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבווו לו :
ושמר 2את השלתן מתוץ לפרכת ואת המנודה נוכת השלתן על צלע המשכן תימנה
והשלחן תתן על צלע צפון .יש לדקדק שהתיבה "תתן" גראהכמיותר.
שהי' די בתיבת "ושמת" שתוסב על השלחן כמו על המנורה .או שהה לו
לומר ושמת את השלחן מחוז לפרבת על צלע צפון ואת המנורה וגו' .עור
יש לדקדק שהיצ"ל ואת השלתן תתן .וי"ל שנרמל כאן הענין שאמרו חז"ל
הרוצה להחכים ידרים והרוצה להעשיר יצפין .א"כ יכול אדם לחשוב שע"י
תפלה בלבד על צלע צפון יה" נשפע לו עושר .ולכך ירמו הכתוב כאן שלא
די בזה טבד .רק ידע האדם שנצרך לזה עוד דבר אחד .שהוא נתינת צוקה.
זזהו שאומר "והשלחן" כלומר אם תבקש שיומשך לך שפע עושר מן השלחן.
כדאיתא בווה"ק .ת"ח משלחן דלחם הפנים ברכאן נפקין מתמן ומוונא
יעלמא .הנה נצרך לזה "תחן" על צלע צפון .היינו נתינת צדקה עם תפלה
על צלע צפון .שניהם יחדו טובים:
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תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית ימאור להעלותן
רמז ע"פ המד"ר.
נר תמיך .יש לרקרק למה נכתבאליך .ויש לפרש בדרך

שמכיא כאן הפסוק כי נר מצוה ותורה אור .וכן מובא בכמה מקומות שהתורה'
נמשלה לשמן זית מכמה טעמים .וזה ידוע שבלימור התורהיש ד' עקרים.
א) שאין לתדש דבר הלכהשאין לו הוכחה או עכ"פ אסמכתא בתורה שבכתב.
כי גם מה שהוא הלכה למשה מסיני אסמכוהואקרא .ב) מה שנתחדש לא תהי'
לו סתירה וקושיא ממקום אחר שבתורה .ג) שלא להתענג בתענוגי עוה"ז.
כאמרם ז"ל כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל וכו' .ועוד אמרו הזהרו
בבני עניים שמהם תצא תורה לישראל .ד) ללמוד תורה לשמה בכונה
להעלות השכינה הקדושה לקבל שפע קדושה מעולמות העליונים להשפיע
רב טוב.
לישראי
כל זה נרמז בהפסוק ואתה תצוה את ב"י ויקחו אליך שמןזית .ויקחו
הוא לשון לקח ולימוד עדרה"כ כי לקח טוב נתתי לכם וגו' .זה עיקר הראשון
שכל השמן זית היינו כל מה שיחדשו לומדי התורה יהי' אליך דוקא .ר"ל
שיהי' לזה התקשרות בתורת משה תורה שבכתב .זך .ירמז על עיקר הב'
שהלקת יהי' זך בסברות ברורות בלי עכירות של סתירה וקושיא ממקום אחר
שבתורה .כתית למאור .ירמו על עיקר הג /שהכתית והדחק שהוא היפוך
תענוגי עוה"ו יועיל להאיר באור התורה .כי תענוגי עוה"ו יחשכו מאור
התורה .להעלות נר תמיד .ירמו על עיקר הד /ללמוד תורה לשמה .לשם'
השכינה הקדושה שהיא נר תמיד .בכונה להעיותהיעולמות העליונים לקבל
משם שפע קדושה יהשפיע לישראל כל טוב סלה:
קטרת וגו' .מפרשי התורה מקשים מפני מה נתאחר
ר2נשית מזבח מקטי
מעשה מזבח הקטרת אחר כל כלי המשכן ואחר עבודת הקרבנות,וי"ל
דהנה בזוה"ק ויקהל רי"ט ע"א וע"ב מביא דבעי לאקדמא עובדא דקטרת_
קודם התפלה .ובזוהר פינחם (רכד ).ברעיא מהימנא מובא .אמר בוצינא
קדישא דבתר דצלותא איהי כקרבנא מאן דיימא פטום הקטרת בתר תהלה
לדור בטיל מותנא מביתא .ויש להבין דבוצינא קדישא הוכיח ואת מפרשה
זו .שלאחר עבודת הקרכנות של תמידין נכתב מעשה מזבח הקטרת ועבורתו.
וה בא לרמו שאחר התפלה צריך לומר פטום הקטרת .ווהו שמדייק ואומר
דלבתר דצלותא איהי כקרבנא וכף .שזהו טעמו דכיון שהתפלות נתקנו כנגד
הקרבנות .ונמצא בתורה שלאחר עבודת.הקרבנות של תמידין נכתבה הפרשה של
מןבח הקטרתועבודתו .מוה יש להוכיח שייכות פטום הקטרת אחר התפלה.
מכאןיש להבין שצדקו דברי הגאון יעב"ץ ז"ל בהסדור שלו שכתב שם
אצל פרשת הקטרת בתפלת שחרית שסדר הקטרת אין זה מקומו .כי תפלה
מפטקת בין עבודת הדם ונרות .ועוד שתפלת י"ח נתקנה כנגד שחיטת התמיד
~במקום זריקת הדם עומדת .ורק ע"פ.הזוהה ויקהל שנוכר לעיל נתפשט המנהנ_
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הקטרת שגתורה_.
לאמרו קודם התפלה .ולכך עשה כעין פשרה לומר פרשת
אחר התפלה יעו"ש .וגסדור הגאון,
קודם התפלה .והגרייתא דפטום הקטרת
הרג הרז"ש ז"ל גשער הכולל גענין פרשת הקטרת טרח ליישג דגרי הזוהר
שלא תהי' סתירה ממאמר למאמר וגם מדגרי הגמרא יעו"ש .אגל לפע"ר נראה
הישרה של הגאון יעג"ץ .כיון דגפרשת פנחס גהזוהר מוגא דאמר גוצינא
קדישא לומר פטום הקטרת בתר התפלה .הרי שדייק ואמר פטום הקטרת ולא
הגאון יעג"ץ דלאחר פרשת התמיד לומרי
פרשתא דקטרת .לכן מוכח כדגרי
פרשת הל,טרת שגתורה.וכיון שתקנו חז"ל התפלות גמקום הקרגנות שלתמידין
לכן נכון לומר אחר התפלה עכ"פ הגרייתא דפטום הקטרת .כמו שנזכר גתורה.
מעשה המובת מקטר שטרת לאחר עבודת הקרבנות של תמירין .ובוה יוצאין.
חובת כל הרעות :
'

תשא
הפקדים מחצית השקל גשקל הקדש עשרים גרה.
העגר
זה יתני
השקל וגו' .יש לדקדק לאיזה ענין מזכיר כאן עשרים גרה השקל
שהלא מםבע עשוי' להשתנות .וי"ל.
מסתמא הי' זה דבר ידוע .ועוד
שמרמז גזה טעם למחצית השקל שוה לעשיר ורל .כי סתם דל היינו תלמיד
נתינת מחצית השקל יגין העשיר וכן הת"ח שהם כ"א בפ"ע_
חכם .וע"י
רק כמו חצי דגר .על העשיר לדעת שהוא מחויג לתמך בעשרו להת"ח
גפרנסה .ועי"ז יהי' להעשיר חלק גהתורה של הת"ח .כמו זגולן שתמך
ליששכר .ועל הת"ח לרעת שהוא מחויכ להשפיע על העשיר מתורתו
וקרושתו ולתקן מצשיו .וע"ו גא הרמז של מחצית השקל לעשיר ולדל
שניהם שוים .כי כל אחד מהם רק כמו תצי דגר .והשלימות יכול להיות

היא

כי

עי

ע"י שניהם יחדו.

וכדי להגין הרמו של עשרים גרה השקל .נצרך להקדים מאמר חז"ל
צדיק וצדיק ש"י עולמות .שנאמר
שאמד ריג"ל עתיד הקב"ה יהנחי
לא.לכי
להנהיל אוהגי יש ואוצרותיהם אמל
וכבר דקדקו רגים גענין אמרו צדיק.
וצדיק .וגם גענין המספר ש"י עולמות .וי"ל כי מספר המצות הן תרי"ג
דאורייתא וז' דרגנן .גיחד הן במספר תר"כ .שני פעמים ש"י .וכנגדן יש
תר"כ עולמות שנגראים תמיר מן קיום המצות .והן הם שכרם של מקיימי
המצות .ומה שאומר צדיק וצדיק .ירמז על ב' מיני צדיקים .שהם הצדיק,
ת"ת שלומד תורה גדלות .וצדיק העשיר שתומך להצדיק ת"ח גפרנסה.
והמכיון הוא שאותן תר"כ עולמות שהם שכר כל התורה והמצוה יתחלק
לאותן ב' מיני צדיקים .לזה ש"י עולמות ולזה ש"י עולמות ,ועל זה ירמד
הכתוב שנאמר להנחיל אוהגי י"ש .י"ש גגימטריא הכי הוה .ואעפ"כ.
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כ"ומר שימיא חקב"ה אוצרותיהם של
מצדיקים ת"ח מן האוצר של מתנת חנם שלא יג-ע להם מן המספר תר"כ.
יש להבין מה שנאמר כאן עשרים גרה השקל.
על
ועם"י
י
מ
ר
ל
הנ"ל .כי *עשרים" בגי' תר"כ .ופחצית מן עשרים הוא ש"י .וע"י נתינת

מחצית השקליזכרו ויבינו ב' מיני הצדיקים שבישראל שהמתצית מן עשרים
הוא במספר ש"י .שהצריק הת"ת ע"יקיום התורה והמצוה .והצריק העשיר ע"י
ללומדי התורה ייכה כל אחד להשכר של ש"י עולמות' וצדקת
;תמיכתי
שניהם
הוא שקל הקרש בשלימות:

.לקעטיר

יחדי

לא ירבה וגו' לתת את תרומת ה'

לכפר על נפשותיכם .צריך להבין

הלא בפסוק שאחר זה אומר והיה לבנ"י לזכרון לפני ה' לכפר על
נפשותיכם .ולאיזהענין אומר כאן לכפר על נפשותיכם .וי"ל שכאן מרברבענין
הנותנים .שהנתינה צריכה להיות בכונה וו לבקש מאת השי"ת שתועיל נרבה
זו לכפר על הנפש.כי המגשה בצירוף המתשבה והבקשה תפעל הכפרה להיות
כופר נפש ,ולא שיתן בשביל יוהרא וכבוד .ומה שנאמר בפסוק האחר לכפר
על נפשותיכם מדבר בענין השי"ת .הבטחתו שכן יהי' שעי" 1יפעלו ישראל
מאת הקב"ה בקשתם לכפר על נפשותיכם:

~ ה' אל משה ראיתי את העם הוה וגו' .איתא במד"ר ירע הקב"ה
1י~לכמר
מה בלבו של משה שחשב שאין סליחה .לכן קרא אותו לפייסו
'ואמר לו הלא אמרתי לך עד שאתה בסנת מה שעתידין לעשות .שנאמר
'ויאמר ה' ראה ראיתי את עני עמי וגו' .משמעותו שעתידין לעשות העגל
וכו' .וזהו ראה ראיתי.היא הראיה שלהין היא הראיה שכאן .ע"כ.אין מובן מה
1ה עניןפיום למשה .וגם מה וה שמסיים היא הראיה שלהלןהיא הראיהשכאן.
ויש ליישב הדבר ע"פ הקושיא של ידיעה ובחירה שזה תרתי רסתרי.
ותירוצו של
ידוע שע"ז נאמר כי לא מחשבותי מתשבותיכם וגו/
הרמב"ם ז
סררא
"יבראשית מבאר הענין שהקב"ה יכול לשלול ידיעתו
ובאור החייס סוף
כאילו לא
אין הבחירה נחלשת .זהענין עמוק .ואיך שהוא צ"ל
היתהועי"י
הטעם בקיצור שידיעת הקב"ה אינה מקלקלת בחירת האדם .והנה כל זה רק
ביריעה בלבר רהיינו רק במחשבה .אבל אם הי' גם רבור של הקב"ה ברמיוה
שיהי' כך .הלא עי" 1הקושיא של ידיעה ובחירה נתחזקה:
רבנ1ה יובז ענין הפיוס .שהקב"ה הי' מפייס למשה במה שהודיעו שבשביל זה
י ראה ראיתי כדי שלא תהי' מחשכה בלבד כי אם גם דיבור
אמרא
ברמייה .ועי"ו יהי' אח"כ למשה פתחון פה להמליץ על ישראל ולבקש סליחהעל הטא העגל .כיון שכמעט היו מוכרחים לזה .וזה היה חסד גדול ממנו
יתברך מה שאמר בסנה ראהראיתי .האמנם שצריך לומר בודאי כי כמו שכתב
האוה"ח שהקב"ה יכול לשלול ידיעתו כאילו לא היתה .כך הוא יכול לשלול
גם דבורו שברמייה שיא תקלקל הבחירה כיון שלא הי' דבור בפירוש.שאל"כ הדי בודאי לא הי' מגיע לישראל עונש על חטא העגל .אבל איך
שהוא עכ"פ הועילה ואת פיוס למשה לפתוח  17פתח להמליץ על ישראל
ילבקש סליהתעין .והו טעם הפיוס.
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וענין זה נרמז ברברי המר"ר במה שמסיים -ראה ראיתי היא הראיה
י~להלן היא הראיה שכאן שאמר הקב"ה ראיתי את העם הזה וגו' .כונתו
שע"י אמירת הקב"ה בסנה ראה ראיתי .זאת הביא לאמירה דכאן ראיתי את
העם הזה וגו' בחטא העגל .כי הא בהא תליא .שאם לא הי' אז כסנה הדבור
ראה ראיתי לא הי' כאן הדבור ראיתי את העם הזה וגף:

דשמרתם את השבת כי קדש היא לכם וגו' .ששת ימים יעשה מלאכה
וביום השביעי שבת שבתון קדש לה' .יש לדקדק מפני מה
נאמר לפעמים קדש היא לכם .ולפעמים נאמר קרש לה' .וי"ל עפ"מ שאמרו
חז"ל שהשבת באה בטענה לפני הקב"ה .לכלם נתת בן זוג ולי לא נתת
בן זוג .אמר לה הקב"ה כנסת ישראל יהי' בן זוגך .וידוע שענין הזוג
היינו בחינת זכר משפיע ובחי' נקכה מקבל .וצריך להבין מי משניהם
החתן ומי היא הכלה .ואם נחשוב כפשוטו שכנסת ישראל היינו עם ישראל.
י"ל שיש בענין זה ב' אופנים .אופן אחד .שביום השבת עם ישראל הם
בבחינת חתן משפיע .והשבת היא גבחי' כלה מקבלת .והיינו שביום השבת
עם ישראל משפיע לשבת שפע קדוש בזה שמענגים את השבת בתורה
ותפלה בשירה וזמרה .והשבת מלכתא מקבלת שפע הקדוש מן עם ישראל
המשפיע .אופן ב' שבימי החול הוא להיפוך .שהשבת העבר הוא בבחי'
חתן משפיע .ועם ישראל הם בבחי' כלה מקבל .בי בכל יום ויום מימי החול
משפיע השבת שעבר שפע קדש עם ברכת פרנסה לעם ישראל שהם
מקבלים אותה שפע הקדש .כדאיתא בזוה"ק .דהאי יומא מתברכאן מני' כל
שיתא יוסין עלאין .ובל חד וחד יהיב מזוני' לתתא כל חד ביומיה מההיא
ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה.
ו ששני אלה האופנים נרמזים בפסוקים האלה בזה שלפעמים
עתה ישיהבי
נאמר שהשבת היא קדש לכם .ולפעמים נאמר שהשבת היא קדש
7ה'.כי תיגת "לכם" יובן עפ"מ שאמרו חז"ל הבל מודים בעצרת דבעינן
נמי לכם .שהמכיון הוא על הנאת הגוף .והמכיון הוא שביום השבת יוכן
בשמים שפע קדש עם ברכת פרנסה על כל ימי השבוע הבא עבור עם
ישראל .ומה שנאמר קדש לה' ירמז על האופן שביום השבת נשפע שפע
קדש מן עם ישראל לה' היינו השבת .כדאיתא בזוה"ק מאי שבת שמא
דקודשא ב"ה .והשפע קדש של עם ישראל היינו תורה ותפלה כשירה וזמרה.
והשבת מלכתא היא המקבלת מעם ישראל אותה שפע קרש .לפעול בשמים
לעומת זה שפע ברבה לעם ישראל על שבוע הבא:

לנהדץ יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אותם בהריםוגו' .תרגומוביני
טוריא .זה פלא כי לאיזה עניל אומר בהרים .שהיל"ל להרג אותם
במדבר .ויש לפרש ע"ם משל .אצל מלך גרול חטא שר אחד מן השרים
הקטנים שמרד כנגד המלך .וע"פ המשפט הגיע לו עונש להעבירו מן כלמין
התמנות ולאסרו במאסר .התיישב המלך שזה העונש מצער הוא לפי ערך החטא
שחטא ,וע"כ נשתקע כל המשפט כאילו הוא בטל .והמלך ציוה להרים אותו
השר בהתמנות של מדרגה יותר גדולח .וכן בכל שנה סרימו אותו בכל פעם
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י:תר .ונאשר הורם לשר של מדרגה הראשונה אז ציוה המלך לקיים בו .אותר
העונש שע"פ המשפט .ובזההי' ניכר זעם וקצף המלך עליו .והנה כך התנצל
דוד המלך ואמר .מפני זעמך וקפצך כי נשאתני ותשליכני.
ועפ"ז י"ל שהרים דכאן משמעותו התרוממות .כמו כי לא ממוצא
וממערב ולא ממדבר הרים(תהיים ע"ה) כהרים מטה לא עץ (ישעי'י') וכהרים
קול בחצצרות (דה"ב ה') עתה יש להבין טענת משה שאמר למה יאמרו
מצרים לאמר ברעה הוציאם .כלומר שבעת הוציאם לא הי' בשביל להטינו
ם רק כרי להרע להם .להרג אותם בהרים .כלומר בעת הרים אותם למעלה
יה
היותר גבוה .שזה מורה זעמך וקצפך על עם ישראל למפרע .וזהו כמר
שטען רוד המלך .כי נשאתני ותשליכני :

א תוכל לראות את פני וגו' .צריך להבין הלא נאמר קורם לזה ורבר
וי~יכמרשי
ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ירבר איש על רעהו .וי"ל שעניך
הרבור פנים אל פנים אין המכיון ראיית הפנים כביכול .רק ענינו שהדבור
אל משה הי' ישר מן הקכ"ה אל משה בלי אמצעית איזו מדרגה מן מדרגות
קרושות הגבוהות .ובלי אמצעית מלאך .ולא שייך לתרגם על רבור זה ואתא
מימר מן קרם ה' לות משה .וגם לא הי' הרבור במררגה קטנה שנקראת

מחוה .וזהו כעין מה שנאמר פה אל פה אדבר בו וגו' .ולכך אין בזה סתירה
למה שנאמר לא תוכל לראות את פני .כי ראיית הפנים כביכול הוא עניד

אחר לגמרי :
וראית את אהורי וגו' .דרשו חז"ל מלמד שהראה הקב"ה,
את כפי
למשה קשר של תפילין שהוא מאחורי הראש .וזה פלא .וי"ל
ראיתא במסכת שבת (פח ).דרש ר' סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשו4
לנשמע באו ס' רבוא של מלאכי השרת וקשרו יכך אחר מישראל שני
כתרים .וכיון שחטאו ירדו ק"כ רבוא של מלאכי הבלה ופרקום .שנאמר
ויתנצלו בנ"י את ערים מהר חורב .צ"כ .ובמכילתא דר' שמעון בר יוהאי
מובא עה"פויתנצלובנ"י את עריםוגו' .ההוא עדי עלאהתפילין דרישין ורררועא:
דשויין ביד כהה אעדיעו מנהון .ומאן אתר אתיהיב לון .מהר חורב .עכ"ל.
וי"ל שדברי רשב"י ודברי ר' סימאי ענין אחד הם .כי מצות תפילין
של יד ושל ראש יסודתם הוא נעשה ונשמע .תפילין של יד כנגד נעשה
ראש כנגד
,עהוא קיום המצות .כי היד היא אבר העשיה .ותפייין
נשמע .שמיעה היינו הבנה בתורה שהוא בראש מקום המחשבה .ובשביל
שאמרו ישראל נעשה ונשמע זכו לשני כתרים שהם עריים רוחניים קדושה
כפולה של התורה והמצוה .וזהו ג"כ דברי רשב"י שאמר דהיינו עדי
עלאה תפילין דרישא ודדרועא .כי השם תפילין משמעותו ערי ותכשיט
ככתוב פארך חבוש עליך .ודרשו חז"ל אלו התפילין .וכן במסכת מגייה (טל ):
דרשו חז"ל ויקר אלו התפילין .וכאשר חטאו בעגל פסלו התפילין שלהם
שנזכר בהם שמע ישראל ה"א ה' אחר .והם עשו מן אחד אחר .ולכך
פרקו מהם אותן כתרים העריים עדי עלאה תפילין ררישא ודררועא .כי
חטא העגל ומצות תפילין הם תרתי דסתרי:
ובמסכת
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) איתא מניין שמקב"ה מניח הפילין .שנאמר נשבע ה'
וב:מסכתביכיתגי.
בימינו ובזרוע עוזו .בימינו זו תורה שנאמר מימינו אש דת למו.
ובזרוע עוזו איו תפילין שנאמר ה' עוז לעמו יתן וכו' .ואיתא שם בגמרא
"טעם שהקב"ה מניח תפילין שאמר הקב"ה לישראל אתם עשיתני חטיבה אחת
בעולם .שנאמר שמע ישראל ה"א ה' אחד .ואני אעשה אתכם חטיבה אחת
בעוים .שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ .וכמו שבתפילין
י
שלריהשפהסא
וק
גזכר הפרשה שמע ישראל ה"א ה' אחד .כן בתפילין של הקב"ה נזכ
ומי כעמך ישראל גוי אחר בארץ .ועוד פסוקים כאלה כנזכר שם בגמרא.
וע"פ טעם זה מובן שכאשר קלקלו ישראל ע"י חטא הענל את החטיבה אחת
שעשו להקב"ה .ופסלו התפילין שלהם כיון שמן ה' אחד עשו אל אחר .ממילא
עי"ז נתקלקל גם החטיבה אחת שעשה הקב"ה לישראל ונפסלו התפיליןשל הקב"ה .ומן גוי אחד הי' יכול ח"ו להעשות גוי אחר:
דעפז יש להבין הענין שהראה הקב"ה למשה קשר של תפילין .דהנה אחר
חטא העגל התפיל משה על ישראל ב' פעמים ולא נענה לפעול
'סליחת עון ושיתרצה הקב"ה עם ישראל .ורק בפעם הג' שהתפלל פעל משה
שהתרצה הקב"ה עם ישראל ואמר לו פני ילכו והנחותי לך .אבל לא ידע עור
משה אם יש בדברים האלה משמעות שהקב"ה מחל ,להם על עון העגל
ושנתעלו ישראל לאותה המדרגה שהיו קודם חטא העגל ע"י שעשו תשובה
אמיתית .או אולי לא עשו ישראל תשובה אמיתית כראוי ואין כאן מחילת
עון .רק שהקב"ה התרצה לומר פני ילכו וגו' לפי שהעביר על מדותיו שלא
יענישם כל כך .וע"כ עשה משה לעצמו זה הסימן .שאם יראה פני הקב"ה
'מלובש בתפילין אז ידע שיש כאן מחילת עון ע"י שעשו ישראל תשובה
אמיתית כראוי ותקנו הקלקול וחזרו ועשו להקב"ה חטיבה אחת בעולם ,ועי"ז
.חזרו תפילין של ישראל להכשירן .ובשביל זה חזרו ממילא גם התפילין
של הקב"ה להכשירן .ולכך הלביש הקב"ה את התפילין שלו וחזר ועשה
לישראל חטיבה אחח בעולם .אבל אם יראה פני הקב"ה בלי תפילין אזיבין
שעוד אין כאן מחילת עון .לפי ש?א עשו ישראל תשובה אמיתית כראוי
ולכך לא חזרו התפילין יהכשירן.
וזהו שביקש משה ואמר הראני נא את כבודך .ותרגומו אחזיני כעןית
יקרך .זהו התפילין ,כמו שררשו חז"ל ויקר אלו התפילין .וא"ל הקב"ה .משה
משה ידעתי כוונתך .אבל לא תוכל לראות את פני וגו' .רק זאת אעשה לך.
וראית את אחורי .שאראך הקשר של תפילין מאחורי לרעת שאני מלובש
בתפילין ותבין שנתתקן חטא העגל ע"י שעשו תשובה כראוי וסלחתי להם :
האמנם שזה פירוש יפה ורעיון צח בס"ר אבל צריך לרעת ולהבין שכל
,ננין זה שהקב"ה מניח תפילין אינו כפשוטו .ורק כדי לשבר את האוזן נכתב
כך .ועיקר הדבר מובן רק על פי סוד הידוע לי"ח :
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משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדביים אשר צוה
ה ,לעשות אותם .יש לדקדק איך שייך לשון עשיה על רברים .נם
צריך להבין מה שפירש"י על ויקהל משה שהוא לשון הפעיל שאינו אוסף
אנשים בירים אלא הן נאספים על פי דיבורו .עכ"ל .מה רוצה רש"י לתקן
בזה .וי"ל כונתו שהפסוק משמיענו גודל התקשרות עדת בני ישראל במשה
רבם .שלא היה נצרך לחצוצרות ולא לשלוחים ושוטרים להקהיל את ישראל.
כי כאשר אך נפוצה השמיעה בין ישראל שמשה רבם רוצה לדבר אליהם
דברי הקב"ה .מיר נקהלו אליו מעצמם כל עדת ישראל.
וכעין זה נמצא בפרשת צו .שהקב"ה צווה למשה ואמר .ואת כל הערה
הקהל אל פתח אהל מוער .ואח"כ נאמר ויעש משה כאשר צוה ה' אתו.
ותקהל הערה אל פתח אהל מוער .פ" מעצמם בלי סייעתא של פעולות
אנשים אחרים .וזהו שפירש"י כאן שלא אסף משה האנשים בירים אלא שהן
נאספים על פי דיבורו .ר"ל כי כאשר אך שמעו ישראל שמשה רוצה לדבר
עמהם .אז מיר נקהלו אליו מעצמם.
ולפ"ז כך יפורש מקרא וה .ויקהל משה את כל עדת ב"י .ע"י מה
הקהילם.ע"י ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם .והמשמעות
של לעשות אותם יש לפרש ער"ר הכתוב את בן הבקר אשר עשה .שענינר
אשר תיקן .וכן כאן ענינו שהוריע משה לישראל שמבקש לרבר אתם בשביל
לתקן אותם .ר"ל בשביל שיהי' להם תיקון אחר חטא העגל .ותיבת אותפ
מוסב על ישראל .וראשית התיקון שאמר להם היא שמירת שבת .וכמו שררשר
חו"ל עה"פ אשרי אנוש יעשה זאת שומר שבת מחללו .פ" מחול לו .שאפילר
עבר ע"ז כדור אנוש מחול לו בזכות שמירת שבת:

פקודי

ביסששפ")'%4

י המשכז משכזיגו' .חן"ל דרשו שנתמשכן בשביל חטאי ישראל.
אלהפקיי
ועפ"ז י"ל בדרך רמז שהר"ת של ג' תיבות הראשונות בגי' השםאלהים.
וס"ת בגי' השם אדני .וידוע שאותן שני שמות מורים על דין .ויש להביך
הענין ע"פ מה שמובא בזוה"ק בשלח .א"ר שמעון ת"ח בקרמיתא כד אתבני
בי מקדשא לתתא לא אתבני אלא בדינא ורוגזא .כמ"ר כי על אפי ועל חמתי
ולאתקנא
וגו' .בגין רבאתר רדינא שריא .ולזמנא ראתי זמין קב"ה למבני
בדרנא אחרא עלאה ראקרי צדקה .רכתיב בצרקה תכונני .בג"כ תתקיים וכו,י
וזה פלא רלמה נתיסר ברין ולא ברחמים שלא יחרב ,וי"ל טעם הרבר רכיון
שראה שעתידין ישראו לחטוא לכך נבנה ברין כרי שישלט מרתהרין בהמקרש
ולא כל כך בישראל .כמו שאמרו חו"ל שהי'נס על שכלה חמתו בעציוואבניו.
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לפ"1י"לענין זה ג"כ במשכן.כייען שצפה משה שעתידין ישראל לחטוא.
 .היינו של מרת המלכות זה השם,
לפיכר עשה המשכן ביסור השמות של דין
ארני .ושל השכינה הקדושה זה השם אלהים .כרי שיכלה חמתו על עציו ואבניו
ולא על ישראל .וע"ז ירמזו בר"ת וס"ת של אלה פקורי המשכן ב' שמות.
של רין .כעין שהי' במקדש :

ייריא

משה את כל המלאכה והנה עשו אותה וגו' .צריר להבין שזה הפסוק,
נראה כמיותר .שהרי נאמר זאת בפסוק הקורם .ככל אשר צוה ה' את.
משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה .גם צריך להבין מרוע נאמר בפסוק
הקודם כל העבודה ואח"כ את כל המלאכה .וי"ל רהנה מובא בזוה"ק שבשעת
מלאכת המשכן וכליו הי' נצרך להיות גם עבורה רוחניות .דהיינו לכוון כונות
ידיעות בשעת המלאכה כפי ענין כל כלי וכלי .ובצלאל נבחר לעשות הארון
כי הוא הי' יודע לכוון הכונות במררגה היותר נדולה ער שאמרו עליו חז"ל
שהי' יודע לצרף האותיות שנבראו בהן שמים וארץ .וואת הי' נצרך לכוון
בעשיית הארון כיון שבכח התורה נבראו שמים וארץ .כררשת חז"ל עה"פ
בראשית ברא היינו בכה התורה שנקראת ראשית .והנה כענין עבורת המהשבה
אין שייך ראיה בעינ
י' בשר ואךהיורע מחשבות יכול להעיר עלוה .ככתובכי
ד
ו
הארם יראה לעינים
יראה ללבב .וזהו שבא כתוב א' להוריע .ככל אשר צוו4
עשו
ב"י את כל העבורה .זו עבודה הרוחניות בכוונת חמחשבווב
ה' את משהכן
והשמות שהי' נצרך לכוון בשעת עשיית כלי המשכן .ואח"כ אומר וירא משה
את כל המלאכה .וו מלאכת הגשמיות שנראית בעיני בשר ראה שעשו הכל

כראוי ולכך ויברך אותם ברותניות ובגשמיות:
דיהבין מדוע לא נאמרגם בחצר
אתהחצי סביבימשכזיימיבחוגי'.ציי
וה ה' את משה כמו שנאמר במשכן וכל כליו ,וישליישב בהקדם:
י כאשר צ
א הי'די לומר-
עור קושיא דלמה צריך לומר בכל כלי וכלי כאשר צוה ה'הי
לבסוף שנעשה הכל כאשר צוהה' .אבל טעם הדבר הוא שהשי"ת הראה למשה
בהר סיני המשכן שלמעלה עם כל הכלים .ומסר למשה הסורות והכונות השייך
לכלכי
י וכלי.וכיון שהי' לכל כלי כונה מיוחדת לכן נאמר בכל כלי וכלי
כל.

ייקכו

בלבד כאשר צוה 1ג .'1ר"ל כמו שנמסר למשה בעל פה הסודות והכונות של
כלי וכלי בלברו .ואלמלי הי' כונה אחת לכל הכלים בשוה הי' די לומר
פעם אחת לבטוף כאשר צוה וגו'.
ובוה יתורץ גם קושיא א' .רהנה החצר הי' נעשה לבעבור שלא יוכלו-
טמאים וזרים ליכנט קרוב למשכן .ולכן מובן שעל ההר שהראה השי"ת למשה
המשכן שלמעלה לא הי' שם חצר .שם לא נצרך חצר להמניע זרים וטמאיפ
מלהתקרב למשכן .ולכך לא נמסרכי למשה שום כונה וסור במלאכת ההצר_.
וממילא לא ה" נצרך לכתוב כאשר צוה:
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בכמה מקימות יבספר אליהו זוטא פרק יו"ד
ריקרא משה' איתא
הקכ"ה לאובממ
יעולם את בלעם שהי' מעולה בחכמתו כמו משה.
ר"ה
ות
שנתן
אבל משה יתר דבר אחר מבלעם .ובלעם יתר דבר אחד ממשה .במשה כתוב
ליקרא אל משה ,ובבלעם כתוב ויקר .בנלעם כתוב ויודע רעת עליון .ובמשה
',כתוב הודיעני נא את דרכיך ,ע"כ.
ורבים מקשים בזה .היתכן לומר:שזה הטמא'יתר לו דבר אחד ממשה
יבמעלה גדולה לומר עליו שיורע דעת עליון .ומשה יתר לו דבר אחר מבלעם
.רק בענין קטון כזה שכתוב בו ויקרא עם האות אל"ףיתר מכבלעם .ועוד שגם
להתוספות הזאת מצומצמת שהאל"ף שנתוסף לו היא אות זעירא .ונראה לכאורה
שגם ליתרון הזה לא זכה בשיימות :
:ךיש יפרש שנרמז בזה החילוק הגדול שהיה ביניהם .וזהו כירוע שעל משה
נאמר והאיש משה ענו מאד .ובלעם הי' להיפוך .רוח גבוה ונפש רחבה.
.ויפיכך מובן שהמשמעות ויודע דעת עליון היינו שבדרגין דמסאבותא השינ
.מדרגה היותר גבוה .ורק הוא התפאר בשקר שיודע דצת עליון דקרושה .ועל מה
.שהשיג בלעם שם בדרגין דמסאבותאיש לומר כך שהשיג שם מררגה היותר גבוה.
:אבל משה רבנו מגודל ענותנותו ידע בעצמו שאינו יורע הכל .כידוע שבצד
.הקדושה אמרו החכמים תכלית הידיעה אשר לא נדע .ורלית מחשבה תפיסא ביה
'כלל .ולכך ביקש משה ואמר .הודיעני נא את דרכיך ואדעך .ועליו נאמר
ותחסרהו מעט מאלהים .שלא השיג יותר מן מ"ט שערי בינה.
וזה ידוע שאות אל"ף רמו על אלופו של עולם .וגם על המרות של
חכמה ובינה ,כירוע אלוף חכמה אלוף בינה .ולכך בלעם שהי' בעל גאוה נעדרה
ממנו אות אל"ף לגמרי .להורות שנעדרה ממנו לגמרי מררגת חכמה ובינה
דקדושה.כי עליה כתוב והחכמה מאי"ן תמצא .ר"ל מן מדת אי"ן שהיא הענוה.
'וכיון שביעםהי' ההיפוך מן מדת אי"ן דק שהיה בבחינת י"ש רוח גבוה ונפש
'רחבה .לפיכך לא הי' יכול להשיג כלל מה שנרמו באו"ת אל"ף .ואך צפה
.בדרגיןתתאין בסטרא דמסאבותא כמובא בזוה"ק .ושם השיג מררגההיותר עליונה,
אבל במשה נאמר ויקרא באל"ף להורות שהשיג כל מה שאפשר להשיג בענין
.אלופו של עולם .והשיג מ"ט שערי בינה הנובעין ממקור החכמה העליונה
,דקדושה .שעל זה נאמר ונהריוצא מעדן כידוע .ונכתב בו האותאי"ף זעירא
.לרמז בזה על שני ענינים .ענין אחד לרמז שבשביל מדת הענוה שלו זכה
.למדרגהזו .וכדאיתא בזוה"ק מאן דזעיר איהו רב ומאן דרב איהו זעיר .וענין
ב' לרמז שבהשגת אלופו של עולם השיג כל כך עד שבא לתכלית היריעה אשר
'לאנדע .וכן בהשגת חכמה ובינה דקיושה לא השיג הכל .כיון שיותר מן מ"ט
שערי בינה אי אפשר לבן ארם להשיג כל ומן שהוא מלובש בגוף נשמי :
'דכ:ל זה נרמז בדברי המררש .שבלעם יתר דבר אחד ממשה .ר"ל שבדרגין
דמסאבותא השיג מררגה היותר עליונה.כי שם אפשר לבן אדם להשיג
יהכל .אבל משה לא השיג בחייו כל שערי חכמה ובינה ודעת העליון דקרושה.
ככתוב ותחסרהו מעט מאלהים .וגם נאמרכי לא יראני האדם וחי:
דבר
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ר בניישיאל ואמרת אליהם ארםכי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה
4,בנ
מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם .הרבה ררשות יש בתו"כ על
'פסוק הוה להלכה בטעם
הלשון רבר ואמרת .וגם שהיל"ל ארם מכם .וגם
אתכפי
מה שמסיים תקריבו
קרבנכם נראה כמיותר .ויתבאר גם ער"ר רמו בהקרם
שמובא נווה"ק עה"פ ויקרא אל משה וירבר ה' אליו מאהל מוער לאמר .וז"ל
'מאי אמר ליה .מאהל מועד .מעסקי אהל מוער דומין לאתמשכנא בחובייהו
'דישראל ולא יתקיים בקיומיה .אבל אסוותא להאי .ארם כי יקריב מכם קרבן
ילהי .הרי לן קרבנין ראגין על כלא .עכ"ל .ווה פי
א מה ואת רפואה .הלא אם
ז
מ
ר
נ
קרבנות כאלה
.לא יהי' משכן גם קרבנות יתבטלו .וצ"ל כונת הווה"ק שכאן
'שאינן נקרבין על המובח .ושהם נוהגים גם בומן שאין משכן ומקדש .ומצינו
בררשות חו"ל חמשה ענינים ההשובין כקרבנות:
א) הוא התענית שהארם ממעט חלבו ורמו לשם שמים .ואת חשוב יותר
מקרבן כמו שמובא בווה"ק משפטים (קי"ט ):ברעיא מהימנא וו"ל זכאה
:עמא קרישא ראתקריאו עאנא רקב"ה למקרב גרמייהו קרבניןקמיה .כמה ראתמר
:כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה .וקרבין גרמייהו כעאנין
ובתעניתא .רמיעוט חלבא ורמא רתעניתא איהו חשיב יתיר מקורבנא דבעירין
וכו ,יעו"ש:
ב) כראיתא במסכת ברכות (נה ).כתיב המובח עץ שלש אמות גבוה.
וכתיב וירבר אלי וה השלחן אשר לפני ה' .פתח במזבח וסיים בשלחן.
יר' יוחנן ור' אלעור ראמרי תרווייהו כל ומן שביהמ"ק קיים מובח מכפר על
ישראל .ועכשיו שלחנו של ארם מכפר עליו .ע"כ .ר"ל שלחנו של ארם רוקא.
,וזהו כרכתיב ארם ובהמה תושיע ה' .כלומר שהוא במררגת ארם גם בשעת
.עוסקו בעניני בהמיות שהם עניני גשמיות כמו אכילה ושתיה .עי"ו שהוא
ונרום לעשות הכל ברעת לשם שמים כדי שיהי' לו כח לעבור להשי"ת .וגם
,שהוא מרקרק שמאכל שלחנו יהי' בכשרות כראוי .וגם שנאמרו רברי תורה על
~,:לחנו .הרי .וה שלחן אשר לפני ה' ומכפר על הארם כמו קרבנות המזבח:

אי

עגניו

ענין

ג) כדאיתא במסכת ברכות (ט"ו ):א"ר חייא בר אבא אר"י כל הנפנה
ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל מעלה עליו
יהכתוב כארלו בנה מובח והקריב עליו קרבן .וע"ו נאמר ראשית חכמה יראת
.ה .,להתפול בבקר בתפילין.ויא להיות בכלל אלה שנאמר עליהם .הוי משכימי
.בבקר שב,ד ירדפו .ד"ל שכ"ר הרווחת ממון .שרודפים מן הבקר עד הערב
5קבוץ הון עבורעניני עוה"ו .אין מניחין תפילין ואין מתפללים .רק מבוהלים
ודחופים מן יצר הרע .הלא הם נקראים פושעי ישראל בגופן כידוע:

עצניי

ד) כראיתא במסכת סוכה (מ"ט ):א"ר אלעזר גרול העושה צרקהיותר
מכל הקרבנות .שנאמר עשה צרקה ומשפט נבתר לה' מזבת .ובכלל זה
ום גמילת חסהים.כי כל ארם מחויב להרגיש צרת רעהו ולעורו ולתמכו .כידוע
שכנסת ישראל כמו גוף אחר יחשב:
עמז ה) כראיתא במסכת מנחות (ק"י ).אמר ריש לקיש מאי דכתיב זאת
התורה לעולה למנחה וגו' .שכל העוסק בתורה עולה כאילו הקריב עולה

.וגניי

74

יהורה

דיקרא

מרי

ונן כל הקרבנות .וע"ז נאמר ונשלמה פרים שפתינו .שתלמור תורה בהלכוחם
קרבנות חשוב כהקרבת הקרבנות:
להמכה
ה
א
ו
ז יש להבי 7רברי הזוה"ק שנרמן בפסוק הזה רפ
של
יעם"2
חורבב
המשכן והמקרש וביטול הקרבנות ע"י הענינים החשובים כהקרבת
ן א) .מכ"ם ר"ל'
קרבנות .ווהו שאומר ארם כי יקריב מכ"ם קרבן לה' .זה עני
מעצמכם מן גופכם ממש .וזהו מיעוט חלב ודם ע"י תענית:
ו
י
ל
ע
כמר
מן הבהמ"ה .וה ענין ב) .לרמו שעכשיו שלהנו ארם מנפר
המזבח אם גםבעניני בהמיות וגשמיות רהיינו אכילה ושתיה הוא במררגת ארמל
מן הבק"ר .זה ענין ג) .בא ירמז על עברות האדם בכל בקר שמקיים,
ראשית חכמה יראת ה' .ויש להבין זה ע"פ המובא בזוה"ק שהקרבן מן
הבקר בא לתקן על החטא שנעשה בבקר בבקר .ככתוב (מיכה ב') הו
י
שיבב_
ות
ויד חכ
און ופועלי רע על משכבותם באור הבקר יעשוה .וכו ,יעו"ש .וע
(ישעי' ה') הוי משכימי בבקר שכר יררופו וגו' .ע"כ .וכונתו הוא כי .בקר
ובקר האותיות שוות במסורה .ועכשיו שאין לנו קרבן מן הכקר .הרי מה
שחטא בבקר לרוץ החוצה בלי קבלת עול מלכות שמים לררוף שכר הרווחת.
ממון עבור עניני עוה"ז .יעשה תשובהויתקן החטא ע"י השכמת הבקרלקיים,
ראשית הכמה יראת ה' .ככתוב לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו .וכנזכר לעיל'
דברי ר' חייא שבזה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן.
מן הצאן .זה ענין ר) .בא לרמז על מצות צרקה וגמ"ח שזה נעשה ע*י
שיש אחרות בישראל ואהבת ישראל .שאחר מרגיש בצער וצרתחבירו ואיש את.
רעהו יעזורו .וזהו שאומר מן הצאן .כלומר מן הטבע שנמצא ביותר אצל צאן
מבשאר בעלי חיים .שיש בצאן טבע האחרות שאין נלחמים זה עם ואינ
מנגחים זהלזה .ונשמעים תמיר לקול הרועה מנהיגם .ובשביל זה נמשלו ישראל
ארם אתם וגו' .ר"ל'
לצאן .ככתוב (יחזקאל ל"ר) ואתן צאני צאן מרעיתי
ל רברי ר' אלעזר
שאתם כלכם כארם אחר .וזהו שאומר מן הצאן .כנזכריעי
העושה צרקה יותר מן הקרבנות.
גרוי תקריבו את קרבנכם .זה ענין ה) .בא לרמז על תלמור תורה .כיתיבת
קרבנכם היינו סתם קרבן שלכם .לא מכם .לא מן הבהמה ,לא מן הבקר .ולא,
טן הצאן.כי אם סתם קרבן שלכם שנקרא על שמכם .וזהו תלמור תורה כמובא
במסכת ע"ז (י"ט ).שררש רבא עה"פ כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה
יומם ולילה .שבתחלה נקראת התורה על שמו של הקב"ה .זהו שכתוב ובתורהנ
ה'הפצו.ויבסוף לאמר שארם לומרה נקראת על שמו .זהו שכתוב ובתורתו יהגה
_יומםולילה .ועל ענין ירמז תקריבו את קרבנכם .כנזכר לעיל רברי ריש לקיש'
שכל העוסק בפרשת הקרבנות נחשב לו כאילו הקריבם ע"ג המיבח:
עתה מיבז איך שבאמת נרמ בפסיק זההיפיאה זמז החירבל כרביי
יענינים שהם במקום הקרבנות .ובזהיובן ג"ר
הזוה"ק .אלו הם החמשה
כפל הלשון רבר אל בני ישראל ואמרת אליהם .ר"ל דבר אלבנ"י בנגלהעניןן
הקרבנות בזמן המשכן ומקרש .ואמרת אליהם בחשאי ענין הנסתר שגם בזמך
שלאיהי' משכן ומקרש יש חמשה ענינים מעשים טובים שהם נחשבים במקום:
קרבנות לכפר על ישראל:
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ן

ו את אהרזיאתבניי יאמת זאת תורת העולה .פירש"י מן תורת כהניםאין-
~ב
הכתוב לזרו.
צו אלא לשון זירוז מיר ולרורות ,א"ר שמעון ביותר צריך
במקום שיש בו חסרון כיס .הן מפורשי התורה נרחקו בטעם פלוגתת ת"ק
לנו.
ור"ש .ויש לפרש בדרך דמז ע"פ הירוע שהתורה נצחיות .ועכשיו שאין
עבורת הקרבנות .מ"מ יש לנו גם בגלות ענינים של מעשים טובים שהם'
במקום הקרבנות כנזכר לעיל בפרשת ויקרא .ולכך י"ל שגם ענין תרומת.

הדשן נוהג תמיר.
ו
ר
ר
פ
נ
טעם הרבר
ו
מ
כ
שבעבורת
ת
ו
נ
ב
ר
ק
ה
.
א
ו
ה
ך
כ
ע"י
שהוא יסודן
של
היסודות ארמ"ע
'
י
ה
.
ם
ה
מ
ב
כ
ר
ו
מ
ן
ב
ר
ק
ה
ש
הקרבן
והדשן
י מעט דשן שנתרם מן דשן הקרבנות ניתן אצל המזבחין
.
ה
מ
ר
העפר נשאר בא כ
ו
מ
כ
.
ע
ו
ד
י
כ
ונעשה נס שהארמה
ה
ע
ל
ב
ו
פתחה
את
ה
י
פ
הרשן
מזון
והדשן
שנשאר הושלך מחוץ למחנה .ושאר ג' יטורות של הקרבן עלו למעלה עמ
עשן המערכה אל האשים כירוע .וכונת הכהנים ושירת הלוים והרהורי תשובה.
של הארם המקריב עלו עד א"כ כנזכר כל זה בזוה"ק.
םארם .מעט הטוב מן המאכל נבלע ונשאר.
כעין זה הוא בשלחנו של
בגוף האדם כעין תדומת רשן הקרבן שנבלע באדמה אצל המזבח .פסולת.
המאכל'
המאכל נשלך מן הגוף מחוץ למחנה כעין שאר הרשן .הברכות שעי
לפניו וברהמ" 1שלאחריו עם המחשבות וכונות הטובות כל חד לפום דרגיהי
ן"ם*
וכן התורה ותפלה שהארם מוציא מפיו אח"כ ע"י כחהמאכל .עולות עד~
ומן הבל הפה אש רוח ומים בתורה ותפלה וברכות נעשה כמו שנעשה מן
אר"מ של הקרבן .וכל ענין זה נקרא בירור ניצוצין קרישין מן המאכל
להעלותם אל הקרושה .וכל עיקר בריאת הארם הי' בשביל עבודה זו.
אכילה כזו אמרו חז"ל שעכשיו ושלחנו של ארם מכפר עליו כמו המזבח .וזה,
השלהן אשר לפני ה'.
ולכך מובן שזה האדם שאוכל כבהמה ומתנהג כבהמה .לא די שאינו-
פועל לברר ולהעלות הניצוצין קרישין אל הקרושה .אלא שעוד מחסירם מן
הקרושה ומורידם אל הטומאה לעשות בכח המאכל כל רבר אסור ומגונה.
ובענין זה הוא כל עיקר מלחמת היצר .ומאר נצרך לזרז את האדם שיהו4
נזהר בכל זה:
ה יש להביז מה שמביא רש"י כאן דברי התנאים .ת"ק אמראין צו אלן
ו2:ז
לשון זירוז מיד ולרורות .ר"ל שהכתוב מרמז שענין תרומת הרשן נוהג
מיד .היינו בזמן שהקרבנות נוהגים .וגם לרורות .היינו אף גם בזמן שלאיהי4
עבודת הקרבנות .כי במקום הקרבנות שלחנו של ארם מכפר עליו כמו המזבח.
ואם הוא ארם שעושה בדעת שייך בעסק שלחנו ענין עבודת הקרבנות עם
ענין תרומת הרשן כנזכר לעיל.
ומה שמביא א"ר שמעון ולא ר"ש אמר מורה שלא בא ר"ש לחלוק על
הת"ק רק להוסיף עלדבריו .ואומר שביותר צריך הכתוב לזדז במקום שיש בו
אש המזבח ד'.

