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  הקדמההקדמההקדמההקדמה
  

 העליונים במעשה בספר בראשית התחילה התורה בעניין בריאת העולמות
אלה תולדות השמים "וחזרה על הבריאה בפירוט החל מ. שבעת ימי בראשית

כי כל . וישלח' ועד פירוט שלשלת בני עשו הוא אדום שבפ, "והארץ בהבראם
ר ובריאת חוה מהצלע וענין הנחש וקין והבל "המעשיות כולל יצירת אדה

, ראשונים עד נחדורות ' ל שנים עד לידת שת וי"ר מחוה ק"ופרישת אדה
אומות ומעשה האבות עד לידת יוסף ושושלת ' דורות שניים וע' והמבול וי

ומסיום . ז"אדום כולם הם פירוט מעשה הבריאה הרוחנית והתגשמותה בעוה
. יוסף' הוא בחי, "יסוד"חזר על ענין הבריאה בהקשרה לספירת ה, שושלת אדום

והמלך , "תוהו"ה' בחיוהתחיל בשמונת מלכי אדום שהשבעה הראשונים הם 
ושם אשתו "זכר ונקבה ' שבו יש בחי" בהו"ה' הוא בחי" הדר"השמיני 

והצמיד להם את שמות אלופי עשו הוא אדום ". מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב
ותיכף אחריו החל בעניין יוסף מכירתו וגדלותו במצרים , כי הרע קדם לפרי

 התפשטות הבריאה יסודיסודיסודיסודסוד וסוד וסוד וסוד וזה שכל , וירידת יעקב ובניו, לאחר נסיונות קשים
 מקבלת היא את אורה מהיסוד הנקרא  כיכל כל כל כל בבבב הנקראת מלכותומלכותומלכותומלכותוו, והתגשמותה

  .להכניעם'  אפילו בקלימשלהמשלהמשלהמשלה  ,""""כלכלכלכל""""

ל שנים "בתחילה תקון מעשיו בק, ר"ספר שמות הוא ענין התקון למעשה אדה
 י שעבוד ישראל שהם גלגולי"והוא ע, שפרש מחוה וטיפות הקרי שיצאו ממנו

כ תקון חטא עץ "ואח, אותם טיפות הקרי במצרים בידי פרעה העורף הקשה
י "ע, כ תקון הרע שבעץ הדעת"ואח. י קבלת השבת והדינים במרה"הדעת ע

וכשם שכל בעל תשובה לאחר ששב מנסים אותו משמים בהתאם . מתן תורה
במקום "ואם עומד בנסיון תשובתו מקובלת בבחינת , לרמת תשובתו וסבלו

, ואם נופל חלילה, " תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמודשבעלי
נפילתו קשה וצריך מחדש לקום ולבנות את כל הבנין מבלי להתייאש ולחשוב 

כי . יסייעו' ה,  ואם ירצה לשוב באמת".".".".כי לא ידח ממנו נדחכי לא ידח ממנו נדחכי לא ידח ממנו נדחכי לא ידח ממנו נדח"""". שהנה אבוד הוא
לא ' ה"אבל . מיתה רוחנית בפיתויו, "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו"

והנסיון שלאחר כל . ויפתח ידו בתשובה לקבל פושעים וחטאים" יעזבנו בידו
והסתיים במעמד הנפלא של מתן , התקון הגדול שהחל בחומר ולבנים במצרים

היה , ורואים את הקולות' תורה כשכל ישראל הפכו לנביאים השומעים קול ה
  . כי לפי גודל המעמד כן גודל הנסיון, ענין העגל
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, של האדם עצמו שרוצים להפילו שנית' שר שהנסיונות באים מהקליואפ
והצליחו להפילם מאיגרא רמה של , וקליפות ישראל היו הערב רב שנלוו אליהם

  . מעמד הר סיני ועד בירא עמיקתא של חטא העגל

אלא בבניית , כ הוצרכו לבנות את כל הבנין מחדש אבל לא בחומר ובלבנים"אח
ושוב לאחר שבנו ותקנו הכל והושלם המשכן ,  תורההמשכן וכליו ובלימוד

הוצרכו לנסיון נוסף כי לאחר כל , שכן על המשכן' וענן ה, משמים' וירדה אש ה
ונתנסו בנסיון , י כח התקון"שנדחו החוצה ע' תקון חייב לבוא נסיון בגלל הקלי

ושוב נפלו וגרמו לחרבן עצום שתקונו הוצרך להמשך ארבעים שנה , המרגלים
שגרמו להם ' וכנגדם שימותו כל הקלי' עד גיל ס' י מות כל הדור מגיל כ"ע

". ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה"ליפול בחטאים והם הערב רב שעליהם נאמר 
י "ונולד דור חדש הכלול מנשמות ישראל וערב רב יחד כדי שהנסיון יהיה ע

יביא י העמדה בנסיון "ואז התקון שיבא ע, שמעורבות בנפש עצמה' הקלי
  . לגאולת עולמים

ר "אמנם הדור עצמו שיצאו ממצרים שהם גלגולי טיפות הקרי עצמם של אדה
, ועמהם כל הערב רב, נגזר עליהם שישובו בעצמם לפני הגאולה בגלגול

וכפי גודל , ושישלטו הערב רב על ישראל ויפתום בכל הפיתויים שבעולם
ועל . חת להגיע בעיתההגאולה שמוכר' כן תהיה בחי, הנסיון שיעמדו ישראל
והוא הדור ". וקם העם הזה וזנה אחרי אלהים אחרים"דור זה האחרון נאמר 

 ואלו הם )ב"ל בשער הגלגולים הקדמה כ"ש האריז"וכמ(שלנו שהוא הדור האחרון 
והוא ענין הצל המוזכר  .נשא' ש בזוהר פ"וכמ(. הנסיונות שמעמידים הערב רב בפנינו

   .)ע"ואתחנן דף ר' בזוהר פ

ואם מתנסה הוא באשה או , שלו בלבד' כאמור כל אחד נסיונותיו הם מצד הקלי
ואם עמד בנסיון , שם' סימן שניצוצותיו גנוזים בתוך הקלי, במאכל מסויים

הפיל את ניצוצותיו ואת נפשו , ואם נפל. הניצוצות עולים לתוכו ומאירים בו
. וירחמהו' וב אל השהקיפה את הניצוצות ורוצה לשברו אם לא יש' בתוך הקלי

כי ידיעת הבורא מכרחת . י שיש ידיעה לבורא אין זה סותר לבחירה"ולכן אעפ
כדי ', י אדם פלוני או אשה פלונית או מאכל פלוני וכדו"שיתנסה האדם ע

י עליה כשיעמוד "אבל הדרך בה יתחברו אם ע, שיתחברו ניצוצותיו עם נפשו
כי שני . ירים את הבחירה בידיומשא, י נפילה כשיפול בנסיון"או ע, בנסיון

ובעת שנפגשים ברצון . מסלול הבחירה ומסלול הידיעה, מסלולים יש למעלה
אין בכח שכלנו להבין כיצד מניח הבורא לבחירה . הבורא ידיעתו ובחירת האדם

לעבוד במסלול בפני עצמו כשידיעתו מכרחת רק את הנסיון שדרכו יהיה 
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ועל זה אמר הנביא . לא את הצורה בה ייעשואבל , החיבור בין הניצוצות לנפש
הנך ", ד"ל הי"וכדברי הרב הלל צייטלין זצ". כי לא כמחשבותיכם מחשבותי"

שמח על שאינך מבין כי אם , מתמרמר שאינך מסוגל להבין את דרכי הבורא
  ".אלא מחשבת אדם אנושי בלבד, היית מבין כבר לא היתה זו מחשבה אלוקית

ודברי הנביא נתקיימו במלואם היו כולם '  הכשלא שמעו ישראל בקול
וגם הנביא עצמו הופתע מדוע התקיימו נבואותיו והלא ישראל היו , מופתעים

ומדוע דווקא שישמעו ויעדיפו את דבריו על , אנוסים בידי נביאי שקר שהתעום
ולא ענם . לא ידע מה להשיבם" על מה אבדה הארץ"וכששאלוהו , דבריהם

כי מול דברי הנביא עמדו נביאי שקר שעשו . ולא שמעתםבגלל שהזהרתי אתכם 
ושלא ישמעו ישראל לקול הנביא , מופתים כדי שהבחירה תשאר על מקומה

שלחו לאומרם ' אלא מתוך הכרה שאיומים אלו באמת ה, מתוך חשש מאיומיו
כי גם הצד שכנגד , ושלא יתפעלו מדבריו בגלל מופתיו. ואינם פרי דמיונותיו

, "על מה אבדה הארץ"' ופנה ושאל את ה. עשה מופתים' שם השניבא הפוך ב
והיא שגרמה להם להעדיף את נביאי השקר על ". על עזבם את תורתי"וענהו 
, מאור שבתורה היה מושכם להאמין לדבריך, ואם היו עוסקים בתורה, דבריך

, כי בחירת האדם מושפעת מתאוות יצרו לעניינים שבחומר. ולשוב מדרכם
דהיינו היצר הוא עיקר " בראתי לו תורה תבלין, בראתי יצר הרע"' ואמר ה

אבל ללא תבלין אין הגוף יכול לאכול . המאכל שמחזיק את גוף האדם ומחייהו
, ותבלין התורה הופך היצר מרע לטוב ומועיל. מאכל תפל מבלי טעם

  .כשהמעשה של החולין מתקדש ומתעלה לדרגת קודש

י תורה "כי רק ע, התורההתורההתורההתורהא אמר על עזבם את ול" תורתיתורתיתורתיתורתיעל עזבם את "' ואמר ה
אדרבה , ו התורה שעוסק בה אינה לשמה"אבל אם ח, לשמה זוכה אדם לכך

וגם נביאי השקר היו גדולים בתורה אבל , נופל הוא על ידה מדחי אל דחי
 לכבוד וממון למדו ....''''תורת התורת התורת התורת ההיתה זאת ולא תורתם תורתם תורתם תורתם רחוקים מיראת שמים כי 

מלשון " שמתם"ש, "ושמתם בארון" על הכתוב ל"וכבר דרשו חז. ולא לשמה
  .כי חיים הם למוצאיהם, שרק אם זכה ולמד לשמה נעשית לו סם חיים. סם

 אורו , אומרת שאפילו כשהמשכן גנוז'הגמ ,"עצי שיטים עומדים"על הפסוק 
 המקדש וחורבנו י סוד כ,במקדשששלטו כמו , במשכן לא שלטו ידי אדם. מאיר
רחל "כי , ענייני צער ובכיקון רחל הוא לכן כל ת, "לרח" השכינה' בבחיהיו 

כי שום ,  אף פעם"גלות"ירדה ל לא "לאה"שכינת , היא בגלותו" מבכה על בניה
הוא נגנז ,  לא שלטו אויבים"לאה" ' בחילכן במשכן. ל לשלוט בהאויב לא יכ

  . ועומד שלם ומאיר עד היום
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בשער הגלגולים ש "כמ למשכןשתרמנו בדור האחרון גלגול יוצאי מצרים  אנחנו

בדורנו יבא  ולכן , קיים ומאירשעדייןן מאירה מהמשכנשמתנו ו, ב"בהקדמה כ וכ
א עומדים גם היום ליש חלק שו, עגלהשתתף בעשיית הנו גם  מאתחלק. שיחהמ

הולכים אחרי בתורה שאנשים גדולים יש לכן ו, בנסיון ומשתתפים עם הערב רב
ר הוא שאין שותפות רק לרווחים מבלי לקחת כי כלל ברו.  וטועיםהערב רב

 שותף לכל הילדים ,כל אחד ששותף בממשלהחלק גם בהפסדים ולכן 
  .  ולכל מעשי הכפירה והזימה של שלטון זהשלומדים כפירה כל יום

 חוץ לארץאלפי השנים כשהיינו בגלות של רחל כ' אינה רק בבחי בימינוהגלות 
והשכינה רחל בוכה , ר הגאולה מצד לאהשבו מאיר או,  סוג אחר של גלותאלא

ולכן , במר נפשה על עומק גלותה שהכביד יותר מכל אלפי שנות הגלות שעברו
 שנותנת פריה לבניה שאין לך קץ מגולה י"אדונים על אדמת אכאנחנו יושבים 

בגלות קשה יותר מצד הערב רב ,  עבדים עליהומצד שני נמצאים אנו, מזה
, מאירהזה מצב של גלות בו לאה .  וגשמית,חניתרו, שמענים אותנו נפשית

 על המקדש שהוא צער ובכיתקון רחל תקון חצות מורכב מולכן  .ורחל סובלת
  . על המשכן שקייםה ושבח הוא הודאשתקון לאה ו, שחרב

ורכוז גדול של יהודים במקום , החל לקבץ את נדחי ישראל לארץ בהמוניהם' ה
קטן ובודד בתוך ים אדיר של בני ישמעאל אי , אחד כשעיני השונאים לטושות

גלויים ניסים בם חייבכל שעה ושעה אנחנו ו ,וקטורה השואפים להשמידנו
כל מה .  בני ישמעאלעל ידי  היינו נשחטים מזמן,אם לא ניסים, ונסתרים

 מונע בכל מקום ואף אחד לא מסתובביםהם . שעושים לנו יכלו לעשות פי אלף
 . בקום עלינו אדםשנמצא עמנו'  לולא האותם

בדורנו ולכן אדם . גאולהשבו תבא הודווקא הדור הזה שהיה במדבר הוא זה 
שקשר שמניח תפילין של ראש יכול לקבל הארות יותר מכל הדורות בגלל 

 "דעת"הלנו אנשי דור שמירת שבת  גם .לאה' הוא בחי ,תפילין של ראש
'  כי אני העתעתעתעתלדלדלדלד""""בה  ש"וכמ השבת קשורה לסוד הדעת כי, יותרבחשובה 

  ".שכםימקד

אנחנו אותם שנוצרו מטיפות הקרי של אדם , והיות ואנו הדור שיצא ממצרים
שעליה יקום " ברית"ולכן הנסיון והגאולה תלויים בעיקר בשמירת ה, הראשון

דבר והמלחמה עליה קשה שבעתיים בדור זה שחמישים שערי טומאה התפשטו 
מתם נשותיהם הולכות כפרוצות יש כאלה שבהסכ" דתיים"וגם בין ה, בעולם

ומן , ואוי לפושעים אלה ותורתם שהולכת לקליפות, ומכשילות את הרבים
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לא ' וה. הראוי הוא שלא לצרפם למניין בבתי הכנסת כדין חוטאים ומחטיאים
  . ימנע טוב להולכים בתמים

ויהי רצון שבדור זה נזכה לראות במפלת רשעים הם הערב רב שבתוכנו על כל 
 ונזכה לגאולה אמיתית ).ה"בראשית דף כ' פ(חלקיהם המוזכרים בזוהר חמשת 

  .ומלך ביופיו תחזינה עינינו במהרה בימינו אמן

  

                                                                    
        
**** 

סיוע הנדיב הנכבד מזכה הרביםסיוע הנדיב הנכבד מזכה הרביםסיוע הנדיב הנכבד מזכה הרביםסיוע הנדיב הנכבד מזכה הרביםבבבבספר זה יצא לאור ספר זה יצא לאור ספר זה יצא לאור ספר זה יצא לאור   

    מוקיר תורה ולומדיהמוקיר תורה ולומדיהמוקיר תורה ולומדיהמוקיר תורה ולומדיה
....ה דורש נאה מקייםה דורש נאה מקייםה דורש נאה מקייםה דורש נאה מקייםנאנאנאנא, , , , גדולים מעשה ניסיםגדולים מעשה ניסיםגדולים מעשה ניסיםגדולים מעשה ניסים     

....אאאא""""ה מר ניסים סגרון שליטה מר ניסים סגרון שליטה מר ניסים סגרון שליטה מר ניסים סגרון שליט""""הההה     

    לעילוי נשמת הוריו הנכבדים מנוחתם כבודלעילוי נשמת הוריו הנכבדים מנוחתם כבודלעילוי נשמת הוריו הנכבדים מנוחתם כבודלעילוי נשמת הוריו הנכבדים מנוחתם כבוד

ל ל ל ל """"סגרון בר צגיירה זסגרון בר צגיירה זסגרון בר צגיירה זסגרון בר צגיירה ז) ) ) ) בוגידבוגידבוגידבוגיד((((מר שלום מר שלום מר שלום מר שלום      
....עעעע""""תשתשתשתש' ' ' ' הההה    כסלוכסלוכסלוכסלו' ' ' ' ע חע חע חע ח""""שנלבשנלבשנלבשנלב     

ל ל ל ל """"ומרת רבקה סגרון בת כמיסה זומרת רבקה סגרון בת כמיסה זומרת רבקה סגרון בת כמיסה זומרת רבקה סגרון בת כמיסה ז     
....וווו""""תשסתשסתשסתשס' ' ' ' ך אייר  הך אייר  הך אייר  הך אייר  ה""""ע זע זע זע ז""""שנלבשנלבשנלבשנלב     

ה ה ה ה " " " " ת נ צ ב ת נ צ ב ת נ צ ב ת נ צ ב      

באריכות באריכות באריכות באריכות , , , ,  המגן המגן המגן המגןאלףאלףאלףאלף, , , , ב תגןב תגןב תגןב תגן""""ר שזכות התורה עליו ועל כל בר שזכות התורה עליו ועל כל בר שזכות התורה עליו ועל כל בר שזכות התורה עליו ועל כל ב""""ויהויהויהויה
ישב עולם לפני ישב עולם לפני ישב עולם לפני ישב עולם לפני . ". ". ". "ימים ושנים בבריאות איתנא ונהורא מעליאימים ושנים בבריאות איתנא ונהורא מעליאימים ושנים בבריאות איתנא ונהורא מעליאימים ושנים בבריאות איתנא ונהורא מעליא

....בכל טוב סלהבכל טוב סלהבכל טוב סלהבכל טוב סלה" " " " אלהים חסד ואמת מן ינצרוהואלהים חסד ואמת מן ינצרוהואלהים חסד ואמת מן ינצרוהואלהים חסד ואמת מן ינצרוהו     
    
    
 
 
 
 
 



                             

  לזכות וישועתעמודספר זה י

ו"אברהם אשר בן רחל ומשפחתו הי  
ו"שמואל בן רחל ומשפחתו הי  
ו"חיים דוד בן רחל ומשפחתו הי  

ו"מנחם שריה בן רחל ומשפחתו הי  
ו"חגי יעקב בן איטה נטע ומשפחתו הי  
ו"שרה יעל בת איטה נטע ובניה הי  
ו"ולרפואת משה פדהצור בן רבקה הי  

  בכל מילי דמיטב  גשמיותבברוחניות ו ישועתם המלאהרפואתם ול
  

         לזכות לזכות לזכות לזכותעמודספר זה י

        לללל""""נ מר אבי אברהם צבי בן יוכבד זנ מר אבי אברהם צבי בן יוכבד זנ מר אבי אברהם צבי בן יוכבד זנ מר אבי אברהם צבי בן יוכבד ז""""""""ולעולעולעולע

        לללל""""נ מרת אמי שרה בת אסתר זנ מרת אמי שרה בת אסתר זנ מרת אמי שרה בת אסתר זנ מרת אמי שרה בת אסתר ז""""ולעולעולעולע

        לללל""""מנחם בן סולטאנה זצמנחם בן סולטאנה זצמנחם בן סולטאנה זצמנחם בן סולטאנה זצ' ' ' '  ח ח ח חנ מר סבינ מר סבינ מר סבינ מר סבי""""ולעולעולעולע

        לללל""""נ סבתי אסתר בת מרים זנ סבתי אסתר בת מרים זנ סבתי אסתר בת מרים זנ סבתי אסתר בת מרים ז""""ולעולעולעולע

        לללל""""נ מר סבי יוסף בן אברהם זנ מר סבי יוסף בן אברהם זנ מר סבי יוסף בן אברהם זנ מר סבי יוסף בן אברהם ז""""ולעולעולעולע

לללל""""נ סבתי יוכבד בת רחל זנ סבתי יוכבד בת רחל זנ סבתי יוכבד בת רחל זנ סבתי יוכבד בת רחל ז""""ולעולעולעולע     

לללל""""משה בן אסתר זמשה בן אסתר זמשה בן אסתר זמשה בן אסתר זדודי דודי דודי דודי     ננננ""""ולעולעולעולע     

....לללל""""נ יוכבד בת רבקה השמט זנ יוכבד בת רבקה השמט זנ יוכבד בת רבקה השמט זנ יוכבד בת רבקה השמט ז""""ולעולעולעולע     

לללל""""נ אחי רפאל נתן בן שרה זנ אחי רפאל נתן בן שרה זנ אחי רפאל נתן בן שרה זנ אחי רפאל נתן בן שרה ז""""ולעולעולעולע     

לללל""""נ אחותי יוכבד בת שרה זנ אחותי יוכבד בת שרה זנ אחותי יוכבד בת שרה זנ אחותי יוכבד בת שרה ז""""ולעולעולעולע     

לללל""""מפל בן בילא רחל זצמפל בן בילא רחל זצמפל בן בילא רחל זצמפל בן בילא רחל זצמרדכי גימרדכי גימרדכי גימרדכי גי' ' ' ' נ ידידי היקר רנ ידידי היקר רנ ידידי היקר רנ ידידי היקר ר""""ולעולעולעולע  

        הההה" " " " ת נ צ ב ת נ צ ב ת נ צ ב ת נ צ ב 

  

לרפואתה והצלחתהלרפואתה והצלחתהלרפואתה והצלחתהלרפואתה והצלחתה    ''''סימי רחל שושן תחיסימי רחל שושן תחיסימי רחל שושן תחיסימי רחל שושן תחי' ' ' ' ספר זה הוקלד בסיוע גבספר זה הוקלד בסיוע גבספר זה הוקלד בסיוע גבספר זה הוקלד בסיוע גבחלק מחלק מחלק מחלק מ     

לללל""""זזזז יצחק בן מזל  יצחק בן מזל  יצחק בן מזל  יצחק בן מזל ננננ""""ולעולעולעולע     

הההה""""ל תנצבל תנצבל תנצבל תנצב""""ל  ומאיר בן מזל זל  ומאיר בן מזל זל  ומאיר בן מזל זל  ומאיר בן מזל ז""""רחל זרחל זרחל זרחל זל ומזל בת ל ומזל בת ל ומזל בת ל ומזל בת """"נ הוריה מסעוד בן חנינה זנ הוריה מסעוד בן חנינה זנ הוריה מסעוד בן חנינה זנ הוריה מסעוד בן חנינה ז""""ולעולעולעולע
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        שמותשמותשמותשמות
        

יש להבין  ".".".".ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באוואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באוואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באוואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו""""
ואם הזכירו כדי . ויגש' והרי נתבאר עניינו בפ, למה חזר הכתוב על ענין זה

החבור והיה לו לומר ' למה הוסיף ו, לפתוח הספר בעניין ירידתם למצרים
היורדים "ל "ולכאורה היל"  מצרימההבאיםהבאיםהבאיםהבאים"ולמה אמר ". אלה שמות"

דרך התורה כי כן , 1" אבותיך מצרימהירדוירדוירדוירדובשבעים נפש "ש "וכמ" מצרימה
לקרא להליכה מן הצפון לדרום בלשון ירידה ולחזרה מן הדרום לצפון בלשון 

אשר באו ", ולכאורה היה לו לומר לשון עבר,  ולמה אמר לשון הווה.עליה
ראובן שמעון לוי ראובן שמעון לוי ראובן שמעון לוי ראובן שמעון לוי  ".כי כתוב זה מדבר על עשרות שנים לאחר ירידתם" מצרימה
, בשמם אלא אגב בניהםבעת רדתם פרט לראובן לא הוזכרו השבטים ". ". ". ". ויהודהויהודהויהודהויהודה

בכור יעקב , ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו"ש "וכמ
ויש להבין , ועתה קראם בשמם, "'ובני שמעון וכו', ובני ראובן וכו. ראובן

    .ההבדל
' דור השבעים נפש היו נשמות קדושות וטהורות מבחיכי , ואפשר שהענין הוא

ירך ירך ירך ירך יוצאי """" ואולי בחינה זו נקראת 2הל של מיל"אורות היסוד מאותיות מ
 להוסיף על הראשונים הוא יוסף הצדיק """"ואלה שמותואלה שמותואלה שמותואלה שמות"""" עליהם ואמר, , , , """"יעקב
 ".".".".ויוסף היה במצריםויוסף היה במצריםויוסף היה במצריםויוסף היה במצרים""""ולכן אמר הכתוב , היסוד עצמו שהיה במצרים' בחי
שעבוד כלל ובאו   כי לא סבלו""""הבאיםהבאיםהבאיםהבאים""""אמר בהם אולי  ו.י שידענו זאת"אעפ

היתה עבור הדור הבא שיוולד במצרים כדרך הבאים לבקר כשכל המטרה 
 "יעקב ובניו"וברדת יעקב עם השבטים נכללו בו ונקראו . לסבול השעבוד

 שעבוד רוחני או גשמי כלל אפילו בניהם שנולדו  בחייוובזכותו לא סבלו
 יעקב והזכיר שמותם לומר שזכותם רת ועתה התחיל הספר לאחר פטי.במצרים

 השעבוד הרוחני לדור הנולד במצרים החל  אמנם,הגנה אבל רק משעבוד גשמי
 לוי שנשאר רתוגם השעבוד הגשמי החל מיד עם פטי, 3 יעקברתמיד עם פטי

להוסיף על הראשונים שגלו רק " ואלה"אמר אפשר שו. 4אחרון מן השבטים
 כי מקודם,  יעקברתגם את הגלות הרוחנית שנוספה בפטי, בכך שירדו למצרים

  בלשון ואלו עתה קרא הכתוב לירידתם, "בניויעקב ו"נקראה ירידתם בגדר 
  
 .ג- ב, ב"מ .א, ט" ל .כה, ז"ל . כג. ב, ו"כ  .א, ג"י  .י, ב"וראה בראשית י .כב', דברים י. 1

י שמות "רש. 4 .ויחי' ש לעיל פ"וכמ. 3. שמות' ר הלקוטים פספ. 2 .יא, ד"י במדבר ל"ורש

ש "מ על שאר השבעים וכ מעלתםלהשהשבטים הם מכלל השבעים נפש גד י"כי אעפ. טז', ו

  . תריסר תחומין' שמלבד שהיו בכלל השבעים ענפין היו גם בבחי.) ח"נשא קל(בזוהר 
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 ב

 ב

    ולכן קראם,דהיינו נלווים אליו אבל עומדים בזכות עצמם, "את יעקב"
 ואפשר .לומר שזכותם הגנה מהגלות הגשמית כל ימי חייהם בשמם עתה

 ק שהם"אחד מהיורדים היה מתוקן בכל  הולומר שכל ', עם ו" ואלה"שאמר 
ללמדנו שכל הדור , לשון הווה" הבאים"ואולי אמר . ה"שבשם הוי' אות ו' בחי

י " אעפנתרגלו לגלות בשעה שירדו ולאכמו ההוא בכל רגע הרגישו הגלות 
ומה גם שהבינו שהגלות כל רגע . ז"שהיה יוסף מלך והיה להם כל ענייני העוה

י שכל הזמן מלא "והוא דומה לנהר שאעפ, ם שטרם נתקןנוצר מחדש עקב הפג
ולכן . כי הקודמים זרמו במורד ואלו חדשים הם, הוא מים אין הם אותם מים

   ".כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו"ל כי "אמרו חז

. ''''וכווכווכווכו, , , , איש וביתו באואיש וביתו באואיש וביתו באואיש וביתו באו, , , ,  הבאים מצרימה את יעקב הבאים מצרימה את יעקב הבאים מצרימה את יעקב הבאים מצרימה את יעקבואלה שמות בני ישראלואלה שמות בני ישראלואלה שמות בני ישראלואלה שמות בני ישראל""""
 דהיינו בתחילה ירד יוסף לבדו לגלות וכבר נחשב כמו ....""""מצריםמצריםמצריםמצריםויוסף היה בויוסף היה בויוסף היה בויוסף היה ב

 שאפילו אחד גולה נחשב כאילו גלו לשם כל 5ל"שגלו כולם וכמו שאמרו חז
 . כ באו השאר להשלים לשבעים נפש"ואח, ישראל כי הוא נציגם
ר ובא לתקן "ה הוא גלגול נשמת אדה"כי יעקב אבינו ע, ונראה שהענין הוא

ועיקר התקון היה על , ל שנים שפרש מחוה"שיצאו ממנו בקחטא טיפות קרי 
ויוסף הוא הראשון שהוצרך לרדת . ידי הירידה לגלות מצרים לתקן שם הפגם

ואחריו כל השבעים , היסוד וכל ענין הירידה הוא בגלל פגם היסוד' כי הוא בחי
וכל עוד אור המילה האיר בהיותם בגלות לא , נפש שגם הם בחינות המילה

  . להשתעבדיכלו
כי , "ואלה בני ישראל"ולא אמר "  בני ישראלשמותשמותשמותשמותואלה "ואמר הכתוב 

את את את את """". הנפש שבהם באו מצרימה' ושמותיהם בחי, השמות הם רוחניות האדם
 ולא ".".".".איש וביתו באואיש וביתו באואיש וביתו באואיש וביתו באו. "יעקב' לומר שבני ישראל ירדו למצרים עם בחי, """"יעקביעקביעקביעקב
ועתה איש , ל שנים"ר שהיה בלי אשתו ולכן נפלו ממנו נשמות בק"כאדה

והיה ראוי יעקב לרדת למצרים . ר מאשתו"וביתו באו לתקן פרידת אדה
ויוסף היה ויוסף היה ויוסף היה ויוסף היה """"ירד בכבוד היות  אבל, ר"בשלשלאות של ברזל לתקן פגם אדה

  . ועמד בנסיון אשת פוטיפר ושמר הברית,,,,""""במצריםבמצריםבמצריםבמצרים

ל שראשי תיבות של " כתב האריז".".".". הבאים מצרימה הבאים מצרימה הבאים מצרימה הבאים מצרימהואלה שמות בני ישראלואלה שמות בני ישראלואלה שמות בני ישראלואלה שמות בני ישראל""""
ושימים אלו , "שובבים"אשונות של ספר שמות הם ששת הפרשיות הר

כי גלות מצרים היתה , להתענות בהם על עוון הקרי יותר מכל השנה מסוגלים
ונצוצות , ל שנים שפרש מחוה"כדי לתקן ענין הקרי שיצא מאדם הראשון בק

  ועליהם" שובבים"כשנופלים על ידי חטאים אלו בין החצונים נקראים  הקודש
   
    ....ה שיר השיריםמדרש רב.  5 
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. 6ועל ידי התשובה ישובו הנצוצות אל הקודש". שובו בנים שובבים"נאמר 
, ס שהוא יסוד תורה שבעל פה בחינת השכינה"ש' גי" שובבים"והנה . ד"עכת

זרע יצא מהיסוד ולא נכנס אל ' ופגם קרי וזרע לבטלה הוא שהאור הקדוש בחי
 תורה שבעל פה מתעלית וידוע כי על ידי לימוד. מקומו הראוי בשכינה

ס הוא תקון "ואם כן לימוד ש, השכינה ומקבלת האור מהתפארת דרך היסוד
י לימוד זה "ובלבד שיכוון שע, להאיר אור הקודש ביסוד ולהשפיעה במלכות

ואפשר . יתייחדו קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו
ל "הנצרך על פי מה שכתב האריזשעל ידי הלימוד בכוונה זו כשיעשה התקון 

אבל לימוד התורה בלבד לא יספיק לתקון זה וכמו שכתב (. יתעלו הנצוצות ביותר

ח שלא חטא מימיו אין צריך להתענות כי " כי ת,ל בשער רוח הקודש ענין התענית"האריז

אבל מי שחטא אבל מי שחטא אבל מי שחטא אבל מי שחטא . ו" ואם מתענה ליכול כלבא שירותיה ח,עסק התורה הוא גדול מן התענית

וכשאין קשתו ננערת , 7 והיסוד נקרא קשת.).).).)ח הוא שיתענה כדי שימרק עוונותיוח הוא שיתענה כדי שימרק עוונותיוח הוא שיתענה כדי שימרק עוונותיוח הוא שיתענה כדי שימרק עוונותיומוכרמוכרמוכרמוכר
מלאה דם כי על ידי חרב זו הורגים את החצונים ' וחרב לה, יורה כחץ

. שנתלבשו בנצוצות הקרי או הזרע לבטלה על ידי קריאת שמע שעל המיטה
 עשה כי גם זה לעומת זה"ס "ש' העולה בגי" שכם"ויסוד דקליפה היה בעיר 

  .היסוד לחלקו'  ונתנו ליוסף בחיבחרבו ובקשתובחרבו ובקשתובחרבו ובקשתובחרבו ובקשתועד שכבשו יעקב , "האלהים

כתב  ".".".".איש וביתו באואיש וביתו באואיש וביתו באואיש וביתו באו, , , , ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקבואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקבואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקבואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב""""
כי , ל שימים אלו מסוגלים לתקן בהם את עוון הקרי יותר מכל השנה"האריז

 שנים ל"גלות מצרים היתה כדי לתקן ענין הקרי שיצא מאדם הראשון בק
.  שדרך רמז נמצא ענין זה בפסוקים הראשונים של הספרואפשר. שפרש מחוה

 הם טיפות זרעו של אדם מישראל שבמקום להגיע למקומם """"בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל""""ו
ובמקום שיהיו , כי יצאו לבטלה'  אל הקלי""""באו מצרימהבאו מצרימהבאו מצרימהבאו מצרימה""""הנכון בגוף האשה 

שים של נשמה שמקורו מחמי' על ידי החטא אבדו אות נ, נשמות מתוקנות
' ושממה בידי הקלי" שמה"והפכה הנשמה ל', נ' שערי בינה העולה בגי

   ".".".".שמותשמותשמותשמות""""ונשמות הפכו ל, שאחזה בה
שבהם '  הם הנשמות הפגומים שאבדו אות נ""""ואלה שמותואלה שמותואלה שמותואלה שמות"""", ואמר הכתוב

 שיצאו מגופם ולא הגיעו למקומם """"בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל""""כי הם , "שמות"והפכו ל
' המכסה על בחי' בידי הקליירדו לגלות " הבאים מצרימההבאים מצרימההבאים מצרימההבאים מצרימה""""אלא , הנכון

 ואמר הכתוב כי נפלו. ונקראת מצרים כי נמצאת היא במצר הגרון" דעת"ה
וגם ,  על ידי הזכר שהוציאם מבלי אשה".".".".את יעקבאת יעקבאת יעקבאת יעקב"""", טיפות אלו בשני אופנים

  אבל הקדימו,  כאשר קיים מצות תשמיש עם אשתו בקדושה""""איש וביתו באואיש וביתו באואיש וביתו באואיש וביתו באו""""
   
  . ב"דרין צסנה. 7 .ז"שער רוח הקודש תקון כ. 6
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בהירות המופרשים הטיפות הכי גם , הטיפות לצאת לפני שזכו להכנס פנימה
וגם . 8גמור אם יוצאים בחוץ" זרע לבטלה"הנם בגדר , בתחילת כוונתו לשמש

תשמיש שיצאו החוצה כי לא שהה מספיק על הבטן עד ההטיפות שלאחר 
שנפלו הנשמות '  הם בחי".".".".''''ראובן שמעון וכוראובן שמעון וכוראובן שמעון וכוראובן שמעון וכו"""". שיתמרק האבר לגמרי

י שאינם "אעפ, ושאלמלא נפלו יכלו להוליד נפשות רוחניים בשמות אלו
הם הנשמות , "'ראובן שמעון לוי וכו", נ"א. מספיקים כדי להוליד גופים

שנולדו מאותו תשמיש כבני אדם אבל בכל זאת גרם נזק לאותם טיפות שיצאו 
 לבטלה או שיצאו, באותו פעם על ידי שמעט מהם קדמו לצאת לפני התשמיש

ויהי כל נפש יוצאי ירך ויהי כל נפש יוצאי ירך ויהי כל נפש יוצאי ירך ויהי כל נפש יוצאי ירך """". לאחר התשמיש כיון שלא שהה מספיק על הבטן
על ידי , "כל"שיצאו מהירך דרך אבר הברית הנקרא " קרי" הם נפשות ה".".".".יעקביעקביעקביעקב

 ,,,,""""נפשנפשנפשנפש""""'  ובכל טיפה מהם יש בחי""""שבעיםשבעיםשבעיםשבעים""""פגם הראיה בעין העולה כמנין 
נתעלם  ".".".".במצריםבמצריםבמצריםבמצריםהיה היה היה היה """", "יסוד"אבר ה'  הוא בחי""""ויוסףויוסףויוסףויוסף"""", ובגלל עניינים אלו

  . ולא האיר את אורו, במיצר הגרון מקום הדעת
, כל נפילה בדרגה הוא בגדר מיתה כי ".".".".וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההואוימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההואוימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההואוימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא""""

, "אחיו" הנקראים אורות הקודשוכל , "יוסף"היסוד הנקרא '  בחיוהתעלמות
ר הדו"והם הנקראים ,  נפילה רוחנית לכל עם ישראל שמהם יצאו הטיפותגרם

 כי נבראו ,,,,""""פרופרופרופרו"""",  הם הנשמות הפגומות שבאותם טיפות""""ובני ישראלובני ישראלובני ישראלובני ישראל""""". ההוא
והם היוצאים לקראתו לאחר , מהם שדים הנקראים בנים של האדם ממנו יצאו

מותו באומרם אבינו אתה וחוטפים את נשמתו למדור השאול ונוקמים ממנו 
טיפות אלו  וגם נבראים מ,,,,""""וישרצווישרצווישרצווישרצו"""". 'ביסורים נוראים על שבראם בצד הקלי

ואם , שמונעים ממנו לישא אשה כדי שימשיך להפיל טיפות לחלקם" מזיקים"
 וכמו כן ,,,,""""וירבו ויעצמווירבו ויעצמווירבו ויעצמווירבו ויעצמו"""". נשוי הוא גורמים למריבות בינו לבינה מאותה סיבה

כי , "מאודך" הוא הממון הנקרא """"במאוד מאודבמאוד מאודבמאוד מאודבמאוד מאוד"""", גורמים לו למחלות נפש וגוף
דם באים ונוטלים את ממונו ואז בני א, גונבים לו את שכר עבודתו ופרנסתו

 כי ".".".".ותמלא הארץ אותםותמלא הארץ אותםותמלא הארץ אותםותמלא הארץ אותם"""". 'וכדו, או שלא משלמים לו שכר עבודתו, במרמה
ואם , נבראים הם לאלפים ולרבבות ומקיפים את האדם בלכתו בשבתו ובקומו

 וטיפות ".".".".ויקם מלך חדשויקם מלך חדשויקם מלך חדשויקם מלך חדש"""". 9היתה אפשרות לעין לראותם היה אדם משתגע
 ".".".".צרים אשר לא ידע את יוסףצרים אשר לא ידע את יוסףצרים אשר לא ידע את יוסףצרים אשר לא ידע את יוסףעל מעל מעל מעל מ"""". 'אלו גורמים לחדוש מלכות של הקלי

    .מלהשפיע בברית קודש הנקרא יוסף, "דעת"ה' המכסה על בחי, במצר הגרון
 ואם אדם עושה תשובה יכול להורגם על ידי קריאת שמע ".".".".אל עמואל עמואל עמואל עמו    ויאמרויאמרויאמרויאמר""""

  אומר ,שכן אם שוקע בחטאו וכל, אבל אם אדיש הוא למעשיו, שעל המיטה
         
  . 'ברכות ו' גמ. 9. א"טה פרק יפרי עץ חיים שער קריאת שמע שעל המי. 8
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 """"הנה עם בני ישראלהנה עם בני ישראלהנה עם בני ישראלהנה עם בני ישראל"""", השדים והמזיקים אל עמו שנבראו מטיפות אלו    מלך
 כי נצוצות,  מאתנו""""ממנוממנוממנוממנו""""וזה ,  בנצוצות קדש,,,,""""רב ועצוםרב ועצוםרב ועצוםרב ועצום"""", שממנו נוצרתם

 לאותו """"הבה נתחכמה לוהבה נתחכמה לוהבה נתחכמה לוהבה נתחכמה לו""""ולכן , אלו אחינו הם ובני איש אחד אנחנו עמהם
 """"והיה כי תקראנה מלחמהוהיה כי תקראנה מלחמהוהיה כי תקראנה מלחמהוהיה כי תקראנה מלחמה""""צות קודש  בנצו,,,,""""פן ירבהפן ירבהפן ירבהפן ירבה"""", איש ממנו באנו
הם הצדיקים שלא פגמו " " " " ונוסף גם הוא על שונאינוונוסף גם הוא על שונאינוונוסף גם הוא על שונאינוונוסף גם הוא על שונאינו"""", כשנרצה להזיקו

 את כל הטיפות """"ועלה מן הארץועלה מן הארץועלה מן הארץועלה מן הארץ"""",  על ידי תשובה""""ונלחם בנוונלחם בנוונלחם בנוונלחם בנו"""", בבריתם
  .וישאיר אותנו פגרים מתים

 שיעבוד קשה ".".".".וישימו עליו שרי מיסיםוישימו עליו שרי מיסיםוישימו עליו שרי מיסיםוישימו עליו שרי מיסים""""וכדי למנוע ממנו דרך התשובה 
 עד שלא יהיה לו זמן לחשוב על ".".".".למען ענותו בסבלותםלמען ענותו בסבלותםלמען ענותו בסבלותםלמען ענותו בסבלותם"""",  הזהבענייני העולם
 ומרמים """"ויבן ערי מסכנות לפרעהויבן ערי מסכנות לפרעהויבן ערי מסכנות לפרעהויבן ערי מסכנות לפרעה"""". מלחץ העבודה והטרדות, נשמתו ועתידה

את את את את """", "משכורות"ו" חברות"אותו שהוא עוסק בבניית ענייני העולם הזה 
.  ויש מי שמחזיק העושר בידו איזה זמן כדי שיפול בתהום הנשיה""""פיתוםפיתוםפיתוםפיתום

 ויש מי שמיד מתמוסס לו כל עבודתו כדי שירדוף אחר הפרנסה ".".".".מססמססמססמססואת רעואת רעואת רעואת רע""""
לא לומד לקח ,  השדים והמזיקים,,,,""""וכאשר יענו אותווכאשר יענו אותווכאשר יענו אותווכאשר יענו אותו"""". וישכח מהתשובה

בהוצאת זרעו " אחים" בהוסיפו להם """"כן ירבהכן ירבהכן ירבהכן ירבה"""", להתעורר ולשוב אלא
מפני מפני מפני מפני """" בשמים """"ויקוצוויקוצוויקוצוויקוצו""""". קרי" בחיי פריצות הגורמים ל""""וכן יפרוץוכן יפרוץוכן יפרוץוכן יפרוץ"""", לבטלה
ואז נגזר שיצטרכו . לעמוד כנגד הקדושה' שנתנו כח לקלי. . . . """"ראלראלראלראלבני ישבני ישבני ישבני יש

האנשים שפגמו בבריתם לסבול ענשים קשים ומרים בידי המזיקים כדי 
עת אשר "שייסורים אלו ימרקו את עוונותיהם וימחו את המזיקים בסוד הכתוב 

ובתחילה רע לאדם ". לרע לו. "דקדושה, "באדם", דקליפה" שלט האדם
כי נמחה ובטל כשנתקן העוון על ידי היסורים ' פו רע לאדם דקלידקדושה ובסו

 בכח """"את בני ישראלאת בני ישראלאת בני ישראלאת בני ישראל"""".  את החוטא""""ויעבידו מצריםויעבידו מצריםויעבידו מצריםויעבידו מצרים"ולכן . 10שגרם לאותו אדם
 כי כך גזרו בשמים ".".".".בפרךבפרךבפרךבפרך"""". הנצוצות של הטיפות של בני ישראל שנפלו בידם

 ".".".".''''כוכוכוכווימררו את חייהם ווימררו את חייהם ווימררו את חייהם ווימררו את חייהם ו"""". כדי שיופרכו ויתפוררו העוונות של פגמי הברית
הגורם " משה"בשנים של סבל עד שנמחקים העוונות ומאיר אור הדעת הנקרא 

לאדם למשוך ידו מהחטא ומכה מכות קשות את המזיקים וגורם לגאולה 
  .     פרטית וכללית

רמז ,  אלו""""שמותשמותשמותשמותואלה ואלה ואלה ואלה """"אמרו רבותינו שבתיבות  ".".".".שמות בני ישראלשמות בני ישראלשמות בני ישראלשמות בני ישראלואלה ואלה ואלה ואלה """"
 ".שנים מקרא ואחד תרגום, וחייב אדם לקרא הפרשה"הכתוב לראשי תיבות 

הפרשה אי אפשר לקבלו ' שפע התורה המשפיע בכל שבוע בבחיואפשר ש
  'בחיאלא דרך התרגום המעביר מתורה שבכתב לאדם דרך תורה שבעל פה 

  
  :ה"זוהר משפטים צ. 10
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 ולכן זמנו ,המתרגמת את הזרע לעובר, תרגום' היא בחיאשה והנה ה. התרגום
 ובדיעבד בשבת בבוקר , המעביר השפע למלכותיסוד' ביום הששי שהוא בחי

ת בתחילת ספר " ולכן נרמז בר, והוא תקון לפגמי הברית.אחר התפילהמיד 
זרע אותיות עזר שהיא האשה ו, קרי' שובב גי. שמתחילים ימי השובבים שמות

  .העוזרת לו לקבל זרעו בקדושה במקום הנכון

ומה בא , היו בכלל שבעיםוהלא הוא ובניו ", י" פירש".".".".ויוסף היה במצריםויוסף היה במצריםויוסף היה במצריםויוסף היה במצרים""""
אלא להודיעך צדקתו של . וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים, ללמדנו

הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך , הוא יוסף הרועה את צאן אביו, יוסף
והלא דברי תשובתו גם הם אינם חדוש וכבר , ויש להבין דבריו". ועומד בצדקו

י "ולמה חלק רש. ין במקומה עומדתי עדי"ושאלת רש, נאמרו בספר בראשית
ולכאורה שאלתו הראשונה מיותרת ויכל לשאול רק את , שאלתו לשתים

כי שאלה זו כוללת גם את " וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים", השניה
לכאורה אינם " הוא יוסף הרועה את צאן אביו"ודברי תשובתו כי . הראשונה

שהיה במצרים ונעשה מלך  וא יוסףשה"מובנים ומה שייכות יש להם לכך 
  .שלכאורה זה העיקר שבא הכתוב להשמיענו". ועומד בצדקו

וקילורין הם , י כולם אהובים כולם ברורים"ולפי סודם של דברים דברי רש
כי כשליש מספר בראשית עוסק בעניין יוסף , ונראה שכוונת דבריו. לעינים

 ,,,,ועה את אחיו בצאןועה את אחיו בצאןועה את אחיו בצאןועה את אחיו בצאןררררהצדיק החל מענין יוסף שהיה בן שבע עשרה שנה 
 ,,,,ועמו שבעים נפש הכוללים ליוסף ובניוועמו שבעים נפש הכוללים ליוסף ובניוועמו שבעים נפש הכוללים ליוסף ובניוועמו שבעים נפש הכוללים ליוסף ובניווהמשיך בעניין ירידת יעקב למצרים 

ופסוק זה כולל לכל עניינים אלו והוא פתיחה לסוד גלות . ועד יום פטירתו
 יעקב ן ולכ, ותקן והמתיק הגלות".".".".ויוסף היה במצריםויוסף היה במצריםויוסף היה במצריםויוסף היה במצרים""""    .מצרים בדור שלאחריו

 .ו"א הובאו בשלשלאות על כרחם חובניו באו למצרים כיורדים מרצונם ול
בדווקא לרדת הראשון למצרים כדי להמתיק הגלות  ואפשר שהוצרך יוסף

כי , וכדי שישבו במיטב הארץ בארץ גושן, ליעקב ובניו שלא יסבלו הגלות
ומשהתחיל בגלות ועמד בנסיון אשת פוטיפר וגם , "יסוד"יוסף הוא בחינת ה

 הוא בצדקובצדקובצדקובצדקו ובריתו ונשאר עומד כשמלך ובנות צעדה עלי שור שמר עיניו
מיעקב " ועבדום וענו אותם"המתיק במעשיו עונש , בחינת היסוד הנקרא צדיק

ויוסף היה "והסביר זאת הכתוב באומרו . ובניו וכל דור השבעים נפש
ולכן רק לאחר פטירתו ופטירת הדור ההוא התחיל השעבוד אף על , "במצרים

  . ת יעקב והדור ההואפי שבמנין שנות השעבוד נכללו גם שנו
ובפרשת וישלח , כי ספר בראשית מתחיל בבריאת העולם, וביאור הענין הוא

ועד הבריאה ,  על פני המיםהמרחפתהמרחפתהמרחפתהמרחפתנמצא סוד הבריאה כולל ענין רוח אלהים 
והמלך השמיני , והוא סוד ענין שבעת מלכי אדום שנאמרה בהם מיתה. בפועל
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" מהיטבאל"שר בשכינה הנקראת י עלמין שנתק"צדיק ח" יסוד"ה' בחי" הדר"
ומיד לאחר ". מי זהב"כי היא מבחינת הטוב הכוללת חסדים וגבורות בסוד 

 ,דקדושה" יסוד"סוד זה התחיל לעסוק ביוסף עד סוף הספר כי הוא בחינת 
, כי נשמות עם ישראל היו בצאנו של יעקב". הוא יוסף הרועה את צאן אביו"

היסוד היה רועה ' כי הוא בחי, "יו בצאןיוסף היה רועה את אח"ואמר הכתוב ש
והוא רעה אותם כי היסוד " מלכות"כי כולם היו בבחינת ספירת ה, את אחיו

וגם רעה את הצאן להאיר בהם שיוכלו לזכות , הוא הרועה ומשפיע במלכות
נתגלגל , ומשבאו חלק מנשמות שבצאן כבני אדם, כ בגלגול בני אדם"לבא אח

 היא עומד בצדקועומד בצדקועומד בצדקועומד בצדקוושם נתנסה ונשאר , הבינו גדולתולמצרים על ידי אחיו שלא 
והמתיק הדין מעל כל דורו שירדו מבלי להשתעבד , דרגת היסוד הנקרא צדיק

והאכיל את כל בית אביו ואת כל אותם שהיו בצאן אביו הן את אותו צאן שירד 
עמהם למצרים והן את בני האדם שהיו גלגולי צאן זה ונולדו במצרים או באו 

והתחיל לתקנם על , צות אחרות לקנות אוכל בימי הרעב ונשארו שםאליה מאר
ועל ידי שהעביר אותם מקצה ארץ , ידי המילה שצוום למול כדי לקבל אוכל

ואפשר , 11מצרים ועד קצהו והפכם עבדים לפרעה כדי שיתחילו בתקונם
שמעשיו אלו גרמו שיוכלו יעקב ובניו וכל הדור להמצא במצרים בכלל שנות 

 כגולים כיון שיוסף ירדוירדוירדוירדו למצרים כאורחים ולא ובאוובאוובאוובאו. מבלי להשתעבדהגלות 
היה שם ורעה את צאן אביו שבאו כבני אדם ונשאר עומד בצדקו בחינת היסוד 

' ובא הכתוב גם ללמדנו שהיו כל השבעים נפש מבחי. להשפיע לזון ולכלכל
א ושכל זמן שאור היסוד האיר דרכם ל, היסוד וירדו להתקשר ביוסף הצדיק

  . יכלו המצרים להשתעבד בבניהם

ל "ולכאורה היל,  למה אמר לשון יחיד".".".".וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההואוימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההואוימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההואוימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא""""
ומה .  באחיו ובדור ההוא""""כלכלכלכל""""ולמה כפל , "וימותו יוסף ואחיו והדור ההוא"

ההוא מתו כדוגמת אפרים בן יוסף שחי עד קרוב ליציאת   הדורכלכלכלכלגם שלא 
  .13כבד בת לוי היו מבאי הארץושרח בת אשר ויו, 12מצרים

ובא הכתוב ללמדנו , """"כלכלכלכל"""" ונקרא """"יוסףיוסףיוסףיוסף""""כי היסוד נקרא , ואפשר שהענין הוא
  שכדי שישתעבדו המצרים בישראל הוצרכו בחינות היסוד של יוסף ואחיו וכל
 דור השבעים נפש לחזור ולהתעלם בשרשם כדי שלא ינקו מהם החצונים

כי , ואולי ביאורו. מכונה מוות, דרגהוכל העלמה או ירידה ב, בהיותם בגלות
 בחינת יוסף ובחינת אחיו ובחינת הדור ההוא של שבעים נפש שכולם הארת

  ויקם מלך חדש"ולכן ,  נעלמו ונסתלקו לשרשם בבינה,,,,""""כלכלכלכל""""המילה הנקראת 
   

        .'סדר עולם רבה פרק ט. 13.  שמות' ספר הישר פ. 12  .ויגש' שער הפסוקים פ .11
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, בכללות אחת היא" יסוד"והיות ובחינת ה". ידע את יוסףעל מצרים אשר לא 
        .לשון יחיד" וימת"אמר 

  ואפשר. "שהיו יולדות ששה בכרס אחד", י"רשפי ".".".".ובני ישראל פרו וישרצוובני ישראל פרו וישרצוובני ישראל פרו וישרצוובני ישראל פרו וישרצו""""
  י"ואעפ. ק"א שיצא בסוד ו"כיון שישראל הם בבחינת ז,  בדווקא ששהשילדו

 הלידה הראשונה סוד העם היה בבחינת 14,בתלתא היה בסוד תלת כלילן "שז
י "ולמה ע". שרץ" שהוא לשון """"וישרצווישרצווישרצווישרצו"""" ויש להבין למה נקט לשון .א"של ז

הבה , הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו"ש "רבוי זה נגרם הגלות וכמ
  ".נתחכמה

 נגרם ששעבודם, כי היות והשעבוד היה בגלל פגם היסוד, ואפשר שהענין הוא
 והנה". וישרצו"ולי בגלל הפגם אמר וא, ייעשה על ידי היסוד שיגרום לרבויים

. ה העולה כמנין אמת"ה פעמים אהי"כאשר היסוד מתוקן מאיר בו שם אהי
  ותמלא"ואפשר שעתה שהיו בתחילת שעבודם וטרם נתקן הפגם אמר הכתוב 

, כי הפכו אותיות אמת לאתם, "אתם"ארץ  היא השכינה הנקראת" הארץ
ה אשר "שבשם אהי',  אמר הואפשר שלכן, ובגאולתם חזר ונתקן ענין זה

  .ה תהיה גאולתם"אהי

 "מאוד " ולמה....""""מאוד מאודמאוד מאודמאוד מאודמאוד מאוד""""ן פירוש יויש להב. "במאוד מאודבמאוד מאודבמאוד מאודבמאוד מאוד וירבו ויעצמווירבו ויעצמווירבו ויעצמווירבו ויעצמו""""
 .לכאורה כולל הכלד  אח"מאוד" ו,השני" המאוד"אחד לא הספיק ומה הוסיף 

ל " פירשו חז."טוב מאודים את כל אשר עשה והנה הוירא אל"והנה על הכתוב 
  .ויש להבין למה פירשו כן, 15 המותמלאך זה מאודמאודמאודמאוד

כי אין יותר טוב ,  לומר מאודאי אפשר ,"טוב"אמר כש כי , הואהעניןאפשר שו
אמרו ולכן . כבר אינו בחינת טוב" מאוד"ואם הטוב חסר עד שצריך ל, מטוב

. י המיתה"ב והבירור הנעשה ע" שהוא ענין עוהמלאך המות זה """"מאודמאודמאודמאוד"""" ל"חז
י סבל " ע,סדוםואנשי  ,פלגה,  דורות אנוש מבולוישראל במצרים באו לתקן

דהיינו שנתקשרו הרוח והנשמה אל , מאד מאודמאד מאודמאד מאודמאד מאודובלבנים ועתה נתקן  בחומר
י שאדם " ואעפ. ובמעמד הר סיני היו כולם בעלי נשמה,י העבדות"הנפש ע

ן באותו פעם וכשיגיע לרוח ימות כדי "שבא בגלגול לא יכול לתקן ולקבל נר
 והתקון לקבל.  ימות כדי לקבל הנשמה,כשיתקן הרוח' ב ובפעם ,לקבל הרוח

 ,16המטה שעלש "שיאמר בק "נפשי אויתיך בלילה"י הפסוק "כולם יחד הוא ע
ונעצמו נפשם במאוד , י השעבוד זכו לקבל הכל בפעם אחת"כאן עאפשר ש

   .מאוד שהם הרוח והנשמה
  

. 16 .נ"תרומה ק' והר פ ז.' פרשה טבראשית רבה. 15 .פסחל'  דרוש אשער הכוונות. 14

  .' הקדמה גשער הגלגולים
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 ויש להבין .17"מהימאוד מאוד הוי שפל רוח שתקות אנוש ר"לויטס ' ואמר ר
 ," אנושתקותתקותתקותתקות"""" ומה ענין . או שפל נשמה,לא שפל נפשו רוחרוחרוחרוחשפל אמר למה 

 אנושאנושאנושאנושולמה אמר . אדם שמקוה לזה  טרם מצאנו,מהיוכי תקות האדם להיות ר
   .אדםאדםאדםאדםולא אמר 

-לא לבוש הנפש של האדם מאירה בשם אלוה שהוא כי, אפשר שהענין הואו
לויטס לומר שאדם '  וכוונת ר,18ה"ה ולבוש זה נקרא תקוה שהוא תיק ו"ו

 יהיה ענוותן ויזכה למאוד מאוד ,שרוצה לזכות לרוח ונשמה בנוסף לנפשו
  ,ובזה שמשפיל עצמו יגרום שתשפל הרוח אליו ותכנס בו, שהם רוח ונשמה

 "רךחאף רוחי בקרבי אש"ש "וכמ. כ גם הנשמה הנקראת בהשאלה רוח"אחו
 תיק הנפש תהיה רימה ותולעה אםתקות אנוש תקות אנוש תקות אנוש תקות אנוש ואמר ש. המתאים לרוח ולנשמה

 שקלקלו וכמו בפעם הראשונה בדור אנוש, לא תזכה להדבק ברוח ובנשמה
וארבה "אברהם נאמר בענין המילה בו .ונסתלקה רוחם ונפשם והפכו לרימה

 ל ע וגם. המילה יזכה לשלמות הרוח והנשמהדיישעל  ".".".".במאוד מאודבמאוד מאודבמאוד מאודבמאוד מאוד אותך
יחזור  דהיינו שישמעאל ".תי אותו במאוד מאודיוהרב" וישמעאל הבטיח

 ".לו ישמעאל יחיה לפניך" וזה תשובה לבקשתו , ויזכה לרוח ונשמהבתשובה
 ,עם נשמה. "במאוד מאודבמאוד מאודבמאוד מאודבמאוד מאוד וירבו ויעצמווירבו ויעצמווירבו ויעצמווירבו ויעצמו " " " "ואמר הכתוב    .שכוונתו לחיי נצח

לא שינו ולכן אבותינו במצרים  .""""אותםאותםאותםאותם"""" העליונה """"ותמלא הארץותמלא הארץותמלא הארץותמלא הארץ""""ן ולכ
   .ן" שזכו לנר,נשמה- ושמותם.רוח- לשונם.נפש-לבושם

חד  ,רב ושמואל", י"פירש". ". ". ". ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסףויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסףויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסףויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף""""
ויש להבין כיצד נחלקו ". וחד אמר שנתחדשו גזרותיו, אמר חדש ממש

ועתה , דהיינו שהיו ופסקו". גזרותיושנתחדשו שנתחדשו שנתחדשו שנתחדשו "רת ומה הלשון אומ, במציאות
  .שעתה חדש גזרותיו, כ מתי מלך וגזר"וא. חזרו ונתחדשו

ל שכתב שאפשר שבשעת השינה בלילה "י האריז"ואפשר שהענין יובן עפ
הן משוטטות באויר , בידו' אותם הנשמות שאינם עולות למעלה בפקדון ית

רשעים קדמונים משוטטים בעולם הרקיע בין החצונים ושם מוצאות נשמות 
ז פירשו "ועפי. 19בין החצונים ומשתתפות יחד ונכנסות באדם בהקיצו משנתו

 ברכת שלא עשאני גוי שמברכים אותו בכל בוקר ולא רק פעם אחת בחיים
 כי בכל בוקר מברכים אנו שלא נדבקה נפשנו, בשעת הכנסו לגיל המצוות

  ודברי רב ושמואל שניהם. ילהבנפש גוי או עבד או אשה בשעת השינה בל
  ואפשר שבשינה נדבקה נפש פרעה זה בנפש פרעה הראשון, ים חייםהדברי אל

   
' שער המצוות פ. 19 .'ה דרוש ו"ראה שער הכוונות ענין ר. 18 .'ד אבות פרקפרקי  .17

            .ואתחנן
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, וכשקם בבוקר עם נפש זו, שהיה בזמן אברהם ולקח את שרה בזמן הרעב
, כי נפש זו קדמה ליוסף בהרבה, י שהכירו וגדלו ונשאו"ף אעפהתנכר ליוס

שעל או שכיון , ומחלוקתם אם אדם כזה נקרא חדש כי נתחדשה בו נפש נוספת
וקראתו תורה ,  כיון שגם נפשו המקורית נשארה בגופו אינו נקרא חדשכל פנים

ועתה גזר על , כיון שחדש גזרותיו שגזר אז על שרה להלקח כשבויה" חדש"
  .שבויים בארצו ולעבודתו ישראל להיות

 כי החלו לשוב כל ".".".".ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאודובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאודובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאודובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד""""
  נשמות נצוצות הקרי שהיו בדור אנוש ובדור המבול ובדור הפלגה ובצאנו של

    ותמלאותמלאותמלאותמלא""""ולכן , יעקב לשוב בגלגול בדור השעבוד לתקן עניינם ומעשיהם
        . כי החלו עתה להכנס תחת כנפי השכינה".".".".אותםאותםאותםאותם"""" שהיא סוד השכינה """"הארץהארץהארץהארץ

 ולא אמר """"אותםאותםאותםאותםותמלא הארץ "ואמר ". ותמלא מצרים אותם"ולכן לא אמר 
. מלאה אותם ושמרה והגינה עליהם" הארץ"' לומר שהשכינה בחי, "מהם"

" ה"אהי"א פעמים "שהם אותיות אמת כי כ' חסר אות ו" אותם"ואפשר שאמר 
והיות וירדו ישראל , ון לחטא זרע לבטלהאמת והוא אחד מכוונות התק' גי

אפשר שבעצם , למצרים לתקן חטא זרע לבטלה שנגרם על ידי אדם הראשון
20ירידתם החל תקון זה להאיר בשכינה הנקראת ארץ

 .        

פ "שאע,  אולי פירושו".".".".ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסףויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסףויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסףויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף""""
יסוד דקדושה ' ה מבחימלך זה שום יניק לא קיבל, שהיו ישראל בגלות בארצו

. ומסתמא גם ישראל אינם יונקים ממנו, והבין שנתעלם היסוד. הנקרא יוסף
 ואין זה ממקום יניקתם אלא ".".".".הנה עם בני ישראל רב ועצוםהנה עם בני ישראל רב ועצוםהנה עם בני ישראל רב ועצוםהנה עם בני ישראל רב ועצום, , , , ויאמר אל עמוויאמר אל עמוויאמר אל עמוויאמר אל עמו""""
אם כן אין לישראל , כי היות ויסוד דקדושה נעלם, דהיינו מאתנו ,,,,""""ממנוממנוממנוממנו""""

    ".".".".הבה נתחכמה לוהבה נתחכמה לוהבה נתחכמה לוהבה נתחכמה לו"""", ולכן. מהקודש ויניקתם היא מאתנו אפשרות לינק

חסדים ולא מהבנות '  אפשר שפרעה פחד מהבנים שהם בחי".".".".כל הבן הילודכל הבן הילודכל הבן הילודכל הבן הילוד""""
. א שהוא זכר"ק דז"ולכן ילדו ששה בכרס אחד כנגד ו. שהן בחינת דין

ק מחוץ לנקבות שנולדו "ומסתבר שהיו ששה בכרס אחד כולם זכרים כנגד הו
ם לידתם היה תחילת התקון לעוון ועצ.  לשון זכרששהששהששהששהל "ולכן אמרו חז. עמהם

 כי עתה נתנוהו באשה ולא. 21פגם הדעת של זרע לבטלה שהוא שרשם
ר דינים " ונתמתקו פ,22ונעשה זה בזכות נשים צדקניות. הוציאוהו החוצה

        ".אחדששה בכרס ששה בכרס ששה בכרס ששה בכרס """"ונולדו , ר"פ'  גי""""כרסכרסכרסכרס""""ך ונעשו "אותיות מנצפ' שבבחי
  
היתה בגלל שלא תקנו ,  הוא אותם אותיות שגםאתםאתםאתםאתםואולי יציאתם ממצרים למדבר . 20

  . שמות' פסוקים פשער ה. 21 .ו בלבד"שנים ויצאו לאחר רד' במצרים כל התקון הנצרך בת
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ולכאורה ,  יש להבין מאין ולאן הלך".".".".וילך איש מבית לוי ויקח את בת לויוילך איש מבית לוי ויקח את בת לויוילך איש מבית לוי ויקח את בת לויוילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי""""
 שהלך בעצת בתו", י"ופירש". ויקח איש מבית לוי את בת לוי"היה לו לומר 

  ואף. ועשה בה לקוחין שניים, ולקחה לאחר שגרשה בגלל גזירת פרעהוחזר 
וישב איש "ל "כ לכאורה היל"וא". ל היתה"ובת ק, היא נהפכה להיות נערה

ותהר האשה ותהר האשה ותהר האשה ותהר האשה """". ל שנים"ולמה נעשה נס גדול שכזה שתלד בת ק". מבית לוי
 שהלכה "23' ואמרו בגמ".".".".ותרד בת פרעה לרחוץ על היאורותרד בת פרעה לרחוץ על היאורותרד בת פרעה לרחוץ על היאורותרד בת פרעה לרחוץ על היאור', ', ', ', ותלד בן וכוותלד בן וכוותלד בן וכוותלד בן וכו

 ".".".".ונערותיה הולכות על יד היאורונערותיה הולכות על יד היאורונערותיה הולכות על יד היאורונערותיה הולכות על יד היאור""""". ץ מגלולי בית אביה ולהתגיירלרחו
 בה בתוך הסוף ותשלח אתבה בתוך הסוף ותשלח אתבה בתוך הסוף ותשלח אתבה בתוך הסוף ותשלח אתייייותרא את התותרא את התותרא את התותרא את הת""""". לשון מיתה, הולכות", י"פירש

 ,ורבותינו דרשו לשון יד. שפחתה, את אמתה", י" פירש".".".".אמתה ותקחהאמתה ותקחהאמתה ותקחהאמתה ותקחה
שפחה אחת ' ולדבריהם לא נשארה אפי". שנשתרבבה אמתה אמות הרבה

ותפתח ותראהו את הילד והנה נער ותפתח ותראהו את הילד והנה נער ותפתח ותראהו את הילד והנה נער ותפתח ותראהו את הילד והנה נער . "לשלוח ידה לקחתובחיים והוצרכה 
ויש להבין למה בכה משה ולמה נשתנה קולו ". קולו כנער", י" פירש".".".".בוכהבוכהבוכהבוכה

שהוא , י" פירש".".".".ותאמר כי מן המים משיתיהוותאמר כי מן המים משיתיהוותאמר כי מן המים משיתיהוותאמר כי מן המים משיתיהו, , , , ותקרא שמו משהותקרא שמו משהותקרא שמו משהותקרא שמו משה"""". לקול נער
ויש להבין מנין ידעה ". ש ימשני ממים רבים"לשון הוצאה בלשון עברי וכמ

ואין לומר שלמדו בני מצרים , הקודש ולקרא לו משה בלשון זהבתיה לשון 
הלשון מבני ישראל כי אם היה פרעה יודע שהוא לשון עברי היה חושד במשה 

בסנה ובשם ' ובשם משה שנתנה לו בתיה קראו ה. שמילדי העברים הוא והורגו
טוביה שקראוהו  ירד וזה נקרא הוא בכל התורה ולא בשמות יקותיאל אביגדור

נשמתו שבהם מכוונים ' ושם משה מלא רזין עילאין בסוד בחי, וריוה
והוא , "כמו שהודעת לענו מקדם"ג מדות של רחמים בתיבות "המקובלים בי

  .ומה לה ולכל זה, "אל שדי"שם ' גם בגי
 יש לראות בזה את גודל ההשגחה בכך שפרעה שעשה הכל להרוג חדצד אומ

. יתו ומתחת לאפו ולא ידע ולא הביןגדל הוא בתוך ב, את מושיען של ישראל
ומצד שני יש להבין בזה את גודל השעבוד של משה בבית שכזה בין ראשי 

ישב על שולחנו של פרעה , ומשה שהחמיר שלא לינק חלב גויה, הקליפות
וחיות טמאות  ובשר בהמות, המלא במאכלות אסורים הכוללים נבלות וטרפות

 ולא אכל אלא פירות וירקות בלתי .) לטלהכי רק צאן לא אכלו המצרים כי עבדו(
כ המשיך ברשות "ואח, כי תוך כדי יניקה למדו עמרם תורה. מבושלים בלבד

 סתרי תורה עד שידע' בתיה ללכת בהחבא לעמרם וללמוד תורה ומצוות ואפי
ויחד עם זאת גדל בבית פרעה כנסיך , המפורש כיצד להרוג את המצרי בשם

  לך שנתגיירה בסתר והיתה אנוסה בבית אביהמצרי בנה המאומץ של בת המ
  
   :ב" סוטה י.23:  א" יסוטה. 22
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ונסיון , במאכליה שלא לאכול אלא דברים טבעיים בלבד וכך גדלה את משה
ונפגש , המאכלים עמד לנגד משה בכל עת ובכל שעה מאז היותו בן שנתיים

  .יהםבכל יום עם חרטומי מצרים וראה את לטיהם ולהטיהם ולא נגרר אחר

וכשם שחוה ילדה את שת , 25 ומשה גלגול שת בנה24והנה יוכבד גלגול חוה
 אמנם. ל שנים כך הוצרך משה להוולד ליוכבד בהיותה בגיל זה"בהיותה בת ק

וכשנשאה בתחילה לא עלה לדרגתה אלא נשאר , ר"עמרם אינו גלגול אדה
 י להשיבוכדי שילך ממדרגתו למדרגתה כד, והביא את אהרן ומרים, במדרגתו

 ובלכתו לישאנה יקבל, הוצרך שיגרשנה וישאנה מחדש, את שת בגלגול משה
 """"ויקח את בת לויויקח את בת לויויקח את בת לויויקח את בת לוי"""",  מדרגתו""""וילך איש מבית לויוילך איש מבית לויוילך איש מבית לויוילך איש מבית לוי""""ואמר הכתוב . את בחינתה

ש " הידועה המוזכרת בתורה וכמהאשההאשההאשההאשה' שהיא בחי, במקום מדרגתה היא
 ". אשר נתת עמדיהאשההאשההאשההאשה", ואומר".  כי טוב העץ למאכלהאשההאשההאשההאשהותרא "

שהוא "  ותלד בןהאשההאשההאשההאשהותהר ", האשה הראשונה' שהיא בחי, ומבחינה זו
ל "ורק עתה בהיותה בת ק, ל שנים"גלגול בנה שת שילדתו בהיותה חוה בגיל ק

ל שנים שבהם נפל "ל שנים לגלות מצרים שהיו משקל נגד לק"שנים שמלאו ק
 יכל, ר בחטא הקרי שנשמות טיפות אלו היו בני ישראל המשועבדים"אדה

ואולי נתעברה בעמרם נשמת .  אליה לדרגתה להביא את משהללכתללכתללכתללכתעמרם 
  .ר לצורך הענין"אדה

כ שאת בנה בן "ר בכאב קשה כ"והוצרכה יוכבד הצדקת לשלם על חטא אדה
להשליכו במו ידיה ליאור מבלי לדעת , החדשים שכבר נקשרה אליו נפשית' ג

  . בווהוא חלק מתקון חטא עץ הדעת שחטאה. מה תהיה אחריתו
ונתגלגל ,  שלא התפלל על דורו שינצלו מהמבול26והנה משה הוא גלגול נח

ל שהיה משה "ואמרו חז, עתה במשה שהוצרך להיות בתיבה שנית ליד המים
פעמים דין ' ך כמנין ה"והדינים הם ש. נדון באותה שעה אם למות או להנצל

שנתונה   משהואפשר שהבינה נשמת, 28 והבכי הוא ממתיק הדינים27וכמנין נער
בכה , ז ורצה לחיות"חדשים וכבר נקשר לעוה' היא בדין והיות וכבר היה בן ג

ואולי גם כדי , בקול נער להמתיק הדינים העולים כמנין נער כדי להנצל ולחיות
  .להיות קשור לבית הוריו

ה "מזמנם הקב, ומהשמים לאחר בחירת בני האדם בעניינם, ויש בחירה לאדם
  ירתו גרש עמרם ליוכבד כשהבין שגזירת פרעה מחייבתובבח. לפונדק אחד

  
. שמות כתב שנתעברה ביוכבד נשמת חוה' ובשער הפסוקים פ, שמות' ספר הלקוטים פ. 24

 ענין העמידה שער הכוונות. 27. כי תשא'  פשער הפסוקים. 26 .שמות'  פ שער הפסוקים.25

  .ענין השגת האדם החכמהשער רוח הקודש . 28 .'דרוש ה
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וגרם שעל ידי בחירות אלה יתעלה , ובבחירתו החזירה על פי דברי מרים, זאת
ועל בתיה נגזר .  הידועה אם כל חיהאשההאשההאשההאשה לקראת דרגת יוכבד שהיא וילךוילךוילךוילך

להציל את משה כדי להכניסו לבית פרעה שיגדל בחברת החרטומים ויעמוד 
ואפשר שנגזר . בנסיון אם להמשך אחריהם או לעמוד באמונתו בבורא עולם

הבחירה בידו אם יעשם בכח  אמנם השאירו, ל משה שיעשה אותות ומופתיםע
. או חלילה ילמד מחרטומי מצרים וימשך אחריהם', הקדושה בשליחות ה

ולא נמשך אחריהם וזכה  י שראה את להטיהם ולטיהם לא נתפעל"ומשה אעפ
  . לעשות' לכל האותות ולכל המופתים אשר שלחו ה

ם לא רצה לינוק מחלב גויה כי טרם היה בן חדשי' י שבהיותו בן ג"ואעפ
כשגדל בבית פרעה והפך בן בחירה ועמד , בחירה וידע ככל תינוק את האמת

ולפי גודל האותות שעשה כך היה . לעמו' הפך להיות שליח ה, בנסיון גדול זה
  ,א ולא להגרר אחריהם"גודל הנסיון לראות כביכול מופתים גדולים מצד הסט

ויכלה בתיה לצאת ליאור .  לא פחות מאשר בבית פרעהולזה הוצרך לגדול
למרחץ בעלמא ולהשאר בטומאתה ולהכניס את משה לבית פרעה שיצטרך 

אבל היא בבחירתה ירדה , מצידה' להתמודד גם עם נסיון כשרות המאכל וכו
ואפשר שנתגיירה כיון שידעה . ליאור להתגייר ולקבל עול תורה ומצוות

לכולם שהוא אלהים ואינו נצרך לנקביו כאשר בכל שאביה רמאי גדול האומר 
והבינה שחרטומי מצרים מאחזים פנים , בוקר יוצא הוא ליאור לעשות צרכיו

ומשמים זמנו שיהיה זה בדיוק מיד לאחר . ולמדה להכיר האמת, במעשיהם
ואפשר שמשנתגיירה וזכתה להכנס , שהושלך משה ליאור כדי שתציל אותו

,  יה– שכינה מגרונה וגרמה לה שתקרא לעצמה בת דברה, תחת כנפי השכינה
  .ולמשה בשם זה המכיל את כל סודות נשמתו

, ומצאנו באסתר שהיתה מוקפת בשבע נערות הראויות לתת לה מבית המלך
ושבע , י"תש' השכינה הנקראת אסתר היא בחי,  שדוגמת זה29ל"וכתב האריז

ויות לתת לה מבית שבע הנערות הרא' הרצועות הנכרכות על הזרוע הן בחי
30המלך מלכו של עולם

ואפשר שכמו כן היתה בתיה בטרם שנתגיירה מוקפת  .
לא  'ועתה שירדה להתגייר ופרשה מהקלי, א"בנערותיה שינקו ממנה מצד הסט

היה שוב לנערותיה מה לינוק ממנה ומתו כולן כי מקור יניקתן מהטומאה 
  כתה שנשתרבבה אמתהובתיה שנתגיירה החלה לינוק מצד הקודש וז, נסתם

  
' ונראה שבעוד ששאר הנערות היו יונקות מקלי. 30. 'ער הכוונות ענין תפילין דרוש הש. 29

שנשתנתה מכולם וינקו היא , "וישנה ואת נערותיה לטוב"באסתר נאמר , אחשורוש

    .כריכות שבתפילין' ונערותיה מצד הטוב שהוא בקדושה שהן כנגד ז
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והנה בני חם .  זה ינקה כח קדושה גדול ונפלאוממעשה, עד לתיבה והצילתו
" דעת"לתקן את ה במצריםבמצריםבמצריםבמצריםוגלות ישראל היתה ". כוש ומצרים ופוט וכנען"הם 

כי אשה ", בכושבכושבכושבכוש    אמנם משה שהיה מהדעת המתוקנת תקונו היה. שפגמו בה
   .31שנה' ולא נגע בה ומלך על כוש מ" כושית לקח

' י טמון כאן ברמז סוד בחי אול".".".".ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לוותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לוותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לוותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו""""
        ותתצבותתצבותתצבותתצב, ורמז. הבאה מיחוד חכמה ובינה" דעת"ה שהיא מה"משה רבינו ע

  ויחוד,,,,מרחוקמרחוקמרחוקמרחוקאל החכמה הנקרא , בינה' בחיאחותו אחותו אחותו אחותו , ן"נתייחדה והעלתה מ
, ה"שהוא שם מ, מהמהמהמה, הדעת'  להשפיעה במשה בחי,,,,לדעהלדעהלדעהלדעהחכמה ובינה נעשה 

  .  ישראל למשה כדי שיהיה גואלם של ,,,,ייעשה לוייעשה לוייעשה לוייעשה לווכל זה 

 היו" " " " ימיםימיםימיםימים"""" ות והספירות הנקרא,שהם ימי הסתרת פנים". ". ". ". ויהי בימים ההםויהי בימים ההםויהי בימים ההםויהי בימים ההם""""
  .עיבור וקטנותשהם בחינת ". תלת כלילן בתלת" דהיינו ,,,,""""ההםההםההםההם""""' בבחי

הדעת ' י בחי"וגילוי הספירות והארתם נעשית ע". ". ". ". ויצא אל אחיוויצא אל אחיוויצא אל אחיוויצא אל אחיו    ויגדל משהויגדל משהויגדל משהויגדל משה""""
 עניין וכדוגמת .םק כדי לגלותם ולהגדיל"שהם הוהיוצא אל אחיו הנקרא משה 

וירא איש וירא איש וירא איש וירא איש """"    . לראות בסבל ישראלהדעת'  שהוא מבחי יצא משה רבינוזה
מכה איש מכה איש מכה איש מכה איש """". נמצא אצל המצרי שהוא עורף הדעת" איש"'  ראה שבחי".".".".מצרימצרימצרימצרי
 דהיינו כי . של משה,,,,""""מאחיומאחיומאחיומאחיו"""". העורף על הדעת'  דהיינו התגברות קלי".".".".עבריעבריעבריעברי

ים שנתנו כח עתה י מעשה ישראל וחטאם בגלגולים קודמ"ההכאה נגרמה ע
בקליפה כי כולה הבל ". ". ". ". וירא כי אין אישוירא כי אין אישוירא כי אין אישוירא כי אין איש"""". העורף על הדעת' להתגברות קלי

    ....""""ויך את המצריויך את המצריויך את המצריויך את המצרי"""" .'שנפלו בקלי הקדושה מנצוצות המצרי כחו "ואיש" ,וריק
איש ' להמיתו אלא להוציא בחי כי לא הוצרך, את המצרי" וימת"    ולא אמר

וממילא , 32ת"משם כה היוצא הההה""""תכתכתכתכ 'בחיי "שבו שהם נצוצות הקדושה ע
  . כשהוציא בלעו מפיו מת המצרי מאליו

  .33"שראה שאין מי שיתגייר ממנו" ,י"פירש. """"ויפן כה וכה וירא כי אין אישויפן כה וכה וירא כי אין אישויפן כה וכה וירא כי אין אישויפן כה וכה וירא כי אין איש""""
  

וגם דרך בנו משלומית . 33. שבת' ל מס"שער מאמרי רז. 32 .בהעלותך' הלקוטים פ ספר. 31

ומה . . . . ב לא יצא ממנו זרע שיתגיירב לא יצא ממנו זרע שיתגיירב לא יצא ממנו זרע שיתגיירב לא יצא ממנו זרע שיתגיירכי בן זה נוצר כבר ושוכי בן זה נוצר כבר ושוכי בן זה נוצר כבר ושוכי בן זה נוצר כבר ושו,  בקודשלא נאחז המצרי, בת דברי

ד שישראל מזמן אברהם יצאו מדין בני נח "ולמ, בנו זה עצמו יצא מהקודש ונסקלגם ש

כי יש הבדל בין גוי הבא על הגויה , לא היה קשר בין המקלל למצרי זה כלל נראה שמעיקרא

 שבא על בת  לבין גוי,,,,ממנוממנוממנוממנווהביא בן שאז יש לו יחס כבנו ואם יתגייר בן זה נתגייר הוא 

. . . . ממנוממנוממנוממנוישראל שרחמנא אפקריה לזרעיה ואין לבן זה יחס כלל לגוי ואין זה זרעו שנתגייר 

בנו מבת ישראל שבא עליה בגיותו אינו בנו כלל ואינו  ,י שגוי יורש את אביו"ולכן אעפ

  . אם נתגייר הגוי' יורשו ואפי
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רג את כי המצרי הוא גלגול נפש דקין שה, אפשר שהיה זה נסיונו של משה
  נפשו הרגישה צורך,מיד כשמשה ראהואפשר שו. 34הבל שנתגלגל במשה

וראה שלא יצא נתמתן ולא הרגו עד שבדק בזרעו זאת  ובכל ,להשיב לו כגמולו
  .הרגו לא מתוך חשבון פרטי אלא מתוך שיקול ענייניו, , , , ממנו זרע קדוש

   דבר שהוא לשון הנאמר עלויטמנהוויטמנהוויטמנהוויטמנהו אמר ".".".".ויך את המצרי ויטמנהו בחולויך את המצרי ויטמנהו בחולויך את המצרי ויטמנהו בחולויך את המצרי ויטמנהו בחול""""
  שהיהונראה,  בחולויקברהוויקברהוויקברהוויקברהוולא אמר , שהוטמן על דעת להוציאו לאחר זמן

בדעת משה לבא לעת ערב ולהוציאו ולקברו הרחק ממקום המעשה כדי שלא 
אבל בטרם היה סיפק בידו לטשטש את , נויימצאוהו לאחר זמן ויתגלה עני

  .מעשיו כבר נודע הדבר והוצרך לברוח

 . שלא תהיה בו אחיזה אל הקודשמלשון חולין    אפשר שהוא". ". ". ". ויטמנהו בחולויטמנהו בחולויטמנהו בחולויטמנהו בחול""""
 כי מצידו לא היו, ל שראה שלא יצא מזרעו אף אחד שיתגייר"ש חז"וזה מ

נצוצות קודש שיצטרכו לצאת אי פעם בזרעו וכל כחו היה מנצוצות קודש 
  .השאירו טמון בחולי חולין , ומשהעלם משה. שנפלו בו קודם לכן

אמר נודע לי , בישראל רשעים דלטוריןשראה  ",י"פירש". ". ". ". אכן נודע הדבראכן נודע הדבראכן נודע הדבראכן נודע הדבר""""
אומות להיות נרדים ' מה חטאו ישראל מכל ע, הדבר שהייתי תמה עליו

וכי משה שידע , והדבר תמוה". אבל רואה אני שהם ראויים לכך, בעבודת פרך
לא ידע הסיבה שעבורה נאמר , להרוג בשם המפורש כפי שלמדו עמרם אביו

אמנם . ולם בדור אנוש והמבול והפלגהלאברהם שיעבדו בפרך כדי לתקן גלג
אי אפשר לענשו עד , נראה שאפילו בא אדם לסבול על מעשיו בגלגול קודם

ולא ידע באיזה עוון נתפסו כל ישראל להענש , שיהיה חטא בידו בגלגול זה
  .  כי על עוון לשון הרע נתפס הרור כולו, עד שראה בהם דילטורין, עתה

יש להבין למה לא כסה פרעה על רצח המצרי ". ". ". ". ויבקש פרעה להרוג את משהויבקש פרעה להרוג את משהויבקש פרעה להרוג את משהויבקש פרעה להרוג את משה""""
 ונראה .כדי להציל את בנה המאומץ של בתו שודאי תבכה ותצטער על מותו

, נ"א". מושיען של ישראל"שמא הוא , שהבין פרעה ממעשה משה או חשד
וכתב , ל שהמצרי הוא גלגול נפש דקין"י מה שכתב האריז"הדבר יובן עפ

 שנפשו הרגישה בקשר האחוה והעדיף את ומסתבר,  שפרעה הוא קין35א"החיד
  .נקמת המצרי על צער בתו

  כי, ואולי כוונתו". נתעכב שם", י"פירש". ". ". ". ויברח משה וישב בארץ מדיןויברח משה וישב בארץ מדיןויברח משה וישב בארץ מדיןויברח משה וישב בארץ מדין""""
   

 משה גדלובזה יובן למה     .א"ודרוש י'  רוח חיים דרוש ה.35. שמות 'ליקוטי תורה פ. 34

  .  ן לגדלו בבואו בגלגול פרעהועתה הוצרך קי, גלגול הבל שקין הרגומשה כי ,  פרעהבבית
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  כי הבין שיחפשוהו, משה לא ברח לארץ מדין ולא הגיע אליה ישר ממצרים
אלא ברח . 36ויתרו היה כהן מדין ומיועצי פרעה, שם בהיותה ידידת פרעה

ומלך על כוש ארבעים , 37לארץ כוש שהיתה אוייבת למצרים ובמלחמה עמה
ולכן לא אמר הכתוב . נה למדיןעזבם ופ, שנה ואחר כך משנשתכח עניינו

לומר שרק אחרי הסתתרו " וישב בארץ מדין"אלא " ויברח משה לארץ מדין"
  . במקום אחר התעכב בארץ מדין

        ויזכור אלהים את בריתו את אברהם את יצחקויזכור אלהים את בריתו את אברהם את יצחקויזכור אלהים את בריתו את אברהם את יצחקויזכור אלהים את בריתו את אברהם את יצחקוישמע אלהים את נאקתם וישמע אלהים את נאקתם וישמע אלהים את נאקתם וישמע אלהים את נאקתם """"
 י"פירושו שעאולי . """" וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים,,,,ואת יעקבואת יעקבואת יעקבואת יעקב

ב "עדהיינו . "יםהיזכור אלו ,יםהוישמע אל" בסוד היחוד העליוןהאיר  נאקתם
בספירות חסד גבורה תפארת הנקראים אברהם יצחק ויעקב , זכור' א גי"קס

והחל להתנוצץ אור , י הנקראים בני ישראל"ובנה, שהיו תלת כלילן בתלת
ב "שם בן כבם ש"רומז לשם אנקתנאקתם נאקתם נאקתם נאקתם אולי ו .נגלה הדבור למשהו    ,הדעת

 שמטרתו לקרב "אל נא קרב תשועת מצפיך"צא מראשי תיבות ו והוא י,אותיות
        .ו שנים של גלות" שנים לרד' ונתקרבה ישועתם מת,הישועה

  אליואליואליואליוויקרא ויקרא ויקרא ויקרא . . . . כי סר לראותכי סר לראותכי סר לראותכי סר לראות' ' ' ' וירא הוירא הוירא הוירא ה. . . . ''''וכווכווכווכו, , , ,  בלבת אש בלבת אש בלבת אש בלבת אש אליו אליו אליו אליו''''וירא מלאך הוירא מלאך הוירא מלאך הוירא מלאך ה""""
 ודבר ,עצמו' והמשיך בה' פתח במלאך ה. """"''''ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה', ', ', ',  וכו וכו וכו וכואלהים מתוך הסנהאלהים מתוך הסנהאלהים מתוך הסנהאלהים מתוך הסנה

המלאך גרם למשה ש ופירושאולי  .' והמשיך בשם הבשם אלהיםתחילה עמו 
משה מהסנה שאיננו אוכל סיים המלאך נתפעל  וכאשר ,להתעניין בסנה

 שמדת הדין הנקראת ואולי הודיעו, אלהים אליו קרא ומשסר לראות, שליחותו
  . כי נתעוררו הרחמים על ישראל, מדת הרחמים    ".".".".''''ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה"""" .נתמתקה אלהים

 ויש להבין ".".".".יעקביעקביעקביעקב אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהיאלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהיאלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהיאלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהיי י י י נכנכנכנכאאאאויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """" 
ואם הכוונה , ל אלהי אבותיך" אם הכוונה לאבות היל,,,,אביךאביךאביךאביך נתכוון באמרו ילמ

  . ולמה הקדימו לפני האבות, לעמרם למה לא הזכירו בשמו
כל גלגול נקרא בן לגלגול כי גלגולו הקודם של משה     הכוונה לשתשאפשר ו

וכשם שבלדת שת נמתק הדין . ת משה"ר, שת והבל גלגולומשה . שלפניו
 ה שכינתו על"והשרה הקב, ר בקרי"ל שנים שבהם נפל אדה"שהיה מתוח ק

 גם עתה השרה, ר בצלם אלהים מושלם"של אדה שת שהיה בדמותו כצלמו
  . שכינתו על משה שהוא גלגולו

ודיעו לה" אלהי אביך"ואמר לו  ואולי הכוונה להבל שחטא והציץ בשכינה
  שהם ".יעקביעקביעקביעקב     ואלהי ואלהי ואלהי ואלהי,,,,יצחקיצחקיצחקיצחק אלהיאלהיאלהיאלהי, , , , אלהי אברהםאלהי אברהםאלהי אברהםאלהי אברהם. "שעתה יתקן משה עניין זה
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יחד שם אלהים על כל אחד מהם יאפשר ש ו,ר שתקנוהו"ן דאדה"גלגולי נר
יצחק , אברהם תקן נפש. ר" כל אחד תקן בחינה אחרת באדהכי, בפני עצמו

בזה נתן לו להבין שישראל באו מנצוצות קרי של אפשר שו,  ויעקב נשמה,רוח
 ".אל האלהיםאל האלהיםאל האלהיםאל האלהים    מהביטמהביטמהביטמהביט כי יראכי יראכי יראכי ירא    ,,,,סתר משה פניוסתר משה פניוסתר משה פניוסתר משה פניוייייוווו"""". ר וסובלים כדי להתתקן"אדה

  .  מה שפגם כשהציץ בשכינה בהיותו הבללתקן

 לומר ."ראיתי, ראה"כפל אפשר ש ".".".".ראה ראיתי את עני עמי אשר במצריםראה ראיתי את עני עמי אשר במצריםראה ראיתי את עני עמי אשר במצריםראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים""""
' ועיני ה, פקוחות' עיני ה"תה תמיד כי הבורא על שעבוד ישראל הי שהסתכלות

אמנם מצב ישראל . והכל גלוי וידוע לפני כסא כבודו". משוטטות בכל הארץ
צורך בשעבודם כדי לתקן נפשם מגלגולי דורות ראה ראה ראה ראה ועד עתה , שינה הראיה

שאם ישארו יפלו בחמישים שערי טומאה ראה ראה ראה ראה ועתה , המבול והפלגה, אנוש
  . משעבודם טרם זמן תקונם המושלםויש ענין לגאול אותם. ל"רח

ישראל ישראל ישראל ישראל     מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בנימי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בנימי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בנימי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני. . . . ויאמר משה אל האלהיםויאמר משה אל האלהיםויאמר משה אל האלהיםויאמר משה אל האלהים""""
 ,"מי אנכי כי אלך"מה שאלת משה   ויש להבין".".".".ויאמר כי אהיה עמךויאמר כי אהיה עמךויאמר כי אהיה עמךויאמר כי אהיה עמך. . . . ממצריםממצריםממצריםממצרים

ואין מקום , ותבונה לעמוד בשליחותו הו ודאי שיתן לו כחומצ' והלא אם ה
' ומה תשובת ה, אנכיאנכיאנכיאנכילא מי א" אניאניאניאנימי " למה לא אמרו. ה"בזה לענוה לפני הקב

ולמה משה , שולחו שיהיה עמו' שאם ה וכי היה ספק למשה, "כי אהיה עמך"
מה זכו ישראל     ,,,,מי אנכימי אנכימי אנכימי אנכי" ,י"פירש ו.בעצמו מדבר עמו' הוצרך לאות כשה

ולכאורה . "ומה זכות יש לישראל שיגאלו, ויצאו ממצרים שייעשה להם נס
וזה לך האות כי וזה לך האות כי וזה לך האות כי וזה לך האות כי """" .אלה כזו שמעוררת הדין והקטרוגהיה למשה להמנע מש

 ".".".".בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזהבהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזהבהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזהבהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזהאנכי שלחתיך אנכי שלחתיך אנכי שלחתיך אנכי שלחתיך 
איזה מן אות הוא זה אם יתקיים לאחר שיתקיים מעשה היציאה ויש להבין 

        .והרי תפקיד האות הוא להוכיח שהמעשה יתקיים, בפועל
 בשכינה ששמה השפיעוכשמ """"מימימימי""""קראת נהבינה  כי ,שהענין הוא    ולי ושמאולי ושמאולי ושמאולי ושמאואואואוא
""""אנכיאנכיאנכיאנכי""""

 אנכיאנכיאנכיאנכיויאמר "ש "וכמ .אנכיאנכיאנכיאנכי למשה בשם 'הנגלה ו .אנכיאנכיאנכיאנכי    ,,,,מימימימימתחברים  ,38
 היה בתוך הבינה התפארת 'בחיוהתפלא משה כיצד יגאלו כי , "אלהי אביך

הרי  ,39הבינה' בחי    """"האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהים""""אמר משה אל ו". תלת כלילן בתלת"בבחינת 
כדי שאלך אל פרעה להוציא את  """"כי אלךכי אלךכי אלךכי אלך""""השפיע  צריכים ל....""""אנכיאנכיאנכיאנכי, , , , מימימימי""""בחינת 

אולי  .עמך "אהיהאהיהאהיהאהיה"""" כי'  והשיבו ה.משפיעים ובחינות אלו טרם ,בני ישראל
 ."גואלם אין אחר גואלם אם אין אתה "ולכן ,  נמצא עמךהההה""""אהיאהיאהיאהישם כוונתו כי 

  , אדם הראשון נמצא אתך בגלל שהנך מחלק הטוב של""""הההה""""אהיאהיאהיאהי""""אתה ששם  כי
   

 .תולדות'  פ.י"ן הב"מגיד מישרים למר .39 .ד"ל פרקי אבות פ"אמרי רזשער מראה .  38

   .נתן' אבות דרא על "לחיד  כסא רחמיםוראה



שני               שמות               שפתי  

 

 יח

 יח

וממנה יבא  ,שניהם בבינה" מי"ה ושם " כי שם אהי,יכול לגאלם מעכשיו
אמנם כיון שאין זה דרך טבע . ה שיגדל גדלות נפלאה"שבהוי'  ואותאותאותאותל השפע

 .ד שעות בלבד שבהם תצאו ממצרים ותו לא"אלא כלא יוכל להחזיק ענין זה 
אמנם . ומאהטערי ט ש" ומלוכלכים במ, כי ישראל יצאו לא מתוקנים,והסיבה
שערי בינה ואז ' יום ליציאתם יגיעו ישראל לטהרתם המלאה של נ' לאחר נ

    ויאמר כי אהיהויאמר כי אהיהויאמר כי אהיהויאמר כי אהיה""""אמר  לכןאפשר ש ו.יהפוך נס יציאתם לעובדה קבועה וטבעית
ולגרום  לגאול אותם לכן אתה יכול    ,נמצא עמך "ה"אהי"ם  ששןומכיו ....""""עמךעמךעמךעמך

, , , , """"כי אנכי שלחתיךכי אנכי שלחתיךכי אנכי שלחתיךכי אנכי שלחתיך"""",  שהגאולה החלה""""וזה לך האותוזה לך האותוזה לך האותוזה לך האות " " " ",התפארת' בחילהגדלת 
והוא אות ברור כי , שלחתיך לגאול אנכיאנכיאנכיאנכי שם 'בחיבכח השכינה בש אולי כוונתו

 ה שיגדל שלא"של הוי'  ווזה לך האותוזה לך האותוזה לך האותוזה לך האות,  הגאולה השכינה מתחילה לקבל אור
הנמצא " אהיה" שתתחבר עם שם ,"שלחתיך אנכי  אנכי  אנכי  אנכי כי"והסיבה ,  הטבעכדרך
 ,ממצרים" מטוב ורע שהם מעורבים "העםהעםהעםהעםבהוציאך את ", ולכן. עמך

כנגד  והם    ,"ימ"' יום העולים בגי' כי לאחר נ. 'ל תעבדו נ"ופירשו חז ....""""תעבדוןתעבדוןתעבדוןתעבדון
תי לך ישבו נגל ."הזההזההזההזה    על ההרעל ההרעל ההרעל ההר    ,,,,האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהים אתאתאתאת"עבדו כל ישראל ישערי בינה ' נ

' האנכי אנכי אנכי אנכי """"ליציאתם ואומר '  ובשם זה אתגלה לפני ישראל ביום נ,אנכיאנכיאנכיאנכיבשם 
  . "ם מבית עבדיםאלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרי

הם אלהי הם אלהי הם אלהי הם אלהי ללללואמרתי ואמרתי ואמרתי ואמרתי , , , , בא אל בני ישראלבא אל בני ישראלבא אל בני ישראלבא אל בני ישראל    הנה אנכיהנה אנכיהנה אנכיהנה אנכי, , , , ויאמר משה אל האלהיםויאמר משה אל האלהיםויאמר משה אל האלהיםויאמר משה אל האלהים""""
 שישראל 'אולי כוונתו שאמר לה """"אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמואבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמואבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמואבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו

מה שמו ומה "ה בסוד "ם הוישדהיינו , ה"בותינו הוא מו לי שם אלהי אאמרי
פעמים ' ס שנים כמנין י"לפחות צריכים להיות בגלות רכ "וא" שם בנו

ומר אה "שם מאם  ו....""""מה אומר אליהםמה אומר אליהםמה אומר אליהםמה אומר אליהם"""". טרם הגיע זמן הגאולהו, 40ה"הוי
ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר , , , , אהיה אשר אהיהאהיה אשר אהיהאהיה אשר אהיהאהיה אשר אהיה    ,,,,ויאמר אלהים אל משהויאמר אלהים אל משהויאמר אלהים אל משהויאמר אלהים אל משה"""" . יתיאשו מהגאולה,אליהם

 יבינו הההה""""אהיאהיאהיאהי  שםוכשישמעו ".".".".אהיה שלחני אליכםאהיה שלחני אליכםאהיה שלחני אליכםאהיה שלחני אליכם ,,,,אלאלאלאלכה תאמר לבני ישרכה תאמר לבני ישרכה תאמר לבני ישרכה תאמר לבני ישר
 ה"וכשיאמרו לך אם אהי .גאולתםועתה זמן , ה"פעמים אהי' שיש למנות י

בני בני בני בני     ללללאאאאכה תאמר כה תאמר כה תאמר כה תאמר ",  תלת כלילן בתלת בבחינת"תפארת"ה ' בחיכיצד שלחך
 שלחני  שלחני  שלחני  שלחני אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקבאלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקבאלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקבאלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקבאלהי אבותיכם אלהי אבותיכם אלהי אבותיכם אלהי אבותיכם ' ' ' ' הההה    ישראלישראלישראלישראל
  .ת הנקראים אבות"כבר מתנוצץ אור החגו ,ת"הם חג דהיינו אבותיכם ....אליכםאליכםאליכםאליכם

 ףוצר """" נראה אלי נראה אלי נראה אלי נראה אליאבותיכםאבותיכםאבותיכםאבותיכם אלהיאלהיאלהיאלהי' ' ' ' ההההלך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם """"
להגדיל  כדי ת"החג שנתחברו  לומר""""אלהי אברהם יצחק ויעקבאלהי אברהם יצחק ויעקבאלהי אברהם יצחק ויעקבאלהי אברהם יצחק ויעקב"שלשתם יחד 

        תתעכב הגאולהולכאורה , ''''ההההי ששמעו ישראל שפקדם " ואעפ....התפארת' בחי
        

  . של פסח' דרוש אשער הכוונות . 40
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 ה"שם אהיש כי הבינו """"וישתחוווישתחוווישתחוווישתחוו    ויקדוויקדוויקדוויקדו"""", ה"הויפעמים ' ס שנים כמנין י"עד ר
        .יגאלוה " אהיפעמים' י' שהם בגיו שנים "וברד, בינה הוא הקובעבש

י י י י ההההאלאלאלאל    ,,,,אלהי אבותיכם נראה אליאלהי אבותיכם נראה אליאלהי אבותיכם נראה אליאלהי אבותיכם נראה אלי' ' ' ' אליהם האליהם האליהם האליהם הלך ואספת את זקני ישראל ואמרת לך ואספת את זקני ישראל ואמרת לך ואספת את זקני ישראל ואמרת לך ואספת את זקני ישראל ואמרת """"
סימן זה מסור בידם ", י"רשפי. """"פקד פקדתי אתכםפקד פקדתי אתכםפקד פקדתי אתכםפקד פקדתי אתכם, , , , אברהם יצחק ויעקב לאמראברהם יצחק ויעקב לאמראברהם יצחק ויעקב לאמראברהם יצחק ויעקב לאמר

, יעקב אמר להם פקוד יפקוד אתכם, מיעקב ומיוסף שבלשון זה הם נגאלים
. " אתכםיםיםיםיםההההאלאלאלאלויוסף אמר להם פקוד יפקוד , סתם ולא הזכיר באיזה שם יגאלו

 והנה .ולמה הסתירם הכתוב, נו בתורה את דברי יעקב האלהאוהנה לא מצ
 למהויש להבין . " אתכםיםיםיםיםהההה אל אל אל אלפקד יפקוד", יוסף מסר להם הסימן שיאמר

 ,יםיםיםיםההההאלאלאלאלמשה לשנות מסימנו של יוסף שמסר להם הפקידה בשם את ' הצוה 
 ולמה ."את בני ישראל' ' ' ' ההההוישמעו כי פקד "ש "וכמ. פוקד אותם ''''שהשהשהשהולומר 

        .האמינו ישראל למרות השינוי

"  אתכםיםיםיםיםההההאלאלאלאלפקד פקד " כי אם היה משה אומר לישראל ,הענין הואאפשר שו
' א לגאלם אלא לאחר ת" איםיםיםיםההההאלאלאלאלכי ידעו שבשם , מינים לו כללא היו מאל

י "כיון שהתקון בשם זה צריך להעשות בכל אחד מנרנח, שנים מושלמים
 אברהם מעת ברית בין תקןושלשים שנה כבר , ל"ת' ים גיהפ אל"וה, שלהם

 ,שנות גלות שמהם אין להחסיר מאומה' ונשארו ת, הבתרים ועד לידת יצחק
פקד יפקוד " אמר להם ,הגאולה המאוחרת ביותר רק את קץ שאמרויוסף 

ואם היה אומר , אמנם יעקב מסר להם הפקידה בלי שום שם. " אתכםיםיםיםיםההההאלאלאלאל
פעמים  'ס שנים כמנין י"היו יודעים שיגאלו לאחר ר, """"''''ההההפקד יפקד "להם 

היו יודעים שיגאלו לאחר , " אתכםהההה""""אהיאהיאהיאהיפקד יפקוד "ואם היה אומר , ה"הוי
    באיזה שםבאיזה שםבאיזה שםבאיזה שםלגלות את הקץ יעקב כשבקש ו, ה" אהיפעמים' יכמנין ו שנים "רד

פקד  "נסתלקה ממנו שכינה לידע באיזה שם תהיה הגאולה ואמר בסתם, יגאלויגאלויגאלויגאלו
, שנה'  גם בזמנים אחרים מלבד תת דהיינו הגאולה יכולה להיו,"יפקד אתכם

, היות ונסתלקה ממנו שכינה לידע הקץאולי ו. ותלוי בשם שתאמר בו הפקידה
ה למשה שרוצה לגאול את "וכאשר אמר הקב .העלים הכתוב דברי יעקב

 וידע, שנים והזכות תלוי בשם' שאלו באיזה זכות יגאלו לפני ת, ישראל
מה אומר , מה שמומה שמומה שמומה שמוואמרו לי "ואמר , שישראל ישאלו באיזה שם הם נגאלים

כ "וא, """"שלחני אליכםשלחני אליכםשלחני אליכםשלחני אליכם אהיהאהיהאהיהאהיה תאמר לבני ישראלתאמר לבני ישראלתאמר לבני ישראלתאמר לבני ישראל    כהכהכהכה"ה "ל הקב" ואמ."אליהם
הבינו ,  שלחני אליכםהההה""""ואהיואהיואהיואהי פקדם ''''שהשהשהשהובבא משה ואמר . קץ הגאולההגיע 

           ....""""ויקדו וישתחווויקדו וישתחווויקדו וישתחווויקדו וישתחוו"""", פ אהיה"ו שנים כמנין י"כי מלאו רד, שהגאולה תהיה מיד

ה "צוה הקב. """"נונונונוהיהיהיהיאלאלאלאל' ' ' ' ונזבחה להונזבחה להונזבחה להונזבחה לה, , , , ועתה נלכה נא דרך שלשת ימים במדברועתה נלכה נא דרך שלשת ימים במדברועתה נלכה נא דרך שלשת ימים במדברועתה נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר""""
 יביןוהוא ,  לצאת דרך שלשת ימים במדבר ולזבוחרקרקרקרקאת משה לבקש מפרעה 

 ווכל עשר המכות הי. אמנם הם יגנבו דעתו ויברחו, כ ישובו לסבלותם"שאח
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 ,ואפילו במכת בכורות כששלחם. כדי להכריחו לתת להם לצאת ולזבוח בלבד
 וכאשר לא .""""כדברכםכדברכםכדברכםכדברכם' ' ' ' ולכו עבדו את הולכו עבדו את הולכו עבדו את הולכו עבדו את הקומו צאו מתוך עמי "הדגיש פרעה 

   ויש.יבםויצא למלחמה להש, " העםברחברחברחברחויוגד למלך מצרים כי ", שבו נאמר
  ישראלאת למשה שיאמר לפרעה האמת שיוציא ' להבין למה לא צוה ה

, ואם פרעה לא יסכים יקבל מכות רבות עד שיכנע וישלחם לחפשי ,לצמיתות
        .ולמה הוצרך להוציאם בגניבת דעת

,  כי היה צריך שישראל יצאו מאדמת מצרים ברשות פרעה,הענין הואאפשר שו
  אות שנה היתה צריכה להתקיים מעת ירידתםרת הגלות של ארבע מיכיון שגז

  וקושי השעבוד השלים רק מנין, למצרים בפועל ופרעה היה מוחזק בהם
ואין . "אבל לא את המנין של השהייה במצרים, שנים' הצער והסבל של ת

ולא דורש מהם ולא מנסה אותם אלא לפי , " עם בריותיו41ה בא בטרוניא"הקב
  ,פרעה שיוציאם לחפשי ופרעה היה מתנגדואם היה מבקש מ, כחם ויכולתם
, כי הבקשה היתה למעלה מכח בחירתו, מכה אחת' ה מכהו אפי"לא היה הקב

ודומה הדבר למלך שצוה . כי ודאי היה נכשל, ולא היה זה בגדר נסיון עבורו
שיאמר לו . יכהו, ואם לא, את עבדו שישאב לו מים מהמעין בדלי ללא תחתית

  ,וכל רצונך אינו במים, י ודאי לא אוכל לעשות חפצךהעבד הכני נא מעכשיו כ
וקצה גבול יכולת פרעה מצד בחירתו היתה לשלוח את ישראל . אלא להכותני

  וכשלא הסכים, ה"ואת זה בקש ממנו הקב, לעבוד במדבר דרך שלשת ימים
  לשעה מועטת' ומשיצאו אפי, יכל להכותו על שבבחירתו לא הסכים לשלחם

כיון , ה לעכבם מלשוב"כבר יכל הקב, צון פרעהמתחת אדמת מצרים בר
   .י מתן תורה"וגזירת הגלות תוכל להתבטל ע, שהשעבוד נסתיים

 כי גר יהיה זרעך "הגלותהגלותהגלותהגלותגזירת . א, כי היו שתי גזירות שונות, והטעם הוא
   לתקן גלגוליהם בדורותשיגלוה " וזה ענין שבין ישראל לקב."בארץ לא להם

ועבדום וענו  "השעבודהשעבודהשעבודהשעבודגזירת . ב. ' שחטאו להוהפלגה במה, המבול, אנוש
 שישתעבדו למצרים כדי לתקן גלגוליהם הקודמים במה שחטאו בין ."אותם

 ועל חלק השעבוד לא יכלו משמים למחול כי .'כגזל וכדו, רויאדם לחב
והוצרכו לקושי , רו אפילו יום הכפורים לא מכפריעבירות שבין אדם לחב
 זירת הגלות שהיא על חטאם שבין אדם למקוםאבל ג. השעבוד שישלים המנין
אבל ,  בהם אי אפשר להוציאםמוחזקמוחזקמוחזקמוחזקוכל עוד פרעה  .אפשר שמתן תורה יכפר

  .בזכות מתן תורה, כשיצאו אפילו לרגע מחזקתו ניתן היה לא להשיבם

  דבר'  איך אמר ה.""""ושמעו לקולך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצריםושמעו לקולך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצריםושמעו לקולך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצריםושמעו לקולך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים""""
  

   . נז"ע 'מס , בעלילהבעלילהבעלילהבעלילה פירוש .41
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ואחר באו "ש "וכמ, באו אל מלך מצריםלא לא לא לא וזקני ישראל , כזה אשר לא נתקיים
כולם  נשמטו ם לא באו כישהזקני" ,י" ופירש."ויאמרו אל פרעה, משה ואהרן

כי , ל ויאמר משה" ולכאורה היל.""""ויען משה ויאמרויען משה ויאמרויען משה ויאמרויען משה ויאמר"""" ."אחד אחד מפני היראה
והן והן והן והן """". ה"לקב ין משהכ מה היה הויכוח ב"וא, היא שיחת ויכוח, ויעןויעןויעןויעןמשמעות 

ויש להבין מה   .""""''''כי יאמרו לא נראה אליך הכי יאמרו לא נראה אליך הכי יאמרו לא נראה אליך הכי יאמרו לא נראה אליך ה. . . . לא יאמינו לי ולא ישמעו לקולילא יאמינו לי ולא ישמעו לקולילא יאמינו לי ולא ישמעו לקולילא יאמינו לי ולא ישמעו לקולי
ולהיות בטוח  ,""""ושמעו לקולךושמעו לקולךושמעו לקולךושמעו לקולך""""ה שהבטיחו "גרם למשה לפקפק בדברי הקב

פעמים '  ולמה כפל הדבר ג." לא יאמינו ליוהןוהןוהןוהן" ו שאמרשלא יאמינוהו וכמ
  ."'ה אליך הכי יאמרו לא נרא, ולא ישמעו, לא יאמינו"
 ה אינו יודע מה" וכי חשב משה שהקב....""""מזה בידך ויאמר מטהמזה בידך ויאמר מטהמזה בידך ויאמר מטהמזה בידך ויאמר מטה' ' ' ' ויאמר אליו הויאמר אליו הויאמר אליו הויאמר אליו ה""""

  ויאמרויאמרויאמרויאמר"""" .42ע יודע אתה מה בידי"ל רבש"והיל, השיבו מטה ולמה, בידו
היה  ולכאורה .""""וישליכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניווישליכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניווישליכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניווישליכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו ,,,,השליכהו ארצההשליכהו ארצההשליכהו ארצההשליכהו ארצה

 ארצהארצהארצהארצהרה תורה תיבת ואמ. "ויהי לנחש,  וישליכהומידךמידךמידךמידךו כהיהשל" לו לומר
ויש . פעמיים להדגיש שהיה צורך שהמטה יגיע לארץ כדי שייהפך לנחש

ולכאורה , להבין למה לא נהפך המטה לנחש בידו של משה או לפחות באויר
ג "ל שכשפים לא שולטים באויר אלא ע"ש חז"זה מעין מעשה כשוף וכמ

ומה , מפניו יברחואנא , ה נצב לידו"והלא הקב, ולמה משה נס מפניו, 43קרקע
  .גם שמשה היה רועה את הצאן במדבר מקום נחש שרף ועקרב ולא פחד מהם

,  מיותרשלח ידךשלח ידךשלח ידךשלח ידך ולכאורה .""""אל משה שלח ידך ואחוז בזנבואל משה שלח ידך ואחוז בזנבואל משה שלח ידך ואחוז בזנבואל משה שלח ידך ואחוז בזנבו' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
 .בובובובוומדוע משה אחז , ל לאחוז בזנבו"ה אמ" הקב....""""וישלח ידו ויחזק בווישלח ידו ויחזק בווישלח ידו ויחזק בווישלח ידו ויחזק בו""""
י " כיצד יאמינו ע ויש להבין....""""י אבותםי אבותםי אבותםי אבותםההההאלאלאלאל' ' ' ' למען יאמינו כי נראה אליך הלמען יאמינו כי נראה אליך הלמען יאמינו כי נראה אליך הלמען יאמינו כי נראה אליך ה""""

  .מאמר משה אליהם ענין הנחש
והיה והיה והיה והיה """" . מיותרתעודעודעודעודולכאורה תיבת  .""""הבא נא ידך בחיקךהבא נא ידך בחיקךהבא נא ידך בחיקךהבא נא ידך בחיקך, , , , לו עודלו עודלו עודלו עוד' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""

האות האות האות האות     הראשון והאמינו לקולהראשון והאמינו לקולהראשון והאמינו לקולהראשון והאמינו לקול    אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול האותאם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול האותאם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול האותאם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול האות
והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעון לקולך והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעון לקולך והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעון לקולך והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעון לקולך , , , , האחרוןהאחרוןהאחרוןהאחרון

והיו לדם והיו לדם והיו לדם והיו לדם     כת היבשה והיו המים אשר תקח מן היאורכת היבשה והיו המים אשר תקח מן היאורכת היבשה והיו המים אשר תקח מן היאורכת היבשה והיו המים אשר תקח מן היאורולקחת ממימי היאור ושפולקחת ממימי היאור ושפולקחת ממימי היאור ושפולקחת ממימי היאור ושפ
ה אם יאמינו או "וכי יש ספק אצל הקב, ולשון הכתוב קשה מהבין. """"ביבשתביבשתביבשתביבשת

            ."ולא יאמינו ולא ישמעו"למה כפל ו, לא לאחר האות הראשון
ולא יתכן לומר שחזר ,  ויש להבין להיכן שב.""""ויאמרויאמרויאמרויאמר' ' ' ' וישב משה אל הוישב משה אל הוישב משה אל הוישב משה אל ה""""

והלא מלא כל , ואם פנה למקום אחר, זאתממצרים להר סיני במיוחד לומר 
, י העשוי לפרעה תראה" ופירש.""""אל משה עתה תראהאל משה עתה תראהאל משה עתה תראהאל משה עתה תראה' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה"""" .הארץ כבודו

  נכנס לארץ  משה לא, וכפי המפורש בתורה .כנען לא תראה ואלו העשוי למלכי
  

  . במעשה דשמעון בן שטח:ד"י סנהדרין מ"ראה רש .43. 'במדבר רבה פרשה כראה . 42
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למה תלה זאת הכתוב במי , ואם למפרע נגזר עליו שלא יכנס, בהבגלל מי מרי
ואיך למפרע , כ תלוי הדבר בבחירתו של משה"א, ואם בגלל מי מריבה, מריבה

העולם שימחל לו  ולמה משה כששמע זאת לא הפך, הודיעו הכתוב שלא יכנס
  .תפילות ו"שהתפלל תקט שעשה לאחר מי מריבה וכמו, ויוכל להכנס

 כי משה רבינו עליו השלום גדל בביתו של פרעה, ן הואהעניאפשר שו
רו עושה יוכל חבוק ונשוק בין אדם לחב, 44שהושיבו בחיקו וחבקו ונשקו

  ומשכו עליו45וחבוקם של פרעה ובתיה עשו רושם רע על משה, רושם בנפשו
 ,וגרמו לו שיהיה דבוק וקשור בהנהגת הטבע וההגיון, את קליפת הנחש

 ועמד בנסיון עם,  אצל עמרם והרג למצרי בשם המפורשתורה ולמרות שלמד
חבוקיהם , 46האשה הכושית ונעץ חרב בינו לבינה ולא נגע בה ארבעים שנה

והם שגרמו לו ליפול בסופו של , ונשוקיהם של פרעה ובתיה עשו את שלהם
        .דבר במי מריבה ולהטרד מן הארץ וכמו שיבואר

ישמעו ישמעו ישמעו ישמעו ', דיעם כי נראה אליו הה למשה שבבואו לפני ישראל להו"ואמר הקב
וההבדל בין שמיעה לאמונה , אמנם לא אמר שיאמינו לו.  ויעשו דבריובקולובקולובקולובקולו

כאשר הדברים , ואלו השומע. כי המאמין עושה הדבר גם אם אינו הגיוני, הוא
  ה לבקש מפרעה חופש של"וכאן מצווהו הקב. מקיימם, מיושבים על לבו

.  ולא לשובלברוחלברוחלברוחלברוחם הכ עלי"ואח, בלבדבלבדבלבדבלבדכמה ימים לצאת לזבוח במדבר 
וסביר שמלך מצרים יתן לעבדיו העובדים אותו עשרות , והבקשה הגיונית
ולכן , וגם אם לא יתן לא תזיק הבקשה. חופש של כמה ימים, שנים ללא הפסק

. אפשר שישמע לקולו ויעשה בקשתו, צווהו'  במשה שהשלא יאמיןשלא יאמיןשלא יאמיןשלא יאמיןגם מי 
 ה לא אמר שיאמינו"הבחין שהקב ו,ומשה שהבין ההבדל בין אמונה לשמיעה

והן לא יאמינו והן לא יאמינו והן לא יאמינו והן לא יאמינו "שישמעו לו ואמר '  פקפק בהבטחת ה,אלא שישמעו לו, בו
ולכן אני חושב שגם , הבנתי שהרי לא יאמינו לי ה"דהיינו מדבריך הקב, """"לילילילי

ולא ולא ולא ולא """", כי ישראל לא ילכו לפי הגיון אלא לפי צו נבואי בלבד, לא ישמעו לי
  ....""""''''יאמרו לא נראה אליך היאמרו לא נראה אליך היאמרו לא נראה אליך היאמרו לא נראה אליך הכי כי כי כי """" לי  בגלל שלא יאמינו""""ישמעו בקוליישמעו בקוליישמעו בקוליישמעו בקולי

משה שהיה שקול כנגד כל ישראל כשפקפק בדברי  שאפשר ואולי ושמאאפשר ואולי ושמאאפשר ואולי ושמאאפשר ואולי ושמאוווו
ושזקני , כ שלא יאמינו בנבואתו ובשליחותו" השפיע על ישראל ג,ה"הקב

, ה"זה בעיני הקב והוקשה .היראה ניישראל ישמטו מלבא לפני פרעה מפ
חצוני יש בידך שגורם לך לפקפק  כח איזה, אולי כוונתו ....""""מה זה בידךמה זה בידךמה זה בידךמה זה בידך""""ושאלו 

  אניחושב דהיינו  , והשיבו מטה....ושמעוושמעוושמעוושמעו    כשאמרתי, ולא ישמעוולא ישמעוולא ישמעוולא ישמעובדברי ולומר 
  

 .ב"נוגה פ' ח שער קלי" ובע.א" עיין תקוני זוהר תקון כ.45 ).ח(מדרש תנחומא שמות . 44

  .בהעלותך' שער הפסוקים פ. 46
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הרועים השרים  ג כשארהיות ואינני יכול לנהוגם ברעיית הצאן ו, ההגיוןבדרך 
ובדרך , כם אליהם כי כבד פה ולשון אנימושלצאנם ומנגנים בחלילים כדי ל
   .מחזיק אני בידי מטה, הטבע נצרך אני למטה להנהיגם
הקליפה נעשים רק בהתחברם  ולכן כל עניני 47והנה הנחש שייך ליסוד העפר

לם במטה ההגיון שהנך דבוק בו ואשר מתגדרך , ה למשה"ואמר הקב. לעפר
 בבית פרעה והוא בחינת הנחש ך בה הקליפה שנדבקמצדהוא , אשר בידך

לפניך  קליפתו תתגלה  ובעת הגיעו ארצה"""" ארצה ארצה ארצה ארצההשליכהו"כ "וע, הקדמוני
  .ותראה במה דבוק אתה

, כדי להראות למשה מופתים'  הולא עשה זאת, "ויהי לנחש ארצהארצהארצהארצהוישליכהו "
אלא , זקוק למופת א היהשהרג את המצרי בשם המפורש ל וברור שמשה

 כי ,,,,""""וינס משה מפניווינס משה מפניווינס משה מפניווינס משה מפניו"""" . במשה'הראהו את המציאות איך שהיתה דבוקה הקלי
למשה למשה למשה למשה ' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה"""". א עצמה"הבין שאין זה נחש גשמי אלא התגלמות הסט

הידים ,  והנה כאשר השכל רוצה לעשות איזה ענין.""""שלח ידך ואחוז בזנבושלח ידך ואחוז בזנבושלח ידך ואחוז בזנבושלח ידך ואחוז בזנבו
ועושהו האדם בעל כרחו וכאשר השכל ממאן לעשותו . עושות זאת בקלילות

ה למשה "ואמר הקב, 48צריך הוא לשלוח ידו ולדחפו בכח לעשות הדבר
 ולאחוז לשלוח ידיולשלוח ידיולשלוח ידיולשלוח ידיו    שיתאמץ, בנחש ששכלו מונע אותו מלהלחם שלמרות

אבל משה שפחד מן הנחש כי הבין איזו קליפה קשה . לפחות בזנבו ולהכניעו
, ש להכניעו ביותר בגופו של הנח""""וישלח ידו ויחזק בווישלח ידו ויחזק בווישלח ידו ויחזק בווישלח ידו ויחזק בוהתאמץ , דבוקה בו

 כי כבר קודם " למטה בכפווישבוישבוישבוישב"ולכאורה היה לו לומר . """"ויהי למטה בכפוויהי למטה בכפוויהי למטה בכפוויהי למטה בכפו""""
כי לא שב להיות מטה עץ פשוט , " למטהויהיויהיויהיויהי"אבל אמר , הוא מטה היה

המטה ובאה ן  מ' כי נסתלקה הקלי,יםהאלא הפך להיות מטה האל ,כשהיה
כ "אח' ווהו ה וצ.יםהזה לעומת זה עשה האל  כי,במקומה קדושה נפלאה

ת של מכות מצרים להכניע אותם  את המטה הזה לעשות בו את האותותלקח
   .קליפתם תחת הקדושה ואת

, נטמאו ידיו והוצרך לטהרם, בשעה שמשה אחז בנחש להכניעוואפשר ש
    הבאהבאהבאהבא""""ולכן ,  דהיינו צריך עוד תקון להטהר מנגיעת הנחש""""עודעודעודעודלו ' ויאמר ה"

להכניע   הימנית תשים בחיקך השמאלי ותכווןאת היד, דהיינו ....""""נא ידך בחיקךנא ידך בחיקךנא ידך בחיקךנא ידך בחיקך
 ....""""בחיקובחיקובחיקובחיקו    ויבא ידוויבא ידוויבא ידוויבא ידו"""". האחוזה שם    'ותבטל את הקלי צד שמאלך תחת יד ימין את

  ,לגמרי  האחוזה בצד שמאל ותתבטל'והיה לו להשאיר היד עד שתיכנע הקלי
  
 וכמו שפירשו המפרשים .48 .'אבות פרק א" פתח עינים. "הגדה" זרוע ימין" א" החיד.47

 שמוחו מאן בכך, "לשחוט את בנו וישלח את ידו ויקח את המאכלת",  אברהם בעקדהלגבי

            .והוצרך לדחוף ידיו בעל כרחם לעשות זאת
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 שבצד שמאל ' לפני שנכנעה הקלי,,,,ויוציאהויוציאהויוציאהויוציאה אבל .ואז היה מוציא ידו ללא פגע
 הדבוקה בצד שמאל קפצה 'הקליאפשר ש ."והנה ידו מצורעת כשלג", לגמרי

, """" חיקך חיקך חיקך חיקךלללל השב ידך א השב ידך א השב ידך א השב ידך א,'ה לו ויאמרויאמרויאמרויאמר. "צרעתצרעתצרעתצרעתבבחינת טומאת ,  בועל ידו ונדבקה
,  שוב להכניע לצד שמאל""""וישב ידו אל חיקווישב ידו אל חיקווישב ידו אל חיקווישב ידו אל חיקו"""" .כי טרם הכנעת הקליפה לגמרי

 .""""ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרוויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרוויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרוויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו"""", שמאל בשלימות ולאחר שהכניע לצד
ישראל רק עד לו  לא יאמינו ולא ישמעו שלאחר דברי משהה "וידע הקב

ולא רצה לומר זאת למשה כדי שלא יצטער , אות הפיכת המים לדםשיעשה את 
והיה אם לא יאמינו והיה אם לא יאמינו והיה אם לא יאמינו והיה אם לא יאמינו """" .ואמר לו בלשון ספק, שבגללו ירדו ישראל מדרגתם

והיה אם לא יאמינו גם לשני והיה אם לא יאמינו גם לשני והיה אם לא יאמינו גם לשני והיה אם לא יאמינו גם לשני , , , , והאמינו לקול האות האחרוןוהאמינו לקול האות האחרוןוהאמינו לקול האות האחרוןוהאמינו לקול האות האחרון לקול האות הראשוןלקול האות הראשוןלקול האות הראשוןלקול האות הראשון
    והיווהיווהיווהיו, , , , היבשההיבשההיבשההיבשה    ולא ישמעון לקולך ולקחת ממימי היאור ושפכתולא ישמעון לקולך ולקחת ממימי היאור ושפכתולא ישמעון לקולך ולקחת ממימי היאור ושפכתולא ישמעון לקולך ולקחת ממימי היאור ושפכת האותות האלההאותות האלההאותות האלההאותות האלה

ה האמינו עד שעש  וכן היה שלא.""""ים אשר תקח מן היאור והיו לדם ביבשתים אשר תקח מן היאור והיו לדם ביבשתים אשר תקח מן היאור והיו לדם ביבשתים אשר תקח מן היאור והיו לדם ביבשתהמהמהמהמ
וכתב אותות לשון  .""""לעיני העםלעיני העםלעיני העםלעיני העם ויעש האותותויעש האותותויעש האותותויעש האותות""""ש "וכמ ,אות הדם לעיניהם
ומנחש למטה , להם משה את המטה אשר נהפך מעץ לנחש רבים כי גם הראה

כיון שבפועל עשה רק אות אפשר ו, ים אשר קדושה עצומה שורה עליוההאל
ויאמן העם במשה ויאמן העם במשה ויאמן העם במשה ויאמן העם במשה """",  ולאחר שראו את האותות.' של הדם כתב אתת חסר ואחד

 והיות ואמר להם משה שליחותו בשם .""""בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל אתאתאתאת ''''וישמעו כי פקד הוישמעו כי פקד הוישמעו כי פקד הוישמעו כי פקד ה
' שהם י, ו שנים" ולכן הגלות נשלם לאחר רד""""ראה את עניםראה את עניםראה את עניםראה את ענים כיכיכיכי""""הבינו  ,הההה""""אהיאהיאהיאהי

  .""""ויקדו וישתחווויקדו וישתחווויקדו וישתחווויקדו וישתחוו"""", ואינם צריכים יותר לסבול עבדות, ה"פעמים אהי
כביד עליהם לב פרעה שי' הקשה ה , פרעהמאת משה ואהרן ואלאחר שיצו

 שבגלל חשבמשה דבר זה  ובראות. המנין ישלים העבדות כדי שקושי השעבוד
ה "אירה שם אהימ שוב לא "לי יאמינו והן לא"באומרו ' פקפוקו בדברי ה

  כביכול על ידו נזק כזה גדולונגרם, ללא יסורים לישראל הארתה לגאלם מיד
על שפקפק למה ש בתשובה """"''''וישב משה אל הוישב משה אל הוישב משה אל הוישב משה אל ה"""" .נשבר לבו בקרבו, לישראל
 בכך ששלחת אחד כמוני """"למה הרעותה לעם הזהלמה הרעותה לעם הזהלמה הרעותה לעם הזהלמה הרעותה לעם הזה""""ומתוך צער אמר ', בדברי ה

למה למה למה למה """",  עלי ופקפקתי אחר דבריך'שפרעה ובתו חבקוהו והשאירו רשימו דקלי
ה לדבר ה לדבר ה לדבר ה לדבר ומאז באתי אל פרעומאז באתי אל פרעומאז באתי אל פרעומאז באתי אל פרע"""" . ונגרם על ידי נזק כזה חמור לישראל""""זה שלחתניזה שלחתניזה שלחתניזה שלחתני

 """"והצל לא הצלת את עמךוהצל לא הצלת את עמךוהצל לא הצלת את עמךוהצל לא הצלת את עמך"""",  כי אחד כמוני היה השליח""""הזההזההזההזה    הרע לעםהרע לעםהרע לעםהרע לעם, , , , בשמךבשמךבשמךבשמך
  . ללא יסורים נוספיםה "בשם אהי

ה קש לשון זההיה , י משה מתוך צער וכאב"י שמילים אלו נאמרו ע"ואעפ
ועל אשר בחר בו , ר אחר מדותיו יתברך והנהגתו בעולםוהרהו, כלפי מעלה

 בשעתכי אין אדם נתפס , מירה רכה ללא כעס א""""אל משהאל משהאל משהאל משה' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה"""" .לשליח
כי אתה השליח . """"עתה תראה אשר אעשה לפרעהעתה תראה אשר אעשה לפרעהעתה תראה אשר אעשה לפרעהעתה תראה אשר אעשה לפרעה"""" .אל תצטער,  והשיבו.צערו

' ועתה תהיה גאולתם כי קושי השעבוד משלים מנין ת, האמיתי לגאולת ישראל
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אוכל לקיים בו כבר עתה את הבטחתי לאברהם  ולכן. 49שנות עבדות שנתחייבו
 על ידי עשרת המכות ,""""כי ביד חזקהכי ביד חזקהכי ביד חזקהכי ביד חזקה""""". בודו דן אנכיוגם את הגוי אשר יע"
  זו""""יד חזקהיד חזקהיד חזקהיד חזקהובובובוב"""", ואם חושש אתה שמא ימנעו כמה מישראל מלצאת ".".".".ישלחםישלחםישלחםישלחם"

יכול ,  מדותיר אחשהרהרתאתה , אבל. """"יגרשם מארצויגרשם מארצויגרשם מארצויגרשם מארצו""""על כרחם של ישראל 
תוכל שאם לא תעמוד בו לא , לעמוד בנסיון אחר  קושי לגרום לךדבר זה

 ובאמת כדוגמת המעשה .את העשוי למלכי כנען תלהכנס לארץ ולראו
ה למשה "שכשם שבמעשה הראשון אמר הקב, המעשה האחרון היה, הראשון

, ואמר שיש בידו מטה, ומשה חשש שלא ישמעו לו,  עם ישראל ופרעהדברדברדברדברלך 
 הרים משה לדברלדברלדברלדבר אל הסלע ובמקום לדברלדברלדברלדברה "ל הקב"גם במעשה האחרון אמ

וגרם שלא יוכל לראות את העשוי , סלעאת ידו עם אותו מטה והכה את ה
לא היה מקום ,  ועתה שרק הוסבר לו את אשר יוכל לקרות.למלכי כנען

רה יוכאשר נגזרה הגז, מצב הערכת נתנה לו רה אלאינגזרה גז כי טרם, לתפילה
   .התחנן והתפלל מאות תפילות לבטלה, בפועל

 הנחש ' קליבטלוהענין הוא כי התקון שעשה משה עם המטה שושמא אולי ו
 ,"קדש"ובבואם ל, עזר רק כדי להוציאם ממצרים ולהביאם עד גבול הארץ

 כח הגברת י"וזה ע כדי שיוכל להכניסם לארץ במטהבמטהבמטהבמטההוצרך משה לתקון נוסף 
, ה קח את המטה ודברתם אל הסלע"ל הקב"ולכן אמ, מטה כח העל דבורה

 ין צורךולכאורה ענין לקיחת המטה היה מיותר כי כדי לדבר עם הסלע א
ובכל זאת לא , והתקון היה צריך להעשות שהמטה יהיה ביד משה, במטה

לא ראה  ,הדבור הפעיל משה המטה במקוםמשו. ישתמש בו אלא בדיבור
  .****א מלכים"במלחמת ל

פרעה רצו להרגו  כי כשלקח משה הכתר מראש .""""כי כבד פה וכבד לשון אנכיכי כבד פה וכבד לשון אנכיכי כבד פה וכבד לשון אנכיכי כבד פה וכבד לשון אנכי""""
משמים כדי לנקות את  היה זהו. ונסוהו בגחלים ובזהב ולקח הגחלים ושם בפיו

ויש להבין כי . ומזה נהיה כבד פה וכבד לשון, חלב המצריות שניתז על שפתיו
ולא להחזיק  ,ולהשליכם מידו לכאורה היה לו להכוות באצבעותיו מהגחלים

פה וכבד לשון  וכווית השפתים לא גורמת להיות כבד. בהם ולהקריבם לשפתיו
וכוויה דרכה להרפאות לאחר זמן ולמה , אלא רק כבד שפתים או ערל שפתים

  . על ידי הגחלים ולמה הוצרך שיפול חלב נכריות על שפתיו ויצרבו. לא נרפא
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ל ל ל ל """" חז חז חז חז סימוכין בדברי סימוכין בדברי סימוכין בדברי סימוכין בדבריבחלקובחלקובחלקובחלקוי שנראה הגיוני ויש י שנראה הגיוני ויש י שנראה הגיוני ויש י שנראה הגיוני ויש """"וארא אעפוארא אעפוארא אעפוארא אעפ' ' ' '  ביאור זה והמשכו בפ ביאור זה והמשכו בפ ביאור זה והמשכו בפ ביאור זה והמשכו בפובפרטובפרטובפרטובפרט

ו אינו נכון שיהיה בטל ולא יעשה ו אינו נכון שיהיה בטל ולא יעשה ו אינו נכון שיהיה בטל ולא יעשה ו אינו נכון שיהיה בטל ולא יעשה """"ואם חואם חואם חואם ח, , , , כתבתיו על תנאי שאם אמת הוא שיעמוד לזכותכתבתיו על תנאי שאם אמת הוא שיעמוד לזכותכתבתיו על תנאי שאם אמת הוא שיעמוד לזכותכתבתיו על תנאי שאם אמת הוא שיעמוד לזכות

      ....שום רושם שאינו הגון כלל ועיקרשום רושם שאינו הגון כלל ועיקרשום רושם שאינו הגון כלל ועיקרשום רושם שאינו הגון כלל ועיקר
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, כי משה גלגול הבל ושת וחלק מנשמותיהם של נח ושם, ואפשר שהענין הוא
 ויצרוב את שפתיו עד יםאולי נגזר על משה שיקח בקטנותו במו ידיו גחלו

 פה וכבד לשון כדי לתקן מה שפגם בגלגולו הקודם בהיותו נח שלא שיהיה כבד
וכיון שלא התפלל יכל חלב נכריות ליגע  ,התפלל על בני דורו שינצלו מהמבול

ותקן זאת משה במעשה העגל כשהתפלל על ישראל שהם עצמם . בשפתיו
   .ם הדין ומה נענה ליום פקודהוכ אוי לנו מי" וא.גלגולי דור המבול

משה הוצרך ונראה ש". 'מי עשה פרעה אלם וכו", י"פירש. """"פה לאדםפה לאדםפה לאדםפה לאדםמי שם מי שם מי שם מי שם """"
 להתפס בידי פרעה שידונהו למיתה ולהגיע עד הגרדום ושיתנו החרב בצווארו

 שיוכל ה נס שיעשה צווארו כשיש ושיהיו העם אלמים וחרשים כדיהיושי
יהיה  שלא כדי, ולא עזרוהו משמים להמלט לפני כן ללא כל הצער הזה, להמלט

 כי ברגע ,חייב לפרעה מאומה על שגדלו בביתו והאכילו והשקהו והלבישו
שגזר להרגו ונתן החרב בצווארו הרי זה כאילו המיתו ושוב אין למשה 