ועי

חסרון
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חסרון כיס .קיבת האדם דומה לכיס .נאם האדם מתנהג כבהמה במאכלו הוא
גקודריםשיןרקהסרון כיס.ר"
ין לטומאה .וכיון שענין תרומת הדשן דומה לאכילת
ומוריד
האדם .ששהבימ
י משתדל ביותר שהאדם באכילתו יעשה רק חסרוןכיס .לכך
כר
א"
צה
באמר כאן צו בלשון זירוז לרמז לדורות ולזרז את האדם שלא יאכל להתנהג
ן!
כמו בהמה כי יעשה בזה רק חסרון כיס .ומותר האדם מן הבהמה אי

שהכיס ישלו היינו הקיבה שלו מחסר ומפסידהניצוצין

42כ=יאימכ

שמנ

בני אהרז נדב ואביהו איש מחתתו וגו ,ויקריבו לפגי ה' אש זרה
 1וגף ,,הן בעניל זה החטאיש כמה טעמים במדרשים ובזוה"ק .וטעם אחד
יש בזוה"ק שאומר וז"ל .וחד דהא מקדמת דנא נפק נמוסא דילהון .והיינו
כנזכר בסוף משפטים ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים
'ויאכלו וישתו .ומובא שם בזוה"ק אצילי בני ישראל דא נדב ואביהו .לא
שלח ידו דסליק לון לבתר זמנא ולא אתענשו הכא .ולפי טעם זה מובן שאותן
שני הכתובים מה שנאמרויחזו את האלהים ויאכלו וישתו .ומה שנאמר ויקריבו
'לפני ה' אש זרה ענין אחד למו דהא בהא תליא.
לפי זה י"ל דהנה בזוה"ק משפטים מובא ג"כ איזה טעמיםבענין ויחזו
את האלהים ויאכלו וישתו .ר'יוסי אמר מלה דא לשבחא דילהון דכתיב ויאכלו
'וישתו דזנו עיניהון מנהירו דא ,ר' יהודה אמר אכילה ודאית אכלו וזנו
גרמייהו .והכא אתקשרו לעילא .אי לא דסטו אורחייהו לבתר .ע"כ .משמע
שגם ר' יהודה סובר שזה נאמר לשבחא דילהון .והחילוק בין ר' יוסי ור'
יהודה הוא .דר' יוסי סובר שויאכלו וישתואינו כפשוטו .אלא שהיו שביעים
שובע רוהני ממה שזנו עיניהם מזיו השכינה .עד"ר שאמרו חז"ל שבגן עדן
צדיקים יושבים עטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה .ווהו המזון שלהם.
ילמדרגה כזו זכו נדב ואביהו בחייהם.
ור' יהודה סובר שויאכלו וישתו הוא כפשוטו .והשבח שלהם הוא דהכא
אתקשרו לעילא .ר"ל שהיו צדיקים גדוליס כל כך שגם בשעת אכילה ושתיה
התקשרו בקדושה גדויה כמו בשעת תורה ותפיה .ו1אההיא באמת מררגה גבוה
מאד להעלותענינים הגשמים כל כך למעלה מעלה .אמנם אין כך רצון הבורא
בדרך התורה.כיון שעבדות כזאת יש בה חסרון גדוי משוס מראיתהעין.כי
וכחיצוניות נראה גשמיות פשוטה ותאות עוה" .1ורק בפנימיות תבער אש הקדושה
להעלות הכל לקדושה העליונה .ולאו כל מוחא סביל דא .ונקל לטעות:
'7נרעזץיש להבין ע"פ דברי ר' יהודה שאותן שני הענינים הנזכרים באותןשני
הכתובים טעם אחד למו .כי שם נאמר ויאכלו וישתו .אכילה ודאית
ואתקשרו לעילא .וכאן כתוב ויקריבו לפני ה' אש זרה .פי' להעלות אשירה
להקדושה .ועל נאמר אשר לא צוה אותם .ר"לכי הגם שלא נזכר בתורה
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איסור על דרך זה בפירוש .אבל הלא לא צוה אותם הקב"ה עבודה מסוכמנ
כזאת .ובפרט שנקל לטעות ולנפול.
ש!
והנה כעין זה נראה אצל צדיקי הדור ב' מיני עבדות מחולקות .י
צדיק שכמעם כלימיו מתענה ומסגף נפשו וניזון מוון רוחני מויו השכינה .ויש
צדיק שנראה להעולם שהוא אוכל ושותה לשם תענוג ונוסע בעגלת צב .זה
ו עפק בנסתרות של !
ענין נטתד שרק היודע מחשבות מבין האמתואין לנ
מחשבות בני אדם .לכן מוטב לשתוק מלהתקוטט:
!

'

ז

,,

.

תזריע

י שאת או ספחת או בהדת והיה בעור בשרו לנגע
ארם כי יהיהבעייבשי
צרעת והובא אל אהרן הכהן .יש לדקדק שהחמשה תיבות והיה
בשרו לנגע צרעת נראות כמיותרות שהוא לשון כפול .וגם האות למ"דבעוי
של
לנגע צרעת נראית יתירה .וכן צריך להבין למה נזכר כאן השם אום ולא איש:
י להבין כל זה נקדים .לפרש ענין הנגעים ורפואתן .כי בודאי אין זאת
כ:ו~
מחלה פשוטה שרפואתה ע"יסמי מרפא ע"ם מבינת הרופאים ,רק שסיבתה
היא מחלת הנפש .ויש לפרש ע"פ שאמרו חז"ל בכמה מקומות שיש עבירות
חמורות שבשבילן .בא' עונש הצרעת .א) לשון הרע מחמת קנאה ושנאה ומביט
על אחרים בעין רעה .ב) ,רחב לבב ללכת אחר יצר הרע למלאות תאות הגוף.
ג)עין גבוה לדדוף אחר כבוד .ועל אלו ג' עבידות קשות אמר דוד מלך ישראל'
מלשני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל .וכן
מובא בפרקי אבות ר' אלעזר הקפר אומר הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את.
האדם מן העולם .וכעין וה א"ר יהושעעין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות
מוציאין את האדם מן העולם .עין הרע סבת הקנאה שנאה .יצר הרע סבת
התאוה לכל דבר אסור .שנאת הבריות .זה הרודף אחר כבוד ויחפץ שכלמ
יכבדוהוכי לפי דעתו הוא גדול משארהאנשים .ושונא את הבריותשאין חולקין
לו כבוד .וכיון שעונש אותן מדות הרעות הם הנגעים לכך אמרו מוציאין את
האדם מן העולם .כידוע שהמצורע חשוב כמת.
ורפואתו לא עם סמי מרפא ע"י דופא כי אמע"י כהן שהוא מגזע אהרן
ששרשו בקדושה היא מדת החסד כידוע .וע"כ מדתו אוהב שלום ורודף שלום
אוהב את הבריות ,שכל זה הוא היפוך קנאה תאוה וכבוד .וההיפוך של עין
הרע ויצר הרע ושנאת הבריות .ולכך דוקא ע"י כהן יפקחועיניולהבין סיבת
הצרעת שלו .ולבבויבין ושב ורפאלו:
בדדשת חז"ל עה"פ אדםכייהי' בעור בשרו שאת אד
והנה עניזיה
מ
ד
נ
י ואמרו מראות נגעים שתים שהן ארבע .שאת ובהדת
ספחת או בהדת.
ז
מ
ד
הן ב' אבות .וספחת הוא שתי תולדות .ויש להבין והעמן גדרך כי שאת
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,היינו התנשאות על חברו ששואף להשפיל את חברו .ווהו כמובא בתוספתא אין

שאת אלא לשון גבהות ככתוב על ההרים הרמים ועל הגבעותהנשאות .ובשביל
זה מספר עליו לשון הרע ומכה רעהו בסתר .ולפ"ו י"ל עורכי שאת הוא גם
לשון השחוה .כמוזפירש"י עה"פ שא נאכליך .שהוא כאותה ששנינו(ביצה כ"ח)
אין משחיוין את הסכין אבל משיאה ע"ג חברתה .ווהידוע שלענין מספר לה"ר
3שתמש בהפעל שנן .כמו אשר שננו כחרב לשונם .ועוד שננו לשונם כמו נתש*

והיינו הך של השמוה.
בהרת .הוא לשון בהירות'ווך .שחושב ומתפאר בלבו שמעשיו זכים
ובהירים.ושאין בשאראנשים כמוהו .ולכך מחויבים לחלוק לו כבור .ומי שאינו
טחלק לו כבור הוא שונא אותו וגם יחשוב מומות של נקמה ורריפה.

ספחת .הוא מלשון גטפל ונמשך .עררה"כ ספחני נא אל אחת הכהונות*
תאוה ונפש רהבה שנספח אחר כל תאות הגוף .הגמ שהיא מגונה
זה
בהעי
והויך אחר שרירות לבו הרעה על פי עצת יצרו הרע .ובעבור וה
הר
ואסו
נחשב ספחת לשתי תולרות מן האבות שאת ובהרת.כי יש ב' מיני תאות.
תאות הנאת הגוף .ותאות חמרת ממון .תאות הנאת הגוף כמו ונות ומאכלות
אסורותהיא תולרת השאת שהיא עבירת לשוןהרע.כידוע שברית המעור הוא
כדמיון ברית הלשון .והפוגם ברית הלשון עבירהוו גוררת העבירה של פגם
ברית המעור וגם לטמא הלשון עור יותר ע"י מאכלות אסורות .והתאוה של
המרת ממון היא תולרת הבהרת .כי עי" 1שהוא רורף אחר הכבור נספח לעשות
כל מיני פסלנות בשביל הרוחת ממון להחשב בין העשירים למען יכברוהו

אנשים .כי אוהבי עשיר רבים:
ז יש להביז רברי הכתוב ארםכי יהי' בעור בשרו שאת או ספחח או
לעמ",
בהרת .ר"לשיהיו נמצאים בואותן ארבע עבירות הקשותהנרמוין בשאת
ספחת ובהרת .מה עונשו.והיה בעור בשרו לנגע צרעת .פי' שאותן ר' עבירות
הקשות מביאין את הארם' אל העונש שהן יתהפכו אצלו לנגע צרעת של אותן
השמות נגעים .ובוה יובן אות הלמ"ר של לנגע צרעת .עלררך הכתוב תיסרך
רעתך .ורפואתו היא והובא אל הכהן ששורשו הוא מרת החסר והוא מגזע של
אוהב שלום ורורף שלום אוהב את הבריות .וכאשר יתרבק בעלהנגע במרות
טובות הללו ושב ורפא לו:
והנה בייםטהיתי יהביא ד מיניםשהם .צפייש
יאווב.ושני
תולעת .כי אלו הד' מינים הם ההיפוך של שאת ספחת ובהרת .כמו
שמביא רש"י בשם ר' משה הררשן .וכן מובא במד"ר* צפרים שהן קולנין
יכפרו על חטא יה"ר וירפא מן שאח .עץ ארו ואווב לכפר על חטא רריפות
אחר הכבוד כנוכר בפירש"י וירפא מן בהרת וישפיל עצפוכאווב .ושני תולעה
לכפר על עבירת של תאות הגוף וחמרתממון .שיוכור שסופו לעפר להיות רמה
ותולעת ועי"ו יתקרר מלררוף אחר תאות הגוף וחיי בשרים וגם מלרדוף
להרבות הון בפסלנות.כייעווב לאחריםחילו.
ועור עומר לתרץ למה וכר בנגעים רוקא השם אדם שהיא מדרגה גבווע
ולא וכר השם איש .וכן גם ר' יהושצ ור"א הקפר אמרו מוציאין את האדם
מן העולם .ויובן הענין על פי שרבים מקשים הלא אנן רואים חלפי אנשים
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שקמלאים קנאה שנאה ותאות רעות ואינם נענשים בצרעת .אבל התירץ הוא
שכל מה שהארם במעלה יותר גבוה מרקרקים עמו יותר בשמים .וסביביו.נשערה מאר .והעונש בא בשביל להזכירו ולעורר אותו לתקן מה שפנם.
:אבל איש השפל והמגושם הבא לטמא פותחין לו ררך ההפקר .ולכך נזכר
!כאן בכתוב השם ארם דוקא .כלומר בעל מעלה .וכן נם כיונו לוה ר' יהושע
ור"א הקפר :

%

יזאת

מצורע

י שהמצורע חשוב כמת שנאמר אל
תהיה.תיית המצייע' חי"' אמי
נא תהי כמת וגו' .וכדי להבין דבריהם נקדים מה דאיתא בפרק
.אנגת רבי אלעזר הקפר אומר הקנאה והתאוה והכבור מוציאין את הארם
'מן העולם .ובזוה"ק איתא א"ר אבא הא תנינן על חד כרי מלין נגעיןאתיין
על בני נשא וכו' יעו"ש .והמבין יבין שבל אותן י"א עבירות הן תולרות
'לאותן ג' צברת נזיקין הקנאה והתאוה והכבוד .וזה הענין של מוציאין את
הארם מן העולם .שהגם שעריין הוא חי בזה העולם מ"מ כיון שהרשעיםגחייהם קרוים מתים הרי זה כאילואינובעולם .ועפ" 1יש להבין מה שאמרו
חז"ל שהמצורע חשוב כמת.כי מתם צרעת שבמקרא היינו שאת טפחת ובהרת
שהן עונש על אותן י"א עבירות שמחשב רבי אבא בזוה"ק טהן תולדות
'של קנאה תאוה וכבור.
וכן מורים ג"כ השמות של אותן ג' מיני צרעת .כי שאת משמעותו
התנשאות .שמקנא לאנשים הגבוהים והחשובים ממנו .ולכך ישתרל להשפילם"1,י לשון הרע.וע"י ערמות אחרות כרי שיוכל להתנשא עליהם .ספחת משמעותו
שנספח ונתמשך בשפלותובבזיון לכל תאותעוה"ז .וביותר לתאוה שלניאוף בלי
,בושה .ובהרת משמעותו בהירות שמרמה בעצמו שהוא כלו בהיר ולבןתמים
במעשיו ומבקש שיחלקו לו כבור .ועל אלה ג' אבות נזיקין אמר דור המלך
'מלשני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ויחב לבב אותו לא אוכל .לפ"1
מובן רכיון שהצרעת של שאת ספחת ובהרת הוא עונש בשביל קנאה תאוהינכבוד שמוציאין את הארם מן העולם .לכך אמרו חז"ל שהמצורע חשוב כמת
וסמכו רבריהם על רברי רבי אלעור הקפר:
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ם 5ביום הזה יכפרעייכם לטהר אתכם מכל הטאתכם לפני ה' תטהרו .איתא;
בסוף מסכתיומא את זו ררש 4בי אלעזרבן עזריה .מכל חטאתכם לפני
תטהרו .עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר .עכירות שבין
להבירו אין יוהכ"פ מכפר עד שירצה אתחבירו .יש מפורשים שהוכיח כךאדמםל-
"לפני ה'" דהיינו עבירותשב,ן אדם למקום דוקא .ולפ"ז הכרח לחלק הפסוק
ולומר.כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם .זה ענין אחד .ואח"כ אומרכי
רק מכל חטאתיכם אשר לפני ה' תטהרו .ולא מן החטאים שבין ארם לחבירו..
ועל זהיש מקשיםמניין לו לדרושכך .הרי אפשר לומר שמכל חטאתכם מחובר
לחצי פסוק הראשון .שיוהכ"פ מכפר על כל חטאתכם.
ונראה לי לומר שמדייק מן תיבת "תטהרו" שנראיתיתירה.כי פירוש
הפשוט בהפסגק הוא תענו את נפשותיכם.כי ביום הזה יכפר (ר"ל הכ
*
לעשותהןהה
לה
עגבדוור
עליכם לטהר אתכם מכל חטאתכם לפני ה' .ר"ל ע"י שיכנס
לפני ה' אצל הארון עם הקטרת .ושם לפני ה' יתפלל ויבקש סליחת עון על
כל ישראג ולפי זה תיבת תטהרו נראית יתירה .ולכך דורש מזה ראב"ע
שתיבת תטהרו תאמר שמלבד זה שהכהן גדול יכפר עליכם לפני ה' .יש עוד
ענין אחד שאתם בעצמכם תטהרו .כי לא תועיל על זה תפלת הכהן גדול
וקדושת יוהכ"פ .ועל כרחך אין זהכי אם העבירות שבין אדם לחבירו שאתם
בעצמכם תטהרו ע"י שירצה את חבירו:
להיר~ה זאתיכםיחקת עולם לכפר עלבנ"י מכל חטאתם אחתבשנה.יש לדקדק
שהתיבה "זאת"נראית יתירה .גםצריך להבין אמרו לחקתעולם .משמע
בלי הפסק .הלא בזמן הגלות בטלה עבודת יוהכ"פ .ויש לומר דאיתא במד"ר
עה"פ בזאת יבא אהרן אל הקדש .שדורש התיבה "זאת" שמרמזת על הזכוהים
של חבילות מצות שנכנסו עמו ,והן תורה .מילה ,שבת .תרומה ומעשרהיינו
צרקה לעניים תלמידי חכמים .שבכל אחת מאותן הוכותים נאמר בתורה התיבה
"זאת" .וזאת התורה .זאת בריתי .אשרי אנוש יעשה זאת וגו' שומר שבת
מחללו .ובחנוני נא בזאת אצל מעשר.
ועפ"ז אפשר לומר כי מה שנאמר והיתה זא"ת לכם לחקת עולם לכפר
וגו' מקושר עם התחלת הפרשה שנאמר בזא"ת יבא אהרן אל הקדש .ר"ל עם
אותן הזכותים הנזכרים מילה תורה שבת צדקה .ועתה יאמר והיתה זא"ת לכם
לחקת עולם .ר"ל שאותן הזכותים יעמדו לישראל לחקת עולם אף בזמן הגלות
יכפר עליהם מכל חטאתם אחת בשנה:
ה'.

ר4ייש

בנפש האכלת את
איש מבית ישראל אשר יאכל כל דם ונתתיפני
הדם 1ג '1כי נפש הבשר בדם הוא וגו'.כי הדם הוא בנפש יכפר ע"כ
אמרתי לב"י כל נפש מכם לא תאכל דם וגו' .ואיש איש מב"י וגו' אשר
יציד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפרכי נפש כל
בשר דמו בנפשוהוא .ואומר לב"י דם כל בשר לא.תאכלו כ? נפש כל בשר
דמו הוא וגו/
..
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יש לדקדק על כפל הישון וגם על שינוי הלשון בג' אופנים .שבתהלה,
אמר נפש הבשר בדם הוא .אח"כ כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא .ואח"כ
אמר כי נפש כל בשר דמו הוא:
לתרץ נקדים מה שמובא בווה"ק בכמה מקומות ובספריםקדושים .שבאדס
נמצא ב' נפשות .א) נפש אלוהית שהוא כח המדבר וכח הדעת .ונקראת
נפש חיה כתרגומו לרוח ממללא .ב) נפש בהמיות שיש גם בה ניצוץ קדוש
שממנו תוצאות חיים ובריאות להגוף עלפי חקי הטבע .ובאמצעות מריצת הדם
בכל האברים בכח הטבע נתפשט חיים וכריאות מזה הניצוץ הקדוש לכל
האברים .כי זאת נפש הבהמיות מקושרת עם הדם שבגוף .ולכך נקרא דם,
הנפש .וכמו כן יש לכל בעל חי ניצוץ רוחניות דקדושה שנקראנפש .זו נפש

יכרי

הבהמיות שנקשרת עם הדם שבגוף .ומזאת הנפש תוצאותחיים ובריאות לגוף
הבע"ח בכח הטבע ע"י מריצת הדם בכל האברים .ויש לזה הניצוץ של הבע"ח
העלאה ע"י שנקרב לקרבן .וגם ע"י שהמדבר אוכל בכשרות הבשר של הבע"ת
שנמצא בו כח החיות מן דם הנפש .והוא מברך ומתפלל ולומד תורה בכח זה
הבשר שאכל .ולכף אמרו בגמרא (פסחים מט ).עם הארץ אסור לאכול בשר .כי
תחת להעלות ניצוץ הקדוש מן החי למדבר .עוד הוא מורידו ומחזירו לדומם.
ומובן הדבר שאין ענין זה שוה בכל בע"ח .כי הבהמות שכשרים לקרבן
נמצא בדמן נפשרוחני דקדושה במדה מרובה.וחיות ועופות שלא הוכשרו למזבח.
מסתמא נמצא בדמן רק במדה קטנה נפש רוחני דקדושה .כי רקמין אחד מן
העופות תור ויונה שהכשרו למזבח בעבור הטעם שכנסת ישראל נמשלה ליונה.
ויש עוד מין ג' הנקרא כוי שנחלקו עליו בתלמוד אם הוא בהמה או חיה או
שהוא מין ג' בריה בפ"ע הממוצע בין בהמה ובין חיה ועוף .קיצור הדבר
שממשות הדם הוא כח הבהמה של גשמיות .והנפש שבדם הוא ניצוץ רוחני
הבע"ח שיש לזה שורש בקדושה .ושניהם מקושרים זה בזה:
ךעם"4ךישלהבי 1בטיב טעם מקראות האלה .שבתחלה מדבר על אדות דם בהמה,
וע"ז אומר כי נפש הבשד בדם הוא .נקודת הפת"ח שתחת הבי"ת עם
הנקודה שבאות דל"ת מורה כאילו נכתב "בהדם" .והבי"ת משמעותו כמו בתוך.
ר"ל שכל הדם של הבהמה נמלא בתוכו נפש רוחני דקדושה .עד שבשביל זה
נחשב כל הדם במעלת נפש הרוחני .וע"כ ראוי הוא לכפר ולא לאכי:ה.
אחר זה מדבר על אדות דם חיה ועוף .ואומר טעם מצות כיסוי הדם
שחיטה שלא יתבזה ,הגם שאינו ראוי לכפר .יען כי נפש כל בשר דמו בנפשו
הוא .משמעות אות הבי"ת של בנפשו בנקודת שו"א הוא כמו עם .ר"לכיון
שאין חסר גם בדם חיה ועוף נפש רוחני ניצוץ דקדושה .ומן סגנון לשון זה
שמשמיענו כי גם דם חיה ועוף הוא עם נפש רוחני יש להבין כי רק חלק
קטן של נפש רוחני נמצא בדמן .עד שנצרך להשמיענו שאין חסר גם בדמן
ניצוץ נפש רותני דקדושה .ולכך הגם שאינו ראוי לכפר מ"מ אין לבזות את
דמו רק וכסהו בעפר ואסור באכילה.
אח"כ אומר עוד .רם כל בשר לא תאכל כי נפש כל בשר דמו הוא.
משמעות סגנון זה הלשון מורה שמדבר בעגין בע"ח שהדם וכת נפש הרוחני
הם בערך של שוה בשוה .כאילו חציו דם וחציו כח נפש הרוהני.והיינומין ג'
שהוא
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והוא ממוצעמין שני מינים הראשונים .מעויה מן היהועוףוימעלת בהמהיא

;הגיע .ואין זה כי אם הכוי .ואף שגם דמו אין ראוי לכפר מ"מ נוהג בו מצות
וכסהו בעפר ואסור באכילה .ובדרך זה מתורצים כל הדקרוקים שזכרנו:
4.וכנן יפ"ז יש להקשות דא"כ שנמצא רוחניות דקדושה בדם הבע"ח למה נאסר
הדם לאכול .אדרבא יאכל הדם ויתעלה ע"י המדבר ניצוץ דקדושה
שבו .אמנם כן הדבר .כיון שבעיקר ממשות הדם נמצא כח ותכונתבהמיות
המגושם שיוצא עם הרם בשחיטה וזה נמצא בדם השחיטה .וניצוץ הרוחניותדקדושה שנמצא בדמ השחיטה הוא רק חלק קטן לעומת ממשות הדם שהוא כחבהמיות המגושם .וכן גס בדם השחיטה של חיה ועוף .ואם יאכל אדם דם הנפש
של בהמה חיה ועוף .נקל להתדבק בנפש הבהמיות של האדם תכונת בהמיות'המגושם שנמצא ברם השחיטה .משיתדבק בנפשו מעט רוחניות דקדושה של
ופש הבהמיות שנמצא שם .ועי"ז תתגשם נפש האדם שהוא נפש הבהמיות שלו
עוד יותר ותתחזק אצלו נטויה ותאוה לדברים גשמיים מגונים לעשות

יא

.מעשה בהמה.

ועוד יש לשאול מפני מה ניתר דם האברים שלא פירש .כגון לאכול
באומצא .י"ל טעם הדבר כיון שדם האברים ש?א פירש מן הבשר לחוץ ולא.בראה ולא ניכר כלל .הרי הוא נחשב כבשר ומותר כמו הבשר .ולא גזרו לאסרו
אטו דם הנפש כיון שלא יבוא עי"ז לטעות לאכול דם הנפש .אבל דם שפירש
יחוץ ע"י בישול או מליחה גזרו לאסור אטו דם הנפש .ויש מחמירים מטעם
זה גם בחשש פירש ממקום למקום כידוע בפוסקים:
ז7נל פי הנזכר לעיל יש להבין הטעם של ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים
וגו' .והוא לפי שהשדים שהם מצד הטומאה להוטים מאד לשאוף בקרבם
ניצוץ דקדושה .ומקבלים מזה דם הנפש שנזבח עבורם לשמם כחגדול .ומראים'להאנשים הזובחים להם כאילו גומלים להם טובה בעבור הדם .והרי עובדים
בזה עבודה זרה ומתרחקים מן האמונה הקדושהן

קרושים
יאמית אליהם קדושים תהיוכי קדושאני ה"א.
עדתבני
'ן4בנר איתא במדרש קדושים תהיו.יכול כמוני ת"לכי אניה' .קרושתי למעלה
מקדושתכם .מקשים על זה איך יכול להיות הו"א יכול כמוגי .וי"ל ע"פ מהדאיתא במסכת ברכות (ו ).הני חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד .לא אמרן
אלא כנגד הקב"ה וכנגד הנשמה וכו' .שבחמשה דברים שוה נשמת האדםלהקב"ה .ואחד מהן מה הקב"ה טהור אף הנשמה טהורה יכו'.
ולפ"ז יש להבין יכול כמוני .ר"ל אפשר תחשבו שקדושתכם היא כעין
קדושתי .דהיינו שיש לתשוב איזה דמיון מעט בין זה לזה .וכמו שאמרו רז"ל
2,בחמשה דברים דומה הנשמה להקב"ה .ואחד מהם מה הקב"ה טהור אף

איכי
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הנשמהטהורה .יכול שגם בענין קרושה יש לומר כן .ת"ל כי אניה' .קדושתי
למעלה מקדושתכם .ר"ל כי כמו שהאני של אדם אין לדמות כלל אל האני של
הקב"ה .כן אין לדמות כלל קדושת האדם או קדושת הנשמה לקדושת הקב"ה.
שקדושתו ועצמיותו אחת הן .ואין זה תואר אל עצם .וכמו שאין לרמות שום
נברא לעצמיותו .כי אצלויתי אין שייך לדמות ניצוץ או חלק אל הכל.כיון
שהכל קמיה כלא חשיבא ,כן אין לדמות קדושת האדם ואפילו קדושת הנשמה
יקרושתו .כי משמעות קדושה היא הבדלה .שהוא נבדל מהכלכיון שהכל קמיה
כלא חשיבא .ולא נמצא שום נברא נביל מהכל .כי אף גם מלאכי מעלה אין
יה
ם רמיון לקרושתו ית' .ולכך אוטרים ג"פ קרוש .כי ג"פ מורה שאין לקרושתו
שיעור וקצבה ותכלית להשיגו .ומכל שכן נשמת האדם .משא"כ ענין הטהרה.
~,בטהרה יכול להיות עכ"פאיזהדמיון של כעין בטהרת הנשמה לטהרת הקב"ה.
כיון שהאדם יכול להגיע להמעלה של טהרה בשלימות .והבן:
יאת שבתותי תשמרו .ולקמן כתוב את שבתתי תשמרו
איש אמייאבייתייאי
ומקדשי תיראו .מזה נראה שהקשו שלש אלה זה לוה .שהם מורא אב
(אם .שמירת שבתות .ומורא מקרש .וי"ל טעם הרבר כי שלשה ענינים יש
המביאים השראת השכינה על ישראל .הלא הם א) מצד הזמן .ב) מצד המקום.
ג) מצד האדם עצמו .מצד הזמן .היינו שבתותי .שהם שבתים ומועדים .מצז
המקום .היינו מקישי .שהם בתי כנסיות ובתי מדרשות שנקראים מקיש מעט.
מצד האדם.היינו ע"יקיום מצות ומעשים טובים .ומה שנאמר איש אמו ואביו
היראו משמיענו בזה סבה הראשונה הגורמת שיהי' האיש ראוי להשראת
השכינה עליו מצד עצמו .שהיא פעולת והנהגת אמו ואביו .כידוע מאמר חו"ל
איש ואשה שלום ביניהם שכינה שרויה ביניהם .ואם גם קיימו מצות פרו ורבו
בקדושה ובטהרה כמצות התורה .נעשה ע"י מעשה האבות הכנה לתולרותםשיהיו
ראוים להשראת השכינה בתוכם .כי מעשה אבות ירשובנים .ולכךנתחייב הבן
בכיבוד ומורא אמו ואביו .וכן יש חיוב כיבוד ומורא בשבת .זכור ושמור.
זכור כיבוד ושמור מורא .וכן יש חיוב כיבוד ומורא במקדשות .וכןיש חיוב
כבוד ומורא בענין השכינה הקדושה שהוא אור תרי"ג מצות .רמ"ח מ"ע
כיבוד .ושס"ה מל"ת מורא.
וזהו טעם התקשרות אותן ג'ענינים .מקדש .שבת .אב ואם.כי בהחסר
הכנת אחד משלש אלה שיש בהם פגם הרי זאת מניעה להשראת השכינה.
דהיינו שאם יש חסרון מצך פגם המקום או שיש חסרון מצך פגם הזמן ע"י
חילול שבתות ומוערים .או שיש חסרון מצד פגם בתולדת האדם או בגוף
האדם עצמו .כל זה גורם מניעת השראת השכינה .ורק בהצטרף הכנות של שלש
אלה יחד תופיע שם אור הקדוש של השראת השכיבה .ווה ידוע שהתלמיד חכם
נקרא שבת .ולכך שייך אצלו תמיד הצטרפות של הכנות שלש אלה יחדו:
הרכמדץ תוניח את צטיתך ולא תשא עליו חטא .הן הרבה פירושים נאמרו
בזה הלשון של נשיאת חטא.וי"ל עוך שענין התוכחה )6בירו משתנית
באופנים שונים לפי המקום ולפי הזמן ולפי תכונת האנשים .שהמוכיה צריך
להתיישב בחכמה איך להוכיח .למי להוכיח ובאיזה זמן יוכיח .וביותר שלא
יעבור
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יעבור על מה שנאמר אל תוכח לץ פן ישנאך וגו' .וגם להזהר שלא יבוא
לירי מלבין פני חבירו ברבים שאין לו חלק לעוה"ב .ולכך י"ל שהכתו12
דכאן מרמז עצה טובה בתוכחה להנצל מחשש אותן המכשולימי והוא להוכיוד
באופן שלא לשאת עליו חטא על החוטא לרבר 'אליו ינוכח .כי אמ שיוכיח'
בריבור של אופן נסתר .רהיינו להודיע בררך ררוש שחטא כזה הוא עבירה.
גרולה .וכי העונש על עבירה כזו גרול ונורא .ובאופן זה לא יהי' להמוכיח*
שונאים ורבריו יהיו נרגשים בלב של זה שהמוכיח קולע אליו רברי תוכחתר
אחר כך מצאתי כעין זה בזהר הקדוש:

שכ=א~~כ
ייאמר אי

אמר

הכהנים בני אהיו יאמרת אייהם לנפש לא יטמא:
ה משהאמי
בעמיו .יש לדקדק מרוע לא נזכר כאן דבור רק אמירה .ויאמר אמר
ואמרת .וי"ל ע"פ המובא בווה"ק ר' יצחק אמר אמור אל הכהנים בלחישו .כמה
רכל עובריהון רכהני בלחישו כך אמירה רלהון בלחישו .עכ"ל .משמע שמחלק
לומר שהרבור הוא בקול ואמירה היא בלחש .אבל צריך להבין למה נאמרה
מצוה זו רוקא בלחש .ובמר"ר פרשה ל"א מביא שהרבר הנאמר בלחישה צריף
לומר רוקא בלחישה .כמו שר' שמואל בר נחמן הקפיר להשיב לר' שמעון
כלחישה .ואמר כשם שאמרוה כלחישה כך אמרתי לך בלהישה:בפשוט_
די"ל 5בזה שני טעמים .טעם א) לפי שכל ענין טומאת מת אין מובן
כי קשה להבין איך ישתוה גוף מת של ארם כשר לנבלת בהמה שמטמאה.
ועור שיטמא יותר .ורק ע"פ סוריש להבין הענין כמו שמובא בזוה"ק ובסה"ק
ראררבא שזה מורה על מעלת ארם מ.שראל .ולכך נאמר בלחישה.כי לא כל
אדם בעל בינה להבין זאת,
טעם ב) כרי שלא יתרעמו בשביל זה כלל ישראל לאמר שהתורה תקפיר'
רק על כהנים שלא יטמאו למת .אבל על ישראל לא תקפיר .מוכח מוה כי רקל
הכהנים בכלל עם קרוש הם ולא כלל ישראל .הלא נאמר בתורה כמה פעמים
על כלל ישראל כי עם קרוש אתה .קרושים תהיו .ומרוע יתנשאו הכהנים
ישראל .ותגרום הדבר קנאה .לכך נצטוו שלא יפרסם.
בענין זה יותר
לב
כר
מה
יר .רק שכל הענין יה" נאמר בלחישה:
הגרול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה וגף.יש לרקרק הלשון-
דהכנהן
'יוצק בבנין נפעל רמשמע גם ממילא .וגם הטעם מונ"ח בתיבת ראשו
שנקרא כקול תמיה .ועור שאתר תיבת ראשו נמסר במסורה פסי"ק .כל זה,
הוא פלא ואומר ררשוני.
וי"ל ע"פ המובא בילקוט תהלים .כשבאו למשוח כהן גרול היו מכניסים'
כהנים ומעמירים לצדו ונותנים שמן המשחה והשמן רץ מעצמו על ראשו של
כהן גרול .ועפ"ז יש ליישב הלשון יוצק רמשמע ממילא בכחעליון נסתר ע:5
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פי נס .וגם מובן טעם המונ"ח בתיבת ראשו הנקרא בקול תמיה .כיון שמעשה
ו]משחת כהן גדול הי' דבר פלא ומתמיה איך שהשמן היה רץ מעצמו להיות
ומונ"ח בראש הכהן הגדול .ובעבור זה נמסר במסורה להיות פסי"ק אחר תיבת
ראשו .שלא יקרא במרוצה כל הפסוק בדבור אחד .רק שיפסיק וימתין כרגע
יהתישב בדעתו לזכור שהיה במעשה זה נס נפלא .והכהנים העומדים בעזרה
בצדו של כהן גדולהיומכוונים במחשבה טהורה וקדושה שיזכו לראות זה הנם
הנפלא .ואפשר שלכונהזו נרמן בר"ת השם ס"ז מע"ב .והמביןיבין:
ם "שביעי שבתשבתיזיגו' שבת היא לה' בכל
ששה ימים תעשהמיאבהיביי

מושבותיכם .יש לדקדק שסוף הפסוק שבת הוא לה' בכל מושבותיכם הוא
לשון כפול .ועוד קשה קושית הגמרא קדושין (לו ):בכל מושבתיכם דכתב
רחמנא גבי שבת למה לי .כי זה נשמע ממקום אחר שהמצות של חובת הגוף
,נוהגות בכל מקום .בחו"ל כמו בארץ .וגם ידוע קושיא המפורסמת המובא
בפירש"י לאיזה ענין נסמך שבת אצל מועדים:
לתרץ כל הג' קושיות נקדים מה שידוע החלוק בין קדושת שבת לקדושת
וכ:ז*י יו"ט .שקדושת יו"ט תלויה באשר תקראו אותם במועדם .כלומר אתם.
,שישראל ממשיכים הקדושה של המוער על זה היום .וכיון שהשי"תנתן לישראל
זה הכח אין חילוק באיזה מקום שהם יושבים .ולפי אותו האוקלים נעשה שם
וה המועד על פי חשבון הימים של אותו האוקלים .וכמו שנעשה למטה מסכים
השי"ת שיופיע קדושת זה המועד גם בשמים ממעי.
אבל קדושת שבת אינה תלויה בקריאתבית דין למטה בארץ .אלא שהיא
(קביעא וקיימא ממילא להופיע בעולם ע"פ חק שמימי .וא"כ יש כאן מקום
לשאול .איך אפשר להיות שבת בכל המקומות שבארץ בומן אחד .הלא בין
אנשי מזרח לבין אנשי מערב שעל כדור הארץ יש חלוק גדול בזמן מן שש
עד עשר שעות .ולפעמים עוד יותר כירוע לחכמי הגעאגראפיע,.לכךיש מקום
לטעות ולומר שקרושת שבת קביעא וקיימא בשמים כפי האוקלים דארץ
'ישראל .וכאשר בארץ ישראל נעשה שבת כן גם בשמים שבת הוא לה' באותו
הזמן .לא מוקדם ולא מאוחר .ולמה יעשו אנשי מושבות רחוקים אתיום השבת
כפי חשבון האוקלים שלהם .הלא באותן השעות אין שבת לה' בשמים .רק
ששם הוא זמן של חול.
אמנם בשביל זה נסמך ענין שבת למועדים .שבא הכתוב ללמדנו .שבת
הוא לה' בכל מושבותיכם .ר"ל כפי חשבון זמן האוקלים של כל מושב ומושב
שמגיע בו הזמן של יום השבת .כן גם בשמיס ממעל לעומת זה המושב שבת
הוא לה' .ונשפע קדושה ונשמה יתירה להשומרי שבת שבכל מושבות כמו
.ביום השבת לבני ארץ ישראל.
נמצא שהגם שקדושת שבת קביעא וקיימא ממילא .מ"מ בענין זה נשתוה
שבת להמועדים .שבכל מקומות מושבותיהם של ישראל השומיים את השבת
נעשה באותו הזמן גם בשמים שלעומת זה המושב שבת לה' כמו שנוהג במועדים:
בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ תחגו את
חג ה' שבעת ימים וגו' .צריך להבין לאיזה ענין הכפ'ל לשונו .שהרי
כבר
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נבר נאמר חג הסכות שבעת ימים לה' .וכן יש לדקדק למה נאמראך .אמת
שחז"ל אמרו בזה טעם להלכה .אמנם יש ליישב הכל עד"ר דרוש .דהנה
וה המועד יש לו ב' שמות בתורה .חג הסכות וחג האסיף .ובתתלה נאמר חג
הסכות שבעת ימים לה' ביום הראשון מקרא קדש וגו' ביום השמיני מקרא
קדש וגו' .ובענין חג האסיף שנזכר אח"כ נאמר בקצור .באספכם את תבואת
הארץ תחגו את חג ה' שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני
שבתון .ולא נזכר כלל מקרא קדש.
ויש להבין הענין כי השם חג הסכות יורה על מעלת רוחני והרגעו
קדושה .אשר אנשים ישרים ותמימים בני תורה יבינו כמוח וירגישו בלב
השפעה קדושה .שעל זה נאמר מקרא קדש .והשם חג האסיף יורה על צר
הגשמי שבחג הזה עבור אנשים שאינם בני תורה ועוסקים תמיר בעבורת
השדה .הלא הם אין מרגישים ואיןמבינים מה זאת מקרא קדש .ואצלם השמחה
היא רק בגשמיות על שזכו לאסוף תבואת הארץ בגרן ויקב .ורואים שיש להם
פרנסה של כל טוב על כל השנה .ולכךאין נאמרבענין חג האסיף מקרא קדש.
רק סתם תחגו את חג ה' שבעת ימים ביום הראשון שבתן וביום השמיני שבתן.
והרי זה עכ"פ לשמוח ולשבות ממלאכה .ואמת שגם זאת יקר בעיניה' .אבל
יען כי אין זה עיקר תכליתו של זה החג .כי צר הרוחני של מקרא קדש חשוב
יותר .לכך נאמר כעניןחנהאסיף תיבת אך .כידוע שכל אכין ורקין מעוטין הן ב
ךאיש כי יכה נפש אדם מית יימת .איו מיבן למה נאמר כאן פרשת מכה
נפש .ואיזו שייכות יש לה עם המגדף .וי"ל שהמגדף כשנכנס לבית
דינו של משה ויצא מחוייב עמד וגידף כמובא בפירש"י .מובן הרבר שמלבד.
שגירף את השם הי' מגדף ומחרף גם למשה לבעבור שהרג את אביו במצרימל
וטען שמשה נוגע בדינו .וכי יש לו טענה מיוחדת על משה שהרג אתאביו.
וכיון שפסק משה שהוא בן המצרי .הגם שחשבו כעין ממזר אבל מ"מ הרי
הוא גואל הרם ותבע דם אביו .ועוד טען לסתור בשביל זה הפסק מב
י
שוםיתדינ
של משה .לכך נאמר כאן פרשת מכה נפש להראות שאין לו
טענה
מ"ת
ם
ד
ותביעה על משה בשביל הריגת אביו .כי הגם שאז הי' עוד קו
ואין
לחלק בין נפש לנפש .מ"מ הרי אביו הי' רודף .ואביו החחיל להיות מבה.
נפש שרצה להרג בעלה של שלומית כידוע .וניתן להצילו בנפשו .ולדעת
האומר שהזכיר עליו שם והורגו הרי זה רק גרם מיתה כמו משסה .וגם מדיני
שמים פטור כיון שהי' לודין רודף ומכה נפש .ככתוב וירא איש מצרי מכה
המגדף כרי.
איש עברי מאחיו .ועפ"ז מובן סמיכות פרשת מכה נפש בענין
לבטל טענתו ותביעתו על משה:
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ד4לכ! לא
באלה ויצא בשנת היובל הוא ובניו עמו .דקדקו המפורש-ם
שאין מובן מה וה הוא ובניו עמו .וי"ל בדרך רמו ע"פ המובא בדעה4
זקנים מבעלי התוספות פירוש על התורה שיש כאן הרנה רמזימ בענין הגאולהי-
וכי תשיג יד גר ותושב עמך וגו' ונמכר לגר תושב עמך או לעקר וגו' .לגר'-
דמו על מלכות מדי .תושב .רמו על מלכותיון .או לעקר משפחת גר .רמז על-
מלכות אדום שתעקר טן העולם .ועל הפסוק לא ירדנו בפרך לעיניך מביא
הגמרא דשלהי מסכת כתובות אוהרה לאוה"ע שלא ישתעבדו בישראל יותר
מדאי .ואם לא יגאל כאלה .רמו שכאם לא יקיימו המצות של ואלה המשפטים
אשר תשים לפניהם( .ולי נראה להוסיף עוד שמרמן גם על ואלה הדברים של
מ"מ.
משנה תורה .שצי" 1לא תוכל להיות הגאולה באופן של וכו אחישנו).:
יניח את ישראל בגלות אלא ויצא בשנת היובל .כלומר ביום
אומר הקב"ה
שימשוך הקב"הביובל ויתקע בשופר גדול ככתוב והי' ביום ההוא יתקע בשופר
גדול .עכ"ל .וזהו הגאולה של בעתה:
יש לפרש ג"כ מה שנאמר הוא ובניו עמו .דהנה אנו רואימ'
רנ"ל שיפי
דלא אכשור דרא ,וכל מה שתתאחר הגאולה נתקלקל יותר הדור מחמת.
הסתרתפניו של הקב"ה .שאין נראה בעולם שום נס נגיה .וביותר נתקלקל דור
הצעיר שהאבות עודם בכלל חרדים .והבנים נרחקים מעל שלחן אביהם ומתלוצצים,
מהם .ככתוב וסר מרע משתולל .אמנם כאשר נאמר הנה אנכי שולח לכם את..
אליהו הנביא לפני כואיום ה' הגרול והנורא והשיכ לכ אכות על כנים ולב.
בגים על אבותם .משמע שאליהו הנביא יעשה נסים נגלים ויפקחועיני בשר-
שעי" 1תתחזק אמונה הקדושה והבנים עם האבות יעשו שלום ביניהם.
הכתוב שכאשר תבוא עת הגאולה אז ויצא בשנת הייבל.
וע"ו אומר כאן
הוא ובניו עמו .כמו שהי' במצרים שאמר משה לפרעה ששאל מי ומי ההולכים..