ויוכל לעמוד מולו כאוייב ולבקש את יציאת , התחייבות של הכרת הטוב כלפיו
      .מכות' ישראל ממצרים ולהכותו בי

  ".חתני היה נרצח על דבר המילה", י"ש פיר".".".".אז אמרה חתן דמים למולותאז אמרה חתן דמים למולותאז אמרה חתן דמים למולותאז אמרה חתן דמים למולות""""
 כל גאולת ישראל יכלה להתעכב בגלל פגם ברית קטן של בנו של משה שלא

  . וזה מראה על חומר הפגם, נימול בזמנו

". בני ישראל"לא  ו"העם הזה" יש להבין למה קראם ...."""" לעם הזה לעם הזה לעם הזה לעם הזהההההלמה הרעותלמה הרעותלמה הרעותלמה הרעות""""
  ".שלחתנילמה "ל "מיותרת והיל" זה"ולכאורה תיבת ". ". ". ". למה זה שלחתנילמה זה שלחתנילמה זה שלחתנילמה זה שלחתני""""

וישראל בגלות מצרים באו לתקן " " " " זהזהזהזה""""כי היסוד נקרא . ואפשר כי הענין הוא
ה רוצה לגאול "וחשב משה שאם הקב, ל שנים"ר שחטא בק"פגם היסוד דאדה

 או שממהר לגאלם לפני תקונם כדי שלא יפלו אותם כנראה שנתקן הפגם
  שר שאי אפ ומשראה שנוסף קושי לשעבוד הבין,בחמישים שערי טומאה

   שטרם תקנו""""לעם הזהלעם הזהלעם הזהלעם הזה"""" הושאל למה הרעות, טרם נשלם התקוןלגאלם ב

 להתגרות שלחתנישלחתנישלחתנישלחתני י שטרם נתקן" אעפהיסוד'  שהוא בחיזהזהזהזהכ למה "וא. היסוד
  .בפרעה ולהרע לישראל על ידי קושי השעבוד

        למה זהלמה זהלמה זהלמה זה""""אמר משה ש מהעל  אפשר ש....""""אעשה לפרעהאעשה לפרעהאעשה לפרעהאעשה לפרעה עתה תראה אשרעתה תראה אשרעתה תראה אשרעתה תראה אשר""""
גלות מצרים אם כי מ ,"אעשה לפרעהעתה תראה אשר ", ' השיבו ה,"שלחתנישלחתנישלחתנישלחתני

דעת המתוקנת יכול הרק אתה שהנך ממפני ש ,אתה גואלם אין אחר גואלם אין
כי  , אבל להכניסם לארץ לא תוכל.פגם הדעת' בחי, לגאול לישראל שבאו מקרי

מי  י צריך"ולהכניסם לא, העליונה  הארץ"בינה"דרגתך גדולה ומחוברת אל ה
היסוד ' והוא יהושע שהוא בבחי, י"א' ונה בחי הארץ התחת"מלכות"שדבוק ל
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א מלכי כנען "ולא במלחמת ל    ,,,,""""עתה תראהעתה תראהעתה תראהעתה תראה""""ולכן . הדבוק למלכות ומשפיע בה
אפשר ו . והוא יהושע, ושם אשלח ביד מי שאשלח,שזה לא יתכן שיהיה על ידך

כבוש  עד סיום אם לא היה נענש משה על מי מריבה היה מתעכב בהר נבוש
שעשה   ולכן לא חרד ולא נתפעל לבכות ולהתחנן כשם.כ נכנס"ואח, הארץ

  .ונשאר שליו ורגוע, לאחר גזירת מי מריבה

   והנה ביד חזקה שלחם".".".".ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצוביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצוביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצוביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצוכי כי כי כי """"
ויהי "ש "וכמ". כדברכם' ולכו עבדו את ה'  וכוקומו צאו מתוך עמי"ואמר להם 

שברחו שברחו שברחו שברחו  האדרבה כשרא,  כללמצינו שגרשם אמנם לא ". פרעה את העםבשלחבשלחבשלחבשלח
 .לכאורה הם דברים מנוגדים" " " " יגרשםיגרשםיגרשםיגרשם"""" ו""""ישלחםישלחםישלחםישלחם""""ו.  להחזירםיצא עם כל צבאו
  ". ביד חזקה ישלחם ויגרשם"ויכל לומר , " יגרשםוביד חזקהוביד חזקהוביד חזקהוביד חזקה"ולמה כפל ואמר 

אותם שיצאו מתוקנים , סוגים של ישראל יצאו ממצרים' כי ב, והענין הוא
צבאות  " שיצאו מתוקנים בחלקם ונקראו ואותם,"'צבאות ה "בשלמות ונקראו

להכביד עליהם " למה הרעותה לעם הזה"'  ושאל משה לה.50"בני ישראל
ה טרם "והלא אמרת לי שאתה מקדים להוציאם על ידי שם אהי, השעבוד

שחלק מישראל נמצאים לקראת סוף ', ואפשר שהשיבו ה. שיתוקנו בשלמות
  .לגמרי להיות צבאותי וקניםתקונם ובגללם הוכבד השעבוד כדי שיצאו מת

 ועל  ".".".".ישלחםישלחםישלחםישלחם"""" , שאכה את מצרים""""כי ביד חזקהכי ביד חזקהכי ביד חזקהכי ביד חזקה"""" ועל צבאות בני ישראל אמר
יתוקנו לגמרי ,  שיכביד עליהם פרעה לשעבדם""""וביד חזקהוביד חזקהוביד חזקהוביד חזקה"""" אמר', ה צבאות

   ".".".".יגרשם מארצויגרשם מארצויגרשם מארצויגרשם מארצו""""ופרעה לא יחפוץ בהם כלל ואז 
.  בני ישראל לצבאות""""ישלחםישלחםישלחםישלחם"""",  שאטה על מצרים להכותה""""כי ביד חזקהכי ביד חזקהכי ביד חזקהכי ביד חזקה"""", נ"א
""""מארצומארצומארצומארצו""""'  לצבאות ה""""יגרשםיגרשםיגרשםיגרשם"""",  שאכה את מצרים בפועל""""וביד חזקהוביד חזקהוביד חזקהוביד חזקה""""

51515151 .  
אמנם , כדברכם'  ויאמר קומו צאו ולכו עבדו את הכי ביד חזקה ישלחםכי ביד חזקה ישלחםכי ביד חזקה ישלחםכי ביד חזקה ישלחם"""", נ"א

כי "ש "לגמרי מפחד המות וכמ' באותה יד חזקה עצמה בלבו יהיה לגרשכם אפי
        ...."גורשו ממצרים

        
        ואראואראואראוארא
  

דבר עמו משפט על ", י"פירש. """"''''מר אליו אני המר אליו אני המר אליו אני המר אליו אני הויאויאויאויא. . . . ים אל משהים אל משהים אל משהים אל משהההההוידבר אלוידבר אלוידבר אלוידבר אל""""
כי מיד לאחר , ולכאורה הדבר תמוה. "שהקשה לומר למה הרעות לעם הזה

לשון , "אל משה עתה תראה' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""כתוב , "הלמה הרעות"שאמר משה 
  ,ים שהוא דבר קשההמיד לאחר שכתוב לשון דיבור בשם אל, וגם כאן. אמירה

   
  .וארא' ראה לקמן פ. 51.  בא' ראה לקמן פ. 50
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  ולכאורה ',  אליו אני הויאמרויאמרויאמרויאמרש "וכמ, שהוא לשון רך' נאמרה אמירה בשם ה
  ומן ההגיון היה שמיד לאחר שמשה אמר, לא מצינו מה המשפט שדבר עמו

ים אל משה עתה תראה אשר האלוידבר וידבר וידבר וידבר "שיכתוב הפסוק , "הלמה הרעות"
 ,י" פירש.""""אל שדיאל שדיאל שדיאל שדיוארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בוארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בוארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בוארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ב"""" ".אעשה לפרעה

, הדבר קשה ולכאורה ". אמרתי להם אני אל שדיובכולןובכולןובכולןובכולןהבטחות  הבטחתים"
 ורק הבטחה אחת, בלבד' כי כל התורה מלאה בהבטחות לאבות בשם ה

 וגם הבטחה זו נתנה רק בקשר, לאברהם ואחת ליעקב נתנה בשם אל שדי
 להם במדהלא נכרתי ", י" פירש.""""להםלהםלהםלהם    לא נודעתילא נודעתילא נודעתילא נודעתי' ' ' ' ושמי הושמי הושמי הושמי ה"""". לירושת הארץ
 'וכי ה,  והדבר לכאורה חמור....""""שהרי הבטחתי ולא קיימתישהרי הבטחתי ולא קיימתישהרי הבטחתי ולא קיימתישהרי הבטחתי ולא קיימתי אמיתית שלי

והבאתי אתכם אל הארץ והבאתי אתכם אל הארץ והבאתי אתכם אל הארץ והבאתי אתכם אל הארץ """" .ועוד מביא זאת כהוכחה למשה, מבטיח ולא מקיים
יש להבין למה ".בכסאיבכסאיבכסאיבכסאיהרימותיה להשבע " ,י" פירש.""""אשר נשאתי את ידיאשר נשאתי את ידיאשר נשאתי את ידיאשר נשאתי את ידי

    אניאניאניאנים  למשה שאליו הוא נגלה בש'ה ואיך אמר. תלה השבועה בכסא הכבוד
ויאמר "ש "וכמ. מקרא מלא הוא אצל אברהםוהלא .  מה שלא נגלה לאבות',',',',הההה

  ". אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה''''הההה    אניאניאניאניאליו 
היחוד בין השכינה  הוא, """"''''הההה    אניאניאניאני"""" כי ,הענין הואש אפשר ושמא ואוליאפשר ושמא ואוליאפשר ושמא ואוליאפשר ושמא ואוליוווו

להאיר החלה  זו עתה' שבחי, למשה' ואמר ה, ''''ההההה הנקרא " לקבאניאניאניאניהנקראת 
קושי השעבוד ולגרום שמצד השכינה אפשר להכות את  במדת מה על ידי

, הוצרכו שקושי השעבוד ישלים המנין בגללךמא  ש שמצטער אתהמהו, פרעה
 .משה' גי, שדי כי אתה סוד נשמתך נקראת בשם אל, והוא. כ"יש לזה חשבון ג

תי להם והבטח,  דהיינו בך,,,,""""שדישדישדישדי    אל יצחק ואל יעקב באלאל יצחק ואל יעקב באלאל יצחק ואל יעקב באלאל יצחק ואל יעקב באל וארא אל אברהםוארא אל אברהםוארא אל אברהםוארא אל אברהם""""
רוצים אתם את , ה לאבות"אמר הקב אפשר שכי, ולא קיימתיולא קיימתיולא קיימתיולא קיימתיאת ארץ ישראל 

 אמנם אם תקחוה אי אפשר יהיה ,זכו בה מרגע זה ותהיה שלכם, הארץ
כי לא תהיו בבחינת גרים אלא , שנות הגלות' להחשיב את שנותיכם במנין ת

ם שני ' וכשירדו ישראל למצרים יצטרכו להתעכב שם ת,בבחינת תושבים
ואם אין הוא גואלם אין , י משה"הגאולה חייבת להיות עש אבל דעו ,בשלמות

ובמשה הוא , שהוא ביסוד "שדי אל" םאחר גואלם כי נשמתו היא משרש ש
כ "משא, מאדם וחוה שבא לעולם בדרך הטבע, והוא גלגול שת ,"יסוד דאבא"

ם  שאגאלם בשועל ידו אפשר, ר"שאר ישראל שיבואו מטיפות קרי של אדה
שנים ' יצטרכו לחישוב תו, ו שנים" לאחר רדשהוא לפנים משורת הדין, הההה""""אהיאהיאהיאהי

והגון הדבר שתוותרו על הארץ עתה ושלא אקיים את הבטחתי , מלידת יצחק
והסכימו האבות שלא אקיים  . את הארץ עד שיצאו ישראל ממצריםלכםלכםלכםלכםלתת 

את שערי טומאה ויצטרכו לצ' יהיה חשש שמא יפלו בנכדי שאם , הבטחתי
 .שנים מלידת יצחק'  תל חשבון עשיוכלו לצאת לפני הזמן, שנים' לפני ת
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לא נודעתי לא נודעתי לא נודעתי לא נודעתי ' ' ' ' ושמי הושמי הושמי הושמי ה"""",  וספרתי להם ענינך וסודך.""""וארא אל האבות באל שדיוארא אל האבות באל שדיוארא אל האבות באל שדיוארא אל האבות באל שדי""""
י "עולא נודעתי לאבות  . את הארץלהםלהםלהםלהם כי לא קיימתי הבטחתי לתת .""""להםלהםלהםלהם

שנים אם ' תכדי שיוכלו לצרף את מנין שנותיהם מלידת יצחק ל, נתינת הארץ
 כי דברי , לאבות נזק בכך שהפסידו את הארץנגרם שמאואל תחשוש , יצטרך

וגם וגם וגם וגם """", 1ויקומו הם עצמם בתחיית המתים וירשו את הארץ, לא הלכו לבטלה
והסיבה ,  בתחיית המתים""""להם את ארץ כנעןלהם את ארץ כנעןלהם את ארץ כנעןלהם את ארץ כנען    הקמותי את בריתי אתם לתתהקמותי את בריתי אתם לתתהקמותי את בריתי אתם לתתהקמותי את בריתי אתם לתת

,  בה כגריםגרוגרוגרוגרובחייהם לא קבלו את הארץ ורק  כי עתה, שאתן להם זאת בעתיד
ומרצונם הפכו . """"אשר גרו בהאשר גרו בהאשר גרו בהאשר גרו בה""""אלא , ולא על כרחם, """"ארץ מגוריהםארץ מגוריהםארץ מגוריהםארץ מגוריהם""""והיתה 

 ודרכך אוכל לומר לעבדותם של "שדי אל"עבורך שאתה סוד , להיות גרים בה
  .ולגאלם בטרם זמן, ישראל די

את את את את     ואזכורואזכורואזכורואזכור, , , , וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותםוגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותםוגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותםוגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם""""
שעוררו ישראל  י נאקת בני"ע, אניאניאניאניהנקראת הנקראת הנקראת הנקראת      וגם השכינה,נתואולי כוו. """"בריתיבריתיבריתיבריתי

 ייייבריתבריתבריתברית אתאתאתאת האירל כדי הכמה ובינהלעורר הזכרון העליון יחוד  ווגרמ, ן"מ
קיבלה השכינה כח להכות את המצרים כדי , לגאולה  ראויזמן ונעשה ה,לגאלם

עומד יחוד זה , ''''הההה    אניאניאניאני,  אמור לבני ישראלבשבועהבשבועהבשבועהבשבועה, לכן .שיגאלו ישראל
 """"יכםיכםיכםיכםההההאלאלאלאל' ' ' ' אני האני האני האני ה וידעתם כיוידעתם כיוידעתם כיוידעתם כי"""", ולקחתי, וגאלתי, והצלתי, והוצאתי  ולכן.להאיר
השבועה היתה לגאול ו ".".".".המוציא אתכם מתחת סבלות מצריםהמוציא אתכם מתחת סבלות מצריםהמוציא אתכם מתחת סבלות מצריםהמוציא אתכם מתחת סבלות מצרים"""" ,יחוד זה שבכח

והבאתי אתכם והבאתי אתכם והבאתי אתכם והבאתי אתכם """", "כסא הכבוד"שהיא סוד הבינה הנקראת , ה"אתכם בשם אהי
, ייייבכסאבכסאבכסאבכסא והרימותיה להשבע """"אשר נשאתי את ידיאשר נשאתי את ידיאשר נשאתי את ידיאשר נשאתי את ידי""""    כיון , עכשיו.""""אל הארץאל הארץאל הארץאל הארץ

ולכן זמן הגאולה לא יתאחר ויהיה כבר עתה לאחר  .ה"שהוא סוד שם אהי
לתת אותה לאברהם ליצחק לתת אותה לאברהם ליצחק לתת אותה לאברהם ליצחק לתת אותה לאברהם ליצחק """" כי הבטחתי .ה" אהיפעמים' ו שנים כמנין י"רד

' עלו לחשבון תינות האבות אשר הבטחתי ולכן ש, ולא קיימתי, """"וליעקבוליעקבוליעקבוליעקב
שנים

2
ונתתי ונתתי ונתתי ונתתי """" .ולא אמתין יותר, ו שנים נשלם החשבון"כ עתה שעברו רד"וא, 

  ".".".".''''אני האני האני האני ה, , , , אותה לכם מורשהאותה לכם מורשהאותה לכם מורשהאותה לכם מורשה

 כי בתחילה חשבו .""""ולא שמעו אל משהולא שמעו אל משהולא שמעו אל משהולא שמעו אל משה, , , , וידבר משה כן אל בני ישראלוידבר משה כן אל בני ישראלוידבר משה כן אל בני ישראלוידבר משה כן אל בני ישראל""""
ושמחו והאמינו " שלחני אליכםאהיה אהיה אהיה אהיה """"ש להם משה " וכמהההה""""אהיאהיאהיאהישיגאלו בשם 

אבל . ו שנים יגאלו ללא צורך לשום ענין שישלים שום מנין"שלאחר רד
ליהם וצריך לקושי השעבוד כשראו שלאחר בא משה לפרעה כבדה העבודה ע

ומה שאמר משה כי , ''''ההההו שהגאולה היא בשם אפשר שחשבשישלים המנין 
כ יש "או ". שלחני אליכםאהיהאהיהאהיהאהיה " " " "ולא מה שאמר,  אותם הוא העיקר''''ההההפקד 

   """"ולא שמעו אל משהולא שמעו אל משהולא שמעו אל משהולא שמעו אל משה"""". ה"פעמים הוי' כמנין י, שנים' להם להמתין עוד נ
  
   .בא' י פ"כמבואר ברש. 2  :' סנהדרין צ.1
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 של קושי """"מקוצר רוח ומעבודה קשהמקוצר רוח ומעבודה קשהמקוצר רוח ומעבודה קשהמקוצר רוח ומעבודה קשה"""", ו שנים"פ יגאלו לאחר רד"ר שעכשאמ
  .שנים' השעבוד שגרם להם להאמין שיש להמתין עוד נ

  וביאורו כי משה ראה שבגלל. """"''''ים אל משה ויאמר אליו אני הים אל משה ויאמר אליו אני הים אל משה ויאמר אליו אני הים אל משה ויאמר אליו אני הההההוידבר אלוידבר אלוידבר אלוידבר אל""""
 ,ושאל למה הרעות, הרע לעם הזה שהושמו ילדי ישראל בבנין, שבא לפרעה

 כי , האמת שהוא רחמים....''''אני האני האני האני ה, אלהים'  בחי רואה דיןשמה שאתה' והשיבו ה
. אתה אינך יודע איזה קליפות הם ילדי ישראל אלה שאני מסלק מהכרם

והוציא , קח אחד מהם ותוציא מהבנין' אמר לו ה, וכשמשה לא רצה להבין
   וכשגדל החטיא את ישראל,ש שנתמעך בבנין"מיכה שנקרא כן עאת משה 
ואם היה . ז שלו" אלה ששבואל נכד משה היה כומר לעולא עוד,  3מיכה בפסל

  ....יודע משה נשמות מי ילדים אלו היה שמח באבודם

" " " " אלהיםאלהיםאלהיםאלהים""""ה בשם "הקב,  דהיינו".".".".''''וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני הוידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני הוידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני הוידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה""""
כי מה שנראה בעיניך .  מדת הרחמים',',',',אני האני האני האני ה""""נגלה למשה ואמר לו , מדת הדין

מוטב שקושי השעבוד ישלים המנין הנצרך כי . אינו אלא רחמים גמורים, דין
ו אם ישארו בשעבוד רגיל עד לתשלום "שערי טומאה ח' ולא יפלו לנ, ויצאו

  ".הלמה הרעות"ולא היה לך לומר , הזמן הנגזר

',  אליו הדברדברדברדברויש להבין מה     ".".".".''''וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני הוידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני הוידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני הוידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה""""
דבר אתו משפט  ",י"ירשפו. ' לו אני האמראמראמראמרולכאורה לא דבר מאומה אלא מיד 

  משפטמשפטמשפטמשפטויש להבין מה ענין ". על שהקשה לדבר ולומר למה הרעות לעם הזה
, י"ופירש, "עתה תראה" לו אמרולכאורה המשפט נאמר למשה קודם כש, זה
לפיכך עתה תראה ולא העשוי למלכי שבעה אומות , הרהרת על מדותי"

 במצרים היה כי מושב בני ישראל, ואפשר שהענין הוא". כשאביאם לארץ
, 4ל שנים עם שלשים של אברהם"שנים כדי שיצטרפו לת' צריך להיות ת

 י דנפש שהוצרכו"פעמים אלהים שכנגד נרנח' זה הוא כמנין ה' ואפשר שמס
' ד'  והנה משה בגי)עם הכולל(. משפט' לתקן את גלגוליהם הקודמים והוא בגי

. """"אלהים אל משהאלהים אל משהאלהים אל משהאלהים אל משה, וידברוידברוידברוידבר"""", אולי כיוון הכתוב לומרו) עם הכולל(, פעמים אלהים
פעמים אלהים כמנין ' דהיינו שצרף שם אלהים לשם משה וביחד הם ה

ועניינו שקושי השעבוד הוא , והוא תשובה לשאלתו למה הרעותה, "משפט"
ש "ואולי זה מ". משפט"ל שנים העולים כמנין "הנצרך לתכדי להשלים המנין 

  . עולים כמנין משפט,אתו, דהיינו ששם אלהים". ". ". ". אתו משפט, דבר", י"רש

  והלא כמה פעמים נגלה אליהם בשם, ויש להבין". ". ". ". לא נודעתי להםלא נודעתי להםלא נודעתי להםלא נודעתי להם' ' ' ' ושמי הושמי הושמי הושמי ה""""
  
  . מא, ב"שמות י, י"ראה רש. 4 :א"סנהדרין ק. 3
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 אשר הוצאתיך ''''הההה    אניאניאניאניויאמר אליו "ש "וכמ. ומקרא מלא הוא אצל אברהם ',ה
  ".מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה

, "ברוך שם כבוד מלכותו" בסוד """"''''שם השם השם השם ה"""" נקראת כי השכינה, והענין הוא
 """"אחדאחדאחדאחד"""" שהיא השכינה """"ושמוושמוושמוושמו, , , , אחדאחדאחדאחד' ' ' ' הההה"""" ו".".".".שםשםשםשםויעש לו דוד "ובסוד הכתוב 

        וידו המנהיגה' והיא כח ה. עמו באחדות שלם כי היא משלימה לעשר ספירות
 נוטה היא, "שדי אל"היסוד הנקרא '  וכשהיא דנה את האדם מבחי.ז"את העוה

נוטה היא , "'ה"הנקרא  ,התפארת' א דנה את האדם מבחיוכשהי, למדת הדין
  שבו הוא מתנהג עם במדת הדין' ועם האבות התנהג ה. למדת הרחמים

  הצדיקים כפי שעלה במחשבה לפניו לברא העולם במדה זו כדי שיעמדו לפניו
עם ' ל שמקפיד ה"ודרשו חז" וסביביו נשערה מאוד"וכמו שכתוב , זכים וברים

ולכן סבלו האבות כל ימי חייהם . ם סביביו כחוט השערההצדיקים העומדי
אלא , שפירושו לא אמרתי להם"  להםהודעתיהודעתיהודעתיהודעתילא "ולא אמר הכתוב . יסורים

שהיא     """"שמישמישמישמי""""למשה ' ואמר ה". להםניכרתי לא "שפירושו " להםנודעתי נודעתי נודעתי נודעתי לא "
 """"אל שדיאל שדיאל שדיאל שדי"אלא בשם , שהוא מדת הרחמים' השכינה לא ניכרה לאבות בשם ה

ואתה על פעם , ולא הרהרו אחרי מדותי, נוטה אל מדת הדיןהיסוד ש' שבספי
  ".למה הרעות"שאלת , אחת שהגברתי מדת הדין על ישראל יותר ממה שסבלו

 אלו יש בפרשיות. אל פרעה" לך" ולא אמר ".".".". מלך מצרים מלך מצרים מלך מצרים מלך מצריםאל פרעהאל פרעהאל פרעהאל פרעהדבר דבר דבר דבר בא בא בא בא """"
  """"לךלךלךלך""""וכשאמר  ".פרעה  לפניהתייצבהתייצבהתייצבהתייצב,  אל פרעהלךלךלךלך,  אל פרעהבאבאבאבא", לשונות' ג

  ".הנה יוצא המימה, לך אל פרעה בבוקר"לבית פרעה אלא אמר לא שלחו 
  השכם"אמר " ברד"ו" ערוב"ובמכות . שלחו לביתו,  אל פרעה""""באבאבאבא""""וכשאמר 

  .להבין ההבדל ויש ".הנה יוצא המימה, בבוקר והתייצב לפני פרעה
והן מפני ,  כי לבית פרעה אי אפשר היה להכנס הן מפני השומרים,ונראה הענין
לבית פרעה ' ולכן כששלחו ה, יו מזיקים לכל הנכנס ללא רשותהכשפים שה

  והיתה בחינה מיוחדת משמים מלוה את משה,  עמי אל פרעה""""באבאבאבא""""אמר לו 
מה . ומהכשפים ומהשומרים ששרצו בבית פרעה' ואהרן שלא יפגעו מהקלי

שאין כן כששלחו לפגשו על המים ששם אין משה צריך שמירה מיוחדת אלא 
ונראה שלאחר שראה פרעה שמשה יודע העת שיוצא .  בו ולהתרות""""ללכתללכתללכתללכת""""

שינה הזמן והחל ללכת יותר מוקדם בבוקר , הוא לצרכיו ופוגשו בבואו שם
בבוקר " השכם"למשה ' ואמר ה, בתקוה שמשה לא ידע ולא ימצאהו

  . לפניו בבואו אל המים""""התייצבהתייצבהתייצבהתייצב""""ו

 .""""פרעהפרעהפרעהפרעההן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני ', ', ', ', וידבר משה לפני הוידבר משה לפני הוידבר משה לפני הוידבר משה לפני ה""""
כי ישראל שהיו בקוצר רוח מעבודה קשה לא היו , ו מופרך"ולכאורה זה ק

  . כן יכל לשמוע, אבל פרעה שלא היה בקוצר רוח, מסוגלים לשמוע
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גם פרעה , כי ישראל שלא שמעו בגלל קושי השעבוד, הענין הואאפשר שו
  ישראל להקשות על'כי הרגיש חזוק מצד הקלי, מאותה סיבה לא יכל לשמוע

  .כ ודאי שלא ישמע לשלחם כשמרגיש שכחו עולה ומתחזק"וא, השעבוד
ודאי שיש לי " ערל שפתיים"כי אמר משה אם אני , ואולי ביאור הדברים הוא

י "ומסתמא זו הסיבה שלא שמעוני ישראל אעפ, פגם רוחני בשפתי שגרם לכך
ו שפרעה שאבא אליו בבקשת "ומסיבה זו ק, שבאתי אליהם בבשורת גאולה

  .ח לא ישמענישלו

כ אצל " משא".".".".לתולדותםלתולדותםלתולדותםלתולדותם"""" רק אצל לוי כתב ".".".".שמות בני לוי לתולדותםשמות בני לוי לתולדותםשמות בני לוי לתולדותםשמות בני לוי לתולדותםואלה ואלה ואלה ואלה """"
 אפשר שכתב ".".".".לתולדותםלתולדותםלתולדותםלתולדותםאלה משפחות הלוי "וסיים , בני ראובן ושמעון

לומר שאין זה סדר העדיפויות ברוחניותם אלא סדר תולדותם , "לתולדותם"
ולכן ממנו ,  הגדולוברוחניותם אפשר שקהת היה עדיף על גרשון אחיו, בלבד

ובנשיאת כלי המשכן , יצאו מלבד לויים גם כהנים ועל צבאם משה ואהרן
ואפשר ". ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו"נאמר 

ובגרשון יצאו רק , תפארת הכלול מחסדים וגבורות' כי לוי בבחי, שהענין הוא
ג ונפרדו במשה ואהרן "וובקהת יצאו הח, שכן דרכם לצאת בתחילה, הגבורות

ואולי כדי שיקיפו את החסדים , ובמררי חזרו הגבורות לצאת, לכהונה ולויה
  .מכל הצדדים

   אתתוהוצרך לקח. 5היה נביא עמרם הנה". ". ". ". ויקח עמרם את יוכבד דודתוויקח עמרם את יוכבד דודתוויקח עמרם את יוכבד דודתוויקח עמרם את יוכבד דודתו""""
  כי כן יחודי מדות,  ולהביא את אהרן ומריםמתן תורהדודתו מה שנאסר לאחר 

   מתן תורהלפני אפשר שהטעם הוא כי ו. של מלךהעליונות הנקראים שרביטו 
  יכל עקב גדלותו, ן מצד מעשיו ועבודתו העצמית"כשאדם הגיע לדרגות הנר

 מתןאבל לאחר , 6להיות כעין דוגמא של מעלה ולהשתמש בשרביטו של מלך
ולאו דווקא " עם סגולה"ן בתורשה בתור "שישראל מקבלים הנרתורה היות 

  .ו להשתמש בשרביטו של מלך ונצטוו על העריותנאסר, מתוך עבודה עצמית

ייחס הכתוב את השבטים ראובן ". ". ". ". ''''בני ראובן וכובני ראובן וכובני ראובן וכובני ראובן וכו, , , , אלה ראשי בית אבותםאלה ראשי בית אבותםאלה ראשי בית אבותםאלה ראשי בית אבותם""""
   .וגם כשסיים לידת משה ויחוסו המשיך בייחוס כל שבט לוי, שמעון ולוי

  ואולי ייחסם, ת דשכינה"שבטים אלו הם כנגד חג' כי גהענין הוא ואפשר ש
   
י "רש( ותיהםתאומהשבטים נשאו יש מי שאמר שולכן  .6 .לכיםם הלכות מ"רמב. 5

  נחבניי  ש"ואעפ )ויגש' פ ראה לעיל( .כ"ג  נשים אחרותנשאו ש למרות.)ה"ל, ז"בראשית ל

 בני נח מזמן אברהם ולא נכנסו לדין ישראל  יצאו מדיןישראל, ם אחות מן האנאסרו לקחת

        .מתן תורהעד 
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 .החל להאירו י נעשה"כינה עם הנה דשת"חבור החגכאן הכתוב לרמז ש
ועתה , יעקב את השבטים לא ברכם ואפשר גם שהזכיר שלשה אלה כי כשברך

            . ייחסם הכתוב ללמדנו שבזכות השבטים כולל אלו באה הגאולה

 הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה  הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה  הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה  הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ,,,,לאמרלאמרלאמרלאמר' ' ' ' וידבר משה לפני הוידבר משה לפני הוידבר משה לפני הוידבר משה לפני ה""""
ואל פרעה ואל פרעה ואל פרעה ואל פרעה     ן ויצום אל בני ישראלן ויצום אל בני ישראלן ויצום אל בני ישראלן ויצום אל בני ישראלאל משה ואל אהראל משה ואל אהראל משה ואל אהראל משה ואל אהר' ' ' '  וידבר ה וידבר ה וידבר ה וידבר ה....ואני ערל שפתיםואני ערל שפתיםואני ערל שפתיםואני ערל שפתים

' ' ' '  אלה ראשי בית אבותם וכו אלה ראשי בית אבותם וכו אלה ראשי בית אבותם וכו אלה ראשי בית אבותם וכו....מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצריםמלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצריםמלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצריםמלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים
 דבר  דבר  דבר  דבר ,,,,''''לאמר אני הלאמר אני הלאמר אני הלאמר אני ה    אל משהאל משהאל משהאל משה' ' ' '  וידבר ה וידבר ה וידבר ה וידבר ה....אל משה בארץ מצריםאל משה בארץ מצריםאל משה בארץ מצריםאל משה בארץ מצרים' ' ' ' ויהי ביום דבר הויהי ביום דבר הויהי ביום דבר הויהי ביום דבר ה

הן אני הן אני הן אני הן אני ' ' ' '  ויאמר משה לפני ה ויאמר משה לפני ה ויאמר משה לפני ה ויאמר משה לפני ה....אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דבר אליךאל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דבר אליךאל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דבר אליךאל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דבר אליך
לפי שאמר משה ואני ערל " ,י"פרש". ". ". ". פרעהפרעהפרעהפרעהערל שפתים ואיך ישמע אלי ערל שפתים ואיך ישמע אלי ערל שפתים ואיך ישמע אלי ערל שפתים ואיך ישמע אלי 

 הפסיק הענין בראשי בית .ה את אהרן לפה ולמליץ"שפתים צירף לו הקב
 """"''''ויהי ביום דבר הויהי ביום דבר הויהי ביום דבר הויהי ביום דבר ה"""". אבותם ללמדנו היאך נולדו משה ואהרן ובמי נתייחסו

 הוא הדבור האמור למעלה בא דבר אל """"''''וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה"""" .מחובר למקרא שלאחריו
חזר הענין עליו  הפסיק העניין כדי ליחסם אלא מתוך ש,פרעה מלך מצרים

ויאמר משה אל ויאמר משה אל ויאמר משה אל ויאמר משה אל  . כדאי אני לשלחך ולקיים דברי שליחותי',',',',אני האני האני האני ה .להתחיל בו
 היא האמירה שאמר למעלה הן בני ישראל לא שמעו אלי ושנה הכתוב כאן ',',',',הההה

 ".על הראשונות  וכך היא השיטה כאדם האומר נחזור,כיון שהפסיק הענין
מעין זו ואמר   בפרשת שמות כבר העלה משה טענהויש להבין והלא. ל"עכ

צירף לו את אהרן ' וה". לא איש דברים אנכי כי כבד פה וכבד לשון אנכי"
 ודבר ,הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא "ש"וכמ ,אל העםאל העםאל העםאל העם לדברלדברלדברלדבר

ולגבי שליחותו לישראל  . ועתה ערער על שליחותו לפרעה."אל העםאל העםאל העםאל העםהוא לך 
 ויש להבין ,"ערל שפתיים" ועתה טען שהנו ,"ה וכבד לשוןכבד פ" שהנו טען

כלל על טענתו אלא צוה אותו ואת אהרן אל בני '  ועתה לא השיבו ה.ההבדל
 ואחר ,ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים

 אל משה שידבר אל פרעה מלך מצרים' שייחסם נאמר בתורה ששוב דבר ה
שפתים השיבו  ערל  ומשטען משה שהנו,''''אני האני האני האני הואמר לו  אלא שהפעם הוסיף

ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך אתה תדבר את כל ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך אתה תדבר את כל ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך אתה תדבר את כל ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך אתה תדבר את כל """"' ה
 ,הבין למה כפל הדבר שניתל ויש ....""""אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעהאשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעהאשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעהאשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה

 , שהוא הדבור הראשון שאמר לפני שייחסם למשפחותםי" רשכיצד פירשו
 ושהשיבו ,''''אני האני האני האני ה שבדיבור השני הוסיף ,בוריםיי הדנשוהלא יש שנויים בין 

וידבר וידבר וידבר וידבר """" ובראשון נאמר ,שאהרן ידבר אל פרעה מה שלא הוזכר בדבור הראשון
 ולמה הפסיק בענין יחוסם ."' משה לפני הויאמרויאמרויאמרויאמר" ובשני נאמר ,"'משה לפני ה

באמצע הענין והיה לו להקדים או לאחר ענין היחוס ולא יצטרך לשוב לענין 
 ועל דבור זה האחרון . והלא לכל מילה יש בודאי חשבון בתורה,מחדש
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י שפסוק "הדגישה תורה במפורש שהיה זה בארץ מצרים וכמו שפירש רש
חוזר על מקרא שלאחריו שהוא " " " " עם משה בארץ מצריםעם משה בארץ מצריםעם משה בארץ מצריםעם משה בארץ מצרים' ' ' ' ויהי ביום דבר הויהי ביום דבר הויהי ביום דבר הויהי ביום דבר ה""""

 והנה טענת משה שהנו ערל שפתיים נאמרה ,טענת משה שהנו ערל שפתיים
 נביאו וידבר אל פרעה השאהרן יהי'  ודברי ה,י עצמהבתורה בפרשה בפנ

 ,הן יש ריוח של פרשה פתוחהינאמרו בפסוק שני שהיא פרשה אחרת ובינ
ולמה  .יהיו באותה פרשה' ולכאורה מן ההיגיון היה שדברי משה ותשובת ה

 והקדים """"ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתייםואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתייםואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתייםואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים""""    ,,,,דיברדיברדיברדיברמשה בתחילה אמר ש
 ועתה אמר הכתוב ,ערל שפתיים שהנו ה למציאותהספק של שמיעת פרע

הקדים מציאות . . . . """"הן אני ערל שפתיים ואיך ישמע אלי פרעההן אני ערל שפתיים ואיך ישמע אלי פרעההן אני ערל שפתיים ואיך ישמע אלי פרעההן אני ערל שפתיים ואיך ישמע אלי פרעה"""" אמראמראמראמרשמשה 
        . איך ישמע אליו פרעההיותו ערל שפתיים לספק

הוא ענין רוחני גבוה בעולמות " ישראלישראלישראלישראל""""וכדי להבין הענין אקדים ואומר כי 
ר זה ונקראת על שמו מאז ונפש עם ישראל נדבקה באו, העליונים הנקרא כן

 ויעקב אבינו נקרא בחיר שבאבות כיון ,אבותינו הקדושים שנתקשרו לאור זה
 ולכן זכה גם להקרא ישראל ,שכל בניו הלכו בדרכו ונקשרו באור קדוש זה

" אחד' ינו ההאל'  הישראלישראלישראלישראלשמע " ולכן פסוק .והדברים עתיקים, ש אור זה"ע
בני " ו"עם ישראל"  אנחנונקראיםו .מסמל את הקשר של כל יהודי לאור זה

 והמאציל , כי בהתקשרותנו לאור עליון זה אנו בבחינת בניו ועמו"ישראל
 כי הוא מרכז האור """"ישראלישראלישראלישראל בני בכוריבני בכוריבני בכוריבני בכורי"""" זה בשם קדוש ונוראהעליון קרא לאור 

 וכששלח את ,' מאורות המאציל ומשפיע להולכים בתורת הקבלהרוחני המ
 ולכן ,"בני בכורי ישראל"הו לומר לפרעה משה להוציא את ישראל ממצרים צו

ודבקות עם ישראל עם אור זה נעשה דרך השכינה , שישלח את ישראל עמו
  ....''''הההה----אניאניאניאניובהתקשרה עם ישראל העליון נאמר  ,אניאניאניאניהקדושה הנקראת 

ובגלות מצרים הסתיר המאציל העליון שני שלישים מאור ישראל העליון שלא 
למשה הבין משה '  וכשנגלה ה,צריםישפיע בעם ישראל כדי שיהיו בגלות מ

שהגאולה תהיה כשאור ישראל העליון יאיר בשלמותו בשכינה ודרכה בעם 
 את המצרי בשם המפורש בודאי שהרג ומשה ,"''''אני האני האני האני ה""""ישראל בבחינת שם 

 וכלפי פרעה .יהיה עם פיו ולשונוש, משלחו לישראל ולפרעה' שהבין שאם ה
כבד פה כבד פה כבד פה כבד פה """"ו אל בני ישראל טען שהנו  אבל על שליחות,סבר וקיבל את שליחותו

 ושאם זה המצב בגופו שהוא התמונה של נפשו סימן שגם בנפשו ,,,,""""וכבד לשוןוכבד לשוןוכבד לשוןוכבד לשון
מי שם פה "'  והשיבו ה,כ אינו יכול וראוי להיות שליח הגאולה" וא,יש פגם

בר בהיותו נדון לפני יבדה שנתן לו כח הדיבור בשלמות כשדו והע,"'לאדם וכו
, בדרך ניסית שהצילו ממשפטו של פרעה ממהפרעה על הריגת המצרי ו

  .גופו של משה ולא בנפשו חלילה וראוי הוא לשליחותוב רקמוכיחה שהפגם 
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ודבר הוא " צירף לו את אהרן ואמר לו ,"שלח נא ביד תשלח" משה אמרומש
 אמנם משראה משה שבבואו אל פרעה הכביד פרעה עליהם ,"אל העםאל העםאל העםאל העםלך 
למה הרעותה " ואמר ,שהוא היה השליח כיון שליחותו הזיקהחשב ש ,יותר

 והארת ישראל ,''''אני האני האני האני הואמר לו '  ועתה ענהו ה".לעם הזה למה זה שלחתני
אני אני אני אני  לבני ישראל אמוראמוראמוראמור" ולכן , להתגלות ולהאיר בעם ישראלעומדתהעליון 

 ולא אמר לו שיאמר . ולקחתי, וגאלתי, והצלתי, והוצאתי, ומשיבינו הענין....""""''''הההה
אל אל אל אל ולא שמעו ", זאת לישראלמשה אמר וכש ,אללאהרן לומר כן לבני ישר

" ערל שפתיים"הוא ש וחשב משה שכיון ," מקוצר רוח ומעבודה קשהמשהמשהמשהמשה
 ודברודברודברודבר .ויעשה עצמו כמי שאינו מבין דבריו, שיקבל פרעה את דבריולא יתכן 
 אל בני ישראל להיות שלוחיואלא צוה את משה ואהרן ' ולא ענהו ה' זאת אל ה
   .שבהינת משה נתי וממילא טע,ואל פרעה

ואפשר ואולי חלק הכתוב את טענת משה ואת שליחות אהרן לשתי פרשיות 
נצטווה לצרף את , י שמשה היה שלם בנפשו לגמרי"שונות ללמדנו כי אעפ

  . אהרן כדי לא לתת לפרעה פתחון פה שאינו מבין דברי משה
 ת" חגהספירות' שבטים ראשונים שהם כנגד בחי' והתחיל הכתוב לייחס מיד ג

 .החל להאירו י נעשה" דשכינה עם הנהת"חבור החגש לרמוזכדי אולי  דשכינה
 וחזר על הראשונות ושב על """"אל משה בארץ מצריםאל משה בארץ מצריםאל משה בארץ מצריםאל משה בארץ מצרים' ' ' ' ויהי ביום דבר הויהי ביום דבר הויהי ביום דבר הויהי ביום דבר ה""""ואמר 

 ואת ,''''אני האני האני האני הנים כאחד את שאמר לו יירו הקודם וצרף את שני הענוענין דב
ואיך ישמעני ואיך ישמעני ואיך ישמעני ואיך ישמעני """"    ,,,,דיברדיברדיברדיברמשה בתחילה אמר ש בשינוי נוסף ש,שליחותו לפרעה

ערל  שהנו  והקדים הספק של שמיעת פרעה למציאות""""פרעה ואני ערל שפתייםפרעה ואני ערל שפתייםפרעה ואני ערל שפתייםפרעה ואני ערל שפתיים
הן אני ערל שפתיים ואיך ישמע אלי הן אני ערל שפתיים ואיך ישמע אלי הן אני ערל שפתיים ואיך ישמע אלי הן אני ערל שפתיים ואיך ישמע אלי """" אמראמראמראמר ועתה אמר הכתוב שמשה ,שפתיים

לומר ,  איך ישמע אליו פרעההקדים מציאות היותו ערל שפתיים לספק. . . . """"פרעהפרעהפרעהפרעה
שלא , רור לפני פרעהי שהיה מדבר ב"שכיון שבמציאות היה ערל שפתיים אעפ

יתחמק פרעה בטענה שאינו מבינו צירף לו את אהרן שיחזור ויאמר לפרעה את 
  . דברי משה אליו

.  ב.כי בני ישראל לא שמעו לקולו. של משה היו שני טענות אבדבורו בדבורו בדבורו בדבורו והנה 
 ובחזרתו עתה על הראשונות השמיט .איך ישמע אלי פרעה ואני ערל שפתיים

על טענתו השניה בלבד ' שה והוסיף שהשיבו ההכתוב טענה ראשונה של מ
 ולא הזכיר מה שצוה את אהרן ,,,,לפרעהלפרעהלפרעהלפרעה יהיה נביאו של משה בשליחותו ןשאהר

אל ' ויהי ביום דבר ה" ולאחר שייחסם הכתוב אמר ,לדבר גם אל בני ישראל
 שאור, ואולי כוונתו ".'אני ה"אמר לו חזר ו ומיד לאחריו "משה בארץ מצרים

 ועד ,מיותיהאיר אורו בבחינת פנאו שכבר החל ל, אירהמד לעוישראל העליון 
דה קשה ושיראה אורו גם בבחינת חצוניות הוצרך למעט זמן שבו הוצרכו לעב
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 ומיד לאחריה החלו מכות מצרים שבהם ,מעין חבלי משיח שלפני הגאולה
 ובתקופה זו ,קבלה הכח להכות במצרים, , , , אניאניאניאני, , , , כהכהכהכה, , , , זאתזאתזאתזאתהשכינה הנקראת 

משועבדים גשמית ולא עשו שום עבודה במצרים עד שהאיר ישראל לא היו 
  . ונגאלו לגמרי,אור ישראל העליון בליל פסח בשלמות גם בבחינת חצוניות

 דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני  דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני  דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני  דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני ,,,,''''לאמר אני הלאמר אני הלאמר אני הלאמר אני ה    אל משהאל משהאל משהאל משה' ' ' ' וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה""""
 ". ". ". ". הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעההן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעההן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעההן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה' ' ' '  ויאמר משה לפני ה ויאמר משה לפני ה ויאמר משה לפני ה ויאמר משה לפני ה....דבר אליךדבר אליךדבר אליךדבר אליך
" ערל שפתיים"ל, "כבד פה וכבד לשון"ש בתחילה " למה שינה ממיש להבין

והלא כבר אמר לו זה ". 'אני ה"ולמה חזר לומר לו . ומה ההבדל ביניהם
דבר אל פרעה מלך דבר אל פרעה מלך דבר אל פרעה מלך דבר אל פרעה מלך """"". למה הרעותה"בתחילת הפרשה לאחר שאמר משה 

ומדוע תלה משה .  פשיטא שיאמר הכל".".".".אשר אני דובר אליךאשר אני דובר אליךאשר אני דובר אליךאשר אני דובר אליךכל כל כל כל את את את את , , , , מצריםמצריםמצריםמצרים
  ". ערל שפתיים"נו את הדבר בכך שה

הנאמן ' אני ה, וגם כאן השיבו. 7הוא נאמן להפרע מן הרשעים" 'אני ה"וביאור 
 להפרע מהרשעים ולכן אקשה את לב פרעה כדי להפרע ממנו ולכן לא ישמע

הן ' ואפשר שהשיב משה לה. ואינו בגלל ערלות שפתיים שלך אליכם פרעה
והיות ואני ערל שפתיים יהיה , ואיך ישמעני פרעה, בני ישראל לא שמעו אלי

. ושוב לא תוכל להפרע ממנו על התנגדותו, לפרעה פתחון פה לתרץ התנגדותו
ולכן צירף לו עתה את אהרן שידבר גם הוא לפני פרעה מחוץ לדברי משה כדי 

 ואינו כמו שאמר לו בחורב שכלל לא ידבר. שלא יהיה לפרעה פתחון פה
 אמנם עתה בשליחותו, לישראללישראל אלא לאהרן בלבד ואהרן יאמר 

ואחר כך אהרן ,  בפרטות''''את כל דברי האת כל דברי האת כל דברי האת כל דברי הלפרעה הוצרך משה לדבר לפרעה 
 ימליץ הדברים לסתום פה פרעה שלא יוכל לתרץ התנגדותו בגלל ערלות שפתי

ודבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך "ולכן לגבי ישראל אמר לו . משה
וכאן אמר לו ". לרב ולשר, להיםלא, י"ופירש". לפה ואתה תהיה לו לאלהים

  ".שופט ורודה, אלהים", י"ופירש, "ראה נתתיך אלהים לפרעה"

מתמתק שם אלהים ואולי על ידה  ,ז סוד המחשבה העליונה"פ'  בגי....""""''''אני האני האני האני ה""""
  .8ז"העולה עם הכולל כמנין פ

ידי ממש להכות ", י"פירש". ". ". ". ונתתי את ידי במצריםונתתי את ידי במצריםונתתי את ידי במצריםונתתי את ידי במצרים, , , , ולא ישמע אליכם פרעהולא ישמע אליכם פרעהולא ישמע אליכם פרעהולא ישמע אליכם פרעה""""
    ישראלישראלישראלישראל     והוצאתי את צבאותי את עמי בני והוצאתי את צבאותי את עמי בני והוצאתי את צבאותי את עמי בני והוצאתי את צבאותי את עמי בני".".".".ממש    ידו"הבין כוונת ויש ל". בהם

  בנטותי את ידי עלבנטותי את ידי עלבנטותי את ידי עלבנטותי את ידי על' ' ' ' צרים כי אני הצרים כי אני הצרים כי אני הצרים כי אני הוידעו מוידעו מוידעו מוידעו מ. . . .  בשפטים גדולים בשפטים גדולים בשפטים גדולים בשפטים גדוליםמארץ מצריםמארץ מצריםמארץ מצריםמארץ מצרים
   
" ראית העיןמ"ו, ' תקון בק"שערוהראה  .8. טז, ט"י ויקרא י"וראה רש. ב', שמות וי "רש. . . . 7

    .'א סוטה ט"להחיד
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  ויש להבין למה כפל הוצאת בני".".".".כםכםכםכםמצרים והוצאתי את בני ישראל מתומצרים והוצאתי את בני ישראל מתומצרים והוצאתי את בני ישראל מתומצרים והוצאתי את בני ישראל מתו
בני בני בני בני """"ובשניה , , , , עמיעמיעמיעמי, , , , צבאותיצבאותיצבאותיצבאותיישראל פעמיים כשבפעם ראשונה קורא להם 

  וידעו מצרים כי אני"ולכאורה היה לו לומר . ללא שום תואר,  בסתם""""ישראלישראלישראלישראל
  . את ידיבנטותיבנטותיבנטותיבנטותיולמה שינה וכתב ,  את ידיונתתיונתתיונתתיונתתיש "וכמ, " את ידיבתיתיבתיתיבתיתיבתיתי' ה

ואחר " " " "  מארץ מצרים מארץ מצרים מארץ מצרים מארץ מצריםאותי את עמי בני ישראלאת צבוהוצאתי והוצאתי והוצאתי והוצאתי  " " " "ובתחילה אמר
והוצאתי "ולכאורה היה לו לומר , , , , """" מתוכם מתוכם מתוכם מתוכםאת בני ישראלוהוצאתי והוצאתי והוצאתי והוצאתי """"    כך אמר

 " מצריםמארץמארץמארץמארץ', והוצאתי וכו"וכמו שאמר בתחילה " מארצםמארצםמארצםמארצםאת בני ישראל 
         ".".".".מתוכםמתוכםמתוכםמתוכם""""ולמה שינה ואמר 

  ,הוהפלג, המבול, הענין הוא כי עם ישראל הם גלגול דורות אנושאפשר שו
ה "ואמר הקב. ועמו', שהוצרכו לסבול השעבוד כדי להתתקן ולהיות צבאות ה

ובעת הרעב אלפים ורבבות , שנים' לאברהם כי תקון כולם מצריך עבדות של ת
גלגולי דור אנוש ביניהם והיו , מאותם שבאו למצרים לקנות אוכל נשתקעו שם

שתעבדו לפרעה ומיד ברדתם נ, שעתידים היו לבא בגלגול בני ישראל', וכו
, 9'וגם מהמצרים עצמם היו רבבות שהיו גלגולי דור אנוש וכו. עבור פת לחם

. כי לא היתה להם אדמה לתת לו החומש עבור פת לחם והפכו עבדים לפרעה
ולאחר מותם נתגלגלו בבני ישראל , של עבדים לפרעה וילדו כל אלה דורות

היו כל , שנות שעבוד' תואם היו ישראל משלימים , כיהודים והמשיכו העבדות
, """"''''צבאות הצבאות הצבאות הצבאות ה""""אותם גויים נולדים כיהודים ונתקנים לגמרי והופכים להיות 

אותם שנתקנו לגמרי . א, קבוצות' נחלקו לד אמנם כיון שיצאו בטרם זמן
אמנם לא נתקנו לגמרי , שתקנו רוב התקון אותם.  ב....ועמוועמוועמוועמו', ', ', ', הההה צבאותצבאותצבאותצבאותוהפכו ל
"  בני ישראלרשעירשעירשעירשעי""""ונקראו ,  מעטשתקנו רק אותם.  ג".".".".בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל""""ונקראו 

בניהם של גויים הראשונים שעד . ד. והם היו שמונים אחוז מהעם ומתו בחושך
, טרם הספיקו להתתקן כדי להוולד כיהודים ושועבדו כגויים ליציאת מצרים

   .""""רברברברב    ערבערבערבערב""""והוציאם משה והם 
""""ועמוועמוועמוועמו', ', ', ', צבאות הצבאות הצבאות הצבאות ה""""בעת יציאתם  ואותם שהיו מתוקנים לגמרי קראם הכתוב

10101010.... 
. כיון שהחזיקו בהם שלא כדין, ה למצרים בפועל"וכדי להוציאם הכה הקב

 """"בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל"""" בעת יציאתם בואותם שלא היה תקונם מושלם קראם הכתו
כי בדין , אך לא הכה את המצרים כדי להוציאם, הם ה גם"הוציאם הקבו, בלבד

וכן אבל נטה את ידו עליהם כעומד ומ, החזיקו בהם המצרים עד לגמר תקונם
, יתוקנו גם אלה תחת ידם, והבינו שאם לא יוציאום  המצריםוידעווידעווידעווידעו, להכותם

  . ושחררו גם אותם,  כדי שיצאואת ידו הנטויה ויכם' ואז יוריד ה
  
  .בא' ראה להלן פ. 10. ויגש' שער הפסוקים פ    .9
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שנים ולא נתקנו ' בידעו שטרם כלו ת, """"ולא ישמע אליכם פרעהולא ישמע אליכם פרעהולא ישמע אליכם פרעהולא ישמע אליכם פרעה""""ואמר הכתוב 
להוציא   כדים להכות""""ונתתי את ידי במצריםונתתי את ידי במצריםונתתי את ידי במצריםונתתי את ידי במצרים"""". שליטה עליכםויש לו , כולם

אבל מקור , כוונתו לכח ועצמה" יד חזקה" ובדרך כלל לשון ,המתוקנים שבהם
וכאן שהוכו , המכה יכול להיות מכמה ספירות שונות בהתאם לסיבת המכה

 ושאין למצרים ''''צבאות הצבאות הצבאות הצבאות ההמצרים כדי להוציא את בני ישראל המתוקנים שהם 
נאחזו ,  שטרם נתקנו בשלימותבני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלאבל בגלל , ליהם כללשליטה ע

שהיא " גבורה"הגיע המכה מספירת ה', המצרים בגלות של מעלה ובצבאות ה
והוא כנגד יד , ממש סוד ידו הרוחנית של צלם אלהים שדוגמתו נעשה האדם

את עמי את עמי את עמי את עמי , , , , והוצאתי את צבאותיוהוצאתי את צבאותיוהוצאתי את צבאותיוהוצאתי את צבאותי"""" ".ידי ממש"י "וזה מה שפירש, שמאל שבאדם
 מצרים מכות עבור קבלווכשי. """"אל מארץ מצרים בשפטים גדוליםאל מארץ מצרים בשפטים גדוליםאל מארץ מצרים בשפטים גדוליםאל מארץ מצרים בשפטים גדוליםבני ישרבני ישרבני ישרבני ישר

 ידעו ויבינו שנוטה אני את ידי עליהם להכות עוד כאשר ,,,,""""ועמוועמוועמוועמו' ' ' ' צבאות הצבאות הצבאות הצבאות ה""""
 מצרים וידעווידעווידעווידעו"""" . בלבד""""בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל""""הנקראים  יתוקנו אותם שטרם נתקנו לגמרי

בני בני בני בני והוצאתי את והוצאתי את והוצאתי את והוצאתי את """", ולא יחזיקו גם בהם, " את ידי על מצריםבנטותיבנטותיבנטותיבנטותי' כי אני ה
ועל הראשונים שהיו מתוקנים ולא היו נצוצות מהם בתוך . . . . """"ישראל מתוכםישראל מתוכםישראל מתוכםישראל מתוכם

, "מצרים    מארץמארץמארץמארץ    והוצאתי""""אמר  ,מצרים אנשי מצרים והוצרכו רק לצאת מארץ
והיו עוד נצוצות קודש שלהם בתוך ,  שטרם נתקנו לגמרי""""בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל""""ועל 

יא והוצרך גם להוצ,  מצריםמארץמארץמארץמארץאנשי מצרים ולא הספיק רק להוציאם 
לוותר על  למשה שמפחד המכות יסכימו המצרים' והבטיח ה ,,,,מתוכםמתוכםמתוכםמתוכםהנצוצות 

  .מצריםמבני ישראל לצאת גם  ועל ידי זה יוכלו ,אחיזתם בנצוצות

 ויש להבין למה הוצרכו לסבול כל העם המצרי בגלל ....""""ונתתי את ידי במצריםונתתי את ידי במצריםונתתי את ידי במצריםונתתי את ידי במצרים""""
, וכי היה להם דעה בעניין, שפרעה שעבד את ישראל ולא הסכים לשלחם

  ובפרט שהם לא נהנו ישירות משעבוד ישראל כי לא בנו ישראל אלא ערי
. ולא בתים וגנות למגוריהם, דהיינו מחסני מזון וחפצים, מסכנות לפרעה

וכמו שנוגעו , ולכאורה היה מן הדין להכות את פרעה ושריו ועבדיו בלבד
  . ואבימלך ועבדיו בלבד על דבר שרה אמנו, פרעה וביתו

חלק רוחני מנפשו שכנגד אותו חטא נופל בידי ,  כשאדם חוטאכי, והענין הוא
ומונעת את אור הנשמה , א שעוטפת חלק זה של הנפש כעין קליפה"הסט

חי מכח נצוצות נפש זו שנפלו , והמלאך המשחית שנברא מהחטא, להאיר בה
  ומתלבש משחית זה על נפש הגוים ,ויונק שפע מהקודש שממנו נהנים הגוים

, "ורדו בכם", וכמו שכתוב, ורודפים הם את עם ישראלובכח זה מכים 
ומכח חטאיהם של דורות אנוש המבול והפלגה ואנשי ".  ובכם,,,,מכםמכםמכםמכם", י"ופירש

סדום ששרשם היו נשמות קדושות מאוד שנפלו על ידי אדם הראשון בידי 
רבו , ל שנים שפרש מחוה"באותם ק" קרי"כשיצאו ממנו טיפות זרעו ב' הקלי
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ונהנו אנשי מצרים מנצוצות אלו ומכחם ', ת הקודש שנפלו בקליכמו רבו נצוצו
י שהיה מלך ושלט "ואעפ, הסכימו כולם לעצת פרעה לשעבד את ישראל

בדבר זה נמלך בעמו כדי לקבל כח הנצוצות שבהם לבצע את , שלטון יחיד
" הבה נתחכמה לו', ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל וכו"זממו וכמו שכתוב 

והוצרכו כולם לסבול ממכות מצרים כדי . י מיסים ונוגשיםוהעמידו שר
  .שיסכימו כולם להוציא מהם הנצוצות ועל ידי זה ישתלחו ישראל

. כי המצרים לא האמינו באותות.  ולא אמר אות או מופת".".".".תנו לכם מופתתנו לכם מופתתנו לכם מופתתנו לכם מופת""""
למען רבות ", ש"כמ, מופתיומופתיומופתיומופתיווהרבה ".  במצריםאותות ומופתיםאותות ומופתיםאותות ומופתיםאותות ומופתים""""נתן ' אמנם ה

". בקרבו  אלהאותותיאותותיאותותיאותותילמען שימי "ש " כמאותותיואותותיואותותיואותותיוושם ". םמופתי בארץ מצרי
אות " ,י"ופירש ". או מופתאותאותאותאותונתן אליך " אצל נביא השקר נאמר לולהבדי
  וההבדל בין אות למופת הוא שהמופת הוא פעולה". ומופת בארץ,בשמים
  .לבורא עולם שלא בהכרח מקשר את המעשה,  היוצאת מגדר הטבעגשמית

. כם היודע לשנות חוקי הטבע במעבדה או בכחות נפשוי ח"ואפשר שנעשה ע
.  והביאו דם וצפרדע על מצרים"מופתים"  בכשפיהםוחרטומי מצרים עשו

 )והחשך וכגון מכות הברד( בשמים כי האות הוא. אותותאותותאותותאותותאבל לא יכלו לעשות 
ובמכת הברד נוכח פרעה שיש אות . י חזק בבריאהה שיש כח אלהמוכיח

 בדברים שאין בידי כחות ,כרצונו בניגוד לחוקי הטבעשבורא העולם נוהג בו 
ובמכת בכורות כשראה פרעה ".  הצדיק''''הההה""""ואמר . נפש או כשוף לעשותם

 ,שכחות הקסם והכשוף מושבתים לגמרי עד שנעשה שפטים בכל אלהי מצרים
, שהמצרים עבדוהו" טלה"ו בניסן הוא שיא שליטת מזל "למרות שליל טו
קומו "הבין שכח גדול יותר פועל בעולם ואמר , יםבכל זאת מתו בכורי מצרו

 לרבות הכח החזק שאיני אתאתאתאת". כדברכם'  האתאתאתאתולכו עבדו ', צאו מתוך עמי וכו
אמנם נביא השקר יכול . שכבר הכרתי במציאותו בברד', מכירו הנלוה לשם ה

, בורא העולם ולשקר שכח עבודה זרה פעל זאת'  המראות שהאותותאותותאותותאותותלהראות 
מה , ורע מעורבים י כחות טוב"ופועל ע,  יש נשמה קדושהכי לנביא השקר

שאין כן החרטומים שהיו רק בצד הרע ולא יכלו לשתף האותות הבאים מצד 
לא ,  אותותעושהנביא השקר ש תורה שכשנראה הואמר. הקדושה למעשיהם

 ושקרן זה משתמש בו לרעה ,עשה זאת'  אלא כח ה,ז עשתה זאת"נאמין לו שע
יכולים לעשות שבימינו " ערב רבה"וכמו .  ולהכשילםלקלקל עם ישראל

וכשהגויים עקרו קברות צדיקי . דברים שאין יכולת בידי הגויים לעשותם
ואלו רשעים ארורים אלה עקרו קברות תנאים ואמוראים , ישראל מיד נפגעו

'  שעשה הואותותואותותואותותואותות. כי הטוב המעורב בהם מנע הנזק, מבלי להנזק כלל ועיקר
 הפכו ציוני השקר ,נוניים והעשוקים מיד האוייב שקם עלילהציל ישראל הע
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כו מש על כפירתם ואמונתם בכחי ועוצם ידי שעשה כל החיל הזה ולאותלאותלאותלאות
, להם ן צוותה תורה להזהר לא להאמיועל זה. יהודים תמימים להאמין בדרכם

  .זכים וברים, הולהשאר דבקים באמונ

אולי כיון שמטה משה  ".".".".קח את מטך והשלך לפני פרעהקח את מטך והשלך לפני פרעהקח את מטך והשלך לפני פרעהקח את מטך והשלך לפני פרעה, , , , ואמרת אל אהרןואמרת אל אהרןואמרת אל אהרןואמרת אל אהרן""""
        .    לא רצה להפכו שנית ובחר במטה אהרן, כבר הפך לנחש ושב למטה

וכמו " יהי לנחש" ויש להבין למה לא אמר ".לנחש", י"פירש". ". ". ". יהי לתניןיהי לתניןיהי לתניןיהי לתנין""""
ואולי נחש זה נקרא תנין כי ". וישליכהו ארצה ויהי לנחש"שאמר גבי משה 
ם הגדול הרובץ בתוך התני"ש "ונמשל פרעה לתנין וכמ, דמה הוא לתנין

ורצה לרמוז לו שכשם שמטהו בולע התנין כך יבלעו משה ואהרן את , 11יאוריו
  . פרעה עצמו אם לא ישלח את ישראל

 עד שתשמע ממני מכת בכורות שאפתח", י"פירש". ". ". ". והנה לא שמעת עד כהוהנה לא שמעת עד כהוהנה לא שמעת עד כהוהנה לא שמעת עד כה""""
המכות נאמרו התראות  כל והלא, ויש להבין".  כחצות הלילה'כה אמר הבה ב

  . ולא רק מכת בכורות"'ה אמר כה"ב
    ''''כה אמר הכה אמר הכה אמר הכה אמר ה""""ובברד שאמר ". אני, כה"לא נאמרו בחבור ואולי שאר ההתראות 

, רק שלח מכתו" אני"הצדיק אבל היות ו'  נכנע פרעה ואמר ה""""שולחשולחשולחשולח    אניאניאניאני' ' ' ' וכווכווכווכו
 יוצאאני אני אני אני  כחצות הלילה' אמר הכה כה כה כה """" ובמכת בכורות נאמר .כבד לב פרעה

    באה המכה למצרים ומכח" אלהים "' בגי....אניאניאניאני, , , , כהכהכהכהמכח ואולי ואולי ואולי ואולי  ".בתוך מצרים
  .י מכה זו"ק באה הגאולה לישראל ע"יב' העולה בגי' ' ' ' כה אני הכה אני הכה אני הכה אני ה

לדבר  במכות מצרים פרט". ". ". ". והיה דם בכל ארץ מצריםוהיה דם בכל ארץ מצריםוהיה דם בכל ארץ מצריםוהיה דם בכל ארץ מצרים', ', ', ', וכווכווכווכו    קח מטך ונטה ידךקח מטך ונטה ידךקח מטך ונטה ידךקח מטך ונטה ידך""""
כדי , ואולי הטעם הוא. וערוב ובכורות היתה יד משה או אהרן באמצע

כ אם היה "משא, בחייםשיתרככו המכות ויוכלו המצרים לקבלם ולהשאר 
  . י מדת הדין של מלכות שמים"נעשה ישירות ע

 מכת דם באה ממלכות דמלכות דקדושה הנקראת ".".".".ולא שת לבו גם לזאתולא שת לבו גם לזאתולא שת לבו גם לזאתולא שת לבו גם לזאת""""
גם לבחינת , בחינת תפארת' וכתבה תורה שפרעה שכפר במציאות ה. "זאת"

  .המלכות לא שת לבו

ם שמים ולא הזכיר פרעה ש. """"ומעמיומעמיומעמיומעמי    ממניממניממניממני     ויסר הצפרדעים ויסר הצפרדעים ויסר הצפרדעים ויסר הצפרדעים''''העתירו אל ההעתירו אל ההעתירו אל ההעתירו אל ה""""
ואמר , "'לא ידעתי את ה" ברשעותו ובדעתו באמרו כי נשאר    ,,,,""""אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם""""אמר 

ולכן במכת הכינים . העתירו אליו, שאמרתם ואיני מכיר בו כאלוה' אותו ה
  כי במציאות שם', ולא אמרו אצבע ה" אצבע אלהים היא"אמרו החרטומים 

  
  . ח"יחזקאל כ. 11
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". אחרי הודיע אותך אלהים" ליוסף וכמו שאמר פרעה, אלהים האמינו מאז
עתה החל להכנע מעט ".  במדבראלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם' ' ' ' להלהלהלהוזבחתם "ובמכת הערוב אמר 

ולהבדיל כאלהי , אבל לא כללי אלא פרטי לישראל, כאלוה' ולהכיר בשם ה
. שאר העמים שכל אחד עובד אלוה אחר המאמין שכחו יכול לעזור לאומתו

אלוה הצדיק ובמציאות הבורא כוהכיר בכח     ".".".".הצדיקהצדיקהצדיקהצדיק' ' ' ' הההה""""ואחר הברד אמר 
ודבריו אלו הם נגד עשיית עצמו אלוה , במעשיו על אומות אחרות גם כן

ומחליש אמונת מצרים בעבודתם לשמש " האומר לי יאורי ואני עשיתיני"
אולי ו. 12"הטרם תדע כי אבדה מצרים"ולטלה ועל זה אמרו לו החרטומים 

, "הצדיק' ה"בגלל שאמר ,  שיחה נאהה מקפח אפילו שכר"שאין הקב מכיון
כי שילמו לו . נשאר בחיים כאשר עמו טבעו בים ומלך בנינוה בזמן יונה הנביא

וכיון שהרג לילדי ישראל נהרג גם , שכרו בעולם הזה כדי להאבידו בעולם הבא
ואותה , צפה גולגלתו על פני המים, וכשם שהשליך ילדי ישראל למים, הוא

   .13"אטפוךעל דאטפת "ראה הלל הזקן ואמר 

    והפלתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שםוהפלתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שםוהפלתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שםוהפלתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם""""
 וכן כתב לגבי,  בין מצרים לגושן לגבי הערובל ממה שכתב להבדי".".".".ערובערובערובערוב

משמע ששאר ". רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד"הברד 
 הקברובזה מיושב מדוע בקש יעקב שלא ל. שמונת המכות היו גם בארץ גושן

 ,ואם בגושן לא היו כינים יכל להקבר בגושן, פרה יוכה בכיניםעבמצרים כי 
 וכן מכת בכורות היתה גם בגושן ולכן. אלא ודאי שגם שם הוכו בכינים

 ואפילו מכת חשך, יתחהוצרכו ישראל לתת דם על פתחיהם שלא יכנס המש
 כלשון ולכן לא אמר הכתוב. היתה בגושן אלא שלישראל היה אור במושבותם

כי החשך כן היה ורק לישראל בכל , ץ גושן לא היורשבא, הנכתב בערוב ובברד
ובמכת הדבר הבדיל בין מקנה מצרים (. מקום שהלכו נפרץ מסך החושך וראו אור

הסיבה אולי ו .)ולא בין מצרים לגושן ומקנה המצרים בגושן לקה גם הוא, למקנה ישראל
די שלא יבואו המצרים לשתות  כ,שהוצרכו שאר המכות להיות גם בגושן

אמנם בברד לא היה צורך שירד בגושן כי , ולנוח מהמכות, ממימי גושן
אמנם . ש לגבי בהמתם"המצרים יכלו להשאר בבתיהם ולא להפגע ממנו וכמ

למצרים לבא  והלא זו היתה הזדמנות,  בגושןהיהב יש להבין מדוע לא וער
 ,שערי טומאהט "ל טמאים במואולי כי היות והיו ישרא, לגושן מפני המכה

י שבהם " שסביבותיהם אעפמהמכות הוצרכו גם הם לסבול לכפרת עוונותיהם
        ל חטאיםיה רעה באה עח ש14ל"אמרו חז, אמנם מכת ערוב. לא שלטו

        
  .ג"שבת ל. 14. 'אבות פרק ב' ל מס"שער מאמרי רז. 13.  בא' וכמו שיתבאר לקמן פ. 12
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  והברד לא ירד שם.דם ולכן נמנע הערוב לא היה ביאלו יםוחטא, מסויימים
אמנם לכאורה קשה והלא גושן היה מקום מרעה . שלא יפגעו ירקות ישראל

ומיטב הארץ ומכיון שלא ירד שם ברד לא נפגעו האילנות והפשתה והשעורה 
ונראה שדווקא משום כך לא ירד שם . והיה למצרים רווח והצלה משם, שבה

י שהחטה והכוסמת לא "כי אעפ, ם ברעבשלא ימותו חלק מהמצרי ברד כדי
אפשר שלא היה בהם די להחיות כל אנשי מצרים ויחד עם תבואת גושן  הוכו

   .להמיתם עד מכת בכורות' רעבו אבל לא מתו כי לא רצה ה

בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן , , , , הויה במקנך אשר בשדההויה במקנך אשר בשדההויה במקנך אשר בשדההויה במקנך אשר בשדה' ' ' ' הנה יד ההנה יד ההנה יד ההנה יד ה""""
ין מקנה מצרים ולא ימות מכל ין מקנה מצרים ולא ימות מכל ין מקנה מצרים ולא ימות מכל ין מקנה מצרים ולא ימות מכל בין מקנה ישראל ובבין מקנה ישראל ובבין מקנה ישראל ובבין מקנה ישראל וב' ' ' ' והפלה הוהפלה הוהפלה הוהפלה ה, , , , דבר כבד מאודדבר כבד מאודדבר כבד מאודדבר כבד מאוד

וימת כל מקנה מצרים וימת כל מקנה מצרים וימת כל מקנה מצרים וימת כל מקנה מצרים , , , , את הדבר הזה ממחרתאת הדבר הזה ממחרתאת הדבר הזה ממחרתאת הדבר הזה ממחרת' ' ' ' ויעש הויעש הויעש הויעש ה', ', ', ', לבני ישראל דבר וכולבני ישראל דבר וכולבני ישראל דבר וכולבני ישראל דבר וכו
וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד , , , , וממקנה בני ישראל לא מת אחדוממקנה בני ישראל לא מת אחדוממקנה בני ישראל לא מת אחדוממקנה בני ישראל לא מת אחד

. 'ביד ה ישירות שתיעשה מה חשיבות מכה זו עד שהוצרכה,  ויש להבין".".".".אחדאחדאחדאחד
ולמה המכה היתה . לא אמר מקנה בסתםולמה פירט את חמשת מיני המקנה ו
  .רק למקנה שבשדה ולא לכלל המקנה

ולמה שלח פרעה לבדוק מה קרה במקנה ישראל ולא שלח לבדוק אם יש ערוב 
 להוסיףולכאורה היה לו ". ". ". ". וימת כל מקנה מצריםוימת כל מקנה מצריםוימת כל מקנה מצריםוימת כל מקנה מצרים"""" ....בגושן נגד דברי משה

ואי ". ". ". ". במקנך אשר בשדהבמקנך אשר בשדהבמקנך אשר בשדהבמקנך אשר בשדה""""וכמו שהתרה בו באומרו " אשר בשדה "לומרו
 שכל מקניהם נשאר בשדה ומת בדבר כי מפורש במכת הברד  לומראפשר

  ומסתמא היו אלה אותם שנמצאו במכלאות צאן, שהיה למצרים מקנה
והנה מצאנו ראינו שמכת בכורות לא היתה אלא בגלל  .וברפתים ובאורוות

רק "מקנה ישראל כי לאחר מכת החושך הסכים פרעה לשלח העם ואמר 
  .ש להבין העניןוי". צאנכם ובקרכם יוצג
ובהמה , כי רכוש האדם מורה על הנצוצות המשפיעים בו, ואפשר שהענין הוא

והמקנה , וסוג הרכוש מראה על טיב הנצוצות ובחינתם, וכלים כרגלי הבעלים
ופרעה שידע זאת נמנע , בחינתו יותר חשובה משל מטלטלים כי יש בהם חיות

וצות הקודש שהיו מלשלח את ישראל עם מקניהם כדי לא לאבד את נצ
, וחמשת סוגי המקנה מורים על מספר מכוון בדווקא, משועבדים תחתיו

וכשהמית את מקנה , בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים' הפלה הובמכה זו 
והיתה זו מכה קשה , התבטל מהם כח הנצוצות שכנגדם, המצרים שבשדה
  . לפרעה ולמצרים

, לבדו' עשתה יד ה, יהם שבשדהמקנ' ולבטל כח חיות המצרים ויניקתם מבחי
ודבר זה היה חשוב לפרעה , כי מעלת מכה זו גדולה יותר מהמכות האחרות

כי ההפלאה במכת ערוב היתה , יותר מהפלאת ישראל ממצרים במכת הערוב
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ואלו , "ושמתי פדות בין עמי ובין עמך"ש "בין ישראל עצמם למצרים וכמ
ולכן שלח לבדוק אם , מקניהםהפלאה זו היתה הוכחה למניעת יניקת שפע מ

  .אכן כך קרה
 שלא מתו אלא אלו י"אעפ" " " " וימת כל מקנה מצריםוימת כל מקנה מצריםוימת כל מקנה מצריםוימת כל מקנה מצרים""""    ואולי אמר הכתוב

כי אפשר שמכל מקנה מצרים ואפילו מאותם שבמכלאות נסתלק , שבשדה
ומצאנו חיות דקדושה במקניהם של . י שגופם לא מת"חיות דקדושה  אעפ

  . ישראל בכך שצוותה תורה על מנוחתם בשבת

למה בברד  ויש להבין ".".".".כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי אל לבךכי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי אל לבךכי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי אל לבךכי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי אל לבך""""
, לפגיעה גופנית ואם הכוונה ,כ עוד מכות" והלא היו אח" מגפותיכלכלכלכל""""כתב 

 והלא הברד לא פגע,,,,""""אל לבךאל לבךאל לבךאל לבך"""" ומה כוונתו באומרו .מכת בכורות קשה ממנה
 שהם .)ותדמלכ" חסד"' מבחינת ספי( ואפשר שמכה זו היא השביעית .בלב פרעה

  שלשתכ"משא, ז" בחינת הנהגת העוהשבעת הספירות התחתונותמגפות  כל
 ואפשר שאמר . דמלכות שלשה ספירות ראשונות'המכות הנוספות שבאו מבחי

כי הקולות הנלווים לברד הביאו פחד נורא בלב פרעה ולכן , "אל לבך"
רו העתי"ש "בבקשתו על הפסקת הברד הקדים לבקש את הפסקת הקולות וכמ

  "ורב מהיות קולות אלהים וברד' אל ה

הדגישה תורה שבגושן לא  ".".".".רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברדרק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברדרק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברדרק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד""""
 ויש להבין למה לא הודיע זאת משה לפרעה מקודם כמו שהודיעו ,ירד ברד

  .' ואולי לא רצה שיניס את מקנהו לגושן בטענת מרעה וכדו.בערוב

 פרעה בבקשתו הקדים הפסקת ....""""הקולותהקולותהקולותהקולותוירא פרעה כי חדל המטר והברד ווירא פרעה כי חדל המטר והברד ווירא פרעה כי חדל המטר והברד ווירא פרעה כי חדל המטר והברד ו"
היה  אבל בארץ ,,,,""""ויחדלו הקולות והברדויחדלו הקולות והברדויחדלו הקולות והברדויחדלו הקולות והברד""""ש "וכמוכן היה ,  הברד לפניהקולות

 פסקווהברד י שהקולות "כי אעפ, כ הקולות" ואחדנראה שקודם פסק הבר
מהירות הקול חלשה ממהירות האור וכמו שמוכח משמיעת הרעם , בפעם אחת

והברד נעצר מיד בשמים , נעשית כאחתלאחר ראיית הברק למרות שפעולתם 
המשיכו , עם הברד שנעצרהקולות שיצאו אמנם . כ בימי יהושע"וירד אח

ברד כשראה שההבין ענין זה  פרעה שלאו. הברד לרדת ולהשמע לאחר עצירת
  . פקפק בענין והכביד לבו,פסק לפני הקולות נגד בקשתו

  
        באבאבאבא

        
הכבדתי את לבו הכבדתי את לבו הכבדתי את לבו הכבדתי את לבו אני אני אני אני כי כי כי כי  . הגוףזה    ,,,,בא אל פרעהבא אל פרעהבא אל פרעהבא אל פרעה . זו הנשמה,אל משהאל משהאל משהאל משה' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה

 למען שיתי אותותי אלהלמען שיתי אותותי אלהלמען שיתי אותותי אלהלמען שיתי אותותי אלה .ר"ט ויצה" יצהואת לב עבדיוואת לב עבדיוואת לב עבדיוואת לב עבדיו. למען הבחירה
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 נפרד כל אחדשמבלי הגוף  . של הגוףבקרבובקרבובקרבובקרבו ,הנפש והרוח והנשמהשיתחברו 
את אשר את אשר את אשר את אשר ,  הנפשובן בנךובן בנךובן בנךובן בנך, הרוחבאזני בנך באזני בנך באזני בנך באזני בנך הנשמה ולמען תספר ולמען תספר ולמען תספר ולמען תספר  .ובפני עצמ
ף הנמצא במיצר שבין הקדושה  הוא הגובמצריםבמצריםבמצריםבמצריםוהשארתי עוללות התעללתי התעללתי התעללתי התעללתי 

 ,,,,תפיליןתפיליןתפיליןתפילין.  נשמה,,,,שבתשבתשבתשבת. אותות המכוונים כנגדם' הם גואת אותותי ואת אותותי ואת אותותי ואת אותותי , א"והסט
שישמרום בהיותם בגוף ובזה יזכה הגוף אשר שמתי בם אשר שמתי בם אשר שמתי בם אשר שמתי בם .  נפש,,,,בריתבריתבריתברית. רוח

ן ויגיעו "שיתעלו הנרעל ידי . . . . ''''וידעתם כי אני הוידעתם כי אני הוידעתם כי אני הוידעתם כי אני ה. לעולם הבא ולתחיית המתים
  .לשרשם ולחבורם בגוף לנצח

 ויש". ". ". ". אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיואל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיואל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיואל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו' ' ' '  ה ה ה הויאמרויאמרויאמרויאמר""""
. ולמה הכביד גם לב עבדיו, בשלמא הכביד לב פרעה כי הוא המלך, להבין

ואדרבה במכה זו לב עבדיו לא רק שלא הוכבד אלא שבקשו לשלח את ישראל 
 למה ,,,,""""''''ולמען תספר באזני בנך וכוולמען תספר באזני בנך וכוולמען תספר באזני בנך וכוולמען תספר באזני בנך וכו""""". שלח את האנשים"וכמו שאמרו לו 

  . ה עד מכה זו לומר הטעם שנספר באזני הבניםחכ
ואפשר שהטעם כיון ששבע המכות קודמות היו כנגד שבעת הספירות שבהם 

והכיתי אתכם אף אני שבע על "את העולם הזה ועליהם נאמר ' מנהיג ה
אמר , אבל בשלשת מכות אלו שהם כנגד שלשה ספירות ראשונות". חטאתיכם

אמר לו עד כאן בשבע תחתונות הכבדתי גם ואפשר ש. שסיבתם גם כדי שנספר
אלו אין צורך בהכבדת ' אבל בג, לב עבדיו שלא ישפיעו על פרעה לשנות דעתו

כי בגדר עבדים אין להם עניין במה שקשור לשלשה , לבם אלא לב פרעה בלבד
  . ספירות ראשונות

אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען ' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
, ולכאורה יכל הכתוב לומר כי הכבדתי את לבו. """"יתי אותותי אלה בקרבויתי אותותי אלה בקרבויתי אותותי אלה בקרבויתי אותותי אלה בקרבושששש
 ולכאורה ." שאשית אני שאשית אני שאשית אני שאשית אני. שימי,שיתישיתישיתישיתי"""", י"ופירש.  מיותרתאניאניאניאניכ תיבת "וא

  . צריכים ביאורשאשית אנישאשית אנישאשית אנישאשית אני ודבריו .שימי, מספיק היה לפרש שיתי
כי הגורם לפרעה להכביד את לבו , ה למשה" כי אמר הקב,הענין הואאפשר שו

ופרעה ידע כל זאת בהביטו , אניאניאניאניהנקראת מהשכינה מפני שהמכות באים הוא 
דרך כשפיו הרבים בספירות הקודש

1
י הבינה או "ואם היה בא משה ומכהו ע, 

    אבל היות.  מבין שכח זה גדול ממנו והיה מסלק ידו מישראלמידמידמידמידהחכמה היה 
, תוהיא המכה או,  שהיא המלכות שלכאורה נמצאת תחת שליטתו ויניקתוואניואניואניואני

כי , י כשפי" אנצח את המלכות עעתהעתהעתהעתההקשה את לבו בחשבו בכל פעם 
  .משועבדת היא לי לארבע מאות שנים

  ולא תחשוב שעתה לאחר שבעת, ה למשה בא אל פרעה"אמר הקבאולי ו
   
   . ענין פוריםער הכוונותש. 1
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, המכות יחשוב פרעה שהמכה השמינית באה מהספירה השמינית שהיא הבינה
 שזה גרם לו וכשם, אניאניאניאניא כי כל המכות באות מן המלכות הנקראת אלא יודע הו

 הכבדתי את לבו אניאניאניאניואמר כי . כן ימשיך הוא להכבידו, להכביד לבו עד עתה
אמנם למען . מיד ישלחם, ואם יהיו המכות הבאות מן הבינה, ואת לב עבדיו

עוד ולכן יכביד לבו . אניאניאניאני  דהיינו שגם המשך המכות יהיו מןאניאניאניאנישאשית , שיתי
  .ואוכל לשים עוד אותות ומופתים במצרים

תספר תספר תספר תספר     ולמעןולמעןולמעןולמען"""".  מיותרתאלהאלהאלהאלה ולכאורה תיבת .""""למען שיתי אותותי אלה בקרבולמען שיתי אותותי אלה בקרבולמען שיתי אותותי אלה בקרבולמען שיתי אותותי אלה בקרבו""""
שמתי בם שמתי בם שמתי בם שמתי בם     ואת אותותי אשרואת אותותי אשרואת אותותי אשרואת אותותי אשר, , , , ובן בנך את אשר התעללתי במצריםובן בנך את אשר התעללתי במצריםובן בנך את אשר התעללתי במצריםובן בנך את אשר התעללתי במצרים באזני בנךבאזני בנךבאזני בנךבאזני בנך

שיסבלו .  א. חלק הכתוב את סבת המכות והאותות לשנים".".".".''''וידעתם כי אני הוידעתם כי אני הוידעתם כי אני הוידעתם כי אני ה
שנספר לבנינו את  .ב". גם את הגוי אשר יעבודו דן אנכילקיים ו, מן המכות

והדבר תמוה . 'ובזה נדע כי הוא ה,  במצריםהתעללהתעללהתעללהתעללה כיצד "גבורתו של הקב
ומה גם כאשר  ,איזה מן חנוך זה שנלמד את בנינו נקמה. א, משני צדדים

ובשעה שטבעו בים כעונש על , ה עצמו לא שמח בנקמתם של מצרים"הקב
ל ליאורשזרקו ילדי ישרא

2
ה "מנעם הקב, ובקשו מלאכי השרת לומר שירה, 

"מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה לפני"באומרו 
3

איזה שבח הוא . ב .
. והיכן נכרת כאן גבורתו, בבני אדם שכחם אין ואפס לעומתו ה שהתעלל"לקב

וצריך לומר  .ובגבורתו וכי כאשר אדם הורג זבובים יכול הוא להשתבח בעצמו
ה למצרים כח גדול כנגד הקדושה עד שהנצחון לצד הקדושה מראה על שהי

  .והדבר אומר דרשני, כח וגבורה
 בכל. """"ויפן ויצא מעם פרעהויפן ויצא מעם פרעהויפן ויצא מעם פרעהויפן ויצא מעם פרעה', ', ', ', ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו וכוויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו וכוויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו וכוויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו וכו""""

        המכות הקודמות כלל לא הוזכרה בתורה יציאת משה בבואו לפני פרעה
ויצא "הסיר המכה נאמר ורק כאשר פרעה נכנע וקרא למשה ל, להתרות בו

 והוסיף, וכאן על בואו להתרות בפרעה הוזכרה יציאתו". משה מעם פרעה
מבינים אנו שביציאות , """"ויפןויפןויפןויפן"""" ובהדגישה כאן תורה. " ויצאויפןויפןויפןויפן"הכתוב לומר 

וכשנפטר מפרעה הלך אחורנית עד הפתח ולא , קודמות יצא משה בדרך כבוד
 ויצא מבלי לחלוק כבוד  משה לפתחפנהפנהפנהפנהואלו הפעם , הפנה גבו לפרעה

   .ולמה הדגישה זאת התורה, ויש להבין למה עשה זאת עתה. לפרעה
הטרם תדע כי הטרם תדע כי הטרם תדע כי הטרם תדע כי ', ', ', ', אליו עד מתי יהיה זה לנו למוקש וכואליו עד מתי יהיה זה לנו למוקש וכואליו עד מתי יהיה זה לנו למוקש וכואליו עד מתי יהיה זה לנו למוקש וכו    ויאמרו עבדי פרעהויאמרו עבדי פרעהויאמרו עבדי פרעהויאמרו עבדי פרעה""""

לא , ים היאה והנה במכת כינים שהודו החרטומים שאצבע אל.""""אבדה מצריםאבדה מצריםאבדה מצריםאבדה מצרים
המשיך ,  הצדיק'ואחר מכת הברד שהודה שה, נתפעל פרעה והכביד לבו

  ומה אמרו לו עד שהקל את לבו, ומה נתחדש עתה לעבדי פרעה, להכביד לבו
         
   :'מגילה י .3 .א"י, ח"י שמות י"ראה רש .2
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 וכי לא ידעו פרעה. """"יכםיכםיכםיכםההההאלאלאלאל' ' ' ' לכו עבדו את הלכו עבדו את הלכו עבדו את הלכו עבדו את ה""""והסכים להשיבם ולומר להם 
מי ומי מי ומי מי ומי מי ומי """" .ועבדיו שלאחר הברד אם יכביד לבו יביא משה מכה נוספת

  .ומיומיומיומיולמה הוסיף לומר ,  ההולכיםמימימימיולכאורה היה לו לשאול     ....""""ההולכיםההולכיםההולכיםההולכים
 משה כנגד ויש להבין מנין קיבל פרעה כח .""""ויגרש אותם מאת פני פרעהויגרש אותם מאת פני פרעהויגרש אותם מאת פני פרעהויגרש אותם מאת פני פרעה""""

  באו הם אליו כרצונם מבלי להתחשבוהלא עד עתה, ואהרן לגרשם מפניו
 וברור, עם ממעשיהםופרעה קיבל מכות ולא יכל לעשות כלום מלמנ, ברצונו

  ולא, ומה נשתנה עתה. שהיה עושה זאת,  מפניו כח לגרשםשאם היה לו
   אםבמותבמותבמותבמותעוד אלא שלאחר מכת חושך נתחזק כחו יותר עד שאיים על משה 

אל תוסף ראות פני אל תוסף ראות פני אל תוסף ראות פני אל תוסף ראות פני , , , , השמר לךהשמר לךהשמר לךהשמר לך, , , , ויאמר לו פרעה לך מעליויאמר לו פרעה לך מעליויאמר לו פרעה לך מעליויאמר לו פרעה לך מעלי""""ש "וכמ, ישוב אליו
  ,ולכאורה מי זה פרעה ומה כחו לאיים על משה. """"כי ביום ראותך פני תמותכי ביום ראותך פני תמותכי ביום ראותך פני תמותכי ביום ראותך פני תמות

 לא היה מאיים כשם שלא איים עדכי אחרת ן שיש לו כח כזה ומסתמא הבי
 נבאו התחשב באיומו 'שה ולא עוד אלא .עתה למרות כל הסבל שגרם לו משה

 .בית פרעה התראת מכת בכורות כדי שמשה לא ישוב לראות פניובלמשה 
כי את העם כולו כבר , והנה מכת בכורות היתה בגלל צאנם ובקרם של ישראל

 .""""גם טפכם ילך עמכםגם טפכם ילך עמכםגם טפכם ילך עמכםגם טפכם ילך עמכם, , , , רק צאנכם ובקרכם יוצגרק צאנכם ובקרכם יוצגרק צאנכם ובקרכם יוצגרק צאנכם ובקרכם יוצג""""לשלוח ואמר הסכים פרעה 
למה הסתכן הוא , אם כבר נכנע פרעה והסכים לשלוח העם, והדבר תמוה

לשוחטם     ואם רצו ישראל, במכה כזו בגלל בקר וצאן שאינו שלו ולא בשליטתו
  אתלא היה מונעם מכך ורק על הוצאתם ממצרים סיכן הוא, ולאוכלם במצרים

   .וכי השתגע הוא, עצמו ועמו
והשתחוו לי והשתחוו לי והשתחוו לי והשתחוו לי """" . מיותרתאלהאלהאלהאלה ולכאורה תיבת ....""""וירדו כל עבדיך אלה אליוירדו כל עבדיך אלה אליוירדו כל עבדיך אלה אליוירדו כל עבדיך אלה אלי""""

 והנה לא מצינו .""""צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצאצא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצאצא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצאצא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא, , , , לאמרלאמרלאמרלאמר
. שהשתחוו פרעה או אפילו אחד מעבדיו למשה כשמהרו לשלחם מן הארץ

ולא . """"אףאףאףאף    ריריריריויצא מעם פרעה בחויצא מעם פרעה בחויצא מעם פרעה בחויצא מעם פרעה בח"""" ".נצאנצאנצאנצאואחרי כן "ולכאורה היה לו לכתוב 
לומר שיצא משה בדרך ארץ מעם פרעה ולא פנה , " ויצאויפןויפןויפןויפן"אמר הכתוב 

 ולכאורה .""""כשגמר דבריו יצא מלפניו, ויצא מעם פרעה" ,י"ופירש. לאחוריו
על שאמר , אף בחרי"""", י"והוסיף רש .ומה בא להשמיענו, דברים פשוטים הם

ועוד לאדם , אף בגלל זה  וכי מותר לכעוס ולהיות בחרי.""""לו אל תוסף ראות פני
כמשה שהיה ענו הייתכן שאבד ענוותנותו ובא לכלל כעס בשביל מעט גאוה 

            ."אל תוסף ראות פני"שנפגעה באומרו 
 .""""למען רבות מופתי בארץ מצריםלמען רבות מופתי בארץ מצריםלמען רבות מופתי בארץ מצריםלמען רבות מופתי בארץ מצרים, , , , אל משה לא ישמע אליכם פרעהאל משה לא ישמע אליכם פרעהאל משה לא ישמע אליכם פרעהאל משה לא ישמע אליכם פרעה' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""

מצרים   ולנער,ריעת ים סוףמופתים נוספים של ק' שהודיעו על ב" ,י"ופירש
 .ב. הרי מופתים אלו לא נעשו בתוך מצרים. א, ולכאורה קשה. "וך היםבת

    ויקם פרעה לילהויקם פרעה לילהויקם פרעה לילהויקם פרעה לילה"""" . מופתים שייעשו לאחר יציאתם ממצריםעתהעתהעתהעתהלמה הודיעו 
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 ולכאורה תיבת .""""ויקרא למשה ואהרן לילהויקרא למשה ואהרן לילהויקרא למשה ואהרן לילהויקרא למשה ואהרן לילה', ', ', ', הוא וכל עבדיו וכל מצרים וכוהוא וכל עבדיו וכל מצרים וכוהוא וכל עבדיו וכל מצרים וכוהוא וכל עבדיו וכל מצרים וכו
יו גם עבדמפורש בכתוב ש ו.ממיטתוממיטתוממיטתוממיטתו שקם פרעה ,י"ופירש.  מיותרת"לילה"

 לישן בבטחה ולא לחשוש כלל ו וכיצד יכל,וכל מצרים ישנו במטותיהם
שהיה  ומה גם פרעה, כשכל דבריו עד עתה נתקיימו במלואם, להתראת משה

 ועל ....""""מבכור פרעה היושב על כסאומבכור פרעה היושב על כסאומבכור פרעה היושב על כסאומבכור פרעה היושב על כסאו"""" ש"וכמ.  והיה לו בן בכור4עצמו בכורב
        . להאמין שמשה מכזב ולא יקרה כלוםכל כךמה סמכו 

 .""""אלהאלהאלהאלה"ין קשור בסוד גדול של הבריאה הנרמז במילת ביאור הענאפשר שו
 ה הספירות שהם שורש לכל העולמות ברא את שלשת"כי בעת ברא הקב, הואו

 .ב"בסוד העוה,  כל אחד כלול מעשרהספירות כתר חכמה בינה בשלמותם
מהם בשש  ז ברא כל אחד"שהם סוד הנהגת העוה, י"ת נה"וששת הספירות חג

וספירת החסד יצאה כלולה . טיים של אותה הספירהי הפר"ת נה"ספירות חג
י דגבורה "ת נה"וספירת הגבורה יצאה כלולה מחג, י דחסד בלבד"ת נה"מחג

 ששתששתששתששתואמר הכתוב כי , ימיםוהספירות נקראים בשם , וכן כל הששה. בלבד
לומר שבריאת , בששתבששתבששתבששתולא אמר כי , את השמים ואת הארץ' ימים עשה ה

הם שלשים  והנה שש פעמים שש. ת הכלליותשש הספירוהוא סוד ז "העוה
שלה צריך  וכדי להשלים כל ספירה בעשר ספירות הפרטיות, אלהאלהאלהאלהושש כמנין 

  עלאלהאלהאלהאלהושמתם את דברי " אמר הכתובו.  המצוותלמוד תורה ולקייםהאדם ל
וכל סוד התקון והגלגול קשור ".  הם מועדיאלהאלהאלהאלה "ונאמר ."לבבכם ועל נפשכם

 וגנוזים ספירות ,5"פעמיים שלש עם גבר, פעל אל יאלהאלהאלהאלההן כל "בסוד , באלהבאלהבאלהבאלה
 היא הבינה שדרכה נברא, ומיומיומיומי .6אלה  שהוא אותיות מיאלהיםאלהיםאלהיםאלהיםבשם אלה אלה אלה אלה 
ואמר  .שנתקשרה בספירת החכמה י" עאלהאלהאלהאלהוממנה יצאו ספירות , ז"העוה

""""אלהאלהאלהאלה חכם ויבן מימימימי"""" ,הכתוב
עם , מימימימי יחוד הבינה הנקראת י"ואולי כוונתו שע. 7

  .אלהאלהאלהאלה את הספירות הנקראים  הבינההתבנ, בןבןבןבןויויויוי, חכםחכםחכםחכםהחכמה הנקראת 
 ואלהואלהואלהואלה,  מזהאלהאלהאלהאלה"""", מחנות' ה ב" וברא הקב,8אלהאלהאלהאלה נקראיםוגם ספירות הטומאה 

. לרע טוב  כדי שתהיה בחירה בעולם בין.10"אלהאלהאלהאלהנוכח אלה אלה אלה אלה ויחנו ", 9"מזה
, אלהאלהאלהאלהמסתלקים הספירות הנוספות מעל ספירות , ו כאשר ישראל חוטאים"וח

 אלהאלהאלהאלהועל . " דקדושה ולגרום הגלותאלהאלהאלהאלהלהתגבר על  דקליפה רוצה אלהאלהאלהאלהואז 
ואמרו  רב להכניס את ישראל במדבר ולגלות זו רצו הערב. 11"חשכו עינינו

   ועל ידי, "עיני עיני יורדה מים,  אני בוכיהאלהאלהאלהאלהועל ", " אלהיך ישראלאלהאלהאלהאלה"
  
 .ה, ג"בראשית ל. 6 .'ג הקדמה א"וראה שעה, ט"ג כ" איוב ל.5 .כט,ב"י שמות י"ראה רש .4

 .10 .כב',  יהושע ח.9 .ח"ראה זוהר בראשית דף רכ. 8 .י, ד"הושע י. 7    .י שם"וראה ברש

    .שער הכוונות דרוש תקון חצות. 11 .ט"כ' כ' , א-מלכים
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, מימימימי דקדושה ומחברים אותם לאותיות אלהאלהאלהאלההתפילה מעלים אנו אותיות 
כה עלי  אזכרה ואשפאלהאלהאלהאלה"ומגבירים אלהים דקדושה על אלהים אחרים בסוד 

 והגאולה .12"ים בקול רינה ותודהה אדדם עד בית אל כי אעבור בסך,נפשי
 ,,,,""""אלהאלהאלהאלהלעשות עם ' הגדיל ה"בסוד , אלה דקדושה' יגדיל ה כאשר תהיה לעתיד

תעופנה וכיונים אל  כעב אלהאלהאלהאלה    מימימימי""""  בסודאלהאלהאלהאלה באותיות מימימימיויתחברו אותיות 
""""אלהאלהאלהאלהברא מי מי מי מי ו שאו מרום עיניכם ורא "אמר הכתוב ועל כל זה ."ארובותיהם

13.  
 שתחתם  והמלכות,הבינה' היו נעלמות בתוך ספי    אלהאלהאלהאלהובגלות מצרים ספירות 

ים מלכתחילה ואמר ליוסף ה בשם אלפרעהולכן הכיר ,  בגלות עם ישראלתההי
השייך  ה שהוא" אך בשם הוי." אותך את כל זאתיםיםיםיםההההאלאלאלאלאחרי הודיע "

עד   להכיר פרעה לא רצה, מתמתקים הדיניםם ודרכשמעל למלכותלספירות 
ה והיה "הוי י שכבר הודה פרעה בשם" ואעפ....14141414"הצדיקהצדיקהצדיקהצדיק ''''הההה"מכת הברד שאמר 

 כי, ועבדיו כשפסק הברד חזר להכביד לבו הוא, ישראלאת לו לשלח מיד 
ובשש המכות , כי היתה זו מכה שביעית, ה"הטעם שהודו בשם הויאפשר ש

 לא,  היאיםיםיםיםההההללללאאאאי שהיתה מכת כינים ביניהם שהודו שאצבע "הראשונות אעפ
 כשראו בשביעיתבשביעיתבשביעיתבשביעיתאמנם , אלה לאלהאלה לאלהאלה לאלהאלה לאלהכי הבין שהמלחמה היא בין , התפעל פרעה

ספירות החשבו ש  מתעוררים ומכים"מלכות"ם ד"ת נהי"הוא ועבדיו שכל החג
, ישראלאת ויש לשלוח , הצדיק' כ ה"וא,  השרשיותבאלהבאלהבאלהבאלה נתחברו העליונות

 ,עדיין בגלות כינההשש אמנם לאחר שפסקו הקולות והברד ראו פרעה ועבדיו
  . והכבידו לבם, "תלת כלילן בתלת"עדיין בבחינת דקדושה ואלה ואלה ואלה ואלה 

 יהכל כחה הכי , אבד כח שלטון מצרים, "הצדיק' ה"פרעה אמר כשאפשר שו
 ועתה שהודה ,15י הכשוף שהיתה כולה מלאה כשפים"במלחמה עם הקדושה ע

  . אבדה מצרים ,ה"בכח שם ההוי פרעה ראש הקליפות
 ואתה" הוא מנצוצות הקדושה הנמצאים בתוכם בסוד ' דקליאלהאלהאלהאלהח והנה כל כ

אמנם העוונות ,  וכח זה קטן הוא ומספיק להם רק לחיותם,"מחיה את כולם
והמבול  ודור אנוש. מפילים נצוצות דקדושה נוספים בידם ומגבירים כחם

. שנים' ישראל ת  נתנו לה כח לשלוט על'והפלגה שהפילו הרבה נצוצות בקלי
י דורות אלו "מכות מצרים היו כדי להוציא הנצוצות שנפלו ער שאפשו

  אלהאלהאלהאלהותתחזק כח , 'ולהחזירם לשרשם במקום הקודש וממילא תחלש כח הקלי
  
י שבמכת " ואעפ.14 :'וכמבואר באורך בזוהר בראשית ב. ישעיהו מ. 13 .ו שם"שעהכ .12 

לא הודה , "היכם אל''''ההההוזבחתם ל"ובמכת הערוב אמר , "''''הההה    העתירו אל"הצפרדע אמר 

 במכת הברד הכיר בו אבל. ועבדוהו הוא עושה זאת לכו' אלא אמר לדבריכם שה, בכחו

   .כב',  שמות זי" ראה רש.15  . והצדיק מעשיולגמרי
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 אלהאלהאלהאלה    למען שיתי אותותי"למשה כי מכות אלו הם  ה"ואמר הקב. דקדושה
מלכות ירת ספ שהיא אניאניאניאני ואת,  שבידו' דקליואלהואלהואלהואלהדהיינו בקרב פרעה , "בקרבו

הנצוצות ותעלם  ותוציא  במצרים כדי שתברראשיתאשיתאשיתאשית, 'המבררת מתוך הקלי
וזה דבר גדול ועיקר נס יציאת מצרים שלמרות וזה דבר גדול ועיקר נס יציאת מצרים שלמרות וזה דבר גדול ועיקר נס יציאת מצרים שלמרות וזה דבר גדול ועיקר נס יציאת מצרים שלמרות  .לשרשם במקום הקודש

, , , ,  מחטאת הדורות הראשונים מחטאת הדורות הראשונים מחטאת הדורות הראשונים מחטאת הדורות הראשונים''''שנצוצות קדושה רבים היו שקועים בידי הקלישנצוצות קדושה רבים היו שקועים בידי הקלישנצוצות קדושה רבים היו שקועים בידי הקלישנצוצות קדושה רבים היו שקועים בידי הקלי
בשרו בשרו בשרו בשרו המצרים והתעלל המצרים והתעלל המצרים והתעלל המצרים והתעלל     ה אתה אתה אתה את""""הכה הקבהכה הקבהכה הקבהכה הקב, , , , ושגרמו לשכינה להיות בגלות מצריםושגרמו לשכינה להיות בגלות מצריםושגרמו לשכינה להיות בגלות מצריםושגרמו לשכינה להיות בגלות מצרים

  ....פרעה שיסכים לשלח את ישראלפרעה שיסכים לשלח את ישראלפרעה שיסכים לשלח את ישראלפרעה שיסכים לשלח את ישראלאת את את את  והכניע  והכניע  והכניע  והכניע ,,,,של מצרים למעלהשל מצרים למעלהשל מצרים למעלהשל מצרים למעלה

 נפטרו ממנו בכבוד הראוי, ועד עתה בכל פעם כאשר באו משה ואהרן לפרעה
  אמנם עתה שהודה , כיון שהיו נצוצות קדושה בידו, לו ויצאו כשגבם אחורנית

ו ולכן פנ, יצאו הנצוצות משליטת פרעהאפשר ש, "הצדיק' ה"באמרו ' בשם ה
ובראות עבדי פרעה את השינוי הזה של יציאת . ויצאו מלפניו כשגבם אליו

הבינו שאבדה מצרים כל הנצוצות שהיו , משה ואהרן ללא גינוני כבוד מלכות
        שנה ומונעים' ראה הנצוצות ששקועים בידינו עד ת, ואמרו לו, שקועים בידיה

 ,דקותוובצ' עקשנותך שגרמה לך להודות בשם ה, מישראל לצאת לחפשי
ואם תסכים להוציאם ישובו כל הנצוצות ויושקעו , גורמת לך לאבד הנצוצות

י מצוות "כי לא יצאו הנצוצות ע, "חסד לאומים חטאת "ש"וכמ, בקליפתך
 י עקשנותך"אלא ע, הם שבים לשרשםהיו שאז שעשו ישראל ומעשים טובים 
 ודת ובנקל תחזירם אליך ויצאו לעב'ואמנם עודם בקלי יצאו משליטתך
  ," הצדיקאלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם' ה"אם פרעה היה אומר אפשר שו .לעבדנו אלהיהם וישובו

דהיינו ולפי דבריכם , אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם כי היה מסתייג באומרו, לא היה מאבד הנצוצות
  ויאמרוויאמרוויאמרוויאמרו"""". ובקשו ממנו לתקן זאת עתה, אבל אנו לא מכירים בו', לכם הוא ה

וכאילו , "הצדיק' ה" שאמרת ,,,,""""עד מתי יהיה זה לנו למוקשעד מתי יהיה זה לנו למוקשעד מתי יהיה זה לנו למוקשעד מתי יהיה זה לנו למוקש, , , , עבדי פרעה אליועבדי פרעה אליועבדי פרעה אליועבדי פרעה אליו
שלח את ". מצרים הנזונת מהטומאהאת השלטת אותו על מצרים ובזה אבדת 

  .ועשה פרעה כדבריהם, """"אלהיהםאלהיהםאלהיהםאלהיהם' האנשים ויעבדו את ה
אלהיכם אלהיכם אלהיכם אלהיכם ' ' ' ' ויאמר אליהם לכו עבדו את הויאמר אליהם לכו עבדו את הויאמר אליהם לכו עבדו את הויאמר אליהם לכו עבדו את ה, , , , ויושב את משה ואת אהרן אל פרעהויושב את משה ואת אהרן אל פרעהויושב את משה ואת אהרן אל פרעהויושב את משה ואת אהרן אל פרעה""""

כנגד  דאלהים אחרים שהם מימימימי והנה מצרים קשורה באותיות ....""""מי ומי ההולכיםמי ומי ההולכיםמי ומי ההולכיםמי ומי ההולכים
חםחםחםחםולכן היא נקראת ארץ ,  דקדושהמימימימיאותיות 

16
שעתה לאחר  והבין פרעה, 

 מימימימימלחמתו כנגד  ,שבעת המכות שכנגד שבעת הספירות התחתונות דמלכות
האם הולכים אתם , ההולכיםמי ומי מי ומי מי ומי מי ומי שאל למשה אולי ו, דקדושה שהיא הבינה

וננו רצשהשיבו משה אולי  ו. דקדושה עלינומימימימיאלהיכם להגביר ' לזבוח לה
  ,הזכיר משה שש דרגות ולכן,  דקדושהאלהאלהאלהאלהי ולתקן סוד "ת נה"להשלים החג

  
          .מדרושי הפסח'  דרוש בשער הכוונות. 16
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' ' ' ' כי חג הכי חג הכי חג הכי חג ה"""" והדגיש ,,,,""""בצאננו ובבקרנו נלךבצאננו ובבקרנו נלךבצאננו ובבקרנו נלךבצאננו ובבקרנו נלך, , , , בבנינו ובבנותינובבנינו ובבנותינובבנינו ובבנותינובבנינו ובבנותינו, , , , בנערינו ובזקנינובנערינו ובזקנינובנערינו ובזקנינובנערינו ובזקנינו""""
שנתנו בזמן בריאת   מתקן ומעלה מנצוצות הקדושההחגהחגהחגהחגשאפשר ו ....""""לנולנולנולנו

, א"המבררים בבחינה זו הם י, וסממני הקטורת.  להחיותם'הקליהעולם בתוך 
, אור פנימי'  בבחי להחיותה' כנגד נצוצות הקודש שנתנו בקלי הםוהעשר

, א"י'  גיחגחגחגחגלכן אולי ו. 17י הקטורת" ומתבררים ע,א הוא כנגד אור המקיף"והי
, 'י בירור נצוצות הקודש משרשם מהקלי"ע ל משה כי התקון ייעשה"אמאולי ו

בזה שנכנע אפשר ש ו.""""פרעהפרעהפרעהפרעה    ויגרש אותם מאת פניויגרש אותם מאת פניויגרש אותם מאת פניויגרש אותם מאת פני"""" .ולזה לא הסכים פרעה
קהה , בלבד פרעה תחת הקדושה והסכים לשלח את ישראל ואפילו את הגברים

 להיות תחת שליטתו 'וחזרו הנצוצות שבקלי, עוקצו של דין של מעלה מעליו
לה עד שע, כיון ששבו כולם עתה בבת אחת, וקיבל מהם כח יותר מבתחילה

  .משה ואהרןאת בידו לגרש 
ולאחר מכת החושך כשכבר נסתלקה המכה וחזר האור למצרים נכנע פרעה 

        ושלא כבפעמים קודמות, ביותר ובקש לשחרר את ישראל ללא בקשת תמורה
שהיה קורא למשה בעת המכה ומודיעו שישלח את ישראל אם המכה תסור 

לשחרר את ישראל לאחר שסרה מכת החושך שלח פרעה למשה ובקש , מעליו
ולא אמר , """"''''ההההלכו עבדו את "ואמר למשה . לפני שמכה נוספת תנחת על ראשו

 ,ועמהם ישארו גם הנצוצות במצרים, ובקש שרק הצאן והבקר יוצג. "אלהיכם"
כי נצוצות הקודש קשורים ברכושו של האדם ועולים ויורדים לרגליו

18
 ,

 ו משה לא רק שנצוצות ואמר ל. נתחזק כחה'ובהכנעה גדולה זו גרם שהקלי
 מזמן 'אלא גם נצוצות הקודש שיש בקלי,  יצאו עמנו'הקדושה שנפלו בקלי

גם אתה תתן "י ש"יצאו חלק מהם ויעלו אל הקודש ע, להחיותה, הבריאה
י קרבנות פרעה לא "והדגיש שע. """"ינוינוינוינוההההאלאלאלאל' בידינו זבחים ועולות ועשינו לה

 בלבד יקבל השפע ויעלה ינוינוינוינוההההאלאלאלאל' ו חלק בקדושה אלא אדרבה ה"יהיה לו ח
ואמר לו כי היות ושזה מאות בשנים .  משרשה'הנצוצות ויחליש כח הקלי

 הנה ביוצאה ממנה צריכה היא להוציא ',שהקדושה היתה בגלות בתוך הקלי
 עת אשר"עמה עוד נצוצות הגנוזים בתוכה מששת ימי בראשית בסוד הכתוב 

  האדם דקליפה באדםכאשר שולטש שפירושו ,19"שלט האדם באדם לרע לו
 כי ביציאת הקדושה מתוכה מקעקעת היא 'סופו הוא לרע לו לקלי, דקדושה

        . כולו ומוציאה חלק הטוב לשרשו'בנין הקלי
  ' ך עולים בגי" מנצפגבורות' וה, הההה""""סססס' נקראת אדני גי "מלכות"ה' הנה ספיו
  

 וכלים בהמה" רםל באמ" כוונו חזואולי לזה .18. 'תפילת השחר דרוש ג שער הכוונות. 17
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 וגם מקננו"אמר משה לפרעה אולי ו. 20 פר סה פר סה פר סה פר סההשכינהבהתחברם נקראת ו, רררר""""פפפפ
  דהיינו שאף ניצוץ מהשכינה לא ישאר במצרים,"פרסהפרסהפרסהפרסהלא תשאר , ילך עמנו

ואנחנו לא נדע מה ואנחנו לא נדע מה ואנחנו לא נדע מה ואנחנו לא נדע מה , , , , אלהינואלהינואלהינואלהינו' ' ' ' ההההנקח לעבוד את נקח לעבוד את נקח לעבוד את נקח לעבוד את """"    מנצוצות הקודש". ". ". ". כי ממנוכי ממנוכי ממנוכי ממנו""""
 וזו היתה כבר דרישה חדשה ומזעזעת לפרעה ....""""עד בואנו שמהעד בואנו שמהעד בואנו שמהעד בואנו שמה' ' ' ' נעבוד את הנעבוד את הנעבוד את הנעבוד את ה

 שיתן צאן על ידי שהוא יונק ממנה 'שעוד יעזור לקדושה להחליש כח דקלי
מה גם שהיה פרעה לפני ו, י הכנעתו"שלו התחזק ע 'והיות וכח הקלי. ובקר

 דהיינו כחו של ,21"לפני שבר גאון"תוב ואמר הכ, אותו שהכניעה מכת בכורות
כ בבת "וכמו בחולה שלפני מותו מתחזק כחו ואח, החלש מתחזק לפני נפילתו

 'נתגברה הקליואולי , יכבה וכן הנר מגביר שלהבתו בטרם, אחת נופל ונפטר
ואמר למשה ,  והחמה לפני נפילתם במכת בכורותהאףהאףהאףהאףועמה המשחיתים 

 ואמר בבטחון מלא ....""""כי ביום ראותך פני תמותכי ביום ראותך פני תמותכי ביום ראותך פני תמותכי ביום ראותך פני תמות, , , , השמר לך אל תוסף ראות פניהשמר לך אל תוסף ראות פניהשמר לך אל תוסף ראות פניהשמר לך אל תוסף ראות פני""""
לא יכל להרגו הבין שו, ראה את חוזק כחו וכח משחיתיו משה כיאת שימית 

והיות והיה זה .  נכנסוכי הוא קרא למשה שיבא אליו וברשות, מיד במקום
 כדי לא בבית פרעה נבואה זו של מכת בכורות נאמרה לוו בניסן "סמוך לט

או אפשר שניבא בבית פרעה כדי שיבין פרעה . לשובלהטריח את משה ללכת ו
, שמשה פוחד מאיומו ולכן מנצל המצב שעתה הוא בביתו ברשותו ולכן מנבא

בכבודו במצרים ' ובליל פסח עבר ה. ויכביד לבו ולא יחוש לנבואת משה
 נכנעת ' דקליאלהאלהאלהאלהכי  והוכח, והתבטלו כל מעשי הכישוף ולא היה בהם ממש

באפשרותה לעכב הנצוצות   גמורה ולא היהתחוואהתחוואהתחוואהתחוואהבהשבהשבהשבהש     דקדושהאלהאלהאלהאלהתחת 
וירדו "ולזה אמר . לצאת, , , , """"העם אשר ברגליךהעם אשר ברגליךהעם אשר ברגליךהעם אשר ברגליך""""השבויים בתוכה והם הנקראים 

 אלהאלהאלהאלה דהיינו עבדיך שמהם שואב אתה את כחך והם ." אליאלהאלהאלהאלהכל עבדיך 
, תהיה להם ירידה כי הנצוצות שמהם כחם יבואו אלי לצד הקדושה, דקליפה

 שהם """"לאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליךלאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליךלאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליךלאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך"""" ,מורה בהכנעה ג""""והשתחוו ליוהשתחוו ליוהשתחוו ליוהשתחוו לי""""
. ארץ הראוי למלך בדרך לפרעה ויצא חלק כבודו ....""""אצאאצאאצאאצא ואחרי כןואחרי כןואחרי כןואחרי כן"""" ,הנצוצות

 בגלל שחרי ....""""אףאףאףאף    בחריבחריבחריבחרי"""" . ויצא,,,,ויפןויפןויפןויפןולא אמר . . . . """"ויצא מעם פרעהויצא מעם פרעהויצא מעם פרעהויצא מעם פרעה""""ואמר הכתוב 
ואולי זה כוונת  .... להתגרות בהםרצהאף של פרעה וקליפתו היו חזקים ולא 

בזה הבין משה כי     .""""על שאמר לו אל תוסף ראות פני, אף בחרי"""", י שפירש"רש
  .22שנתחזק כח פרעה ומשחיתיו

 כדי להוציא בלעם מפיהם כל נצוצי אלומכות להמצרים הוצרכו אפשר שו
 וחלק מאותה , דור אנוש המבול והפלגהיי חטא"אותם שנפלו ע, הקדושה

  ,םה חטאיעל ידיו  שנפלםתו וא.בקליפה להחיותה נצוץ שמזמן הבריאה נכנס
  

  .) ב"זבחים ק(ינאי ' יוחנן  וכר' כר. 22 .יח, ז"משלי ט .21 .ליקוטי תורה בראשית. 20
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 אמנם את. כות למצרים באדמת מצריםתקנו ישראל בקושי השעבוד ונתנו המ
 י" להעלות אלא עאי אפשר , להחיותה'קליהנצוצות שנתנו מלכתחילה ב

    ,,,,פרעהפרעהפרעהפרעה אליכםאליכםאליכםאליכם לא ישמעלא ישמעלא ישמעלא ישמעה "ל הקב"מי אולוא, ן"ה בסוד מ"אמונת ישראל בקב
מופתים מחוץ למכת '  כדי שאוסיף עוד ב....""""למען רבות מופתי בארץ מצריםלמען רבות מופתי בארץ מצריםלמען רבות מופתי בארץ מצריםלמען רבות מופתי בארץ מצרים

 ואז, ן" שתביא ליחוד מה וזה יגרום לישראל אמונ,סוף  קריעת יםוהם, בכורות
חלק מנצוצות על ידי ניעור זה ינערו המצרים בים ויצאו ש יבא מופת נוסף

 ויעלו "ארץ מצרים" הנקראת 'במלכות דקליהקדושה השרשיים הנמצאים 
ובשמוע פרעה את דברי משה לא חשש לדבריו כי הרגיש שכח     .לשרשם

  ו בניסן שהוא עיקר"ומה גם שהיה זה ליל ט, הקליפה שלו נתחזק עד מאוד
הזמן שהשמש נמצא במזל טלה שאותו עבדו המצרים והיו בטוחים שמזל 

כי , ולא חששו לדברי משה כללהטלה יגן עליהם ויצילם מכל צרה ונזק 
, תם במזל טלה ובכחוהחשש לדברי משה בלילה זה היה בנגוד גמור לאמונ

  .מטותיהם בשלוה ובבטחון גמור כי לא יארע דבר ועלו כולם על

רמז  אולי בדרך. . . . """"ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצריםולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצריםולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצריםולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים""""
וכשם , ו הסיבה והמסובבדהיינ" עילה ועלול" מלשון """"התעללתיהתעללתיהתעללתיהתעללתי""""יש לבאר 

שעילת על כל העילות המציא את העלול הראשון שממנו השתלשלו כל 
  ואולי כוונת, כך כל עלול ומעשה קשור בעילה שגרמה לכך, העולמות זה מזה

 הוא שנתתי להם להבין ענין העילה והעלול ,,,,""""אשר התעללתיאשר התעללתיאשר התעללתיאשר התעללתי""""הכתוב באמרו 
כי אף על , ו במעשיהםמדה כנגד מדה על העילה שגרמ" עלול"ושענשם הוא 

פי שידעו כולם שיש בורא לעולם לא ידעו שיש קשר בין המעשים לתוצאות 
ובמכות מצרים הבינו כולם כיצד כל מכה באה , וחשבו שיד המקרה גרמה זאת

את אשר את אשר את אשר את אשר """"וזה נצטוינו ללמד לבנינו , בהתאם למעשיהם ושהעלול בא מהעילה
 שופט ,,,,""""''''דעתם כי אני הדעתם כי אני הדעתם כי אני הדעתם כי אני ה וי וי וי וי,,,,התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בםהתעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בםהתעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בםהתעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם

וזה עניין שכר ועונש . בצדק ומנהיג את כל הנעשה בעולם במדה כנגד מדה
  .    ושרש הנהגת האלהות, האמורים בתורה

על ששחטו את ילדי ישראל " מדה כנגד מדה"והתחיל במכת דם שהיתה 
ועל זה נאנחו בני ישראל ויזעקו וכמו , להשתמש בדמם לרפואתו של פרעה

 ומכה שניה היתה צפרדע בדווקא כי שם הצפרדע הוא מלשון צפור .י"שפירש
ודעת האדם ישובה בבוקר יותר , וצפר בארמית הוא בוקר. וצפר דעה, 23דעה

וכל עניין שעבוד המצרים . מכל זמן לאחר שינת לילה ומוחין חדשים ורעננים
הוא ' בעם ישראל היה כדי למחוק מהם את האמונה וההכרה והידיעה כי ה

ולכן ענום בחומר ובלבנים כדי שלא יוכלו להתבונן בידיעה צלולה , לקיםהא
כמדה כנגד מדה קרקרו למצרים  ומכת הצפרדע, בבורא העולם בעילה ועלול
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 יומם ולילה ואפילו בתוך גופם ובלבלו להם את הדעת ולא נתנו להם אפשרות
, דיף מכלקודם וע' ומכה זו גם הוכיחה לכולם כי רצון ה. לחשוב בישוב הדעת

 ',על ידי שבבחירתם נכנסו הצפרדעים לתוך התנורים ונשרפו על קדוש ה
למרות שאין להם עניין שכר ועונש עד שחנניה מישאל ועזריה למדו מהם קל 

והסכימו להכנס לכבשן האש אפילו על דעת שלא ייעשה להם נס , וחומר
היום רושם עד , והיות ודבר שכזה אסור שהרושם שלו ימחה לעולם. 24וישרפו

 וסרו"לבטלה לגמרי כשאר המכות ואמר לפרעה ' מכה זו קיימת ולא הסכים ה
כי היאור היה ". רק ביאור תשארנה, הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך

' ואמר ששם בדווקא ישארו להוכיח את ההכרה כי ה, ז של המצרים"סמל לע
ולאחריה מכת . 25ו"הוא האלהים לבדו ללא שום שיתוף ותמורה כלל ועיקר ח

 כינים בדווקא כהמשך למה שגרמו לישראל ליפול בחטא זרע לבטלה שהוא
ופגם זה הוא בסוד , כי הזרע שרשו מהדעת ואין קישוי אלא לדעת, הדעת פגם

ד עם "ה שהוא פ"פ' והנה כינה עולה בגי, ד"פ' ע העולים בגי"אותיות אחה
  וגם כשיוצא לבטלהוכשם שהזרע יוצא מגופו של אדם ופרה ורבה, הכולל

גם הכינים נוצרים מזיעת האדם , נוצרים ממנו שדים שאחר כך פרים ורבים
כי ישראל ירדו למצרים , ועניין זה הוא עיקר השעבוד. ואחר כך פרים ורבים

 )כמנין כינים(ל שנים "בגלל שהיו גלגולי טיפות הקרי שיצאו מאדם הראשון בק
" וירעו אותנו המצרים ויענונו"כתוב ואמר ה. שמלידת קין והבל ועד לידת שת

דהיינו שהיו , דרך ארץ שהכוונה לפרישות" הגדה של פסח"ואומרים אנו ב
, מונעים את הגברים מלהתקרב לנשותיהם כדי שיפלו בקרי ויצא זרעם לבטלה

בגלל " ' בעיני הרערערערעויהי ער בכור יהודה "ש "וכמ" רע"והחוטא בחטא זה נקרא 
  דהיינו שעשו אותנו רעים""""וירעו אותנווירעו אותנווירעו אותנווירעו אותנו"""" הכתוב וזה כוונת, שחטא בחטא זה

 על ידי שהפילו אותנו בחטא הקרי על ידי פרישות דרך ארץ שמנעו אותנו
והנה חטא זרע לבטלה בכל פעם בורא רבבות מזיקים . מלהתקרב לנשותינו

, כידוע שבזרע יש מליוני טיפות שכל אחת מהן מסוגלת להוליד בפני עצמה
ואפשר שהיות . גרמו שכנגד זה כל עפר הארץ היה כיניםומליוני מליונים אלו 

ולכן לא , אין בכחם לקבץ כינים רבים למקום אחד, והשדים נוצרים מחטא זה
ובזה צפר , יכלו חרטומי מצרים להוציא כינים ממקום אחר לקבצם למצרים

ואינו מכח " אצבע אלהים הוא"הדעה ונגלה הדעת בעולם והודו החרטומים ש
  .ואין לך גילוי הדעת גדול מזה, הכשוף או מקר

   
צפרדעים על שפת נמצאים ה ועד היום .25: ג"פסחים נ . 24. שער רוח הקודש בתחילתו. 23

  .  ש באבן ספיר"וכמ.  שהם המשך ממכת הצפרדע)קרוקדילים(היאור 
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ולאחריה הביא מכת ערוב מדה כנגד מדה על שערבו המצרים את ישראל 
  כי מותר האדם, מדרגת אדם לדרגת בהמה וחיהעמהם והשפיעו עליהם לרדת 
ולכן במכה זו . ט שערי טומאה"עד שנפלו במ, מן הבהמה אין לבד הנשמה

והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן "ש "הודגש ההבדל בין ישראל למצרים וכמ
ושמתי פדות בין עמי ובין ', אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב וכו

 , מדה כנגד מדה על ששעבדו את מקניהם של ישראלומכת הדבר היתה". עמך
  . בין מקנה ישראל למקנה מצרים' ולכן הפלה ה

היתה מדה כנגד מדה על שהכו את בני ישראל וגרמו במכותם " שחין"ומכת 
הוא האלהים השולט ' להראותם כי ה" ברד"ואחריה מכת . לפצעים בגופם

לי יאורי "להות ואמר ואין זולתו מדה כנגד מדה על שעשה פרעה עצמו לא
כי כולם הכירו את , ואין הכוונה שאמר שהוא ברא את עצמו". ואני עשיתיני

אלוה הכירו כולם את כוש   וכן נמרוד שעשה עצמו ,פרעה הקודם שהיה אביו
אלא כוונתם היתה , הרבה אחר בריאת העולם, אביו וידעו שנולד מקרוב

,  בידי אלוה שליט מבני האדםשבורא העולם לא מעניין אותו עולם הזה ומסרו
והיות והפך לאלוה אינו נוהג כמנהג בני , וכשמת אלוה זה כחו עובר לאחר

. אינו נצרך לנקביו, כבן אדם אדם לגמרי אלא אפילו שאוכל ושותה ופרה ורבה
והוא ועמו , הצדיק ומנהיג העולם לבדו' ולכן במכה זו הוכרח להודות שה

  . כח מהבוראואין הוא אלוה ולא קיבל, רשעים
והחשיך , וכנגד מה שאכלו את יגיעם של ישראל אכל הארבה את יגיע המצרים

ומכת . את עין הארץ כשם שהחשיכו את עיניהם של ישראל על ידי הגלות
החושך כדי להכות את ישראל שאחר כל זאת המשיכו להאמין בפרעה ולא רצו 

ושך קשה כזה והוצרכו המצרים לסבול ח, לצאת ממצרים ומתו בימי החושך
וכדי שלא ידעו , על שגרמו לישראל להחשיך את מוחם ולהתפתות אחריהם
ולא ידעו ולא ", ממיתתם ויאמרו שהכל מקרה והראיה שגם עם ישראל נפגע

והמכה ". בחשיכה התהלכו"ההבדל בין רשעי ישראל לאחרים ולכן " יבינו
לח את בתחילה מפורש לפרעה שאם אינך מש' העשירית היתה כמו שאמר ה

י "ואעפ, הנה אנכי הורג את בנך בכורך, מדה כנגד מדה, בני בכורי ישראל
שהתרה בו בעניין זה בתחילה לא הכה אותו במכה זו אלא לאחר שהתעלל 

  .בחשבון' בהם להראותם שעל הכל יבא ה

ויט משה את מטהו ויט משה את מטהו ויט משה את מטהו ויט משה את מטהו ', ', ', ', נטה ידך על ארץ מצרים בארבה וכונטה ידך על ארץ מצרים בארבה וכונטה ידך על ארץ מצרים בארבה וכונטה ידך על ארץ מצרים בארבה וכו, , , , אל משהאל משהאל משהאל משה' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
גם לגבי הברד . """"מטהומטהומטהומטהו"""" ומשה הטה את """"ידךידךידךידךנטה "ר  אמ'ה". ". ". ". על ארץ מצריםעל ארץ מצריםעל ארץ מצריםעל ארץ מצרים

    ,כ כתוב"ואעפי    ".".".". ידך על השמים ויהי ברד בכל ארץ מצרים ידך על השמים ויהי ברד בכל ארץ מצרים ידך על השמים ויהי ברד בכל ארץ מצרים ידך על השמים ויהי ברד בכל ארץ מצריםנטה אתנטה אתנטה אתנטה את"""", נאמר
אל משה אל משה אל משה אל משה ' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה"""", אמנם בחושך נאמר    ".".".".ויט משה את מטהו על השמיםויט משה את מטהו על השמיםויט משה את מטהו על השמיםויט משה את מטהו על השמים""""
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 ".".".".ויט משה את ידו על השמיםויט משה את ידו על השמיםויט משה את ידו על השמיםויט משה את ידו על השמים, , , , נטה ידך על השמים ויהי חשך על ארץ מצריםנטה ידך על השמים ויהי חשך על ארץ מצריםנטה ידך על השמים ויהי חשך על ארץ מצריםנטה ידך על השמים ויהי חשך על ארץ מצרים
 דהיינו שלא יטה את ".".".".אמור אל אהרן קח מטך ונטה ידךאמור אל אהרן קח מטך ונטה ידךאמור אל אהרן קח מטך ונטה ידךאמור אל אהרן קח מטך ונטה ידך"""", ובמכת הדם נאמר

 ".".".".וירם במטה ויך את המים אשר ביאורוירם במטה ויך את המים אשר ביאורוירם במטה ויך את המים אשר ביאורוירם במטה ויך את המים אשר ביאור"""". אלא את היד המחזיקה בו, המטה
דהיינו שיטה את , , , , """"אמור אל אהרן נטה את ידך במטךאמור אל אהרן נטה את ידך במטךאמור אל אהרן נטה את ידך במטךאמור אל אהרן נטה את ידך במטך""""ואלו בצפרדע נאמר 

.  ולא הזכיר שעשה זאת במטה""""ויט אהרן את ידו על מימי מצריםויט אהרן את ידו על מימי מצריםויט אהרן את ידו על מימי מצריםויט אהרן את ידו על מימי מצרים""""    .המטה
ולא     ,,,,""""את עפר הארץאת עפר הארץאת עפר הארץאת עפר הארץ    אמור אל אהרן נטה את מטך והךאמור אל אהרן נטה את מטך והךאמור אל אהרן נטה את מטך והךאמור אל אהרן נטה את מטך והך"""", ובמכת כינים נאמר

 ונראה ".".".".ויט אהרן את ידו במטהוויט אהרן את ידו במטהוויט אהרן את ידו במטהוויט אהרן את ידו במטהו " " " ",אמרנובכל זאת . הזכיר את היד כלל
וכשהיד קצרה  וצריך להאריכה על ידי , שעניין המטה הוא המשך פעולת היד

ואלו כאשר הרצון , מטה שיגע במקום הנצרך היד הוא העיקר והמטה טפל לו
או כדי שהמכה תכאיב הרבה , שתמשים במטה לאחת הסיבותהוא להכות ומ

או כאשר חושש המכה שגם יד המכה תכאב מעוצם , יותר מאשר הכאה ביד
ן "ד' ומטה בגי.  אז המטה הוא העיקר, המכה ומכה במטה כדי שלא תכאב ידו

וגם את הגוי "ה "לאברהם אבינו ע' וכמו שאמר ה, ועל ידו נעשה הדין במצרים
חיים ואולי שלוב המטה ' יעלו בגי, ד כמנין יד"וכשתצרף לו י(". דן אנכי, אשר יעבודו

לא תטה "מלשון " מסובב"הוא " מטה"ופירוש  .)והיד יצרו בחינה של חיים
וכשמאירים רק , היד החזקה ויד רמה, היד הגדולה, ושלשה ידים הם". משפט

לטובה כנגד ד "ח עיתים שבקהלת י"ח ואפשר שהם כנגד כ"כ' ידים הם בגי' ב
. ד להיפך כנגד יד שמאל הנקראת היד החזקה"וי, יד ימין הנקראת היד הגדולה

, "ממצרים' כי ביד חזקה הוציאך ה"ש "ומכות מצרים נעשו ביד חזקה וכמ
ואולי ושמא מכיון , הרים משה את ידו הימנית, "נטה ידך"למשה ' וכשאמר ה

את "הטה משה , "יד חזקה"יד שמאל של מעלה שהיא ' שהמכה באה מבחי
  .  שמאל של מעלה שתבא הפעולה מצד, "מטהו

הן , ואפשר שנאמר זה במכות ארבה וברד שעצם מהותם היו משונים מן הטבע
והן בארבה שלא היו נמצאים בעולם , בברד שהיה אש מתלקחת בתוך הברד

מקובצים יחד כל סוגי הארבה בחיל כבד כל כך ונקבצו באופן מיוחד להכות 
אמנם החושך .  ואולי אפילו נבראו במיוחד על ידי הטיית המטה,את מצרים

שלאחר , אינו דומה לאלו והוא בריאה גמורה וקבועה מיום ראשון לבריאה
בקוטב " על פני תהום"ששת ימי בראשית חזרה למקום בריאתה שהוא 

ושוב לא נתפשטה בלילה על פני הכדור כי השמש והירח החליפו את , הצפוני
ועתה נטה משה את ידו הימנית כדי למשוך את , הראשוניםהאור והחושך 

ולזה לא הוצרך למטה שיטה הדבר , שיתפשט על מצרים" פני תהום"החושך מ
  . להביא החושך""""על השמיםעל השמיםעל השמיםעל השמים""""  הימנית""""ויט משה את ידוויט משה את ידוויט משה את ידוויט משה את ידו""""לצד שמאל 

 אולי להבינו שעל ידי ".".".".אמור אל אהרן קח מטך ונטה ידךאמור אל אהרן קח מטך ונטה ידךאמור אל אהרן קח מטך ונטה ידךאמור אל אהרן קח מטך ונטה ידך""""', ובמכת דם אמר ה
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ידו מיד ימינו ליד שמאל של מעלה ותבא המכה מהיד לקיחת המטה ינטה 
היות , אלא את היד המחזיקה בו, ואולי צוהו שלא יטה את המטה, החזקה

 ,ובמטה עצמו נעשתה הפעולה עצמה של הפיכת המים לדם על ידי שנגע במים
ואולי לכן הוצרך להטיית היד בדווקא למשוך מהיד החזקה ולא להטיית 

לא הזכיר היד כי אולי  """"טה ויך את המים אשר ביאורטה ויך את המים אשר ביאורטה ויך את המים אשר ביאורטה ויך את המים אשר ביאורוירם במוירם במוירם במוירם במ""""    ,ואמר. המטה
אמור אל אהרן נטה את ידך אמור אל אהרן נטה את ידך אמור אל אהרן נטה את ידך אמור אל אהרן נטה את ידך """"     ובמכת הצפרדע אמר הכתוב.המטה הוא העיקר

כי נגיעת המטה במים לא עשתה פעולה , דהיינו שיטה את המטה    ,""""במטךבמטךבמטךבמטך
אלא רק העלתה צפרדע מן המים על , עצמית ולא הפכה את המים לצפרדע

היא גרמה להטיית ידו של אהרן ומשיכת המכה   והטיית המטה,מצריםארץ 
 ולא הזכיר """"ויט אהרן את ידו על מימי מצריםויט אהרן את ידו על מימי מצריםויט אהרן את ידו על מימי מצריםויט אהרן את ידו על מימי מצרים""""ואמר , מיד שמאל של מעלה

אמור אל אמור אל אמור אל אמור אל """", ובמכת כינים אמר. אולי כיון שהיד הוא העיקר, שעשה זאת במטה
אולי כיון , לא הזכיר את היד כלל    ,,,,""""אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץאהרן נטה את מטך והך את עפר הארץאהרן נטה את מטך והך את עפר הארץאהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ

. כה את עפר הארץ לכינים והמטה הוא העיקרשהכאת המטה באדמה הפ
 משכה כח יד החזקה ד אהרןשגם ילומר , , , , """"ויט אהרן את ידו במטהוויט אהרן את ידו במטהוויט אהרן את ידו במטהוויט אהרן את ידו במטהו"""", ואמר

ואולי כיון שהיא מכה , וגם דרך המטה הפכה עפר הארץ לכינים, דרך המטה
ועל ידי המטה , שלישית היתה צריכה להיות משולבת משתי המכות הקודמות

וגם על , והפיכת העפר לכינים כדוגמת מכת הדםנעשתה פעולת המכה בעצמה 
  .ידי המטה נמשכה המכה מהיד החזקה כדוגמת המכה השניה

דבר נא באזני העם וישאלו איש את רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי דבר נא באזני העם וישאלו איש את רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי דבר נא באזני העם וישאלו איש את רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי דבר נא באזני העם וישאלו איש את רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי """"
 ולא העםהעםהעםהעםולמה קראם . באזניבאזניבאזניבאזני ויש להבין למה אמר ".".".".את חן העםאת חן העםאת חן העםאת חן העם' ' ' ' ויתן הויתן הויתן הויתן ה. . . . זהבזהבזהבזהב

,  בעיני מצרים והיה כי תלכוןהזההזההזההזה    העםהעםהעםהעםחן ונתתי את "שמות אמר ' ובפ. ישראלישראלישראלישראל
 באזניבאזניבאזניבאזניושם לא בקש לומר זאת . "' ושאלה אשה משכנתה וכו.לא תלכו ריקם

 עשו ובני ישראלובני ישראלובני ישראלובני ישראל"וכאן קראם העם סתם ובהמשך אמר . הזה-וקראם העם, העם
 העםהעםהעםהעםאת חן '  הןוית, כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות

 שעשו כדבר משה ושאלו ישראלישראלישראלישראל בבניבבניבבניבבניפתח ". בעיני מצרים וישאילום
ל "ואמרו חז. נתן חנם בעיני המצרים והשאילום'  שהבעםבעםבעםבעםמהמצרים וסיים 

  . של העם נתנו להםשעל כרחםשעל כרחםשעל כרחםשעל כרחם

 על כלל ישראל שטרם נתקנו """"העם הזההעם הזההעם הזההעם הזה""""הענין הוא כי בתחילה נאמר אפשר שו
,  ונחלקו לשתי קבוצות קושי השעבוד נתקנועל ידי, ואחר כך. במצרים

 ואותם שנתקנו לא ,,,,""""''''צבאות הצבאות הצבאות הצבאות ה""""  ונקראו""""בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל""""תוקנים לגמרי נקראו והמ
ומרגע ראשון  ".".".".בני ישראל על צבאותםבני ישראל על צבאותםבני ישראל על צבאותםבני ישראל על צבאותם""""ונקראו  """"העםהעםהעםהעם""""בשלמות נקראו 

קיימו  """"בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל"""", שאמר להם משה לשאול רכוש לשם העלאת הנצוצות
 ת העם לא רצו לבקש כי ברגע שהיה מצוה לקחבלא, וקבלו את דברי משה
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 לדבר  ונראה שביאור,כ הרבה כסף"ר לפתותם שאין צורך בכ"א יצהממון ב
,  כוונתו לשכנעם שיסכימו לשאול רכוש לשם העלאת הנצוצות""""באזניהםבאזניהםבאזניהםבאזניהם""""

אבל  , ולשם שמיםם כספםשאלו מהמצרי" בני ישראל"ואמר עתה הכתוב ש
 הוא ובית דינו הוצרכו לתת חנם בעיני המצרים ,,,,""""''''והוהוהוה", שנתעצלו בזה" העם"

  ".כן יצאו ברכוש גדול ואחרי"ם על כרחם כדי לקיים הבטחת שישאילו

 וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי  וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי  וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי  וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי דבר נא באזני העםדבר נא באזני העםדבר נא באזני העםדבר נא באזני העם""""
ושאלה אשה משכנתה ושאלה אשה משכנתה ושאלה אשה משכנתה ושאלה אשה משכנתה """", כי שם אמר, שמות' שינה הנוסח מדבריו בפ    ".".".".זהבזהבזהבזהב

,  דהיינו רק האשה תשאל ולא האיש".".".".ושמלותושמלותושמלותושמלות כלי כסף וכלי זהב ומגרת ביתהומגרת ביתהומגרת ביתהומגרת ביתה
.  והשמיט השמלות," ואשה מאת רעותהאיש מאת רעהואיש מאת רעהואיש מאת רעהואיש מאת רעהווישאלו "מר ועתה א

כלי כסף וכלי  וישאלו ממצריםובני ישראל עשו כדבר משה ובני ישראל עשו כדבר משה ובני ישראל עשו כדבר משה ובני ישראל עשו כדבר משה """", ולהלן הוא אומר
 בכל הענין נאמר    ...."בעיני מצרים וישאילום העם  העם  העם  העם נתן את חן' וה, , , , ושמלותושמלותושמלותושמלותזהב 

 את 'ויתן ה". "העםהעםהעםהעםדבר נא באזני  "".העםהעםהעםהעםונתתי את חן "שאמר וכמו  ,,,,""""העםהעםהעםהעם""""
 בעיני מצרים וישאילום וינצלו  בעיני מצרים וישאילום וינצלו  בעיני מצרים וישאילום וינצלו  בעיני מצרים וישאילום וינצלו העםהעםהעםהעם נתן את חןנתן את חןנתן את חןנתן את חן' ' ' ' והוהוהוה""""וגם כאן סיים . """"העםהעםהעםהעםחן 

. והדבר אומר דרשני".  עשוובני ישראלובני ישראלובני ישראלובני ישראל""""אבל בעשייה שינה ואמר ". את מצריםאת מצריםאת מצריםאת מצרים
והלא משה דבר , אלא כדבר משה' ולמה לא אמר שבני ישראל עשו כדבר ה

והלא היו , הולא בתור מתנ, ולמה הוציאו הרכוש ממצרים בהשאלה. 'בשם ה
נתן את חן העם ' ומה גם שה, המצרים עושים הכל לשלחם כדי להציל חייהם

,  הוא הוריקו""""וינצלווינצלווינצלווינצלו""""ופירוש . יתן להם חן שיקבלוהו במתנה גמורה, בעיניהם
ויש ".  את מצריםוירוקנווירוקנווירוקנווירוקנו"והיה לו לומר , "ניצול"ולמה קראו הכתוב בלשון 

  .להבין הענין

מה שאין כן , תק קשר החפץ מבעליו הקודמיםכי מתנה מנ, ונראה שהענין הוא
יש יותר , וכנגד זה במתנה. בהשאלה שעדיין קשור החפץ לבעליו המשאיל

ט שערי טומאה היה אסור "וישראל שהיו שקועים במ. קשר בין המקבל לנותן
ולכן צוום שיקחו רק , ו"שיתקשרו עם המצרים ביותר שלא יפלו לגמרי ח

ולכן , ל שועבדו כדי להוציא הנצוצות ממצריםכי ישרא, וטעם נוסף. בהשאלה
הדרך להוציא הנצוצות , וכיון שיצאו לפני הזמן, שנים' הוצרכו להשתעבד ת

, "בהמה וכלים כרגלי הבעלים"כי , היה על ידי השאלת חפצי המצרים
נצלו , והוצאתם ממצריםוהוצאתם ממצריםוהוצאתם ממצריםוהוצאתם ממצרים ,בהשאלהבהשאלהבהשאלהבהשאלהובהתקשרות ישראל אל חפצי המצרים 

  . עמהםוהוציאוםוהוציאוםוהוציאוםוהוציאוםים ורוקנו את הנצוצות מבעלי החפצ
והתקשרות האדם עם חפציו אינו חזק כהתקשרותו עם מלבושיו שבהם הנפש 

ולכן לא הורשו הגברים לשאול שמלות כי היה פחד שאפילו , קשורה מאוד
אבל הנשים , בהשאלה יתקשרו עם בעלי השמלות יותר מדאי ויפלו על ידם

משכנתה משכנתה משכנתה משכנתה """" אשה נצטוו לשאול גם שמלות אבל לא מכל נשי המצרים אלא כל
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כי בדרך כלל האשה מתקשרת לשכנתה וגרת ביתה יותר .  בלבד""""ומגרת ביתהומגרת ביתהומגרת ביתהומגרת ביתה
ושואלת מהן מיני מאכל וכלי בית מידי , כי מדברת עמהן יותר, מלשאר נשים

לא היה , ומנשים אלו בלבד שבלאו הכי היו בהתקשרות גדולה עמהן, פעם
לת השמלות ולא עוד אלא שהוצרכו לכך כי שא, חשש משאלת שמלותיהן

ואולי גם כדי להציל  ,מוציאה נצוצות גדולות וחשובות יותר מן החפצים
ובתחילה נצטוו . שכנות' הנצוצות שנפלו על ידיהן בהתקשרותן עמהן בבחי

הנשים בלבד לשאול כל אחת משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב 
מצרים ועתה נצטוו כל ישראל לשאול מאנשי , ושמלות לצורך עניינים אלו

אשה מאת אשה מאת אשה מאת אשה מאת י שאינן שכנות וגרות ביתן אלא "גברים מגברים ונשים מנשים אעפ
ונראה שגם הנשים ששאלו השמלות היו . כלי כסף וכלי זהב בלבד, רעותהרעותהרעותהרעותה

אסורות בלבישתן מפחד ההתקשרות עד שלאחר הוצאתם ממצרים יטבילום או 
, "ם על בניכם ועל בנותיכושמתםושמתםושמתםושמתם"ולכן אמר הכתוב , יפתחו תפירותיהן

וגם נשיאה זו אפשר שהיתה אסורה למבוגרים . שישאום ולא שילבשום
ונצטוו לשימם על בניהם ובנותיהם , ולמבוגרות מפחד ההתקשרות בבעל הבגד

הקטנים שאינם בני השאלה שישאום בגדר משא עם נפש המצרי שעליהם 
ואחר כך יוכלו לבטל קשר , ויוציאום ממצרים, ונצוצות הקודש שנפלו בו

  . ואז יהיו מותרים בלבישתם, ו על ידי טבילתם או התרת תפירותיהםבעלי
שהם בחינת ישראל שטרם " העם"ו, ענין השאלה זו" לעם"ומשה הסביר 

, ט שערי טומאה שאלו מהמצרים כדי להעלות הנצוצות ולהטהר"נטהרו ממ
ומכיון שהבינו ולקחו לשם טהרתם ועליית הנצוצות ולא רק לשם תאוות ממון 

 """"כדבר משהכדבר משהכדבר משהכדבר משה""""ואמר שעשו . """"בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל""""כתוב בשעת עשייתם בתואר קראם ה
  . שלמדם סוד ההשאלה ושלקחו לצורך סוד העניין ולא לשם תאווה

 השייכים בדרך """"ורעותהורעותהורעותהורעותה, , , , רעהורעהורעהורעהו""""ובזה יובן כיצד קרא הכתוב למצרים בתואר 
כי היות והנצוצות השייכים לקדושה הם בחינת , כלל רק בין ישראל לחבירו

, , , , רעהורעהורעהורעהו""""    נקראו הם לצורך העניין, יון שהיו שבויים בידי המצריםוכ" ישראל"
ומסתבר כי כל .  אותם שאלו מהמצרים יחד עם כלי הכסף והזהבכי    """"ורעותהורעותהורעותהורעותה

אחד מישראל לא יכל להוציא נצוצות מכל מצרי שנזדמן אלא ממצרי שהיו לו 
, , , , רעהורעהורעהורעהו""""והם בבחינה זו נקראו לגביו , נצוצות השייכים לשרש נשמתו בדווקא

או ישראלית , "רעהו"את חנו בעיני ישראל ' ורק מצרי כזה נתן ה, , , , """"ורעותהורעותהורעותהורעותה
גם יובן מדוע בצווי ראשון שהיה לנשים בלבד ושכלל גם . שישאילום" רעותה"
כי שם הוצרכו , "שכנתה וגרת ביתה"אלא " רעותה"לא נאמר " שמלות"

די להעלות גם ממצריות שאינן משרש נשמתן את הנצוצות שהפילו בהן על י
  . התקשרותן עמהן תוך כדי שכנות
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הוצרכו , י שהמעשה היה אחד ונעשה בזמן יציאתם"ועתה יובן מדוע אעפ
כי הצווי לנשים נאמר עוד . לשני צוויים נפרדים ובמרחק גדול של זמן ביניהם

לפני כניסת משה למצרים שיאמר להם מיד עם בשורת " הר האלהים"ב
אמר רק לפני מכת בכורות שיאמר יחד ואלו הצווי הכללי לישראל נ, הגאולה

כי הצווי הראשון היה התנאי לעצם הגאולה . עם צווי משיכת קרבן הפסח
והבאת המכות על המצרים על ידי הסכמת הנשים לעליית הנצוצות שהפילו 

והצווי השני נראה שהיה תנאי למכת בכורות ויציאת , במצרים בידי שכנותיהן
וכיון שזה . להוציא הנצוצות מידי המצריםבזכות הסכמתם ' מצרים שיעשהו ה

הוצרך עניין זה להאמר למשה בבית פרעה , היה התנאי למכת בכורות
  . ולא המתין לנבאותו על כך לאחר צאתו, כהקדמה לנבואתו על מכת בכורות

אחרי כן ישלח אחרי כן ישלח אחרי כן ישלח אחרי כן ישלח , , , , אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצריםאל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצריםאל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצריםאל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
פסוק זה מהווה הקדמה ". ". ". ". ש אתכם מזהש אתכם מזהש אתכם מזהש אתכם מזהכשלחו כלה גרש יגרכשלחו כלה גרש יגרכשלחו כלה גרש יגרכשלחו כלה גרש יגר, , , , אתכם מזהאתכם מזהאתכם מזהאתכם מזה

ולמה . ויש להבין למה הקדימו ולא החל מיד בהתראת המכה, למכת בכורות
 ואלו , ומה גם שנגע היא מכה בגופו של אדם שאינה ממיתה,,,,נגענגענגענגעא למכה זו קר

וכאן שמתו בכורי , מות בני אדם כתוצאה ממכה כל שהיא נכללת בשם מגיפה
 את לנגוףלנגוףלנגוףלנגוף' ועבר ה"וכמו שאמר להלן . ה אחתמצרים היה לו לומר עוד מגיפ

 ויש להבין למה חילק בין פרעה ".".".".על פרעה ועל מצריםעל פרעה ועל מצריםעל פרעה ועל מצריםעל פרעה ועל מצרים""""ואמר ". מצרים
לבד וזה " על מצרים"או ". על פרעה ומצרים" ולכאורה היה לו לומר ,למצרים

 ולכאורה היה לו .26 שהוא לשון מופלג""""אחרי כןאחרי כןאחרי כןאחרי כן""""ולמה אמר . כולל גם לפרעה
 ושלוח הוא ".".".".ישלח אתכם מזהישלח אתכם מזהישלח אתכם מזהישלח אתכם מזה"""".  לאחר המכה שלחם כי מיד,,,,""""אחראחראחראחר""""לומר 

רושין י אם כן הרי ג....""""כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזהכשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזהכשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזהכשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה"""". לזמן קצוב בלבד
ומהו אומרו .  ומה כוונת דבריו,וגירושין ושלוח הם תרתי דסתרי, גמורים

" מזה"ולמה כפל ואמר ". ממצרים"או , "מכאן"ולכאורה היה לו לומר " מזה"
   . השלוח ופעם על הגרוש פעם על,פעמיים

כלי כסף וכלי כלי כסף וכלי כלי כסף וכלי כלי כסף וכלי , , , , דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותהדבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותהדבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותהדבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה""""
   יש להבין למה הכניס כאן בין הודעת המכה למשה והתראתה".".".".זהבזהבזהבזהב

. . . . ומה גם שכבר הודיעו ענין זה בתחילת שליחותו, לפרעה ענין ניצול מצרים
 והלא בשעה זו ,מ אמר זה" למאי נפק".".".".את חן העם בעיני מצריםאת חן העם בעיני מצריםאת חן העם בעיני מצריםאת חן העם בעיני מצרים' ' ' ' ויתן הויתן הויתן הויתן ה""""

  וטרם שאלו ישראל מהם,לכאורה לא היה שום ענין בזה כי טרם באה המכה
' ופסוק זה לכאורה מקומו רק לאחר המכה וכמו שכתב שם באמת שה, מאומה

  האמור כאן הם"העם"ו". לוםיוישא"נתן את חן העם בעיני מצרים והוסיף 
 בעיני עבדי פרעה  ובעיני  בעיני עבדי פרעה  ובעיני  בעיני עבדי פרעה  ובעיני  בעיני עבדי פרעה  ובעיני גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצריםגם האיש משה גדול מאוד בארץ מצריםגם האיש משה גדול מאוד בארץ מצריםגם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים"""" .ישראל

 האישהאישהאישהאיש""""ולמה אמר . ויש להבין מה כוונת הכתוב שהכניס ענין זה כאן. """"העםהעםהעםהעם
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    בארץבארץבארץבארץ""""ולכאורה . ובמה התבטאה גדולה זו". גדול מאוד"ומהו ". משה
 , הוא מיותר כי ברור שאין הכוונה לאדמת מצרים אלא לעם המצרי""""מצריםמצריםמצריםמצרים

  חוזר על עם" העם" וכאן ".".".".םםםםבעיני עבדי פרעה ובעיני העבעיני עבדי פרעה ובעיני העבעיני עבדי פרעה ובעיני העבעיני עבדי פרעה ובעיני הע""""והרי אמר מפורש 
בפסוק אחד כשכל אחד " העם"והרי פעמיים מוזכר , מצרים ולא על עם ישראל

  .כוונתו על עם אחר

 לכאורה היה ".".".".כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצריםכחצות הלילה אני יוצא בתוך מצריםכחצות הלילה אני יוצא בתוך מצריםכחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים' ' ' ' ויאמר משה כה אמר הויאמר משה כה אמר הויאמר משה כה אמר הויאמר משה כה אמר ה""""
 לכאורה היה לו ....""""ומת כל בכור בארץ מצריםומת כל בכור בארץ מצריםומת כל בכור בארץ מצריםומת כל בכור בארץ מצרים""""". בתוך מצריםבא בא בא בא אני "לו לומר 

אמנם מהכתוב , יצא להמיתם'  כי ה" כל בכור בארץ מצריםוהמתיוהמתיוהמתיוהמתי"לומר 
 יוצא בתוך מצרים הוא ענין בפני'  ומה שה,משמע שהבכורות ימותו מאליהם

נהייתה וכמוהו נהייתה וכמוהו נהייתה וכמוהו נהייתה וכמוהו      לא לא לא לאוווווהיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוהוהיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוהוהיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוהוהיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוה"""" .עצמו
 ואם זה צעקת ההורים על מות , יש להבין ענין צעקה זו מה טיבה".".".".לא תוסיףלא תוסיףלא תוסיףלא תוסיף

 ולמה. "לא נהייתהו כמוהכמוהכמוהכמוהאשר "ומהו אומרו , ם למה הדגיש זה הכתובבכוריה
' ' ' ' ויהי בחצי הלילה והויהי בחצי הלילה והויהי בחצי הלילה והויהי בחצי הלילה וה"""".  והלא צעקה היא לשון נקבה לשון זכר""""כמוהוכמוהוכמוהוכמוהו""""אמר 

 ,הוא ובית דינו', כל מקום שנאמר וה, י" פירש".".".".הכה כל בכור בארץ מצריםהכה כל בכור בארץ מצריםהכה כל בכור בארץ מצריםהכה כל בכור בארץ מצרים
 בהגדה ומפורש".  יוצאאניאניאניאני""""אמר '  והלא ה,ויש להבין". ו לשון תוספת"שהוי

 .ומהו בית דינו".  אני ולא אחר,בכבודי' אני ה, אני ולא שרף, אני ולא מלאך"
   לכאורהואם כן ".".".".ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר אין שם מתותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר אין שם מתותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר אין שם מתותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר אין שם מת""""

ויקרא למשה ויקרא למשה ויקרא למשה ויקרא למשה """". הצעקה היתה בגלל מות בניהם ומה החידוש בצעקה שכזו
 ולכאורה ".".".".ישראלישראלישראלישראלויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני , , , , ולאהרן לילהולאהרן לילהולאהרן לילהולאהרן לילה

מצרים ארץ ארץ ארץ ארץ  כי בקשתם היתה לצאת מ,"ארציארציארציארציקומו צאו מתוך "היה לו לומר 
אתם ובני "ל " ולכאורה היל".".".".גם אתם גם בני ישראלגם אתם גם בני ישראלגם אתם גם בני ישראלגם אתם גם בני ישראל""""ומהו . ולא מעם מצרים

 הוסיף ואמר ....""""קחוקחוקחוקחוגם צאנכם גם בקרכם גם צאנכם גם בקרכם גם צאנכם גם בקרכם גם צאנכם גם בקרכם ".  לרבות""""גםגםגםגם"""" ומה בא ,"ישראל
 ,י" פירש".".".".רתם ולכורתם ולכורתם ולכורתם ולכוכאשר דבכאשר דבכאשר דבכאשר דב"""".  בפני עצמם ובצאן, בפני עצמם בבקר""""גםגםגםגם""""
 ,לפרשוגם  אפשר אמנם ". בידינו זבחים ועולותגם אתה תתן, כאשר דברתם"
וכמו , כ שלחם ולא גרשם"או, " דרך שלשת ימים נלכה ונזבחה,כאשר דברתם"

ותחזק מצרים על העם " ואומר ."פרעה את העםבשלח בשלח בשלח בשלח ויהי "שאמר לקמן 
 ולא מן הארץמן הארץמן הארץמן הארץ לחוםלחוםלחוםלחוםשישישישיוהנה אמר שאנשי מצרים ". מן הארץלשלחם לשלחם לשלחם לשלחם למהר 

 ".".".".כי אמרו כולנו מתיםכי אמרו כולנו מתיםכי אמרו כולנו מתיםכי אמרו כולנו מתים"""" ."מתוך עמי"ש פרעה "וכמ אמר ששלחום מתוכם
וכאן אף , שהרי אמר ומת כל בכור, אמרו לא כגזירת משה הוא ",י"פירש

ולכאורה זו היתה צריכה להיות ". בנים בבית אחד' או י' הפשוטים מתים ה
   אלא מפני סיבהסיבה שלא לשלחם כי נראה שמיתתם לא בגלל משה וישראל

   
  .'א', י בראשית טו"ראה רש. 26
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ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו """". כי אין זה כפי שמשה אמר, אחרת
אך תיכף " בני ישראל" קרא להם בשם ".".".".ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלותממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלותממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלותממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות

 ולא אמר ".לוםיבעיני מצרים וישאהעם העם העם העם נתן את חן ' וה"שינה הלשון וכתב 
 הסביר שהשאלת הרכוש היתה בעת ".".".".וינצלו את מצריםוינצלו את מצריםוינצלו את מצריםוינצלו את מצרים"""". "את חן בני ישראל"

ושהסיבה שהשאילו לא היתה פחד המות , יציאתם ממש לאחר מות הבכורות
ויש להבין , לישראל בעיני מצרים' אלא מתוך חן שנתן ה, והמהירות לשלחם

מאי נפקא מינה מה הסיבה להשאלת הרכוש והלא העיקר שהשאילום ונצלו 
  .את מצרים

ינו הוא סוד כוונת העלאת יין שענ"כל ענין זה יובן בסוד יחוד האלפונראה ש
, ענינים' והוא כולל ב. נו והשבתם אל הקודשיהנצוצות שנפלו על ידינו בחטא

 .יניםדלהמתקת שרשי ה. 27ןן הראשוהעליומזל  משיכת הארה מהתחילה
  אין אפשרות למשחיתים שנבראו על ידינו לינוק משמות,ומשנמתקים הדינים

מ ונחש "ואז מתים המשחיתים ונופלים למצולות ים דס, הקודש האלה
מזל ואז מאיר אור נוסף מה, הם עדיין בתוכםיכשנצוצות הקודש שנפלו ביד

צונים ומשיבם אל הקודש בסוד י ומעלה את הנצוצות מתוך פגרי הח.28השני
   ."חיל בלע ויקיאנו מבטנו יורישנו אל"ת הפסוק "השם הקדוש היוצא מר

 כדוגמת יחודים אלו נעשה ענין מכת בכורות וניצול רכוש מצרים ולי ושמאולי ושמאולי ושמאולי ושמאואואואוא
 ,בר היוצא ונופל מן הקודשד וכל """"זהזהזהזה""""וכבר נודע כי היסוד נקרא . הצמוד לו

. 29" עשה האלהיםזהזהזהזה לעומת זהזהזהזהגם את "כי . 'מגיע אל מקום שדוגמתו בקלי
שישראל היו וכל ענין ירידת מצרים היתה לתיקון פגם הקרי של אדם הראשון 

".  אלא לדעתיאין קישו"ושורש הטיפות הוא בדעת כי , גלגולי אותם טיפות
צונים היות יוכשנפלו טיפות קודש אלו בח, אמנם יציאתם הוא דרך היסוד

 ,'עתה עורף דקלי, והארתם יצאה מדעת דקדושה ומקום הדעת הוא בעורף
פות אלו יצאו מדעת  והיות וטי)כמו לקדושה" דעת"אין ' כי לקלי(. ינקה הארתם

ובעוד שהפשוט מקבל מאביו רק , בסוד בכורתם לדאדם הראשון גבהה מע
 הבכור מקבל מתרין עטרין )בורותג וסדים אח(,  אחת משתי בחינות שבדעת' בחי

  הגויים וגם בכורי הבהמותיוגם בכור,  ולכן גם יורש פי שניים)ג"חו( דדעת
  ,ם היה אור זה בבחינת העלם ובגלות מצרי,30והחיות יש בהם מעלת בכור

  
. 28".נוצר חסד"ג תקוני דיקנא קדישא הנקרא "ין שבתיקון השמיני מי"ה דיוד'מהוי. 27

והוא חוק הכלים השלובים כנודע . 29". ונקה"ג תקוני דיקנא קדישא הנקרא "ג די"מתיקון י

מה ובכור ומכאן דין בכור בה. 30 .שממקום שנופל הדבר מגביה הוא עד אותו מקום שכנגדו

     .'ברכות דף ו' וראה מס. פטר חמור
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וגם פרעה עצמו היה בכור , ומהנצוצות שטרם נתקנו ינקו בכורי מצרים ביותר
להודיעו על  את משה' וכששלח ה. ומלך ולכן היה בטוח בשלטונו על ישראל

ותמאן לשלחו הנני הורג את ', ישראל וכובכורי בכורי בכורי בכורי בני "שלוחם ממצרים אמר לו 
י שהודיעו זאת בתחילה לא הכהו בבכורות אלא במכה " ואעפ".בכורךבכורךבכורךבכורךבנך 

והיא סוד כבודו של  ,"אני"השכינה הנקראת בבחינת ' שבה הכה ה. עשירית
, "כה", "זאת"וכמה כנויים יש לשכינה וביניהם ". בית דינו"והיא הנקראת ', ה
ובתשע , ועשרת המכות היו כנגד עשר ספירות של מלכות הקודש ".אני"

שבשכינה ולא " זאת"ו" כה"קדמו עיקר כח המכות היו משמות המכות ש
". לזאתלזאתלזאתלזאתולא שת לבו גם "ש "וכמ. חשש בהם פרעה לעצמו כיון שמלך היה

 "אני' ועתה שהמכה באה מבחי. 31" העמדתיךזאתזאתזאתזאתואולם בעבור "ואומר 
אני בכבודי ', אני ה, אני ולא שליח"ש "וכמ ,י שליח"מלכות הקודש שלא עד

 נפלו הבכורות ,' של ה"בית דינו"שהיא  ,32"כבוד אל "קראת השכינה הנהיא
י שהיה בכור "פרעה גם לחייו אעפוחשש , כולל בכור פרעה היושב על כסאו

  .ונחרד כולו ושלח את ישראל, ומלך
 .33לטמאוכיון שיוצא האור ממנו הופך , גוףהוהנגע הוא דין קדוש היוצא מ

אפשר כוונתו שרק למכה יחידה  אחדאחדאחדאחד ופירוש """"עוד נגע אחדעוד נגע אחדעוד נגע אחדעוד נגע אחד"""", למשה' ואמר ה
שמכה , כוונתו ואולי. המיוחד, ואפשר שפירושו נגע אחד". נגע"זו קרא בשם 

כל נצוצות  זו העשירית והאחרונה תהיה בדרך מיוחדת על ידי שאקבץ את
 ועלועלועלועל ,העורף'  את כל הנצוצות שמבחיל פרעהל פרעהל פרעהל פרעהעעעעואביא ואביא ואביא ואביא הקודש מכל מצרים 

וכמו . "נגע"ויצא זה בהם בסוד  ,"בכור"'  את כל הנצוצות שמבחימצריםמצריםמצריםמצרים
שהנגע כשיוצא מהאדם משאיר את הגוף בטומאתו ללא חיות הדין הקדוש 

 גם המצרים ופרעה לא יוכלו לינוק יותר, שעתה נתקבץ ויצא בו כנגע
 שבחצות הלילה יצאו הנצוצות ממצרים ,,,,""""אני יוצאאני יוצאאני יוצאאני יוצא""""ותאמר לפרעה  .מהנצוצות

ומשלא תהיה למצרים . """"תוך מצריםתוך מצריםתוך מצריםתוך מצריםבבבב""""אבל עדיין ישארו הם , ויעמדו בסוד נגע
 ....""""מצריםמצריםמצריםמצרים בארץבארץבארץבארץ    ומת כל בכורומת כל בכורומת כל בכורומת כל בכור""""ממילא , סוד בכורביניקה מנצוצות הקודש שהם 

 מתים , ומששוב אין בכחם לינוק מהקודש,כי משם ינקו עד עתה את כחם
ואז יצא ויאיר  .מ ונחש"הקליפות שנאחזו בקודש ונופלים במצולות ים דס

  "החן העלאת"דהיינו  "נשיאת חן" שסודו" ונקה"שבכתר סוד  ג"תקון ימ
  
חסד "כי המכה הגיע מ. """"אני שולח את כל מגפותי אל לבךאני שולח את כל מגפותי אל לבךאני שולח את כל מגפותי אל לבךאני שולח את כל מגפותי אל לבך""""ובמכת הברד אמר לו . 31

ולא באה המכה , בשדה פן ימותואדם ובהמה ולכן הזהיר מראש שלא ימצאו " דמלכות

ובכל זאת נתפעל פרעה וירא וחרד , "אני שולח"ש "י שליח וכמ" אלא עאניאניאניאניישירות משם 

  .תזריע' ספר הליקוטים פ. 33  .'זוהר בראשית ח. 32.""""הצדיקהצדיקהצדיקהצדיק' ' ' ' הההה""""ואמר ' דה במציאות הוהו
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. מ ונחש"סשל ים וך פגרי החצונים שנמצאים במצולות הנצוצות מתשהם 
' שהם בחי ,וכדוגמתו ישאו ישראל חן בעיני המצרים וישאלו מהם את רכושם

ואז . אין בה דגן ויעשום כמצולה שאין בה דגים וכמצודה ש,םההנצוצות שב
ובפרט , והם ימהרו לשלחם, לא תהיה שליטה לפרעה ומצרים על ישראל כלל

 יחשבו שהיניקה מהקדושה כשפוסקת ,כשיראו שכולם מתים ולא רק בכוריהם
כי לא יבינו שרק הנצוצות של (. מהם את כל חיותם ויפחדו שכולם מתים לוקחת

לל הממזרים שהיו בכורים לאביהם בכור יצאו דרך כל הבכורים כו' שהיו בחי    ר"אדה

שהנצוצות שהפילו ישראל במצרים בעוונותיהם יצאו דרך מות הגדול אולי ו, מאותה אשה

י הרכוש שישאילום יצאו "וע,  וישלחום ברצונם הגמור)י שאינו בכור"שבבית אעפ
י שיאמרו שהם רק "אבל אעפ',  שהוא יסוד דקלי""""מזהמזהמזהמזה""""כל הנצוצות 

, ישראל בם ובנפשם מפחד המות הם יגרשו את בל, את ישראל""""שולחיםשולחיםשולחיםשולחים""""
 על דעת אפילו גדולה עד שישאילום את הרכוש כל כךונשיאת חן העם תהיה 
האמת , באומרו שהוא משלח אתכם    ,,,,""""כשלחוכשלחוכשלחוכשלחו""""ן ולכ. שלא ישובו ולא יחזירו

סכים שהנצוצות יצאו לא וי ....""""כלה גרש יגרש אתכם מזהכלה גרש יגרש אתכם מזהכלה גרש יגרש אתכם מזהכלה גרש יגרש אתכם מזה""""היא שבלבו ובנפשו 
ויגורשו , בדרך גירושין שאינם חוזריםאפילו אלא  ,רק דרך שליחות החוזרת

  ".".".".זהזהזהזה""""הנקרא ' הם על ידו מיסוד דקלי
נצוצות ה ו, הנצוצות שכנגד העורף היו גדולים וכנגדם עמדו משה ואהרןאוליו

 כששלחם הוצרך לומר ן ולכ,היו כנגד שאר בני ישראל" זה"שביסוד הנקרא 
 ,""""גם בני ישראלגם בני ישראלגם בני ישראלגם בני ישראל"""" . כנגדםשנמצאים בו ושהם העורף  לרבות נצוצות""""גם אתםגם אתםגם אתםגם אתם""""

ולכן הוצרך לומר ,  שהם כנגדםהעם המצרילרבות הנצוצות שנמצאים בשאר 
כי כוונתו גם לנצוצות הקודש שנמצאים בתוכו ובתוך . """"עמיעמיעמיעמיקומו צאו מתוך "

 הפכו החפצים שהשאילו להפקר גמור , ומשהסכימו בלבם לגרשם.עמו כנגע
   .בגדר השאלהרק  ולא בידי ישראל ויצאו הנצוצות ממצרים לגמרי

ואסור לומר על גוי או .  וביאורו שלא לתת להם חן."לא תחנם"ואמרה תורה 
 "היא תתהלל" , שהיא השכינה"'אשה יראת ה"כי רק . 'גויה כי נאה הוא וכדו

' והיא בחי. "חנה"מקורו מהשכינה העליונה סוד נראה שוהחן . בחן וביופי
ולכן היא . זו' הוא בבחי" ונקה"קדישא קנא יג דד"וגם התקון הי, הבינה' ספי

. דהיינו הרמת החן והשבתו אל הקודש" נשיאת חן"המעלה את הנצוצות בסוד 
החכמה והבינה '  פסח והמצה גרמו ישראל שיאירו בחיןי סדר קרב"וע

ובתחילה , קנא קדישא דכתר עליוןישני המזלות העליונים שבדהקשורים ל
ונמתקו הדינים " נוצר חסד"ון הנקרא המזל הראשמ משכה אור "חכמה"' בחי

. וכנגדם מתו בכורי מצרים, מ ונחש"ונפלו החצונים מתים במצולות ים דס
 שהחן שהיה מה וגר,"ונקה"המזל השני מ משכה אור "בינה"' כ בחי"ואח
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 ישראל ויחד עם החן ישובו כל נצוצות עםעםעםעם ינתן ל, המצריהעםהעםהעםהעםשבוי בידי 
  .לי הכסף והזהב והשמלותי השאלת כ"הקודש ויגאלו משביים ע

   שבשעה שהנחש מפשיט את עורו צועק הוא וקולו הולך מסוף,34ל"ואמרו חז
  "עור"ו, א" שהטעם הוא כי הנחש הוא הסטואולי ושמאואולי ושמאואולי ושמאואולי ושמא. העולם ועד סופו

ואולי דוגמת מה . ורע-סוד טובבדקדושה בתוכו ' ואות ו' הוא רע דקלי
ובליל פסח יצאו , א את עורושיוצאים ממנו הנצוצות חזרה אל הקודש משיל הו

ותהי ותהי ותהי ותהי """" ,35כל הנצוצות ממצרים וקולה כנחש הלך על אבֹוד הנצוצות מתוכם
 מתו אותם שהחזיקו בהם והיו אלה , וכשיצאו הנצוצות....""""צעקה גדולה במצריםצעקה גדולה במצריםצעקה גדולה במצריםצעקה גדולה במצרים

כי אין כי אין כי אין כי אין ותהי צעקה גדולה במצרים "בבית אחד ' או י' בכורות מצרים לאביהם ה
  .ת יצאו הנצוצות כי מכל בי,,,,""""בית אשר אין שם מתבית אשר אין שם מתבית אשר אין שם מתבית אשר אין שם מת

 דהיינו מכה זו תבא בסוד """"עוד נגע אחדעוד נגע אחדעוד נגע אחדעוד נגע אחד"""", והקדים הכתוב סוד מכה זו ואמר
ועל ידי , שהוא אור קדוש השוכן באדם ויוצא ממנו ולכן נטמא המצורע" נגע"

  אבל יהיה".".".".נגענגענגענגע"""" ויתרכזו בסוד ,מכה זו יצאו הנצוצות המופשטים בכל מצרים
ת שהגיעו עד עורף הקליפה שכנגד  דהיינו מיוחד כי גם הנצוצואחדאחדאחדאחדנגע נגע נגע נגע זה 

עליו גם נגע זה יבא , העורף' מקום דעת דקדושה ואוחז בהם פרעה שהוא בחי
וגם הנצוצות שנמצאים , לרכז את כל הנצוצות האלו לפני צאתם אל הקודש

נגע זה יבוא  שאוחזים בהם כל מצרים' בהתפשטותם מהעורף ועד יסוד דקלי
. """"מצריםמצריםמצריםמצרים פרעה ועלפרעה ועלפרעה ועלפרעה ועל אביא עלאביא עלאביא עלאביא על""""ולכן , געעליהם ויצאו מהם הנצוצות בסוד נ

 לשון """"אחרי כןאחרי כןאחרי כןאחרי כן"""", ואמר. סוד נגע לא ינקו מהן המצרים יותרבומעת היותם 
 """"ישלח אתכםישלח אתכםישלח אתכםישלח אתכם""""הם תהיה מכת בכורות ורק אחרי מכת בכורות ימופלג כי בינ

". זה"הנקרא ' המתפשטים עד יסוד דקלי, , , , """"מזהמזהמזהמזה""""ועמכם את כל הנצוצות 
 ויאמר """"כשלחוכשלחוכשלחוכשלחו"""" כי , האמת היא, ן זמניהוא רק ישלח אתכם באופי ש"ואעפ

 בלבו פנימה כוונתו גמורה ".".".".כלה גרש יגרש אתכם מזהכלה גרש יגרש אתכם מזהכלה גרש יגרש אתכם מזהכלה גרש יגרש אתכם מזה"""", שהוא רק משלח
הנקרא ' זים ביסוד הקליחותהיה לגרש אתכם ממצרים עם כל הנצוצות הא

י כסף וזהב כל ואז תצטרכו לקבל הנצוצות ולהעלותם בסוד השאלת ,""""זהזהזהזה""""
 שבקבלת החפצים להבינם    """"באזניבאזניבאזניבאזני""""מר א ".".".".דבר נא באזני העםדבר נא באזני העםדבר נא באזני העםדבר נא באזני העם""""ולכן . שלהם

מאת מאת מאת מאת     וישאלו אישוישאלו אישוישאלו אישוישאלו איש"""". המושאלים יתכוונו להעלות הנצוצות של בעליהם אליהם
 של היהודי צריך """"רעהורעהורעהורעהו"""" שנצוצות הקודש שבידו הנקראים  הוא המצרי""""רעהורעהורעהורעהו

" שאלה"דרך תוציא הנצוצות ". ". ". ". ואשה מאת רעותהואשה מאת רעותהואשה מאת רעותהואשה מאת רעותה""""    ,ולהוציא ממנו" לשאול"
   .הגבורות 'בחי ...."""" וכלי זהב וכלי זהב וכלי זהב וכלי זהב,,,,החסדים' בחי" " " " כלי כסףכלי כסףכלי כסףכלי כסף"""" .שכנגדה' דנוק' מקלי

   
ראה . 35 .ה"פקודי רס' ופ:  ח"שלח לך קס' ק פ"וראה זוה. ד"אליעזר פרק ל' פרקי דר. 34

   .ט', וארא ז' תרגום יונתן בן עוזיאל פ
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כוונתו שכל נצוצות הקודש  אולי ושמאאולי ושמאאולי ושמאאולי ושמא ".".".".את חן העם בעיני מצריםאת חן העם בעיני מצריםאת חן העם בעיני מצריםאת חן העם בעיני מצרים' ' ' ' ויתן הויתן הויתן הויתן ה""""
  כדי שכאשר" עיני מצרים"שהם ' ח והוד דקלינתרכזו בנצ" חן העם"הנקראים 

 יצאו הנצוצות ויעמדו בתוך ,המילה הפסח ודם י דם"היסוד עישראל יתקנו 
בעיני עבדי פרעה בעיני עבדי פרעה בעיני עבדי פרעה בעיני עבדי פרעה     גדול מאוד בארץ מצריםגדול מאוד בארץ מצריםגדול מאוד בארץ מצריםגדול מאוד בארץ מצרים    גם האיש משהגם האיש משהגם האיש משהגם האיש משה"""". נגע' מצרים בבחי
כוונת הכתוב להודיענו שרק הנצוצות שהיו בידי המצרים אולי  ".".".".ובעיני העםובעיני העםובעיני העםובעיני העם

, נגע'  והם עמדו לצאת מהמצרים בבחי"חן העם"קראים כולל פרעה הם הנ
 שגם הם היו גלגולי אותם טיפות שהוציא הנצוצות שהיו בידי ערב רבאמנם 

ל שנים הראשונים ולא הספיקו להתתקן ולבא בתוך עם "אדם הראשון בק
 והיו ערב רב .36נשארו בתוכם, שנים' ישראל כי הוצרכו ישראל לצאת לפני ת

  ואמרה תורה.שבמצריםהעם העם העם העם  וחלקם היו בתוך בדי פרעהבדי פרעהבדי פרעהבדי פרעהעעעעאלה חלק מהם 
  ,כי הבינו שאין משה מתעסק עם השדים והחצונים שהיה משה גדול בעיניהם

   ולכן החליטו.א"ואינו עבד לסט  ואדון לעצמו""""אישאישאישאיש""""והוא ', אלא בדבר ה
  .שיצאוו גם הם עמו יוציא את ישראל ממצרים משה שאם

ספירת  'בחיאולי כוונתו ש". ילה אני יוצאילה אני יוצאילה אני יוצאילה אני יוצאכחצות הלכחצות הלכחצות הלכחצות הל' ' ' ' כה אמר הכה אמר הכה אמר הכה אמר ה, , , , ויאמר משהויאמר משהויאמר משהויאמר משה""""
מהשכינה  תגרום שהנצוצות כולם שהם חלק, """"אניאניאניאני" הנקראת "מלכות"ה

י שהם "ואעפ ,מהם' ותפסק יניקת הקלי'  יצא אורם מתוך הקלי""""אניאניאניאני""""הנקראת 
שבו אור הקודש מתרכז " נגע"' בבחי    ".".".".בתוך מצריםבתוך מצריםבתוך מצריםבתוך מצרים"""" עדיין יהיו """"יוצאיוצאיוצאיוצא""""' בבחי

ומת ומת ומת ומת """"ממילא ,  ומשתפסק יניקת החצונים מהנצוצות.ויוצא מהגוף דרך העור
 ישראל נצוצות עםמשהגיעה אליהם  חיותם תפסק כי ".".".".כל בכור בארץ מצריםכל בכור בארץ מצריםכל בכור בארץ מצריםכל בכור בארץ מצרים

מבכור פרעה היושב על מבכור פרעה היושב על מבכור פרעה היושב על מבכור פרעה היושב על """"יהיו אלו , וכשימותו בכורי מצרים ,שהיו בגלות
 כי גם כח הבכור ".".".".וכל בכור בהמהוכל בכור בהמהוכל בכור בהמהוכל בכור בהמה, , , , עד בכור השפחה אשר אחר הרחייםעד בכור השפחה אשר אחר הרחייםעד בכור השפחה אשר אחר הרחייםעד בכור השפחה אשר אחר הרחיים ,,,,כסאוכסאוכסאוכסאו

כי בהמה וכלים כרגלי הבעלים , בכורות בהמות ישראלשבבהמה יצא לתוך 
קולה כנחש ' והיות וכאשר יוצאים הנצוצות מהקלי. ויש בהם נצוצות הקודש

 ".".".".והיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצריםוהיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצריםוהיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצריםוהיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים"""" ,ולכן .ילך כי מאבדת היא את חיותה
לקודש וחלק אחר יוצא מהקודש  ואין זה כמו נצוצות בעלמא שחלקם נכנסים

 בנשל שכדוגמתו. 38"ונתן לזה ירדן שנטל מזה"ובסוד , 37"אטיקל"בסוד ה
 גדולה ומוחלטת כי כל אלא כאן הצעקה תהיה. הנחש שבא אחר תחתיו

אשר כמוהו לא אשר כמוהו לא אשר כמוהו לא אשר כמוהו לא """". ומצב כזה טרם היה. הנצוצות יצאו ולא יבואו אחרים תחתם
עצם הצעקה אלא על על  ואמר כמוהו לשון זכר לא ".".".".נהייתה וכמוהו לא תוסיףנהייתה וכמוהו לא תוסיףנהייתה וכמוהו לא תוסיףנהייתה וכמוהו לא תוסיף

  והעלתם אל מאז אדם הראשון  במצריםל סלוק כל הנצוצות שנפלודבר זה ש
   

שער . 38 .משפטים' ראה זוהר פ. משקל, פירוש. 37 . משה ממצרים גם כןהעלםולכן . 36

  .בבא מציעא, ל"מאמרי רז
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כל ישראל נופלים בחטא היו אבל כנגד זה , עוליםואם היו נצוצות אלו , הקודש
כ " והיתה צעקתם לא כ, גונב נצוצות חדשים' היה כלב דקלי, בלילה זהשהוא
 ולכן .שלא יחטאו "ליל שימורים לכל ישראל" אמנם לילה זה יהיה ,גדולה

 וגם .לגזול נצוצות אחרים תמורתם. """"ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונוולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונוולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונוולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו""""
. """"למאיש ועד בהמהלמאיש ועד בהמהלמאיש ועד בהמהלמאיש ועד בהמה""""ו "הכלב אחיזה דרכם ח' לא תהיה לקלי בהמות ישראל

 ".".".".אשר יפלהאשר יפלהאשר יפלהאשר יפלה"ת דקדושה שהיתה בגלות בידי המצרים הדע    """"למען תדעוןלמען תדעוןלמען תדעוןלמען תדעון"""", ואז
 שמעתה "לבין ישראללבין ישראללבין ישראללבין ישראל"""", זו'  שינקו עד עתה מבחי,,,,""""בין מצריםבין מצריםבין מצריםבין מצרים """"''''הההה"""" עתה יבדיל
  .בלבדזו אליהם ' תשוב בחי

הכה הכה הכה הכה """", "אני"היא השכינה הנקראת ". הוא ובית דינו" ".".".".''''והוהוהוה, , , , ויהי בחצי הלילהויהי בחצי הלילהויהי בחצי הלילהויהי בחצי הלילה""""
סח ודם המילה ופסקה י דם הפ"הדינים ע  כי נמתקו....""""כל בכור בארץ מצריםכל בכור בארץ מצריםכל בכור בארץ מצריםכל בכור בארץ מצרים

   על""""ותהי צעקה גדולה במצריםותהי צעקה גדולה במצריםותהי צעקה גדולה במצריםותהי צעקה גדולה במצרים"""" ,מנצוצות הקודשיניקת החצונים 
כי לא רק נצוצות הדעת יצאו אלא כל הנצוצות שהפילו . אבוד הנצוצות כולם

כי משכו ידיהם , כולם יצאו ממצרים 'ז וכדו"בהיותם במצרים בעבדם ע ישראל
אלא ,  רק הבכורות מתו לאן ולכ,מה תשובה שלז ושחטו הפסח כדין ועשו"מע

שבמקום שלא היה בכור מת גדול , י" ופירש".".".".כי אין בית אשר אין שם מתכי אין בית אשר אין שם מתכי אין בית אשר אין שם מתכי אין בית אשר אין שם מת""""
  . ואפשר שדרכו יצאו הנצוצות שנפלו משאר חטאים,שבבית

 ולא אמר מתוך ".".".".ויאמר קומו צאו מתוך עמיויאמר קומו צאו מתוך עמיויאמר קומו צאו מתוך עמיויאמר קומו צאו מתוך עמי, , , , ויקרא למשה ולאהרן לילהויקרא למשה ולאהרן לילהויקרא למשה ולאהרן לילהויקרא למשה ולאהרן לילה""""
 י" ואעפ.נגענגענגענגע בסוד וכי כוונתו לכל נצוצות הקודש שהיו בתוך עמ, ארציארציארציארצי

 עדיין היו הנצוצות בתוך ,שפסקה יניקת המצרים מהם ומתו בכוריהם
והיות . שתעלם אל הקודש". ונקה" המזל העליון הארתוצריך היה ל. גופותיהם

  היה צריך את הסכמת פרעה לזה ועתה נתן הסכמתו,שנות גלות' וטרם כלו ת
משה '  בחי לרבות נצוצות שבשרש הדעת שהם כנגד"גם". """"אתםאתםאתםאתם גםגםגםגם"""" , ואמר

הנצוצות שהתפשטו מהדעת ועד ' לרבות בחי" גם "....""""גם בני ישראלגם בני ישראלגם בני ישראלגם בני ישראל"""" .ואהרן
" " " " כאשר דברתםכאשר דברתםכאשר דברתםכאשר דברתם"""" לרבות הנצוצות שבהם קחו """"גם צאנכם גם בקרכםגם צאנכם גם בקרכםגם צאנכם גם בקרכםגם צאנכם גם בקרכם"""" .היסוד

וברכתם וברכתם וברכתם וברכתם , , , , ולכוולכוולכוולכו""""    ....שאתן לכם גם מצאני ובקרי ועמהם גם מהנצוצות השרשיים
  . תןנ ובקר שןצאהעקב אולי בקש שיברכוהו ". ". ". ". גם אותיגם אותיגם אותיגם אותי

 בגדר מעלה עםעםעםעם  הם בני ישראל שנקראו עתה""""זק מצרים על העםזק מצרים על העםזק מצרים על העםזק מצרים על העםותחותחותחותח""""
    למהרלמהרלמהרלמהר"""" .39 בתוך מצרים"עם"' כל הנצוצות שהיו בבחיאת קבלו כי  ,וחשיבות

" נגע" כי הנצוצות נמצאים בהם בסוד ....""""לשלחם מן הארץ כי אמרו כולנו מתיםלשלחם מן הארץ כי אמרו כולנו מתיםלשלחם מן הארץ כי אמרו כולנו מתיםלשלחם מן הארץ כי אמרו כולנו מתים
ה ת שהית עם חיותם הטבעירקועדיף שיצאו הנצוצות לגמרי וישארו מצרים 

   שאמר להם בתחילת""""ובני ישראל עשו כדבר משהובני ישראל עשו כדבר משהובני ישראל עשו כדבר משהובני ישראל עשו כדבר משה"""".  לפני גלות מצריםלהם
  
  . מסיבה זועםעםעםעם""""לכן גם במתן תורה קראם אולי ו. 39
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 כנגד ,""""וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהבוישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהבוישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהבוישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב"""" ,שליחותו לשאול גם שמלות
  . כנגד האור המקיף דנפש".".".".ושמלותושמלותושמלותושמלות". החסדים והגבורות

. נצח והוד'  בחי""""ני מצריםני מצריםני מצריםני מצריםבעיבעיבעיבעי"""" , שהם הנצוצות""""נתן את חן העםנתן את חן העםנתן את חן העםנתן את חן העם' ' ' ' והוהוהוה""""
 והשאילו להם """"שאולשאולשאולשאול"""" הורידום ליסוד הנקרא מהנצח וההוד כי """"לוםלוםלוםלוםייייוישאוישאוישאוישא""""

, ולא מחמת אונס סכנת חייהם למהר לשלחם, את כל הנצוצות יחד עם הרכוש
כי ברגע שהרגישו צורך להפטר מהנצוצות , אלא בגלל שנשאו חן בעיניהם

 חן בעיניהם וכדאי להשאילם הרגישו שנושאים העם, העומדים עליהם כנגע
כמצולה ועשאוה  מהנצוצות הריקוה. """"וינצלו את מצריםוינצלו את מצריםוינצלו את מצריםוינצלו את מצרים"""". ואפילו בעל כרחם

  .  וכמצודה שאין בה דגן,שאין בה דגים

 ,י"פירש". ". ". ". כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצריםכחצות הלילה אני יוצא בתוך מצריםכחצות הלילה אני יוצא בתוך מצריםכחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים' ' ' ' כה אמר הכה אמר הכה אמר הכה אמר ה, , , , ויאמר משהויאמר משהויאמר משהויאמר משה""""
שמא יטעו , דמשמע סמוך לו או מלפניו או מאחריו" כחצות"שמשה אמר "

        ויש להבין מדוע חשש משה לדבר". טגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הואאצ
  שילכו ללמוד, ואם חשש שלא ידעו לכוין שעת חצות זו טעות שלהם, זה

וקשה לומר שאצטגנינים לא יודעים לכוין שעת חצות והלא כל . ולדעת הזמן
  . עסוקם הוא בהסתכלות בכוכבי השמים זמנם ומהלכם

  שכתב" ועברתי בארץ מצרים"י על הפסוק "וש רשוהדבר יובן על פי פיר
והנה ארץ מצרים היתה גדולה ארבע ". בהעברה אחת וברגע אחד כולן לוקין"

היתה , מקום פרעה" צוען"ובשעת חצות ב, מאות פרסה על ארבע מאות פרסה
אמנם לגודל המדינה היו מקומות שכבר קדמה חצות לפני  ,המכה בכל מצרים

ובהם היתה , והיו מקומות שטרם הגיע אליהם חצות, בכמה רגעים" צוען"
וכדי שלא יחשבו אצטגניני פרעה שהמכה , של אותו מקום" כחצות"המכה 

  ".      כחצות"אמר להם , תהיה בכל מקום בחצות שלה

ואמר לו , הראהו לבנה בחדושה", י"פירש". ". ". ". החודש הזה לכם ראש חדשיםהחודש הזה לכם ראש חדשיםהחודש הזה לכם ראש חדשיםהחודש הזה לכם ראש חדשים""""
  ה על מולד הלבנה באיזונתקשה מש. כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש

  והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע ואמר, שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש
אלא , וכיצד הראהו והלא לא היה מדבר עמו אלא ביום. לו כזה ראה וקדש

י "ודברי רש". סמוך לשקיעת החמה נאמרה לו פרשה זו והראהו עם חשיכה
לא כל הדברות שנדבר עם י אומר וה"רשב. מקורם טהור במכילתא וזה לשונה

 היה )הייתכן' פי(, החדש הזה הראהו בלילה וכיצד, משה לא נדבר אלא ביום
וכן הוא בילקוט וראה , כן היא הגרסא הנכונה(. מדבר עמו ביום והראהו החודש ביום

והראהו ,  רבי אלעזר אומר נדבר עמו ביום עם חשיכה)שם" ב"ברכת הנצי"בביאור 
שנתקשה ", י" פירש40'ובגמ. אלעזר' י כדעת ר"ירשופ. ל"עכ. החדש בחשיכה

ואינה , משה בראש חודש כי בשעת מולד לבנה אינה נראית כי אם מעט



שני                בא                 שפתי  

 

 סח

 סח

באצבע את מקומה ' וכוונת דבריו שמשה לא הבחין בה עד שהראהו ה". ניכרת
ולכאורה עדיין קשה כי לפי החשבון המקובל בידינו בניסן של יציאת . ברקיע

עם "ואינו , ח חלקים"ושל, שעות מהלילה' ב', ליל המצרים היה המולד ב
, עמו מהשקיעה כל זמן זה עד שתראה הלבנה' ובודאי שלא המתין ה" חשיכה

ה וכמו "ובזמן זה ודאי שהיה משה רואה את הלבנה גם מבלי אצבעו של הקב
 דהיינו שהראהו עם חשיכהשהראהו עם חשיכהשהראהו עם חשיכהשהראהו עם חשיכהי "ובפירוש כותב רש, שראוה בכל הדורות וקדשוה

וצריך לומר שהראהו עם חשיכה בנס , ו תחילת צאת הכוכביםבבין השמשות א
 ולכאורה. 41כי היה זה בתוך שש שעות שמתכסה הלבנה מהמולד האמצעי

פשוט היה לומר למשה שלאחר שש שעות מהמולד האמצעי יראנה  יותר
להבין דבריו כאן  ויותר יש. הדורות בלי נס וקדשוה ויקדשנה וכמו שראוה בכל

כי מאי , ה שיעור תראה הלבנה ותהיה ראויה להתקדששנתקשה משה באיז
ולאחר שש , נפקא מינה והלא עד שש שעות ממולדה האמצעי מתכסה היא

רק ללמד ' והיה לה, שעות בכל מקרה כבר הגיעה לשיעור שיכולה להתקדש
והוא דבר . למשה ההלכה שלאחר שש מיד כשתראה שיעידו עליה ויקדשוה

  .42דם לכןפשוט שודאי ידעו משה עוד קו
בחצות ' למשה המולד ביום ד' שהראה ה "הפסיקתאדברי והעניין יובן על פי 

  ואז קדשו את הלבנה בית דין של שלשה, היום מה שאין העין יכולה לראות
אמנם צריך לומר שהיות וטרם הגיע זמן קדושה ". ומשה ואהרן' שהם ה

 לאחר ששלאדם הראשון שזמן קדושה הוא כשתראה ' האמיתי כפי שמסר ה
דשוהו על דעת שיחול ראש חודש בזמנו הנכון ק, 43שעות מהמולד האמצעי

ודבר . 'ח אלא ליום ה"לא נקבע ר' י שקדשוהו ביום ד"ולכן אעפ', שהוא ליל ה
  ץ שחיבר לשבת"א בקרוב"אלעזר הקליר זיע' זה מפורש בדברי הפייטן ר

   
 למשה את' י הראה ה"לרשב בפירושו למכילתא ש"וכן כתב הנצי. 41. ט"מנחות כ. 40

ופירוש מולד אמצעי הוא . ל"עכ. הלבנה שלא בזמן ראייה אבל כבר הגיע זמן מולדה

 ג חלקים"שעות ותשצ, ב"י, ט ימים" כשאחריוהחשבון שאנו מונין ממולד לבנה למולד 

  כי,ואין זה זמן המולד האמיתי של הלבנה אלא זמנה הממוצע, ף חלקים שיש בשעה"מתתר

הרת ומגיעה לפני חשבון זה ופעמים שמאחרת ומגיעה אחר חשבון זה וכפי פעמים שממ

וקבלנו הלכה למשה ".) ה כ"ר(ג שפעמים באה בארוכה ופעמים באה בקצרה "שקיבל ר

 ובוודאי שלמד זאת מעמרם אביו שהיה. 42.  ממצרים שאין להתחשב אלא בזמן הממוצע

 ואם שם )'הלכה א' כים פרק טמל' ם הל"ראה רמב(, גדול הדור וקדש חדשים במצרים

וכמו שקדש . 43. אין ספק שגם דבר זה לימדו המפורש למד ממנו וידע להרוג בו את המצרי

   .ה ח"ר' תוסראה . ד"ר את ראש השנה במולד וי"אדה
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תבנית תבנית תבנית תבנית , , , , כנאמר לו חזהכנאמר לו חזהכנאמר לו חזהכנאמר לו חזה, , , , חל בו במחזהחל בו במחזהחל בו במחזהחל בו במחזה, , , , אבי כל חוזהאבי כל חוזהאבי כל חוזהאבי כל חוזה"""".  וזה לשונו44הגדול
עימתו עימתו עימתו עימתו . . . . עד תכליתועד תכליתועד תכליתועד תכליתו, , , , וארך מלאתווארך מלאתווארך מלאתווארך מלאתומתחילתו מתחילתו מתחילתו מתחילתו , , , , להבין קצב מולדתולהבין קצב מולדתולהבין קצב מולדתולהבין קצב מולדתו. . . . החודש הזההחודש הזההחודש הזההחודש הזה

זוהר לשעות זוהר לשעות זוהר לשעות זוהר לשעות . . . . וראהווראהווראהווראהו    אז בןאז בןאז בןאז בן, , , , עד כי באצבע הראהועד כי באצבע הראהועד כי באצבע הראהועד כי באצבע הראהו, , , , ולא הכיר מראהוולא הכיר מראהוולא הכיר מראהוולא הכיר מראהו, , , , להראהולהראהולהראהולהראהו
להעיד להעיד להעיד להעיד , , , , בפניו צגו אלי קודשבפניו צגו אלי קודשבפניו צגו אלי קודשבפניו צגו אלי קודש. . . . כל עין יעששכל עין יעששכל עין יעששכל עין יעשש, , , , פחות מששפחות מששפחות מששפחות משש, , , , תוארו להתאששתוארו להתאששתוארו להתאששתוארו להתאשש, , , , שששששששש

ועדותם ועדותם ועדותם ועדותם     ,,,,יה בדקם לעינויה בדקם לעינויה בדקם לעינויה בדקם לעינו. . . . כמקדישי חודשכמקדישי חודשכמקדישי חודשכמקדישי חודש, , , , ואל נתעטף בקודשואל נתעטף בקודשואל נתעטף בקודשואל נתעטף בקודש, , , , עדות חודשעדות חודשעדות חודשעדות חודש
        קץ מולדוקץ מולדוקץ מולדוקץ מולדו. . . . מקודש ההודש בזמנומקודש ההודש בזמנומקודש ההודש בזמנומקודש ההודש בזמנו, , , , והכל צווחו במעונווהכל צווחו במעונווהכל צווחו במעונווהכל צווחו במעונו, , , , דקדק במחנודקדק במחנודקדק במחנודקדק במחנו

  ....לא ניכר בחוצותלא ניכר בחוצותלא ניכר בחוצותלא ניכר בחוצות, , , , ועד שלשים מרוצותועד שלשים מרוצותועד שלשים מרוצותועד שלשים מרוצות, , , , ביום רביעי בחצותביום רביעי בחצותביום רביעי בחצותביום רביעי בחצות, , , , חל להקצותחל להקצותחל להקצותחל להקצות
מערב עד ערב מערב עד ערב מערב עד ערב מערב עד ערב , , , , וצור פץ לו ויחדוצור פץ לו ויחדוצור פץ לו ויחדוצור פץ לו ויחד, , , , ותר מעת לעת ספור אחדותר מעת לעת ספור אחדותר מעת לעת ספור אחדותר מעת לעת ספור אחד, , , , לאה ציר ופחדלאה ציר ופחדלאה ציר ופחדלאה ציר ופחד

וכתחילת ברייתם בחלון וכתחילת ברייתם בחלון וכתחילת ברייתם בחלון וכתחילת ברייתם בחלון , , , , ילדות חרס וסהר בו ביום חשבון מצוילדות חרס וסהר בו ביום חשבון מצוילדות חרס וסהר בו ביום חשבון מצוילדות חרס וסהר בו ביום חשבון מצו. . . . אחדאחדאחדאחד    מנותמנותמנותמנות
. . . . לחשב לעבר ולקדש ספורות נמצאולחשב לעבר ולקדש ספורות נמצאולחשב לעבר ולקדש ספורות נמצאולחשב לעבר ולקדש ספורות נמצאו    ,,,,צוצוצוצורעים כניתן לו מסורת אמרעים כניתן לו מסורת אמרעים כניתן לו מסורת אמרעים כניתן לו מסורת אמ. . . . אחד נמצאואחד נמצאואחד נמצאואחד נמצאו

לללל""""עכעכעכעכ
שהקדים לפני  היה זמן המולד האמיתי בחצות' י ביום ד"וגם לדעת רש ....45454545

המולד האמצעי היה סמוך למנחה קטנה     ואלו, המולד האמצעי כשלש שעות
אבל , ופשוט היה למשה שאין לקדש הלבנה אלא לאחר המולד האמצעי

אם , ה ראויה לקדושה בידי בני אדםנתקשה באיזה שיעור תראה הלבנה ותהי
או שזה , עניין הראיה לאחר שש שעות הוא בגלל שאין העין יכולה לקלוט

' והראהו ה. עצם דין הראייה לקדשה לאחר שש שעות ממולדה האמצעי
    ,לראותה באצבע את גודל הלבנה הנכון שממנה ניתן לקדשה אם היה אפשר

ש שעות מהמולד האמיתי ובאותה שנה היה גודל זה עם חשיכה לאחר ש
את ' שעות ושני שליש מהמולד האמצעי ונעשה נס והראה לו ה' ולאחר ג

  י"ואעפ. ומשה ואהרן עם חשיכה בעתו ובזמנו' וקדשוהו ה, הלבנה באצבע
   

וכתב , י" רשבאלעזר בן' אלעזר הקליר הוא התנא ר' שר.) ג"חגיגה י(' וכתבו התוס. 44

, אלעזר הקליר הלא המה במחזור האשכנזים' ם שתיקן רבשער הכוונות שהפיוטים ופזמוני

ואף גם , י לפי שתיקן דבריו על פי חכמת האמת והיה יודע מה שתקן"היה אומרם רבינו האר

וגם פיוט זה כתבו על דעת . ל"עכ. לפי שהיה תנא, אם הם באמצע ברכות יוצר היה אומרם

וכבר ביארו . 45  .... בחדושהלמשה את הלבנה' י שסובר שביום הראה ה"אביו הגדול רשב

ותוכן דבריו כי המולד האמיתי קדם . ד"מאמר בהר" עיתים לבינה"בטוב טעם ודעת בספר 

את הלבנה בדרך ' ומשה ואהרן שהראם ה' לאמצעי והיה ממש בחצות היום ואז קדשוהו ה

קדשוהו שיחול החודש מיד כי טרם הגיע זמן המולד האמצעי ושש שעות  אמנם לא , נס

ח חלקים שאז "שעות ושל' ב'  שהוא בליל הבזמנובזמנובזמנובזמנואלא אמרו מקודש החודש , יושלאחר

ומה שכתב שעד שלשים מרוצות לא . ש"הוא הזמן שיכול להראות לעדי קדוש החודש עיי

שעות ' יוסי שלא נתקדש החודש עד ליל ששי שהם ל' ל כדעת ר"אולי סבי, ניכר בחוצות

   .מגיד מישרים שיר השירים. 46 .ועל דעת כן קדשוהו ,בחצות' מיום ד
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ניחא ליה לומר שנתקדשה הלבנה , י ראה דברי הפסיקתא והפייטן בזה"שרש
  .  אלעזר במכילתא' וכדעת ר, בזמנה ולא מבעוד יום על תנאי

נס גדול כזה ולקדש הלבנה בעת מולדה האמיתי ' וצריך להבין למה עשה ה
י יש להבין "ולרש. י שאין זה זמנה ובקדושין על תנאי שיחולו בזמנם"אעפ

וקדשוה ברגע , למה הראהו הלבנה בנס תוך שש שעות שבהם היא מתכסה
. ולא המתין עד שתראה לאחר שש ויקדשוה, הראשון שהיתה ראויה להתקדש

  שאין לברך על46י"ן הב"ואפשר שהטעם הוא על פי מה שאמר המגיד למר
ם מתדבקים לפי שכחות החצוני, ימים לחדושה' הלבנה עד שיעברו עליה ז

ימי ' ימים כנגד ז' ולכן צריך לעבור עליה ז, בכנסת ישראל תתאה בהתחדשותה
 ומסתבר שאין החצונים נאחזים. ל"עכ. בראשית ועל ידי כן הם נפרדים ממנה

  לקדשה ' ולכן הקדים ה, בה אלא משעה שנראית בעולם ולא בשעות שנכסית
  בקו בה החצוניםעם משה ואהרן בתוך שש שעות בעודה מכוסה בטרם יתד

, גלות כלל ועיקר' כדי שתהיה נקיה מהם בחודש הגאולה ולא יהיה בה בחי
ברגע  ולקליר, י"לרש(לקדשה ברגע הראשון שניתן לקדשה  'ואולי הקדים ה

 כדי שיהיה בכח השכינה המכוונת כנגדה לצאת בתוך מצרים )הראשון לחדושה
חודש  שמתחדשת בכל" רחל"והשכינה הזו היא בחינת . ולגאול את ישראל

כשהיתה  וכשנתקדשה. וזה נעשה על ידינו, חמה' בסוד כלה עם התפארת בחי
החמה בחצות היום במלא עוזה ועמדו הלבנה והחמה ביחד באותו חלון 

מסתמא נעשה יחוד , ש הקליר"וכמ, במקום שעמדו שניהם בזמן בריאת העולם
יציאת ישראל חמה ולבנה וכנגדם יחוד עולמות ופרצופי הקודש שגרם ל

  .  ממצרים לגאולה שלמה

וכן " בני ישראל"עד עתה קראם הכתוב ". ". ". ". דברו אל כל עדת ישראל לאמרדברו אל כל עדת ישראל לאמרדברו אל כל עדת ישראל לאמרדברו אל כל עדת ישראל לאמר""""
ומעתה החל ". עדת ישראל"ובציווי זה קראם בשם , להלן חוזר לקראם כן

ולהלן בענין זה קראם הכתוב גם בשם , "עדה"לכנותם כמה פעמים בשם 
ולא מצאנו שקראם , " ישראלעדתקהל קהל קהל קהל ושחטו אותו כל "ש "וכמ, "קהל"

עם ' אלא בשנת הארבעים להיותם במדבר מאז שנדבר ה" קהל"הכתוב בשם 
ויש להבין ענין כנויים אלו ומדוע , ח שנים מאז חטא המרגלים"משה לאחר ל

  . הזכירם כאן
 יש להבין למה הוצרכו לקנותו בעשור לחודש בדווקא ".".".".בעשור לחודש הזהבעשור לחודש הזהבעשור לחודש הזהבעשור לחודש הזה""""

, י"פירש .""""שה לביתשה לביתשה לביתשה לבית, , , , חו להם איש שה לבית אבותחו להם איש שה לבית אבותחו להם איש שה לבית אבותחו להם איש שה לבית אבותויקויקויקויק"""". ולא לפניו או אחריו
, הרי שהיו מרובין יכול שה אחד לכולן, למשפחה אחת, שה לבית אבות"

מיותר כי הפסח " שה לבית אבות"ולכאורה אומרו ". תלמוד לומר שה לבית
ויקחו "והיה לו לומר , נאכל למנוייו ולא דווקא ממשפחה אחת או משבט אחד



שני                בא                 שפתי  

 

 עא

 עא

אם בפסח מצרים נצטוו לקחת שה לבית אבות בדווקא ו". שה לבית, להם איש
שה תמים זכר בן שנה יהיה שה תמים זכר בן שנה יהיה שה תמים זכר בן שנה יהיה שה תמים זכר בן שנה יהיה """". יש להבין מדוע, ולא לכל מי שימנה כפסח דורות

. מיותרות" יהיה לכם"ולכאורה תיבות ". ". ". ". לכם מן הכבשים ומן העיזים תקחולכם מן הכבשים ומן העיזים תקחולכם מן הכבשים ומן העיזים תקחולכם מן הכבשים ומן העיזים תקחו
כ לכאורה היה לו לומר "וא, והציווי הוא לקחת אחד משני המינים ולא שניהם

      ".".".". מן העזים תקחואואואואוים מן הכבש"

הקדים המזוזות     ".".".".ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוףולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוףולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוףולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף""""
וראיתי את הדם וראיתי את הדם וראיתי את הדם וראיתי את הדם , , , , והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שםוהיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שםוהיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שםוהיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם"""". למשקוף

, י"ופירש.  אמר בסתם שיראה את הדם ללא שציין היכן הדם".".".".ופסחתי עליכםופסחתי עליכםופסחתי עליכםופסחתי עליכם
עיני לראות שאתם עסוקים ה נותן אני את "אלא אמר הקב, הכל גלוי לפניו"

ולא יהיה ולא יהיה ולא יהיה ולא יהיה """"". נותן אני את עיני"ויש להבין הביטוי ". במצותי ופוסח אני עליכם
ויש להבין מדוע ומאין יכל לבא נגף . . . . בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצריםבכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצריםבכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצריםבכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים

כדי , בכבודו ובעצמו' ומשחית כאשר לא משחית הכה בבכורי מצרים אלא ה
ה ליהפך גאולה זו למשחית לישראל אלמלי ואיך היתה יכול. לגאול את ישראל

היה נותן להם לקיים , ואם מצות הדם היתה כדי שיהיו עסוקים במצוות. הדם
. ג מצוות ולא דבר שאינו כלל מצוה בשום מקום ועניין אחר"אחד מתרי

ובבית שבו , ולכאורה נראה שנתינת הדם היתה בבחינת ענין של דם תחת דם
  . נתינתו ניצלניתן הדם כל מי שנצטווה על

משכו וקחו לכם צאן משכו וקחו לכם צאן משכו וקחו לכם צאן משכו וקחו לכם צאן , , , , ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהםויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהםויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהםויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהם""""
ויש ". שה לבית אבות, למשפחותיכם", י" פירש".".".".למשפחותיכם ושחטו הפסחלמשפחותיכם ושחטו הפסחלמשפחותיכם ושחטו הפסחלמשפחותיכם ושחטו הפסח

, "'שה לבית אבות שה לבית וכו"כולל ' להבין האם משה אמר את כל דברי ה
 ציין למה' ואם אמר את כל דברי ה. בלבד" למשפחותיכם"או שאמר רק 

', והיה לכתוב או לשוב ולומר את כל מה שאמר לו ה" למשפחותיכם"הכתוב 
אבל , או לא לומר כלום וממילא הייתי מבין שאמר משה ככל אשר נאמר לו

לכאורה נראה שרק זה אמר " למשפחותיכם"כשאמר הכתוב שאמר משה 
שמילה זו לא " למשפחותיכם"לא נאמר אלא ' פ מכל דברי ה"ועכ. משה
". שה לבית אבות"י הוא ענין "ושמשמעותה לפי פירוש רש', רה בדברי ההוזכ

 אין ספק שענין לקיחת האזוב ".".".".ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסףולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסףולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסףולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף""""
' אבל יש להבין למה לא הזכיר זאת הכתוב כאשר צוה ה', אמרו משה בצווי ה

בין למה ויש לה". כמו ספות כסף. בכלי, אשר בסף. "י"ופירש. על נתינת הדם
שהוא " כלי"שהוא לשון נביאים ולא קראו כדרכו " סף"שינה הכתוב וקראו 

".) מים חיים אל כלי"ובפרט בצמוד לאזוב אמר הכתוב לגבי אפר הפרה (. לשון תורה

 למה אמר משה ".".".".והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסףוהגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסףוהגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסףוהגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף""""
 ומנין צריך לבא כדי ".ונתנו"' וכמו שאמר ה" ונתתם"ולא אמר " והגעתם"
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ונתנו על שתי המזוזות "    שאמר' ולמה שינה מדברי ה. אל המשקוף" להגיע"
למה . מן הדם אשר בסף", י"ופירש.  והקדים המשקוף למזוזות"ועל המשקוף

לכך נאמר עוד אשר בסף , שלא תאמר טבילה אחת לשלש המתנות, חזר ושנאו
ם לא תצאו איש מפתח ביתו ם לא תצאו איש מפתח ביתו ם לא תצאו איש מפתח ביתו ם לא תצאו איש מפתח ביתו ואתואתואתואת""""". שתהא כל נתינה ונתינה מן הדם אשר בסף

מאחר שנתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין בין , מגיד, י" פירש".".".".עד בוקרעד בוקרעד בוקרעד בוקר
". שנאמר בו תרמוש כל חייתו יער, ולילה רשות למחבלים הוא, צדיק לרשע

למה , ואם כן, וכי בכל לילה המשחיתים מחבלים, ודבריו צריכים ביאור גדול
ומה נשתנה , יש מפתח ביתו עד בוקרלא נצטווינו שבכל הלילות לא נצא א

ומהכתוב נראה שבלילה זה בדווקא היה משחית והיה , הלילה הזה שבו נצטוו
 ולכן הוצרכו לתת את דם הפסח שלא יכנס ואפילו בתוך הביתואפילו בתוך הביתואפילו בתוך הביתואפילו בתוך הביתפחד ממנו 

ולא יתן המשחית לבא אל ", המשחית לתוך הבית וכמו שכתוב בפסוק הבא
ומה גם שעל לילה ,  זה ומנין יכל לבאויש להבין מיהו משחית, "בתיכם לנגוף

, י"ופירש, "ליל שימורים לכל בני ישראל"זה אמר הכתוב להלן שהוא 
וראה את הדם על וראה את הדם על וראה את הדם על וראה את הדם על , , , , לנגוף את מצריםלנגוף את מצריםלנגוף את מצריםלנגוף את מצרים' ' ' ' ועבר הועבר הועבר הועבר ה""""". משומר ובא מן המזיקין"

אמר ' והלא ה, את הדם'  למה פרט היכן יראה ה".".".".המשקוף ועל שתי המזוזותהמשקוף ועל שתי המזוזותהמשקוף ועל שתי המזוזותהמשקוף ועל שתי המזוזות
ומה גם שפשוט הוא שאם הדם נמצא . פרטמבלי ל" וראיתי את הדם"לו בסתם 

וצריך לומר , ולא במקום אחר' על המשקוף ועל שתי המזוזות ששם יראם ה
על המשקוף על המשקוף על המשקוף על המשקוף """"את הדם בסדר זה של ' שרצה משה להדגיש לישראל שיראה ה

, כשצוהו הקדים המזוזות למשקוף' למרות שה, ולא להיפך" " " " ועל שתי המזוזותועל שתי המזוזותועל שתי המזוזותועל שתי המזוזות
דהיינו על " ופסחתי עליכם"אמר '  ה".".".". הפתח הפתח הפתח הפתחעלעלעלעל' ' ' ' ופסח הופסח הופסח הופסח ה"""". ויש להבין העניין

דהיינו פתח הבית וממילא לא ינזקו , "על הפתח' ופסח ה"ומשה אמר , ישראל
" פסח"י שפירוש "ובפרט לפי פירוש רש. 'ולכאורה אין זה כדברי ה. ישראל

שיותר יש לפרשו כחמלה על ישראל עצמם ולא חמלה על הפתח " חמל"הוא 
      . כדי לחמול על יושביו

ע "ר מעת שגורש מג"אדה. וכדי להבין העניין יש להקדים כמה דברים ואלו הם
" קרי"ונפל בחטא , כל מאה ושלשים השנים האלה פרש מאשתו, ועד לידת שת

טיפות שבנשמות ה נפלו ,והיות והזרע לא הגיע לרחם חוה, שיצא זרעו ממנו
זה שדין רוחין ונוצרו מזרע , כיון שבאו ללא גוף שיגן עליהם' אלו בקלי

כי בכל שנים אלו , ונשמות אלו הם נשמות גדולות ביותר, ונקראו בניו, ולילין
ר בתענית ובסגופים בתוך הגיחון והיה בדרגה גדולה מאוד של "ישב אדה

שלא " קרי"ולפי דרגת נשמתו כך היו דרגות הטיפות שיצאו ממנו ב, תשובה
דור אנוש ודור המבול ודור האלה בגלגול " קרי"ובאו כל הנשמות שב, לרצונו

שידע  ,השלום עליו ואברהם אבינו, הפלגה ואנשי סדום והרעו מאוד מעשיהם
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ויהפכם לאומה נבחרת שתדבק  שיגלגלם בבניו' מה ערך נשמותיהם בקש גודל
 בקשתך תתמלא בתנאי שנשמות אלו יבואו על תקונם ,' ואמר לו ה.בבורא

עבדות של ארבע מאות שנה שתעשה י "וזה ייעשה ע, לפני שיהיו עמי ונחלתי
פגם "דקדושה ונקרא " דעת"' ם בבחיפוג" קרי"וחטא זה של ה. בארץ לא להם

מצרים כדי להתקן ל כולם נתגלגלו   והיות והדעת נמצא בעורף האדם,"הדעת
המכסה על הדעת ' בעבדות קשה תחת יד פרעה שהיה יונק מעורף הקלי

  ". העורף"שהוא אותיות " פרעה"דקדושה ולכן נקראו מלכי מצרים 
, כן האמהות מכוונות גם כן, וכשם שהאבות הם תמונת המרכבה העליונה

, "בינה"השכינה העליונה המכוונת כנגד ספירת ה, ושתי בחינות שכינה הן
ושתי השכינות האלו ". מלכות"והשכינה התחתונה המכוונת כנגד ספירת ה

יציאות השבת שתיים "ת והרי הן בבחינ, נחלקות כל אחת מהן לשתי בחינות
". ותבונה, בינה"נחלקת לשתי דרגות הנקראות " בינה"כי ה, "שהן ארבע

 נחלקת לשתי דרגות" מלכות"וה. 47וכנגדן אמותינו הקדושות שרה ורבקה
היא ההנהגה " לאה"ו". לאה ורחל"אמותינו הקדושות  הנקראות על שם

ם הדעת הוא והיות ומקו, "דעת"האלקית הנסתרת שהשגתה הוא על ידי 
 של תפילין של ראש שהיא בחינת' והוא מקום הנחת ד, שם מקומה, בעורף

ודרכי הנהגתו ' והשכינה הגלויה שדרכה רואים את ניסי ה". לאה"השכינה 
ולכן מקום הנחת תפילין של , ומקומה במקום הלב" רחל"הגלויים היא בחינת 

גלויה הנקראת ההנהגה ה' הוא ביד בבחי" רחל"יד שהיא בבחינת השכינה 
  .אבל מקומה צריך להיות מכוון כנגד הלב כי שם מקומה', ה" יד"

שהוא מקום ברית המילה בסוד מה " יסוד"ואור הדעת מתגלה בספירת ה
 -נצח"הספירות ' מחובר אל ב" יסוד"וה". אין קישוי אלא לדעת"ל "שאמרו חז

ה הוא בשרשם למעלה ודומ" יסוד"הרגליים ונמצא ה' שכנגדם הם ב" והוד
חסד "ושלשה ספירות שעליהם הנקראים . למשקוף הנמצא בין שתי המזוזות

ומכוונים " אבות"בשם  נקראים, הידים והגוף' שכנגדם הם ב" גבורה תפארת
 בחינות' ולכן נקראים ג . תפארת-וישראל,  גבורה-יצחק,  חסד-כנגד אברהם

 ספירת התפארת כי נמשכים הם דרך, "בני ישראל" בשם )נצח הוד יסוד(י "הנה
, "דעת"י מקבלים הארתם מה"ת נה"וכל ששת הספירות חג". ישראל"הנקרא 

ואבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב באו לעולם . ובפגם הדעת נחלש כחם
ולכן ', לתקן את פגמי אדם הראשון ובפרט את פגם נצוצות הדעת שנפלו בקלי

, דול בנים כל כך קשהובפרט יעקב אבינו שסבל צער גי, סבלו כל כך יסורים
והוצרך לקנות הבכורה , כדי להעלות בנים נצוצות אלו להשיבם אל הקודש

ועבד קשה , לחלקו" בכור"מעשו כדי שיוכל לקבל נצוצות אלו שהיו בגדר 
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ואורות השכינה שהיו בשתי , בבית לבן להוציא נשמות אלו שהיו בצאנו
, בכורה תשאר לחלקוכ הוצרך להלחם עם שרו של עשו כדי שה"ואח, בנותיו

 עםעםעםעם""""למצרים כדי שממנו יצאו  וירד" ישראל"נקרא , ומשהודה לו על הברכות
ולכן מרגע ירידת השבטים הקדושים למצרים .  מנשמות גדולות אלו""""ישראלישראלישראלישראל

ויבואו בני ישראל " וכמו שכתוב ,,,,""""בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל""""לשבור בר החלו להקרא 
והדור , "בני ישראל "י הנקראים"כי החלו בתקון הנה". לשבור בתוך הבאים

הראשון ליציאת מצרים כל אותם שהיו למעלה מגיל עשרים שנה בצאתם זכו 
ונקראו , "או צבאות בני ישראל', צבאות ה"והפכו להיות  "דעת"ה' לתקן בחי

עדת "אבל לא נקראו , שהוא אותיות דעת"  בני ישראלעדתעדתעדתעדת""""או " בני ישראל"
ועיקר  ".לאה"נת השכינה הנקראת כי היו כולם מבחי) פרט לפרשה זו(" ישראל

ואלו לא נקראים , "רחל"הוא לאותם הקשורים בשכינה הנקראת " ישראל"שם 
כי השכינה הנקראת  ,"קהל"בלבד או " ישראל"אלא " בני ישראל"או " עדת"
אותם שהיו למטה ו. 48"קהל"שהוא אותיות " קלה"דעתה הוא בסוד " רחל"

ונקראו " רחל"שכינה הנקראת בצאתם ממצרים היו מבחינת ה' מגיל כ
ח שנים שהיו ישראל במדבר דברה תורה עם הדור "וכל ל". ישראל" ו49"קהל"

ח שנים דברה גם "ולאחר ל, "עדת בני ישראל"ו" בני ישראל" שנקראו ןהראשו
ולאותם שנשארו מדור ראשון קראה בשם , עם הדור השני והבדילה ביניהם

או שנולדו ' וצאי מצרים למטה מגיל כולאותם שהיו מי, "ובני ישראל" "עדה"
ועתה שהציווי לשחוט הפסח . בלבד" ישראל"או " קהל"במדבר קראה בשם 

קראם " ישראל"ו" קהל"ג שנים וכלל גם אותם שהיו "היה על כל אחד מגיל י
  ". קהל עדת ישראל"ו" עדת ישראל"

 יואלו ואלו דבר,  אם בתשרי נברא העולם או בניסן50ונחלקו חכמי ישראל
וכמו שאומרים , ובתשרי נבראו פנימיות העולמות בסוד הריון, אלהים חיים

ובניסן נברא העולם הזה שהוא חיצוניות , "עולםהרת הרת הרת הרת היום "אנו בתפילה 
בניסן מקביל ליום ' וי. ושתי חדשים אלו מקבילות אחת אל אחת, העולמות
, ש לחולשהוא יום יחיד בשנה שיכלו להבדיל הבדלה גמורה בין קד, הכפורים

' וכנגדו בי, בין שעיר של שם לשעיר של עזאזאל שהם כנגד חכמה ובינה דנוגה
 ולכן, נוגה סוד הערלה לפני ישראל' בניסן נקרע הירדן שהוא כנגד קלי

 היום בו יכלו למשוך, שערי טומאה' אבותינו במצרים שהיו קרובים ליפול בנ
  . וקאבניסן בדו' עצמם מעבודה זרה ולשוב אל הקודש היה י

   
ה "ונראה שלכן רוחב העזרה בבית המקדש היה קל. 48 .תולדות' ספר הליקוטים פ. 47

  :'ה י"ר. 50.   קרח' ספר הליקוטים פ.49.  אמות
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 ....51515151""""משפחותםמשפחותםמשפחותםמשפחותם""""רחל נקראת וווו ,"בית אבותםבית אבותםבית אבותםבית אבותם" ת נקראלאהלאהלאהלאהכי ל "כתב האריזו
הטעם הוא כי מסר לה נפשו אולי  ו.52" מתממינותכל הפורש "ל "חזואמרו 

של ישראל חיותם  ואפשר ש.ועתה בפרשו ממנה מאבד הוא את חיותו, חיותוו
היו קרובים ליפול בחמישים כי עבדו עבודה זרה עד ש 'הקליכולה בידי היתה 

לקחת חיותם מהם משחית עמדה עליהם ל ז"עמ עתה בפרשםו, שערי טומאה
הוצרכו למצות דם הפסח להשימו על המשקוף והמזוזות כדי שלא תוכל ו

בעת אכלם קרבן הפסח תכנס בהם חיות דקדושה להחיותם שו, זיקםלה
 ,ו הנצוצותשבומשאכלו הקרבן ו. י חטאם"ולהשיב את כל הנצוצות שהפילו ע

. מנצוצות הקודש ונעשה בהם שפטיםהיה אבדו אלהי מצרים את כחם ש
היות ונתנה למשחית רשות לחבל ,  וקבלו חיות דקדושהשאכלו הקרבןי "ואעפ

עתה , "תרמוש כל חיתו יער"ומה גם שהיה זה לילה שבו , ו לדםעד שהוצרכ
על ישראל והגן עליהם בזכות מצות ' שהמשחית נמנע מלהכנס בגלל שחמל ה

  . עליהם לצאת מפתח ביתם עד בוקר שלא להתגרות בו' אסר ה, הדם
כי , ובזה תבין למה היסוד נקרא יוסף הצדיק.  וזה לשונו53י"וכתב רבינו האר

וזה נרמז בשתי , ד עטרה לראש צדיק"ו והעטרה היא יו"וד היא ויצורת היס
' חסדים וח' ו אורות ח"הנעשה על ידי הפריעה שנתגלו י, ו מן יוסף"אותיות י

ו כי אז נגלית "ואז נעשה היסוד צורת י, גבורות שנמתקו עמהם כשירדו ביסוד
ורות וכנגד שבעים אורות החסדים המגולים ושבעים א. ד שהיא העטרה"היו

ולכן הקדימו , ף מיוסף"שתי אותיות ס' הגבורות שנתמתקו עמהם הם בגי
לאורות שני שלישים התחתונים עם נצח והוד , ו"אורות שליש העליון שהם י

וכללות כולו יחד הוא . ף" ס-ו"י' בחי' ף ולכן נחלקה מילת יוסף לב"שהם ס
ונו הנצרך עד כאן לש. דגבורות' דחסדים המגולים וג' ת ג"שש הויו' גי

 .ולאחר הקדמות אלו נשוב להבין פרשה זו .לעניינינו
בני " משעת ירידתם למצרים ועד הנה קראם ".".".".דברו אל כל עדת ישראל לאמרדברו אל כל עדת ישראל לאמרדברו אל כל עדת ישראל לאמרדברו אל כל עדת ישראל לאמר""""

החל דעת דקדושה , ואפשר שמשנתקדשה הלבנה בעת חדושה, "ישראל
". דעת"שהוא אותיות " עדת"לשרות בעם ישראל ונקראו בפעם הראשונה 

ולא " ישראל"שהם בבחינת '  גם לאלה שהיו למטה מגיל כועתה שהדבור היה
לאותם שלמעלה " עדת"וקרא ,  "עדת ישראל"כלל כולם בשם , "בני ישראל"

    בעשור לחודשבעשור לחודשבעשור לחודשבעשור לחודש""""    .'ג ולפני גיל כ"לכלול גם אותם שמגיל י" ישראל"ו' מגיל כ
 שהוא יום יחיד בשנה שיכלו להבדיל, שהוא מקביל ליום הכפורים ".".".".הזההזההזההזה

        בין שעיר של שם לשעיר של עזאזאל שהם כנגד,  בין קדש לחולהבדלה גמורה
  

  .לך לך' שער המצוות פ. 53 .ז"ז י"ע. 52.  נשא' שער הפסוקים פ. 51
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שערי ' בניסן יכולים ישראל שקרובים ליפול בנ' וכנגדו בי, חכמה ובינה דנוגה
    ,,,,ויקחו להם אישויקחו להם אישויקחו להם אישויקחו להם איש""""    .למשוך עצמם מעבודה זרה ולשוב אל הקודש, טומאה

וטהרת היסוד מהערלה ייעשה על ידי קרבן , הוא בחינת היסוד" איש"    ".".".".שהשהשהשה
ובקרבן השה תסתלק הערלה הרוחנית , ערלה' בגי" שה"כי .  בדווקא""""שהשהשהשה""""

     כפל ענין".".".".שה לביתשה לביתשה לביתשה לבית, , , , שה לבית אבותשה לבית אבותשה לבית אבותשה לבית אבות"""", 54"שה"' ויתמתקו הדינים שגם הם גי
 תאלאה נקרו, "לאה ורחל"בחינות השכינה '  כוונתו על תקון באוליאוליאוליאולי, , , , """"ביתביתביתבית""""הההה
    בסוד לאה היא'  גם כאן בחיואוליואוליואוליואולי ".משפחותם"נקראת  רחלו ,"בית אבותם"
יהיה יהיה יהיה יהיה     בן שנהבן שנהבן שנהבן שנה    שה תמים זכרשה תמים זכרשה תמים זכרשה תמים זכר"""". 55""""ביתביתביתבית""""רחל היא בסוד '  ובחי,,,,""""בית אבותבית אבותבית אבותבית אבות""""

" מונים"שיהיה תוך שנה להוולדו מעת לעת וכמנין ש" יהיה לכם"אמר ". ". ". ". לכםלכםלכםלכם
 העיזים  העיזים  העיזים  העיזים מן הכבשים ומןמן הכבשים ומןמן הכבשים ומןמן הכבשים ומן"""". 56ולא רק תוך שנה משנות הבריאה, לבני אדם

אמר , אף על פי שהציווי הוא לקחת אחד משני המינים ולא שניהם". ". ". ". תקחותקחותקחותקחו
הסביר הכתוב כי     ואולי. גבורות' ועיזים בחי, חסדים'  כבשים בחיכי, בלשון זה

כשלוקח אחד משניהם נמתקים דרכו כל החסדים והגבורות והרי הוא כלוקח 
. """"חודש הזהחודש הזהחודש הזהחודש הזה ל ל ל ל יום יום יום יוםוהיה לכם למשמרת עד ארבעה עשרוהיה לכם למשמרת עד ארבעה עשרוהיה לכם למשמרת עד ארבעה עשרוהיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר"""". משני המינים

שטעון בקור ממום ארבעה ימים קודם , זהו לשון בקור, למשמרת", י"פירש
ומפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו ארבעה ימים מה שלא צוה כן . שחיטה

ואראך  הרי הוא אומר ואעבור עלייך, מתיא בן חרש אומר' היה ר, בפסח דורות
ולא , ל את בניוהגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגא, והנה עתך עת דודים

ונתן , שנאמר ואת ערום ועריה, היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו
להם שתי מצוות דם פסח ודם המילה שמלו באותו הלילה שנאמר מתבוססת 

ואומר גם את בדם בריתך שלחתי אסירייך מבור אין מים . בשני דמים, בדמייך
 מעבודת כוכבים דיכםאמר להם משכו י, ושהיו שטופים בעבודת כוכבים, בו

 וכבר נתבאר שהיום המסוגל לישראל להפרד". וקחו לכם צאן של מצוה
 ובו החל ענין יציאת מצרים בסוד לקיחת השה, מהקליפה היה בעשור לחודש

  בכורי מצרים להתבלבל עד' ובו ביום החלה קלי, ומשיכת ידים מעבודה זרה
   

ש "וכמ. 55."שהחיינו" כמבואר בברכת אותיותיו' ן וה"הוא שם אלהים במילוי יודיו. 54

 כוונתו ואוליואוליואוליואולי". אבות"ת הנקראים " כוונתו להמשיך הארת החגואוליואוליואוליואולי .ב"גיטין נ, אשתי ביתי

הוא המשכת אורות ספירת התפארת השליש המכוסה ושני השלישים " בית אבות"באומרו 

ים של ספירות  כוונתו לאורות המגולאולי ושמאאולי ושמאאולי ושמאאולי ושמא ו ו ו ו.יאירו ביסוד שעל ידי דם השה, המגולים

 תכליתם היסוד אורות  וכל ".יוסף" הנצח וההוד שעל ידי דם השה יאירו גם הם ביסוד בסוד

להכינה ולסעדה שתקבל אורות היסוד בגבורות ממותקים , "בית"שכינה הנקראת לשיגיעו 

  . ט"בכורות ל. 56 .על ידי החסדים
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למכה "הכתוב ל על "שקמו בכורי מצרים והרגו באנשי מצרים וכמו שאמרו חז
שבו נכרתה ערלת ישראל " שבת הגדול"והוא ענין , "מצרים בבכוריהם

 ,םנפסק מקור חיות' ואולי שכשפרשו מהקלי    .הרוחנית על ידי לקיחת השה
והוצרכו ישראל מיד למקור דם " כי הדם הוא הנפש"ש "כמוהחיות הוא בדם ו

 הפסח אמנם דם, דקדושה שיחיה אותם ונצטוו על דם הפסח ודם המילה
ז נעשה "ופרישתם מע, הערביים בין עשר ארבעה והמילה לא נעשה עד יום

על שפרשו  מהמשחית כבר בעשור לחודש והיו בימים אלו שבינתיים בסכנה
        שמצוה ולכן נצטוו לעסוק בכל ארבעת ימים אלו בביקור השה כדי, ממינות

ש זמן  עד יום ארבעה עשר לחודותהיה להם למשמרתותהיה להם למשמרתותהיה להם למשמרתותהיה להם למשמרת, זו תגן ותשמור עליהם
ולקחו מן ולקחו מן ולקחו מן ולקחו מן  ,,,,ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבייםושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבייםושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבייםושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים"""", ואז. שחיטת השה

כי אפשר ששתי המזוזות הם כנגד     ".".".".ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוףונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוףונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוףונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, , , , הדםהדםהדםהדם
שנמצא בין שניהם  היסוד' והמשקוף כנגד בחי, נצח הודהספירות ' בחי

 נצח הוד שפע של חיות דקדושה מספירות למשוך    כדיויתנו הדם , למעלה
י שלה "כמו התינוק בעת הולדתו שמקבל את חיותו מרגלי אמו שהם נה, יסוד

והקדים , 57וראיתם על האבניים"ל על הכתוב "ש חז"ולכן מתאבנים רגליה וכמ
והמשקוף , המזוזות כנגד נצח והוד' ב, שתי המזוזות למשקוף כי כך הסדר

כוונתו לשכינה הנקראת אולי ". ". ". ". על הבתים אשר יאכלו אותו בהםעל הבתים אשר יאכלו אותו בהםעל הבתים אשר יאכלו אותו בהםעל הבתים אשר יאכלו אותו בהם"""". כנגד היסוד
' כנגד ב" בתים"ואולי אמר . יאיר בה, י המתגלה על ידי הדם"שאור הנה" בית"

, ואפשר שהסביר הענין ואמר. ששתיהן קבלו הארה זו, השכינות רחל ולאה
 הוא אות ברית המילה וכשם שבו הדם מוריד החסדים """"והיה הדם לכם לאותוהיה הדם לכם לאותוהיה הדם לכם לאותוהיה הדם לכם לאות""""

זה ויתפשטו החסדים בכם עד היסוד כן יהיה על ידי דם , "יסוד"מהדעת אל ה
 אוליאוליאוליאולי ....""""אשר אתם שםאשר אתם שםאשר אתם שםאשר אתם שם"""".  הם סוד השכינה""""על הבתיםעל הבתיםעל הבתיםעל הבתים""""ומשם יאיר האור , בא

. לאה יאיר בדם זה בה' מי שבבחי, הוא שם כל אחד לפי בחינתו אשר, פירושו
' ואתן בכם את בחי. """"וראיתי את הדםוראיתי את הדםוראיתי את הדםוראיתי את הדם"""". יאיר בדם זה בה, רחל' ומי שבבחי

ואפשר שלא הזכיר היסוד כי הוא , ת נצח והודהעיניים העליונים סוד הספירו
ואולי מסיבה זו גם הסתיר עניין האזוב . נסתר בין תרין ירכין דנצח והוד

,  ואחמול ואדלג עליכם ואקבל תשובתכם ברצון".".".".ופסחתי עליכםופסחתי עליכםופסחתי עליכםופסחתי עליכם"""". שנאמר לו
דבוק בה  י שכל הפורש ממינות שהיה"ואעפ, ז שעבדתם"ולא תספו בחטא ע

י מחודש זה "כאן על ידי נה. ' לא מהקודש ולא מהקליכי אין לו יניקה, מת
ואדרבה על ידי     ".".".".ולא יהיה בכם נגף למשחיתולא יהיה בכם נגף למשחיתולא יהיה בכם נגף למשחיתולא יהיה בכם נגף למשחית"""", שאתן בכם על ידי הדם

ולא הם .  אני אכה בארץ מצרים".".".".בהכותי בארץ מצריםבהכותי בארץ מצריםבהכותי בארץ מצריםבהכותי בארץ מצרים"""", תשובתכם ומעשיכם
 כי את הנצוצות שאכה ".".".".בהכותי בארץ מצריםבהכותי בארץ מצריםבהכותי בארץ מצריםבהכותי בארץ מצרים""""ואולי כוונתו באומרו . בכם

אמנם אולי אפשר  . ם תקבלו אתם לחלקיכם ולחיותכםבמצרים ואוציא מה
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כי היו ערלים , שמשה הוצרך לפרט לישראל גם עניין היסוד ולהקדימו
וכל , והוצרכו למול לפני שחיטת הפסח כי כל ערל לא יאכל בו, כשלקחו השה

וכל תיקון נצח והוד הוא כדי להמשיכו , כולו של הפסח הוא פרישה מהערלה
לישראל כי מסתמא   ולא חזרה תורה לפרט מה אמר משה,אל היסוד המתוקן

 משה לא ענין השה ולא הזכירה תורה בדברי, אמר ככל אשר נאמר לו לומר
או דברים ששינה , האזוב וגילו ומינו וזמן לקיחתו אלא דברים שנתחדשו כענין

משכו וקחו לכם צאן משכו וקחו לכם צאן משכו וקחו לכם צאן משכו וקחו לכם צאן """", ואמר. 'בהם כענין הקדמת המשקוף למזוזות וכדו
אולי כדי ,  שלא הוזכר למעלה""""צאןצאןצאןצאן""""הזכיר . """"שחטו הפסחשחטו הפסחשחטו הפסחשחטו הפסחלמשפחותיכם ולמשפחותיכם ולמשפחותיכם ולמשפחותיכם ו

 הוא על ידי משיכת """"צאןצאןצאןצאן""""ז של מצרים שעבדו ל"להדגיש להם שפרישתם מע
" רחל" הרומז על השכינה """"למשפחותיכםלמשפחותיכםלמשפחותיכםלמשפחותיכם""""ואולי אמר .  לשם שחיטתוהצאןהצאןהצאןהצאן

כוונתו שכל אחד משיכתו  ואולי. כיון שעיקר סדר הפסח תקונו בשכינה זו
והיות והעיקר היו קשורים בשכינה , כינה הקשור בההש' תהיה לפי בחי

השכינה ' כדי לרמז על בחי". שה לבית אבות", י"פירש, "לאה"הנקראת 
וטבלתם בדם אשר וטבלתם בדם אשר וטבלתם בדם אשר וטבלתם בדם אשר , , , , ולקחתם אגודת אזובולקחתם אגודת אזובולקחתם אגודת אזובולקחתם אגודת אזוב"""". 58"בית אבותם"המכונה " לאה"

וקרא לכלי שהדם בתוכו בשם , יסוד'  הזכיר עניין האזוב כיון שהוא בחי".".".".בסףבסףבסףבסף
שבעים אורות החסדים  מאותיות יוסף שהם סוד" סף" לאולי לרמז, "סף"

 שהוא סוד המילה ועתה ,המגולים ושבעים אורות הגבורות שנתמתקו עמהם
  . 59דם הפסח המתיק כדוגמתו

 שהוא ממטה """"והגעתםוהגעתםוהגעתםוהגעתם"""" ואמר ".".".".והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזותוהגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזותוהגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזותוהגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות""""
. הודהמשקוף ויעלו אל הנצח וה' למעלה כדי שיתחילו התיקון מהיסוד בחי

לכך , שלא תאמר טבילה אחת לשלש המתנות", י"פירש". ". ". ". מן הדם אשר בסףמן הדם אשר בסףמן הדם אשר בסףמן הדם אשר בסף""""
אולי כיון ". שתהא כל נתינה ונתינה מן הדם אשר בסף, נאמר עוד אשר בסף

, "סף"דיוסף הנמצאים בדרך כלל ביסוד ועתה בכלי ה" סף"' שאורות שבבחי
את את את את ' ' ' ' אה האה האה האה הורורורור"""". הוצרכו לשלש טבילות בסף כנגדם, י"הנה' מקורם משלשת בחי

' יראה ויתן עיניו שהם בחי'  פירט שה....""""הדם על המשקוף ועל שתי המזוזותהדם על המשקוף ועל שתי המזוזותהדם על המשקוף ועל שתי המזוזותהדם על המשקוף ועל שתי המזוזות
 ,היסוד קודם' בחי י כדי שידעו שהמשקוף"נצח והוד העליונים על כל הנה

לא " ופסחתי עליכם"אמר '  וה".".".".על הפתחעל הפתחעל הפתחעל הפתח' ' ' ' ופסח הופסח הופסח הופסח ה"""". ויתחיל מהיסוד המתוקן
 אדני" השכינה בסוד 'ואולי כוונתו כי הפתח היא בחי, זכיתי להבין ביאורו

  .י יבא האור והחמלה לשכינה ודרכה לישראל"ובזכות תקון הנה" שפתי תפתח

  והגעתם אל המשקוף ואלוהגעתם אל המשקוף ואלוהגעתם אל המשקוף ואלוהגעתם אל המשקוף ואל, , , , וטבלתם בדם אשר בסףוטבלתם בדם אשר בסףוטבלתם בדם אשר בסףוטבלתם בדם אשר בסף, , , , ולקחתם אגודת אזובולקחתם אגודת אזובולקחתם אגודת אזובולקחתם אגודת אזוב"""" 
  
וסודה הוא בסוד החרוסת הרומז . 58. 'עץ חיים שער המוחין פרק ג"וראה : א"יסוטה  .57

   .ינו טעון נתינה אלא כנגד היסוד של המזבחואולי לכן דם הפסח א. 59. לטיט
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. . . . """"ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקרואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקרואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקרואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, , , , מן הדם אשר בסףמן הדם אשר בסףמן הדם אשר בסףמן הדם אשר בסף, , , , שתי המזוזותשתי המזוזותשתי המזוזותשתי המזוזות
שלא , זר ושנאו חלמה, מן הדם אשר בסף.  בכלי,בדם אשר בסף", י"פירש

נתינה  שתהא כל,  לכך נאמר אשר בסף,ש המתנותתאמר טבילה אחת לשל
כלי ל למה קראיש להבין  ".טבילה, כל הגעהעל , ונתינה מן הדם אשר בסף

היכן מו ".תםושמ"ולא אמר , "והגעתם אל המשקוף"ולמה אמר , "סף"בשם 
  .להגיעהוצרכו 

ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל "ה אמר למשה " הקבנהוה
למה משה הפך ו. זכיר קודם את המזוזותהלא הזכיר סף או כלי וו" המשקוף
, ולמה נאסרו לצאת איש מפתח ביתו עד בוקר. ת המשקוף והקדים אאת הסדר

ולמה לא , והלא בכורי מצרים מתו בחצי הלילה בדיוק, ואם בגלל המשחית
יראה הדם ' ולמה הוצרכו לנתינת הדם כדי שה, הותרו לצאת אחר חצות לילה

  .וכי מבלי הדם לא יוכל לפסוח על הפתח, ויפסח על הפתח
ואראך מתבוססת  ואעבור עלייך", 60מר הכתובכי א, ואולי ושמא הענין הוא

רבבה כצמח השדה  .ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי , בדמייך
שדיים נכונו ושערך צמח ואת עירום  ,נתתיך ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים

 סוגי 'ב, דמייך'  רצונו לומר בבדמייךשביאור  ,61י"רבנו הארוכתב ". ועריה
שישראל  ה ראה"הקבש , ואם כן כוונת הנביא היא.סח ודם המילהדם פ, דמים

עירומים   לא רק שהיוכי. עריה זו ערווה, עירום ממצוות" עירום ועריה" היו
ולכן היה  .ט שערי טומאה"מ והגיעו ל אלא שהיו גם בעלי עבירות,ממצוות

 לא רק דם קרבן ,שונה שיקבלו עליהם כעם תהייה בדםצריך שהמצוה הרא
   . אלא גם צביעת המשקוף והמזוזות בדםהפסח

. פלאוהוא אותיות , א נעלםו ה"אדם" של 'ואות א ,קיום האדם הוא דםכי 
 באות כל המחלות נקיכשדמו של אדם לא .  אדםנעשהוכשמחברים אותה לדם 

גם מחלות החטאים והעוונות וזכוכם והתעלות , 62 כולל מחלות נפשעליו
. דםקשור להכל ". רוח" מקום משכן ההנשמה קשורות לרביעית דם שבלב

כדי שיהיו , דםמצות  להתחיל את קיומם כעם בהצטרכו עם ישראלואפשר ש
וגם לפני מעמד הר סיני הזה משה מדם הקרבן . עם מיוחד ושונה מן הגוים

" עם סגולה"והיותינו השוני שלנו מן הגוים . עליהם לייחדם מכל אומה ולשון
 מיוחד שאר וכדי שהדם היהודי י,דםה ר אלקשו, בעודינו בתוך גוף גשמי

 ואסור לאכול דם אפילו של, בטהרתו נצטווינו על איסור מאכלות אסורות
   גם מצות המציצה מדם המילה היא לטהר את הדם מהקשר.בהמה כשרה

  
  .'ע פרק ב"ראה עץ חיים שער קיצור אבי. 62 .שער הכוונות פסח. 61 .ז"יחזקאל ט. 60
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הכהנים  גם ....הור זה נעשה על ידי מציצה בפה בדווקאהור זה נעשה על ידי מציצה בפה בדווקאהור זה נעשה על ידי מציצה בפה בדווקאהור זה נעשה על ידי מציצה בפה בדווקאוטיוטיוטיוטי, שהיה לו לערלה
  ובבהונות ידםבתנוך אזנם 63הקרבן דם על ידי נתינת לתפקידם התקדשו

על תנוך אזנו ובהונות האשם צריך לתת מדם , ולכן המצורע כשנטהר. ורגלם
   .ודרך הדם הזה מחברים לדם הרוחני את מה שחסר לו, ידו ורגלו

, 64'וזה סוד הגמ, "אמא"המכונה , "בינה"בספירת דם מיוחד זה שרשו נמצא 
ולכן מצווים אנו לקדש . והוא סוד היין העליון. שהאמא מזרעת דם בעובר

ומצות ההבדלה . שבתות ומועדים על היין כדי שהקדושה תשרה עלינו בדם
והוא . היא כדי שבימות החול לא תהיה לכחות החול גישה לדם זה וקדושתו

  .פסח לטהר את הנפש מהחמץ הרוחני שדבק בהכוסות בליל ' סוד ד
  לתקןהוצרכוו, ט שערי טומאה"ו במכי נפלישראל במצרים היו עירום ועריה  ו

 ,בצורה גשמית על ידי נתינת הדם על המשקוף ושתי המזוזותשבהם את האדם 
  .65ספירת העומר על ידי ואחר כך בצורה רוחנית 

 כל , ועל המשקוף שתי המזוזותעל ,שלש מצוות של דםונתינת הדם נתחלקה ל
בפני לכל אחד מהם בדם האזוב  תטביללכן הוצרכה אחת מצוה בפני עצמה ו

, וזה כוונת הנביא שאמר,  ארבע מצוות דםקיימו , ויחד עם דם המילה.ועצמ
וכפל , דמייך' ורצונו לומר ב ". ואומר לך בדמייך חיי,ואומר לך בדמייך חיי"

  .מילהה של פסח ואחד של השלש, מים דדבריו פעמיים ונהיו ארבעה
 את הדם על נתנואבל ישראל במצרים , גופו על שמו למצורעאת הדם במקדש 

איבד חלק מנפשו אפשר להחזירה לו על ידי באופן פרטי  כי כשאדם ,בתיהם
אולי הוצרכו לתת זאת  ,"עם"כשהעניין היה כללי להיות ל אבל ,דם עליונתינת 

ארבע מ כלולהאדם כי . האדםמ  הם חלקוהביתהבגדים כי , על פתח בתיהם
הגוף מלביש את .  עשיה, ובית. יצירה, בגד. בריאה,גוף.  אצילות, נפש,עולמות

   .66הבגד מלביש את הגוף והבית הוא גם סוג לבוש, הנפש
  מאה' י בגשהוא, "סף"ישראל היו צריכים לשים את הדם בכלי שנקרא 

  
 כהנים גןיש ל שהלנתג, כל העדות שבארץ ובעולםבבדיקות דם שהקיפו אלפי כהנים מ .63

זה בגלל הדם שניתן עליהם בהכנסם פשוט ש ו,יהודי אחר שלא קיים אצל אף גנטי

כידוע בכוונות ברכת " שופך דם האדם באדם"שגם הוא בסוד . 65. א"נדה ל, 64 .לתפקידם

חתן והכלה שבעה ברכות שבחופה מקשר ומערב בין דם המסתבר שיין של ו. ספירת העומר

וכמו שאמר ,  שהוא ממש סוד הדם שנתנו על המשקוף""""עדי עדעדי עדעדי עדעדי עדוהתקין לו ממנו בנין "בסוד 

' יין של ד וכמבואר בשער הכוונות דרוש ליל הסדר בענין , , , , """"ותבואי בעדי עדיים"הכתוב 

, וראוי שהחתן והכלה ישתו שניהם בלבד כל הכוס, ד"ם העולה כמנין ע"בשם אכדט. כוסות

    .'ב פרק א"עץ חיים שער מ. 66 . אליהםוזר לא יקרב
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. "סף"המשקוף נקראת שמול  הקרקע וגם .וארבעים כמנין האורות של המילה
צריכים להגיע אל היו וישראל . שמבדילים בין הבית לחוץ כי הסף זה אורות

שהוא אל המשקוף מהסף שהוא למטה  להתאמץ להרים ידיהם דהיינוהמשקוף 
   .למעלה ור שלהתקשר עם הא כדי ,למעלה

ו את נתנכשישראל ואולי ושמא . . . . """"ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקרואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקרואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקרואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר""""
  ולכן נאסר עליהם, "עם ישראל"לעשותם צריך לפעול בתוכם היה  הוא ,הדם

האור שהם במשקוף את שרן להם דרך הדם יוקלצאת מהבית עד הבוקר כדי ש
   .צריכים לקבל

, לבין ישראל' בין הנקראים אות ה שבת ומיל תפילין ,""""לאותלאותלאותלאות והיה הדם לכםוהיה הדם לכםוהיה הדם לכםוהיה הדם לכם""""
  ".עם ישראל" להיותם ."אות"הבתים הדם שעל גם כאן קיבלו מאולי ו

ואכלו את הבשר בלילה הזה ואכלו את הבשר בלילה הזה ואכלו את הבשר בלילה הזה ואכלו את הבשר בלילה הזה ', ', ', ', וכווכווכווכו, , , , שה לביתשה לביתשה לביתשה לבית, , , , ויקחו להם איש שה לבית אבותויקחו להם איש שה לבית אבותויקחו להם איש שה לבית אבותויקחו להם איש שה לבית אבות""""
כי ישראל יצאו , אולי הענין הוא". ". ". ". על מרורים יאכלוהועל מרורים יאכלוהועל מרורים יאכלוהועל מרורים יאכלוהו, , , , צלי אש ומצותצלי אש ומצותצלי אש ומצותצלי אש ומצות

ושם אלהים במילוי , למתק מידת הדיןוהוצרכו , ממצרים טרם שנשלם תקונם
גבורות עולה כמנין ' אותיות שם אלהים שכנגד ה' ועם ה', ן עולה ש"יודי

 כי שם ,,,,""""צלי אשצלי אשצלי אשצלי אש""""ואולי צריך לאכלו דווקא , "שה" ולכן הקרבן הוא ,,,,""""שהשהשהשה""""
""""אשאשאשאש""""אלהים במילוי יודין עם הכולל עולה כמנין 

כנגד " צלי אש" ואולי הוא ....67676767
דינים " ה"ש"ואולי שהיות ו. ר כשנטמא בקרי"אדההאש הטבעי שבו נתחמם 

בצירוף  אין לנו אפשרות לאכל מבשר השה אלא, שנות עבדות' לא נתקנו בת
צריך לצרף להם , והמרור דיניו קשים כמות והיות, 68מות' מרור שהוא בגי

שהיא בחינת מח השכינה המחוברת אל החכמה שהוא מקור החיים " מצה"
  ".יהוהחכמה תחיה בעל"בסוד 

שענין הדם כדי , י"פירש ".".".".והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שםוהיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שםוהיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שםוהיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם""""
ויש להבין והלא נצטוו על קרבן פסח , לזכותם במצוה כי היו ערום ועריה

שהיא מצוה גדולה שהיתה כרוכה בסכנה מהמצרים ולמה הוצרכו למצות הדם 
לוג לשון ד, ופסחתי"י "פירש". ". ". ". וראיתי את הדם ופסחתי עליכםוראיתי את הדם ופסחתי עליכםוראיתי את הדם ופסחתי עליכםוראיתי את הדם ופסחתי עליכם"""". גם כן

ואולי בשביל פסיחה זו  ".מדלג היה מבתי ישראל לבתי מצרים, וקפיצה
ובכל  ,על המשקוף ושתי המזוזות, הוצרכו למצות הדם ונתינתו בשלש מקומות

, כי אין הדין נמתק אלא בשרשו, מקום טבילת האזוב בדם ונתינה בפני עצמה
ח "זוב הם קמז של א"ועם ט, ב"קל'  ושלש פעמים דם גי,  דין' ודם הוא בחי

  .כמנין פסח

  .שער הכוונות דרושי הפסח. 68 ".צלי"' עולה בגי, ל שנים שפגם בהם אדם הראשון"וק. 67
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שהדם היה כדי משמע ". ". ". ". והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שםוהיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שםוהיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שםוהיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם""""
 ,,,,""""ואת בתינו הצילואת בתינו הצילואת בתינו הצילואת בתינו הציל"""", ש להלן"את הבתים וממילא ינצלו יושביהם וכמ' שיציל ה

    ,וממשיך הכתוב ואומר    .ינצלו הם אישיתולא שמו הדם על גופם כדי ש
את ישראל ' שהדם היה כדי שיציל המשמע ". ". ". ". וראיתי את הדם ופסחתי עליכםוראיתי את הדם ופסחתי עליכםוראיתי את הדם ופסחתי עליכםוראיתי את הדם ופסחתי עליכם""""

, י שמצרי מת בבית יהודי"וכמו שפירש, מבלי קשר לבתים, בכל מקום שהם
ואם כן הדם הציל , י שבבית המצרי לא היה דם"אעפ. ויהודי ניצל בבית מצרי

'  וכן יש להבין איך מת המצרי בבית ישראל אם ה.את ישראל ולא את הבתים
 ואפשר ".".".".ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצריםולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצריםולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצריםולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים"""" .דלג על הפתח

אמנם להלן הוא . ולא יהיה בכם נגף להישחת כשאכה בארץ מצרים, לבארו
 המשחיתהמשחיתהמשחיתהמשחיתמי הוא  ויש להבין ".".".".ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוףולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוףולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוףולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף"""", אומר

  . המצריםאת בעצמו עבר והכה '  ההרי, ישראלאת וף  לנגשימנע בגלל הדם
מצות נתינת הדם , ובבית מצרי נמצא יהודי, עבר והכה את מצרים' ואולי כשה

והדם הציל את בתי ישראל ממדת הדין ופסח . שנתן בביתו עמדה לזכותו וניצל
המצרי שבבית ישראל , על הפתח' ואולי ושמא כיון שפסח ה, על הפתח' ה

ולא "ועל משחית זה אמר הכתוב , י משחית שנשלח במיוחד עבורונהרג על יד
  .  כשיגוף את המצרי, אתכם"יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף

  ".".".".ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוףולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוףולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוףולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף', ', ', ', לנגוף את מצרים וכולנגוף את מצרים וכולנגוף את מצרים וכולנגוף את מצרים וכו' ' ' ' ועבר הועבר הועבר הועבר ה""""
בעצמו עבר '  הכי הרי. לנגוף ישראל'  שימנעהו ההמשחיתהמשחיתהמשחיתהמשחיתויש להבין מי הוא 

אני ולא , אני ולא מלאך. """"ועברתי בארץ מצריםועברתי בארץ מצריםועברתי בארץ מצריםועברתי בארץ מצרים""""    וכמו שכתוב ,והכה המצרים
' ויש להבין למה באמת ה. אני הוא ולא אחר' אני ה ,אני ולא שליח, שרף

בעצמו עבר ומה היה נפחת מגודל הנס אם מלאך היה בא ומכה במצרים 
מי .  הוא ולא אחריאנ', ומה כוונת התנא באומרו אני ה. ש במחנה אשור"וכמ

וכן יש להבין למה במכת בכורות נכנע פרעה . ר ולמה נחשוב על אחרהוא האח
והלא מכות כינים וברד שבהם הודו פרעה ". עמי קומו צאו מתוך"ואמר 

כי הרי גם דרך כשוף אפשר . גדולה ממכת בכורות 'והחרטומים על מציאות ה
. ומה כל החרדה, משה בכשוף הורג את בכורי מצרים ושמא. להרוג בני אדם

 עולא ז, והלא גם במכות אחרות מתו רבים מהמצרים.  על עצם מות עמוואם
' ומלשון הכתוב משמע שבמכת בכורות הכיר פרעה במציאות ה. לבו עקב כך

   ".וברכתם גם אותי"כ עד שבקש "כ
עשו ,  שעשו משה ואהרןותכהמ ממה שמצאנו וראינו שכ,הענין הואאפשר שו

, סבל על עמם לא היה אכפת להםי שהרבו ה"אעפו םחרטומי מצרים כדוגמת
. ולא בכח אלקי, והעיקר היה להוכיח לעם שמשה עושה כן בכחות הכשוף

וכששמע פרעה על הריגת בכורי . ת כדוגמתוו שגם הם יכולים לעש,והעובדה
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י שימותו בכורי "ואז אעפ, מצרים הכין חרטומיו להרוג בכשוף לבכורי ישראל
 ואי אפשר,  שמשה בכשוף נלחם בהםכי יבינו עמו, מצרים לא יקרה מאומה

שכשפים "ל "ואמרו חז. לכל מכשף לתת רצונו שאז המדינה תתמוטט
, י מלאכים"מערכות הכוכבים הנשלטים עשהם ". מכחישים פמליא של מעלה

שולח מלאך ' ואם היה ה". מעלה"ו שהוא "ח' אבל אין הכשפים מכחישים ה
כי .  בכורי ישראלו מכיםהילהכות במצרים היה אפשר שגם המצרים בכשוף 

 משחית מצד ,ואם מלאך מכה בהם". גם את זה לעומת זה עשה האלהים"
בעצמו הכה בהם אין כח ' אבל כשה. סטרא אחרא יכה בכשוף בישראל

כח הכשוף שלא יוכל ' והשתיק ה. כדוגמתו בחצונים שיוכל להלחם בישראל
אני ולא , ךאלא מלאני ו. """""ועברתי בארץ מצריםועברתי בארץ מצריםועברתי בארץ מצריםועברתי בארץ מצרים""""ואמר הכתוב . לפעול מאומה

יוכלו המצרים להכות " זה לעומת זה ",שאם יבוא מלאך". שליח אני ולא, שרף
אין  " כי. ואז היות ואין לעומתי בגויים" אני בכבודי"אמנם . ישראל בכשוף

 לעומתי 'שיוכל לעמוד מצד הקלי" ולא אחר, אני הוא"אז ". עוד מלבדו
לבא לבא לבא לבא """"ישלחו פרעה וחרטומיו  ש""""ולא יתן המשחיתולא יתן המשחיתולא יתן המשחיתולא יתן המשחית""""ולהכות בישראל וממילא 

וכשראה פרעה שכחות הכשוף שלו מושבתים הבין שכח . """"אל בתיכם לנגוףאל בתיכם לנגוףאל בתיכם לנגוףאל בתיכם לנגוף
  .ובקש ברכה לעצמו. גדול יותר פועל בעולם ומהר לשלחם

 המתנכר לאביו """"כל בן נכרכל בן נכרכל בן נכרכל בן נכר""""ולכן , היא השכינה" זאת "".".".".זאת חוקת הפסחזאת חוקת הפסחזאת חוקת הפסחזאת חוקת הפסח""""
א אמר לא  ול".".".".לא יאכל בולא יאכל בולא יאכל בולא יאכל בו""""שבשמים יוצא הוא מתחת כנפי השכינה ולכן 

והוא אינו , לומר כי סוד האכילה הוא בסוד התקשרות. בובובובואלא , יאכל אותו
 והעבד והשפחה מקנה קניינו ,,,,""""וכל עבד איש מקנת כסףוכל עבד איש מקנת כסףוכל עבד איש מקנת כסףוכל עבד איש מקנת כסף"""". בסוד התקשרות זו

, והיות וטבלו לעבדותם ונתקשרו בשכינה, של אדם מתקשרים עם נפשו
  ".".".".ואז יאכל בוואז יאכל בוואז יאכל בוואז יאכל בו"""",  כי הקשר נעשה על ידי היסוד,,,,""""ומלתה אותוומלתה אותוומלתה אותוומלתה אותו""""

מכות ומופתים ' ויש להבין כיצד לאחר ט .ממטתוממטתוממטתוממטתוי "פירש". ". ". ". ויקם פרעה לילהויקם פרעה לילהויקם פרעה לילהויקם פרעה לילה""""
כ שקט ובוטח לישן על מטתו בשמעו הבטחת "שעשה משה עוד היה פרעה כ

". מבכור פרעה היושב על כסאו"ש "וכמ. משה למות בכורי מצרים כולל בנו
  .ואם לא היה אכפת לו מעמו היה לו לחשוש לחיי בנו

והמצרים עבדו גם . האמין בכח מזל טלה שאותו עבדו המצריםוהענין הוא כי 
 ולא כוכב, ותרכובת שלהם הוא כוכב מאדים השולט במזל טלה, לשמש כידוע

   טלה היה בטוח פרעה מזלו שיא שליטת"ובליל ט. מאדים השולט במזל עקרב
         

    ."אןכי תועבת מצרים כל רועה צ" י שפרעה לא היה מצרי ועל המצרים נאמר"ואעפ.  69

נראה שעבד את מזל טלה מבלי קשר ". ושמתם רועי מקגה על אשר לי", ובפרעה נאמר

  .גשמי שאכל את בשרו" טלה"ל
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וכשראה שנפל אלהיו ומתו בכורי האדם . כי משה טועה וישן בשקט במטתו
" קומו צאו"אמר , והבהמה בליל שיא שליטתו ולא עזר אלהיו אפילו לעצמו

  מות כמו מתוך ראייתו את חולשת אלהיולא מחמת כובד המכה ופחד ה
ולכן אמר להם משכו ידכם , ז טלה"ואמנם ישראל במצרים עבדו ע, מצרים

להראות . באשבאשבאשבאשלשוחטו ולאוכלו צלוי אלא  ,ז" צאן ולא לעלכםלכםלכםלכםז וקחו "מע
 יכולת להועיל הםשמזל טלה שהוא צאן ושותפו השמש שהוא אש אין ל

        ....באשבאשבאשבאש נשרף והטלהוהטלהוהטלהוהטלהולהזיק כלל 
והיות , י מצות המילה"ה את עם ישראל משליטת כוכב מאדים ע"בוהוציא הק

 ועתה שישראל לא ,70וכוכב זה ממונה על שפיכות דמים דם המילה מגן ממנו
כי . דם פסח ודם המילה. סוגי דמים' הוצרכו לב, היו מולים וגם עבדוהו בפועל

משקוף ודם הטלה נצטוו להשימו על ה. נו דםיוגם מאדים עני. דם' גם טלה בגי
". וכל ערל לא יאכל בו"ודם מילה נצטוו להמול בטרם יאכלוהו , והמזוזות

פעמים על שני ' נאמר ב". בדמייך חיי, בדמייך חיי"ונמולו כולם בליל פסח ו
המשקוף כי עבדו למזל  ולכן רק בפסח מצרים הוצרכו לדם על. סוגי דמים אלו

כילתו לבטל חטא אבל בפסח דורות לא הוצרכו אלא לקרבן הטלה וא. טלה
ואולי דם הנזרק על המזבח הוא תמורת (. ז שפגמו בו או באביזריהו במשך השנה"ע

  .ז" מעעד שיפרושז לא יכול לאכלו " ולכן מומר לע).דם המשקוף

זה דין ולכן נקרא כן חציו הראשון של ליל ליל ליל ליל  כתב בזוהר ש".".".".ויקם פרעה לילהויקם פרעה לילהויקם פרעה לילהויקם פרעה לילה""""
 של הלילה שהוא עת רצון זה רחמים ולכן נקרא כן חציו השנילילה לילה לילה לילה ו, הלילה

י "והנה פרעה היה בטוח שבליל זה הדינים גוברים על ישראל ע. לישראל
ולא קם רק בעת . ולכן ישן על מטתו ולא חש לדברי משה. יראתו את הטלה

רחמים '  שיש בחילילהלילהלילהלילהכשקם מהצעקות הרגיש אפשר שו. חצות בהיות לילה
הרי עתה לילה והרחמים צעק להם . """"לילהלילהלילהלילהויקרא למשה ואהרן """" .על ישראל

 .לכן הדגיש פעמיים לילהאולי ו". קומו צאו מתוך עמי"עליכם גוברים ולכן 
 ואמר הכתוב כי ."כן דברת לא אוסיף עוד ראות פניך"והנה משה אמר לפרעה 

ומכיון שהיה לילה שמע משה את ,  ואמר קומו צאולילהלילהלילהלילהקרא פרעה למשה 
  .ולא ראה את פניו, קולו בלבד

ור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השפחה ור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השפחה ור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השפחה ור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השפחה ומת כל בכומת כל בכומת כל בכומת כל בכ""""
 בעת המכה עצמה שינה הכתוב ואמר    ....""""אשר אחר הרחיים וכל בכור בהמהאשר אחר הרחיים וכל בכור בהמהאשר אחר הרחיים וכל בכור בהמהאשר אחר הרחיים וכל בכור בהמה

עד בכור השבי עד בכור השבי עד בכור השבי עד בכור השבי הכה כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו ' וה"
   ויש להבין מדוע הדגיש בבכור השפחה ....""""אשר בבית הבור וכל בכור בהמהאשר בבית הבור וכל בכור בהמהאשר בבית הבור וכל בכור בהמהאשר בבית הבור וכל בכור בהמה

  
   .סופרים' על מס" כסא רחמים"בספרו א "החיד. 70
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 . ומדוע שינה"בכור השבי אשר בבית הבור"שהוא אחר הרחיים ומהו 
 ביתביתביתבית" ומהו , נמצא בבור עצמו שהוא מקום המאסר והשביבכור השביבכור השביבכור השביבכור השביולכאורה 

  .ומדוע הוצרכו למות בכור השפחה ובכור הבהמה" הבור
כה אמר כה אמר כה אמר כה אמר """"ר לו את משה בפעם הראשונה לפרעה נצטוה לומ' והנה כששלח ה

בני בכורי ישראל ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה בני בכורי ישראל ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה בני בכורי ישראל ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה בני בכורי ישראל ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה ' ' ' ' הההה
 ויש להבין מדוע הדגיש לו שישראל הם בגדר ".".".".אנכי הורג את בנך בכורךאנכי הורג את בנך בכורךאנכי הורג את בנך בכורךאנכי הורג את בנך בכורך

   . וכי אם אינם בכורים למקום אלא סתם בנים לא צריך לגאלם,בכור
 דהיינו שהדעת ,תרין עיטרין דדעתמאמנם הענין הוא כי בכור נקרא מי שיונק 

 ובדרך כלל בן ,ז בעורף"נראה בגוף האדם או הבהמה כשתי פולין מחוברים זל
 ,רגיל יונק מהוריו רק מצד אחד שבדעת שלהם אבל הבכור יונק משתיהם

ש "בבהמה וכמ' יניקה זו מבחינה רוחנית הם גדולים מאוד ואפי והשלכות
 .'כורה בת בכורה וכושהרוצה לראות את החצונים יקח חתול שחורה ב 71ל"חז

 ופרעה ".ראש בכור בן בכור"וגם התרפים שנעשו בכשוף הוצרכו להיות מ
וכבר בתחילה התרה בו . כמכשף הבין טוב מאוד ענין הבכורה וערכה הרוחני

 ,זאת- כה,י המכות שיבואו משמות כה"משה שאם לא ישלח את ישראל ע
   פרט לבכורי ישראל  כל הבכורים שבמצריםיוכואני בכח זה -כשיתחברו כהו

וכר עליונותם של עם ישראל הנקראים בכור בכלל ובכורי ישראל תובזה 
מזלות ומשם ה כי מצרים עבדו את הטלה שהוא הראשון לשתים עשרה ,בפרט

 בכור אחד במצרים'  ואם היה נשאר אפי,ינקו את כחם מסוד הבכור במזלות
  אמנם בנפול כל,מלבד ישראל עוד היתה אחיזה למצרים ולקליפתם דרכו

 תפול כח מצרים ואלהיה ויעשה גם ,הבכור שבמצרים מלבד בכורי ישראל
  .באלהיה שפטים

מהם בתוך שאר   נשות מצרים היו מזנות מבחורים ומביאות בכוריםוהנה
 כי "אחר הרחיים בכור השפחה אשר" והבכור הבא מזנות נקרא בשרשו ,הןיבנ

 וכמו ,שוכב ואחד נקרא רוכבים שאחד נקרא יהזנות הוא בסוד אבני הרח
הי טוחן יו" והוא סוד הכתוב בשמשון .72"תטחן לאחר אשתי"שאמר הכתוב 

 שכל אחד הביא לו את אשתו לבית 73ל" שפירשו חז"בבית האסירים
 אמנם ,זנו תחת בעליהן עשו הדבר בהסתרשי " ונשות מצרים אעפ.74האסורים

  ובכורי שפחות.75זמהש מרבה שפחות מרבה "השפחות עשו זאת בגלוי וכמ
   ומיתת בכורים אלו גרמה לביטול בכור,מצרים ביותר' אלו נתנו כח לקלי

    
וכתב בשער . 74 .'סוטה י. 73. י שם"וראה פירוש רש' א י"איוב ל. 72  .'ברכות ו. 71

 .'אבות פרק ב. 75. ב כי הבועל אשת איש מתגלגל ברחיים הטוחנים" כהגלגולים הקדמה
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 ובמות בכורי מצרים נאמר , מצרים והיתה קשה עליהם ביותרהמחיה את' דקלי
 מזנות תחת בעליהן ויולדות ותמצרי" ,י" ופרש".כי אין בית אשר אין שם מת"

   והיו להם בכורות הרבה פעמים חמשה לאשה אחת כל אחד,מרווקים פנויים
כי  , מת"בכור השבי אשר בבית הבור"גם שסיף הכתוב ו וה".בכור לאביו

, 76בה האדם שבי משתמש הוא בנפש ובכח הרוחני של השבויכאשר שו
 אפשר אבל ,והבכור השבוי היה בגופו הגשמי אסור בתוך הבור של האסורים

 ,"בית הבור"  נקראשהמקום ממנו ינקו המצרים את כחו הרוחני של בכור זה
שבמצרים שהגיע ים שבתוך הבור ונפל כח הבכור יומתו גם הבכורים השבו

חשבו פרעה ומצרים שהיות ובני אולי  ו,ל כל בכור שהוא בעולםמכח שאליהם 
 ,משועבדים להם ישראל שהנם בגדר בכור ובפרט בכורים שבהם ובבהמתם

הכלב שהיא הגונבת ומעבירה ' יוכלו לינק מבכורי ישראל ובהמתם דרך קלי
ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב  "ואמר הכתוב, 77מהקדושה אל הצד השני

 ,שראל ובהמתםיהכלב לינוק כלום מ' ולא יכלה קלי" ועד בהמהועד בהמהועד בהמהועד בהמהלשונו למאיש לשונו למאיש לשונו למאיש לשונו למאיש 
 פירוד גמור ואינם םביניהם ובין ישראל והפריד' ובזה ידעו מצרים כי הפלה ה

 ולא היתה בפניהם ברירה אלא למהר ,בגדר שבויים שאפשר לינוק מהם כלל
  .לשלח את ישראל ממצרים

ך פרעה לומר למשה  הוצר".".".".קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראלקומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראלקומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראלקומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל""""
כי הוא דבר עמהם על ישראל ואם לא היה מפרט , """"גם אתםגם אתםגם אתםגם אתםקומו צאו "ואהרן 

שהוצרכה להמשך  גזירת הגלות  עדיין היו בגדר משועבדים בגלל,גם אותם
  .ויצאו משעבודם טרם זמן בגלל הסכמת פרעה לשלחם. ץ שנים"עוד ק

 כי ,,,,""""ולכוולכוולכוולכו"""" מר שניתהוצרך לכפול ולו". ". ". ". גם צאנכם גם בקרכם קחו עמכם ולכוגם צאנכם גם בקרכם קחו עמכם ולכוגם צאנכם גם בקרכם קחו עמכם ולכוגם צאנכם גם בקרכם קחו עמכם ולכו""""
מגזירת לא שחררם שניתן לפרשו ש". כדברכם' ולכו עבדו את ה"תחילה אמר 

אבל . ימים במדבר כעבדיו ולשוב לארצו' ג'  אלא שלחם לעבוד את ה,העבדות
גילה בפיו  ,"כדברכם' לעבוד את ה" מבלי להוסיף  פעם נוספת"ולכו" באומרו

הרי נמחל , ומחילה לא צריכה קניןוהיות  ,שמשלחם על דעת שילכו ולא ישובו
כאן כשאמר בפעם השנית , וגם לסברא שצריך שיוציא המחילה בפה, שעבודם