יגאי

שיא

יה

ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך .וכן תהי' בזמןהגאויה העתידהכיון שיתקיים.
מה שנאמר והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.
גם י"ל ע"פ דרך בעלי התוס'

שבפרשה 17

נרמז הגאולה .שבדרךזה

ש.
יע
לפרש ג"כ הפסוק אם עור רבות בשנים לפיהן ישוב גאולתו .ר"ל שכאשר תגי

בשנים של אלף הששי שנת של "אם עוד רבות" .אז לפיהן ישוב גאולתו אחרי
שעברו י"ט מאות שנים של גלות .ווהו כנזכר ב~וה"ק שעל שיר השירים בפסוק
השבעתי אתכם בנות ירושלם וגו' קפיטל ה' .ושם פירשתי והמבין יבין:

אה שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו אני ה' ,הן כבר נאמר פסוק זה בפרשוב
קדושים .ומה חידש כאן .וי"ל ע"פ מה שמובא בפירש"י פרשת קדושים.
עה"פ למען טמא את מקדשי 1ג .'1את כנסת ישראל שהיא מקודשתלי .עכ"ל.
אמרה שבת לפני הקב"ה רבש"ע לכולן-
ובמד"ר בראשית פי"א איתא תני רשב"י
ישבן זוגוליאין בןזוג .א"ל הקב"ה כנסת ישראל הואבן זוגך .וכיון שעמרו
לשבת כנטת ישראל'
ישראל לפני הרסיני אמר להם הקב"ה זכרו הדבר שאמרתי
הואבןזוגך.והיינו דבור וכור את יום השבת לקדשו עכ"ל .י"ל שדורש לקדשה
מזשון

88,
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'מלשון קידושין .שלא תבגד כנסת ישראל' בהקידושין שגזר הקב"ה ואמר
לאשבת כנסת ישראל הוא בןיוגך.
ועפ" 1יש לפרש כאן ןת שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו .לאחר שהכתוב
הקודם מזהיר לא תעשו לכם אלילם .שלא תבגד כנסת ישראל בהקירושין
שהיא מקודשת להקב"ה .בא אח"כ האזהרה את שבתותי תשמרו ומקדשיתיראו.
ר"ל כי כמו כן לא תבגד כנסת ישראל בהקידושין שגזר הקב"ה ואמר להשבת
'בנסת ישראל הוא בן ווגך .והיינו כמו שמובא' במד"ר עה"ם וכור -את יום
השבת לקדשו:

=%שי%71

בה ת
גשמיכם בעתם .צריך להבין הלשון רבים גשמיכם .שהיל"ל גשם בעתו
.ךנתתי
או גשמים בעתם .כי הלא הגשמים אינם של ישראל .ויותר יתכן
הלשון מטר ככתוב ונתתי מטר ארצכם בעתו .וי"ל שמרמז על עניני הגשמיות
הנצרכים לבריאת הגוף ולחזק כחו .וענינו שלאיהיו ישראל טרודים ומבוהלים
'סדאגת הפרנסה .וכל עניגי וזופיבויוון ינתן לישראל בעתם ובזמנם הראוי להם.
ועי"ז לא יזיקו להגוף:
,ך4ום לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה ואם בחקתי תמאסו ואם
את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצותי להפרכם את בריתי.
'יש לדקדק אריכת וכפל הלשון ג"פ ואם ואם .וי"ל דהנה בוראי אםהיו יכולים
ישראל לקיים מצות התורה עם תלמור תורה שהיא כנגד כים
 .אז בוראי לא
הי' מקום לשליסת התוכחה בעם ישראל לא מינה ולא מקצתה .אמנם ברוב
רחמיו וחסדיו לישראל ראה השי"ת שיהי' עתים לרעה ויהי' קשה לישראל
לקיים מצות התורה כראוי .ובפרט לעסוק בתורה שהרי שמעתא בעיא צלותא.
'לפיכך הרבה הקב"ה יקר וחשיבותלאיזו מצות אשר סגולתןתהי' חשובה לפניו
כאילו קיים האדם שאר כל המצות .והן ד' מצות .שבת תפילין .מילה .צדקה:
שמירה שבת חשיבכקיים כל המצות .כידוע דרשת חז"ל עה"פ אשרי אנוש
יעשה זאת וגו' שומר שבת מחללו .אל תקרא מחללו אלא מחוללו.
ועוד אמרו חז"ל ששקולה שבת ככל התורה כולה .ואימלי שמרו ישראל שתי
שבתות מיד בן דוד בא:
.הנהת תפיייו עם קבית
מלכות שמים בקריאת שמע ותפלה חשובכאילו
,
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ישראל לפני המקום אנו רוצים ליגע
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להם
הקב"ה
בתורה יומם ולילה אבלאין
מצותתפילין
ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגיעים בתורה יומם ולילה .רבי יוחנן אמר
מקרא מלא הוא .והי' לאות עלידך ולטטפות בין עיניך למען תה" תורת ה'
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דבפיר .ע"כ .ולכך נקראת מצות תפילין בשם עוז לישראל כמו שמובא במסכת
ברכות (נ1ק).ראמניין שוהיתרפאוילימןמך.הןותענויזא לישראל .שנאמר וראו כל עמי הארץכי
שם ה'
עליך
רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפיליו
שבראש .לכן מובן שמצות תפילין היא כתריט בפני הפרעניות של התוכחה:
מצותמיי
ה מגינה ישראל בפני שליטת אומות העולםעליהם .כמו שמובא
בגמרא ובמדרש מאמר חז"ל שאחר החורבן בא אברהם אבינו למקום
בית המקדש( .יתכן יותר רזהו ביהמ"ק שלמעלה) שאל אותו הקב"ה מה
לידידי בביתי .ונתוכח אברהם על אדות החורבן .ולבסוף הזכיר זכות מצות
מייה
 .השיבו הקב"ה הלא גם את בריתי הפרו .וע"ז מקונן ירמיהו ואמר טומאתה
בשוליה .ועור אמרו חז"ל שמצות מילה נכרתו עליה י"גבריתות .מכל זה יש
להבין כמה גדולה מצות מילה .ולולא טומאתה בשוליה לא נחרבה בית המקדש:
מצור 2צדקה וגמ"ח ג"כ מגינה על ישראל כתריס בפני הפורעניות של התוכחה.
כמו שמובא במר"ר פרשת אמור עה"פ דיחזקאל וירא לכרובים תבנית
'יד אדם תחת כנפיהם .שא"ר ר' יהושע בן לוי שש שנים ומחצה עשוגחלים
עמומות בידו של המלאך גבריאל .סבור שמא יעשו ישראלתשובה .כיון שלא
עשו תשובה בא לזרקן בהימה לקעקע ביצתם של ישראל .א"ל הקב"ה לגבריאל
הנח לך יש בהם עושי צדקה אלו עםאלו .הה"ד וירא לכרובים תבניתיר אדם
תחת כנפיהם .ע"כ .ועוד אמרו חז"ל
העושה צדקה ומשפט כאילו מלא כל
העולם כלו חסד (סוכה מ"ט .):וזה מובן שכאשר יש חסר אין מקום לעונש
הדין .וזהו שכתוב אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכלעת .כי נתינת צדקה
מצר רחמנות שבלב נקרא משפט כירוע שמדת הרהמים נקראת משפט .וע"ז
אנו מברכים מלך אוהב צדקה ומשפט .ר"ל צדקה של רהמים אוהב הקב"ה*
'כייש עור מין ןדקה שאינה של רחמים .כמו שררשו חז"ל עה"פ ונגשיך
צדקה.והיא אינה אהובה כלכך:
ז אריכות וכפל הלשון של הכתוב הזה .בתחלה אומר ואם לא
ועם"4ז ישיהבי
תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה .היינו סתם מצותהנזכרות
'בתורה .אח"כ אומר על דרך לא זו אף זו ואם בחקותי תמאסו .זו מצות
הפילין של יר ושל ראש שנקראין חקתי .ככתוב ושמרת את החקה הזאת
וגו' .אח"כ אומר ואם את משפטו תגעל נפשכם .זו מצות צדקה וגמ"ח שנקראת
משפט .אח"כ אומר לבלתי עשות את כל מצותי .זו מצות שמירת שבת ששקולה
ככל התורה .אח"כ אומר להפרכם את בריתי .זו הפרת מצות מילה שנכרתו
עליה י"ג בריתות .שכל אותן ארבע המצות סגוליות הן כתריסבפני הפרעניות.
'ובהחסרם אז יש מקום שליטת התוכחה ח"ו על עם ישראל .אבל כלזמן שלא
'יבטלנו ישראל כל אותן ד' מצות סגוליות אין החוכחה תוכל לשווט בהם:
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באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל וגו' .צריך להבין עלאיזוש
איש
ענינים מוריס ד' הדגלים .כי ודאי שאין זה רק תכסיס לאומי בלבד
כמנהג אומות העולם .וי"ל שזה ידוע שהזכותים והכחות היותר גדוליםשנתן
השי"ת לעמו ישראל הם אלה הארבעה .תורה .תשובה .תפלה וצדקה .ולכךישה
להבין שאותן ד' הדגלים מדמ:ים על אותן ד' כחות:
י:
רגל מחנה יהודה קדמה מזרחה .מורה על כח התורה .כמו שמובא במד"ר.
מורח ממנו אוריוצא לעולם .רמז על התורה שנטראתאור .ככתובכינר-
מצוה ותורה אור .גם ירמז על זה מה שנאמר כל הפקודים למהצה יהודה וגו*
ראשנה יסעו .ומובא על זה במר"ר שכן התורה נקראת ראש .שנאמר מעולם.
נסכתי מראש .ווהידוע שיהודה ויששכרהי' אצלם כחהתורה .וזבולן שזכה לחנות
תהתזה הדגל הואיעןכי תמך בעשרו ליששכר שיוכל לעסוק בתורה במנוחה:
דגל מחבה ,דאובן תימנה לצבאותם .מורה על בח התשובה .כידוע שראובן
הי' עוסק בתשובה .וחנייתו בדרום צד הימין שמרמז על מדת החסד.
כי ע"י התשובה שעשה זכה למדת החסד שנתקבלה תשובתו ונסלח עונע
גכתוב ימינך פשוטה לקבל שבים .ורק ע"י מדת החסד נעשה כפרת עון4
ככתוב בחסד ואמת יכופר עון:
דנל מחנה אפרים לצבאותם ימה .מורה על כח התפלה .כי תחת דגל זה היר
רק תולדות רחל .שהיא המבכה ומתפללת על בניה עם ישראל ותמיה-
מעוררת רחמים עליהם בשמים ,ובזמן החורבן היתה רק היא בכח לפעול
בשמים התעוררות של רחמים .ככתוב קול ברמה נשמע וגו' .מנעי קולך מבכר
וגו' ושבו בנים לגבולם .וחנייתם במערב שהשכינה הקדושה בעולם הזה תשכונ
במערב .והיא תעלה תפלת עם ישראל השמימה להתקבל במדת הרחמים.
ובעבור הת:ה.רות של רחל נאמר על כלל ישראל הבן יקיר לי אפרים וגו'4
ומסיים רחם ארחמנו נאום ה':
דגל מחנה צפינה יצבאותם .והוא נקרא מאסף לכל המהנות .מורה על
כה הצדקה שנותנים העשירים מעשר מן הממון שמאספים ומרויחים..
עשר
ועי"ז מתעשרים עוד יותר .ככתוב
י
עשרתותבעשמרצ.פוןודזרהשבו יחאזת"הל .ועוד בשבי
במד"ר
שתתעשר .ולכך דגל מחנה דן צפנה ככ
שצפון משם החשך יוצא לעולם .ר"ל שזה העשיר שאין בו דעת לעשות טובות.
עם ממונו רק שמאסף העשירות לעצמו ולהנאתו ביבד .הרי זה בהבל בא
ובחשך ילך .כי הוא דומה לעובד לעגל הזהב .בוטחים בחילם וברוב עושרש
ולא באבינו שבשמים .וכירוע שלבסוף נכשל שבט דן בחטא זה .וכדי להורות,
לשבט דן שתיקון העשירות היאנתינת צדקה .לכן חנו אצלו שבט אשר ושבט.
נפתלי .כי שבט אשר נתברך בברכת והוא יתן מעדני מלך .כלומר שהמעדני
מלך אשר לו לא יחזיקם רק לעצמו בלבד .כי אם שהוא יתן מזה גם לאחרים.
וכן שבט נפתלי נתברך בברכת הנותן אמרי שפר .כתרגומו ואחסנתיה תהי

יז

מעבדא פירין .ונאמר בוהנותן .כלומר שלא יחזיקם רק לעצמו בלבר.כי
שיתן מהם גם לאחרים ויקיים נתן תתן לו:
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זד
ץ היום טוב נקרא בתורה יום הבכורים וגם חג השבעות .וחו"ל הוסיפו לר
השם עצרת .כדאיתא בגמרא מגילה (לא ):עורא תיקן להם לישראל
שיהיו קורין קללות שבתורת כהנים קורם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראעו
השנה .יש לומר טעם השם עצרת דהנה בשני המועדים פסח וסכות יש לכל
רגל מצוה מיוחדת בפני עצמה .דהיינו פסח אכילת מצה .סוכות ישיבה
בסוכה וגטילת ר' מינים .אבל שבועות אין לו מצוה מיוחדת .שמותר לאכל
מה שרוצה ובכל מקום שרוצה .ולכך רמזו לנו חו"ל בהשם עצרת מצוה
מיוחדת .כי עצרת תרגימו כגישין שהוא משמעות אספה ואחדות .וידוש
דרשת חז"ל עה"פ ויחן שם ישראל נגד ההר .ויחן כאיש אחר בלב אחרי
שהי' עם ישראל במדרגת אהכה ואהדות כשלימות .וזאת גרם שיהיו ישראל
יאוי
ם לקבלת התורה .וכאשר בכל חג השבעות נתעורר בשמים הענין של
זמן מתן תורתנו .לכן כרי שיהיו ישראל ראוים לקכל ההארה של מתן תורה
ניתנה להם מצוה מיוחדת בחג השבעות שיזררזו באהבה ואחדות בבחינת
ויחן שם ישראל .ועל זה מורה השם עצרת שמשמעותו אספה ואחדות .והיינג
כדכתיב האספו ואגידה לכס:

בממכת מגי
י א ):איתא תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר עזרא תיקד
להםיה(
לישראל שיהיו קורין קללות שבתו"כ קודם עצרת ושבמשנה,

תורה קודם ר"ה .מ"ט כרי שתכיה השנה וקללותי' .ומקשה בגמרא אטו עצרת
ר"ה הוא .אין עצרת נמי ר"ה הוא דתנן בעצרת על פירות האילן .ע"כ.
אבל עוד קשה דא"כ פסח נמי יהי' נקרא ר"ה דתנן שם בפסח על התבואה.
גם צריך להבין הטעם שעצרת ור"ה יבטלו את הקללות שבתוכחה.
וי"ל כי כמו היו"ט של ריה הוא בשביל גמר בריאת העולם ,כן גמ
היו"ט של הג השבעות הוא כשכיל שכלול כריאת העולם .והוא שכר"ה הי'-
גמר בריאת העולם בגשמיות .ובחג השבעות נשתכלל בריאת העולם ברוחניות.
כידוע מאמר חז"ל שתנאי הותנה הקב"ה עם מעשה בראשית שבאם יקבלר
ישראל את התורה יתקיים העולם .ובאם לאו יחזיר העולם לתהו ובהו.
וא"כ הרי ענין זה כמו למשל שחכם גדול חידש מוכני נפלאה לעשופ
דכר נהוץ ונצרך להעולם ,אבל המוכני עדיין היתה נצרכתלאיזה כה רוהני
נמו כח עלעקטרין וכדומה שממנו יולד תנועה וסיבוב תמירי להמוכניי
שעי"ו תוכל המוכני לעשות מלאכה הנפלאה .וה" ממתין אותו החכם להשיג
כח כזה .וכל זמן שלא השיג כח רוחני כזה הי' המוכני בספק קיומה ולא
היתה עדיין דבר של קיימא .והח החכם דואג ומחשב לאמר מה בצעיו
במוכני שלו .ואך כאשר השיג כוו הרוחני הנצרך לו אז שמח במיאכתו כי
ידע שבוה הכח יתקיים תכלית המוכני .ובעבור זה הי' מנהגו של אותו
החכם לעשות בכל שנה שמחות ב' פעמים בשנה .שמחה אחת ביום שגמר
מלאכת המוכני הנפלאה .ושמחה השניה ביום שהשיג כח הרוחני הגצרך
לקיום המכונה.

וכעין
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וסעין זה הוא בענין בריאת העולם .היום טוב
ר"ה באחד בתשרי
הוא לבעבור שבו נגמר בריאת העולם בנשמיות .והיו"ט של חג השבעות
שששי בס?ון הוא ג"כ ר"ה לבריאת העולם .כיון שביום הזה נשתכלל בריאת
חעולננ עם כח הרוחני שלא יחזור לתתו ובהו רק שיתקיים .וזה כח הרוחני
נולד עדי שקבלו ישראל את התורה .ועל ענין זה תרמז תיבת בראשי"ת שהיא
ר"ת ריעבור ו4צון אלהים שיקבלו ישראל ףעורתו .:
את התיכחית י"ל לפי שבעצרת וכן בר"ה
:והטעם שעצית יי"ה
נמצאות ב' כהות רפואות גדולות שיש להן זה הכח לרפא הקללות
'של התוכחה ולהפוך אותן לברכות .והיינו אותן ב' הכחות שנקראים בתורה
בשם רפואות .הלא הן כח התשובה וכח התורה .התשובה נקראת רפואה
.ככתוב ולבבו יבין ושב ורפא לו .והתורה נקראת רפואה ככתוב רפואת תהי
'לשדיך .וכתיב ולכל בשרו מרפא .ואותן שתי הכחות נתעורר לישראל בר"ה
ובעצרת .בר"ה נתעורר כח התשובה .ובעצרת נתעורר הכח של תלמוד תורה
'לרפא הקללות של התוכחה.
וכמו כל נרמזות אותן ב' הרפואות בריש שני הסדראות של התוכחה.
בריש פרשת תבוא נזכר הפסוק ונצעק אל ה"א וישמע ה' את קולנו .ואח"כ
נוכר פרשת הודוי .שבל זה ירמז על כח התשובה צעקה עםודוי.ובריש פרשת
בחקותי נרמז הרפואה של תלמור תורה .אם בחקותי תלכו .שענין הליכה
בחקים היינו תלמור תורה .כמו שדרשו חז"ל עה"פ הליכות עולם לו .א"ת
הליכות אלא הלכות .וכן מובא בפירש"י דרשת המו"כ עה"פ אם בחקתי תלכו.
יכול זה קיום המצות .כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו וגו' הרי קיום
המצות אמור .הא מה אני מקיים אם בחקתי תלכו .שתהיו עמלים בתורה .ולכך
תיקן עזרא לישראל שיהיו קורין התוכחות קודם עצדת וקודם ר"ה .כדילהזכיר לישראל שבעזרת אותן ב' הכחות תורה ותשובה יתבטלו התוכחות
מישראל .ויהפך ה' את הקללות לברכות:
בששי בחודש ניתנו עשרת הדברות לישראל.ר'
:בנמסכת שבת (פ"י ):ת"
יי בחודש .ואמר רבא דכ"ע בשבת ניתנה תורה
יוסי אומר בשביע
לישראל אלא דפליגי בקביעא דירחא .וקשה דאיך יתכן פלוגתא במציאות.
ואיך י"ל נזה אלו ואלו דא"ח .עור קשה קושית המפורשים מהברייתא ת"ש
ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים בט"ו לחודש .אותו היום ה' בשבת היל
'מדחמיסר בניסן ה' בשבת ריש ירחא דאייר שבתא .וריש ירחא דסיון חר
בשבת .ואי כ"ע סברו דבשבת ניתנה תורה נמצא שמתן תורה הי' ביוםנ"א.
'ולמה אנו עושים עיקר חג השבעות ביום החמשים .ועוד קשה מרוע לא
נזכר בתורה בפירוש באיזה יום ניתנה התורה:
שמעתי בענין וה מכ"ק אדומו"ר מוהרי"ל איגר וצ"ל מלובלין שאמר
כי שני הימים של חג השבעות הם קדושה אחת כסה ב' ימים של
ד"ה ,ורק למטה מצר התחלקות לילה ויום נתחדש ברכה בקידוש היום.
וקרוב לומר שבשעת מתן תורה הי' באמתיומא אריכא .הששי והשביעי בחודש
יחד .שהרי מצינו יהושע תלמידו העמיר החמה ונעשה היום ארוך כשני

שי
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ימים .ככתוב ולא אץ לבוא כיום תמים .וגם נמצא 'כשם שעמדה חמה ליהושע
כך עמדה למשה .ע"כ רבריו:
.
ל
"
ז
ח
א
ח
י
א
ד
במד"ר
דנואאה ?י להביא ראי' לדבריו הקדושים מאיזה מאמרי
הקב"ה
את התורה
פרשת'יתרו .א"ר אבהו בשם ר' יוחנן כשנתן
א
ל
צפור לא צווח .עוף לא פרח .שור לא געה .אופנים
.
ו
פ
ע
שרפים לא
אמרו קדוש .הים לא נזרעזע .הבריות לא דברו .אלא העולם שותק ומחריש
גרי שידעו דבריות שאין חוץ ממנו .ויצא הקול ואמר אנכי ה' אלהיך.
ובמסכת יומא (כ ).איתא א"ר לוי מפני מה אין קולו של אדם נשמע
ביום כררך שנשמע בלילה .מפני גלגל חמה שמנסר ברקיע כחרש הנמסר
בארזים .ת"ר אלמלא גלגל חמה הי' נשמע קול המונה של רומי .ואלמלא קול
רמ נה של רומי הי' נשמע קול גלגל חמה.
ובסכר יהושצ קפיטל יו"ר נזכר במלחמת יהושע עם חמשת מלכי
האמרי .אז ידבר יהושע לה' ויאמר לעיני כל ישראל .שמש בגבעון דום
וירח בצמק אילון .וידם השמש וירח עמד ער יקים גוי אוביו .ויעמד
השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים .ופרשו המפורשים מה שאמר
והושע בלשון דום הוא כיון שהשמש בהליכתו אומר שירה .וכאשר ירום
השמש יעמד על מקומו בגלגל שלו ,ועמד כך כ"ר שעות .נמצא שאותו היום
הי' גדול כמו שני ימים:
זיובז היכב שבומן מתן תורה בודאי עמר השמש על מקום אחר וידום
יעמ"4
שלא אמר שירה כדי שלא ינסר ברקיע .כמו שאמר ר' אבהו בשם.
ר'יוחנן שכל העולם הי' שותק ומחריש בזמן מתן תורה .כי לא יתכן שיגרע
השמש מכל הנמצאים בעולם .וכיון ששתק השמש ממילא נתארך היוסונכנס
בתחום היום שלאחריו .והגם שאין ירוע כמה שעות נמשך זמן נתינת התורה.
אם שתק השמש כ"ר שעות כיום תמים או פחות מזה .אבל כיון שבודאי גם
השמש שתק הרי נתארך יום הנו"ן ונכנס בתחום של יום נ"א .ואף אם לא
שתק כיום תמים מ"מ מקצתו של יום נ"א בודאי נתקדש בקדושת זמן מתן
תורתנו .וכיון דאמרינן מקצת היום ככלו לכך שפיר מסתבר לומר שיום הנו"ן
ויום הנ"א קדושה אחת הם וכיומא אריכתא דמיין:
ד*4:א* יתורצו כל הג' קושיות .שבאמת דברי רבנן ודברי ר' יוסי אלו ואלר
דא"ח .כיון שיום הששי ויום השביעי לחודש מן שניהם נעשה יומא
אריכתא של שני ימים .וכן יתורץ גם הקושיא שאע"פ שבשבת ניתנה התורה
שהי' אז יום הנ"א מ"מ שפיר שחג השבעות מתתיל ביום הנו"ן כיון שבזה
היום התחיל זמן תורה ונתארף להחשב שני ימים .וגם יתורץ קושיא הגי
מדוע לאנזכר בתורה בפירוש באיזה יום הי' מתן תורה .כי אם תאמר שביום
הנו"ן הוא זמן מתן תורה יתרעם יום הנ"א .ואם תאמר שביום הנ"א הי' זמן
מתן תורה יתרעם יום הנו" .7כיון ששני הימים היו אז יום אחד ארוך .וגמ
לא יתכן לומר בפירוש לעשות חג השבעות שני ימים לזכרון זמן מתן תורה.
כיון שמכל מקום הי' אז נחשב רק יום אחד לזמן מתן תורה .לפיכך שתקה
התורה מלתלות טעם חנ השבעות בזמן מתן תורה ותלתה הטעם מפני שהוא
יום הבכורים והוא נופל תמיד ביום הנו"ן.
ועפ"ז
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ועפ"זמובן הטעם שגם בארץ ישראל יש יתרון לאסרו חג השבעות יותר
,מאסרו חג של מוערים אחרים כירוע בגמרא .ולכך מובא בזוה"ק קרושת חג
:השבעות שניימים .הגם שהזוהר נתחבר בארץ ישראל .והכל עולת יפה בס"ר:

ענמטכת שבת (פ"ח ),א" חמא זינינ
א מ"ר כתפיח בעצי היער וגו'
יראל לתפוח .לומר לך מה תפוח וה פריו קורם
למה נמשלו יש
.לעליו .אף ישראל הקרימו נעשה לנשמע .מקשה בתוספות שם הלא אנו רואים
,שגם תפוח עליו קורם לפריו .ומתרץ שתפוח רכאן היינו אתרג .עור מקשה
.שם בתוס' ,תימה שמביא קרא כתפוח בעצי היער .רבהאי קרא לא נמשלו
יש-אל לתפוח אלא הקב"ה .כרכתיב כן רורי בין הבנים .וקרא רריח אפך
כתפוחים הוה לי' לאתוייטפי .עכ"ל .ועמר בתימה ומצוהליישב:
דנ"ל בס"ר יתרץ רהנה יש לרקדק בזה הפסוק שנאמר כתפוח בעצי היער.
למה לא אמר בין עצי היער כמו בפסוק הקורס כשושנה בי( החוחים.
?כן צ"ל ש~ך הואענינו .בתחלה משבח הקב"ה לכנסת ישראי עהיא בין
האומות כשושנה בין החוחים .ולעומת זה משבחת כנסת ישראל להקכ"ה ואומרת
כתפוח בעצי היער כן רורי :זה הקב"ה .בין הבנים .אלו ישראל שנקראים
:כנים למקום .וטעמו כך הוא .כמו בהרכבת ענף מן עץ תפוח שהוא אתרג.
נתוך עצי היער .שהם אילני סרק .פועלת הרכבה זו להפוך את עצי היער
על עצי תפותים ,כך נעשה בעם ישראל שע"י שהופיע הקב"ה ויו אורו
ניום מתן תורה והשרה שכינתו בין הבנים .הרי בשביל זה עם ישראל שהיו
זומים אז קודםמתן תורה לעצי היער ואילני סרק .נהפכו לטובלהיות נקראים
זור רעה ונתעלו למררגת עצי תפוחים שהוא אתרג כיון שאמרו נעשה ונשמע.
ויבוה קבלו עליהם עול מעשים טובים עם עול תורה .ועור הקרימו נעשה
לנשמע כמו שהאתרגפריו קורם לעליו .:
7לכ"8ז יש להביז דברי לחב"ח ששאל מפני מה נמשלו ישראן לתפוח שהוא
אתרג .הלא מעשה ההרבבה נוהג גם בשאר פירות .ומתרץ מפני
שהקרימו נעשה לנ~ומע .שהקרימו מעשה קיום המצות להשמיעה שהיא הבנת
טעמי המצות .ולכך נשתוו להאתרג שפריו קורם לעליו .ועור י"ל טעם
שבשביל נעשה ונשמע נשתוו לאתרג .כי יען שקכלו עליהם קיום המצות וגם
עול תלמוד תורה לבך משולים לתפוח שהוא אתרגי והיינו ער"ר מאמר חז"ל
בענין ר' מינים רסכות .שהאתרג שיש בו טעם וריח מורה על אנשים שיש
בהם שתי אלה יחר .מעשים טובים עם הריח של תורה.
גם י"ל שעפ" 1מובן טעם טוב למנהג העמרת ענפי עצי היער ואילני סרק
נבתי כנסיות בחג השבעות .שהוא למען נזכור שבלתי קבלת התורה אנו רומים
לעציהיער ואילני סרק .ורק ע"י קבלת התורה זכינו להתעלות מןעצי היער

בי

יתפוחים.ונתקיים בנו מה שנאמר כתפוח בעצי היער כן דוריבין הבנים:
יעצ

פייגיחיי

ם מתו תורה .צריךלהבין מפני מה
ננממכת שבת
בימו
הייומןש'
היום של מתן תורה .הלא זה ענין
לא נזכר לתורה בפירוש
היותר גדולבין השי"ת ועמו ישראל .ונראה שהי' צריך להיות נזכר בתורה
בדיוקהיום של מתן תורה .ולבסוף אנו רואים דמתלי תלי בספק.
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זמעלה מן הזמן ואינה נק'טרת בומן .לא כמו שרוצים קלי הדעת פורקי עול
'לאמר שהתורה צריכה להשתנות לפי הומן ולפי הדור של הזמן .ולכך
נזכר בתורה בפירוש זמן היום ש? סתן תורה:

ל)ר

-4א44~381א

נ,עא

ו ו .'13הו כמעט בכל שנה נקראת פרשת נשא אחר
צשא אתיאש בנינישי
חנ השבעות .וי"ל טעם הדבר דהנה חג השבעות זמן מתן תורתנו נקרא
*ום חתונתו ויום שמחת לבו של הקב"ה כידוע במררש ובווה"ק .וירוע
שמלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא .וררכו של מלך בו"ד שביום חתונתו
עושה הנחה למדינות עבור אנשים שפלים ומרי נפש .ולכך י"ל שגם אצל
'השי"ת כך הוא שע"י התחרשות יום חתונתו בזמן מתן תורה יש לפעול
בשמים ע"י תפלה שתנתן הנחה לעם ישראל בכלל .ולאנשים שפלים ומרי נפש
נפרט .לחלצם מן המיצר ולהיות להם נשיאת ראש .ולזאת באה הקריאה נשא
את ראש בני גרשון גם הם אחר חג השבעות .כי ידוע מס"ק שבני גרשון
רמו על אנשים שפלים שגמצאים בצער ומלאים יגון ואנחה .הן מן עניני
דוחניות והן מן עניני גשמיות .ער"ר הכתוב כי גרשוני היום מהסתפה בנחלת
); /ועל ענין וה בא הרמל אל משה .וכן לצדיקים שבכל דור ודור .בידוע
גרשון שיהין
4,אתפשטותא דמשה בכל ררא ודרא .להתפלל על בל מיני בני
נם למו נשיאת ראש בזכות הזמן מתן תורתנו .וזהו גם הם .ר"ל הגם שהם
במו נטפלים ושפלים מצר מעשיהם .מ"מ בכח הומן של יום מתן תורה שהוא
יום חתונתו נקל ע"י תפלה לפעול בשמים הנחה עבור בני גרשון .שיהי' גם
נשיאת ראש לחלצם מן המיצר הן בעניני רוחניות והן בעניני גשמיות.
יוהו ער"ר המובא בגמרא חולין (צב ).שלחו מתם ליבעי רחמי אתכליא על
עליא דאלמלא עליא לא אתקיימי אתכליא:

יהם

'כנה תביכי אתבניישיאיאמיי יהם .שתי התיבית אמיייהם קשהיהביה

וי"ל ע"פ מה שמובא בזוה"ק דכהנא אצטריך לברכא ית עמא בהביבותא.
וכל כהנא רלא רחים לעמא או עמא לא רחמין ליה לא יפרס ידוי לברכאלעמא וכו' .וכן הוא הרין בשלחן ערוך .והנה כעין זה נמצא בכ"מ שיש
,מברך ומתברך שצריף להיות ביניהם התקשרות של אהבה וחביבות .וכמו
שאמר יצחק לעשו עשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור
תברכך נפשי .וכן כעין זה מובא בספר שפת אמת מאת האדומו"ר מגור
'זצ"ל עה"פ קחם נא אלי ואני אברכם .שהמכיון הוא לקיחה והתקרבות של

אהבה אליו ועי"ז יוכל לברכם.
וכן שייך ענין זה בכל שבת קודש ברדוע שהשבת מכין שפע ברכות
י השבוע ,כמובא בזוה"ק כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא
ילעם ישראל על בלימ

"ביעא
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 .וענין תליין כלומר הא בהא תליא .שהשפעת ברכה בפדטידחה
שביעאתייק
לכל חהר ואהר מןיום השבת תלויה בערך הווביבות של כל אחד ואהד לשמור
אתי-ם השבת בקדושה וענג" .לפי ערך הקדושה שהאיש מקרש ומענג את;
יום השבת גהביגות .כה משפיע לו השבת ברכות על כלימי השבוע.
ויפ" 1י"ל שהשתי תיבות אמור להם מכוונים וההענין שנוכר בווה"ק!
שצריך להיות התקשרות של אהבהוחביבות בין הכהנים והעם .והמשמעות אמור
להם הוא עד"ר הפסוקים את ה' האמרת היום .וה' האמירך היום .שהוא לשון
התפארות של אהבה וחביבות .שישראל מתפארים באהבתם להקב"ה .וכן
הקב"ה מתפאר באהבתו לעם ישראל .וכן זהו המכיון של אמור להם בברכת
כהנים שמשמעותו הוא אהוב להם .שהכהן המברך צריך להיות אהוב וחביב:
לישראל שמברך אוהם .ואז יוכל לגרכם ויתקיימו הגרכות:
ם השגי הקייב נתנאל בן צוער נשיא יששכר הקרב את קרבנו וגו'..
ביו
הקושיא ירוע מהו הקריב הקריב ב' פעמים .בשלמא הקריב השני
מוסיב על קרבגו .אבל הקריב הראשון סתם הקריב אין מובן מה הקריב-
או למי הקריב .וי"ל שהקרב השני שנכתב הסר יו"ר מלבר שבפשטיות מוסב
על קרבנו יש בזה ג"כ רמז כמובא בפירש"י שלפי שנא ראובן וערער ואמר
משה שכך נצטווה:
די שיקדמגי יהורה אהי ואני אקריב אהריו .השיב
א
י
ש
נ
אל
ר
כ
ש
ש
י
אתו'4
מפי הגבורה הקרב בלשון צווי .לאמר ביום השני
הקרב היום .והקריב הראשון שנכתב מלא והוא לשון ,הפעיל לאחר .י"ל'
שמוסב על זה השבט שהקריב אחריו והוא זבולן .כיומר ששבט יששכו-
הוא שהקריב אליו את וגולן להיות מקריב אחריו קודם ראובן .יען כי
ובולן תמך ליששכר בממונו שיובל להתפרנס וללמוד תורה במנוחה .והיינו,
דאמרי אנשי קרב לגבי דהינא ואידהן:

יו

ביום

י גד אליסף בן דעואל .יש לדקדק מדוש לעיל בפרשת:
הששי נשיאיבנ
במדבר נאמר ונשיא לבני גד אליסף בן רעואל .י"ל בדרך רמזכי השם.
אליסף משמעותו הוא שמוסיף בינה והשכל בעניני אלוהית .ועל זה אומר
שהוא בן רעואל ודעואל .משמעות בן יש לפרש כמו בן הורה .וטעם הדבר הוא:
ת עםן
שדעואל מרמז על דעת ובינה בעניני אלוהית .ורעואל מרמז על ריעו
אל .והיינו התחברות והתקשרות בקדושת האלוהית .כמו שדרשו חו"ל עהיפ
ריעך וריע אביך אל תעזוב .זה הקב"ה .ויש ללמוד מבאן שהידיעה בעניני.
אלוהית כמולימוד הכמת הקבלה בלתי התפעלות הלב להתחבר ולהתקשר בקדושת.
האלוהית אין זה מעלה כל כך.כי הרי וה עושה לימוד חכמת הקבלה כמו
ימו
י
ד חכמה אהרת בלבד .ולא עוד אלא שלפעמי
להתקלקל מזה .רק,,
שנוחםנניחידווכ
שצריך להיות דעואל עם רעואל
יוזה טוב:

דבר

פרי
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י בהעיתך את הנרות אל מול פני המנורהיאירו
איי

שבעת הנרות .צריך להבין הלשון כפול דבר ואמרת .גם מה זאת
משמעות העלאה ולא בפשוט הרלקה ,ועוד שהיל"ל יאירו ששת הנרות .ובפירש"י
מובא למה נסמכה פרשת המנורה לחנוכת הנשיאים ,לפי שכשראה אהין
חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא הי' עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו .א"ל
הקב"ה חייך שלך גרולה משלהם שאתה מרליק ומטיב את הנרות .ובמר"ר
נתוסף ולא עוד אלא שהקרבנות הם רק בזמן שביהמ"ק קיים אבל שלך קייס,
לעולם .ע"כ .וזה פלא .הלא בחורבן ביהמ"ק נתבטל הארת המנורה כמו
שנתבטלו הקרבנות .גם אין מובן מה זה הפיוס שמטיב את הנרות .הלא הי'.
די לומר שאתה מדליק את הנרות:
ליישג ע"פ הידוע שדיגור היינו נגלה ואמירההיינו נסתר .ומובא בזוה"ק
ובס"ק שכאשר ישראל הם במדרגה גבוה בקדושה אז כביכול ד:שי"ת
מאיר פניו אליהם .כמו שנאמר פנים בפנים דיבר ה' עמכם .וענין זה נקרא
הזרוגות של הקב"ה עם ישראל פנים בפנים ,כמו שביקש דוד המלך .האר
פניך על עברך .וכאשר ישראל במדרגה שפלה בהקדושה אז כביכול מסתיר
פניו מהם .כמו שנאמר ואנכי הסתר אסתיר פני מהם .גם ידוע שמעשה המנורה
של שבעת הקנים תרמז על ז' מדות האלוהית הנקראות בשם ספירות מן
הסד עד מלכות .וע"י הרלקת המנורה שלמטה נמשך שמן הטוב שהיא שפע
קדושה מן עולמות העליונים הנקראים כתר חכמהובינה על שבעהקני המנורה
שהן הז' ספירות להשפיע שפע טוב לבריות.
ומצינו בתורה שמלבד עגודת הדלקת המנורה ניתנה לאהרן ולבניו עוד
עבודה נסתרת הוץ למקדש והיא עבורה נצחיות ללמד עם ישראל תורה ועבורת
השי"ת .כדי להטיב את עם ישראל ולהעלותם במררגה גבוה בהקרושה.
כמו שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל .וכתוב ואת עמי יורו.
וכנזכר בפרק אבות מדתו של אהרן שהיא מקרבן לתורה:
כל זה יש להבין שיש כאן ציווי כפולה לאהרן בנגלה ובנסתר .דבר
אל אהרן .זו עבודתו הנגלה בפשטיות היינו הדלקת המנורה .ואמרת
אליו .ירמז על עבודתו בנסתר שהיא עבודה נצחיות להטיב את ישראל
ברוחניות להעלותם להקרושה ע"י תלמור תורה ועבודת השי"ת .כדי שיאיר
אייהם השי"ת שפעת אורו ושמן הטוב פנים בפנים .וע"ז ירמז בהלשון
העלאה ,בהעלתך את הנרות .כי סתם נרות יש במשמעות גם נשמות ישראל.
ככתוב נר ה' נשמת אדם .וכך הוא משמעות הכתוב גדרך רמז .שכאשר תעלה
נשמות ישראל למררגה גבוה בהקדושה ע"י תורה ועבורת השי"ת .אז תפעל
שיהי' אל מולפני המנורה יאירו שבעת הנרות .ר"ל ששבעת הנרות של המנורה
שלמטה יאירו אל מול פני המנורה שלמעלה .ושמן הטוב שהיא שפע קדושה
ישפיע השי"ת לעם ישראל פנים בפנים .וזהו הענין
י
שלדאמיטיעבניןאתזההנפריוותמ.גהר"
ול
הטבה .להטיב את הגרות אלו נשמות עם ישראל .ובו
לאהרן
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יאהרן ובניו וגם שזאת היא עבורה נצחיות גם בזמן שעבודתם במקדש
תתבטל ע"י החורבן .ועכשיו בגלות ואת היא עכודה נצחיות להתימידי
'הכמים מנהיגי הדור שהם במררגת הכהנים ככתוב יורו משפטיך ליעקב
ותורתך לישראל:

'שפו העם יטחנ ביחיםיגי/יכאיי
ה אין מובן למה התרעמו על המן*
י האמוראים במסכתיוטא (ע"ה ).חד אמר טעם המינים
א ידוע פלוגתת
הי
סעמו במן .מלבד אותן ה' מינים הנזכרים כאן בהפסוק .וח"א טעם כלהמינין
יטעמו וכו .,א"כ ודאי שגם טעם בשר טעמו.
ויש להבין הענין ע"פ מה שמובא בזוה"ק בשלח .ראלין דהוו בני
סהימנותא כל טעמא דאיהו בעי הכי טעים ליה .נפקי ולקטי ומברכאן שמא
'קדישא עליה .והוה מסתכל וידע לעילא ואסתכי בחכמו; עלאה .וע"ד אקרין
דור דעה .ואינון דלא אשתכחו בני מהימנותא מה כתיב בהו .שטו העם ולקטו
וטחנו ברחים וגו' .מהו וטו .שטותא הוו נסבי לגרמייהו .מאן אטרח לון כל
.האי .אלא בגין דלא הוו בני מהימנותא .ע"כ.
וצריך להבין שייכות החילוק בין בני אמונה ובין שלאבני אמונהלענין
הטעם של המן .וזה יתבאר ע"פ הכלל במדה שאדם מודד בה מודריןלו .ולכך
אותן האנשים שהיו בעלי מוח והאמינו שיש בכח מחשבת האדם וכונתו לפעול
יחור והזדוגות עולמות העליונים להשפיע שפע לזה העולם .ובעבור זה נקראים
חם דרר דעה ובעלי אמונה כיון שעובדים את השי"ת גם במחשבה וכונה .ולכך
נמדר להם מדה כנגר מדה שכח המחשבה שלהם יפעול גם בזה העולם לבלתי
.יצטרכו לעבור ולהטריח את עצמם בהמן .רק שבנקל יטעמו כל טעם שיבקשו
לטעום .משא"כ אלו שלא היו בעלי אמונה ולא האמינו שיש בכח מחשבת
האדם לפעול הטבה בשמים .לכך נמדד להם מדה כנגד מדה שמחשבמם לא
תוכל לפעול כלום בוה העולם להפוך את המן לאותו הטעם שמבקשים .והיו
'מוכרחים לעבור קשה בטחינה ודיכה' ואחר כל טרחתם עלתה בידם רק טעם
לשד השמן .ולכך נאמר עליהם שטו העם .משמעותו שוטיםהיפוך התואר דור
דעה כנזכר בזוה"ק .ואלה הם שהתרעמו על המן .עליהם כתוב אולת ארם
'תסלף דרכו ועל ה' יועף לבו .והווה"ק מסיים שם באותו המאמר שענין הזה
הוא יימוד טוב בענין פרנסה לכל איש ואיש בכל דור ודור:
נא רפא נא לה .איתא בגמרא ברכות (ל"ר ).א"ר יעקב א"ר חסדא כל
אל
המבקש רחמים על חבירז אין צריך להוכיר שמו .שנאמר אל נא רפא נא
'לה .ולא קמרכר שמה דמרים .וזה פלא שאין כן מנהג העולם.ויש רוצים לחלק
בין אם מתפלל בפניו או שלא בפניו .וזה דוחקכמובן .ונ"ל לחלק דר' חסדא
וויירי בחבירו אהובו כנפשו .והוא במדרגת ואהבת לרעך כמוך שכאשר חבירו
בצרה גם לו צר ויכאב לו כמו לחבירו .וכמו שהי' משה עם אחותו מרים
שאמר לו אהרן אל נא תהי כמת וגו' ויאכל חצי בורז .זפירו"י דהיינו
מצי בשרנו כענין שנאמר כי אחינו בשרנו הוא .באופן זה שייך לומר,.פהמתפיל ומבקש רחמים על חבירו הרי הוא כמבקש רחמים על עצמו .ומן
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חתפלה בלברה מובן ענין המבוקש בלי הזכרת שם חבירו .כיון שבאמת הוא
מתפלל על חבירו כמו על עצמו ,אבל כאשר מבקש רחמים ע 5חולה
י
נ
י
א
ש
ו)בירו מזה לא מיירי ד' חסדא .וכאופן זהודאי השכל מחייב שצריך להזכיר
שמו וגם שם אמו כמנהג העולם:

שיה

ייקרא

ו יהושע .פירש"י התפלל עליו יה יושיעד מעצת
משה יהישע בובי
מרגלים .וכן מובא בגמרא ובמד"ר .וע" 1מרמ 1השם יהושע בהוספת
האות יו"ד שיהי' השם י"ה בהתחלת השם .אבל פליאה גדולה יש כאן .כי
,נראה שמשה ידע מראש עצת המדגלים להוציא דיכה על הארץ .א"כ למה
שלחם .וביותר קשה מדוע לא התפלל גם על שאר המרגלים.כן מקשים מפרשי
מתורה .ועוד יש להוסיף שאין מובן הלשון יושיעך .שהיל"ל יצילך
או ישמרך:
י"ל שנרמז בזה ענין נסתר ונונה עמוקה .והוא שכאשר שמע יהושע נביאת
אלדד ומידד שאמרו משה מת יהושע מכניס .קפץ יהושע במסירת נפש
'ממש לפני משה וצעק .אדני משה כלאם .ובגמרא עירובין (סג ):איתא שנענש
יהושע שלא יהי' לובן זכר .יען כי נחשב לו כמורה הלכה בפני רבו.ובודאי
ידע יהושע שאסור להורותבפני רבו .אכל אמר כך מחמת הצער הגדול שהי'
לו כשמעו הנביאות שבשבילו ימות משה כיון שאין מלכות נוגעת בחברתה,
,ומיום ההוא הלך יהושע נלב נשבר ונעצכ עד שלא הרהיב בנפשו להביטבפני
משה פנים בפנים .ובודאי הבין משה שיהושע אמר כך מחמת צערוכי גדלה
אצלו אהבת רבו שהי' נקשר עמו בעבותות אהבה מבחוריו .במו שנאמרויען
יהושע בן נון משרת משה מבחוריו ויאמר אדני משה כלאם.הרי הפסוק מעיד
עליו שאהבתו הגדולה והתקשרותו החזקה עם משה שה" משרתו מבחוריו,
מסירת נפש לעבור על הדין שאסור להורות בפני רבו .והנה
הכיאתו
בודאי כן גם משה נצטער עלענין זה .שהוא השתוקק מאד ליכנס לארץ .אבל
יהע שהגזרה מן השמים שנשזלשלה לוה העולם בפיו של נביא מוכרח
שתתקיים ולא תבטל:
ת הנגוהים הנקראים בשם
יחמים יבים מוהעיימי
(אמנם יש עצה
חכמה ובינה .ששם מאירין ייג מדות הרחמים .והארת רחמים רבים
אשר תופיע משם תוכל לבטל הגזרה .אבל לא לבטל לגמרי כלא הי' .רק
שהגזרה תתקיים באופן טוב שלא תריע כלל .וזהו עד"ר שמובא במד"ר משל.
שבן המלך חטא מאד בנגד אביו המלך .וגזר להשליך עליואבן גדולה שימית
בו .וכאשר בן המלך צעק ובכה ועשה תשובה גמורה נכמרו רחמי אביו עליו
ומחל לו .וכדי שגזרת המלך תתקיים פקד המלך לטחון האבן על אכק דק
ולהשליך על בנו האבק מעט מעט.
כטו

יידי

לעייי
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נמו נן חפץ משה לעשות עס הנביאה של משה מת :יהושע מכניס.
ועלה
רעתו לשמוע לדרישת בני ישרא? ברבר שילוח מרגלים .ושבין
י יהי' גם יהושע .והעמיד הדבר על בחירת הארם .והוא שראישית דבר
עם
המרגלי
התפלל על יהושע לעורר רחמים רבים עליו מן השם י"ה .ככתוב מן המצר
קראתי י"ה' כי השם י"ה הוא שורש עולמות הגבוהים שנקראים בשם חכמה
ובינה אשר שם מאירין י"ג מדות הרחמיס .שיסתיים הדבר כרצון יהושע שלא'
יהי' מוכרח משה למות בשביל יהושע מכניס .ותתקיים נביאת אלדד ומירד
באופן שלא תריע כלל .דהיינו שיסתיים הדבר שכל שאר המרגלים יתיעצו
להוציא ריבה על הארץ .ואך יהושע בלבדו יעמור כנגרם ויצעק שטובה הארץ
מאה וכאשר ישמעו ישראל לרברי יהושע ולא ימררו .תתקיים עי" 1הנביאה
שיהושע הוא המכניס .וממייא לא יה" מוכרח משה למות .ואםיסתיים הדבר'
כך חשב משה שאז יוכל לפעול בשמים גם זאת שיא יענשו המרגלים רוברי

שקרים בעונש גרול כל כך:
ןןץן שאמרו חז"ל שהתם:ל משה להשם י"ה לעורר משם רחמים רבים על
יהושע .ואמר י"ה יושיעך מצרתך שאתה סובל בשביל נביאת אלרד ומידר.
מעצת מרגלים .כלומר שמן עצת המרגלים תבוא לך ישועה .דו;יינו שיסתיימ
הרבר ע"פ בחירת האדם .שישראל יסכימו לשמוע לדברי יהושע ולא לדברי
המרגלים מוציאי ריבת הארץ .ועי"ז יתתקן הכל .וחשב משה שיתקיים כרברי
חז"ל כל המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחלה .אבלכיון
שישראל בחרו ישמוע לדברי המרגלים .ועור שגם כלב נשתתף ליהושע לרבר
טוב על הארץ .לא נסתיים הרבר כמו שחשב משה .ונביאת אלרר ומידר .היה
מוכרח להתקיים .ובזה מתורץ הכל .והאמנם ששכל הישר נותן שזהו פירוש
נכון .מ"מ אבקש שאם לא כך הי' מחשבותיהם יכפר השם יתברך בערינ
איתה איץ אוכלת יושביה היא וכל העם אשר
בה
יועביני
ראאש
 .והוא,
בתוכה אנשי מרות .בפסוק זה יש מעט אריכח ישון
ינ
בשביל שנרשם כאן השם הוי"ה ב"ה בסררן בראשי תיבות של י'ושביה ה'יץ
ו'כל ה'עם .לרמז בזה ריבתם הרעה שאמרו שגם השם הוי"ה המאיר שם אינר
רחמים רק רין קשה .ובשביל וה ארץ אוכלת יושביה היא:
לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' וגו' .מפרשי התורה
מרקרקים כאן מדוע נאמר וראיתם אותו לשון יחיר .הלא ד' ציצית הן
והיל"ל בלשון רבים וראיתם אותס .והנה מצינו בירושלמי ברכות פרק א' תני
בשם ר' מאיר וראיתם אותם אין כתיב כאן אלא וראיתם אותו .מגיר שכל
המקיים מצות ציצית כאילו מקבל פנישכינה .וכעין זה איתא במר"ר אותו ולא
אותם .שאם עשיתם כן כאילו כסא כבור אתה רואה שהוא רומה לתכלת.
ולכאורה אין מובן למה נרחקו לררוש כך .הלא מובן בפשוט שוראיתם אותו
מופב על הפתיל תכלת .ועור קשה איזו שייכות יש לוראיתם אותו עםראיית
פני השכינה .ולמה לא אמרו כך בראיית רבר מצוה אחרת .ומלבר זה צריך
להבין שהלא קבלת פני שכינה היא מדרגה גרולה מאד .ואיה יש לומרשע"י
וראיתם אותו יחשב לו כאייו מקבל פני שכינה:
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ה נקדים מה ראיתא במסכת כתובות (קיא ):שדרשו חז"ל עה"פ
ואתם הרבקים בה"א וגו'.
אפשר להרבק בשכינה .אלא כל המשיא
ש)ה
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בתו לת"ח והעושה פרקמטיא לת"ח והמהנה לת"ח מנכסיו .מעלה עליו הכתוב
כאילו מתדבק בשכינה .מכאן וש לראות שהגם שזה האדם אין ביכולתו מצר
מדרגתו ברוחניות להתרבק ישר בהשכינה .ועור יותר שאף גם באותו הת"ח
והצריק שהוא באמת דבוק בהשכינה אין ביכולת הארם מצר מדרגתו הרוחני
להתרבק בו .מ"מ כאשר האדם מהדבק באותו הת"ח והצדיק ע" .ממוצעים
גשמיים .דהיינו ע"י שמהנה לו בממונו או שעושה לו פרקמטיא שעי"ז יכול
איתו הת"ח והצדיק לעסוק בתורה ובעבודה במנוחה ולבוא אל המדרגה של
דבקות בהשכינה .או שאם משיא בתו לת"ח ונעשית בתו לממוצע בינו ובין
הת"ח .כל זה מביא לזה הארם הפשוט להיות מעלה עליו הכתוב כאילו הוא
מתדבק בשכינה:
במסכת מנחות (מג ):שדרש ר' מאיר מה נשתנה תכלת מכל
דדקבה מציני
מ'ני צבעונין .מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה
לספיר וספיר דומה לכסא הכבוד .שנאמר ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר
וכעצם השמים לטוהר .וכתיב כמראה אבן ספיר רמות כסא .ע"כ .ועפ"ז י"ל
 .כי ר"מ
שדרשת ר"מ עה"פ וראיתם אותו יש להבין על פי דרשה שניה זו
ו
ת
ו
י
ה
בא להורות שהגם שהאדם אינו בר הכי מצד מדרגתו ברוחניות ל
ראוי
לקבלת פני השכינה .מ"מ נחשב לזה המקיים מצות ציצית כראוי עם פתיל
תכלת .שע"י וראיתם אותו להפתיל תכלת נעשה הפתיל תכלת ממוצע להיות
.נחשב לו ראיה זו כאילו מקבל פני השכינה.
והרי זה דומה למשל כמו אור השמש שאי אפשר לארם להסתכל ישר
באור השמש .אבל ע"י ממוצעים יש ביכולת להסתכל באורו .והממוצע יכול
'והיות זכיכות שחרחרת שעל ירו נכהה תוקף האור .ועור יש להמשילענין זה
לשלשלת ארוך המורכב מן כמה טבעות .וטבעת העליון מגעת השמימה .ואם
זוכה האדם להיות לו נגיעה בטבעת האחרונה שמלמטה נחשב לו כנוגע בשמים
בעזרת הטבעות הממוצעות.
וכמו כן הוא בהנמשל שהוא ענין אור פני השכינה שעל כסא הכבור
בשמים ממעל .שכפי הנראה מן פסוקים האלה שנאמר ותהת רגליו כמעשה
לבגת הספיר וכעצם השמים לטוהר .מובן שעצם השמים שנראה לנו במראה
כחול שהוא מראה תכלת הרי הוא דומה ללבנת הספיר .וכיון שדמות
הכסא הוא כמראה אבן ספיר .ככתוב כמראה אבן ספיר דמות כסא .נמצא
שבין מראה פתיל תכלת ובין מראה הכחול של כסא הכבוד יש ג' מררגות
ממוצעות במראה צבע הכחול .שהן ים .רקיע .ספיר .שכל אחד מראה כחול
2,לו בהיר יותר ויותר .דהיינו שמראה כחול של הים בהיר יותר מן הפתיל
תכית .ועצם השמים בטהרו מראה כחול שלו בהיר יותר מן מראה כחול של
הים .שהרי קשה להסתכל היטב בעצם השמים הטהור .ומראה כחול של אבן
הספיר בהירות שלו חזק יותר ויותר עד שאי אפשר כל כך להסתכל בו .ולכך
נקרא לבנת הספיר כאילו יש לו מראה לבנונית לפי שקשה לעמוד על
,מראה כחול הבהיר שלו .ועתה יש להבין ולשער בהירות מראה הכחול של
כסא
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כסא הכבוד אשר לגמרי אי אפשר כלל וכלללעיני בשר להביט בו .כמו שאי