יודע תעלומות ובוחן  והעיד עליו, ללא שום תנאי או דבר הנראה כתנאי" ולכו"
כלה גרש יגרש , כשלחו"ש "וכמ,  שבאמרו זאת נתכוון לגרשםלבות וכליות

 כבני חורין מגזרת  ממצרים ויצאו,טונו לגמרימתחת של בזה צאוי". אתכם מזה
הוא ". את ישראל מעבדנושלחנו שלחנו שלחנו שלחנו מה זאת עשינו כי "כ "אמר אחוכש. השעבוד

  .נתחרט על ששלחםדבר חדש ש

   
  . שעל המטהש"קכוונות . 77 .זל על הכתוב ושבית שביו"ומעין מה שפירש רבינו הארי. 76
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  ז הכתוב שיוצאי אפשר שרמ".".".".צרורות בשמלותם על שכמםצרורות בשמלותם על שכמםצרורות בשמלותם על שכמםצרורות בשמלותם על שכמם, , , , משארותםמשארותםמשארותםמשארותם""""
' הוא בחיומשארותם ומשארותם ומשארותם ומשארותם .  מהם אשתו היתה כשרה והגונה לוכל אחדמצרים 
  קשורותצרורותצרורותצרורותצרורות, שהם נשותיהםמשארותם משארותם משארותם משארותם  ואמר ,78"שארו"נקראת שהאשה 

 ".".".".לצרורלצרורלצרורלצרורלא תקח אשה אל אחותה "ש "בבעליהן בחופה ובקדושין וכמ
  דהיינו""""בשמלותםבשמלותםבשמלותםבשמלותםשנאמרה קיחה זו על החופה והקדושין ואמר צרורות 

""""שמלהשמלהשמלהשמלה""""כי לבוש הנפש נקרא . בנפשם
 וחבור נפש בני הזוג נעשה בעת .79

ואמר .  והדעת מקומו בעורף מעל השכם".".".".ידעידעידעידעוהאדם " בסוד הדעתהדעתהדעתהדעתי "זווגם ע
י הדעת " ע".".".".על שכמםעל שכמםעל שכמםעל שכמם, בנפשם    דהיינובשמלותם בשמלותם בשמלותם בשמלותם .  בחופה וקדושיןצרורותצרורותצרורותצרורותכי 

  .לה לעם סגוולקחם. ה שכינתו עליהם"ולכן השכין הקב. הנמצא מעל השכם
 ט שערי"לגאלם כי היו במ' ל שמיהר ה"חז    אמרו". ". ". ". ולא יכלו להתמהמהולא יכלו להתמהמהולא יכלו להתמהמהולא יכלו להתמהמה""""

  כ"וא. טומאה וכמעט שנפלו לשער החמישים שממנו לא היו יכולים לצאת
כ עמדו ליפול כ עמדו ליפול כ עמדו ליפול כ עמדו ליפול """"אעפאעפאעפאעפ, , , , בגדיהם ושמותםבגדיהם ושמותםבגדיהם ושמותםבגדיהם ושמותם, , , , למרות שאבותינו לא שינו לשונםלמרות שאבותינו לא שינו לשונםלמרות שאבותינו לא שינו לשונםלמרות שאבותינו לא שינו לשונם

        ....כי התורה היתה חסרה להםכי התורה היתה חסרה להםכי התורה היתה חסרה להםכי התורה היתה חסרה להם, , , , בחמישים שערי טומאהבחמישים שערי טומאהבחמישים שערי טומאהבחמישים שערי טומאה

  ולכאורה זה....""""ם שלשים שנה וארבע מאות שנהם שלשים שנה וארבע מאות שנהם שלשים שנה וארבע מאות שנהם שלשים שנה וארבע מאות שנהומושב בני ישראל במצריומושב בני ישראל במצריומושב בני ישראל במצריומושב בני ישראל במצרי""""
 ל שנים הם מברית בין"ות, ו שנים"נוגד את המציאות כי הרי ישבו רק רד

 ולכן כשכתבו התורה לתלמי המלך אחד. הבתרים ולא כולם היו במצרים
, ובשאר ארצותובשאר ארצותובשאר ארצותובשאר ארצותהוא שכתבו לו ומושב בני ישראל במצרים , מהשנויים שעשו

  .ל שנים"ת
אלא לסוד הדעת , אין הכוונה לאדמת ארץ מצרים, צרים מכי. והענין הוא

ונקרא מצרים כי הוא במיצר העליון , דקליפה הנמצאת בעורף הקדושה
ובתקון זה עסקו אבותינו החל מאברהם , שבראש הגרון והוא מקום צר שבגוף

  ובשאר"ולתלמי שלא ידע סודם של דברים הוסיפו  .בזמן ברית בין הבתרים
כתבה תורה , מקטנם ועד גדולם'  את הלידעלידעלידעלידעל שצריכים אבל לישרא, "ארצות

   .האמת לפי סודן של דברים

ל כי "ואמרו חז. """"ומושב בני ישראל במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנהומושב בני ישראל במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנהומושב בני ישראל במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנהומושב בני ישראל במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה""""
בשלשים שנים  חלק משעבוד זה אברהם ןותק. מנין זה הוא מברית בין הבתרים

 בחשבון זה כי הוצרך התקון להיותו ,שמברית בין הבתרים ועד לידת יצחק
ל כמנין "ולכן גם נפש עולה ת. י דנפש"חנפעמים שם אלהים והם נר' ה' הוא גי

. ה" שם אהיפעמים' ו שנים כמנין י"נו רק רדיאמנם בפועל ישבו אבות. זה
  והוא היה. ב שנים עד בואם"והנה יוסף הקדימם וישב בגלות מצרים כ

  
 ולקמן ,ויגש' ראה לעיל פ. 79 .ו, ט"ית לי בראש"רש, ונקראת לחם. ב, א"י ויקרא כ"רש. 78

  ....משפטים' פ
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 ב של יוסף"ו שנים כ" ואם נצרף לרד80כשליחם של כל השבטים בגלות זו
ה " ההוימותש' זה הוא סוד נסתר של מנין ד' ואפשר שמס. ב"יעלה הכל רל

  .ב"ן העולים רל"ה וב"ג מ"ב ס"שהם עבמילוייהם 

ויהי בעצם היום ויהי בעצם היום ויהי בעצם היום ויהי בעצם היום ', ', ', ', מארץ מצרים וכומארץ מצרים וכומארץ מצרים וכומארץ מצרים וכו' ' ' ' הההה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאותויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאותויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאותויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות""""
,  כבר נתבאר לעיל".".".".את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותםאת בני ישראל מארץ מצרים על צבאותםאת בני ישראל מארץ מצרים על צבאותםאת בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם' ' ' ' הזה הוציא ההזה הוציא ההזה הוציא ההזה הוציא ה

המתוקנים בשלמות . א, שיצאו ממצרים שני סוגים של ישראל' שהבטיח ה
 .שהגיעו לרוב תקונם ונקראו בני ישראל בלבד. ב .''''צבאות הצבאות הצבאות הצבאות ההנקראים 

ושינה  יציאתם מצרים ולכן כפל הכתובוהודיענו עתה הכתוב שיצאו שניהם מ
 כי היו אלו ,,,,""""''''צבאות הצבאות הצבאות הצבאות ה""""ובתחילה תלה היציאה בישראל וקראם . ביניהם

 כי לא יכל פרעה לעכבם כיון יצאויצאויצאויצאוואמר הכתוב , ישראל המתוקנים בשלמות
בני בני בני בני """"וקראם , ובשניה דיבר הכתוב בישראל שתקנו רוב תקונם. שנשלם תקונם

  .ממצרים' ההוציא הוציא הוציא הוציא ואותם ', ה ולא צבאות ."על צבאותםישראל ישראל ישראל ישראל 

 תשביתו הוא לשון השבתה ".".".".אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכםאך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכםאך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכםאך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם""""
  שנשבות אנחנו" תשבתו שאור"ל "ולכאורה היל. שנשבית אנחנו את השאור

ואולי בא לרמוז שעל ידי שנשבות אנחנו מלהחזיק . מלהחזיק שאור בביתנו
  .והבן, י מלפעול בבתינושאור בביתנו משביתים אנו את שרש השאור הרוחנ

ולכאורה פסח אינו חוקה ". ". ". ". ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולםושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולםושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולםושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם""""
אמנם מה .  שטעמו ברור ביותר כל ענין יציאת מצרים""""משפטמשפטמשפטמשפט""""ללא טעם אלא 

שצותה אותנו תורה לעשות חג הפסח שהוא חג החירות לדורות גם במרתפי 
והטעם הוא . חוק ולא משפטהוא , האינקווזיציה וגם בתוך משרפות אושביץ

כי החירות והשמחה , "חג לכם"ולא אמר ". 'וחגותם אותו חג לה"במה שאמר 
  .בשמים היא רוחנית ואינה תלויה בחירות הגשמית כאן למטה

ושמרתם את העבודה ושמרתם את העבודה ושמרתם את העבודה ושמרתם את העבודה  ,,,,לכם כאשר דברלכם כאשר דברלכם כאשר דברלכם כאשר דבר' ' ' ' והיה כי תבואו אל הארץ אשר יתן הוהיה כי תבואו אל הארץ אשר יתן הוהיה כי תבואו אל הארץ אשר יתן הוהיה כי תבואו אל הארץ אשר יתן ה""""
רבן פסח אלא אין לעשות ק,  מפורש בתורה שמחוץ לפסח מצרים.""""הזאתהזאתהזאתהזאת

ן בפרשתנו מדגיש שמה שעשו פסח במדבר בשנה "גם הרמב. בבואם לארץ
 .זה היה צווי מיוחד בפני עצמו כי באמת לא נצטוו על פסח במדבר, ראשונה

ומוכרחים אנו , ובפרשה זו מיד עם צאתם ממצרים נצטוו על הנחת תפילין
כי הלכה . במדברלא הניחו תפילין כל זמן היותם , י שנצטוו מיד"לומר שאעפ

והיה , שמע, יביאך והיה כי, למשה מסיני שיהיו בתפילין ארבע פרשיות קדש
  לא נתנו להם אלא בסוף ארבעים, ופרשיות שמע והיה אם שמוע. אם שמוע

  
  .... כמו שכולם שםנחשב באפריקה בגלות  שיהודי אחדבמדרש רבה שיר השיריםש "וכמ .80
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ים שנה בעשתי עשר חדש באחד כי נאמרו בספר דברים שנתן בארבע, שנה
בא להדגיש , ומה שנצטוו למפרע על הנחתם מיד בצאתם ממצרים. לחדש

דגישו וה. שמיד כשהפכנו לעם בן חורין נצטווינו בו, חשיבות מצות תפילין
ל את חשיבות מצווה זו ועונש המבטלה שהוא יותר חמור משאר מצוות "חז

 כל ש"וכמ, מצריםב עליהם עודצטווינו נו" כרת"ענשם פרט לקרבן פסח ומילה ש(. עשה

. 81 ואמרו שהמבטל מצוות תפילין נקרא פושע ישראל בגופו).ערל לא יאכל בו
היה להם להצטוות מיד גם , ויש להבין מדוע מצוות אלו לא נהגו במדבר

  .ולהתחיל לקיימם, בפרשיות שמע והיה אם שמוע
בשנה השנית לצאתם אל משה במדבר סיני ' וידבר ה"ובפרשת בהעלותך נאמר 

". ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, מארץ מצרים בחודש הראשון לאמר
 דהיינו שבתכנית של,  מצוה מיוחדתשהיתה זו, ן במקום"ושוב מדגיש הרמב

וכמבואר לעיל , מצות קרבן פסח לא היה שיקריבו ישראל במדבר כלל
נצטוו לעשותו ולפתע כביכול השתנה המצב ו, שהמצוה היתה רק בבואם לארץ

י שפרשה זו נאמרה חדש לפני צווי "וכתב רש. במדבר בצורה חד פעמית
מפני שהוא גנותן של "ולמה לא פתח בזו , הפקודים שבתחילת ספר במדבר

ישראל שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה 
 יימוי שגנותן היה שלא ק"ויש מי שהבינו ברש. ומקורו מהמכילתא". בלבד

, נצטוו וזה לא יתכן שיתגנו על מה שלא, 82אלא פסח ראשון במדבר ולא יותר
קרבן פסח  שגנותן הוא מה שהוצרכו לעשות, י"ל ורש"וצריכים לפרש דברי חז

 כי לא הקריבו ולמרות שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא, זה במדבר
  שהוצרכו וזה גנותןפסח זה נצטוו בו כי הוצרכו לו , הוצרכו לכך ולא נצטוו

   

, יש מגדולי ישראל שאמרו טעם מדוע לא קיימו קרבן פסח במדבר .82 .ז" יראש השנה. 81

 מפני, ובמחילה מכבודם טעו בדבר מצוה ובדבר הלכה, להם בנים ערלים מפני שהיו

, ההלכתית וטעמם גם לא עומד בפני הבקורת. שמלכתחילה לא נצטוו על הקרבתו במדבר

למעלה מגיל שישים  והיו רבים מיוצאי מצרים, כולם מלו את בניהם במדברשכן שבט לוי 

שילדו רק בנות ובניהם כולם  שלא ילדו במדבר או, ואחרים למטה מגיל זה, מכל שבט

י באומרו "ולזה כיון ר. בגלל אחרים ומדוע שיבטלו הם הקרבן, נמולו בצאתם ממצרים

אך דבריו נסתרים , )ה משום"ד' תוס, ב"יבמות ע ראה(שעשו פסחים במדבר אבל לא כתקנן 

מה גם שלמען האמת לא קיימוהו  .נצטוו להקריבו במדבר כיון שמבואר מהפסוק שכלל לא

אז , ואפילו לאומרים שלא קיימוהו בגלל בניהם הערלים .ואין בזה שום גנות, כי לא נצטוו

 למה, יהם יש לשאולולדבר. ואין ענין גנות בזה, לא הקריבון בניהם ובדי בדין לא מלו את

    .והלא מצווים ועומדים הם מזמן יציאתם ממצרים. נצטוו שנית
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דהיינו הצווי , גנותן "שהואשהואשהואשהוא"ל גם בטעם שנתנו "וזה מוכח בדברי חז, לעשותו
היה , כ בשאר שנים"אח ואם הצווי לא היה גנותן אלא מה שבטלוהו, לעשותו

ומה שלא , ן בו גנותשכן עצם הצווי אי,  להתחיל בפרשה זו כןצריך הספר
, "שהוא גנותן"ופשט דבריהם מבואר . כ זה ענין בפני עצמו"קיימוהו אח

  .דהיינו הצווי להקריב ולכן לא התחיל בו הספר

והיו תחת , והנה ישראל היו במדבר מחופין ענני כבוד כמעט כל הארבעים שנה
ר ענני וכשאנו עושים חג הסוכות לזכ. ענני כבוד בבחינת חול המועד כל הזמן

הכבוד  כי הארת ענני, איננו מניחים בהם תפילין, הכבוד שהקיפו לאבותינו
והנחת תפילין בחול המועד , מאירה בשבעת ימי חג הסוכות בצורה רוחנית

הזוהר  כביכול מהווה זלזול לקדושת המועד וכמבואר בבית יוסף משם
ת של יום שהמניח תפילין בחול המועד חייב מיתה בידי שמים על שמזלזל באו

ן במדבר כדי לא לפגום בכבוד לכן ישראל לא הניחו תפיליאפשר ש ו,83טוב
ויכלו לחכות ולקבל פרשיות שמע והיה אם שמוע בסוף , הכבוד שהקיפום ענני

כי קרבן פסח , וזו הסיבה שלא הוצרכו לקרבן פסח במדבר. ארבעים שנה
ל משכו "וכמו שדרשו חז, תפקידו להוציא את האדם מטומאת עבודה זרה

, בארץ ז חזק מאוד"ויצר הרע של הע. 84וקחו לכם צאן לקרבן פסח, ז"ידכם מע
בסוד זה לעומת זה עשה , הקליפה מנסה לתגבר חייליה, כי לפי ערך קדושתה

 אבל בהיותם .ז על ידי מצות קרבן פסח"נצטווינו להתנקות מע ולכן. 85האלקים
אין מקום לא , אש לילהחופף עליהם בענן יומם ובעמוד ' במדבר וכבוד ה

במדבר  ולכן בצאתם ממצרים לא נצטוו לעשות פסח. ולא לקרבן פסח ז"לע
ולחזור , הוצרכו ליטהר מחדש מטומאתו, אבל לאחר שחטאו בעגל, כלל

להקריבו בשנה  ולכן נצטרכו.  בענני כבודוי שנמצא"ולהקריב קרבן פסח אעפ
  מגנות חלק, גנותם  הואוצווי זה. מיוחדת ונצטוו בזה מצוה, לצאתם השנית

   
',  קהלת ז.85 .ח"סימן קע, וארא, ילקוט שמעוני .84 .א"ל' טור אורח חיים סי. 83

יהושע בן ' במעשה דר :'וראה גם חגיגה ה, ב"כי תצא רפ' זוהר פ, וברעיא מהימנא.יד

.) ד"סנהדרין ס(לא הרגוהו , ז"ע ר של"ג כבלו ליצה"ואפילו לאחר שכנה. והבן, חנניה

בחירה  אבל, :)ב"קסנהדרין (וכמו שאמר מנשה לרב אשי , ז"ו שלא ירוץ אדם לבית עוגרמ

אלא כדי להשיג  ז לא מתוך אמונה בה"ז או לעבוד ע"ז ואפילו תאוה לעובדי ע"לחטא ע

ז לארץ ישראל ומשכה "חזרה ע והנה עינינו רואות שגם בימינו. היתה, כבוד וממון וכדומה

חוגג ואוכל  והמסיון', ז כגורו וקרישנה וכדו" כתות עובדי עאחריה רבים וטובים לכל מיני

וגם מתופסי התורה  ,ועל כולם עבודה זרה של הציונות שהיא חמורה מכולם, בכל פה

   .יצילנו' ה, נכשלו בה
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שהוא גנותן של , ולכן לא פתח בפרשה זו שהוא הצווי להקריב. חטא העגל
 ואלו בפעם זה הקריבו ישראל שכל ארבעים שנה שהיו במדבר לא הקריבו

  .86להתנקות ממעשה העגל

שכן , י ההלכה אסור היה להם למול"ישראל לא מלו במדבר כי עפ, באותו ענין
שאם  ואפשר,  ופקוח נפש דוחה מילה87היו במסעות המזיקין לתינוק הנמול

כי  אמנם שבט לוי מלו ולא חששו לסכנה. רצה מי מהם למול היו מוחין בו
,  הם חסונים שאפילו כל רוח שבעולם תבא לא תזיק להםבדרך הטבע נולדו

ומתנה זו בבריאות גופם שיוכלו למול . ולגביהם סכנה ליתא וחייבים הם למול
ובזמן  .88קבלו הם בלבד כיון שמסרו נפשם על המילה במצרים, י ההלכה"עפ

כי "הרי הם קויים בהם , ששאר העם זלזלו ולא נמולו עד ליל יציאתם ממצרים
  .והיה זה שכרם. מצוה, ושכר מצוה".  אמרתך ובריתך ינצורושמרו

    באדםבאדםבאדםבאדם"""".  ויש להבין מה עניין קדושה זו ובמה יקדשם".".".".קדש לי כל בכורקדש לי כל בכורקדש לי כל בכורקדש לי כל בכור""""
, "לי יהיו" ולא אמר ".".".".לי הואלי הואלי הואלי הוא""""". בהם ובבהמתם"ל " ולכאורה היל".".".".ובבהמהובבהמהובבהמהובבהמה

, ומשה לא דבר עם ישראל על עניין זה מיד. ואם כן הם כבר קדושים ועומדים
ובפרשה זו מוזכרים .  הקדים עניין יציאת מצרים ואיסור אכילת חמץאלא

ומכל הבהמות הטמאות , ואתחנן' שלשת הבנים חוץ מהבן החכם המוזכר בפ
לפי שנמשלו בכורי ", י"ופירש רש. לא שייך פדיון פטר רחם אלא בחמור בלבד

ועוד שסייעו את ישראל ביציאתן ממצרים שאין לך אחד . מצרים לחמורים
ויש ". ישראל שלא נטל הרבה חמורים טעונים מכספם ומזהבם של מצריםמ

 ולמה באמת לא הוציאו. להבין טעמים אלו ושייכותם לפדיון פטר חמור
ובשתי , וענין הבכורה קשורה בדעת. ישראל רכוש מצרים גם על גמלים וסוסים

, וחמור אבוס בעליו ידע שור קונהו"ש "בהמות נאמר בהם עניין דעת וכמ
  . ולכן בחמור שייך עניין הפדיון". שראל לא ידעי

  התחיל צוה תחילה על מצות בכורות משה לא' י שה" כי אעפ89ל"וכתב האריז
כי סוד עוון הקרי שממנו באו נשמות  במצוה זו שאינה שייכת אלא בישראל

  עוון זה וישראל שתקנו, ישראל והערב רב עולה עד דעת העליון הנקרא בכור
  
ולכן אמר  ,ז"היות והוא נעשה לאחר ביטול הע, ה שפסח יאשיהו מצויין בכתובוזו הסיב. 86

כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל וכל ימי מלכי "הכתוב 

י הפסח "נתקנו ע, לגמרי מהם ז"שכן בביטול ע.) כב, ג"י. ב-מלכים" (ישראל ומלכי יהודה

שם ' ובתוס. ב"יבמות ע. פונית הטובה לנחבליםכי לא נשבה להם רוח צ .87 .תקון מושלם

, ג"ם הלכות איסורי ביאה פי"רמב, ט"תשי'  בהעלותך סיילקוט שמעוני .88  .דלא ה"ד

  ".בא"ליקוטי תורה  . 89  .ב"ח
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לקדש  אבל ערב רב לפי שלא היו עדיין מתוקנים אין ראוי, יש לקדש בכוריהם
צרים התחיל במצות איסור וכדי שלא יפגעו הערב רב וישובו למ. בכוריהם

כ פנה לישראל וצוום על קידוש "ורק אח, אכילת חמץ השייכת גם להם
 הבכורות והסביר לערב רב שמצוות הבכורות שייכת רק בבני ישראל

כי יכל להתחיל בקידוש , ולכאורה עדיין הדבר קשה. ד"עכת. שבכוריהם נצלו
רק שייכת תשמצוות הבכורו כ"ולהסבירם הטעם שאמר להם אח בכורים

בכורי הערב רב  ומה גם שבמצרים נהרגו גם, בבני ישראל שבכוריהם נצלו
ובודאי שאין להם עניין במצוה , "עד בכור השבי, מבכור פרעה" ש"וכמ

ואפשר ואולי ושמא עניין פדיון פטר חמור הוא בגלל עליית . ממנה שנפגעו
שתקעו כי הערב רב שכלל מצרים ושאר אומות שנ, הערב רב עם ישראל
י שנמשלו בכורי מצרים "ש רש"וכמ. קרויים חמורים, במצרים בזמן הרעב

 הנצוצות יש להעלות, ובכל זאת העלם משה שטרם נתקנו לחמורים ומכיון
ואולי זו , וזו גנות גדולה להם, מהם על ידי פדיון פטר חמור שאליו נמשלו

ו ישראל ובזה יובן כי כיון שתקנ. הסיבה שנמנע משה מלהתחיל במצוה זו
הוציאו נצוצות " בני בכורי ישראל"הדעת ונדבקו בבכור העליון בסוד 

ובכורי ישראל כיון שהיו , הקדושה שבכסף ובזהב על החמורים בדווקא
  .ט שערי טומאה הוצרכו להתקדש מחדש"שקועים במ

  
        

        בשלחבשלחבשלחבשלח

  
, צריך להיות כלי הראוי לקבל    כדי לקבל אור ".".".".ויהי בשלח פרעה את העםויהי בשלח פרעה את העםויהי בשלח פרעה את העםויהי בשלח פרעה את העם""""

, אבינו עליו השלום לא בקש להקים מבניו עוד אומה כשבעים אומותואברהם 
 ולכן נאמרה לו גזירת ברית בין הבתרים כדי לזכך',',',',עם העם העם העם האלא אומה שתהיה 

דרך השעבוד נשמות גדולות ומיוחדות מגלגולי דורות אנוש המבול והפלגה 
, שנות שעבוד להשלים זיכוכם' והוצרכו לת, שהיו פגומות באותה שעה

, א יכלו לעמוד בזה והוצרכו לצאת לפני הזמן בטרם תוקנו לגמריומשל
, והיות ושלח פרעה את העם בטרם תוקנו, הוצרכו להסכמת פרעה לשלחם

 זמן ירידתם וטרם נשלם ".".".".כי קרוב הואכי קרוב הואכי קרוב הואכי קרוב הוא, , , , ולא נחם אלהים דרך ארץ פלישתיםולא נחם אלהים דרך ארץ פלישתיםולא נחם אלהים דרך ארץ פלישתיםולא נחם אלהים דרך ארץ פלישתים""""
,  לנסותם על הים""""ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוףויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוףויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוףויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוף"""", ולכן. שעבודם

, יעמדו בנסיון האמונה עד כדי קפיצה למים יהיה זה תקון בנוסף לשעבודואם 
כיון שחלק קפצו , י שחלק המרו על ים סוף"ואמנם אעפ, שיוכלו להכנס לארץ
  .... חטא המרגליםאעמדו להכנס לארץ אלמל, למים באמונה שלמה
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ויסב אלהים את  "....""""העםהעםהעםהעםפן ינחם "והמשיך ". ". ". ". ויהי בשלח פרעה את העםויהי בשלח פרעה את העםויהי בשלח פרעה את העםויהי בשלח פרעה את העם""""
    קרא לישראל    אולי ".".".".בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלוחמושים עלו "תע שינה ואמר  ולפ....""""העםהעםהעםהעם

 והוצרכו את הסכמת פרעה בשלמותכיון שחלקם יצאו לא מתוקנים , """"העםהעםהעםהעם""""
 אמנם בעניין חמושים קראם בני .לשלחם כי הקליפה עוד היתה דבוקה בהם

י שחמושים אחד מחמשה בלבד שיצאו ובבחינה זו "ישראל לפי מה שפירש
  .  ישראל ביחס לאותם שלא יצאו כלל כי לא תוקנושייך לקראם בני

,  החששולכאורה מה". כי קרוב הואכי קרוב הואכי קרוב הואכי קרוב הואים דרך ארץ פלשתים ים דרך ארץ פלשתים ים דרך ארץ פלשתים ים דרך ארץ פלשתים ההההולא נחם אלולא נחם אלולא נחם אלולא נחם אל""""
הענין הוא כי אפשר שו. יעשה להם נס ויכניע את הפלשתים בפני ישראל

הכנעני והחתי והאמורי והפריזי , האומות שישבו בארץ כנען היו שמונה
עממין ' ה לאברהם ארץ ז" וכשהבטיח הקב,,,,לשתילשתילשתילשתיוהפוהפוהפוהפוהגרגשי והיבוסי והחוי 

 ,שבע הספירות התחתונותכנגד הם  ןעממי' כי ז, לא הבטיחו ארץ פלשתים
ואותם אפשר להכניע רק , 1הקרובה לדעת'  בחיהם כנגדשאמנם הפלשתים 

ולכן נכנסו ימי . ובצאתם ממצרים טרם תקנו הדעת. כאשר ישראל יתקנו הדעת
ולכן הלכו אברהם ויצחק לארץ פלישתים כדי . והעומר כדי שישלימו תקונ

אמנם גם פרעה הוא כנגד הדעת ונקרא פרעה סוד , כל שיכלוכ זו' בחילתקן ב
 תקנו, "'ויראו ויאמינו בה"ובקריעת ים סוף שנאמר . העורף שכנגד הדעת

אבל בזמן . "נמוגו כל יושבי פלשת" ולכן, ואמרו שירה שעה הדעת לפי ישראל
ית יובזמן בנ. לא היתה מתוקנת רדפו אותם פלישתיםהשופטים שהדעת 

ובזמן , וירדו פלישתים מגדולתם, י שלמה נתקן הדעת במדת מה"המקדש ע
  .2 נפלו,ז מן הארץ"חזקיהו שבער הע

כי אמר אלהים פן ינחם כי אמר אלהים פן ינחם כי אמר אלהים פן ינחם כי אמר אלהים פן ינחם . . . . כי קרוב הואכי קרוב הואכי קרוב הואכי קרוב הוא, , , , ולא נחם אלהים דרך ארץ פלישתיםולא נחם אלהים דרך ארץ פלישתיםולא נחם אלהים דרך ארץ פלישתיםולא נחם אלהים דרך ארץ פלישתים""""
להביאם ' ה ברצון ה ויש להבין והלא הי".".".".העם בראותם מלחמה ושבו מצרימההעם בראותם מלחמה ושבו מצרימההעם בראותם מלחמה ושבו מצרימההעם בראותם מלחמה ושבו מצרימה

כ אם לא יראו מלחמה עתה " וא,מתן תורה שלשה ימים לאחר לארץ ישראל
ושמא אז גם כן יבקשו לשוב .  ומה יתן להם חודש זה,יראו בעוד חדש

 יום יקבלו תורה 'נה אמר למשה שלאחר "יש להבין הרי הקב וכן. מצרימה
ולמה נתנה כאן . היתה זו סיבה שלא ילכו דרך ארץ פלישתים כ"וא, בסיני

 שם אלהים הזכירויש להבין למה     ....""""ויסב אלהים את העםויסב אלהים את העםויסב אלהים את העםויסב אלהים את העם"""". אחר תורה טעם
  . ה"ולא שם הוי

  . לארץ ישראל היא הדרך הקרובהואפשר שהענין הוא כי דרך ארץ פלישתים
אבל היות וקרוב הוא . שנים'  אם היו יוצאים לאחר תודרכה היו צריכים להכנס

  עדיין אינם מתוקנים ואם יגיעו לפלישתיםזמן יציאתם במאה ותשעים שנים ו
  
  .תולדות' ראה לעיל פ. 2.  לך לך'  ראה לעיל פ.1
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בראותם "ולכן אמר , וילחמו עמהם יכולים ליפול מהם כי אינם מתוקנים כולם
 שכאשר יבינו.  בהבנתם,"בראותם"ופירוש .  ולא בהלחמם מלחמה"מלחמה

למצרים להמשיך השעבוד עד יתיאשו וישובו , שאינם מתוקנים ולכן נופלים
 נחש שרף ועקרב וישראל 'ולכן סבבם דרך המדבר שיש שם קלי. שנים' סיום ת

י ללא "ז יוכלו לכבוש א"ועי, ב אותיות"ב מסעות שכנגד שם בן מ"יתקנום במ
  .ואולי לכן הוזכר שם אלהים שדרך שם זה נתקנים הדינים בשרשם. שום חשש

 שמאשמאשמאשמאוכי יש ספיקא כלפי שמיא ,  להביןויש". ינחם העםינחם העםינחם העםינחם העם פןפןפןפן כי אמר אלהיםכי אמר אלהיםכי אמר אלהיםכי אמר אלהים""""
  י שהוא יודע את המחשבות ואת"למשה שאעפ' ונראה כי אמר ה. ינחם העם

  .בחירה לישראל אם להתחזק בו או להנחם בראותם מלחמהנשארת ה, העתיד

 ויש להבין ".".".".כי אמר אלהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימהכי אמר אלהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימהכי אמר אלהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימהכי אמר אלהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה""""
ונראה . ן למה ינחמו כשעל דעת כן יצאו כדי להלחם ואם כוהלא יצאו חמושים

' וה, שחשבו ישראל שהם ילחמו מעט בהשתדלות הצריכה על פי דרך הטבע
שיהיו ביניהם ' אמנם ידע ה, ילחם עבורם בעוז ותעצומות ולא יפול מהם איש

יוכלו ו שיתוקנו כדיסבבם דרך המדבר ו ,כאלו שאינם מתוקנים ויפלו במלחמה
  .י ללא שום חשש"לכבוש א

ונפלאותיו ' י שראו את מעשה ה" כי אעפ".".".".פן ינחם העם בראותם מלחמהפן ינחם העם בראותם מלחמהפן ינחם העם בראותם מלחמהפן ינחם העם בראותם מלחמה""""
כי טבע , וכמו שהיה על שפת הים, אפשר שבראותם מלחמה  יפחדו, במצרים

מספיק ' האדם שלמרות המופתים שרואה שנעשו לאחרים אין בטחונו בה
  . כאשר מתנסה הוא עצמו בצרה

, ע המלחמה תשיבם למצריםויש להבין מדו". ". ". ". בראותם מלחמה ושבו מצרימהבראותם מלחמה ושבו מצרימהבראותם מלחמה ושבו מצרימהבראותם מלחמה ושבו מצרימה""""
תבן וקש לא ניתן להם ולבנים , והלא היו מוכים ועובדים בפרך בבית ובשדה

ומסתבר , ן ועונו בפרישות דרך ארץואת בניהם שקעו בבני, נצטוו לעשות
. שאנשים כאלה גם אם יראו מלחמה לא ישובו למצרים אלא יברחו למדבר

רים לסיר הבשר ולשאר ובשלב יותר מאוחר מצאנו את העם מתגעגע למצ
 עלו בני  עלו בני  עלו בני  עלו בני וחמושיםוחמושיםוחמושיםוחמושים""""ועל הכתוב . ואין זה מסתדר לענויים ולסבל שעברו, ירקות

ושמונים אחוז לא , שרק חמישית מבני ישראל יצאו ממצרים, י"פירש". ". ". ". ישראלישראלישראלישראל
עוני ועבדות  ואיך יתכן שמשעבוד כזה של. רצו לצאת ולכן מתו במכת החשך

ם היה שש מאות אלף רגלי לבד והנה העם היוצא ממצרי. לא רצו להגאל
כ "ואם סבלו כ, כ העם המשועבד מנה שלשה מליון גברים"וא, מנשים וטף

ומי יכול לעמוד נגד מרד של , מדוע הם לא התמרדו, מעבדות ומהנוגש המצרי
לשעבד מליוני בני  כ גדול כדי"ומהיכן היה לפרעה צבא כ, כ הרבה בני אדם"כ

יצאו בלי אותות , ם לצאת ממצריםוכשרצו שלשים אלף בני אפרי, אדם
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ואפילו על שבט לוי שהיו מיעוט של , ופרעה לא יכל למנוע יציאתם, ומופתים
ולא היו נתונים , לא יכל פרעה לכפות שליטתו עליהם, כמה אלפי גברים

  .כיצד יכל לשלוט במליוני עבדים, ואם עליהם לא יכל, למרותו
כשמצד אחד קבלו ישראל לחם , רעיוניהענין הוא כי השעבוד היה נראה שו

שעבדו אותם בקש " המולדת"ומאידך בשם , בשר וירקות ועושר ומקנה
ובשקוע בניהם , לבניית ביצורים לקיחתם על ידיולבנים ומנעום מנשותיהם 

וישראל האמינו בפרעה שכוונתו לטובתם ולטובת , בבנין וזריקתם ליאור
 ומה ".בפה רך"שהוא , """"רךרךרךרךבפבפבפבפ""""ל בביאור הכתוב "וזה מה שפירשו חז. המדינה

   .לא עושים למען המולדת
לשטוף אבל היה לו פה , לפרעה לא היה צבא לשלוט על כמה אלפים מבני לוי

 וכשיצאו בני אפרים לא )ל שפרעה אותיות פה רע"ולכן אמרו חז(, מחם של בני אדם
 ישראל לא הרגישו ,כלשהוא וכיון שהשעבוד היה כלול ברעיון .בקשו רשותו

וד הקשה עד שפרעה רחץ בדם ילדי ישראל את צרעתו שאז חלק מהעם בשעב
.  הפרעונירעיוןאבל הרוב המשיכו להאמין עד לרגע האחרון ב, נאנח וזעק

אלא לגרום , והמכות לא היו רק כדי להשיג את הסכמת פרעה ליציאתם
  .לישראל להתעורר משטיפת המח ויסכימו לצאת

 בהחלטתם עד שאמר להם משה גם אותם שהסכימו לצאת לא היו שלמים
 את הצאן ושחטו, ז"ל משכו ידיהם מע"ופירשו חז".  וקחו לכם צאןמשכומשכומשכומשכו"

אלא ,  וכל ענין יציאת מצרים אינה יציאה גשמית בלבד.שעבדו המצרים
ובזה יובן הקשר לבין צווי שמירת השבת שנתקדש מאז . בעיקרה רוחנית

כ "ע, בד היית בארץ מצריםוזכרת כי ע"ש "וכמ. בריאת העולם ליציאת מצרים
כי יציאת מצרים הרוחנית גרמה ". אלהיך מצווך לעשות את יום השבת' ה

  .לאמונה בבורא יתברך שברא את עולמו בששת ימים וצוה על מנוחת השבת
ביציאת מצרים התעלו ישראל רוחנית והבינו כמה סבלו מתוך אמונה בשקרי 

התגעגעו היו כאלו ש ,ייבבעת לחץ של רעב או צמא או פחד אואבל , פרעה
 וזו מנעה מהם את ,לשירי המולדת והנוסטלגיה, בוצים של פרעהישוב לק

ההזדככות המתאימה לכניסה לארץ ישראל בה היו צריכים לשלב חיי חולין 
ולכן מתו כל , של עבודת אדמה וחיי קודש של תורה ומצוות ומעשים טובים

בניהם שהיו קטנים או , ליהםהזקנים שבהם שדעתם נתיישבה ע ורק ,אותו דור
יכלו , בצאתם או שנולדו במדבר ולא נשטף מחם באהבת המולדת המצרית

  .להכנס לארץ ישראל

דהיינו ששמונים אחוז ". אחד מחמשה", י"פירש. """"בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלוחמושים עלו וחמושים עלו וחמושים עלו וחמושים עלו """"
נים וברד שהוכיחו על יי שראו שבע מכות קשות כולל כ"אעפ מישראל
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בכל , על אהבתו לישראל ועל אפסותו של פרעהו, וכחו הנורא' מציאותו יתב
י שרואים אותות ומופתים "כי זה כח הבחירה שאעפ. זאת רצו להשאר במצרים

  .ר מוצא תירוצים להמשיך לשגע את האדם" ויצה,נפלאים אין הבחירה נשללת

ויקח משה את עצמות ויקח משה את עצמות ויקח משה את עצמות ויקח משה את עצמות """",  ומהו החמוש".".".".וחמושים עלו ישראל מארץ מצריםוחמושים עלו ישראל מארץ מצריםוחמושים עלו ישראל מארץ מצריםוחמושים עלו ישראל מארץ מצרים""""
  ".וינס"ארונו של יוסף " הים ראה"ש "וכמ. ומזה בא כחם" " " " יוסף עמויוסף עמויוסף עמויוסף עמו

ולמה בכלל . " השביע,השבע" למה כפל ....""""בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלשביע את שביע את שביע את שביע את ההההכי השבע כי השבע כי השבע כי השבע """"
  . ויחי' הזכיר השבועה והלא כתוב זה בפר
י ולכאורה מצוה זו מוטלת היתה על שבטי "והנה כל השבטים העלום זרעם לא

ו אלא המוציא את ונראה שיוסף השביע שלא שבטו יוציא אות. מנשה ואפרים
והגואל הוא . שהם יוציאוהו ועל זו היתה השבועה לבני ישראל. ישראל יוציאו

. . . . בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלנציגם להוציאו ולכן משה הוציאו בגלל השבועה שהושבעו 
 כיון , כי ידע ששבטו לא יוכלו להוציאו,בני ישראלואפשר שיוסף השביע את 

.  חנוטי הפרעונים ולא ימצאוהופרת בתוך הנילוס או שינתן ביןושינתן בארון ע
י כתב "ל שמשה הוציאו ע"ש חז"וכמ. והוצרך למושיען של ישראל שיוציאו

 כדי שמי "והעליתם את עצמותי" ל"פקד יפקד"יוסף וסמך .  שורהשכתב על
י "והנה בעקיפין נעשה העגל ע . הוא יעלה את עצמותיו"פקד יפקד"שיאמר 

לקחו מיכה וזרקו באש נזמי הזהב  ," שורהעל"יוסף ומשה כי הכתב שכתב 
 ולי ושמאוא .ה"י משה רבינו ע"ויש להבין איך יצאה תקלה כזו ע. ויצא העגל

  . נגרם ענין זה, ומשה העלם,כיון שיוסף מל את הערב רב במצרים

 ".".".".בקצה המדברבקצה המדברבקצה המדברבקצה המדבר"""" הדגיש הכתוב ".".".".ויסעו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדברויסעו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדברויסעו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדברויסעו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדבר""""
כשיצאו מסוכות , ף הנמצא במזרחללמדנו כיצד הגיעו ישראל לחוף ים סו

ואמר שהעבירם . הנמצא בצד מערב על שפת ים התיכון, 3"אל עריש"שהוא 
לקצה המדבר בצדו המזרחי שהוא בסביבות , הענן מסוכות שבקצה מערב

" עקבה"הנמצא על חוף ים סוף בקצה המוביל דרך היבשה ל, "אילת"העיר 
 והבינו ישראל שמשם יתקדמו ,של ימינו ומשם דרומה להר סיני הקרוב למדין

למשה לשוב דרך חוף ים סוף מצד חצי האי ' ואמר ה, לכוון מדבר סיני ביבשה
כדי , ולהמתין שם לבא המצרים אחריהם דרך פי החירות" פי החירות"סיני ל

  .להעבירם בתוך הים ביבשה לצדו השני של המדבר הקרוב להר סיני

 אפשר  הרבה פעמים בתורה פסוק זה שחוזר".".".".אל משה לאמראל משה לאמראל משה לאמראל משה לאמר' ' ' ' וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה"""" 
  . לבני ישראל לפי השגתםלאמרלאמרלאמרלאמר,  עם משה לעומקדברדברדברדבר' פירושו שהש
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וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים לפני בעל צפון נכחו תחנו וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים לפני בעל צפון נכחו תחנו וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים לפני בעל צפון נכחו תחנו וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים לפני בעל צפון נכחו תחנו """"
 ויש להבין למה הוצרך לכל כך הרבה סימנים להורותם היכן יחנו ".".".".על היםעל היםעל היםעל הים

  . ותו לאפי החירותיכל לומר וישובו ויחנו לפני ולכאורה 
לטלה ולשמש ולכן לא היתה אלא , בעל צפון לא עבדו המצריםואפשר שאת 

ולכן  .ולא עבדוהו אלא פרעה וחרטומיו שלא היו מצרים, במצרים אלא במדבר
ואמרו במדרש . שפטים באלילי המצרים' לא נפל בליל פסח כשעשה ה

מצרים בכשפים שלא יוכל אף אחד  ל גבולותשחרטומי מצרים סגרו את כ
ואולי היה זה מקום הכניסה והיציאה למצרים ולכן נקרא , לצאת מבלי רשותם

ואפשר שעבדוהו  .שעבדוה הכנענים' ועבודת הבעל היתה קלי. פי החירות
   סימנים אלוונתן. נקרא בעל צפון שהיתה צפונה עבודתווהחרטומים בסתר 

כאשר  ונפל בעל צפון. מו שהיה צפון מעין כלכדי שימצאו ישראל את מקו
  .במצרים בקריעת ים סוף' נלחם להם ה

רק בני רק בני רק בני רק בני ששששמתבאר מהכתוב     ....""""דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירותדבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירותדבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירותדבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות""""
ובני ישראל בלבד הלכו ביבשה בתוך ובני ישראל בלבד הלכו ביבשה בתוך ובני ישראל בלבד הלכו ביבשה בתוך ובני ישראל בלבד הלכו ביבשה בתוך     ,,,,עמדו על היםעמדו על היםעמדו על היםעמדו על היםשבו לפי החירות ושבו לפי החירות ושבו לפי החירות ושבו לפי החירות וישראל ישראל ישראל ישראל 

 ונשארו באיתם ים סוףבקריעת  אבל ערב רב כלל לא היו ,,,, ושרו השירה ושרו השירה ושרו השירה ושרו השירההיםהיםהיםהים
 בלבד שישובו ויחנו לפני פי החירות """"בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל""""לללל' ואמר ה. בקצה המדבר

ב  העראבל ,בני ישראל בלבד הלכו ביבשה בתוך הים, וכשנקרע הים, מול הים
 והגיעו למדבר איתם )דרומה" עקבה"דרך (הלכו ביבשה בדרך מדין הרגילה  רב

  .שראלשבצידו המקביל של הים ונצטרפו לבני י

 למה הוצרך לומר זאת ".".".".דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירותדבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירותדבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירותדבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות""""
  ולמה אמר למשה הטעם. וילכו אחריו" פי החירות"שיסובב הענן ל, למשה

  . כדי שיאמר פרעה נבוכים הם בארץ וכי מבלי לתת טעם לא ילכו
 לומר זאת למשה כי אם היה מסבב הענן' כי הוצרך ה, ואפשר שהענין הוא

היו גם ערב רב נלווים אליהם לפי החירות כמו שנלוו אליהם , שילכו אחריו
,  בלבד שילכו לפי החירותלבני ישראללבני ישראללבני ישראללבני ישראללומר ' ואמר ה, בכל מסעיהם במדבר

 ויגיעו ")עקבה"בו חנו ל" אילת"מ(ויאמר לערב רב שיקיפו הים בדרך היבשה 
,  רב מה נשתנוואם ישאלו הערב. לצידו השני מול פי החירות וימתינו להם שם

יאמר להם כי הסיבה שפרעה ירדוף אחרי בני ישראל כי רק להם יהיה נס נצחון 
, ולאחר שיפול פרעה. המצרים כמו שעשרת המכות היה עבור ישראל בלבד על

 ובנס קריעת ים סוף לא היה חלק לערב רבובנס קריעת ים סוף לא היה חלק לערב רבובנס קריעת ים סוף לא היה חלק לערב רבובנס קריעת ים סוף לא היה חלק לערב רב. ישובו אליהם להמשיך יחד בדרכם
  .הערב רבויצאו ישראל מהים במדבר איתם היכן שהמתינו 

בעל צפון נשאר מכל אלהי מצרים שנעשה בהם שפטים ". ". ". ". לפני בעל צפוןלפני בעל צפוןלפני בעל צפוןלפני בעל צפון""""
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הטעם הוא כי ישראל הוציאו הנצוצות ממצרים כמצולה אפשר שו. בליל פסח
ולכן נפלו אלהי מצרים כי לא היה בהם נצוצות קודש , שאין בה דגים ודגן

קודש שנתנו נשארו עוד נצוצות ואמנם אוצרות פרעה היו מלאים . שיחזיקום
כדי  אחרי ישראל ופרעה שהבין ענין זה יצא עם כל אוצרותיו, קיום לבעל צפון

כ "ובביזת הים יצאו הנצוצות האלה ג, שהנצוצות שבהם יגברו על ישראל
 שבעל צפון לא היה  ואם נכון הדבר.ונפל גם בעל צפון, ושבו אל הקודש

' אפשר שצוה ה, יםלא היו מצרחרטומיו שעבדוהו רק פרעה וומאלהי מצרים 
שילכו לפני בעל צפון כדי שיעיז פרעה לצאת אחרי ישראל כי יחשוב שאלהיו 

ויוכלו ישראל , ויקח כל כספו וזהבו עמו מבלי לחשוש, עכבם לידו שלא יברחו
  .להעלות הנצוצות שברכושו בביזת הים

         ויאמרו  ויאמרו  ויאמרו  ויאמרו ,,,,ויוגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העםויוגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העםויוגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העםויוגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם""""
  טו עלרמפורש בכתוב שהתח. """" זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנומהמהמהמה

י פירש שעבדי פרעה "אמנם רש.  בחומר ובלבניםמעבודתםמעבודתםמעבודתםמעבודתםששלחו ישראל 
 .התחרטו על שהשאילו לישראל את ממונם ורדפו אחריהם להשיב ממונם

אלא שמהכתוב משמע ולא עוד  .ומה הכריחו לזה, י כן"ה פירש רשולמ
ואמר . "שממונם אבוד ואפילו אם ינצחו לישראל לא יקבלוהושהמצרים הבינו 

דהיינו שהממון לא ישוב לבעליו הקודמים ". אוייב ארדוף אשיג אחלק שלל
  .חלק בגדר שלל כרצון פרעהתאלא י

 ויש להבין והלא פרעה ועבדיו לא טפשים היו ".".".".וירדוף אחרי בני ישראלוירדוף אחרי בני ישראלוירדוף אחרי בני ישראלוירדוף אחרי בני ישראל""""
ולמה לא , מכות' לקו יולמה רצו להשיב את בני ישראל לעבודתם לאחר ש

  ערב רבלא נצטער על יציאתומדוע . פחדו שיוכו שוב אם ישעבדו את ישראל
   ".".".".כי שלחנו את ישראל מעבדנוכי שלחנו את ישראל מעבדנוכי שלחנו את ישראל מעבדנוכי שלחנו את ישראל מעבדנו"""" ש "וכמ, אלא על יציאת ישראל בלבד

    כי ידע פרעה שהשפע מגיע למצרים בגלל שעבוד, הענין הואאפשר שו
 ונתחרט על יציאתם ,והשפע מגיע אליו דרכם ולכן לא רצה להוציאם     ,ישראלישראלישראלישראל

 וישראל בצאתם שאלו מהמצרים כספם וזהבם ועשו את מצרים. בדווקא
כ הרבה מבלי לחשוב מה יעשו "והמצרים נתנו כ. בה דגים כמצולה שאין

כי הבינו ', כ זהב וכסף בשלשה ימי נסיעה בלבד לעבודת ה"ישראל בכ
 ,בווכשלא ש. ובחזרתם ישוב השפע עמהם, שביציאת ישראל יוצא השפע

אמנם כשנצלו ישראל . פקפקו המצרים אם להשיבם ולהסתכן במכות נוספות
וביזת הים שהיתה גדולה . בגנזי פרעה לא נגעו כי לא השאילם, את כל מצרים

וחשובה יותר מביזת מצרים היתה מגנזי פרעה שהוציא כדי לפתות עמו 
ועתה , להלחם בישראל ולהשיבם בהראותו כמה הרויח על חשבון ישראל

וסופם להצטמק ורע להם ומוכרחים להשיב , שישראל בחוץ אין יותר שפע
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ואת פשוטי העם שלא הבינו ענין זה . כדי להשיב השפע,  לעבודתםישראלישראלישראלישראל
הבינו הענין שאמנם עבדי פרעה . פיתו להלחם כדי להשיב הממון שהושאל

, רצו להשיב הכסף כולל ישראל לעבודתם כדי שימשך השפע לבא למצרים
 אכפת להם אם ממון ההשאלה ישוב כשלל המתחלק בין השוללים ולא היה

  .כי העיקר שישוב למצרים ולא אכפת בידי מי, ולא לפי הבעלים הקודמים
ויוגד למלך מצרים כי "ואמר . ישראלישראלישראלישראל וסיים בענין העםהעםהעםהעםופתח הכתוב בענין 

וחשבו שרק ,  יצא עם ישראלשהעםשהעםשהעםשהעם כי לא ידעו פרעה ועבדיו ,,,,""""העםהעםהעםהעםברח 
 ברח כיון שהעםשהעםשהעםשהעם כי הבינו """"העםהעםהעםהעםויהפך לבב פרעה ועבדיו אל ", ישראל יצאו

 בגלל היה וששליטתם על אומות אחרות ,י יציאת ישראל"שהשפע נעלם ע
ולכן יצאו עמהם הערב רב מבלי רשותו ולא היה בידו .  תחתיהםישראלישראלישראלישראלשעבוד 

את  שהם מקור השפע ורצה להשיב ישראלישראלישראלישראלולכן נצטער על יציאת , לעכב
י "אך עדיין פחד לעשות זאת שמא יוכה עוד ע, שיב השפע כולוישראל כדי לה

דבר אל בני ישראל וישובו דבר אל בני ישראל וישובו דבר אל בני ישראל וישובו דבר אל בני ישראל וישובו , , , , אל משה לאמראל משה לאמראל משה לאמראל משה לאמר' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""ולכן . אלהי ישראל
 ".".".".וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהםוחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהםוחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהםוחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם' ' ' ' ואמר פרעה נבוכים הם וכוואמר פרעה נבוכים הם וכוואמר פרעה נבוכים הם וכוואמר פרעה נבוכים הם וכו', ', ', ', ויחנו וכוויחנו וכוויחנו וכוויחנו וכו
י שיראה פרעה שישראל נבוכים בארץ יבין שאלהי ישראל הכהו "דהיינו ע

ישראל אינם ש ו,ת ובמופתים כדי שיצאו לעבדו שלשה ימים במדברבאותו
כ אין "וא. נבוכים הם בארץ, מנהיגם'  והיות ואין ה,רוצים לשוב מצד עצמם

  .ויצא להלחם עמהם להשיבם. פחד מאלהי ישראל שילחם בו

. בגבורה גבוהה ומפורסמת, ביד רמהביד רמהביד רמהביד רמה, י" פירש.""""ובני ישראל יוצאים ביד רמהובני ישראל יוצאים ביד רמהובני ישראל יוצאים ביד רמהובני ישראל יוצאים ביד רמה""""
,  וכתב....ג"ת הנובעת מחו"ת' ו למקור יד הרמה שהיא בחיכוונתאפשר שו
  . תפארת,,,,מפורסמתמפורסמתמפורסמתמפורסמת.  חסד,,,,גבוההגבוההגבוההגבוהה. . . . גבורהגבורהגבורהגבורהב

, , , , וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהםוישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהםוישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהםוישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם, , , , ופרעה הקריבופרעה הקריבופרעה הקריבופרעה הקריב""""
ויאמרו אל משה המבלי אין קברים ויאמרו אל משה המבלי אין קברים ויאמרו אל משה המבלי אין קברים ויאמרו אל משה המבלי אין קברים . . . . ''''ויצעקו בני ישראל אל הויצעקו בני ישראל אל הויצעקו בני ישראל אל הויצעקו בני ישראל אל ה, , , , ויראו מאדויראו מאדויראו מאדויראו מאד

 """"בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל""""כפל ולמה . קרבקרבקרבקרבל ופרעה " ולכאורה היל".".".".''''במצרים לקחתנו וכובמצרים לקחתנו וכובמצרים לקחתנו וכובמצרים לקחתנו וכו
ולכאורה עשו תרתי . ותו לא', ל ויצעקו אל ה"והיל, "בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלויצעקו "ואמר 
  . 'והמרו על ים סוף באמרם המבלי אין קברים וכו', צעקו אל ה, דסתרי

המתוקנים בשלמות . סוגים'  כי יצאו ממצרים ב4והענין יבואר לפי האמור לעיל
". ישראל על צבאותם"נים רק ברובם ונקראו והמתוק, "'צבאות ה"שנקראו 

את " בני ישראל" נשאו שני הסוגים הנקראים ועתה כשפרעה בא להלחם
כי היהודי השלם בעת , ה"יותר לקב'  את צבאות ההקריבהקריבהקריבהקריב ז פרעה"ועי, עיניהם

   והדגיש שהם צעקו אל,"בני ישראל"וקראם בשם , ה"לחץ יתקשר יותר לקב
   
  .ט" דף פ בארשת  פ.4
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המבלי אין קברים "שלא היו מושלמים טענו " ישראל על צבאותם" אבל .'ה
 בשם הערב רב שלא היו "העםהעםהעםהעם"קראם ', ולהבדילם מצבאות ה, "במצרים

        ". אל תיראוהעםהעםהעםהעםואמר משה אל ", עמהם כלל על ים סוף

ובהשבת  . ולא הזכיר הרמת המטה".".".".ויט משה את ידוויט משה את ידוויט משה את ידוויט משה את ידו', ', ', ', הרם מטך ונטה ידך וכוהרם מטך ונטה ידך וכוהרם מטך ונטה ידך וכוהרם מטך ונטה ידך וכו""""
ואפשר . מבלי הזכרת המטה כלל" נטה ידך וישובו המים"למשה ' המים אמר ה

, שהרמת המטה היתה אמצעי לתת כח בידו של משה שיבקע המים בידו
  . ושישיב המים לאיתנם

.  שנטיית ידו של משה תבקע היםמבואר בכתוב". ". ". ". ונטה ידך על הים ובקעהוונטה ידך על הים ובקעהוונטה ידך על הים ובקעהוונטה ידך על הים ובקעהו""""
  ".".".".המיםהמיםהמיםהמיםויבקעו ויבקעו ויבקעו ויבקעו ' ' ' ' את הים ברוח קדים עזה וכואת הים ברוח קדים עזה וכואת הים ברוח קדים עזה וכואת הים ברוח קדים עזה וכו' ' ' ' ויולך הויולך הויולך הויולך ה '''' וכו וכו וכו וכוויט משה את ידוויט משה את ידוויט משה את ידוויט משה את ידו""""

 שה לא בקעה הים אלא הביאה את רוח הקדים שגרמהנטיית יד מכ לכאורה " וא
ואם כוונת הכתוב שנטיית יד משה תגרום בסופו של דבר . לבקיעת המים

יש להבין למה הוצרך לנטות ידו להביא רוח , לבקיעת המים על ידי רוח הקדים
  .מאליו' קדים ולא הביאו ה

 שימת הים לחרבה ובקיעת ולכאורה    ".".".".המיםהמיםהמיםהמיםוישם את הים לחרבה ויבקעו וישם את הים לחרבה ויבקעו וישם את הים לחרבה ויבקעו וישם את הים לחרבה ויבקעו """"
ויבקעו ויבקעו ויבקעו ויבקעו ולשון  .כי ים חרב אין בו מים שיבקעו, המים הם שני דברים מנוגדים

י שכל מים שבעולם "ופירש. "ויבקע הים"ל "היללכאורה  קשה הוא כי המיםהמיםהמיםהמים
ולכאורה המים עצמם לא נבקעו אלא נחצו ופינו מקום לאויר בינותם . נבקעו

 ויחצוויחצוויחצוויחצוויכה את המים "ש אצל אליהו ואלישע " וכמ"המיםויחצו "ל "כ היל"וא
וכדי להשיב הים לקדמותו השיב משה ידו על הים שנית ושב הים . 9"הנה והנה

היה עמוד . ואם המים קפאו והפכו לקרח למה הוצרך משה להשיב ידו. לאיתנו
ומהכתוב לא מובן מתי השיב משה את  .האש ממיס הקרח ומשיב הים לאיתנו

רבה משמע שמשה השיב היד בלילה ולפנות בוקר שב הים לאיתנו ולא ואד, ידו
בוקר בוקר בוקר בוקר     וישב הים לפנותוישב הים לפנותוישב הים לפנותוישב הים לפנות"""". ולא אמר מתי. """"ויט משה את ידו על היםויט משה את ידו על היםויט משה את ידו על היםויט משה את ידו על הים""""ש "וכמ. מיד

ויט משה את ידו לפנות "ל "ואם נטיית היד היתה לפנות בוקר היל. """"לאיתנולאיתנולאיתנולאיתנו
 שלפנות וממה שלא כתב כן מובן שנטיית היד גרמה". וישב הים לאיתנו, בוקר

. """"ויכסו את הרכבויכסו את הרכבויכסו את הרכבויכסו את הרכב המיםהמיםהמיםהמים    וישובווישובווישובווישובו"""" .ידו קודם לכן י שנטה"בוקר ישובו המים אעפ
כ "וא, כי כבר אמר ששב הים לאיתנו,  אינו מובן"וישובו המים" לשוןולכאורה 

וענין שיבת ". ויכסו המים את הרכב" לומר רק והיה לו, הים היה מלא במים
ינה נס כלל כי גם בבית כשאדם ינה נס כלל כי גם בבית כשאדם ינה נס כלל כי גם בבית כשאדם ינה נס כלל כי גם בבית כשאדם ולכאורה קריעת ים סוף אולכאורה קריעת ים סוף אולכאורה קריעת ים סוף אולכאורה קריעת ים סוף א .המים אומרת דורשני

    ויש הרבה נהרות שקופאים בקור והולכיויש הרבה נהרות שקופאים בקור והולכיויש הרבה נהרות שקופאים בקור והולכיויש הרבה נהרות שקופאים בקור והולכי. . . . גדול קופאים המיםגדול קופאים המיםגדול קופאים המיםגדול קופאים המים    מניח מים בקורמניח מים בקורמניח מים בקורמניח מים בקור
        כ הנס היה לכאורה נטיית יד משהכ הנס היה לכאורה נטיית יד משהכ הנס היה לכאורה נטיית יד משהכ הנס היה לכאורה נטיית יד משה""""אאאא ו ו ו ו,,,,עליהם בעגלותיהםעליהם בעגלותיהםעליהם בעגלותיהםעליהם בעגלותיהם    דרכים נוסעיםדרכים נוסעיםדרכים נוסעיםדרכים נוסעים

            
  .ד"י-'ח. 'ב' מלכים ב. 5
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    כ ממה התפעלוכ ממה התפעלוכ ממה התפעלוכ ממה התפעלו""""ואואואוא. . . . הקור קפאו המיםהקור קפאו המיםהקור קפאו המיםהקור קפאו המים בטבע  בטבע  בטבע  בטבע ,,,,גיע הקורגיע הקורגיע הקורגיע הקורההההומשומשומשומש. . . . להביא הקורלהביא הקורלהביא הקורלהביא הקור
הברד הברד הברד הברד , , , , וכי להביא הערובוכי להביא הערובוכי להביא הערובוכי להביא הערוב, , , ,  מזה מזה מזה מזהי לא ראו במצרים אותות גדוליםי לא ראו במצרים אותות גדוליםי לא ראו במצרים אותות גדוליםי לא ראו במצרים אותות גדוליםוכוכוכוכ, , , , ישראלישראלישראלישראל

        ....והארבה והחושך למצרים לא היו גדולים מלהביא קור להקפיא היםוהארבה והחושך למצרים לא היו גדולים מלהביא קור להקפיא היםוהארבה והחושך למצרים לא היו גדולים מלהביא קור להקפיא היםוהארבה והחושך למצרים לא היו גדולים מלהביא קור להקפיא הים
 ופירוש. המים  כי נבקעולחרבהלחרבהלחרבהלחרבהוהכתוב אומר כי רוח הקדים שם את הים 

ש הכתוב "ומ.  ולא למים קפואיםממשם הפך ליבשה יכ ה" וא. יבשה,,,,חרבהחרבהחרבהחרבה
י שלאחר שחזרו "אינו ענין לקריעת ים סוף אלא פירש"  יםקפאו תהומות בלב"

ולמה כפל לומר שישראל הלכו בתוך . המצרים בים הכו אתום חלק קפאו ,המים
כתב שבני ישראל הלכו  ובפעם ראשונה .ושהמים להם חומה ביבשהביבשהביבשהביבשההים 

  ".".".".בתוך היםבתוך היםבתוך היםבתוך הים, , , , ביבשהביבשהביבשהביבשה""""נאמר  'ב ובפעם ....""""ביבשהביבשהביבשהביבשה, , , , בתוך היםבתוך היםבתוך היםבתוך הים""""
כחות '  וב,"חמצן"  המים מכילים כח הנקרא כי,הענין הוא 6אולי ושמאאולי ושמאאולי ושמאאולי ושמאוווו

 ,"מים"שבתיבת ' ושתי אותיות מ' והם רמוזים באות י, "מימן" הנקראים
 אין ,אמנם כאשר כחות אלה מופרדים הם. ובהצטרפם יחד הופך ענינם למים

כחות כחות כחות כחות ' ' ' ' נבקעו בנבקעו בנבקעו בנבקעו בנטה משה ידו על הים שוכ. אלא גז אויר ועננים" מים"הם 
ה הוליך רוח "ואז הקב. לאדים ועננים המקום ממים  והפךזה מזהזה מזהזה מזהזה מזההמים ונפרדו המים ונפרדו המים ונפרדו המים ונפרדו 

  את האדים והעננים שנתהוו מביקוע המים והפכהאשתקדים עזה כל הלילה ש
פת מים י ממש ללא טביבשהביבשהביבשהביבשהובאו בני ישראל בתוך הים .  ממשלחרבהלחרבהלחרבהלחרבהאת הים 
 ,ב מיל כגודל מחנה ישראל"לא כל הים לאורכו נבקע אלא יאמנם . או קרח

 והמים שבשני הצדדים של.  המנוגב מכל מים7"כמדבר תויוליכם בתהומו"
. מימינם ומשמאלם עמדו כמו נד נוזלים והפכו חומה לישראלהמקום שנבקע 

 דהיינו האדים וגז ואויר הים ושב הים לאיתנו  משה ידו עלבכ השי"ואח
 ונתחברו שני היסודות """"המיםהמיםהמיםהמיםוישובו "ואז , ים כבתחילה לוחזר הרוח שנשאו

        ". ויכסו את הרכב ואת הפרשים" והפכו למים החמצן והמימן
והפך המקום ,  ובקע את המים מיד".".".".ויט משה את ידו על היםויט משה את ידו על היםויט משה את ידו על היםויט משה את ידו על הים""""    ,ואמר הכתוב

את הים ברוח קדים עזה כל את הים ברוח קדים עזה כל את הים ברוח קדים עזה כל את הים ברוח קדים עזה כל ' ' ' ' ויולך הויולך הויולך הויולך ה"""". לאדים ועננים המקשים על ההליכה
 , דהיינו יבשה ממש".".".".וישם את הים לחרבהוישם את הים לחרבהוישם את הים לחרבהוישם את הים לחרבה"""".  לגרש העננים והאדים".".".".הלילההלילההלילההלילה
ויבואו בני ישראל ויבואו בני ישראל ויבואו בני ישראל ויבואו בני ישראל """".  ולכן יכלה רוח הקדים ליבש הים....""""המיםהמיםהמיםהמים    ויבקעוויבקעוויבקעוויבקעו""""וכבר 

אמנם היה זה רק בגודל . 'ממש ולא הלכו על קרח וכדו. """"ביבשהביבשהביבשהביבשה    ,,,,בתוך היםבתוך היםבתוך היםבתוך הים
    ,אבל המים של הים שמשני עבריהם עמדו כמו נד, הנצרך למעבר עם ישראל

    ".".".".מימינם ומשמאלםמימינם ומשמאלםמימינם ומשמאלםמימינם ומשמאלם, , , , והמים להם חומהוהמים להם חומהוהמים להם חומהוהמים להם חומה""""
  
ל " הגיוני ויש בחלקו סימוכין בדברי חזי שנראה"כל ספר זה ובפרט ביאור זה אעפ. 6

ו אינו נכון שיהיה בטל ולא יעשה "ואם ח, כתבתיו על תנאי שאם אמת הוא שיעמוד לזכות

         .ט, ו"תהלים פרק ק. 7. שום רושם שאינו הגון כלל ועיקר
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כ "וא ".".".".וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך היםוירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך היםוירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך היםוירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך הים""""
על על על על ' ' ' ' ויהי באשמורת הבוקר וישקף הויהי באשמורת הבוקר וישקף הויהי באשמורת הבוקר וישקף הויהי באשמורת הבוקר וישקף ה"""". בתוך הים החרבנמצאו ישראל ומצרים 

שום קרח   והאש לא המיס""""בעמוד אש וענןבעמוד אש וענןבעמוד אש וענןבעמוד אש וענן"""" הנמצא בתוך הים ".".".".מחנה מצריםמחנה מצריםמחנה מצריםמחנה מצרים
 הנמצאים על """"ויהם את מחנה מצריםויהם את מחנה מצריםויהם את מחנה מצריםויהם את מחנה מצרים"""". להטביעם כי לא היה קרח כלל בנמצא

ויסר את אופן מרכבותיו ויסר את אופן מרכבותיו ויסר את אופן מרכבותיו ויסר את אופן מרכבותיו """"ה בזו. י שהפך הקרקע לבוץ רותח"ע,  היםתקרקעי
כי כי כי כי """" , פנימה עוד אל תוך הים""""ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראלויאמר מצרים אנוסה מפני ישראלויאמר מצרים אנוסה מפני ישראלויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל ,,,,וינהגו בכבדותוינהגו בכבדותוינהגו בכבדותוינהגו בכבדות

. הארץ שממנה באנו וכדאי להתרחק ממנה לתוך הים". נלחם להם במצריםנלחם להם במצריםנלחם להם במצריםנלחם להם במצרים' ' ' ' הההה
ה נשאש חזרה האויר והאדיםמשוך  ל,,,,""""אל משה נטה את ידך על היםאל משה נטה את ידך על היםאל משה נטה את ידך על היםאל משה נטה את ידך על הים ''''ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""

ד שהאויר והאדים יחזרו להתאח י" להיות ע""""וישובו המיםוישובו המיםוישובו המיםוישובו המים""""כ "ואח. רוח הקדים
      ".".".".על מצרים על רכבו ועל פרשיועל מצרים על רכבו ועל פרשיועל מצרים על רכבו ועל פרשיועל מצרים על רכבו ועל פרשיו"""". ולההפך למים

 דהיינו אל ".".".".וישב הים לפנות בוקר לאיתנווישב הים לפנות בוקר לאיתנווישב הים לפנות בוקר לאיתנווישב הים לפנות בוקר לאיתנו""""ז " ועי.""""ויט משה את ידו על היםויט משה את ידו על היםויט משה את ידו על היםויט משה את ידו על הים
אמנם טרם חזרו להתאחד . תם רוח הקדיםנשאהאויר והאדים שהיו בטרם 

ולהיות מים ולכן לא חששו המצרים להכנס יותר פנימה בים כי לא ראו טיפת 
 ובדרך , של הים""""לקראתולקראתולקראתולקראתו"""".  מאדמת חוף ארץ מצרים"""" נסים נסים נסים נסיםומצריםומצריםומצריםומצרים"""". מים

את מצרים את מצרים את מצרים את מצרים ' ' ' ' ר הר הר הר הנענענענעויויויוי""""אמנם . הטבע יכלו לצאת מהעבר השני כמו שישראל יצאו
בתוך הים   שלא יצאו ישר בדרך שבה יצאו ישראל אלא הסתובבו,""""בתוך היםבתוך היםבתוך היםבתוך הים

. המתנועע בתוך הקדרה מלמעלה למטה מבלי למצוא המוצא החוצה כאוכל
והמימן   להתאחד כחות החמצן""""וישובו המיםוישובו המיםוישובו המיםוישובו המים", ישראל מן היםרוב  ומשיצאו

ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם ויכסו את הרכב ויכסו את הרכב ויכסו את הרכב ויכסו את הרכב """", ולהיות מים
 ואז """"בתוך היםבתוך היםבתוך היםבתוך הים"""" ומעוטם "ביבשהביבשהביבשהביבשה"""" כשנמצאו רובם """"הלכוהלכוהלכוהלכו  ובני ישראל ובני ישראל ובני ישראל ובני ישראל,,,,ביםביםביםבים

והמים להם חמה והמים להם חמה והמים להם חמה והמים להם חמה "אלא , מי הים שכבר הפכו להיות מים רגילים לא טבעום
הים כי היו אלה מי '  ובמים ראשונים כתב חומה מלא בו....""""אלםאלםאלםאלםמימינם ומשממימינם ומשממימינם ומשממימינם ומשמ
שחזרו ים ה שהיו מי' אבל בפעם ב , להראות חיבתםעמדו כמו נדשלא נבקעו ו

 הומים וגואים לשטוףוהיו , לקדמותם ולמקומם במקום בו עברו ישראל
 אפילו כי' חמה בלי ו  נאמר,8והסכנה מהם היתה מרובהאת המצרים ולהטביע 

  . ישראל לא הרגישו נח בקרבתם ופחדו מטביעה,נצבו כמו נד וחומה שגם הם

י שהפכו המים " ופירש""""נערמו מיםנערמו מיםנערמו מיםנערמו מים""""על ענין זה נאמר אפשר ש, אם נכון הדברו
והלא כל , ולכאורה איזו חכמה תתכן במים אם הרוח הקפיאה אותם. חכמים

  .י הטיית משה את ידו ואינו חכמתם"ובקיעתם נעשתה ע, מים נקפאים ברוח
  
 ה בזכות ספר"ל שרצו להטביע את ישראל והצילם הקב"על מים אלו אמרו חזאולי  ו.8

נס בהם נעשה מלכתחילה , שלא נבקעו היםאבל מי , תורה שבימינם ותפילין שבשמאלם

     .ולא יכלו לקטרג ולהזיק לישראלשיעמדו כמו נד 
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לאחר שהשיב משה ידו ושבו האדים שהרוח אפשר שחכמתם היתה שאלא 
  ד שיכנסו כל המצרים ליםעאלא המתינו , לא הפכו מיד למים, בשתם אל היםי

והכה ם בהפכם למים חלק קפא מיד וג. חברו חלקי המים והפכו למיםתואז נ
וחלק ,  אותםשהטביעווחלק נשאר מים סוערים , ת המצרים באבני קרחא

 יציאתם מהים אלא לעמוד לקראת סיום והחכים לא לשטוף את ישראל שנמצא
        """"וברוח אפיך נערמו מיםוברוח אפיך נערמו מיםוברוח אפיך נערמו מיםוברוח אפיך נערמו מים""""וזה כוונת הכתוב . כחומה מימינם ומשמאלם להם

ומשמאלם של ישראל ולא   מימינם""""נצבו כמו נד נוזליםנצבו כמו נד נוזליםנצבו כמו נד נוזליםנצבו כמו נד נוזלים""""ואז . החכימו המים
  .המצריםאת  להכות """"יםיםיםים    קפאו תהומות בלבקפאו תהומות בלבקפאו תהומות בלבקפאו תהומות בלב"""". אתםיצי בעתטבעום 

ישראל לכבוש את בים סוף נבקע החומר של המים כדי ללמד ". ". ". ". ויבקעו המיםויבקעו המיםויבקעו המיםויבקעו המים""""
        .חומר הגוף ולהיות רוחנייםאת 

עד שדימו אליו קושי , ה" קריעת ים סוף היתה קשה לפני הקב".".".".ויבקעו המיםויבקעו המיםויבקעו המיםויבקעו המים""""
ז "ע הללו עובדי, כי מדת הדין קטרגה מה נשתנו אלו מאלו. הפרנסה והזווג
 עדיין קטרגה ,ז"ם מעהמשכו ידיוי שעשו תשובה "ואעפ, 9ז"והללו עובדי ע

כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותינו "ם נפגמה באמר כי תשובתם מדת הדין
נתנה ראש ונשובה "ואמרו , "בקרבנו' היש ה"כ שאלו "ואח, "במדבר

חזקה ואם היתה תשובתם , ז"ל שרצו לשוב לעבוד ע"ופרשו חז". מצרימה
 את מדת הדין  והיה קשה להשתיק.לא היו באים לידי כןלשם שמים אמיתית ו

 ל על"ש חז"ו זכות אבות מיוחדת וכמוהוצרכ, תשובה שכזוכח ולקרוע הים ב
 וכמו כן בזווג ופרנסה שאם . 10"ממצרים בכחו הגדול ויוציאך בפניו"הכתוב 

 הבורא ינתן לפי מעשי בני האדם יהיו רובם פנויים ומובטלים וקשה הדבר לפני
  .ד ולהמציא לאדם פרנסתו וזווגו"ומחפש זכויות כדי להשתיק מדה

שתנאי , אלא לתנאו  אל תקרי לאיתנו11ל"חזופירשו ". ". ". ". וישב הים לאיתנווישב הים לאיתנווישב הים לאיתנווישב הים לאיתנו""""
ולכאורה דברי . ה עם מעשה בראשית שקורע הים לפני ישראל"התנה הקב

ששב הים לתנאו , ל היו מובנים אם היה כתוב זה נאמר לגבי קריעת ים סוף"חז
 לגבי חזרת הים לעצמו """"וישב הים לאיתנווישב הים לאיתנווישב הים לאיתנווישב הים לאיתנו""""אמנם הכתוב אומר . הראשון ונקרע

  . ילו שהתנאי היה שישוב להיות יםולא לגבי קריעתו וכא
סוף לא נברא במעשי בראשית אלא נתהוה בעת הפיכת סדום  ים שואולי ושמאואולי ושמאואולי ושמאואולי ושמא

  ה שםת ובמעשי בראשית הי.13 וכמו ים המלח שנוצר מסיבה זו,12ועמורה
   
שמות רבה . 11. ג"זוהר שמות נ. 10  .ד"רל' סי, בשלח, ילקוט שמעוני :ע"זוהר שמות ק. 9

 ודע כי .ובניצוצי אורות שם. ט" מראה זוהר שמות .12. ט"פרשה זו דף מוזוהר .  א"פכ

  .  א"ח" שער יוסף"ראה  ,כלל לא מופיע ים סוף במפה לפני הפיכת סדוםנמצאים מבמפות ש



שני                בשלח                            שפתי  

 

 קד

 קד

  כ יהפך המקום לים בתנאי"מעשי בראשית שאח ה עם"ואז התנה הקב, יבשה
  ,ת הראשונה שלווכשהפך הים להיות יבשה שב למציאו. שיקרע לפני ישראל

אפשר ו.  על מנת שיקרעלהיות יםלהיות יםלהיות יםלהיות ים ים שב הוא לתנאו הראשון תוכשחזר להיו
      .לכן רמז הכתוב התנאי בשובו להיות יםש

אתה אומר לי , ה"אמר משה לפני הקב "....""""וישב הים לפנות בוקר לאיתנווישב הים לפנות בוקר לאיתנווישב הים לפנות בוקר לאיתנווישב הים לפנות בוקר לאיתנו""""
לא כך אמרת שאין הים נעשית יבשה , שאקרע את הים ואעשה את הים יבשה

, ה"ל הקב"אמ". ויסך בדלתים ים"וכתיב , "מתי חול גבול ליםאשר ש"שנאמר 
  ,שהתנתי עמו אני הוא, "ים יקוו המיםהויאמר אל"לא קראת מתחילת התורה 

, "וישב הים לפנות בוקר לאיתנו"שנאמר , כך התנתי עמו מתחילה שאני קורעו
. 14"ה והלך לקרוע הים"מיד שמע משה להקב, לתנאו שהתנתי עמו בתחילה

ה רוצה לעשות נס לישראל ולבקוע להם הים "כאשר הקב, רים תמוהיםוהדב
א לעשות נס "ה מסכים עמו שא"והקב, ו שלא יקרע הים"עומד משה ומקטרג ח

וכי ללא תנאי אין בידי . כזה אלא בגלל התנאי שהתנה עם הים בזמן הבריאה
בו ביום ובהם לא היה  שבעולם נבקעו והלא כל מימות, ה לבקוע הים"הקב

ואם רבי פנחס בן יאיר יכל , ואיך הירדן יסוב לאחור בלי תנאי, 15נאי מראשת
   .אתמהה, ה לבקעו"לא יכל הקב, 16לבקוע הנהר

  מצרים החלו ימי העומרד שעות לאחר צאתם מ"כי כ, הענין הואאפשר שו
 טבעהמשנים את הי ניסים " להוושע עואולי לכן היה קשה, 17ןשהם ימי די

ימי העומר . אש במעשה בראשית שיבקע הים ביום זהצורך בתנאי מרוהיה 
ולכן שלא לישראל כן נעשו ניסים מחוץ , בחינתם דין רק לישראלאפשר ש

 ,לישראלכ הים שנבקע "משא, לטבע ונבקעו כל מימות שבעולם בדרך נס
  .והוצרכו לתנאי מאז מעשה בראשית

, "לקראתו סיםנ"לשון . """"ומצרים נסים לקראתוומצרים נסים לקראתוומצרים נסים לקראתוומצרים נסים לקראתו    וישב הים לפנות בוקר לאיתנווישב הים לפנות בוקר לאיתנווישב הים לפנות בוקר לאיתנווישב הים לפנות בוקר לאיתנו""""
ועוד יש להבין . דלשון ניסה הוא מפני הנזק ולא לקראת הנזק. אומר דרשני

כיצד נסו המצרים לקראתו והלא כבר לפני כן היו בתוכו וכמו שכתב למעלה 
 ".הים    וירדפו מצרים ויבואו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך"
  רצו המצרים, ל היםכוונת הכתוב להודיענו שלאחר שהמים שבו אנראה שו
   

וגם במפות שלנו רואים שכל ים סוף נעשה בתוך שקע לא טבעי שנוצר בעקבות השבר 

 מדרש . 14 .ב. ד"י בראשית י"ראה רש.  13 .הסורי אפריקני שנגרם כתוצאה מהפיכת סדום

 שער .17 ,)שכן דין פירושו טבע(  .'חולין ז. 16 .כא, ד"י, י בשלח"רש. 15 ."בשלח"רבה 

בימי העומר אין זה מסוג הנסים  י שהמן החל לרדת" ואעפ.'דרוש ז, נות ענין הפסחהכוו

   .והבן, ששינה את טבע מעשי בראשית
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והוא האמור ,  במנוסתם מפני דבר אחר המיםלקראתשהיו ביבשה בתוך הים 
  שעמוד" ,י"ופירש ".אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן' וישקף ה"לעיל 

 כ נסו המצרים מפני" וא". ועמוד האש הרתיחוהענן הפך את עפר הים לטיט
וטבעי הוא שירוצו אל מי הים הקרים להנפש ולהרגע מהחום , האש והחום

  לא התקדמו בתוך הים ביבשה כדי לרדוף אחרי ישראל אלאאפשר שו, הכבד
ואמרו . יםמנסו אל תוך ה וברצונם .בנוסם מפני האש, ששבוים מנכנסו אל ה

 ולא זמן שירה 18 בים""""טובעיםטובעיםטובעיםטובעים"""" מעשי ידי  השרת למלאכיה"אמר הקבל ש"חז
ולא אמרו מעשי , דהיינו מאליהם" טובעים"ל בלשונם ואמרו "דקדקו חז. הוא

        .ידי הטבעתי בים
והוצרכו , משמים הספיקה ישועת ישראל מהמצריםשהענין הוא אפשר שו

לא  אבל, המצרים להטבע מדה כנגד מדה על שהטביעו לילדי ישראל ביאור
כי הם היו ,  עד שראו את גוויות המצרים נפלטות מהיםנפשיתשראל נרגעו י

והיה להם פחד ,  ובעודם תינוקות קבלו מכות הנוגשים,דור שלישי של עבדות
וכשראו את מצרים מת על שפת הים , רק מזכירת העבר והידיעה שהנוגש חי

והקטרוג אולי היה מונע מישראל  ,השטן קטרג מה נשתנו אלו מאלוו .נרגעו
אבל , לראות את גוויות המצרים נפלטות אם הים היה סוחפם פנימה על כרחם

  ."את מצרים מת על שפת הים"יכלו לראות ,  וטבעוכנסו ליםנ שמרצונם לאחר

הוא רהב שרו של מצרים ". ". ". ". ביום ההוא את ישראל מיד מצריםביום ההוא את ישראל מיד מצריםביום ההוא את ישראל מיד מצריםביום ההוא את ישראל מיד מצרים' ' ' ' ויושע הויושע הויושע הויושע ה""""
 והלל, שקטרג על ישראל ואמר מה נשתנו אלו מאלו מקטרוגו' שהושיעם ה

        ,,,,וירא ישראל את מצרים מת על שפת היםוירא ישראל את מצרים מת על שפת היםוירא ישראל את מצרים מת על שפת היםוירא ישראל את מצרים מת על שפת הים"""". 19ז"ז והללו עובדי ע"עובדי ע
 """"ויראויראויראוירא"""" חזר על תיבת ".".".".במצריםבמצריםבמצריםבמצרים' ' ' ' וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה הוירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה הוירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה הוירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה

ראו את המצרים שטבעו בים , פעמיים כי ראו ישראל שני דברים שונים
' וראו את רהב שרו של מצרים שהורידו ה, במיתות משונות ופלטם הים

ולכאורה קטרוגו שקר גמור ". היד הגדולה"והוא ענין , ולתו בגלל קטרוגומגד
בעשירי לניסן משכו ידיהם ועשו , ז במצרים"י שעבדו ישראל ע"כי אעפ
ובודאי , ושחטו את הצאן אלוה מצרים ושרפוהו באש ואכלוהו, תשובה

על המצרים היה להענש בים על שהטביעו לילדי , ועוד. שנשתנו אלו מאלו
ואדרבה היה , ומה קטרוגו של שקרן זה, ל ביאור ונשתנו מהם גם בזהישרא

  ". דובר שקרים לא יכון לנגד עיני"ש "לבערו מהעולם וכמ

כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו """"כי ישראל באמרם , ונראה שהענין הוא
  ולענין מה שהטביעו את ילדי.  תהו על הראשונות ששחטו קרבן פסח,,,,""""במדברבמדברבמדברבמדבר

   
    ד"רל' סי, בשלח, ילקוט שמעוני :ע"זוהר שמות ק. 19  :' ימגילה. 18
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 שיטבעו בדרך זו אלא' אולי לא רצה ה, ישראל ביאור ונתחייבו טביעה
 לא הניח למלאכי השרת שישירו, ולכן כשטבעו בדרך זו, בטביעה טיבעית

כי באומות העולם אין ". מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה", ואמר
, וחזרו המטביעים בגלגול כדי להטבע כל אחד בפני עצמו,  זה לזהדין ערבות

הן בגלל כי ישראל , ולא שיטבעו על ידי נס של השבת המים שיבשו לישראל
  מנכים לו ואולי גם בגלל שמי שנעשה לו נס, לא היו ראויים לגמרי לנס זה

. מזכויותיו ולא יתכן שבנס זה עצמו ישתמשו בשמים גם להטבעת המצרים
לקרוע את הים ' והיה קשה לפני ה. פשר שגם על זה קטרג שרו של מצריםוא

  עד שמסרו ישראל עצמם במסירת נפש וקפצו למים ובזה גרמו, בגלל קטרוגו
  .את המקטרג ויטבעו המצרים באותם המים שנעשה בהם הנס' שיוריד ה

שפלטן הים על שפתו . "י"פירש". ". ". ". וירא ישראל את מצרים מת על שפת היםוירא ישראל את מצרים מת על שפת היםוירא ישראל את מצרים מת על שפת היםוירא ישראל את מצרים מת על שפת הים""""
שלא יאמרו ישראל כשם שאנו עולין מצד זה כך הם עולין מצד אחר רחוק כדי 

י שלא אמרו ישראל שירה עד שפלט "ומתבאר מרש". וירדפו אחרינו, ממנו
וליל , ואפשר שנעשה נס נוסף ופלטן הים מיד. הים את גופותיהן של המצרים

ואפשר שהים פלטן כדרכו  ,שביעי ירדו לים ובשביעי שחרית אמרו שירה
  .20ובשמיני אמרו שירה, אחר יוםל

 "זה אלי ואנוהו"כ גדלה אמונתם עד שאמרו " וכ....""""ובמשה עבדוובמשה עבדוובמשה עבדוובמשה עבדו' ' ' ' ויאמינו בהויאמינו בהויאמינו בהויאמינו בה""""
  ואמרו כולם שירת. "נביאיםמה שלא ראו ראתה שפחה על הים ש ",י"ופירש

 הגיעו לרפידים ואבדו 22 ולאחר כחודש.21הים כאחד כי שרתה עליהם שכינה
 האם משה ,ולפי הפשט פירושו. """"אם איןאם איןאם איןאם איןבקרבנו בקרבנו בקרבנו בקרבנו ' ' ' ' היש ההיש ההיש ההיש ה""""אמונתם ושאלו 

ונפלו ,  חכם גדול בחכמת הטבע שעושה בו כחפצוהואאו שמא , נביא אמת
ה למשה  "עד מתן תורה שאמר הקב. קלבור הכפירה והספ, מדרגת נבואה רמה

        ".וגם בך יאמינו לעולם, ישמע העם בדברי עמך בעבור"
        עקב נס, ה ענין שברגשוהענין הוא כי האמונה בעקבות קריעת ים סוף הית

 ואדרבה בעקבותיו נכנסים לספקות, ורגש סופו להרגע ולהאבד, שנעשה להם
  כשכולם, כ מעמד הר סיני שהיה דבר שבשכל"משא. יותר קשים מבתחילה

   
 י" פירש,'ובפרשה זו לעיל פסוק ד. ם שנראה שמדרשים חלוקין הם"וכמו שכתב הרא. 20

 משה הדרשן' ו של רשופירהביא פרשת שלח לך ובסוף  ,הראשוןכמדרש וגילה דעתו 

י כשפירש שבשמיני אמרו שירה כוונתו "ם שרש"אמנם מה שפירש הרא. כמדרש השני

שמונה ימים "י "הפסח זה לא יתכן כי מפורש כתב רש ד שבו הקריבו קרבן"לכלול יום י

. 22 .ב"פרשה כ, שמות רבה. 21". שאמרו שירה על הים עד משיצאו ממצריםמשיצאו ממצריםמשיצאו ממצריםמשיצאו ממצריםששהו ישראל 

  ).ה"סדר עולם פ(לרפידים   אייר באוג"ובכ, א ניסן אמרו שירה"בכ
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  נערכו לשמוע את עשרת, בהכנה מוקדמת של שלשת ימי פרישות והגבלה
 וכשמגיעים להכרה. 'של מלחמה וכדוחצוני  ללא לחץ, הדברות בנבואה

  י שכח הרגש בנס קריעת ים סוף היה חזק והצית"ואעפ. שכלית הדבר מתקיים
זה אלי " להבת אמונה חזקה שהאירה עד הסתכלות בשכינה בבחינת בהם

  אבל, שבעת הארתה אורה רב ומסנוור, היתה זו שלהבת ללא שורש, "ואנוהו
לאחר זמן קצר אין זכר ממנה כי חסר בה כח השכלי הדומה לגחלים לוחשות 

        .הפועלות לאט אבל בטוח
 המביא בעקבותיו  היא כאמצעי מעוררטובה, הכרת האמונה באמצעות הרגש
 התלהבו ישראל מתן תורה ולפני ,י לימוד"להמשכיות ההכרה השכלית ע

 ולמחרת, "נעשה ונשמע"ואמרו " ממלכת כהנים וגוי קדוש"שיהיו  מההבטחה
ה את הר "עד שכפה עליהם הקב"פג הרגש והתחרטו על רצונם לקבל תורה 

פעל קודם הרגש ובמעמד הר סיני הו. 23התורה והכריחם לקבל" סיני כגיגית
י ההכנה "אבל שותף בו גם השכל ע, י קולות וברקים ואש ולפידים"ע

 ואם היו ישראל מנצלים את הרגש של. בנבואה' וההתקדשות ושמיעת קול ה
היו מתעלים , סוף ועוסקים בתורה ומגיעים דרכה להכרה שכלית-נס קריעת ים

 נקרא המקום כן םםםםלרפידילרפידילרפידילרפידיאמנם בבואם , י מעמד הר סיני"יותר מאשר התעלו ע
י שיתוף " ולא קיימו את ההכרה הרגשית ע24"שרפו ידיהם מן התורה"י "ע

  .25ההכרה השכלית בדרך הלימוד ולכן נפלו עד סף הכפירה

כי לא אמרו ישראל שירה ,  ולא לפני כן""""אזאזאזאז""""". ". ". ". אז ישיר משה ובני ישראלאז ישיר משה ובני ישראלאז ישיר משה ובני ישראלאז ישיר משה ובני ישראל""""
 עריש' כי כשיצאו היו קרובים ליפול בנ, בצאתם ממצרים מעבדות לחרות

והוצרכו לנסיון של קריעת ים סוף כדי להתקרב , טומאה ולא יכלו להתמהמה
  שהקריב את ישראל, , , , """"ופרעה הקריבופרעה הקריבופרעה הקריבופרעה הקריב""""ש בזוהר על הכתוב "וכמ, באמת' לה

   
 ימים' ג ולכן עכבו, ה את אברהם נסהו בשכל ולא ברגש"וגם כשנסה הקב. ח"שבת פ. 23

הרבה ו. 25 .ו"סנהדרין ק. 24 .)ד, ב"י בראשית כ"ראה רש. (בדרך שארכה כיום אחד בלבד

כיון שאין המשכיות , לסורם לאחר זמן קצר שבים, אנשים שחוזרים בתשובה דרך הרגש

לא גרמו לאף אחד  ,השואההשואההשואההשואה    וכמו כן הצרות כולל. י לימוד והתקדמות"לתשובתם ע שכלית

ולכן .  לכל אחד את ההכרה שהיתה טמונה בו בתת ההכרהחדדוחדדוחדדוחדדו  אלא', לכפור או לדבוק בה

י אותו מאורע עצמו "וחבריהם ע, לכופרים" הפכו"יש ניצולים שכביכול עקב השואה 

 שאמונתו היתה רגשית מיכי , לשומרי תורה ומצוות המקפידים על קלה כחמורה" הפכו"

ויש . י אותם הצרות עצמם" עהתחזקהתחזקהתחזקהתחזק,  ומי שהיתה אמונתו שכלית. עקב הצרותכפרכפרכפרכפר, בלבד

לעכב   אם הגיעו לזה מתוך רגש בלבד,לשם שמיםיירים  הגרים המתגלבדוק אתלדיינים 

         . כי יש פחד שישובו לסורם לאחר שהרגש יפוג,גיורם עד שיגיעו ליהדות מתוך הכרה
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        ,,,,במצריםבמצריםבמצריםבמצרים'  אשר עשה ההיד הגדולההיד הגדולההיד הגדולההיד הגדולהומשנתקרבו וראו את , לאביהם שבשמים
 במצרים כולל קריעת ים סוף היו' כי כל ניסי ה. אמרו שירה, ולא בקריעת הים

בורא הכל וידו '  ולא נתפעלו ממנו ישראל כיון שידעו שההיד החזקההיד החזקההיד החזקההיד החזקהמצד 
 אבל טביעת המצרים. ולו הים והוא עשהו ולכן גם יכול לקרעו, בכל משלה

מצרים הכי אם , עיקרה נעשה לשם הצלתם מידי המצרים והרגעתם הנפשית
תמיד היה פחדם מוטל על ישראל כיון שגדלו , נשארים קיימים בארצםהיו 

 ייתי טביעתם ופליטת גופם אל החוף ורא"ורק ע, תחת שבט הנוגש המצרי
. נרגעו מפחדם, ישראל את נוגשיהם מתים ושוכבים כדומן על פני האדמה

 נכלל בדין המצרים מדה כנגד מדה וטבעו, כיון שכבר היה צורך במיתתםו
 טביעת מצרים לא באה לשם ,אם כן ו.על שהשליכו ילדי ישראל ליאור, בים

 .היד הגדולההיד הגדולההיד הגדולההיד הגדולה אלא לשם טובתם של ישראל ומצד ,ומצד היד החזקה קמתםנ
אלא את אשר עשה , י קריעת הים"ולכן לא אמר כי ראו ישראל את ישועתם ע

 ולכשנתבונן נמצא שכמעט כל השירה אינה על עצם,  שטבעם ביםלמצריםלמצריםלמצריםלמצרים' ה
   .קריעת הים אלא על טביעת המצרים

 על הפלת נאמר     ".".".".במצריםבמצריםבמצריםבמצרים' ' ' ' ר עשה הר עשה הר עשה הר עשה האשאשאשאש ,,,,וירא ישראל את היד הגדולהוירא ישראל את היד הגדולהוירא ישראל את היד הגדולהוירא ישראל את היד הגדולה"""", נ"א
על ישראל לאחר '  מרחמי ההיד הגדולההיד הגדולההיד הגדולההיד הגדולהרהב שר של מצרים שנעשה על ידי 

וענין זה של רחמנותו עליהם וטביעת המצרים . שקפצו לים נחשון וחבריו
   .וגרם להם לומר שירה' קרבם לה, למרות קטרוגו

ות ממון ולא רצו  נפלו לתאו,י שראו יותר מהנביאים" ואעפ""""זה אלי ואנווהוזה אלי ואנווהוזה אלי ואנווהוזה אלי ואנווהו""""
ואל תאמין , להמשיך להר סיני בגלל ביזת הים עד שהסיען משה בעל כרחם

 .ל"בעצמך אמרו חז

, אחות אהרן" ,י"פירש". ". ". ". ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידהותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידהותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידהותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה""""
  להביןישו. "רעהטא שמסר נפשו עליה כשנצ" ד.שנתנבאה לפני לידת משה

   ומה ענין מעשה צרעתה שנעשה הרבה.מה ענין נבואתה לפני לידת משה לכאן
    ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחולות ותעןותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחולות ותעןותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחולות ותעןותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחולות ותען"""" .לציינו כאן, אחרי ענין זה

והנשים  ומרים,  הנה ישראל שרו בפה".".".".כי גאה גאהכי גאה גאהכי גאה גאהכי גאה גאה' ' ' ' שירו להשירו להשירו להשירו לה, , , , להם מריםלהם מריםלהם מריםלהם מרים
        .""""שירושירושירושירו""""  ומרים אמרה',  להאשירהאשירהאשירהאשירה""""משה וישראל אמרו , לקחו תוף

ומשה רבינו , 27נהובתמרים רומזת אל הו. 26אהרן רומז אל החכמה ולי ושמאולי ושמאולי ושמאולי ושמאואואואוא
 אל השירההשירההשירההשירהמשכו אולי ו, תפארת' ועתה שרו ישראל שהם בחי.  הדעת'בחיה "ע

 ומשה עלה בשירתו.  ואמונה הוא בדעת,,,,""""''''ויאמינו בהויאמינו בהויאמינו בהויאמינו בה""""ש "וכמ, בחינת הדעת
  על שם' י, שר לא נאמר אלא ישיר" ,י"פירששו וכמ, ברה עם החכמהיוח

   
   .שמות' ליקוטי תורה פ.  27. 'א' ישמות ס'  שער הפסוקים פ.26
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 האיראולי ושמא , בינה עם החכמהלחבור ה  ומשגרם משה בשירתו."החכמה
 מרים לעורר השירה ולהשפיעו י אהרן" והבינה ע החכמה'בחי וונתקשר האור

לכן לא אמר אפשר שו. מהחכמה והבינה ועד המלכות בחינת נשות ישראל
 הוצוותה על הנשים לשיר ואמר, "ים להם מרותעןותעןותעןותען"אלא " להם מריםותשר ותשר ותשר ותשר """"

ואולי . המלכות סוד הנשים את השירה העליונה והשפיעה על',  להשירושירושירושירו, להן
".  מריםלהםלהםלהםלהםותען "זו נאמר בהן לשון זכר ' כיון שהושפעו נשות ישראל מבחי

כי בכח , ולקחה התף בידה ונתנה כח בידיהן לצאת אחריה בתפים ובמחולות
שפע הבינה המקושרת עם החכמה אפשר להכניע שירה גדולה שכזו שנובעת מ

והיא נקראת כן כי היא מיללת כי דבוקה , ף"ת שעולה כמנין ת"את קליפת לילי
 שוברת  של מצוה והודאהוהשירה סוד השמחה. ל"היא בבחינת העצבות רח

 . הבאות מהיללה'ולהכרית את הקליר לזמ, ולכן הבוחר בשירי זמרה, 28אותה
ללמדנו אולי  ".ת אהרן מפני שנתנבאה לפני לידת משהשנקראה אחו" ,י"ופרש

 'בחי בכי משה .בבינה שלפניונרמזה  כך,  לפניונולדה ונתנבאההיא כשם שש
י דבריו נתבאר שקשר "וע, כשנצטרעה א שמסר אהרן נפשו עליה" ד.הדעת

בזה אפשר שו, "ויאכל חצי בשרו"אמר  כי , הנשמות שבינו לבינה הוא תמידי
אחד כ כבודם בעולמות העליונים כי החכמה והבינה מחוברים רמז איה מקום

בקריעת אפשר שו. כ היא חצי בשרו"וא, לקיים העולמות ולא נפרדים לעולמים
 היא שענתה מריםמריםמריםמרים חדשה שבחו גאולים מבחינת הבינה ולכן שירהשירהשירהשירהים סוף 

 ואז נשיר החכמההחכמההחכמההחכמה י"עציון ' אמנם לעתיד לבא עין בעין נראה בשוב ה, השירה
  . חדש הללויהשירשירשירשירלפניו 

כי בשירת הנשים אין כולן שרות ,  הוא""""ותעןותעןותעןותען"""" ואולי ביאור ".".".".ותען להם מריםותען להם מריםותען להם מריםותען להם מרים""""
 בלשון זכר """"להםלהםלהםלהם""""ויש להבין למה אמר . יחד אלא חלק שרות וחלק עונות

מיני  'ה הזכיר בסוף ספרו י" והנה דוד המלך ע".".".".להןלהןלהןלהן""""ולכאורה היה צריך לומר 
מחובר  ם כנגד ספירת הנצח ורק בוה" תף ומחול"ו, ספירות' הלולים כנגד י

ח היא עולה עמו "ובדרך כלל הזכר בנצח והנקבה בהוד ובר, התף אל המחול
 מרים שהם זכו להםלהםלהםלהםואולי ענתה , בנצח ושני מלכים משתמשים בכתר אחד

ועלו בדרגת הזכר שהוא בנצח ולכן עליהן לעשות כמותה ולצאת אחריה 
  .   כרהנצח שהוא בז' בתופים ובמחולות סוד ספי

 בקריעת ים סוף נעשו שני ".".".".סוס ורוכבו רמה ביםסוס ורוכבו רמה ביםסוס ורוכבו רמה ביםסוס ורוכבו רמה בים, , , , כי גאה גאהכי גאה גאהכי גאה גאהכי גאה גאה' ' ' ' שירו להשירו להשירו להשירו לה""""
. וכבודו בראות כל העולם כחו ונפלאותיו וגבורותיו' התעלות שם ה, עניינים

  וגם אבדן המצרים בנקמות גדולות מדה כנגד מדה ובקדרה שבשלו את ישראל
  
  .שמיני" צווארי שלל ". 28
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להשיב נקם לצריו כי מי  היה מתעלה מבלי, בלבד' יתב' ומצד כב. בה נתבשלו
אמנם מצד אהבתו , כמוך חסין יה ובמקום גדלותו אתה מוצא ענוותנותו

כי אין ". מלך גאות לבש' ה",  ואמר הכתוב. לישראל נקם נקמתם והראה כחו
ואין הבורא משתנה במהותו , בחינת ענוה וגאוה בעצמותו כי הם כחות נפשיים

  ,ואינם אלא לבושים שבהם מתנהג הוא עם בריותיו, ו"לשום כח נפשי ח
קרע הים והציל את ,  בשני אופנים""""גאה גאהגאה גאהגאה גאהגאה גאה""""ובקריעת ים סוף גאות לבש ו

  . והטביע את המצרים, ישראל

שם שם לו חק ומשפט שם שם לו חק ומשפט שם שם לו חק ומשפט שם שם לו חק ומשפט """"ומיד     ".".".".וישלך אל המים וימתקו המיםוישלך אל המים וימתקו המיםוישלך אל המים וימתקו המיםוישלך אל המים וימתקו המים, , , , עץעץעץעץ' ' ' ' ויורהו הויורהו הויורהו הויורהו ה""""
להשליך עץ ' ווהו הויש להבין למה צ.  ונצטוו על השבת והדינים".".".".ושם נסהוושם נסהוושם נסהוושם נסהו

והלא אלישע . והלא יכל להמתיקם גם מבלי השלכת העץ, אל המים להמתיקם
  .ומה הקשרו לחוק ומשפט ששם שם לו, השליך מלח והמתיק המים

ואפשר ושמא ואולי שהענין הוא כי היה זה בחדש אייר שהם ימי העומר שהוא 
ולא ' ת פי הוהנה העץ היה הראשון שהמרה א, 29זמן התקון לשרש הבריאה

וביום השלישי לבריאה נסתיים עניין ". עץ עושה פרי"אלא , "עץ פרי"הוציא 
ואולי לכן הוצרך תקון העץ להעשות על . ונראתה היבשה וצמחו העצים, המים

גרם שגם המים שנסתיים עניינם בו ביום ' ואולי פגם העץ ביום ג, ידי המים
וכשהסכים העץ . ידי העץוהמתקתם הוצרכה להיות על , הפכו במרה למרים

אולי נתקן במדת מה ענין , לההפך גופו למתוק כפרי עד כדי המתקת המים
וכשבאו ישראל למרה ". עץ עושה פרי"אלא , "עץ פרי"חטאו שלא להיות 

אפשר שהוצרכו לתקן ענין ימי בראשית ומיד לאחר שנתקן ענין זה קבלו שבת 
    .ודינים שהם בשרש הבריאה גם כן

,  ואם חטאת ונפגעת,,,,"""" אשר שמתי במצרים לא אשים עליך אשר שמתי במצרים לא אשים עליך אשר שמתי במצרים לא אשים עליך אשר שמתי במצרים לא אשים עליךכל המחלהכל המחלהכל המחלהכל המחלה""""
 כי רק """"במצריםבמצריםבמצריםבמצריםאשר שמתי " ואמר ".".".".רופאיךרופאיךרופאיךרופאיך' ' ' ' כי אני הכי אני הכי אני הכי אני ה"""", כשתשוב ארפאך

אבל יתן יסורים לזכך  האדם מעוונותיו , בגדר עונש כדוגמת מצרים לא יתן
 .ולהטיב אחריתו בעולם הבא

 מהיכן ,ומרהיה להם לולכאורה . """"מה נשתהמה נשתהמה נשתהמה נשתה, , , , וילונו העם על משה לאמרוילונו העם על משה לאמרוילונו העם על משה לאמרוילונו העם על משה לאמר""""
ויש . """"''''ויצעק משה אל הויצעק משה אל הויצעק משה אל הויצעק משה אל ה. " ולא דבר אחרמיםמיםמיםמיםכי רצו .  נשתהמהמהמהמהולא , נשתה

, , , , עץ וישלך אל המיםעץ וישלך אל המיםעץ וישלך אל המיםעץ וישלך אל המים' ' ' ' ויורהו הויורהו הויורהו הויורהו ה"""". להבין למה קרא לתפילה בלשון צעקה
י תפילת משה "ולא הומתקו ע,  למה הוצרך לעץ להמתיק המים".".".".וימתקו המיםוימתקו המיםוימתקו המיםוימתקו המים

   .או הנפת המטה
  

  . העומרראה נהר שלום בענין הכוונות בימי. 29
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שהיא הנהגת , "יד רמה"כי ישראל יצאו ממצרים ב, אפשר שהענין הואו
  שהיא בחינת" יד הגדולה"וקריעת ים סוף נעשה ב, התפארת מדת הרחמים

כי אתה תשלם לאיש , חסד' ולך ה"ש "וכמ, החסד המגיע רק למי שראוי
 ".מרה"ל באו" רמה"ומ, נכו להם מזכויותיהם,  וכשנעשה להם נס."כמעשהוכמעשהוכמעשהוכמעשהו

בקשו שבחינת התפארת תאיר בהם ויושעו אולי והבינו ישראל הענין ו
כדי אולי ו,  ונקבל השפענשתהנשתהנשתהנשתה,  שהוא בחינת התפארתהההה""""ממממואמרו  ,ברחמים

ה צעקה יפ"ל "ש חז"וכמ, "צעקה"הרחמים התפלל משה בלשון  ממדת להאיר
, """"עץעץעץעץ"""" למשה להשליך ' ה וצוה.30"גזר דיןובין לאחר , קודם גזר דיןבין לאדם 

  ....""""וימתקו המיםוימתקו המיםוימתקו המיםוימתקו המים""""    ." עץ השדה)ה"מ' גי(כי האדם "

    ויאמרו אליהם בניויאמרו אליהם בניויאמרו אליהם בניויאמרו אליהם בני. . . . וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדברוילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדברוילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדברוילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר""""
 וילונו כל עדת"כי כבר אמר , מיותרות" בני ישראל"ולכאורה תיבות ". ". ". ". ישראלישראלישראלישראל

בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר ' ' ' ' מי יתן מותנו ביד המי יתן מותנו ביד המי יתן מותנו ביד המי יתן מותנו ביד ה " " " "".בני ישראל
הזכירו ו ,לא בקשו בשרולכאורה אפשר היה להבין ש". ". ". ". שובעשובעשובעשובעבאכלנו לחם לבאכלנו לחם לבאכלנו לחם לבאכלנו לחם ל
והראיה .  ללחם כדי להבין מאיזו דרגה הגיעו לרעב המוחלטהוהבשר והקדימו

, כי כל עוד היה להם לחם ממה שהוציאו ממצרים לא התלוננו על חוסר בשר
וכן נראה , י כותב שבקשו בשר גם כן"אמנם רש. ורק כשכלה הלחם התלוננו

ואם כן היה להם להקדים ענין הלחם לבשר כי , בטח להם בשר גם כןממה שהו
הנני ממטיר לכם לחם מן הנני ממטיר לכם לחם מן הנני ממטיר לכם לחם מן הנני ממטיר לכם לחם מן , , , , אל משהאל משהאל משהאל משה' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה"""". הוא העיקר ולמה הפכו הסדר

ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """". על הלחם בלבד ולא הזכיר מענין הבשר כלל'  הודיעו ה".".".".''''השמים וכוהשמים וכוהשמים וכוהשמים וכו
 ".".".".יםיםיםיםהוציא אתכם מארץ מצרהוציא אתכם מארץ מצרהוציא אתכם מארץ מצרהוציא אתכם מארץ מצר    ''''משה ואהרן אל כל בני ישראל ערב וידעתם כי המשה ואהרן אל כל בני ישראל ערב וידעתם כי המשה ואהרן אל כל בני ישראל ערב וידעתם כי המשה ואהרן אל כל בני ישראל ערב וידעתם כי ה

, תדעו כי לא אנחנו המוציאים    ,לפי שאמרתם לנו כי הוצאתם אותנו", י"פירש
ויש להבין וכי עד עתה לא ידעו ". הוציא אתכם שיגיז לכם את השלו' אלא ה

ומה יתן להם נס השלו יותר מהניסים והנפלאות שראו במצרים , הוציאם' שה
, על שפת היםשרו  ולו, הוא המוציאם' ודבר פשוט שידעו שה, ועל הים

ומה ענין הגזת , וטענתם היתה עליהם שהם שלוחיו של מקום והוציאום בפועל
לכם בערב בשר לאכול לכם בערב בשר לאכול לכם בערב בשר לאכול לכם בערב בשר לאכול ' ' ' ' בתת הבתת הבתת הבתת ה, , , , ויאמר משהויאמר משהויאמר משהויאמר משה"""". הוציאם' השלו לידיעה שה

לא דבר כלל מבשר ואמר רק שימטיר לחם מן ' הנה ה. """"ולחם בבוקר לשבועולחם בבוקר לשבועולחם בבוקר לשבועולחם בבוקר לשבוע
 לא הזכיר הכתוב למה, אמר לו זאת' ואם ה. ומנין למשה ענין הבשר, השמים

ויאמר משה אל אהרן אמור אל כל עדת בני ויאמר משה אל אהרן אמור אל כל עדת בני ויאמר משה אל אהרן אמור אל כל עדת בני ויאמר משה אל אהרן אמור אל כל עדת בני """". ענין זה כשהזכיר את ענין הלחם
שמעתי את תלונות בני שמעתי את תלונות בני שמעתי את תלונות בני שמעתי את תלונות בני , , , , אל משה לאמראל משה לאמראל משה לאמראל משה לאמר' ' ' ' וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה    ', ', ', ', וכווכווכווכו' ' ' ' ישראל קרבו לפני הישראל קרבו לפני הישראל קרבו לפני הישראל קרבו לפני ה

        ,,,,בין הערבים תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחםבין הערבים תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחםבין הערבים תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחםבין הערבים תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחם, , , , דבר אליהם לאמרדבר אליהם לאמרדבר אליהם לאמרדבר אליהם לאמר, , , , ישראלישראלישראלישראל
            

  .    ז"ה ט"ר.  30
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שלאחר שכבר אמר     ,מאוד  ולכאורה הדבר תמוה".".".".םםםםאלהיכאלהיכאלהיכאלהיכ' ' ' ' וידעתם כי אני הוידעתם כי אני הוידעתם כי אני הוידעתם כי אני ה
נראה בענן והודיעו ענין זה של נתינת הבשר ' כבוד ה, משה דבר זה לישראל

ולכאורה היה צריך זה להאמר לפני , והלחם וצווהו לדבר זאת לבני ישראל
'  ונתן ה".".".".לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לשבועלכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לשבועלכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לשבועלכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לשבוע' ' ' ' בתת הבתת הבתת הבתת ה"""". דברי משה

' ' ' ' וידעתם כי הוידעתם כי הוידעתם כי הוידעתם כי ה""""    ולא הטעם שאמר משה" " " " אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם' ' ' ' ני הני הני הני הוידעתם כי אוידעתם כי אוידעתם כי אוידעתם כי א""""    הטעם
  . ויש להבין הענין".".".".הוציא אתכם מארץ מצריםהוציא אתכם מארץ מצריםהוציא אתכם מארץ מצריםהוציא אתכם מארץ מצרים

, כי שני סוגים של בני ישראל יצאו ממצרים והענין יובן לפי מה שנתבאר לעיל
אותם שהיו מתוקנים בשלמות ויצאו ממצרים כי לא היה כח לקליפה להאחז 

' כל צבאות היצאו יצאו יצאו יצאו צם היום הזה ויהי בע"ועליהם אמר הכתוב , בהם יותר
ממצרים בכח גדול וביד '  ואותם שהיה רובם מתוקן והוציאם ה,"מארץ מצרים

 את בני ישראל מארץ ''''הוציא ההוציא ההוציא ההוציא הויהי בעצם היום הזה "    ,ועליהם נאמר. חזקה
נראה ששינה הכתוב ופעם קראם ,  וכשנתבונן בפסוקים".מצרים על צבאותם

ומסתבר שלמתוקנים , בלבד"  ישראלבני"ופעם קראם " עדת בני ישראל"
על שם הדעת המתוקנת " עדת בני ישראל"קרא בשם " 'צבאות ה"שנקראו 

בני "ולאותם שלא היו מושלמים בתקונם קראם בשם , "דעת"אותיות " עדת"ו
התלוננו רק על רעבונם ללחם " עדת בני ישראל"והבהיר הכתוב ש". ישראל

משראו שהראשונים מתלוננים על " בני ישראל"אמנם , ולא בקשו בשר כלל
וכביכול בקשתם אינה רק , לחם נצלו את ההזדמנות והתלוננו גם על בשר

 ".".".".קהלקהלקהלקהל""""עבורם אלא בעיקר בשביל בניהם שהיו למטה מגיל עשרים ונקראו 
אתם הוצאתם אותנו בטרם שנתקננו לגמרי , ואפשר שאמרו למשה ואהרן

, ים ובים נעשה בעיקר עבורםוכל הניסים והאותות והמופתים במצר, כראשונים
בודאי שגם לנו יתן , ועתה שהם לגודל מעלתם אינם מבקשים בשר אלא לחם

, לחם בזכותם וכמו שבשאר הניסים שנעשו עבורם גם אנחנו נהנינו כמותם' ה
היה מוציאנו היה נותן ' אבל אנחנו שרוצים בשר כמו שהורגלנו במצרים אם ה

' והשיב ה. נמצאנו חסרים,  אגב הראשוניםאבל היות ואתם הוצאתם אותנו, לנו
והודיעו שימטיר להם לחם מן השמים "  בני ישראלעדתעדתעדתעדת""""למשה על תלונת 

ולא עוד אלא שיזכו , שהוא לחם אבירים כי תלונתם צודקת וראויים הם לכך
ולתלונת . וחיבתו עמהם' כל ישראל על ידי קבלת לחם זה לראות את כבוד ה

' אבל מסתמא אמר ה, תוב בגלל שלא היתה כהוגןלא התייחס הכ" בני ישראל"
וידעו זאת , למשה שיתן להם שאלתם כדי שידעו שהוא הוציאם כי חפץ בהם

עדת בני "כשיראו שמגיז להם שלו לפי בקשתם בלבד ללא קשר לבקשת 
ומשסיים אמר משה לאהרן לאסוף . הענין" בני ישראל"ואמר משה ל". ישראל

ענין הבשר והלחם ויתן ' כי להם יודיע ה, קנים המתו""""עדת בני ישראלעדת בני ישראלעדת בני ישראלעדת בני ישראלכל "את 
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כי לא יתכן שלפחותים מהם יתן , י שלא בקשו"בשר לבני ישראל וגם להם אעפ
 לבני ישראללבני ישראללבני ישראללבני ישראלונתינת הבשר . שאלתם והם ששאלו כהוגן לא יקבלו בשר כמותם

אבל נתינת הבשר גם , הוציאם ממצרים כי חפץ בהם' היתה כדי שידעו שה
  . הוא אלהיהם'  כדי שידעו כל ישראל כי הלעדת בני ישראל היא

על     ".על משה ועל אהרן במדבר עדת בני ישראל  עדת בני ישראל  עדת בני ישראל  עדת בני ישראל וילונו כל", ואמר הכתוב
 שהעדה בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלומשראו .  כי כלה הלחם שהוציאו ממצריםרעבונם

 בני ישראל  בני ישראל  בני ישראל  בני ישראל ויאמרו אליהם"    .נצלו ההזדמנות ובקשו בשר, מתלוננים על לחם
ם בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם בארץ מצרי' מי יתן מותנו ביד ה

, " בני ישראלעדתעדתעדתעדת""""     שהיוהדגיש הכתוב שהאומרים אינם הראשונים    ".לשובע
הנני ממטיר לכם לחם מן השמים הנני ממטיר לכם לחם מן השמים הנני ממטיר לכם לחם מן השמים הנני ממטיר לכם לחם מן השמים , , , , אל משהאל משהאל משהאל משה' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה"""" ".ני ישראלב"אלא 

על הלחם בלבד ולא הזכיר מענין הבשר כלל כי התייחס '  הודיעו ה".".".".''''וכווכווכווכו
 בני ישראל  בני ישראל  בני ישראל  בני ישראל ויאמר משה ואהרן אל כל" אמנם.  בני ישראל בלבדעדתעדתעדתעדתלתלונת 

כי חפץ בכם ועבור הוצאתכם " הוציא אתכם מארץ מצרים' ערב וידעתם כי ה
לכם בערב בשר לאכול לכם בערב בשר לאכול לכם בערב בשר לאכול לכם בערב בשר לאכול ' ' ' ' בתת הבתת הבתת הבתת ה, , , , ויאמר משהויאמר משהויאמר משהויאמר משה"""". ממצרים הכה את פרעה ועמו

כי . """"את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליואת תלונותיכם אשר אתם מלינים עליואת תלונותיכם אשר אתם מלינים עליואת תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו' ' ' '  בשמוע ה בשמוע ה בשמוע ה בשמוע הולחם בבוקר לשבועולחם בבוקר לשבועולחם בבוקר לשבועולחם בבוקר לשבוע
" לכם"ולכן יתן , "העדה" אגב להוצאת הוא המוציא אתכם במכוון ולא דרך

 ואם יתן גם לעדה יהיה זה דרך ,,,,""""לכםלכםלכםלכם""""ועיקר נתינת הבשר היא , לפי בקשתכם
ומשסיים ,  בלבדבני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלועד עתה דברו משה ואהרן עם  .אגב לבקשתכם

כי ' קרבו לפני ה כל עדת בני ישראל  כל עדת בני ישראל  כל עדת בני ישראל  כל עדת בני ישראל ויאמר משה אל אהרן אמור אל", עמם
 עדתעדתעדתעדת"""" עבור """"נראה בענןנראה בענןנראה בענןנראה בענן' ' ' ' והנה כבוד הוהנה כבוד הוהנה כבוד הוהנה כבוד ה. ". ". ". "הלחםשמע את תלונותיכם על בקשת 

שמעתי את , אל משה לאמר' וידבר ה" .שקרבו למקום הענן" בני ישראל
, , , , לאמרלאמרלאמרלאמר""""    אל בני ישראל" " " " דבר אליהםדבר אליהםדבר אליהםדבר אליהם""""    ....גם בשר    שבקשו". ". ". ".  בני ישראל בני ישראל בני ישראל בני ישראלתלונות

 בני עדתעדתעדתעדתואומר אני זאת בפני ". ". ". ". בין הערבים תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחםבין הערבים תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחםבין הערבים תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחםבין הערבים תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחם
' ' ' ' וידעתם כי אני הוידעתם כי אני הוידעתם כי אני הוידעתם כי אני ה"""" . י שלא בקשו" יקבלו בשר אעפישראל כדי שידעו שגם הם

 חוזר על """"אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם' ' ' ' וידעתם כי אני הוידעתם כי אני הוידעתם כי אני הוידעתם כי אני ה""""    ,ויתכן פירושו    ....ואתם צבאותי    """"אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם
. כלל ישראל כי אלהי כולם הוא והם עמו וצאן מרעיתו וירעם בבשר ובלחם

 בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלולא אמר הטעם שהוציאם ממצרים שהיה שייך לאומרו רק לפני 
ועתה כיון שדבר לפני העדה אמר הטעם שהוא ,  משהוכבר אמרו להם

     . הכולל לכולם" אלהינו"

ולא , """"אחיואחיואחיואחיואיש אל "אמר ". ". ". ". ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הואויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הואויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הואויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא""""
שהורגש בפעם הראשונה ' כי כבוד ה, אולי הטעם הוא, "איש אל רעהו"אמר 

            . נתן רגש אחוה לכל ישראל, עם הורדת המן

שבתון שבתון שבתון שבתון ' ' ' ' ויאמר אליהם הוא אשר דבר הויאמר אליהם הוא אשר דבר הויאמר אליהם הוא אשר דבר הויאמר אליהם הוא אשר דבר ה, , , , שיאי העדה ויגידו למשהשיאי העדה ויגידו למשהשיאי העדה ויגידו למשהשיאי העדה ויגידו למשהויבואו כל נויבואו כל נויבואו כל נויבואו כל נ""""
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 ויש להבין מדוע המתין משה מלומר לישראל ענין השבת עד ".".".".שבת קודששבת קודששבת קודששבת קודש
ולכל הפחות היה לו להודיע , שבאו נשיאי העדה ושאלוהו אודות המן הכפול

והיה ביום הששי והכינו את "' וכמו שאמר לו ה, זאת כשאמר להם שירד המן
מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת "למשה ' ומה גם שאמר ה". יאואשר יב

 גם יש להבין מה מיוחד במתנת השבת והלא כל המצוות ....31""""לך והודיעםלך והודיעםלך והודיעםלך והודיעםשמה 
אמנם המיוחד במתנת השבת שהשומרה . הן מתנות טובות לזכות את ישראל

שומר "ל על הכתוב "וכמו שדרשו חז, ז"ע' מתכפרים לו כל עוונותיו ואפי
ושמירת השבת  התשובה ,אמנם(. 32אל תקרי מחללו אלא מחול לו" חללושבת מ

 לפי תקוני אבל עדיין צריך לתקן קלקול הנשמה ולכלוכה, למחילה על הכעס העליון גורמת

 שעל ידה נעשה טובה לישראל שמתכפר להם מתנה טובהמתנה טובהמתנה טובהמתנה טובה ואמר ),ל"האריז
 ושלשת לילה מצוות עשה בשבת הם הקידוש של והיות ועיקר. עוונותיהם

סעודות אלו גדולה ומקשרת האוכלם עד אורות כתר  שמעלת, הסעודות
ואולי המתין משה עד שירדו סעודות אלו מהשמים כדי למסור להם , 33עליון

ועל ידי ראייתם את המן הכפול יבינו גודל מעלת מתנה , את ענין השבת וערכה
 """"ראלראלראלראלבני ישבני ישבני ישבני יש""""וכבר נתבאר שענין ירידת המן אמרו משה בתחילה ל. זו

 המושלמים """"העדההעדההעדההעדהנשיאי "ואפשר שהמתין עד שיבואו , שהתלוננו על הבשר
  .  כדי למסור להם ענין גדול זה

את המן את המן את המן את המן . . . . עד בואם אל ארץ נושבתעד בואם אל ארץ נושבתעד בואם אל ארץ נושבתעד בואם אל ארץ נושבת, , , , ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנהובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנהובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנהובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה""""
 שאמר משה לאהרן לקחת הכתוב לגבי ".".".".עד בואם אל קצה ארץ כנעןעד בואם אל קצה ארץ כנעןעד בואם אל קצה ארץ כנעןעד בואם אל קצה ארץ כנען, , , , אכלואכלואכלואכלו

ת המשכן ונכתב יי שנאמר לאחר בני"ירשפ, צנצנת מן ולהניחו לפני העדות
ויש להבין מתי נכתב פסוק . ולא פירש כן גם על פסוק זה ,כאן כי כאן מקומו

  . והיו אמורים להכנס לארץ מיד והלא טרם נגזרה גזירת המרגלים,זה
  שישראל יאכלו מן ארבעים' רצה הפסוק זה נכתב מיד ברדת המן כי שואפשר 

 כי לא חסר להם מזון במדבר מהגויים,  מחוסר מזוןכי את המן לא אכלו. 34שנה
כך גם ישראל , וכמו ערב רב שלא ירד להם מן אכלו ושתו, שהביאו ומכרו להם

סיחון ועוג שהיו משופעים  גם אחרי שכבשו ארצותו. יכלו לאכול ולשתות
את המן אכלו ארבעים "י שנאמר בו "ואעפ. בתבואות ומקנה המשיך המן לרדת

 לא התפעלו ולא פחדו משה וישראל כי פירוש ,"אל ארץ נושבתשנה עד בואם 
י בשבע שנים שכבשו ושבע "חצי מא' כי יהושע לא כבש אפי, הפסוק היה שונה

  היו לא שאם וליוא". 'ליהושע עוד רב הארץ וכו' ויאמר ה"ש "וכמ, שחלקו
  
  יום של יצירת'ואפשר שהם כנגד מ. 34 .האזינו' זוהר פ. 33 :ח" שבת קי.32.  'שבת י. 31

    .י המן שהוא מאכל מלאכים" עם סגולה עליצירתהוצרכו  אלו שנים' כן מ, הוולד



שני                בשלח                            שפתי  

 

 קטו

 קטו

, חוטאים במרגלים היו צריכים לכבוש את כל הארץ ולחלקה בארבעים שנה
ארבעים  אכלו המן את" ואז היה ביאור הפסוק .ובמשך כל הזמן הזה לאכול מן

 שיישבו את ארץ ישראל אחר שהכוונה עד, """"נושבתנושבתנושבתנושבתעד בואם אל ארץ , שנה
כשהכוונה לקצה השני של סיום ". עד בואם אל קצה ארץ כנען. "כבוש וחלוק

, אבל לאחר חטא המרגלים כשנגזרה גזרת הארבעים שנה, כל הכבוש והחלוק
  .להיות הקצה הראשון של תחילת הכבוש, "קצה ארץ כנען"רוש יהפך פ

והיה לו , הכתוב לכאורה קשה לשון ".".".".ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העםויחנו ברפידים ואין מים לשתות העםויחנו ברפידים ואין מים לשתות העםויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם""""
        וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מיםוירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מיםוירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מיםוירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים""""". ואין מים לעם לשתות"לכתוב 
 ולכאורה דברי ".".".".''''מה תנסון את המה תנסון את המה תנסון את המה תנסון את ה, , , , ויאמר להם משה מה תריבון עמדיויאמר להם משה מה תריבון עמדיויאמר להם משה מה תריבון עמדיויאמר להם משה מה תריבון עמדי, , , , ונשתהונשתהונשתהונשתה

  ולמה אמר להם, משה לא מובנים ואין לך טענה צודקת יותר מבקשת מים
ה כשרעבו ללחם והתלוננו על ולפני ז. בבקשה זו' משה שמנסים הם את ה

 את תלונתם בסבר פנים יפות ואמר שטענתם צודקת ושיקבלו' חסרונו קבל ה

ומדוע עתה במים שהם יותר חיוניים מהלחם ', את הלחם בחיבה ועם כבוד ה
', ', ', ', ויצמא שם העם למים וכוויצמא שם העם למים וכוויצמא שם העם למים וכוויצמא שם העם למים וכו""""". 'מנסים את ה"לא הסכים עמהם משה וקראם 

 ויש להבין ".".".". עוד מעט וסקלוני עוד מעט וסקלוני עוד מעט וסקלוני עוד מעט וסקלונילאמר מה אעשה לעם הזהלאמר מה אעשה לעם הזהלאמר מה אעשה לעם הזהלאמר מה אעשה לעם הזה' ' ' ' ויאמר משה אל הויאמר משה אל הויאמר משה אל הויאמר משה אל ה
  .מים' למה במקום להתלונן על ישראל לא עמד להתפלל שימציא להם ה

. ל שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו"ונראה הענין כי אמרו חז
ומי שאין לו פת , וכשאדם יש לו פת בסלו אינו רעב אלא כשגופו זקוק למזון

. חשבה שאין לו מה לאכול אחר כךמעצם המ, בסלו רעב גם כשכרסו מלאה
אלא מיד כשפסקו , ואמרה תורה שישראל לא המתינו עד שיצמאו באמת למים

רבו עם משה אודות ,  לכשיצמאוולא היה מים לשתות העםולא היה מים לשתות העםולא היה מים לשתות העםולא היה מים לשתות העםהמים מכליהם 
  תמתינו עד שתצמאו באמת ותראו', ואמר להם משה למה תנסון את ה, המים

 לא בגלל שהוזקקו מיד למים ".".".".ויצמא שם העם למיםויצמא שם העם למיםויצמא שם העם למיםויצמא שם העם למים"""". לכם מים' שימציא ה
  וידע משה. המחשבה שהקנקן ריק ומה יהיה בעוד כמה שעות    אלא בגלל

מים ולכן לא ' שכשיצטרכו מים ימציא להם ה' שזקוקים הם למדת הבטחון בה
  .     על ריב ישראל עמו' התפלל על המים כי טרם הוצרכו לו אלא צעק לה

ספיק כדי הרבות כי לזה עמוד הענן  עמלק לא נלחם עם חצים וח".".".".ויבא עמלקויבא עמלקויבא עמלקויבא עמלק""""
אשר "ש "וכמ,  בקרילהפילם. בא בכשוף לטמא מחשבת ישראל בנאוףו. להגן

כי , ספק' ועמלק גי. בידיהם ואז הענן היה פולטן ונפלו. מלשון קרי" קרך בדרך
  .ל"נטמא בקרי רח וכשאדם מסופק באמונה, הכניס ספקות באמונה

ואהרן וחור תמכו ואהרן וחור תמכו ואהרן וחור תמכו ואהרן וחור תמכו , , , ,  תחתיו וישב עליה תחתיו וישב עליה תחתיו וישב עליה תחתיו וישב עליהוידי משה כבדים ויקחו אבן וישימווידי משה כבדים ויקחו אבן וישימווידי משה כבדים ויקחו אבן וישימווידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו""""
 דועמויש להבין  ".".".".ויהי ידיו אמונה עד בא השמשויהי ידיו אמונה עד בא השמשויהי ידיו אמונה עד בא השמשויהי ידיו אמונה עד בא השמש. . . . בידיו מזה אחד ומזה אחדבידיו מזה אחד ומזה אחדבידיו מזה אחד ומזה אחדבידיו מזה אחד ומזה אחד
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 מסורבל של לקיחת אבן לשימו מתחת למשה שישב נראה  והלשון. ידיוכבדוכבדוכבדוכבדו
מזה מזה מזה מזה     ואהרן וחור תמכו בידיוואהרן וחור תמכו בידיוואהרן וחור תמכו בידיוואהרן וחור תמכו בידיו"""".  לו אבן וישב עליהקחול וי"ולכאורה היל. עליה

ויהי ידיו ויהי ידיו ויהי ידיו ויהי ידיו """".  לכאורה מיותרותאחדאחדאחדאחדותיבות , ומזה, ל מזה"היל. """"אחד ומזה אחדאחד ומזה אחדאחד ומזה אחדאחד ומזה אחד
 לשון רבים ידיוידיוידיוידיוועוד ,  לשון נקבהידידידידכי ,  ידיוותהיינהותהיינהותהיינהותהיינהל "ולכאורה היל, """"אמונהאמונהאמונהאמונה

 ,,,,לאמונהלאמונהלאמונהלאמונהומה כוונת הכתוב על ידיו שנהיו ,  ידיוויהיוויהיוויהיוויהיול "ולפחות היל, הוא
 לפי  לפי  לפי  לפי ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמוויחלוש יהושע את עמלק ואת עמוויחלוש יהושע את עמלק ואת עמוויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו"""" .ל ותהיינה ידיו פרושות"ולכאורה היל

 למחות זכר 'הוהנה נשבע . "שעל פי הדיבור לא הרג לכולם" ,י" ופירש....""""חרבחרבחרבחרב
  .כולם מיד בידי יהושע והניחם לנפשםאת כ למה לא הרג "וא, עמלק

, """"ידידידיד""""ה בעניני העולם הזה נקראת "הענין הוא כי התערבות הקבאפשר שו
 בו )סדח(, """"היד הגדולההיד הגדולההיד הגדולההיד הגדולה"""". ושלשה בחינות יד הם, 35"היתה בם' יד ה"ש "וכמ

היד היד היד היד """". והוא המכוון כנגד יד ימין, ז בדרך החסד"בעוה' ה כרת התערבותינ
והוא מכוון כנגד יד , ה הגבורה והדין" שדרכו משפיע הקב)גבורה( """"החזקההחזקההחזקההחזקה
כשהחסד והגבורה ,  המעורבת מכחות שתי הידים)תפארת( """"יד רמהיד רמהיד רמהיד רמה""""ו .שמאל

וכאשר . 36והוא מכוון כנגד בית החזה, מתאחדים והופכים למדת הרחמים
, ד"פ י"כי ב(    37כחכחכחכח' הידים הגדולה והחזקה נעשים הם בחי' מתחברים בחינות ב

ה עם ישראל "והתנהג הקב, ונקראת כח אדני, כח זה במלכותומושפע  )כח' גי
 וביציאת ישראל ממצרים התנהג. "יד חזקה"ועם המצרים ב, "יד גדולה"ב

ו "וכשח ". ביד רמהובני ישראל יוצאים "ש" וכמ,"יד רמה" ב עמהםה"הקב
 כחכחכחכח וילכו בלא "ש"וכמנופלים ישראל בידי שונאיהם ,  של מעלהכחכחכחכחמסתלק 

 י" עהכחהכחהכחהכח יוכל להחלישחשב שכי  להלחם בישראל  עמלק ובא.38"לפני רודף
 ידים'  והיה צריך משה להרים ב.39"קרי"וטמאם ב, ישראל בבריתםאת שיפגום 

כל דבר הצריך תקון , "ים עשה את האדםהבצלם אל"והיות ו. אלו ולחזקם
, והיות ונחלשו ידים של מעלה. למעלה עושהו האדם באבריו המכוונים לכך

אבל לא כבדו ידיו בעת  ,כשכוון משה את ידיו לעומתם הפכו כבדים
לכן התבטא כאן הכתוב לידים בלשון אולי ו. שהשתמש בהם לאכילה ומלאכה

והוצרך משה . פיעכי הכוונה לידים של מעלה שהם בחינת הזכר המש, זכר
. כ לחזק הידים"ואח, היסוד של פגם הקרי שנפלו בו ישראל' לתקן קודם בחי

ה עם השכינה בסוד הנקרא "ואחד מתקוני היסוד הוא לקשר וליחד קוב
 .אבן' ה במילוי העולה בגי"שהיא שם הויכהשכינה '  והוא בחי,40"אבן"

  ותו למשה שהואכוונו לאבן העליון להעלאפשר שוישראל לקחו אבן ממש ו
 .  

 .'איכה א .38  .ליקוטי תורה שלח לך. 37 .י"סוד ברכת נטו "שעהכ. 36 .ו"ט',  דברים ב.35

   .' דרוש גשער רוח הקודש. )"ה"ו ה"ה וא"ה ד"יו"(. 40 .יח, ה"י דברים כ"רש. 39
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ממטה למעלה  והניחו האבן תחתיו כדי שתדבק בו, 41דעת המתוקנתהסוד 
ובזה נתחזק כח השכינה ונתקן , ד" מ'בחיב הוא עליה בכ יש"ואח, ן" מ'בחיב

  .והחל לחזק ידים של מעלה, פגם היסוד

""""כבודכבודכבודכבוד""""משפיע בשכינה הנקראת ידים של מעלה וכח  
 ,ידיםהבהחלש כח ו, 42

הוצרך להחזיר ו, כבדיםכבדיםכבדיםכבדיםלכן ידי משה היו אולי ו, כבדכבדכבדכבדונעשה , 43"דל כבוד יעקב"
 'ה העולה גי"ה בסוד יהוו"ם ההויהוצרך לכוון בשאפשר ש ו,לתוכם' אות ו
נפש  כוונו ליחוד מסירותאפשר שו, ואהרן וחור תמכו בפועל בידי משה, 44כבוד

י " וע""""אחדאחדאחדאחד     ומזהאחדאחדאחדאחדואהרן וחור תמכו בידיו מזה "ואמר הכתוב . אחדאחדאחדאחד' בסוד ה
ומשה סוד הדעת כוון ליחד . אחדאחדאחדאחדפ "ב' ה העולה בגי"שניהם נתיחד שם ההוי

ונתקן מה , אמונהאמונהאמונהאמונהואז ידיו נתחזקו בסוד , הכבודהכבודהכבודהכבוד להשלים הנוספת בתוכו' אות ו
  *".בקרבנו' היש ה"י שאלתם "שפגמו באמונה ע

  ולא. היה התקון רק לפי שעה,י שתקנו משה אהרן וחור הענין במעשיהם"ואעפ
 ונצחונם .45"בך יאמינו לעולםבך יאמינו לעולםבך יאמינו לעולםבך יאמינו לעולם וגםוגםוגםוגם"התייצבה אמונתם עד מתן תורה שנאמר בו 

אפשר ו, "ניסיניסיניסיניסי' ה"ולכן קרא משה למזבח ,  בלבדשעה היה בגדר נס המחזיק לפי
ואז , לכן לא הורשה יהושע למחות את עמלק עד שישראל תושלם אמונתםש

  .יעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו
        

        י ת ר וי ת ר וי ת ר וי ת ר ו

        
ים למשה ולישראל ים למשה ולישראל ים למשה ולישראל ים למשה ולישראל ההההוישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלוישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלוישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלוישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אל""""

ששמע קריעת ים סוף " ,י"שרי פ....""""את ישראל ממצריםאת ישראל ממצריםאת ישראל ממצריםאת ישראל ממצרים' ' ' ' כי הוציא הכי הוציא הכי הוציא הכי הוציא ה, , , , עמועמועמועמו
כ למה " וא".יםה אשר עשה אלכלכלכלכלאת " ונכלל זה באמרו ".ומלחמת עמלק

ענין זה נכלל הלא גם ו, את ישראל ממצרים' הדגישה תורה כי שמע שהוציא ה
 עשה למשה ר אשיםיםיםיםההההאלאלאלאלופתח הכתוב בשם . "יםהאת כל אשר עשה אל"באמרו 

יקח יתרו חותן משה את יקח יתרו חותן משה את יקח יתרו חותן משה את יקח יתרו חותן משה את וווו" . שהוציאם ממצרים''''ההההוהמשיך בשם , ולישראל
  ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום , , , , צפורה אשת משה אחר שלוחיהצפורה אשת משה אחר שלוחיהצפורה אשת משה אחר שלוחיהצפורה אשת משה אחר שלוחיה

ויצילני ויצילני ויצילני ויצילני     י אבי בעזריי אבי בעזריי אבי בעזריי אבי בעזריההההושם האחד אליעזר כי אלושם האחד אליעזר כי אלושם האחד אליעזר כי אלושם האחד אליעזר כי אל, , , , אמר גר הייתי בארץ נכריהאמר גר הייתי בארץ נכריהאמר גר הייתי בארץ נכריהאמר גר הייתי בארץ נכריה    ייייככככ
  ולמה הזכיר כאן.  ויש להבין למה הזכיר שוב שיתרו חותן משה....""""מחרב פרעהמחרב פרעהמחרב פרעהמחרב פרעה

   
על הפסוק השמים מספרים . 'זוהר בראשית ח. 42 .מדרושי הפסח'  דרוש א שער הכוונות.41

 * .ט ,ט"שמות י 45    .'ענין הציצית דרוש ז, שער הכוונות. 44 .ד, ז"י, ישעיה.43 .כבוד אל

  .בלבד ולא מצאתיו כתובהצעה הצעה הצעה הצעה ביאור זה הוא בגדר 
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, ולמה כפל  בפרשת שמותהוזכרולגבי גרשון כבר . שמות בני משה וטעמם
. ולמה המתין עד עתה, 1וטעמו בעת מילתול שמו "ולגבי אליעזר היל

ויספר ויספר ויספר ויספר """" ."שהפך צווארו לשיש כשרצו להרגו, שהצילו מחרב פרעה" ,י"ופירש
את כל את כל את כל את כל . . . . על אודות ישראלעל אודות ישראלעל אודות ישראלעל אודות ישראל, , , , לפרעה ולמצריםלפרעה ולמצריםלפרעה ולמצריםלפרעה ולמצרים' ' ' ' משה לחותנו את כל אשר עשה המשה לחותנו את כל אשר עשה המשה לחותנו את כל אשר עשה המשה לחותנו את כל אשר עשה ה

,  ויש להבין מה חדש משה ליתרו....""""''''התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם ההתלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם ההתלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם ההתלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם ה
הן בענין מצרים והן בענין עמלק ועבורם , ןוהלא הם הדברים אשר שמע במדי

ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה " .ולמה הזכיר הכתוב ענין זה, בא למדבר
". על אבוד מצרים שנעשו בשרו חדודין חדודין מיצר ",י" ופרש....""""לישראללישראללישראללישראל' ' ' ' הההה

והלא כבר ידע זאת בהיותו , ויש להבין מדוע עתה נתחדד בשרו על אבדנם
ויקח יתרו ויקח יתרו ויקח יתרו ויקח יתרו " .דד בשרו בשמעו זאת לראשונה ולא עתהבמדין והיה לו להתח

ישראל לאכול לחם עם ישראל לאכול לחם עם ישראל לאכול לחם עם ישראל לאכול לחם עם     ויבא אהרן וכל זקניויבא אהרן וכל זקניויבא אהרן וכל זקניויבא אהרן וכל זקני, , , , יםיםיםיםההההחותן משה עולה וזבחים לאלחותן משה עולה וזבחים לאלחותן משה עולה וזבחים לאלחותן משה עולה וזבחים לאל
ים הזובח לאל" אמר הכתוב כי,  ולכאורה קשה....""""יםיםיםיםההההחותן משה לפני האלחותן משה לפני האלחותן משה לפני האלחותן משה לפני האל

כי הקרבן חייב , ים יחרםהאל  לשם'לה שאפילו הזובח 2ל"חז ופירשו ."יחרם
  ....יםיםיםיםההההלאללאללאללאלואיך הקריב יתרו , ה לבדו"להקרב לשם ההוי

והנהגת (. י הטבע בלבד" כי יתרו חשב שהעולם מונהג ע,הענין הואאפשר שו

 וממילא גם מכות מצרים וקריעת ים סוף ).3יםהי שם אל"ה בטבע נעשה ע"הקב
ובא ללמוד להכיר , בכוחות שלא היו ידועים לו, י משה" בדרך הטבע עונעש

 ,ומלחמת עמלק  על קריעת ים סוף""""וישמע יתרווישמע יתרווישמע יתרווישמע יתרו""""ואמר הכתוב . כח זה בטבע
 ועתה, יםה היה בקי בחכמות הטבע הנקראים אל""""כהן מדיןכהן מדיןכהן מדיןכהן מדין"והיות והיה הוא 

  והנה יש בידי חתנו חכמת טבע גדולה ביותר עד כדי שינוי""""חותן משהחותן משהחותן משהחותן משה"""" נהיה
 """"יםיםיםיםההההאת כל אשר עשה אלאת כל אשר עשה אלאת כל אשר עשה אלאת כל אשר עשה אל"""" . ובוודאי חתנו לא ימנע מללמדו חכמתו,הטבע

למשה חתנו ולישראל עמו , """"למשה ולישראל עמולמשה ולישראל עמולמשה ולישראל עמולמשה ולישראל עמו"""" .עשהוא הכח הפועל בטב
אבל . ואם היה הדבר חכמת טבע רגילה היה מתכבד ויושב בביתו, של משה

 דהיינו שכוחות נעלמים ממנו גרמו ,,,,""""את ישראל ממצריםאת ישראל ממצריםאת ישראל ממצריםאת ישראל ממצרים' ' ' ' כי הוציא הכי הוציא הכי הוציא הכי הוציא ה""""
  .בא להכירם ,ובעקבותיהם גם לקריעת ים סוף ומלחמת עמלק, ליציאת מצרים

 שחשב יתרו כי משה בחכמת טבע נפלאה גבר על אמר הכתוב הטעםאולי ו
בגלל,  שלקח את צפורה בתו,,,,חתן משהחתן משהחתן משהחתן משהכי הרי היה , מצרים והים ועמלק

 וגם. ולכן הסכים לתת לו את צפורה, 4שבכח לא טבעי עקר את המטה מגנו
כי קרא לבנו גרשום , שמות שני בניו מראים על חכמות טבע גדולים שיש בידו

  מובן שאת מצרים ראה, ובהטעימו שנכרי הוא במדין. על היותו נכרי במדין
  
 .י"וראה מנחות ק. ט',ן בויקרא א"רשו הרמביט וכפי שפ"י, ב"שמות כ. 2 .כה', שמות ד. 1

  .ספר הישר. 4 .בראשית' כמבואר לעיל פ. 3
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מחרטומי  בהיותו בבית פרעה למד חכמות הרבהוחשב שמשה , כמולדתו
עד שבעזבו את מצרים הרגיש ,  ביותרלטיהם ולהטיהם והחכים בהם. מצרים
ומה גם . )ולא הבין שהרגיש משה נכרי על רחוקו מעמרם ומיוכבד הצדיקים(. כנכרי

 חשבו. ששם בנו אליעזר על שהפך צוארו לשיש ולא שלט בו חרב פרעה
 לשאול אותו אודות חכמה הספיקולא . שעשה זה בחכמת טבע מופלאה שבידו

וראה . ומאז טרם ראהו, ו במלון בדרכו למצריםזו כי קרא שמו אליעזר בהיות
והנה יתרו היה . ת דברים הנראים כמופתיםי בידו עד עשייםת טבע גדולושחכמ

. ז למשוך העם אחריהם"ע בקי בכל חכמות הטבע שהיו משתמשים בהם כהני
אל אל אל אל """"וחשב שגם משה משתמש בכח הטבע להקים אמונה ודת לעמו ובא 

  ".".".".יםיםיםיםההההאלאלאלאלהמדבר אשר הוא חונה שם הר ההמדבר אשר הוא חונה שם הר ההמדבר אשר הוא חונה שם הר ההמדבר אשר הוא חונה שם הר ה
 כי לא בחכמות טבע נעשו הניסים .""""''''ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה הויספר משה לחותנו את כל אשר עשה הויספר משה לחותנו את כל אשר עשה הויספר משה לחותנו את כל אשר עשה ה""""

ושבורא העולם מתערב בטבע . אשר לא מוכר לאומות העולם' אלא בכח שם ה
 ונעשה ....""""ויחד יתרוויחד יתרוויחד יתרוויחד יתרו"""". ה"י שם ההוי"ועושה בו כרצונו באותות ומופתים ע

ועל , ישראל ת הציל א''''ההההונדקרה נפשו כמדקרות חרב על כי , בשרו חידודים
. שחשב ללומדה ולא נעשה הדבר בחכמת טבע נוספת, ''''ההההאבדן המצרים בידי 

כאשר גבוה מעל , ועל שהבין שכל חייו עברו לריק ולבהלה אחר כחות טבע
שהם כחות הטבע  """"מכל האלהיםמכל האלהיםמכל האלהיםמכל האלהים' ' ' ' עתה ידעתי כי גדול העתה ידעתי כי גדול העתה ידעתי כי גדול העתה ידעתי כי גדול ה""""ואמר . גבוה שומר

את סדרי הטבע '  המשנה ',והבין שבשם ה. 5ז שהכירם"י כל צורות ע"שהכיר ע
ובדי עכי , ההבל והתוהו ותלה הידיעה בהקבלה להכרתו את אלהי .כרצונו

 את י עבודתם"הלכת ע כוכבימהאלילים ובפרט כהניהם משכו כוחות וקרינות 
וקבלו . ושעות מיוחדות, ומתכות מורכבות, והאבן בצורות ידועות העץ פסילי

, ה היה במסגרת חוקי טבעאך כל ז. שפע מן הכוכבים כרצונם ולכן עבדום
עשו אותות , אבל הם שידעו את כח השליטה בהם. שלגבינו נראים מופלאים

והרואה את .  ובמסגרת הטבע יכול אדם לכפות השד שיעשה רצונו.ומופתים
 ולכן ."המופת"מתפעל הוא מן , ית השד העושה זאתיהנעשה בלא רא

 כוכבי הלכת והם, 6 שמכחישים פמליה של מעלה, נקראים כן"כשפים"
  .הנקראים פמליה של מעלה
אמנם הכרתו . 'הקריב קרבנות לה,  לשדד הטבע''''ההההוכשהכיר יתרו בגודל כח 

  את האסור וממנודכי יש הלומ, אלא על צד השלילה, לא היתה על צד החיוב
ואנו עם ישראל מכירים . ויש לומד המותר וממנו ידע האיסור. יודע מה מותר

  שה כי יודעים אנו שכנגד כל דבר שבקדושה ישכל כח הקליפה מתוך הקדו
  
  .ז"סנהדרין ס. 6  .יא, ח"י שמות י"רש. 5
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, שםוהרוצה להדבק בטומאה לן ,  נטמאלבית הקברותולדוגמא הנכנס . קליפה
ואהרן וזקני ישראל הכירו הטומאה מתוך סדר הקדושה המרחיקה את . 'וכדו

שהוא , תוך ידיעת השלילהמ' ואלו יתרו הגיע להכרת גודל ה, האדם מהטומאה
אולי ', י שהקריב לה"ולכן אעפ. האלהים האחרים שעבדם שהם א"כח הסט

על דרך החיוב עשה זאת אלא דרך השלילה הגיע ' כיון שלא מתוך הכרת ה
והיה הדבר נפלא בעיני אהרן וזקני . יםהנחשב לו כמקריב לאל, הכרה זול

הוא תרחק מ דן ממנו כיצולכן ישבו ואכלו עמו בסעודתו כדי להבי, ישראל
  ."יםהלפני האל"נקרא ענין זה אפשר שו, תקדשמ והטומאהמ

ונדבו לבו לצאת אל , היה יתרו יושב בכבודו של עולם", י" פירש".".".".אל המדבראל המדבראל המדבראל המדבר""""
כיצד ישב בכבודו של ויש להבין ".  מקום תוהו לשמוע דברי תורההמדבר
 .ז"ל שפרש מעי עצמו פירש שגרשוהו ונדוהו אנשי מדין ע"והלא רשעולם 

י "ופירש. וכיצד קראו מדבר מקום תוהו כאשר ששים רבוא משפחות נמצאו בו
, שהיה משה לשעבר מתגאה בחמיו ויש להבין מה היה למשה הענו להתגאות

  .ועוד באדם כחמיו שאנשי עירו מנעו מים מצאנו
 ישב בכבודו של ,לשם שמיםונצטער  י שגרשוהו ונדוהו"שע, ונראה ביאורו

 וכיון .מדה כנגד מדה, והיא שגרמה לו להתכבד עתה במשה, רוחניעולם ה
נכנס תחת ' י שלא הכיר את ה"אעפ, ז ומסר נפשו שלא לעובדה"שפרש מע

י שבתו גלגול תאומתו של הבל "ואעפ, כנפי השכינה שהיא כבודו של עולם
י שתכפור באביה ותמרוד בו ותשוב "יכל משה לקבלה ע, ויתרו גלגול קין

ועתה זכה לחתן כמשה ולכבוד כיוון שברצונו , כמו שעשתה בתיהבתשובה ו
ובעקבות זה זכה לבוא אל המדבר ולזכות להכרת , ז"נתנה לו היות ופרש מע

ז ונכנס תחת כנפי "ובמדין משה התכבד בחמיו שבעט בע .השם ולגיור מושלם
  .השכינה ומסר עצמו לייסורים מבני עירו

ד והוא "מ' יורד בו גשם שהם בחיוהמדבר הוא שמם מצמחים בגלל שלא 
ל כי נחשים "אמרו חז, "והבור ריק אין בו מים"ועל הכתוב , מקום ללא מים

. ועקרבים יש בו שהם הקליפות הנמצאים במקום שאין שפע החסד הנקרא מים
מדבר מקום תוהו משכן ' ולכן אפילו שהיו שם ששים רבוא עדיין היה בחי

, כנגד מקום החיצונים שמרי ברורי המלכיםכי מקומו מכוון , נחש שרף ועקרב
  .ח"ואפשר שלכן קבלו תורה במדבר להוציא נצוצות מהרפ

מכל מכל מכל מכל . מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר", י" פירש".".".".''''עתה ידעתי כי גדול העתה ידעתי כי גדול העתה ידעתי כי גדול העתה ידעתי כי גדול ה""""
". ם שלא עבדה"ז שבעולם ולא הניח עכו"מלמד שעבד יתרו כל ע    ,,,,האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהים

 אלהים בלבד כבורא העולם הכיר את שם, ז כולם הבל"ויתרו שראה שהע
  . 'שם ה' ועתה הכירו ביותר שהבין בחי, ומנהיגו
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 ,י"פירש". ". ". ". כי בדבר אשר זדו עליהםכי בדבר אשר זדו עליהםכי בדבר אשר זדו עליהםכי בדבר אשר זדו עליהם, , , , מכל האלהיםמכל האלהיםמכל האלהיםמכל האלהים' ' ' ' עתה ידעתי כי גדול העתה ידעתי כי גדול העתה ידעתי כי גדול העתה ידעתי כי גדול ה""""
ויש להבין ". בקדרה שבשלו בה נתבשלו, במים דמו לאבדם והם נאבדו במים"

' ו גדלות הכ מטביעת המצרים עד כדי לומר שבזה נודע ל"מה נתפעל יתרו כ
ומה גם ששמע מענין זה עוד , יותר מקריעת ים סוף עצמה ומלחמת עמלק

  .ומה נתחדש לו בזה, בטרם בואו למשה
ובעצם הענין מה יש להתפעל בכלל מכך שהמצרים טבעו מדה כנגד מדה על 

אין זה מן הצדק שבני אדם ' ואולי לכאורה אפי, שהטביעו את ילדי ישראל
  .מתם הטביעו את ילדי ישראל לפני כשמונים שנהיטבעו בגלל שאחרים מאו

הם שחזרו , והפשוט הוא שאותם מצרים עצמם שהטביעו לילדי ישראל ביאור
ופקח . ובקדרה שהם בשלו בגלגולם הקודם עתה נתבשלו, בגלגול חיל פרעה

ק איך שהמטביעים עצמם חזרו בגלגול ולא "משה את עיני יתרו שיראה ברוה
. גד מדה כנגד אותה אכזריות שעשו זאת ככה נענשואלא מדה כנ, רק שטבעו

, ומי שנהנה ממעשיו. טבע מיד ללא צער, ומי שהטביע רק בגלל פקודה שקיבל
שהמים קפאו כאבנים והמים ", י"וכמו שפירש. לפי הנאתו כך היתה טביעתו

ויש בישול רך ויש ". זורקים את המצרים על האבן ונלחמים בם בכל מיני קושי
, וכל אחד לפי טיב הקדרה שבישל בגלגולו הקודם כך נתבשל ביםבישול קשה 

נתפעל ביותר , ומשראה זאת יתרו ועד כמה החשבון אמת ומדוייק וברור
  . 'מגדולתו ית

ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה . . . . וירא חתן משה את כל אשר הוא עושה לעםוירא חתן משה את כל אשר הוא עושה לעםוירא חתן משה את כל אשר הוא עושה לעםוירא חתן משה את כל אשר הוא עושה לעם""""
 ויש ".".".".מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן בוקר עד ערבמדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן בוקר עד ערבמדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן בוקר עד ערבמדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן בוקר עד ערב, , , , עושה לעםעושה לעםעושה לעםעושה לעם

לא וה, " אשר אתה עושה לעם הזהמה הדבר" לומר  יתרולהבין מדוע הקדים
. 'לבדך וכו היה לו לשאול מיד מדוע אתה יושב ,ראה שמשה שופט את העם
כי יבא אלי העם לדרוש . א, ולמה ענהו בכפליים, ומה חדש לו משה בתשובתו

נראה שלדרוש ולכאורה ', כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי וכו. ב. םהיאל
כי יהיה ", כ היה לו לומר"שאל, ים הוא ענין בפני עצמו ללא קשר למשפטהאל

ויגדל התימה מדוע משה מצד ". 'ים ושפטתי וכוהלהם דבר בא אלי לדרוש אל
ד "ובכללם ענין ב  7והלא כבר במרה נצטוו על הדינים, עצמו לא מינה שופטים

 .8"םהי בעל הבית אל האלונקרב"מהפסוק , ל"ש חז"וכמ, של שלשה דיינים
ומדוע לא יעץ יתרו . כיצד יתכן שנתעכב בדבר זה' ומשה שהיה זריז במצוות ה

ובתור ראשי , שיהיו ראשים על העם' אלא שרי אלפים וכו, למנות שופטים
  כ הרבה"והיכן מצינו שצריכים לכ. ולא בתור שופטים מן המנין, העם ישפטו

  
   :'נהדרין ג ס.8 .י שם"וברש. כה, ו" שמות ט.7
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ותלה הכתוב . חמישים ועשרות, מאות, ולפי הסדר של שרי אלפים, שופטים
ויעש , לקול חותנולקול חותנולקול חותנולקול חותנווישמע משה "ואמר ' מעשה המינוי בעצת יתרו ולא בצווי ה

 יביאון אל משה וכל הדבר הקשההדבר הקשההדבר הקשההדבר הקשהאת "ויש להבין למה אמר ". כל אשר אמרכל אשר אמרכל אשר אמרכל אשר אמר
 יביאון פט הקשהפט הקשהפט הקשהפט הקשההמשהמשהמשהמשולכאורה היה לו לומר את , " ישפוטו הםהדבר הקטוןהדבר הקטוןהדבר הקטוןהדבר הקטון

 יביאון אל משה המשפט הגדולהמשפט הגדולהמשפט הגדולהמשפט הגדולאו את ,  ישפוטו הםהמשפט הקלהמשפט הקלהמשפט הקלהמשפט הקלאל משה וכל 
  . ישפוטו הםהמשפט הקטוןהמשפט הקטוןהמשפט הקטוןהמשפט הקטוןוכל 

  כי בדיני ממונות של תורה יש דברים ששכל אדם לא סובלתו,העניןנראה ו
שואל שחייב בכל מיני אונסים זה דבר , לדוגמא. ואפילו מתנגד להם קשות

, וכלשון ההלכה. שר שאל גם את בעליו פטור מכלוםואלו כא, הגיוני מאוד
  ,השואל והיה המשאיל עם השואל במלאכתו בשעה שמשך הדבר השאול"

אפילו , שנאמר אם בעליו עמו לא ישלם,  פטורבפשיעהבפשיעהבפשיעהבפשיעהאפילו נגנב או נאבד 
והשאיל לו פרתו בעוד שהוא משקהו הוי שאלה , אמר לו השקני מים והשקהו

וכי בגלל שעשה לו טובה . ר שאין השכל סובל אותווזה דב, 9"בבעלים ופטור
יפטר השואל מכל התחייבויות , נוספת והשקהו מים בנוסף לאשר השאילו

  . וכאלה תמצא עוד, וכי זה צדק, השמירה
ביאר , """"יחדיויחדיויחדיויחדיו""""ופירוש , "יחדיויחדיויחדיויחדיואמת צדקו ' ומשפטי ה, תמימה' תורת ה"אמנם 

 נראה דין תורהמשפט לפי שכאשר ה, הוא בשני הגלגוליםא ש"החפץ חיים זיע
 הסיבה היא שמשמים גלגלו זאת לתשלום על מעשיהם בגלגול, כנגד הצדק

  וארנקו בגלגול הבא יאבד כספו, אדם שגנב ממון מחברו, ולדוגמא. הקודם
י שיש "ויבא הנגנב וימצא הכסף והרי הוא שלו אעפ, במקום שרובו גויים

עני שלוה  א עשיר והמאבדי שהמוצ" ואעפ,10סימנים ברורים בארנק ובמעות
משה ש פשוטו .כי בזה יתוקן המעוות מגלגול קודם, כל הכסף לצרכי מחייתו

אבל עם ישראל לא פנה אליהם אלא אל , כבר במרה העמיד שופטים על העם
הסיבה מדוע נגזר על החייב להפסיד  אלא, משה כי לא רק פסק הדין ענין אותם

הסיבה ,  יכל לענות לכל אחד ואחדוזה רק משה ברוח קדשו, השכל בדרך שלא
  .זה לעניין מגלגול הקודם שגרם 

  ,והנה יתרו ראה את משה שופט את העם ושאר שופטים בטלים מעבודתם
מה הדבר הזה אשר "ושאלו . והבין שהעם מעדיף את משה בגלל טעם נסתר

  אתה יושבאתה יושבאתה יושבאתה יושב"שבגללו אינם פונים לשופטים אחרים אלא "  עושה לעםאתהאתהאתהאתה
, " העםאליאליאליאליכי יבא "והשיבו משה , "נצב עליך מן בוקר עד ערבנצב עליך מן בוקר עד ערבנצב עליך מן בוקר עד ערבנצב עליך מן בוקר עד ערבלבדך וכל העם לבדך וכל העם לבדך וכל העם לבדך וכל העם 

   דהיינו לחקור ולדעת הטעם,,,,""""יםיםיםיםההההלדרוש אללדרוש אללדרוש אללדרוש אל""""אינו רק בגלל פסק הדין אלא 
   
  .ט"רנ' סי, מ"ע חו" שו.10 .'ו סעיף א"שמ' מ סי"ע חו"שו. 9
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והסביר דבריו  .לפסק הדין והמעשה שבגללו סובבו משמים הדין והמשפט
ולכאורה , """"ושפטתי בין איש ובין רעהוושפטתי בין איש ובין רעהוושפטתי בין איש ובין רעהוושפטתי בין איש ובין רעהו ,ם דבר בא אליכי יהיה לה"ואמר 

, , , , ושפטתיושפטתיושפטתיושפטתיל "והיל, תיבות אלו מיותרות כי כל משפט הוא בין איש לרעהו
אלא אמר משה שבעת המשפט מוצא הוא סוד הענין שבין איש . והודעתיוהודעתיוהודעתיוהודעתי

ואת ואת ואת ואת  , זה פסק הדיןםםםםהיהיהיהיאת חקי האלאת חקי האלאת חקי האלאת חקי האל והודעתיוהודעתיוהודעתיוהודעתי""""ואמר  .ומודיעם הסיבה, לרעהו
בות מגלגול קודם המסבירות את הצדק האלהי של חוקי אלו הסי ,,,,""""תורותיותורותיותורותיותורותיו

  .כתורה המובנת לכלים ההאל
, ק ולכן פונים אליך"ונתחכם יתרו ואמר אם הענין שלשופטים אחרים אין רוה

שתמנה ראשים , והיא. ה" שתתקבל עצתי לפני הקב....""""ים עמךים עמךים עמךים עמךההההאיעצך ויהי אלאיעצך ויהי אלאיעצך ויהי אלאיעצך ויהי אל""""
כי הראש  ,ק"ם רוהומכח התמנותם לראשים יקבלו ה', על העם שרי אלפים וכו

ולכן אמרו מי שעולה לגדולה מוחלים , מקבל כח משמים בזכות הצבור
וכשהיו ישראל , ואפילו משה עיקר כחו לא היה אלא בגלל ישראל, 11עוונותיו

ק "ויוכלו לשפוט העם ולהודיעו ברוה, 12נזופין כמעט ולא התייחד עמו הדבור
כ כאשר "ואח, ים על העםומשה שמע לעצת חותנו והעמיד ראש. הסיבה לדין

, ק הגיעו עד חקרו"כל הדבר הקטון שבמעט רוה, שפטו הראשים ולא הדיינים
, ק בדרגה גדולה הקרובה לנבואה"אבל הדבר הקשה שהוצרך רוה, שפטו הם

  .הביאו אל משה

 ".".".".באו מדבר סיניבאו מדבר סיניבאו מדבר סיניבאו מדבר סיני ביום הזהביום הזהביום הזהביום הזה, , , , בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצריםבחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצריםבחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצריםבחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים""""
  וכמו" באחד לחודש"כן היה לו לומר ואם ". בראש חודש", י"פירש

, ביום ההואאלא לא היה צריך לכתוב ", י"והוסיף רש. שאמר במסעות אחרים
  ". עליך כאילו היום ניתנוחדשיםדברי תורה אלא שיהיו , מהו ביום הזה

והיה צריך , והלא ביום זה לא קבלו תורה ולא אמר להם כלום, הדבר תמוהו
אשר "זו וכמו שפירש מעין זה על הכתוב למצא מקום יותר מתאים לדרשה 

ויסעו מרפידים ויסעו מרפידים ויסעו מרפידים ויסעו מרפידים """". אבל כאן מה שייך ענין זה". אנכי מצווך היום על לבבך
ולמה כפל לומר , "באו מדבר סיני"והלא כבר אמר  ".".".".ויבואו מדבר סיניויבואו מדבר סיניויבואו מדבר סיניויבואו מדבר סיני

 , בצורה זולהכתב בתחילההיה ולכאורה פסוק זה צריך ". ויבואו מדבר סיני"
 באחד דבר סיני בחודש השלישי לצאתם ממצריםויסעו מרפידים ויבואו מ"

 ".".".".ויחן שם ישראל נגד ההרויחן שם ישראל נגד ההרויחן שם ישראל נגד ההרויחן שם ישראל נגד ההר""""ושוב כפל ואמר     ".".".".ויחנו במדברויחנו במדברויחנו במדברויחנו במדבר"""" ".לחודש
בני בני בני בני  ולא אמר """"ישראלישראלישראלישראלויחן שם "ואמר .  הוא מיותר"ויחנו במדבר"ולכאורה 

והיה לו ,  הוא מיותר כי בם דיבר הכתוב""""ישראלישראלישראלישראל"""" ולכאורה .כדרכו ישראלישראלישראלישראל
  .תו לאו, "ויחנו נגד ההר"לומר 

   
    .ז"י', י דברים ב" רש.12  .'הלכה ג, ג"פ,  ירושלמי בכורים.11
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   ולמה עתה שינה ללשון יחיד,,,,""""ויחנוויחנוויחנוויחנו"""", , , , """"ויסעוויסעוויסעוויסעו"""", , , , """"באובאובאובאו"""", והתחיל בלשון רבים
        למה הוצרך לחזור ולפרש מהיכן, ויסעו מרפידים", י"ופירש    ".".".".ויחןויחןויחןויחן""""ואמר 

אלא להקיש , סעובידוע שמשם נ, והלא כבר כתב שברפידים היו חונים, נסעו
מה ביאתן למדבר סיני בתשובה אף , נסיעתם מרפידים לביאתן למדבר סיני

". ". ". ". כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראלכה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראלכה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראלכה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל"""" ".נסיעתם מרפידים בתשובה
ויש להבין למה ". בני ישראל אלו הזכרים, בית יעקב אלו הנשים"    ,י"פירש

                .הקדים הנשים לגברים
 חוטא גם כשמכים אותו ומתעורר עוד לא כשאדםכי  ,העניין הואאפשר שו

ש " וכמ. מבין באמת את טעותו,ורק לאחר שלומד, מבין את חומרת מעשיו
הנה ו ".ואחרי הודעי ספקתי על ירך, כי אחרי שובי נחמתי"  הנביאירמיהו

שלמדו תורה , הוא" רפו ידיהם"וביאור  .ישראל ברפידים רפו ידיהם מן התורה
ה טעמים ודרכים חדשים והיתה בעיניהם כדבר ישן ברפיון כי לא חפשו בתור

, ולמוד שאינו בחשק. ועסקו בתורה בהתאם לכך ברפיון, שאינו מעניין כל כך
בא ו, "בקרבנו אם אין' היש ה"מטיל ספיקות בתכליתו ובאמיתותו ושאלו 

אבל עדיין , ושבו בתשובה ,שבגלל רפיון בלימוד התורה הוא באבינו הו עמלק
 ולכן לא ניתן רשות ליהושע להרוג את עמלק אלא ומרת העניןלא קלטו את ח

 חזרו ביום הזהביום הזהביום הזהביום הזה, שבאו למדבר סיני על דעת ללמוד ולהתקדשוכ. להחלישם
הבינו באמת את חומרת מעשיהם ו להכרה והבנת התחדשות התורה בכל יום

ולכן הוא שורש לענין שיהיו . על מעשה רפידיםפעם נוספת ושבו בתשובה 
ואולי כיון שלא כל ישראל הגיעו לאותה דרגה . התורה כחדשיםבכל יום דברי 

לשון יחיד כי כל " ויחן"אמר , בתשובה ובהבנת התחדשות התורה בכל יום
אמר שנסעו חזר הכתוב וולכן . אחד לפי דרגתו חנה וקיבל הארה מההר

תורה ושבו בתשובה רפיון ה כי אז קלטו את עוון רפידים וחומרת ,מרפידים
ואולי כיון שנשים פטורות מלמוד תורה ולא שייך בהן . י רפידיםונסעו מחטא

  ".כה תאמר לבית יעקב"הקדים את הנשים ואמר , ענין רפיון התורה
, ל שסיני הוא לשון שנאה"כי אמרו חז, , , , """"ויבאו מדבר סיניויבאו מדבר סיניויבאו מדבר סיניויבאו מדבר סיני""""וחזר לומר 

ל "ק' העניין הוא כי סיני בגיאפשר ש ו. את ישראלאומות העולםששונאים 
ועתה הגיעו למקום .  עד שנולד שתאדם הראשוןשנים שקלקל ל "כמניין ק

ל " כי הם היו גלגול טיפות אלו שיצאו בק,י קבלת התורה"התקון לחטא זה ע
שנים ובאו בגלגולי אנוש מבול ופלגה ועתה בסבלות מצרים תקנו חלק מזה 

סיני בו.  כי הם גלגול רביעי לטיפות אלו,ועליהם נאמר ודור רביעי ישובו הנה
ואפשר שלכן שם יכלו ( . עד שחטאו בעגל,עץ הדעתגיעו למצב שלפני חטא ה

. זהזהזהזה כי היסוד נקרא "הזההזההזההזה ביוםביוםביוםביום" ואמר )ליפול בעגל כי זה לעומת זה היה במקום זה
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יסוד '  הוא בחי""""היום הזההיום הזההיום הזההיום הזה""""ו. לילהלילהלילהלילה כשהמלכות נקראת ,יוםיוםיוםיום נקרא והתפארת
סוד ש ואמר . שחטא ביסודאדם הראשון ורמז שתקנו בבואם טיפות ,דתפארת

הבינו ומכח הארה זו . זה האיר כיון שבאו למדבר סיני עם הכנה לקבל תורה
  . נסעו מחטא רפידים בתשובה שלמהענין דברי תורה המתחדשים בכל יום ו

" מדבר" נתי חטאו לבחי" שגרם עאדם הראשון ענין נתומדבר סיני הוא בחי
. בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל ולא רק ישראלישראלישראלישראל'  הגיעו לבחי,כשתקנוו. ל"מקום רוחין ושדין רח

 "סיני" סיני אלא התקון המושלם לכל מדברמדברמדברמדבר'  סיני שאינו בחיהרהרהרהרועמדו מול 
בעל ' בחי,  במצב יותר מתוקן מאשר לפני החטא,אדם הראשוןשנים שחטא 

תשובה שגדול מצדיק גמור כי מעלה גם מניצוצות קודמים שהיו שם מאז ימי 
אחרת בעל תשובה גדול כי יש ' ובבחי,  נקיאחת צדיק גדול יותר כי הוא' ובבחי(. בראשית

 ,כיון שנתקנו הנצוצות על ידי שעבוד מצרים ו.)בידו ניצוצות שאין בידי הצדיק
ל וכלאולי כוונתו ל נגד ההרנגד ההרנגד ההרנגד ההר וחנו . אלא הר סיני,מדבר סיני' שוב לא היו בבחי

ואולי . י התשובה וקבלת עול תורה"גם את הניצוצות השורשיים שהרימו ע
לפני החטא כמות ש'  אמנם להר סיני עצמו שהוא בחי.נגד ההרנגד ההרנגד ההרנגד ההר 'הוא בחי

 אדם הראשון יכל רק משה שהוא צדיק גמור ואינו מטיפות הקרי של ,שהוא
.  לא לעלות ולא לנגוע בו כללנצטוו והאחרים ,הבל לעלות אליו' אלא מבחי

כי תקונם על ידי השעבוד היה , " סינימדברמדברמדברמדבר" שבאו בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלואמרה תורה על 
אבל כששבו בתשובה על רפיון התורה וקבלו עליהם עול ,  בלבדמדברמדברמדברמדברחינת בב

 שהיא דרגה גדולה מבחינת  בלבדישראלישראלישראלישראלאמר ו ,נגד ההרנגד ההרנגד ההרנגד ההרשחנו אמר  ,תורה
 למדבר מה ביאתם ,שהקיש ביאתם ליציאתם" ,י"פירש רשו ".בני ישראל"

ולכאורה דבריו לא מובנים למה . "בתשובהמרפידים תם נסיעבתשובה אף 
ולמה על ידי ההיקש לומדים . ו לשתי תשובות שלמדנום על ידי היקשהוצרכ

ופשוט  ,והלא נסיעתם מרפידים קדמה, מביאתם למדבר על נסיעתם מרפידים
כוונתו אמנם . שבאו עם תשובתם למדבר סיני, שאם שבו בנסעם מרפידים

 ,משמעות החטאאת  שהבינו מרפידים היתה מבלי כשיצאושהתשובה שעשו 
מה ' וכשהגיעו לסיני היו בבחי. גרם לביאת עמלקחמור שטא זה  שחרקאלא 

והיתה  " ואחרי הודעי ספקתי על ירך,כי אחרי שובי נחמתי"שאמר הכתוב 
' ותשובתם הראשונה היתה בבחי. כי הבינו גודל העניןתשובתם מושלמת 

 והשניה לאחר שבאו היתה ....""""במדברבמדברבמדברבמדברויחנו , מדבר סיני ויבואו ויסעו מרפידים"
י בהקדימו את ביאתם "רש ולזה כוון ".ויחן שם ישראל נגד ההרויחן שם ישראל נגד ההרויחן שם ישראל נגד ההרויחן שם ישראל נגד ההר"ת בבחינ

באומרו מה ביאתם לסיני בתשובה אף נסיעתם , למדבר לנסיעתם מרפידים
  כי "וחטאתי נגדי תמיד" המלך עליו השלוםש דוד "וכמ. מרפידים בתשובה
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בין יותר את משמעות מ ,ומעשים טוביםבערך עלייתו בתורה הבעל תשובה 
  .13 לפי דרגתו החדשה,ב פעם נוספתהחטא וש

  כי. י הדיבור לא הרג את עמלק לגמרי אלא החלישם בלבד"והנה יהושע עפ
  י שכשידיו של משה היו פרושות השמימה היו ישראל מנצחים כיון"אעפ

 לא היתה זו תשובה מושלמת עד כדי ,ששעבדו לבם לאביהם שבשמים
  כי עתה הבינו. בו בכל לבםורק כשבאו לסיני ש, להשמיד עמלק ונחלשו בלבד

כשהגיעו ו.  אחד ברפידים ושנית בסיני,מה זה רפידים ולכן עשו שתי תשובות
הניצוצות '  בחי אתגםוהעלו  ,"נגד ההר"בתשובתם עד דרגת בחינת 

  . ירד על הר סיני'  שהגרמו שנתקן המקום עד, , , , השורשיות שנפלו במקום זה

, , , , באו מדבר סיניבאו מדבר סיניבאו מדבר סיניבאו מדבר סיניביום הזה ביום הזה ביום הזה ביום הזה     בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצריםבחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצריםבחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצריםבחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים""""
". ". ". ". ויחן שם ישראל נגד ההרויחן שם ישראל נגד ההרויחן שם ישראל נגד ההרויחן שם ישראל נגד ההר, , , , ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדברויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדברויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדברויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר

.  שם ישראל נגד ההרויחןויחןויחןויחן,  במדברויחנוויחנוויחנוויחנוויש להבין למה כפל חנייתם באמרו 
, בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלובתחילה אמר לצאת , מיותרים" ויחנו במדבר"ולכאורה תיבות 

  כ"ואח.  ישראלבניבניבניבניכירם כדרכו בשם ולא הז. ישראלישראלישראלישראלכ אמר ויחן שם "ואח
  אלה הדברים אשר תדבר אל. לבני ישראללבני ישראללבני ישראללבני ישראלהוסיף כה תאמר לבית יעקב ותגיד 

  
בושתי וגם נכלמתי כי , ואחרי הודעי ספקתי על ירך, כי אחרי שובי נחמתי"ודברי הנביא . 13

 את הזיז כוונהובלי , יובנו על פי משל לאדם שנכנס לבית חברו". נשאתי חרפת נעורי

מצטער הוא ורץ לאסוף את השברים ולנקות את ו.  שהיתה מונחת עליוהשולחן ושבר כוס

ולאחר כמה ימים . משלם לבעליו כמה שקלים מחיר הכוס ומבקש את סליחתוו, המקום

נתברר לו שכוס זו לא היתה מזכוכית פשוטה אלא מקריסטל שערך כוס כזו כמה מאות 

ית לבעלים ומשלם כמה מאות שקלים ומתחרט שוב מצטער הוא על הנזק ורץ שנ, שקלים

לאחר כמה ימים מתברר לו שיש מסורת ועדויות שעל כוס זו . בצער רב על הנזק שגרם

ובמכירת פומבית לענייני יודאייקא שולם על כוס זו עשרים מליוני . ה"קידש משה רבינו ע

דו לשלם מחיר י שאין בי"עתה שבור הוא לגמרי ורץ לבעליו ומבקש מחילתו אעפ. דולרים

 ולאחר זמן נוסף מתברר לו שבעצם כוס זו. והבעלים ברוב טובו מסכים ומוחל לו, הנזק

עתה משתגע . לרוב אהבתו אליו, י בעליה"השולחן מוכנה להנתן לו במתנה ע עמדה על

אדם זה מרוב כאב וצער וטופח על ראשו וסופק על ירכיו כיצד שוטה כמוני אבד לעצמו 

ב לאחר "והנה הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל אתה ישוב האדם לעוה. כךכוס יקרת ערך כל 

וכשמבין , ואין לו נפש אחרת להיות עמה אלא זו שפגם בה, שהגוף ישוב אל הארץ כשהיה

ככל שמבין , ב"ז ובעוה"החטא ופגמו ושעולל זאת לנפשו היחידה שאין לו זולתה בעוה

ואין מחיר . כו על טפשותו בחטאושב הוא מחדש וטופח ומכה על יר, י לימודו"זאת ע

  . ב וכפי נקיונה וצחותה כך דרגת מנוחתה ועלייתה"וערוך לנשמה ולנפש בעוה
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 """"העםהעםהעםהעם"""" מוזכרים ישראל בשם מתן תורהומכאן ואילך עד סיום . ישראלישראלישראלישראל בניבניבניבני
 אתם בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלכה תאמר אל "ה למשה "ולאחר מעמד הר סיני אמר הקב
  ".ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם

בני "שנים שנקראים ' ראה כי מעמד הר סיני היה לדור היוצא ממצרים מעל כונ
ונצטרפו אליהם ". לאה"השכינה ' והם דור המדבר שנשמתם מבחי, "ישראל

ונשמתם " ישראל"ונכנסו לארץ שנקראים ' גם אותם שהיו למטה מגיל כ
 .והכתיב הכתוב חניה לכל אחד מבחינות אלו בנפרד". רחל"מבחינת השכינה 

 נגד ישראלישראלישראלישראלויחן שם "אמר ישראל ועל ,  אמר ויחנו במדברבני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלועל 
כי נגד ההר הוא קרוב לו  ,והם שני שמות מקומות שבחינתם שונה". ההר

עקב " ישראל"ואפשר הטעם כי , והמדבר רחוק יותר ממנו והלאה, וממולו
ו קטנותם הוצרכו להיות קרובים ביותר אל ההר כדי שיוכלו לקבל הדברות כמ

  שהיו גדולים בגילם ובמעלתם כי תקנו" בני ישראל"ו, ואתחנן 'שנאמרו בפ
ח חנו מאחריהם במדבר כיון שקבלת התורה שלהם היתה "ב נצוצות מהרפ"ר

ואפשר שתקנו , בבחינה גדולה יותר ושמעו הדברות כמו שנאמרו בפרשה זו
 נאמר ואולי גם מפני שאפשר שרק בהם, המדברהמדברהמדברהמדבר' על ידי זה עוד נצוצות מבחי

  .  ישראלישראלישראלישראלהוצרכו לעמוד מעבר ל, ב מיל"שעל כל דבור חזרו לאחוריהם י

 "עם סגולה"כי הפכו ל" העם"ואפשר שבמעמד מתן תורה נקראו ישראל בשם 
כל הנצוצות שהוצרכו תקון ' ואולי אפי, ותקנו כל הנצוצות שפגמו בהם מעודם

 ישראל והערב רב שעמדו ברחוק מקום ולא נשתתפו עם. ר"מאז חטא אדה
כי נפרד הטוב מהרע ,  נשארו רק עם חלק הרע הגמורכלל ועיקרכלל ועיקרכלל ועיקרכלל ועיקרבמתן תורה  

שהם הערב רב שעלו , י" ופירש".".".".העםהעםהעםהעם""""    ובמעשה העגל מוזכר. י מתן תורה"ע
והנה גם ישראל שהוטעו . כ הטעו את ישראל אחריו"ממצרים שעשאוהו ואח

לו ולא  את הדבר הרע הזה ויתאבהעםהעםהעםהעםוישמע "ש " וכמ".".".".העםהעםהעםהעם""""נקראו בשם 
 ש"וכמ. ו"ועדי זה היה רק לישראל ולא לערב רב ח". שתו איש עדיו עליו

כי במעשה העגל חזרו להתערב , " את עדים מהר חורבבני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלויתנצלו "
והחלק הרע שהם הערב רב עשו את , ר"הטוב והרע שנית ומעין חטא אדה

 ".".".".העםהעםהעםהעם""""העגל וכיון שגם מישראל נשתתפו עמהם נקראו כולם בכללות 
 מתו כל יוצאי מצרים שלמעלה מגיל עשרים ועד גיל ששים ובמעשה המרגלים

ועמהם מתו כל הערב רב ונולדו נשמות כולם מעורבים בתוך הדור שנולד 
  .קהלקהלקהלקהל ובשם  העם העם העם העםובשם    ישראלישראלישראלישראלונקראו בשם , במדבר

ל להודות על בואינו לסיני כדבר בפני עצמו ובלי "תקנו חז". ". ". ". באו מדבר סיניבאו מדבר סיניבאו מדבר סיניבאו מדבר סיני""""
אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו  " " " "בהגדה של פסחש "כמקשר למתן תורה ו

   . מה ענין הר סיני ללא תורהיש להבין ו....""""את התורה דיינואת התורה דיינואת התורה דיינואת התורה דיינו
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שהוא סוד תקון שרש נשמת ישראל שבאו , ל"ק' הענין הוא כי סיני גינראה שו
ובבואם , לשת, ל שנים שבין לידת קין והבל"ר בק"מטיפות קרי שהוציא אדה

כאיש אחד בלב "לימה נתקנו טיפות אלו והפכו כולם להיות לסיני בתשובה ש
כשתקנו זאת ישראל נתפרדו מאומות העולם ו ,ואמרו נעשה ונשמע" אחד

ש "וכמ,  ושמו הקודם היה חורב.לכן נקרא שמו סיניאפשר שו, ונתיחדו כעם
כי באין תקון לטיפות היה , שהוא לשון חרבן" ים חורבההויבא עד הר האל"

, שניות העגל חזר שמו להקרא חורב עד מתן לוחות  שעשוולאחר, חרבן
שב המקום להקרא , אמנם בתשובתם מהחטא. " הקצפתם וכוובחורבובחורבובחורבובחורב"ש "וכמ
ועל תקון הטיפות מודים אנו .  לקחת לוחות שנייםלהר סינילהר סינילהר סינילהר סיניועלה משה , סיני

  .ואומרים שאלו קרבנו להר סיני לתקן שורש נשמתנו ולא נתן לנו התורה דיינו

ונכנסו בטבילה למתן  ....אל תגשו אל אשהאל תגשו אל אשהאל תגשו אל אשהאל תגשו אל אשהש "סיני נצטוו על הטהרה וכמ ב,נ"א
  .תורה ואלו קרבנו לפני הר סיני כדי לקבל הטהרה והמקוה דיינו

        ויקרא אליוויקרא אליוויקרא אליוויקרא אליו " " " "וממה שאמר, "אל ההר"ולא אמר ". ". ". ". ומשה עלה אל האלהיםומשה עלה אל האלהיםומשה עלה אל האלהיםומשה עלה אל האלהים""""
דוע שינה מו    .כ לאן עלה"וא ,משמע שלא עלה אל ההר". ". ". ". לאמרלאמרלאמרלאמר    מן ההרמן ההרמן ההרמן ההר' ' ' ' הההה

 שאליו אלהיםאלהיםאלהיםאלהיםבשם קראו  ולא, האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהים כשהוא עלה אל ''''ההההיו ואמר שקרא אל
.  על הר סיני''''הההה מן ההר כאשר רק אחרי זה כתוב שירד ''''ההההואיך קרא אליו . עלה

כה תאמר לבית כה תאמר לבית כה תאמר לבית כה תאמר לבית """". על הר סיני' ואיך עלה משה אל האלהים כאשר טרם ירד ה
בני ישראל אלו , בית יעקב אלו הנשים"    ,י"פירש". ". ". ". יעקב ותגיד לבני ישראליעקב ותגיד לבני ישראליעקב ותגיד לבני ישראליעקב ותגיד לבני ישראל

        .ויש להבין למה הקדים הנשים לגברים". כריםהז
. 14""""האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהים""""הנקראת " בינה"ה' ספי' ואפשר שהענין הוא שמשה עלה אל בחי

. " ההרן מ''''הההה"'  בחי15ה של חבהאיקר    ,,,,""""''''ויקרא אליו הויקרא אליו הויקרא אליו הויקרא אליו ה"""" ומשהגיע לדרגה זו
 כבר שרויה על הנשים כי כולן היו """"כהכהכהכה""""שהשכינה הנקראת לישראל     """"לאמרלאמרלאמרלאמר""""

כי הנקבה נקראת " בית יעקב"גאלו ממצרים והן נקראות צדקניות ובזכותן נ
כה תאמר כה תאמר כה תאמר כה תאמר """"    ואמר. קטנות' והן בסוד השם יעקב בחי, בית בסוד אשתי ביתי

שעתה     אלו הגברים". ". ". ". ותגיד לבני ישראלותגיד לבני ישראלותגיד לבני ישראלותגיד לבני ישראל""""    .שכבר היא עמהן" " " " לבית יעקבלבית יעקבלבית יעקבלבית יעקב
  .  ותמשיך השפע גם עליהם16תגידתגידתגידתגיד" כה" הנקראת השכינה

על כמה עבירות היו חייבין לי " ,י"רשפי    ".".".".אתם ראיתם אשר עשיתי למצריםאתם ראיתם אשר עשיתי למצריםאתם ראיתם אשר עשיתי למצריםאתם ראיתם אשר עשיתי למצרים""""
מה שייך כל יש להבין ו ." על ידכםנפרעתי מהם אלאלא ו, קודם שנזדווגו לכם

  ,אדם מיד עם חטאואומה או  מעניש אינו' ונראה שכוונתו שה .זה למתן תורה
  
  .נתן' אבות דרא על "לחיד  כסא רחמיםוראה .תולדות'  פ.י"ן הב"מגיד מישרים למר .14

בסוד " המשכה"הוא סוד " הגדה"כי כשכתוב בתורה לשון . 16. א', י ויקרא א"ש ר.15

   .האזינו' כמבואר בזוהר פ".  יעקב לרחלויגד"
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אז מגלגלים עליו ש ,עבירה בעלת משמעותשנופל ב עד ,כי מאריך את אפו
ולא יפחדו לקבל תורה שמא יכשלו וייענשו בטרם . ונפרעים ממנו על הכל

שבו שאם אדם חוטא ולא יחבינו הענין ולא וגם שי. וביהיה באפשרותם לש
 אלא מאריך אפו וגובה את ,ז" ולא ייענש שוב בעוה,נענש שנמחל לו לנצח

וזאת בנוסף לכך . וגם מהמצרים המתין ולא נפרע עד שנזדוגו לישראל, שלו
ועל שעינו את , שעל מה שחטאו לו האריך אפו' שיראו מעלתם בפניו יתב

  .על הכלישראל פרע מהם 

שהיו ישראל מפוזרין בכל ארץ גושן ", י"פירש". ". ". ". ואשא אתכם על כנפי נשריםואשא אתכם על כנפי נשריםואשא אתכם על כנפי נשריםואשא אתכם על כנפי נשרים"
  ,ויש להבין    ".ולשעה קלה כשבאו ליסע ולצאת נתקבצו כולם לרעמסס

נס וקבצם בשעה קלה מכל מצרים לרעמסס כעל ' בשלמא לישראל עשה ה
טומי אמנם הערב רב גם היו מפוזרים בכמה מקומות וביניהם חר, כנפי נשרים

ואיך נתקבצו , מצרים כיונוס ויומברוס שהיו בצוען בסמוך לפלטינו של פרעה
ומה גם . ו"וכי גם הם באו על כנפי נשרים ח, לרעמסס ועלו עם ישראל

ואלו ערב רב לא ידעו כלל מיציאת מצרים עד , שישראל התכוננו מראש לצאת
,  עמיששמעו את פרעה צועק בצוען מצרים בחצי הלילה קומו צאו מתוך

  . וכיצד הספיקו להערך למסעם ולהתקבץ לרעמסס
כי ישראל שנאסרו לצאת מפתח ביתם עד בוקר הוצרכו לכנפי , ונראה הענין

אמנם ערב רב היתה להם התראה של  ,נשרים כדי להגיע בשעה קלה לרעמסס
והיות ומשה חפץ ביציאתם היתה להם סייעתא , חצי לילה להתארגן ולצאת

לישראל כי הראיה ' ואמר ה. יע בכמה שעות לרעמססדשמיא שיספיקו להג
, י"פירשו". ". ". ". ואביא אתכם אליואביא אתכם אליואביא אתכם אליואביא אתכם אלי"""", שאינכם כערב רב שיצאו אף הם עמכם היא

  ועתהועתהועתהועתה"""" .בלבד קרבתי ולא אותםאתכם אתכם אתכם אתכם     ".וקרבתי אתכם לעבודתי, כתרגומו"
". ". ". ". ושמרתם את בריתיושמרתם את בריתיושמרתם את בריתיושמרתם את בריתי""""    .... המצוות שאצוה אתכםעל" " " " אם שמוע תשמעו בקוליאם שמוע תשמעו בקוליאם שמוע תשמעו בקוליאם שמוע תשמעו בקולי

 אינה מספקת כדי להיות אבל ברית המילה בלבד, שאכרות עמכם במתן תורה
. חביב אוצר, סגולה", י"פירש". ". ". ". והייתם לי סגולה מכל העמיםוהייתם לי סגולה מכל העמיםוהייתם לי סגולה מכל העמיםוהייתם לי סגולה מכל העמים"""". 17"עם סגולה"

משאר  כך אתם תהיו לי סגולה, כלי יקר ואבנים טובות שהמלכים גונזים אותם
ומה יש לי עוד , אומות ולא תאמרו אתם לבדכם שלי ואין לי אחרים עמכם

ויש להבין ". כי לי כל הארץ והם בעיני ולפני לכלום, ניכרתשתהא חיבתי 
  ולמה פירט שהם כלי יקר, ולכאורה היה לו לפרש אוצר חביב ותו לא, דבריו

  
ולכן עד היום רובם ככולם מלים בניהם למרות .) ג"ז תקון י"תקו( נמולו ר"הערכי גם . 17

 וודאי לא, מעורבים בתוכוי ש"אעפ עם ישראל' ואינם בבחי. לתורתו ולעמו' שנאתם לה

  .וכלל לא שותפו במתן תורה, "עם סגולה"
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למה לא מנה גם תכשיטים ולמה האריך לומר , ואם כבר פירט, ואבנים טובות
אתם לבדכם  ולא תאמרו"ומה כוונתו במה שהוסיף , שהמלכים גונזים אותם

  . ומי אחרים אלה'', שלי ואין לי אחרים עמכם וכו
 היתה סגולה זו מתבטאת """"והייתם סגולהוהייתם סגולהוהייתם סגולהוהייתם סגולה""""הכתוב אומר כי אם היה , וביאורו

בחכמת ישראל ופקחותם לעיני העמים בכל המדעים למרות היותם המעט מכל 
כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון "וכמו שכתוב , העמים

אמנם חכמה זו ". את החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה
אלא מפאת לימוד התורה שהיא גורמת " עם סגולה"ינו אינה מפאת היות

  תכשיטי' והוא בחי, "אשר ישמעון את החוקים האלה"לחכמה זו וכמו שאמר 
והייתם "אבל כאן הדגיש הכתוב ואמר . המלך הנראים למרחוק בזהבם הנוצץ

וסגולה זו אינה ניכרת כלל לאומות העולם כי אינה מתבטאת , " סגולהלילילילי
י "נרנח' אלא במעלת רום הנשמה ומדרגותיה בבחי, ם הזהבחכמת מדעי העול

דקדושה שהוא אוצר חביב לבורא היודע את ערכו ככלי יקר ואבנים טובות 
י שכל בני האדם בעולם שלו "ואעפ, שהמלכים גונזים אותם ואין זר יודע בהם

חיבתם היא בגלל שיש להם כלי שנברא , "חביב אדם שנברא בצלם"הם ו
ן בתוכם "אבל כל עוד שלא ישרה הנר, ן"ו יכול לקבל הנרבצלם ושמצד עצמ

ובזה חיבתי , על ידי שיתגיירו להיות כמותכם אינם חשובים בעיני ולפני לכלום
  ".   עם סגולה"י שעל ידם תהיו "ניכרת עמכם שאתן לכם דרגות הנרנח

 זו """"ארץארץארץארץ"""" כי ,"כל העולם" ולא אמר "כי לי כל הארץ"אמר ". ". ". ". כי לי כל הארץכי לי כל הארץכי לי כל הארץכי לי כל הארץ""""
 גורם "יסוד ומלכות"ויחוד . "יסוד"ספירת ה הוא """"כלכלכלכל"""" ו,"מלכות"רת ספי

זווג ' בחישהוא " כי לי כל הארץ" היות "והייתם לי סגולה"ואמר .  זולסגולה
  י דקדושה בסוד"ימשכו אליכם נשמותיכם מצד נרנחיסוד ומלכות שעל ידם 

כם יגיעו והיות ונשמותי. "עם סגולה"תוכלו להיות ו" אלהיכם' בנים אתם לה"
  ".".".".ממלכת כהנים וגוי קדושממלכת כהנים וגוי קדושממלכת כהנים וגוי קדושממלכת כהנים וגוי קדוש"""" להיות זה יחייב אותכם , ממקום גדול שכזה

כי "ש "וכמ( ."קדושעם עם עם עם """" ולא אמר ".".".".ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדושואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדושואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדושואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש""""

 גוי מלשון גוי ,י" פירש.18"וקהל גויםגוי גוי גוי גוי """" הכתוב ועל ")אלהיך'  קדוש אתה להעםעםעםעם
ואולי גם  .י אליהו"כרמל עהקרבת קרבנות מחוץ למקדש בהר הלורמז . ממש

 , הוא"גוי קדוש"' פיואולי . מגוי ממשענין יש כי  ,עםעםעםעםלא אמר ו גויגויגויגוי כאן אמר
כ "ו יכשלו אח"אם ח' אפי, לישראל שכיון שיסכימו לקבל תורה' אמר הש

, י שייסרם על דרכם"שאעפ" גוי קדוש" 'יהיו בבחי,  כגוייםבאיזה זמן ויתנהגו
  .19י שחטא ישראל הוא"וישראל אעפ.  אחרתישארו עמו ולא יחליפם באומה

  
  . ד"סנהדרין מ. 19. יא, ה"בראשית ל. 18
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ז בתוך עם טמא " עועבדישראל כשוהראיה מישעיהו הנביא שכשאמר על 
 דרך פיו פטר ולבסוף נ,שמו לו רצפת גחלים בפיו על כך, שפתיים אנכי יושב

  ."גוי קדוש"  היו,םגויכו נהגי ש"י אעפכ, 20במיתה משונה בגלל דבריו

אלה הדברים אשר תדבר אל בני אלה הדברים אשר תדבר אל בני אלה הדברים אשר תדבר אל בני אלה הדברים אשר תדבר אל בני , , , , ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדושואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדושואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדושואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש""""
 ואולי כוונת הכתוב". לא פחות ולא יותר, אלה הדברים", י"פירש. """"ישראלישראלישראלישראל

 וגוי קדושוגוי קדושוגוי קדושוגוי קדוש, ח מצוות עשה"י קיום רמ" עממלכת כהניםממלכת כהניםממלכת כהניםממלכת כהניםהיה להודיעם שיהיו 
לא "ג "עם שהם תרילהודי' ועל זה אמר לו ה. ת"ה מצוות ל"י שמירת שס"ע

  . משום בל תגרע ובל תוסיף" פחות ולא יותר

. "לא פחות ולא יותר" ,י" פירש".".".".בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלאלה הדברים אשר תדבר אל אלה הדברים אשר תדבר אל אלה הדברים אשר תדבר אל אלה הדברים אשר תדבר אל """"
 וממלכת כהנים זה .למשה שיאמר להם זאת מבלי לשכנעם' דהיינו שאמר ה

והסכימו כל ישראל ואמרו . מצוות עשה וגוי קדוש זה מצוות לא תעשה
  . על מצוות לא תעשה"ונשמע" ,צוות עשה על מ"נעשה"

היו ברמה כי  ,"העם" נקראו ישראל אולי במתן תורה". ". ". ". ויענו כל העם יחדיוויענו כל העם יחדיוויענו כל העם יחדיוויענו כל העם יחדיו""""
 ולכן נקראו העם הכולל תקון מושלם לכל ,גדולה שנתקנו כל הניצוצות

הערב אותם שהיו עם הניצוצות הפגומים והם , "העם"ובעגל נקראו  .ישראל
 ונולדו הערב רבהדור היוצא ממצרים יחד עם מרגלים מתו כל חטא הוב .רב

 ,ובני ישראל, ובשירת האזינו נקראו העם.  בתוך עם ישראלכולם מעורבים
. והיו שם שלשה סוגים. כי בהאזינו כבר נולדו ערב רב בתוך עם ישראל. וקהל

 ,,,,""""בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל""""אותם שיצאו ממצרים בהיותם למעלה מגיל ששים ונקראו 
 ואותם שנולדו ,,,,""""קהלקהלקהלקהל""""טה מגיל עשרים ונקראו ואותם שיצאו ממצרים למ

  .  בתוכםהערב רבכללו לנשמות  כי ,,,,""""העםהעםהעםהעם""""לאחר חטא המרגלים ונקראו 

' בבחי'  שהשיב משה אל האולי כוונתו". ". ". ". ''''וישב משה את דברי העם אל הוישב משה את דברי העם אל הוישב משה את דברי העם אל הוישב משה את דברי העם אל ה""""
  .על ידי רצונם לעשות, ן את דברי העם"מ

אל הפכו לעם  ישר".".".".וגם בך יאמינו לעולםוגם בך יאמינו לעולםוגם בך יאמינו לעולםוגם בך יאמינו לעולם, , , , ישמע העם בדברי עמךישמע העם בדברי עמךישמע העם בדברי עמךישמע העם בדברי עמך בעבורבעבורבעבורבעבור""""
ל שאבותינו נכנסו ליהדות "ש חז"וכמ, סגולה לפני מתן תורה בשלשה ימים

ומעמד הר סיני . במילה וטבילה והרצאת דמים האמורה בפרשת משפטים
  .לעולם והאמונה בנבואת משה, עם עמו' תכליתו היתה כריתת ברית ה

ורגנו ולכאורה מטרה זו לא התגשמה כי ראינו שבמדבר ישראל כעסו ורגזו 
ובפרט , """"ובדבר הזה אינכם מאמיניםובדבר הזה אינכם מאמיניםובדבר הזה אינכם מאמיניםובדבר הזה אינכם מאמינים""""ש "וכמ, מחוסר אמונה ורבו עם משה

   .מחלוקת קרח ועדתו
  

  :ט"יבמות מ. 20
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מפי , אנכי ולא יהיה לך"ו, ה"י הקב"והנה שתי הדברות הראשונות נתנו ע
 אלו יש דברותובחלק מ.  ושאר הדברות משה אמרם.21"הגבורה שמענום

זכור ושמור בדיבור אחד "ואמרו רבותינו ש. תחנןוא' יתרו לפ' שינויים בין פ
ולכאורה אם . 22"מה שאין הפה יכול לומר ואין האוזן יכולה לשמוע, נאמרו

. ולמה הוצרך לנס זה, משה אמרם כיצד יכל לומר מה שאין הפה יכול לומר
למה אמרו זאת , ואם כן, ומה עם שאר השנויים האם גם הם בדבור אחד נאמרו

  .אז כיצד ומניין לשנויים אלו, ואם לא". ושמור זכור"ל רק לגבי "חז
 ',הענין הוא שאם היו ישראל שומעים כל עשרת הדברות בנבואה מהאפשר שו

 ובמשה נחקקת בהם לכל הדורות בצורה חזקה ובלתי' היתה האמונה בה
    דבר אתה עמנודבר אתה עמנודבר אתה עמנודבר אתה עמנו""""אבל כשלאחר ששמעו שתי דברות אמרו למשה . מעורערת
 ה עם ישראל דרך פיו של" דבר הקב".".".". אלהים פן נמות אלהים פן נמות אלהים פן נמות אלהים פן נמותואל ידבר עמנוואל ידבר עמנוואל ידבר עמנוואל ידבר עמנו, , , , ונשמעהונשמעהונשמעהונשמעה

כדי שיוכלו לסבול הדברות מבלי למות כשם שמתו בשתי , משה כאמצעי
'  ואפשר שבגלל זה לא זכו לאמונה ברורה ומושלמת בה.הדברות הראשונות

שמור וזכור ,  והיות והיה זה קול אלהים שנשמע מפי משה.ובמשה עבדו
ואפשר , ויתכן שכל השנויים כמו כן.  לכל ישראלונשמעו, בדבור אחד נאמרו

ואלו , נשמעו לכל ישראל שלא להפריד בין יחוד זכור לשמור" זכור ושמור"ש
אותם שהיו למעלה אולי ו, שאר השינויים נעשו בהתאם לבחינת כח המקבל

 שמעו הדברות כמו שנאמרו, "דור דעה"שהיו בחינת לאה ונקראו ' מגיל כ
, "'קהל ה"רחל ונקראו ' שהיו בחי' שראל הקטנים מגיל כושאר י, יתרו בפרשת

כי כחם לא עמד בקבלת ישראל הגדולים , ואתחנן' שמעו הדברות כמו בפ
י שנאמרו בפעם אחת "וכמו שירת דוד והשינויים שבה שאעפ. שהיו דור דעה

  .23והבן,  הקודשברוחברוחברוחברוחנאמרו בשינויים בתהילים שנכתבו , בנבואהבנבואהבנבואהבנבואה

ל " ולכאורה היל".".".". לראות לראות לראות לראות''''פן יהרסו אל הפן יהרסו אל הפן יהרסו אל הפן יהרסו אל ה, , , , העד בעםהעד בעםהעד בעםהעד בעםאל משה רד אל משה רד אל משה רד אל משה רד ' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
 ושוב לכאורה ".".".". יתקדשו יתקדשו יתקדשו יתקדשו''''וגם הכהנים הנגשים אל הוגם הכהנים הנגשים אל הוגם הכהנים הנגשים אל הוגם הכהנים הנגשים אל ה"""" .הוא המדבר'  כי ה"אלי"

שהוא לשון "  העד בעםרדרדרדרד"למשה '  ויש להבין למה אמר ה."אלי"ל "היל
 . אל העם וקדשתםלךלךלךלך""""וכמו שאמר לו , " העד בעםלךלךלךלך""""והיה לו לומר , ירידה

 ".".".".לאמרלאמרלאמרלאמר    כי אתה העדות בנוכי אתה העדות בנוכי אתה העדות בנוכי אתה העדות בנו' ' ' ' לא יוכל העם לעלות אל הלא יוכל העם לעלות אל הלא יוכל העם לעלות אל הלא יוכל העם לעלות אל ה' ' ' '  ה ה ה הויאמר משה אלויאמר משה אלויאמר משה אלויאמר משה אל""""
הגבל את הגבל את הגבל את הגבל את """". יודע שהעיד בעם לא'  וכי ה,'ולכאורה יפלא על משה מה השיב לה

' אולי יודע ה, יצוה שניתושילך   ואם בכל זאת חוזר ומצוהו".".".".ההר וקדשתוההר וקדשתוההר וקדשתוההר וקדשתו
  ,,,,יעלויעלויעלויעלוומה גם שבתחילה הגבילם שלא . שהצווי הראשון לא נתקבל בלב כולם

  
 'ופשלח לך ' ראה לקמן פ. 23 .יב', י דברים ה"וראה רש. ז"ה כ"ר. 22. ד" מכות כ.21

   . והבן, ואתחנן
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 ,,,,לעלותלעלותלעלותלעלות ומה משה עונהו לא יוכל העם ,,,,לראותלראותלראותלראותועתה מצוהו שלא יהרסו 
לך רד ועלית אתה ואהרן לך רד ועלית אתה ואהרן לך רד ועלית אתה ואהרן לך רד ועלית אתה ואהרן ' ' ' ' ויאמר אליו הויאמר אליו הויאמר אליו הויאמר אליו ה"""". ולכאורה אין דבריו ממין הבקשה

'  ומצינו כדוגמתם בעגל שאמר ה,לכאורה קשים" רדרדרדרד    לךלךלךלך"""" והנה המילים ".".".".עמךעמךעמךעמך
לך "ויכל לומר לו ,  והוא לשון ירידה בדרגה," כי שחת עמךלך רדלך רדלך רדלך רד""""למשה 

ל " ופירשו חז"לך אל העם וקדשתם"וכמו שאמר לו ". ' וכו ועלית,אמור להם
למסור הדברות ' למשה לך רד כדי שיצא משה מהמקום ויוכל ה' שאמר ה

  . 24מבלי שמשה יעמוד לידו
 כה תאמר"אמר  בתחילה ורק ,,,,""""העםהעםהעםהעם"""" כינה הכתוב לישראל בשםן זה ובכל עני

 להבדיל, """"בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל""""ובדרך כלל נקראו  .""""לבני ישראללבני ישראללבני ישראללבני ישראלגד תלבית יעקב ו
, י המתוקנים"היא בנה" בני ישראל"' כי  בחי, "העם"מהערב רב שנקראו 

ומשעה .  בעץ הדעת רעומעורבתומעורבתומעורבתומעורבתדעת אלא שדעתם פגומה ' ערב רב גי אמנם
" עם"זכו לעלות לדרגת , שראל התורה ונהיו ממלכת כהנים וגוי קדוששקבלו י

 יחדיו נעשה העםהעםהעםהעםויענו כל "ש " וכמ,25"עם סגולה"בדעת המתוקנת ונהיו 
זקני "ופנה משה ל ". בדברי עמךהעםהעםהעםהעםבעבור ישמע "אמר ' וגם ה". ונשמע

ומשקבלו . 'ושם לפניהם את דברי ה,  כי ידע שהם בדרגת הסכמה מלאה""""העםהעםהעםהעם
 הפכו להקרא ,,,,""""נעשהנעשהנעשהנעשה' ' ' ' ויענו כל העם יחדיו כל אשר דבר הויענו כל העם יחדיו כל אשר דבר הויענו כל העם יחדיו כל אשר דבר הויענו כל העם יחדיו כל אשר דבר ה""""ם הסכמה זו כול

והעלם , ר"של אדה    פגם הדעתפגם הדעתפגם הדעתפגם הדעת הם סוד הערב רבוהנה .  בלבד""""העםהעםהעםהעם""""בשם 
 ולא מדעתומדעתומדעתומדעתו הוסיף משה יום ובמתן תורה. לנסות לתקנם  כדימדעתומדעתומדעתומדעתומשה 

  . הדעתהדעתהדעתהדעתכנגד ' ב והוסיף יום ג" חואולי הם כנגדנסתפק ביומים ש
' ' ' ' רד העד בעם פן יהרסו אל הרד העד בעם פן יהרסו אל הרד העד בעם פן יהרסו אל הרד העד בעם פן יהרסו אל ה""""למשה '  שבאמור האפשראפשראפשראפשרואולי ושמא וואולי ושמא וואולי ושמא וואולי ושמא ו

כי לישראל , "העם"שבדרך כלל נקראו ,  כוונתו היתה לערב רב בלבד,,,,""""לראותלראותלראותלראות
לא יהרסו " ואם כן אין הציווי ש".".".".לעיני כל העם על הר סינילעיני כל העם על הר סינילעיני כל העם על הר סינילעיני כל העם על הר סיני' ' ' ' ירד הירד הירד הירד ה"הבטיח ש

סיבה שיהרסו  ואין,  כבר נצטוו,,,,""""לעלותלעלותלעלותלעלותלא יהרסו "וש.  שייך בהם""""לראותלראותלראותלראות
 .על הר סיני לעיניהם'  כי בלאו הכי יראו כולם ברדת הלראותלראותלראותלראותדי לעלות כ

 וכששלחו לערב רב אמר, " אל העם וקדשתםלךלךלךלך"וכששלחו לישראל אמר לו 
 י שאינם ראויים להשתתף"ר אעפ"ר רצה משה שהע ואולי". העד בעםרדרדרדרד"לו 

  ' ואת זה רצה ה, ואולי ישפיע עליהם לטובה,לפחות יראו בקבלת התורה
שאם העם יראה יטילו ' וידע ה. מהעליהמהעליהמהעליהמהעליהמשה לא רצה למנעם אלא ו. למנוע

  ומשה שלא ידע זאת בקש רק למנוע העליה ולא.26ר וישברו הלוחות"עיה
דהיינו הודיעו     """"לך רדלך רדלך רדלך רד""""' ל ה"ואמ, """"לעלותלעלותלעלותלעלותלא יוכל העם " 'ר להואמ. יהאהר

  מעשה העגלוזה נעשה לאחר , בעתיד, שדבר זה יגרום למשה לרדת ממדרגתו
  
  .ג ,ד"י שמות ל"ראה רש. 26. ו יח" דברים כ .25. ג, ח"כ' שמות רבה פ. 24
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גם עתה אולי  ו".שירד מגדולתו" ,י"ופירש. "כי שחת עמךלך רד לך רד לך רד לך רד """"' ל ה"שאמ
 אתה תועלי"ש "וכמ, מקום אהרןל  קרוב ותוכל לעמוד רק".".".".לך רדלך רדלך רדלך רד""""ל "אמ

 נשתנה סדראולי  והכהנים והעם כלל אל יהרסו לעלות כי .""""עמךעמךעמךעמךואהרן 
וירד וירד וירד וירד """" .ת"ית מיר ברא"מדרגות העליה להר סיני בגלל כוונת משה לשתף הער

 כשעלה שנית ,וכשירד להודיעם, נגרמה לו ירידה בגלל העם. """"משה אל העםמשה אל העםמשה אל העםמשה אל העם
י "ואעפ. שוב לא הגיע למקום ראשון ונתנה תורה בטרם יגיע למקומו הקודם

  .****מדרגתומר גרמו לנפילתו "שכוונת משה היתה טובה הער
 כ"ואמה,  והתורה היא הקדושין,וישראל' נשואי ה'  הוא בחי תורהמתןוהנה 

   כדי להחיותםתחיית המתים והוצרך לרדת להם טל של ".נפשי יצאה בדברו"
' פעמים של י' היו צריכים למות יעם ישראל ש ואפשר .בשתי דברות ראשונות

ה הספירות והיו נעשים ברי' מ בכל י"היו קמים על ידי טל של תחהוהדברות 
 אבל כיון שלאחר שתי דברות אמרו למשה ,חדשה ומושלמת ולא נופלים בעגל

 לא נזדככו מספיק ונעשה , ולא מתו בשאר דברות"דבר אתה עמנו ונשמעה"
  .שמענום הגבורה י מפ" ולא יהיה לך,אנכי"כי רק , ל"העגל רח

  ועושים הכל לינק מהתורה, ר נאחזו בתורה בדעתם שאינה מתוקנת"והער
 .27רהונעשה לנו שם כמבואר בז'  הם ראשי ישיבות בבחימערב רבק ולכן חל

  . כדי לרמות את עם ישראל""""רבנות ראשעיתרבנות ראשעיתרבנות ראשעיתרבנות ראשעית"""" ערב רבולכן פתחו ה
לעיני לעיני לעיני לעיני ' ' ' ' כי ביום השלישי ירד הכי ביום השלישי ירד הכי ביום השלישי ירד הכי ביום השלישי ירד ה"""" וכן להלן אמר ,,,,""""''''אל האל האל האל ה""""ואמר בלשון שלישי 

' להודיענו סוד הבחינה שבה נתגלה ה, "כי ארד אני" ולא אמר ".".".".כל העםכל העםכל העםכל העם
    אשר הוצאתיך מארץ מצרים מביתאשר הוצאתיך מארץ מצרים מביתאשר הוצאתיך מארץ מצרים מביתאשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית"ואמר . ה"וא שם ההוילישראל שה

 ,כי ברא כל הבריות בעולם, העולםי ולא אמר אשר בראתיך ובראת    ....""""עבדיםעבדיםעבדיםעבדים
וייחד שמו ואלהותו על ישראל על ידי שנזדככו בסבלות מצרים והוציאם 

  .באותות ומופתים להיות לו לעם וכפי שהבטיח לאבותינו אברהם יצחק ויעקב

בהיות "ו, "בבוקר" ולכאורה היה לו לומר ".".".".לישי בהיות הבוקרלישי בהיות הבוקרלישי בהיות הבוקרלישי בהיות הבוקרויהי ביום השויהי ביום השויהי ביום השויהי ביום הש""""
. משאר בקרים כ היה בוקר זה משונה"וא, פירושו כשנוצר הבוקר" הבוקר

עם מעשה ' התנה ה כי תנאי". ארץ יראה ושקטה", ל על הכתוב"ואמרו חז
וביום מתן תורה נרגעה , 28בראשית שיתקיימו רק אם יקבלו ישראל את התורה

  . יציב""""נהיה הבוקרנהיה הבוקרנהיה הבוקרנהיה הבוקר"""" ובה ,הבריאה

        וקולוקולוקולוקול, , , , ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההרויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההרויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההרויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר""""
      

ר ליחוד "אם נכונים הם שיהיו נחמנת ש ענין זה לא מצאתיו בשום מקום ונכתב על * 

אין זה אמת שיהיו הדברים בטלים ומבוטלים ולא יעשו שום  אםו, ו לברא רקיעי אמת"קובה

  .  לא', י בראשית א"רש.  28  .ה"בראשית כ' פ. 27. ללרושם כ
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  לקום מהשינה כמו שיש, של יהודיבוקר בוקר בוקר בוקר  כך צריך להיות ".".".".שופר חזק מאודשופר חזק מאודשופר חזק מאודשופר חזק מאוד
 הר של תורה וענן כבד על הר סיניוענן כבד על הר סיניוענן כבד על הר סיניוענן כבד על הר סיני,  בחוץ שאינם נותנים לישןקולות וברקיםקולות וברקיםקולות וברקיםקולות וברקים

 לזכור את וקול שופר חזק מאודוקול שופר חזק מאודוקול שופר חזק מאודוקול שופר חזק מאוד, והיצר הרע הוא הענן הכבד המסתיר אותו
י קול "ולהלחם בענן הכבד ע, ין ולעמוד כנגד היצר המסתיר את ההרחרדת הד

חורב ואומרת אוי להם לבריות -בכל יום בת קול יוצאת מהר"' השופר בבחי
  . 29"מעלבונה של תורה

 כשמורה ההוראה מוציא ....""""ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנהויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנהויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנהויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה""""
        .קולות את הלראותלראותלראותלראותזוכים לקבל תורה ו, את העם לקראת האלהים

 דבר יםיםיםיםההההאלאלאלאל ....""""יךיךיךיךההההאלאלאלאל' ' ' ' ים את כל הדברים האלה לאמר אנכי הים את כל הדברים האלה לאמר אנכי הים את כל הדברים האלה לאמר אנכי הים את כל הדברים האלה לאמר אנכי הההההוידבר אלוידבר אלוידבר אלוידבר אל""""    
 הוא יםיםיםיםההההאלאלאלאלכי .  אשר הוציאם ממצרים''''ההההואמר להם שהוא , הדברות לישראל

 מעל יוומכות מצרים ה.  הוא כחו בדברים שמעבר לטבע''''ההההו, בטבע' כח ה
  למען', הבזאת תדע כי אני "כמו שנאמר לגבי המכות ' י שם ה"לטבע ונעשו ע

י "אמנם מעמד הר סיני היה מעשה טבעי ונעשה ע". בקרב הארץ 'תדע כי אני ה
ה כח באדם "ומאז הבריאה טבע הקב, כי הנבואה אינה מעשה ניסי. םהישם אל

, והיה ענין זה אפילו באומות העולם, והתחיל זה מאדם הראשון. שידבר עמו
וכל אדם , "ני ועמךנו איונפל"ואמר , עד שבקש משה להפסיק הנבואה מהם

. ה"מישראל יכול להגיע לזה אם נקי הוא מעוונות המבדילים בינו לבין הקב
ים הודבר אל. 30יכםהכי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אל, ש"וכמ

 אשר במכות על טבעיים ....""""יךיךיךיךההההאלאלאלאל ''''אנכי האנכי האנכי האנכי ה""""ואמר , לישראל בצורה טבעית
  ".".".".הוצאתיך מארץ מצריםהוצאתיך מארץ מצריםהוצאתיך מארץ מצריםהוצאתיך מארץ מצרים""""' י שם ה"שנעשו ע

 הרי שאמר לו "31ל"ואמרו חז, """" למען יאריכון ימיך למען יאריכון ימיך למען יאריכון ימיך למען יאריכון ימיךאביך ואת אמךאביך ואת אמךאביך ואת אמךאביך ואת אמךד את ד את ד את ד את כבכבכבכב""""
היכן , אביו עלה לראש העץ ושלח האם והבא לי הגוזלים ועשה כן ונפל ומת

ולכאורה קשה ". אלא והארכת ימים לעולם שכולו ארוך, ימיו של זה אריכות
 לעולם כ לכאורה כוונתו"או, "יך נותן לךהאל'  אשר העל האדמהעל האדמהעל האדמהעל האדמה""""כתיב  והא
והלא הימים אינם מתארכים , """"למען יאריכון ימיךלמען יאריכון ימיךלמען יאריכון ימיךלמען יאריכון ימיך""""למה אמר      ויש לדייק.הזה

 שאם נגזר עליו מעט בשנים, חייךחייךחייךחייךוהיה לו לומר למען יאריכון , ואף לא השנים
ואדרבה אריכות ימים שייך באדם הסובל מאיזה , חייוחייוחייוחייויאריכו , וקיים המצוה

, וכשאדם טוב לו. ך מאודשכל רגע נראה לו ארו, ענין ורוצה להשתחרר ממנו
ויהי בעיניו כימים "ש אצל יעקב "וכמ, השנים עוברות עליו כימים אחדים

  ".אחדים באהבתו אותה
  

     :ט"קדושין ל. 31 .ט ב"ישעיהו נ. 30 .'פרקי אבות פרק ו. 29
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כי כאשר אדם יש לו הרבה דברים לעשותם בו ביום ולא הספיק , והענין הוא
ולא הספיק , אמר בו קצור ימים שכן נתקצר לו היוםנ, לעשותם עד שפנה היום

דומה הוא , וכאשר הספיק לעשות כל מלאכתו בטרם יערב היום, מלאכתו כל
א או שלוח "והבטיחה תורה שאדם שיקיים כבוד או. כמי שנתארך לו היום

כ יאריכון ימיו "ואח', ז על האדמה וכו"יזכה להספיק כל תקונו בעוה, הקן
  .בגדר אריכות ימיםבעולם הבא שכולו 

לא רצה למות ', ובזה יובן מדוע משה רבינו אדון כל הנביאים נאמן בית ה
ואלו צדיקים אחרים . 32ש המדרש"וכמ, ועשה כל השתדלויות להאריך ימיו

 שום השתדלות לבקש רחמים עלולא עשו , שאינם בדרגת משה הסכימו למות
ד מגדולי ישראל התכוננו ט ועו" וכן הבעש.33"אמצי ליה נפשיה"ש "כמ חייהם

  . לפטירתם בשלות נפש והגדירו הפטירה כמעבר מחדר לחדר ותו לא
 אין לו ענין להשאר, ז"והטעם הוא כי כאשר הספיק אדם כל תקונו בעוה

אך כאשר טרם סיים תקונו בעולם . ז והולך לעולמו כעובר מחדר לחדר"בעוה
 נשמתו רוצה לצאת ואז אין. הרי מותו בכל גיל שהוא נחשב לקצור ימים

ל שמת בקצור "והנה משה רבינו אמרו חז. ועושה כל טצדקי כדי להשאר
    ,כ"ז שנים ומשה רק ק"שעמרם חי קל,  ולא הגיע לשני חיי אבותיו34ימים

ז והניח ענין הערב רב ללא "משה לא זכה לתקן כל צרכו בעוהאולי והטעם כי 
ואלו הצדיקים האחרים , ייםולכן השתדל להאריך ח, י"וכן ענין כניסת א, תקון

  .הרי הם בגדר מאריכים ימים, צרכם תקנו מעשיהם כלששידעו 

א הוא מהדברים שהקרן " כבוד או".".".".למען יאריכון ימיךלמען יאריכון ימיךלמען יאריכון ימיךלמען יאריכון ימיך' ' ' ' כבד את אביך וכוכבד את אביך וכוכבד את אביך וכוכבד את אביך וכו""""
ז וכל מי שמכבד הוריו זוכה לעושר מופלג "ב ופירותיהן בעוה"קיימת לעוה

 בזכות מצוה זו יהיו, לעוניואם עוונותיו גרמו לו ,  הפירותעל חשבוןז "בעוה
 ורוב בני האדם סובלים. לו כל הצטרכויותיו ולא יצטרך לעולם לבריות

 הוא חלק מאריכות ימים , ושכר פירות זה.בפרנסתם בגלל שלא כבדו הוריהם
ואותו בן שראה אלישע . ב לעולם שכולו ארוך"והקרן קיימת לו לעוה. ז"בעוה

 דווקא בגללאולי , ן ומת בסקילהא ושלוח הק"בן אבויה שקיים כבוד או
בו במקום פרעו ממנו מה שנתחייב סקילה באותו גלגול או בגלגול , מצוות אלו

  .מיד לקחוהו לעולם שכולו ארוך כדי שייטב לו 35ובטרם ישוב להרשיע, קודם

ל שאין הכוונה "פירשו חז". כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיךכבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיךכבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיךכבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך""""
  כי. ולכאורה קשה. 36ב עולם שכולו ארוך"עוהז אלא ל"לאריכות ימים בעוה

  

י "וראה רש. ה"שנ'  ספר חסידים סי.34 .ח"כ,  מועד קטן.33 .  וזאת הברכהמדרש רבה .32

  :ט"ל קדושין .36. כב',  הי בראשית"ראה רש. 35 . יג, ז"במדבר כ
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ז ולא "שכוונתו כאן בעוה" אלהיך נותן לךאלהיך נותן לךאלהיך נותן לךאלהיך נותן לך' ' ' ' על האדמה אשר העל האדמה אשר העל האדמה אשר העל האדמה אשר ה""""כתוב מפורש 
ולא " ימיךימיךימיךימיךיאריכון "ש " ונראה שדייקו כן ממ.ב"ך בעוהוולו ארלעולם שכ

ד " כשבאמת היום לא יכול להיות ארוך והוא קבוע לכ,,,,""""חייךחייךחייךחייךיאריכון "אמר 
 ומה ,ב חדשי החמה"מיארוכה יותר יכולה להיות  וגם השנה לא ,שעות ביממה

  ואם,שיכול להארך הוא זמן החיים של האדם יותר ממה שנקצב לו בעת לידתו
יש  משמע ש""""ימיךימיךימיךימיך""""ש " וממ," על האדמהחייךחייךחייךחייךלמען יארכון "כן היה לו לומר 

   .לכתוב כוונה אחרת
 לעשות את ענייני זמן האדםמא גוזל "י שכבוד או"אמנם כוונת התורה שאעפ

   ייעשה,א"הבטיחה תורה שמי שיוציא זמנו על כבוד אוו ,עבודתו ושאר צרכיו
        הנצרך ויראה כאילו האריך היום עדכל חפצו ועבודתו מהר ויספיק זמנו לכל 

. א על חשבון ענייניו וצרכיו הפרטיים"שהספיק הכל ולא יבא זמן כבוד או
        .ז שבו שייך עניין הזמן" על האדמה בעוהימיוימיוימיוימיוובזה יאריכון 

הוא שחושב האדם " ימיךימיךימיךימיךיאריכון "ובשלוח הקן אין אבוד זמן כלל וביאור 
או ביצה קטנה בלבד שבמעשה השלוח הפסיד את העוף תמורת גוזל 

לים או הביצים ונראה לו  צווי הכתוב היה מעדיף את העוף על הגוזליכשאלמ
 וירוויח בזמן קצר את מה ימיוימיוימיוימיו ואמרה תורה שיאריכון ,כהפסד ממוןהדבר 

  .שהפסיד בשלחו את העוף ויקבל תוספת מרובה על העיקר
אריכות ימים ענין שכר של   גם עללרמז ,ימיםימיםימיםימים תורה לשון אריכות ואולי אמרה

  ברכה ,כארוך שנראה היום ז וככל" כי שם ההיפך מהעוה,בעולם שכולו ארוך
  37ל"יש בו כי מספיק יותר מהר לעלות למחיצה יותר גבוהה וכמו שאמרו חז

  .שצדיקים אין להם מנוחה גם בעולם הבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל

השמים ואת השמים ואת השמים ואת השמים ואת את את את את ' ' ' '  כי ששת ימים עשה ה כי ששת ימים עשה ה כי ששת ימים עשה ה כי ששת ימים עשה ה',',',',וכו    זכור את יום השבת לקדשוזכור את יום השבת לקדשוזכור את יום השבת לקדשוזכור את יום השבת לקדשו""""
 . מלאכהבוולא צוה אלא שלא לעשות , תלה הטעם במעשי בראשית. """"הארץהארץהארץהארץ

, ותלה הטעם ביציאת מצרים בלבד, " את יום השבתשמורשמורשמורשמור"ואתחנן אמר ' ובפ
  .  ויש להבין ההבדלבקום ועשה  דהיינו, את השבתלעשותלעשותלעשותלעשותוצוה 

 38אמרו בזוהרהענין הוא כי ו
 שבתותבחינות בשתי ". את שבתותי תשמורו"

. ה" השבת כנגד הקביוםיוםיוםיוםבחינת ו,  שבת כנגד השכינהליללילליללילבחינת , הכתוב מדבר
'  עשות הביוםביוםביוםביום""""ש "וכמ,  אלא ביוםלא נעשתה מלאכה, במעשי בראשיתהנה ו

כרה שביתתו שנעשתה לשם יכשקדש ליל שבת לא נו. 39"ים ארץ ושמיםהאל
 ה קדושה וברכצדוכח ליל שבת הוא מ. מיד קדשו וברכוולכן , שבתקדושת 

  , השבת ולא נעשתה מלאכהיוםיוםיוםיוםוכשהחל .  שביתה ממעשי בראשיתצדולא מ
  
  .וראה לעיל פרשת בראשית, תצוה'  רבינו בחיי פ.39 .' בראשית ה.38 .ד"ברכות ס. 37
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 יוםיוםיוםיום בבחינת שזכורשזכורשזכורשזכור 40ואמרו בזוהר. כר במעשי בראשית שביתת יום השבתינ
, זכורזכורזכורזכורהשבת נאמר ם ם ם ם יויויויוכי כלפי , ובןבזה יו.  שבתלילליללילליל בבחינת ושמורושמורושמורושמור, השבת

 שהוא שמורשמורשמורשמוראמנם . ולכן צוה רק על שביתתו, ותלה הטעם במעשי בראשית
יך האל'  הךעל כן מצוו"ואמר , שביתתו ביציאת מצרים תלה טעם, לילהלילהלילהלילה' בחי

 וברכו בקום קדשוקדשוקדשוקדשוה "שהקב וכמו. דהיינו בקום ועשה, " את יום השבתלעשותלעשותלעשותלעשות
 שבת ליללילליללילולכן קידוש . נחנוכן נקדשו גם א, להבדילו משאר לילות כדי, ועשה

 והשאר הם מצוות. והיא מצות עשה היחידה בקום ועשה שיש בשבת ,מהתורה
 זמן הבריאה למנותמולכן אומות העולם נשארו במנהגם . ת ומצות שביתה"ל

 ליל שבת שייך ליום השישי ולגביהם, שכן הקדושה עליהם לא חלה, יום ולילה
נצטוו ' כשנתקדשו להיות נחלת ה, ה אמנם ישראל במר,41ש ליום השבת"ומוצ

 ליללילליללילואותה קדושה גרמה שישנו סדרי בראשית ויתקדשו בקדושת , על השבת
ובאה ליל , מהלילה' כקדושת השבת שקדשו וברכו ה, השבת וימנו לילה ויום

  .שבת באה מנוחה

כי הגדרת ,  השבת משרה מנוחה אפילו על בהמות ישראלתהשפע. """"ובהמתךובהמתךובהמתךובהמתך""""
כי  ומדין תורה מותר לרכב על בהמה בשבת .אלא נפשית ,המנוחה אינה פיסית

והבהמה בעצם , וחכמים אסרוהו שמא יקטוף זמורה, אין זה מפריע למנוחתה
 חנינה' היותה משתייכת ליהודי מרגישה את מנוחת היום הזה ולכן המעשה בר

י "ואעפ.  אינו דבר פלא כי זו מציאות של ההשפעה של השבת42אבן תורת
 להתחרט מקנייתו לא נפרד הקשר שלה גויה לגוי כל עוד יכל השנמכרה הבהמ

 הואז פג, מבעליה היהודי וחשה במנוחת השבת עד שלחש לה שמכורה היא
  .השפעת השבת ממנה ויצאה לחרוש

, קולות,  הזכיר הכתוב".".".".''''וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים וכווכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים וכווכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים וכווכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים וכו""""
, וברקיםוברקיםוברקיםוברקים, קולות, ה הזכיראמנם בתחילת מתן תור. והר עשן,  קול שופר,,,,לפידיםלפידיםלפידיםלפידים

. עמהם ולכן הזכיר ברקים, כי קולות שהוזכרו בתחילה היו רעמים ליראם
ואין ענין לברקים ". קולות היוצאין מפי הגבורה", י"פירש, והאמורים כאן

  .ויש להבין ענין לפידים אלו אבל שתף עמהם לפידים, עמהם
ש "וק מהפחד וכמולכאורה כוונתו שנעו למקום רח ".".".".וינועווינועווינועווינועו וירא העםוירא העםוירא העםוירא העם"""" 
ויש להבין , שפירושו התנענעו    """"ויזועוויזועוויזועוויזועו""""  תרגםהתרגוםאבל , "ויעמדו מרחוק"

  ויוצא" בתחילה אמר כי, יש להבין באיזה שם נתנה תורה ו. נענוע זהמה ענין 
  

ויעשה מלאכה ביום , ישמור שבת כישראל, ולכן גר שמל וטרם טבל.  41 .זוהר שם. 40

סדר "ראה בספר  .42 .יה בגדר גוי ששבת שחייב מיתההששי ובמוצאי שבת כדי שלא יה

   .בערכו" הדורות
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 אשר והר סיני עשן כולו מפני"כ כתוב " ואח.""""יםיםיםיםהההההאלהאלהאלהאלמשה את העם לקראת 
".  על חר סיני''''ההההוירד  "."בקול יעננו יםיםיםיםהההההאלהאלהאלהאלו משה ידבר", " באש''''ההההעליו ירד 

 מדת ''''ההההה ו הוא מדת הגבוראלהיםאלהיםאלהיםאלהיםוכבר ידענו ש ."''''ההההאנכי ", "יםיםיםיםההההאלאלאלאלוידבר "
 דהיינו ". שמענום מפי הגבורה,אנכי ולא יהיה לך"של " חזאמרוו, הרחמים

דרשוהו .  שתים זו שמעתי,,,,אלהיםאלהיםאלהיםאלהיםאחת דבר "וגם את הכתוב  ,יםהאל' בחי
דבר אתה "וישראל אמרו . "יךה אל''''ההההאנכי "ועתה אמר " זכור ושמור"ל על "חז

י לבעבור נסות כ"ומשה ענה להם  ."יםיםיםיםההההאלאלאלאל  ואל ידבר עמנוהעמנו ונשמע
  ".האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהיםאל הערפל אשר שם  ומשה נגש ".""""אלהיםאלהיםאלהיםאלהיםאתכם בא ה

  עםלדבר לדבר לדבר לדבר מדת הגבורה נגלה תחילה כדי ' שהוא בחי םםםםהיהיהיהיאלאלאלאלכי , ונראה הענין
 ומשה .זו'  השייכים לבחי""""קולות וברקיםקולות וברקיםקולות וברקיםקולות וברקים""""ולכן שמעו ,  במידה זוישראל

ת מד' שהוא בחי ''''הההההר סיני ירד עליו אבל על . יםיםיםיםההההאלאלאלאלהוציאם לקראת ה
ל "וכמו שאמרו חז,  לישראל בשעה שדבר עמהםנראהנראהנראהנראההרחמים שבו הוא 

  רעוא"הרחמים העליונים ' שהוא בחי" שנגלה עליהם כזקן ולובש לבנים
 ובשעה """"''''הההה אנכי ,יםיםיםיםההההאלאלאלאלדבר וי"אמר  ולכן .''''הההה ונראה ,,,,אלהיםאלהיםאלהיםאלהיםודבר ". דרעוין
   על הר''''הההה פסקו הקולות והברקים שהיו בתחילה בטרם שירד אלהיםאלהיםאלהיםאלהיםשדבר 

ש "שכן ערפל על ההר וכמ,  דיבראלהיםאלהיםאלהיםאלהים היות וואולי ושמאואולי ושמאואולי ושמאואולי ושמא. 'ההההכי נגלה , ניסי
והוצרכו ללפידים רוחניים כדי שיוכלו לראות את . . . . """"יםיםיםיםהההה שם האל שם האל שם האל שם האלהערפל אשרהערפל אשרהערפל אשרהערפל אשר""""

וכמו שאמר משה     ,,,,""""םםםםהיהיהיהיהוא האלהוא האלהוא האלהוא האל' ' ' ' הההה""""וכך הבינו ישראל בנבואה כי , הקולות
 ". מלבדוהוא האלהים אין עוד' אתה הראת לדעת כי ה"לישראל על מעמד זה 

 """"ויעמדו מרחוקויעמדו מרחוקויעמדו מרחוקויעמדו מרחוק"""",  מיראת הכבוד""""וירא העם וינועווירא העם וינועווירא העם וינועווירא העם וינועו"""", וכשראו על ידי הלפידים
ידבר עמנו ידבר עמנו ידבר עמנו ידבר עמנו      ואל ואל ואל ואל,,,, ונשמעה ונשמעה ונשמעה ונשמעהדבר אתה עמנודבר אתה עמנודבר אתה עמנודבר אתה עמנו""""למשה ואמרו ישראל . מיראת אלהים

 שמדבר ו כי הבינו את סוד שתי השמות וכוחותיהם וידע""""ם פן נמותם פן נמותם פן נמותם פן נמותהיהיהיהיאלאלאלאל
.  הכתרספירת' חיבגדולים   רחמיםי שנראה במדת"אעפ במידת גבורה םםםםהיהיהיהיאלאלאלאל

 אלא דרך , שזה מחייב ביותר אם לא מקיימיםיםיםיםיםההההאלאלאלאלובקשו שלא ידבר עמהם 
 """"אל תראו כי לבעבור נסותאל תראו כי לבעבור נסותאל תראו כי לבעבור נסותאל תראו כי לבעבור נסות""""ל משה "ואמ. . . . ש לי אמרת ולא להם"משה וכמ

ים ה להתחיל בשם אלהאדם כי כך דרך ,,,,""""םםםםהיהיהיהיבא האלבא האלבא האלבא האל""""ולגדל אתכם בעולם 
ולהמשיך ,  הישרקטנות המוחין וצריכים לייראו כדי שילך בדרך' שהוא בחי

ומשה ומשה ומשה ומשה """"אמנם ,  שילך בדרך הישר מתוך אהבה''''ההההבשם ולגדול בגדלות המוחין 
מבלי לירא יראת  כי יכל לעמוד בזה ....""""יםיםיםיםהההה שם האל שם האל שם האל שם האלנגש אל הערפל אשרנגש אל הערפל אשרנגש אל הערפל אשרנגש אל הערפל אשר

  .43העונש אלא יראת הרוממות
  

ששם " הוא האלהים' ה"כתב בענין ' בשער הכוונות ענין יום הכפורים דרוש ד. 43

הוא רק אם שם , זה שכתבתיפירוש ו. הבינה' מלכות וגם לבחי' גם לבחיהכוונה " האלהים"



שני                  יתרו                  שפתי  

 

 קמ
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 ,נסות לשון הרמה וגדולה" ,י" פירש".".".".אלהיםאלהיםאלהיםאלהיםההההכי לבעבור נסות אתכם בא כי לבעבור נסות אתכם בא כי לבעבור נסות אתכם בא כי לבעבור נסות אתכם בא """"
 וכן הוא כל ענין נסיון שמנסים את האדם אינו כדי לידע איך ".כמו הרימו נס

לגדל את האדם  אלא לפני שרוצים לנסות ו', לפניו יתיתנהג כי הכל גלוי וידוע
  כי הכל צפוי ומוכתב מה יעשה,מנסים אותו בנסיון כיצד יתנהג במחשבתו

 הטובה היא ,האדם אבל הרשות נתונה בידו באיזה מחשבה יעשה את הדבר
 ויכול להכנס כדי,ו" חז"אם רעה ויכול אדם להכנס לכנסיה כדי לעבוד ע

י הנסיון "ה כי ע וכאן הרשות נתונ,להציל יהודי ולהשיבו אל אביו שבשמים
  .ד שיושפע עליו להרימו למקום יותר גבוה"ן וגרם למ"שעמד בו העלה מ

  יש הפרש בין מה", י" פירש".".".".אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכםאתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכםאתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכםאתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם""""
וראיית ".  פעמים שלבו חלוק מלהאמין,שאדם רואה למה שאחרים משיחין לו

  אלהים אין עודהוא ה'  כי ההראת לדעתהראת לדעתהראת לדעתהראת לדעתאתה "ש "וכמ, ק"ישראל היתה ברוה
בחכמה ובתבונה ', ראה קראתי בשם בצלאל וכו"על הכתוב  ו".מלבדו
  ". ק"ברוה, ובדעת" ,י"פירש. "ובדעת

י כעס או " ע""""אלהים אחריםאלהים אחריםאלהים אחריםאלהים אחרים"""",  דהיינו לא תעשו את עצמכם".".".".לא תעשו לכםלא תעשו לכםלא תעשו לכםלא תעשו לכם""""
'  פי""""על פניעל פניעל פניעל פני"""". א"מאכלות אסורות ההופכות את נפש האדם מקדושה לסט

ולא " אלהים קדושים" כח מן הקדושה הנקראת כי נתתי בנפשכם, במקומי
  .ו"תחליפום בנפש הבאה מכח אלהים אחרים ח

  

הוא  """"האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהים""""ואם פירוש ,  כפשוטואלהיםאלהיםאלהיםאלהיםהוא לשם בכל הענין כאן האמור  "האלהים"

הוציאם לקראת שמשה  , שפירושואפשר) 14וכמו שכתבתי לעיל הערה (, "בינה"' לספי

 ''''הההההר סיני ירד עליו ועל . אלהיםאלהיםאלהיםאלהים לנבואה לשמוע קול ספירת הבינה שיזכו' בחי    יםיםיםיםהההההאלהאלהאלהאל

ל "וכמו שאמרו חז,  לישראל בשעה שדבר עמהםנראהנראהנראהנראהמדת הרחמים שבו הוא ' שהוא בחי

ודבר ". רעוא דרעוין"הרחמים העליונים ' שהוא בחי" שנגלה עליהם כזקן ולובש לבנים

 פסקו הקולות אלהיםאלהיםאלהיםאלהיםר  ובשעה שדב""""''''הההה אנכי ,יםיםיםיםההההאלאלאלאלדבר וי"אמר  ולכן .''''הההה ונראה ,,,,אלהיםאלהיםאלהיםאלהים

 כיון שזכו ואולי ושמאואולי ושמאואולי ושמאואולי ושמא. 'ההההכי נגלה ,  על הר סיני''''ההההוהברקים שהיו בתחילה בטרם שירד 

והוצרכו ". ". ". ". יםיםיםיםהההה שם האל שם האל שם האל שם האלהערפל אשרהערפל אשרהערפל אשרהערפל אשר""""ש "וכמ, הבינה' שכן ערפל על ההר מצד ספי, לנבואה

' ' ' ' הההה""""וכך הבינו ישראל בנבואה כי , ללפידים רוחניים כדי שיוכלו לראות בנבואה את הקולות

הוא ' אתה הראת לדעת כי ה"וכמו שאמר משה לישראל על מעמד זה , , , , """"םםםםהיהיהיהיהוא האלהוא האלהוא האלהוא האל

זה הוא כמו שכתב בשער הכוונות שקאי גם על " האלהים"'  ופי".האלהים אין עוד מלבדו

בא בא בא בא """" ולגדל אתכם בעולם """"אל תראו כי לבעבור נסותאל תראו כי לבעבור נסותאל תראו כי לבעבור נסותאל תראו כי לבעבור נסות""""ל משה " ואמ.הבינה וגם על השכינה

    ומשה נגש אל הערפל אשרומשה נגש אל הערפל אשרומשה נגש אל הערפל אשרומשה נגש אל הערפל אשר"""". האור המקיף' ים ובחישהיא אם הבנ. הבינה' בחי ,,,,""""םםםםהיהיהיהיהאלהאלהאלהאל

 . כי היה דבוק לבינה בכח נבואתו המתמדת".".".".יםיםיםיםההההשם האלשם האלשם האלשם האל
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וכן האדם שבא .  אלא לאט לאט בכבש".".".".ולא תעלה במעלות על מזבחיולא תעלה במעלות על מזבחיולא תעלה במעלות על מזבחיולא תעלה במעלות על מזבחי""""
כי , סייגים ותעניות וסיגופיםבלעלות בקדושה יכלכל מעשיו צעד אחר צעד 

וכבולעו כך , א שהוא מתגרה בה"יש סכנה שיפול בידי הסט,  מהרםאם יעש
        .44ו"פול חיאם . """"אשר לא תגלה ערוותך עליואשר לא תגלה ערוותך עליואשר לא תגלה ערוותך עליואשר לא תגלה ערוותך עליו""""פולטו 

        

  מ ש פ ט י םמ ש פ ט י םמ ש פ ט י םמ ש פ ט י ם

        
כל מקום שנאמר ואלה , י" פירש".".".".ואלה המשפטים אשר תשים לפניהםואלה המשפטים אשר תשים לפניהםואלה המשפטים אשר תשים לפניהםואלה המשפטים אשר תשים לפניהם""""

ויש להבין הלא ". אף אלו מסיני, מה ראשונים מסיני, מוסיף על הראשונים
שם לו חוק ומשפט "הכתוב י עצמו על "הדינים נתנו במרה וכמו שפירש רש

שבת , שבמרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם". ושם ניסהו
 וכל פרשת משפטים נתנה ונכתבה לפני מתן תורה וכמו .ודינין. ופרה אדומה

סיון לקח משה את ספר הברית ויקרא ' בסוף פרשה זו שבה י עצמו"שפירש
ומצוות שנצטוו ומצוות שנצטוו ומצוות שנצטוו ומצוות שנצטוו ד מתן תורה ספר הברית מבראשית וע, י" ופירש,באזני העם

  י ללמדנו שאף על פי שמצוות אלו נתנו במרה באה"כי בא רשנראה  ו....במרהבמרהבמרהבמרה
 כאשר כל ישראל היו שחזרו ונשנו מצוות אלו בסיני זו ללמדנו' אות ו

 ואין ערכם נופל משאר המצוות שנתנו, מאוחדים ובעלי דרגה רוחנית גבוהה
  .ברמה גבוהה זו

לפניו הוא ש והענין ".מוסיף על ענין ראשון' ו" ,"י"רשפ. """"ואלה המשפטיםואלה המשפטיםואלה המשפטיםואלה המשפטים""""
  .עשיית מזבח אבנים ויש להבין הקשר שבין המזבח למשפטים

ואמנם הנקבה . נקבה' ואדמה בחי, זכר' כי אדם בחי, הענין הואאפשר שו
 אחרונה' ה' א בחיאבל בשרשה הי,  כיון שכלולה היא בזכראדםאדםאדםאדםנקראת 
המזבח הוא סוד ו', ה-שהוא אדם, נעשית אדמה, ובהצטרפה לאדם, שבשם

מזבח "לכן נקראת היא אולי ו, השכינה הקשורה לאדם העליון סוד התפארת
בהפרד אדם , סודה קשור בחבור עם הזכר העליוןאפשר שוהיות ו. """"אדמהאדמהאדמהאדמה

מזבח מוריד דמעות, מבת זוגו
1

  ףא, לכןאפשר ש ו. כי הוא בצער ונגרע מכחה
   

 מהר יחיש לקבל סיגופים ותעניות ביום טהרתו אשרהבעל תשובה לא י", א"וכתב החיד    .44

 יעזוב דרכו ויפרוש ממעשיו ,רק ראשית ,נשאו לבו לעשות תשובה כי לא זו הדרך הנכונה

 עד אשר יראה בעיניו כי שלט ביצרו ופרש פרישות גמורה, הרעים ויתנהג בזה זמן רב

ותעניות כאשר יוכל בסיגופים  ,ואחר זה יתקן אשר עוות זאת לפנים, מחטאתו אשר חטא

.'גיטין צ. 1 .ג"סנהדרין מ" פתח עינים"ו. פסח" שמחת הרגל(". "יגמור בעדו' שאת וה
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אין מקריבים אם אין שם , שמקריבים גם כשאין בית המקדש קייםעל פי 
מזבח

2
 מקוםמקוםמקוםמקוםי שמקריבים ב"אעפ,  המזבחמקוםמקוםמקוםמקום להקריב על אפשר ואי, 

, 'הלינתא מעפרא כדי לחברה המקדש כי צריך להגביה את האדמה ולהקים שכ
 וגם המשפטים תפקידם .אדמהאדמהאדמהאדמהורק כשמוגבה מקומו ומתרומם נקרא מזבח 

ואמר , צדק' משפט והיא בחי' כי הוא בחי, ה"לרומם השכינה ולקרבה לקב
ם נקרא מרים "טי עכוולכן ההולך למשפ". צדק ומשפט מכון כסאך", הכתוב

'ומחלל השם וכו יד בתורת משה
3

 כי ,טים שבהם דנים כישראלואפילו במשפ. 
 של ולכן ההולך למשפטי ערכאות, המזבח ומוריד השכינה לעפראת  עוקר הוא

 כל התובע לפניהם גורם גלות ,יהודים הדנים לפי משפטי הגויםשל  גוים או
 מכח רקרקרקרקי רבנים ודיינים שמנויים "במשפטי התורה ע םאמנ .עד עפר השכינה
 המכהנים אותםי "עולא ( ,האמיתייםהאמיתייםהאמיתייםהאמיתיים חכמי התורה  מכחרקרקרקרקוסמיכתם , התורה

 י הערב רב ונציגיהם"שנבחרים לתפקידם ע" רבנות ראשית"הנקרא " בית חוניו"כרבנים ב

ונחשב לו כאילו בנה מזבח בהר ,  מעפראה הדן בפניהם מקים השכינ).יצילנו' ה
יבא ,  שאין מינויים מטעםדייני אמתדייני אמתדייני אמתדייני אמתולכן רק לאחר שיקומו , הבית בירושלים

 יקרא לך עיר הצדק אחרי כןאחרי כןאחרי כןאחרי כן', ש ואשיבה שופטייך כבראשונה וכו"מוכ. משיח
  .א "בב. קריה נאמנה

. פסל את הראשוניםאלה אלה אלה אלה  שנאמר כל מקוםכל מקוםכל מקוםכל מקום"""", י" פירש".".".".ואלה המשפטיםואלה המשפטיםואלה המשפטיםואלה המשפטים""""
למה , תורההויש להבין אם כלל זה נמצא בכל ". מוסיף על הראשונים, , , , ואלהואלהואלהואלה

 .והמתין עד כאן ,"ואלה"י כן בפסוקים קודמים בתורה שכתוב בהם "לא פירש
 י כאן כדי לרמוז סוד"הביאו רש, י שכלל זה הוא בכל התורה"ונראה דאעפ

  בא,  המשפטיםואלהואלהואלהואלהי כי "ורמז רש. 4המשפטים הקשורים בגלגולי נשמות
  ומשפטים אלו הם.ש בזוהר בפסוק זה" וכמלהוסיף על הגלגולים הראשונים

  .תשלומי הנזק על הגלגולים הקודמים

 המשפטים נתנו לישראל לפני מתן ".".".".שר תשים לפניהםשר תשים לפניהםשר תשים לפניהםשר תשים לפניהםאאאא ואלה המשפטיםואלה המשפטיםואלה המשפטיםואלה המשפטים""""
"שם שם לו חק ומשפט"ש "וכמ, עוד במרה, תורה

5
ולכאורה היה לפרשה זו . 

 'ומה גם שפרשת יתרו היא המשך טבעי אחרי פ,  יתרורשתלהכתב לפני פ
  , "'ואל משה אמר עלה אל ה"כי כל פרשת , לפי סדר הענינים, משפטים

  .יתרו אליה' ולמה קדמה פ, 6תורה-תה לפני מתןהי, משפטים' הנמצאת בפ
 .גבורה, יד החזקה. חסד, יד הגדולה, שלשה ידים הםכי , אפשר שהענין הואו

  ,מרכז החזה, תפארת, חסד יד ימין, וסדרם בגוף האדם הוא. תפארת, ויד רמה
   
י "בא ברשוהו 'ונרמז בגמ,  בפסוק זה זוהר. 4 .ה"כ' סי מ"חו ,ע "ראה שו. 3 .ט"זבחים נ. 2

     .'ד, ד"י שמות כ"רש. 6  .כה. ז" שמות ט י"רש. 5."והאלהים אנה לידו"לקמן פסוק 
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 קמג

   ולכןהידים' קבלו כח גובני ישראל מיד ביציאתם ממצרים  .גבורה יד שמאל
   להיותהלתקנהוצרכו , הגיעו למרהוכשיצאו מהים אולי  ו....ביד רמהביד רמהביד רמהביד רמהיצאו 

 וכשיש משפט אמת למטה .פטפטפטפטהמשהמשהמשהמשהחק ועל במרה צטוו ואפשר שלכן נ, רמה
אחרי שיתוקן המשפט  רק ולכן גם משיח יבא. מתקן הוא את המשפט למעלה

 ,ויועצייך כבתחילה, כבראשונה ךאשיבה שופטיו"ש "וכמ י דייני אמת וצדק"ע
ל שכל דיין שאינו "ולכן אמרו חז ".אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה

צרורות שראל ולצרותגורם לשכינה שתסתלק מי, דן דין אמת
7

 כי הופך 
בזה אולי ו, ה"ד רמ"שבה היא להיות י, ובתקון המשפט. ל"רח, השכינה למרה

ד של שלשה דיינים "לכן צריכים ביאולי ו, כן' ים העולים בגיהפ אל"נמתקים ג
ובמתוקם יקראו , ח"ים אלו העולים רנהפ אל"ים כדי למתק גההנקראים אל

לאחר ו, בא עמלק ונלחם בהם, ידיהם מן התורהכיון שישראל רפו  ו.ה"ד רמ"י
באו לסיני וקבלו התורה כולה כולל המשפטים , ששבו בתשובה ונצחוהו

שבה נתקן כיון ,  זו אחר מתן תורהרשהלכן נכתבה פאולי ו. והדינים מחדש
  .ענין המשפט

 פרשה זו לא מתחילה כשאר פרשיות ".".".".ואלה המשפטים אשר תשים לפניהםואלה המשפטים אשר תשים לפניהםואלה המשפטים אשר תשים לפניהםואלה המשפטים אשר תשים לפניהם""""
 אלא אשר, "אשר תשים לפני בני ישראל"ולא אמר . 'וכדו, "'הוידבר "בלשון 
בכל פרשת " ישראל"ולא הזכיר שם  ,מבלי לפרש לפני מי, "לפניהם"תשים 

י שבמרה "ואעפ". עברי"אלא , "מבני ישראל"הדינים ואפילו העבד לא נקרא  
 בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלדבר אל "כבר מיציאתם אמר , נצטוו על הדינים לפני מתן תורה

   ולמה לא התחילה ".".".".עבריעבריעבריעברי""""ולמה קראו עתה ". ו ויחנו לפני פי החירותוישוב
  אלא, תורה בענייני ממונות בדברים שבשגרה כדיני שומרים או דיני נזיקין

 ,,,,""""כי תקנה עבד עבריכי תקנה עבד עבריכי תקנה עבד עבריכי תקנה עבד עברי""""ולמה אמר , בגנב שנמכר לעבד שאינו מצוי כל כך
שון שהוא ל" אם תקנה"ולכאורה היה לו לומר , שאפשר לפרשו גם כלשון ודאי

  .ויש להבין העניין. כי שמא ולא יצטרכו לכך, ספק
, כי יש הבדל בין מצוות שבין אדם למקום ועונשיהם, ואפשר שהעניין הוא

למצוות שבין אדם לחבירו שבהם אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם לא 
וצריך לשוב בגלגול כדי לפייסו ולשלם לו את . מתכפר לו עד שיפייס את חבירו

תסדר  ואילין דיניא דגלגוליא די", ואמר הזוהר בתחילת פרשה זו. המגיע לו
ואלה דינים העוסקים בעניין הגלגולים אשר תסדר , שתרגומו". קדמיהון
  שהם גוף ראשון לקבלת" לבני ישראל" ואולי לכן לא אמר הצווי .לפניהם

   
  .'ואבות ה,  ג"וראה שבת ל. 'סנהדרין ז. 7
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 קמד

מונות הם ממשיכים לתקן את גלגולי העבר מדור כי בדיני מ, התורה ומצוותיה
אנוש ואילך שעברו על איסור גניבה וגזל שנתחייבו עליהם בשש מצוות שצוה 

  ופרשה זו כוללת גם תשלומי גלגולים קודמים שנצטוו, את אדם הראשון' ה
 ואולי היות וחטאם ".".".".לפניהםלפניהםלפניהםלפניהם"""" ולכן אמר ".".".".בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל""""היותם היותם היותם היותם  לפנילפנילפנילפניעליהם 

  בלשון המשתמע התחיל בדין עבד עברי ואמר, חייבו לשלםהיה בגזל וכבר נת
ואמר התנא , כי יהיו כאלו שיתנסו שנית בענין גניבה לתקן גלגולם, כודאי

שעבירה בגלגול אחד גוררת לאדם לחטא , ופירושו". עבירה גוררת עבירה"
והנפש החוטאת , כי ודאי ישוב ויתנסה בה, באותה עבירה גם בגלגול נוסף

וקרוב שחלק , לאותו חטא והנסיון גדול יותר מחטא רגילתמשך שנית 
משמים יגרמו שיתגלו הגנבים ולא יהיה בידם , ובגניבה. מהחוטאים יפלו שנית

        .לשלם וימכרו בגניבתם
לכאורה היה צריך להכתב כאן " אם אין לו ונמכר בגנבתו"והנה הפסוק 

כי ,  בהמשךולא נכתב אלא, בתחילת הפרשה כי זו הסיבה למכירת עבד עברי
בדור המבול פרצו בגזל כל כך עד שודאי יהיו שיצטרכו להמכר כעבד עברי 
ואולי כתבה תורה רק הדין ללא הסיבה להדגיש שמחוייבים הם ועומדים 

  ..מגלגולים קודמים

למה צוותה התורה את הקונה ולא את בית הדין המוכרים שהם . . . . """"כי תקנהכי תקנהכי תקנהכי תקנה""""
ה לגבי פדיון מוקדם ולגבי חיוב ימכרו לשש שנים ויכתיבו את תנאי המכיר

ולמה לגבי הקניה  מדברת התורה עם הקונה בגוף . 'הקונה לאשת העבד וכדו
דברה בגוף שלישי ,  ולגבי מסירת שפחה לעבד,,,,""""כי תקנהכי תקנהכי תקנהכי תקנה""""ראשון ואמרה 

אם תתן לו אשה "  ולכאורה היה לו לומר ,,,,""""אם אדוניו יתן לו אשהאם אדוניו יתן לו אשהאם אדוניו יתן לו אשהאם אדוניו יתן לו אשה"""", ואמרה
והלא , "אשה"ואיך קראה הכתוב ". יצא בגפוהאשה וילדיה יהיו לך והוא ', וכו

השפחה "והיה לו לומר , אינה אלא שפחה כנענית שאינה מתקדשת לו כאשה
 ולכאורה ,,,,""""וילדה לו בנים או בנותוילדה לו בנים או בנותוילדה לו בנים או בנותוילדה לו בנים או בנות""""ולמה פירט הכתוב ". וילדיה יהיו לאדוניה

וכיצד אומר . כי אין נפקא מינה בין בנים לבנות, "וילדה לו"מספיק שיאמר 
את ", י"ופירש.  והיא אינה אשתו אלא שפחה הנבעלת לו""""אהבתי את אשתיאהבתי את אשתיאהבתי את אשתיאהבתי את אשתי""""

 למה ".".".".לא אצא חפשילא אצא חפשילא אצא חפשילא אצא חפשי""""". אהבתי את האשה"והיה לו לומר ". השפחה, אשתי
ולמה נשאר עד היובל שאז יצא . שיצא על כרחו, הגיע הזמן, שואלים אותו

 שהוא עולמו של יובל ".".".".ועבדו לעולםועבדו לעולםועבדו לעולםועבדו לעולם""""ולמה אמרה תורה . אפילו בעל כרחו
  .כשם שכתבה  להלן, "וביובל יצא "ולא כתבה מפורש

כי כשאדם גונב הוא מאבד חלקים מנפשו או משורש , ואפשר שהענין הוא
וכתב . סופם של חלקים אלו שעוברים לנגנב, נשמתו ואם לא ישיב הגניבה

כן גודל הממון , א שכפי השפע שמשפיעים באדם לנפשו"זיע, 8ל"רבינו האריז
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גונבים ממנו מהשפע , שוה פרוטה'  אפיוכאשר גונבים ממנו, ז"שמקבל בעוה
 גונבת' א שכשאדם גונב מגוי הקלי"א זיע"וכתב החיד. היורד לנפשו מלמעלה

והנה הקונה נכנס תחת הנגנב לקבל הנצוצות . ל"חלקים מהקדושה תמורתם רח
 ואפשר שמשמים גורמים שאת הגנב, כי שילם לנגנב את דמי הגניבה, של הגנב

' הוא יורד מבחי, וכשנמכר בגניבתו. ש נשמת הגנבלא יקנהו אלא מי שמשור
   .נקבה עולם המושפע והעבד' לבחי, זכר עולם האדון והמשפיע

וכל , "חסד דגנוז בפום אמה"כי הוא , השפע כמו הרכוש' והזרע הוא בבחי
 ישיב כסףכסףכסףכסף""""ל על הפסוק "וכמו שדרשו חז, הרכוש נקרא בתורה בשם כסף

ואפשר שלכן מכנה התורה ". חסד"' א בחיוכסף הו. ואפילו סובין, "לבעליו
זה ממונו של אדם ", י"ופירש". היקום אשר ברגליהם"לממונו של אדם 

' כי הוא בחי" עומד על ביתו"מכונה " יסוד"ה' ובחי". שמעמידו על רגליו
וכאשר הגנב נשוי לאשה ". אשר ברגליו",  הנמצא בין רגלי האדם""""יקוםיקוםיקוםיקום""""

מים שהגנב צריך לשלם תמורת זה בזרעו פע, וילדים שהאדון חייב בפרנסתם
, שיהפך אצל הקונה לרכוש של עבדים ושפחות הנעשים מזרע הגנב ומנפשו

 שאמנם ,,,,""""בנים או בנותבנים או בנותבנים או בנותבנים או בנות""""והדגיש . . . . דהיינו מנפשו" " " " לולולולווילדה "והוא בחינת 
ואולי כיון . אבל לגנב הם ממש בנים או בנות מנפשו, לקונה הם רק רכוש

נקשרת נפשו בנפשה ,  שבא עליה בהיתרשהשפחה מושכת בנים מנפשו כיון
  ואוהב את אדונו שנתן לו אשה, וקשה עליו פרידתו ממנה ומבניו, אשתו' בבחי

י שלהלכה אינה אשתו "אעפ. """"את אשתי ואת בניאת אשתי ואת בניאת אשתי ואת בניאת אשתי ואת בני, , , , אהבתי את אדוניאהבתי את אדוניאהבתי את אדוניאהבתי את אדוני""""ואומר . זו
  .ואינם בניו לשום עניין שבתורה

  ולא עםודברה התורה ישירות עם הקונה שקנה את הנצוצות שנפלו מהגנב
  אבל לגבי נתינת. אולי כיון שהנצוצות עוברים ישירות מהנגנב לקונה, ד"בי

אלא , שפחה לעבד שנעשה זה לא עבור הנצוצות שנפלו על ידי הגניבה בלבד
  .דברה התורה עמו בגוף שלישי, בעיקר בגלל תשלומי המזונות לאשתו ובניו

ש ביניהם קשר י, "אשתי ובני"ואולי כיון שהתורה קראה לשפחה ובניה 
שלפעמים מונע ממנו להתעלות לעולם החירות והזכר וקשר זה יכול להחזיק 

" תשובו איש אל אחוזתו"עד היובל שבו הנפש הישראלית מתעלה בסוד 
ומוציאתו מעולם הנקבה ומשיבה אותו אל  אחוזתו ואחיזתו בעולם , העליונה

כתבה תורה , חרא" עולם"ואולי כיון שהיובל מעלה אותו ל. הזכר והחירות
  . ותו לא,  דהיינו כל זמן שהוא בעולם הנקבה".".".".ועבדו לעולםועבדו לעולםועבדו לעולםועבדו לעולם""""

  
   .זו' א הם בראש דוד ופני דוד פ" ודברי החיד.משפטים' שער המצוות פ. 8
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לפניהם ולא לפני עובדי  ",י"פירש    .""""ואלה המשפטים אשר תשים לפניהםואלה המשפטים אשר תשים לפניהםואלה המשפטים אשר תשים לפניהםואלה המשפטים אשר תשים לפניהם""""
 אל תביאהו ,ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראל, כוכבים

  ". 'שהמביא דיני ישראל לפני גוים מחלל את ה, בערכאות שלהם

וניתן , "מלכות"השכינה ספירת ה' בחי, "דין" כי דין הוא, ופירושו הוא
. בסוד חבור תפארת ומלכות". תפארת"ה' ספי' בחי, "משפט"להמתיקו על ידי 

ומצוות ולזה צריך שהשופט היושב על המשפט יהיה יהודי זכר שומר תורה 
ושחוקי המשפט יהיו לפי חוקי התורה , "תפארת"' שגם הוא מכוון כנגד בחי

משפט לאלהי , כי חוק לישראל הוא"בסוד הכתוב , "יסוד"שהם בספירת ה
, "דין"שהיא ה" מלכות"אל ה" יסוד"וה" תפארת"ואז מתקשרים ה, 9"יעקב

ואמר , וקשאין להם מית' אבל משפטי הגוים הם דינים דקלי. ונמתקים דיניה
, "צדק"השכינה שמה  כי". צדק ומשפט מכון כסאך"ה "דוד המלך ע

וכשנעשה דין תורה מתקשרים . 10"תפארת"זה הרחמים סוד ה" משפט"וה
  . ונמתק הדין, "יסוד"המשפט והצדק דרך ה

ולא לפני עובדי ". ". ". ".  אשר תשים לפניהם אשר תשים לפניהם אשר תשים לפניהם אשר תשים לפניהם,,,,המשפטיםהמשפטיםהמשפטיםהמשפטים ואלהואלהואלהואלה"""", ואמר הכתוב
ואויבינו "שנאמר בהם ' הם מצד הקלישדיני" ערכאות"כי ההולך ל, כוכבים
וגורם שהשכינה , "משפט"'  כי התורה בחי11מרים ידו בתורת משה, "פלילים

 .הקליפה" חוקי"דין לא רק שלא נמתקת אלא שמתחללת על ידי ' שהיא בחי
אל תביאהו בערכאות אל תביאהו בערכאות אל תביאהו בערכאות אל תביאהו בערכאות , , , , ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראלואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראלואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראלואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראל""""

 ומושך, הקודש" משפט"' הקדושה אינו מבחי כי השופט שאינו מצד ,,,,""""שלהםשלהםשלהםשלהם
שהמביא דיני ישראל לפני גוים שהמביא דיני ישראל לפני גוים שהמביא דיני ישראל לפני גוים שהמביא דיני ישראל לפני גוים  ,דין קשה כשמתערב במשפטי עם ישראל

 ואמר ....ואין לו חלק באלהי ישראל שהוא סוד המשפט והתורה ,,,,""""''''מחלל את המחלל את המחלל את המחלל את ה
 כיון, דהיינו". עשיתי משפט וצדק בל תניחני לעושקי"ה "דוד המלך ע

שכינה הנקראת צדק במדת הרחמים שעשיתי משפט וצדק והמתקתי מדת ה
  ".בל תניחני לעושקי"לכן , הנקרא משפט

אלהי '  שהוא בחיהמשפטיםהמשפטיםהמשפטיםהמשפטיםואלה ". ". ". ".  אשר תשים לפניהם אשר תשים לפניהם אשר תשים לפניהם אשר תשים לפניהם,,,,המשפטיםהמשפטיםהמשפטיםהמשפטים ואלהואלהואלהואלה""""
אהיה "ספירת הבינה שסודה הוא שם ' שהיא בחיאשר אשר אשר אשר , ישראל סוד המשפט

" דין"ויתהפך מ, של הדיניםלפניהם לפניהם לפניהם לפניהם ה "של אהי'  אתשיםתשיםתשיםתשים, "אהיהאשר אשר אשר אשר 
  .12סוד השכינה הממותקת" אדני"ל

 ולא אמר עבד ,,,,""""עבריעבריעבריעברי""""יש להבין למה קראו הכתוב  ".".".".כי תקנה עבד עבריכי תקנה עבד עבריכי תקנה עבד עבריכי תקנה עבד עברי""""
    ונראה הענין כי ישראל נקראים".עמך"או עבד מ, או עבד מאחיך, מבני ישראל

  

'  סי חושן המשפטע"שו. 11: א"זוהר האזינו רצ. 10.  ש מוסף ראש השנה"כוונות הרש. 9

  .אדני שפתי תפתח' בפ נות העמידה כמבואר בכוו.12  .ה"כ
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 קמז

". בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם"ש " כי מקורם מעבר הנהר וכמםעברי
ועבד עברי הוא מי שנפל מעבר . ויש נהר שהוא בבינה ויש נהר שהוא ביסוד

 לתקן ,,,,""""שש שנים יעבודשש שנים יעבודשש שנים יעבודשש שנים יעבוד""""ולכן , המלכות' הנהר של היסוד לעלמא דנוקבא בחי
    ובשביעית יצא לחפשיובשביעית יצא לחפשיובשביעית יצא לחפשיובשביעית יצא לחפשי"""",  שמהם נפלתעולם הזכר סוד ששת הספירו' בחי
 """"עבריעבריעבריעברי""""קראו ש  והיות.אכורדהיסוד עלמא ד' ל עבר הנהר בחיא וישוב ".".".".חנםחנםחנםחנם

 שיהיה עבד לאדם הנמצא  הואתקונו , מעולם הזכר לעולם הנקבהעברעברעברעברששששכיון 
שהם ( הזכרשש ספירות   ואדונו יעלה אותו בשש שנים לכל,בעלמא דדכורא

כי מקומה , בתהינמכרת בגנ לכן אשה לאו. תו וטובה היא לו עבוד)י"ת נה"חג
  .קבוע בעולם הנקבה

ואם טיפש זה רוצה להשאר בעולם הנקבה כי רק כשהוא בעולם זה יכול 
ואומר , ב" וזה יותר מעניין אותו ממצבו הרוחני בעוה,להתקשר בשפחה

אינם בניו אלא ובניו , היא אינה אשתו כשבאמת """"אהבתי את אשתי ואת בניאהבתי את אשתי ואת בניאהבתי את אשתי ואת בניאהבתי את אשתי ואת בני""""
היובל יכולה '  בחי"בינה"הספירת  רק ,כ" אדם כזה שירד כ, יחסעבדים ללא

' בחיהיא  ,,,,""""יםיםיםיםההההוהגישו אדניו אל האלוהגישו אדניו אל האלוהגישו אדניו אל האלוהגישו אדניו אל האל""""ולכן , להוציאו ולהשיבו למדרגתו
.  הנקראת דלת ומזוזה"המלכות"ספירת דרך , 13"יםההאל" הנקראת "בינה"ה

 כי ".".".".ורצע אדוניו את אזנו במרצעורצע אדוניו את אזנו במרצעורצע אדוניו את אזנו במרצעורצע אדוניו את אזנו במרצע ,,,,והגישו אל הדלת או אל המזוזהוהגישו אל הדלת או אל המזוזהוהגישו אל הדלת או אל המזוזהוהגישו אל הדלת או אל המזוזה""""ולכן 
שנפגם   להראותו,אוזן' בחישהיא י הבינה "האיזון של האדם ע' וזן יש בחיבא

סוד א הבינה הי ".".".".ועבדו לעולםועבדו לעולםועבדו לעולםועבדו לעולם"""" ,באיזון זה ונפל במלכות עלמא דנוקבא
  . יובל שתשיבהו לדרגת זכרה

 הנאמר"  תקנהאםאםאםאם"ולא אמר , מצויה    הנאמר על דבר" " " " כי תקנהכי תקנהכי תקנהכי תקנה    """"ואמר הכתוב
מות לאדם ליפול ממדרגתו לעלמא כי יש כמה עוונות הגור ,על דבר מקרי

 גורמים  ומשמים.בה וגזליאו ענייני גנ, חילול שבת, כגון זרע לבטלה, דנוקבא
  .לו להגיע לידי מצב שימכר כעבד עברי כדי שיעלה חזרה למדרגתו

אזן זאת ששמעה על הר סיני לא ", י"פירש". ". ". ". ורצע אדוניו את אזנו במרצעורצע אדוניו את אזנו במרצעורצע אדוניו את אזנו במרצעורצע אדוניו את אזנו במרצע""""
כאורה היה צריך לרצוע אזנו של כל מי ואם כן ל". תרצע, תגנוב והלך וגנב

ובגנב עצמו למה אין רוצעים . שעובר על אחת מעשרת הדברות ששמע בסיני
        . שנים ורק אם רוצה להשאר בגלל אשתו ובניו' אלא לאחר ו

כי על עצם עשיית החטא לא נרצע האדם כי יש לכל חטא .ואפשר שהטעם הוא
הגנב לא נרצע כי מרצה את וגם , עונש בפני עצמו בהתאם לחשבונות שמים

אבל על רצונו להישאר עם השפחה ', ענשו בתשלומי כפל או בעבדות וכדו
  ובניה המוכיח שאינו מתחרט מהגניבה ואולי אפילו מרוצה ממעשיו שגרמו לו

  
   .תולדות' ן פ"מרלמגיד מישרים . 13
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, אזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנבאזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנבאזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנבאזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב"""", להתקשר עם השפחה
 ראתה יןגם העי ש" ואעפ".".".".תרצעתרצעתרצעתרצע, ומוכן להשאר שקוע בעבדותו, ו מתחרטואינ

ורוצעים רק   לו את העיןלא מוציאים את הקולות ראוכל העם כי את לא תגנוב 
  . והגבורות יםחסדין האת האוזן שהוא מאזן ב

ואין , ויש להבין כיצד מגיע אדם למצב שכזה". ". ". ". וכי ימכור איש את בתו לאמהוכי ימכור איש את בתו לאמהוכי ימכור איש את בתו לאמהוכי ימכור איש את בתו לאמה""""
, כי אז היתה התורה אוסרת מכירת הבת, דם שפל ללא רגשהתורה מדברת בא

ובמקום  ,אלא מדובר באדם שמתוך רחמים על בתו שאין לו מה להאכילה
. עבודתה  תמורתשיפרנסנה מוכר אותה לאדם ,שתתגלגל על פתחי נדיבים

  למכור אלאאי אפשר והנה את הבן . לגלגול קודםקשור והדבר 
,  כי כשהאיש מזריע תחילה יולדת נקבה,כי הבת היא חלק מאביה, את הבת

טול תורה אמר עליו יוהחוטא בב, "אשה כי תזריע וילדה זכר"בסוד הכתוב 
אז .  בגלגול אחר,"סופו לבטלה מעוני, את התורה מעושרכל המבטל "התנא 

   .ו למצב שכזה"טולו יגיע חייתכן שלפי גודל ב
שמה החליף ובמקום ונראה שהגיע לעונש זה בגלל שאת בתו הרוחנית היא הנ

ובגלל שביטלה על ידי ספרים חצונים . ל"למוד תורה עסק בספרים חיצונים רח
ואולי גם מי . יצילנו' עוני זה גורם לו להוציא בתו החוצה ולמכרה לאמה ה