מכלי
ה יש

אפשר יהביט בעצם אור השמש:
,
'
ו
ג
ו
ו
ת
להבין דרשת ר' מאיר עה"פ וראיתם או
ם
ת
ר
כ
ז
ו
מגיד

שכל המקייפ מצות ציצית כאילו מקבל פני השכינה .וכן מה שאיתש
במד"ר שאם עשיתם כן כאילו כסא כבוד אתה רואה שהוא דומה לתכלת.
כוונת דבריהם הוא שצ"י הראיה בפתיל תכלת שצבעו הואמעין צבע הכחול
של כסא הכבוד ע"י ג' מדרגות ממוצעות שבמראה צבע הכחול .יש לראיה
זו סגילה לעורר באדם זכירה של מראה השכינה שעל כסא הכבור שהיא אש
אוכלה מראה כחול בהיר צח ומצוחצח מאד כעין החשמל ,ויש בה תרי"ג
אורות כמנין כל מצות ה' כידוע ליודעים ,וזהו הסוד של וראיתם אותו וזכרתם
את כל מצות ה' .כלומר מראה השכינה שיש בה תרי"ג אורות כמנין כל מצות
ה' ,ואף שיש קלא אילן הדומה לתכלת ,אבל סגילה זו לעורר באדם אותת
הזכירה של פני השכינה אין לקלא אילן רק דוקא לתכלת ,כי כןייסד יוצר
כל ואין ינו" השגה להבין טעם זה החק.
עתה מובן איך שמיושב המשמעות של וראיתם אותו בפשוט .וגם איך
שמיושב ומובן דרשת חז"י ,דהיינו שבפשוט מוסב וראיתס אותו על הטתיל
תכלת ,ועל דרך דרוש וסוד מרמז גם על קכלת פני השכינהנ
,4ישאל4151:
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ייקוץ קרח .איתא במד מאייקח.י
א כלום לקח אלא לבו נטלו,צריךלהבינ
".יוי"ל פי הכתוב מה יקחך לבך ,שמשמעותו לקת
כונת
המדרשלקבזחה טוב נעתי
תי לכם ,והמשמעות של נטלו הוא מלשון
ולימוד ככתוב כי
התנשאות וגאוה ככתוב וינטלם וינשאם כל ימי עולם ,ועפ"ז יש להבין כונת

המררש באמרו לא כלו"ם לקח .ר"ל שלא למד מרת עניות להיות בבתינת
כלו"ם .ככתוב ואנחנו מ"ה וגו' שהוא בטול הישות ולהחזיק במדת הענוה.
אלא להיפוך שלבו נטלו .כלומר הגביה אותו בגאוה והתנשאות שלאניאמלוך.
ועי"ז בא לחלוק על משה ואהרן:
ןך:ידץ האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשכתי מעלי את תלנותבני ישראלי
צריך להבין מה נשתנה מופת הזה מן המופתים הקודמים שדוקא ע"י
מופת המטה תפסוק תלנות בני ישראל ,כדי להבין ענין זה נקדים טעם
מחלוקת קרח ועדתו שהיו כלם נשיאי העדה ראשי בני ישראל ,ובאו בטענה
כי כל העדה כלם קדושים ובתוכם ה' וגו ,,טעם דבריהם שהתקנאו על אדות
עבודה הקדושה .כי בערה בקרבם אש התשוקה לעבודת השי"ת .ובקשו גם
הם לזכות למדרגת עבודה הקדושה היותר גדולה להקטיר קטרת ,וזהו שטענו
כו כל העדה כלם קדושים וגו' ,וכל אחר מישראל יוכל לזכות למדרגה זו
שיהי' ראוי גם להקטיר קטרת לפני ה' אם יתעלה במדרגת הקדושה כראוי.
(אין
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ואין זה ררך טוב להעמיד חק שהעבורה תלויה רק בזרע אהרן וגזע המשפחה
על דרך ירושה .וממילא כיון שלא כוונו להאמת וטענו היפוך רצון השי"ת
נכשלו להיות רודף אחר הגרולה והכבוד .עד שמח~וקת קרח נקראת מחלוקת
..
.שלא לשם שמים:
ח לא נברר עור לישראל שכך הוא!
והנה מכי המיפתיםשיאי במחלוקת קי
רצון השי"ת להיות עבודת כהנים תלויה בהגזע דוקא .כי על המופת
שנשרפו ונבלעו עוד הי' להם מקום לטעות ולומר שבאמת הם לא היו צדיקים
גרולים שיהיו ראוים לעבורת הקטרת ונענשו כמו נרב ואביהוא .ולכך עור ה"
להם מקום להתרעם ולהתלונן על משה ואהרן .ורק במופת של המטה נתברר-
לישראל רצון השי"ת שעבורת הכהונה תלויה רוקא בהגזע בירושה מאבות
לבנים .וזרע אהרן מוכשר לזה יותר מן הת"ח הגדול שבישראל .הן לעבודת
הקרבנות .הן לברך את ישראל והן לטהר או לטמא בנגעים .שהגם שהכהן
אינו יודע הלכות נגעים ילך עמו ת"ח ישראל לראות הנגע .והוא ילחש להכהן
שיאמר טשא או טהור .ועל פי הכהן תחיל משפט הטומאה והטהרה.
וזה הבירור נעשה רק ע"י מופת המטה שפרח מטה אהרן מקל יבשבלי
לחליחות ויגמל שקדים .כי השם שקדים משמעותו מהירות על ררך הכתוב
השולח אמרהו ארץ ער מהרה ירוץ דברו .וטעם הרבר שהכהן אשר הוא מגזע
אהרן .אף שהוא ירמה למקל יבש בלי לחלוחית של תורה שנרמית למים .מ"מ
רצון השי"ת להיות גם לכהן כזה הכח לעשות עבודת הכהונה .ולפעול בפיו
ש-הי' עד מהרה ירוץ דברו מן השמים לארץ להתקיים כך .ובזה נתקייפו
והשכתי מעלי תלנות בני ישראל:
 4--ום"אש--9~14.
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קדו את המטה והקהל את הערה וגו' ודברתםאי הסלע לעיניהם ונתן מימיו
והוצאת להם מים מן הסלעוגו'.הןבעניןמי מריבה נתקשו מפרשי התורה.
וכל אחד מהם פירש בררך אחר איך שמשה הי' משנה ציווי השי"ת .והו.בה,

פנים לתורה .ואני הארכתי בספר הדרושים שלי וכאן אזכיר בקיצור שמשה
רבנו עבד נגמן לא שינה כלל .מדברי הקב"ה .כי דרך היותר נכון הוא כמו
שמובא בתרגום יונתן שהקב"ה אמר למשה לעשות זה המופת בשני אופנים .אר
בדבור פה או בהכאת המטה .כי לא יחנם אמר לו שיקח אתו את המטה.
אופן א 4הוא המופת היותר גדול שידבר אל הסלע ויהפך הסלע למעין
מים .עד"ר הכתוב ההופכי הצור אגםמים .וע"ז נאמר ודברתם אל הסלע לעיניהם
ונתןמימיו .מימיו דוקא .כלומר שיהפך הסלע למעין מים .אופן ב) שאם יראה.
ויבין שאין עם ישראל כראי להראות להם מופת גדול ונפלא מאר כזה .אד
יוציא להם מים מן הסלע .והוא שהסלע יהי' נעשה כמו פתמ שינבעו מימ,
יתוכו מן התהום ויצאו ממנו על היבשה .עד"ר הכתוב פתח צור ויזובו מימי
וע"1
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וע"ז נאמר והוצאת להם מים מן הסלע .סתם מים הוא אשר בתהום הארץ.
ומשמעות והוצאת בבנין כבר היינו בחוזק יר .ואין זת כי אם ע"י הכאה
במטה .שבשביל זה אמר לו ו:קב"ה קח אתך את המטה.
נמצא שהרבר"הי' תולה במצב המדרגה של עם ישראל באותה שעה.
במררגה עליונה יהי' כדאי להראות להם מופת היותר
מאדראי
שאםל יוההינופלאאז יש
גדו
"י דבור פה .ואם יהיו אז
במדרגה שפלה יהי'
ע
ישרא
יבחון הדבר תהה משה
נעשה להם הנס באופן השני ע"י הכאה במטה .וכרי ל
על קנקנם של ישראל ושאל אותם .שמעו נא המורים המן הסלע הזה נוציא
לכם מים .כלומר האם אתם מאמינים שאפשר לעשות לפניכם מופת נפלא כזה
להוציא לכם מים מן הסלע הזה רוקא .לא מן המים שמתחת לארץ רק שסלע
הזה יהפך ימעין מים .שאלה זו היא כעין ששאל הקב"ה ליחזקאל הנביא
לתהות על קנקנו איך שהוא מאמין בענין תחית המתים ואמר לו .התחיינה
העצמות האלה .ויחזקאל השיב ואמר אתה ידעת .כלומר הרבר תולה בידיעתך
וסאם אתה שרעת שאפשר להיות כך הרי וה כאלו נעשה כך .כי יריעת
הקב"ה היא עשיה ואין מי ימניע ויעכב להוציא הדבר מכח לפועל .ואם היו
אז ישראל משיבים למשה תשובה נכונה להראות שהם מאמינים בודאי שיכול
להיות כך ע"י רצון הקב"ה אז היו ישראל כדאי שיהי' נעשה להם מופת
הנפלא ע"י רבור פה .אבל כיון שישראל שתקו ולא השיבו כלום .הי' נראה
למשה שאינם מאמינים שאפשר להעשות מופת נסלא כזה .ובעבור זה הבין
'משה שישראל נמצאים במררגה שפלה ואין כראי להראות להם מופת נפלא
סאר שע"י דבור .ועור נתירא משה שלאיולר מזה חילול השם .כי לפי מבינתו
במצב מררגת ישראל חשב בלבו שהלא א"כ הרבר הרי יכול להיות שירבר
אל הסלע והסלע יסרב מליתן מימיו .כיון שבאופן כזה לא ציוה הקב"ה
להראות המופת שע"י דבור כי אם ע"י הכאה .ובאם יסרב הסלע יהי' בעיני
ישראל לשחוק ויתחלל שם שמים עלידו .ולכך תפס משה אופן השני יעשות
(המופת ע"י הכאה .שזה האופן הוא ברור יותר ולאיבא הדברלידי חילול השם.
ובאמת יש ללמד זכות על ישראל כי מה ששתקו ולא ענו כלום יכול
להיות לפי שהיו בכעס על משה שביזה אותם לקרות יהם בשם מורים' שיש
במשמעותו סרבנים מורדים לא אמון במו .וגם על משה יש ללמד זכות במה
שקרא אותם מורים .כי הלא יש בהשם מורים ר' משמעות כנזכר במררש .ואחר
מהם הוא מורים את מוריהם .וא"כ אין בזה בזיון כל כך.
ובזה יובן הכתוב וירע למשה בעבורם כי המרו את רוחו ויבטאבשפתיו.
'כלומר בטוי שאינה ראויה ונכונה כל כך .לפי שיכול להיות במשמעותהכזיון
כח הסבל של משה ובעבור
לישראל .וכל זה הי'לפי שהמרו את רוחו
יתים שלא יוכלו לחשוב כונה
שפ
זה לא נשמר אז כל כך להיות נזהר בבטויוכש
רעה בדברי משה .ובררף זה פירשתי ותירצתי הרבה דקדוקים במקראות
ובמאמרי חז"ל המדברים בענין מי מריבה .ורברי התרגום יונתן הם קילורין
לעינים .ואני רק הוספתי ופירשתי המקראות בס"ד שיהיו דבר רבור עלאופניו.
להראות שלא ש"נה משה רבנו כלל מדברי הקב"ה .ועיקר החטא הי' מה
;שקרא לישראל בשם מורים וכן מובא במדרש .ונענש לפי שסביביו נשערה
מאר
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נג 05ז

;מאר ונורא עלילה על בני ארם .אמנם כך צריר להיות שיקבר משה במרבר
?טובות דור המרבר שיעמרו עמו בתחיית המתים כמו שנוכר במררש:

(דיזשבבר העם 4,אלהים ובמשה למה העליתנו ממצרים וגו' וישלח ה' בעס
את הנחשים וגו' .ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי
בה' ובך .התפלל אל ה' וגו' .צריך להבין מרוע הזכיר בכל וה הענין העם
ולא בני ישראל .ועור מפני מה כתוב תחלה וירכר העם כאלהים ובמשה.
ואח"כ נאמר ויאמרו חטאנוכי רברנו בה' ובך .ותחת השם אלהים נאמר השם
הוי"ה .גם אין מובן מה שפירש"י מן המר"ר על וירבר העם באיהים
ובמשה .השוו עבר לקונו .מה רוצה לתרץ בוה .ועור הלא נמצא באמת שנקרא
משה איש האלהים:
(דישי"ש
ע"פ הידוע שסתם עם אלו הערב רב .שבהם הי' נשרש טעות
בהוכ
חר
פרעה
יטומיו שהטבע הוא האלהים .כמו שאמר פרעה לא ירעתי אח
ה' .שוה גח שלמעלה מררך הטבע ושהוא יכו? לשדד חקי הטבע כרצונו .ועל
המכות שלא ידעו אמרו אצבע אלהים הוא .ר"ל שמשה יכול להראות ע"י
המטה כחות נסתרים בחקי הטבע שהם אין יודעים עור .ורק האמינו בהשם
אלהי"ם שהוא בגי' הטב"ע .אבל אמונת ישראל היא כמו שנאמר וירעת היום
והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים .ועור כתוב רעו כי ה' הוא האלהים.
ר"ל שהשם הוי"ה ב"ה הוא המנהיג והמושל בררך הטבע .והוא משנה ומשדד
.חקי הטבע כרצונו להראות נסים ונפלאות:
והנה לאחר שעבר זמן רב במדבר ולא ראו נסים ונפלאות חרשים .שוב
,נתעורר בהם אותו הטעות שכל כחו של משה עם נפלאותיו שהראה הי' הכל
בכחות נסתרים שבחקי הטבע .שהוא הכח של השם אלהים .והיו מסופקים
באמונת כח יותר עליון של השם הוי"ה ב"ה .והערב רב הסיתו את ישראל
ונתפתו הרבה מהם ונפלו בהטעות של ספק האמונה בהשם הוי"ה ב"ה:
,וןדקן שנאמר וירבר העם באלהים ובמשה וגו' .ואמרו חו"ל השוו עבד לקונו.
ר"ל שאמרו שכל בחו של משה הוא ע"י המטה בהכח של השם אלהים
שהוא כוו נסתר בחקי הטבע .ושוה הכח הוא קונו .ואין עור כח יותר עליון
.ומשה וקונו שוים הס .ולכך נענשו בנשיכת נחשים כי אותו לשון הרע הוא
הלשון הרע של נחש הקרמוני שהסית לאדם הראשון להאמין שבריאת העולם
הי' בכח הטבע של פרי עץ הרעת טוב ורע .ושבאם ארם הראשון יאכל מפרי
העץ יוכל גם הוא לכרוא עולם כזה:
וכאשר ראו העונש והבינו חטאם או ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו
בי רברנו בהשם הוי"ה ובך .התודו על חטאתם הכפול שחטאו נגד השם הוי"ה
.ונגר משה ,כי באמת נקרא משה עבר ה' .וצעקו אל משה התפלל אל השם
.הוי"ה ויסר מעלינו את הנחש .וכיון שנענשו בשביל ספק האמונה בהשם הוי"ה
לכך ניתנה להם הרפואה להביט למעלה לראות נחש הנחשת .שיבינו איך
שהלכו אחרי ההבל ויהבלו לעשות מעשה הנחש .רק שהעיקר כמו שררשו חז"ל
:וכי נחש ממית או מחיה .אלא בזמן שהיו מסתכלים כלפי מעלה ומשעברים את
לבם לאביהם שבשמים .שהוא השם הוי"ה ב"ה .היו מתרפאים:
וממתנה
רברנז
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יממתנהנחייא' ימנחייאל במות .במסכת אבות פ"ו א"ר יהושע בן לוי
בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרות ואומרת אוי
להם לבריות מעלבונה של תורה .שכלמי שאינו עוסק בתורה נקראנווף וכו'.
ד תורה
שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה .וכל מי שעוסק בתימי
הרי זה מתעלה .שנאמר וממתנה נחליאל ומנחליאל במות.
זה פלא .הכי לא נמצא ראיות אחרות מבוררות שהעוסק בתורוך
מתעלה .ומביא ראי' מפסוק קועיקר הראי' תסר מן הספר וגם שנצרך
להשתמש בדרך רמז .והמפורשים כתבו שסמך עצמו על מה שנזכר בסוף
פסוק הקודם וממדבר מתנה .זו התורה שניתנה במדבר מתנה לישואל.

והוסיפו בזה דוווק על דוחק כמובן :
י לתרץ נצרך להוריע .שבמשנה רבו הנסחאות בהגירסא של עוסק
יכ:דש
בתורה או בתלמור תורה ונעשית כמו הפקר .רהיינו שראיתי נוסח
אחד בכל ג' המקומות עוסק בתורה ,נוסח שני ראיתי שבפעם הראשון
גורס עוסי' בתורה .ובשני פעמים שאחר כך גורס עוסק בתלמוד תורה.
נוסח ג' שבשני פעמים הראשונים גורס עוסק בתורה .ובפעם הג' גורס'
עוסק בתורה תדיר .ועור נוסח הרש ראיתי שבפעם הראשון גורס עומק
בתורה תדיר ובשני פעמים שאח"כ גורס עוסק בתורה .והדבר בולט שאין
כאן נוסחא מבוררת ומקובלת .והמדפיסים או המעתיקים עשו טעותים.
ובעיני נראה שהנוסו! "תדיר" הוא בוראי טעות שנעשה עי"ו שעמר במקומ
אחד ראשי תיבות עוסק בת"ת .והי' קשה להמעתיק מפני מה עומר בשני-
מקומות עוסק בתורה .ובמקום אחר עוסק בתלמוד תורה .ע"כ עלה על
דעתו לעשות תיקון שזה הר"ת "בת"ת" אינו מורה על בתלמוד תורה .אל)4
שזה מורה על "בתורה תדיר" אבל הלא גם לפי רעתו המשובשת לא תיקן
כלום .וגם עיקר הדבר של תדיר אין מובן:
אמנם האמת
דרכו שנוסחא האמיתית הוא כמו שהעמרתי כאןלמעלה.
שבשני פעמים הראשונים צריך להיות "עוסק בתורה" .ורק בפעם הג'
צריך להיות "וכל מי שעוסק בתלמוד תורה" וכו' .וענינו הוא שבפעם הג'
מוסיף התנא לומר שכל מי שעוסק בתלמור תורה .ר"ל כל מי שאינו יכול
ללמוד תורה בעצמו אלא שעוסק בתלמוד תורה .דהיינו שמפזר מעות על תית
שאחרים ילמדו תורה ,הרי זה מתעלה .ר"ל יעלה ויצליח בעסקיו ,ולא די
שלא יעני מזה אלא שיתעשר יותר ויותר ויעלה מעלה מעלה .וזהו כדכתיב
עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר .ודרשו חו"ל שמוסיב על תמכ.ן
דאורייתא .וכאן מוסיף ר' יהושע בן לוי בזה שאומר סתם הרי זה מתעלה.
שלשון זה יסבול עוד ענין אחד .והיינו כי מלבד שמתעלה בעושר והצלחה
עוד גם תתעלה נשמתו להחשב במדרגה של עוסק בתורה .כיון שיש לו חלק
י תמיכתו ועזרתו בממונו .כמו שהי*
בהתורה גופה שאחריס לומדים עליד
לזבולן חלק בהתורה שלמד יששכר.
ולפ"ז מוגן בטוב טעם הרא" מן הפסוק וממתנה נחליאל ומנתליאל
במות .ר"ל שכאשר מן מתנת בסף של ארם נעשה נחליאל .היינו שע"י מת~ת
כספו לומדים תורה שנקראת נחליאל על שהיא נחלת אל שנתן לעםישראי.
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כמו שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב .הרי עי"ז זוכהשיהי'-
ומנחליאל במות .ר"ל שזה הנותן מתנה מתעלה מן התורה גופה שנלמדת ע"י
תמיכתו כאילו הןא עצמו לומר התורה .עתה מובנים היטב דברי ריב"ל שהם,
דבר דבור על אופניו בלי רוחק ואין נצרד להוסיף כלום:

מרי

ל

~4,4

ב לה
ץ לכה נא ארה לי את העם הזה .צריך להבין למה
רערצד
בתיבת לכה .ויש לרמז בזה על פיכי
ל הירוע בחכמת הקבלה שהשכנ
ן הן בבחינת זכר כח המשפיע המורה על
אהי"ה והשם הוי"ה האותיותאי
חסר .והאותיות ףץןץ הן בבחינת נקבה כח המקבל והצמצום המורה עלרין.
וכאשר האותיות של אותן השמות הן כסררן שהאותיות של בחינת זכר הן
קורם להאותיות של בחי' נקבה .מורה על פעולה של חסר ורחמים .וכאשר
הן שלא כסדרן שהאותיות של בחי' נקבה הן קודם האותיות של בחי'
זכר .מורה על פעולה של מרת הרין .וזה ירוע שבלק ובלעם היו גדולי
י זה לעומת וה,
הרור בסטרא אחרא .ומשם הבינו איך הוא בצד הקדושה כ
לכה"
עשה וגו' .ולכך אמר בלק ועתה לכה" נא" ארה" לי".
נא" קבה"לי".
שבסופי תיבות נמצא השם אהי"ה שלא כסרר ,האותיות של בחי' נקבה הן
קורם להאותיות של בחי' זכר ,כרי לעורר דין על עם ישראל מן השם.
אהי"ה ,וכן גם בלעם אמר לינו" פה" הלילה" והשיבותי" .גם אמר לכה"
קבה" לי" אותו" .ועור אמר לעשות טובה" או" רעה" מלבי" .בכל אלה שם
הון"ה שלא כסרר .שהאותיות של בחי' נקנח הן קורם להאותיות של בחינת
זכר .כדי לעורר דין על עם
מן השם הוי"ה .וכיוז שבלק הי' שבו
שהראי
יל
בצד הסט"א במררגה יותר גרו
מבלעם לכך התאזר לעורר דין מן השננ
אהי"ה שהוא גבוה מהשם הוי"ה .והגמ שהוא השם המורה על עולם הבינה
מקור הרחמים .מ"מ רינין מתערין מינה כירוע .אבל בלעם התאזר לעורר
עם ישראל רק מן השם הוי"ה .ועל זה כתוב ויהפך ה"א לך את
דין
הקללה לברכה וגו' .ר"ל שהפך האותיות להיותן כסדרן .וכן המן הרשע אמר
וכל זה" איננו" שוה" לי" כמו בלעם .אבל מררכי הצריק פעל בתפלתו
שיהי' ונהפך הוא .להמשיך ברכה ורחמים על עם ישראל:

נתוסף אות ןץ:

עי

יי

בנה שבעה מיבחות והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים .צריך
להבין ענין שבעה מזבחות וכן קרבנות שבעה ושבעה .גם צריך להבין
מה שאמרו חז"ל כל מה שישראל אוכלים בעוה"ז מכח הברכות שברכם בלעם
הרשע .מה הטעם של אותן הברכות .ויתבאר ע"פ מה שאמרו חז"ל מן
ברכותיו של אותו רשע נוכל להבין מה שה"ביבו לקללם .לפ" 1י"ל שבלעם
רצה לעקור ח"ו את לאום הישראלי ע"י קללות ועין הרע להחליש ולהעביר
את

פרי
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את הימודות והכחות שעם ישראל נשען עליהם .הן היכודות והכחות אשר
בגשמיות והן הימודות והכחות אשר ברוחניות .והם המה במספר שבעה.
ובהחסר אחד מהם נחלש לאום הישראלי.
ואלו הם .א) .ארץ טוכה .ב) חיילות ורבוי אוכלסין .וגם כהות הרוחניות
שהס :ג) תשובה ,ד) תורה .ה) תפלה )1 .בית המקרש .ז) מלכות .ואלו שבעה
,הכחות זכו ישראל ע"י האבות הקדושים אברהם יצחק יעקב .שהם נקראים
מרכבה להשכינה הקדושה .והכח של מלכות נצחי בא
אח"כ ע"י דוד המלך
שנקרא רגל רביעי של המרכבה .ואצל דור המדבר הי' זה הכח של מלכות
ע"י משה רבנו כמו שנאמר ויהי בישרון מלך .ודרשו חז"ל זה משה :
ששני כח1ת היאשינ ם שהם ארץ טובה
בת1יה יש
הניכ
י אוכלסין לעם ישראל הבטיח הקב"ה לאברהם יצחק ויעקב.
ורבוי
לאברהם נאמר שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם 1ג '1כי את
אתננה ולזרעך עד עולם .ושמתי את זרעך
כל הארץ אשר אתה רואה
כעפר
ועוד נאמר לו כי ברך אברכךוהרבה ארבה את זרעך ככוכבי
השמים 1ג .'1וליצחק נאמר והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך
את כל הארצות האל וגו' .וליעקב נאמר הארץ אשר אתה שוכב עלי' לך
אתננה ולזרעך והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת 1ג .,1וכן הכחות של וזורה
ותפלה נמשכו לעם ישראל ע"י ג' האבות .תורה .כדאיתא במסכת יומא (כ"ח):
מימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם שכל אחד מהם הי' זקן ויושב
בישיבה .תפלה .כדאיתא במסכת ברכות (כ"ו ):תפיות אבות תקנום.
וכח הששי שהוא בית המקדש נמשך לעם ישראל ע"י יעקב אבינו.
גמו שנזכר בפרשת ויצא ששכב יעקכ במקום בית המקדש וראה בזולום
הסלם ומיאכי אלהים עולים ויורדים בו .גם נראה לו בחלום כמו שנתקפל
תחתיו כל ארץ ישראל ונאמר לו הארץ אשר אתה שוכב עלי' לך אתננה
שעיקר כל ארץ ישראל הוא מקום ביהמ"ק .וע"ז
ולזרעך .להראות
.
'
1
ג
1
ם
י
ה
ל
א
ת
י
ב
אם
ה
ז
והאבן
אמר יעקב מה נורא המקום הזה אין כי
הזאת אשר שמתי מצבה יהי' בית אלהים .וכח השביעי שהוא הנח של
מלכות נצחי נמשך לעם ישראל ע"י משה ודוד מלך ישראל חי וקים שעל
שניהם אמרו חז"ל "לא מת" :
בהחסר כח אחד מן אותן שבעה הכחות נחלש ח" 1לאום הישראל.
כי
לכן הי' בלבו של אותו הרשע בלעם לקללם ולהכניס עין הרע
בענין אותן שבעה הכחות .ובשביל זה הכין שבעה מזבחות וגם קרבנות
של שבעה ושבעה .והקב"ה מגודל אהבתו לעם ישראל ולאבות הקדושים
הפך את הקללה לברכה .שעד ביאת המשיח יהיו נמצאים אצל ישראל
אותן שבעה הכחות .ואף גם כח המלכות כי לא יסור שבט מיהודה .אם
לא בנגלה יהי' בהסתר:
~נך:דץ נבוא לבאר כל אותן הברכות שאמר בלעם בשלשה פעמים איך שהן
בית ישראל נשען עליהם.
מוסבות על אותן שבעה הכחות אשר
בפעם הראשון אמרכי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לנדד
ישכן 1ג .'1ראש צורים אלו הם האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב שפעיו
עבור

יהם

ייאית

רכנסני

יך

הארי

יו

ויען

כי

פרי

עבור ישרצל הכח של צרו
יתערבו בגוים .אחיכ אמר טי

בלק-
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טובה אשר ישכנו עלי' במנוחה לנרד ולצ
מנה עפר יעקב וגו' .יסוב בזה על הכח השני

שיה" עם ישראל מרובה בהיייות ובאוכלסין כעפר הארץ וככוכבי הומים.
מן הצורים והגבעות.
ששתי איה הכחנת נמשדיעס ישראי
בפעם שנית אמר הברכות שהן מוסבות על ג' כחות ברוחניות שהן
תשובה תורה ותפלה .לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל .בזה
יסוב על כח התשובה שנמשך לישראל ע"י יצחק אבינו שורש היראה ומרת
הדין .שע"י ידאח העונש נתעורד החוטא יעשות תשובה ואז נמחק ונמתץ

הכל .וי
א יראה עמל החוטא דק יוצרם ישכין שכינתו בתוכם כי הוא רוצה
בתשובה :כעת יאמד ליעקב ויישראל מה פעל אל .בזה יסוב
כח
התורה
שמובא שנמשך לישערוארל ע"י ג' האבות שלא פסקה ישיבה מהם .וזהו כמי
בפירש"י.
עתיד להיות עת שהן יושבים לפניו ולומרים תורה
מפיו ומחיצתן לפנים ממלאכי השרת וכו' .וע"י כח התורה נתבטל כל כחות
הטומאה .ולא נחש ביעקב ולא קסם בישראי  :הן עם כלביא יקום וכארי
יתנשא לא ישכב ער יאכל טרף וגו' .בזה יסוב על כח התפלה וקריאת שמע
שנמשך לישראל ע"י ג' האבות .וכמו שמובא בפירש"י מגמרא ברכות
וממררש תנחומא שאלמלא טורח הצבור היו קובעין פרשת בלק בקריאת שמע
משום שנאמר בה הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא ,לחטוף את המצות ללבוש
ציצית לקרות את שמע ולהניח תפילין וכו' :
ובפעם השלישית אמר הברכות אשר יסובו על כח הששי של ישראל.
זה כח בית המקדש .ועל כח השביעי זה כח מלכותנצחי .וזהו שאמד מה
טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל .אלו המשכנות ובתי המקדשים כמובא
בפירש"י .כנחלים נטיו כגנות עלי נהר .זו שפע גשמיות שנשפע לישראל
כנחלים ע"י עבודת בית המקדש .כאהלים נטע ה' וגו' .זו שפע רוחניות
הארות קדושות שנשפע יישדאלע"י השראת השכינה בבתי המקדשים שלהם.
כי שפע קדושה הדוחניות יתואר בריח טוב שהיא הנאת הנשמהוי
א הנאת
הגוף:יזל מים מרליו וורעו בטים רבים .יסוב בזה על הכח של מלכותנצחי.
היינו כמובא בגמרא דסנהררין .ביקש לומר לא יהי' להם מלך בן מלך .אמר
יול מים מרליו .ביקש יומר לא תה" מלכותו שולטת באומות .אמד וזדעו
במים רבים .ביקש לומר לא תהא אימת מלכותן .אמר ותנשא מיכותו .ואב
הרחמן הוא ירים קרן מלכות בית רור במהרה בימינו:

עי

מדק טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל .צריך להבין על מה ירמו
הלשון כפול ושינוי הלשון .י"ל ע"פ הירוע שהאנשים שהם במררגה
שפלה נקראים בשם יעקב .ואלו שהם במררגה גבוה נקראים בשם ישראל.
וכן ירוע שהשם אהל מורה על דירת ארעי .והשם משכן מורה על דירת
קבע .וחז"ל אמרו שעכשיו בגלות הבתי כנסיות ובתי מדרשות הם מקדש
מעט במקום בית המקרש .ובזה יש להבין מה טובו אהליך יעקב .היינו
יאותם אנשים הנקרגים בשם יעקב שבאיס לבתי כנסיות ובתי מדרשות רק
להתפלל בחפוון .ואח"כ בודחים מקם למלאכתם ,שבעבור וה גקראיס אצלם
הבתי

סו1

פרי
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הבתי ננסיות ובתי מדרשות רק בשם אוהלים .הרי להם גם האוהלים טוביפ
הם ,אבל משכנותיך ישראל .ר"ל לאותן האנשים רמי המעלה הנקראים בשם
ישראל .להם לא די השם אוהלים .רק השכ משכנותיך .כי הם יושבים בבתי
'כנסיות ובבתי מדרשות מלבד התסלה גם לעסוק בתורה .שבעבור זה נקראים
אצלם בהשם מש:נות ולא בהשם אוהלים:

(אוי מי יחיה משמו אל .במסכת סנהררין (ק"ו ).דרש ריש לקיש אוי למי
שמחיה עצמו בשםאל .פירש"'י עושה עצמו אלוה.עכ"ל .זהפלא .ואפשר

'יומר המכיון על זה שמחיה עצמו לאחר מיתה בהשם אל .ווהו משמו אל .ר"ל
,שדורש לקרות את שמו בשם אל .והא ראיה ששתי התיבות משמ"ו א"ל
בגימטריא פעעצ ת"כ צפ"ת טפהג"מ .דליכא מידי דלא רמיזא באורייתא:

 -י*.),מ4.גאש--1.),.:

פף

הם

דכי

י את ביית,שיים.
אמיי הנניניתז'

,מכן

יי

איתא במד"ר אמר הקב"ה בדין

הוא שיטול את שכרו .צריך להבין כוונת המדרש .וי"ל שהי' קשה
יהמדרש הלא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא .ולכך אומר שהקכ"ה נתן הפסק
שעל פי הדין כך הוא שפינחס יטול שכר מצוה זו בהאי עלמא .אבל
צריך להבין טעם הדבר,
ויתבאר ע"פ הידוע שמכל מצוה ומצוה שמקיים האדם נברא מלאך
טוב בשמים .שהוא מוכן להיות שכרו של אותו האדם בעולם העליון .גם
ירוע הטעם שנתנו חז"ל עה"פ והרגת את האשה ואת הבהמה תהרגו .הלא
בהמה מה חטאה .אלא שזה בשביל שלא יאמרו זו היא שנתקל בה פלוני.
זתהא למזכרת עון להחוטא לאחר שנתכפר חטאו .והרי זה בזיון ובושה על
חנם .והדבר מובן שכיון שנהרג זמרי נתכפר חטאו כמו כל הייבי מיתות
בי"ד .והנה מעתה אם לא יקח פינחס שכרו בעוה"ז .אלא שיהי' נברא מו מצוה
זו מלאך בשמים להיותו שם בעבור שכרו של פינחס .הרי זה המלאך יהי'
למזכרת עון ולבושה לזמרי בעולם העליון על חנם .והרי אמרה תורה בשביל
ך פינחס ליטול שכרו
כך ואת הבהמה תהרגו .לפיכך נמצא שעל פי הדיןציי
בעולם הזה דוקא .ולא שיהי' נברא מאותה מצוה מלאך טוב בשמים להיותו
שם עבור שכרו של פינחס .כדי שלאחר שנתכפר לזמרי על חטאו לא תה"
לו עוד בשמים מזכרת עון וחרפה ובושה על חנם:

שיים.

היב" טעמים 3תני מפישי
אמיי הנני ניתז את בייתי
הלא נפסק
פלא
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התורה על וא"ו הקטועה שבת
כי
פוסל האות ונפסלה הספר תורה .וי"ל שזה דבר מוכרח שצריך להיות אות
אחת בתורה נפסקת ונחלקת לחצאין .דאיתא במסכת עירובין(.כ"א ).על מה
יפכתיב מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וגו' .נמצא כל העולם כלו
אחד

פרי
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טוחד משלשת אלפים ומאתים בתורה .נראה לומר המכיון בזה שחיות עולם
'"זה ויקיומו הוא רק מן ג' אלפים ומאתים חלקים בתורה .ווהו ער"ר שאמרו
חז"ל שהעולם הי' הולך ומתפשט וגער בו הקב"ה ואמר לעולמו די
יחפשט יותר .כי הי' יכול להתפשט יותר ויותר להניק חיות מן כל התורה.
זידוע מה שאמרו דורשי רשימות שיש קבלה שנמצאין בתורה ס' רבוא
.אותיות .כמו שמורה ע" 1הנוטריקון של תיבת ישרא"ל .ייש ש'שים ר'בוא
א'ותיות ל'תורה.וכיון שזה העולם מקבל כח קיומו רק מן אחד משלשת אלפים
זמאתים בתורה .נמצא שאם נחלק ס' רבוא אותיות על ג' אלפים ומאתים
חלקים .יעלה חלק ימספר קפ"ז וחצי אותיות שמהן נמשך כח הקיום
קעולם .וא"כ מובן שמוכרח להיות אות אחת בתורה נפסקת ונחלקת לחצאין:
נפסקה אית וא"ו דוקא ולא אות אחרת,
אמנם עיר נציריהביו
וגם למה דוקא האות וא"ו שבתיבת שלום ולא בתיבה אחרת .וי"ל
טעם הרבר לפי שע"י נפסק זה נעשה מן הוא"ו אות יו"ר עם קו עומד
טתחת .והרי זה כאילו נכתב בריתי שלים בארמית .ויש כמה תיבות של
ארמית בתורה .נמצא שלא נתוסףוי
א נוזסר מספר האותיות .וגם לא
משמעות תיבת שלום .כיון שבלשון ארמית שלים משמעותו כמו תמינםתקולכקמי
ו
שלם בעברית.כי עה"פ נח איש צדיק תמים .תרגומו גבר ונאי שלים .ועה"פ
ויבא יעקב שלם תרגומו ואתא יעקב שלים .הרי שבלשון ארמית בריתי
שלים הוא כעין בריתי תמים בעברית .ווה מובן שמשמעות תמים הוא כעין
סשמעות שלום.כיון שענין שניהם הוא שלמות .כי אםאין שלוםאין כלום
וכאילו חסר הכל .לפיכך אין נפסק זה פוסל את הספר תורה כיון שלא נגרע
ויא נתוסף מספר האותיות .וגם שאין חילוק כל כך במשמעות הענין .וכן
.הוא הדין בכל נפסק שנמצא בתורה שאם לא נשתנה לגמרי משמעות התיבה
ע"י הנפסק אין צריך להוציא ספר תורה אחרת
טעם מדוע
הגורל על האות וא"ו שבתיבת שלום
אבל נציד
דכאן דוקא ולא על תיבת שלום שבמקום אחר .וי"ל טעם בוה ע"פ מה
שאיתא במסכת אבות רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם
קיים על האמת ועל הרין ועל השלום .ואיתא במררש א"ר מונא ושלשתן רבר
אחר הן .נעשה הרין נעשה אמת ונעשה שלום .שנאמר אמת ומשפט שלום
שפטו בשעריכם .ע"כ נמצא כי יען שעשה פינחס את הדין בזמרי נעשה
שמת ונעשה שלום .וגרם בזה קיום העולם שמושך חיות מן קפ" 1וחצי
אותיות שבתורה .לכן נרמז כאן ענין זה:
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לצ;כוורן
ראשי המטות לבף ישראל לאמר זה הדבר אשר צזה הין
משה
ישראי .ועוד מהו.
צריך להבין הלטון לבני ישראל שהיל"ל ואל בני
לאמר .יש לפרש בדרך רמז שמו~ה דיבר עם ראשי המטות ענץ מוסרי לטובתם'

אי

דבריהםיהיו נחשבים אצל בני ישראל וישמעו ויצייתו לדבריהם .עצה
ףיךך2נש-
א
לזה הוא שמירת ברית הלשוה שיהע נזהרים מלדבר עם בני ישראל דברים
בטלים ,ומכל שכן דבורים שיש בהם נדנוד איסור כמו אבק לה"ר ליצנות
ור ילות ,רק שהאמירה שלהם תה" בדברים של קדושה תראת שמיםביבר .ואד
יהע במדרגת פה קדוש .ויהיו מכובדים בעימ המטות ודבריהם,
יהיו נשמעים.
וידבר משה אל ראשי המטות .שדיבר אליהם הנהגה.
ז
מ
ר
נ
ה
ענץ ז
כאה
ועצהאיךשיאיו בעיף ישראל במדיגת ראשי המטות .שיהיו מכובדים ושדבריהם
יהע נשמעים .ואמר להם שהעצה ?זה הוא' לבף ישראל לאמר זה הדבר אשר
צוה ך .מימ ללמוד עמהם דרך התורה והמצוה תראת שמים .רק זאת בלבר
האמירה שלהם יבמ ישראל .ולא שיה" להם פה של הפקר לדבר עמהס,
תה"
אפי' דברים בטלים:

י)ל

הלכוח_

יחל דברו ככן ה"צא מפץ יעשה .הנה לדעא דרשו חז"ל הרבה
בכפל הלשע .אבל עוד יש ?דקדק למה אמר ככל העצא מפע.
א ככל .ניש לפרש בדרך רמנ שזה האיש אשר לא יחל דברף
לומר כלוי
דרי"ל שנזהר תמיד שיא ידבר שקר אחד בפה ואחר בלב .רק שפיו ולבו שוין,
ר"ל'.
לדבר אמת .זה האיש יש לו כח אשר ככל היוצא מפיו כן יעשה.
נעשה כדבריו_:
שדיבורו תגרום ותפעול עשיה .והיינו שיפעול בשמים שיה"
כמו שהוא מתפלל או כמו שהוא נותן ברכה לאיזה איש כן יתקיים :
זףץ הדבר אשר צוהה' .פירש"י מן ספרי .משה נתנבא בכה אמר וכו' והנביאים
נתנבאו בכה אמר וכו' .מוסיף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר .וזה
פלא שאין מובן איזהענין נבואה יש כאן ,וי"ל שבאמת התרת נדרים ושבועות
היא ענין נבואה שנוגע לגאולה האחרונה,כי גאולה האחרונה תלו" בדין של
התרת נדרים ושבועות .וזהו עלפי שאמרו חז"ל שהקב"ה מקיים כל התורה.
א"כ שייך גם אצלו הדין של התרת נדר ושבועה .וכן מובא במד"ר פ' נשא
עה"פ ויחל משה ועה"פ ואשב בהר .שישב להתיר נדרו של יוצרו.כי טען משה.
לפני הקכ"ה ואמר כל זקן שמורה הוראה אם ירצו ויקבלו אחרים הוראתו
צריך הוא לקיימה תחלה .ואתה צויתני על הפרת נדרים דין הוא שתתיר את
נדרך כאשר צויתני וכו' .וכמו כל גאולה האחרונה תלויה בדין של התרת נדר
ושבועה .כדאיתא בהמאמר תקוני הזהר ונוהגים לומר קודם כל נדרי .קם
ומעון על רגלוהי .כידוע למבינים .ומדרגה כזו של התרת נדר ושבועה
רבי
ליוצרו לא השיג שום נביא מלבד משה רעיא מהימנא.וענין זה נרמז בדבדי
הספרי .ששאר הנביאים נתנבאו רק בכה אסר .והרמו הוא שהנבואה הנאמרת
בלשון
הלא הף
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בלשון כ"ה היא באה מן מדת המלכות שנקראת כ"ה כידוע .וזהו הכח שנקרא.
דיבור פש כדאיתא בהמאמר פתח אליהו .מלכות פה .ולכך אין לשאר הנביאים
פדרגה זו של התרת נדר ושבועה להשם יתברך .אבל משה מוסיף עליהם
שנתנבא בלשון זה הדבר .שהוא נקרא שושבינא דמלכאכידוע .ולכך יש בכחו-

להתיר נדר ושבועה שיוצא מן כח הפה דלעילא .והמבין יבין :
 -י4-ל~סאא*8מ)ל--44

~.1

י*

ףשש

שש~ ,ש עע

ף

פ ה יאלה מסעיהם למוצאיהם,.
משה את מיצא הם ימסע הם
הרבה יש לרקרק כאן .א) למה משמיענו כאן שמשה כתב על פי'
ה' .הלא זה דבר ידוע שכל מה שכתב משה הי' על פי ה' .ב) שהלשון
כפוי .ג) מה זה שינוי הלשון .בתחלה מוצאיהם ימסעיהם ואח"כ מסעיהם
למוצאיהם .ר) לאיזה ענין מודיע לנו השמות של מ"ב המסעות .ה) מה היא
המשמעות של אותן מ"ב השמות של המסעות .כי הרי לא הי' שם מקודם
מקומות עם שמות כאלה רק שהי' מרבר שממה .ו) גם אין מובן המשמעות
של תיבת מוצאיהם :
ר"ל העניז עד"ר הכתוב .כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל
מוצא פ' ה' יחיה האדם .ר"ל שעיקר חיות האדם אינה מן אכילת
הלחם בלבד .כי זה רק גשמיות בלבד כאכילת בהמה .אבל עיקר החיות
היא הרוחניות של האכייה .והיינו שאם יש בהאכילה מוצא פי ה' .זהו מה
שמוציא מפיו הברכות על האכילה ושתיה כתיקון חז"ל .ומוה נעשה תיקון
להלחם או להמשקה .שעי"ז נתעלה הדבר מן דומם לצומח .מן צומח לחי.
ומן חי ימדבר .וגם יש עי"ז מעיה רוחניות להאדם המברך .אבל אם חסר
המוצא פי ה' .הרי זה עוד מוריד את הלחם מן מררגת מדבר לדומם וזבל.
וזאת היא קלקול גדול .וחז"ל דרשו שעל איש כזה נאמר גוזל אביו ואמו
ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית .ומובא בספרים קדושים שלפעמים
נזדמן מן השמים להאדם נסיעה רחוקה רק בשביל שיעשה שם מוצא פי
ה' .דהיינו ברכות תפלות או דברי תורה ,שבזה מוציא נציצין קדישין
השייכים לשורש נשמתו מן מקום שפל ומעלה אותן להקדושה:
ך7נס"2ז י"ל שהמשמעות של מוצאיהם שנאמר כאן מרמז על הענין של מוצא
פי ה' .והמ"ב נסיעות שעשו דור המרבר הי' כדי שבכל מקום
חנייתם יהי' נעשה שם תיקון נסתר ע"י המוצא פי ה' של דור המרבר.
וזאת נקרא מוצאיהם .על שם ההוצאה שמוציא נציצי קדושה ממקום מנורח
מדבר ושממה .ומעלה אותן לשורשן שבקדושה .ולכן יש להבין שבאותך
השמות של מ"ב המסעות נרמז התיקון שנעשה שם ע"י המוצאפי ה' של
דור המדבר4
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וזה הענין נרמז בהפסוק ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם עלפיה'.
'כלומר שכתב כל מוצאיהם השייכים ימסעיהם .היינו מה שעשה דור המרבר
.סוצא פי ה' בכל מסעיהם .ואיך כתב זאת .על זה אומר ואלה מסעיהם

'למוצאיהם .כלומר שאלה השמות של מסעיהם מורים ומרמזים על מוצאיהם*
.וזיינ
ו על המוצאפי ה' של דור המרבר ועל תיקונים הנסתרים שנעשו בכל אותן
.המסעות .גם י"ל לפי זח שעל פי ה' אינו מחיבר ומוסב על ויכתב משה .אלא
ומהובר ומוסב מוצאיהם .כיומר שמשה כתב את מוצאיהם ימסעיהם אשר
'סוצאיהם היה עלפי ה' .עד"ר הכתוב כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם:

עי

כ משה את מיצאיהםימסע הם
י פ ה יאלה מסעיהם למוצאיהם .צריך
'ויכנת
ע אמר מוצאיהם למסעיהם .ואח"כ אמר
להבין שנוי הלשון שבתחלה
(מסעיהם למוצאיהם .וייל דהנה באמת לא היו כלל במדבר שמות כאלה של
אותן המסעות .כי הרי לא הי' שם מקום ישוב רק מדבר שממה .אלא שמשה'רבנו קרא אותן השמות לכל המסעות והחניות .ויש בזהשתי פליאות .א) מאין

יק
ח לו משה לקרות להן אותן השמות .ב) הלא לפי הנזכר בפרשת בהעלתך

על פי ה' יחנו וע"פ ה' יסעו .הכל לפי העלות הענן ולפי אשר ישכן הענן..לפעמים ישכן מערב עד בקר .ויפעמים יומים או חודש או ימים .וא"כ הי'

יכול להיות פחות מן מ"ב מסעות או יותר .ומרוע דוקא מ"ב מסעות .ומובן
'הדבר שיש כאן טעם נסתר הן בקריאת אותן השמות והן במספר מ"ב מסעות:
וענין הדבר הוא שבכל החניות והמסעות נעשה שם ע"י עבודה הקדושה
של דור המדבר דור דעה תיקון המקום להוציא ולהעלות משם נציצות קדושות
שהיו בשביה במקום מדבר ושממה שהוא מקום שליטת הסט"א .ועל פי התקון
שנעשה שם צוה השי"ת למשה שיקרא לכל חניה וחניה שם כזה המורה בהסתר
.על התקון שנעשה שם .ובשביל אותן התקונים הי' נצרך דוקא מ"ב מסעות:
'דעפז יתבאר זה הפסוק .שאל נתפלא על המספר של אותן מ"ב מסעות .וגם
לא נתפלא על קריאת שמותם .ובשביל וה יאמר ויכתב משה את מוצאיהם
.למסעיהם על פי ה' .טעם מוצאיהם הוא משמעות של תוצאת ותכלית המ-שגמן
המסע .שבשביל תקון זה הי ,המסע .כמו לשון היוצא לנו מזה .וזהו שמודיע
הכתוב שבקריאת אותן השמות למ"ב המסעות כתב משה לזכרון עוים ע"י
קריאת אותן השמות את מוצאיהם למסעיהם ע"פ ה' .שהמביןיבין תוצאת כל מסע
'ומסע .ר"ל תכליתה זהו התקון שנעשה שם ע"י כל מטע ומסע ,ואח"כ אימר
ואלה מסעיהם למוצאיהם .ר"ל שעפ"ז יובן ג"כ למה נצרך המספר של מ"ב
מסעות דוקא .ועל זה אומר שאלה מ"ב מסעיהם היו צריכים להיות בשביל
מוצאיהם .ר"ל בשביל תוצאות שלהם שהם התקונים שנעשו שם ע"י הוצאת
נצוצין קרישין יהעלותם למקורן בהקדושה :
ל אהרן הכהל אל הר ההר על פי ה' וימת שם וגו ,בחדש החמישי באחד
דינב
לחדש .זה פלא שלא נמצא בתורה יום המיתה של שום בן אדם כי אם
_באהרןהכהן .ויאיזה ענין נצרך לנו לדעת היארצייט שלו .וי"ל דהנה ידוע
שהחדש אב מוכן לפרעניות של חורבן בית ראשון ובית שני .ואמרינן בגמרא
שבית הראשון נחרב בשביל ביטול תורה .ובית השני נחרב בשביל שנאת חנםשלא
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ישלא הי' אחדות בישראל שנתחלקו לכתות כתות שונות ושנאת חנם היתה שוררת
ב'ניהם .וכמו שאנו דואים בעוה"ר בזמננושעדיין זה השטן מרקדבינינו .ואיתא
בפרק אבות שאמר הלל הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום
אוהב את הברי~ת ומקרבן לתורה.הרי שאהרן למר את תלמודיו היפוךאותן שתי
,הסבות שלהחורבן.שיהי' שלוםאהבה ואחדותבישראל.וגם שיתקרבו ללמודתורה.
ולם"ז נראה לומר טעםהגון שהתורה מוכרת לנויום היארצייט של אהרן
י;נהן שהוא בר"ח אב .כדי שנזכור שדרך הלמוד של אהרן היא הרפואה
להמכה של חורבן עם ישראל ודורבן בתי המקדשים שנעשה ב' פעמים בחודש
~ב .למען דעת ללכת בדרכיו של אהרן כמו שאמר הלל .להשתדל שיהי'
אהבה אחדות ושלום .וגם להתחזק בתלמוד תורה .ועי"ו נ1כה לגאולה השלימה*
והחודש אב יהפך לששון ולשמחה:
זיעל אהרן הכהן אל ו;ר ההר ע"פ ה' וימת שם וגוי בחדש החמישי באחד
לחדש .יש לפרש עוד ער"ר רמז לאיזה ענין נכתב בתורה היארצייט
ול אהת הכהן .שעי"ז שנכתב בתורה יום המיתה של אהרן הכהן נרמזלנו
סדר האשפיזין של חג הסכות שנקרא חג האסיף .כיון שיש ב' נסחאות בזה'
יש מסדרין אותן כסדר תולדתן .אברהם יצהק יעקב יוסף משה אהרן דוד,
ונוסח האריז"ל הוא אברהם יצחק יעקב משה אהרןיוסף דור .וזהו כנגר סדר
ז' הספירות של ז'ימי הבנין חסד גבורה תפארת נצח הור יסור מלכות .כידוע
ליודעים.ויש לצרף לכאן מה ששמעתי או ראיתי בספר בשם גדול אחד עה"פ
בפרשת פינחם .וראית אותה ונאספת אל עמך גם אתה כאשר מת אהרןאחיך
,ויאסף אל עמיו .ובסוף פרשת האזינו נאמר ומת בהר אשר אתה עולה שמה
והאסף אל עמך כאשר מת אהרן אהיך בהד ההר ויאסף אל עמיו ,שיש לדקדק
למה נאמר "גם אתה" שזה נראה יתור לשדן .ועוד יש לדקדק שבאותן שני
המקראות נאמר לשון בפול מיתה ואסיפה4
ויש כאן רמז ענין נפלא לדעת שבאותו יום בשבוע שחל היארצייט של
אהרן יחול גם כן באותו יום בשבוע האשפיזא של אהרן בחג האסיף .למשל
ושאם חל ר"ח אב ביום ג' בשבועיהי' ביום ג' בשבוע שבחג האסיף האשפיזא
שלו בכל שנה ושנה .ואמר הקב"ה למשה כי כך יה" עם יום המיתה שלו.
שמשה מת ביום ז' אדר .ובאותו יום בשבוע שחל בו ז' אדר יחול ג"כ באותו
יום בשבוע האשפיזא של משה בחג האסיף בכל שנה ושנה .וענין נפלא הזה
נרמז בהפסוק ונאספת אל עמך גם אתה כאשר מת אהרן אחיך ויאסף אל עמיה
ר"ל כמו שיום המיתה של אהרן ויום האשפיזא שלו ביג האסיף יחילו תמיד
שניהם בשוה ביום אחר שבשבוע .כן גם אתה יום המיתה שלך ויום האשפיזא
שלך בחג האסיף יחילו תמיד שניהם בשוה ביום אחר שבשבוע .ובזה מתורז
הישון "גם אתה" .וגם מתורץ כפלהענין של מיתה ואסיפה לרמז עלחג האסיף:
27ר:המובזכי לולי שכתבה התורהיוםהיארצייט של אהרן לאהי' נורע לנו זה
הרמז .ורקעי"ז שכתבה התורה יום היארצייט של אהרד ועי"ז שכתבה
"תורה ונאספת אלעמך "גם אתה" כאשר מתאהרןאחיך.ועי"ז שכתבה התורה בפל
וענין שלמיתהואסיפה .מן שלש אלהישלנו זה הרמז הנפלא שסררהאשפיזין הם

כמו שתיקן האריז"ל :
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ד4לכמר 4אייכם בעת ההוא לאמר לא אוכל לבוי שאת אתכם .הנה מפסיק
באמצע הענין בדבר שאינו מזה הענין .כי המשך הדברים הוא לבוא.
למה שאירע לישראל ע"י חטא המרגלים .שהיו מוכנים ליכנס לארץ ונעשה
עיכוב ע"י חטא המרגלים .ולאחר הפסוק ח' ראה נתתי לפניכם את הארץ וגון
הי' לו לומר הפסוק י"ט ונסע מחורב וגו' .ולמה הפסיק באמצע עם הענין של

סינוי הריינים.