ועד . ל"גורם שיצטרך למכור בתו לאמה רח, "אמה"שפוגם בברית הנקרא 
נות לשטוף בתי אחרים היום יש כאלה שנאלצים לשלוח את בנותיהם הקט

  .יצילנו' ה. ולשמור על ילדיהם כדי להביא טרף לביתם

  ויצאוויצאוויצאוויצאו " " " "....השכינה, """"ונגפו אשה הרהונגפו אשה הרהונגפו אשה הרהונגפו אשה הרה"""".  יצר הטוב ויצר הרע.""""וכי ינצו אנשיםוכי ינצו אנשיםוכי ינצו אנשיםוכי ינצו אנשים""""
 ענש יענשענש יענשענש יענשענש יענש, וכולם ישארו בקדושה" " " " ולא יהיה אסוןולא יהיה אסוןולא יהיה אסוןולא יהיה אסון"""". עם ישראל לגלות" " " " ילדיהילדיהילדיהילדיה
 וישבר כח """"ליםליםליםליםונתן בפליונתן בפליונתן בפליונתן בפלי"""", ה" הקב""""כאשר ישית עליו בעל האשהכאשר ישית עליו בעל האשהכאשר ישית עליו בעל האשהכאשר ישית עליו בעל האשה"""" ר"היצה
 וישראל יצאו מהתורה". ". ". ". ואם אסון יהיהואם אסון יהיהואם אסון יהיהואם אסון יהיה""""". ואוייבנו פלילים"ש "ר וכמ"היצה

הנמצאים  את כל נצוצות הקודש 'קלישלם התו". ". ". ". ונתת נפש תחת נפשונתת נפש תחת נפשונתת נפש תחת נפשונתת נפש תחת נפש"""". ו"ח
 ה הנצוצות שנתנו ב'אלא אפי, ולא רק את הנצוצות שנפלו,  לקדושההב

 "באדם" 'דקלי" דםאשר שלט הא"יחזרו לקדושה בסוד ,  כנפש בגוףהלהחיות
  .14' לאדם דקלי"לרע לו"דקדושה 

   .בלבדלומר שפדיונו בכסף , "עשיר "ת"ר. רגל, יד, שן, עין    ....""""עין תחת עיןעין תחת עיןעין תחת עיןעין תחת עין""""

" שור ולא אדם חמור ולא כלים", ל" ופירשו חז".".".".ונפל שמה שור או חמורונפל שמה שור או חמורונפל שמה שור או חמורונפל שמה שור או חמור""""
  .ויש להבין מדוע פטרה תורה אדם וכלים בבור ולא חייבה אלא בעלי חיים
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 בור צלמוות שבשבעת בו דבר הכתוב הוא כנגדשופירשו בזוהר שבור זה 
   שור קונהו וחמורידעידעידעידע""""אמר הכתוב כי , אפשר שהענין הואו .15םמדורי גהינ

ולכן על . קשר עם הידיעה' הרי מבואר שיש לשור ולחמור בחי". אבוס בעליו
  .כ בשאר דברים"משא. נפילתם בבור משלמים

אבל אמר " מכשפה מות תומת" ולכאורה היה לו לומר ".".".". לא תחיה לא תחיה לא תחיה לא תחיהמכשפהמכשפהמכשפהמכשפה""""
, עזרה מהטומאה כי ההולך למכשפים ומבקש, "לא תחיה"בלשון שלילה 

ואסרה . ל"ובזה נותן להם חיות רח, מפיל הוא את נצוצות הקודש שלו אצלם
  . גם ללכת אליהם שלא לתת להם חיות, התורה מלבד איסור הכשוף

כי היא כסותה כי היא כסותה כי היא כסותה כי היא כסותה , , , , מת רעך עד בא השמש תשיבנו לומת רעך עד בא השמש תשיבנו לומת רעך עד בא השמש תשיבנו לומת רעך עד בא השמש תשיבנו לואם חבול תחבול שלאם חבול תחבול שלאם חבול תחבול שלאם חבול תחבול של""""
ושמעתי כי חנון ושמעתי כי חנון ושמעתי כי חנון ושמעתי כי חנון , , , , והיה כי יצעק אליוהיה כי יצעק אליוהיה כי יצעק אליוהיה כי יצעק אלי, , , , במה ישכבבמה ישכבבמה ישכבבמה ישכב, , , , היא שמלתו לערוהיא שמלתו לערוהיא שמלתו לערוהיא שמלתו לערו, , , , לבדהלבדהלבדהלבדה

 ולא שלמתשלמתשלמתשלמתולמה אמר , חבלהחבלהחבלהחבלהויש להבין למה קרא המשכון בלשון . """"אניאניאניאני
ולמה . ולמה נכתב כסותה ונקרא כסותו. "לעורושמלתו שמלתו שמלתו שמלתו היא "ש "וכמ. שמלתשמלתשמלתשמלת

  . אנירחוםרחוםרחוםרחוםולא אמר כי , חנוןחנוןחנוןחנוןולמה אמר כי ', כתב שמלתו לערו חסר ו
 כי כל מה שקורה עם האדם למטה הוא תמונה של מה ,הענין הואאפשר שו

, ואם הוא חייב לגוי. 16ומי שחייב למטה חייב למעלה. שקורה עמו למעלה
  ואם חייב הוא."עבד לוה לאיש מלוה"כי ,  ומשתעבד תחתיה'חייב הוא לקלי

ז מקיף אותם אור "ן האדם בבואם לעוה"והנה נר .חייב הוא לקדושה, ליהודי
ן "והחלק המקיף סביב לנר, קדוש של ספירת הבינה מכל צדדיהם ומתחתם

ומלבוש זה נקרא כתנות . נעלנעלנעלנעלוהחלק המקיף מתחת לגוף נקרא , מלבושמלבושמלבושמלבושנקרא 
, המעורבת מטוב ורע,  נוגה' מלבוש נוסף של קלילביש את האדם מגם ו,אוראוראוראור

 הוא' ואות ו, והרע היא הקליפה', ו-וא אותיות רעשה, עורעורעורעורונקרא כתנות 
 וכל תפקיד האדם בעולמו הוא לברר חלק הטוב. בבחינת הטוב המעורב בה

ולסלק חלק הרע שבכתנות העור ,  שלו אור אור אור אור שלו ולחברם לכתנותעורעורעורעורשבכתנות 
לבוש כתנות וכמעט שלא נתנו התורה והמצוות אלא לצורך בירור . "שלו

שהוא חלק ' הו בחטאיו מחבל בנפשו ומסלק מעליו אותאמנם הרשע . 17"העור
כשמשתקף ענין אפשר שו. ערערערערונקרא , ונשאר בו חלק הרע בלבד, הטוב שבעורו

אפשר ו,  הגשמיים בידי בעל חובומלבושיומלבושיומלבושיומלבושיוממשכן הוא את , ז"זה גם בעוה
 כי משקף הוא את אשר חבל הלווה, לכן משכון זה נקרא בלשון חבלהש

  וחלק הטוב .ו עד שסלק כל חלק הטוב שבהם מעליוופגם במלבושי, בנפשו
   

 .17 .יש רשע וטוב לוכי , לא כל מי שחייב למעלה חייב למטהו .16 .ג"זוהר פקודי רס. 15

  .הקדמת ברכת המלביש ערומים, נהר שלום
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הזה כשהוא מבורר בפני עצמו נקרא שלמה כי הוא המשלים לנפש שהיא אות 
  אם חבולאם חבולאם חבולאם חבול""""ואמרה תורה ', ה-ותיות שלםושלמה הוא א, אחרונה שבשם' ה

וסלקת ,  דהיינו אם גרמת חבלה לנפשך הנקראת רעך""""תחבול שלמת רעךתחבול שלמת רעךתחבול שלמת רעךתחבול שלמת רעך
 עדרק  """"תשיבנו לותשיבנו לותשיבנו לותשיבנו לו    עד בא השמשעד בא השמשעד בא השמשעד בא השמש"""", ממנה כל חלק הטוב הנקראת שלמה

אל   יש לך זמן לשוב בתשובה ולהשיב השלמה18 ביאת השמשתמיתתך הנקרא
הנפש   כי היא כסות.""""א כסותה לבדהא כסותה לבדהא כסותה לבדהא כסותה לבדהכי היכי היכי היכי הי"""" .)וישוב היום שמא ימות למחר( .הנפש
  ללאלבדהלבדהלבדהלבדהכשהיא  שהיא הנפש' דהיינו כסות ה, ולכן כתב כסותה, ב"בעוה

היא היא היא היא ז שבו "ולכן בא האדם כדי לבררה בעוה, ז"הרע המחובר בה בהיותה בעוה
לומר שעתה מעורבת היא בתוך אותיות רע ', וכתב ערו בלי ו, שמלתו לעורושמלתו לעורושמלתו לעורושמלתו לעורו

ולא רק ,  גופו בקברובמה ישכבבמה ישכבבמה ישכבבמה ישכב, ב שבלבושו ועתה שסלק אדם זה הטו.שבעור
ש "וכמ, אלא אפילו גופו בקברו לא ינוח, שנפשו תסבול בעולמות העליונים

כי יצעק כי יצעק כי יצעק כי יצעק  20 לשון שמחהוהיהוהיהוהיהוהיהאמנם  19"אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל"
ולכן אחון אותו ואשיב לו את , ושמעתי כי חנון אניושמעתי כי חנון אניושמעתי כי חנון אניושמעתי כי חנון אני שאקבלו בתשובה אליאליאליאלי

  ". ונותןחונןחונןחונןחונןוצדיק  "ש"וכמשלמתו דקדושה 
רו וגרם לו לסלק מלבושי הקדושה יבאדם המחטיא את חב, עוד אפשר לפרשוו

 ,שחובה מוטלת עליו להשיבו בתשובה כדי לתקן את מה שהחטיאו, מעליו
בלבושי  ותחבול  דהיינו תחטיאו""""אם חבול תחבול שלמת רעךאם חבול תחבול שלמת רעךאם חבול תחבול שלמת רעךאם חבול תחבול שלמת רעך"""", ואמר הכתוב

תשיב אותו , שיבנו לושיבנו לושיבנו לושיבנו לותתתת,  אחד מכם דהיינו לפני מותעד בא השמשעד בא השמשעד בא השמשעד בא השמש, נפשו
כי כי כי כי , ונתן הכתוב טעם ואמר .אותואותואותואותוופירושו תשיב " לולולולותשיבנו "ואמר , בתשובה

שהוא ',  בלי ו ערו ערו ערו ערו שבלעדיה הוא בגדר,,,,היא שמלתו לעורוהיא שמלתו לעורוהיא שמלתו לעורוהיא שמלתו לעורו, , , ,  לבדה לבדה לבדה לבדההההההיא כסותהיא כסותהיא כסותהיא כסות
 ,השכינה  תחת כנפיבמה ישכבבמה ישכבבמה ישכבבמה ישכב, ב ללא מלבושיו"כ בבואו לעוה"וא, רק רע

 אמנם לא .זאת    לו  על שגרמתויתכן שתתבע גם אתה. ב"ויהיה נטרד מעוה
י שהכשיל לאחרים ולא זכה " אעפ כי באם ישוב החוטאענין זהתתיאש מפני 

דהיינו לשוב , אליאליאליאלישרצונו והיה כי יצעק והיה כי יצעק והיה כי יצעק והיה כי יצעק  ,21להחזירם בתשובה אבל רצה בכך
  .כי חנון אניכי חנון אניכי חנון אניכי חנון אני, ואקבלנוושמעתי ושמעתי ושמעתי ושמעתי , בתשובה

מלאתך הם ", י" פירש".".".".בכור בניך תתן ליבכור בניך תתן ליבכור בניך תתן ליבכור בניך תתן לי, מלאתך ודמעך לא תאחרמלאתך ודמעך לא תאחרמלאתך ודמעך לא תאחרמלאתך ודמעך לא תאחר""""
 ,בכור בניך תתן לי .ודמעך התרומה ואיני יודע מה הוא לשון דמע, כוריםבי

  ושייך זה במערב עירוב פירושווהנה דמע  ".לפדותו בחמש סלעים מן הכהן
   

פתיחתה . 20   .ב"כ, ד"איוב י. 19 :ח"ראה יומא ל" וזרח השמש ובא השמש "'בחיב. 18

וישתדל , פחות יתפלל עליהם שישובומן הראוי של, ואם לא יכול להשיגם. 21 .דאסתר רבה

נ ואם אפשר "ואם כבר נפטרו ילמד משניות ויאמר קדיש לע. לזכות אחרים במקומם

  . יהודה פתייא בספרו מנחת יהודה' ר ח"היעשה להם תקון הנפטרים שסדר מו
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  באיםוביכורים . 22"המטמא והמדמע והמנסך"ל "ש חז"וכמ, תרומה בחולין
 "בכור בניך תתן לי" וסמך הכתוב .גן ותירוש ויצהר והתרומה מד,מיניםה' מז
 תחילה ,חיוב הפרשתם הואכי סדר  ,ואולי הטעם הוא. תרומהלביכורים ול

 ומפרישם וצא אדם לשדהו וכורך עליו גמיימיד בתחילת גידולם כי ביכורים 
שלישית הוא  ו,שיקצר ויתמרח בכריכיובה שח תרומה שניה לה .לשם בכורים

ש "וכמ, והביכורים נקראים ראשית.  שנולדיום' לאחר לרק חיובו שהבכור 
ראשית "ש "והחכמה נקראת ראשית וכמ, "ולקחת מראשית כל פרי האדמה"

כי היא מקור הכל וממנה , "מלאתך"' ואולי החכמה היא בחי". 'חכמה יראת ה
ל "ל נוטריקון תרי ממאה וביאר האריז"והתרומה דרשו חז. מתמלא הכל

. 23וא בבינה המתפשט אורה לשתי השכינות רחל ולאהששרש סוד המאה ה
הבינה המתקשרת עם ' הוא ענין זווג ועירוב בחי, "דמעך"ואולי ושמא 

  . בכור' ומשניהם יוצא הדעת שהוא בחי. החכמה

 בהמה וכלים כרגלי הבעלים וכשאדם מאבד חפץ סימן ".".".". לו לו לו לוהשב תשיבנוהשב תשיבנוהשב תשיבנוהשב תשיבנו""""
לרמז , מר לידו או אליו ולא א," לותשיבנו"ולכן נאמר , שאבד חלק מנפשו

ש "שבהשבת האבידה שב לאדם חלק הנפש שאבדה לו יחד עם החפץ וכמ
  .הכוללת לבריאות הנפש , היינו גופו ובריאותו, "לו"ל "חז

 """"תאכלתאכלתאכלתאכל"""" , על ידי שלשת הסעודות בשבתשזכית אליה יתרהיתרהיתרהיתרה הנשמה ה....""""ויתרםויתרםויתרםויתרם""""
חית חית חית חית """" ךסעודה רביעית במוצאי שבת כדי לזכות לתחיית המתים שאז תאיר ב

כן תעשה לכרמך כן תעשה לכרמך כן תעשה לכרמך כן תעשה לכרמך """" .תפוחים קדישיןה המשפיעה בשד" חיה"'  זו בחי".".".".השדההשדההשדההשדה
לכל גורם למשיכת השפע  ,"סעודה רביעית"מי שאוכל , כמו כן ".".".".לזיתךלזיתךלזיתךלזיתך

' בחי ומזיתך, הבינה' מכרמך בחי ,,,,העשיההעשיההעשיההעשיההשבוע בעולם הזה שהוא עולם 
ארת מכח ה ,,,,""""ששת ימים תעשה מעשיךששת ימים תעשה מעשיךששת ימים תעשה מעשיךששת ימים תעשה מעשיך"""" ....החכמה שמהם באים בני חיי ומזוני

 שהוא ,,,,""""למען ינוח שורך וחמורךלמען ינוח שורך וחמורךלמען ינוח שורך וחמורךלמען ינוח שורך וחמורך, , , , וביום השביעי תשבותוביום השביעי תשבותוביום השביעי תשבותוביום השביעי תשבות"""", סעודה רביעית
ות מסעודשיונקים ממנו ' שהוא שור לעול וחמור למשא וינוח מכל הקלי ,הגוף
בן אמתך בן אמתך בן אמתך בן אמתך """"' שהוא בחי , הנפש וכל הקשור עמה לעולם הזה,,,,""""וינפשוינפשוינפשוינפש"""", החול
  . זה כח סעודה רביעית שמעלתה גדולה מאוד".".".".והגרוהגרוהגרוהגר

    לומר שהחג אינו    ,24לשמילשמילשמילשמירושו י שפליליליליהדגיש ". ". ". ". תחג לי בשנהתחג לי בשנהתחג לי בשנהתחג לי בשנהשלש רגלים שלש רגלים שלש רגלים שלש רגלים """"
ואם אין ', אלא נחוג הוא לשם ה', טקס התכנסות משפחתית וכדו, לשם מסורת

אז , ואם אין מקום לסוכה גדולה, אז רעבים, מספיק אוכל כשר לפסח
  . בחג ובנותן המצוהושמחיםושמחיםושמחיםושמחים ומאושרים וחוגגיםוחוגגיםוחוגגיםוחוגגיםמצטופפים כסרדינים 

  
  .ב, ה"י שמות כ"רש .24 .קרח' שער המצוות פ. 23 :'בבא קמא  ד. 22
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  ,עליהם המצוות שאדם מצווה לההרג ולא לעבור' ג כנגד הםשלשת החגים 
נעשה  ובו קבלנו תורה ואמרנו, ז"שבועות כנגד ע. ע ושפיכות דמים"ז ג"ע

 ל צניעות גם כשנמצאיםעסוכות כנגד גילוי עריות ולכן סוכה מראה , ונשמע
 ופסח כנגד שפיכות. גם סוכה מלשון סיכה של שמני התמרוקיםו, מחוץ לבית

ודם הפסח ודם . ונמולו אבותינו במצרים, דמים ובו נצטווינו על דם הפסח
 ועל גילוי, "בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי"המילה גרמו לחיותם הרוחנית 

-ההיות ובפסח הפאולי ו . והסוכה היא במקום גלות,ב אדם גלותיעריות מתחי
  ".פה"נצטווינו על מצוות ספירת העומר שהיא מצווה שכל ענינה , סח ונטהר

מדובר בחגים שתורה ב  מפורש".".".".וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדהוחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדהוחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדהוחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה""""
והשכינה נקראת . תמונה למעלהכנגד כל תמונה למטה היא כי , חקלאיים

שהיו גורם שכל הנצוצות , וכשאדם זורע את תבואתו". שדה תפוחין קדישין"
ובקצירת התבואה , ע יעלו אל מלכות שמים סוד השדה העליון"בעולמות בי

ה שיש "הוי' מתחילים הנצוצות לעלות ולהתברר עד שחלקם יעלה בסוד ג
ולכן , "המוציא לחם מן הארץ"בסוד " לחם"' בשלשת המוחין העולים בגי

 מחצדי"המקובלים המכוונים בתפילה ובלימוד התורה נקראים בזוהר בשם 
באספך את מעשיך מן באספך את מעשיך מן באספך את מעשיך מן באספך את מעשיך מן בצאת השנה בצאת השנה בצאת השנה בצאת השנה , , , , וחג האסיףוחג האסיףוחג האסיףוחג האסיף"""" )קוצרי השדה(. 25"חקלא
 כשאדם אוסף את תבואתו מהשדה גורם שכל הניצוצות שיש בתבואה ....""""השדההשדההשדההשדה

  כשאתה מפעילו, ולא יפלו לתוך הקליפה, הנקראת ביתיגיעו לתוך הקדושה 
כל פעם שאדם ו . למעלההרוחניות שכנגדה התמונה למטה אתה מפעיל את תא
מכוון לסלק את הסטרא אחרא מתוכה וומסקל את האבנים , בארץ ישראלולך ה

 אדם. מתוך השכינה שהיא אדמת ארץ ישראל הוא עושה תיקון גדול למעלה
 כל פעם שמסקל אבנים. יכול לעשות תיקונים של מקובלים עם מגרפה בגינה

אבן מכשול מתוך אדמת הקודש , מכוון לסלק את הקליפה שנקראת אבן נגף
הוא מנקה אותה ואם הוא מכוון בזה שהאדמה היא השכינה . ל ארץ ישראלש

 של כל ההולך העניןזה ואפשר ש.  הוא עושה ייחוד גדול למעלה, אלומאבנים
כשהוא הולך עם ההשראה של , ארבע אמות בארץ ישראל נמחלים עוונותיו

  . שכינה כל ארבע אמות שהולך לא שוכח את המקום בו הוא נמצא

שאר , ארץ ישראל וסוכה, ח איבריו"צוות שאדם עושה בכל רמיש שתי מ
אם הוא , ארץ ישראל כל גופו. 'תפילין ביד וכו, המצוות הן רק בחלק מאיבריו

חש את הקדושה הזו והולך כל ארבע אמות עם ההרגשה שזו ארץ ישראל וזו 
  זה גורם לתיקונים גדולים,  ובכל אבן שמסקל מכוון,שכינה וכל עץ זה שפע

  
  :ז"זוהר נשא קכ. 25



שני              משפטים        שפתי  

 

 קנג

 קנג

סולו סולו המסילה , וזה הפשט של הפסוק שאומר ישעיהו הנביא, למעלה
  . 26הינוקלו מאבן פנו דרך ישרו מסילה לאלס

  אחד משמות אלהי הנכר".".".".ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיךושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיךושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיךושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך""""
ל ששמות " ואמרו חז27"והנשים היו מבכות את התמוז"ש "וכמ. הוא תמוז

. תמוזתמוזתמוזתמוז ובין שמות החדשים נמצא החדש 28בלבעלו ישראל עמהם מהחדשים ה
ויש להבין מפני מה החליפו כנסת הגדולה שמות החדשים העבריים שהיו 

ז ביניהם ולא "בשמות בבליים הכוללים שם ע ',וכדו, זיו, בול, נקראים איתנים
ל שנתן "ויגדל התימה על רבינו האריז. ז"חששו לאסור שלא להזכיר שם ע

ובאותו . שלכאורה אינו שם עברי כלל, 29ות וטעמים לשם החודש אלולכוונ
.  שגם שמות המלאכים עלו עמהם מבבל28ל"ענין יש לתמוה על שאמרו חז

והלא מצינו שלפני ירידתם לבבל הכירו ישראל שמות המלאכים והשבעתם 
ומה גם ששמות , ולמה הוצרכו לשמות מלאכים מבבל. 30והשתמשו בזה

, אל-וגבורת, כאל-נראה שמקורם בלשון הקודש מי' דול וכגבריא, מיכאל
 ומענין לענין  ויש להבין מה ענינם בבבל,ומהגמרא משמע שגם הם עלו מבבל

 , שגם כתב אשורית עלה עמהם מאשור הקרוב לבבל31ל" אמרו חז,באותו ענין
העתיק המצוי על   ומקודם היו משתמשים בכתב העברי,כשחזרו מגלות בבל

  .ויש להבין למה הוצרכו לכל זה. תות העתיקוגבי המטבע
, ה את לשון הקודש"הענין הוא כי אדם הראשון קיבל בנבואה מהקבאפשר שו

 והיות ויש קדושה נפלאה וסודות עמוקים בצורת. וכתב הקודש שהוא אשורית
 והמציא כתב הדומה לכתב ן נמנע מלהשתמש בהם בעניני חולי32האותיות

שך וכך נמ, אחוריים' ק בבחי" המחובר ללשה33יארמלשון דיבר בהיתדות ו
   והוציאו כתב הקודש ולשון,34'הדבר עד דור אנוש שאז הוחל לקרא בשם ה

וכשיצאו נח . 35הקודש לחולין והשתמשו בכחות שבהם לעבודת אליליהם
 ובכח לשון ,ובניו מן התיבה השתמשו בלשון הקודש ובארמית לכל צרכיהם

  אמנם .ובלל שפתם' ואז הפיצם ה 36את המגדלהקודש ושמות המלאכים בנו 
  

את האבנים ואמר פינה הוא ,  ישראלביתרבי יוסף חיים זוננפלד כשבנה את שכונת . 26

לפנות את , אותם וכוון על כל אבן להוריד את הקליפות ולסלק" סולו סולו סקלו מאבן"

' ראש השנה פרק אירושלמי . 28 .י שם"וברש. יד' יחזקאל ח. 27 . האדמה לכבוד השכינה

. 32 :א"סנהדרין כ .31 .' פרק ב איכה רבה.30. ז"הקודש יחוד ט שער רוח. 29 .'הלכה ד

 .נח' תורה פליקוטי . 35 .י שם"וברש. כו', בראשית ד. 34.  ח" לסנהדרין. 33. ספר יצירה

ובזה .) ו. 'י בראשית נ"ראה רש(ק "לא ידע לשה, ולכן פרעה שהכיר כל הלשונות. 36

           .כי רק השבטים ידעוהו.) ה יב"י בראשית מ"ראה רש(ה יוסף לפני אחיו שהוא יוסף הזדה



שני              משפטים        שפתי  

 

 קנד

 קנד

מעבר לנהר פרת בבבל ובאשור המשיכו כמה משפחות לדבר ולכתוב בלשון 
 .וביניהם משפחת תרח) ש עבר הנהר" עעבריתעבריתעבריתעבריתולכן נקראת השפה (הקודש ובארמית 

 האותיותאת ם למדו מהם ואנשי צור שהיו סוחרים בכל העולם ויורדי ים ידועי
  נשתכחה מרוב אמנם השפה העברית לאט לאט. העבריות והשתמשו בכתב זה

 בני האדם שבעבר הנהר ונשארה אצל חלק מהם כשפה משפחתית שהשתמשו
 וגם ,לימדוהו לבניהם  והשבטים,37בה גם אבותינו אברהם יצחק ויעקב

. בלשון הקודש והמשיכו לדבר ביניהם 38בהיותם במצרים לא שינו לשונם
 ובצאתם ממצרים 39ובכתב האשורי נשתמשו רק בכתבי הקודש שהיו בידם

ובהגעת ישראל . אמצו להם את הכתב העברי הקדמון לשמוש בעניני החולין
בגלות בבל ואשור מצאו הרבה מן השפה העברית שהיתה שם מזמן אברהם 

ם בהיותם כולל שמות החדשים והמלאכים שלא נתפרסמו בין פשוטי הע, ודורו
  .על אדמתם וידעום רק מתי מעט שהסתירום מן ההמון לרוב קדושתם

וכשראה עזרא ששמות אלה . ועתה פשוטי העם גילוהו והחלו להשתמש בו
 כבר נתפשטו בין העם החזירם לשמוש גלוי והתיר את הכתב האשורי לשימוש

רים חפצים שטבעי שנופלים ונשב אבל על. ולא רק לספרי תורה ונביאים כללי
כדי שלא לזלזל בצורת , המשיכו לכתוב הכתב העברי הקדמון, ואובדים

  .האותיות הקדושות

כי אפשר .  הוא נביןנשמענשמענשמענשמעופירוש ". ". ". ". נעשה ונשמענעשה ונשמענעשה ונשמענעשה ונשמע' ' ' ' ויאמרו כל אשר דבר הויאמרו כל אשר דבר הויאמרו כל אשר דבר הויאמרו כל אשר דבר ה""""
 אלא, ואפשר לעשות מבלי לדעת ולהבין מדוע. לשמוע ולדעת ולא לעשות

שה לנשמע כי הוא והקדימו נע. והוצרכו לשניהם, כמצוות אנשים מלומדה
יאבד את זמנו , כי אם יחכה האדם ולא יעשה עד שישמע ויבין, הסדר הנכון
ולכן צריך . וכשיבין כבר הפסיד חלק גדול מהחיים ללא המעשה, מבלי מעשה

. ותוך כדי עשיה ילמד לדעת ולהבין מדוע ציוותה תורה על כך, קודם לעשות
  . ידווגם אם לא זכה להבין לפחות שכר מעשה יהיה ב

 ויראוויראוויראוויראופתח ב". ". ". ". ויחזו את האלהים ויאכלו וישתוויחזו את האלהים ויאכלו וישתוויחזו את האלהים ויאכלו וישתוויחזו את האלהים ויאכלו וישתו', ', ', ', ויראו את אלהי ישראל וכוויראו את אלהי ישראל וכוויראו את אלהי ישראל וכוויראו את אלהי ישראל וכו""""
ואפשר שכשראו לא . שהוא לשון תרגוםויחזו ויחזו ויחזו ויחזו שהוא לשון הקודש והמשיך ב

  . אכלו וכשירדו לדרגת מחזה אכלו
   

, תנחומא. 'שמות רבה פרשה ה. 38 .'שיר השירים רבה פרשה ב. ילקוט שמעוני אמור. 37

יש מחלוקת בין חכמי ישראל אם גם כתבי הקודש היו בכתב העברי הקדמון או . 39 .וארא

ם בתשובתיו "והרמב. 'ובירושלמי מגילה פרק א. א"ראה בבלי סנהדרין כ. בכתב אשורי

  .כותב שכתבי הקודש היו תמיד אשוריים

  



שני              משפטים        שפתי  

 

 קנה

 קנה

 "הרא עילאהזי"אולי אז זכו נדב ואביהו ל    ".".".". ויאכלו וישתו ויאכלו וישתו ויאכלו וישתו ויאכלו וישתוויחזו את האלהיםויחזו את האלהיםויחזו את האלהיםויחזו את האלהים""""
" בקרובי אקדש"וכמו שכתוב .  ונהיו גדולים ממשה ואהרןדם הראשוןשאבד א

  יצא מהם' ובקרבתם לפני ה.  ממני וממךמשה לאהרן שהם גדולים    שאמר
כ לאליהו "ובזמן יפתח יצא זה מפינחס וניתן אח, כ לפנחס בשיטים"וניתן אח

  . הנביא זכור לטוב

  ת ר ו מ הת ר ו מ הת ר ו מ הת ר ו מ ה

        
 או "ויתנו"היה לו לומר לכאורה ו. """"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומהדבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומהדבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומהדבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה""""
 ודרשו ," איש אשהיקחיקחיקחיקחכי  "ואמר הכתוב .ולמה אמר לשון לקיחה, "ויתרמו"

 של קיחה קיחה משדה עפרון שנאמר מגזירה שוה,  קדושי כסףינועניש 1ל"חז
אם הוא , שאם נתנה היא ואמר הוא, 2הואוהדין ".  ממניקחקחקחקחנתתי כסף השדה "

נת הכתוב לרמז שאדם הרוצה להדבק ואפשר שכוו. איש חשוב מקודשת
יתן צדקה לשם , ה בסוד כנסת ישראל כלתו יתברך"בשכינה ולהתקדש לקב

והויא . י לשמי" ופירש,,,,""""ויקחו ליויקחו ליויקחו ליויקחו לי""""ואמר , דתפסי מדין קיחה, קדושין אלו
  .הרי מקודשת, ה חשוב מקרי"כ כיון שהקב"וא, ה"אמירתו של הקב

 ".".".".לשמילשמילשמילשמי, לי" ,י"ופרש,  תרומה ליויתנוויתנוויתנוויתנול " ולכאורה היל....""""ויקחו לי תרומהויקחו לי תרומהויקחו לי תרומהויקחו לי תרומה""""
 .3"אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט"כי  הכתוב להודיענו ההלכה באש ואפשר

  .הויא תרומה, לשם גבוהאמירה לומר כי משעת , ולכן אמר לשון לקיחה

 כי ,כי לא שייך נתינה בצדקה". ויתנו" ולא  "ויקחו"אמר  ".".".".ויקחו לי תרומהויקחו לי תרומהויקחו לי תרומהויקחו לי תרומה""""
 עד שיבא לידו או שיקנהו באחד מדרכי הנותן חפץ לחבירו אינו זוכה בו

 לקיחהלקיחהלקיחהלקיחה והוי בגדר אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוטל ש"ובצדקה קיימ, הקנין
 דהיינו שלא פירש בפיו שנותן צדקה ,,,,""""מאת כל איש אשר ידבנו לבומאת כל איש אשר ידבנו לבומאת כל איש אשר ידבנו לבומאת כל איש אשר ידבנו לבו""""והוסיף 

ולא זכה בזה ,  כמסירתו לגבוהנו שבזה אי, לתת צדקהאלא הרהר בלבו
 ,,,,""""תקחו את תרומתיתקחו את תרומתיתקחו את תרומתיתקחו את תרומתי""""ולכן אמר , פרש בפיוההקדש עד שיתננו לגבאי או שי

 נדיב לב"  מי שמחייב לתת על המחשבה משום'ואפי. שיגיע ליד הגבאי
  . מודה שאין זה כאמירתו לגבוה,"עולות

 אל בני אמוראמוראמוראמור"""" ולכאורה היה לו לומר .""""דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומהדבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומהדבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומהדבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה""""
ל איש אשר ל איש אשר ל איש אשר ל איש אשר מאת כמאת כמאת כמאת כ"""",  וכמו שאמרכי התרומה אינה צווי אלא בקשה. "ישראל

  ולמה הוסיף ."תדבנו נפשו"ולא אמר , "ידבנו לבו"למה אמר ו    ".".".".ידבנו לבוידבנו לבוידבנו לבוידבנו לבו
  
  :ח"קדושין כ. 3 .ז"כ' ע אבן העזר סי"שו. 2 .' קדושין ב. 1



שני             תרומה               שפתי  

 

 קנו

 קנו

 אחת ,תרומות אמורות כאן' ג, אמרו רבותינו" ,י"רשי ופ".".".".תקחו את תרומתיתקחו את תרומתיתקחו את תרומתיתקחו את תרומתי"
 ואחת , בקע לגולגולתואחת למזבח, שנעשו מהם האדניםבקע לגולגולת 

        פעמים' י שזכר כאן ג"אעפ.  ויש להבין".כל אשר ידבנו לבו תרומת המשכן
  לכאורה כולם מדברים בנדבת המשכן ואלו תרומות האחרות , תיבת תרומה

 םוש. השקל בשנה  וקבוע מחצית ,ושם הם על כרחו של אדם. כי תשא' הם בפ
  ש הפקודים י מנין ובחומ" והשניה עפ,לאדנים  אחת,תרומות 'ג" ,י"פירש

מה יש להבין ל ו". והשלישית לתרומת המשכן,מוזכר שהוא קרבנות ציבור
. לפי נדבת לבולפי נדבת לבולפי נדבת לבולפי נדבת לבותרומה זו שמפורש בתורה שהיא על זאת רבותינו דורשים 

        .כי תשא' תרומות כאן וגם בפ' למה חזר על כל הג, הםולדברי
 שייך  שהוא לשון צווי שהוא""""דברדברדברדבר""""פשר שלמדו זה ממה שאמר הכתוב וא
   . לאדנים שבהם צריך לדבר ולתבועת מחצית השקלומתרב

אולי כנגדם הם שתי תרומות בקע לגולגולת  ו,ה"יש בשם הוי' האותיות ושתי 
 הוא כנגד """"ידבנו לבוידבנו לבוידבנו לבוידבנו לבו""""אבל תרומת . להרים על כרחואדם  צריך שאותם היה

 ' תרומת י""""תקחו את תרומתיתקחו את תרומתיתקחו את תרומתיתקחו את תרומתי""""אמר אולי ו ,הלב' שבשם שהוא בחי' אות ו
  .ה"ובזה נשלם שם ההוי, לש תרומות אלושמצטרף לתורם ש

 מקום לבולבולבולבואמר ידבנו ו, הנשמההנשמההנשמההנשמה'  בחי' תרומת י" תרומתיתקחו את"אמר ואולי 
 כי משתרם תרומות אלו .הנפש'  בחינפשותיכםנפשותיכםנפשותיכםנפשותיכםושם אמר לכפר על , הרוח

  .ן ומקבל הנשמה"משלימים לו משמים כל הנר, שהם בחינות הנפש והרוח

    תקחו"אמר ולא     """"מאתםמאתםמאתםמאתם"""" אמר תקחו ".".".".וזאת התרומה אשר תקחו מאתםוזאת התרומה אשר תקחו מאתםוזאת התרומה אשר תקחו מאתםוזאת התרומה אשר תקחו מאתם""""
אבל חיצוני , כי אין זה חלק מנפשם אלא ממה שנמצא אתםללמדנו  ,"מהםמהםמהםמהם
לו אלא כאמצעי הנצרך , להחשיב הכסף כחלק מנפשולאדם כי אין . להם

  . לבולבולבולבונדבת  אבל ערך התרומה גדולה יותר מנפשו והיא .ז"בעוה

ת התרומה אשר תקחו ת התרומה אשר תקחו ת התרומה אשר תקחו ת התרומה אשר תקחו וזאוזאוזאוזא, , , , ידבנו לבו תקחו את תרומתיידבנו לבו תקחו את תרומתיידבנו לבו תקחו את תרומתיידבנו לבו תקחו את תרומתיאשר אשר אשר אשר מאת כל איש מאת כל איש מאת כל איש מאת כל איש """"
,  וסיים לשון רבים,,,,ידבנו לבוידבנו לבוידבנו לבוידבנו לבו אשראשראשראשר ,אישאישאישאישתח הכתוב בלשון יחיד   פ".".".".מאתםמאתםמאתםמאתם
שלש תרומות ", י"פרש    .""""זהב וכסף ונחושתזהב וכסף ונחושתזהב וכסף ונחושתזהב וכסף ונחושת"""". מאתומאתומאתומאתול "ולכאורה היל. מאתםמאתםמאתםמאתם

ואחת תרומת , תרומת בקע לגולגולת שנעשו מהם האדנים, אמורות כאן
כן נדבת כל אחד ואחת תרומת המש, בקע לגולגולת לקרבנות צבור, המזבח

 דברים האמורים בענין הוצרכו למלאכת המשכן או לבגדי גגגג""""יייי, ואחד שהתנדבו
והלא זה משמעות , ולכאורה מה יש לדקדק בזה".  בהםכשתדקדקכשתדקדקכשתדקדקכשתדקדקכהונה 
שלכאורה ומה גם , מ"למאי נפק, ג"י שמספרם י" רשהדגיש ולמה .הכתוב

        . מידמידמידמידים והלא כולם מפורט, בעניןבעניןבעניןבענין    האמוריםהאמוריםהאמוריםהאמורים, ומה ביאור. ד"מספרם י
שאפס קצהו גילה , י כאן הם סוד עמוק בקבלה מבהיל הרעיון"אמנם דברי רש

, ושלש בחינות יש בתפילין, כי התרומה רומזת על התפילין"ל וכתב "האריז



שני             תרומה               שפתי  

 

 קנז

 קנז

' ושני התפילין כנגד ב. וקשר תפילה של ראש, תפילה של יד, של ראש    תפילה
 עמי הארץ כי שם הוראו כל "ונאמר בתפילין . וכנגד הלב והמח, המקדשים

  'וכנגד ג, """"תיראותיראותיראותיראואת מקדשי "ובמקדש נאמר , " ממךויראוויראוויראוויראונקרא עליך 
"  ליויקחוויקחוויקחוויקחו"והתחיל בתפילין של ראש ואמר , קדושות אלו נזכרו שלש תרומות

. ונקראת תרומה להיות מקומה ברום ראש האדם, לשון נסתר כי היא נעלמת
והיות . 'יינו תרומת ידה, "תרומתיתרומתיתרומתיתרומתיתקחו את "שבתפילה של יד אמר ' וכלפי י

 וזאתוזאתוזאתוזאת" וכנגד קשר של ראש אמר """"לבולבולבולבוידבנו "והיא כנגד הלב אמר עליה 
וצורת , וקשר תפילין הראה למשה, כי יש כח לראותה, לשון נוכח, "התרומה

בארבע חליטות ' מצוייר בציור מ    פרשיות והוא' כי מקורו מד', הקשר הוא ד
 ודומים התפילין והמקדש ',ולכן אמר תקחו מאתם דהיינו מאת מ, 4הקשר

פנים הם ' וכנגד כל חיה שיש לה ג, חיות הכסא' והם כנגד ד, כשתדקדק בהםכשתדקדק בהםכשתדקדק בהםכשתדקדק בהם
, ב מזלות שהם בגלגל שמיני"והם כנגד י, שתים עשרה תפירות שבתפילין

כנגד  ג"ב תפירות עם המעברתא הם י"וי, שבטים' דגל לכל ג, דגלים' וכנגדם ד
    .5ורף דבריואלו הם ת". ג מינים בתרומת המשכן"י

וכתב בתחילה , ימצאם שוים להפליא, י"י ובדברי רש"והמתבונן בדברי האר
 שהוא כנגד הכתר הנקרא ראשראשראשראש כנגד תפילין של לגולגולתלגולגולתלגולגולתלגולגולתשהתרומה בקע 

 לגולגולת כנגד תפילין של יד בקעבקעבקעבקע, א תרומת המזבחיותרומה שניה ה. גולגולת
ומקומה , "' להשהשהשהשהאאאא"בספירת המלכות שהוא , המזבחהמזבחהמזבחהמזבחשהוא בבחינת קרבנות 

מזבח המכוון כנגד נחושת שאפשר שהוא כנגד הלב שהוא סוד התפארת 
  לגולגולת שהוא תפילין של ידהבקעהבקעהבקעהבקעי שכאן העיקר הוא "והדגיש רש. 6עצמו

י שגם היא בקע "המסתעף מן הגולגולת ואינו כתרומה הראשונה שאעפ
מה ושינה בנוסח מפירוש התרו,  ובה הגולגולת הוא העיקרלגולגולתלגולגולתלגולגולתלגולגולת
וכתב , כ לשם מה נתנה"ובעוד שבראשונה כתב ערך התרומה ואח. הראשונה

בתרומה השניה הקדים , "שנעשו מהם האדנים, תרומת בקע לגולגולתתרומת בקע לגולגולתתרומת בקע לגולגולתתרומת בקע לגולגולת""""
 בקע ,תרומת המזבחתרומת המזבחתרומת המזבחתרומת המזבח""""וכתב . והכניס ערך התרומה באמצע הסיבה, הסיבה

 ובתרומה שלישית שהוא כנגד קשר של ....""""לקנות מהן קרבנות צבורלקנות מהן קרבנות צבורלקנות מהן קרבנות צבורלקנות מהן קרבנות צבור    לגולגולת
כי גם קשר של תפילין וגם המשכן שניהם בסוד , """"המשכןהמשכןהמשכןהמשכןתרומת "ן כתב תפילי

  ב תפירות" מינים כנגד יגגגג""""ייייל שהם " וכתב האריז.7""""לאהלאהלאהלאה""""השכינה הנקראת 
  
אלא ', וכבר כתב כי צורתו ד. סופית שהוא טעות גמור' ין כוונתו לעשות הקשר כמין מא .4

עץ חיים " וראה .והבן, פתוחהפתוחהפתוחהפתוחה' מין מנראה כ', כי שילוב הרצועות היוצאות מן הד, כוונתו

 ,מזבח במלכותכי . 6 .תרומה'  ספר הלקוטים פ.5 .'ש אות ב"הגהות השמ' ט פרק ט"שער כ

   .תרומה' פשער הפסוקים . 7 .ונחושת בתפארת
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 וכתב שהם י"ולכן הדגישו גם רש. ג הוא בדקדוק"כ מספר הי"וא, והמעברתא
וכוונת דקדוק זה שענייני עורות . לכשתדקדק בהםלכשתדקדק בהםלכשתדקדק בהםלכשתדקדק בהם דברים האמורים בענין גגגג""""יייי

האלים המאדמים ועורות התחשים נכללים במנין אחד של עור ונעשה מניינם 
וענין , כשתדקדק בהםכשתדקדק בהםכשתדקדק בהםכשתדקדק בהםל שדומים התפילין והמקדש "האריז ודוגמתו כתב. ג"י

'  מחולק המקדש לד8ומהתורה. דקדוק זה הוא בקשר שבין התפילין למקדש
בתים ' שהם כנגד ד, קודש הקדשים, יכלהה, העזרה, הר הבית, קדושות שהם

   ".אל-כתר"' ותרומה בגי, 10 המלךכתרכתרכתרכתרהתפילין נקראים  והנה .9ר"של תש
ומצות התפילין שונה היא בחומרתה משאר מצוות עשה בכך שהמבטלה 

וכן אדם שפוגם , """"בגופובגופובגופובגופופושע ישראל "י שלא עשה מעשה בגופו נקרא "אעפ
 והנה. נוי זה למי שחוטא בשאר חטאיםואין כי. 11בברית המילה שלו נקרא כן

 ל"ה אין לו גוף ולא דמות הגוף אמרו חז"י שאחד מכללי האמונה שהקב"אעפ
מה שלא אמרו כן לגבי שאר מצוות , 12ה מניח תפילין בראשו ובזרועו"שהקב

עולם "ספירות עליונות הנקראות ' הענין הוא כי תפילין סודם בגאולי ו. 13עשה
כוכבי הלכת ' וכנגדם ז, "עולם הזה"ות נקראות ושאר שבע ספיר". הבא

 אמנם.  בצורה גשמית את קרינתם הרוחנית של הספירותלעולם הזההמקרינים 
  י שהוא גלגל המזלות המקבל קרינתוהתפילין הם בסוד הגלגל השמינ

ב צרופי שם "ב מזלות כנגד י" והם י,"בינה"מהספירה השמינית שהיא 
אבל , "מזל"הם חלק בזה ואינם יכולים לשנות הואומות העולם אין ל, 14ה"הוי

, בחינות'  ובתפילין יש ג.ה הם למעלה מהמזל"ישראל הדבוקים בשם ההוי
 ידידידידתפילין של , ב"הספירות העליונות כח'  המכוון כנגד גראשראשראשראשתפילין של 

 המכוון של ראשוקשר של תפילין ,  כנגד הספירה האחרונה מלכותתהמכוונ
ולכן מקום הנחתו , "ם"ת נהי"חג"כל שבעת הספירות כנגד הדעת שבו כלולים 

  .על העורף מקום הדעת
  הפוגם במילה או בתפילין פוגם הוא בצלם האלקים השוכן על גוף האדםו
   
הרצועות המסתעפות ' כנגד בואולי הם  ,,,,ועזרת נשיםועזרת נשיםועזרת נשיםועזרת נשים, , , , החילהחילהחילהחילקדושות '  ומדרבנן יש עוד ב.8

 , התפילין- פרשיותפרשיותפרשיותפרשיותהמכוון כנגד , קדושות אלו'  השוכן בדבאורבאורבאורבאורוכשנתבונן . 9 .ר"מתש

, העזרה כנגד והיה כי יביאך, והר הבית כנגד קדש, ת"ר שמכוונים הם כנגד תפילין דראפש

 ענין שער הכוונות ראה .10 .והבן,  כנגד שמעוקדש הקדשים, ההיכל כנגד והיה אם שמוע

ת שהכניס רב אשי  דאגדונראהו. 13 .'ברכות ו. 12 .ז"י, ה"ר. 11 .בסופו' התפילין דרוש א

כ דברי קבלה "משא, חייב כל אדם מישראל לעמוד על סודם ולהבינם בגדר תלמוד, בתלמוד

ועיין , ד לספר יצירה"הקדמת הראב. 14 .עליה אחרים שסתם ולא כתבם שהם רק לבני

  .ויצא' ליקוטי תורה פ



שני             תרומה               שפתי  

 

 קנט

 קנט

ולכן נקרא פושע ישראל  ,החתום בברית המילה ובתפילין, שדישדישדישדיבסוד שם 
    כי הוא חלק מן, ואת המילה נצטווינו לחקוק בבשרנו באופן קבוע, בגופובגופובגופובגופו
 ,בדבר החתום בבשרנו אינם מתבטאים, אל אבל התפילין שהם כתר, הגוףהגוףהגוףהגוף

ואינו מחובר לו , ככתר המונח על ראש המלך, אלא בדבר המונח על ראשנו
    ויש להסירו בנסיבות מסויימות כשבתות וימים טובים שאז,ואינו מכלל הראש

, רה בגלל קדושת הזמן שוכנת על ראשנו ללא אמצעי גשמי של תפיליןאהה
הארה עקב גודל הצער ולא הולהבדיל ביום ראשון של אבלות שמסתלקת 

המבטל מצוות תפילין גורם שנשמת אפשר ש ו.מאירה גם באמצעות התפילין
 והיות . לא תבינהושדישדישדישדיוהפוגם במילתו גורם שנשמת ,  לא תאיר בואלוהאלוהאלוהאלוה

,  סודה זההת המשכןם בבחינת הכתר המונח על הראש וגם תרומוהתפילין ה
  ."אל כתר"תרומה בגימטריא ו

ובעוד שאומות , מדבר, חי, צומח, דומם, דרגות' והנה הבריאה מחולקת לד
 אדםאדםאדםאדם של בניובניובניובניואדם על היותם - בלבד ונקראים בנימדברמדברמדברמדבר העולם הם בבחינת

שית המכוונת כנגד שנקרא אדם כיון ששרשו היה קשור בדרגה החמי, הראשון
בני "ולא   15אדםאדםאדםאדם ישראל נקראים . הנקרא אדםהגבוה מכולם העולם החמישי

 האדםהאדםהאדםהאדם בניבניבניבניולכן . כאדם הראשון עצמו, גבוה זה כי שרשם קשור בעולם, "אדם
 האדםהאדםהאדםהאדם אך . הגשמייםב המזלות"יו ,וכחם מושפע משבעת כוכבי הלכת יניקתם

 ,ב המזלות"י כוכבי הלכת והאורות הרוחניים המנהיגים את שבעתעצמו יונק מ
ה המאירים "ב צרופי ההוי"ב תפירות התפילין המהווים ככלים לאורות י"דרך י
ל "וזה כוונת חז,  המזל עצמואתובכח אורות אלו יכולים הם לשנות . בהם

וכוונתם , ה מניח תפילין"ל שהקב"ואמרו חז .באומרם שאין מזל לישראל
 'מקבלת האור שהוא אות י' שר אות וה כא"שסוד התפילין הוא באותיות ההוי

העליונה סוד הבינה הנקראת תפילין של ראש ומעבירה לספירת ' מאות ה
ואז האור מונח על , יד    של    שניה שבשם סוד תפילין' המלכות שהיא סוד ה

""""אכתריאלאכתריאלאכתריאלאכתריאל"""" הוא' יתב' ואחד משמותיו של ה ,אל-ראשו ככתר
16

.   
ויש לתפילין מאחוריו . ב התפירות שבתפילין"מאירים אורות אלו ביו

שהוא סוד  השמות המאירים במעבר יבק ושדרכם עובר ונמשך , מעברתא
בתפילין ולא  ולכן אין אדם חייב. 17השפע מתחילת האצילות ועד סופו

ג המידות יוכלו "ג שנים שלמים כדי שי"עד היותו בן י בתרומת מחצית השקל
  מחצית תרומת לקבל אתג קופות "היו מציבים במקדש י לכןאולי ו, להאיר בו

  
לענין שמו , ה" רב אשי ענין תפילין של הקבסמך 'גמבאולי לכן  ו.16. א"יבמות ס. 15

  .  'שער הכוונות ענין תפילין דרוש ב. 17. "אכתריאל"
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'  שבתרומות המשכן היו ג,י"ופירש .ג מידות של רחמים אלו" כנגד י18השקל
 שהיא אדנותאדנותאדנותאדנותים הם סוד שמות האדנ כי, תרומת בקע לגולגולת לאדנים, חלקים

כי תפילין ,  המשכןיסודיסודיסודיסודולכן היו האדנים . המלכות הקשורה לספירת היסוד
ושניהם נקראים , של ראש משפיעים הארתם מהכתר ועד היסוד שהוא המילה

' ואז היסוד מאיר במלכות שהיא אות ה,  ומקושרים יחדיו כאמור"אות"
ותרומה  .'ה  שהוא תרוםרומהרומהרומהרומהתתתתומתרוממת הארתה ונקראת , אחרונה את האור

, לבולבולבולבו לקרבנות צבור ושזה ידבנו לקופותלקופותלקופותלקופותי שהם "פירש, י"שניה שהיא סוד תש
י " תשאבל, ואינה נקראת קופה, ר כל פרשה היא בבית בפני עצמה"כי בתש

והם קרבנות ,  בווצבוריםוצבוריםוצבוריםוצבורים. הפרשיות' קופה שבה נכללים יחד כל ד דוגמתהוא 
ותרומת המשכן נדבת כל אחד מה  .בנו לבוסוד יד, הלבהלבהלבהלבונתנת היא מול , צבור

ששרשם יוצא מקשר של תפילין ואין ארכם  הוא כנגד הרצועות, שהתנדבו
 גגגג""""ייייוכתב שהם  .בחסדים ושמאל בגבורות ימין, וכל אחד בפני עצמו, 19שוה

כי הם ענין התרומה והתפילין , בפרשהבפרשהבפרשהבפרשה    ולא אמר, בעניןבעניןבעניןבעניןדברים האמורים 
  .ג כאמור"שסודם י

  ולא מצאנו אף,  שש זה פשתן".".".".מן ותולעת שני ושש ועיזיםמן ותולעת שני ושש ועיזיםמן ותולעת שני ושש ועיזיםמן ותולעת שני ושש ועיזיםותכלת וארגותכלת וארגותכלת וארגותכלת וארג""""
ויש להבין . פרט לפשתן שנקרא שש, חפץ בעברית שנקרא בשם הזהה למספר

 שמי שלובש בגד 20וכתבו המקובלים. למה הפשתן נקרא בתורה בשם שש
 זמן שכל, וזו הסגולה של תכריכים מפשתן, פשתן שום כישוף לא תופס בו

ולפי זה מובן . החיצונים לא יכולים להזיק לגוף המת, ושהתכריכים לא יתבל
י שהם בגדי חשיבות "וביאר רש. מה המעלה שהלבישו את יוסף בגדי שש

כיון , "עובדי פישתים"קורא למצרים   21הרי הנביא,  ולכאורה קשה.במצרים
כ אדרבא מצרים צריכה "וא. שהם מייצרים את הפשתן הגדל מסביב לנילוס

אמנם לפי , ול והפחות חשוב בעולם מבחינת בגדי הפשתןלהיות המקום הז
ולא היה , כי מצרים היתה מלאה כשפים. דברי המקובלים הדברים מובנים

 ומטעם זה היה חשיבות לבגדי שש. 22מקום בעולם מלא כשפים כמו מצרים
 ולכן. כי דווקא במקום של כשפים צריך סגולה כדי להנצל מהם, במצרים

 .להנצל מכשפיהם ה חשיבות להם כדיתו את השש היאפילו שבמצרים ייצר
מלא רזין , "שש" כשם הספרה "שש"ושמו , סוד הפשתן הוא עמוק, ואמנם
  ז"שבעת ספירות הנהגת העוהמבסוד ספירת היסוד שהיא השישית , עילאין

  
'  לאברהם מעין ד חסד.20. עולת תמיד. 19 .ב"ב ה"פו , ז"א ה"ם הלכות שקלים פ"רמב. 18

בית , וראה בקונטרס היחיאלי. ה"א מגרמייזא דף ל"ל ממעשה רוקח לר"לקוטי חז, ב"נהר נ

          .ב"כ. י שמות ז" ראה רש.22 .ט, ט"ישעיה י. 21 .ב"עולמים פ
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קרי יולכן המרכיב הע.  ומלכותיסודיסודיסודיסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, שהם חסד
  .בבגדי הכהנים היה הפשתן

לאבר , כל האברים יש שמותי של"שבלשון הקודש אעפ,  אומר23ם"רמבה
ם לקח את זה "הרמב. כיון שהיא לשון נקיה שהצניעות יפה בה, הברית אין שם

  היסוד נעשים בסתר' ספי' שכל הדברים של בחיונראה, ודאי מאיזה מדרש
   .ולכן אין לו שם

 כל מי כי. ולכן הוא מגן מכשפים, היסודספירת בחינת הפשתן הוא כנגד 
כ גדולה בחינת היסוד שאפילו בבגד לא "כ. מוגן מהכלעל היסוד הוא  ששומר

 לכן אפילו שיש שם .שש, אלא את המספר הסידורי שלו, נותנים לה שם
כי , "שש"לא נכתב בתורה בשם העצם שלו אלא במספרו הסידורי , לפשתן
. הבד הנעשה ממנו אין לו שםו, 24 שם של הבגד אלא של העץאינופשתן 

,  יוצא שש"בד"מטריא של אותיות יגם הג". בד" או "שש"בתורה זה נקרא 
  .והדברים עמוקים ועתיקים, הכל מסביב החשבון הזה של הפשתן

 דהיינו מקום """"מקדשמקדשמקדשמקדש"""" בתחילה קראו ".".".".ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכםועשו לי מקדש ושכנתי בתוכםועשו לי מקדש ושכנתי בתוכםועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם""""
ופירוש מקדש סובל . כיון שמשרה שכינתו שם" " " " משכןמשכןמשכןמשכן""""כ קראו "ואח, מקודש

וביאורו לזמן מקום שהשכינה ". םקדשו צו"ש "וכמ, מזומן. א, פירושים' ב
 והבדילה הפרוכת לכם בין"ש "מקום קדוש וכמ. 'ב. תשרה שם באופן קבוע

 .קדושה' גי" המשכן"ו, קדוש' גי" משכן"והנה ". הקודש ובין קדש הקדשים
ולא . """"בתוכםבתוכםבתוכםבתוכםושכנתי "ולכן אמר , וקדושת המשכן האירה בתוך עם ישראל

  ". ". ". ". בתוכובתוכובתוכובתוכוושכנתי "אמר 

, לי", י"ופירש ".ויתנו" ולא "ויקחו"למה נאמר יש להבין     """"ומהומהומהומהויקחו לי תרויקחו לי תרויקחו לי תרויקחו לי תר""""
לכאורה היה לו ו ".".".".מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתימאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתימאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתימאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"""" .""""לשמילשמילשמילשמי
, למה סמכה תורה פרשת תרומה לפרשת משפטיםו". תקחו את תרומתם"לומר 

 לפני פרשת יתרו וסמוכה למתן כתבוהרי פרשת משפטים היתה צריכה לה
  .ה לפרשת תרומהנסמכה למו, תורה

  על הר''''כבוד הכבוד הכבוד הכבוד הוישכון "בסוף פרשת משפטים כתוב כי , ואולי הענין הוא
 הזכיר ." כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל''''כבוד הכבוד הכבוד הכבוד הומראה " ".סיני

 "'כבוד ה" ראו את  אבל.ה אין דמיון ולא צורה"לקבכי ". ' הכבודכבודכבודכבוד"""" בשניהם 
 סמיךוה". שם"ונקראת , "זאת"את  ונקר"תרומה" והיא נקראת ,שהיא  השכינה

  ועשו"ש "וכמ ,להשכין בתוכם' בקש ה , שראו שכינה כי אותהתרומה לזה' פ
  
כ "ונראה שרק הבד העשוי ממנו הוא סוד השש המאיר לארץ משא. 24 . מורה נבוכים.23

        . בראשית' ש לעיל פ"הפשתן שאינו מעובד שהוא מכחיש הקרקע כמ
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את השכינה הזו  עתה למשה לומר לישראל כי אמרו. " בתוכםושכנתיושכנתיושכנתיושכנתילי מקדש 
 "לעבדה ולשמרה" של צוויהוכל בריאת העולם הזה כי , תפקידכם להרים אלי

 קודשא בריך ייחדל ה"שניתן לאדם הראשון הוא להעלות את השכינה לקב
שהיא " שם"הנקראת את השכינה , "ויקחו לי תרומה"' אמר הו. היהוא ושכינת

אותה אי אפשר שכולם יעלו אמנם . עלו אותה אליתרימו אותה ות, כבר שלי
עשה את זה לפי יכל אחד     """"מאת כל איש אשר ידבנו לבומאת כל איש אשר ידבנו לבומאת כל איש אשר ידבנו לבומאת כל איש אשר ידבנו לבו""""אלא , דהבאותה מ

  .כחו וכוונתו

אשר ידבנו " בצדקה יש כאלו שנותנים לפי     """"מאת כל איש אשר ידבנו לבומאת כל איש אשר ידבנו לבומאת כל איש אשר ידבנו לבומאת כל איש אשר ידבנו לבו""""
. כדי שכולם יראו כמה נתנו, יש שנותנים לפי נדבת לבם של אחריםו, "לבו

 התפילה והנה .ה"ם עושה את זה מכל הלב גורם לשכינה לעלות לקבכשאדו
לפי ו,  זו תפילהשבלבשבלבשבלבשבלבעבודה .  ולהבין שהכל ממנובבורא תקשר להדרךהיא ה

        .ה בתפילה"נה אל הקבי כך כל אדם מעלה את השכ,"אשר ידבנו לבו"

אשר , היא התרומהו  היא השכינה"זאת "".".".".וזאת התרומה אשר תיקחו מאתםוזאת התרומה אשר תיקחו מאתםוזאת התרומה אשר תיקחו מאתםוזאת התרומה אשר תיקחו מאתם""""
צדקה מעלה את הניצוצות ואת הכי גבאי , ם להעלות אותהתיקחו מאת
  .ה" הקבהשכינה אל

ועשית כפורת זהב ועשית כפורת זהב ועשית כפורת זהב ועשית כפורת זהב . . . . וצפית אותו זהב טהורוצפית אותו זהב טהורוצפית אותו זהב טהורוצפית אותו זהב טהור', ', ', ',  וכו וכו וכו וכוועשו ארון עצי שיטיםועשו ארון עצי שיטיםועשו ארון עצי שיטיםועשו ארון עצי שיטים""""
אבל הכפורת שלו . מצופה זהב ולא היה עשוי כולו זהב הארון היה רק ".".".".טהורטהורטהורטהור

  . לה היה רבבדרך נס כי משקעל הארון  ועמדה ,היתה זהב טהור בלי שום עצים
הגוף צריך , ואצלו יש הבדל בין הגוף לראש, הארון בא לסמל תלמיד חכם

אבל ראשו וכיסויו . צריך גם קצת עץ וגשמיות, להיות פעיל גם בעולם הזה
המחשבה וההסתכלות . העליון צריך להיות כל כך קדוש וטהור כמו זהב טהור

היו הכרובים נושאי לכן ,  פניות זרות בלימודוללאיהיו טהורות וגדולות 
כי . כנפיים ופניהם איש אל אחיו וכשישראל חטאו פניהם היו לצדדים

. כשכוונתו של אדם נכונה פניו אל אחיו וזה מעורר את העולמות למעלה
בעולם הזה הארון בו נושאים את התורה יש בו גם עץ אבל הכפורת חייבת 

  . להיות זהב טהור

 שהיא הכיסוי פרוכתפרוכתפרוכתפרוכתה, בצורה הפוכהבמקדש יש שני כלים עם אותן אותיות 
התורה מכפרת על כל , וכפורת הוא גם מלשון כפרה. כפורתכפורתכפורתכפורתומאחוריה ה

שלוקח את הכפורת ושם , כשתלמיד חכם צנוע, אבל רק כשיש פרוכת, העוונות
.  ולא מפרסם ברבים שהוא תלמיד חכם וחשובהצנעמתנהג בלפניה פרוכת ו

  . עושות את התקון המושלם הפרוכת והכפורת יחד,רק כשיש צניעות

  צרכההומנורה ה מנם א,מצופה זהב השלחן היה רק ".".".". עצי שיטים עצי שיטים עצי שיטים עצי שיטיםשלחןשלחןשלחןשלחןועשו ועשו ועשו ועשו """"
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והמנורה עניינה לימוד , השולחן עניינו שולחנו של אדם. להיות זהב טהור
  ". כי נר מצוה ותורה אור"התורה וקיום מצוותיה 

ומושך את , כי חומר הגוף זקוק למאכל במדה מסויימת, עץהשולחן עשוי מ
, אמנם.  לאכול לשם שמיםוצריך לצפותו זהב להתאמץ, האדם לתאוות אכילה

ולא , לימוד התורה וקיום מצוותיה צריכים להיות בגדר זהב טהור ונקי מפניות
וסיוע לא להביא לתורה דוגמאות  ,מקשה אחתשהזהב הטהור יהיה  אלא ,עוד

, "ממנה יהיו"ים הכל ממקורות חיצוניים אלא כל הראיות וההוכחות והקישוט
  .תורה צריכה להיות לשמה, מתוך התורה עצמה

כל , בו היתה המנורהשדרום ה השולחן היה בצפון שהוא מקודש יותר מוהנה
 כי .למרות שהשכינה שורה בכל המשכן. צד צפון במקדש היה יותר קדוש

 'בחיה נגלה בהר סיני מ"הקב, צפון הוא צד הגבורה ודרום הוא צד החסד
 הגבורההגבורההגבורההגבורה מפי ,אנכי ולא יהיה לךו" ".".".".אלהיםאלהיםאלהיםאלהיםוידבר "ש "וכמ, ההגבור

רצון הבורא היה שהתקון יהיה מושלם במידת הגבורה כי במידה . 25"שמענום
 ראה שהעולם לאהיות ורק , עולם מתחילהאת הזו היה רצונו יתברך לבנות 

 התגלה רצונו ואולי במשכן, 26מידת רחמיםעמו  שיתף ,יוכל להתקיים כך
  . של הבורא יתברך ולכן צד צפון גדול יותרהמקורי
יותר , יותר קל ללמוד לשם שמים מאשר לאכול לשם שמיםכי  בדרום המנורההמנורההמנורההמנורה

קל לצום שבוע מאשר לאכול כשכל נגיסה ונגיסה היא לא לשם תענוג אלא 
 אם אדם מצליח לעצור באמצע התאווה שלו. לשם חיזוק הגוף לעבודת הבורא

 ,את הנצרך לקיומו לו כי כבר אכל ערבכל מאוד ומפסיק לאכול למרות שהאו
לכן העבודה על השולחן .  כמו ארבע מאות תעניותב שזה נחשד"כתב הראב
.  תעצור באמצע,תתחיל לאכול אבל ברגע שתרגיש שהתאווה באה, היא בצפון

   .זו המעלה הגדולה, שוחט אותו בצפון

א  שמ27גמרא אומרת ה".".".".עצי שיטים עומדיםעצי שיטים עומדיםעצי שיטים עומדיםעצי שיטים עומדים, , , , ועשית את הקרשים למשכןועשית את הקרשים למשכןועשית את הקרשים למשכןועשית את הקרשים למשכן""""
   עד.עומדים לעולם, תלמוד לומר עומדים, םיתאמר אבד סברם ובטל סיכוי

 יצאו לגלות עם ישראלוהרי , למי היא עומדתויש להבין  .היום זכותם עומדת
  שאנחנו גלגול שלזה נאמר לדור שלנו ואפשר ש.וזכות המשכן לא עמדה להם

לכן אנחנו , שינו עגלאנחנו יצאנו ממצרים ותרמנו למשכן וע, 28דור המדבר
הם פיתו אותנו להשתתף עמם כי , ים ומרים קשייסורים ערב רבסובלים מה

 לסבול מהם וחזרנו , וכשעשינו את העגל הפלנו אצלם ניצוצות,בעשיית העגל
   שאנחנוייסורים דרך ה,םת הנצוצות שהפלנו בידכדי להחזיר א ייסורים

  
  .ב" הקדמה כשער הגלגולים .8: ה" סוכה מ. 27.  א',י בראשית א"רש. 26. ד"מכות כ. 25
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כי לפני ביאת המשיח נשאר ללקט רק את הניצוצות של הערב . מקבלים מהם
 והבירור המכריע היה כבר נאספוברובם הגדול  הגויים בידיכי הניצוצות ש, רב

הגלות הקשה הערב רב היא  שבידי הציונות שהם גלגוליזו גלות  ו,בשואה
לי שזכות המשכן עומדת לנו היו הערב רב שוחטים את ואלמ, והאחרונהביותר 

גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ ", 29ל"כי אמרו חז, כולנו בסכין פגומה
ושנאת הערב רב לעם ישראל ". משנאה ששונאים הגוים לישראל, ח"לת

את זה לא ראה . ח"עמי הארץ לת היא גדולה משנאה ששונאים, ותורתו
מצד הניצוצות שים כי זה לא בא מארבע גלויות אברהם אבינו בברית בין הבתר

הם פיתו אותנו לעגל והם ,  אלא מצד הניצוצות שהפלנו בעגל,השורשיות
שכל הניצוצות יצאו עכשיו צוחקים עלינו ומייסרים אותנו ואנחנו סובלים עד 

  .יה להם זכות קיום ותבוא הגאולהמהם ואז לא תה
 ו לארץ נפלו עם בנות מואבלפני שישראל באו, המשכן נעשה מעצי שיטים

. ישראל עד שבא פנחס ויקנאד אלף מ"כבמקום שנקרא שיטים ושם נפלו 
  גם מפני הערב רבעם ישראלהמשכן היו אמורים להגן על  השיטים שלואולי 
,  של העגל רודף אותנוחטא ולכן ה,עמדו בניסיון בשיטים  לאעם ישראלאבל 

ועל זה , "ביום פקדי ופקדתיו" בו שנאמר הדור האחרון הוא דור המדבר עצמו
אמר ו,  ושיקוציהםומרבניהםומרבניהםומרבניהםומרבניהם איך נסבול מהערב רב  בן יוחאיבכה רבי שמעון

בדור הזה אם  .30רבנים שיהיו קשורים בהם יהיו טמאים כמו מי שבעל נדההש
 העגל היהחטא עומדת לנו לא היינו מחזיקים מעמד כי שלא זכות המשכן 

עגל יתכפר לו בקלות הערב רב ושחטא ומי שרוצה להינצל מ. קשה מאוד
ולמנחה בציבור יש ערך גדול מאוד , מנחה' יעגל בג. יקפיד על מנחה בציבור

זו תפילה גדולה מאוד ולכן אמרו  .כי במנחה אין לקליפות אחיזה בכלל
לעולם יהא אדם זהיר בתפילת מנחה שאפילו אליהו הנביא לא " ,31רבותינו

תגבר ומי שממתיק את הדינים מדין בשמים  כי במנחה ה".נענה אלא במנחה
  . מעלתו גדולה מאוד

  בית המקדש, המשכן שאנחנו בנינו בעצמנוזכות עכשיו אנחנו צריכים את 
 בשמים רואים את כל, ואין לנו קשר איתו אבל את המשכן אנחנו בנינו נחרב

העבודה שעבדנו בשביל המשכן וגם את מה שרקדנו עם העגל ובשביל זה 
  .י"ק שכתב האריזה חשבון מדוי,  שלנוהייסורים

  כדי שאדם".".".".עשר אמות אורך הקרש ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחדעשר אמות אורך הקרש ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחדעשר אמות אורך הקרש ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחדעשר אמות אורך הקרש ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד""""
  האדם הוא עץ, להיות מושלם בעשר ספירותהוא  צריך ,יהיה משכן לשכינה

   
  :'ברכות ו. 31 .ג"תיקוני זוהר תיקון  י. 30 :ט" פסחים מ.29
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לבטל את השטן שטן כדי ' בגיעץ שיטים העולה ' להיות בחיהשדה וצריך 
 חצי האמה ".יד לאמה תקצץ" ,32ל"ש חז" וכמ,אמה היא היסוד. ולתקן עצמו
היסוד  ".".".".שתי ידות לקרש האחד משולבות אשה אל אחותהשתי ידות לקרש האחד משולבות אשה אל אחותהשתי ידות לקרש האחד משולבות אשה אל אחותהשתי ידות לקרש האחד משולבות אשה אל אחותה"""". היא העטרה

אוי למי שפוגם בלי אשה ושזרעו הולך לבטלה , צריך להיות מחובר באשה
ת שכדי שהיסוד יהיה מושלם כל אדם צריך לדע. לא רואה פני שכינה לעולםש

  .צריך להיות נשוי ואין דרך אחרת
הגובה . ככל שיש יותר רוחב הדבר יציב, הרוחב זה היסוד שמחזיק את הדבר

לתקן את האמה , צריך שיהיה אמה וחצי אמה, הוא המעלה והרוחב הוא היסוד
שלך וגם את העטרה וגם את כל הפגמים של הגלגולים הקודמים עד אדם 

כדי להיות מושלמים בעשר . אמה וחצי אמה הם תשעה טפחים .הראשון
. מעלות צריך לעשות עבודה עצמית על תשע מעלות ואז הכתר מושלם מעצמו

ולכן עשר הביא את הכתר מצד עצמנו צריך לכל הספירות בעלות ת להאבל
להביא את הכתר עלינו זה לעשות תיקון כרת ולהפוך את , אמות אורך הקרש

 אדם חוטא בכרת זרק את כתר השכינה מעליו ונכרתה הנפשכש. הכרת לכתר
אבל ביסוד . בשביל זה יש תיקון לכרת, ההיא ואם אין ראש כל הגוף לא שווה

, אנחנו לא יכולים להמשיך את הכתר אלא צריכים לעשות הכנה שיבוא מאליו
ן מאליו וכישבקומה ובמעלה כן אבל ביסוד נגיע עד אמה וחצי אמה ואז הכתר 

  . הקמת כל המשכןבסוד

  ואולי,"ועשית " בכל הכלים מלבד הארון נאמר".".".".ועשו ארון עצי שיטיםועשו ארון עצי שיטיםועשו ארון עצי שיטיםועשו ארון עצי שיטים""""
 ללמד שאין לעשות ארון אלא כשכל ישראל יחד כמו ועשוועשוועשוועשובארון נאמר 

 אמנם בכפורת ובכרובים נאמר ,השבטים' במדבר ובבית ראשון עד גלות י
 כפורת י כל ישראל אפשר להשלים" לומר שאם יש ארון שנעשה עועשיתועשיתועשיתועשית

 ואולי זו הסיבה שבבית שני .י שחלק מישראל גלו"וכרובים כשאר כלים אעפ
י שלא היו לוחות היה מקום " כי מסברא אעפ,שבטים' לא עשו ארון כי חסרו י

 ומכיון שלא יכלו לעשות ארון ,לעשות ארון כפורת וכרובים להשלים הכלים
        . משלימים לארוןשהם החלקים ה, שוב לא היה מקום לעשות כפורת וכרובים

 לרמז שכל ענייני הבית ,,,,""""ועשיתועשיתועשיתועשית""""בכל הכלים נאמר  ".".".".ועשו ארון עצי שיטיםועשו ארון עצי שיטיםועשו ארון עצי שיטיםועשו ארון עצי שיטים""""
, מנורה' ואם זה בעצם לימוד התורה בחי, שולחן ומזבח' אם זה במזונות בחי

  חנוך הילדים כי' ובחי,  שהוא ענין למוד התורהבארוןבארוןבארוןבארוןאבל . החיוב על הבעל
  נאמר, והארון בסיס להם, ינוקותעל הארון נמצאים הכרובים שפניהם פני ת

        
  :ח"שבת ק. 32
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  ובחינוך ,  ללמד שגם האשה חייבת לעזור לבעלה בלמוד תורתו,,,,""""ועשוועשוועשוועשו""""
  ואי אפשר שיתקיים על. הילדים ומה גם שהיא מצויה עמהם כל היום

על חשבון צרכי , וצריכה היא לאפשר לו ללכת ללמוד תורה, ידי הבעל לבד
כי כל היום אין האיש , ד התורה וללכת בדרכהולחנך את הילדים ללמו. הבית

י שעל "ואעפ. בביתו וטרוד הוא בעבודתו ולימודיו וחנוכם מוטל גם עליה
,  כי מצות פריה ורביה מוטלת על הגבר בלבד,,,,""""ועשיתועשיתועשיתועשית""""עשיית הכרובים נאמר 

 והשתתפותה ".".".".ועשוועשוועשוועשו"""" אמר הכתוב """"ארוןארוןארוןארון"ה' על חנוכם בדרך התורה בחי
וכמו , היא המזכה את האשה לחיי העולם הבא,  בדרך זו""""ארוןארוןארוןארון""""בעשיית ה
ובאתנויי , באקרויי בנייהו לבי כנישתא, הני נשי במאי זכיין", 33ל"שאמרו חז

י שזכותן "ופירש רש". ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, גברייהו בי רבנן
וממתינות , לעולם הבא הוא על שלוקחות את הילדים ללמוד תורה לפני רבם

ונותנות להם רשות , קבל פניהם לאחר שישובו מלימוד התורהלבעליהם ל
  .ללכת ללמוד תורה בעיר אחרת

  לרמז שהמצוות ניתן""""ועשיתועשיתועשיתועשית""""בכל הכלים נאמר  ".".".".ועשו ארון עצי שיטיםועשו ארון עצי שיטיםועשו ארון עצי שיטיםועשו ארון עצי שיטים""""
 כי ,,,,""""ועשוועשוועשוועשו""""לימוד התורה נאמר ' אמנם בארון שהוא בחי, לעשותם גם ביחידות

". חרב לבדים ונואלו"ב ל על הכתו"צריך ללמוד עם חברותא וכמו שדרשו חז
שבמצות לימוד תורה כולם חייבים בו ולא יוצאים ידי   לרמז""""ועשוועשוועשוועשו""""נ אמר "א

  . וגם זבולון למד תורה אף על פי שהחזיק ביששכר. חובה על ידי שליח

בטבעות בטבעות בטבעות בטבעות     ,,,,והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון בהםוהבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון בהםוהבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון בהםוהבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון בהם""""
 המחזיקים מסמלים את הנדיבים    הבדים". ". ". ". הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנוהארון יהיו הבדים לא יסורו ממנוהארון יהיו הבדים לא יסורו ממנוהארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו

לשאת לשאת לשאת לשאת """"    ,את תלמידי החכמים שיוכלו ללמוד ולהפיץ את אור התורה והלכותיה
שכיון שתורמים הם להחזקת     שלא יחשבו הגביריםוכדי ". ". ". ". את הארון בהםאת הארון בהםאת הארון בהםאת הארון בהם

התורה פטורים הם מקיום כל מצוותיה בדקדוק ויכולים להקל מעט ולזלזל 
ספי יושבים ולומדים אחרים בכ, בתפילה או בלימוד תורה בעצמם בטענה

    אמרה התורה . ידי חובתי ומעתה פטור אני מכלוםומוציאים אותי    ,""""במקומיבמקומיבמקומיבמקומי""""
". ". ". ". לא יסורו ממנולא יסורו ממנולא יסורו ממנולא יסורו ממנו"""", צמודים לתורה ולמודה, , , , """"בטבעות הארון יהיו הבדיםבטבעות הארון יהיו הבדיםבטבעות הארון יהיו הבדיםבטבעות הארון יהיו הבדים""""כי 

  .34קיים התורה על כל פרטיה וכללותיהללללמ
.        

     בוז בוז בוז בוזשופךשופךשופךשופך""""    ליו השלום שכתבועל פי זה  פירשתי את דברי דוד המלך ע . 34. ז"ברכות  י. 33

הישר  לנדיבים ויתעם מדרך'  ולכאורה קשה למה ילעג ה".".".".על נדיבים ויתעם בתוהו לא דרךעל נדיבים ויתעם בתוהו לא דרךעל נדיבים ויתעם בתוהו לא דרךעל נדיבים ויתעם בתוהו לא דרך

 ".עם נדיבי עמו, מושיבי עם נדיבים"והלא במקום אחר אמר . וכי זה השכר לנדיבותם

 והענין הוא כי בדרך כלל הנדיבים פוטרים עצמם מללמוד תורה בטענה שתרמו לישיבות

, זבולון הפך לבור ועם הארץ שלא פותח ספר, ושבים הם שיששכר וזבולון בשותפותםוח
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כל כלי המקדש פרט למנורה ולכפורת היו עצים ". ". ". ". ועשית כפורת זהב טהורועשית כפורת זהב טהורועשית כפורת זהב טהורועשית כפורת זהב טהור""""
  ומשקל הכפורת והכרובים היה כמה וכמה ככרות זהב ועמד בנס, מצופים זהב

ואמרו במדרש . על הארון שהיה עיקרו עץ מצופה בשתי ארונות דקים של זהב
  ואפשר שלכן במנורה הרומזת. שהזהב הוא מהאור של ששת ימי בראשית

ובכפורת הנעשית מקשה עם הכרובים שמשם הדבור נגלה למשה היו , לתורה
היות והכפורת הוא בסיס לכרובים שהם פני ילדים , אי נמי. זהב טהור בלבד

 לא מכסף טמאבא לומר שחינוכם יהא מזהב טהור על טהרת הקודש ו, קטנים
שמגיע ממחללי שבת ובועלי נדות או גויות או עריות וכל שכן לא מידי הערב 

        .רב ושלטונם כי כסף זה יזיק לחנוכם הטהור בעתיד

    ,,,,שניםשניםשניםשניםכ מדוע כתב "וא". שנים, מיעוט רבים" הנה ....""""ועשית שנים כרובים זהבועשית שנים כרובים זהבועשית שנים כרובים זהבועשית שנים כרובים זהב""""
רה ממה לכאו, ואדרבה. ואדע אני שהם שנים, "ועשית כרובים"והיה לו לכתוב 

". שנים"עד שיפרט לך הכתוב , אלמד שמיעוט רבים אינו שנים, "שנים"שכתב 
  .35אחדאחדאחדאחדל לגבי עד "ומעין מה שאמרו חז

כי בכרובים הוסיפו בבית , שכאן הוצרך לפירוט מיוחד, הענין הואאפשר שו
  לא תעשון"אבל במשכן אסור היה להוסיף ככתוב , ראשון על פי גזירת הכתוב

לא , אפילו בכרובים, 36י"ופירש". ואלהי זהב לא תעשו לכם, אתי אלהי כסף
  אז אם היה כתוב. ואם עשו יותר משנים זה כבר עבודה זרה, יעשו יותר משנים

 הייתי סובר, ואני יודע שזה שנים בגלל שמעוט רבים הוא שנים, כרובים סתם
לכן הדגישה התורה , אוכל, ואם ארצה להוסיף, שלא לפחות משניםשהכוונה 

        .שאפילו אם נרצה להוסיף אין רשות, ניםש

 הלכה תורה לפי סדר ....""""ועשית מנורהועשית מנורהועשית מנורהועשית מנורה""""כ " אח.""""ועשית שלחן עצי שטיםועשית שלחן עצי שטיםועשית שלחן עצי שטיםועשית שלחן עצי שטים""""
        דרגתכי . מנורה ל השולחןוהקדימה. הארון והכפורת, קודם כל. הקדושה

        
 השתתף היום כלכלכלכלועל צערו שאינו יכול ללמוד , וזה אינו כי זבולון למד כמה שעות בכל יום

מקילים בחלק מהמצוות בחשבם יש אפילו שו, שים אלו לא עוסקים בתורהוטפ. עם יששכר

וחושבים כי יתחשב בהם , כי שכר צדקתם תעמוד להם בעת הדין של מעלה לאחר מותם

ל ששוחד "ופירשו חז, "אשר לא יקח שוחד"ה שנאמר בו  "והקב, ה בגלל צדקתם"הקב

שופך בוז לעג וקלון על נדיבים אלו שחושבים שקנו אותו , מצוות לא יקח לכבות עבירה

וחושבים שעולם הבא , ונופלים בעולם התוהו אירם לתעות בדרך התוהו שלהםבכספם ומש

 להם איזו דרך ישכון אור ושאין  להם איזו דרך ישכון אור ושאין  להם איזו דרך ישכון אור ושאין  להם איזו דרך ישכון אור ושאין צריכים להעירצריכים להעירצריכים להעירצריכים להעיר שלוקחים מהם צדקה  שלוקחים מהם צדקה  שלוקחים מהם צדקה  שלוקחים מהם צדקה אותםאותםאותםאותםוווו. שלהם מובטח

גרמו להם להכשילם ולא י ....צדקתם פוטרתם מקיום מצוות בשלימות כולל למוד תורהצדקתם פוטרתם מקיום מצוות בשלימות כולל למוד תורהצדקתם פוטרתם מקיום מצוות בשלימות כולל למוד תורהצדקתם פוטרתם מקיום מצוות בשלימות כולל למוד תורה

           .כ' שמות כ.  36: 'ה בסוט. 35 .יצילנו' וה, שיטעו כי טובים מעשיהם
         



שני             תרומה               שפתי  

 

 קסח

 קסח

י "כי אעפ, ולכן שלחן בצפון ומנורה בדרום, המנורהדרגת  מ גדולההשלחן
 ,שהיא דרגה גדולה של תורה ויראת שמים, שהמנורה מסמלת את השמן זית זך
ומאכלו לא , אם שולחנו לא קדוש כראוי, אין ערך לתורתו ויראתו של אדם

  .או שנאכל בתאווה, כשר למהדרין

לפי שהיה משה , תיעשה המנורה מאליה ",י" פירש".".".".שה תיעשה המנורהשה תיעשה המנורהשה תיעשה המנורהשה תיעשה המנורהמקמקמקמק""""
". ה השלך את הככר לאור והיא נעשית מאליה"אמר לו הקב, מתקשה בה
וכן בני חשמונאי עשו מנורת , כי שלמה המלך עשה עשר מנורות, והדבר תמוה

  . ומשה נתקשה בה עד שהוצרך לנס, אפשר שהם ידעו ועשוכלום ו, 37זהב
  ואלו משה38כי היות והמנורה סודה הוא כנגד השכינה הנקראת רחלונראה 

אמנם שלמה וכל . יתכן שלכן נתקשה בה 39ודורו סודם בשכינה הנקראת לאה
  .היו בבחינת רחל ולכן קל היה להם לעשותהאפשר שי "ישראל שבא

  וכל מעשה המנורה.'ופעמים עם ו' והנה המנורה פעמים כתובה בתורה ללא ו

 כי המנורה', ואחר עשייתה מוזכרת היא גם מלאה באות ו', א ומוזכר לל
 אפשרו. ה המשפיע בה"הוא סוד הקב' כאמור היא סוד השכינה רחל ואות ו

עת צרה היא , ה"כי כאשר רחוקה השכינה משפע הקב, צרה' גי' מנורה ללא וש
 אשאשאשאש' ה אז היא בגי"משם ההוי' ה משפיע בה אות ו"אמנם כאשר הקב. ליעקב

,  וכשישראל עשו המנורה.פקידה לקבל האש ולהאיר על ידו באור הקודשכי ת
ה אורו בה "כ נתן הקב"שהוא הכלי המוכן לקבל האור ואח' עשו מנורה ללא ו

 המנורה אלא בבחינת בעצם מעשהמשה לא נתקשה אולי ו. ונעשית מנורה
אמר לו אולי לכן ו. ה בתוכה"של ההוי' עשייתה כלי הראוי לקבל את אות ו

  .' עם ומנורה'  שהוא גילאשלאשלאשלאשה להטיל הככר זהב "הקב
אמנם במנורה החקוקה על שער , 40וירך המנורה עמד על כן של שלש רגלים

 המנורה עם גביעיה וכפתוריה צועדת בראש יתהנצחון של אותו רשע נרא
  על תיבה מרובעת שטבוע עליה דמות נחש כדוגמתדתהגולים כשירכה עומ

  וכבר.ו שכך היתה מנורת המקדש"וח, תה תקופההמנורות הרומיות של או
 ,המנורה נשברה בספינה בדרכה לרומא ונפלה ירכה ליםשנראה  שהסבירו

   .י דעתם ומנהגם"וכשהגיעה שבורה לרומא עשו לה הרומאים תותבת עפ
נראה שהסיבה שנפל ירכה לים ולא נשבתה כל המנורה בידי , אמת הדבר אםו

' ע מאות ילדים וילדות שקפצו לים על קדוש ההאוייב היתה בזכות אותם ארב
, ולכן השכינה שהמנורה מסמלת אותה לא נפלה כולה בשבי, 41כדי לא לחטא

  . אף היא קפץ ירכה לים,וכשם שהם קפצו לים
  
      .מנחות שם. 40 .שמות' שער הפסוקים פ. 39 .ךשער המצוות בהעלות. 38 :ח" מנחות כ.37



שני             תרומה               שפתי  

 

 קסט

 קסט

גולים  למא דאיתגלייא ולכן גלתה בראש ע'היא סוד רחל בבחיוהמנורה 
ולכן גם הציונות גנבה את תמונת המנורה , בתהלוכת הנצחון של אותו ארור

 ישראל בכל ארצות ועם,  בגלות בידיהםהשכינהכי , ושמה אותה בראש סמלה
, שאר כלי המקדש וחקק אותה על כל מקום זכרוןלגלותו נקשר למנורה יותר מ

 ובה בלבד ,כי היא סוד התגלות השכינה, ת קבורהוארונהן בבתי כנסת והן ב
 ועל ידה .ז"ה בעוה" הנהגת הקבענייןשהוא  מתגלה בשבעת קניה המספר שבע

נתברר השראת השכינה על ישראל בנר מערבי שהיה דולק מערב עד ערב 
 והיתה זו עדות שהשכינה ,לילה כמו לשאר הנרותל למרות שנתנו בו שמן רק

שורה בישראל
42

ה אותיות של שלושה "כלי המקבל האור ויש בו כהוא והנר . 
ולכן . נר' העולים בגי, ה אדנות"הוי, יםהה אל"הוי, ה"ה אהי"יחודים הוי

 הומעשה המנורה והדלקת, בברכת כהנים מצד אחד קרבנות הנשיאים מוקפים
  .43מצד שני כי הוא תחליף לקרבנות הנשיאים וגדול משלהם

 צורת המשכן ".".".".ם מעשה חושב תעשה אותםם מעשה חושב תעשה אותםם מעשה חושב תעשה אותםם מעשה חושב תעשה אותםכרוביכרוביכרוביכרובי', ', ', ', ואת המשכן תעשה וכוואת המשכן תעשה וכוואת המשכן תעשה וכוואת המשכן תעשה וכו""""
יפה  "תחש"אוהל חצוני ', אוהל פנימי יפה עשוי בידי אדם מתכלת וארגמן וכו

שבתוך ביתה יופיה ייעשה , האוהל' רומז לאשה שהיא בחי, עשוי בידי שמים
אבל כלפי חוץ יפיה יהיה רק בידי . על ידה ותתקשט לבעלה להתייפות בעיניו

  . ולא על ידיה שלא יכשלו בה בני אדם',שמים כפי שחננה ה

אדני הכסף הם יסוד המשכן ללמדנו כי יסוד האדם ". ". ". ". וארבעים אדניהם כסףוארבעים אדניהם כסףוארבעים אדניהם כסףוארבעים אדניהם כסף""""
  .החסדים'  מבחיטהורטהורטהורטהורצריך להיות ככסף 

 אלא, אלו חמשה שלשה הן", י" פירש".".".".חמשהחמשהחמשהחמשה, , , , ועשית בריחים עצי שיטיםועשית בריחים עצי שיטיםועשית בריחים עצי שיטיםועשית בריחים עצי שיטים""""
 ונייםהבריחים החצ". 'שהבריח העליון והתחתון עשוי משתי חתיכות וכו

, ובריח לעשר קרשים בצד שכנגדו, עשויים בריח לעשר קרשים מצד אחד
לרמז שכל אחד מבני הזוג לא יתעקש בדעתו ויבא לקראת . למעלה ולמטה

  אתתך גוצא "44ל"ש חז"וכמ. השני חצי הדרך בבנין אוהל חייהם המשותף
   שמיםוהבריח הפנימי הרומז לענייני. וזה רק בענייני הבית". גחין ולחיש לה

שבזה אם מונעת , אינו מחולק לשני חצאים אלא מבריח מן הקצה אל הקצה
ש "האשה אותו מלהתעסק בענייני שמים לא ישמע לה ולא יבא לקראתה וכמ

נופל , ל כל ההולך בעצת אשתו אם מבטלת אותו מן התורה והמצוות"חז
  .ל"רח  45בגהינם

  
 ירך המנורה לכןאולי ו.) כא', במדבר הי "ראה רש( וחטא הזימה הוא בירך :ז" גיטין נ.41

    . שםמ"ב. 45. בבא מציעא. 44 .ב', י במדבר ח"רש. 43   :ב" שבת כ.42. כנגדה נפל לים



שני                          שפתי  

 

 קע

 קע

        תצוהתצוהתצוהתצוה

        
 יש להבין מדוע .""""''''וכווכווכווכו ואתה תצוה אל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זךואתה תצוה אל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זךואתה תצוה אל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זךואתה תצוה אל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך""""

י נכנס ענין המנורה במקום זה שבין הצווי על עשיית המשכן כולו לבין הצוו
הוסיף את ,  כשצוה על עשיית השולחןוהנה למעלה    .של עשיית בגדי כהונה

אבל ". ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד", הסיבה לעשיית השולחן ואמר
ואמנם , לא אמר היכן יעמוד השולחן כי טרם צוה על בנין המשכן וצורתו

 ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת ואת", כתב מפורש, לאחר שצוה על כך
". והשולחן תתן על צלע צפון, המנורה נוכח השולחן על צלע המשכן תימנה

ועתה במקום זה הודיע , וכשצוה על עשיית המנורה לא אמר הסיבה לעשייתה
 על שמן זית זך עבור המנורה וחזר שנית והודיע 1שהסיבה היא שיצוה אחר כך

מת למרות שכבר אמר בפרשה הקוד, שמקום הדלקתה בהיכל מחוץ לפרוכת
 הנה בפרשה זו". ". ". ". ''''ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך וכוואתה הקרב אליך את אהרן אחיך וכוואתה הקרב אליך את אהרן אחיך וכוואתה הקרב אליך את אהרן אחיך וכו"""" .ששם מקום עמידתה

שלש " ואתה"אל משה בלשון ' ודיבר ה, בלבד לא הוזכר שמו של משה כלל
וכולם בתחילת , "אל משה לאמר' וידבר ה"פעמים בלבד מבלי להקדים ולומר 

ויש ". ". ". ". ההההואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמ""""ש "וכמ, פרשה זו
  .להבין העניין

 רומזת ליחוד קודשא """"ואתהואתהואתהואתה"""" שתיבת 2כי אמרו בזוהר, ואפשר שהענין הוא
 ונראה ".".".".אתהאתהאתהאתה"""", לשכינה שנקראת בלשון נוכח, ''''וווואות ' בריך הוא שהוא בחי

שחיבור השכינה לעם ישראל והשראתה על המשכן היתה חייבת להיות על ידי 
, ן"של נר' עשה בשלש בחיוהיחוד העליון נ". ואתה"משה בדווקא בסוד 

, ולכן הזכירו כאן בדווקא, והוצרך להעשות בין צווי המשכן לבין עשייתו
ובדיבור אל כל . רוח' ובבגדי כהונה בבחי, נשמה' ואולי בעשיית המנורה בחי

ולכן כשסיימו את המלאכה אמר להם משה יהי רצון . חכמי לב בסוד נפש
  .3שתשרה שכינה במעשה ידכם

" אליך"ולכאורה תיבת ".  אל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך אל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך אל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך אל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זךואתה תצוהואתה תצוהואתה תצוהואתה תצוה"""" 
ושמן זית זך הוא סוד . הכוונה לבחינתו של משה, "אליך"ש ואפשר, מיותרת
החכמה
 

ישראל שנשמתם היתה ולי או. המאירה את הדעת המושלמת והמתוקנת
מצד פגם הדעת
 

ה ולא לכוון בזה להביאו "לא יכלו לקבל צווי זה ישירות מהקב
  . אלא דרך משה שהוא הדעת המתוקנת'האל 

  
    . ב, ד"י ויקרא כ" ראה רש.1 

  



       שני     תצוה      שפתי       

 

 קעא

כי באים דרך , י"ך ואותיות אמצעיות מ"ת תנ"וס, שדי' ת גי" ר....""""שמן זית זךשמן זית זךשמן זית זךשמן זית זך""""
  .הנקראת מי" בינה"ה

 אמרמה לויש להבין . """"ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זךואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זךואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זךואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך""""
  .ורה צריכים לקחתוהרי למנ, וכי למשה יקחו, """"אליךאליךאליךאליך""""

י שכתובה לפני מעשה העגל אמרו "פרשה זו אעפ כי ,אוהטעם ה שואולי ושמאואולי ושמאואולי ושמאואולי ושמא
ואם אין מחני "רבותינו שלא הוזכר שמו של משה בה בגלל חטא העגל שבקש 

ישראל אחרי חטא העגל לא יכלו לסבול קדושה עליונה ואפשר ש". נא מספרך
 כי בגדי .ולא בבגדי כהונהלא בשמן , יהומקורית הנובעת ישירות מציווי אל

  אלקית כיון שהם עשויים בצורה, ם גדוליםהכהונה היו מכפרים על חטאי
 אם ישראל לא היו חוטאים בחטא העגל היתה הקדושה שורה עלאולי ו. עליונה

 המאות  בדרגה נפלאה ממש כמו לבוש אדם הראשון לפני החטאבגדים אלו
 שיקבל את האורמישראל לאדם ואור השמן היה גורם , כתנות אורכתנות אורכתנות אורכתנות אורבחינה של 

בא היה  ואז.  לראות מסוף העולם ועד סופוויוכל, הגנוז של ששת ימי בראשית
  ל ציוה את משה שיצוה את ישרא,ומשחטאו .'ישירות מההציווי 

, הציווי הוא לא ישירכשממילא ו, שיביאוהו אליו ושייעשה על דעת משה
, שבגדי כהונה הם לכבודו,  ולא לאורלמאורלמאורלמאורלמאורהקדושה בדרגה נמוכה של שמן 

אבל בחינה עליונה הם כבר , זה עוד יכולים הם לקבלכי , ולכפרה, ולתפארת
 והנה משה 4"' את אהרן אחיך וכואליךאליךאליךאליךואתה הקרב "גם אמר לכן . לא יכולים

בחטא העגל  וכשישראל פגמו, רבינו היה בבחינת שלמות הדעת של הקדושה
הם אולי השמן ובגדי הכהונה ש אפשר שלכןו,  שתקנו במתן תורהפגמו בדעת

יכל , משה שהיה היחידי שדעתו היתה שלמהרק , בבחינת הדעת שלפני החטא
, משה להביאם לקבלו הצוויוישראל ', לקבל צוויים ושפע קדושתם מה

  שהשרה מקדושת דעתו עליהם

 צפון צד ".".".".באהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרן ובניובאהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרן ובניובאהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרן ובניובאהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרן ובניו""""
 וקדשים , בצפוןן קדשי קדשים שחיטתולכן, ש מצד דרוםמקוד יותר ,במקדש

והמנורה , בצפוןמקומו  כסףומסמל עושר שהשולחן  ו.ים גם בדרוםקל
  .ךלהיפלכאורה היה צריך להיות  ו. מקומה בדרוםחכמהשמסמלת תורה ו

י שרש הקדושה קשור למאכלו של אדם כי הדם הוא  כ,העניין הואונראה ש
  מתנהל בכשרות מהודרתאם השולחן לא ו, םוהמאכל הוא הד, הנפש

   
, לכן משה הלבישם ולא לבשו מעצמםאולי ו. 4 .מג, ט"י שמות ל"רש. 3:  ט"תצוה קע' פ .2

שנעשו כוונו על דעת משה בפרה שעשה  כל פרות, "אליך"וכן בפרה אדומה שנאמר 

  .במדבר
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, לחןשובה זה קדוש עיקר ה ולכן.םשל אותו אדתורה אין ערך ל ,5ובקדושה
 המנורה לא , וכשהשולחן לא טוב.והמנורה כנגדו בדרום, צפוןב ולכן הוא

  . מאירה טוב
  שולחן,וסימנך, הרוצה להעשיר יצפין והרוצה להחכים ידרים, 6ל"ואמרו חז

 ,מה הגמרא נותנת עצות לאדם איך להעשירל  ויש להבין.מנורה בדרוםו, בצפון
כי , ונראה שהענין הוא. תעשרוולמה הרבה אנשים מתפללים לצד צפון ולא ה

 ישוהנה . 7"ואת הצפוני ארחיק מעליכם"ש " וכמןו צפתרא אחרא נקראטהס
 .מזרח הוא פני העולם. י העולםרקליפה בצפון וקליפה בדרום כי אלו הם צי

  אלא,אין תפילה שלא נענית ו.וצפון ודרום הם צדדיו.  אחוריו,ומערב
וצד דרום מונע את . אליו השפעת ד צפון גונב אמפני חטאינו צשלפעמים 

  ,אומר לצפון תני" , ועל זה אמר הכתוב.מי ששלחו לו משמים מלהגיע לשפעה
 צד" ולתימן. " תחזירי מה שלקחת, "אומר לצפון תני" .8"ולתימן אל תכלאי

  . אל תעצרי את הקדושה אצלך".אל תכלאי" ,דרום
זה לא , היה ענילא יתכן שבן מלך י, למעשה לכל אחד מישראל מגיע עושר

 לכן ,' שבנו יהיה לבוש משי ושש ורקמה וכוראותמלך צריך ל .כבוד למלך
  .הבעיה היא שהצפון גונב לנו. ה נותן לנו"והקב, העושר והכבוד מגיעים לנו

לצד בתפילתו יטה רק ש הכוונה אין ,הרוצה להעשיר יצפיןל "ומה שאמרו חז
שהוא שר ידאג שהשולחן שלו אדם שרוצה עו. יתקן את הצפוןגם ש אלא ,צפון
 כי ,יקפיד על כשרות ועל אווירה טהורה, יהיה טהור וכשר, צד צפון' בחי

על  אם עשה ליצנות , טובהשולחן דומה למזבח וגם אם שמר על כשרות
צריך לשבת ולאכול . אין הצפון מתוקן אצלו, השולחן או התנהג בקלות ראש

יתקן את עצמו וידע , תוך ספרלקרוא ברכת המזון מילה במילה מ, לשם שמים
ויותר קל , בונה את הצפוןשהכל יחד זוהי עבודה קשה , מה מכניס לתוך פיו

. מלעשות את כל העבודה הזו לתת צדקה לעני ולעשות תענית דיבורולהתענות 
  .פעם אחת לאכול כמו שצריך יותר קשה מהכל

  ממונם חביבצדיקים ולכן , אסור לזלזל בממוןו, עושר זה שפעשי אומר "האר
   
 הם חותכים, קונים בשוק מעמי הארצות שלא יודעים כלום על מעשרותש אנשים יש. 5

ש של "וכ, אוכל לא מעושר .חתיכה מהירק וקוראים לזה מעשר אבל זה לא שווה כלום

הם טריפה " תמימים"הרבה מאכלים .  וזה נפוץ היום משפיע מאוד על האדםערלה וכלאיים

ויש , רובם מלאים תולעיםאבל , אלו בסך הכל עלים. מתמצית תהמה יותר תמים . גמורה

וללא השגחה מהודרת אפשר שיש בהן , ים עליהם תמציות כדי שיקבלו טעםמקומות שנותנ

    .   א"החיד. 8.  ב"  סוכה נ.7 :ה"בבא בתרא כ. 6  .נסךאפילו יין 
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י שמבזבז מ. ה נתן ולכן אסור לזלזל בו"כי זה שפע שהקב, 9יותר מגופםעליהם 
 . מזלזל בממונו,כסף מיותר על משהו רק בגלל שהוא יותר יפה או יותר מבריק

  .10לעמוד לימין המנורה ולסייע בהדלקתה, ועיקר מטרת השולחן והעושר

 חכמיחכמיחכמיחכמי""""פ שאמר "אע". ". ". ". ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמהואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמהואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמהואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה""""
 לא מילא את אפשר שהטעם כי,  לשון יחיד""""מלאתיומלאתיומלאתיומלאתיו"אמר , לשון רבים" לב

  .לפי בחינתו וכח השגתו    וווומלאמלאמלאמלאכולם במידה שוה אלא כל אחד מהם 

והם יקחו את והם יקחו את והם יקחו את והם יקחו את ', ', ', ', ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה וכוואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה וכוואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה וכוואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה וכו""""
 אותם חכמי לב שיעשו הבגדים יקבלו מן המתנדבים את ,י"פירש". ". ". ". ''''הזהב וכוהזהב וכוהזהב וכוהזהב וכו

 ונו גבאיםשלא ימ, וכוונת רבריו". הזהב ואת התכלת לעשות מהן את הבגדים
אלא , שיקבלו התרומות מישראל ויעבירום לידי עושי המלאכה לפי צרכם

י שזה יכול לסרבל את "אעפ ,שעושי המלאכה יקבלום ישירות מהתורמים
נאמר " ואתה תדבר אל כל חכמי לב"כי כבר נתבאר שצווי זה של , המלאכה

, עיכדי לחבר השכינה למשכן על ידי משה שהיה אמצ" ואתה"למשה בלשון 
כדי , ולכן הוצרך משה לדבר בעצמו עם כל אחד מהחכמים עושי המלאכה

  ולכן העושה עצמו, הנפש' להתקשר עמו שתשרה השכינה במעשה ידיו בבחי
 .שתחול קדושת המשכן על התרומה, הוצרך לקבל מהתורם ללא שום אמצעי

 ואולי כדי שלא יוודע כמה נתן .ואם היה אדם שלישי באמצע ניתק הקשר
  .כי את מתנתו חילק בין החכמים לפי סוג עבודתם, רםהתו

החושן   הקדימה התורה ציווי עשיית".".".".ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפודואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפודואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפודואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד""""
   .אמנם בפירוט עשייתן הקדימה התורה האפוד לחושן, לעשיית האפוד

 ומצד הציווי חושן . ואפוד במלכות,"תפארת"בואפשר שהעניין הוא כי חושן 
ואולי כיון  .ן"מ'  ומצד העשייה הקדים האפוד אולי בחי.קודם שהוא הזכר

ומדת הדין קדמה למדת הרחמים , ה החדש"ן קדם להאיר לפני שם מ"ששם ב
  .בשורש הבריאה

 .""""מצנפת ואבנטמצנפת ואבנטמצנפת ואבנטמצנפת ואבנט, , , , וכתנת תשבץוכתנת תשבץוכתנת תשבץוכתנת תשבץ, , , , חשן ואפוד ומעילחשן ואפוד ומעילחשן ואפוד ומעילחשן ואפוד ומעיל, , , , ואלה הבגדים אשר יעשוואלה הבגדים אשר יעשוואלה הבגדים אשר יעשוואלה הבגדים אשר יעשו""""
   בסוףורק, םלא הזכיר, וגם כשפרט הכתוב סדר עשייתם, המכנסיים לא הוזכרו

  
ל שעיקר צדקותיו יהיו עם עמלי תורה " אמרו רז,א"א זיע"וזה לשון החיד. 10. ב"סוטה י. 9

ל ואם "ה שלח לחמך על פני המים ואין מים אלא תורה כמשז"וברכים כושלות יאמץ וכמש

 , ומחזיק ביד לומדי תורה, צדקה,פקח הוא יזדרז בזה כי מקיים כמה מצוות בבת אחת

 ואינו דומה עושה , ומכבד התורה ולומדיה,ח בדעת מיושב ללמוד"ה התומרביץ תורה שיהי

  .'מורה באצבע סימן א. ה לעושה צדקה עם הראוי ויגדל שכרו הרבה"צדקה עם ע
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הטעם אולי ו, "לכסות בשר ערוה, ועשה להם מכנסי בד"צווי הבגדים כתוב 
  .כדי ללמדנו שבעניני צניעות השתיקה יפה על הדיבור

בסוד , די כהונה מורים על סוד האדם שלפני חטא עץ הדעתנ היות ובג"א
  כי הם נתנו לאדם רק לאחר שנפקחו עיניו, ובהם לא היה מכנסיים, כתנות אור

 והטעם כי החצונים רצונם. והוצרך לכסות את ערותו, וידע כי עירום הוא
  ומאז חטא עץ הדעת יש פחד, להדבק ביסוד דקדושה ולינוק השפע לעצמם

ולכן הוצרכו למכנסיים כדי לכסות , ו"סוד היסוד ח,  קדשי שמיםשמא יחללו
בת המכנסיים יוהיות וס. אין לחצונים שליטה בדבר הסמוי מן העיןכי , היסוד

ב נתיבות "סוד ל, "לכבוד ולתפארת"אינה מטעמי שאר הלבושים שהם 
אלא סוד צורך כסוי הערוה , תפארתתפארתתפארתתפארתא הנקרא "וסוד הז, כבודכבודכבודכבוד' החכמה גי

      . לא הזכירם הכתוב כסדר כל הבגדים,לשמירה

 ' ספיואולי הטעם כי האפוד סוד" " " " ועשיתועשיתועשיתועשית"""" ולגבי החושן אמר ".".".".ועשו אפודועשו אפודועשו אפודועשו אפוד""""
. וכל אחד מישראל זוכה לה ולכן אמר לשון רבים" נפש"' המלכות שהיא בחי

רוח ולא כל ' אמנם חושן בחי. כי כל אחד משתתף בתיקונה לפי שורש נפשו
  .י היחיד הזוכה לה הוא יוכל להשתתף בבחינתה כ"ועשית"אחד זוכה לה אמר 

 של אדם נקראת אשתו אפשר בדרך רמז שאולי". ". ". ". וחשב אפודתו אשר עליווחשב אפודתו אשר עליווחשב אפודתו אשר עליווחשב אפודתו אשר עליו""""
לפי , , , , """"כמעשהוכמעשהוכמעשהוכמעשהו"""". י שהאפוד כדוגמת סינר של שרות"שפירשו  וכמ,"אפודתו"

זהב תכלת וארגמן ,  משרש נשמתו""""ממנו יהיהממנו יהיהממנו יהיהממנו יהיה""""כ "ואעפי. מעשיו מקבל אותה
   .י"רנחנ' מינים בחי' ה, תולעת שני ושש משזרו

כדי . מלכות'  והאפוד בחי,תפארת'  כי הוא בחי...."""" החושן מעל האפוד החושן מעל האפוד החושן מעל האפוד החושן מעל האפודיזחיזחיזחיזחולא ולא ולא ולא """"
  .ן בחיבור תמידי"שיהיו זו

  את ידעווכנסת הגדולהשעזרא י "אעפ ....""""ונתת את האורים ואת התומיםונתת את האורים ואת התומיםונתת את האורים ואת התומיםונתת את האורים ואת התומים""""
לא יכלו לכתבם ולשומם בתוך קפלי החושן כי ,  באורים ותומיםשהיוהשמות 

ואמצעי בין השכינה לקדושת שלמות הדעת '  שהיה בחירק משה רבינו
  .יכל בכתיבתו לעורר העניין, המשכן

בציץ היו האותיות כתובות בולטות . """"''''ופתחת עליו פתוחי חותם קודש להופתחת עליו פתוחי חותם קודש להופתחת עליו פתוחי חותם קודש להופתחת עליו פתוחי חותם קודש לה""""
 הכתב חקוק ושוקע ואולי הטעם כי הציץ על היהובאבני האפוד והחושן 

נת הכנסם אל ובאפוד הם בחי. ב"העוה' המצח בסוד שורש האותיות בחי
  .השכינה המקבלת השפעתם

 ויש להבין והלא הכתונת כסתה כל הגוף ".".".".ועשית מכנסים לכסות בשר ערוהועשית מכנסים לכסות בשר ערוהועשית מכנסים לכסות בשר ערוהועשית מכנסים לכסות בשר ערוה""""
ר לפני "ואפשר שהעניין הוא כי אדה, כולל הערוה ולמה הוצרכו למכנסים



שני             תצוה             שפתי  

 

 קעה

 קעה

 ומשחטא נסתלקה ממנו ,"כתנות אור"'  בחיבאור המקיףהחטא היה מוקף 
ומאז מקום ברית קודש והאחוריים . מורתםכתנות עור ת' זו ועשה לו ה' בחי

לא "הפכו לערוה הצריכה כיסוי כי החיצונים מקום עמידתם הוא האחוריים כי 
להאחז ולינוק דרך פי הטבעת וזה הם ורוצים . "יתייצבו הוללים לנגד עיניך

ותאוותם לינוק , ים ברית קודש שהוא קדוש מאוד כנגדההלעומת זה עשה האל
ולכן צריך , ן להם יניקה ואחיזה בדבר הסמוי מן העיןואי ל"ממקום זה רח

ונראו , כתנות אור' והכתונת ושאר הבגדים היו לכבוד ולתפארת בחי. לכסותם
הוצרכו לכסות בשר ערוה כדי שיוכל אולי אמנם המכנסיים לא נראו כלל ו. לכל

  .אור הכתונת להקיף גם מקום זה

ה ענין מזבח הזהב בפרשת  למה לא כתבה התור".".".".ועשית מזבח מקטר קטורתועשית מזבח מקטר קטורתועשית מזבח מקטר קטורתועשית מזבח מקטר קטורת""""
תרומה עם המנורה והשולחן הנמצאים לידו ונדחה עניינו עד לסיום כל ענייני 

י שיש קשר בין המנורה לקטורת "ואעפ. המשכן וענייני הכהונה ובגדי הכהנים
ובהעלות אהרן את הנרות בין הערביים . בהיטיבו את הנרות יקטירנה"ש "וכמ

  . הקטורת ליד מעשה המנורהלא הזכיר מעשה מזבח , "יקטירנה
וקטורת הוא לשון קשר , השכינה'  כי המנורה היא בחיואפשר שהענין הוא

ו ולכן אסור היה לשום כהן פרט למקטיר להיות "י נעשה זווג קובה"וחבור כי ע
ואולי כיון שאין . נוכח בעזרה ולא בין האולם והמזבח כי היחוד נעשה בצנעה

. כן המזבח לא הוזכר עד לבסוף, מקום בכליוהמלך נכנס להיכלו עד שיסודר ה
ואולי לכן בה . ת אהבה"ר, "את הנרות בין הערביים"ל שהפסוק "וכתב האריז

ואפשר . בלבד נעשה ענין העושר למקטיר עקב שלמות הזווג הנעשה דרכו
אלא במעשה מזבח הקטורת " " " " קדש קדשים"מעשי הכלים לא הזכיר שלכן ב

   .להתייחד עם המלכה ייחוד גמור ושלםבא המלך , ומשהוכן הכל    ,בלבד
מולו בדרום המנורה , צד ימין בצפון עמד השולחןבקרוב לקודש הקודשים ו
ביום הכיפורים מלבד הקטורת היו ו, עמד מזבח הזהבכלפי הפתח לפניהם ו

  .   על טהרו של המזבחשבע פעמיםו ,מזים דם על קרנותיו
הראשון מהפתח כדי ומד מזבח הזהב מכוון כנגד התשובה ולכן עאפשר שו

ו דרגת התשובה גדולה הכהן נתן בלכן ביום כיפור ש. לתשובהלקרב כל יהודי 
   .כי זה מקום התשובה. על קרנות המזבח מדם השעיר והפר

י שאם אמה ארכו ואמה רחבו " ואעפ....""""רבוע יהיהרבוע יהיהרבוע יהיהרבוע יהיה, , , , אמה ארכו ואמה רחבואמה ארכו ואמה רחבואמה ארכו ואמה רחבואמה ארכו ואמה רחבו""""
וע בקצותיו אפשר שציינה זאת התורה ללמדנו שיהיה רב, ממילא הוא רבוע

 אלהאלהאלהאלה""""ו טפחים ואולי ושמא הוא כמנין "והנה אמה על אמה הם ל .ולא עגול
  ".   בהבראםהשמים והארץהשמים והארץהשמים והארץהשמים והארץתולדות 
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 קעו

        כי תשאכי תשאכי תשאכי תשא
        
בפקוד בפקוד בפקוד בפקוד ' ' ' ' ונתנו איש כופר נפשו להונתנו איש כופר נפשו להונתנו איש כופר נפשו להונתנו איש כופר נפשו לה, , , , שא את ראש בני ישראל לפקודיהםשא את ראש בני ישראל לפקודיהםשא את ראש בני ישראל לפקודיהםשא את ראש בני ישראל לפקודיהםכי תכי תכי תכי ת""""

". לפקודיהם"מיותרות כי כבר אמר " בפקוד אותם"ולכאורה תיבות  ....""""אותםאותםאותםאותם
 אם סופרים את למה יהיה נגףויש להבין . """"בהם נגף בפקוד אותםבהם נגף בפקוד אותםבהם נגף בפקוד אותםבהם נגף בפקוד אותםולא יהיה ולא יהיה ולא יהיה ולא יהיה """"

העשיר לא ירבה והדל לא העשיר לא ירבה והדל לא העשיר לא ירבה והדל לא העשיר לא ירבה והדל לא """". "בפקוד אותם"ולמה שוב חזר וכפל לומר , ישראל
כפל ענין  שוב ".".".".לכפר על נפשותיכםלכפר על נפשותיכםלכפר על נפשותיכםלכפר על נפשותיכם' ' ' ' לתת את תרומת הלתת את תרומת הלתת את תרומת הלתת את תרומת ה ימעיט ממחצית השקלימעיט ממחצית השקלימעיט ממחצית השקלימעיט ממחצית השקל

    והיה לבניוהיה לבניוהיה לבניוהיה לבני, , , , ''''מאת בני ישראל וכומאת בני ישראל וכומאת בני ישראל וכומאת בני ישראל וכופורים פורים פורים פורים ולקחת את כסף הכולקחת את כסף הכולקחת את כסף הכולקחת את כסף הכ""""כפרת הנפש ואמר 
 ."בני ישראל" פעמיים למה אמר ".".".".לכפר על נפשותיכםלכפר על נפשותיכםלכפר על נפשותיכםלכפר על נפשותיכם' ' ' ' ישראל לזכרון לפני הישראל לזכרון לפני הישראל לזכרון לפני הישראל לזכרון לפני ה

  ".  והיה להם לזכרון"ולכאורה היה לו לכתוב 
יש אחד ששקול כנגד ,  שווים ברמתםישראללא כל כי , ואפשר שהענין הוא

ויפול מן העם כשלשים "כשכתוב ו. אחד ויש אחד ששקול כנגד אלף או יותר
 נפל רק יאיר בן מנשה ששקול כשלשים וששה אישש ל"זאמרו ח "וששה איש

כה בעם כתוב פעם אחת חמישים ה' ובבית שמש כשה. 1רובה של סנהדרין
 שהיו רק כמה מאות איש וכל אחד 2ל"אמרו חז, אלף ובפעם אחרת מספר אחר

גם בבקר יש . ים כבקרנמנ בשמים לא ישראל. מהם היה שקול כחמישים אלף
כל . מוכרים כל אחד מהם לפי השווי שלו והמשקל שלוהבדל בין אחד לשני ו

 מספר לפי ימנו את ישראל אם.  שיש ערך לנשמות שלהםעם ישראלשכן 
זה , ו נגף" של נפשות ישראל למעלה ויגרם ח פגם במספר הנכוןיהיההגופים 

כמו שאדם ימנה שטרות של כסף לא לפי הערך שלהן אלא לפי מספר 
ההלכה שאם  ולכן. אפשר להשוות אחת לאחרתנשמות בני אדם אי . השטרות

כופין אדם מישראל להרוג את ישראל חברו באיום שאם לא יעשה כן יהרגו 
, מהסיבה שאנו אומרים לו ,הואהרג י ילו לעשות כן ואפילו אםאסור ש, אותו

יכול להיות שאדם יהיה ראש ישיבה . מי אמר שהדם שלך אדום יותר משלו
" אצילות"עולם ההשני אדם פשוט אבל נשמתו מ ו,"עשיה"עולם הונשמתו מ

לכן גם אדם גדול . כל הישיבה של אותו ראש ישיבהוערכו הרוחני גדול יותר מ
 ולכן . כדי להרוג ולא להיהרג יותר מאדם אחרשדמו אדוםלא יכול לומר 

ובמדבר שהיו כולם עשירים וגם הוצרך '  וכדו3המנין הוא בטלאים או באבנים
   . נצטוו על השקלים, רומת אדניו ובקרבנותיו במידה שוהשישתתפו כולם בת

. ם הגשמי לפי מספר,,,,""""לפקודיהםלפקודיהםלפקודיהםלפקודיהםשא את ראש בני ישראל שא את ראש בני ישראל שא את ראש בני ישראל שא את ראש בני ישראל כי תכי תכי תכי ת""""    ,ואמר הכתוב
        בהםבהםבהםבהם    ולא יהיהולא יהיהולא יהיהולא יהיה"""".   זהלפי מספר """"בפקוד אותםבפקוד אותםבפקוד אותםבפקוד אותם' ' ' ' להלהלהלה ונתנו איש כופר נפשוונתנו איש כופר נפשוונתנו איש כופר נפשוונתנו איש כופר נפשו""""
            
        :ב"יומא כ.  3. ה"סוטה ל. 2: א" קכבבא בתרא. 1
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 קעז

 יהיה ואם ימנו לפי מספר הגופים ,נה לפי דרגתושו כי לכל אחד יש ערך    ".".".".נגףנגףנגףנגף
 יתנו ,ו נגף" של נפשות ישראל למעלה וכדי שלא יגרם חפגם במספר הנכון

אבל , נו כולם מחצית השקל בשוהבלבד ית    ".".".".בפקוד אותםבפקוד אותםבפקוד אותםבפקוד אותם .נפשם" כופר"
   . כל אחד נידון ומשלם לפי ערכו האמיתיקון נפשם על עוונותםבת

י " ואעפ את כולם באותו מספרומנה ".".".".עיטעיטעיטעיטהעשיר לא ירבה והדל לא ימהעשיר לא ירבה והדל לא ימהעשיר לא ירבה והדל לא ימהעשיר לא ירבה והדל לא ימ""""
אלא . תגיד לכל אחד להביא לפי שוויולא  מהם כל אחד ערך נפשאתה יודע ש

ו עשירה וגדולה ושווה כמו כמה אחרות יביא רק חצי שקל פשאפילו מי שנ
 לאדני ".".".".''''לתת את תרומת הלתת את תרומת הלתת את תרומת הלתת את תרומת ה"""". שפוכמוהו גם הדל שיש בו רק ניצוץ של נ

מפגם     ".".".".לכפר על נפשותיכםלכפר על נפשותיכםלכפר על נפשותיכםלכפר על נפשותיכם"""" .לם בשוההמשכן שבו צריכים להשתתף כו
כיון שהעונש לא יהיה על החוטאים עצמם שהם ידונו , העגל אם יפלו בו

אלא עונש כללי על כל ישראל ולכן מחצית השקל לתיקונם , בסקילה ובמגפה
 .על ידי אדני המשכן תהיה בשוה ולא לפי דרגת נפש כל אחד מהם בפרטות

 פעמיים ,,,,ישראל והיה לבני ישראל לזיכרוןישראל והיה לבני ישראל לזיכרוןישראל והיה לבני ישראל לזיכרוןישראל והיה לבני ישראל לזיכרוןולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני 
כולם שווים , שיש בני ישראל בדרגות שונות בנפש' כי אפיאמר בני ישראל 

מפגם הספירה בלבד לזה כולם שוים בסך  ....לכפר על נפשותיכםלכפר על נפשותיכםלכפר על נפשותיכםלכפר על נפשותיכםה "לפני הקב
  .מחצית השקל

כל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה כל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה כל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה כל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה ', ', ', ', זה יתנו כל העובר על הפקודים וכוזה יתנו כל העובר על הפקודים וכוזה יתנו כל העובר על הפקודים וכוזה יתנו כל העובר על הפקודים וכו""""
 ואפשר בדרך .פעמיים """"העובר על הפקודים כל"אמר למה     יש להבין    ".".".".ומעלהומעלהומעלהומעלה
  את היסוד צריך לתקן ואם ,,,,""""זה יתנוזה יתנוזה יתנוזה יתנו"""",  ואמר הכתוב".".".".זהזהזהזה""""היסוד נקרא רמז ש

ן מטבע של אש יהראה לו כמ" ,י"רש ופי.הוא מתוקן אדם יכול לתקן את הכל
אית דע איך נרימשה י ש"אעפ כי ". ואמר לו כזה יתנו,ומשקלה מחצית השקל

.  מטבע של אשהוא היסוד  כי היה צריך להראות לו מטבע של אש,מטבע
כל מי  ".".".".כל העובר על הפקודיםכל העובר על הפקודיםכל העובר על הפקודיםכל העובר על הפקודים , יתנוזהזהזהזה"""" ואת ,כשהיצר בוער זה כמו אש

  . בזה צריך לתקן,,,,זה יתנוזה יתנוזה יתנוזה יתנוה בתורה "שעבר על כל מה שפקד הקב
' אדם יכול לקיים מצות קידוש הש, א" זיעענסק' רבי אלימלך מליזוכמו שכתב

באותם רגעים אם בשעה שהוא משמש מיטתו , בדרגה גדולהה "ידבק בקבולה
זה . אני מוכן ללכת' על קידוש הלמות יקחו אותי כעת שאם ברגע זה יחשוב 

.  ואותו צריך לתת,הרגע שבו תאוות אדם בוערת בו זה היסוד, מטבע של אש
 פעמים. 4אדם צריך לזכור גם אז שיש בורא לעולם והוא מונה את הטיפות

 הרשע.  כי הכל תלוי במחשבה באותו רגע,בא לו בן צדיק ולהיפךשאדם רשע 
ה את "לקח הקב, התחיל בתאווה אבל הטיפות האחרונות כבר לא היו בתאווה

 של תאווה לפני שתפס את רגעה לצדיק הי. הטיפה הנקיה והביא ממנה צדיק
זה זה זה זה "מקיים כשאדם מתקדש בתשמיש ו.  ומאותה טיפת תאווה יצא רשע,עצמו
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 קעח

 קעח

הפקודים של  ומי שעבר על ".".".".כל העובר על הפקודיםכל העובר על הפקודיםכל העובר על הפקודיםכל העובר על הפקודים""""וזה תקון גדול ל. "יתנויתנויתנויתנו
ה לא רוצה שקל שלם של "הקב. מחצית השקל בשקל הקודשמחצית השקל בשקל הקודשמחצית השקל בשקל הקודשמחצית השקל בשקל הקודש יתן התורה

צדקה מכפרת , אומר לא נורא שחטאתיכשאדם . חולין אלא חצי של קודש
כוונה של התעלות בכי צריך לתת את הצדקה . תכפר לא הצדקה שייתן

  .חצי שקל בכוונות של קודש מכפר,  כלוםה שקל של חולין לא שווו. ותשובה

 גבורות א כי אדם נותן מטבע של אש שהו".".".".מחצית השקלמחצית השקלמחצית השקלמחצית השקל, , , , עשרים גרה השקלעשרים גרה השקלעשרים גרה השקלעשרים גרה השקל""""
 כשלוקחים את הקרבן במשנהלכן ואולי .  יצחק'יגרה ג, יצחק אבינו' בחי

' יבג גרון ולכן, כל הדינים הקשים הם בגרון, למזבח קורא התנא לגרון גרה
כשהדינים ממותקים זה אפשר שים ואלו דינים קשים מאוד והשלש פעמים אל

אדם ואפשר ש הוא המיתוק המושלםעשרים גרה ו 5.כבר לא גרון אלא גרה
, מר שוב וא. והחצי השני כבר נתקן מאליו,מחצית השקל, יכול לתקן רק עשר

יל מתחמבוגר ההאדם כי שלמות . מבן עשרים שנהמבן עשרים שנהמבן עשרים שנהמבן עשרים שנה, כל העובר על הפקודיםכל העובר על הפקודיםכל העובר על הפקודיםכל העובר על הפקודים
 ....אבאאבאאבאאבאקראת העליונה הנ החכמה אוראדם יכול לקבל את בגיל עשרים שרק אז 

 ה נכנסת בו הבינהמצו אדם בגיל בר.  בשמים דנים רק מגיל עשריםולכן
. פה למטה דנים מגיל בר מצווה ולכן,  וחייב בכל המצוות"אמא"שנקראת 

ן אבל אור החכמה שנקרא אבא מקבל רק בגיל עשרים ולכן בשמים נחשב קט
כשיורש קרקעות אביו מראה על , וזה מתבטא גם בהלכה. עד גיל עשרים

, א נחלהז הו"הרוחנית כנגדה בעוהועיקר הירושה , ירושה שלמעלה שמקבל
 אם ,העליונהחכמה את אור העד גיל עשרים אדם לא יכול לקבל וכיון ש. קרקע

  . עד שנכנס לשנתו העשריםפה לא תקהמכירה אביו שירש ממוכר קרקע 

ופעם שנייה כתב ,  בקמץ שהוא כתרכלכלכלכלכתב  ".".".".ה יתנו כל העובר על הפקודיםה יתנו כל העובר על הפקודיםה יתנו כל העובר על הפקודיםה יתנו כל העובר על הפקודיםזזזז""""
ניקוד ה בסוד תפארת שהיא " אנחנו דבוקים בקבאולי ושמא כי, בחולםכל כל כל כל 

מחובר לתפארת בקו האמצעי וכשאדם פוגם ביסוד " כל"הנקרא חולם והיסוד 
 'ואולי הצדקה של מחצית השקל גורמת שאור מבחי. הפגם מגיע לתפארת

  .הכתר שהוא ניקוד קמץ יתקן כל הפגם

כשתחפוץ לקבל סכום , י" פירש....""""שא את ראש בני ישראל לפקודיהםשא את ראש בני ישראל לפקודיהםשא את ראש בני ישראל לפקודיהםשא את ראש בני ישראל לפקודיהםכי תכי תכי תכי ת""""
 ישא מיד למשה שצוה לא 'הדהיינו ש', מניינם יתנו כל אחד מחצית השקל וכו

למדת שנצטוו  ". בדרך זויעשהכאשר ישא את ראשם שאת ראשם אלא 
העגל מפני שנכנס בהם מגפה כמו למנותם בתחילת מצות המשכן אחר מעשה 

  משל לצאן החביבה על בעליה שנפל בה דבר. את העם' שנאמר ויגוף ה
   
  .ואולי לכן העלאת גרה היא היא סימן טהרה. 5. 'י, ג"י במדבר כ"ראה רש. 4
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ומשפסק אמר לרועה בבקשה ממך מנה את צאני ודע כמה נותרו מהם להודיע 
ה " לא נעשה העגל וכבר אמר לו הקב עוד, ויש להבין."שהיא חביבה עליו

המשל לא דומה  ולכאורה .שאחרי שיעשו עגל וירצה למנותם כך ימנה אותם
ה לא "וכי הקב, את הנותרים לידע מניינם סופר  בצאנואדם שנפל דבר. לנמשל

 אמרמה  ל.ויותר מזה הרי הוא בעצמו הרג בהם ושלח מגפה, יודע כמה נשארו
, ומשפסק אמר לו לרועה בבקשה ממך. בעל הצאןי "עכאילו לא , דברה נפל ב

לא ו ,,,,ודע כמהודע כמהודע כמהודע כמה, ואמר. אם נאמרה הבקשה במשל כנראה שיש לה עניין בנמשל
להודיע שהיא חביבה . שאתה תדעשאתה תדעשאתה תדעשאתה תדע כי אני כבר יודע אלא ,"ותאמר לי"אמר 
  .כי כוונתו לצאן" הם"ולכאורה היה לו לומר , מי זו היא, עליו

 ואין ידיעתו  יש בחירהזאתלמרות ועשו עגל יה ידע ש"הקבכי , ואולי כוונתו
לכן . 6בחירה של האדםמונעת את הוהיא לא , כי אין ידיעתו כידיעתנו, מחייבת

אם לא היו עושים עגל היה אומר לו גם כי  ....כאשר תשאכאשר תשאכאשר תשאכאשר תשא, ה למשה"מר הקבא
הכסף ו, 7הספירה היתה מוכרחת להשפיע בנפשם לגולגלותם כי , אותםלמנות

 למשה עתה שישא מניינם לאחר' אמר הלא ו. לאדניםוצרך של הספירה ה
 כדי לידע מנין גםגםגםגםמניינם  שחטאו בעגל נשא לאחר אלא במציאות ,עגלשיעשו 

אלא .  במגפהידע כמה מתובוודאי ' הכי ,  הואמשלואפשר שענין ה. הנותרים
 בהרגשה  אחרי המגפה יכלו להיות בדרגה נמוכה של שברון לבעם ישראל

 ולכן,  שכל אחד ידע שהוא חשוב'ורצה ה. כן כילה בהםשאינם חשובים ול
 ולא בבקשה ממךבבקשה ממךבבקשה ממךבבקשה ממךולכן אמר לרועה , המספר שלהםשידע משה את חשוב לו 

 ,,,,שנפל בה דברשנפל בה דברשנפל בה דברשנפל בה דברואמר . אתה תדע כי אני כבר יודע, ודעודעודעודעואמר , בלשון צווי
כשאנשים חוטאים ונופלים בגלל כי .  הכה'נפל מאיליו אלא ה י שלא"אעפ

 ומנה אותם ".נפל" מוקדמת קרא לה בלשון רת שמיםיהחטא ולא בגלל גז
  .הנפש של כל יהודי,  חביבה עליושהיאשהיאשהיאשהיא להודיע

 כמיןהראה לו ", י"פירש .""""זה יתנו כל העובר על הפקדים מחצית השקלזה יתנו כל העובר על הפקדים מחצית השקלזה יתנו כל העובר על הפקדים מחצית השקלזה יתנו כל העובר על הפקדים מחצית השקל""""
ויש להבין מה . "שקל ואמר לו כזה יתנוה תחצימ  אש ומשקלהמטבע של

  .לו מטבע של אשנתקשה משה בביאור חצי שקל עד שהיה צריך להראות 
מטבע  'ה והראהו . איך מטבע קטנה כזאת יכולה לכפרנתקשהמשה ואפשר ש

,  ברגע של מפקד להכנסת שמחפשהקליפהלומר שהנגף בא מצד , אש של
 ולכן מטבע של אש מכניע ." ובית יוסף להבה,והיה בית יעקב אש"וכתוב 

ך את  אפשר להפועל ידהש,  של צדקהמטבע זה, מטבע של אש ו.הקליפה
  ".".".".ולא יהיה בהם נגף בפקד אותםולא יהיה בהם נגף בפקד אותםולא יהיה בהם נגף בפקד אותםולא יהיה בהם נגף בפקד אותם"""" הגדולים ביותר ולכן  הדין לרחמים

  
.במדבר' וכמו שיתבאר לקמן פ. 7". חמדת שני"ראה מה שכתבתי בזה בקונטרס .  6  
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 והנה ".".".".זה יתנוזה יתנוזה יתנוזה יתנו"מטבע של אש ואמר לו ' שהראה לו ה, י"פירש. """"זה יתנוזה יתנוזה יתנוזה יתנו""""
אמרה ליתן במקום עשר של חולין ו, ההתורה הכפילה השקל לעשרים גר

ולמה לא אמרה לתת שקל שלם מבלי להבדיל בין , המחציתו שהוא עשר גר
  .ויתנו עשר גרה. קודש לרגיל

 שכל דבר בנוי מחיובי ושלילי ולכן הוא כפול ואם אנו ,הענין הואאפשר שו
ברוחניות רואים גם הצד הנגדי , רואים בגשמיות ולוקחים רק עשריה אחת

ז החמרי יש כנגדו עולם רוחני המחזיק " העוה כי,עשרים גרה לשקל ולוקחים
. ושני זרועות המשקל, אותו במשקל שוה כנגד החומר בבחינת דבר והפוכו

והנפש היא רוחנית ושתי בחינות העולמות הגשמי והרוחני , והגוף הוא חומר
פתח מעבר מעולם גשמי לרוחני ני נתינת צדקה ופדיון "וע. משולבים באדם

,  למשה הצד הרוחני של המטבע'ה הראהאולי ו. יםמשתנים הדבר ו,ולהפך
מחצית מחצית מחצית מחצית השקל הרוחני כולל את שני צדי המטבע ועשר גרה הוא איך להבין 
ובה ניתן לשנות דברים מן החומר אל הרוח ולבטל גזירות ,  של תורההשקלהשקלהשקלהשקל
כי כאן .  שלם שהוא חצי של תורהשקלשקלשקלשקלובמציאות כל אחד מישראל נתן . קשות

  .  ובאמת הוא רק חצי,,,,שקלשקלשקלשקל ונקרא בגשמי הוא נראה שלם

. ה"ז הוא באותיות ו"כי הנהגת העוה. ה"פרט ואותיות והנה פרוטה הוא 
על ו, הם טרף' וכשהם בקלי. פרט' ה גי"ח נצוצין ע"ורפ. ה"ב באותיות י"ועוה

אולי ו. ה"והפרט עולין לו, "טרף נתן ליראיו"צדקה עולים ונעשים ידי ה
ולכן בכל . והרוחנית בסוד יושר, וד עגוליםהפרוטה הגשמית היא עגולה בס

  . עושים המטבע עגול מבלי לידע למהבני אדםהעולם 
 זהזהזהזהכי רק משה שראה המטבע יכל לכתוב . ליתנו, זהזהזהזהיש טעם פסק בין אפשר שו

  .זהזהזהזהאבל אחרים יתנו בלי לראות את . יתנו

אולי לרמז . "מטבע של אש"ה למשה "י שהראהו הקב" פירש".".".".זה יתנוזה יתנוזה יתנוזה יתנו""""
ולכן . רק מטבע כזה מכפר על הנפשכי . ' נקי מפניות ונקי מגזל וכדולמטבע

  .לא הראהו מטבע רגיל

 שכל ואפשר שרמז, "כל הנפקד"ל "ולכאורה היל. """"כל העובר על הפקודיםכל העובר על הפקודיםכל העובר על הפקודיםכל העובר על הפקודים""""
ש "וכמ.  תקונו בצדקה ופדיון נפשו,של התורה 8ועבר על הפקודיםועבר על הפקודיםועבר על הפקודיםועבר על הפקודיםמי שחטא 

מחצית מחצית מחצית מחצית ים וחצי באומרה  שקלה והזכירה תורה שלש.9"אך בצדקה פרוקיוחט"
 ....מחצית השקלמחצית השקלמחצית השקלמחצית השקליתן , מחצית השקלמחצית השקלמחצית השקלמחצית השקל ,השקלהשקלהשקלהשקלעשרים גרה ,  הקודש בשקל בשקל בשקל בשקל,,,,השקלהשקלהשקלהשקל