וי"ל שבזה התנצל משה שעשה ע"פ הרבור כל העצות שלא ימרדו
ישראל בהקב"ה .ולכך נרמז כאן במה שאמר ואשמם בראשיכם חסריו"ר .ודרשו
חז"ל מכאן שאשמותיהם של ישראל תלויות בראשי דייניהם ,שהי' להם למחות
ולכוון אותם לררך הישרה .כמובא בפירש"י .וכיון שראה משה והכיר בישראל
שעלולים להתפתות מן הערב רב לחטוא .ואם לא הי' משה ממנה מקורם כל
אותן השופטים והשרים .ה" להם אח"כ פתחון פה לטעון שלא הי' להם מי
שיכוון אותם לדרך הישרה .כי משה בלבדו הי' במדרגה של איש האלהים ו?א
הי' ביכולתו לבוא להתוכח עם ס' רבוא אנשים בפרטיות .ולפיכך נתפתו בנקל
מן הערב רב למרוד .ובשביל זה הפסיק משה באמצע הענין בתור הקדמה
לחטא המרגלים .להראות לישראל שעשה כל מה שהי' ביכולתו לעשות .וה"
ממנה להם כל אותן השופטים והשרים אנשים חכמים וירועים שהם יעזרו
לכוון את כלל ישראל בפרטיות לררך הישרה .ואעפ"כ גם זאת לא הועיל:
אתשיפטיכם בעת ההיא לאמר שמועבין אחיכם ושפטתם צדק וגו'.יטו
לדקדק בהלשון שמוע .שהיל"ל שמעו .וגם למה אמרבין אחיכמי שהיל"ל
שמעו לאחיכם או את אחיכם .וי"ל שהרשון שמוע דכאן הוא הבנה.כי סתם שם
הפעל שמוע יכלול גם משמעות הבנה .כמו שמעו שמוע ואל תבינו .שטעמו
שמעו בהבנה אבל אתם לא תבינו .והמכיון הוא שהדיינים יבינו בעת שהמשפט
בא לפניהם כאילו הם יושבים ביןאחיהם .והיינו כאילו שני הבעלי דינים הם
אחיהם .ולכך לא ינטו לאחר יותר מלהשני .ומובן שאם הי' נכתב שמעו
י הי' מובן לכל
לאחיכם או את אחיכם לא הי' ניכר כלל שיש כאן זה הרמז.כ
בפשוט שזהו משמעות שמיעת האוזן :
ה' אלהיך ברכך בכל מעשה ידך ידעיכתך את המדבר הגדול הוה וגו.,
זה פלא .מה משמיענו שהשי"ת ירע לכתך .איזו רבותא יש בזה .היש רבר
של ס' רבוא אנשים .וי"ל שהפעל'
סור שאין השי"ת יורע .מכל שכן הליכה
ידע דכאן משמעותו הוא אהבה .כמו והאדם ירע .וכמו ולנעמי מורע .פירושו
קרוב אוהב וידיר .והענין יש להבין ע"פ הכתוב כה אמר ה' זכרתי לך חסד
נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במרבר בארץ לא זרועה .וזהו שאומר
שהשי"ת ברכך בכל מעשי ירך .בשביל מה .לא בשביל מעשים טובים .דק
שהי' רי לברכך בכל מעשה ירך בשביל שידע לכתך את המרבר הגדול הזה.
ר"ל בשביל אהבתו אותך ע"י לכתך אחריו במדבר הגרול הזה:
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(לעבנרתמ ש 9איהים מעשהייי אדם עץ ואבן אשרי
א יראון ולא ישמעון
ולא יאכלוןויא יריחן .הן ידוע שהחיות הנמצא בהבריות מתחיק
לחמשה מיני הרגשות או חושים .שהם ראיה שמיעה ריח טעם מישוש .א"כ
צריך להבין מדועי
א זכר גם חוש החמישי לומר ולא ימששון .וי"ל כי ד'

חושים הראשונים נמצא כחם ושרשם בפנימיות הגוף .וחוש החמישי הוא
בחיצוניות הגיף שהיא ההרגשה בעור החיצון המכסה את הגוף .והנה ד' חושים
הראשונים אם יתקכצו כל חכמי העולם בל יוכלו להכניס גם אחד מהם בהבלתי
בעל חי .אבל חוש החמישי יש ביכולת להרכיבו בדומם על פי כחות הטבע
ז;נסתרים .שכאשר יגע בו דבר מה יתראה בו איזו תנועה או הרעדה כעין
הרגשה
חוש המישוש .ולכך לא נזכר כאן חוש המישוש כי אין זה החוש
סימן מגבהק כל כך על כח החיים שבגוף .ומזכיר רק ד' חושים הראשונים
שהם סימן מובהק ואמתי על כח החיים שבגוף:
משם את ה אימצאתכי תדרשנו בכל לבברוגו .,יש לדקדק שמתחיל
לומר ובקשתםבישון רבים ומסיים ומצאת בלשוןיחיד .הגם שנמצא
כעין זה בכמה מקראות שפעם מדבר בלשון יחיד בדרר כלל על עם ישראל.
ן בענין פעולה
ופעם מדבר בלשון יחיד בדרך פרט .אבל כשמדבר בשינוי ישו
.אחת בודאי צריך טעם.
ויש להסביר בזה ע"פ הנזכר בזוה"ק ח"א ק"ג .וז"ל רבי יהודה פתח
נודע בשעריםבעיה ,ת"ח קב"ה אסתלק ביקריה דאיהוגניז וסתים בעלויאסגיא.
לאו איתא בעימא ולא הוה מן יומא דאתברי עלמא דיכיל לקיימא על חכמתא
דיייה
 .ולא יכיל לקיימא ביה .בגין דאיהו גניז וסתים ואסתלק לעילא לעילא.
א
ל
דכלהו
ו
'
ה
.
א
ק
ב
ד
ת
א
ל
אמרין ברוך כבוד ממקומו.
עד
וכלה עלאי ותתאי יכויין
תתאי אמרי דאיהו לעילא .על השמים כבודו .עלאי אמרי דאיהו לתתא .על
כל הארץ כבודך .עד דכלהו עלאי ותתאי אמרי ברוך כבוד ה' ממקומו.
בגין דלא אתידע ולא הוה מאן דיכול לקיימא ביה .ואת אמרת נודע בשערים
בעלה .אלא ודאי נודע בשערים בעלה .דא קב"ה דאיהו אתידע ואתדבק לפום
מאי דמשער בלביה חד .כמה דיכול לארבקא ברוחא דחכמתא .ולפום מאי
דמשער בלביההכי אתידע בלביה ,ובג"כ נודע בשערים באינון שערים דלבא.
אבל דאתידע כדקא יאות לא הוה מאן דיכיל לאדבקא ולמנדע ליה .ענ"י.
משמע מזה שדורש הפסוק נודע בשערים בעלה .שהקב.ה נודע ומושג
אחר כפי מה שמשער בלבו וכפי מה שיכול להשיג ברוח חכמתו .וכמו שהאדס
משער בלבו כך הקב"ה נודע לו בלבו .וזהו ג"כ עד"ר הכתוב וביד הנביאים
,אדמה .יד תואריכח .ר"ל שכל נביא ונביא משיג ענין האלוה באותו הדמיון
אשר כפי כחו שמשער בלבו ,כיון שלכל אחד ואחד יתדמה לו ענין האלוהית
כפי כחו שיכול להשיג בחכמתו:
ן שמבקשי ה' כלם שוים בענין הבקשה והדרישה .כי כלם
:מכנל זה ישיהבי
אבל
חפצים ומשתוקקים להשיג ענין האלוהית וכונה אחת למו.
ענין

שי
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המציאה מה שהוא נמצא ומושג להמבקשים והדורשים איןכים משיגים בשוה.
רק שכל אחר ואחר כפי מה שמשער בלבו כך משיג .ואין רומה ההשגה של
אחר לההשגה של השני .ובזהיובן המקרא ובקשתם בלשון רבים .אבל ומצאת
נאמר בלשון יחיד .כי כל אחד ואחר מוצא ומשיג כפי מה שיכול להשינ
בחכמתו וכפי מה שמשער בלבו :

ן הרברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך וגו'.
דדקי
יש לרקרק מדוע נאמר ושננתם לבניך .ולא אמר ולמדת אותם לבניך
כמו בפרשה שניה שהוא לשון פשוט ומובן יותר .וי"ל שיש במשמעות שנן
חדוד .ככתוג אם שנותי ברק חרבי .וענינו תקיפות והטלת אימה על בנו-
שיקבל עליו עול התורה והמצוה .אמנם זאת יכול להיות רק כאשר האב
בעצמו הוא ירא וחרר על רברי אלהים חיים ומתנהג על פי התורה .אבל
אם האב הוא מן החפשים לא תועיל ההכרח שלו על בנו בתקיפות .כי נקל
ן בן חומץ .וזהו שנאמר והיו הדברים האלה
להיות חומז בן הומץ מלהיותיי
אשר אנכי מצוך היום על לבבך .אז תוכל לקיים ושננתםיבניך .להלך עמו-
בתקיפות שיקבל עליו עול התורה והמצוה:
ו4בדמה תהיה כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת וגו' .מפרשי התורה
ביארו הטעם של וצרקה תהי' לנו באופנים שונים .וראיתי באור החיימ
שכתב שתיבת וצדקה תסוב על השכינה הקדושה שתהי' נקראת צדק"ה .שהוא
רחמים .כוגתו ולא צר"ק שהוא דין .אבל לפי זה יתכן יותר לומר בתוכנו ולא
לנו .אמנם יש יהוסיף על דבריו הקדושים בס"ר .כי כאשר השכינה הקדושה,
מלאה דין ונקראת צד"ק אז נקראת בהשם אלהים המורה על רין
 .ותיבת לג"1
בגימטריא אלהי"ם .ואגו מתפללים לא לנ"ו ה' לא לנ"ו .שהשם הוי"ה שהוא'
רחמים לא יהפך ח"ו על לנ"ו שהוא השם אלהים המורה עלרין .וזהו שאומר
כאן שכאשר נשמר לעשות את כל המצוה הזאת .אז השכינה הקרושה השוכנת
בתוך בני ישראל שיפעמים היא בבחינת לנ"ו ונקראת בהשם אלהים המורהעי.
דין .תהי' בבחינת צדק"ה המורה על רחמים .ובפרט שכאן יש בראש
צדק"ת-
וא"ו החבור והבן :
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את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר ה"א לך.
דדקיזק עקב תשמעוז
את הברית ואת החסר וגו' .דקדוקים היותר גרולים בזה הפווק הוא .אן,
בסוף ואתחנן מסיים ושמרת את המצזה הזאת זאת החקים זאת המשפטים אשר

אנכי מצוך היום לעשותם .ומובן הדבר שבשביל שתיבת היום נראה כמיותר
דרשו חז"ל שתי דרשות .היום לעשותם .ולא למחר לעשותם .ועוד היום.
לעשותם ולמחר לקבל שכרם .ומרוע תיכף אחר זה אומר והיה עקב תשמעון
וגף .חושב ומונה שכר גרול של שפע ברכה והצלחה בנים חיים ומזונות
אומר.
זרפזאה.שכי זה הזא שכר בעוים הזה .ב) מרוע בהפסוק שבסוף ואתחנן
ושמרת את המצוה ואוז החקים ואת המשפטים .וכאן אומר רק משפטים בלבד:
די" 5שקושיא הראשונה מתורצת בשניה .דהנה ירוע שמצוה היא כולל אותן
המצות שיש לומר בהן טעמים שונים .שדעת האדםיכול להרגיש השגה
וטעם בהן .ויש בזה חלוקי ריעות שיש אומרים דאין לדרוש טעמי המצות.כי
נסתר טעמן מדעת הארם .והשם חקים כולל אותן המצות שאין לנו שום השגה
בטעמן .והשם משפטים כולל אותן המצות שהשכל מחייבן לטובת ישוב המרינה
ולטובת התהליכות שבין ארם לתבירו .והן יסודתן על טגמים מוכנים בלי.
שום ספק .וכן יש גם לאוה"ע משפטים בנוגע לסרר ישוב המרינה כפי מה שברו
מלבמי והם נחלפים אצלם בזמנים שונים כפי מרינה ומדינה עיר ועיר.
ועל פי זה חלקו הפוסקים את התרי"ג מצות לארבעה טוריס .שהם אורת
חיים .יזרה דעה .אבן העזר .חזשן המשפט .ג' טזרים הראשזנים מיומדים על~
מצות וחקים .וטור הרביעי מיוסר על חלק המשפטים בלבד .ומובן הדבר שנ'
טורים הראשונים הן על המצות שהעיקר שלהן נוגע ביותר לענין הנשמה..
ונטפלין גם לעניני הגוף .ולא כן טור הרביעי.כי עיקר המשפטים נוגע ביותר
לעניני הגוף תהלוכות שבין ארם לחבירו .ונטפלין גם לעניני הנשמה.
עתה יש להבין כי מה שררשו חז"ל היום לעשותם ומחר לקבל שכרם'
מוסב ביותר על מצות וחקים שעיקרן נוגע לעניני הנשמה .ולכך עיקר שכרן
ישולם בעולם הנשטות .אבל המשפטים שעיקרן נוגע לעניני הגוף ישולם עיקר
שכרם בזה העולם:
י5ם"3ז יתורצו ב' הקושיות.כי לאחר שסיים בסדרא ואתחנן ושמרת את המצוה
ואת החקים ואת המשפטים וגו' היום לעשותם .שתיבת היום באה לבעבור
ב' הדרשות שררשו הז"ל כנוכר לעיל .ולמען שלא יעמוד השואל כמשתאה
וישאל דא"כ שימחר לקבל שכרם ממה נאכל בעולם הזה .ולפיכך בא תיכף'
פסוק זה בהתחלת הסדרא עקב להודיע שררשה  11למחר לקבל שכרם תסוב
רק על מצות וחקים שהן טור או"ח טור יו"ר טור אה"ע .אבל בדבר חלק.
לכם שכרם בעוה"ז.
המשפטים .והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה .ינתן
שפע ברכה והצלחה בנים חיים ומוונות ורפואה.
בסזף סדרא זו ידבר אדות שכר המצות בפרשת והיה אם שמזע,
תשמעואב
אל
י מצותי וגו' .שעיקר שכרם לא ישולם בעוה" .1כיון שהמצות נוגעין:

ביותר
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י הנשמה .אמנם כיון שנטפלין גם לעניני הגוף .לכך ישולם גם
בי:תריענינ
.
נ
י
י
ה
ד
בע:ה"ן שכר מ1עט.
שההשגחה העלי1נה תראה שחקי הטבע יויד
בהם קיקול .לא באויר ולא בארץ.כי אם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקש
ואספת דגנך וגו' .ולא נזכר באוהה הפרשה שכר גדול של רוב שפע ברכה
והצלחה כמו שנ:כר כאן בהתחלת הסדרא שכר המשפטים ,ורק יאמר ששכר
ידם ואכלת ושבעת:
המצות בעוה"ז הוא שחוקי הטבע יהיו נשמרים

יא

שעי

דדןידק עקב תשמעון את המשפטים האלה וגו' .תרגומו ויהי חלףדי תקבלון.
ף על תיבת עקב .מדוע לא תרגם
צריך להבין כונת התרגום בתיבתחי
בדיל די תקבלון או ארי תקבלון .וי"ל שמרמז בזה חסד הגדול שעושה השי"ת
עם ישראל שמקבל מו;ם עבודתם הקדושה בתורת חלופין ועושה עם ישראל
הילוף שבעבור עבודתם הקדווה משפיע להם כל טוב .כי אם ח"ו הי' השי"ת
מדקדק עמנו להשפיע לנו השפע רק כפי ערך שויה של עבודתנו .כמו במקת
שנעשה הקני 5ע"י כסף תשלומין כפי ערך שוויו של המקח .אז לא הי' לנו ח"ו
תקומה נגד מדת הדין .כיון שהרבה חסרונות ומגרעות נמצא בעבודתנו .יכן
עושה השי"ת חסד גדול עם ישראל שמקבל עבודתנו בתורת חלופין .וע"פ הדין
חלומין אתנייהו אפילו בפהות משוה פרוטה .שע"י שמקבל דבר מה בתורת
חלופין יוכל להקנותו עי" 1דבר יקר מאד .וכל דיני אונאה אין שייך בקנין
חיופין.וכן עושה השי"ת עם עמו ישראל .שהגם אם ידקדק בעבודתנו ע"פדין
היא שוה רק מעט .מ"מ מקבל השי"ת עבודתנו בתורת חלופין .ועי"ז אין יבול
מדת הדין לקטרג על עבודתנו שהיא מצער .ואיך שהיא משפיע לנו השי"ת חלף
עבודתנו השפעות מכל מיני ישועות:

יגם

ישיח

ה א בם ' במסכת סיטה 1ל ,.1איתא
את הציעה
וגי
,
ו
ג
ו
(שמות כג)
עברה עמהם .ומקשה והא כתיב ושלחתי את הצרעה לפניך
אמר רשב"ל על שפת הירדן עמדה וזרקה בהם מרה וכו' .רב פפא אמר שתי
צרעותהיו .חדא דמשה וחדא דיהושע .דמשה לא עבר דיהושע עבר .ומפירש"י
יש לראות שמוביח כך ממה שהכתוב מחשב רק אלו ג' אומות חוי כנעניוחתי.
והמהרש"א בח"א דשם כתב שזה דוחק .ובעיני יפלא מדוע לא מקשה בגמרא
מן המקרא דכאן .שנאמר כן יעשה ה"א לבל העמים אשר אתה ירא מפניהם.
וגם את הצרעה ישלח ה"א בם וגו' .משמע שמוסב על כל ז' האומות
כדברי רב פפא .וצ"ע :
תנא צרעה לא

נ כדאי להביא כאןענין מתקרי .דהנה המבקרים מצאו כאן מקום להקשות.
.יאגכ
איה נמצא סין שרץ עוף כזה המטיל ארס ממרחק וממית .הלא לא נ~כר
בשום מקום בריה כזו .ורק על תחש בלבד אמרו שנברא בשביל המשכן ושלא
היה רק בימי משה.
ובדי ליישב הדבר עלפי דרכםי"ל דהנה חכמי המחקר בעניני רפואות
מצאו בומן האחרון שמחוללי כמה מחלות קשות הן מין בריות קטנות מאד
שאינן נראות לעין פשוט בלי כלי מגדל הראות למאות ולאלפים .והן הנקראין
בלשונם מיקראבין או באצילין .ונמצאין באויר ובמ.ם .וכאשר מתפרצים בגוף
האדם מטילין ארס של מחלות קשות ונסתכן האדם .וחכמי המחקר שואלים
מדוע
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מאן12

'מדוע לא נמצא רמז רמיזא מאותן בריות הקטנות לא בתורה שבכתב ולא
בתלמוד .והם מתפארים שנודע להם חדשות כיצירה מה שלא נודע ימשה וגם
?א לשלמה המלך.ויש להשיב להם עלפי ורכם שאותן שתי השאלות תפתר חדא בחברתר,
כי זאת הצרעה היא בריות הקטנות אשר יקראו להז מיקראביז או באציליז.
!וה ~ם צרעה הוא כמו צערה .שמשמעותו הוא צער ומצער .כלומר קטן מאד
ואין בו ממש בשביל קטנותו ,והאותיות ע"ר מתחלפות במוקדם ומאוחר כמו
שמלה שלמה .כבשה כשבה .וכהנה רבות .ואמת מה שאמרו חז"ל דליבא מידי
דלא רמיוא באורייתא:

'ךזקףן* אם שכח תשכח את ה"א וגו' העדותי בכם היום כי אבד תאבדון.יש
לדקדק על הלשון והי"ה כידוע 'אהוא מורה על שמחה .והיל"לויהי
ולא והי"ה ,וי"ל בזה עלפי מה ששמעתי או שראיתי בספרן של צדיקים שפעם

אחת הי' .,קטרוג גדול בשמים על כלל ישראל .ונתוכחו המלאך מיכאל עם השטן
המקטרג .השטן טען שישראל עוברים על התורה בקלות ראש בשאט נפש .ואף
.גםאינם מתעצבים ומהחרטים על זה רק שהם שמחים בדרכיהםהרעים .והמלאך
מיכאל המליץ 2,כל מה שישראל עוברים על התורה הוא רק מחמת בובד עול
.גלות .ובמעט נאנסים הם בדרביהם הרעים .ואדרבא הם מתעצבים בסתר לבבם
על העבירות ומלאים תמיד מוסר כליות (געוויסענבייסעניש) על העבירות
שעושים .ונצח המלאך מיכאל את השטן ע"י ששאל את השטן .אדרבא אם
כדבריך לך והביא אם אירע אף פעם אחת שיעשה יהודי שמחה ומשתה
בעבור שעשה איזו עבירה.
ועפ"ז יתבאר מקדא זה .והיה אם שכח תשכח את ה"אוגו' .ר"ל שכאשר
!תהי' במדרגה שפלה כזו עד שגם תשמחו על מה ששכחתם את השם יתברך.
הרי זאת שפלות בזויה מאד ולמרידה נחשבת .ובשביל זה תמשבו עליכם חמת
;האלהים .והעדותי בכם היום כי אבד תאבדון .אבל כל זמן שישראל אין
ומצאים במצב שפל ובזוי בוה עוד יש מקום להמלאך מיכאל להמליץ טוב וחסר
שלא יתקיים ה"ו קללה זו של אבד תאבדון .רק שיתקיים רחם ארחמנו:

ק-18,
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דרשה לשבת שמברכין חורש אלול.

אייי.

היא החורש שניתן לנו בתור ומן הכנה שכל.
בשבתהיה מביכים חירש
ן עצמו ליום הרין של ראש השנהויום הכפורים.כי כמו שבכל'
אחריכי
יום הששי הוא יום הכנה שצריך הארם להכין על שבת קורש .ומי שטרח עצמו-
בערב שבת יאכל בשבת .כמו כן הוא החורש אלול שהוא חורש הששי הוא.
זמן הכנה שכל אחר יכין עצמו בחורש הזה עם תשובה ומעשים טובים שיוכה
בחורש השביעי שהוא חורש תשרי יהכתב לשנה טובה .ומה שמברכים החידש'-
בשבת הזה הוא הקדמה הראשונה שאנו כתפ:לים שיהדש הקכ"ה עלינו את
החורש הזה לחיים ולשלום .לששון ולשמחה .לישועה ולנחמה .שיהי' לנו חורש:
טוב בלי צרות וראגות ויסורין כרי שנוכל להתיישב בישוב הרעת בחשבוו
הנפש לעשות תשובה ומעשים טוביםיהכין עצמנוליום הרין .אבלצריך להכיו
הטעם של זה הנוסח שנבחרו רוקא אותן ג' ברכות להתפיל עליהן :
ם היום ברכה וגו' אשר'
יהביז נקדים מ ,הסדרא .ראה אנכי נותן יפניכ
גנד"י תשמעו אל מצות ה"א וגו' .יש לרקרק מרוע אומר ראה בלשון יחיר.
שאמרו חז"ל.
ונותן לפניכם היום בלשון רבים .ויתבאר הענין בהקרם מה
במררש רבה .וזה לשונם .ראה אנכי נותן לפניכם היום .זהו שאמר הכתוב שמעו
והאזינו אל תגבהו כי ה' דבר .שמעו לרברי תורה והאזינו לרברי תורה .מהו
ה' רבר .והיכן ריבר .אמן
ואל תגבהו ,אל תגבהו את הטובה מלבוא בעולם .כי
תאבו ושמעתם סוב הארץ תאכלו .ואם תמאנו ומריתם הרב תאוכלו כיפי ה'
רבר .מהו אם תאבו ושמעתם וגף א"ר אלעזר הסייף והספר יררו כרוכים מן
השמים .אמר להם אם תעשו מה שכתוב בספר הזה אתם ניצולים מן הסייף הזה.
ואם לא תעשו אתם נהרגין בסייףהזה .ובמקום אחר הוא אומר .תנא רבי שמעון
בן יוחאי הככר והמקל ניתנו מכורכים מן השמים .אמר להם אם שמרתם את
התורההרי ככר לאכל .ואם לאו הרי מקל ללקות בו .א"ר לוי למה הדבר דומה
לעבד שאמר לו רבו הרי מונייק של זהב .ואם לאו הרי כבלים של ברזל .כך
ו הרי הקללה..
אמר הקב"ה אם עשיתם את רצוני הרי הטוב והברכה .ואםיא
עור א"ר אלעזר משאמר הקב"ה ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.
באה הרעה מ8ל" על עושה הרעה .והטובה באה על עושה הטובה .זש"כ מפי
עליון לא תצא הרעות והטוב .עכ"ל:
עניזעמיק בהנהגתהעיים .כי ממהשרייש'
המדיש היה יש
מדבנרי אל תגבהו את הטובה מלבוא בעולם .וממה שאומר שהטובה באה
טמילא על עושה טוב .יש להבין שהקב"ה הנקרא טוב ומטיב הוא משפיע
ממקור הברכה שפע ברכה מכל טוב לזה העולם בלי הרף .וואת השפע נשפע
צמצום של ררך פרט .רק שצמצום השפע והגבהת הטוב של.14
בררך כלל בלי
תבא על זה העולם היא מצד מקבלי שפע הטוב .שכל אחר אינו יכול לקבל
יותר מכפי מה שהוא כלי מוכן וראוי לקבל יש ארם שהוא כלי מוכן וראוי
לקכל הרבה טובה .ויש שאינו ראוי לקכל רק מעט מן שפע הטונ .ויש שאינר

יימיר
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דאוי לקבל מאומה .וממילא באה עליו הרעה .כמו במקום שאין אורה תכסנר
השכות נורא .ואף גם זאת יש מי שאינו ראוי רק שהוא בכלל ומשלם לשונאיר
על פניו להאבירו .וענין הכנת הארם שיוכל להיות כלי מוכן וראוי לקבל שפונ
הטוב תולה במעשיו הטובים .כמו שנאמר גסררא זו .והברכה אשר תשמעו אלץ
סצות ה"א וגוע

ויש לומר בענין זה משל טוב מן מאוי האלעקטרין .זה רבר ירועשישי
אשר.

במרחק מכונה גרולה ששם נעשה מלאכת ההבל של זרם האלעקטרין
יזרום בלי הרף למרחקים כהרףעין ררך חוטי מתכות לכל בית ובית אשר בהפ
הוכן לזה מנורות של כדורי זכוכית שיזרום לתוכם האלעקטרין לכל כרור וכרור
כפי ערכו.יש מקבלים הרבה אלעקטרין והאור גרול מהס .ויש מקבלים פחות
ונוחנים אור פחות .נמצא שהגרלת האור וצמצום האור אין תולה במשפיע.
האלעקטריןכי אם בהכנת כדורי זכוכית המקבלים את האלעקטרין .ויש כרורר
זכוכית מקולקלים שאין ביכולתם כלל לקבל מאור האלעקטרין .וכמו כן נהנמשל
שהקב"ה הטוב ומטיב משפיע שפע ברכה מכל טוב ממקור הברכות בלי הרף*
והצמצום שהוא הגבהת הטוב שלא יוכל לבוא על האנשים תולה בהמקנלים.
כפי מה שהוא כלי ראוי ומוכן לקבל כד נשפע עליו שפש
שכל אחו ואהי
הברכה ממעיני הישועה :

וטן איתז " '3מש'ים שאמייהי"י בהמייש סייף יספד .ככיימקל .מונייו

של זהב וכבלים של ברזל .יש להבין הנמשל מהם ג'מיני ברכה וקללה.
הספר ברכה והסייף קללה .הככר ברכה והמקל קללה .מונייק של זהב ברכו7
וכבלים "ך ברזך קליה.וענין ף הברכות שלהם הוא ג'מיני ישועות היותר
גיולות .שהן א)חיים טובים .ב) פרנסה בריוח .ג) חירות בלי שעבור עולגלות.
ברכת הישועה של חיים טובים תלויה בהספר שהוא לימור התורה הקרושה.
שעליה נאמר עץ היים היא למחזיקים בה .והקללה של סייף לעוובי התודה
היא היפוך ברכת החיים .ברכת הישועה של הככר היינו פרנסה בריוח .והקלל41
של המקל הוא עניות לקחת מקל ולחזור על הפתחים .וכן מורה הגימטריצ
של מק"ל שהוא ענ"י ור"ל .ברכת הישועה של מונייק זהב שהוא תכשיטיקר
מורה על בני חורין ההולכים למערנים בתכשוטי זהב .והקללה של כבלי ברזל
מורה על העול של שעבוד גליות כמו האסירים בכבלי ברזל .זאת היא כונת
חז"ל באותן ג' משלים שכל זה נכלל בברכה וקללה שנאמר בהפסוק ראהאנכי
נותן לפניכם היום ברכה וקללה :
ז מה שנאמר ראה אנכי בלשון יחירנותן לפניכם היום בלשוןרבים.
ךלמ"4זייב
כי האנכי הוא הנותן בלירי שפע ברכה ממקור הברכות בלי הרף מן כל
סיני הישועות בררך כלל .שכל אחר ואחר יקבל מאותו השפע כפי מה שיהי*
כלי מוכן לקבל כל אחר ואחר לפי מררגתו .כמו שזכרנו בהמשל של מאור
האלעקטרין .והצמצום שהיא הגבהת השפע תולה במצב המקבלים כל אחר בפני
עצמו .שאינו יכול לקבל יותר מכפי מה שהוא ראוי לקבללפי ערך הכנתו לזה*
ולכך נאמר ראה בלשון יחיר .שמזהיר לכל אחר ואחר בררך פרטי שכל זחר
יראה להכין עצמו להיותו כלי מוכן לקבל ברכת שפע הטוב הבאה מן השמימ
אח"כ אומר הכתוב באי~ה אופן יכול הארם לעשות הכנהזו .ואומר והברכה
אשר
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אשר תשמעו
מצות ה"א אשר אנכי מצוה אתכם היום .שעי"ו יזכה כל אחד
לפי ערך הכנתו לקבל שפע הברכה שהיא כוללת אותן ג' הישועות.חיים טובים.
פרנסה בריוח .חירות מן שעבוד גלות :
ז התפיה בשבת זמביכים החודש .יחדשהו הקב"העלינו ועל כל
עתה ישיהבי
עמו ישראל לחיים ולשלום .לששון ולשמחה .לישועה ולנחמה.כי לחיים
ולשלום .זו ברכת הישועה של חיים טובים כנרמו בהמשל של סייף וספר.
לששון ולשמחה .זו ברכת הישועה
ככר
פרנסה בריוח כנרמז בהמשל
ומקל .לישועה ולנחמה .זו ברכת הישועה של חירות מן שעבוד גלות שנזכה
לראות כנחמת ציון וירושלים במהרה בימינו אמן:

אי

שי

שי

מההל חימש
שבעה שביעית .כבר נשאלתי רהרי נאמר
בקמהורתחי
בפרשת אמ
ער ממתרת השבת השביעית תספרו המשיםיום .א"כ
מדוע לא נספר חשבון המספר כמה יסים יש עד המנחה החדשה .ונתחיל למנות
בליל א' היום מ"ט יום למנחה החדשה .ויש לתרץ ו~בשביל זה נאמר כאן
מהחל חרסש בקמה תחל לספור .פי' שהמספר יסוב על החל חרמש בקמה.
היינו מיום הבאת העמר ולא על הבאת מנחה החדשה:

יספי

"ישיו

כמתנת ירו כברכת.
איש כמתנתידי כביכת ה איגי'.צייך יהביז
שהיל"ל איש מתנת ידו יתן כברכת ה"א .וי"ל שרמו בזה אשר לפי ערך
מתנת ידו כן תהי' ערך ברכת השי"ת שיתןלו .ווהו על דרך הכתוב ככם כגר.
כמוני כמוך .וכל המוסיף ליתן יוסיפו לו מן השמים ברכה.
ירחיב ה"א את גבלך וגף ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכל בשר
וגון וזבחת מבקרך וגה ואכית בשעריך בכל אות נפשך .אך כאשר יאכל
את הצבי ואת הא.ל כן תאכלנו .פסוקים האלו בוראי מבקשים ואומרים דרשוני.
כי אין מובן אריכות הלשון ללא צורך באמרוכי תאוה נפשך לאכל בשר .האם
לאדי במה שאומר קודם ואמרת אוכלה בשר .הרי זה דבר המובן שאם רוצה
לאכל בשר הוא מתאוה לזה .וכן אין מובן לאיזה ענין הכפיל דבריו ללא
צורך ואומר ואכלת בועריך בכל אות נפשך .האם לא די במה שאומר ואכות
בשעריך בלבד .הרי נראה כאילו התורה מבקשת או עכ"פ מסכמת שהאדם יאכל
בשר בכל תאות נפשו כבהמה .ובוראי יש בוה כונה נסתרת .וכן אין מובן
שייכות הפסוק שלאחריו באמרו אך כאשר יאכל את הצבי וגו' .מהו אך
ופירש"י ידוע .וזה לענין הלכה בלבד אבל בסשמעות פשוטו של מקרא זה דוחק.
גם אין מובן לאיזה ענין מאריך במשל של צבי ואיל .ואם להשמיענו אינך
מוזהר לאכלן בטהרה .הלא זאת אומר בפירוש הכמא והטהור יחדו יאכלנו .ואם
בשביל הדרש שגם צבי ואיל טעונין שחיטה נדאיחא במסכת חולין (כח 4.חרי
הי' לו לוסר ואת בקיצור בכתוב הקודם אצל וזבחת כאשר צויתיך .וכמו
שמתשב שם בקר וצאן הי' לו להסמיך להם גם צבי ואיל.
וראיתי בהפירוש כלי יקר שמפרש מה שנאמראך .ר"ל אך בתנאי זה
שלא יהי' סורגל באכילת בשר ויאכלנו כאשר יאכל את הצבי ואת האיל.
שמסתמא אינו מורגל באכילת בשרם כי חיות הנה והן מחוסרי צידה .ומחמת
הטורח הוא ממעט באכילתן .כך יאכל אפילו סתם בשר .וזה פירוש יקר עכ"ל.
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והנהזה באמת רעיון סוב אבל הלא לפ"ז הכתוכ סותר עצמו.כיון שבפסוק הקורם
אומר בכל אות נפשך תאכל בשר .והכפיל רבריו ואכלת בשעריך בכל אות
נפשך .וזהו משמעות של רבוי בלי צמצום .ותיכף אחר זה אומר אך למעט
לי'שב כל אלה הדקרוקים בררך רמז נצרך להקרים ב' הקדמות.
הקדמה א) הרמב"ם בפרק ד' מהלכות יסודי התורה כתב שנפש
הארם היא רעת היתרה המצויה בנפשו של אדם והיא צורת הארם השלם
בדעתו .ואינה הנפש המצויה לכל נפש חיה שבה אוכל ושותה ומוליד
ומרגיש ומהרהר .אלא שהיא מקור הדעת ואינה צריכה לנשמה כמו שהנשמה
צריכה לגוף אלא מאת ה' מן השמים היא .ע"כ .הרי לפי שיטת הרמב"ם
השם נפש היא מררגה היותר גבוה שבאדם .והשם נשמה תסובב רק על
נפש החיונית הטבעית שקיומה בגוף ע"י כח נשימת האויר בקרבו .ושיטת
הרמב"ם כך היא מפני שבתורה נזכר רק השם נפש ארם .ובודאיאין הכתוב
מרבר בנפש הטבעית הבהמית .רק בנפש האלוהית ,ולכך הוא אומר שזאת
הנפש האלוהית היא הכל .ומה שנאמר לא תחיה כל נשמה הוא שם הכולל
על כל אשר נשמת רוח חיים באפיו .והגאונים המקובלים חולקים עליוי
ולשיטתם יש באדם מלבד נפש החיונית הטבעית הבהמית גם נפש איוהית.
שנקראת'
ועור מעלה יותר גבוה שנקראת רוח .וגבוה משניהם עור מעלה
נשמה .כמו שנאמר נר ה' נשמת אדם .נמצא לפי שתי השיטות שסתם נפש
אדם שנזכר בתורה אין המכיון על נפש החיונית הטבעית הבהמה שבה אוכל

י

כד~י

ושותה ומוליד ומרגיש ומהרהר .אלא שהמכיון הוא על נפש האלוהית .שלפי
שיטת הרמב"ם היא מדרגה היוחר גבוה ברוחניות האדם .ולפי שיטת הגאונים
המקובלים היא מררגה הראשונה ברוחניות הארם הנעלה .ושפלהמל רוח ונשמה.
הקדמה ב) צריך לרעת שכל הנבראים הנמצאים בעולם מתחלקים על
ד' סוגים .שהם .רומם .צומח .חי .מדבר .הדומם מפרנס להצומח .הצומח מפרנס
להחי .החי מפרנס להמרבר .והגם שנראה לעינים שזאת הפרנסה היא גשמיות.
אמנם לא כן .כי בכל גשמיות יש רוחניות שהוא כח איוהית הוקרא בשם
ניצוצין קדושין שע"י זה הכח הרוחני נתקיים הגשמי .והם נתעלין מן דומם
לצומח ומן צומח לחי ומןחי למרבר .ורצון הבורא יתברך הוא שהמרבר הוא
האדם מובחר הבריאהיש בכחו להעלות למקורן אותןניצוצין קרישין שנתעלו
מן רומם לצומח ומן צומח לחי ע"י שבכח אכילת בשר הבעל חי הוא מרבר
דברי תורה ותפלה ומברך על האכילה .אבל אם המדבר אוכל כבהמה בלי
ברכה .הרי תחת להעלות עוד הוא מחזיר ומוריד הרוחניות שהי' בבשר
הבעל חי לרומם .וזהו היפוך רצון הבורא יתברך .והעלאה זו נקראת העלאה
פרטיות .שנתעלה בפרטיות ע"י אכילת איש ואיש .ומלבד זה יש העלאה
כללית שנתעיה כח האלוהית של כל זה המין בעל חי ע"י שנקרב מאותו
המין קרבנות על המזבח שבמקדש .והיינו בהמה ועוף .אבל מין הבעל חי
שאינו כשר לקרבן .דהייגו מיני החיות אין להם העלאה כללית רק העלאה
מרטית וענין זה עמוק הוא ונמצא מבואר בכמה ספרים קרושים :
ן3רעןץ מובן שבענין אכילת בשר אמרה התורה שאם אך אפשר לא יאכל בשר
כי אם ע"י קרבן שלמים .שאז בודאי תהי' הע~אה לזה המין בעל הי
בכלל
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ננללע"י הקרבת הקרבן .וגם בפרט ע"י אכילת הבשר כראוי .אמנם בריחוק
ושקום שאי אפשר להקריב שלמים .או בומן שאין כלל מקדש עם מובה.
התירה התורה לאכול בשר בהמהאף בלי הקרבת קרבן שלמים ,ווה נקרא בשר
תאוה .ובהכרח לוטר שכאשר אין העלאה כללית יכול להיות תמיד עכ"פ
העלאה פרטית ,נמצא שבזמן שאין יכול יהיות העלאה כללית או מיני
הבעלי חיים הכשרים לקרבנות עומדים במדרגה אחת עםהחיות שאינם כשרים
'לקרבנות .שלכלם יכול להיות רק העלאה פרטית.
ועל הזמן שאין בו העלאה כללית דרש רבי בפסחים (מט 4:שעם הארץ
שוסור לאכול בשר .שנאמר ואת תורת הבהמה והעוף .כל העוסק בתורה מותר
לאכול בשר בהמהועוף .וכל שאינו עוסק בתורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף.
ו:רי דקדק לומר בשר בהמה ועוף ולא בשרחיה .ולפי דברינו י"ל דנקיט עד"ר
רבותא .לא מבעיא בשרחיה שאין לו רק העלאה פרטית ,שתמירהיה אסור לעם
הארץ לאכול מבשרם .אלא אפילו בשר בהמה ועוף שיש להם העלאה כללית
""1י הקרבנוג .מ"מ בזמנו של רבי שהי' לאחר החורבן ולא ה" אז העלאה
כללית שפיר דרש רבי שעם הארץ אסור לאכול אף גם בשר בהמה ועוף:
(רערעך* אחר כל אלו ההקדמות יתבאר בטוב טעם פרשה  11של בשר תאוה.כי
ירחיב ה"א את גבולך וגו' ואמרת אכלה בשר.והיינו באופןשאיןיכול
להיות העלאה כללית כמו שאומר בפסוק הב'כי ירחק ממך המקום אשר יבחר
י;"א וגו' .ומכל שכן בזמן שלאיה" כלל מקדש עם מזבח ,ודקדק הכתוב לומר
כי תאוה נפשך לאכול בשר בכל אות נפשך תאכל בשר .לרמזשאין הכתוב מתיר
?אכול בשר תאוה של תאותהגוף כמו מעשה בהמה .רקכי תאוה נפשך לאכול בשר
נפשך דוקא זו נפש האלהית בשביל לעשות העלאה פרטית לכח האלוהית הנמצא
בבשר,וכעין שמובא במסכת ב"ק (עב ).שא"ר נחמן האי דלא אמרי לך באורתא
זלא אכלי בשרא דתורא .פירש"י לא דקרקתי טעמו של דבר .הרי שבכח
אכילת בשר ה" יכול ר' נחמן להבין ולהשיג יותר טעמי ההלכות .ובודאי
י אם בכח הרוחניות שבו ,ובשבילזה אמרה התורה
אין זהע"י גשמיות הבשרכ
נכל אות נפשך תאכל בשר .ולא בכל אות הגוף כדי להשמן יותר כמעשה
בהמה .וזהו שנכפל עור בפסוק השני לחזק אזהרה זו ואומר וזבחת מבקרך
יגו' ואכלת בשעריך בנל אות נפשך ולא בכל אות גופך.
וכדי להבין היטב המכיון הזה נאמר עוד אך כאשר יאכל אתהצבי ואת
האיל כן תאכלנו .בפסוק זה בולט המכיון יותר שמוהיר ואומר שאכילת בשר
באופן שאין יכול להיות העלאה כללית צריך להיות אכילת בשר בהמה כמו
אכילת בשרצבי ואיל .דהיינו לא בשביל תאות הגוףכי אם בשביל אוות הנפש.
להעלות כמ האלוהית שנקרא בשםניצוצין קדישק הנמצא בבשר .עי"ן שיתוסף
?האדם כח מאכילת הבשר ללמוד תורה ולהתפלל ולברך הברכות .ולפ"ו מובן
היטב מה שאומר אך כאשר יאכל וגו' .אך מיעוט הוא למעט אכילת הבשר
של עם הארץ שאוכל רק בתאות הגוף כמו בהמה .וגם מובן עתה שאין כאן
סתירה כלל בהפסוקים במה שבתחלה אמר ואכלת בכל אות נפשך שזהורבוי.
ואח"כ אומר אך .למעט .והכל נכון בס"ד:
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שופמים
דרוש רפלפול להתמנות מראראתרא.
שופפיםישיטיים תתזי
ר בכל שעריך אשר ה"א נותן לך לשבטיך ושפטי