ואפשר שקשור במכירת יוסף בכסף שהוא סוד שבעים אורות המגולים 
  זה נתקןאפשר שו. ושלש וחצי שקל הם שבעים גרה, הקשורים לברית מילה

  
  . כד',  דדניאל. 9 . זוהר פרשה זו ראה .8 
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וחמש פעמים  . המשכן שהם האדניםליסודליסודליסודליסודולכן הכסף הלך , השקלי מחצית "ע
 המוזכרים כאן אפשר שהם שרש חמשה שקלים של תורה של פדיון """"שקלשקלשקלשקל""""

כאן הוזכרו בשלשה אפשר שו.  בשלמות חסדים" ה'ואולי הם בחיבכור 
 על מנת  צדקהולכן הנותן. חצאים כדי לרמז ענין השבעים אורות כאמור

לשם אבל הנותן לגמרי ,  כי יש לו טובת הנאה10 גמורקקקקצדיצדיצדיצדישיחיה בנו נקרא 
. כי מתקן כל החמשה חסדים, חסידחסידחסידחסיד ללא שום פניות עולה דרגה ונקרא שמים

 של סוד היסודסוד היסודסוד היסודסוד היסודמתקן הוא רק את אפשר ש כי צדיקצדיקצדיקצדיקוהנותן לשם פניה נקרא 
והם שבעים אורות , י עלמין" שהוא היסוד צדיק חהצדיקהצדיקהצדיקהצדיקמכירת יוסף 

  .ותינו מצרימה לתקן השבעים אורות של מכירת יוסףובשבעים נפש ירדו אב

 שמן המשחה ....""""''''וכווכווכווכו ועשית שמן משחת קודשועשית שמן משחת קודשועשית שמן משחת קודשועשית שמן משחת קודש ,' וכוקח לך בשמים ראשקח לך בשמים ראשקח לך בשמים ראשקח לך בשמים ראש ואתהואתהואתהואתה""""
ואפשר . ולכן בבית שני לא היה שמן המשחה. י משה"לא ניתן להעשות אלא ע

וסוד שמן המשחה     .יוכל להעשות    י משה"רק עכי , , , , """"ואתה קח לךואתה קח לךואתה קח לךואתה קח לך""""שלכן אמר 
דהיינו  "לךלךלךלך ואתה קחואתה קחואתה קחואתה קח"ואמר. למשוך מצד החכמה רק משה יכלו, 11בחכמההוא 

 , ביסודזהזהזהזה בחכמה וקודשקודשקודשקודש ו,,,,""""יהיה זהיהיה זהיהיה זהיהיה זה    שמן משחת קודששמן משחת קודששמן משחת קודששמן משחת קודש""""אמר ו .מבחינתך
לא , משה היה שמן המשחה' מבחימכיון שו. חכמהדיסוד ' בבחיהוא אולי ו

  . 12יכלו לעשות בבית שני אחר תמורתו

 ולכאורה ".".".".לי לדורותיכםלי לדורותיכםלי לדורותיכםלי לדורותיכםי תדבר לאמור שמן משחת קודש יהיה זה י תדבר לאמור שמן משחת קודש יהיה זה י תדבר לאמור שמן משחת קודש יהיה זה י תדבר לאמור שמן משחת קודש יהיה זה """"ואל בנואל בנואל בנואל בנ""""
'  בחיגםכי  ,,,,""""יהיה זה לייהיה זה לייהיה זה לייהיה זה לי""""    ואולי אמר הכתוב .""""לכםלכםלכםלכםיהיה זה "ל "היל

לא בכל ון שכיאולי  ,' בלי ו""""לדורותיכםלדורותיכםלדורותיכםלדורותיכם" .13שמן זהמ נאה יש לו ה"תפארת"ה
ולא     """"לכםלכםלכםלכם"""" ועתה אמר ".".".".קודש יהיה לכםקודש יהיה לכםקודש יהיה לכםקודש יהיה לכם, , , , קודש הואקודש הואקודש הואקודש הוא"""" .הדורות השתמשו בו

בכל מקום שהוא  חה בעולם כוונתו שמציאות שמן המשוליוא    ,,,,""""זהזהזהזה"אמר 
   . משפיע קדושה על ישראל,נמצא

   וכן לגבי".".".".ונכרת מעמיוונכרת מעמיוונכרת מעמיוונכרת מעמיו, , , , ואשר יתן ממנו על זרואשר יתן ממנו על זרואשר יתן ממנו על זרואשר יתן ממנו על זר, , , , איש אשר ירקח כמוהואיש אשר ירקח כמוהואיש אשר ירקח כמוהואיש אשר ירקח כמוהו""""
אסרה  ".".".".איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיואיש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיואיש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיואיש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו"""", הקטורת אמר הכתוב

 חיקוי לכלי גםו.  כרתהתורה לחקות את מעשה שמן המשחה והקטורת באיסור
מושך הוא כי כל חיקוי , רת המקדש אסור בלאוובית בגודל וצהמקדש או 

   וכשנמשך האור מחוץ למקדש נדבקים,ל"ר רח"מהמקור ומערבו בתערובת טו
  
 ואפשר .12 :שמיני לח' וראה נצוצי אורות פ. שמיני' שער הפסוקים פ. 11. 'פסחים ח. 10

מר "ל "לכן אמרו חזאולי יסוד דאבא ו' זו בסביבות פורים כי גם מרדכי הוא בחי' שלכן פ

וגם . א"כי יסוד דאבא מתלבש בתוך יסוד דז. 13 .דכי, מרדכי דמתרגמינן מר הוא "דרור

    .יובן למה שמן זה כמה שמשחו בו לא חסר כלום כי ביסוד נאמר יש מפזר ונוסף עוד



שני             כי תשא              שפתי  

 

 קפב

 קפב

וכשנעשה זה בשמן המשחה או . 14ל"והוא פשע פלילי רח, ל"בו החצונים רח
וכן כשמשתמש בקדושת שמן המשחה . ל"תחייב כרת רחבקטורת הסמים מ

 גם גורם לאור שיפול במקום לא נכון ונכרתת ,בשרושעשה משה ושמו על 
  . 15ל"נפשו רח

מה ענין ש להבין וי ".".".". בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה,,,,ראה קראתי בשםראה קראתי בשםראה קראתי בשםראה קראתי בשם""""
שמשמעותו הפסק  ,יש טעם אתנח" בשם"והנה לאחר תיבת  .קריאה זו בשמו

היה למשה להבין מה יש להבין ו , הבןהוא ,,,,""""ראהראהראהראה""""ובאור  . האמור להמשךבין
ולכאורה היה לו ".  לעשות מלאכתי את בצלאל,קראתי בשם", י"פירשו. בזה

זה  דבר, י"ואם זו כוונת רש. לעשות מלאכתי, קראתי בשם בצלאל, לפרש
 ולמה .דבריויש להבין ו, י לפרשו"פשוט ביותר לכל תלמיד ולא היה לרש

בחכמה ובתבונה בחכמה ובתבונה בחכמה ובתבונה בחכמה ובתבונה , , , , ואמלא אותו רוח אלהיםואמלא אותו רוח אלהיםואמלא אותו רוח אלהיםואמלא אותו רוח אלהים"""". הזכיר בייחוסו שם אביו וסבו
. בעניינים אלו' מבואר שרק את בצלאל מלא ה". ". ". ". ''''וכווכווכווכו. . . . ובכל מלאכהובכל מלאכהובכל מלאכהובכל מלאכה, , , , ובדעתובדעתובדעתובדעת

ובלב כל חכם לב נתתי ובלב כל חכם לב נתתי ובלב כל חכם לב נתתי ובלב כל חכם לב נתתי , , , , ואני נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דןואני נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דןואני נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דןואני נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן""""
ילוי המשכן ולא למ  הוא כשותף לעבודת""""נתתי אתונתתי אתונתתי אתונתתי אתו"""" ולכאורה ביאור ".".".".חכמהחכמהחכמהחכמה

בצלאל בן אורי בצלאל בן אורי בצלאל בן אורי בצלאל בן אורי  ,,,,בשםבשםבשםבשם' ' ' ' ראו קרא הראו קרא הראו קרא הראו קרא ה""""אמר משה לישראל  אמנם להלן, החכמות
". ". ". ". ''''וימלא אותו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת וכווימלא אותו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת וכווימלא אותו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת וכווימלא אותו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת וכו, , , , בן חור למטה יהודהבן חור למטה יהודהבן חור למטה יהודהבן חור למטה יהודה

הוא ואהליאב בן הוא ואהליאב בן הוא ואהליאב בן הוא ואהליאב בן ולהורות נתן בלבו ", אבל מיד הוסיף, וכמו שכתוב בפרשתינו
כ " וא".' וכולעשות כל מלאכת חרש, , , ,  מלא אותם חכמת לב מלא אותם חכמת לב מלא אותם חכמת לב מלא אותם חכמת לב,,,,אחיסמך למטה דןאחיסמך למטה דןאחיסמך למטה דןאחיסמך למטה דן

אלא , למשה' ודבר זה לא מוזכר כאן בדברי ה, מפורש שמלא גם את אהליאב
ובכל זאת חילק .  כוונתו גם למילוי החכמה""""נתתי אתונתתי אתונתתי אתונתתי אתו""""אם נאמר שביאור 

לאהליאב שאולי אפשר , הכתוב כאן בין בצלאל שהזכיר בפירוש שמלא אותו
מילוי בצלאל בין  וגם משה בדבריו חילק". נתתי אתו"ש "ללמוד זה ממ

 כי ".".".".מלא אותםמלא אותםמלא אותםמלא אותם""""כ והוסיף "למה שחזר אח, שהזכירו בתחילה בפני עצמו
לא מלא , י שהוא רוח הקדש"שפירש" ודעת" "רוח אלהים"מהכתוב מתבאר ש

 """"חכמת לבחכמת לבחכמת לבחכמת לב"""" אינו אלא ,,,,""""מלא אותםמלא אותםמלא אותםמלא אותם""""ומה שאמר משה ש, אלא את בצלאל' ה
א הזכיר  ויש להבין למה אצל אהליאב ל".".".".נתתי אתונתתי אתונתתי אתונתתי אתו""""ומתבאר שעל זה נאמר 

   .למרות שהזכיר שמו" קראו בשם"ולא אמר ש. אלא שם אביו בלבד

  

וכן ענין זרע לבטלה שהאור של הזרע הוא גדול וקדוש וכשלא נכנס למקומו הנכון . 14

וגם כל תמונה מושכת כח מהמקור אם לטוב . 15 .ל וגדול עוונו"נאחזים בו החצונים רח

ו בולים או דגלים או מטבעות המכילים דמויות והאוספים תמונות של נופים א, ואם למוטב

ולכן יש להזהר מלהכניס . ל"הדבר משפיע עליהם ועל כל משפחתם רח' של טומאה וכדו

  .י"לילדים צעצועים של דמויות של חיות טמאות שמשפיע רע על נפשותם ה
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יחוד קודשא בריך הוא ' כי השכינה כשהיא נתקנת בבחי, ונראה שהענין הוא
 ותקונה הוא על ידי תקון הדעת והשפעתו ,,,,""""שםשםשםשם""""נעשית היא בסוד , ושכינתיה

ויעש לו "והוא סוד הכתוב ". שם"' ה שדי העולים בגי"אליה דרך שמות הוי
יחוד קודשא בריך  ואפשר שהוא סוד המשכן וכליו שנעשו לשם. 16"דוד שם

 ,קראתי בשם", י"פירש ו".".".".ראה קראתי בשםראה קראתי בשםראה קראתי בשםראה קראתי בשם""""למשה ' ואמר ה. הוא ושכינתיה
דהיינו ראה והבן כי קראתי והזמנתי את תקון ". ת מלאכתי את בצלאללעשו

  . """"בצלאלבצלאלבצלאלבצלאל""""וזה ייעשה על ידי , "שם"השכינה לעשותה בסוד 
 וצירוף ,,,,אחוזים בשם אדני" דן"ושבט , ה"יהודה אחוזים  בשם הוי והנה שבט

ותקון . 17ולכן שותפו שניהם בעשיית המשכן, ה אדני"שניהם נעשה יחוד הוי
'  עולים בגי דן דן דן דן----יהודה יהודה יהודה יהודה וכן , ד"פ' ע העולים בגי" בסוד אותיות אחההדעת הוא

שבטים אלו ' ואפשר שגם לכן הוצרך שיתוף בצלאל ואהליאב מב. ד"פ
  .לעשיית המשכן וכליו

ואתו אהליאב ואתו אהליאב ואתו אהליאב ואתו אהליאב . כ השם קובע"אל וא- אמרו שבצלאל הוא מלשון בצל18'ובגמ
י שהעיקר "י אעפשבטים אלו בתיקון השכינה כ'  כדי שיהיו שותפים ב',',',',וכווכווכווכו

צריך , "מלכות"' הוא בצלאל שהוא משבט יהודה שהם סוד השכינה בחי
ואולי , ה אדנות"יחוד הוי' שהם בחי" דן"לשתף עמו את אהליאב משבט 

 הוא מלשון """"אהליאבאהליאבאהליאבאהליאב""""וכשנתבונן בשם . ד שהוא תקון הדעת"פ' ביחד גי
אות ' א בחיכי המלכות נתקנת על ידי החכמה שהוא נקרא אב והו, אב' י-אוהל

אל ובצל - ובצלאל נאמר על הכלים שהם בצל,ומתאים לעשיית האוהל. 'י
 אלו תמתחילה בשמוונקראו  ,הארוןעשיית  לו משה לגבי ו שאמרהאהל וכמ

  . ש העתיד"ע
 ואלו אהליאב ".".".".בן אורי בן חורבן אורי בן חורבן אורי בן חורבן אורי בן חור"""" ואמר ,ובצלאל יחסו הכתוב באביו ובסבו

. ם שמות אלו בחשבון נכתבו ואין ספק שג".".".".בן אחיסמךבן אחיסמךבן אחיסמךבן אחיסמך""""יחסו רק אחר אביו 
י הערב רב במעשה העגל והוא "ע )כ"אח(והנה חור הוא בנה של מרים שנהרג 

והוא גלגול של נחור אח , מריםאת ממטה יהודה כי הוא בנו של כלב שנשא 
ומרים היא אחות אהרן שהוא גלגול , רוב בנים דומים לאחי האםכי , אברהם

הפעם תקן מה שחטא ש , אחי הרןנחורבגלגול את הרן אח אברהם והביאה 
  והתכונות של הסב.19בידי ערב רב' על קדוש התתו יי מ" ע,בעבודה זרה

  י שלפי סדר המקראות נאמר"ואעפ.  ובצלאל יונק האורות מחור סבודכנעוברות ל
   

 ברכות .18. ויקהל' ספר הלקוטים פ. 17 .'י ספרא דצניעותא פרק א"שער מאמרי רשב .16

מראית "א ב"אבל החיד,  כתב שחור חלק מנשמת הרןוארא' הפסוקים פשער ב. 19 .ה"נ

    .שנחור נתגלגל בחור י "ח כותב משם האר"קי העין זבחים
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הנה חור גדול במעלתו היה כבר , ולפני שנהרג חור, ענין זה למשה עוד לפני מעשה העגל

על דברים מי ב, והנה אהרן וחור עמכם"ש "מתחילה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה וכמ

ובשמים קובעים באיזה שם יקרא האדם ומכניסים בראש ההורים  ".יגש אליהם
 ,"אשר שם שמות בארץ"כ "ואמה. "האדם נפש חיה הוא שמו"לקראו כן כי 

 עשה את יריעות הליאבאו. 20"אל תקרי שמות אלא שמות"ל "ואמרו חז
 .17מייםאת יריעות האוהל הפני ובצלאל עשה ,העיזים שהוא חצוניות האוהל

ת ובכל ובדעונה בים בחכמה ובתהואמלא אותו רוח אל"ואצל בצלאל אמר 
ולהורות נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך ולהורות נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך ולהורות נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך ולהורות נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך """"אמר   ובאהליאב".מלאכה

 .ים ולא דעת ותבונההולא הזכיר רוח אל    ".".".".מלא אותם חכמת לבמלא אותם חכמת לבמלא אותם חכמת לבמלא אותם חכמת לב, , , , למטה דןלמטה דןלמטה דןלמטה דן
חור ' יומהבינה בח. הבינה מלשון בני חורין' כי חור הוא שם של ספיואפשר 

 יםהצלם הבא'  בחייםומהחסד האמור מתגל. אור והוא אורי' יוצא החסד בחי
ובצל ובצל ובצל ובצל     ,,,,בצל שדיבצל שדיבצל שדיבצל שדי, אלאלאלאל----בצלבצלבצלבצל והם . צל, צל, צלם.'בחי 'ממילוי הבינה והם ג

אב שהוא החכמה לכן נתן בו '  ואהליאב הוא בחי....בצלאלבצלאלבצלאלבצלאל'  ומשם בחי21.אהיהאהיהאהיהאהיה
ב למטה דן ולאחר שנתמלא בצלאל בפני עצמו צירף לו את אהליא ,חכמה

 ואולי .לכל הנופלים שהיא השכינה' סומך ה' סמך בבחי-בן אחישהוא 
לתקן בצירוף , מחדש" " " " לא אותם חכמת לבלא אותם חכמת לבלא אותם חכמת לבלא אותם חכמת לבממממ"""", משנתקשרו שניהם בבחינתם

  .חכמת שניהם כל מעשי המשכן וכליו

ולכאורה . . . . """"ובכל מלאכהובכל מלאכהובכל מלאכהובכל מלאכה, , , , ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעתואמלא אותו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעתואמלא אותו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעתואמלא אותו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת""""
 ואפשר שבכוונתו ".ובכל מלאכה"הו ד יכול לעשות הכל ומ"אם יש חב

ם מן הכח אל תובכל מלאכה הוא הוצא. ד הוא איך לעשות הדברים"שהחב
שהם המוציאים .  היא המלכותמלאכהמלאכהמלאכהמלאכה הוא היסוד ובכלובכלובכלובכל ולכן אמר ,הפועל

        .הדברים העליונים מן הכח אל הפועל כנודע

 שיםשב מחשבות וידע להבדיל בין כסף שבצלאל חאולי  ".".".".לחשוב מחשבותלחשוב מחשבותלחשוב מחשבותלחשוב מחשבות""""
   .22עמודיםווי ההריבוא לבין הנוספים שהושם כספם ב

אך את שבתותי אך את שבתותי אך את שבתותי אך את שבתותי , , , , ואתה דבר אל בני ישראל לאמרואתה דבר אל בני ישראל לאמרואתה דבר אל בני ישראל לאמרואתה דבר אל בני ישראל לאמר. . . . אל משה לאמראל משה לאמראל משה לאמראל משה לאמר' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
השבת ' ונסמכה פ. לפני מעשה העגל נצטוו מחדש על השבת". ". ". ". תשמורותשמורותשמורותשמורו

 , גרי תושבמעין שהיו לערב רבונראה הטעם שהשבת לא נתנה . למעשה העגל
ועתה גילה ,  שמקורם מבחינת הדעת המתוקנת בלבד בלבד בלבד בלבדמתנה לישראלמתנה לישראלמתנה לישראלמתנה לישראלהשבת כי 

   כי אינו גוי ששבת חייב מיתהולכן". מקדישכם'  כי אני הלדעתלדעתלדעתלדעת""""סודה שהיא 
  
לקמן ראה  .22 .'שער הכוונות סוכות דרוש ז. 21 .שמות'  פן "מגיד מישרים למרראה  .20

  .והבן, פקודי' פ
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הערב לכן מלחמת  ,גם הערב רב שדעתם פגומה נאסרו בהו. קשור אל הדעת
 היתה על השבת כי הם לא מוכנים שישראל ישמרו שבת כי קדושתה רב

וגם מאכל השבת מפריע להם ובפרט החמין שהוא מאכל שנאכל . מפריעה להם
כי סעודת שבת בבוקר . 22אכללכל ישראל בכל מושבותיהם כמעט כולם אותו מ

. ן צריך אוכל חםצלים מגהינם ולכני שבזכותו ה"אברהם אבינו עהיא סעודת 
 לכן שונאים את החמין ב רבוער .ז"ן לעואברהם תק' ואכילת החמין בחי

 משה וכשצוה.  לגוף ולנשמהוהוא באמת בריא, וטוענים שהוא כבד ומחליא
פגם הדעת לא '  שהם בחיהערב רב ,"מקדישכםמקדישכםמקדישכםמקדישכם' ' ' ' כי אני הכי אני הכי אני הכי אני ה לדעתלדעתלדעתלדעת""""על השבת 

  .יכלו לסבול השבת ועשו העגל

        אתהאתהאתהאתהוווו. . . . ככל אשר צויתיך יעשוככל אשר צויתיך יעשוככל אשר צויתיך יעשוככל אשר צויתיך יעשו, , , , ת הסמים לקודשת הסמים לקודשת הסמים לקודשת הסמים לקודשאת שמן המשחה ואת קטוראת שמן המשחה ואת קטוראת שמן המשחה ואת קטוראת שמן המשחה ואת קטורוווו""""
    ".".".".מקדישכםמקדישכםמקדישכםמקדישכם' ' ' ' לדעת כי הלדעת כי הלדעת כי הלדעת כי ה', ', ', ',  וכו וכו וכו וכוי לאמר אך את שבתותי תשמורוי לאמר אך את שבתותי תשמורוי לאמר אך את שבתותי תשמורוי לאמר אך את שבתותי תשמורו""""דבר אל בנדבר אל בנדבר אל בנדבר אל בנ
". ואת קטורת הסמים טהור, ויעש את שמן המשחה קדש "23ולהלן אמר

ואפשר שלכן . כי קדש הוא בחכמה וטהור הוא בבינה, י"ולימדנו רבינו האר
כי צוה תחילה על שמן המשחה שהוא , שבתחזר וסמך להם וצוה כאן על ה

ומיחוד . בינה' ולאחריה על קטורת הסמים שהוא טהור בחי, חכמה' קדש בחי
וצוה עתה שנית על השבת וציין שהוא בסוד , "דעת"חכמה ובינה יוצא ובא ה

ל "ובמוצאי שבת מבדילין כי אמרו חז, "מקדישכם' כי הדעת דעת דעת דעת ל"    ש"הדעת וכמ
יכולים אנו  ,דעתדעתדעתדעתולאחר שזכינו על ידי השבת ל. יןהבדלה מני, שאם אין דעת

                                                                                                                                          .להכנס לימי החול שבהם צריך להבדיל ולברור גם פסולת מתוך האוכל
 בכל התורה נאמר ".".".". לאמר אך את שבתותי תשמורו לאמר אך את שבתותי תשמורו לאמר אך את שבתותי תשמורו לאמר אך את שבתותי תשמורובני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלל ל ל ל ואתה דבר אואתה דבר אואתה דבר אואתה דבר א""""
לישראל לאמר לאמר לאמר לאמר  ,בכח וגבורההיה  למשה דיבורדיבורדיבורדיבורהכי  ,"אל משה לאמר' וידבר ה"

 בני ישראלאל דבר דבר דבר דבר ואתה , , , , לאמרלאמרלאמרלאמראל משה '  הויאמרויאמרויאמרויאמר" וכאן אמר .בנועם
בני  אל דברדברדברדבר" ולא אמר , ואמירה לישראל בדיבור, למשה באמירה....""""לאמרלאמרלאמרלאמר

 אלא ,פירושו לחלק בדיבור ולחלק באמירהאולי ש    ,,,,"אליהםואמרת ואמרת ואמרת ואמרת  ישראל
 השבת דברים על לישראל שידבר לי כוונתווא ו,עצמם לאותם לדבר ולומרלדבר ולומרלדבר ולומרלדבר ולומר

            .'שהיא מתנה טובה וכדו, וגם לומר להם בנועם,  ליראם מחלולהקשים

אך את שבתותי אך את שבתותי אך את שבתותי אך את שבתותי , , , , ואתה דבר אל בני ישראל לאמרואתה דבר אל בני ישראל לאמרואתה דבר אל בני ישראל לאמרואתה דבר אל בני ישראל לאמר. . . . אל משה לאמראל משה לאמראל משה לאמראל משה לאמר' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
 ולא התחיל כרגיל בתיבת ,,,,""""ואתהואתהואתהואתה""""למה הוסיף תיבת , יןויש להב". ". ". ". תשמורותשמורותשמורותשמורו

  .ואיך צרפם יחד,  בא לרבותאתאתאתאתו,  בא למעטאךאךאךאךוהנה ". דבר אל בני ישראל"
        לדעת כי לדעת כי לדעת כי לדעת כי """".  קרא לשבת בלשון נקבה".".".".כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכםכי אות היא ביני וביניכם לדורותיכםכי אות היא ביני וביניכם לדורותיכםכי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם"""" 

  
    .כט, ז"שמות ל. 23
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בת כי קודש היא בת כי קודש היא בת כי קודש היא בת כי קודש היא ושמרתם את השושמרתם את השושמרתם את השושמרתם את הש""""". לדעת" יש להבין מהו ".".".".מקדישכםמקדישכםמקדישכםמקדישכם' ' ' ' אני האני האני האני ה
כי כל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב כי כל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב כי כל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב כי כל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב , , , , מחלליה מות יומתמחלליה מות יומתמחלליה מות יומתמחלליה מות יומת, , , , לכםלכםלכםלכם

אם יש , מחלליה מות יומת", י"ופירש.  שוב כינה לשבת בלשון נקבה".".".".עמיהעמיהעמיהעמיה
אמנם , הם שני דינים חלוקים, ואם כן". בלא התראה,  ונכרתה.עדים והתראה
יא נתינת טעם לדין ה" ונכרתה"דהיינו ה, " כל העושהכיכיכיכי""""הכתוב אמר 

        ששת ימים ייעשה מלאכה וביוםששת ימים ייעשה מלאכה וביוםששת ימים ייעשה מלאכה וביוםששת ימים ייעשה מלאכה וביום"""". ויש להבין הענין" מחלליה מות יומת"
 ".".".".כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומתכל העושה מלאכה ביום השבת מות יומתכל העושה מלאכה ביום השבת מות יומתכל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת', ', ', ', השביעי שבת שבתון קדש לההשביעי שבת שבתון קדש לההשביעי שבת שבתון קדש לההשביעי שבת שבתון קדש לה

. שהוא לשון זכר" ביום השבת"ועתה אמר . ולכאורה כל פסוק זה כפול הוא
 שבת לא עושים  ולכאורה".".".".ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבתושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבתושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבתושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת""""

 ".".".".לדורותם ברית עולםלדורותם ברית עולםלדורותם ברית עולםלדורותם ברית עולם"""". ל מלאכות כולם הם בלא תעשה"כי ט, אלא שומרים
  " השבתיוםיוםיוםיום""""עתה הזכיר ו, ולא הוסיף ברית עולם" לדורותיכם"ובתחילה אמר 

, יום השביעי'  ושב וחבר הנקבה עם בחי".".".".ברית עולםברית עולםברית עולםברית עולם""""אמר ו, שהוא לשון זכר
 השמים ואת הארץ וביום  השמים ואת הארץ וביום  השמים ואת הארץ וביום  השמים ואת הארץ וביום אתאתאתאת' ' ' ' כי ששת ימים עשה הכי ששת ימים עשה הכי ששת ימים עשה הכי ששת ימים עשה ה, , , , אות היא לעולםאות היא לעולםאות היא לעולםאות היא לעולם""""ואמר 

". וכל לשון נופש הוא לשון נפש, ונח, וינפש", י" פירש".".".".השביעי שבת וינפשהשביעי שבת וינפשהשביעי שבת וינפשהשביעי שבת וינפש
שהוא לשון מנוחה כללי ואינו "  ביום השביעיוינחוינחוינחוינח"""" אמר הכתוביתרו ' והנה בפ

  .שהוא רק לשון נפש" וינפש"לשון נפש בלבד ולמה שינה עתה וקראו 
. תרין, את שבתותי תשמורו"סוק זה  על פ24ש בזוהר"כמ, ואפשר שהענין הוא

יש ' כי שתי בחי". לית לון פירודא, שבת דמעלי שבתא ושבתא דיומא ממש
 25שמור' וליל שבת בחי. ה"הקב' ויום שבת בחי, השכינה' לשבת ליל שבת בחי

וקדשו וברכו , נקבה' זכר ולילה בחי' כי יום בחי. זכור' ויום השבת בחי
  , לשונות רבוי הן""""אתאתאתאת"""" ו""""גםגםגםגם""""ו. ת מהתורהדוש ליל שביולכן ק, 26מבערב

' ובלילות החול עיקר הזווג הוא בחי. 27רחל' בחי" את"ו, לאה' היא בחי" גם"ו
ויברך אלהים "כ "ואמה". את"הנקראת   25רחל' ובליל שבת הוא בבחי. 28לאה

רחל ' לרבות ליל שבת שהיא בחי" את"ואמר ".  יום השביעי ויקדש אותואתאתאתאת
 והחל בקדושת ליל, השבת'  שתי בחיתה הזהיר הכתוב עלוע". את"הנקראת 

  ".את"רחל הנקראת ' ובחי" שמור"' הנקבה ובחי' שבת שהיא בחי
ה למשה מתנה טובה " אמר לו הקב,,,,מקדישכםמקדישכםמקדישכםמקדישכם' ' ' ' לדעת כי אני הלדעת כי אני הלדעת כי אני הלדעת כי אני ה"""", 29ל"ואמרו חז

ויש ". לך והודיעם, יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל
  וכולן ,והלא כולן מתנות טובות, ות שבת משאר מצוותלהבין מה נשתנתה מצ

  
 :ז" ראה זוהר בראשית מ. 26. ' ערבית ליל שבת דרוש בשער הכוונות. 25: 'בראשית ה. 24

   .' ענין ערבית דרוש בשער הכוונות. 28. ל על מדרש רבה בראשית"שער מאמרי רז. 27

   :'שבת י. 29 
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אומרו שהיא בדווקא בבית גנזיו של ומה כוונתו ב, נמסרו לישראל על ידי משה
נאמר עתה לאחר " מקדישכם' לדעת כי אני ה"הרי הכתוב , ועוד. ה"הקב

וקבלוהו לפני כן עוד , הדברות' מעמד הר סיני ואלו על השבת כבר נצטוו בי
ולא עוד אלא שישראל ידעו על השבת עוד מזמן האבות והיה פשוט . במרה

ובהיותם במצרים , וקדושת היום השביעילהם ענין בריאת העולם בששת ימים 
  .ומה נתחדש להם עתה, 30שמרו את השבת

, 31שמתנה זו היא ידיעה במהות השבת כבת זוג של ישראל, אמנם כוונתם היא
ממלאכתו ' ואין זו הידיעה על עצם יום השבת ועל הסיבה של שביתת ה

 ושהאלא שצירוף ליל ששי והפיכתו לליל שבת בקד. הדברות' שנאמרה בי
 ניתנה רק לישראל שיתקשרו אל השכינה המאירה בקדושת השבת, וברכה

 .ושבגללה ימנו את הלילות לפני הימים בכל השנה כולה, בלילה זה כבת זוג
הדעת ' וישראל ששועבדו במצרים היו מבחי, מות הדעתולידיעה זו צריך של

" תש"' ומשה היה מהדעת המתוקנת מבחי, ר"הפגומה מנצוצי הקרי של אדה
ולכן הוצרכו בעניין זה בדווקא , "ותרא אותו כי טוב הוא"ר בסוד "בן אדה

שדרך דעתו המתוקנת ישיגו , " לישראלוהודיעםוהודיעםוהודיעםוהודיעםלך "לעזרת משה ותווכו בסוד 
  .ענין מתנה זו
 שדעתך מושלמת אתהאתהאתהאתה כי רק ".".".".ואתה דבר אל בני ישראל לאמרואתה דבר אל בני ישראל לאמרואתה דבר אל בני ישראל לאמרואתה דבר אל בני ישראל לאמר"""", ואמר הכתוב

, ה היא השכינה הנקראת בית" הקב גנזיו שלביתביתביתביתו, תוכל להודיעם ענין מתנה זו
בכל "ובסוד . 33"כתפארת אדם לשבת בית"ובסוד הכתוב , 32אשתי ביתי"בסוד 

אך את אך את אך את אך את """", זו ואמר' ולכן התחיל בבחי, ליל שבת' והיא בחי". ביתי נאמן הוא
למעט , נ"א. 34מידיעה זוערב רב  בא למעט אךאךאךאך ואפשר ש".".".".שבתותי תשמורושבתותי תשמורושבתותי תשמורושבתותי תשמורו

רחל המאירה '  זו בחי""""אתאתאתאת"""" .זו אלא דרך משהישראל שלא יוכלו לקבל ידיעה 
ה וביחד הם בסוד "יום השבת שהוא בקב' הנוספת על בחי, בליל שבת

 באומרו  וזווגםוחברם". ". ". ". תשמורותשמורותשמורותשמורו""""אמר , "שמור" והיות והיא בסוד ,,,,""""שבתותישבתותישבתותישבתותי""""
 דין ליל ,שכלולים הם וכיון, כדי לכלול זכור בשמור ושמור בזכור, "שבתותי"

ונתן הטעם מדוע שונה סוד ליל השבת משאר     .ריושבת כיום שבת לכל דב
 לתת לכם השכינה ".".".".כי אות היא ביני וביניכם לדרותיכםכי אות היא ביני וביניכם לדרותיכםכי אות היא ביני וביניכם לדרותיכםכי אות היא ביני וביניכם לדרותיכם"""", מצוות התורה ואמר

   ולכן צריכים אתם,והזווג עמה הוא בסוד הדעת המתוקנת, בסוד בת זוג
  

. 33 .ב"גיטין נ. 32  .והבן. ד"ראה זוהר ויקהל דף ר. 31 ) .יח(', ה'  מדרש רבה שמות פ.30

וידיעת יום השבת ושהוא מטעם השביתה ידעו כל אומות העולם ולכן . 34 :א"זוהר נשא קמ

אבל ידיעת ליל השבת , בכל העולם מונים שבעה ימים בשבוע המתחילים מהראשון המקורי

  .אין להם כלל
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וכוונתו שעל ידי ". מקדישכם' כי אני ה, לדעת האומות בה", י"ופירש". ". ". ". לדעתלדעתלדעתלדעת""""
יודעים , 35להם ומכירין בישראל שיש בידם מתנה מיוחדת זושמתנה זו חסרה 

לישראל בזווג זה הוא משה  והשדכן בין השבת. מקדש ישראל בלבד' שה
".  לישראלוהודיעםוהודיעםוהודיעםוהודיעםלך "ל שאמר לו "ולכן על כתוב זה אמרו חז, שדעתו שלמה

. ''''ההההא הנקרא "הז'  ומתייחדת עם בחי""""אניאניאניאני""""והשכינה נקראת . """"''''כי אני הכי אני הכי אני הכי אני ה""""
וכמו ". בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה", י" וכמו שפירש".".".".מקדישכםמקדישכםמקדישכםמקדישכם""""

מנוחת , דבהמנוחת אהבה ונ, יעקב ובניו ינוחו בו, ל לומר בתפילה"שתקנו חז
כי אז הארת כתר עליון . מה שאתה הוא רוצה בהמנוחה של, אמת ואמונה

   .מאירה בקודש
    ושמרתם אתושמרתם אתושמרתם אתושמרתם את"""". שבת כדין יום שבת לכל דבריו ואמר וחזר ללמדנו שדין ליל

 ,יום השבת' ה בחי"כיון שמתייחדת היא עם הקב". ". ". ". השבת כי קדש היא לכםהשבת כי קדש היא לכםהשבת כי קדש היא לכםהשבת כי קדש היא לכם
הנוהג בה חול ", י" פירש".".".".מחלליה מות יומתמחלליה מות יומתמחלליה מות יומתמחלליה מות יומת"""", ולכן. וקדושתם אחד

כי כל העושה כי כל העושה כי כל העושה כי כל העושה """", ונתן הטעם. ו"כי הוא בגדר נרגן מפריד אלוף ח". בקדושתה
קדושתה  כי חלל ".".".".ונכרתה הנפש ההיא מעמיהונכרתה הנפש ההיא מעמיהונכרתה הנפש ההיא מעמיהונכרתה הנפש ההיא מעמיה""""בשוגג '  ואפי""""בה מלאכהבה מלאכהבה מלאכהבה מלאכה

ואולי אמר . ולכן במזיד והתראה מתחייב בנפשו, וצריך קרבן על שגגתו
  . לשון רבים כי נכרתת הנפש מהרוח ומהנשמה""""מעמיהמעמיהמעמיהמעמיה""""

כי בכל לילה לא היתה , והנה ליל שבת אין קדושתה מסיבת השביתה ממלאכה
וקדשו וברכו לתת בה , 36"אלהים ארץ ושמים' עשות הביום ביום ביום ביום "ש "מלאכה וכמ
ולא הזכיר " מחלליה מות יומת"ואפשר שלכן אמר בסתם , ברכתומקדושתו ו

ששת ימים ששת ימים ששת ימים ששת ימים """", יום השבת ואמר' ועתה כלל עמה בחי. שהוא בעשיית מלאכה
, שבתוןשבת ", י" פירש".".".".''''וביום השביעי שבת שבתון קדש להוביום השביעי שבת שבתון קדש להוביום השביעי שבת שבתון קדש להוביום השביעי שבת שבתון קדש לה, , , , ייעשה מלאכהייעשה מלאכהייעשה מלאכהייעשה מלאכה

אולי כוונתו כי מנוחת הגוף היא מנוחת עראי ". מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי
ואולי (.  על מנוחת הנפש""""וינפשוינפשוינפשוינפש""""' ולכן פי. וחת הנפש היא מנוחת מרגועומנ

שגם , ך"ר דינים דמנצפ"פ' ועראי בגי, ך דינים עם הכולל"כמנין ש' כוונתו כי מרגוע בגי

י "ת נה"הספירות חג הם ששתששת ימים ששת ימים ששת ימים ששת ימים  ו.)ך דינים אלו הופכים בשבת לרחמים"ש
הוא עם השכינה בדרגה וביום השביעי מתחבר , עושה מלאכתו' שבהם ה

 ושניהם נכללים """"שבתוןשבתוןשבתוןשבתון"""" והיא """"שבתשבתשבתשבת""""נפלאה ואז אפשר ואולי שהוא נקרא 
 ".".".".''''קדש להקדש להקדש להקדש לה""""     אלא שהוא מתעלה ביותר ונקרא,,,,קדשקדשקדשקדשבדרגת החכמה הנקרא 

, י השביתה ממלאכה"היום שבו נכרה הקדושה ע' וכיון שדיבר הכתוב בבחי
. א על ידי מלאכההסביר שהחלול בקדושת השבת בין ביום ובין בלילה הו

  למה  ואפשר שהוא ביאור".".".".כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומתכל העושה מלאכה ביום השבת מות יומתכל העושה מלאכה ביום השבת מות יומתכל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת"""", ואמר
  
    .בראשית'  וראה לעיל פ.תצוה' רבינו בחיי פ . 36. גבי תבלין של שבת. ט"ראה שבת קי. 35
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, ואמר, שמור' ליל שבת שהיא בחי' וחזר לבחי". מחלליה מות יומת"שאמר 
ובה כיון , "את"הנקראת " רחל"'  היא בחי".".".".ושמרו בני ישראל את השבתושמרו בני ישראל את השבתושמרו בני ישראל את השבתושמרו בני ישראל את השבת""""

מעשה בהתקשרות  מלבד השביתה יש להוסיף, שלא נכרה השביתה בלילה
 כי מיחוד ".".".".לדורותםלדורותםלדורותםלדורותם""""ואמר . דושי על ידי הק""""לעשות את השבתלעשות את השבתלעשות את השבתלעשות את השבת""""לקדושתה 

ו בליל שבת נוצרים נשמות קדושות וטהורות הבאים בדורות בני "קובה
 נמצאת השכינה """"יני ובין ישראליני ובין ישראליני ובין ישראליני ובין ישראלבבבב"""" ו....""""ברית עולםברית עולםברית עולםברית עולם""""כי בריתו , 37ישראל

""""עולםעולםעולםעולם""""ה הנקרא " לקב""""אות היאאות היאאות היאאות היא""""המקשרת ש
כי ששת ימים עשה כי ששת ימים עשה כי ששת ימים עשה כי ששת ימים עשה """"והסביר . 38

וביום השביעי וביום השביעי וביום השביעי וביום השביעי """" אבל.  ולכן ייעשה בהם מלאכה,,,,""""את השמים ואת הארץאת השמים ואת הארץאת השמים ואת הארץאת השמים ואת הארץ' ' ' ' הההה
' כי היא בחי , כבר מליל שבת".".".".וינפשוינפשוינפשוינפש"""".  כי בא אליה ושבת כמותה""""שבתשבתשבתשבת

 שבת בסוד נר והוא ענין נר' חירוח ובהתייחדם נעשים ב' והוא בחי" נפש"
 אבדה נפש """"וינפשוינפשוינפשוינפש""""לכן , מתנה' והיות והשבת נתנה בבחי .שלום הבית

  .תנה זו מנסתלקהש שהאדם מרגיש ריקנות ש"במוצ

אך את שבתותי אך את שבתותי אך את שבתותי אך את שבתותי , , , , ואתה דבר אל בני ישראל לאמרואתה דבר אל בני ישראל לאמרואתה דבר אל בני ישראל לאמרואתה דבר אל בני ישראל לאמר. . . . אל משה לאמראל משה לאמראל משה לאמראל משה לאמר' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
בתיבת  ולא התחיל כרגיל ,,,,""""ואתהואתהואתהואתה""""למה הוסיף תיבת , ויש להבין". ". ". ". תשמורותשמורותשמורותשמורו

 ואיך צרפם יחד,  בא לרבותאתאתאתאתו,  בא למעטאךאךאךאךוהנה ". דבר אל בני ישראל"
מתנה טובה יש לי בבית "למשה ' האמר ש. ל"כי אמרו חז, ואפשר שהענין הוא

ואפשר שכוונת דבריהם ". לך והודיעם,  רצוני ליתנה לישראל,,,,שמהשמהשמהשמהגנזי ושבת 
אלהים ארץ ' הביום עשות "ש "וכמ, ה עשה מלאכה רק ביום" הקבכי, הוא

כששקעה חמה של יום ששי ו,  לשבתה אותנתןהפקיע את ליל ששי וו". ושמים
בליל ואבל בעניין הבריאה לא היה שינוי . קידש את ליל שבת מהשקיעהברך ו

 ויום ששי ,הלילות שלא היה בהן מלאכה בכל מו כ,היתה מלאכהשביעי לא 
יום שבת ו .39"ום הששיויהי ערב ויהי בוקר י"וכמו שכתוב , נמשך עד הבוקר

לכן ,  המתנה היא ליל שבת. בגדר מתנה כי הוא נח ורוצה שישראל ינוחואינו
א נקבה ויום שבת הוא זכר כי י ליל שבת ה. ולא שבת שמו"שמהשמהשמהשמהשבת "אמר 

  ה נתן לנו את מצות השבת בעשרת הדברות "כשהקב. לילה היא נקבה ויום זכר
השבת  זכור את יום"ש "וכמ,  השבת יוםאת רק הזכירנתן לנו את שניהם אבל 

וינח  ,את השמים ואת הארץ' עשה הכי ששת ימים ", הסיבהפירט ו. "לקדשו
אבל בעל פה ציוה גם כן על ,  לא מטעם זה נחל שבתבליו. "ביום השביעי

,   עוד בהיותם באלושונתן לישראל מתנה את ליל שבת .שמירת ליל שבת
  ושאלו על שמצאו ביום הששי לחםלא הודיעם עד שפנו אליו נו ימשה רבו

  
 ושער המצוותוספר הלקוטים וליקוטי תורה . ' ענין תפילת ערבית דרוש אשער הכוונות. 37

  :ח"זוהר נשא קל. 38. בהר' פ
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 ואמר לישראל קיבלתם מן ליומיים ומחר לא תמצאוהו בשדה את אשר ,כפול
וזכר ליל ה  עתהרק אבל בתורה ,ויומושבת הודיעם על ליל ואז ' תאפו אפו וכו

לשון " שבתותי" ".".".".את שבתותי תשמורואת שבתותי תשמורואת שבתותי תשמורואת שבתותי תשמורו""""זוהר וכמו שכתב ב,  בפירוששבת
ליל שבת זו .  הצמודים יחדשתי שבתותשהם ,  ליל שבת ויום שבתרבים על

רק ו, כל מצוות שבת הן לא לעשות,  לעם ישראלשניתנההשכינה וזו המתנה 
 את יום במצרים עוד ישראל הבינו, 40בליל שבת יש לעשות קידוש מהתורה

 וזו ,ה שבת ממלאכה אבל לא הבינו את ליל שבת"שבת שזה בגלל שהקב
  .השבתיום עם בה ועמה להתחבר ו,  אותהלדעתלדעתלדעתלדעתצריכים היו המתנה ש

  קידש את ליל'ליל שבת לא קשור לשביתה ממלאכה ביום השבת אלא לזה שה
 זה מה שאומר הזוהר על שתי. כמו קידושין שאדם מקדש את כלתו. שבת

 הוזכרעד עכשיו . שמור זה ליל שבת וזכור זה יום שבת, שמור וזכור, שבתות
  ופה התורה מפרטת,גוש של עשרים וארבע שעות שהם לילה ויוםכשבת 

 ".".".".ואתה דבר אל בני ישראלואתה דבר אל בני ישראלואתה דבר אל בני ישראלואתה דבר אל בני ישראל""""למשה ' ואמר ה .הענין של מתנה זו של ליל שבת
סוד  ואתה דבר אל בני ישראל , בעשרת הדברותאת יום השבת אמרתי בעצמי

   .ליל שבת והקשרה ליום השבת
אותם מאה נשמות טיפות הקרי שיצאו מאדם הראשון בם העם ישראל ודע ש

,  אחר כך באו כולם בתור בני אדם בדור אנוש,פרש מחוהשלשים שנה שו
עולם הה הציף שליש "עד שהקב, ז גילוי עריות ושפיכות דמים"וחטאו בע

 ושבו בגלגול, בדור הפלגהו, ול בגלגול בדור המבאחר כך שבו. ם במיםואבד
אמנם אחרי מאתיים , למצרים לכפר על זה בעבודה קשה של ארבע מאות שנה

 זה "שבת"מר ה וא"בא הקב. נו מספיקו ממצרים ולא תיקועשר שנה יצא
שהיא הבת זוג של השכינה ו של ליל שבת תהכאן הסביר מה מעלו ,41התקון
 ישראל לא יכלו ואולי העדות ואחרי שהסביר את זה נתן את לוחות. ישראל

ולכן , לקבל את לוחות העדות בלי שיהיה להם את ליל שבת בידיעה ברורה
   .הקדים את ענין ליל שבת וסמכו להורדת הלוחות

 שבתותישבתותישבתותישבתותי    מרוא.  אך בא למעט ואת בא לרבות".".".".אך את שבתותי תשמורואך את שבתותי תשמורואך את שבתותי תשמורואך את שבתותי תשמורו""""ואמר 
ומעכשיו , עד עכשיו דיברתי על יום שבת. שני בחינות השבת הם. תשמורו

  , כביכול למעט,,,,""""אךאךאךאך"""" ואולי אמר .בתורה כתובהתהיה כבר נתינת ליל שבת 

  

 קידוש יום השבת הוא לא מהתורה אלא. 40 .בראשית על פסוק זה' ראה לעיל פ. 39

ל "חז' ופי" אשרי אנוש יעשה זאת שומר שבת מחללו"ולכן הפסוק אומר . 41 .מדרבנן

כי כל מה שחטאנו בדור אנוש והסתעף ממנו ,  מוחלים לואנושאנושאנושאנוששאפילו עבד עבודה זרה כ

   . לדור הפלגה והמבול שמירת שבת מתקנת
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את את את את """", 42אבל גוי שישבות חייב מיתה, שרק ישראל צריכים לשמור שבת
    ,,,,""""תשמורותשמורותשמורותשמורו""""יום שבת עם  לחברה בא לרבות את ליל שבת ו"את" ,,,,""""שבתותישבתותישבתותישבתותי

יכם יכם יכם יכם ביני ובינביני ובינביני ובינביני ובינ"""".  השכינה'בחי ליל שבת ,,,,""""כי אות היאכי אות היאכי אות היאכי אות היא"""" .שניהם כאחד
ועל ליל שבת צריך ידיעה שזו מתנה השייכת רק לישראל כי אינה  ,,,,""""לדורותיכםלדורותיכםלדורותיכםלדורותיכם

 ".".".".מקדשכםמקדשכםמקדשכםמקדשכם' ' ' ' לדעת כי אני הלדעת כי אני הלדעת כי אני הלדעת כי אני ה"""" .אלא בגלל שנתקדשה, בגלל השביתה ממלאכה
  . מחוברים יחד וממשיכים עליכם קדושהה " זה הקב''''הההה, זו השכינהאני אני אני אני 

    ,,,,""""כי קודש היאכי קודש היאכי קודש היאכי קודש היא"""", , , , """"שמור"' בחי ,משקיעת החמה ".".".".ושמרתם את השבתושמרתם את השבתושמרתם את השבתושמרתם את השבת""""
,  של השכינה""""מחלליהמחלליהמחלליהמחלליה"""" ולכן , בלבד במתנה גמורה".".".".לכםלכםלכםלכם"""", השכינה, הלילה

וייחד  ".".".".כי כל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיהכי כל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיהכי כל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיהכי כל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה, , , , מות יומתמות יומתמות יומתמות יומת""""
וביום השביעי שבת וביום השביעי שבת וביום השביעי שבת וביום השביעי שבת , , , , ששת ימים יעשה מלאכהששת ימים יעשה מלאכהששת ימים יעשה מלאכהששת ימים יעשה מלאכה"""" ,עם ליל שבת ואמריום שבת 

 שמחלל ונתן טעם מדוע מי,  השביעי""""יוםיוםיוםיום""""עתה מדבר על  """"''''שבתון קודש להשבתון קודש להשבתון קודש להשבתון קודש לה
 והיות ,,,,""""כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומתכל העושה מלאכה ביום השבת מות יומתכל העושה מלאכה ביום השבת מות יומתכל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת"""" כי, ליל שבת מות יומת

   .והייחוד ביניהם מושלם גם המחלל אותה דינו שוה
 אותם לשבת חברל,  לרבות ליל שבת"את" ".".".".ושמרו בני ישראל את השבתושמרו בני ישראל את השבתושמרו בני ישראל את השבתושמרו בני ישראל את השבת""""

שהוא מצות ,  של ליל שבת זה הקידושלעשותלעשותלעשותלעשות ....""""לעשות את השבתלעשות את השבתלעשות את השבתלעשות את השבת"""", אחת
ם קידושין נותני וכשאנחנו מקדשים בליל שבת אנחנו .עשה היחיד שיש בשבת

אם אדם חטא ורוצה לתקן הכל יקדש בעצמו ויכוון שנותן קידושין ", לשכינה
אשה ואם יכוון בקידוש ' כי השכינה היא בחי, לשכינה וזו גם סגולה להתחתן

ה יזכה אותו לעשות קידושין עם בת זוגו "שעושה קידושין עם השכינה הקב
לדורות גם  אלא ,לדורות שיבואורק  לא ".".".".לדורותם ברית עולםלדורותם ברית עולםלדורותם ברית עולםלדורותם ברית עולם""""    ".תגשמיה

הוא התקון , אותם הדורות שפגמו, הפלגה ודור אנוש, המבול, שכבר עברו
ביני ובין בני ביני ובין בני ביני ובין בני ביני ובין בני """".  ליל שבת ויום שבתיהבריך הוא ושכינת שיחברו קודשא

גם ' ידיעת יום השבת כיום מנוחה לה כי,  אות""""היאהיאהיאהיא""""    ".".".".ישראל אות היא לעולםישראל אות היא לעולםישראל אות היא לעולםישראל אות היא לעולם
א בר' הידעו שח כל בני נו,  את זה כבר מאדם הראשוןיםדעומות העולם יאו
לכן כל אומות העולם סופרים ו .שבת ביום השביעיושה ימים  העולם בשאת

ליל השבת אינם יודעים מ אבל הם ,,,,בדווקאבדווקאבדווקאבדווקאמאז ומתמיד שבעה ימים בשבוע 
  בבית גנזיושמרה "זו המתנה שהקבו ,"ליל ששי"ועד היום הם קוראים לו 

        ''''כי ששת ימים עשה הכי ששת ימים עשה הכי ששת ימים עשה הכי ששת ימים עשה ה"""" .ליל שבתהמאירה ב וזו השכינה לישראלואותה נתן 
 אבל אתם ,,,,""""ביום השביעי שבתביום השביעי שבתביום השביעי שבתביום השביעי שבת"""" שקיבלו וכל האומות ".".".".את השמים ואת הארץאת השמים ואת הארץאת השמים ואת הארץאת השמים ואת הארץ

קבלתם אותה אתם כי  ,,,,""""ביום השביעי שבת וינפשביום השביעי שבת וינפשביום השביעי שבת וינפשביום השביעי שבת וינפש""""שאת מהות השבת  יודעיםיודעיםיודעיםיודעים
  אדם ולכן כשמגיע מוצאי שבת . מליל שבת" יתירהנפש"מקבלים במתנה ו
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ומי  . וי אבדה נפש""""וינפשוינפשוינפשוינפש"""",  ואיבוד נפשריקנותשל  מרגיש הרגשה מישראל
  .  יתרהפש סימן שלא קיבל נ, ממנוחסרנמשהו ששלא מרגיש במוצאי שבת 

כי ,  וכוונתו היא".הנוהג בה חול בקדושתה", י" פירש".".".".מחלליה מות יומתמחלליה מות יומתמחלליה מות יומתמחלליה מות יומת""""
אלא ' לא נופל בקלי,  שבתאבל מחלל. 'כשאדם חוטא נופל הוא בידי הקלי

  . ל"רח, 43בתוך הקודש ומתחללת בחול שהכניס בקדושתה' מכניס את הקלי

 .שאמר לעולמו דימי  ,""""שדישדישדישדי""""ז נברא בשם "העוה". ". ". ". כי אות היא ביני וביניכםכי אות היא ביני וביניכםכי אות היא ביני וביניכםכי אות היא ביני וביניכם""""
 . ''''יייייסוד . דדדדתפילין  .שששש שבת.  שלשת אותיות אלוושלש אותות יש לנו כנגד

 ''''דדדד ,ולכן אמר לדעת, ד"הוא בחב' השבת אות ראשונה משם זה ושאפשר שו
  . מקום ברית המילהי" הוא בנה''''ייייו,  מקום תפילין של ידת"הוא בחג

 הפעם אמראולי סמך השבת אל מעשה העגל כי  ".".".".מקדישכםמקדישכםמקדישכםמקדישכם' ' ' ' לדעת כי אני הלדעת כי אני הלדעת כי אני הלדעת כי אני ה""""
  וניתן רק לישראל בגדר, משה לישראל שהשבת הוא ענין תקון הדעת

נשמה היתרה שעליה נאמר שבאה על ידי ה  מחדשמתנה היא ובכל שבת, מתנה
ולכן בשבת פורצת השירה מבתי ישראל באופן אמיתי ולא  ".שבת וינפש"

ויש בני אדם שיש שבתות . וכל צרות השבוע לא מעיקים ביום זה, מלאכותי
, ויש שבתות שאינם מרגישים בו והשבת עליהם למשא, שמרגישים במתנה זו

וערב רב שאין .  מעשיהםכי לא זכו לקבל באותה שבת את הנשמה היתרה עקב
הדעת ' כי הם בחי "נשמה יתירה"להם נפש פשוטה דקדושה וכל שכן 

 ועד .ולכן עשו העגל,  המתקנת את הדעתמתנה זועל קנאו בישראל , הפגומה
 ונלחמים לבטל אותה מישראל בכמה אופנים ,לערב רב השבת ההיום מפריע

  .יצילנו מהם ומהמונם' ה. כולל מכות אכזריות למקיימיה המוחים ביד מחלליה

 בחכמה ובתבונה ואמלא אותו"הכתוב על  ".".".".מקדישכםמקדישכםמקדישכםמקדישכם' ' ' ' לדעת כי אני הלדעת כי אני הלדעת כי אני הלדעת כי אני ה""""
י שמירת שבת "וכוונת הכתוב ללמדנו שע". ק"ברוה, ובדעת" ,י" פירש.ובדעת

  .'י ה"יכול האדם לזכות לרוח הקודש עד להכרה במהות קדושת ישראל ע

 לחת אבן כתובים  לחת אבן כתובים  לחת אבן כתובים  לחת אבן כתובים  העדות העדות העדות העדותויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחתויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחתויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחתויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת""""
לחת לחת לחת לחת , , , , ויפן וירד משה מן ההר ושני לחות העדת בידוויפן וירד משה מן ההר ושני לחות העדת בידוויפן וירד משה מן ההר ושני לחות העדת בידוויפן וירד משה מן ההר ושני לחות העדת בידו. . . . ''''באצבע אלהים וכובאצבע אלהים וכובאצבע אלהים וכובאצבע אלהים וכו

והלחת מעשה אלהים המה והלחת מעשה אלהים המה והלחת מעשה אלהים המה והלחת מעשה אלהים המה . . . . מזה ומזה הם כתוביםמזה ומזה הם כתוביםמזה ומזה הם כתוביםמזה ומזה הם כתובים, , , , כתובים משני עבריהםכתובים משני עבריהםכתובים משני עבריהםכתובים משני עבריהם
  בכל פרשת הלוחות נכתבים הם".".".".והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחתוהמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחתוהמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחתוהמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחת

.  המהיםיםיםיםההההאלאלאלאלשה ומודגש כי הלוחות הכתב והמכתב מע, ן"לחת חסר ווי
   אל משה פסל לך שני לחת אבנים כראשונים''''ההההויאמר "ובלוחות שניות נאמר 
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". על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשונים אשר שברתוכתבתי וכתבתי וכתבתי וכתבתי 
אבל עדיין כתוב לחת חסר , אלהיםאלהיםאלהיםאלהים כתב את הדברים ולא בשם ''''ההההדהיינו בשם 

ויהי מקץ ארבעים יום "דברים לגבי לוחות ראשונים נאמר אמנם בספר . ן"ווי
ואפן וארד מן ,  הבריתלחותלחותלחותלחות אלי את שני לחת האבנים ''''ההההוארבעים לילה נתן 

 הלחתהלחתהלחתהלחתואתפש בשני .  הברית על שתי ידילוחתלוחתלוחתלוחתההר וההר בוער באש ושני 
ומתבאר בו שלגבי לוחות סתם או ". ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם

אחד כשעל ' נוסף ולוחות הברית לוחות הברית לוחות הברית לוחות הברית ן אבל לגבי "ם כתב חסר ווילוחות אבני
ולגבי . ' והוחלף מקום הולוחתלוחתלוחתלוחת ובעת ירידתו נכתב ,,,,לחותלחותלחותלחותנתינתם למשה נכתב 

לוחת אבנים לוחת אבנים לוחת אבנים לוחת אבנים אלי פסל לך שני ' בעת ההיא אמר ה"לוחות שניים נאמר 
 את הדברים הלחתהלחתהלחתהלחת ואכתוב על ,כראשונים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ

אעש ארון עצי ו. ושמתם בארון, הראשונים אשר שברתהלחת הלחת הלחת הלחת על אשר היו 
ויכתב .  בידי הלחת הלחת הלחת הלחתכראשונים ואעל ההרה ושנילחת אבנים לחת אבנים לחת אבנים לחת אבנים שיטים ואפסול שני 

הלחת בארון אשר  כמכתב הראשון ואפן וארד מן ההר ואשים את הלחתהלחתהלחתהלחתעל 
יכתוב את הדברים על ' וה, צוה למשה שיפסול לוחת' ה, דהיינו". עשיתי
  .ולחת אלו שם בארון, שה פסל לחתומ, הלחת

ולכן מעשה , "אלהים"בטבע נקרא בשם ' ואפשר שהענין הוא כי כח ה
ולוחות ראשונות והכתב , "אלהים"בראשית שהם בריאת הטבע נכתב בשם 

ואמרו ". אלהים" וככל מעשי בראשית נבראו הם בשם ',והמכתב נבראו ביום ו
ה שום אומה ולשון יכולה ל שאלמלא נשברו לוחות ראשונים לא הית"חז

כי בטבע הגוי היה לפחד מיהודי כשם שאדם פוחד , לשלוט בישראל לעולם
כלל ' לכן בלוחות ראשונים לא נכתב ואפשר שו. מאריה ולא היה זה בגדר נס

ואלו הלוחות . ה והוא בגדר נס או חזוק לטבע"מקורו משם הוי' כי הו
 אבל ',וצרכו לאות ו לא ה,מעשי בראשית לשם כךהראשונות שנבראו ב

בלוחות להיותם אמצעי בינו לבין ישראל ' הוסיף ו, "לוחות הברית"כשקראם 
אמנם לוחות שניים שנעשו מאבן ספיר שנברא כאבן ולא . בעשיית הברית

אלא , לא היה בו מצב של הבריאה עצמה, י משה ללוחות"ונפסל ע, כלוחות
', מות לא הוזכר בו אות ו ובספר ש.'בטבע ולכן ניתן בשם ה' של התערבות ה

, אבן ספירמלוחות צווהו לחצוב כי '  עם אות וצוויאבל בספר דברים הוזכר ב
ואולי  ,'בלי ו" ויפסל שני לחת" וכשמספר על מחצבתם כתב ',',',',הההה שעליו יכתובשעליו יכתובשעליו יכתובשעליו יכתוב

ואפסול שני לחת אבנים "ש "וכמ, כשפסלם לדמותם אל הראשונים משה ווןכי
  ".".".".כראשוניםכראשוניםכראשוניםכראשונים

, י"פירש ".".".".לא ידענו מה היה לולא ידענו מה היה לולא ידענו מה היה לולא ידענו מה היה לו העלנו מארץ מצרים  העלנו מארץ מצרים  העלנו מארץ מצרים  העלנו מארץ מצרים אשראשראשראשרכי זה משה האיש כי זה משה האיש כי זה משה האיש כי זה משה האיש """"
". שנושאים אותו באויר רקיע השמים,  הראה להם השטןכמין דמות משה"
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בעיני בעיני בעיני בעיני     גדול מאוד בארץ מצריםגדול מאוד בארץ מצריםגדול מאוד בארץ מצריםגדול מאוד בארץ מצרים    גם האיש משהגם האיש משהגם האיש משהגם האיש משה""""כבר נתבאר לעיל על הכתוב 
 שהבינו שאין משה מתעסק עם הם הערב רבש ".".".".עבדי פרעה ובעיני העםעבדי פרעה ובעיני העםעבדי פרעה ובעיני העםעבדי פרעה ובעיני העם

 .א" ואדון לעצמו ואינו עבד לסט""""אישאישאישאיש""""והוא ', ר האלא בדב, השדים והחצונים
שנושאים אותו באויר , אמנם עתה שהראה להם השטן. ולכן עלו עמו ממצרים

אפשר שחשבו שהנה עתה מתגלה שמשה היה גם הוא ככל , רקיע השמים
החרטומים שלאחר מותם נחטפים בידי החצונים להיות משרתיהם תמורת מה 

 """"אישאישאישאיש""""ואינו עצמאי ו,  שאחרים נושאים אותווהראיה, שעזרו להם בחייהם
לא לא לא לא """",  שהיה גדול בעינינו בארץ מצרים""""כי זה משה האישכי זה משה האישכי זה משה האישכי זה משה האיש""""ולכן אמרו . ו"ח

ובזה לא . ועתה אנו מבינים שאינו כן" איש" כי חשבנוהו ל""""ידענו מה היה לוידענו מה היה לוידענו מה היה לוידענו מה היה לו
ואפילו אם יבא משה למחרת כבר אין הוא , יכל אהרן לשכנעם שאין זה אמת

אבל , כי היו רחוקים מתקון הדעת" לא ידענו"ואמרו . """"ששששמשה האימשה האימשה האימשה האי""""בעיניהם 
לא נמשכו אחר , "אתה הראת לדעת"ש "וכמ" דעת"ישראל שזכו במתן תורה ל

כי נפרדו הערב רב מעם ישראל והלכו " מחר' חג לה"ולכן אמר אהרן , דבריהם
. חלקו ונחלתו והוא חג גדול ועצום' ונשארו ישראל לבדם לה, אחרי העגל

ים לא העירו למשה כלום על מעשה העגל ונשאר כל היום ההוא וכל ולכן בשמ
אבל למחרת כשהצטרפו . 'הלילה שלאחריו בהר סיני ממשיך לקבל תורה מה

כי כי כי כי , , , , לך רדלך רדלך רדלך רד""""למשה ' נהפכה שמחה לתוגה ואמר ה, שוטים שבישראל לעגל
  . את ישראל והכשילום בענין העגל""""שחת עמךשחת עמךשחת עמךשחת עמך

אמנם דעתם . דעת'  גיערב רב כי ....""""כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לוכי זה משה האיש לא ידענו מה היה לוכי זה משה האיש לא ידענו מה היה לוכי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו""""
כי רבים "על הכתוב ל "ש חז"וכמ. מעורבת ומבולבלת בין האמת והשקר

 ,רב-ערב'  כי הוא בחי,ח שלא הגיע להוראה ומורה" זה ת"חללים הפילה
וכבר למד ועומד להיות רב ומורה הוראה אבל טרם הגיע . 44כדוגמת ערב שבת

אבל אין לפחד . זה יש לפחד מהוראתוומכ. "רב" להיות "ערב"לזה ממש והוא 
 כי אין בו דעת כלל "כי רבים חללים הפילה"הארץ ואינו בגדר -מהוראת עם

ח זה שיש "אבל ת. במהות ההלכה ולא יאמינו לו בני אדם ולא ישמעו בקולו
בו דעת של תורה אבל טרם הגיע להוראה ודעתו קיימת אבל לא מתוקנת מזה 

וערב רב . שיגיע לשלמות הדעת ויורה יורה עד ,יש לפחד ממנו ומהוראתו
 כי ....רברברברבובישראל נאמר ונפל ממנו . שיצאו ממצרים טרם נתקנו כעם ישראל

 ר היו ערב"אבל הער. דעתם היתה מתוקנתכי  "רב"תקנו וזכו להיות בגדר 
ישראל , ולכן כאשר בושש משה. רב, תיקונם ונקראו פשוטו כמשמעו ערב

   הוא אישהאישהאישהאישהאישה ענין כי ידעו שמשה קנת היתה לא עשו מזושדעתם מת
   

  .שמות' ראה שער הפסוקים פ. 44
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 שידעו שמשה עלה להר ללא מזון הערב רבאבל . אלקים ובא יבא ברינה
ואם בושש לבא שמא .  ולא מלאךאישאישאישאישיום אמרו משה הוא ' ומחיה ועמד שם מ

 ולא הבינו בחשכה התהלכו להבין דרגת משה ידעוידעוידעוידעומחוסר מזון נפטר כי לא 
ישראל הבינו בדעתם שאין זה כלום , ווכשהראה להם השטן דמות. ה"בינו ער

מה ידענו ידענו ידענו ידענו לא "אבל אלו שדעתם היתה מעורבת אמרו . אלא הבל ורעות רוח
 אין ודמותראיית כי מצד הדעת הבינו כישראל ש.  ולא אמרו הנה נפטר"היה לו

א  אבל מצד חסרון שלמות הדעת נסתפקו בענין ול,זה מחייב את מיתתו
  . קבעוהו בפירוש לכאן או לכאן

  לקח זהב מהערב רב כדי לעשות להם אלהים שילך    אהרן הכהן ".".".".ויקח מידםויקח מידםויקח מידםויקח מידם""""
כי חשב שהערב רב יעבדו " מחר' חג לה"ובנה מזבח ואמר . ויצא עגל, לפניהם

שישראל מנותקים מהערב ' או שלפחות יפרדו מישראל ויהיה חג לה', את ה
וקלקלו גם את עם  ד"ע וש"ז ג"בע, חקויקומו העם לצ"אבל ממחרת . רב

  . זה טבעם של הערב רב ולא ישתנו. ישראל

 ,שהצטרפו לציונות שהקימו הערב רב" רבנים"וכך נעשה גם בדורנו שהיו 
, "עמךשחת שחת שחת שחת כי "עד שבשנת . מתוך מחשבה שזרע הבהמה יהפך לזרע אדם

עשו  ומהעגל ש לינוק משור המזיק,,,,""""שורשורשורשור""""אייר במזל הקימו מדינה בחודש 
וקלקלו את עם ישראל בשנים מועטות מה שלא , בגלגולם הקודם במדבר

ויהפכו את בני ציון היקרים  הצליחו הגוים לקלקלם באלפיים שנות גלות
לבועלי נדות ומחללי שבתות ויערטלו את בנות ישראל מצניעותן ויהפכון 

ם וימשכו ויביאו את גלויות ישראל ויעלו, לפרוצות בלבושיהן ובהתנהגותן
לארץ הקודש כדי לעקור מהם את תורתינו הקדושה אשר כאלפיים שנה 

, שמרוה אבותינו בכל ארצות גלותם תחת ידי אוייבים ונוגשים ואדונים קשים
 הכריחום לנטוש דרכה של תורה ולהכניס את בניהם לארץ הקודשובבואם 

שר ויקימו דור א, ועולליהם הרכים ללמוד בבתי ספריהם המלאים מינות וזימה
ג "מליוני יהודים בני אברהם יצחק ויעקב עוברים על תריו, לא ידע את אלקיו

עינינו רואות וכלות ואין לאל ו. נוקות שנשבוימצוות בשאט נפש בבחינת ת
  .ן קולהעל כן ציון במרר תבכה וירושלים תת. נו להושיעייד

כי , י בזוהר למה לקח מידם" ועל זה בכה רשב,,,,""""ויקח מידםויקח מידםויקח מידםויקח מידם""""ואמר הכתוב 
  .אפילו כסף כשר כשנופל בידם אסור כבר לקחתו לצרכי קודש

  זה יתנו כל העוברזה יתנו כל העוברזה יתנו כל העוברזה יתנו כל העובר""""האחד ,  ולאחריו הטעם פסק""""זהזהזהזה""""ופעמיים כתוב בתורה 
לא ידענו לא ידענו לא ידענו לא ידענו , , , , כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצריםכי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצריםכי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצריםכי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים"""" והשני ,,,,""""על הפקודיםעל הפקודיםעל הפקודיםעל הפקודים
וכשמקבלים כסף מאותם ,  עשה האלהיםזהזהזהזהלעומת זה זה זה זה  כי ".".".".מה היה לומה היה לומה היה לומה היה לו

בסופו של דבר אותם מקבלים ותלמידיהם , קודים של התורהשעוברים על הפ
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וכל הצרות של עם וכל הצרות של עם וכל הצרות של עם וכל הצרות של עם . ו"ח, "כי זה משה האיש לא ידענו"יגיעו למצב שיאמרו 
יצילנו יצילנו יצילנו יצילנו ' ' ' ' הההה. . . . ערב רבערב רבערב רבערב רבישראל בדורנו הוא בגלל שלוקחים כסף לצרכי קודש מהישראל בדורנו הוא בגלל שלוקחים כסף לצרכי קודש מהישראל בדורנו הוא בגלל שלוקחים כסף לצרכי קודש מהישראל בדורנו הוא בגלל שלוקחים כסף לצרכי קודש מה

 יעמוד לנו לזכות משה רבינו עליו השלוםזכות יהי רצון שו ....מהם ומהמונםמהם ומהמונםמהם ומהמונםמהם ומהמונם
  .א"ולה אמיתית בבלהגאל גא

ראה חור בן אחותו שהיה מוכיחם . מזבוח לפניו", י" פירש".".".".ויבן מזבח לפניוויבן מזבח לפניוויבן מזבח לפניוויבן מזבח לפניו""""
ויש להבין והלא חטא . וכוונתו שפחד אהרן על חייו ועשה העגל". והרגוהו

עבודה זרה הוא ביהרג ולא יעבור ומה בכך שנהרג חור היה גם הוא צריך 
 עבודה זרה הוא שצריך ליהרג אמנם נראה שאיסור. 'למסור עצמו על קדוש ה
ז לאחרים "אבל לא צריך ליהרג כדי לא לעשות ע, ולא לעבוד אותה בעצמו

ולפני עור לא תתן "ז עליו אלא איסור של "ששוב אין איסור ע, שיעבדוה
ומה גם שהיו אלו גוים ערב רב ואפילו איסור לפני עור לא היה שייך , "מכשול

והגוים לא נצטוו על , בשיתוף' ד את הכי רק לישראל אסור לעבו, בהם בזה
, וכאן הערב רב הם שבקשו אלהים שיעבדוהו בשיתוף עם כח גשמי, השיתוף

אלא שמשום כבוד שמים היה לו , , , , ושום איסור לא היה לאהרן לעשות את העגלושום איסור לא היה לאהרן לעשות את העגלושום איסור לא היה לאהרן לעשות את העגלושום איסור לא היה לאהרן לעשות את העגל
וכל ישראל הבינו שמשום סכנה , כנת חייםאה אהרן שהנו בסוכשר, להמנע

ומה . וזאת הבין אהרן ועשה העגל,  במעשהו'שוב לא היה חלול ה, עושה זאת
אולי , שבכל זאת נחשב זה לאהרן לחטא עד שגרם לפטירת בניו נדב ואביהו
  . הוא בגלל שגם כמה מישראל נתפתו אחרי העגל ונמצא שאהרן הכשילם

כ " ואם כן ידע משה ממעשה העגל בטרם ירד ואעפי".".".".לך רד כי שחת עמךלך רד כי שחת עמךלך רד כי שחת עמךלך רד כי שחת עמך""""
 . ולמה כשראה את העגל שבר את הלוחות,תם לישראליקיבל את הלוחות לת

, שעשו עגל חשב שישיבם בתשובה וילמדם תורה' ששמע מה כמשהואפשר ש
כי . אבל כשראה את השמחה והמחולות שנלוו למעשה העגל שבר את הלוחות

  .והצריכה את שבירתם. השמחה בחטא חמורה הרבה יותר מהחטא עצמו

ולכאורה יפלא איך . """" מסכה מסכה מסכה מסכהסרו מהר מן הדרך אשר צויתים עשו להם עגלסרו מהר מן הדרך אשר צויתים עשו להם עגלסרו מהר מן הדרך אשר צויתים עשו להם עגלסרו מהר מן הדרך אשר צויתים עשו להם עגל""""
וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים "ישראל שעמדו במעמד הר סיני 

  . יכלו לפול בשיא הקליפה ולעשות עגל, "'וכו
ושעות מעטות , "רו יצרו גדול ממנויכל הגדול מחב "כי, ואפשר שהענין הוא

לפי וכח יצרם היה גדול , לאחר מעמד הר סיני כבר חזרה אליהם הבחירה
ואם המעמד היה חקוק , ז היא הבחירה"תכלית האדם בעוהו. ערכם הגדול

, ז"היו מאבדים הבחירה ולא היה ענין בחייהם בעוה,  כבשעת נתינתובזכרונם
אמנם יפה שעה אחת של מצוות ומעשים . והיו יכולים ללכת לעולם שכולו טוב

צרם עמד בכח ולכן י. ב"מכל חיי העוה, י הבחירה"ז כשנעשים ע"טובים בעוה
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 "דור דעה"ואכן אבותינו במדבר היו . גדול עד שהיו בהם שנפלו בחטא העגל
, אך את הבחירה לא הפסידו למרות הניסים הקבועים שנעשו להם כמו הבאר

וכמו שאדם ,  והידיעה והבחירה אינם חייבים ללכת יחד.'ענני הכבוד וכו, המן
. כן הוא בשאר איסורים, והובגלל תאוות לבו אוכל דברים שיודע שיזיק, חולה

כמה שעות לאחר , אדם במוצאי כפור, דוגמא. והבחירה מדחיקה את הידיעה
ומתנהג , זאתשוכח כל , שעמד כל היום בתענית ובהתרגשות בתפילה ובדמעה

ואם תאמר לאדם בחג הסוכות אם . כאדם שיום הכפורים רחוק ממנו והלאה
ועטים יאמר לך שנראה לו שזה הוא חש שיום הכפורים היה רק לפני ימים מ

  .והבן. וכן היה כמה שעות לאחר מעמד הר סיני, היה לפני זמן רב

ויש להבין כיצד . """"סרו מהר מן הדרך אשר צויתים עשו להם עגל מסכהסרו מהר מן הדרך אשר צויתים עשו להם עגל מסכהסרו מהר מן הדרך אשר צויתים עשו להם עגל מסכהסרו מהר מן הדרך אשר צויתים עשו להם עגל מסכה""""
חטאו , ולא יהיה לך מפי הגבורה, אנשים שעמדו במעמד הר סיני ושמעו אנכי

,  נסתלקו מהם ענני כבודבשעת חטאם לא' ומדוע למרות חטאם ואפי. בעגל
  .והמשיכו להגיע, והשלו, והמן

 וכאשר מתגברת ".יםהכי גם את זה לעומת זה עשה האל" ,הענין הואאפשר שו
הקדושה סופה   שבהתעלות'כי יודעת הקלי. הקדושה צד שכנגדה מתגבר

 כי כל דבר בהיותו לפני כליונו ,"תוסף רוחם יגוועון"ואמר הכתוב . לאבדון
, וכשם שהנר לפני כבויו מתגבר אורו, ומתחזק ומנסה להשרדמתגבר הוא 

כן ,  מתחזק ויושב על מטתו)אם אינו תחת השפעת תרופות(והחולה לפני מותו 
  . הקליפה לפני כליונה מתחזקת ומנסה לבלבל העולם

 ובעת .ה נתן את הלוחות מקץ ארבעים יום לשהיית משה על ההר"והנה הקב
ברה הקדושה במאוד מאוד יותר מאשר במעמד התג, ז"נתינתם להביאם לעוה

ועתה , "יםה אלוידברוידברוידברוידבר"ברוחניות בבחינת  הדברים כי אז רק נאמרו, הר סיני
א שברגע "וידעה הסט". יםה אלמעשהמעשהמעשהמעשה"עמדו לירד כתובים בגשמיות בסוד 

ולכן רכזה את כל , שישראל יקבלו הלוחות תתבטל כחה מביניהם לנצח
ויצא , חו של משה ושתפה גם אותו עמהכחותיה כנגד הלוחות והגיע עד כ

להוצאת ארונו של יוסף , עלה שור, שכתב עלה שורכתבו של משה כתבו של משה כתבו של משה כתבו של משה י "העגל עפ
, לאש  וזרקו46 שהוציאו משה מאבני הבנין שבפתום45ומצאו מיכה, מהנילוס

בחלוץ  ע והשנייאחד בכתיבת הקמ, משהשל כחות ' ונצטרפו במעשה העגל ב
ז חמור ביותר הסתתר כביכול תחת סוד "שה עוהעגל שהיה מע. מיכה מהבנין

גדול שבקדושה ונכשלו בו גם מישראל כי לא ירדו לעמקו וחשבו שמעשהו 
  .ינו נתבונן בכתוביםיוכדי להבין ענ. בקודש

         
  . ה נתמכמך"י ד"ברש: א"סנהדרין ק. 46 .ב ד"י שמות ל"רש. 45
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אמרו אליו אמרו אליו אמרו אליו אמרו אליו וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויוירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויוירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויוירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן וי""""
קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ 

 ,י"פירש. " לפנינוילכוילכוילכוילכואשר "ועל הכתוב , """"מצרים לא ידענו מה היה לומצרים לא ידענו מה היה לומצרים לא ידענו מה היה לומצרים לא ידענו מה היה לו
 ומי הם אלהות ,ויש להבין למה לא הסתפקו באחד. "אוו להםשאלהות הרבה "

ל "והיל, מוזר לכאורה """"האישהאישהאישהאישמשה זה זה זה זה כי "הכתוב   ולשון.נתאוו להםהרבה ש
ומפורש בתורה שאהרן צר את הזהב בחרט . ותו לא, כי משה אשר העלנו

' י ב" ופירש."ויצר אותו בחרט ויעשהו עגל מסכה"ש "וכמ, ועשה עגל
והשני לשון חריטת צורה על , מטפחת בתוך האחד שקשר הנזמים, פרושים

 ידע כ איך מתנצל אהרן בפני משה ואומר שלא" וא.הזהב שחרט דמות עגל
למה צר בו דמות , השליכו באש שימס הזהב ובאמת אם, שיצא עגל מהאש

 ובכלל למה תלו הערב רב רצונם .בהנתך הזהב והרי ידע שהצורה תימס, עגל
מי שינהיג לישראל ינהיג , והרי אם משה איננו, באלהים אחרים באחור משה

  .ולמה לא עשוהו בעצמם והוצרכו לאהרן שיעשהו, גם להם
שור , אריה,  כי במרכבה של מעלה יש דמות אדם,הענין הואמא שאפשר ושו

ומשה מכוון כנגד , וחשבו הערב רב שכחות המרכבה העלום ממצרים. ונשר
ואם , שבמרכבה לא ידענו מה היה לו, האישהאישהאישהאיש משה זהזהזהזהואמרו . האדם שבמרכבה

ואלהות הרבה . תוריד לנו אחד משאר צורות, איננו ראויים לאדם שבמרכבה
למשוך  וידעו שאין בכחם. 47נשר ואריה שבמרכבה שיבואו וינהגוםהם שור 

ולא היה אכפת להם איזה פרצוף יביא , המרכבה אלא בידי אהרן כח מן
ורצה אהרן להבינם שמשה אינו דמות , מהמרכבה או אם יביא כולם גם יחד

וסדר החיות . הוא מנהיגם ללא שום אמצעי' וה', אלא נביא ה אדם שבמרכבה
.  פהאדם, חוטם נשר, אזניים שור, עיניים אריה, בראש האדם הם תםבהתלבשו

וצר אותם , ובקש מהם זהב נזמי האוזן בלבד המכוון כנגד שור שבמרכבה
ואמר להם ראו איך אין צורך , במטפחת וצר עליה דמות עגל הנמשך מהשור

י שלקחתי הנזמים המכוונים כנגד השור וציירתי "כי אעפ, באמצעי מן המרכבה
אתם לא  כן גם,  לכור האש ימסו ולא יצא מהם כלוםםהנה בבוא, ור עליהםש

ויקח ויקח ויקח ויקח  "והדגיש הכתוב .לבדו' תצפו לדמויות המרכבה שיושיעוכם אלא לה
כי היה לו לחשוש לכשוף שעשו כדי להוציא , וזו היתה טעות חמורה, """"מידםמידםמידםמידם
ם  מניחיאבל אם, התקשרות הנתינה מיד ליד משפעת, ובטומאה. הזהבמעגל 

  ,מידםמידםמידםמידם ובכך שלקח .48בטל כח הנותן, תו על הקרקע והמקבל נוטלהו משםאו
  
 יובנו  זו על סוד השור שבמרכבה וענינו לעגל ובביאור דברינון בפרשה" ראה רמב.47

    .אשתו נדהיד לתת בל לא "ולכן החמירו חז. ב"זוהר שמות קצ. 48 .דבריו על בוריים
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וגרמו שכתבו , אהרן הזהב לכורנעשתה עצתם והצליח כשופם שעשו כשזרק 
ואהרן שהיה . שנכתב למטרה אחרת תוציא לעגל הזה" עלה שור"של משה 

בראותו את העגל הבין שמעשה שטן גרם , בטוח שמזהב זה לא יצא כלום
הערב רב ו.  עגלאת השיבא משה ויבטל  ודחם למחרת עד, וכשופם הצליח

 שהוציאנו ממצרים  כח המרכבהוא אמרו ה,עגלשהצליחו לעשות בראותם 
אלה אלהיך ישראל "ו. ועתה בדמות שור, י משה בדמות אדם שבו"מקודם ע

מרכבה מ זה עגלמישראל אחריהם שחשבו ש ושבשו דעת כמה, "אשר העלוך
דרך '  דהיינו כח הנמשך מהאלהיםאלהיםאלהיםאלהיםואינו אלוה אלא . תחת משה, דקדושה הוא

וישכימו וישכימו וישכימו וישכימו """" . לארץמעשה מרכבתו לצורך הדרכתם ביציאתם ממצרים ועד הגיעם
כי . אלא בסתם,  ולא כתב שהקריבו לעגל.""""ממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמיםממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמיםממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמיםממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים

שלא עזבם ' ושוטים שבישראל שהשתתפו עמהם כוונו לה,  כוונו לעגלר"הער
שוגגים לא   ובגלל שהיו)אתחלתא דגאולה(, ושלח להם עגל שינהגם תחת משה

  .פסקו מהם המן וענני הכבוד
ויועץ המלך ויעש שני ",  העגל יש להתבונן במעשה ירבעםוכדי להבין ענין

עגלי זהב ויאמר אליהם רב לכם מעלות ירושלים הנה אלהיך ישראל אשר 
והנה ". ואת האחד נתן בדן, וישם את האחד בבית אל, העלוך מארץ מצרים

כאב לו שלא נבחרו לעגלים , הנביא יותר מאשר התמרמר על מעשה העגלים
  ודבר49"ויעש כהנים מקצות העם אשר לא היו מבני לוי ",ש"וכמ. כהני אמת

שיבשה  ולאחר, ז כמו על ענין זה"זה חרה לנביא ושב להתלונן לא על עצם הע
וישב וישב וישב וישב הרעה  אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו"ז נאמר "יד ירבעם בעבדו ע

ולכאורה ".  החפץ ימלא את ידו ויהי כהני במות,,,,ויעש מקצות העם כהני במותויעש מקצות העם כהני במותויעש מקצות העם כהני במותויעש מקצות העם כהני במות
ורק אם מדובר בקודש יש מקום , ז מה אכפת במי בחר לכומרים"מדובר בעאם 

כ שוטים היו עם ישראל עשרה שבטים שלמים "ולעצם הענין וכי כ. לתלונתו
 הנהשבבת אחת יפנו עורף לאלהי ישראל ויעבדו העגלים עד כדי אמירת 

  .אלהיך ישראל
 שור שכוונתם היתה למשוך הארה וכח מדמות ה,הענין הואאפשר שו

 ואם היה ירבעם מעמיד כהנים, 'ה ולעבדו כאמצעי בינם לבין שבמרכבה
והנביא מתמרמר על שלא העמיד כהנים . משבט לוי היו העם שוגגים גמורים

  .ולא חשדו בו, ז בלבד" בו שכוונתו לעדמשבט לוי והיה לעם לחשו
ולכן אמרו , והעגל שהיה במדבר היה מורכב מזכר ונקבה הדבוקים באחוריהם

   ואמר ירבעם לישראל שחטא העגל היה שלא.50 מארץ מצריםהעלוךהעלוךהעלוךהעלוךאשר 
   

   .ספר הלקוטים. 50 .לא ב"י ',א מלכים. 49
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ומשמים מנעוהו מלהניחם , והפרידם ונתן אחד בבית אל ואחד בדן, הפרידום
  . ופירוד לרשעים הנאה להם והנאה לעולם,51יחד כי אז היה מחריב העולם
ודע דנהר דינור , נה בקצוריין סוד המרכבה ועניוכדי להבין הענין יש להב

וברור שזיעת .  והנשמות טובלות בו להטהר52נעשה מזיעת החיות שבמרכבה
ה "סודו הוא כי הקבאולי ו, החיות אינו כפשוטו כשם שהחיות אינם כפשוטם

, צפון, מערב, מזרח, צדדי העולם' עולמו בארבעה כחות שהם כנגד ד מנהיג
   אלו הם דבר שאינו מוגדר כי העולם כדורי וכל העולמותוהנה צדדים. דרום

  -יסודות אש'  וכנגדם ד.כדוריים וכל צד נכנס בתחום חברו ותלוי במתבונן בו
ודמות אדם היא דמות יעקב החקוקה . אדם -מים, נשר -רוח, שור -עפר, אריה

ת "ז בסוד שבעת הספירות חג"ה בעוה"וענינה הנהגת שם הוי, בכסא הכבוד
 וכן יש סודות בדמות. ב כמנין יעקב"ושבע כפול עשרים ושש הם קפ. ם"נהי

  ה משפיע במרכבה כח רוחני"הקבאפשר ואולי ש ו. שבמרכבה שור ונשראריה
מן המרכבה בסוד זיעה  יותר ממה שיש בכחה לקבל ותוספת כח זה יוצא

ומכח אלקי , שגם הוא מקורו רבוי נוזלים שאין בכח הגוף לקבלם, כזיעת הגוף
בלת וטו, זה שיוצא דרך חיות הקודש בא הטוהר והזוך לנפשות בני האדם

 הערב רב להדבק בצד שמאל של המרכבה שבו נמצא ורצו. הנפש בנהר דינור
והטעו בזה לישראל שחשבו שרצונם , יצילנו' א ה" לסט כחולהעביר 53השור

את ובזה גם הטעה ירבעם , י מרכבה של מעלה"ערק למשוך ולהתקדש 
,  וכשראו ישראל שיצא עגל מהזהב המותך נגד כל חוקי ההסתברות.ישראל

  .באמצעי זה כמי שהוציאם ממצרים' חשבו שבאמת רצון ה
 שסודו הוא שור המזיק שמזיק למלכות דקדושה 54ושור זה גם אכל עשב

 ושקר. מזיק הוא אותה, עשבעשבעשבעשבובהיותה בהפוך אותיות בסוד , שבעשבעשבעשבעהנקראת 

 והוא שקר 55"יך אשר הוצאתיך מארץ מצריםהלא' אנכי ה"השור המזיק ואמר 
ועברתי בארץ "מרכבה ביציאת מצרים ואמר את הה לא שיתף "כי הקב, גמור

  הוא בכבודיאניאניאניאני',  האניאניאניאני,  ולא שליחאניאניאניאני,  ולא שרףאניאניאניאני,  ולא מלאךאניאניאניאנימצרים 
 אלא ישירות,  וכל זה בא לומר שהגאולה היתה ללא שום התלבשות".ולא אחר

ולכן גם . "אל אדון על כל המעשים ברוך חי העולמים" מן הכח המופלא של
ה על מעשה העגל עיקר תלונתו לא היתה על עצם העגל "כאשר הקפיד הקב

 סרו מהר מן הדרך אשר צויתים"ש "וכמ', כמו על אשר אמרו אלה אלהיך וכו
  יך ישראל אשרהעשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אל

  
שער הפסוקים . 54 .' יחזקאל א.53 . ספר היכלות.52 .ב"י' קים מלכים סישער הפסו. 51 

   .תשאכי ' פ, לקוטי תורה 55. פרשה זו
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מ אם אמרו אלה " ואם עיקר החטא הוא העגל מאי נפק."העלוך מארץ מצרים
 שכביכול , היתה השקריתתם אלא עיקר טענ.השתחוו לוהרי , אלהיך או לא

 ישראל מלעלות וכשרצה ירבעם למנוע את. עיי אמצ"ה גאלנו ממצרים ע"הקב
  . מרכבה לחטאת ולמכשולהלירושלים נתן להם תחליף כביכול ממעשה 

למה     ".".".".אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצריםאל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצריםאל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצריםאל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים' ' ' ' וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה""""
  לא נתתי לך, רד מגדולתך" ,י"רשופי .בלבד "רד"אמר ולא , "לך"הוסיף תיבת 

כ "וא. "נתנדה משה מפי בית דין של מעלהבאותה שעה , גדולה אלא בשבילם
תר וי התדין של מעלה מבית ואם נתנדה משה מפי . הוא על הנדוי" לך"פירוש 

ערב רב שקיבלת מעצמך וגיירתם ולא " ,י"רשפי ".".".".שחת עמךשחת עמךשחת עמךשחת עמךכי כי כי כי """". ו אחר כךל
פעל בשיקול דעת  כשה בא בטענות למשה"הקבויש להבין למה . "נמלכת בי

הוא לא סתם , ה כל דבר" לא צריך לשאול את הקבוהרי הוא, של תלמיד חכם
  הוא ידע שאלו אנשים שצריכים להיות, אמר שמוטב שידבקו גרים בשכינה

  קבלחלק מעם ישראל אם היו נשארים עוד מאה תשעים שנה במצרים ולכן 
היך ישראל היך ישראל היך ישראל היך ישראל תחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלעשו להם עגל מסכה וישעשו להם עגל מסכה וישעשו להם עגל מסכה וישעשו להם עגל מסכה ויש""""    .אותם

 שלא דעוטיפשים ויהיו הרי הם לא , יש להבין ו".".".".אשר העלוך מארץ מצריםאשר העלוך מארץ מצריםאשר העלוך מארץ מצריםאשר העלוך מארץ מצרים
הם ראו את כל האותות והמופתים , העגל הזה העלה אותם מארץ מצרים

השליו והמן וענני הכבוד שמקיפים , ה ממש חודשיים לפני כן"שעשה הקב
  . כל זה מהעגל שעכשיו יצרווכי , אותם

ועל כך אומר , תרת מיו""""אלהיואלהיואלהיואלהיו""""ולכאורה תיבת  .""""אלהיואלהיואלהיואלהיו ''''ויחל משה את פני הויחל משה את פני הויחל משה את פני הויחל משה את פני ה""""
 לי אמרת ולא אלהיךאלהיךאלהיךאלהיך' כי ה כשאמרת אנ,ה ואמר"המדרש שמשה פייס את הקב

 ואיך אמרה התגלה לכל עם ישראל ופנה לכולם "הרי הקבוהוא תמוה . להם
יחרה יחרה יחרה יחרה ' ' ' ' ויאמר למה הויאמר למה הויאמר למה הויאמר למה ה"""". בדברים צריך שיהיה הגיון,  לי אמרת ולא להם,משה

מה זאת אומרת ". ". ". ". זקהזקהזקהזקהגדול וביד חגדול וביד חגדול וביד חגדול וביד ח    אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכחאפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכחאפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכחאפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח
   ....זה ברור למה, הם עשו עגל ורקדו סביבו, למה

ה הוציא אותם ממצרים "ישראל ידעו כולם שהקבכי , הענין הואאפר שו
אנכי "עמדו בהר סיני ושמעו הם , את עשר המכות ואת המופתים ההכושהוא 

אז ינהיג אותנו , לא זכינו לאדם כמו משה, אבל דבר אחד חשבו. "היךאל' ה
ח שהיה במשה שקיבל התכוונו שהכ" היך ישראלאלה אל"וכשאמרו . גלע

הערב רב הערב רב הערב רב הערב רב . תלבש בעגלה ולכן הכח הזה , ראויים למשההיות ואינםה "מהקב
 לעגל כדי שיעשה עבר הם טענו שהכח ....שיחתו והשחיתושיחתו והשחיתושיחתו והשחיתושיחתו והשחיתו, , , , שכנעו את ישראלשכנעו את ישראלשכנעו את ישראלשכנעו את ישראל

  . את העבודה במקום משה כי הם לא זכו לאדם כמו משה
הערב  אם היו ".".".".עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לועגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לועגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לועגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לועשו להם עשו להם עשו להם עשו להם """" אומר למשה 'ה

רק בגדר ישראל מרמים את ישראל רק בטענה שזה יהיה מקור הכח היו רב 



שני             כי תשא              שפתי  

 

 רב

 רב

את משה לא .  אבל להשתחוות ולזבוח לו זה להפוך אותו לעבודה זרה,טועים
כאן היה השקר של , למשה הם לא השתחוו ולא זבחו ,הפכו לאלהים אחרים

   .ישראל רק הבינו את העניין של הכח. לו ולא הבינוהערב רב שישראל לא גי
לא ו חטא זה לא פשע .""""חטא העם הזה חטאה גדולהחטא העם הזה חטאה גדולהחטא העם הזה חטאה גדולהחטא העם הזה חטאה גדולה""""משה רבנו אומר והנה 

 ואמר לחכות עד מחר , כשיצא העגל"עבודה זרה"ן לא צעק גם אהר. עוון
הערב רב התכוונו וגם השתחוו , כי הם לא התכוונו לעבודה זרה, שיבוא משה

החלק הקטן ,  לא השתחוו ולא זבחו אלא רק שמחו ורקדווזבחו אבל ישראל
י שמדת "ואעפ .השתחוו ולא זבחו ישראל לא כללאבל , שכן השתחווה נהרג

והמתין , כי היו שוגגים עם ישראלה לא רצה להשמיד את "הקב, הדין קטרגה
 היה ניסיון ,,,,""""ועתה הניחה ליועתה הניחה ליועתה הניחה ליועתה הניחה לי""""ומה שאמר , לתפילת משה כדי להמתיק את הדין

ומשה הוא גלגול של  ,בשםו, חוא גלגול של הבל שהתגלגל בנכי הלמשה 
אמר לו אני אכלה ש, באותו נסיון שניסה את נחמשה את ' וניסה ה. שתםשל

 לא עמד נחו, את דור המבול ואעשה אותך לגוי גדול וממך יצא כל העולם
 . כל זמן שאני והבנים שלי נינצל לא אכפת ולא התפלל על דורו כי אמרבניסיון

 שיהיו לו בעיות עם מים ואצטגניני פרעה יונגזר על משה עוד לפני שנולדן ולכ
 משה נתנסהו, כבר אמרו לפרעה שמושיעם של ישראל עתיד ללקות במים

אל תתפלל כדי שאוכל משה מר לאה "הקבולכן . לתקן את זהבאותו נסיון 
שמשה עמד וכ .עמד בניסיוןו ,לכעוס עליהם ואז אעשה אותך לגוי גדול

     .פגמו של נח תקן את ,פללוהת
 בזמן, על דעת עצמו את הערב רב על משה היתה על שהעלה' והטענה של ה

חלשים ולא מחוסנים ועבדו עבודה זרה במצרים ורק עכשיו היו שישראל 
היה אסור . ק להם את הערב רב שהם מקולקליםיהדבמשה  אז למה ,יצאו

קדושים וטהורים חזקים והיו אם עם ישראל . להביא להם עוד אנשים חולים
אבל אם הם כל כך , ה יכול להדביק להם גרים כי ישראל לא יושפעו מהםהי

 להשאיר אותם במצרים אלא,  צריך לצרף אליהם את הערב רבהחלשים לא הי
. שימשיכו להתענות ולעבוד את פרעה וכשיתוקנו יוכלו להצטרף לעם ישראל

וכמו  בוטל הנידוי ,שהתפללכ .' משה את פני הוכשחילה. נתנדה משהועל זה 
ה לא היה מקבל את תפילת משה אם לא "הקב, "על הרעה' וינחם ה" שכתוב

  .היה נקי מהנידוי
 לי ,"אלהיך' אנכי ה" כשאמרת ,מרוא. אלהיואלהיואלהיואלהיו ת במיל,""""''''ויחל משה את פני הויחל משה את פני הויחל משה את פני הויחל משה את פני ה""""

בין את זה לפי ה כל אחד ,אתה אמרת לכל ישראלי ש"כי אעפ, אמרת ולא להם
הם שעוד לפני .  אתה אלהי ישראליחידי שהבין מי זהאני ה, הרמה שלו

שטיפת ,  כל המופתים שראו לאחראפילו. דשיים עבדו עבודה זרה מה הבינוח
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 כל אחד מקבל .כל כך הרבה שנים עשתה להם משהושל מוח של עבודה זרה 
צריך אתמול חשבו ש', הם לא מבינים מה זה ה, את המילים לפי ההבנה שלו

אז הם מבינים אותך . 'ועכשיו אתה אומר להם שאתה ה ,הכבשלעבוד את 
 נכון ,,,,לי אמרתלי אמרתלי אמרתלי אמרת. ברמה שאתה מנהיג העולם אבל לא ברמה שאני מבין אותך

אמרת לכל אחד . באמת' אבל רק אני יכול להבין מי זה ה, שכל ישראל שמעו
 הוצאתיךהוצאתיךהוצאתיךהוצאתיךאשר "אמרת ,  לפי ההבנה שלך והרמה שלך,,,,""""אלהיךאלהיךאלהיךאלהיך' י הכאנ"ואחד 

 כי לא כולם סבלו במדה שווה ,,,,אתכםאתכםאתכםאתכםאשר הוצאתי  לא ו".מארץ מצרים
דת הסבל כל אחד יצא לפי מ, דה לצאת משםבמצרים ולא כולם רצו באותה מ

 לא במדה """"אלהיךאלהיךאלהיךאלהיך' כי האנ"גם ,  לא במדה שווה""""הוצאתיךהוצאתיךהוצאתיךהוצאתיך""""אז כמו ש. שסבל
אמרת גם להם י ש"כי אעפ ".לי אמרת ולא להם" .הבנתוכל אחד לפי , שווה
 כל הזמן חשבו שבורא עולם הוא כח שיכול ,םמוכה ה נ באיזו רמהידעת

 כי הצאן ,הבינו שהבורא נותן כח ועושר בידי הצאןכי , להיכנס גם בתוך עז
הצאן מעשירות את , "עשתרות צאנך"ש "וכמ, ורם לבעליו שיהיה עשירג

ולכן הם הבינו שזה , בשרו, צמר, גבינה, מי שיש לו צאן יש לו חלב. בעליהן
הם לא קלטו עדיין את הרעיון . אי לעבוד אותו בתור כחדבר חשוב שכד

ושאין מקום  , לעולם הזהמה זה נשמה ואת הקשר שלהושלבורא אין גוף 
ן יו אבל כ".".".".על הרעה אשר דיבר לעשות לעמועל הרעה אשר דיבר לעשות לעמועל הרעה אשר דיבר לעשות לעמועל הרעה אשר דיבר לעשות לעמו' ' ' ' וינחם הוינחם הוינחם הוינחם ה"""" .שלוחים מהסוג הזהל

 גם כי .העדיים של אור המקיף שקבלו בסיניהפסידו את , בעגלחטאו חטאו חטאו חטאו שישראל 
 ה אחד יאבד טובוחוטאוחוטאוחוטאוחוטא""""שלמה המלך ש "וכמ, קרישלמים על שוגג מ

  .  מאבדים הרבהחטאחטאחטאחטאעל ,  לא אמר פושע או מזיד אלא חוטא.56"הרבה

ויש להבין ". אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הואאל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הואאל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הואאל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
 התחיללמה ו, הדיבור עמו באמצע יהוהרי ה, "אל משה' ויאמר ה"    למה הוסיף

מחזירים קשי ערפם לנגד ", י"רש ופי."אמירה" בלשון והמשיך ,"דיבור"בגדר 
 כשאתה מוכיח אדם אם הוא רוצה דהיינו. "מוכיחיהם וממאנים לשמוע

לשמוע אותך הוא מסתכל לך בפנים ואם לא רוצה לשמוע הוא מסובב אליך 
כי , לשון אמירה שהיא יותר רכהונראה כי כתב כאן . זה קשי עורף, את הגב
כי .  על עם ישראל""""העם הזההעם הזההעם הזההעם הזה""""אמר  ועכשיו , הערב רב על,,,,""""מךמךמךמךעעעע"""" אמרמקודם 

 אז ,צה לכלות את עם ישראל ר, הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם' המרכשא
 אמר ולא" העם הזה"ואולי קראם . קודםדיבר עליו העם הזה זה לא העם ש

  .שהם הערב רב בעשיית העגל" העם"כיון שנצטרפו ל, ראיתי את בני ישראל

        וכל הארץוכל הארץוכל הארץוכל הארץ', ', ', ', וכווכווכווכו רהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בךרהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בךרהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בךרהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בךזכור לאבזכור לאבזכור לאבזכור לאב""""
        
  .יח', קהלת ט. 56
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והלא ,  ויש להבין למה הזכיר הבטחת הארץ....""""הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכםהזאת אשר אמרתי אתן לזרעכםהזאת אשר אמרתי אתן לזרעכםהזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם
ם אין עומד ש רגליאם כסא של של", י"ופירש. העיקר הוא הזכרת זכות אבות

, לשבועתו נאמן  נשאר' הולכאורה ".סא של רגל אחתבשעת כעסך קל וחומר כ
ובזרעו יהיה ,  בו משה הוא גם בן של האבות ועדיין מה שהבטיח יתקייםכי

. כסא של ארבע רגלים שלש שהבטיח לאבות ורביעי שהוסיף והבטיח למשה
איך תוכל ,  מהםמר חייבים להיות שנים עשר שבטים ואני רק אחדאלא משה א

הארץ כי הארץ טחת הבזכיר את הלכן , להוציא שנים עשר שבטים משבט לוי
  .בנויה בצורה כזו שצריכה להתחלק לשנים עשר שבטים

ספר " לתובהקדמד "הראב כתב ".".".".על הרעה אשר דיבר לעשות לעמועל הרעה אשר דיבר לעשות לעמועל הרעה אשר דיבר לעשות לעמועל הרעה אשר דיבר לעשות לעמו' ' ' ' וינחם הוינחם הוינחם הוינחם ה""""
 ,,,,אין לו חלק באלהי ישראלאין לו חלק באלהי ישראלאין לו חלק באלהי ישראלאין לו חלק באלהי ישראל ,ה אוהב וכועס ושונא" שמי שחושב שהקב".יצירה

וב ויחר ומה שכת, ' וכדואהבה ושנאהכה לא שייך בו תכונות של נפש "הקבכי 
עיני "או , "'יד ה"לסבר את האוזן כמו שכתוב  הם כדי ,' או וינחם ה,'אף ה

עם העניין ' והתנהגות ה, למעלה יש מידת דין ומידת רחמיםש וביאורו, "'ה
 בדין וברחמים כלפי בני אדם מתנהגהוא  ,משתנה לפי הנתינה לתחתונים

  .רחםאו ל לכעוס אבל אין שינוי במהותו, עמהם תנהגבהתאם למה שצריך לה

 אינו לשון ,"ויפן"ולכאורה  ".".".".ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות הברית בידוויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות הברית בידוויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות הברית בידוויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות הברית בידו""""
, משה התחרט על שלקח עמו את הערב רבוהענין הוא כי . כבוד כלפי מעלה

ופנה פניו מהם לא . הוא הבין שנכשל בזה שלקח אותם ולמד את הלקח
   . על ישראל בלבדלהחשיבם יותר ולא להתפלל עליהם וכל בקשתו היתה

ויחר אף משה וישלך ויחר אף משה וישלך ויחר אף משה וישלך ויחר אף משה וישלך , , , , ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולותויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולותויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולותויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות""""
, ה שעשו עגל"הקבידע מהרי ,  משה כעסויש להבין למה ".".".".מידיו את הלוחותמידיו את הלוחותמידיו את הלוחותמידיו את הלוחות

ואם  .שלא יכעס עליהםלמרות שעשו העגל ה ש"קבבקש מהבעצמו והוא 
היה צריך , ושברם בשביל מה הוריד את הלוחות, מעשה העגל הצריך את כעסו

  .להשאיר את הלוחות בשמים ולא להוריד אותם בכלל
ה למשה שהם עשו עגל לא כתוב שעשו "כשאמר הקבכי , ונראה שהענין הוא

 .חשבו שזה הכחכי , השתחוו וזבחו ואמרו אלה אלהיך ישראלאלא ש, מחולות
העגל משה מעשה על .  כעס ושבר את הלוחותאה מחולותוררד אבל כשמשה י

הערב רב ,  טעותמעשה העגל היהכי  ה לא לכעוס"כעס וביקש גם מהקבלא 
עגל "אה אבל כשמשה ר ,רימו אותם ואמרו שאין למשה תחליף רק העגל

למה ,  בוא נגיד שירדתם מדרגת משה לדרגת עגל, משהיחר אףו ,"ומחולות
  .בגלל זה נשברו הלוחותו. אתם עושים מחולות

אולי ושמא שבר משה את הלוחות ". ". ". ". ותםותםותםותםוישבר אוישבר אוישבר אוישבר א, , , , וישלך מידיו את הלוחותוישלך מידיו את הלוחותוישלך מידיו את הלוחותוישלך מידיו את הלוחות""""
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כי השטן פחד מהלוחות שעומדים להגיע , כדי לשבר כנגדם את כח השטן
, לעולם ולגרום לישראל חירות מיצר הרע וממלאך המות ומשעבוד מלכויות

  כבר לא היה לשטן ענין במלחמה, ומששברם משה. ולכן התאמץ וגרם לעגל
וכשכח הלוחות היה גדול , ה האלהיםכי זה לעומת זה עש, מיוחדת ותשש כחו

ומשנשברו ושוב לא , גם השטן נתגבר כחו לעומתו וגרם לעגל, ז"ובדרכו לעוה
  .נשבר גם כח השטן שכנגדו, ז"היה כחם גדול בעוה

ל "ולכאורה היל. """"אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהבאנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהבאנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהבאנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב""""
 היה מזהב אלא כי החטא אינו בגלל שהעגל, "ויעשו להם אלהים אחרים"

  . ללא הבדל מאיזה מתכת הוא נעשה, ז"בגלל שהוא היה ע
הדגיש אולי ו,  שהוא בשוגגחטאחטאחטאחטאמעשה העגל קרא ל כי ,הענין הואאפשר שו

  ,ה שהכרובים יהיו מזהב" כי צווה הקב.מזהבמזהבמזהבמזהב שהעגל היה כיון ,שחטאושחטאושחטאושחטאומשה 
היו אפילו אם , ואם היו נעשים מכסף או ממתכת אחרת היו בגדר עבודה זרה

 ,כ מצאנו שייכות לדמות מזהב בדווקא"וא, 57ולשם המשכן' נעשים לשם ה
יש לו ענין וחשבו שו ישראל שגגהעגל מזהב עשו שהיות ואפשר  ו.במקדש

  .לא היו טועים אם היה זה עגל מכסףאולי ו. מקדושת מרכבה של מעלה
 .בחוסר ידיעהבחוסר ידיעהבחוסר ידיעהבחוסר ידיעה כי שגג הוא בדעתבדעתבדעתבדעת פוגם הוא ,חוטאחוטאחוטאחוטאכאשר אדם נראה שו

 ופוגם בבינה עווןעווןעווןעווןעושה הוא , ובר עבירה לתיאבון מתוך דחף של תאווהעשוכ
והעובר במזיד ולהכעיס . ולא החכים להמנע ולכבוש תאוותו,  שעברהביןהביןהביןהביןכי 

ובשלמות המוחין , כי בינתו לא נסתרה עקב תאוה,  ופוגם בחכמהפושעפושעפושעפושענקרא 
לכן אולי ו.  העגל פגמו בדעת שמקומה בעורףבחטאבחטאבחטאבחטאוישראל . עבר ופשע

  ".עם קשה עורף" ישראל בחטא זה וקראנ

 שלא, מכל התורה כולה ",י"פירש    ".".".".ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבתואם אין מחני נא מספרך אשר כתבתואם אין מחני נא מספרך אשר כתבתואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת""""
וקשה מה ענין שם משה ". יאמרו עלי שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים

 מי"' ותשובת ה. ומה עניינו, מה עונש הוא זה, שימחה מן התורה לחטא העגל
, וכי שמם מוזכר בתורה כשם משה, נה מובנתאי" אשר חטא לי אמחנו מספרי

ולא אמר " מספרך"ולמה אמר . שמם כאשר כלל אינו כתוב' וכיצד ימחה ה
  ".ספרך"והלא הוא בכלל " אשר כתבת"ולמה הוסיף , "מתורתך"

מחני מחני מחני מחני """"ו,  מבואר שמדובר בספר חיים שנכתב משה בראש השנה58ומהגמרא
 זה ,,,,""""אשר כתבתאשר כתבתאשר כתבתאשר כתבת"""", של צדיקים זה ספרן ,,,,""""מספרךמספרךמספרךמספרך"""",  זה ספרן של רשעים""""נאנאנאנא

 , מסר משה עצמו למיתה,,,,""""מחני נאמחני נאמחני נאמחני נא"""" שבאומרו 59ועוד אמרו. ספרן של בינונים
  שכיפר, "והוא חטא רבים נשא", שנמנה עם מתי מדבר, "ואת פושעים נמנה"

  
  .ד"סוטה י .59 :ז"ה ט" ר. 58 .כ ',י שמות כ"רש. 57
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ן של רשעים ומבואר מהגמרא שבקש משה להכתב בספר. על מעשה העגל
ואפשר שהטעם כי אולי טען משה שאם ישראל נכשלו . שהוא הנקרא מחני נא

 הנה הוא אשם כי הוא העלה את הערב רב על, על ידי הערב רב במעשה העגל
, ואם כן. י"וכמו שפירש, , , , """"העליתהעליתהעליתהעלית אשר עמךעמךעמךעמךכי שחת "ה "ש לו הקב"וכמ, דעתו

חטא חטא חטא חטא     מי אשרמי אשרמי אשרמי אשר""""'  הל"ואמ. ולכן חטא רבים של העגל נשא על גבו הוא הגורם
אמנם היות . ולא אתה,  ויכתב בספרן של רשעים""""אמחנו מספריאמחנו מספריאמחנו מספריאמחנו מספרי"""",  בפועל""""לילילילי

נעשה כשגגה היוצאת מלפני השליט , על חנם' ויצא הדבר מפי משה ואפי
  .תצוה' ונתקיים ענין זה במחיקת שמו מהתורה בפ

 .הוא לפי המדרש, שבקש משה שימחק שמו מכל התורה כולה י"ומה שפירש
שלא יאמרו עליו שלא היה כדאי לבקש עליהם " להבין הטעם שאמרוצריך 
, וכי משה בקש רחמים על כלל ישראל רק משום נגיעת כבוד אישית" רחמים

ונראה דכוונתו היא שכיון שלא נתייחד . דבר זה לא מתאים לענו וצדיק כמשה
ח שנים שהיו נזופין נמנע הדיבור "וכל ל, הדיבור עם משה אלא למען ישראל

ואם אינו כדאי , כל התורה שקבל בזכותם הוא, אם כן, 60להתייחד עם משהמ
מי אשר מי אשר מי אשר מי אשר """"' ואולי השיבו ה. לבקש עליהם רחמים אין מן הראוי ששמו יכתב בה

וישראל ,  כי כל נשמות ישראל יש להם חלק בתורה""""חטא לי אמחנו מספריחטא לי אמחנו מספריחטא לי אמחנו מספריחטא לי אמחנו מספרי
ל שהם אות אחת לכ". יש שישים ריבוא אותיות לתורה", הוא ראשי תיבות

שהאותיות ' ואפשר שאמר לו ה, 61שרש נשמה מישראל שהם שישים ריבוא
  .  שכנגד חוטאי העגל ימחקו אותיותיהם מספרו ויכתבו המילים בכתיב חסר

 ויש להבין וכי בגלל שבקש משה". ". ". ". ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבתואם אין מחני נא מספרך אשר כתבתואם אין מחני נא מספרך אשר כתבתואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת""""
  נמחק שמו, במחיר שימחק שמו מספר תורה' רחמים על עם ישראל אפי

למה לא נמחק בפרשה שאחרי כי תשא אלא בפרשת , ואם כבר. שלמהמפרשה 
א שנמחק דווקא בפרשת תצוה כי "א זיע"וכתב הגר. שלפניה" ואתה תצוה"

""""אתהאתהאתהאתה""""ה "והנה שמו של הקב. היא פרשת השבוע שחל בו יום פטירתו
62 .
, ונראה הטעם כי בשבוע זה משה מתעלה ביותר ונתעלה מלהקרא בשמו

  ". ואם אין"בגלל מסירות נפש שלו שאמר ', בשם ה" אתה"להקרא 

 בישראל  בלבד כי היו שוטיםחטאחטאחטאחטא מעשה העגל היה ".".".".אם תשא חטאתםאם תשא חטאתםאם תשא חטאתםאם תשא חטאתם""""
  ויכול , לבינם' ומשה הוא אמצעי בין ה, שחשבו שהיות וזקוקים הם לניסים

  
ל בספרו "א ז"כבר יישב החיד, אותיות זה' ת אין מס"ומה שבס. 61.  א', י ויקרא א"רש. 60

ם שמספר אותיות זה הוא בצירוף שני ספרי תורה שטרם קבלנו אלא שני פסוקים רוח חיי

אמת ו, "שערי אורה "ראה .62 . ונקבלם לעתיד לבא. ובנחה יאמר, ויהי בנסוע הארון"מהם 

  .ז"ז וסעיף רנ"סעיף קנ' ליעקב אות א
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' עתה שבושש לבא בקשו מי תמורתו שימשיך הניסים מה, להמשיך ניסים
 משה כי זה"ש "וכמ. 'ובקשו תחליף למשה ולא לה. לבינם' הכאמצעי בין 

 הגדול' והיות ומשה העלם ממצרים בכח ה. "לא ידענו מה היה לו האיש
', כשיצא העגל חשבו שהוא תמורת משה שהעלם ממצרים בכח ה, והנורא

דהיינו שכח משה . ואמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים
והיה זה חטא וטעות במחשבה . ו"כול בעגל זה חשהעלם כאמצעי נתלבש כבי

 גדולה כי לא אותך חטאהחטאהחטאהחטאההעם הזה חטא חטא חטא חטא ולכן אמר משה , ו"ולא פשע ח
 העלו שהםשהםשהםשהםכ לחשוב שהזהב "שוטים כהיו ופשוט שלא . החליפו אלא אותי

 אלא שהכח שנתלבש בעגל הזהב הוא, ממצרים הפך לעגל שהעלה אותם
הסכים עם , "חטא לי"ובאומרו ". חטא ליחטא ליחטא ליחטא לי מי אשרמי אשרמי אשרמי אשר""""' וענהו ה. תמורת משה

   .משה שהיה זה חטא ולא פשע

 ולכאורה תיבת ".".".".אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהבאנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהבאנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהבאנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב""""
 ומדוע קרא משה למעשה העגל ,"ויעשו אלהי זהב"ל " מיותרת והיל""""להםלהםלהםלהם""""

ואם אין מחני נא ואם אין מחני נא ואם אין מחני נא ואם אין מחני נא , , , , ועתה אם תשא חטאתםועתה אם תשא חטאתםועתה אם תשא חטאתםועתה אם תשא חטאתם"""".  ולא עוון או פשעחטאחטאחטאחטאבשם 
 ויש להבין מה כוונתו ומה ענין מחיקת שמו של משה ".".".".מספרך אשר כתבתמספרך אשר כתבתמספרך אשר כתבתמספרך אשר כתבת

מי אשר מי אשר מי אשר מי אשר , , , , אל משהאל משהאל משהאל משה' ' ' ' ההההויאמר ויאמר ויאמר ויאמר """" ...."מספרך אשר כתבת"קשור למעשה העגל ומהו 
 מיותרת ומה ענין מחיית שם """"לילילילי"""" ולכאורה תיבת .""""חטא לי אמחנו מספריחטא לי אמחנו מספריחטא לי אמחנו מספריחטא לי אמחנו מספרי

הנה שמו של משה מופיע בו , ואם הספר הוא ספר תורה, החוטאים מן הספר
ם כלל לא היה עולה על הדעת שיכתבו עד שהוצרך אבל שמות החוטאי

      .למחותם מספרו והרי גם שאר שמות ישראל הכשרים לא נכתבו בספר
 ,ז ולא החליפוך באחר"הרי ישראל לא עבדו ע' ונראה כי אמר משה לה

   כדי שדרכו תשפיע אתה את, אלהי זהב במקומילהםלהםלהםלהםוחטאתם היה שעשו 
שה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה ע" וכמו שאמרו ,אורך עליהם ותנהיגם

    אלה אלהיך אשר"וגם על העגל הכריזו . "משה האיש לא ידענו מה היה לו
                                                                                                וכמו שאמרת להם בסיני,""""הוציאוךהוציאוךהוציאוךהוציאוךאשר " ולא אמרו " מארץ מצריםהעלוךהעלוךהעלוךהעלוך

 כי האמינו שאתה הוצאתם ממצרים ותמורתי אשר ,"הוצאתיךהוצאתיךהוצאתיךהוצאתיךאשר ' אנכי ה"
    ....תים ממצרים יצא העגל הזה שחשבו שהכח שנתת בי נמצא בקרבויהעל

 ,להםלהםלהםלהםעשו  בעגל אשר ,שעיקר החטא היה במה שהחליפו אותי שלוחך" ועתהועתהועתהועתה""""
ואם ואם ואם ואם """" .תה על חטאתםא כי אני מחלתי על כבודי ותמחל גם """"אם תשא חטאתםאם תשא חטאתםאם תשא חטאתםאם תשא חטאתם""""

, , , , """"אשר כתבתאשר כתבתאשר כתבתאשר כתבת    מחני נא מספרךמחני נא מספרךמחני נא מספרךמחני נא מספרך"""" , ובגלל שהחליפוני כועס אתה עליהם,,,,""""איןאיןאיןאין
 נכתב שם תורה שב,ואפשר שכוונתו".  כל התורה כולה,מספרך", י"ופירש

הם תתקבל אם איני ראוי שבקשתי עליו ,לתת התורה לישראל' משה כשליח ה
   .איני ראוי להיות שלוחך אליהם
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 ותכפר להם מצד הארת התפארת הנה """"אם תשא חטאתםאם תשא חטאתםאם תשא חטאתםאם תשא חטאתם"""" ,ואולי ושמא כוונתו
 ,"אין" מצד הכתר הנקרא חילהואם צריך לעורר המ, """"ואם איןואם איןואם איןואם אין"""" ,מה טוב

נתן להם תוולא יונהגו יותר על ידי שליח  ,"מחני נא מספרך אשר כתבתמחני נא מספרך אשר כתבתמחני נא מספרך אשר כתבתמחני נא מספרך אשר כתבת""""
מי """"'  והשיבו ה.עותם שחפשו שליח שינהיגםותתבטל ט, ממךישירות התורה 

אבל , במה שהחליפוך בעגל חטאוחטאוחטאוחטאו אמת שהעם ".אמחנו מספרי     לי לי לי ליאשר חטא
ועתה לך ועתה לך ועתה לך ועתה לך """", אמנם .שלוחו של מלך מייצג את המלךי  כ, ולא לךליליליליבזה חטאו 

 כי בדבריך גרמת שהכעס ירד מעל כלל העם רק לאותם שחטאו ".".".".נחה את העםנחה את העםנחה את העםנחה את העם
  ....""""קדי ופקדתיקדי ופקדתיקדי ופקדתיקדי ופקדתי פ פ פ פוביוםוביוםוביוםוביום"""" קיים  ובהם א,,,,לילילילי

וגרשתי את הכנעני האמורי והחתי והפריזי החוי וגרשתי את הכנעני האמורי והחתי והפריזי החוי וגרשתי את הכנעני האמורי והחתי והפריזי החוי וגרשתי את הכנעני האמורי והחתי והפריזי החוי , , , , ושלחתי לפניך מלאךושלחתי לפניך מלאךושלחתי לפניך מלאךושלחתי לפניך מלאך""""
". והגרגשי עמד ופנה מפניהם מאליו, שש אומות הן", י"פירש". ". ". ". והיבוסיוהיבוסיוהיבוסיוהיבוסי

הנני גורש מפניך את האמורי הנני גורש מפניך את האמורי הנני גורש מפניך את האמורי הנני גורש מפניך את האמורי , , , , שמר לך את אשר אנכי מצוך היוםשמר לך את אשר אנכי מצוך היוםשמר לך את אשר אנכי מצוך היוםשמר לך את אשר אנכי מצוך היום"""", ולהלן כתוב
כי , אומות יש כאן' ו", י" ופירש".".".".והכנעני והחתי והפריזי והחוי והיבוסיוהכנעני והחתי והפריזי והחוי והיבוסיוהכנעני והחתי והפריזי והחוי והיבוסיוהכנעני והחתי והפריזי והחוי והיבוסי

י על פירושו שכבר "ויש להבין למה חזר רש". הגרגשי עמד ופנה מפניהם
 ובפירוש ,,,,מאליומאליומאליומאליוולמה בפירוש ראשון כתב שפנה מפניהם , פירש בפרשה זו

וארד " ולמה בפרשת שמות שאמר הכתוב ....מאליומאליומאליומאליוהשני השמיט ולא אמר 
רי והפריזי והחוי אל מקום הכנעני והחתי והאמו', להצילו מיד מצרים וכו

ועוד שם אמר . י כלום"י שמנה רק שש אומות לא פירש רש"אעפ, "היבוסי
הכנעני והחתי והאמורי והפריזי  אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ, ואומר"

י לפרש "ולכאורה היה צריך רש. גם לא פירש כלום בענין זה, "והחוי היבוסי
י "רא שעתיד הוא לפנות מאשם שהגרגשי לא הוזכר כיון שהיח גלוי לפני הבו

  ".נמוגו כל יושבי כנען"והלא . אומות רק הגרגשי ברח' ולמה מכל ז. מאליו
ספירות '  ששבעה אומות כנען היו כנגד ז63כי נתבאר לעיל, ואולי הענין הוא

שלא ינקו מקדושת ' ספירות הקלי' ונצטוינו לאבדם כדי לאבד את ז', דקלי
ואולי כיון שהשכינה . 'דקלי" הוד"' ספיושהגרגשי יתכן שהוא כנגד , י"א

לא הזכירה את , "הוד"' שהוא היפך בחי" דוה"' היתה במצרים בגלות בבחי
י כלום ואולי כיון שקיבל משה את "ולכן לא פירש, זו' הגרגשי שכנגד בחי

  . ברחו הגרגשי,  על יהושעהודוהודוהודוהודוונתן משה מ. הודהודהודהודקרני ה
וגרשתי את הכנעני וגרשתי את הכנעני וגרשתי את הכנעני וגרשתי את הכנעני , , , , לפניך מלאךלפניך מלאךלפניך מלאךלפניך מלאךושלחתי ושלחתי ושלחתי ושלחתי """"בתחילה אמר , וכשנתבונן בפסוקים

אמנם בפעם  ....מאליומאליומאליומאליוי שהגרגשי פנה "ולכן פירש, הפנים'  בחילא הזכיר    ,,,,""""''''וכווכווכווכו
עשו תשובה , עולה עמהם אלא מלאך' השנית לאחר ששמעו ישראל שאין ה

   וקיבל משה את כל עדים לחלקו והאירו".".".".ולא שתו איש עדיו עליוולא שתו איש עדיו עליוולא שתו איש עדיו עליוולא שתו איש עדיו עליו, , , , ויתאבלוויתאבלוויתאבלוויתאבלו""""
  
   לך לך' פ. 63
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י על "וחזר רש". ' וכואת האמורימפניך מפניך מפניך מפניך הנני גורש ", אמר, 64פניו מהודם
פירושו להשמיענו ההבדל שעתה על ידי תשובתם נגרם שהגרגשי לא יברח 

  . . . . בגלל פניהםבגלל פניהםבגלל פניהםבגלל פניהםדהיינו , "מפניהם"אלא , מאליומאליומאליומאליומפניהם 
תזרם כמו "ז שנאמר עליה " כי חטא העגל היה עהענין הואאולי ושמא ו

של חטא העגל נסלח והוד " דוה"י שפגם ההבינו הגרגש' ה וכשנתפייס. 65"דוה
החליטו שאין באפשרותם לעמוד כנגד הוד דקדושה , דקדושה שב להאיר

ההוד דקדושה שהוא ' כשחזרו ישראל בתשובה ותקנו ספיו, עליהם לברוח
ואחר כך גם בפני , האיר אור ההוד בפני משה כפני חמה, "דוה"ההיפך מ

  .באור ההוד שהאיר מפניהםמפניהםמפניהםמפניהםיהושע כפני לבנה וברחו 
משפטים שנאמר בטרם חטאו בעגל גם כן ' יובן בזה מדוע בפ, ואם נכון הדבר

הנה "כי אמר שם , י כלום"רש פירש הזכיר הכתוב שש אומות אלו בלבד ולא
והיות וחטאם ". שנתבשרו שעתידין לחטא"י "ופירש" אנכי שולח מלאך לפניך

מאותה סיבה , גשייפגום בהוד אי אפשר היה לפרש הסיבה שלא הזכיר הגר
  .שלא פירש כשלא הזכירם בהיותם במצרים

ואתה לא הודעתני ואתה לא הודעתני ואתה לא הודעתני ואתה לא הודעתני , , , , ראה אתה אומר אלי העל את העם הזהראה אתה אומר אלי העל את העם הזהראה אתה אומר אלי העל את העם הזהראה אתה אומר אלי העל את העם הזה' ' ' ' ויאמר משה אל הויאמר משה אל הויאמר משה אל הויאמר משה אל ה""""
וכלום אפשר לומר כך , תתבונן" ראה"'  ולכאורה פי".".".".את אשר תשלח עמיאת אשר תשלח עמיאת אשר תשלח עמיאת אשר תשלח עמי

ולמה חשב . ויש להבין כוונתו". תן עיניך ולבך על דבריך", י"ופירש. ה"לקב
        ריך להיות עוד אחד עמו בהנהגת העם עד שבא בטענהמשה שצ

לדבר אל ' ומה גם שכאשר שלחו ה. את מי ישלח שיהיה עמו' שלא הודיעו ה
 הקפיד ,ה בטענה שאינו יכול כי כבד פה וכבד לשון הוא"פרעה ובא משה לקב

ה ובכל זאת שלח את אהרן שיהיה נביאו ועוזרו כדי שפרעה ישמע "עליו הקב
עמהם בעמוד אש וענן ' אבל משיצאו וה. ישראל יסכימו לצאתוכדי ש, דברו

  למה חשב משה שצריך אדם נוסף שיהיה עמו בהנהגת העם עד,בכל מסעיהם
, ה לדבר זה"נו שהתייחס הקבאולא מצ. ששאל עליו כדבר פשוט ומובן מאליו

ואתה אמרת ידעתיך בשם ואתה אמרת ידעתיך בשם ואתה אמרת ידעתיך בשם ואתה אמרת ידעתיך בשם """". וכלל לא השיבו אם ישלח עמו אדם נוסף או לא
ומה ענין ,  ויש להבין מה קשר בין מציאת חן לבקשתו".".".".ן בעינין בעינין בעינין בעיניוגם מצאת חוגם מצאת חוגם מצאת חוגם מצאת ח

    ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא אתועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא אתועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא אתועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את""""". ידעתיך בשם"אומרו 
    משה שעתה  שנראה מדברי,,,,""""ועתהועתהועתהועתה""""ויש להבין מה כוונתו באמרו . """"דרכיךדרכיךדרכיךדרכיך

אם מצאתי חן "ולכאורה היה לו לומר . ויש לדעת מהו, נתחדש דבר שטרם היה
ועתה שינה ובקש , כי זו היתה בקשתו" הודיעני את אשר תשלח עמיבעיניך 

   ששאל66ל"ואמרו חז. 'לדעת את דרכי הנהגת ה, במקום שליח שיהיה עמו
  

  . 'ברכות ה. 66 .ב"פ שבת.  65.   שער הכוונות שחרית של שבת. 64
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רשע "ה "והשיבו הקב". צדיק ורע לו רשע וטוב לו"ה מפני מה "משה את הקב
צדיק , "צדיק בן רשע. "רשע וטוב לו, "רשע בן צדיק. "רשע ורע לו, "בן רשע
שהרג את ' וקשה לומר שנביא ה. צדיק וטוב לו, "צדיק בן צדיק. "ורע לו

המצרי בשם המפורש ושעשה את כל המופתים במצרים טרם ידע מעניין 
הגלגול שרשע בן רשע דהיינו שגם בגלגול הקודם היה רשע כי כל גלגול יקרא 

וגם צדיק בגלגול זה היות והוא בן רשע ,  לגלגול הקודם יהיה רשע ורע לובן
ואין ספק שכבר ידע כל , דהיינו שבגלגול הקודם היה רשע הוא צדיק ורע לו

ומה קשור זה לבקשתו לשליח נוסף , ומה שאל זאת עתה. זאת מבית עמרם
  .שיהיה עמו

הלא משה מדבר עם ו,  דבר זה קשה להבינו".".".".ואדעך למען אמצא חן בעיניךואדעך למען אמצא חן בעיניךואדעך למען אמצא חן בעיניךואדעך למען אמצא חן בעיניך""""
        ,,,,""""ואדעךואדעךואדעךואדעך""""ואומר ' ועתה מבקש לדעת את ה, ה ועלה למרום ארבעים יום"הקב

והלא כבר עתה , בלשון עתיד" למען אמצא חן בעיניך"ומה מוסיף הוא לומר 
אם נא "ש "וכמ' ועל סמך זאת מבקש הוא לדעת דרכי ה' הוא מוצא חן בעיני ה

 שלכאורה """"וראהוראהוראהוראה""""  אמר שוב".".".".וראה כי עמך הגוי הזהוראה כי עמך הגוי הזהוראה כי עמך הגוי הזהוראה כי עמך הגוי הזה""""".  חן בעיניךמצאתימצאתימצאתימצאתי
 ולמה קרא ).כאן הוא בקשת רחמים" ראה"ואולי אפשר שפירוש (, , , , התבונןהתבונןהתבונןהתבונןפירושו 

ויאמר פני ילכו ויאמר פני ילכו ויאמר פני ילכו ויאמר פני ילכו """"". העם הזה" ולא כרגיל בלשון """"הגוי הזההגוי הזההגוי הזההגוי הזה""""לעם ישראל 
אני בעצמי אלך כמו , לא אשלח עוד מלאך, כתרגומו", י"פירש. """"והניחותי לךוהניחותי לךוהניחותי לךוהניחותי לך

". לך ואניח,  תהךשכינתישכינתישכינתישכינתיואמר ", גםוהתרגום תר". ופניך הולכים בקרב
לבקשת , ה לשלוח שכינתו עם ישראל"ולכאורה אין קשר בין הבטחת הקב

כ מה "א, ואם כוונתו שהשכינה תלך במקום שליח נוסף שיהיה עם משה. משה
וכי משה הפסיק מלהיות מנהיגם של , ממה יניח למשה". והניחותי לך"פירוש 

, י על התרגום"ויש להבין מה הוסיף רש. ישראל בגלל השכינה שהלכה עמהם
        . ולא הסתפק במלת כתרגומו בלבד

מניח אני , פני מלשון פנאי", י"פירש, "ונתתי פני באיש ההוא"והנה על הכתוב 
וכאן פירש מלשון פנים של מעלה ". כל עסקי ונותן פנאי שלי באיש ההוא

 ויש להבין מה ....""""אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזהאם אין פניך הולכים אל תעלנו מזהאם אין פניך הולכים אל תעלנו מזהאם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה, , , , ויאמרויאמרויאמרויאמר"""". והכוונה לשכינה
ה אומר לו במפורש שפניו דהיינו שכינתו "והלא הקב, רוצה משה בדבריו אלה

  פניך הולכים אל תעלנואין אין אין אין אם "ומה משיבו משה , תלך עם ישראלכן כן כן כן 
  איןאיןאיןאיןתובן תשובת משה אם ,  ישראלמעםמעםמעםמעםואם היינו מפרשים פני ילכו , "מזה

 מצאתי חן בעיניך אני  מצאתי חן בעיניך אני  מצאתי חן בעיניך אני  מצאתי חן בעיניך אני ובמה יודע אפוא כיובמה יודע אפוא כיובמה יודע אפוא כיובמה יודע אפוא כי"""". פניך הולכים עמנו אל תעלנו מזה
'  עד עתה דיבר משה על מציאת חן שלו בעיני ה".".".".ועמך הלא בלכתך עמנוועמך הלא בלכתך עמנוועמך הלא בלכתך עמנוועמך הלא בלכתך עמנו

". חן בעיניך אני ועמךמצאנו מצאנו מצאנו מצאנו כי "ל "כ היל"וא, """"אני ועמךאני ועמךאני ועמךאני ועמך""""ועתה הוסיף 
ועוד דבר אני ", י"פירש    ".".".".ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמהונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמהונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמהונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה""""
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והנה משה נבואתו כבר ". שלא תשרה שכינתך עוד על אומות העולם, שואל
כ "וא. נתנה בדרגה גדולה מאוד ונפלאה מכל העמים אשר על פני האדמה

, , , , אניאניאניאני""""כ למה פירט גם את עצמו באומרו "וא, עיקר בקשה זו היא עבור ישראל
  .  בסתם""""ונפלינוונפלינוונפלינוונפלינו""""ל " והיל".".".".ועמךועמךועמךועמך

שלא ", י" פירש".".".".אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשהאל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשהאל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשהאל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
כי מצאת חן בעיני ואדעך כי מצאת חן בעיני ואדעך כי מצאת חן בעיני ואדעך כי מצאת חן בעיני ואדעך """"". עוד על עובדי כוכבים אעשהתשרה שכינתי 

". אני ועמך"ש משה "וכמ.  ולא אמר כי מצאתם חן בעיני אתה ועמי".".".".בשםבשםבשםבשם
  .ומה עניינו" ואדעך בשם"ולמה חזר כאן על ענין 

ובנח , 67 כי חלק מנשמות נח ושם נתגלגלו במשה,הענין הואאפשר שו
פלל על דורו למנוע המבול ולכן נקרא ונח לא הת". 'ונח מצא חן בעיני ה"נאמר

ומשה תקן זאת כשהתפלל על ". את ליכי מי נח ז"ש "המבול על שמו וכמ
ואעשה אותך לגוי , הרף ממני ואכלם"' ישראל בעת חטא העגל כשאמר לו ה

שמכלה '  והיה זה נסיון למשה אם יחזור על מעשה נח שכשאמר לו ה."גדול
ועמד . רהי חדש לא התפלל לבטל הגזאת העולם ויעשה ממנו ומזרעו עולם

 נא מחנימחנימחנימחניואם אין "ואמר . רהימשה בנסיון והתפלל על ישראל לבטל הגז
 ומשה ידע. בגלל שלא התפלל עליהם כנגד מה שנמחו דור המבול, "מספרך