את העם משפט צרק .מפורשי התורה מתאמצים לבאר היתור לשון.
אשר ה"א נותן לך .וגם תיבת לשבטיך קשה להכין שהוא מיותר .שאם
(אמר נותן לך הרי זה כמו לשבטיך .ואם אמר לשבטיך .נותן לך למה לי.
'ופורש"י מן הספרי ירוע שהרי זהכאילו נכתב תתן לך לשבטיך בכלשעריך.
מ?מאין מובן מרוע לא נכתב לשבטיך במקומו הראוי לו .ואמת שבעל הספורנו
,גתב פירוש היותר פשוט וקל להבין ,שנותן לך לשבטיך ממשמעותו הוא
בכל שעריך אשר ה"א נותן לך שתחלק לשבטיך ולא במה שתכבוש חוצה
לארץ וכו' .ולפ"ו עומר לשבטיך במקומו הראוי לו בלי דוחק .אבל עוד
קשה דא"כ תיבת "לך" כיותר.כי בשביל זה הי רי לומר אשר ה"א נותן
ישבטיך .ועור שהלכה זודי להבין ע"י התיבות אשר ה"א נותןלך .שמוסב
רק על ארץ ז' עממין שעלי' יתכן הלשון נותן לך שהיא מתנת השי"ת
,בהבטחה להאבות .משא"כ מה שיכבשו אח"כ בחוצה לארץ וה אין נכלל
בהבטחת השי"ת להאבות ואין שייך בה הלשון נותן לך .וא"כ תו קשה תיבת
לשבטיך למה .ומלבד יתור הלשון עור יש לדקרק מרוע כאן נכתב כל
הענין בלשון יהיר .תתן לך .נותן לך ,לשבטיך .ולא אמר תתנו לכם.
לשבטיכם .וגם הלשון ושפטו את העםאין מרוקרק לכאורה שאם זאת אוהרה
'להשופטים היל"ל וישפטג .ולכך נראה לומר שזה ושפטו את העם משפט
צדק אינו.אזהרה להשופטים .רק שהכתוב מבטיח ואומר לישראל שאםתקיימו
מצות מינוי השופטיםכראוי .היינו כמו שנזכר בפסוק הזה תהי' לכם סייעתא
רשמיא להסתיים הרבר שיהיה ושפטו את העם משפט צרק:
את העם משפט צרק
יהביז עניו סייעתא ר'2מיא שיתקיים
י
ט
פ
ש
י
דכנר
מסכת
ש
י
ר
ב
א
י נצרך להקרים פלפול מעט מה ראית
סנהררין דיני
ממנות בשלשה .ומקשה בגמרא מנלן .פליגי בזה ר' יאשי' ור' יונתן .ר'
יאשי' יליף מרכתיב גבי ריני ממנות בפרשת משפטים ג"פ אלהים .ונקרב
בעל דבית אל האיהים .ער האלהים יבא רבר שניהם .אשר ירשיעון
אלהים ישלם שנים .הרי כאן שלשה .ור' יונתן סובר ראלהים הראשון
לגופי' .אלא יליף שנים מן ב"פ אלהים .ואין ב"ר שקול מוסיפין עליהם
עור אחר .ומקשה בגמרא אלא הא דתנן .שנים אומרים.זכאי ואחר אומר
הייב .זכאי .שנים אומרים חייכ ואחר זכאי .חייב ,נימא רלא כר' יאש".
דכיון שהוא יליף שלשה מן ג' מקראות של ג"פ אלהים .ולא משום אחרי
רבים להטות א"כ צריך שיהי' רעת שלשתן שוה .ומתרץ אפילו תימא ר'
יאשי' .ומייתי לה בק"ו מריני נפשות .ומה רינ :נפשות דחמירי אמר רחמנח
.זיל בתר רובא .דיני ממנות לא גל שכן.
בתוספות
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ובתוספות רמסכת סנהדרין שם וגם במסכת ב"ק (כ"ז  ):מקשה על הא;
דפליגי רב ושמואל אי אולינן בממונא בתר רובא במסכת ב"ק ובמסכת

גבי המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן .רב אמר זה מקח טעות .דזיל בתר
ב"ב-
רובא ורובא דאינק,י לרדיא ובני .ושמואל אמר יכול שיאמר לו לשחיטה
מכרתיו לך ולא אזלינן בתר רובא.כי אולינן בתר רובא באיסורא אבל בממונא
אין הולכין בממון אחר הרוב .כתבו בתוספות תימא דקאמר שמואל דאין
הולכים בממון אהרהרוב .ואמאי לאנילף בק"ו מדיני נפשות כדאמר ר' יאשי'.
דחשיב מיעוט דידהו כמי שאינו,
ותרצו בתום' דב"ק שם דגבי דיינים שאני
וכו' .אבל גבי ממון דאיכא מיעוט וחוקה לא אזלינן בתר רובא .ובתוספות.
דסנהדרין שם תירצו דצ"ל דרובא לרדיא זבני לא חשיבכי הנךרובא .הילכך
לא סמכינן אהך רובא בדיני ממנות:
דלכ:אדרה שני התירוצים של התוס' .הן דמסכת ב"קוהן דמסכת סנהדרין קשה:
להבין .דעלתירץ התוס' של מסכת ב"קיש להקשות ראם נאמר סמוך
סיעוטא לחוקה משמעראנן תופסין שהמיעוט חשוב כמאן ראיתא .א"כ למהאמרינן
גבידיינים דהמיעוט דידהו חשיבכמישאינו .ועכ"פבדיני נפשות שנאמר והצילר
העדה וכאשר יש מיעוט מוכים למה לא ננסה עכ"פ פעם אחת להוסיף עוד
דיינים .דאפשר יתוספו מזכים מן דיינים החדשים ויצטרפו עם הראשונימי
להציל מן מיתה .עוד קשה דאם אנן תופסין שהמיעוט חשוב כמאן דאיתא,
א"כ למה באיסורא הכל סוברין דאזלינן בתר רובא .ובתערובת יבש ביבשמין
הרבה פוסקים דאדם אהד מותר לו לאכגל כל ג' חתיכות כיון'
במינו דעת
שהאיסור נהפך להיתר .הלא אם בממונא אנן תופסין שהמיעוט חשיב כמאן
דאיתא .א"כ נצרך להשליך חתיכה אחת .ומה טעם הפוסקים שמתירין לאדמן
אחד לאכול כל ג' חתיכות .הלא בודאי אוכל חתיכה אחת דאיסורא.
קיצור הדבר דלכאורה אין מובן החילוק למה בדיני ממנות פליג שמואלי
דאיתא .ובדיינים הכל.
וסובר דלא אזלינן בתר רובא כיון שהמיעוט חשיב כמאן
א
ר
ו
ס
י
א
ב
אנן תופסין
מודים שדעת מיעוט הריינים חשיב כמי שאינו .וכמו כן
העיקר להלכה שמיעוט האיסור נהפך להיתר והאיסור חשיב כמאןדליתא .ועל
תירץ התוס' דסנהררין יש להקשות במה שאומר דצ"ל שהרוב דרובא לרדיא
וכמו רובא דהיתרא נגד.
זבני לא חשיב כי הנך רובא.היינו כמו רוב הדיינים
מיעוטא דאיסורא .ולא נזכר בתוס' שום טעם לחילוק הזה :
דאגדתא בהקדם מה שכתוב.
יתרץ ע"י תערובות פלפול עם דרוש
(משלי ב') כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה .תיבת מפיו היא לכאורה
לומר כי ה' יתן חכמה דעת ותבונה .אמנם נראה'
יתור ישון .שהי' די
לומר שתיבת מפיו בל תסוב על השי"ת רק על זה האיש שהשי"ת יתן לו
חכמה .וכך היא משמעות המקרא .כאשר השי"ת יתן חכמה לאדם .ככתוב
יהיב חכמה לחכימין וגו' .נובע עי"ו מפיו של וה האדם דעת ותבונה .שזה:
האדם מבין לכוון אל האמת ע"פ דעת ותבונה .ועפ"ו יש לומר כי יען
שצותה התורה אחרי רבים להטות .לכן לא יניח השי"ת להרוב מן הדיינים'
ישפיע להם חכמה לכוון לאמיתה של תורה_.
לטעות בהלכה .רק שבודאי
האמת .ומה שנתן;
ולפי וה מובן שהמיעוט כמאן דליתא כנון שיא.כנונו
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השי"ת חכמה להמיעוט לחלוק על הרוב הוא כדי שע"י פלפולם יצא הדינ'
מכורר יותר :
קושיות הנ"ל .די"ל שעל יסוד זה העמידו בתוספותל
וב~ז~ריך זה יתורצו
דבריהם במסכת ב"ק מה שאמרו דגבי דיינים שאני דחשוב מיעוט
דידהו כמי שאינו .כיון שרעת הדיינים תולה ביד השי"ת ככתוב כי ה'יתן
חכמה וגו .,וכיון שנאמר אחרי רבים להטותבו-ור הדבר שיה" סייעתא דשמיא
לרוב הדיינים שיהי' נשמע מפיהם דעת ותבונהיכוון האמת .ויכך דמיעוט
דירהו חשוב כמו שאינו .אבל ג'בי דיני ממונות בטענות ותביעות שבין אדם
יחבירו אין שום טעם לומר דהמיעוט אינשי חשובי כמי שאינם .ולכך שפיר
שייך לומר סמוך מיעוטא לחזקה והוה לי' פלגא ופלגא:
דעם"3ז יתורץ ג"כ הקושיא למה באיסורא הכל מורים דאזליגן בתר רובא ונקטו
לעיקר שהאיסור נהפך להיתר .והיינו משופ שענין איסור והיתר הוא
ג"כ דבר התולה ברצון השי"ת .וכאשר האיסור נתערב ברוב היתרשייך לומר
בזה קיא 'אסרה התורה זה האיסור אלא כשהוא אינו מעורב ברוב היתר ,אבל
בשנתערב ברוב היתר נפקע ממנו האיסור ע"פ רצון השי"ת כמו שאמרה התורה
אחרי רבים להטות .וממילא נהפך האיסור להיתר .וזהו עד"ר שאמרו אפקעינהו
רבנן לקידושין מני' שעי"ז נפרח ממנה האיסור של אשת איש .ושייך לומר
בזה הפה שאסר הוא הפה שהתיר .שהתורה שאסרה דבר זה היא שאמרה.
שכאשר דבר זה יתערב ברוב היתר נפרח ממנו האיסור :
דלם"4ן יתורץ ג"כ הקושיא שעל התוספות דסנהדרין שאמרו בלי שום טעם
דרובא לרדיא זבני לא חשיב כי הנך רובא .דבענין דיני ממונות שהוא
טענות ותביעות שבין אדם לחבירו אין זה דבר התולה ברצון השי"ת לומר
דכיון דרובא לרדיא זבני לכן אף אם זה הלוקח הוא מן המיעוט דלשחיטה
זבני יפסיד המוכר בחנם .זה דבר שאי אפשר לומר כך .אדרבא הרי אמרה
התורה לא תגזל' ואיך נוציא ממון בחנם מיד המוכר למסרם להלוקח שזבן
ך שפיר כתבו התוס'
לשחיטה בשביל זה שנמצא רוב אינשי דזבני לרדיא .ויכ
דסנהדרין דצ"ל דרובא לרדיא זבני לא חשוב כי הנך רובא .ומש"ה שפיר
סובר שמואל דלא אזלינן בממונא בתר ריבא ויכול לומר לשחיטה מכרתיו לך.
או מטעם דסמוך מיעוטא להזקה וה"ל פלגא ופלגא:
ץ נחזור לפרש הפסוק שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה"א
~נרען
נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק .הן רוב מפורשי התורה
הסכימו לפירו"י ע"פ הספרי שתיבת לשבטיך מחוברת למעלה כאייו נכתב
שופטים ושוטרים תתן לך לשבטיך בכל שעריך .ובדבר הקושיא מרוע לא
נכתב לשבטיך במקומו הראוי לו יש ליישב בפשוט .כי יען שדרשו חז"ל
איזו דרשות להלכה על תיבת לשבטיך כדאיתא בסנהדרין (טז ):ואם תיבת
לשבטיך היתה עומדת במקומה הראויה לה הרי אז לא הי' שום דוחק
בפסוק הזה ולא הרגישוחז"ל שתיבת לשבטיך גיתנה לדרוש .אבל כיון שתיבת
לשבטיך נכתבה בדוחק שלא במקום הראויה לה ע"פ פירוש הפשוט הרגישו
חז"ל הכונה שניתנה לדרוש.
ולכך י"ל שמלבד דרשות חז"ל להלכה יש עוד בתיבת ישבטיך טעם
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נסתר עד"ר עצה טובהבענין מינוי השופטים .וטעם אמרו לשבטיך הואשיהיר
נזהרים לבחור בשופט כ~ה שיהי' מתאיםיאותו השבט .ר"ל שיהי' מאותו שבט.

לא משבס לשבט אחר .שאם לא כן תוכל לצמוח מזה מניעה ועיכוב שלא תהי'
טי'עתא דשמיא ככ,וב כי ה'יתן 'חכמה מפיו דעת ותבונה .ולא יסתיים הרבר
להיות ושפטו את העם משפט צדק .כיון שעלפי רוב אין דומה מבטא הלשון
של שבט אחד לשבט אחר .וכמו שמציגו ענין כזה ןשופטים י"ב) אמור נא
שבלת ואמר סבלת .ועוד מלבדהשינוי של מכטא הישון יש גם השתנות ביגיהם
בתכוגות נפשיות והנהגות גופניות .שעי"ז האהבה בפנימיות הלבבותבין השופט
והשבט תהי' מעט מזעיר ,כיון שאין השופס מכיר ומרגיש כל כך תכונות
נפשיות של הבאים להשפט לפגיו ,ותהי' זאת מגיעה ועיכוב שלא תוכל להיות
שם סייעתא דשמיא הנזכר בהכתוב כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה
שיסתיים הדבר להיות ושפטו את העם משפט צדק .ולכך מרמז הכתוב כאן
שבחירת השופטים תהי' לשבטיך .כלומר שהשופט יהי' מתאים להשבט עי"ז
שיהי' מאותו השבט .וכן ב1מנינו צריך להיות הבחירות באופן כזה ,ספרדי
לספרדים ואשכנזי לאשכנזים:
"תתזיד" יש עידימוגדוי.
דבנזה שנאמי מציתמיניי השלפסיםבישי
זיההי
ק
יהל .כאילו כל הבוחרים הם
שהתמנות השופט תהי' בהסכם כל
כאיש אחד בלי מחלוקת וחילוקי דיעות ופירור לבבות .ורק אז כאשר יהיו
שתי אלה יחדו .אחדות בקהל הבוחרים .ושהשופט הנבחר יהי' מתאים להקהל
,הבוחרים .בשביל שתי אלה עצות הסובות כתבה התורה אותן ג' תיבות בלשון
יחיד "תתן לך לשבטיך" להודיע לנו שבאופן זה תהי' סייעתא דשמיא כנזכר
בהכתוב כי ה' יתן הכמה מפיו דעת ותבונה .ויסתיים הדבר שיהי' ושפטו
את העם משפט צדק .ועי" 1יתקיים בנו הכתוב למען תחיה וירשת את הארץ.
ודרשו חז"ל שכדאי הוא מנוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן
על אדמתם .במהרה בימינו אמן :
).נד~ק צדק תרדף וגו' .צריך להבין הלשון כפול ב"פ צדק .וגם אין מדוקדק
' לכאורה הלשון תרדף .שמשמעות רדיפה היא לגצחו להכניעו ולהשפילו.
והיל"ל תדרוש או תבקש או תעשה .וי"ל בדרך רמז ע"פ שאמרו חז"ל אין
רבוי אחר רבוי אלא למעט .ושלמה המ?ך אמר אל תהי צדיק הרבה וגו' למה
תשומם .וזהו צדק צרק תרדף .אם תראה בעל צדיק הרבה סימן שאין תוכו
כברו .לכן תררף אותו ותשפיל כבודו כדי שישנאך ולא יבא להתרועע עמך
'לפרוץ את מעשיך .וזהו שאומר למען תהיה וירשת את הארץ .כי איש כזה
שהוא צדיק הרבה דרכו להשחית חיותו ע"י סיגופים .ועוד דרכו שלא לעסוק
בעבודת הארץ בחרישה וזריעה רק לשבת במערית שבמדבד או שביער כדרך
כת האיסיים הידועים .וכנגד שתי אלה דדכים הרעים יאמר למען תחיה כדרך
העולם ולא תשחית חיות גופך .וגם למען וירשת את הארץ .ר"ל לעסוק בעבודת
האדץ ולא לשבת כתוהו .כדברי שלמה המלך ימה תשומם:
מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה"א וגו .,ועוד נאמר ויאמר ה' אלי
וגו ,נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך וגו' .יש להקשות על הלשון
כמוני
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,כמוני וכמוך .הלא לא כך הי' כמו שנאמר שמעו נא דברי אםיהי' נביאכס
וגון במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו .לא כן עבדי משה וגו' פה אל פה
ארבר בו ומראה ולא בחידות וגו' .ועוד נאמר ולא קם נביא עוד כמשה וגו'.
ויש ליישב שגין זה מוסב על מדרגות הנסתרות רק על הנגלה והמפורטם.
ועל זה יאמר כמוני וכמוך .ר"ל שיהי' נגלה ומפורסם וידוע לכל שהוא נולד
מן אב ואם כדרך בל הארץ .כמו שנאמר בתורה תולדת משה באר היטכ
גלוי וידוע לכל :
4-4-יהעאש4ל 4י-

תצא
רענשךאתי מאה כסף וגו' ולו תהיה לאשה לאיוכל משלחה כל ימיו .ולקמן
בפרשת אוגס נאמר ולו תהי' לאשה וגו' לא יוכל שלחה כלימיו .הן

זמן רב עמדתי על דקדוק הזה מפני מה במוציא שם רע נאמר לא יוכל
לשלחה .ובאונס נאמר לא יוכל שלחה בלי למ"ד .ולא מצאתי תירץ על זה.
ראין לומר שהכל אחד שהרי מובא בפוסקים חילוק גדול בין לשלחה ובין
שלחה לענין שאם התרו במוציא שם רע שלא לגרש מפסוק לא יוכל שלחה
אינו לוקה .כי פסוק זה נאמר באונס .וכן אם התרו באונס שלא לגרש מפסוק
לא יוכל לשלחה אינו כלום .הרי שיש בזה דקדוק גדול .וצריך להבין
טעם הדבר:
עיני בס"ד שיש בהאות למ"ד רמז גדול לדינא שבאמת נשתנה
דהנה
בזה הדין באונס מבמוציא שם רע .דהנה המעיין במנחת חינוך מצוה
תקנ"ד בענין מוציא שם רע שאמרה תורה ולא
לשלחה יראה שכתב שם
י
כ
ו
י
א
י
צ
ו
מ
ב
ה
וו"ל .והנה נתפרסם קושית האחרוניםהאיך גור
ה
ר
י
ת
ו
ל
ע
ר
שם
תהיה
,
ו
כ
ו
ב
י
ו
ח
מ
לגרשה.
לאשה וגו' .הא קיי"ל נמצא בה דבר זימה או מחייבילאוין
דלו תהי' לאשה היינ
ו באשה הראוי' לו .ואין עשה דוחה הל"ת כיון דאי
,
אמרה לא בעינא וכו
כמבואר
ברמב"ם
בפ"ג מהל' נערה ובתולה הלכה ה'
דאופן הוצאות ש"ר הוא שאומר בעלתי ולא מצאתי לה בתולים ונודעלי
שזנתה תחתי וכו' ואלו הן עדי וכו' .ובהלכה י"א כתב אם אמר לא מצאתיה
בתוכה ולא אמר שזנתה תחתיו וכף פטור עכ"פ הן שיודע שזנתה תחתיו הן
מהמת שלא מצא לה בתולים אפילו בלא העדים שמביא מכל מקום באשת כהן
אמורה לו .או בקידשה פחות מבת ג' שנים ויום אחד כמבואר בסוגיא דכתובות
דף ט' .א"כ בהוזמו העדים נהי דלוקין אותו ומשלם קנס אבל האיך תהי' לו
לאשה הא שוויא אנפשיה חתיכה דאיסורא כידוע והודאתו יותר ממאה עדים
א"כ האיך תהי' לו לאשה וכו' .יעוין שם שהאריך הרבה בזה.
ולבסוף כתכ שםיתרץ קושיא זו וז"ל .אפשר ליישב דמשכחת לה שיהי'
מותר בה ע"פ דברי המ"ל פ"ט ממה שכתב בשוויא אנפשיה חד"א אפילו כנגד
עדים דהודאתו יותר ממאה עדים .היינו דוקא בעומר בדיבורו .אבל אם חוזר
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בו ינוליח~ור בלא אמתלא כיון דעדים מכחישין אותו ע"ש .א"כ משכחתיו7

שמותרת לו כגון שחזר והודה ששקר הדבר .וגס עדי האב מסייעים לדכריר
ו:ו' .ובכה"נ שחזר בו מותרת לו וכו' .וזהו שכתבה התורה ולו תהי' לאשה.
באשה הראוי' לו בכה"ג שחוזר בדגריו אז יש מצוה עליו וכופין אותו .אבל
עומד בדבריו הרי זו אינה ראוי' לו דאסור בה מטעם דשויא לנפשי' חתיכה
דא'סורא .ואין כאן מצוה אלא שמחויב לגרשה אצ"פ שנחייב בקנס .שהרי הקנס
אינו תלוי במצוה דלו תהה רק זו מצוה .בפנ .עצמה וכו ,,ומסי'ם שם שזה
באמת תירץ טוב לקושית האחרונים שהרעישו עולם בקושיא זו .ואפשר מקום
הניחו לי האחרונים ז"ל .ע"כ דבריו:
ד:נל דעתי שעפ"זיש ליישב המקרא דגבי מוציא שם רע.ולו תהי' לאשה לא יוכל
לשלחה ימיו .וזה הטעם שנכתב לשלחה בלמ"ד לרמז שיש לדרוש מקרא
זה בתרי גווני .שלפעמים כאשר אסורה עליו מטעם דשוויא אנפשי' חד"א
ע"י שעומד בדיבורו ואינו חוזר בו .אז נדרש המקרא בהפסק גאמצע .וכך
משמעותו .ולו"זהי' לאשו; לא יוכל .כיון שאסורה עליו .רק לשלחה כל ימיו.
שהוא מחויב לגרשה .ולפעמים כאשר אינה אסורה עליו באופן שחוזר בדבריו.
אז יש כאן מצוה שמחויב לשבת עמה .ויהי' נדרש זה המקרא בלי הפסק אחר
לא יוכל רק בחיבור אחד .ומשמעות המקרא בפשוט ולו תהי' לאשה לא יוכל~
לשלחה ימיו .ו~ה שייך רק במוציא שם רע .אבל באונם דלא שייך שויא
אנפשי ,חד"א נכתב לא יוכל שלחה כיון שמשמעות המקרא הוא תמיר
בחיבור אווד .וזה תירץ טוב ויפה ואוכל לומר ב"ה שמקום הניחו לי וכו':
 2בשלמתו וברכך ולך תהי' צדקה לפני ה"א .אין מדוקדק כל כך הלשון
ו,טכ2ב
של ולך ולפני ע"פ פשוט .וי"ל עד"ר רמז המכיון ע"פ הידוע שהשם'
צדק"ה רמן על השכינה הקדושה כשהיא בבחינת רחמים .וזהו שאומר ולך תהי'
צדקה .שהשכינה הקדושה תהי' לך שם לפני ה"א .ששם היא תמליץ לך
לטובחך שיתקיימו הברכות של ושכב בשלמתו :
ד7ן]ךך72ק יבמתו השערה אל ה~קנים וגו' .ונגשה יבמתו אליולעיני הזקנים וחלצה
נעלו מעל רגלו וגו' .יש לדקדק שיבמתו בתרא קרא יתירא הוא .שהי'
לומר ונגשה אליו וגו' ,וי"ל בזה דהנה במסכת נדרים (עב ):מובא פלוגתאל
די
דתנאי ר' יאשיה ור' יונתן אם הבעל יכול לעשות שליח להפר נדרי אשתו .ור'
יאשי' מחמיר דאין הבעל יכול לעשות שליח משום דכתיב אישה יקימנו ואישה
יפרנו .משמע דוקא הוא עצמו ולא שליחו .ופסקו הרי"ף והרמב"ם בפי"ג
מהלנות נדרים כר' יאשיה .ואע"ג דקי"ל בעלמא שלוחו של אדם כמותו .שאני
הכא משום דגזירת הכתוב הוא דכתיב תרי זימני אישה .אישהיקימנו ואישה
יפרנו .משמע דוקא אישה ולא השליח :
ישיהוכיח ממאי דהכפיל קרא לומר יבמתו יבמתו.שהרי בקרא דונגשה:
ולמ"4ז
יבמתו אליו וגף הך יבמתו קראיתירא הוא .שהי' די לומר ונגשה אליר
לעיני ה~קנים .לכך י"ל גם כאן דבזה גלי קרא דלא מהני שליח בחליצת הנעל.
במשמעות הכתוב ונגשה יבמתו וגו' וחלצה נעלו .יבמתו דוקא ולא שליחה. .
דאין סברא להלקבין אם נכפל בחד קרא דוקא או שנכפל בפסוק אחר.
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והרי מצינו כעין זה בקדשים בכמה דוכתי דאמרינן שנה הכתובעליו לעכב אף
שנכפל בפסוק אחר .כדאיתא ביומא (נ"א  ):יכול לא יביא ואם הביא כשר.
ת"ל שוב אשר לו .שנה הכתוב עליו לעכב.ופירש"י דתלתא קראיכתיבי יעו"ש.
וכן במנחות (יט  ):רב סבר הא נמי תני ביה קרא דכתיב ויקרב את המנחה
'וימלא כפו ממנה .והרי שם ג"כ פסוק אחר .וזאת מילתא דמסתברא דאם נקטינן
שכפלהענין בא לדרשא דלעיכובאאין נ"מ אם נכפל באותו פסוק או בפסוק אחר:
להגכ 1דבמסכת יומא (יג  ):דרשינן בגמרא יבמתו יבמתו ריבה .לרבות שתי
יבמות הבאות מבית אחד .אבל הלא תלתא יבמתו כתיבי .ואם לא יחפז
'האיש ~קחת את יבמתו .ועלתה יבמתו השערה .את"כ כתיב ונגשה יבמתו אליו
'ל1יני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו .וזה מובן דיבמתו קמא לגופיה .ובגמרא
דיומא דורש יבמתו השני .ונשאר עוד יבמתו השלישי גבי חליצת הנעל שהוא
מיותר .ובודאי דבזהגלי קרא לעיכובא יבמתו דוקא לחליצת הנעל ולא שליחה.
זלא גרע הך קרא מאישה יקימנו ואישהיפרנו דדרשינן אישה דוקא ולאשליחו.
וכן כאן ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו .יבמתו דוקא
ילא שליחה .והדבר פשוט לאיסור.
הן עברו בערך אלפים שנה מזמן בעלי התלמוד .ובמשך זה הזמן היו
אמוראי ורבנן סבוראי והגאונים שחברו כמה וכמה ספרים .ולא עלתה על דעתם
להתירכזאת .ועתה חדשים מקרוב באו בעלי קרנים מנגחים צפונהונגבה בפלפולים
(ארוכים אם להתיר חליצה ע"י שליח או לא .ויש להמשילם לאלה הצופים בשפופרת
'מגדלת כח הראיה לראות למרחוק .ומה שמונח לפני רגליהם אין רואים.
י קראי כראוי 1
.וכמוהם אלו המפלפלים להביא ממרהק לחמה של תורה ולא דייק
-

-

ן

-

תבא
.רבאת אל הכהן אשריהי' בימים ההם ואמרת אליו וגו' .מפורשי התורה דקדקו
להבין הטעם של בימים ההם .ופירש"י אין לך אלא כהן שבימיך כמו
שהוא .וכתב ע"ז הרמב"ן ז"ל ולא הבינותי וכו' אבל בהקרבת הבכורים למי
יכיאם אם לא אל הכהן אשר יהי' כימיו .עכ"ל.
וי"ל שרש"י מרמז כאן עלענין הבאת בכורים שעתיד להיות בזמן הגלות.
'וזהו עד"ר שאיתא במסכת כתובות (קה  ):רב ענן אייתי לי' האי גברא כנתא
דגילדני דבי גילי וכו' .קבולי לקבל מר דלא למנען מר מאקרובי בכורים.
דתניא ואיש בא מכעל שלישו; ויבא לאיש האלהים לחם בכורים וגו' .וכי
אלישע אוכל בכורים הוה .אלא לומר לך כל המכיא דורן לת"ח כאילו

מקריב בכורים.
והנה זה ירוע שעיקר יחס הכהן הי' בשביל יורו משפטיך ליעקב
ותורתך לישראל .ובזמן הגלות שאין העסק של יורו משפטיך ליעקב עומד
.כיבי הכהנים .כי אם בידי התלמודי חכמים מדברני דעמא .הרי הם ישראל
במקום
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במקום כהן .כמו שמוכא המעשה כגמרא אצל רכ ענן .ובשופטים אצל אלישע',
ועל ענין הבאת בכורים הוה עולה יפה פירש"י .אין.לך אלא כהן שבימיך כמו
שהוא .ואל תדקדק אולי אין זה כמו אלישע הנביא או כמו רב ענן .וסרוה
בזה תלונת הרמב"ן על רש"י :
אבד אבי וירד מצרימה וגו' .מפורשי התורה דקדקו כאן שמקרא זה.
אך4מי
אינו עלפי דקדוק לשון הקודש.כי מלת אובד אינו פועליוצא .הראב"ע
והספורנו פירשו שמית אובד מחוברת לארמי ומוסב על יעקב .וטעמו שיעקב
אבי הי' זמן מה ארמי אובד .כלומר עני בלי ממון ובליבית מושב .ובמחילת
כבודםזה דוחק לקרוא ליעקב אבינו בשס ארמי .ועוד שהלא נקוד הטעמים מתנגד
לפירושזה.כי ארמי נקוד בטעםמפסיק .ואובד אבי מחובר על פי נקוד הטעמים.
ולפי פירושם צריך להיות ארמי מחובר עם אובד ע"י טעמים המחברים נ
'פיש שאימ היא ל 73הארמי .ומלת אובד מחוברת לאבי ואינו
פועל יוצא .אלא שהוא עד"ר הכתוב הייתי ככלי אובד .תעיתי כשה.
אובד .תנו שכר לאובד .וענינו הוא שלבן הארמי גרם להיות אובד אבי .ר"ל
שיעקב אבי הי' תועה כשה אובד ולא ידע לשות עצות בנפשו .וסבת הדבר היה
מה שהחליף לבן הארמי לאה תחת רחל .שזאת היתה סבה הראשונה שעל
ידה ירד יעקב למצרים .מפני שוה החילוף גרם שתהי' לאה שנואה .ושאהבתו
לדחל תתגדל יותר .ושתהי' רחל עקרה .ושתלד רחל את יוסף לבסוף להיותו בן
זקונים אהוב ביותר ליעקב .ושאחיו ישנאו אותו בעבור זה עד שמכרוהר
למצרים .וכך נשתלשל הדבר סבה אחר סבה מקושרות זו בזו כמו שלשלת עד
שהי' מוכרח גם יעקב לרדת מצרימה .ולולי שהחליף לבן הארמי את לאה תחת
רחל לא הי' מקום לכל אותן הסבות.כי הלא רחל בלבדה היתה ביכולת ללדת
י"ב שבטים .ויען כי מעשה לבן הארמי הוא ענין לא יפה וגם הוא דבר ידוע
לכל .לכן דיבר הכתוב בדרך קצרה ארמי אובד אבי כמו ברמיוה ,וכמוהו בעבר
הירדן במדבר בערבה מול סוף וגו:,
ודך האמירך היום להיות לו ~עס סגלה וגו ,ולשמר כל מצותיו .צריך להבין
כפל הלשון ולשמר כל מצותיו .שהרי אמר זאת בפסוק הקודם .את ה'
האמרת היום וגו' ללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו וגו .,ועוד קשה
שהלא מקרא זה מדבר אדות השי"ת .וה' האמירך היום וגו' כאשר דבר לך.
הרי האמירך ודבר לך הן שתי פעילות של השי"ת .ואח"כ אומר עוד פעולת
השי"ת .ולתתך עליון על כל הגוים .ולמה מפסיק באמצע עם פעולה של ישראל
ולשמר כל מצותיו מה שאמר במקרא הקודם .גם צריך להבין שייכות מקראות
האלו אחר פרשת בכורים ומעשר.
וי"ל שגם מה שאומר ולשמר כל מצותיו מוסב על השי"ת .וטעמו שגם
השי"ת ישמר כל מצותיו אשר צוה לישראל לשמור .וזהו עד"ר שאמרו חו"ל
שהקב"ה מקיים המצות הכתובות בתורה .ומכאן נלמד שכמו שישראל מניהים
חפילין כן גם הקב"ה מניח תפילין .כמו שמובא במסכת ברכות (ו ).א"ר יצחן
מניין שהקב"ה מניח תפילין .שנאמר נשבע ה' בימינו ובזרוע עווו .בימינו זו
תורה וכו' ובורוע עווו אלו תפילין וכו .,הני תפילין דמארי עלמא מה כתיננ
בהו.ומי כעמך ישראל גוי אחד בא-,ץ .ומי משתבח קוב"ה בשבחייהו דישראלי
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אין .דכתיב את ה' האמרת היום וגו' וה' האמירך היום וגו' .אמר להם הקב"ה,
לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעו(ם שנאמר שמע ישראל וגו' ה' אחד..
ואני אעשה אתכם חטיבה אחת ביוולם .שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד
בארץ .ע"כ .ולכך נכתבה פרשה קטנה זו אחר מצות בכורים ומעשר לומר .כי
כמו שהשי"ת מקייס מצות תפילין כמו שישראל מקיימים .כן גם כמו שישראל
מקיימים מצות בכורים ומעשר יקיים גם השי"ת מצות בכורים ומעשר בעמו
ישראל שנקראו ראשית .ככתוב קודש ישראל לה' ראשית תבואתו וגו'.
וזהו שאומר וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה וגו' ולשמר כל
מצותיו .ר"ל שעי"ז שישראל ישמרו חקיו ומצותיו ומשפטיו כמו שנזכר בפסוק
הקודם ויקיימו מצות בכורים ומגשר .כן גם השי"ת ישמר כל מצותיו לקיים
מצות חפילין ומצית בכורים ומעשר כעמו ישראל שנקראים ראשית תכואתו
לנטלם ולנשאם ולעטרם ,כמו שאומר אח"כ ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה
וגו .,ומסיים ויהיותך עם קדוש לה"א כאשר דבר .וזהו ככתוב קודש ישראל
לה' ראשית תבואתו .ועי"ז שישראל יהיו נחשבים אצל השי"ת במדרגת קודש
ועם קדוש .יהי' כל אוכליו יאשמו רעה תבא עליהם .כי יהי' להם הדין של
ישראל:
מועל בהקדש .ויפחדו להרע

יב:או

יעם

ר כל הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול ה"א .צריך להביןן
עיי
לאיזה ענין יכפיל דבריו לומר עוד הפעם כי תשמע בקול ה"א .הלא
פרשה זו מתחלת בפסוק הקודם והיה אם שמע תשמע בקול ה"א לשמר לעשות.
.
וגו .,ועל תנאי זה יסובו כל הברכות האמורות בפרשה .א"כ למהחוזר ואומר
כאן כי תשמע בקול ה"א .שכך זה נראה יתור לשון.
וי"ל שגם זאת הוא בכלל הברכה .כי ידוע מה שנאמר וישמן ישורון
ויבעט .הרי שעי"ז שבא לאדם שפע כל טוב הוא בחשש ובמורא שלא יתקלקל
להיות בכלל וישמן ישורון ויבעט .ועל זה יאמר והיה אם שמע תשמע בקול
ה"א וגו' .ובשביל מעשיך הטובים של לשמר ולעשות את כל מצותיו תזכה
שיהי' ובאו עליך כך הברכות האלה .וכאשר יהי' כך מבטיח ואומר והשיגוך
כי תשמע בקול ה"א .כלומר לא די שלא תתקלקל לבוא להיות בכלל וישמן
ישורון ויבעט .כי אם אדרבא שהברכות עוד יתנו בך השגה והשקות יותרכי
תשמע .ר"ל אשר תשמע בקול ה"א.

אינני זוכר בבירור רק כמדוכה לי ששמעתי כך או כעין זה בילדותי
מפה קדוש עליון אדומו"ר מוהרי"ל איגר מלובלין זצוק"ל זי.ע ועכי"א:

7ש~שן4ירןנהןלאים עף ההדכהה שנמצאבזרהרחרש פרשה הבא.

ונעתק מלה במלהמן לשון הארמית ללשון הקורש.
ה'ויברח למדבד לוד ןמפני גזרת המלכות הידוען עם
רבישמעוןבןיוהאי
אלעזר בנו והסתתרו שם במערה אחת .נעשה להם'
,

רבי
נס ויצא עבורם עץ חרובין ומעין מים .אכלו מאותן חרובין ושתו מאותןמים.
ותמריסן והיה אליהו הנביא ז"ל בא.
ןבמדרש קהלת מביא שהיואוכייס חרובין
אליהם בכל יום שני פעמים ולמד עמהם ואיש לא ידע מהם.
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יום אחר כשהיו החכמים יושבים בבית המדרש היו שואלים ואומרים.

קללות שבתורת כהנים הם כנגד הגלות שאחר חורבן בית ראשון .וקללות
שבמשנה תורה כנגד חורבן בית השני וגלות האחרון .בקללות שבתו"כ יש
בהם הבטחות וחביבות הקכ"ה לישראל .שנאמר וזכרתי את בריתי יעקבוגו'.
ונאמר ואף גם זאת בהיותם בארץ אויכיהם לא מאסתים וגו' .ובקללות שכמשנה
תורהאין בהם הבטחה ואין בהן נחמה כלל כמו שיש בקללות הראשונות ,ולא
מצאו תשובה על שאלה זו .קם רבי יהודה בן אלעאי ואמר .חבל על חסרון בן
יוחאי ואין מי שיודע ממנו .ואם יש מי שיודע אין לו רשות לגלות אותו :
אהת ראה רבי יומי ב"ר יהורה בבקר הרבה עופות פורחות ויונה אחת
מהלכת אחריהו .קם על רגליו ואמר .יונה יונה .נאמנת את עוד מימי

פעכמ

המגול .ועם הקרוש מתואר בך .לך יפה ולך נאה .לכי ועשי לי שליחות אחת
לבן יוחאי במקום שהוא שם .חזרה היונה פני' אליו והתיצבה לפניו .כתב
פתקא אחת ואמר מה שאמר .ותקם היונה ולקחה הפתקא בפיה ועפה אצל רבי
שמעון והניחה הפתקא בכנף בגדו .היה מביט רבי שמעון באותה הפתקא ובכה
ווא ורבי אלעזר בנו ואמר .בוכה אני על פרידתי מן החברייא .ובוכהאני על
דברים האלה ~,לא נתגלו להם .ומה יעשו דורות האחרונים כאשר יעיינו

בענין זה.

בתוך _כך וא אליהו ז"ל .ראה אותם בוכים .אמר להם הן לשליחות
(אחרת הייתי מזומן עכשיו .ושלחני הקב"ה לשכך דמעותיך .אוי רבי .אוירבי.
לא הי' נצהך עכשיו לגלות להצדיקים דברים האלה .אכן כך אמר הקב"ה.
בקללות הראשונות יזך ל"ב מקראות .והם כנגד ל"ב נתיבות התורה .בקללות
האחרונות יש בהן ניג מקראות כנגד נ"ג הפרשיות של דרכי התורה .בגלות
.הראשון לאחר חורבן בית הראשון מפני שעברוישראל על אותן נתיבות גניזות
'שהן נסתרות .ונתגלה חטאותם נתגלה קצם ונתגלה נחמות והכטחות טובות להם.
אבל בגלות האחרון לאחר חורבן בית השני לפי שעברו ישראל על נ"ג פרשיות
התורה שהן דרכים הנגלות .ולא נתגלה חטאותם .צסתם גם קצם ולא נכתב
בהקללות הבטחות ונחמות :
אש
דם
הינה אצל פתח המערה.ינושיאבי
כ~רנאםעג יפניהם אחד'2הפ
א
'שי
י עד שנפלאב
ישמעון לבדו .גכה עוד
רבי
אליהו פעם שנית ויעירהו 'ויאמרלו .קום רבי שמעון והתעורר משינתך .אשרי
י
הלקך שהקב"ה חפץ בכבודך .ואתה רע שכל הבטחות ונחמות של ישראל באל
הקללות נרמזות .צא וראה מלך שאוהב את בנו .אע"פ שמקללו ומכהו אהבת
מעיועליו .וכאשר מראה רוגז חזק אז יש בו רחמנות עליו .כך הקב"ה אע"פ
שמקלל לישראל מ"מ דבריו ברחמים הם נראים .בנגלה הם קללות .ובנסתר יש
גהן הרבה טובות .ואלו .הקללות ברחמים נאמרו מה שלא היה כך בקללות
הראשונות שכלן בדין הזק היו .כאלו הקללות יש דין עם רחמים .כמו אב
שאוהב את בנו .ורצועה אשר בה מכה אוחז בידו .עושה נהימה רבה בקול
גדול .וההכאות הן קטנות ברחמים:
הקללות הוא מה שנאמר גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב
לןקשה מכי
גספר התורה הזאת יעלם ה' עליך עד השמדך .הרי כאן היא הבטחה
מז:כ
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טאב על בנו באהבה רבה .יעלו עליך אין כתיב כאן רק יעלם .כלומר יכבש
'ויסתיר אותם בתהום של מקומם שלא יצאו החוצה .ויהיו נכבשים ונסתרים
בתהום שלהם .ומה שנאמר ער השמרך .הלא זה רבר שלאיוכל להיות לעולס
ולעולמי עולמימןשהרי נשבע,הקב"ה שלא ישמיר את עם ישראל לעולם
ולעולמי עולמים ושזכרונם יהיה קיים תמיר .ככתוב כי כאשר השמים החרשים
וגו' עומרים לפני נאום ה'כן יעמר זרעכם ושמכם .ונאמר כה אמר ה' אם ימרו
שמים מלמעלה וגו' גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאום ה'.
וכיון שנשבע שלעולם לא ישמיר את עם ישראל נמצא במה שנאמר ער השמרך
שהזמן שיהיו כל חלי וכל מכה נעלמים ונסתרים שלא יצאו החוצה להרע
.לישראל .הוא ער אותו הזמן שישמיר את ישראל מן העולם .מה שלאיהי' כך
לעולם ולעולמי עולמים:
המוה של הקללית האלו והסיום שלהם הוא .והשיבך ה' מצרים באניות בדרך
אשר אמרתי לך לאתוסיף עור לראותה והתמכרתם שםלאויביך לעברים
,ולשפחות"ואין קונה .גם כאן יש הבטחות ונחמות שעתיר הקב"ה לעשות
לישראל בסוף הימים.
והשיבך ה' מצרים .זאת היא הבטתה שיתזור הקב"ה לעשות
ראתי
ך
שא
ליצ
אותות ומופתים כמו שעשה להם במצרים מלפנים .כמו שנאמר כימי
'מארץ מצרים אראנו נפלאות.
ומה שנאמר באניות .יש לומר כאן כמו שאמרת לררוש כאילו נכתב
נעניות .שתכלה פרוטה מן הכיס .אבל עתירים כל אוה"ע לבוא להלחם עם
ישראל באניות בים .ויחשבו להשמיר את עם ישראל מן העולם .וכולם יטבעו
בתוךהים כמו שעשה הקב"ה להמצריםמלפנים .ושם תהי' שמתה גדולה.כתיבכאן
גאניות.וכתיב שם וכשרים באניות רנתם(ישעי' מ"ג) מה להלן רנה אף כאןרנה.
ומה שנאמר בררך אשר אמרתי לך לא תוסיף עור לראותה .הואכי למן
ויום שנברא העולם לא הראה הקב"ה גבורתו בעולם ולא הי' עת רצון כמו
בדרך ההוא .ועל זה נאמר כי כמו שראיתם שם סופם של מצרים .כן באותו
הדרך ובאופז ההוא הוא עתיר לעשות עו
עםישראי .שהרי לבסוף
עםריבשש
י ואז יחשבו ישראל ויפחרו
י.
בל
רא
יתאספו אוה"ע מכל צררי העולם להלחם
שיאברו מן העולם ויהיו נמכרים לאויביהם לעברים ולשפחות .זהו שנאמר
והתמכרתם שם לאויביך וגו' .ונמכרתם לא כתוב רק והתמכרתם .כלומר אתם
תפחרו ותחשבו כך בלבבכם שאתם תהיו נמכרים .אבל לא כן יהי' .שהריואין
קונה כתיב.כי איןמי שיוכל לשלוט על עם ישראל .כל זה יהי' בסוף הימים.
סתומים וחתומים הרברים .והכל תולה בתשובה כמו שנאמר ושמרתם את רברי
הברית הזאת וגו' למען תשכילו את כל אשר תעשון .מי שיש לו לב להבין
יסתכל וירע לשוב לרבונו:
ורבישמעון באיזה מקום נרמו גאולת ישראל בקללות האלו .א"ל אליהו
אכמרי
ז"ל תסתכל ותעיין בהקללה היותר קשה מכלן ושם תמצאנו .ויסתכל
ויחפש רבי שמעון וימצא קללה היותר קשה היא מה שנאמר .והיו חייך תלוים
לך מנגר ופתרת לילה ליומם ולא תאמין בחייך .ואע"פ שיורעים החברים זמן
אותןהחיים תלוים לפנינו והם מסופקים וכך הוא העיקר .והרברים אמיתים:
כתב
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שישב על המקום ששלח משם היונה .והיה ממתין ומחכה' על חזירתה.
כאשר ראה אותה אמר .יונה יונה.איך את נאמנת מכל עופות השמים .קראעליי
המקרא .ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה .לקחמפיה
הפתקא ונכנס אצל החברים והראה להם .המה ראו כן תמהו .בכה רבי יהודה
 .אע"פ שאין אנחנו יודעים איה הוא נמצא .אבל מקום שיפול העץ שם
ואמרוי
יהוא .המקום אשר שם בן יוחאי נמצא .שם גם החברים עמו .ואנחנו נתעוררים'
ממנו ולומדים ממנו .אשרי חלקו של בן יוחאי שהקב"ה עושה עמו נסים .הוא
גוזר והקב"ה מקיים .ועתיד הוא להיות ראש לצדיקים היושבים בגן העדן.
והוא יקבל פני השכינה ויביט בכבודו של הקב"ה שבא להשתעשע עם
הצדיקים-
(

והוא יאמר להם .בואו גשתהוה ונכרעה לפני ה' עושנו :
יחשיב שבמכייז המתיו ישב"י לשלח את הפתקא עם
הערה) אפשי יאפשי
י את המקרא ותב)1
היונה לעת ערב .וגם אפשר לומר שמה שקראדבייוס
אליו היונה לעת ערב .נצנצה בו רוח הקודש בענין זמן הגאולה .כמו שנגמ -,אחר
הקללה היותר קשה שמצא רשב"י .בבקד תאמרמייתן ;נן:4ב ונך אמר רעי8
מהימנא בזוה"ק פרשת פנחס רי"ט .קדם דיליה עק"ב חרבבי מקדשא .ולבתר
דיליה עד תשלום ר*;ן";ביהיה ען* 44הה"דערבי וידעתםכי ה' הוציא אתכם
וגו .,וכתיב כי עבדךעריי* את הנער .וכתיב והיה לעת;:ן*ב :יהיה אור .וכן
ב כל זה מתאים על זמן אחד של
נאמר כאן הרמן ותבא אליו היונה לעת;:ן*ב
ערב שבת .כמו שביארתי בזוה"ק שעל שיר השירים שהוצאתי לאור עולם עם
העתקה בלשון הקודש על הפסוק השבעתי אתכם בנות ירושלים .תדרשנו משם4
והמבין יבין שזה המספר עךיבן היינו מה שישאר מן אלף הששי לאחר כלות
הנלות של י"ט מאות שנים .ווה קץ האחרון היותר מאוחר .ובזוהר חדש
מקדים ב' שנים שיהי' "באחרית הימים" .כי שם מחשב זמן החורבן ב' שנים
קודם .עי"ש ותבין:
-

ן

0

נצב'ם
ואמרהייי

האחייו בניכם אשריקימו מאחריכם והנכרי אשר יבא

מארץי

עשה ה' ככה לארץ הזאתוג:'.

רחוקה וגו' .ואמרו כל הגוים על מה
ואמרו על אשר עזבו את ברית ה'וגו' .יש לדקדק על הלשון אשר יקומו מאהריכם
שאין וה ע"פ דקדוק הלשון .כי היל"ל אשר יקומו אחריכם .עוד יש לדקדק
אמרו כי רק הגוים ישאלו על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת .ואלה הגוים
יאמרו תשובה על שאלה זו שהוא על אשר עזבו את ברית ה' .ומדוע אין
נכלל בשאלה ותשובה זו גם הבנים דור האחרון :
ןר"5ף שכאן נרמו מה שעתיד להיות 3דור האתרון שנקרא עקביתא דמשיחא.
דהנח בכלעניני עולם הנוהגיםבין כתות האנשים יש מימינם ומשמאיליפ
וממוצעים

פרף

נציים
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וממוצעים .וכן הואבעניני תכונות נפשיות כמו אמונה ואנושית .אכזרית ורחמנות.
פזרנות וקמצנות .ויכוק להמצא אצל אבות שרידי הדור הזקן שהם הרדים על
דא"ח .ויש להם בנים העומדים לצד הימין של אבותם .וגם בנים משמאילימי
העומדים לצר השמאל של אבותם והם חופשים בדעות הנקראים משכילים .וגם
בנים ממוצעים המקיימים מזה ומוה אל תנח ידך .אמנם יש עוד תקוה להם'
יען כי אלה המשמאילים אינם בושים עוד לעמוד עכ"פ בשורה אחת עם אבותם.
אבל התורה תרמז כאן שעתיד להיות בדור האחרון שהוא עקבותא.
ן בנים אשר אף לעמוד בצד השמאל של אביהם בשורה אוות.
דמשיחא מי
עמהם יבושו ויסרבו .והם יהיו גרועים הרבה מן המשמאילים.כי יהיו כופרים.
בעיקר .יתלוצצו מן כל דבר שבקרושה ויבזו את התורה ואת האמונה .ועליהם'
נאמר בניכם אשר יקומו מאחריכם .כמו שאמר ישעי' הנביא .בנים משחיתים'
עזבו את ה' נאצו את קדוש ישראל נזורו אחור .וממילא יתורץ גם קושיא.
השני' מדוע אינם נכלליםבין הנכרים השואלים ומשיבים .כיון שהנכרים האלה.
בהשגחה מן השמים בסדר של שכר ועונש לשלם לאדם כפעלו..
עכ"פיאמ
יניהכנים שעליהם נאמר אשר יקימו מאחריכם אם הס כופרים בעיקר
אבל אותן
בודאיאין מאמינים בהשגחה של שכר ועונש רק תולים הכל במקרה .ולכך הם
לא ישאיו ולא ישובו ככה :ולראבוננו כבר אנו שומעים כזאת באונינו .וגמן

רואים ככה בעינינו .השי"ת ירחם במהרה עלינו :
כני המציה הזאת אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחקההיא.
אשי
לעשתו .יש לרקדק על.
וגו .,כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבכך
איזו מצוה מוסב הלשון יחיד "המצוה הזאת" .שהיל"ל כי המצות האלו בישוך
מצות התשובה .ומובא בבעה"ט לומר
רבים .ויש מפורשים פירשו שמוסב
ושקולה היא התשובה כנגד כל המצות .אבל מ"מ צריך להבין איזה רמז!
שהמכיון הוא על מצות התשובה.
הדבר מאד בפיך ובלבבך.
ב
ו
ר
ק
אליך
וי"ל הרמז דהנה מסיים כי
מצות
ש
י
הלא
הרבה
.
ת
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מ
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ר
ת
לעשתו .ואם נאמר שמוסב על ה
שאינן
דברכות
תלויות בפה .כי גם אלה המצות שמברכין עליהן קיי"ל
אינן מעכבותי
גם קי"ל דאין מצות צריכות כונה .וא"כ למה אומר שנצרך לקיים בפה ובלב
ובמעשה .לכןפירשו דזאת מוסב על מצות התשובה שהיא תלויה בג' דברים שהן
צום קול ממון .צום .היינו סיגוף הגוף במשקל הנאת העבירה שהי' נהנהל
קול .היינו ודוי דכרים עם תפלה מעומק הלב לבקש מחילת עון .ממון .היינו
צדקה ככתוב וחטאך בצדקה פרוק .ועפ"ז יובן מה שנאמר בפיך ובלבבך
לעשתו .בפיך .זה צום .ובלבבך .זה קול צעקת הלב בודוי ותפלה .לא ודוי
~,פתים בלבד .כי ע"ז נאמר אויל שפתים ילבט .וי"ל גם באופן אחר .בפיךי
זה קול תפלה עם ודוי דברים .ובלבבך .זה צום וסיגוף הגוף שהלב מרגיש
זה ביותר .לעשותו .זה ממון ליתן צדקה לעניים בידים דהיינו עשיה:
עודי י"ל בדרך רמז שהמצוה "הזאת" חרמז על תשובה .כי התיבה ,מאת"
בגימטריה צו"ם קו"ל ממו"ן .שאלו הג' דברים הם עקרי התשובה .וזה
שאינו מבין לעשות תשובה .עליו נאמר וכסיל לא יבין את זא"ת ,ר"ל
שאינו מבין להציל את נפשו ע"י קו"ל צו"ם ממו"ן שהם בגימטריא זא"ת ן

עי

ושבת

נצכים
~14
פרי
דרוש לפרשת נצבים .שכת שןבה
י יגו .,ושב ה"א את שבותך ורחמך ושב וקבצך
ושבתעי ה"א ישמעתנקי
מכל העמים וגו' .יש לדקדק בזה א) ושבת ער ה"א .איך שייך לומר

יקדדה

שנשוב עד ה"א לחזור ולהגיע ער שם שגם מלאכי טעלה שואלים איה טקום
כבורו .ב) ושב השני נראה כמיותר וכפל לשון .ג) שהטעם רביע"י על ושב
השני אין מניחו להיות מחובר עם וקבצך כמובן .והנה קושיא א' יש להקשות
גם
ההפטרה של שבת שובה שהנביא אומר ג"כ לשון הוה שובה ישראל ע"ר
ה"א .א-ך שייך לומר "ער" .ועור יש לרקדק שאומר הנביא אח"כ קחו עמכם
רברים ושובו אל ה' .מדוע אומר תחלה עד ואח"כ אומר אל :
וי"ל שנסתר כאן כונה עמוקה .רהנה יש שניענינים שהקב"ה הכתיב על עצמו
כאילו כביכול עשה בהם שלא כהוגן.ענין אחר מה שברא את יצר הרע.
כמובא במסכת ברכות (5ב ),א"ר חמא בר חנינאאלמיי שלש מקראות הללו
נתטוטטו רגליהם של שונאי ישראל .חר רכתיב ואשר הרעותי .שהודה הקב"ה
לאליהו במה שאמר ואתה הסבות את לבם אחורנית .ועוד כתוב והסירתי את לב
האבן מבשרכם וגו' .ופירש"י שם אבל עכשיו יש לנו פתחון פה שהוא גרם
לנו שברא יצר הרע .ועתיר הקב"ה לתקן זה לאחר שתהי' גאולה השלימה.
כראיתא במסכת סוכה(נב ).ררש ר' יהורה לעתיר לבא מביאו הקב"ה ליצה"ר
ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים וכו' .עוד איתא שם תנו רבנן כתוב ואת
הצפוני ארחיק מעליכם .זה יצה"ר שצפון ועומר בלבו של ארם וכו'.
ענין השני הוא מיעוט אור הלבנה .כראיתא במסכתחולין (ס 1:כתוב
ויעש אלהים את שני המאורות הגרולים .וכתוב את המאור הגדול ואת המאור
הקטון ,אמרה ירח לפני הקב"ה ו;אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחה
אמר לה לכי ומעטי את עצמך .אמרה לפניו רבש"ע הואיל ואמרתי לפניך רבר
הגון אמעיט את עצמיוכו' .חזייה רלא קא מיתבא רעתה אמר הקב 'ה הביאו עלי
כפרה שמיעטתי את הירח .והיינו דאמר ריש לקיש מה נשתנה שעיר של ר"ח
שנאמר כו ושעיר עזים אחר לתטאת לה' .אמר הקכ"ה שעיר וה יהא כפרה
על שמיעטתי את הירח .וגם זאת עתיר הקב"ה לתקן אחר גאולה הש?ימה ולא
קורם .כי זה מובן שגלות ישראל נוגע בענין מיעוט אור הלבנה .ולפיכך אנחנו
מתפילים בקידוש הלבנהיהי רצון למלאות פגימתהיבנה וכו' כמו שהיתה קורם
מיעוטה וכו' .וכן נאמר והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהי' שבעתים
וגו' ניום חבש ה /את שבר עמו וגו' .מכאן נראה שתיקון היבנה תולה
בגאולת ישראל .שלאחר גאולת ישראל יתוקן טענת הלבנה שאמרה הואיל
ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי .כלומר הרי יש אופן אחר לתקן.
דהיינו להגדיל אור החמה והלבנה תשאר באורה כמו שהוא .וזהו שנאמר
שלעתיד לבא יתוקן כן :
אבל יאת נצרך להביןכי הגם שהקב"ה הכתיב על עצמו שעשהכנגד הלבנה
שלאכהוגן.וצוה להקריב בשביל זה בכל ראש חודש שעיר לכפרעליוכאילו
גביכול חטא נזה .מ"מ מחויבים אנחנו להאמין שכך הי' צריך להיות לטוכת
ישראל .כמו שיש להבין בענין בריאתיצר הרע שהוא לטובת ישראל .כי ע"י
כבוש
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כבוש היצה"רנרויח שכר טוב לעוה"ב ולא תאכל הנשמה נהמא דכסופא .שהרי
ברואי
רם בלי יצה"ריש לו בלי שיעור מלאכי מעלה .ועור שהקב"ה אומר בראתי
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לענין
כן ענין השני של מיעוט אור הלבנה .הגם שחסר
לנו לג
מ,רי ההבנה בזה והיא רחוקה מיריעתנו .מ"מ מחויבים אנחנו להאמין
שכך הי צריך להיות לטובת ישראל .וביום חבוש ה /את שבר עמו יתקן גם

את העולה שעשה להלבנה.
אמנם איך שהוא הרבר עכ"פ
הכתיב על עצמו באותןשני ענינים שעשה שלא כהוגן .א"כ נמצא ששחיטת
היצה"ר לעתיר לבוא וכן החזרת האור ללבנה לעתיר לבוא תחשב להקב"ת
כעין עשיית תשובה .כלומר שכביכול הקב"ה יעשה תשובה לעתיד לבוא אחר
גאולה השלימהויתקן אותן שני רברים שהכתיב על עצמו שעשה שלא כו;וגן:
בפרשת תבוא לבאר הפסוקים את ה' האמרת,
כי
:נדז 4נצרך להקרים מה שכתבתי
היום וגו' ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו וגו' .וה' האמירך היום להיות
לו לעם סגולה וגף ולשמר כל מצותיו .ויש לרקרק שזה ולשמר כל מצותיו
שבפסוק השני הוא מיותר .כי נאמר כן בפסוק הראשון .ואמרתי ליישב שזה
ישמרו חקיו ומצותיו
ולשמר כל מצותיו מוסב על השי"ת.
שכאשר ישר
ומשפטיו .ישמור גם השי"ת כל מצותיו .וכמו
שנלמר
אימכאן במסכת ברכות(ו).
לענין מצות תפילין שכמו שישראל מניחיןתפילין כן גם השי"ת מניח תפילין.
וכן הוא לענין מצות בכורים ומעשר .כמו שישראל מקיימים מצות בכורים
ומעשר כן גם השי"תישמר כל מצותיו לקיים מצות בכורים ומעשר בעמו ישראל
להחשיבם במררגת של קורש .ככתוב קורש ישראל לה' ראשית תבואתו כל
אוכליו יאשמו וגו' .כרין מועל בהקדש .וכמו שאומר בפסוק השני ולתתך עליון
על כל הגוים וגו'.
ויש ללמור מן מצות תפילין ובכורים שהשי"ת מקיים המצות הכתובות
בתורה רק כאשר ישראל מקיימים המצות .אבל אם ישראלאין מקיימים המצות
אז גם השי"ת אינו מקיים המצות .והגם שבמד"ר פרשת כי תשא פמ"ג לא
משמע כן .כי מביא שם שטען משה לפני הקב"ה ואמר כל זקן שמורה הוראה
אם ירצה שיקבלו אחרים הוראתו צריך הוא לקיימה תחלה .אבל החילוקמובן
ששם מדבר בקיום מצוה של רשות כמו הפרת נדדים .וכאן מדבר בקיום המצות
שהן חובה לקיימן .בזה ודאי כאשר אין ישדאל מקיימים המצות .עונש הראשון
לישראל מדה כנגר מדה הוא שגם הקב"ה אין מקיים המצות לטובת ישראל:
ק נבוא לתרץהרקרוקים .הן רבר ידוע שעשיית תשובה של החוטא נחשבת
:גףע:
למצוה בתרי"ג מצות .ווהו שנאמר כאן האזהרה שישראל יעשו תשובה.
ושבת ער ה"א ושמעת בקולווגו' .אח"כ אומר שהגאולה שלימה תלויה בתשובת

זאת מותר לנו לומר .כי יען

שהקב"ה

ישרא?

מרי
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.ישראל .שכאשר ישראל יעשו תשובה אז ושב ה"א את שבוהך ורחמך .אחר
יקיימו מצות תשובה יקיים גם
קעי"ז
זה אומר ושב השני.
כלומרותן שידשבר
י שהכתיב על עצמו שעשה שלא
אם
רי
הקב"ה מצית תשובה על א שני
כהוגן .והיינו כמוישנרמז בתורה בענין מצות תפילין ומצות בכורים ומעשרשעי"ז שישראל מקיימים אלה המצות .מקיים גם הקב"ה אותן המצות .וכן
.הוא במצות תשובה .ומה שיקיים הקב"ה מצות תשובה על אותן שני
הדברים הוא כמו שזכרנו .שלעתיר לבוא רהיינו אחר גאולה השלימה ישחוט
את יצר הרע וגם יחזור את אור הלבנה כמו שהיתה קודם מיעוטה .ואי
משום טענת הלבנה שאי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד ,יגדיל
הקכ"ה את אור החמה שבעתים כמו שטענה הלבנה ויתוקן הכל:
ובזה יתורץ הלשון ושבת ער ה"א .כי אין משמעות תיבת "עד" הגבלת
המקום .רק משמעותה הוא כלומר ער שתגרום בתשובתך שגם ה"א יעשה
תשובה .כנזכר בפסוק השני באמרו פעם ב' ושב עם טעם מפסיק.כיון שאין זה
ושך השני דבוק אל וקבצך מכל העמים .רק שבזה ירצהיומר שאחר ושב ה"א
את שבותך .דהיינו שיגאל את ישראל בגאולה שלימה ע"י שיעשו ישראל
השובה .אז יוכל להיות ושב השני .שכביכול יעשה תשובה לתקן אותן שני
הרברים שהכתיב על עצמו שעשה שלא כהוגן :
ועם!"ז יתבאר ג"כ מה שנאמר בההפטרה שובה ישראל עד ה"א וגו'..והמכוון
הוא כמו שאמרנו עה"פ ושבת עד ה"א .שזה עד אין משמעותו הגבלת
מקום .אלא כלומר שובה ישראל ער שתפעלו דבר גדול הזה שגם הקב"ה יעשה
תשובה על אותן שני הדברים שהכתיב על עצמו שעשה שלא כהוגן .והם
שכרא את יצה"ר והמעיט אור הלבנה .ותשובתו תהי' שישחוט את יצר הרע
ייחזיר אור הלבנה .וזאת אין יכול להיות רק לאחר שיעשו ישראל תשובה
ויגאל הקב"ה את עמו ישראל בגאולה השלימה .כמו שנרמז כאן בתורה.
שלאחר שיעשו ישראל תשובה כמו שנאמר ושבת עד ה"א .ואז תהי' גאולה
השלימה כמו שנאמר ושב ה"א את שבותך ורחמך .ואז יקיים גם הקב"ה מצות
משובה כמו שנרמז בושב השני ויתקן אותן שמ הרכרים שישהוט את יצה"ר
ויחזיר את אור הלבנה :
ביה שנעשה תשיבה
היוצא מכ זה היאשעיינו יהתבינל
כאי
ין הדבר תולה אלא בתשובה.
יוכך אמרו חז"ל כלו כל הקצי
שלימה.
שןהו
ולפיכך יעשה כל אחד חשבון הנפש בימים הנוהאים לחזור בתשובה שלימה
בכל ענינים .הן בדברים שבין אדם למקום והן ברברים שבין ארם לחבירו,
ככתוב ושבת עד ה"א ושמעת בקולו .ועי"ז יתקיים מה שנאמר בפסוק השני
ושב ה"א את שבותך ורהמך .שירחם עלינו כאב על בנים ויגאלנו בגאולה
שלימה במהרה בימינו אמן :
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זעהה כתבייבם את השייה.היאתיימדה את בני ישראל שימה בפיהם ,יש
לדקדק מה הוא המכיון של שימה בפיהם שאין זה לשון יימוד.

ויותר יתכן לומר שימה בלבבם .וי"ל דהנה אמרו חז"ל שכאשר בת פרעה
הוציאה את הילד משה מן המים החזירתו על מצריות הרבה לינוק ולא דצה
לינוק .כדי שפיויהי' כלי מוכן ללמד תורה לישראל ולדבר עם השכינה .והגם
2,על פי הדין יש היתר במינקת האוכלת מאכלי איסור .משום שדם נעכר
ונעשה חלב ונפסל האיסור קודם שנעשה חלב .מ"מ מובא ביור"ד סי' פ"א
שלאיניק תינוקמן ערלית אם אפשר בישראלית.וכן לא תאכל מינקת ישראלית
דברים האסורים .וכן התינוק בעצמו נצרך לשמרו מוה .כי מאכל האיסור
מויק לו שמטמסם את מוחו ולבו .מובן מוה כל שכן שלאחר שהתינוק נתגדל
.מעט ונע~הילד שנצרך לשמרו ממאכלות אסורות .ואף אליבא דמ"ד שתינוק
אוכל נבלות אין ב"ד מציוון עליו להפדישו .מ"מ מודה בודאי שזה חסרון
,גדוליגביה .כיון שמטמטם את מוחו ולבו מלקבל דברי תורה.
ועל פי זה יש להבין מה שנאמר כאן ולמדה את בנ"י שימה בפיהם.
ר"ל שנהי' נוהר שדברי התורה יוכלו להשים בפיהם .היינו שפיהם יהי'
מתאים וראוי להמצא בן דברי תורה עי"ז שלא יתגעל במאכלות אסורות.כי
'ע"י מאכלות אסורות דברי תורה יתנגד לפיהם ופיהם יתנגד לדבריהתורה .ולא
תוכל להשים בפיהם דברי התורה .כי פיהם יקיא את דברי התורה .והרי זה
ן טוב בצנצנת שיש בו ריח של נפט .אבל אם פיהם טהור אז
;דומה לשופךיי
דברי תורה יתקיימו שם :

מבוא 5ג'המררוהשבמוף התורהנצביםוף5ךהאזינו
י*א *  -פ --י*י*

עע ון .1וו;ש*
ידוע מה שתיקן הרמב"ם ז"ל י"ג עקרים באמונה הקדושה כמו שנדפס
י"ג אני מאמין בהסדורים .אסנם הרב הגאץ החכם המפורסם ר יוסף
"7נ 1ז"ל מחבד ספר "העקרים" כתב בספרו זה שהדרך הנכץ הוא לחלק אותן
'הי"ג עקרים לשרשים ולענפים המסתעפים מהם .כי יש בהמר עקרים כוללים
שמהם משתרעם ענפים עקרים פרט"ם .ואלו הם ף עקרים שרשים הכוללים.

יץי

משך:שו:וץ:הם.ר:ת*דץ:מן;ץזעכ)קם;";.מגחדה'דעם:נרוזבונ;ם.

השורש מציאת השמ .כולל ד עקרים המסתעפים ממנו שהם .אחדות הבורא.
הרחקת הגשמעת מן הבורא .שהבורא הוא קדמץ .ושאייו ראף להתפלל

,לא לחלתת

השורש תורה מן השמים .כתל ר עקרים המסתעפים מממ שהם .נצהטת
'התורה .אמתית הנביאים .ושמשה רבנו ע"ה ה" אב לנביאים.
השורש

מר'
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השורש השגחה לשכר ועונש .כולל ג' עקרים
ידיעת השם כל מששים ומחשבות האנשים .ביאת המשיח .ותחיית המתים.
הגם שבעל העקרים רוצה לעשות איזה שנוי בשורש השלישי ובהענפים
שלו .אבל דברי ההמב"ם ז"ל נכ-נים וכראי מוצקים .כי שכר ועונש תולה
בידיעת השם ככתוב היוצר יחר לבם המבין אל כל מעשיהם .כי בלעדי זאת לא:
יוכל להיות תשלום שכר ועונש כראוי באמת הגמור .וכן ביאת המשיחותחיית
המתים הם ענפים להשורש של שכר ועונש .כי עיקר תולום הוכר אשר וייך
לוה העולם הגשמי יהי' או בזמן ביאת המשיח ואח"כ בומן תחיית המתים נ
ךן3ל דרך דרוש יאמר שזה הוא מה שיסרו לנו אנשי כנסת הגדולה'
המסתעפים ממנו שהם:

בתפלת
של ר"ה מ ביכית שהז
האים' כי בהאמנת
ושופרוה.יהז כנגי ג' עקיים שישים האיה'
העקריםהילו עם סעיפיהם כראוי יזכה האדם ברינו לפני השי"ת .ברכת מלכיות
היא כנגד עיקר מציאת השם .ויורה על זה נוסח הברכה .עלכן נקוה לך ה"א
לראות מהרה"בתפארת עווך וכו' לתקן עולם במלכות שרי וכו ,יכירו וידעו כל
יושבי תבל וכו ,ויקבלו כולם עליהם את עול מלכותך.וכן ברכת זכרונות תורה על'
ההשגחה בשכר ועונש .וכן יורה נוסח הברכה אתה זוכר מעשה עולם ופוקד
כל יצורי קדם .לפניך נגלו כל תעלומות וכו' .וברכת שופרות היא על העיקר
תורה מן השמים .וע"כ היא מתחלת אתה נגלית בענן כבודך על עם קרשך
לדברעמם .מן השמים השמעתם קולך וכו' .ושם הברכה שופרות היאלפי שמתן
תורה היה באמצעות קול שופר חזק מאר כמוהו לא נו;יה מן העולם .לכך
נקראת שופרות .כי הקולות והלפידים שהיו שם כבר היו בעולם כיוצא בהם'
או ממינם .אבל קול השופר בזולת שופר לא היה מעולם ולאיהיהכן עד זמן
הגאולה .שהוא שעה שתתפרסם תורת האמת בפני כל העולם .ועל אותה שעת,
נאמר וה' אלהים בשופר יתקע וגו':
אוכל יהוסיף על דרוש ההוא שזהו ג"כ מה שיסדו לנו אנשי כנסת
הגדולה לומר פעמים בכליום ג' פרשיות של קריאת שמע כדי להשרש
בלב הארםזכרון אותן ג' יסורות ושורשי האמונה .כי פרשה הראשונה היא כנגר
העיקר של מציאת השם ואחדותו .פרשה השניה היא כנגד העיקר של השגחה
בשכר ועונש .ופרשה השלישית היא כנגר העיקר של תורה מן השמים וכי
התרי"ג מצות שבה כולן נקראין מצות ה' .וזהו שאומר וראיתם אותו ו1כרתם את
כל מצות ה' ועשיתם אותם כמו שדרשו חז"ל שציצית בנימטריא ת"ר .ושמנה.
חוטים והמשה קשרים הרי תרי"ג:
הקדמה זו יוצא לנו לומר שבשלשה הסררות אשר בסוף התורה שהם
בענין ג' עקרים השרשים וגם עם כל הענפים
וילךהאזינו
המסתעפים מהם.כי פרשת נצבים היא כנגר השורש של השגחה בשכר ועונש
עם ג' עיקרים הענפים שלו .ופרשת וילך היא כנגד השורש של תורה מן
השמים עם ג' עיקרים הענפים ולו .ופרשת האזינו היא כנגד השורש שך-
מציאת השם עם ד' העיקרים המסתעפים ממנו .ובעור צורי וקוני אפרש בכל
סדרא וסדראאיך שידובר בה העיקר שנקרא שורש וגם ענין כל הענפים שלו::
מלכיות זכרונות
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סובבת והולכת על העיקר של השנחה פרסית שהבורא.יתברןי
כל
שמו גומל טוב למי שישמור מצותיו ויעניש למי שיעבור על מצותיו .והוא
העיקר שנקרא שורש שממנו מסתעפים ג' עקדים שהם ענפים לזה העיקר
השורש .ואלה הם ג' הענפיםשיו .ידיעת השם .ביאת המשיח ותחיית המתים.
ענין העיקר השורש יש לראות בולט בראש הסדרא:
אתם נצבים היים כלכם וגו' למען הקים אותך היום לו לעם והוא יהי' לך-
לאלהים כאשר רבר לך וכאשר נשבע לאבתיך וגו' .הרי זה תשלום שכר
טוב למי שישמור מצותיו :אח"כ מתחיל בתשלום עונש למי שיעבור על מצותיו.
פןיש בכם איש או אשה וגו' אשר לבבו פונה היום מעם ה"א וגו' .והבדילר
ה' לרעה וגו' .ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת וגו' ואמרו
על אשר עובו את ברית ה' וגו' .הרי זה עונש להעובר על מצותיו :
עתה אביא את הפסוקים שמרברים כענין ג' העקרים שהם הענפים שלו.
ענף א') שהבורא יתברך שמו יורע כל מעשיבני אדם וכל מחשבותם..
שנאמר היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם .עיקר הזה נזכר בפסוקים
האלה .פן יש ככם איש או אשה וגו' .והיה בשמעו את דברי האלה הזאת.
והתברך בלבבו לאמר שלוםיהי' לי כי בשרירות לבי אלך וגו' .לא יאבה ה"
סלח לו וגו' .הנסתרות לה"א וגו' .ר"ל הוא צופה נסתרות ויודע כל מחשבות.
והוא יפרע על הרהורי עבודה זרה של כל יחיד ויחיד בלבדו:
ענף ב') הוא האמונה בביאת המשיח .ואע"פ שיתמהמה עם כל זה אחכהל
לו בכל יום שיבוא .עיקר הזה נזכר בהפסוקים אשר בפרשה ל' המתחלת והיה
כי יבאו עליך כל הדברים האלה וגו' .והשבות אל לבבך בכל הגויםוגו .,ושבת ער
ה"א וגו' .ושב ה"א את שבותך ורחמך ושב וקצבך מכל העמיםוגו' .אםיהי'נדחך
בקצה השמים משם יקבצך ה"א וגו .,והביאך ה"א אל הארץ וגו' .ומל ה"א את
לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה"א וגו' .הן לא אחשוב את הדקדוקים מה
שיש לרקרק בפסוקים האלה .ואזכיר רק קושיא אחת שהקשו מפורשי התורה.
דאיך יתכן לומר ומל ה"א את לבבך וגו' .הרי זה בטול יצר הרע וקלקול
הבחירה ויהיו האנשים כמלאכים .ואין זה הדרך של הנהגת עולם הזה .אבל
פרשה זו מובנת אם נאמר שכל אלה הפסוקים מדברים מה שעתיד להיות בזמן
ביאת המשיח .ואין נצרך לי כאן להוסיף נופך משלי כי כבר הקדמני בזה
הרמב"ן ז"ל שהאריך בענין זה כאן בפירושו שעל התורה .ואני אביא דבריו
בקיצור .וזה לשונו עה"פ והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה וגו':
י כי הפישה היאתעתייה .כי עבנ ה היו ולא נבראו אבל
כברהיכית
הם עתירין להיות .וטעם ושבת עד ה"אוגו' .שתשוב אל ה' בכל לבבך
ובכל נפשך ותקכל עליך ועל בניך לדורותם לעשות ככל אשר אנכי מצוך
היום .כאשר עשו בגאולה השנית דכתיב ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת
האלהיםוגו' .ועוד האריך שם .ועל מה שנאמר ומל ה"א את' לבבך כתכ וז"ל.
ונראה סן הכתובים ענין זה שאמר כי מזמן הברןאה היתה.רשית ביד האדם
לעשות
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ומן התורה כן שיהי' להם וכות בבחירתם
לעשות כרצונ
ובעונשו צכדריצקונםאובררשע.ע .וכ
אבל
ילימות המשיח תהי' הבחירה להם בטוב חפץ
בטוב.
טבעי .לא יתאוה לבם למה שאינו ראוי ולא יחפץ בו כלל .והיא המילה
הנוכרת כאן וכו .,וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קורם חטאו
ארם
הראשון וכו' .ווהו בטול יצה"ר שיעשה הלב בטבע מעשים הטובים וכו'.וכן
.נאמר ביחוקאל ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם ועשיתי את
_.אשר בחוקי תלכו .לב החדש ירמו לטבעו והרוח לחפץ ורצון .ווהו שאמרו
רבותינו עה"פ והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ .אלו ימות המשיח
~,אין בהם לא וכות ולא חובה .כי בימי המשיח לא יהיה בארם חפץ ורצון
עצמו .אבל *עשה בטבעו המעשה הראוי והסוב .ולפיכךאין בהם לא וכות ולא
.מובה כי הוכות והחובה תלויים בחפץ .ע"כ לשונו בקיצור מעט.
יוהרברים עמוקים :
ענף ג') היא האמונה שתהי' תחיית המתים בעת שתעלה רצון מאת
הבורא יתברך שמו .עיקר הוה נוכר בפסוקים שבסוף הסררא .העדתי בכם היום
את השמים ואת הארץהחיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים
~מען תחיה אתה וורעך .לאהבה את ה"א לשמוע בקולו ולרבקה בו כי הוא
חייך ואורךימיך .ובאור החיים הקשהכאן ג' קושיות .א) פסוק זה מיותר שהרי
.אלר בסמוך קורם לוה ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטובוגו .,ב) עוד
.וריך לדקךק למה שינה מן הסרר שאמר למעלה ראה נתתי לפניך היום את
החיים ואת הטוב את המות ואת הרע .וכאן אמר החיים והמות נתתי לפניך
א ובחרת בחיים ולא
הברכה והקללה .ג) עור צריך לרקדק למה לא אמראי
אמר ואת הטוב .ותירץ שם כררכו בקורש .ועוד ראיתי בכלי יקר שמרקדק על
.מה שנאמר ימען תחיה אתה וורעך .מרוע הוכיר כאן וורעך:
ולפי דרכי יתורץ הכל על נכון בס"ר .כי כאן בא לרמו על העיקר של
,תחיית המתים .שהארם אשר יקיים מצות התורה בחייו יוכה לתחיית המתים
שעל תחיה זויתכן לומר כי היאחייך ואורך ימיך כדעת האומר שאין חוורין
לעפרן .ומי אשר ימאן מלקיים מצות התורה לא יוכה לוה .והנה לאחר שאמר
מקורם לזה ראה נתתי לפניך היום אתהחיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע.
שבזה ירבר על שכר ועונש בעולם הוה .ולכך שייך לומר החיים והטוב ואת
המות ואת הרע.כי בחיים הראשונים יש מקום לשליטת ומציאת הרע בעולם.
וכאן הכפיל דבריו להשמיעענין אחר לגמרי .שמרבר בענין התיים אשר יעמוד
הגוף בתחיה לאחר מיתתו .שאין שייך או שליטת ומציאת הרע בעולם כמו
בחיים הראשונים .שאו יהיה עולם שכולו טוב .ווהו שאומר החיים והמות נתתי
לפניך הברכה והקללה .יכוון בוה על החיים והמות שלאחר מיתה הראשונה.
והברכה היא חיים השניים שיעמור הגוף בתחיית המתים .והעללה היא
מיתההעוימית:
ועל פי זהיובן בטוב טעם מה שנאמר ובחרת בהיים למען תחיה אתה
וזרעך .שב:ה יגלה הסוד על איוהחיים ירבר .והוא החיים אשר למען תחיה אתה
'וזרעך .כלומר יחדו .וטעם הרבר יש להבין על פי מה שררשו חו"ל במסכת
.תענית (ה ):א"ר יוחנן יעקב אבינו לא מת שנאמר ואתה אל תירא עבדי יעקב
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ינף כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים .מקיש הוא לזרעו .מה
זרעו בחיים אף הוא בחיים .וכמו כן יש לדרוש כאן מה שנאמר אתה וזרעך
המכוון הוא שכאשריהיה תתיית המתים יהיה אתה וורעךיתרו .מקיש אתה
לזרעך מה זרעך בחיים אף אתה בחיים .וכן מרמז על ענין זה מה שנאמר
נפסוק השני לאהבה את ה"א וגו' ולרבקה בו כי הוא חייך ואורך ימיךוגו'.
ינוון בזה על החיים שאחר תחיית המתים שהוא חיים של אריכתימים כלימי
עולם אשריהי' לצדיקים שיעמדו בתחיית המתים .כמוכא בסנהררין (צב ).תנא
קרבי אליהו צריקים שעתיר הקכ"ה להחיותן אין חוזרין לעפרן .שנאמר והי'
.הנשאר בציון וגו ,קרוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים וכו' .עתה מובן
ה יתורצו כל הקושיות והרקרוקים בררך אמת :
איך שבדרךי

ייף-1

א

יי

סררא סיבבת יהולכת על העיקר של תורה מן השמים .שכל התורה המצויה
עתה בידינו היא הנתינה למשה רבנו ע"ה .וזה העיקר הוא אחר מן ג'
עקרים השרשים .שממנו מסתעפים ג' עקרים שהם ענפים לזה העיקר השורש.
יאלה הם ג' הענפים שלו.
א) שזאת התורה לא תה" מוחלפת ולא תהי' תורה אחרת מאת הבורא
יתברך שמו.
ב) להאמין ברברי הנביאים שכל רבריהם אמת.
ג) שמשה רבסו עיה הי' אב לנביאים לקורמים לפניו ולבאיםאחריו.
הן העיקר שהוא השורש להאמין שהתורה היא מן השמיםוכי משה רבנו כתבה
על פי ה' .זהיש לראות במה שנאמר בסררא זו פסוק י"ט שאמר הקב"ה
למשה .ועתה כתכו לכם את השירה הזאת ולמרה את ב"י וגו' .וכן עשה משה
כמו שנאמר בפסוקט' .ויכתב משה את התורה הזאת וגו' .ובפסוק כ"ב נאמר
ויכתב משה את השירה הזאת ביום ההואוגו' .וכרי שלא נטעה לחשובכי מה
שנאמר השירה הואת היא רק שירת האוינו בלבר .לכן נאמר עור בפסוק כ"ר
ויהי ככלות משה לכתוב את רברי התורה הזאת על ספר ער תמם .ר"ל ער
שנעשית כל התורה בשלימות .שהואמן בראשית ברא ער לעיני כל ישראל:
וזהו שמובא בסנהררין (כא ):אמר רבה אע"פ שהניחו לו אבותיו לארם
ספר תורה .מצוה לכתוב משלו .שנאמר ועתה כתבו יכם את השירה הזאת.
והרמב"ם בהלכות ס"ת פ"ן כתב וו"ל .מצות עשה על כל אישואיש לבתוב ספר
תורה לעצמו .שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת .כלומר כתבו לכם תורה
שיש בה שירה זו .עכ"ל .הרי נשמע מכל זה שעל פי ציווי של הקב"ה כתב
י כל
פשה את כל הספר תורה המצויה עתה בירינו מן בראשית ברא עדיעינ
ישראל .הרי זה עיקר הגרול שהתורה היא מן השמים :
עתה
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מקים ג' הענפים בהפסוקים שבסדרא זו.
עתה נשאי
ענף א') שזאת התורה לא תהי' מוחלפת וכו .,עיקר זה יש לראות ממש
שדאג משה כל כך וחיפש עצה שזאת התורה לא תוכל,להזדייף להוסיף או
לגרוע מאומה .רק שתשאר כך כמות שהיא לעולם .כי אחר שנאמרויהי ככלוונ
משה לכתב את דברי התורה הזאת על ספר עד תמם .נאמר עודויצו משה את
הלוים וגו .,לקח את ספר התורה הזה ושמתם אתו מצד ארון ברית ה"א והיהי
שם בך לעד .ואיתא במד"ר א"ר ינאי בו ביום כתב משה י"ג תורות .י"ב לי"ב
שבטים .ואחת הניח בארון שאם יבקש שבט אתד לזייף דבר שיהיו מוצאים
אותה שבארון :
ענף ב') להאמין בדברי הנביאים שכל דבריהם אמת .עיקר זה י"ך
לראות בסדרא זו שהתחיל להתקיים בפועל כמו שנאמר בפרשת שופטים .ויאמר
ה' אלי היטיבו אשר דברו .נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי
בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו .והיה האיש אשר לא ישמע אל דגרי
אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו .ענין זה התחיל או להתקיים בפועל ממש
כמו שנאמר בסדרא זו פסוק י"ד .ויאמר ה' אל משה הן קרבוימיך למות קרא
את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו .וילך משה ויהושע ויתיצכו באהל
מועד .ואח"כ בפסוק כ"ג נאמר ויצו את יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ כי.
אתה תביא את ב"י וגו ,ואנכי אהיה עמך :
אב לנביאים וכו' .וזהו כמו שנאמרל
ענף ג') שמשה רבנו ע"ה היה
בפרשת כהעלתך .ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו
אתודע וגו' .לא כן עבדי משה בכלביתי נאמן הוא .פה אל פה אדבר בו וגף..
ענין זה יש לראות בסדרא זו החילוק הגדול שבין משה ליהושע תלמידו.
שככל זמןחיי משה הי' לו כח גדול להשפיע על כל ישראל קדושתו הגדולה
ותפס אותם ברסן הקדושה שלא ישחיתו לעכוד ע"ז .מה שאין כן אחרי מותו.
וזהו שנאמר בפסוק ט"ז ויאמר ה' אל משה הנך שוכב עם אבתיך וקם העם
הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ וגו' .ובשביל זה אמר משה בפסוק כ"ט כי
ידעתי אחרי מותי כי השחת ת"חתן וסרתם מן הדדך אשר צויתי אתכםוגו'..
ענין זה הוא הוכחה אמתית לגדלות משה שלא קם נביא עוד כמשה :
 *-.-ן9סישא=(-44

האזינד

ר 17הוא לבדו מנהיג את עמו
הץבכי שייתהאייניידיבדבגדיית"בייא.יאי
ישראל וגם את כל העולם כלו בהשגחה פרטית .ובההתחלה ידבר בענין
עיקר הראשון של הי"ג עקרים שנקרא שורש לפי דעת כעל העקרים כמובא
לעיל .והוא שיש בורא ומנהיג לכל הברואים ושהוא לבדו עשה ועושה ויעשה
לכל המעשים .ואח"כ ידבר בענין ד' העיקרים שהם ענפים לזה העיקר

ה17ורש .הלא הם:
ענף א') שהבורא יתברך שמו הוא יחיד ואין יחידות כמיהו והוא לבדו-
אלהינו וכו.,

ענף

-אזי.:

פרי
ענף

ב')

שהבורא יתברך
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שמו לו לבדו

ראוי להתפיל ואין

לזולתו

יראוי להתפלל.
ענף ג') שהבודא יתברך שמו הוא ראשון והוא אחדון.
ענף ר') שהנורא יתברך ומו אינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף:
שהוא העיקר הראשון שיש בודא ומנהיג לכל הברואים וכו' נראה
בדור בפסוקים האלה .כי שם ה' אקרא וגו' .הצור תמים פעלו וגף
יאל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא .שחת לו לא וגו' .בהפסוק כי שם ה'
אקרא וגו ,יעיר להודיע ראשית שיש שם הוי"ה ב"ה ושהוא אלהינו .ובמה
שאומר הצור תמים פעלו יורה שהוא היוצר פעל וברא הכל לבדו והוא עשה
ועושה ויעשה לכל המעשים .כי אם אין הוא לבדו עשה ועושה ויעשה הכל
.לאיתכן לומר עליו שהוא הצור אשר תמים פעלו .כי רק בקיום של ג' הזמנים
שייך שלימות .ומה שאומרכי כל ררכיו משפט אל אמונהואין עול צדיק וישר
הוא ,זה נכלל ברברי העיקר שהבורא הוא מנהיג לכל הברואים.וכיון שהבורא
בעצמו הוא המנהג מחויבים אנו להאמין שאין עול בהנהגתו וכי צדיק
.וישד הוא :
ובעבור זה שאומר שהוא לבדו עושה הכל בעבר והוה ועתירבלי עורת
וולתו יחזק הכתוב ענין הזה לבל נטעה יחשוב שהשם יתברך נתן לנו התורה
עם תרי"ג מצות שעי"ז יקבל מאתנו עזדה וכח להנהגת העולם .ואם לא נעשה
כמצותיו נשחית כחו ונחלישו .ואם היה כן אין שייך לוסר באותו עיקר
האמונה שהוא לבדו עושה הכל בעבר והוה ועתיד .כיון שאנחנו שותפין
בהעשיה שלו ואף גם נוכל להשחית העשיה שלו .ולכך אומר הכתוב שאם נרצה
לחשוב שיש אפשרות להיות "שחת לו" .ר"ל שבאם ישדאללאיקיימו התדי"ג
מצות יולר מזה איזו השחתה לו .ולכך אומר "לא" כלומר לא כן הדבר .רק
"בניו מומם" .ד"ל מומם שלבניו הוא ענין ההשחתה .כי תחת שנקדאים בניו
כשעושים רצונו של מקום .אם אין עושים רצונו נקדאים דור עקש ופתלתל .וזה
כענין שנאמר אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו ואם צדקת
מה תתן לו .כי הלא הוא לברו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים בלי עזרת
זולתו .ובזה נגמר עיקר אמונה הראשון:
יתברך שמו לו
הכתיב
באייכית בעניו הענף
ייראוי להתפלל ואין לזולתו ראוי להתפלל .וגםבענין הענף שהבורא
חו
תד
מב
ל
.יתברך שמו הואיחיד וכף והוא לבדו אלהינו .סיון ששני עקרים האלו; תואמים
.ומקושרים זה בזה .ומתחיל לחשוב הטובות שעשה הבורא יתברך בפרטיות
יעמו ישראל כעין אב עם בנו אהובו .הן בזמן העבר והן בזמן ההוה ושהכל
בידו לעשות גם בעתיד כרצונו ואין מוחה בידו.
וזהו שאומר הלה' תגמלו זאת וגו' הלא הוא אביך קנך וגף .זכוד ימות
עולם וגו' .ותבין אהבתו לעמו ישראל כי בהנחלעליון גוים וגוי יצב גבלות
עמים למספר בני ישראל .ומרוע.יעןכי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו .ולכך
ימצאהו בארץ מדבדוגו' .כנשר יעיר קנו וגו' ישאהו על אברתו .מכלזהיש
.דהבין עיקר האמונה שהבודא יתברך שמו לו לבדו ראוי לנו להתפיל ואין
'לזולתו ראוי להתפלל.
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ובמה שאומר ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר יורה על עיקר
ש
שהבורא ית"ש הוא יחיד ושהוא לבדו אלהינו המטיב לנו .ולכר יעני לעובדי
עבודה זרה .ובענין זה מאריך עוד לחזק האמונה באותן שני העיקרים .ויחשוב
איך שברצונו הי' מטיב לעמו ישכאל .ירכיבהו על במתי ארץ וגו' .ואיך שאם
יחטאו וישמן ישרון ויבעט וגו' .יקנאהו בזרים  .'131יזבחו לשדים וגו' .צור
ילדך תשי וגו' .הרי בשביל זה וירא ה' וינאץ  '131להענישם בכמהעונשין.כי
גוי אבד עצות המה וגו' .לו חכמו ישכילו זאת וגו' .אם לאכי צורם מכרםוה'
הסגירם .הלא היא כמוס עמדי חתום באוצרתי .ר"ל מעשה כל איש ואיש .לי
נקם ושילם כגשר תתמיא סאתם.
עד כאן האריכו הכתובים ברברי תוכחה שעל ישראל להבין מכל אלה.
ענינים הנזכרים אותן שני עקרי האמונה .שהבורא ית"ש לו לברו ראוי להתפלל
ולא לזולתו ראוי להתפלל ,וגם שהבורא אחד הוא לברו אלהינו ואין עמו אל
נכר .כי אם היה מציאות לאל נכר לא היה בכחו להעניש ישראל בשביל ויטש
אלוה עשהו 'לעבור לאל נכר לאלהים חדשים.כי הלא אותן אלהים חרשים היו
צריכים להיטיב לעובדיהם ולא להניח שיבוא עליהםעונשין כאלה:
בדברי תנחומין על ישראל ואומר.כיידין ה' עמו ועל עבדיר
יה
אהר יתנמחתםחיכי
י יראה כי אזלת יד וגו' .ר"ל לאחר העונש יתנחם להיטיננ
להם וירחם עליהם כאשר יראה כי אזלת יד .ואמר אי אלהמו וגו .,ר"ל הגמנ
אי אלהמו וגו' אשר חלב זבחימו יאכלו וגו'יקימו
שאמר הקב"ה על
ראי
לבלתי יענישם עוד רקייטיב עמהם ויאמר להם .ראר
שם
יח
ויעזרוכם .מ"מ יתנ
עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי וגו' .כאן יעיר הכתוב על אדות עיקר
האמונון

האמונה שהבורא ית"ש הוא ראשון והוא אחרון .ובשביל זה יאמר לשון כפול
כיאני אני הוא .ר"ל אני ראשון ואני אחרון ומבלעדיאין אלהים .ולכך רונ
הוא בלבדו יש בידו להרע ולהיטיב להמית ולהחיות למחוץ ולרפא ואין

מידו מציל.

ובמה שאומר אחרזה.כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעולם.
וגו.,יש לדקרק בוה מדוע לא הי' די לומר חי אנכי .שהוא ג"כ לשון שבועה
כמו שאמר במרגלים ואולם חי אני .ולמה הוסיף לומר "לעולם" .אמנם
במה שאומר "לעולם"יעיר בזה על עיקר האמונה שהבורא ית"ש אינו גוף וכו'י
כי אם הוא גוף הרי הוא בעל גבול ומורכב .כידוע שכל גוף הוא מורכב .וכל
מה שהוא מורכב מוכרח להתפרדואין זה חי לעולם .כמו שידוע ומובןענין זה.
לחכמי המחקר .וא"כ אין שייך שישא ידו בשבועה לישבע שבועת שקר לומר
חי אנכי לעולם .ולכך בודאי מובן מכאן עיקר האמונה שהבורא ית"ש אינו
גוף מורכב .רק שהוא פשוט בתכלית הפשיטות ולבן לא ישיגוהו משיגי הגוף
והואחי לעולם.
ובזה תם ונשלם בסוף התורה י"ג עקרי האמונה .להורות לנו שהתורו.2
ומקושרות_
עם האמונה הן שתי חצי נשמות קדושות .וכאשר שתי אלה תאומות
יחדו הרי הן ביחד נשמת אדם שעל זה אמרו חז"ל קוב"ה אורייתא וישראל:

חד
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ו*4לקק' תגמלו זאת וגו ,הלא הוא אביך קנך תו /הן על פי המסרה נסמן על
אות.-:בתיבת הלה' עהיאדן רבתי ושהיא תיבה בפמ עצמה .ווהפין
שאות אחת תחשב לתיבה .וגם מה זה הרמה
וכדי לבאר זאת נקדים להבין שכל בר רעת ייכול להשעו בעמן מה
שנתקן לומר קודם עשיית כל מצוה "לשם יחוד קודשא ב"ה ושכינתיה" .חעך
נמנעים מיומר זאת בחשבם שזה ש"ך רק לצריקים חכמי הקב?ה ולא לפשוטי
עם .וזה טעות .כי כל התורה ניתנה על פי פרד"ס .וכן התפלות והמצות יש
להבץ ע"פ אותן ד' האופנים .וכל מה שיש באופן הסור יש גם באופן הפשוט"
לכן צריך להבץ גם הענע של לשם יחוד פי טעם שנקל לכל בר דעת להבינו:
להבץ נקדים מה שמובא בס"ק שהשם אלהי"ם בגימטריא הטב"ע .כי זה
ננ*1י
הוא כח הנהגת העולם שעלפי חקי הטבע שהטביע הבורא ית' בבריאת
זה העולם"שיתנהג ע"פ כחות הטבע הננלים והנסתרים .וזה מתאים עם מה
שאמרו חז"ל שהשם אלהים מורה על דיה כי מדת הדע הוא כאמרם ז"ל יקוב
הדע את ההר .כלומר שאין לשנות הדין .וכמו כל אין הנהגת הטבע יכולת
לשמת את הסדר המסודר לה מאת הבורא ית/כי חק וזמן נתן להם שלא ישנר
את תפקירם:
והשם ה""ה ב"ה מורה על רחמים .זאת היא ההנהגה שלמעלה מדרך
הטבע .והוא כמו מקור למעץ משפיע להשם אלהים כח הה"ם וכל מיף כחות
שנצרכים להנהגת הטבע בקטם זה העולם .ואותן הכהות מתפשטים מן השמים
לארץ לצאת מכח לפועל בזה העולם מן השם ה""ה להשם אדנ"י ולהשם אלהימ
ומן השם אלהים ע"י שרי מעלה ומזרות השמים שעל פיהם יתצמצמו אותן
הכחות במקומות הנצרכים בתבל ומלואה .והשם הף"ה ב"ה מחדש בטובו בכל
תם תמיר מעשה בראשית ע"י השפעתו השפע בהשם אדנ" ובהשם אלהים
לק"ם העולם .ככתוב עזרנו בשם ה' עושה שמים וארץ .כלומר עושה גתמירון
הטבע לשנותם בהסר-
בלי הפסק .ולפעמים השם ה""ה ב"ה משדד הקי וסדרי
לטובת הכלל והןל
וברחמים לטובת העולם כפי התעוררות מעשה האנשים הן
לטובת הפרט .ולכך אמרו חז"ל שהשם הוי"ה ב"ה מורה על מדת הרחמים.
ורק ע"י תגבורת מעשה הרשעים נשתנה מדת הרחמים על מדת הדין ד
דןןץ רבר ידוע שמיפנים היו רוב חכמי המו1קר אפיקורסים ואמרו שאין עולם
אחר אלא זה .היינו שהעיקר הוא כחות הטבע הנמצאים בזה העולם
המושגים לאנשיםע"י החמשה חושים הידועים .ואמרו שהטבע הוא האלהיםואין
כח עליון יותר מלבד הכחות של דרך הטבע .ונתחזק ביותר זה הטעות בעולם
בעת התפשטות כחות הכשפים .והאמינו שאותן הכחות הם היותר חזקים להכניע
חקות הטבע .וכחשו בכח השם הוי"ה ב"ה וזהו שאיתא בסנהררין (ם"ז ):א"ר
יוחנן למה נקרא שמן מכשפים .שמכחישים פמליא שלמעלה .וכן היה טעות
פרעה וחכמי מצרים .שבתחלה אמר פרעה לא ירעתי את ה' וגו .,ולא ידע רק
מן השם אלהים בלבר שהוא כולל שרי מצלה ומזרות השמים שמהם נתפשטים
כחות הטבע לזה העולם .וכן גם הרטומי מצרים אמרו אצבע אלהים הוא .ר"ל
שגם
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שגם זה ו;וא רק כח נסתר מכחות הטבע שמשה יורע יותר מהם .וב1מן האחרון
נתפשט מחרש זה הטעות כע1לם ע"י הפילאזאף האפיקורס שפינאזא הידוע
שהחרימו אותו גאוני ישראל.
והשבות
ל
א
אבל אמונת ישראל היא ככתוב .וידעת היום
לבבך כי הי
הוא האלהים וגו' .וכתיב דעו כי ה' הוא אלהים .וזהו שנצרך להאמץ שהשם
הוי"ה הוא האלהים .ר"ל שהשם הוי"ה הוא המקור המשפיע שפע לקיום העולם
בתמידות להשם אלהים שהוא המעין שממנו נובעים ומתפשטים כל כחות הטבע
ויוצאים מכח לפועל בזה העולם ע"י שרי מעלה ומזרות השמים .וגם שהשם
(הוי"ה ב"ה משנה ומשדד כחות וחקי הטבע כרצונו .כמו שהראה הקב"ה ע"י
הנסים והנפלאות של יציאת מצרים שנועלו שרי צוען חכמיה וחרטומיה .ועל
זה נאמר אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהיםאין עוד מלבדו:
רעם"8זיש להבי 1בפשוטענין האלוהית שנקרא בשם קורשא ב"ה .וענין האלוהית
שנקרא בשם שכינתיה .קורשא ב"ה הוא השם הוי"ה ב"ה אכינו שבשמים
מקור החיים ומקור כל הכחות וכל החכמות1 .שכינתו במררגה הראשונה טרם
התפשטות השפע על הארץ הוא השם אדנ"י .והתפשטותו בפרטיות ובכמה
צמצומים בתבל ומיואה היא בכח השם אלהים המחלק השפע בצמצום בכל
דברים הגשמיים להנהגת הטבע ע"י שרי מעלה ומזרות השמים.
ו
מ
כ
למשל
ומשמעות השם שכינה יש להבין ע"פ שכל הפשוט שהיא
קרני
וזהרי חמה המופיעים על הארץ להאיר ולחמם תבל ומל1אה .ומי שדעתו קצרה
ואינו יכול להרים ראשו לראות השמש בתקופתו יכול יחשוב על אותן קרני
השמש וזהרי חמה הנקבצים במים או בזכוכית צח שהן עיקר ורבר נפרדבפני
עצמו ואין למו מקור ושורש ימעלה .וזה שקר גמור .וכן הוא בהנמשל שהתועה
בדרכי החיים ורוצה ללכת בשריר1ת לבו בלי דאגה ופחד .הוא יתפתה בנקלמן
.יצרו הרע לאמר שדרך הטבע הוא הכל ואין כח אחר עליון שולט עליו .וזה
שקר גמור .זה נאמר ונרגן מפריד אלוף .שמפרידבין איופו של עוים
יי"ה ב"ה ובין שכינתו השוכנת בזה הע1לם שעליה מורה השם
עו
שהוא השםוה
אלהים .כי באמת השם הוי"ה והשם אלהים הם באחדות גמורה באמצעות
השםאדנ"י .כמו שהמעין דבוק במקורו .ומעיןבלי מקור אינו נובע:
ז עפ ז רעת האומרים במסכת ב"ב (כה) שהשכינה בכל מקום .וכונתם
נםייב
ן גשמי .והוא מתפשט
היא על הארת אלוהית באור קדוש שאין נראהיעי
.בזה העולם לשכון על מקום הראוי לזה .ובכ?ל זה גם כחות הנסתרים בחקי
ומלואה .שכל זה בא מכח השם אלהים שמקבל שפע
הטבע שמתפשטים
בותיב
י ב"ה באמצעית השם אדנ"י.ואין הארת הקדושה תוכל
"ה
זו מן הארת השם ה
לשכון בכל מקום או בכל איש בשוה .כמו שקרני אור החמה לא ישכנו
ויתאספו בארץ בכל מקום ובכל גשם בשוה.כי רק מים וזכוכית צח ואבנים
בתוכם קרני אור התמה .כל דבר לפי צזוותו וזכותו .אבל
'טובות מסוגלים
עצים ואבנים ועפר הם אין מסוגלים שיתחבר עמהם אור החמה .וכן הוא באור
קדוש של השכינה בזה העולם .שלא ישכ 71בכל מקום או בכל איש בשוה.כי
רק במקום קדוש ובאנשים קדושים שם תקנן השכינה בהארתה .בכל מקום ובכל
מדרגתו הנעלה .אבל במקומות מגונים לא ישכון אור קדושהזה .רק
:איש כפי
שם

יקבי
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שם עוח כח חחני שלטומאה .ען גם לא ישכע אור הקדוש של השכעה באנשימך !
,שפלש אשר בהפקירא מחא להו שעההם נאמר מ בהבל בא ובחשךיל
לבבך מ ך
השרש בישראל %1נה ח ככתוב תדעת העם והשבות
הוא האלהיש שהשם.הף"ה והשם אלהים שהוא כח הנהנת הטבע א נם
שף נחות נפרדים .רק שמקושרים יחדו ומקכלע דץמן דע ע" יחוד קוב"ה
ם כל מצוה נתעורר היתור של
ושכנתיה .ניתנו לנו רמ"ח מצות עשה שע"ייו
קיב"ה ושכעת" .שהוא התאחדות המשפיע עם המקבל .שהשם הף"ה שהוא
.המשפיע יתאחד עם השם אדנ"י שהיא שכינת עוזו בגבהי מרומים להשפיע
לשכינתו שמתפשטת לשכון בארץ שהיא נקראת בהשם אלהים די שפע .לחלק
בפרטיות לתבל ומלואה שיתקיים ויתנהג ע"פ דרך הטבע .ולפעמים גם לשנות
'ולשדד כח הנהגת הטבע לטובת הכלל או לטובת הפרט .ומלבד וה תגרום עוד
קיום המצוה שע"י יחוד קוב"ה ושכינתי' יומשך הארת הקדושה מן השכינה
,הקדושה ,על זה האיש שמקיים המצוה כל אחד לפי מדרגתו .שעי" 1נתוסף אור
קדוש בנשמתו ככתוב כי נר מצוה .וכתיב נר ה' נשמת ארם .וכן להיפוך
בהמנע קיום הרמ"ח מ"ע תמנע שפע הטוב מהשם הוי"ה ב"ה להשם אלהים
ותתמעט השפע בצמצום ע"י מדת הדין עד שכמעט יהי' יובש המעין ועי"ז
נתרבין צרות בעוים:
ו הטעם שתקנו לומר קודם קיום כל מצות עשה לשם יחוד קוב"ה
י12והייב
ושכינתיה .והכונה בזה לבקש שבקיום מצוה זו נגרום התעוררות היחוד
של קוב"ה ושכינתיה רהיינו שם הוי"ה עם השם אדנ"י ועם השם אלהיםשיושפע שפע הטוב מן הקב"ה אל שכינתו למען יתקיים העולם במצב טוב.
וגם למען יומשך על המקיים המצוה שפע הארת קדושה לעילוי נשמתו .ובכן
.מובן שכל בר דעת יאמר לשםיחוד וכו' בכונה זו .כי הדבור והמחשבה עם
המעשה הוא חוט המשולש אשר לא ינתק .ויפעל המשכת שפע הטוב מן המקור
אל המעין להיטיב ברוחניות ובגשמיות:
וןנר1ה נבוא לבאר הפסוק ה-לה' תגמלו זאת בהקדם עוד שני מאמרי חז"ל.
דאיתא במסכת מנחות (כ"ט) דרש ר' יהודה בר ר'אילעאי מהו דכתיב
'כי ביה הוי"ה צור עולמים .אלו שני עולמות שברא הקב"ה .אחד בדץ ואחד
ב~ .עוה"ז נברא בדץ שנאמר אלה תולדות השמים והארץ בהברא"ם .אל
תקרא בהבראם אלא בןץ בראם .וכפי שמובא בספרים קדושים משמע שהאותןץ
היינו;ץ האחרונה של השם הוי"ה ב"ה היא האות שבה נברא זה עולם הגשמי
שנקרא עולם העשיה .שיתנהג בדרך הטבע בכח השם אלהים שהוא בגימטריא
שפע מן השם הוי"ה ב"ה באמצעות השםאדני.
הטב"ע .ע"י
קרבכיות (נ"ר ).איתא כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים עד
ובמסכתשיב
מן העולם .משקלקלו המינין ואמרו אין עולם אלא אחד .התקינו שיהיו אומרים
.מן הע~לם ועדהעוים .והענין מובן שאלוהמינין הם האפיקורסים תלמידי פרעה
'ושפינאזא האומרים שאין עולם אחר יותר עליון מזה .אלא שזה העולם הוא
עולם האחד .והנהגת עוה"ז שמתנהג ע"פ דרך הטבע הוא העיקר .ומכחישים
בעולם הבא .נמצא לפי רעתם המשובשת שתופסים לעיקר האותןץ שבה נברא
וה העולם ומפרירים אותה מן השם הוי"ה ב"ה .באמרם שהכל מתנהג רק ע"פ
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דרך הטבע שהוא השם אלהים בלתי קבית שפע מן השם הוי"ה ב"ה .וממילא
הם מכחישים בהשגחה פרטית מן השמים לשכר ועונש .וזאת היא עיקר הסבה
שהולכים בשרירות לבם הרע בלי שום דאגה ופחר מאיזה עונש מן השמים:
המחקר'
יתבאר הפסוק ה-לה' תגמלו זאת .כלומר אתם חכמי
121ד~רף בחסרון האמונה תחשבו שאות דץ היא תיבה לברה .ואתם מפרידימ
אותה מן מקורה שהוא השם הוי"ה ב"ה .באמרכם שזה עולם הגשמי עולמ
העשיה שמתנהג בררך הטבע הוא עולם ב5בדו בפני עצמו .ואינו נצרך לקבלת
שפע מן השם הוי"ה ב"ה .כי אין עור עולם אחר יותר עליון מזה .איך תגמלר
זאת לה' אביכם שבשמים אחרי ראותכם כל אוחן נסים ונפלאות שלמעיה מררר
הטבע .ולכן אתם עם נב 5ולא חכם .הלא הוא אביך קנך וגו' .ומכל אותן
הנסים והנפלאות שראיתם די ורי לכם להאמין באביכם שבשמים שהוא השם
הוי"ה ב"ה שהוא מקור החיים ומקור כל מיני השפעות .הוא הבורא והוא
הנותן כח בהנהגת הטבע ומנהיג את העולם בהשגחה פרטית לשכר ועונש .והוא
התעוררות מעשה האנשים הן לטובת.
ברצונו משרר או משנה ררך הטבע לפי
רבים והן לטובתיחיד ע 5פי מרת הרחמים כרחם אב על בנים:
לכאשרהיים שבת שיבה נכיז יפי 47מה שמיבא בזיה ק בכמה מקימית-
שתשוב"ה תרמז לומר לך תשוכ ןה לגבי ן ובוראי חכמי הקבלה
דרכנו שאמרנו יוכל כל בר רעת
מבינים עניןזה ע"פ חכמת הקבלה .אבל
הוא שנתפתה.
להבין בדבריהם כונה פשוטה .כיון שסבה הראשונה של החוטא
מן היצו;"ר לחשוב שאין עולם אלא זה שמתנהג בדרך הטבע בלי שום השגחה
האחרונה ש 5השם הוי"ה ב"ה_
של שכר (עונש .וכיון שעולם הזה נברא בךץ
זה החוטא מפריר האות ןץ מן האות ן ועי"ז מחסר ומגרע שפע הטוב.
חרי
הנובע מן השם הוי"ה ב"ה לעולם הזה ומגביר מרת הרין בעולם .וזהו שאומר
הזוה"ק שהתשובה מרמזת להחוטא לאמרלו .תשובןץ לגביךע"י חיזוק האמונה
שעולם הזה שנברא בהאותדץ אינו עולם נפרד אלא שהוא מקושר בהשם הוי"ה
העולמות בהשגחה פרטית לשכר'
ב"ה שברא עוה"ו ועוה"ב .ושהוא מנהג כל
ועונש ועיניו משוטטות בכל הארץ .ועי"ז תתירא מלחטוא עור ומה שחטאת
תתקן ונסלח :
17כ) נבל ולא חכם הלא הוא אביך קנך הוא עשךויכננך .יש לרקרק על אמרו
ב"פ הוא הוא .שהי' יכול לומר קנך עשך ויכננך .משמע מזה שיש ענין
אחר בפעולות עשך ויכננך מבפעולת קנך .ולכך הוצרך לומר פעם ב' הוא,
כלומר שגם אותן ב' הפעולות הוא הפועל אותם ולא אחר .וצריך להבין זה.
וכדי להבין נקדים ב' מאמרי חז"ל .במסכת נרה איתא תנו רבנן שלשה
שותפין בארם .הקב"ה אביו ואמו וכו' .ר"ל שחלקי הגשמיים הם של אביו
ואמו .וחלק הרוחני הוא של הקב"ה .ובמסכת חולין (נו) רורש זה הפסוק הוא
עשך ויכננך .מלמר שברא הקב"ה כונניות בארם .שאם נהפכה אחת מהן
אינו יכול לחיות :
ידוע שיש מתחכמים קלי הרעת לומר מרוע הוטל על האום חיוב הגרו5
להיות מחויב ומשועבד לשמוע ולציית רק לרברי הקב"ה בלבר .הלא4
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ניון שבגמרא קורא אותם ג' שותפין.היינו ששני חלקים הם של אב ואם וח?ק
אחד של הקב"ה .ואנן קיימא לן שיש ענין ביטול ברוב חד בתרי.
נוכל לומר אחרי רבים להטות .אמנם סברא זו הי' אפשר
אם
לחשוב
שני
ההיקים של האב והאם היו.שוים בחשיבות כמו חלקו של הקב"ה .כמו למשל
שג' שותפין הניחו בעסק זה מנה זה מנה וזה מנה .ולכך הם שותפין שוים..
אבל אם שותף אחר הניח בהעסק כמעט כל הממון שנצרך .וב' שותפין הניחו
בו רק דבר מיעוט .א"כ וראי מובן שהעיקר בעל העסק הוא השיתוף.
הגדול .ושאר ב' השותפין טפלין ובטלין להשיתוף הגדול:
רלפ"3ו יש להביו המכיון כאן .לאחר שאומר עם נכל ולא חכם .מפורש:
טעם הרבר להבין שבבריאת הארם השותף היותר גדול הוא הקב"הי
ועל זה אומר הלא הוא אביך קנך .ר" 5שתקנך והכינך להיות כמו קן..
וירוע שהקן עשוי לנוח בו צפור .וקן בלי צפוד אינו כלום .וכמו כן
תיקן והכין הקב"ה את גוף האדם להיות כלי ראוי כמו קן צפור לנוח בר
חלקו של הקב"ה שהיא הנשמה .ושאם יזכה תנוח בו קדושה גדולה ורוה
הקורש מהארת השכינה הקדושה .ולכך מצר זה החלק בוראי לו יאתה להקרא,
אביך .כיון שהגוף בלי ח~קו של הקב"ה הוא רק כמו קן בלי צפור .ולכד
הוא השיתוף היותר גדול.
אחר זה יטעיםהענין יותר לומר כי גם ב' החלקים של שני השותפין
האב והאם הם מעשי יריו של הקב"ה .ובשביל זה יאמר פעם ב' "הוא"4
כי זה ענין אחר .הוא עשך ויכננך .עשך .משמעות עשיה זו היינו תיקוו
וגמר המלאכה .כי חלקי האב והאם הם רק בבחינת כחהיולי .ובלתיהתיקוך
והגמר שנעשה ע"י כח הבורא יתברך אין כח ההיולי של האב והאם שוה:
כלום .וזהו שאומר עור ויכננך .ר"ל שמן כח ההיולי של האב והאם ברא
הקכ"ה כונניות בגוף האדם שאם נהפכה אחת מהן איגו יכול לחיות .א"כ
מובן ששני החלקים של שני השותפין האב והאם אינם שוים כלום בלי כח'
הבורא ית' .ולכן אלו המתחכמים לומר ענין ביטול ברוב שיתבטל החלק של
הבורא ית' בדוב ב' הוולקים של האב והאם .הם בכלל עם ויא הכם.
וכמו שפירש"י על עם נבל .ששכחו את העשוי להם .ר"ל ששכחו מה שעשוי
להם לשני החלקים של האב והאם ע"י כח הבורא יתברך ,אשר בלעדי זאוב
אין ב' החלקים של האב והאם שוים כלום :
א"כ הרד

נבי

חורפ

155

,פי-

'-יי

י"ו ',

ש -ש 1~-שש

ען ג

ו משה מורשה קהלת יעקכ.ויהיבישרון מלך כהתאסף ראשי עם
צוהינ
וגו' .מפורשי התורהנדחקו לפרש טעםפסוקים האלה כל אחדלפידרכו .אבל
,שה להבק שמשה בעצמו יאמר תורה צוה לנו משה .וכן קשה לפרש את
הפסוק ויהי בישרון מלך שמוסב על משה .כי איך יאמר משה על עצמו ויהי
בישרון מלך .וכאשר דברי תורה כפטיש יפוצץ סלע אוכל לומר חלקי בזה
בעזר צוריומאירי .כי מלבד הקושיות והדקדוקים שנזכרו בפירושי התורה על
הפסוקים אשר מתחלת הסדרא עד יחי ראובן קשה לי עוד קושיא אחת
חדשה וגדולה היא בעיני.
.
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הברכות
שבירך
דהנהמיבא בזוה"ק בענין
רבי
אלעזר אמר בשעתא דבריך יצחק ליעקב לא ברכיה עד דבריך לקוב"ה
בקדמיתא.כיון דבריך לקוב"ה בקדמיתא ברכיה ליעקב .מנאלן .דכתיב ויאמר
ראה ריח בני כריח שרה אשר ברכו ה' .הכאקיימ ברכה לקוב"ה וכף .וכן
בענין הברכות שבירך יעקב לבניו לפני מותו איתא בזוה"ק עה"פ ויברך את
יוסף ויאמרוגו' .וז"ל בכל אתר דברכאן אצטריכו לברכא .בעי קוב"ה לאתברכא
.בקדמיתא .ולבתר אתברכו אחרנין .ואי קוב"ה לא אתבריך בקדמיתא אינן
ברכאן לא מתקיימין וכף .וכיון דבריך יעקב לקוב"ה בקדמיתא .לבתר
מההוא אתר דבריך בקדמיתא בריך לבנוי .עכ"ל .וא"כ קשה מדוע גם משה
לא עשה כן לברך תחלה להקב"ה טרם שיברך להשבטים:
דהנה כשנרצה להשפיע ברכות ממקור העליון על כלל או על פרט
המתברך ולהזכיר זכותים שלו שבשבילם
נצרך ראשית להמליץ
הוא ראוי להתברך .וכעין זה שמעתי מאת אדומו"ר בוצינא קדישא מוהרי"ל
איגר מלובלין זצוקל"ה בענין ברכת כהנים שאמר אשר בג' הברכות של
ברכת כהנים נרמז הזכותים היותר גדולים של עם ישראל שראוים להתברך
בשבילם .כי בברכה הראשונה יש ג' תיבות .יברכך ה' וישמרך .זה רמז
על הזכות של ' שלשת האבות אבדהם יצחק ויעקב .בברכה השני' יש ה'
תיבות .יאר ה' פניו אליך ויחנך .זה רמז על הזכות של אורייתא חמשה
חומשי התורה .בברכה ג' יש ז' תיבות .ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום.
זה רמז על הזכות של שבת קודש .כי אין ז' ימים בלא שבת .וכאשר
השבת הוא שמא דקודשא ב"ה לכך יש כאן תלת קשרין קוב"ה אורייתא
וישראל דאינון חד שבשבילן ראוים ישראל להתברך .ע"כ דבריו

ושיר~ה

י"1ל

עי

הקדושים זי"ע.
והנה כמו כן גם בברכת כהנים נצרך להיות ברכה תחלה להקב"ה .כמו
,חאיתא בזוה"ק עה"פ כה תברכו את בני ישראל .א"ר אלעזר תא חזי לית
בדכתא לתתא אשתכח עד דישתכח לעילא .ומדאשתכח לעילא אוף לתתא
אשתנח .וא"ר יהודה בג"כ כתיב כ"ה תברכו בתחלה ואח"כ את בני ישראל.
עכ"ל
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ק כירוע .ןאגב י"ל
עכ"ל .המכוון ו;וא שהשכינה הקדושה נקראת בהשם.ין
שמטעם זה נתקן לומר קורם ברכת כהנים התפלה "ותערב" שזו ברכה להקב"41
שתערב לו עתירת ישראל לריח ניחוח) ומכל זה מובן שבוראי גם כאן באותן

הברכותשנירד משה להשבטים נציך להיות ברכה :הקב"ה תחלה:
דבבושרו זה יש לפרש כאן שבתחילה הזכיר משה זכותים הגרולים שיש לעם.
ישראל שבשבילם ראוים להתברך .ומזכיר לראשונה הזכות של קבלת
התורה ואומר .ה' מסיני בא וגו' .מימינו אש דת למו .זו התורה .אח"כ מזכיר
זכות האבות וי"ב שבטי יה .על זה יאמר אף חובב עמים .פירש"י גם חיבה
יתירה חבב הקב"ה את השבטים שקרא אותם עמים כמו שאמר הקב"הייעקך
גוי וקהל גויםיהיו ממך .כל קרושיו בידיך הם האבות הקרושים .ומה שאומר
ביריך אפשר לפרש ער"ר הכתוב הן על כפים חקותיך .כלומר לזכר עולם .ומה
שאומר והם תכו לרגליך מוסב על הכלל עםישראי .והיינו כמו שכתב הרמב"ך
ז"ל ועוד מפרשים אחרים שהתעי"והיא במקום ה"א וזהו כמו הכו .א"כ יפורש
שמשמעותוהיא הכאה כמו ותך השמש .או שהוא מלשון רוחק והשפלה כמו איש
תככים .ומה שאומר לרגליך משמעותו הוא בשבילך .כמו שתרגומו על ויברך
ה' אותך לרגלי .ובריך ה' יתך בדילי .היינו בשבילי .והמכוון הוא שעם
ישראל בכלל הם מוכנים ועומדים תמיד לסבול כל מיני יסורין במסירת נפש
בשביל אמונתם בהקב"ה .כמו שאמרו חז"ל עה"פ כי עליך הורגנו כל היום.
בשביל מה יוצא יהורי ליהרג .זה בשביל שמל את בנו וזה בשביל שהניח
תפילין וזה בשביל שמירת שבת וכו' ,ואם אין הריגה ממש הם מוכנים ועומדים
לסבול.יסורין של דוחק והשפלה בפרנסה בשביל האמונה .ועל זה אומר ישא
מדברותיך.ישא הוא לשון שבועה כמו לא תשא .וכמו ישא ביום ההוא לאמר
לא אהי' חובש .והמכוון הוא שזה המוכה וסובליסורין בשביל האמונה ישבע
לקיים מרברותיך ויאמר .הלא תורה צוה לנו טשה מורשה קהלת יעקב .ואיך
אוכל לעבור על רברי התורה .עד כאן מחשב משה זכותים היותר גרולים של
ישראל לומר שבשבילם רא,ים הם יהתברך :
ה
י
ח
ת
ב
ק
ה
י
אהר זה עשה משה כמי שעשי יצחק ייעקב
הי
י
כ
י
ב
ש
י
נ
י
ת
י
ב
א
וזהו שאמר ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל.
כלומר אני מברך להקב"ה שיהיה מלך בישרון .שישראל יהיו במררגה גרולה
ויהיו ראוים להקרא בתואר ישרון .וגם שיהיו במצב של בהתאסף ראשי
עם יחד שבטי ישראל .כלומר שראשי העם המנהיגים שלהם יהיו בהתאסף
יחר באהבה .וממילא יהיו יחד שבטי ישראל .כידוע שעי"ז שראשי העם
נתפרדו בשנאה .מלכי יהודה נלחמו עם מלכי ישראל .ממילא שררה שנאה
גם בין שבטי ישראל .וזהו שררשו חז"ל עה"פ הבונה בשמים מעלותיד
ואגדתו על ארץ יסדה .למה הדבר דומה לפלטין של מלך בנוי על גבי
ספינות .כל ומן שהספינות ממרברות פלטין שעל גביהם עומר .כך הבונה
בשמים מעלותיו .אימתי כשישראל אגודה אחת .אבל בשאינן אגודה אחת
כביכול כסאו מרוסס .אבל לעתיר נאמר על עץ יהורה ועץ אפרים .וקרב
אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידך וגו' .ועשיתי אותם
לגוי אחד בארץ בהרי ישראל ומלך אחד יהיה לכלם למלךוגו'.
.
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ברכה

מרי

יהררה

זה מובן שתענונ היותר נדול להקב"ה מעמו ישואל הוא רק כאשר
נת
.ישראלממ
ינהנים בדרך הישר להיותם ראוים להקרא,בהתואר ישרון ולא דור עקש
.ופתלתל .ונם כאקיר ראשי ישראל הם באחדות באהבה .שעי"ו נם כלל ישראל
ן כן אין להקב*ה נחת מעמו ישראל .ולכך
הם באהדות ובאהבה .אבך אםשי
,הרי זאת ברכה היותר נדולה שבירך משה תחלה להקב"ה ואסר ויהי כישרון
מ?ך .כלומר אני מברך להקב"ה שיהי' לו תענונ ונהת מעמו ישראל שיהי' מלך
בעם ישרון .ונם שיה" בהתאסף ראשי הפם .ונם שיה" יחר שבטיישראי.
'וברכה זוהיא עד"ר הבתוביהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במפשיו .ואחרפצבי-
משה שתי אלה .הזכרת הזבותים של ישראל ונתינת ברכה להקב"ה .התחיל
לברך את השבטים בפרטיות .ולבסוף היה מברך לכלל ישראל יחד ואמר אין
במותימו תדרך .וזה פירוש יפה
ישרון רכב שמים בעזרך עד ואתה
כאי
שעלה על רעיוני בם"ד .כי בדרך זה יתורצו כל הדקדוקים וגם שמובן היטב
,,
סדר המשך הכתובים :

עי

ייעל

משה מערבת מואב אל הר נבו וגו' .במסכת קידושין (לח ).תניא בשבעה
באדר מת משה .ומדייק שם כך מן מקראות .ומסיים הא למדת שבשבעה
באדר מת משה .ובמסכת מנחות (ל ).בתוד"ה מכאן .מביא מאת רב שר שלום
נאון טעם על מה שנוהגין לומר צידוק הדין בשבת במנחה .לפי שנפטר משה
רבנו באותה שעה .ומקשה זה בתום' שם שהרי משמע מכמה מקומות דבז'
באדר שמת משה בו ערב שבת היה ולא בשבת .שהרי לפי חשבון הי' אז
נשבת ח' אדר .יעו"ש .וברא"ש פרק פרבי פסחים הוסיף להקשות ממה דאיתא
במד"ר פרשתוילך א"דינאי בו ביום כתב משהי"ג תורות וכו' יעו"ש .ובשבת

עי

יאיך היה כותב.

וראיתי בגליון הש"ס שם שצייןלעיין במסכת סוטה (ינ ):ברש"י ד"ה
ויוזיגי .והנה בגמרא שם איתא שדורש על המסוקוילך משה ויהושעויתיצבו
באהל מעד .תנא אותה שבתדיוזוגיהיתה .פירון"י בהתחית היום למשהוסופו
ייהושע עכ"ל .משמע שכונת הנרעק"איהעיר שגם משם יש להביאראיה לדברי
רב קר שלום גאון שעלה להר נבו בשבת ונפטר בשבת .אבל קושית התום'
מהחשבון רבסדר עולם קושיא אלומתאהיא דמשמע שז' באדרהי' או בערב שבת:
דבריהם ז"ל נלפע"ד לתרץ ששתי הדיעות אמתיתהן .ז' אדר הי' אז
בערב שבת ומשה רבנו נפטר בשבת .דיש לומר שהיום שנפרד משה
טישראל ועלה על הר נבוהי' ביום ז' אדר שהי' בערב שבת בין הערבים לאחר
שכתבי"ג מפרי תורות .ושם על ההר נשתעשע הקב"העמו .כמו שנאמר ויראהו
ה' את כל הארץ וגו /ונשתהה על ההר בוויים כל יום השבת עד זמן מנחה.
ואז וימת שם משה.וכיון שנפרד מישראל ערב שבת בז' אדר נחשב אצל ישראל
ומן מיתתו יום ז' אדר .כי מן יום ההוא לא ראו אותו יותר .ויש ראי'
חזקה לדברי מהגמרא דמו"ק (כו ).בענין אייהו ואלישע שאומר שם דכיון
דכתיב ולא ראהו עוד .לגבי דידי' כמת דמי .אבל בשמים נחשב זמן
מיתתו בשבת שה" ח' ארר .ומעשה הבתב שכתב וימת שם משה יתורז
בגמרא מנחות שם או כר' יהודה או כר' שמעון.
ועוד

דלרייי

פרי
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ועור יש כדמות ראיה לזה דאיתא בסוטה (י"ג ):על הפסוק ויעל משה
טערבות מואב אל הר נבו .תניא י"ב מעלות היו שם ופסען משה בפסיעה אחת,
ואם נאמר שהי' בשבת תקשה הלא אסור לפסוע פסיעה גסה בשבת .וא"כ משמע
גם מכאן ועליוחו להר הי' בערב שבת ביום ז' אדר ולא בשבת :
ומה שמציין בגליון הש"ס להעיר שיש להביא ראי' שעלה להר בשבת
סמה שדרשו עה"פ וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מעד .תנא אותה שבת
דיו זוגי היתה .ופירש"י בהתחית היום למשה וסופו ליהושע .אבל באמת
אין ראי' משם .שהרי באותו הפסוק נאמר שקרא הקב"ה למשה וליהושע ואמר
למשה הן קרבוימיךימות .משמע שלא הי' זאת בשבת שמת בו אלא מסתמא
בשבת הקודם.כיון שמן המשמעות הן קרבו ימיך למות משמע שעורהי' לו
ימים לחיות .כמו שנאמר ויקרבו ימי ישראל למות .שאחר זה הי' חי הרבה:
היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל.
בראשית ברא וגו' .יש לחבר סיום התורה עם התחלתה .דהנה כתוב
ראש דברך אמת .משמע שבהתחלת התורה נרמז תיבת אטת אמנם
אלהיכן ארצ .ומדוע
:הלא תיבת אמ"ת כסדר מרומז בסופי תיבות של
.גא בג' תיבות הראשונות :
ויש לומר שזה מורה שאין לתורהסיום והתחלה רק שהסיום וההתחלה
,מחובר זה לזה .ותיבות התורה הן כמו עיגול גדול .ולאחר תיבת ישראל

ישי

ילכנל

בר~י

מן פסוק האחרון נמשך אליה תיבת בראשית מן פסוק הראשון .ויכול
להיות התחלת ו;תורה מן ברא אלהים את השמים וגו' .וכן העתיקו מעתיקי
השבעים כידוע .וכן גם עלפי דקדוק שהפעל יבוא קודם השם.
ולפי וה יש לפרש משמעות הפסוק האחרון שבל מה שעשה משה
דעיני בל ישראל הי' הכל בכח התורה שנקראת ראשית .וכך הוא משמעות
הכתוב .כל אשר עשה משהנעיני כל ישראל בראשית ,הבי"ת שימושית בהשם
שהוא העזר לפעול דבר ,כמו באלהים נעשה חיל .ישראל נושע בה /כלומר
שכל מה שעשה משה לעיני כל ישראל הי' בכח התורה:
היד החזקה וגו' לעיני כל ישראל בראשית .כדי לקשר סיום התורה
עם התחלתה צריך לדקדק מדוע נרשם טפחא שהוא טעם מפסיק תחת
לעיני .הלא מוטב שם טעם מרכא .וכן יש לדקדק מדוע נרשם טעם טפחא
תחת תיבת בראשית .הלא מוטב שם טעם מרכא.
וי"ל שזה הרמז שכל נשמות ישראל יש להם אחוזה והתקשרות באותיות
התורה.ולכך אמרודורשי רשימות שתיבתישרא"ל תרמז בראשי תיבותיש ששים
ר*בוא אותיות לתורה .הגם שיש הרבה והרבה יותר בעם ישראלכן ירבו .אבל
ענין זהיתורץכי האותיות של לשון הקודש יש להם מלואים ומלואי מלואים וכן
,הלאה ,וכל מה שהאיש גדול יותר נשמתו קרובה יותר להאותיות שבתורה.
ובזהיובן כל יוראל בראשית .ג' תיבות האלו הן על פי רמז מהוברות
זו לזו .לרמז שנשמות כל ישראלהן המה מקושרות בראשית .כלומר בהתורה
שנקראת ראשית .הבי"ת שימושית של דבקות והתחברות זה עם וה .כמו אחזת
נביד ימיני .ועל זה אמרו חז"ל קוב"ה אורייתא וישראל חד אינון:
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שמחבר אחד במדינתכם הדפיס ספר לקט מאמרי חז*לי
הן ראיתי
אדות ,ביאת משיח צדקנו .ואינני רוצה להזכיר שמו ושם החיבור ,כי הוא:
יצא בספרו זה להתלוצץ מן הזוה"ק שבספר זו"ח פ' בלק מובא  -דבשעתא

דיזדמנון לפום מניןשנין דיובל ושמטה כחדא דאיהו ף-4צךי מןיומא שתיתאה
הוח זמן הגאולה השלימה .והמחבר ההוא הרהיב בנפשו לרבר בלעגי שפה
שמחבר הזוה"ק לא ידע מה שנער קטן יודע שזה אי אפשר שיהי' שנה"
של שמטה ויובל ביחד.
מחבר כזה שאינו יודע מה זאת עומק המושנ,
וזה שטות גדול מן
וקוצר המשיג .כי כל מי שיש לו יר בתכמת הקבלה יבן בנקל דברי הווה"ק
שהם דברים ברורים כמו שב' פעמים ב' הוא ר' .והבאתי ענין זה בזוה"ק.
שהוצאתי לאור עולם בהעתקה עברית בחלק במדבר וגם בזהר תהלים ובזהר
שיר השירים שהוצאתי יאור עולם .ושם כתבתי שיש מי שרצה לומר שזה
טעות הדפוס ,וכתבתי על המתקן ההוא ששכח התכלית בשביל מה נעשה
 .ומן רברי אלה יובן כל מבין כונת הזהרי
יעקכ אבינו רועה על צאן יבן
טעו ונתעו.
ומי שאינו מבין ידום ולא יכסה אור השמש בקירי עכביש .ורבים
ס.סב.
שחשבו על שנות ההתחלה מן אלף הששי .והאמת הוא שזה החשבון
על שנות הנשארים מן אלף הששי .והכל נכון וברור .ובזהר הגדול מחשב על-
ףעב והנל על גמר אלף הששי והמבין יבין.

הרבניירל ראזענבערנ

חופ"ק כחאנפרעאל (קאנארע)
ז

-

("מעהיק ומו-ל ספר הזוה-ק בהעתקה עברית שבעה הלקים).

מנלה עמוקות

א ו~ד-

קיה ידוע למעיינים בטפרים שמובא בכמה מקומות שנמצא אגרת מהרמבימי
ז"ל שכתב לאחד מתלמידיו שנתחרט
טפרו "מורה נבוכים" .וכי כל
דרכי המתקר והפולסיפיא אין זה דרד האמיתי להאמונה .ואד בחכמת הקבלה
דבקה נפשו בהי שנתודע .ע"י חכם מקובל אחד ,ונפקחו עיניו וירא כי
טוב ,אבל בכל אלו הטפרים לא הראו הנוטח של האגרת ההיא .והנה אינה.
השם לידי טפר ישן נושל נקרא בשם
כסון4ררן חברו אחדמתימידי
הרמב"ן ז"ל ,ורוב דברים אשר בו הם מ?וקטים מכתבי הרמב"ן ז"ל .וכן טובא
בש"ע האריז"ל וז"ל ,כתוב בטפר "שושן סודות" והוא מתלמידי הרמב"ן ז"ל*
עכ"ל .ומצאתי בטפר הזה שמביא אותו האגרת בשם הרמב"ם ,ואמרתי יען
כי זה יקר המציאות ,אציגו בסוף טפרי למען יתענגו ממנו רבים וכן שלמים.
וזה לשון מחבר הטפר "שושן טודות".
אכןר המחבר' מצאתי בין נתבי הרמב"ן ז"ל אגרת אחת שלוחה מהרמב"ם
לתלמידו החשוב ר' יוסף ז"ל וקראה "מגלה עמוקות" .והאגרת
ההיא קזו"
י הרמב"ם בלשונו המפואר נקוט ואתי וכו' .ולא אוכל לדעת אם זה
ל
הוא כתב יד הרמב"ם ז"ל או שהוא נעתק ע"י אחד מתלמידיו .אבל נראה
שהוא אמת ,כי ראיתי כתוב שבסוףימיו נטה אהר הכמת הקבלה ,א"כ בודאי
דבריוהם.ואיך שיהה אביא האגרת ההיא כטו שמצאתיו,כי נל דבריו נכונים
למבין וישרים למוצאי דעת .עכיל.
ב"ריהורה נ"ע שיכניסד השי"ת
הנעים החשיב י'
במשנן החיים והחכטה 'ויאשרוך בדרך הישרה והנפלאה ויתן לך
לב לדעת המשלים של הנביאים אשר נבאו ,והיעודים של הנפשות שנבראו על
הנביאות ,כי.
דעת סזדי האלהים זהשמות הקדושים הנרמזים במקצת פסוקי
בידיעת נללים האלו תנחל ירושת העולמות אשר לא תפול תחת גבול ההעדר,
ותעלה למעלת החכמה הנפלאה ,ותהי נפשך כמלאכים קדושי עליון ,וינשאו
דרכיך ויגבהו מדרכי המון עם אבירי לב ,ותבדל ידיעתך מידיעת הסכלים'
אטומי אזן משמוע .וני בידועתך אלו תאהב חכמת הקבלה ואמרת לה אחותי
י מחכמת התכונה
היא ,והיא גם היא אמרה אחי הוא .מצורף למה שראיתיפנ
הערות הנפלאות שעוררתיך בהן ראיתי להנחילך צוד חכמה מושכלת בענין
הקבלה ,חכמה איומה ונפלאה ,ולהשלימך בשורש אחד שכלעיקריותיה וטעיפיה.
תלוים בו ,ובציור השורש הזה המונח בדרך שאוליכך בה תהי' מיועד בדעת.
ותהין
עליון ותשקוטנה תאותך ויתחזק כח שכלך ויתעורר אליך החפץ האלהי
מכת השלמים ,גם תשיג כל מבוקשך .ובלבד שיהיו דרושים נכבדיםמשלימי
נפשך הטהורה ,ולא תשוטט מחשבתך לחפץ גשמי הנפטדים ,לחקור אההיוצר
תמונתו ועצמותו מן הטבע האלהי ,להשקיע רצון הבחירי במצולתים
 .גם'
תנהיג נפשך במעלות ובתיקון המדינה עם בני חבירך ואנשי ביתך בתנועותיך
הנפשיות והגופניות ,ותשאר בחירתך בידך _טושלתבכי מה שהוא נגדיי
אהבת כבוד הנפסג
לשכלך .זולת אל פעולות נכבדות ויקרות הנרציות אל
תפנה ותבחר.
ולמען האהבה הנמרצת אשר ה?תה ב?ני לבינך ובין.אבותיך הקדושים
אודיעך .בי רוב זמני הייתי נבוך בחקירות הנמצאות לדעת תוכן אמיתתם
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בחק השגה האנושיות .יגעתי ומצאתי מקצת הנוגע להאמונה.
כפי האפשרי
אך עיקר האמונה לא מצאתי באמיתיות
לישהם בלתי צודק ,אבל עכ"פ
וו
כנ
הי
ובררכי מופתיהם .לא אחשוב לומר במה ששנ
צודק ,כי .מה שניבאר אציינו מן החכמה ההיא לא בא מופת על סותרג
אלא שאף הדרכים ההגונות שבה מפסירים השכל ומבלבלים הדעת .אך אצל
הקביה האמיתיות הדרכים מסוקלים מאבני המכשול ,נועדו בה בקולות
חכמי
נמרצים כל מה שיפול תחת גבול ההשגה האנושיות .ובררך זה דרכו הנביאים
והשיגו כל מה שהשיגו מהודעות העתידות ,ופעלו פעולות זרות יוצאות מהמנהג
הטבעי .ומקצת ררכיהם לקחתי גם אני בידיעות טבעי הנמצאות ,ונודע לי
'כל ספקות העצומזת שנסתפקתי בהם ,ונפתחו ~פני דלתות הנבוכות ,ונמסרו
בירי מפתתות החכמה והביאור על כל נעלם ממני .והנני משביעך שלא תגלה
סודות האלה הדקים וההערות הנפלאות אלא למי שהוא רק השכל ונקי בסעשיו
ונדכה בעיניו והולך בדרכי הלימור והידיעה של חכמת הקבלה האמיתית.
דע לך אחי כפי מה שיתבאר בספרי חכמת הקבלה ,כי השמות האלהים
קדושים רבו מלספר ,ומורים כלם על מהות המלאכים ,והולכים מעלה
אחר מעלה זמדרגה אחר מדרגה ,ומעלה אתת שהיא תואר העילה הכוללת
פשוטה עליהם ,שאינו גוף ולא כה גוף ולא תוך הגוף ,וכלם עומדים ברום
הרקיצים שהם אלה על אלה גבוה על גבוה כדמיון סלם ,ועל הסלם שלבים,
וממעל להסלם תואר העילה הכוללת שעליה רמז הנביא בג' תוארי סוד
חקדושה ,ויש לה יחס עם שאר העילות המתיחסות ממנה ,כי שם המלך עם
השופטים ,ותחת השופטים שוטרים ,ותחת השוטרים שמשים ,ותחת חשמשים
יוצאים הרצים,וכים דחופים בדבר המיך .והשמות הם כחות המתנהגים מן
חמלאכים לעשותרצון קוניהם ,להניח אלה הכחות בעולם השפל בגוירת בוראפ
כמו שיבוקש מהם לטובה ולברכה או להיפוך.
ואיך שיהי' כאשר יוזכר אותו משם המורה על אמיתת בקשתו .נתעורר
זה הכח בשמים ובשמי השמים המתיחס לאותה בקשה .ומי שהשיג ענין אלו
בקשתו עם השמות ההם,
ובטהרה,
השמות הקדושים ויזכירם
בקרושהע ממנו באיוזיוכלוי
מעלה שירצה ,ויפנה אותו
ויהיו לאחדים בידו בררושתו ,יוש
הכח אל הדורש והמבקש ברבור רוחני ובקול רממה רקה שישמע ממנו מבלי
הגה ,ויבין ממנו רמזים באותם הענינים אשר יררש ממנו ,ויבאו לו הוראת
ענינים המבוקשים ועצות מרחוק להוציאו ממבוכותיו ,ויעורר אותו ברברים
עמוקים ויפרש לו אמיתות הענין בלי שום ספק .וכשיזרמן הררישה בהעדר
קרושה וטהרה ,או באופן ניגוד ושינוי רצון העליון כחוט השערה ,אז יותרו
לו כל הספקות בקושי גדול ,ורבן של הנביאים יוכיח במי מריכה ליודעים
סור הרבר .לכןאחי אורך ואאלפך חכמה להזהירך ,שבענין היריעות הנעלמות
והנסתרות באותה התכמהצריך שתכין עצמך בקדושה וטהרה בכל מה שאפשר,
להשמר מנבול פה ומכל נרנור איסור אשר בהבל היוצא מן הפה ,ומחוש
חמשוש תהי' נזהר ומרוחק מאר ,ותכין נפשך אל המדע האלהית ,אז תבין
ותשכיל מן מוצא רברכי איש חמורות אתה,
אחר
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ןאחר זה מביא שם איזה סודות של קבלה
מצשיות ,ובהגמרם כותב בלשון זה].
יהי'"תביידיתרחיק יניהגת במשפט בליגרעון המעשה
דאה אהחניורשאכה אשי
יזה ,יתבאר לך.הספק בביאור אמתי וצדק ,ויטהר שכלך בספקות
"גדולות בוקוק נמרץ ,עד אשר לא ישאר לך מקום ספק בענין מבוקשך .ותדע
אחי כי צל הרוב יבא לך הביאור האמיתי במשל ובחידה ,ובבחינה כזאת
שיהי' כח השכל חזק להבין כש! ומליצה של דברי השפעת המלאך המליץ
יוחידתו .ואין זה פלא ,כי כן בנביאות האמיתיות שנתנבאו בהם הנביאים,
זולת משה רבנו ע"ה ,כל מה שיגידו מתעלומות נביאותיהם ,מלבד תוכחת
מוסרם ,הי' על צד המשל כמו שאמר הש"י ,אםיהי' נביאכם ה' במראה אליו
מ וביחוד חיק השני .וכל מה
אתודע .וכמו שביארתי בספרי כ~דרידקני"דכניב
שתסתפק לך מביאור התורה ופירושו יתבארו בדרך אשר גלותי אליך טעמו,
ואת גדלה ואת ידה החזקהע"י הקבלה האמיתות ,ונצטדק עלירה רוב הספקות.
ילאהבתי אותך תהי לך לבדך ואין לזרים הלק אתך ,כי אם לאותם שחננם
הבורא ית' דעה .ועליך ועל הדומים לך אמר הנביא ,סוד ה' ליריאיו

ובדיתז להוריעם.

נאחר זה מביא שם עוד איזה סודות של קבלה
מעשיות ,ובהגמרם כותב בן2,ון זה.ן
ז~אה אחי שימיתי סודות סתומים וחתומים ,שמרם על לוח לבך ,קשרם
על גרגרותיך ושמרם במשפט הראוי ,והאלהים יה" עמך ,כי ידעתיך
'לרודף צדק באהבת חסד ,והצנע לכת עם אלהיך ,אוהב שלום ורודף שלום.
וכן תתנהג
דרכיך בקדושה ובטהרה וביראת ואהבת בוראך .ובחקירת
הטבעבכי
הנמצאת תבין ותשכיל ע"פ דרכי חכמת הקבלה שהם סדורים
חקי
ונמצאים מאל עליון ,ונשפעים בהשגתתו .והנה הראתי לך ולהישרים בלבותם
,שתי ו ש:ות האלו הנכבדות הכוללות הרבה מהתחלת הקבלה הנביאיות והרבנית
והמעשיות ,הן הם יובילוך אל ההשגה בנעלמות ובמוספין אצלך לאהבת כל
הבריות ,ואיך להתיצב בפני מלכים ושרים ,וזו היא ההוראה שניה אשר
הוריתיך .ובהוראה הראשונה תבין בגלוי הנעלם והמוספין ,וע"י שתי השגות
קאלו תשיג חיי הנפש הנצחית ותתענג מזיו ההשפעה האלהית להיות מן
"דבקים בה' ,כאמור ואתם הדבקים בהיא וגו' .וגם תשיג היי עולם הזה
באהבת הנפש ושלימות הגוף בכל כללי הנהגותיך שהודעתיך ,ותה" שמור
גכל דרכיך שיהיו דרכי נועם וכל נתיבותיך שלום .יצרפך ה' במצרף החכמה,
(ידריכד באורח הנכונה ויושיבך באהן השלום ,כרצון נפשך ונפש המתפיל
בשלומך אנ"ס:

יר

= " 4

תשובה לשואלים מהביןקכית האריו"5וקמ5ת הרס"ק
י
"
ז
ה קציה ע"פ
יה תיםיב
יכתי3
יבים הם השיאיים כר.

הן

יאמיתי

בעניז

משל .חכם גדול הוציא לפועל מכונה נפלאה .כמו ספינה
רואיה יתפלא מאד וישתוקק לדעת תוכן המכונה .והנה יש בין המשתוקקים
לדעת שתי כתות .כת אחת תהקר ותדרש לדעת ולהבין באיזה אופן ה"
ביכולתו לעשות אותה המכונה .וכונתם בחקירהם היא כי אולי אם ידעו איך
נעשה יוכלו גם הם לעשותכמוה .כת שניה תסתפק בחקירה ודרישה ידעת מה.
שנמצא בהמכונה ,חלקיה פרטיה ודקדוקיה .ומה הטובה תבא ממנה להעולם4
ולא תעלה על דעתה לעשות כמוה .והנ משל הוא קקבלת האריז"ל תלמדלהביך
באיזה אופן עשה הבורא יתברך את המכונה הגרולה והנפלאה של בריאת
שמים ושמי השמים תבל ומלואה .וקבלת הרמ"ק ז"ל תלמד רק לדעת ולהביך
השמים איך הם קיימים ומה נמצא בהם .ומה היחס של'
בריאת השמים ושמי
לטובת
הבריאה הנפלאה
ת
ו
ד
ו
ה
ל
ולהלל
להבורא
.
ם
ד
א
ה
יתברך
למען נבין איך
ולעברו בבל ונפש .ודי בוה למבין להבין מה שנחוץ להבין והבוחר יבחר.
כי הנה בענין ידיעת האלוהית לתועדת עבודת השי"ת בכל לב נפש
ומאד אנחנו מחויבים להאמין ככתוב .הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד .ברוך
שאמר והיה העולם .בעשרה מאמרות נברא העולם .אבל אמת שההתבוננות
של הבריאה ע"פ חכמת הקבלה תביא תועלת גדולה להתפעלות הלב שתתלהב
נשמת האדם ביראה ואהבה לעבודת השי"ת .ועל זה נאמר דע את אלהי
אביך ועבדהו .דע .היא ההתבוננות .אלהי אביך .היא האמונה .ועבדהו בשתי
היחד .כדי שבהנקודה שתכלה הידיעה נתחזק בכח האמונה.כי ע"פ חכמת.
אי
האדם אין להבין בשום אופן ידיעת האלוהית בשלימות .ככתוב ולגרולתו אין
הקר .ותכלית הידיעה אשר לא נדע.
תמיד לבסוף נשאר בקושיא ושאלה
בלי פתרון .ונצרך להתחזק בכח האמונכהי .כי אין לנו די חכמה ואין לנודי-
חושים להבין הכל כראוי בלי שום קושיאי כמו להבין איך אפשר לבראותיש
מחיז .ואיך אפשר להיות שינוי רצון אצל הבורא ית' .ואיך אפשר להתאחזי
ידי?ה עם בחירה .ועוד כדומה שאלות כאלו .ועלינו לדעת ולהביןכי אלר
יליטו
כח
הקושיות והשאלותהן כולן רק לפי משקל עטנות דעת האדם .וכל מה שה
החוקרים בידיעת האלוהית ע"פ חקירה ומופתי הפילאזאפיע .והעמידו חקים
להגביל יכולת הבורא ית' .שזהאין ביכולתו .וה אין נאה לו .וה חסרוןבחיקו.
והעמידו את הבורא ית' מוגבל ברצון ומוגבל ביכולת כמלך אסור ברהטימי
וכל זה הבל ודעות רוח .כי כל אותן החקים שבדו מלבם הם כלם רקלפי
קוצר דעת אנוש אנוש ,וכל זה נכלל בעומק המושג וקוצר המשיג .אבל באסת.
ובאמונה שהבורא ית' הוא כל יכול וכוללםיחד .ואין שייך לחשוב שום חסרון
בח-קו ולהגביל רצונו ויכולתו ,אנן איך שהוא .ע"פ חכמת הקבלה ישיהכין
הרבה יותר ידיעת האלוהית מעל פי חכמת החקירה והפילאזאפיע .אבל פוף
בל סוף בלי צירוף בח האסונה אין להשקיט השתוקקות הנפש גם בחבסונ
הקבלה בלבדה.
פורחת .כל
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