שהקדים את     הוא מלכי צדקש """"שםשםשםשם"שעתיד לו עוד נסיון כדי לתקן מה שעשה 
, רם לאל עליון קונה שמים וארץברוך אב"אמר ו. 'ברכת אברהם לברכת ה

  .עשהיוכן לא י". וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך
ובנוהג שבעולם לכל מלך יש משנה שבעת שהמלך לא יכול לנהל ממלכתו 

  וכל חטא העגל נבע מכך שלא היה, עושה זאת משנהו, מסיבה כל שהיא
  מיוכשאחר לשוב מההר פנו הערב רב לאהרן בטענה שאין, למשה משנה

היה , ואם היה למשה משנה". משה האיש לא ידענו מה היה לו"שינהיג אותם ו
אמנם למשה . 'י ה"משנהו כאן וינהיגכם עפ, אהרן אומר להם אם משה לא כאן

 של משה לישראל ולפרעה נביאונביאונביאונביאווגם אהרן לא היה משנהו אלא , לא היה משנה
שאתה  הו בטענהולחצו. ולכן לא יכל לומר זאת לערב רב. עד ליציאת מצרים

  ואם,"העם" ועתה שמשה איננו יש לך אחריות על ביציאת מצריםעזרת למשה 
הבין משה ו. ויצא העגל,  תן לנו כח רוחני שינהיגנו,'י ה"אין אתה משנהו עפ

 כיצד ינהג ואם יתקן את חטא ו סגן כדי לנסות'לא העמיד לו השבכוונה , עתה
כ כח עד " היה להם כושהערב רב, 68מעשה העגלבעל ישראל שיתפלל   בזהנח

  על שחטא, של חורכדי להרוג את חור בנה של מרים כי זה היה נסיונו ותקונו 
  
כי הכל בהשגחה כולל הטעויות שלנו . 68 .נח' וראה גם פ, כי תשא'  שער הפסוקים פ.67
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 היה נסיונומאהרן כי זאת בקשו ו , בגלגול נחור אחי אברהם בהיותוז"בע
פשו לתקן את גלגולו כהרן אחי אברהם שהיה מסופק מסור נשיימנע וש

לכן הוכרח לעמוד בנסיון של מי מריבה יחד עם נראה שו( .ולא עמד בנסיון. 69באמונתו

שלא יגרם לישראל , גלגול שםאת  ופחד משה מה יהיה עם נסיונו בתקנו ).משה
  .70נזק בשנית בעקבות זה

וביום פקדי "רתך יזה כל כעסך על חטא העגל וג"אמר משה לקבאפשר שו
וזכיתי ועמדתי , נגרם כיון שלא הודעתני את אשר תשלח עמי כמשנה, "ופקדתי
ואני יודע שאני . אבל ישראל סובלים ועתידים עוד לסבול מחטא העגל, בנסיון

 ,אם כן' ואפי. ומי יודע אם אעמוד בו,  ועתיד לי נסיון נוסף""""שםשםשםשם""""גם גלגול 
וזה . שראל שיסבלו ממעשה כל שהואפוחד אני ששוב יבא זה על חשבון י

 ' ואמר לה.  ישראלל חשבוןצערי שבגלל תקוני צריך אני לנסיונות שבאים ע
דהיינו אני הבנתי מה מסתתר מאחרי חטא העגל שנגרם בגלל שאתה  """"ראהראהראהראה""""

 ועקב ".".".".ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמיואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמיואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמיואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי, , , , העל את העם הזההעל את העם הזההעל את העם הזההעל את העם הזה""""    אמרת לי
עדים מהר " ישראל שאבדו את שבוןעל ח ותקנתי חטא נח ,כך יצא העגל

 """"ואתה אמרת ידעתיך בשםואתה אמרת ידעתיך בשםואתה אמרת ידעתיך בשםואתה אמרת ידעתיך בשם. ". ". ". " ושעתידים עוד לסבול בגלל חטא העגל,"חורב
ומה . ואת זה תקנתי,  בהיותי בגלגול נח""""וגם מצאת חן בעיניוגם מצאת חן בעיניוגם מצאת חן בעיניוגם מצאת חן בעיני"""". שאני גם גלגולו

ושוב יהיו ישראל בסכנת נזק " שם"יהיה כשתעמיד אותי בנסיון לתקן ענין 
אם נא מצאתי חן אם נא מצאתי חן אם נא מצאתי חן אם נא מצאתי חן """"מבקש אני ממך ,  כל זאת שהבנתיועתהועתהועתהועתה. בגלל נסיוני

הודיעני נא הודיעני נא הודיעני נא הודיעני נא """", "'ונח מצא חן בעיני ה" וזכיתי לתקן חטא נח שנאמר בו """"בעיניךבעיניךבעיניךבעיניך
  כי יודע אני שכל מעשיך הם מדה כנגד מדה אבל הסבר לי מדוע ,""""את דרכיךאת דרכיךאת דרכיךאת דרכיך

  
קון הגלגולים כי טעויות אלו הם חלק מת". משיב חכמים אחור ודעתם יסכל"ש "וכמ

ואם אדם נשא אשה שאינה מתאימה לו וסבל יסורים . ז"שלמענם שבנו לעוההקודמים 

היה יכול ולא . והתגרש ממנה כל זה בהשגחה נפלאה לתקן חשבונו עמה מגלגול קודם

ואם אדם קנה סחורה והפסיד בה זה חשבון שמים . קונו עמהלהתגרש אלמלי שהסתיים ת

שנסיונו במי מריבה היה לתקן גלגולו  ראהנו. 70 .  כח, א"י בראשית י"רש. 69. לתקון נפשו

 כי הקהל הם ,"עדה"או את ה" קהל"שבזה התנסה משה אם להקדים את ה". שם"בהיותו 

של תפילין והם העם היוצא ' והעדה בחינת לאה סוד ד, רחל והם הדור הנכנס לארץ' בחי

הקהיל והוא בשיקול דעתו ,  שהם בחינתוהעדההעדההעדההעדהה למשה להקהיל את "ואמר הקב. ממצרים

' נביא ה" שם"והיה , ה"אברהם לקבאת וזה מעין טעות של שם שהקדים . קהלקהלקהלקהלאת ה

ולתקן . הבינה' חשב שיש להקדים את אברהם לאל עליון בחיאפשר שובשיקול דעתו טעה ו

וברוך אל עליון אשר מגן צריך "כ חזר להאיר מלמעלה למטה באומרו "ואח, ממטה למעלה

  .הדעת סוד לאה' מלכות רחל במקום העדה שהם בחי' חיוכן משה הקדים הקהל ב ".בידיך
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ופשוט שאדם שגנב בגלגול . והקשרו לגבי מדה כנגד מדה. 'צדיק ורע לו וכו
, ואדם שהכה חברו יסבול מייסורים בגופו ולא להיפך, עוניבול עתה שעבר יס

והשיבו  . בצורת הנסיוןובקש לדעת את הכוון המדוייק לגבי מדה כנגד מדה
צדיק שהוא .  צדיק וטוב לו,ק בן צדיק דהיינו שהוא גלגול של צדיק צדי,'ה

 . רשע וטוב לו,רשע שהוא גלגול של צדיק. גלגול של אדם רשע צדיק ורע לו
כוונת משה בשאלתו אולי ו. רשע ורע לו, רשע שהוא גלגול של אדם רשע

היתה לומר שישראל במעמד הר סיני היו בבחינת צדיקים בני רשעים כי הם 
שנים שעבוד ' לגול של דור המבול והפלגה שלא גמרו לתקן מעשיהם בתג

  ולכן יכלו לטעות בחטא, ו שנים"ויצאו בלתי מתוקנים בשלמות לאחר רד
והסכנה שיפלו פעם  ,ר"העגל ולאבד את דרגתם שהיתה כמו לפני חטא אדה

 ומה יהיה כשתעמיד ,י נסיון נוסף שיהיה למשה היא מוחשית ביותר"נוספת ע
 לגרום לערב רב ושמא שוב יהיה פתחון פה ,"שם"תי בניסיון לתקן ענין או

ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את . "לנזק לישראל בגלל נסיוני
בהם אתה מתנהג מדה  כי רוצה אני לדעת את הדרכים.  לשון רבים""""דרכיךדרכיךדרכיךדרכיך

א תקון חט    מדה ענין נסיון  באיזה דרך תהיה מדה כנגדואדעךואדעךואדעךואדעך, כנגד מדה
ולא נענה אלא בראיית אחורי השכינה כדי  .מבלי לפגוע בישראל,  על ידי"שם"

  . שלא יפסיד נסיונו ותקונו אם ידע הכוון
". ". ". ". וראה כי עמך הגוי הזהוראה כי עמך הגוי הזהוראה כי עמך הגוי הזהוראה כי עמך הגוי הזה""""והוסיף לבקש שנסיונו לא יפגע בעם ישראל ואמר 

ורצוני שנסיוני . וכואב לי אם בגלל נסיוני יצטרכו לסבול שוב, ולא עמי בלבד
  .  על חשבונםלא יהיה 

 מוכן אני לסלק השכינה מישראל ואז """"פני ילכופני ילכופני ילכופני ילכו""""' השיבו ה    ****ושמאושמאושמאושמא ואוליואוליואוליואולי
עצמו החל נסיונו של משה אם יסכים  ובזה. שם  מכל ענין""""והניחותי לךוהניחותי לךוהניחותי לךוהניחותי לך""""

ועמד משה רבינו בנסיון  ,לוותר על השכינה כדי למנוע כביכול מישראל צער
תלק השכינה מה טעם  כי אם תס".".".".אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזהאם אין פניך הולכים אל תעלנו מזהאם אין פניך הולכים אל תעלנו מזהאם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה""""ואמר 

, ואם נכון הדבר. י ללא השכנת השכינה בתוך ישראל"בגאולה גשמית ובא
ל ונסיונו לתקון ענין שם לא נעשה ע. הרויח משה בזה שנתקבלה בקשתו

ובמימי מריבה לא נזוקו ישראל מטעותם של משה ואהרן ,  ישראלחשבון
  . בשיקול הדעת

  כי חבור בין, " פנים לאחת מהןוארבעה" מצאנו במעשה מרכבה "פנים"וענין 
  
י שנראה הגיוני ויש י שנראה הגיוני ויש י שנראה הגיוני ויש י שנראה הגיוני ויש """"אעפאעפאעפאעפ, , , , """"ושמאושמאושמאושמא""""וכל מקום שהוסיף אני וכל מקום שהוסיף אני וכל מקום שהוסיף אני וכל מקום שהוסיף אני  ביאור זה  ביאור זה  ביאור זה  ביאור זה  ספר זה ובפרט ספר זה ובפרט ספר זה ובפרט ספר זה ובפרטכלכלכלכל* * * * 

ו אינו ו אינו ו אינו ו אינו """"ואם חואם חואם חואם ח, , , , ל כתבתיו על תנאי שאם אמת הוא שיעמוד לזכותל כתבתיו על תנאי שאם אמת הוא שיעמוד לזכותל כתבתיו על תנאי שאם אמת הוא שיעמוד לזכותל כתבתיו על תנאי שאם אמת הוא שיעמוד לזכות"""" סימוכין בדברי חז סימוכין בדברי חז סימוכין בדברי חז סימוכין בדברי חזבחלקובחלקובחלקובחלקו

   ....נכון שיהיה בטל ולא יעשה שום רושם שאינו הגון כלל ועיקרנכון שיהיה בטל ולא יעשה שום רושם שאינו הגון כלל ועיקרנכון שיהיה בטל ולא יעשה שום רושם שאינו הגון כלל ועיקרנכון שיהיה בטל ולא יעשה שום רושם שאינו הגון כלל ועיקר



       שני        כי תשא  שפתי       

 

 ריד

הוא דרך נקבי הפנים עיניים אף אוזן חוטם פה שבעת נקבי ז "הנפש לעוה
הבעת פני האדם מגלים את אשר , נ" א....התקשרותהתקשרותהתקשרותהתקשרותפנים לפי זה הוא ' ופי. הנפש

". הכרת פניהם ענתה בם"ש "בלבו ותווי הפנים מגלים סוד נפשו של אדם וכמ
י השכינה המקשרת בינו "ז והוא ע"ה הכוונה להתקשרותו לעוה"הקב" פני"ו

    .והיא המביעה ומבטאת כל מה שקורה בעולמות מעלה,  בני האדםלבין
 דהיינו אם תרצה נסיון ללא ....""""פני ילכו והניחותי לךפני ילכו והניחותי לךפני ילכו והניחותי לךפני ילכו והניחותי לך""""ה למשה "אמר הקבאולי ו

ולא , כדי להפריד בינך לבינםקשר לעם ישראל אצטרך לסלק השכינה מישראל 
  הסכים משה לסילוק השכינה מישראל ולא עוד אלא בקש שתפסק

        ויאמר הראני נא אתויאמר הראני נא אתויאמר הראני נא אתויאמר הראני נא את"""". אומות העולם ולא תשרה אלא בישראלהנבואה מ
 שהיא """"אניאניאניאני"""" ,והשיבו" ויאמרויאמרויאמרויאמר"""". של מקום" כבודו" היא השכינה ".".".".כבודךכבודךכבודךכבודך

אפשר שכוונתו להשפעת השפע מהיסוד הנקרא  ".".".".כל טוביכל טוביכל טוביכל טובי אעביראעביראעביראעביר""""השכינה 
ובדרגה גדולה זו של     """"לפניךלפניךלפניךלפניך"""" ".".".".טובטובטובטוב"""" וכשנותן את השפע בשכינה נקרא """"כלכלכלכל""""

קריאה של " " " " וקראתיוקראתיוקראתיוקראתי"""" ולא עוד אלא.  תראה השכינה בפניךקבלת כל השפע
וגם בדרגה נפלאה זו תראה השכינה     """"לפניךלפניךלפניךלפניך""""    , היא השכינה""""''''בשם הבשם הבשם הבשם ה""""    חיבה
ורחמתי את ורחמתי את ורחמתי את ורחמתי את """"    , מצד הבינהאולי" " " " וחנותי את אשר אחוןוחנותי את אשר אחוןוחנותי את אשר אחוןוחנותי את אשר אחון"""" ז תדע"ועי ....בפניך

 אולי ".".".".ויאמר לא תוכל לראות את פניויאמר לא תוכל לראות את פניויאמר לא תוכל לראות את פניויאמר לא תוכל לראות את פני"""".  מצד התפארתאולי" אשר ארחםאשר ארחםאשר ארחםאשר ארחם
בשעת הנסיון את פני השכינה ומה היא מביעה  לא תוכל לראות כוונתו לומר כי

 כי אז לא תוכל להתנסות כי ".".".".כי לא יראני האדם וחיכי לא יראני האדם וחיכי לא יראני האדם וחיכי לא יראני האדם וחי"""", בסוד עולמות מעלה
ויאמר אליו ויאמר אליו ויאמר אליו ויאמר אליו """"    .ז"בעוה ואם לא ניתן לנסות אדם למה לו חיים, תבין שהוא נסיון

לאך אל י מ"כי ע, בזו אני חפץ, י"פירש". ". ". ". אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזהאם אין פניך הולכים אל תעלנו מזהאם אין פניך הולכים אל תעלנו מזהאם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה
הנה אנכי שולח "למשה ' המשפטים כשאמר ' בפויש להבין למה     ".תעלנו מזה

  הנה אנכי "בפעם ראשונה שאמר ונראה ש . לא התנגד משה".מלאך לפניך
מלאך "כתב ולכן  , תפקידו היה לשמור ולהביאם לארץ"שולח מלאך לפניך

 לא וכאן , הוא העיקר ותפוש לשון אחרון""""לפניךלפניךלפניךלפניך""""הקדים המלאך כי , "לפניך
 כי "לפניך מלאך"ולכן כתב .  אלא על הנהגתם הכללית השמירה נאמרעניןעל 

        .71ולזה לא הסכים משה ".".".".מלאךמלאךמלאךמלאך""""העיקר 

ואתה ואתה ואתה ואתה ', ', ', ', ואתה לא הודעתני וכוואתה לא הודעתני וכוואתה לא הודעתני וכוואתה לא הודעתני וכו', ', ', ', ראה אתה אומר אלי וכוראה אתה אומר אלי וכוראה אתה אומר אלי וכוראה אתה אומר אלי וכו', ', ', ',     ויאמר משה אל הויאמר משה אל הויאמר משה אל הויאמר משה אל ה""""
בפסוק זה " אתה"בלשון ' שלש פעמים פונה משה לה". ". ". ". אמרת ידעתיך בשםאמרת ידעתיך בשםאמרת ידעתיך בשםאמרת ידעתיך בשם

ועתה אם אמת ", י" ופירש".".".".ועתה אם נא מצאתי חן בעיניךועתה אם נא מצאתי חן בעיניךועתה אם נא מצאתי חן בעיניךועתה אם נא מצאתי חן בעיניך " " " ".נםויש להבין עניי
  מה שכר אתה נותן למוצאי חן, שמצאתי חן בעיניך הודיעני נא את דרכיך

   
ואם  ".כי העיקר שישארו בחיים, "אם לשלום יצאו תפשום חיים."יח', כ' ראה מלכים א. 71

  . והבן. כי העיקר שיתפשום". למלחמה יצאו חיים תפשום
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, ועוד. דובר אמת' וכי יש ספק אם ה, "אם אמת"ויש להבין הלשון ". יךבעינ
התפארת ' והנה בחי .וכי אין משה יודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא

  "אתה נורא אתה"ש "וכמ" אתה"נקראת 
ל " ולכאורה היל".".".".לפניךלפניךלפניךלפניך' ' ' ' וקראתי בשם הוקראתי בשם הוקראתי בשם הוקראתי בשם ה, , , , ויאמר אני אעביר כל טובי על פניךויאמר אני אעביר כל טובי על פניךויאמר אני אעביר כל טובי על פניךויאמר אני אעביר כל טובי על פניך""""
', ', ', ', ויאמר לא תוכל לראות את פני וכוויאמר לא תוכל לראות את פני וכוויאמר לא תוכל לראות את פני וכוויאמר לא תוכל לראות את פני וכו. ". ". ". "המדבר אליוהוא ' כי ה, , , , """"בשמיבשמיבשמיבשמיוקראתי "

בשני פסוקים אלו " ויאמר" למה חזר הכתוב תיבת ".".".".הנה מקום אתיהנה מקום אתיהנה מקום אתיהנה מקום אתי' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה
, "ויאמר"ולמה בשני פסוקים ראשונים אמר . עמו' והלא זה המשך דברי ה

 שנתנה ,י" פירש".".".".ושכותי כפי עליך עד עבריושכותי כפי עליך עד עבריושכותי כפי עליך עד עבריושכותי כפי עליך עד עברי""""". 'ויאמר ה"ובשלישי אמר 
, "עד עברי"ומהו . ויש להבין מה למחבלים במקום זה, חבלרשות למחבלים ל

' וכי לא יכול להבין משה בחי, צריך לעבור כדי שלא יראה משה פניו' וכי ה
  .על פניו' אחוריים מבלי שיעבור ה

סופו שירד ' ונח שמצא חן בעיני ה, ואפשר שהענין הוא כי משה גלגול נח ושם
 מלכי צדק מלך שלם שירד מדרגתו ושם הוא. מדרגתו ונשתכר ונרבע ונסתרס

. כשהקדים את אברהם למקום ואמר ברוך אברם לאל עליון וברוך אל עליון
  . ופחד משה שלא יהיה סופו כמותם

והשיבו ', בקש משה לדעת מפני מה צדיק ורע לו וכו. """"הראני נא את כבודךהראני נא את כבודךהראני נא את כבודךהראני נא את כבודך""""
' ' ' '  ה ה ה הויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשםויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשםויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשםויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם. א, "ויאמר"פעמים ' בג

" לפניך"ה " זו השראת השכינה שהיא היד המנהגת עולמו של הקב,,,,לפניךלפניךלפניךלפניך
וחנותי את וחנותי את וחנותי את וחנותי את  ופעמים ,ולא תמיד מענישה מיד את החוטא. שתראה כיצד נוהגת

 וישלם לפי כחו ורחמתי את אשר ארחםורחמתי את אשר ארחםורחמתי את אשר ארחםורחמתי את אשר ארחםופעמים ,  ואאריך אפי עמואשר אחוןאשר אחוןאשר אחוןאשר אחון
  . או מעט מעט כשהוא ברחמים

 במדת הדיןין מדוע אתנהג עם אחד  להב,,,,לא תוכל לראות את פנילא תוכל לראות את פנילא תוכל לראות את פנילא תוכל לראות את פניויאמר  .ב
בחינת מחשבותי בחינת  ואלו את השני אחון ואת השלישי ארחם כי הוא

י שמחשבתי אינה מחייבת את ואף על פ. ולא כמחשבותי מחשבותיכם, הפנים
 היות ויודע אני טיב הנשמה והבדליה מחברתה ואת העתיד ,המעשים בעתיד

בן אדם שידיעתו מחייבת את העתיד ו, לכן משונה הנהגתי בין בני אדם, עמה
  . לא יראני ולא יבין דרכי וחי

התפארת ' שהוא בחי' כדי להבין סוד ההנהגה בעולם הזכיר שם האולי ו. ג
 דהיינו אני מקומו של עולם  הנה מקום אתי הנה מקום אתי הנה מקום אתי הנה מקום אתי'''' ה ה ה הויאמרויאמרויאמרויאמר, שדרכו מונהג העולם

והשכינה היא אתי וחלק ממני כשאני , י"ואין העולם מקומי וכמו שפירש
    . להבינם"רחל" השכינה  שהם דיניונצבת על הצורונצבת על הצורונצבת על הצורונצבת על הצור, פיע ונותן בה מכחימש

להגן  ושכותי כפיושכותי כפיושכותי כפיושכותי כפי ושמתיך בנקרת הצורושמתיך בנקרת הצורושמתיך בנקרת הצורושמתיך בנקרת הצור,  להבינך ענין זהוהיה בעבור כבודיוהיה בעבור כבודיוהיה בעבור כבודיוהיה בעבור כבודי
 להראותך את אחורי שהוא עד עבריעד עבריעד עבריעד עברי , מן המזיקים בעסוקך בענייני הדיניםעליךעליךעליךעליך



שני          כי תשא            שפתי  

 

 רטז

 רטז

. וטוב לו ותבין סוד צדיק ורע לו רשע "לאה"השכינה סוד  קשר של תפילין
 כי הגוף לא יראולא יראולא יראולא יראו, ידיעתי שאינה כידיעתכם ואינה מחייבת' שהם בחיופני ופני ופני ופני אבל 
  .ח מעכבים ראיה זווהמ

ופני לא " אמר לו ,"םפנים אל פני"עם משה ' י שדבר ה" אעפ".".".".ופני לא יראוופני לא יראוופני לא יראוופני לא יראו""""
  . כי יש בחינות פנים לפנים,"יראו

חות הלואת שבר  משה". יישר כחך ששברת"ל "פירשו חז". ". ". ". אשר שברתאשר שברתאשר שברתאשר שברת""""
ואלו כשכעס על פקודי החיל נסתלקה  .לשם שמים עשה זהוקיבל יישר כח כי 

  .ש אפשר היה לו להוכיחם בלי כעס"י שכעסו היה לש"כי אעפ, נבואתו

הראשונות על ידי שהיו בתשואות וקולות " ,י" פירש".".".".והיה נכון לבוקרוהיה נכון לבוקרוהיה נכון לבוקרוהיה נכון לבוקר
י פשוט כ, והענין הוא".  וקהלות שלטה בהן עין רעה אין לך יפה מן הצניעות

הוא השולט על כל הבריאה ומלכותו בכל  מעין רעה כי חוששה לא "הקבש
לו הייתם נזהרים ,  כחנתתי 'נתתי לכם כח וגם לקלי,  לנוומר אלא בא ל.משלה

והיות , ולא חוטאים בעגל אף עין הרע בעולם לא היתה פוגעת בכם או בלוחות
 קחו לוחות לכן .י עין הרע שעשו" עפגמתם בלוחות, חטאתםלא נזהרתם וו

  .  שלא להתגרות בחיצוניםשניות בשקט

ה אומר שבגלל " הקב,ויש להבין ".".".".כי עם קשה עורף הוא וסלחת לעווננוכי עם קשה עורף הוא וסלחת לעווננוכי עם קשה עורף הוא וסלחת לעווננוכי עם קשה עורף הוא וסלחת לעווננו""""
בגלל אותה סיבה שמשה מבקש איך  ו,קשה עורף רצה לכלות אותםעם שהם 

היא בסוד העורף  ש ישראל ירדו למצריםכי, ואפשר שהענין הוא. שיסלח להם
י שמצרים היא באחורי "אומר רבנו הארו,  עורף' הערף ובגיתולכן פרעה אותיו

יוצאי . זה העורף של ארץ ישראל כנגד העורף של המחשישראל בצד דרום 
 משה, נקרא קשה עורףש שליטת פרעה היתה נולדו וגרו במצרים שם מצרים

אומר שהם עדיין דבוקים בפרעה ובגלל זה יש עדיין את קליפת העורף ודווקא 
  .  של פרעה'הם נולדו תחת הקלי, תסלח להם כי הם לא אשמיםבגלל זה 

נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל , , , , ויאמר הנה אנכי כורת בריתויאמר הנה אנכי כורת בריתויאמר הנה אנכי כורת בריתויאמר הנה אנכי כורת ברית""""
הברית שאני כורת הוא רק , ה למשה" דהיינו שאמר הקב".".".".הארץ ובכל הגויםהארץ ובכל הגויםהארץ ובכל הגויםהארץ ובכל הגוים

 ומולם אעשה נפלאות "נגד עמך"ואדרבה . ר"לישראל ולא לעמך שהם הער
 שהם ".".".".וראה כל העם אשר אתה בקרבווראה כל העם אשר אתה בקרבווראה כל העם אשר אתה בקרבווראה כל העם אשר אתה בקרבו. "יניהם תמקנה בחוריהןועשיראו 

ר שטרם "כדי לתקנם כי הם נצוצות הרע שבאדה, שאתה משה בקרבם, ר"הער
 """"אשראשראשראשר""""דהיינו שהבינה הנקראת . "אשר אניאשר אניאשר אניאשר אני ,,,,כי נורא הואכי נורא הואכי נורא הואכי נורא הוא' ' ' ' את מעשה האת מעשה האת מעשה האת מעשה ה"""", תוקנו

 ולא עם ,,,,""""עמךעמךעמךעמך עושהעושהעושהעושה""""ובעולם העשיה יתגשמו . """"אניאניאניאני""""איר במלכות הנקראת ת



שני          כי תשא            שפתי  

 

 ריז

 ריז

ר "והער,  וכן יהיה בזמן הגאולה שישראל ייעשה להם נפלאות.ר"הער
  .שבתוכם יאבדו בבזיון מהעולם ולכל בני ישראל יהיה אור במושבותם

  ללללויקהויקהויקהויקה

ל את י הדעת הקה'משה בחיכי , אולי כוונתו, "אמו"ת " ר....ויקהל משה אתויקהל משה אתויקהל משה אתויקהל משה את
 כדי לנקותם מחטא ,א סוד התשובהיוה.  אמו של הדעת"בינה"ה' בחיישראל ל

בני בני בני בני סוד הדעת דרך עדת עדת עדת עדת .  יסוד כל כל כל כל. מלכותאתאתאתאת. הבנין' והעלם בסוד ספי. גלהע
 להשפיע בהם טיפת הדעת המתוקנת ויאמרויאמרויאמרויאמר.  ויסודנצח והוד'  שהם בחיישראלישראלישראלישראל

. . . . "אלה"ק הנקרא "בנין הו    ,,,,אלהאלהאלהאלה . להשפיע בהם,אליהםאליהםאליהםאליהם "אמר"הנקראת 
  . ן"יחוד זו ....לעשות אותםלעשות אותםלעשות אותםלעשות אותם, , , , ''''הדברים אשר צוה ההדברים אשר צוה ההדברים אשר צוה ההדברים אשר צוה ה

 הקהילם לאחר חטא העגל והחל לדבר ".".".". בני ישראל בני ישראל בני ישראל בני ישראלויקהל משה את כל עדתויקהל משה את כל עדתויקהל משה את כל עדתויקהל משה את כל עדת""""
. כי בענין שבת הפסיק הכתוב לפני חטא העגל וחזר להמשיך בו, בענין השבת

-מחול" שומר שבת מחללו"ש "ז וכמ"נ היות ושמירת שבת הוא תקון לע"א
ם בהקהלה שישמרוהו כדי שיתכפר להם עוון וצו, ז כאנוש"עבד ע' ואפי. 1לו
        ....ירת שבת היא ראש וראשונה לכל תקוני הבעל תשובהירת שבת היא ראש וראשונה לכל תקוני הבעל תשובהירת שבת היא ראש וראשונה לכל תקוני הבעל תשובהירת שבת היא ראש וראשונה לכל תקוני הבעל תשובהושמושמושמושמ .ז של העגל"ע

יהיה לכם יהיה לכם יהיה לכם יהיה לכם  , '''' וכו וכו וכו וכוששת ימים תעשה מלאכהששת ימים תעשה מלאכהששת ימים תעשה מלאכהששת ימים תעשה מלאכה', וכו    דבר אל כל עדת בני ישראלדבר אל כל עדת בני ישראלדבר אל כל עדת בני ישראלדבר אל כל עדת בני ישראל""""
למשה לדבר עם ישראל על ' ה הצו מעשה העגל נכתב מיד לאחר ש".".".".קודשקודשקודשקודש

כם יאות היא ביני ובינ "ו שכתובמצוות שמירת השבת בסוד הדעת וכמ
א שדבר זה יביא לתקון "ופחדה הסט". מקדישכם' ה כי אני לדעתלדעתלדעתלדעתלדורותיכם 

 ולכן.  ומהרה את הערב רב לעשות את העגל,מהעולם' הדעת ולבטול הקלי
יהיה לכם יהיה לכם יהיה לכם יהיה לכם """"ולכן אמר .  כי עדת אותיות דעת"בני ישראלעדת עדת עדת עדת דבר אל כל "אמר 
גם כאן כוונת . " ולא לכלביםלכםלכםלכםלכם""""ל לגבי מלאכת יום טוב "ש חז"וכמ. """"קודשקודשקודשקודש

ועד היום אין . לא לערב רב שהם אינם בבחינת הדעת המתוקנתו" לכם"הכתוב 
  .ערב רב יכולים לסבול את השבת ונלחמים בה בחירוף נפש

והנה במתן . "עשה מאליהית"ל " ופירשו חז....""""עשה מלאכהעשה מלאכהעשה מלאכהעשה מלאכהייייששת ימים תששת ימים תששת ימים תששת ימים ת""""
. " כל מלאכתךועשיתועשיתועשיתועשיתששת ימים תעבוד "תורה שהיו במדרגה גדולה נאמר 
 ולכאורה היה ," מאליהתיעשהתיעשהתיעשהתיעשה"""" נאמר בהם וכאן לאחר העגל שנפלו ממדרגתם

  . צריך להיות להיפך
  
  :ח"שבת קי. 1
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  עתה שצווה על מלאכתו , כי במתן תורה טרם היה משכן,ראה שהענין הואונ
י עשיית המשכן נתעלו " ע....""""בתוכםבתוכםבתוכםבתוכםועשו לי מקדש ושכנתי "  שנאמר בוהמשכן

 .אליה ובזה יזכו שמלאכתם בימות החול תיעשה מ,ששכינה תשרה בתוכם
 עתה שבא לצוותם על המשכן בא לומר שבמשכן נעשתה העבודה ,נ"א

והיו חכמי לב עושים המלאכה ובסיעתא דשמיא נעשתה העבודה . מאליה
  .י שנעשית מאליה אסור לעבוד בשבת במלאכת המשכן" ואמר שאעפ.מאליה

ראל ש כי כשי"עשה מאליהית"ל " ופירשו חז,""""ששת ימים תעשה מלאכהששת ימים תעשה מלאכהששת ימים תעשה מלאכהששת ימים תעשה מלאכה""""
 המתוקנת אינם צריכים לעבודת כפיים והמוח יפעיל את בבחינת הדעת

והשיג " ועל מצב זה נאמר ,שיעשו עבודתם לבדם' המחרשה והמזמרה וכו
אלא ,  כתורת ברכה ולא כתורת קללה שיעבדו מבלי הפסק"לכם דיש את בציר

 כי ישראל יתנו הוראות במוחם לכלים ,שהשפע ירבה והעבודה תיעשה מאליה
  .קם בתורהוסיימודם ועמרחוק וישובו לל

ועתה פירושו כי מלאכה שחושב ". מלאכת מחשבת אסרה תורה"ל "ואמרו חז
ולעתיד לבא שכל המלאכה . להוציא דבר שאינו מתכוון, לעשותה אסורה

נראה שפירושו יהיה שאת מלאכת המחשבה ,  תיעשה רק על ידי המחשבה
  .ידי המחשבהמאליה על " ששת ימים תיעשה מלאכה"אסרה תורה בשבת ורק 

במי  הוא "מות יומת" כי ,,,,""""מות יומתמות יומתמות יומתמות יומת"""" ולא אמר ....""""כל העושה בו מלאכה יומתכל העושה בו מלאכה יומתכל העושה בו מלאכה יומתכל העושה בו מלאכה יומת""""
 עדים שחלל שבת ללאכאן דבר במי ו, ב"ז ובעוה"שמת בעוה ,שנתחייב סקילה

  .ב"מות גשמי אלא מות רוחני לעוה שאינו ל" רח"כרת" ענשווהתראה ש

לה על המשכן ה צוה תחי" הקב".".".".לעשות אותםלעשות אותםלעשות אותםלעשות אותם' ' ' ' אלה הדברים אשר צוה האלה הדברים אשר צוה האלה הדברים אשר צוה האלה הדברים אשר צוה ה""""
זו הפך '  ומשה בפ).כי תשא' בפ(כ הזהירם על השבת " ואח)תרומה' בפ(וכליו 

בפרשה וחזרה תורה לפרש . כ על המשכן"הסדר והזהירם קודם על השבת ואח
תרומה ולא ' זו כל עניני המשכן ומדותיו ומדות כליו בדיוק גמור כמו בפ

  .משהאת ' הסתפקה לומר שעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה
נשמה יתירה שבאה מצד ' כי ענין ליל שבת הוא בחי, ואפשר שהטעם הוא

וקדושתה , "קדש היא לכם"היא מיוחדת לעם ישראל שעליה נאמר שהשכינה 
ועשו "משכן בבחינת ה וכדוגמתה נעשה,  על ישראלנובעת מהשראת השכינה

השכינה את אמנם בחטא העגל סילקו ישראל , "בתוכםבתוכםבתוכםבתוכםושכנתי , לי מקדש
 ורמז ענין ,עתה הקדים משה ענין השבת לילו ויומואפשר שלכן  ו,ליהםמע

ועל בחינת הלילה . בחינות לילה ויום'  שהם ב,,,,""""לעשות אותםלעשות אותםלעשות אותםלעשות אותם""""שניהם באומרו 
כי שאר מצוות . שהוא מעשה שבת היחידי" קדוש" שהוא ענין הלעשותלעשותלעשותלעשותאמר 

כ אמר ענין " ואח, מחדשעליהםובזה משך השכינה . שבת הם לא תעשה
לא יכל ואולי  . כדי להמשיך מחדש ענין השכינה למשכןשניתכן ועשייתו המש
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תרומה כיון שהשכינה נסתלקה לאחר הצווי ומששבה ' להסתפק בצווי של פ
  .הוצרך כל ענינה במשכן להכתב מחדש

מכל  , הזכירה התורה את האש".".".".לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבתלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבתלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבתלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת""""
ועם ' במילוי יודין עולה שו, ת מדת הדיןבחינהוא  כי שם אלהים ,ל מלאכות"ט

באה מנוחה ומדת שובשבת . ים פוגעת ברשעיםהואש אל. אש' הכולל בגי
 הדגיש איסור, ואפילו אש גהינם שובת בו ,החסד והרחמים מתפשטת בעולם

  . אש ואפילו מאש קיימת"להבעיר"

 יש להבין מדוע יצא איסור ".".".".לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבתלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבתלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבתלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת""""
ומדוע לא נתפרש איסורו . לפרטו בפני עצמו, ל מלאכות"הבערת אש מכלל ט

ומדוע , המשכן עד מלאכתוהמתין לו הכתוב , בעת נתינת מצות השבת במרה
  . יותר מאשר בשאר צוויי השבת,,,,""""בכל מושבותיכםבכל מושבותיכםבכל מושבותיכםבכל מושבותיכם""""בצווי זה נאמר 

כי , י האש"שנעשה ע,  כי צווי זה הודגש בגלל חטא העגל,הענין הואאפשר שו
לאחר שצייר  ולכן זרק את הזהב לאש, לנתק את הערב רב מישראלרצה הרן א

לאחד כל כחות ,  שור שור שור שורפני, שהוא צד שמאל שבמרכבה, על הזהב דמות עגל
שעל ידי תוצאותיה כדי . כחות הגבורה' אש שהם ג, זהב,  שורצרףו, הגבורה

שיו ומצוה רבה היתה לאהרן במע. יפרדו כל פועלי אוון הערב רב מעם ישראל
   .אהרן  על ידיוהוחטאו בדיעבד ,מישראל נמשכו אחר העגל אלמלי שגם

 'שהוא אדם בליעל סוד קלי, והאדם, האש, והבור, השור, קליפות הם' והנה ד
וכמו שאמרו ,  ומנוגדים לשכל האדםחוקחוקחוקחוקולכן הלכות נזיקין הם בגדר . נוגה

ובאש . נשרףבאש ש  והאדם פטור על הטמון."חמור ולא כלים, שור ולא אדם"
ש "וכמ, נקרא אש' וכל חרון אף ה. ולא בקרדומות, חרב בית המקדש פעמיים

עם , ן" יודיבמילוי יםהושם אל, "כי תצא אש ומצאה קוצים"ל על הפסוק "חז
וכח הגבורות הם המקיימים את הגוף וכל כח הדבור הראיה . אש' הכולל בגי
כי "ואמר הכתוב . שבומקורם מחום גופו של אדם שהוא יסוד האש , והשמיעה

ל מלאכות "ואף על פי שבמתן תורה נצטוו על ט. "כאש אוכלת ',מראה כבוד ה
,  של מעלהבאשבאשבאשבאשבחטא העגל פגמו אפשר ש, מלאכת ההבערהאת הכוללת 

ז "ש שאפילו עבד ע"וכמ ,וכיון ששמירת שבת מכפרת על חטא עבודה זרה
לכן מוציאים אולי ו, נתפרש אסורו במיוחד. כאנוש אם שומר שבת מוחלים לו

והיות והתעסק אהרן עם . כדי לחזק תקונו, י האש"אנו את השבת בהבדלה ע
" עלה שור" נכנס השטן וגרם שכתב ידו של משה , דבר מסוכןשזההגבורות 

ולכן נמשכו גם , "יךהאל' אנכי ה"יתערב באש וגרם לעגל שיצא מדבר וצועק 
  . מישראל אחריו

 שהזהב שצוייר עליו צורת העגל יפול לאש  בכוונת אהרן היתהושמא ואולי
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 ,היו נמשכים הערב רב אחריושישיהפוך לאפוד דומם ויותך ויצא גוש מתכת 
  .ה באמונה שלימה" עם הקבישארו  לבדםוישראל

 האש גברה 'וכשקלי, """"חטאה גדולהחטאה גדולהחטאה גדולהחטאה גדולה" לא היה פשע אלא העגלולכן מעשה 
.  בלא תעשהשהוא, י שמירת השבת" תקון החטא הוא ע,ויצא ממנה העגל

 האש 'ואז קלי, וכדי שיכוון בפירוש שנמנע מלהבעיר אש בגלל קדושת השבת
אמר ש אפשרו. ונפרטה בפני עצמה, ל מלאכות" יצאה ההבערה מט,תשקע

ומיד התחיל במצוות לא , דהיינו מצוות עשה, " אותםלעשותלעשותלעשותלעשות' אשר צוה ה"
ר שנמנע י שזוכ"וע,  הוא לתקןלעשותלעשותלעשותלעשותכי ביאור  ,תעשה שלא להבעיר האש

  . מתקן הדבר, בגלל קדושת השבתמהבערתו
 כדי שמניעת ההבערה תתקן """"בכל מושבותיכםבכל מושבותיכםבכל מושבותיכםבכל מושבותיכם""""והוצרך הכתוב להדגיש ולומר 

, לא רק מכח התפשטות השבת באותו מקום וזמן בשלימות גם בחוץ לארץ
והיות והשביתה . אלא מדין צווי בפני עצמו לאסרו בשבת בכל מקום ומקום

השטן מתגבר חייליו ,  וחשוב לבטל חטא העגלמהבערת האש תקונה גדול
ומה עתה שמפורש בתורה . באיסור ההבערה יותר משאר איסורי שבת

לא "ולכן לא כתב . מאש קיימת' דהיינו אפי,  אשלהבעירלהבעירלהבעירלהבעירשהאיסור הוא 
ובכל זאת השטן מבלבל דעת הבריות לומר שהאיסור היה רק , " אשתמציאותמציאותמציאותמציאו

 אם ,שהיא מלאכה מרובה,  האשולהמציאולהמציאולהמציאולהמציאבזמנם כשהוצרכו להקיש אבנים 
כל שכן שהיה מסית ומדיח ומכשיל , ל מלאכות"סורו כלול בכלל טיהיה א

י "עא ולכן רוב מחללי השבת תחילת נפילתם הי. רבים יותר בעבירה חמורה זו
לשוב ולהמנע להם וקשה . הבערת אש כגון עשון סגריות או נסיעה בכלי רכב

לא תבערו אש "ואמר הכתוב . שמרנוי' ה, אש יותר משאר אסורים מהבערת
דהיינו ,  יום השבתבגללבגללבגללבגללפירושו פשר שוא. " השבתביוםביוםביוםביוםבכל מושבותיכם 

תקון לעגל שבו ושהוא , שתכוונו שאינכם מבעירים אש בגלל שיום השבת הוא
  . ובשביתה בשבת תבטלוהו,הבערתם אש הקליפה

' ' ' ' ר צוה הר צוה הר צוה הר צוה הויאמר אליהם אלה הדברים אשויאמר אליהם אלה הדברים אשויאמר אליהם אלה הדברים אשויאמר אליהם אלה הדברים אש, , , , ויקהל משה את כל עדת בני ישראלויקהל משה את כל עדת בני ישראלויקהל משה את כל עדת בני ישראלויקהל משה את כל עדת בני ישראל""""
והלא בכל מצוות ,  ויש להבין למה פירש הכתוב שהקהילם".".".".לעשות אותםלעשות אותםלעשות אותםלעשות אותם

ולכאורה , עדהעדהעדהעדהולמה הזכירם בשם , 2התורה היו נקהלים כל ישראל לשמעם
לא תבערו אש בכל מושבותיכם לא תבערו אש בכל מושבותיכם לא תבערו אש בכל מושבותיכם לא תבערו אש בכל מושבותיכם """" .ל שהקהיל את כל בני ישראל ותו לא"היל

פירט ל מלאכות לא "ולמה מכל ט, למה חזר לצוות על השבת, """"ביום השבתביום השבתביום השבתביום השבת
  למה, 3ואם רק בשביל לחלק יצאה או ללאו, הכתוב אלא הבערת האש בלבד

   
ואם נפשך לומר שנכנסו . ד"עירובין נ' ומקורו במס. ב"ל. ד"י שמות ל" כמבואר ברש.2

  .י"כמבואר ברש. 3 .יש להבין למה כאן דווקא הקהילם יחד, ללמוד אגודות אגודות
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 לכל הפחות כשנצטוו על מצוותאו , לא פרט ענין זה כשקבלו השבת במרה
מה , """"בכל מושבותיכםבכל מושבותיכםבכל מושבותיכםבכל מושבותיכם""""ולמה נאמר בצווי זה . 4השבת בסיני לפני מעשה העגל

  .שלא הוזכר בצוויי השבת הקודמים
, בריאה-רוח, אצילות-אש, עולמות' כי יש ארבעה יסודות כנגד ד, והענין הוא

, רוח-נשר, אש-אריה, פרצופי המרכבה' וכנגדם הם ד, 5עשיה-עפר, יצירה-מים
ועם ישראל מקום מחצבם הוא מעולם האצילות בסוד . עפר-שור, מים-אדם

והר סיני עשן כולו מפני ", ולכן התורה נתנה באש, "אלהיכם' בנים אתם לה"
הלא "ולכן דברי תורה לא מקבלים טומאה שנאמר ". באש' אשר ירד עליו ה

נראה , ניהםוכשבאו ערב רב ובקשו אלהים שילכו לפ', נאום ה" כה דברי כאש
  ובקשו שאר""""שילכושילכושילכושילכואלהים "י שבקשו "ואעפ, רצו את דמות השור בדווקאש

, הנה עיקר כוונתם היתה לצורת השור ולכן העלו בכשפיהם לעגל, צורות גם כן
 על נוספיםנוספיםנוספיםנוספיםכ כאלהות "ורצו לשעבד שאר חיות המרכבה ג, ולא לאריה או נשר

" ויצר בחרט"הזהב את ולכן כשהביאו לאהרן , השור שהיה עיקרי בעיניהם
, י שזהב הנזמים מכוון נגד השור"וכוונתו היתה להראותם שאעפ, דמות שור

. והכל מתבטל באש, הנה בנפלו לאש ניתך הוא, י שצוייר עליו שור"ואעפ
בעגל זה שהוא שהאמינו היו מישראל , וכאשר יצא עגל מהאש בכשפיהם

ולכן , מעלהפגמו באש של אפשר שו, אמצעי בינם לבין אביהם שבשמים
 מחזק הפגם של האש שחטאו ,המבעיר אש ביום השבת שהוא בסוד האצילות

 כי אינו רק משום פגם, הוצרך הכתוב לפרוט מיוחד באיסורואולי ו. בעגל
אלא נוסף בו פגם חטא , ח מלאכות"עשיית מלאכה ביום המנוחה וכשאר ל

ורו כשאר ולפני חטא העגל לא היה ענין מיוחד להזכירו כי היה אס, העגל
  . מלאכות משום פגם המנוחה בלבד

  י משה"והנה דור המדבר היו כולם מצד בחינת הדעת שבאו לתקן בחינה זו ע
 פגםהם מצד גם ערב רב שאת והעלה משה גם , שהוא סוד הדעת המתוקנת

 .וישראל במעמד הר סיני תקנו בחינת הדעת, דעת כי חשב שיוכל לתקנםה
העגל   ובחטאובחטאובחטאובחטא". ים אין עוד מלבדוההוא האל'  כי הלדעתלדעתלדעתלדעתאתה הראת "ש "וכמ

ש "וכמ, י קדושת השבת"ותקון הדעת נעשה גם ע, פגמו מחדש בבחינת הדעת
'  כי אני הלדעתלדעתלדעתלדעת, את שבתותי תשמורו כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם"

ולכן , י חטא העגל"רצה משה לתקן מה שפגמו בדעת עאפשר שו". מקדישכם
 על ידי נו שהוא בחינת הדעת המתוקנת ויתוקהקהילם כדי שיתקשרו עמו

   בניעדתעדתעדתעדתואמר את כל , והדגיש הכתוב שזו הסיבה שהקהילם. התקשרותם
  
   .א"פ, ב" עץ חיים שעמ.5 .יב, א"שמות ל. 4
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  ולכן ציוום מחדש על השבת ששמירתו בסוד תקון, דעתדעתדעתדעתעדת אותיות , ישראל
בו נפגם יסוד האש אפשר שוהזהירם באופן מפורט על איסור הבערה ש, הדעתהדעתהדעתהדעת

 אמר ," אלהיך ישראלאלהאלהאלהאלה"כנגד מה שפגמו באמרם אפשר שו, י חטאם"ע
  ." אותםלעשות'  הדברים אשר צוה האלהאלהאלהאלה"

 אלהאלהאלהאלהגרמו לפגם במעשה בראשית שנאמר בו ,  אלהיך ישראלאלהאלהאלהאלהוהנה באמרם 
שהוא סוד , 6בראם' ל באות ה"ופירשו חז, תולדות השמים והארץ בהבראם

 ששהם ש ,שממנה נבראו שמים וארץ, אשונה שבשםר' ספירת הבינה ה
אשר אשר אשר אשר " בסוד הכתוב 8888אשראשראשראשרוהבינה גם נקראת . 7אלהאלהאלהאלהספירות תחתונות הנקראים 

 """"לעשות אותםלעשות אותםלעשות אותםלעשות אותם'  צוה האשראשראשראשר הדברים אלהאלהאלהאלה"ולכן אמר , "ברא אלהים לעשות
  שבעתםשה, והשכינהאלה אלה אלה אלה רמז ליחוד אולי ושמא שכי , לעשותםלעשותםלעשותםלעשותםולא אמר 
, אמרו. ה לתקן מה שפגמו במעשה בראשיתהבינשהיא  אשראשראשראשרעם הספירות 

דהיינו , לעשות אותםלעשות אותםלעשות אותםלעשות אותם, סוד התפארת' ה, שעל ידה ''''ציוה הציוה הציוה הציוה ה,  דהיינו הבינהאשראשראשראשר
 שבת סוד ליללילליללילוליחד ,  דקדושהעשיהעשיהעשיהעשיהתפארת במלכות שהיא סוד  לחבר

  .  השבת סוד התפארתיוםיוםיוםיוםעם , המלכות
ים בין שמשמשי וצריך. לא פגם בבחירה שלו, ודע כי כשאדם נכשל בשוגג

וישראל , ושיפשפש במעשיו ויתקנםדעתו הכשילוהו לרמוז לו שמשהו נפגם ב
 הכתוב ל את"דרשו חזו, הדעתאת  מתקנתושמירת שבת . חטאו בעגל בשוגג

 ז כאנוש"שאפילו חטא אדם בע, "שומר שבת מחללו,  יעשה זאתאנושאנושאנושאנושאשרי "
 י חשבז בשוגג כ" היה עוטאשח, אנושאנושאנושאנושכתוב ואולי , אם שומר שבת מוחלין לו

, ומעין חטא ישראל בעגל 9שהעבודה זרה היא אמצעי בין הבורא לבני האדם
  .וחזר וציוום על שמירתו, ולכן מכל תקוני הדעת בחר משה בשמירת שבת

 """"כלכלכלכל"""".  לחיבור תפארת במלכות".".".".''''תרומה להתרומה להתרומה להתרומה לה"""". ולא מן הגזל". ". ". ". קחו מאתכםקחו מאתכםקחו מאתכםקחו מאתכם""""
. תפארת'  בחי""""לבולבולבולבו"""". שהם גוף אחד" נצח והוד"'  אולי בחי""""נדיבנדיבנדיבנדיב. ". ". ". "יסוד' בחי

 לייחדא """"''''תרומת התרומת התרומת התרומת ה"""" השכינה הנקראת """"אתאתאתאת, , , , יביאהיביאהיביאהיביאה"""", המתוקן בספירות אלה
  .  ייחוד שלם' עם ה

' ' ' ' וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וכווכל איש אשר נמצא אתו תכלת וכווכל איש אשר נמצא אתו תכלת וכווכל איש אשר נמצא אתו תכלת וכו. . . . ''''וכל איש אשר הניף תנופת זהב להוכל איש אשר הניף תנופת זהב להוכל איש אשר הניף תנופת זהב להוכל איש אשר הניף תנופת זהב לה""""
וכל אשר נמצא וכל אשר נמצא וכל אשר נמצא וכל אשר נמצא . . . . ''''כל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת הכל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת הכל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת הכל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת ה. . . . הביאוהביאוהביאוהביאו

   ולא,,,,""""הניףהניףהניףהניף""""ואמר , """"אישאישאישאיש""""ב הזכיר תורמי הזהב". ". ". ". אתו עצי שיטים הביאואתו עצי שיטים הביאואתו עצי שיטים הביאואתו עצי שיטים הביאו
   
. 9 .ובנצוצי אורות שם: ט" זוהר שמות דף מ.8 .בא'  ראה לעיל פ.7 .א', בראשית בי " רש.6

אם דברי טעות ו. לעשות נחת רוח למקוםכדי  "שמא" בגדרכל ה. * .א"ז פ"ם הלכות ע"רמב

        .למפרעהרי הם בטלים 
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מרים מרים מרים מרים """"ואמר , "איש"יר  לא הזכבתורמי הכסף והנחושת    ".תרומה"הזכיר 
התכלת והארגמן     והקדים את תורמי    ".".".".''''הביאו את תרומת ההביאו את תרומת ההביאו את תרומת ההביאו את תרומת ה""""והוסיף , """"תרומתתרומתתרומתתרומת

, "הניף או מרים"אבל לא אמר , """"אישאישאישאיש""""לתורמי הכסף והנחושת כי הזכיר בהם 
ואת תורמי העצים הזכיר אחרי .  בלבד""""הביאוהביאוהביאוהביאו""""אלא , "תרומה"ולא הזכיר 

ולא , "הניף או מרים"    ולא אמר" איש"ולא הזכיר בהם , , , , תורמי הכסף והנחושת
        .ויש להבין הענין,  בלבד""""הביאוהביאוהביאוהביאו""""אלא , "תרומה"
שידע להעלות " איש"כוונתו כי כל אדם בעל מוחין הנקרא * אולי ושמאו

,  אל הבינה""""הניףהניףהניףהניף"""", , , , """"אשראשראשראשר""""הנקראת " בינה"ה' הגבורה אל בחי' הזהב  מבחי
 לחבר הבינה ".".".".''''להלהלהלה""""". אני בינה לי גבורה"ש "ה וכמ" בסוד בג""""תנופת זהבתנופת זהבתנופת זהבתנופת זהב""""

 ,,,,""""נמצאה אתונמצאה אתונמצאה אתונמצאה אתו"""", , , , """"אשראשראשראשר"""" בעל מוחין שהבינה הנקראת """"אישאישאישאיש""""וכל וכל וכל וכל . עם התפארת
תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים ועורות אלים מאדמים "ולכן היו לו 

  "אמא"בסוד " בינה"ה, כי כל אלה הדברים הנצרכים לשכינה" ועורות תחשים
  ון שכבר נמצאו בדרגתוכי, נמצאים דברים אלו בידה להלביש ולקשט השכינה
לא הוצרכו להניף ". מלכות"הבינה ודברים אלו גם הם שייכים לבינה לתיתם ל

 אמנם אדם שאינו בעל מוחין ולכן ".".".".הביאוהביאוהביאוהביאו""""ואמר , אותם רק פשוט להביאם
לא הביא זהב למרות שקיבל מהמצרים בהשאלה כלי זהב או שלא קיבל ולא 

, "איש"ולכן לא הוזכר בו ,  לכךמצא בביזת הים אלא כלי כסף כי לא היה ראוי
הביאו הביאו הביאו הביאו """"וווו, , , , """"תרומהתרומהתרומהתרומה""""' עצם תרומת הכסף או הנחושת גרמו להרים השכינה בבחי

 מי שלא """"וכלוכלוכלוכל"""".  אליו וגרמו לייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה""""''''את תרומת האת תרומת האת תרומת האת תרומת ה
נשמתו או בגלל ' אבל בגלל בחי" איש"היה בעל מוחין ולכן לא קראו הכתוב 

 ,,,,""""נמצאה אתונמצאה אתונמצאה אתונמצאה אתו""""שששש, , , , """"אשראשראשראשר""""אל הבינה הנקראת מעשיו הטובים זכה להתקשר 
  ,לא זכה להביא את תכשיטי הכלה הנמצאים אצל אמה" איש"וכיון שלא היה 

או לחבר היסוד הנקרא , לבנות לשכינה בית" עצי שטים"אבל זכה להביא 
 כיון שבעצים שהביא עשו הארון ,,,,""""מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה"""" עם השכינה הנקראת """"כלכלכלכל""""

        *. ינה אל השכ".".".".הביאוהביאוהביאוהביאו""""והשולחן והמזבחות 

 לחשובלחשובלחשובלחשוב    ואולי,  מיותרתמחשבותמחשבותמחשבותמחשבות לכאורה המילה .""""לחשוב מחשבות לעשותלחשוב מחשבות לעשותלחשוב מחשבות לעשותלחשוב מחשבות לעשות""""
בצלאל . עשיהבעולם ה לעשותלעשותלעשותלעשות. בריאה ויצירהמ מחשבותמחשבותמחשבותמחשבות. אצילותה בז

 על המשכן וכליו  למשוך,ואהליאב ידעו לחשוב את המחשבות כדי לעשות
  . שפע מהאצילות ועד לעשיההארה ו

 שינה את הסדר הרגיל ".".".".לעת שנילעת שנילעת שנילעת שניואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותוואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותוואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותוואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותו""""
ושאר המינים , 10כי עיקר האבנט היה רק מפשתן. והקדים את השש לכל השאר

  .היו רק בקצה האבנט כקישוט כמין פרח
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כי , לקדש הקדשיםזה נאמר על הפרוכת שבין הקדש , """"המסךהמסךהמסךהמסך ואת פרוכתואת פרוכתואת פרוכתואת פרוכת""""
כל דבר , פרוכת המחיצה"י "ופירש. מוזכר הוא בין הכפורת לבין השולחן

הנני שך את , וכן שכת בעדו, למעלה ובין מכנגד קרוי מסך וסכך המגין בין
אלא מפסוקים שסודם , י לא מביא פסוקים כראיה לדבריו"ודע כי רש". דרכך

ולכן פעמים מביא הוא כמה פסוקים ולפעמים כלל לא , גנוז בענין המדובר
וכן , דרכךמונע עוצר את , ופירוש שך את דרכך הוא גודר. מביא פסוק כראיה

את השבילים , את דרכךאת דרכךאת דרכךאת דרכך, כמו הסר משוכתו, לשון סגירה, שךשךשךשך", י בנביא"פירש
ומיד שינה וביאר שהוא לשון , י ביאר כי מסך פירושו מחיצה"והנה רש ".שלך
. וביאורו הגנת בעדו, "שכת בעדו"ראיה מהפסוק באיוב שאמר הביא ו ,הגנה

 זה לשון הגנה וזהכי . זהמנוגדים זה ל, ואדרבה פסוקים שכת בעדו והנני סך
י סוד נפלא "ואמנם רש. שנאמר כעונש ולא כדי להגן, לשון מניעה ועצירה

כמשל , ה מכה את ישראל מגן הוא בזה עליהם"שגם כאשר הקב, גילה כאן
ומתנדב אביו בטענה , ומתבקשים מתנדב שיכהו, לאדם שנגזר עליו מלקות

, תוך אכזריות התנדב להכותוולא מ, שאחר יכהו בכל כחו והוא יכהו בעדינות
י "ה את ישראל ע"מכה הקב, וכשמידת הדין מקטרגת. אלא מתוך רחמים

כ מכותיו הם הגנה "וא, א האכזרים"י הסט"הקדושה מתוך רחמנות ולא ע
  .ממכות החצונים

היתה היה קיר בנוי מבדיל בין הקודש לקודש הקדשים ווהנה בבית ראשון 
, ית שני היו שתי פרוכות ללא בניה בבניןובב. 11ק" לקהבכניסהפרוכת אחת 

כיון שלא ידעו אם מקום הכותל בקודש , מרחק אמה ובין שתי הפרוכות היה
והלא היו עמהם , ולכאורה תמוה כיצד לא ידעו היכן מקום הכותל, ק"או בקה

 ומה עוד שהיו, בנבואה' ומדוע לא הודיעם ה, הנביאים חגי זכריה ומלאכי
ובכללם מרדכי , ן בית ראשון שוודאי ידעו ענין זהעמהם רבים וטובים מזמ

  והוא מכלל, שהיה בבית ראשון מיושבי לשכת הגזית של הסנהדרין הגדולה
וודאי שספק זה נפל משמים כדי שיוחלט . 12בבית שני ג שהיו"אנשי כנה

י "בית ראשון שהפרוכת הגנה בו עמד תאולי  ו.בסנהדרין להציב שתי פרוכות
אך בית שני שנאמר עליו .  כי הכהנים הגדולים היו קדושים,שנים כמנין קדוש

שגדול יהיה מבית ראשון
13

,
 

  כי כל. שהם עשר יותר על קדוש, כ"עמד כמנין ת
  

מהלכות בית ' ם פרק ד"ראה רמב, 11. ב- א' הל' ם הלכות כלי המקדש פרק ח"רמב. 10 

, "ויאריכו הבדים"וא ומקרא מלא ה, ם"וזו כוונת הרמב, ובכסף משנה שם' הבחירה הלכה ב

. 12. ופשוט שעל פרוכת זו הזו בבית ראשון את הדמים י שם"וברש. ח"וראה מנחות צ

  .'ב ג"ב' וראה מס. ט. חגי ב. 13  .ם בהקדמתו לספר משנה תורה"הרמב
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בית שני לא היה ומה גם ש. 14 וזה גדולתו,תוספת בקדושה הוא בסוד עשרות
רים כולל שכינה וגם האש שעל המזבח דב' בקדושת בית ראשון כי חסרו בו ה

כי הפרוכת , כדי להגן יותר הוצרכו לשתי פרוכותאולי ו ,לא היה כדמות אריה
 על פרוכת זו היו מזים מדמי הפר והשעיר ואולי זו הסיבה מדוע .היא המגינה

כדי למתק הדינים בהזאת אחת , הפנימייםשל יום הכפורים וחטאות הצבור 
ם"ת נהי" למטה כנגד חגושבע, למעלה כנגד בינה

 כי הבינה היא הממתקת ,15
.  ודם זה עצר שלא ישפך דם ישראל,והטיפות נגעו בפרוכת. ומתקנת הכל

א ווההזאה של מעלה שכנגד בינה היא סוד צל הסוכה הנקרא סכך שגם ה
ומגינה היא על עם ישראל וממתקת שבעת התחתונות שהם שבע , בבינה
בזוית , אלא מכנגדו, ה זה למעלה ממשאומרת שלא הי' אמנם הגמ. למטה

י "כוון רש לזהאולי ו. וההזאה היתה בין כוון מעלה לכוון נגדו, לכוון למעלה
 .""""וסכךוסכךוסכךוסכך מסךמסךמסךמסךקרוי ", ההזאה דם ענין שהוא, """"בין מלמעלה ובין מכנגדבין מלמעלה ובין מכנגדבין מלמעלה ובין מכנגדבין מלמעלה ובין מכנגד "באמרו

, נתנה רשות למחבליםי "פירש, "ושכתי כפי עליך עד עברי"והנה על הכתוב 
 ,"וסכותי כפי"אם היה כתוב אפשר שו.  מפני המחבליםמשהעל ה הגן "והקב

משמע הגנה מדין '  עם ש"ושכתי כפי" אך כשנכתב .רושו מלשון צליהיה פ
' כי הוא סוד הבינה בשלמותה ולכן סכך גי, י תיבת סכך"והביא רש. קשה
הוא הגנה , ועצירת הדרך, ולכן מה שנראה כהפרדה, וממנה באה ההגנה, מאה

  .גן מן הצרותומחיצה וסכך לה

. לשון זכר ולשון נקבה, חצר קרוי כאן" ,י"פירש. """"את עמודיו ואת אדניהאת עמודיו ואת אדניהאת עמודיו ואת אדניהאת עמודיו ואת אדניה""""
, ו"כי הוא סוד יחוד קובהואפשר  ". עמודיו ואדניה וכן דברים הרבה,החצר

ואדניה סוד שם אדנות השייך , ה"דהוי' ה הנובע מאות ו"והעמוד סוד שם ההוי
זכר ולכן נכתבו בלשון , ן במשכן"ה ונתיחדו ביחוד זו"אחרונה שבהוי' לאות ה

  . ואדנים סוד השכינה, ה סוד העמוד"כי קוב, לא אמר עמודיה ואדניוו, ונקבה

כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי , , , , ויבואו האנשים על הנשיםויבואו האנשים על הנשיםויבואו האנשים על הנשיםויבואו האנשים על הנשים""""
 וכוונת הכתוב הוא כי הנשים הביאו ".".".".''''וכל איש אשר הניף תנופת זהב להוכל איש אשר הניף תנופת זהב להוכל איש אשר הניף תנופת זהב להוכל איש אשר הניף תנופת זהב לה. . . . זהבזהבזהבזהב

  אין תכשיטיםשוכל איש דהיינו הגברים ', זם וכואת תכשיטיהן חח ונ
 ולכאורה היה אסור לקבל התכשיטים מן הנשים כי. הביאו זהב, מצויין בידיהם

 אמנם, אין מקבלים צדקה גדולה מנשים ללא הסכמת בעליהן משום גזל
ומצאו בעל השדה ואמר לו כלך , ל דיורד לתוך שדה חברו ולקט ותרם"קיימ

אין תרומתו , ואם לאו, ם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומהא, לך אצל יפות מהן
  בין כך ובין כך תרומתו תרומה כיון  , ליקטו הבעלים והוסיפו עליהן. תרומה

  
   .ש ליום הכפורים" כוונות הרש.15"  זאת-זה"ואולי כמנין . 14
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 רכו

  ולכן הוסיף הכתוב שבאו האנשים על הנשים, דגילה דעתו דניחא ליה במעשיו
  ,מסכימים לתרומת האשהש זהב על נדבת נשותיהם ובזה גילו דעתם והוסיפו

  .ולכן קבל בצלאל לתכשיטיהן

 יתדות המשכן לא נאמר ".".".".ואת כל יתדות החצר סביבואת כל יתדות החצר סביבואת כל יתדות החצר סביבואת כל יתדות החצר סביב, , , , ואת כל יתדות המשכןואת כל יתדות המשכןואת כל יתדות המשכןואת כל יתדות המשכן""""
לא בצוויים ולא , ענינם ביחד עם עשיית המשכן אלא בסיום ענין החצר

, א חרבו עם המקדשואפשר כי היתדות הם בחינת היסודות של. בעשייתם
  .י שאין בית אלא חצר"ובגלל קיומם מקריבים אעפ

  
        

        פ ק ו ד יפ ק ו ד יפ ק ו ד יפ ק ו ד י
  
פתח בלשון , עתה שבא לסכם ענייני המשכן וכליואולי  ".".".".אלה פקודי המשכןאלה פקודי המשכןאלה פקודי המשכןאלה פקודי המשכן""""
וכמו שבבריאת העולם לאחר שסיים , העולמות' כי המשכן הוא בחי". אלה"

סכם ענין בריאתם ובא ל, העולמות העליונים' בריאת שבעת ימי בראשית בחי
" אלה"כי ". אלה תולדות השמים והארץ בהבראם"אמר , ז"ושייכותם לעוה

מי ברא "בסוד , הוא עניין יציאת הבריאה מהכח הרוחני אל הפועל הגשמי
ברא , ליוניםעשהיא חלק מהעולמות ה, "מי"הנקראת " בינה"דהיינו ה". אלה

,  האור העליון בתוכוגם כאן בסיכום עניין המשכן וקבלת. ק"שהם הו" אלה"
  ".אלה"אמר 

ונתתי משכני "ש "וכמ. והענין הוא שאין גשמיות בלי רוחניות המשפיע בתוכו
ואמר הכתוב , "הדום רגליו"י שהארץ "ואעפ". בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם

שכינתו ' צמצם ה, "הן השמים ושמי השמים לא יכלכלוך ואף כי הבית הזה"
ואולי . האירו האורות העליונים במשכן וכליו" האל"ועל ידי , בין בדי הארון

אחד למשכן הגשמי ואחד למשכן הרוחני , פעמים'  ב,,,,"""" משכן משכן משכן משכן----המשכןהמשכןהמשכןהמשכן""""אמר 
 ,נועםויהי "ולכן אמר להם משה , "נועם"הנקראת " בינה"שנתאחדו על ידי ה

 והיא מקבלת מיסוד ,,,,""""אשראשראשראשר""""ונקראת הבינה ". שתשרה שכינה במעשה ידכם
 והוא סוד נשמת ,,,,""""פקדפקדפקדפקד""""ד כמנין "ריבועו עולה קפב שב"החכמה שהוא שם ע

  ".".".".על פי משהעל פי משהעל פי משהעל פי משה""""ולכן אמר , משה רבינו

שעדות הוא , משכן העדות" ,י" פירש,,,,""""אלה פקודי המשכן משכן העדותאלה פקודי המשכן משכן העדותאלה פקודי המשכן משכן העדותאלה פקודי המשכן משכן העדות""""
א בכמה לוה, ולכאורה מהיכא תיתי. "לישראל שמחל להם על מעשה העגל

ן וישם בו ויקח את הארו"ש "וכמ, מקומות מבואר שלוחות הברית נקראו עדות
שני לוחות "ש "וכמ, ועוד לפני חטא העגל נקראו הלוחות עדות, "את העדות

משכן שבו נמצאים ,  הואמשכן העדותמשכן העדותמשכן העדותמשכן העדותכ פירוש "וא, "העדות לוחות אבן
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והלא , לשון עדותי "רש' וכן יש להבין למה דווקא בפסוק זה פי. לוחות העדות
  .כמה פעמים הוזכר לשון זה

, דברים וביניהם הארון והלוחות'  שני חסרו השכיוון שבבית, ואפשר לומר
' והכוונה לב, כיון שנתמשכן פעמיים. משכן, המשכן, וכפל הכתוב כאן

כיון שהיו בו ', ש המפרשים שלכן בראשון כתב המשכן עם ה"וכמ. מקדשות
לא שייך , כ בית שני שלא היו הלוחות"וא, דברים נוספים על בית שני' ה
בא ללמדנו שעדות הוא , כל זאת כתב כן הכתובואם ב, משכן העדותמשכן העדותמשכן העדותמשכן העדותקרא הל

  .שסלח לישראל עוון העגל

והנה . דהיינו דין וחשבון על מעשה המשכן והוצאותיו, """"אלה פקודי המשכןאלה פקודי המשכןאלה פקודי המשכןאלה פקודי המשכן""""
כ יש להבין למה חזר "וא. הכתוב לא פרט איך סכום זה נתחלק בכלי המשכן

, ןובשלמא אם היה מפרט כמה זהב יצא לארו, הכתוב על מעשי כלי המשכן
 .היה מובן, י ישראל"ומכוונו למשקל הזהב שנתרם ע', ווכמה לשלחן וכד

 למשכן פרט לחצאי השקלים של כסףכסףכסףכסףשהרי תרמו ישראל , ולכאורה יפלא
ובפרשת תרומה ,  הפקודים בלבדכסףכסףכסףכסףפקודיהם ולמה לא הזכיר הכתוב אלא 

   ". ונחושתכסףכסףכסףכסףכל מרים תרומת "ואומר "  ונחשתוכסףוכסףוכסףוכסףזהב "צוה על תרומת 
ית המשכן וכליו יהענין הוא כי לא מנה הכתוב אלא מה שניתן לבנאפשר שו

ולכן כסף אחר שנתרם והוצא רק לכלי שרת כלל . הבסיסיים שהם חלק ממנו
, הוזכר ונתפרט חשבונו, וכסף התרומה שהוצא כולו לגוף המשכן, לא הוזכר

 לגוף המשכן או לפחות לכלי המשכן בחלקםבחלקםבחלקםבחלקםוהזהב והנחושת שהוצאו 
  .אך לא נפרט סדר חלוקתם, הוזכרו , יסייםהבס

 שחשדו ישראל במשה שגנב את האלף ושבע המאות וחמשה 1ל"ואמרו חז
ואת "ולכן צווח הכתוב ואמר , ושבעים השקלים העודפים על מאת הככר

  ויש להבין למה ". האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים
ששם היה יותר קל לגנוב כי , תרומהלא נחשד משה על הזהב והנחושת וכסף ה
ומה גם שזהב . וקל להעלים מהם, נעשו בהם הכלים ונתפרטו להרבה חלקים

 .ומורגשת פחות, וגניבת מעט ממנו שוה יותר, ערכו גדול בהרבה מכסף
ובכלל למה , ודווקא בכסף הפקודים שנמנה במספר מדוייק בו חשדו שגנב

יה יותר קל לחשוד את העוסקים חשדוהו בגניבה ואם חשבו שחסר במספר ה
וכבר ראו שבשעה שנפנו הם . במלאכה מאשר את משה שהיה קדוש עליון

אלא לקחת את , לשאול כלי כסף וזהב מהמצרים לא פנה משה אל רהבים
ומה גם בכספי הקדש , כי אין הכסף נחשב בעיניו למאומה, ארונו של יוסף

  .שגם פחות שבישראל לא היה מעיז לעשות זאת
 קרא הכתוב למחצית השקל גם .""""ע לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודשע לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודשע לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודשע לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודשבקבקבקבק""""
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ולמה כשנצטוו על תרומתו לא קראו , ויש להבין למה קראו כן, """"בקעבקעבקעבקע""""בשם 
  .אלא מחצית בלבד" בקע"הכתוב 

ורק כלי השרת היו ,  ובגדי הכהונה לא היה כסף כללשכןוהנה בכל כלי המ
והנחושת , וכסף חסדים,  דיןכי זהב הוא בחינתואולי הטעם , חלקם מכסף

 היו מזהב כדי להמתיק הגבורות בעבודת הקודש םכליהולכן . ממוצע ביניהם
אמנם כלי שרת נעשו גם מכסף כי  .ולא מכסף שהם החסדים המתוקנים כבר
י החסדים " ואדרבה ככל שיוכשר ע,בהם לא נעשה עיקר התקון אלא הכשרתו

 נחושת ובמקדש עמודי נחושת  ובמשכן היו גם מזבח הנחושת ואדני.עדיף
, נפשםנפשםנפשםנפשםאבל פדיונם של ישראל כופר , כדי לתקן חלק הגבורות שבהםאולי 

תמורת נפשם שמקורה טהור , שהוא בחינת חסדים גמורים, מכסףמכסףמכסףמכסףצריך שיהיה 
 ת ועמו כל דור המדבר והיו נשמתוהנה משה רבינו היה מצד הדע .ומתוקן

אבל השלשת אלפים וחמש , שים רבוא מישראל של אותו דור קשורים בוש
 .והיו מדרגה בפני עצמם, לא היו תלויים בויתכן שמאות וחמישים הנוספים 

 שהוא סוד הדעת של ששים רבוא בקע לגולגולתבקע לגולגולתבקע לגולגולתבקע לגולגולתאדני המשכן נעשו מתרומות ו
אך תרומת אותם העודפים על ששים רבוא שהיו . מישראל הקשורים במשה

 בבחינת אדניםאדניםאדניםאדניםשהם  ות המשכןלא יתכן היה לשומם ביסוד, מדרגה בפני עצמם
ומקומם של . אחרונה שבשם' שהוא במלכות המכוונת כנגד אות ה, שם אדנות

שהם , ים לעמודים"ולכן נצטווה משה לעשותם וו', אנשים אלו היה באות ו
ישראל בעניני הזהב ושאר  י שהיה משה נאמן על"ולכן אעפ. ה"דהוי' סוד ו

 שמא גנב את כסף הנותרים על בוחשדו , דברים שנתרמוותרומות הכסף 
כיוון שאינם ם שים רבוא כדי לא לתת להם חלק במשכן להרחיקם מדרגתהש

ואמרו , ובאו למשה לבקש חשבון מה נעשה בכסף זה בדווקא, תלויים בו
ל"חז

2
עיניו וראה שעשאם ווים ' שמשה שכח מה עשה בהם עד שהאיר ה 

לשים ' מתורת ה זה חלקולכאורה יפלא כיצד שכח זאת משה והלא . לעמודים
כיון שלא היו אלו מחלק ישראל התלויים בו לכן אפשר שאמנם , ווים לעמודים

שעמדו על  שכן אלא בעמודי החצרתוך המוהנה ווים אלו לא הושמו ב .3שכחם
 המשכןש אפשרהמשכן כי  הטעם שלא הונח כספם בתוךאולי ו. אדני נחושת

ויים בו לא יכלו להכלל במשכן  והיות ולא היו תל,משהלאה כלת ' בחיהוא 
  .*והונחו בעמודי החצר

  
זה חלק מהמחשבות שחשב אולי  ו.3. מדרש רבה פרשת פקודי.  2 . שמות רבה פקודי. 1

ולא לערבם עם ,  העודפים על הפקודים ולהניחם לצורך הוויםבצלאל להכיר את כספי

ראה הגיוני ויש בחלקו י שנ"כל ספר זה ובפרט ביאור זה אעפ*     ....הפקודים ולשימם באדנים
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 זה הטעם שלגבי הזהב והנחשת לא פרטה התורה חשבון מעשיהם כיאפשר שו
ורק לגבי כסף הפקודים שבו נחשד , כל העושים במלאכה באמונה הם עושים

  .משה פרטה תורה עניינם

 התפשטות שהוא, ד" יש למעלה סוד שנקרא קפ".".".".אשר פקד על פי משהאשר פקד על פי משהאשר פקד על פי משהאשר פקד על פי משה""""
 והוא "ד"קפ"ופק של האדם שגם הוא אותיות וזה גם הד, החכמה בתוך הבינה

אותו  ונראה שדרך 4ה"והוא סוד נשמת משה רבינו ע. מהחכמה, מגיע מהמח
  .' סוד משה הגיע אל המשכן ולכן נקרא פוקד וכתוב פקד בלי ו,דופק

יתה שעבודת הלויים ה" ,י"רשפי ....""""עבודת הלויים ביד איתמר בן אהרן הכהןעבודת הלויים ביד איתמר בן אהרן הכהןעבודת הלויים ביד איתמר בן אהרן הכהןעבודת הלויים ביד איתמר בן אהרן הכהן""""
   " חכמי לב" עבדו י שבבניית המשכן"ינו שאעפדהי. "להוריד ולהקים, לשאת

 בן אחיסמך לא היו משבט לוי תלה הליאב וא,בצלאל בן אוריו, לא רק לויים
 לפרק ולהרכיב במשך כל המסעות היה צריך רק לוי כי, את העבודה בלויים

היות ועיקר העבודה נעשתה למתק את הגבורות היה צריך ו, כדי שיישאר האור
את , החסדיםהכהנים עושים את עבודת , ל ידי הלוייםשהעבודה תיעשה ע

,  פירוק והרכבת המשכן צריך שיהיה מצד הלוייםאבל, עבודת הקרבנות
מעשה הבריאה הוא מצד הגבורה ואחר כך באים החסדים ומאירים . הגבורה
 התחיל האור להגיע "אלה"לכן התורה מדגישה כאן ברגע שזה נהיה , בתוכה

עבודת הלויים באה כולה מצד הגבורה ואחר , הלויים עבודת שלבסדר הנכון 
  . כך יבוא האור שהוא חסד בפנים

וה לבצלאל צישמשה , י"רשפי ',',',',ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וכוובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וכוובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וכוובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וכו
לעשות תחילה כלים ואחר כך משכן אמר לו בצלאל מנהג העולם לעשות 

ה " הקבכך שמעתי מפי, בצל אל הייתתחילה משכן ואחר כך כלים אמר לו 
  בצלאל בא ללמד וכי ,  ולכאורה הוא תמוה.ועשה משכן תחילה ואחר כך כלים

שישים אותם במחסן  אם משה אמר לעשות קודם כלים ,את משה מה לעשות
. תוך המשכןמיד ל את הכלים הכניסווהרי בכל מקרה לא , בנה משכןואחר כך י

ו הקימ שאזסן מחנוכה ועד ראש חודש נימפורק היו הכלים מוכנים והמשכן ו
, לים קודםה אמר לעשות כ"אם הקב. את המשכן והכניסו לתוכו את הכלים

למה הפך בתחילה , מר לו בצל אל הייתהסכים אתו וא משה ואם. ןעשה כשי
', ', ', ', ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל וכוויאמר משה אל כל עדת בני ישראל וכוויאמר משה אל כל עדת בני ישראל וכוויאמר משה אל כל עדת בני ישראל וכו" מעשה העגל כתוב ולאחר .הסדר

        אתאתאתאת' ' ' ' הו וכוהו וכוהו וכוהו וכואת המשכן את אוהלו ואת מכסאת המשכן את אוהלו ואת מכסאת המשכן את אוהלו ואת מכסאת המשכן את אוהלו ואת מכס', ', ', ', וכווכווכווכו' ' ' ' קחו מאיתכם תרומה להקחו מאיתכם תרומה להקחו מאיתכם תרומה להקחו מאיתכם תרומה לה
      
ו אינו נכון "ואם ח, ל כתבתיו על תנאי שאם אמת הוא שיעמוד לזכות"סימוכין בדברי חז 

  . שער הפסוקים פרשת שמות .4 .שיהיה בטל ולא יעשה שום רושם שאינו הגון כלל ועיקר
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אז למה בצלאל .  לעשות קודם כל משכןלישראל משה אומר ,,,,""""''''הארון וכוהארון וכוהארון וכוהארון וכו
והרי כתוב במפורש שמשה אומר לבנות משכן , שואל איפה ישים את הכלים

  . קודם ואחר כך כלים
היה צריך לעשות קודם כלים ואחר כך לכל הדעות  שלפני מעשה העגל ואפשר

 ,ישראל יכנסו לארץ עם משהש עד קייםמשכן כי המשכן היה אמור להיות 
אז כל מעשה המשכן הוא זמני , מקדש ויגנוז את המשכןהומיד משה יבנה בית 

תדיר ו. גם במקדש השתמשו בכלים האלוכי , הכלים כנגד זה הם לנצחו, תרביו
 הכלים נקראים תדיר והמשכן לא תדיר אז ברור . תדיר קודם,ושאינו תדיר

 על קודםה לנצח "כלי שאמור לשרת את הקב, שהכלים צריכים להיעשות קודם
בית משה היה בונה את כך צריך היה להיות אם , פני המשכן שהוא רק זמני

משה הבין שהוא גם לאחר חטא העגל  .יתה התכנית המקוריתהמקדש שזו ה
 מר לבצלאללכן א, אז ברור שהכלים קודם, את המקדשנכנס לארץ ובונה 

בין הבצלאל . עשה קודם כל כלים ואחר כך משכןשי לאחר מעשה העגל
יתכן ו.  לא באותה רמהשובשישראל ו ,וסב הרגו את חור כי הערב רב, אחרת

, לאחר הרבה שנים  אחריםה לא יכנס לארץ ובית המקדש יבנה בידיש שממצב
כי במשכן ישתמשו תדיר יום ולילה ובכמה ,  מהכליםיותר תדירואז המשכן 
בצלאל שעל ואמר . ובכלים רק בעת הצורך ובעבודה אחת בלבד, סוגי עבודות

ה אין שאלות אבל דרכו של עולם שקודם עושים בית ואחר כך "דרך הקב
על הכלים קודם כי המשכן ' ואם צוה ה, כי הבית תדיר יותר מהכלים. יםכל

אפשר ' וצווי ה, זה התאים לפני מעשה העגל, אינו תדיר כי בתוך זמן קצר יגנז
והשיבו משה שאכן יש רמז , שרמז שלאחר העגל ישתנה הסדר ומשכן קודם

ן והקדים ויצא ואמר לישראל על עבודת המשכ ,בצל אל הייתו', שכזה בדברי ה
  .האוהל לכלים

, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"תחילה בפרשת תרומה אמר כי , והענין הוא
ועשית משכן ופירט חזר לומר ואחר כך '  וכו, ועשו שולחן,ואחר כך ועשו ארון

אבל בפירוט  קודםבאופן כללי משה נצטווה על המשכן דהיינו ש. ואיך לעשות
ויש פנים ,  ויש פנים להקדים הכלים. את הכלים ואחר כך את המשכןהקדים

גם משכן קודם וגם כלים , ה שני דברים" משה שמע מהקב.להקדים המשכן
לא אמר משכן , " ושכנתי בתוכםמקדשמקדשמקדשמקדשועשו לי "אמר אמנם בתחילה . קודם

התחיל במקדש והמשיך . "תעשההמשכן המשכן המשכן המשכן את ו"ואחר כך אמר . אלא מקדש
פני הכלים אבל על משכן אפשר אז מקדש ל. וביניהם צוה על הכלים. במשכן

קודם שאפשר להגיד לפי הפירוט ו ,להגיד שהכוונה כמו מקדש לפני כלים
 לך רמזמר לו אולי ובצלאל א, י הפירוט ואמר כלים קודם ומשה הלך לפ,כלים
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 ואם בית המקדש  קודם כי יש שני מצבים בעם ישראלקדשמעל אפשרות ש
אבל ממה שהניח , משכן הזמניקודם בעדיפותו ברור שכלים לפני עשיית ה

הכלים בין כללות המקדש לפרטות המשכן נתן פנים גם למקדש שיקדם עתה 
דם דהיינו שפירוט הכלים  קוקדשאמר לי מ' ה,  משה נכוןוהשיבו ,בעודו משכן

אלא , זה לא שמשה שכח. והקדמתם הוא על סמך שבית המקדש הוא עיקר
בתנאי שוודאי שהמקדש אלא לא הולכים לפי הפירוט לו שמא מר בצלאל א

 אין ביטחון בעם ישראל ומי יודע אבל לאחר העגל שכבר, קרוב והוא עיקר
ואמר , רמז שילכו לפי מנהגו של עולם והמשכן תדיר לכלים. מתי יגיעו למקדש

  . משה בצל אל היית
למשה לא רצו להראות . בצלאל ברוח הקודש ראה מה שמשה בנבואה לא ראה

אבל בצלאל . לא יכנס לארץ עד שזה לא יקרה בפועלשיכול להיות מצב ש
ה לא יכנס לארץ ובית שברוח הקודש יכול היה להרגיש שיתכן מצב שמ

,  מהכליםיותר תדירואז המשכן , לאחר הרבה שניםהמקדש יבנה בידיים זרות 
מר בצלאל אולי א. ובכלים רק בעת הצורך, כי במשכן ישתמשו תדיר יום ולילה

 בצלאל ידע ברוח הקודש שיש סיכוי גדול מאוד שמשה לא כי, ישתנו הדברים
 לארץ ולכן עדיף שיהיה המשכן כמו שהוא לפני הכלים לכן ישראליכניס את 

  .את משה ' עשה בצלאל כאשר ציוה ה

 ".".".".את משהאת משהאת משהאת משה' ' ' ' ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה הובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה הובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה הובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ה""""
ה למשה לך אמור "קבש חכמתו נקרא בשעה שאמר לו ה"בצלאל ע, י"ופירש

 ואמר לו עשה ארון ךהלך משה והפ, לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים
  כ " בונה בית ואח אדםמנהגו של עולם, ל משה רבינו"אמ, וכלים ומשכן

אני עושה שכלים , ואתה אומר לי עשה ארון וכלים ומשכן, מכניס לתוכו כלים
אמר לו שמא , ארון וכליםה עשה משכן "שמא כך אמר לך הקב, להיכן אכניסם

למה הפך משה את דברי ,  והדבר תמוה.5'ומקורו בגמ', אל היית וכו-בצל
וכי עניני , ומה ראה בצלאל לפקפק בדבר בגלל מנהגו של עולם, ה"הקב

        ואולי יש צורך נשגב וסוד עמוק, המשכן וסדר עשייתם תלויים במנהג העולם

וכי אי , ארון וכלים היכן יכניסםומאי קושיה , בבנית ארון לפני עשיית המשכן
וכמו שהיו לוחות העדות ,  או בביתו של משה באופן זמניאהלאפשר להניחם ב

שהרי לאחר שנעשו , ובלאו הכי הוצרכו למצא מקום אחר לכלים, כל זמן זה
בניסן ואף בשבעת ימי המילואים ' המשכן והכלים נשאר המשכן מפורק עד א

        .ם וכלים היכן היוהיה המשכן מוקם ומפורק בכל יו

        

   .ה"ברכות נ.  5
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ה למשה עשה "בשעה שאמר הקב"וזה לשונו , מצינו להיפך, 6ובמדרש רבה
  ה "שישרה הקב, אמר לו, אמר לו מה המשכן הזה, המשכן בא ואמר לבצלאל

ל "אמ, ל בצלאל והיכן התורה נתנת"אמ, ומלמד לישראל תורה, שכינתו בתוכו
רבינו משה אין כבודה , אמר לו, ים הארוןמשאנו עושים את המשכן אנו עוש

לפיכך זכה שיקרא , כ המשכן"אנו עושים את הארון ואח של תורה בכך אלא
' ל בין הגמ"ויש להבין במה נחלקו חז". ש בצלאל את הארוןעוי' שנא, על שמו
  .י פירש לפי הגמרא ולא לפי מדרש רבה כדרכו"ומדוע רש, והמדרש

אם ארון עץ , 7ת האמוראים בירושלמיונראה דמחלוקתם תלויה במחלוק
 דלמאן דאמר ארון שעשה, שעשה משה הוא שעשה בצלאל או שהוא אחר

כ יש "וא. כ כבר היו הלוחות מונחים בארון עץ"א, משה אינו ארון של בצלאל
שתי ארונות היושי "והיות וכן פירש, להקדים משכן לכלים

8
כאן לפי ' לכן פי, 

, ארון קודםשכ ודאי "א, וא שעשה בצלאלד ארון שעשה משה ה" ולמ,'הגמ
 ואם כבר יש צווי לארון ,דהיינו הלוחות היכן יהיו בינתיים, והתורה היכן תהיה
  .ודאי שיש להקדימו

מתחילים   בהא פליגי אםואולי, ארון בחכמה ומשכן במלכותואולי ושמא ש
של עולם  ומנהגו, ן קודםוואר, או ממעלה למטה, ממטה למעלה ומשכן קודם

   .ן דהיינו ממטה למעלה ומשכן קודם"ז הוא סוד מ"דהיינו עוה
 כי תשא' ובפ, תרומה הקדים הכלים למשכן' ואפשר שהענין הוא כי בפ

את "הקדים המשכן ואמר , "'ראה קראתי בשם בצלאל וכו"למשה ' שאמר הכ
' ומשה שינה ואמר כפי שנצטוה בפ". 'אוהל מועד ואת הארון לעדות וכו

  ונתפעל משה שכוון בצלאל למה, לו בצלאל שלא יתכן סדר זהוהעיר . תרומה
ויש  .שנאמר לו פעם שניה שהקדים האוהל לכלים ואמר לו בצל אל היית

ואולי מצד גדלות הדברים . בשני הצוויים והפך סדרם' להבין למה שינה ה
 שהם דוגמת אורות גדולים שבעולמות שמעל ושמאושמאושמאושמא אוליאוליאוליאוליהכלים קודמים כי 

ולמשה שיכל לקבל גודל האורות בהיותו מיסוד דחכמה , לסדרו של עולם
ואולי גם לומר זאת לישראל שלגבי נתינת התרומה , נאמרו הדברים כתקנם

אבל לגבי עשייתן בפועל על , יקדימו ליתן לכלים לפני הנתינה לצורך המשכן
' הוצרכו לעשותן על פי סדרו של עולם ולהקדים המשכן בחי, ידי בצלאל

כי תפס לשון ראשון עיקר ,  הקדים הכלים גם בצווי לבצלאלומשה .השכינה
אבל בצלאל בשאלתו נתן למשה להבין שכיון שישראל אינם . לפי מעלתו

  .ותפוס לשון אחרון, בדרגה זו יש לנהוג לפי דרגתם

  

  .עקב' פ. 8 .עקב' ן פ" ראה גם רמב. 7 .פרשת פקודימדרש רבה  .6
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באחד לחודש "כאורה היה לו לומר ול". ". ". ". ביום החודש הראשון באחד לחודשביום החודש הראשון באחד לחודשביום החודש הראשון באחד לחודשביום החודש הראשון באחד לחודש""""
  ,משכן" ולמה אמר את שתי התוארים ".".".".תקים את משכן אוהל מועדתקים את משכן אוהל מועדתקים את משכן אוהל מועדתקים את משכן אוהל מועד    ".הראשון

תקים את אוהל "או , "תקים את המשכן"ולכאורה יכל לומר ". אוהל מועד
, "החודש"ולחברו עם תיבת " יום"להקדים תיבת ' ואפשר שרצה ה". מועד

" חדש"עם המלכות הנקראת " יום"רא התפארת הנק' ואולי כוונתו לייחוד בחי
ואולי . שייחוד זה יביא להשראת יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה במשכן

 "אהל" שהיא אותיות "לאה"לומר שהשכינה סוד " " " " משכן אוהל מועדמשכן אוהל מועדמשכן אוהל מועדמשכן אוהל מועד""""    אמר 
כשמה של " קדוש"העולה כמנין " משכן"' תשכון בה בבחי" אהל מועד"והיא 

  ה מהמוחין הפנימיים של התפארתהשכינה לאה הנקראת כן כשמקבלת האר
והנה משה צוה . 9"המלך הקדוש"ובסוד ". כי הוא לבדו מרום וקדוש"בסוד 

למשה להקימו באחד בניסן '  לעשות את המשכן וצוה ה10את ישראל בתשרי
" הרת"ז שבתשרי היה "כי המשכן היה בסוד בריאת העוה, ואפשר שהענין הוא

  . עלובניסן היתה בריאת העולם בפו, עולם
ונתת את הכיור ונתת את הכיור ונתת את הכיור ונתת את הכיור ',  ',  ',  ',  ונתתה את מזבח העולה וכוונתתה את מזבח העולה וכוונתתה את מזבח העולה וכוונתתה את מזבח העולה וכו', ', ', ', ונתתה את מזבח הזהב וכוונתתה את מזבח הזהב וכוונתתה את מזבח הזהב וכוונתתה את מזבח הזהב וכו""""

 ואולי כדי שיכוון בהן  ,נוספת'  מלא ההמדוע לגבי המזבחות כתב ונתת ".".".".''''וכווכווכווכו
  .שבשם שבה סוד המזבחות' את סוד השכינה ה

ויתן את מסך שער החצר ויכל משה ויתן את מסך שער החצר ויכל משה ויתן את מסך שער החצר ויכל משה ויתן את מסך שער החצר ויכל משה , , , , ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבחויקם את החצר סביב למשכן ולמזבחויקם את החצר סביב למשכן ולמזבחויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח""""
ויש להבין מדוע על כל מלאכה ממלאכות קודמים שעשה     ".".".".את המלאכהאת המלאכהאת המלאכהאת המלאכה
,  ואלו במלאכה אחרונה זו לא נאמר".".".".את משהאת משהאת משהאת משה' ' ' ' כאשר צוה הכאשר צוה הכאשר צוה הכאשר צוה ה""""משה נאמר 

 את' כאשר צוה ה"ת לא עשה זאו ב"וכי ח. """"ויכל משה את המלאכהויכל משה את המלאכהויכל משה את המלאכהויכל משה את המלאכה""""אלא 
ולמה לא , ולאידך גיסא מדוע באמת הוצרך על כל מלאכה לומר כן". משה
  ".את משה"אלא נאמר , """"אותואותואותואותו' כאשר צוה ה"אמר 

ל שמשה לא יכל להעמיד הקרשים ולחברם "ש חז"י מ"והענין יובן עפ
ויעמוד , ולפרוש האוהל ולהכניס כל הכלים לבדו והוצרך לנס שיניח ידו

ואמר . ולכחות על טבעיים להכניס כל הכלים ללא עזרת אדם, הקרש מאליו
דהיינו . משהעם עם עם עם  ,ופירושו,  משהאתאתאתאת' כאשר צוה ה"הכתוב על כל מלאכה 

אמנם כיון שהמלאכה . עזר למשה שלא בדרך הטבע בכל מלאכה לעשותו' שה
במלאכה . ש משה לבדו"ה שהמלאכה תקרא ע"ורצה הקב, ש גומרה"נקראת ע

, למשה' האחרונה של הקמת החצר ומסך השער לא היתה עזרה מיוחדת מה
.  בדרך נס" משהאתאתאתאת' ה"ולא , והוצרך להתאמץ ולעשותו בכחותיו הרגילים

        ".".".".ויכל משה את המלאכהויכל משה את המלאכהויכל משה את המלאכהויכל משה את המלאכה""""ולכן שינה ואמר 
        
  .א,ה"י שמות ל"רש. 10 .'שער הכוונות ענין ראש השנה דרוש ו. 9
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        ולא יכול משה לבוא אלולא יכול משה לבוא אלולא יכול משה לבוא אלולא יכול משה לבוא אל, , , , מלא את המשכןמלא את המשכןמלא את המשכןמלא את המשכן' ' ' ' ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד הויכס הענן את אוהל מועד וכבוד הויכס הענן את אוהל מועד וכבוד הויכס הענן את אוהל מועד וכבוד ה""""
 פעמייםאמר מה ל ".".".".מלא את המשכןמלא את המשכןמלא את המשכןמלא את המשכן' ' ' ' אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד האוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד האוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד האוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ה

  . מה ההבדל בין הפעם הראשונה לשניהו ,"ת המשכן מלא א'הוכבוד "

הענן לא היה בתוך אוהל מועד אלא ש, כי פשט הכתוב הוא, ונראה העניין
.  מילאה את המשכן, השכינה',',',',וכבוד הוכבוד הוכבוד הוכבוד ה, עטף אותו, כיסה את אוהל מועדכיסה את אוהל מועדכיסה את אוהל מועדכיסה את אוהל מועד

 הוא, הענן לא הפריע להיכנס פנימה, יכול היה להיכנסמבחינה מעשית ומשה 
ויקרא אל " שאחר כך והראיה לא הפריעה למשה להיכנס גם השכינה, רק עטף

  משה , אלא ולא יכול משה לבוא כי שכן עליו הענן. קרא לו ונכנס, "משה
בגלל , ה עם השכינה"הרגיש את עצמו שהוא כביכול מפריע לייחוד של הקב

ה שנראה בענן שכן על המשכן והשכינה "הקבאור שהענן שהוא כביכול 
יה ומשה לא בריך הוא ושכינת מצב של ייחוד קודשאמילאה את המשכן היה 

מבחינה מוסרית לא הרגיש את עצמו מסוגל להיכנס כי אין מקומו  כי ל לבואיכ
ה ואמר לו אתה " ולכן קרא לו הקב,היבריך הוא ושכינת ייחוד קודשאעת שם ב

  .אתה כן יכול להיכנס, בן בית
 בשעה  שהורשה להכנס בגלל ענוותו של משהקטנה בויקרא' לכן יש אאולי ו

ויכס ויכס ויכס ויכס """" ,ואמר הכתוב .ה והשכינה"שיש כביכול דיבוק כל כך גדול של הקב
    ,והוסיפה. . . . זו היתה המציאות". ". ". ". מלא את המשכןמלא את המשכןמלא את המשכןמלא את המשכן' ' ' ' הענן את אוהל מועד וכבוד ההענן את אוהל מועד וכבוד ההענן את אוהל מועד וכבוד ההענן את אוהל מועד וכבוד ה

מלא את מלא את מלא את מלא את ' ' ' ' א אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד הא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד הא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד הא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד הווווולא יכול משה לבולא יכול משה לבולא יכול משה לבולא יכול משה לב""""
  .א אל אוהל מועדומשום דרך ארץ לא יכול היה משה לב    ".".".".המשכןהמשכןהמשכןהמשכן

ואם לא יעלה ואם לא יעלה ואם לא יעלה ואם לא יעלה  ,,,,יסעו בני ישראל בכל מסעיהםיסעו בני ישראל בכל מסעיהםיסעו בני ישראל בכל מסעיהםיסעו בני ישראל בכל מסעיהם ,,,,ובהעלות הענן מעל למשכןובהעלות הענן מעל למשכןובהעלות הענן מעל למשכןובהעלות הענן מעל למשכן""""
ואש תהיה לילה ואש תהיה לילה ואש תהיה לילה ואש תהיה לילה , , , , על המשכן יומםעל המשכן יומםעל המשכן יומםעל המשכן יומם' ' ' ' כי ענן הכי ענן הכי ענן הכי ענן ה    ,,,,עלותועלותועלותועלותוההההולא יסעו עד יום ולא יסעו עד יום ולא יסעו עד יום ולא יסעו עד יום  ,,,,הענןהענןהענןהענן

ה " כשענן של הקב, אפשר בדרך רמז".".".".לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהםלעיני כל בית ישראל בכל מסעיהםלעיני כל בית ישראל בכל מסעיהםלעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם, , , , בובובובו
 ,,,,ובהעלות הענן מעל למשכןובהעלות הענן מעל למשכןובהעלות הענן מעל למשכןובהעלות הענן מעל למשכן, אין לו נסיעות, אדם הוא לא מטולטלהשוכן על 

 ,,,,יסעו בני ישראל בכל מסעיהםיסעו בני ישראל בכל מסעיהםיסעו בני ישראל בכל מסעיהםיסעו בני ישראל בכל מסעיהם, כשחס ושלום הענן הזה מסתלק מעל האדםו
אם לאדם באים טלטולים . סתלקהכל הטלטולים וכל הגלויות הם בגלל שהענן 

, מעל האדם ,,,,ואם לא יעלה הענןואם לא יעלה הענןואם לא יעלה הענןואם לא יעלה הענן. האור המקיף שלו הסתלקאג שמא וגלויות יד
ותו של אדם לשמיים לא צריך להיטלטל  עד יום על,,,,עלותועלותועלותועלותוההההולא יסעו עד יום ולא יסעו עד יום ולא יסעו עד יום ולא יסעו עד יום 

 מתי הענן שוכן ,,,,על המשכן יומם ואש תהיה לילה בועל המשכן יומם ואש תהיה לילה בועל המשכן יומם ואש תהיה לילה בועל המשכן יומם ואש תהיה לילה בו' ' ' ' כי ענן הכי ענן הכי ענן הכי ענן ה .ממקום למקום
 , ואש השכינה תגן עליו בעת הצרות שנמשלו ללילהוהאדם לא צריך טלטולים

 ה ישרה על"הענן של הקבשכדי כי  . כשהעיניים נשמרות,,,, ישראל ישראל ישראל ישראליתיתיתיתלעיני כל בלעיני כל בלעיני כל בלעיני כל ב
על ידי באה , ושמירת הברית, כלכלכלכלהברית נקרא ו. ייםאדם צריך שמירת עינה

כשהעיניים נשמרות והיסוד ,  ישראל ישראל ישראל ישראליתיתיתיתלעיני כל בלעיני כל בלעיני כל בלעיני כל ב ולכן כתוב ,שמירת העיניים
 שמר עיניו ואם לא . השכינה שוכנת ולא צריך טלטולים,נשמר" כל"הנקרא 
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גלויות כדי ששם יעמוד בניסיונות מסעות ושולחים אותו ל, וצריך לתקן הברית
 לתקנו ".".".".מסעיהםמסעיהםמסעיהםמסעיהם"""", "כל" בשביל תקון הברית הנקרא ".".".".בכלבכלבכלבכל"""". ייםשל העינ

  .בנסיון הדרכים

לעיני כל בית ישראל בכל לעיני כל בית ישראל בכל לעיני כל בית ישראל בכל לעיני כל בית ישראל בכל , , , , ואש תהיה לילה בוואש תהיה לילה בוואש תהיה לילה בוואש תהיה לילה בו, , , , על המשכן יומםעל המשכן יומםעל המשכן יומםעל המשכן יומם' ' ' ' כי ענן הכי ענן הכי ענן הכי ענן ה""""
" בתוכו"ל "דרשו חז". ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"על הפסוק ". ". ". ". מסעיהםמסעיהםמסעיהםמסעיהם

טה מקדשין וכל המקדש עצמו מלמ, של בני ישראל" בתוכם"לא נאמר אלא 
, """"יומםיומםיומםיומם"""" הנקרא החסד העליון'  בבחי""""''''כי ענן הכי ענן הכי ענן הכי ענן ה""""ואמר הכתוב . אותו מלמעלה

'  כשהוא בבחי""""על המשכןעל המשכןעל המשכןעל המשכן""""שוכן על האדם מישראל , יומא דכולהו יומי
אבל בתנאי , באדם מישראלבו בו בו בו תהיה " " " " לילהלילהלילהלילה""""ואש השכינה הנקראת , משכן
  ,ואמר. יותרהנסיון קשה ב ובפרט בדרכים שבהם. והוא שמירת העיניים ,אחד

   ".".".".בכל מסעיהםבכל מסעיהםבכל מסעיהםבכל מסעיהם""""שישמרו בקדושה " " " " לעיני כל בית ישראללעיני כל בית ישראללעיני כל בית ישראללעיני כל בית ישראל""""

  
  .אמר המחבר כחס על הניר שלא ישאר חלק אצרף כמה גרגירים על הגדה של פסח

 הגדה של פסחהגדה של פסחהגדה של פסחהגדה של פסח

.  ' ידיך ממעשיך המכוערים כגזל וכדוורחץורחץורחץורחץ. ז"עצמך במעשיך בעוהקדש קדש קדש קדש 
גם את לחמך תחצה  יחץ יחץ יחץ יחץ .   אל תרוץ אחר מותרות ותסתפק בארוחת ירקכרפס כרפס כרפס כרפס 

  ואז תשוב להטהר רחצהרחצהרחצהרחצה. והתנהגותו עמך' למד להכיר את המגיד מגיד מגיד מגיד . עם הנצרך
 לחם עוני של מצה דלה  מצה  מצה  מצה  מצה –מוציא מוציא מוציא מוציא .  מתוך הכרה גבוהה שבאה מהלמוד

אל תבגוד ואל תתרעם ', גם כשחייך מרורים מידי המרור  מרור  מרור  מרור  . סעד בנחת והסיבה
אכול לחמך בצמוד כורך  כורך  כורך  כורך  . ותקבלם באהבה וברצון כנסיון או לכפרת עוונות

בחיי , ה"לך הקבשלחן עורך  שלחן עורך  שלחן עורך  שלחן עורך  כי , למרורים שבחייך והאמן שהכל בהשגחה
ובכל מדה . ב"  לך לעוהצפוןצפוןצפוןצפוןומזכך אותך כדי שהטוב על מעשיך יהיה  , נצח

, על הרעה כשם שמברכין על הטובהוברך וברך וברך וברך . מודד עמך הוי מודה לו ' ומדה שה
  תהלל את בוראך על ייסוריך הללהללהללהללכי האמת שיש ברעה אהבה מסותרת ולכן  

  .  לך על כל מעשיךנרצהנרצהנרצהנרצהשבהם מתנקה אתה מעוונותיך ואז  

חג ". ". ". ". ואת יום טוב מקרא קודש הזה זמן חרותנוואת יום טוב מקרא קודש הזה זמן חרותנוואת יום טוב מקרא קודש הזה זמן חרותנוואת יום טוב מקרא קודש הזה זמן חרותנו, , , , את יום חג המצות הזהאת יום חג המצות הזהאת יום חג המצות הזהאת יום חג המצות הזה""""
, "חג החרות"ולא " חג המצות"או , "חג הפסח"יציאתנו ממצרים נקרא בשם 
וחרות הוא רק למי , רואם עדיין עבד הוא ליצ, כי אין חרות לאדם משוחרר

אמנם הוא . ולא בפסח, י התורה"ואת זה קבלנו במתן תורה ע, שאדון על יצרו
והיא יציאה רוחנית , רך של פרעה-כי נשתחררנו מפה" זמן חרותנו"נקרא 

ולכן גם תחת צל האינקויזציה במרתפים . מהאמונה בפרעה ובכח חרטומיו
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 רלו

. בלב רועד ופוחד" רותנוזמן ח"חגגו את הפסח , אושוויץ ומול משרפות
  .י זכרונם"וחפשו מצות מצוה ואמרו את סדר ההגדה עפ

 אמר לשון מתנה גם לגבי עשו כי גם הוא ".".".".ואתן ליצחק את יעקב ואת עשוואתן ליצחק את יעקב ואת עשוואתן ליצחק את יעקב ואת עשוואתן ליצחק את יעקב ואת עשו""""
נפרדה ' מתנה ליצחק שעל ידו יצא יעקב נקי ושלם בחיר שבאבות והקלי

  .לגמרי מיעקב ולקחה עשו לחלקו

לחם עוני וייסורים , בשעה שמצה ומרורו, "זה"נקרא " יסוד" ה".".".".בעבור זהבעבור זהבעבור זהבעבור זה"
לזכך את נפשך שפגמת בו הנך סובל " זה"זכור כי בעבור  ,מונחים לפניך

  .מחטא זה

בחינות מישראל שהיו '  ונראה שהם כנגד ד".".".".כנגד ארבעה בנים דברה תורהכנגד ארבעה בנים דברה תורהכנגד ארבעה בנים דברה תורהכנגד ארבעה בנים דברה תורה""""
 הוא כנגד אותם שיצאו ממצרים מתוקנים לגמרי שעליהם """"חכםחכםחכםחכם"""". במצרים

 כנגד אותם שלא ,,,,""""רשערשערשערשע""""". מארץ מצרים' כל צבאות היצאו "אמר הכתוב 
 שהם """"בעבור זהבעבור זהבעבור זהבעבור זה""""ולכן אומרים לו , נתקנו כלל ומתו בשלשת ימי החושך

    לילילילי' ' ' ' עשה העשה העשה העשה ה"""", , , , """"זהזהזהזה""""טיפות הקרי שיצאו מאדם הראשון דרך היסוד הנקרא 
ואלו ואלו ואלו ואלו , , , , לי ולא לולי ולא לולי ולא לולי ולא לו"""". וזכיתי לצאת, כי נתקנתי על ידי השעבוד    """"בצאתי ממצריםבצאתי ממצריםבצאתי ממצריםבצאתי ממצרים

תם ושאינו יודע תם ושאינו יודע תם ושאינו יודע תם ושאינו יודע """".  כאותם רשעים שמתו ולא נגאלו".".".".ללללהיה שם לא היה נגאהיה שם לא היה נגאהיה שם לא היה נגאהיה שם לא היה נגא
 הם כנגד אותם שיצאו ממצרים באמצע תקונם שעליהם אמר הכתוב ,,,,""""לשאוללשאוללשאוללשאול

 הוא בחינת הגדולים """"תםתםתםתם""""אמנם ה, , , , """"את בני ישראל על צבאותםאת בני ישראל על צבאותםאת בני ישראל על צבאותםאת בני ישראל על צבאותם' ' ' ' הוציא ההוציא ההוציא ההוציא ה""""
ולמה ,  כי אינו מבין מדוע יצא בטרם נתקן לגמרי""""מה זאתמה זאתמה זאתמה זאת""""שיצאו ולכן שואל 

ממצרים ממצרים ממצרים ממצרים ' ' ' ' בחוזק יד הוציאנו הבחוזק יד הוציאנו הבחוזק יד הוציאנו הבחוזק יד הוציאנו ה""""לו ועל זה משיבים . אה שכזויש לחגוג יצי
י "ו ואעפ"שערי טומאה ח'  בטרם זמן כי היינו בסכנת נפילה לנ,,,,""""מבית עבדיםמבית עבדיםמבית עבדיםמבית עבדים

' הכריחו ה, שהיתה לפרעה חזקת שעבוד עלינו והיינו בבית עבדים בארצו
ט ימים שעד "בחוזק יד לוותר על חזקתו ולשלחנו לחופשים כדי שנוכל במ

וזו סיבה , ט שערי טומאה שנפלנו בהם במצרים"ורה להתנקות מממתן ת
גדולה לשמוח על שהוציאנו באמצע התקון ומיהר להוציאנו בטרם בצקם של 

שערי טומאה ולא יכלו להתמהמה שלא ' אבותינו שהוא סוד הנפש יחמיץ בנ
 כנגד הקטנים שיצאו ממצרים ולא הספיקו """"שאינו יודע לשאולשאינו יודע לשאולשאינו יודע לשאולשאינו יודע לשאול""""ו. ו"יחמיצו ח

, ואינם מבינים ענין השעבוד והגאולה כלל, עבד תחת הנוגש המצרילהשת
. לא יוריד ולא יגאל, להורידנו למצרים ואחר כך לגאלינו משם' למה הוצרך ה

 של אדם הראשון """"זהזהזהזה"""" שהוא פגם היסוד הנקרא ".".".".בעבור זהבעבור זהבעבור זהבעבור זה"""", ומשיבים לו
ולכן הוצרכנו לרדת למצרים ,  כי אנו גלגולי אותם טיפות""""לילילילי' ' ' ' עשה העשה העשה העשה ה""""
הוציאנו ממצרים , ואחר שהתחלנו התקון, להשתעבד כדי לתקן העניןו

והיא עוד מתנה נפלאה שהפך את , שנמשיך התקון על ידי לימוד התורה
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 רלז

 רלז

 שאדם קל וחומרקל וחומרקל וחומרקל וחומרבבית עבדים במצרים ללימוד " חומר והלבנים"שעבוד ה
 שבפגם חלק עצמוחלק עצמוחלק עצמוחלק עצמוז "ומתקן עי,  ההלכה שמתייגע בהוליבוןוליבוןוליבוןוליבון ,,,,עצמועצמועצמועצמודורש מ

  .    ב"ז והקרן קיימת לו לעוה"וזוכה לפירות טובים בעוה, אדם הראשון

בן הארמי נקרא כן על שם נצוצות קודש ל". ". ". ". ארמי אובד אבי וירד מצרימהארמי אובד אבי וירד מצרימהארמי אובד אבי וירד מצרימהארמי אובד אבי וירד מצרימה""""
'  שנפלו לקלי1ד"רבים ממקום גבוה שהיו בו מבחינת הלובן העליון סוד החב

של אדם הראשון שהיה לו במשך מאה ושלשים שנים " קרי"על ידי חטא ה
ולכן נשמות כל עם ישראל ששרשם מטיפות ,  קין והבל ללידת שתשבין לידת

" רחל"וסוד השכינה על שתי בחינותיה , אלו היו מגולגלים בצאנו" קרי"
  והוצרך יעקב אבינו להשתעבד בבנותיו. יצאו בגשמיות דרכו לעולם" לאה"ו

 שבא 2כי יעקב הוא גלגול נשמת אדם הראשון, וצאנו לברר נצוצות אלו ממנו
'  הוצרך כ3אמות שעד שם שולטת העין' ואולי כנגד כ. ר את אשר הפיללבר

וכמו " לבן"והנצוצות נקראים . 'שנים לברר הנצוצות מהעין הרעה של הקלי
ל שהנגע הוא דין קדוש שבא מספירת הבינה לדחות את "שכתב רבינו האריז

. בדווקא" לבן"והנגע הוא , 4הצרעת שהיא רוח הטומאה מהאדם או מהבית
וטרח יעקב אבינו בנצוצות אלו להעלותם . ונישא" רם"' הוא בחי" ארמי"ו

, ואתן צאני צאן מרעיתי"ש "וכמ, "צאן אדם"ל, "צאן בעלי חיים"מבחינת 
 וכשבאו בגלגולי בני אדם הוצרכו לרדת למצרים כדי להשתעבד .5"אדם אתם

, וןמצרים שהוא סוד מצר הגר' שהקיפה את הנצוצות היתה בחי' שם כי הקלי
   .6פרעה שהוא סוד העורף הקשה' ובחי

בכח הנצוצות עצמם היא משתלטת עליהם , והקליפה המקיפה את הנצוצות
שאיני מעמיד ", י"ופירש" ורדו בכם שונאיכם"ורודה בהם בסוד הכתוב 

ואמנם ישראל לא סבלו מספיק במצרים עד . 7" ובכםמכםמכםמכםמכםאלא , שונאים
 הקליפה שנשארה סביבם גם היא ויצאה, 8שתתנקה הקליפה שמסביבם לגמרי

ולכן הערב רב הכשילו את ישראל , 9"וגם ערב רב עלה אתם"' עמהם בבחי
 ואל """"ילך נא אדני בקרבנוילך נא אדני בקרבנוילך נא אדני בקרבנוילך נא אדני בקרבנו""""וכשרצה משה לפייס את מדת הדין אמר , בעגל

 פרעה העורף הקשה'  בחי,,,,""""כי עם קשה עורף הואכי עם קשה עורף הואכי עם קשה עורף הואכי עם קשה עורף הוא"""", ו"יעזבנו ואל יטשנו ח
יפול בעניין העגל ולכן אין דינם שלא נתנקו ממנו לגמרי והוא שגרם להם ל

וחלקם נמשכו מתוך תאוה בגדר , כמזידים אלא כחוטאים בשוגג בגדר חטא
  .    להיות שלך ונחלתך""""וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנווסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנווסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנווסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו""""ולכן , עוון

  
' שער המצוות פ. 4: 'סוכה ב. 3 :א"ראה זוהר ויקרא קי. 2 .ויצא' קוטים פיספר הל. 1

כי . 8. יז, ו"ויקרא כ. 7 ....מדרושי הפסח' שער הכוונות דרוש א. 6 . 'ל, ד"יחזקאל ל. 5. תזריע

  .לח, ב"שמות י. 9 .שנים שהוצרכו לתקון זה' יצאו לפני ת
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 אבד אבי ,,,,""""אובד אביאובד אביאובד אביאובד אבי"""",  שהם נצוצות גדולים ורמים""""ארמיארמיארמיארמי"""", ובזה יובן הכתוב
   וירדו הנצוצות לקליפה,,,,""""וירד מצרימהוירד מצרימהוירד מצרימהוירד מצרימה""""". קרי"בחטא ה, שהוא אדם הראשון

    שאין זה מקומם" גרים"' והיו הנצוצות בבחי    """"ויגר שםויגר שםויגר שםויגר שם"""". הנקראת מצרים
כי     שכח הקליפה היה בגדר כמעט מת    דהיינו    ,מתים    מעט    בתוך    ".".".".במתי מעטבמתי מעטבמתי מעטבמתי מעט""""

 כי הלבישה ".".".".ויהי שם לגויויהי שם לגויויהי שם לגויויהי שם לגוי""""    .10בריאה אלא מעט מאוד חיותעת הלא נתנה לו ב
תנים לנפש והיות ונו. הטומאה לבוש גוי לנצוצות אלו והקיפה אותם בטומאתה

הן כל "שלש הזדמנויות לשוב בגלגול כדי לתקן מה שקלקלה בסוד הכתוב 
ואם החלה לתקן יכולה לשוב כמה , 11"אלה יפעל אל פעמיים שלש עם גבר

  ואם לא תקנה כלום איננה יכולה לשוב, וכמה פעמים עד שתגמור תקונה
 לפני ומוכרחת לבא בגלגולי דומם צומח ובעלי חיים, בגלגול אדם ולתקן

תקנו כלום     ולא, , , , בגלגול דור אנושבגלגול דור אנושבגלגול דור אנושבגלגול דור אנוש שבו גם נפשות אלו, , , , בואם שוב בגלגול אדם
בגלגול דור בגלגול דור בגלגול דור בגלגול דור ושבו שנית , , , , """"גדולגדולגדולגדול""""    ונתחזקה הקליפה ונהייתה ,ושבו וקלקלו

 ,,,,""""עצוםעצוםעצוםעצום""""    ונתחזקה הקליפה יותר ונהייתה ,תקנו כלום ושבו וקלקלו     ולאהמבולהמבולהמבולהמבול
קה הקליפה יותר ונתחז ,ושבו וקלקלו בגלגול דור הפלגהבגלגול דור הפלגהבגלגול דור הפלגהבגלגול דור הפלגהושבו שלישית 

 ונתחזקה הקליפה מאוד על ידי נצוצות אלו גם בגשמיות """"ורבורבורבורב""""    ''''בבחי    ונהייתה
כי היכן שיש נצוצות קודש שם , והפכו המצרים למדינה גדולה חזקה ועשירה

וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו """". השפע הגשמי נמצא גם כן בכל המובנים
נצוצות והם היו הקליפה שהקיפה ה'  כי אנו היינו בחי....""""עלינו עבודה קשהעלינו עבודה קשהעלינו עבודה קשהעלינו עבודה קשה

וירא את וירא את וירא את וירא את , , , , את קולנואת קולנואת קולנואת קולנו' ' ' ' וישמע הוישמע הוישמע הוישמע ה, , , , אלהי אבותינואלהי אבותינואלהי אבותינואלהי אבותינו' ' ' ' ונצעק אל הונצעק אל הונצעק אל הונצעק אל ה"""". אותנו ורדתה בנו
שנתענו בה  זו פרישות דרך ארץ  זו פרישות דרך ארץ  זו פרישות דרך ארץ  זו פרישות דרך ארץ וירא את עניינווירא את עניינווירא את עניינווירא את עניינו    ".".".".עניינו ואת עמלנו ואת לחצנועניינו ואת עמלנו ואת לחצנועניינו ואת עמלנו ואת לחצנועניינו ואת עמלנו ואת לחצנו

מדה כנגד מדה על חטא זרע לבטלה שחטאו בה בדור המבול כי השחית כל 
יין זה כי חטא זה הוא כעין השורש שחטא בו והקדים ענ, בשר את דרכו

שחטאו בדור אנוש ובדור הפלגה     ז"כנגד ע אלו הבנים  אלו הבנים  אלו הבנים  אלו הבנים ואת עמלנוואת עמלנוואת עמלנוואת עמלנו. ר"אדה
 אולי מדה זה הלחץזה הלחץזה הלחץזה הלחץ ואת לחצנוואת לחצנוואת לחצנוואת לחצנו    .הפכו לבנים סוררים' ובמקום להיות בנים לה

וסבלו כל זאת לתקן מה . כנגד מדה כנגד חטא הגזל שחטאו בו בדור המבול
, , , , ובמורא גדולובמורא גדולובמורא גדולובמורא גדול, , , , ובזרוע נטויהובזרוע נטויהובזרוע נטויהובזרוע נטויה, , , , ממצרים ביד חזקהממצרים ביד חזקהממצרים ביד חזקהממצרים ביד חזקה' ' ' ' ויוציאנו הויוציאנו הויוציאנו הויוציאנו ה"""". שקלקלו
  .ך"גבורות מנצפ' מטבעות לשון כנגד ה'  אולי נקט ה".".".".ובמופתיםובמופתיםובמופתיםובמופתים, , , , ובאותותובאותותובאותותובאותות

כשברח ,  דהיינו".".".".פרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן בקש לעקר את הכלפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן בקש לעקר את הכלפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן בקש לעקר את הכלפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן בקש לעקר את הכל""""
שלח לבן , ים ללבן בחלום הלילה שלא יפגע ביעקבהיעקב מלבן ואמר אל
 אני מנוע מלפגוע באחיך אבל אתה צא לקראתו ופגע בו שליח לעשו לומר לו

  .העיקר להכרית זכר יעקב, ולא היה אכפת לו שיהרגו בנותיו. אם על בנים
  
  .'שער הגלגולים הקדמה ד. 11. ליקוטי תורה איוב. 10
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  ויש להבין מדוע לא גזר פרעה על. עזר ליעקב נפל עשו תחתיו וישקהו' וכשה
כ "וא,  שמא יקום מושיען של ישראל ויקח כסאווהלא פחד הוא, כ"הבנות ג

והענין הוא כי כפי גודל הקדושה כך . היה לו לשנאם שנאה גמורה ולכלותם
וישראל במצרים היו , יםהכי זה לעומת זה עשה האל, כח הטומאה במקביל

ז "הללו כמו הללו עבדו ע, חלשים במעשיהם הטובים ולא נשתנו מהמצרים
והיות והקדושה היתה בדרגה נמוכה גם כח , ולא נמולו פרט לשבט לוי

אבל . הקליפה היה חלש ופגע רק בזכרים שהיו חלשים באמונתם והיו ערלים
ל שבזכות "ש חז" וכמ.והיו חזקות באמונתן, לא בנשים שלא הוצרכו למילה

וגם בעגל הן לא השתתפו ובתרומת . שהיו צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים
נם יעקב והשבטים היו כולם קדושים בקדושה אמ. המשכן היו הראשונות

  .נפלאה ולכן הקליפה לעומתה היתה חזקה ובקש לבן לעקור הכל

במכת בכורות שנפגעו גם שאר אומות שהיו ". ". ". ". הההה""""אלו עשר מכות שהביא הקבאלו עשר מכות שהביא הקבאלו עשר מכות שהביא הקבאלו עשר מכות שהביא הקב""""
הוצרכו ישראל לדם על המשקוף שלא , במצרים בבית השבי ובבית הבור

 התחילו בדם ונסתיימו בדם נגדי ומכות מצרים. כ"תקטרג עליהם מדת הדין ג
 12דם' ה העולה בגי"כי כל הגלות היה בסוד רבוע שם אהי. שעל המשקוף

ואומר לך בדמייך ואומר לך בדמייך ואומר לך בדמייך ואומר לך בדמייך , , , , ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייךואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייךואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייךואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך""""ז אמר הכתוב "וע
 ל יש לומר פסוק זה בתוך ההגדה"ולכן לפי האריז". ". ". ". ואומר לך בדמייך חייואומר לך בדמייך חייואומר לך בדמייך חייואומר לך בדמייך חיי, , , , חייחייחייחיי

שדיים נכונו לך .  ותגדלי ותבואי בעדי עדייםותרבי", כהמשך לפסוק הקודם
  ".ואת ערום ועריה, ושערך צמח

    לא יצא ידילא יצא ידילא יצא ידילא יצא ידי, , , , מי שלא אמר שלשה דברים אלו בפסחמי שלא אמר שלשה דברים אלו בפסחמי שלא אמר שלשה דברים אלו בפסחמי שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח, , , , רבן גמליאל אומררבן גמליאל אומררבן גמליאל אומררבן גמליאל אומר""""
 משמע ששלשת דברים אלו הם הציר". ". ". ". מצה ומרורמצה ומרורמצה ומרורמצה ומרור, , , , פסח פסח פסח פסח : : : : ואלו הםואלו הםואלו הםואלו הם, , , , חובתוחובתוחובתוחובתו

רוח , )מרור(נפש .  בחינות האדםשלשואולי הם שלשה כנגד , של כל מהות החג
  ).פסח(ונשמה , )מצה(

הן "ש "וכמ,  וקטטהריבריבריבריבמצה מלשון ".  ".  ".  ".  הלילה הזה כולו מצההלילה הזה כולו מצההלילה הזה כולו מצההלילה הזה כולו מצה. ". ". ". " מצה מצה מצה מצה–מוציא מוציא מוציא מוציא 
י הוספות שונות וסדר לישת "ובלחם יש טעמים שונים ע". לריב ומצה תצומו

ובמצה אין הבדלים כי בכולם אינה מכילה אלא מים וקמח בלבד , הבצק
 ואפשר שהוא תקון למריבות .כי אין לעכבה שלא תחמיץ, ולישתה דומה

ומצה לשון נקבה ובליל פסח מברכים , ולחם לשון זכר. ולפירוד של עם ישראל
  . ליחד שניהםמצהמצהמצהמצהועל אכילת , לחםלחםלחםלחםהמוציא 

  

  .מדרושי הפסח' שער הכוונות דרוש א . 12 
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 רמ

מברך ברוך שעשה ניסים לאבותינו מברך ברוך שעשה ניסים לאבותינו מברך ברוך שעשה ניסים לאבותינו מברך ברוך שעשה ניסים לאבותינו , , , , הרואה מקום שעברו ישראל בים סוףהרואה מקום שעברו ישראל בים סוףהרואה מקום שעברו ישראל בים סוףהרואה מקום שעברו ישראל בים סוף
        ....במקום הזהבמקום הזהבמקום הזהבמקום הזה

 

  .המקום בו נקרע הים לפני אבותינוהמקום בו נקרע הים לפני אבותינוהמקום בו נקרע הים לפני אבותינוהמקום בו נקרע הים לפני אבותינו

 

    צילום לווין של חוף נואיבהצילום לווין של חוף נואיבהצילום לווין של חוף נואיבהצילום לווין של חוף נואיבה

שביל שבין ההרים מול החוף הרחב של נואיבה לת התחי נראה ב""""פי החירותפי החירותפי החירותפי החירות""""
.)העיגול הלבן של החוף(  

הם שני סלעים גבוהים זקופיםהם שני סלעים גבוהים זקופיםהם שני סלעים גבוהים זקופיםהם שני סלעים גבוהים זקופים    , , , , יייי""""פירש רשפירש רשפירש רשפירש רש,,,,    """"פי החירותפי החירותפי החירותפי החירות""""  
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 רמא

 רמא

בסביבות  ,בצד מזרח לאיתם שבקצה המדברלאיתם שבקצה המדברלאיתם שבקצה המדברלאיתם שבקצה המדברישראל הגיעו שמובן מהפסוקים 
וחנו בחוף נואיבה שהוא בדיוק , לכוון מצריםו חזרה דרך החוף שב ו,אילת
 ופרעה וחילו הגיעו אליהם בדרך. "ואדי נטיר"תחילת  שב""""החירותהחירותהחירותהחירותפי פי פי פי """"מול 

שהיא הדרך הקצרה מצוען מצרים הרחוקה משם (" פי החירות"למעבר שבין ההרים ה

 בני ישראל וכשנמצאו.  ליוםמ" כששעטו הסוסים כמאה ועשרים ק)מ" ק350-כ
, יהםאחרהיה מ צבא מצרים כי כיון שלא יכלו לחזור לאחור ולכדנחוף הים ב

 שם עד קייםש(מבצר הצבא המצרי שהיה " מגדול" עמד של החוף ומצד אחד

  . המדברהרינשק עם ים שני ה מצדו )היום

 

.... שחנו ישראל שחנו ישראל שחנו ישראל שחנו ישראל המקום המקום המקום המקוםהואהואהואהואומשטה החול עד נואיבה ומשטה החול עד נואיבה ומשטה החול עד נואיבה ומשטה החול עד נואיבה " " " " פי החירותפי החירותפי החירותפי החירות""""החץ הוא החץ הוא החץ הוא החץ הוא      

 לשם מגיע זרוע מהנילוס ששם היה יוצא  בירתו של פרעהצועןצועןצועןצוען היא טאניסטאניסטאניסטאניס
מ אוירי נמצאת פלוסיון שכתב " ק90-משם ימינה בקו ישר כ.  המימהפרעה

 לשם מגיע זרוע מהנילוס בו זרקו את ילדי ....רעמססרעמססרעמססרעמסס, , , , גושןגושןגושןגושןיוסיפון שהיא 
אליה  יא סוכותיא סוכותיא סוכותיא סוכותאל עריש האל עריש האל עריש האל עריש המ נמצאת " ק140-משם בקו ישר ימינה  כ .ישראל

לאיתם שבקצה לאיתם שבקצה לאיתם שבקצה לאיתם שבקצה משם הגיעו . ביום ראשון ליציאתם, הגיעו אבותינו מרעמסס
כי הענן היה מיישר להם , מ בקו אוירי מסוכות" ק200-כ(     אילתאילתאילתאילתליד המזרחי המזרחי המזרחי המזרחי  המדברהמדברהמדברהמדבר

  ) מ" ק520-כ( ,שהוא דרך המעבר היחידי ממדין והר סיני לצוען מצרים )הדרך

ויחנו ,  שבסיני שהיה שייך למצריםלכוון מצרים לאורך חוף הים שבו ישראל
הצבאי  בין המבצר נמצא ש""""פי החירותפי החירותפי החירותפי החירות""""במשטח החוף של נואיבה מול 

    ".".".".פי החירותפי החירותפי החירותפי החירות"""" ומצרים באו מאחריהם דרך ,ובין הים. מגדולמגדולמגדולמגדול    המצרי

כיון שלפני השבר הסורי אפריקני שקרה עקב מהפכת " איתם"שני צדדי הים נקראים בשם 

  . וכשנחלק נשארו בשמם" איתם"מדבר אחד בשם לא היה שם ים והכל היה , סדום

אחד אחד אחד אחד , , , , סוףסוףסוףסוף  עמודי גרניט תואמים משני צידי מפרץ ים עמודי גרניט תואמים משני צידי מפרץ ים עמודי גרניט תואמים משני צידי מפרץ ים עמודי גרניט תואמים משני צידי מפרץ ים2222התגלו התגלו התגלו התגלו ח ח ח ח """"בשנת תשלבשנת תשלבשנת תשלבשנת תשל
עמוד הגרניט     ....לגמרילגמרילגמרילגמרי והכתב שהיה עליו נשחק כמעטוהכתב שהיה עליו נשחק כמעטוהכתב שהיה עליו נשחק כמעטוהכתב שהיה עליו נשחק כמעט התגלה בחוף נואיבההתגלה בחוף נואיבההתגלה בחוף נואיבההתגלה בחוף נואיבה

זה  על עמוד, השני נמצא בצידו השני של מפרץ ים סוף בצד של ערב הסעודית
    ,,,,שלמהשלמהשלמהשלמה,,,,    מתומתומתומתו , מצריםמצריםמצריםמצרים :המיליםשטש כשברורים בו נוסח מטו בעברית כתוב
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 רמב

 רמב

 ששלמה המלך העמיד את מסתבר     .ושם השםושם השםושם השםושם השם, , , , מיםמיםמיםמים    , , , , משהמשהמשהמשה    ,,,,פרעהפרעהפרעהפרעה    ,,,,אדוםאדוםאדוםאדום
 של שנה לאחר שהתרחש הנסארבע מאות   במעברות היםהעמודים הללו

ישראל ישראל ישראל ישראל .  ים סוף כשהיו אז עוד בחיים אנשים שעברו בו בצאתם ממצריםקריעת
 )כיום סעודיה(. . . . שהיתה במדיןשהיתה במדיןשהיתה במדיןשהיתה במדיןף שממול ף שממול ף שממול ף שממול ים סוף מחוף נואיבה לחוים סוף מחוף נואיבה לחוים סוף מחוף נואיבה לחוים סוף מחוף נואיבה לחו חצו אתחצו אתחצו אתחצו את

 מרכבות פרעהמרכבות פרעהמרכבות פרעהמרכבות פרעה

מרכבות שהיו  ומצא שם חלקי, חוף נואיבהב צלל אמריקאיחוקר אותה שנה ב
 8-ו  6, 4בקרקעית הים נמצאו גלגלים בעלי , מכוסים בשכבת אלמוגים

 חישורים של 8רון הוציא מהמים ציר מרכבה שאליו היו מחוברים , חישורים
 הציר שוכב כשקצהו כלפי מעלה ועליו מונח הגלגל כצורת הגא של ,ראה תמונה(    גלגל

 18- מהשושלת המרכבה שמדובר בשבה נמצאוהביא אותו לבדיקה  )מכונית
        .שידועה כתקופת שיעבוד עם ישראל במצרים, העתיקה של מצרים

    

 

 
 

    
 

עצמו ושריועצמו ושריועצמו ושריועצמו ושריוממרכבות פרעה ממרכבות פרעה ממרכבות פרעה ממרכבות פרעה גלגלי זהב שנמצאו גלגלי זהב שנמצאו גלגלי זהב שנמצאו גלגלי זהב שנמצאו   
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 רמג

 רמג

בצד גם  .... עטופים אלמוגים עטופים אלמוגים עטופים אלמוגים עטופים אלמוגיםאדםאדםאדםאדם  בקרקעית הים עצמות סוסים ובני בקרקעית הים עצמות סוסים ובני בקרקעית הים עצמות סוסים ובני בקרקעית הים עצמות סוסים ובניגם נמצאוגם נמצאוגם נמצאוגם נמצאו
בדיוק בקו ישר מהחוף גלגלי מרכבות  הסעודי התגלו עוד הרבה שרידים של

בנואיבה המתאים לכיתוב שעל גבי העמודים שממנו ברור שאבותינו חצו את 
  .הים בקו ישר מנואיבה למדין

נו בצאתם מהים דרך שלשת ימים והגיעו למרה נו בצאתם מהים דרך שלשת ימים והגיעו למרה נו בצאתם מהים דרך שלשת ימים והגיעו למרה נו בצאתם מהים דרך שלשת ימים והגיעו למרה מפורש בתורה שהלכו אבותימפורש בתורה שהלכו אבותימפורש בתורה שהלכו אבותימפורש בתורה שהלכו אבותי
מהמקום בו חצו אבותינו את מהמקום בו חצו אבותינו את מהמקום בו חצו אבותינו את מהמקום בו חצו אבותינו את מ מ מ מ """" ק ק ק קכשלשים ושלשכשלשים ושלשכשלשים ושלשכשלשים ושלש ואכןואכןואכןואכן. . . . בה היו המים מריםבה היו המים מריםבה היו המים מריםבה היו המים מרים
, , , , מעיינות שהמים בהם מרים מאדמעיינות שהמים בהם מרים מאדמעיינות שהמים בהם מרים מאדמעיינות שהמים בהם מרים מאד וווותגלתגלתגלתגלננננ, , , , בדרך לאיליםבדרך לאיליםבדרך לאיליםבדרך לאילים    ,,,,הים כמו שנתבארהים כמו שנתבארהים כמו שנתבארהים כמו שנתבאר

נמצאו שם כמויות גדולות של נמצאו שם כמויות גדולות של נמצאו שם כמויות גדולות של נמצאו שם כמויות גדולות של  ו ו ו ו,כימיכימיכימיכימי דוגמאות עפר מהמעיינות נבדקו באופןדוגמאות עפר מהמעיינות נבדקו באופןדוגמאות עפר מהמעיינות נבדקו באופןדוגמאות עפר מהמעיינות נבדקו באופן
         :את המים למריםאת המים למריםאת המים למריםאת המים למריםברזל ומלח ממוסס שהפכו ברזל ומלח ממוסס שהפכו ברזל ומלח ממוסס שהפכו ברזל ומלח ממוסס שהפכו 

  מי מרה

כי כשרעה משה את צאן יתרו הגיע להר כי כשרעה משה את צאן יתרו הגיע להר כי כשרעה משה את צאן יתרו הגיע להר כי כשרעה משה את צאן יתרו הגיע להר , , , , מפורש בתורה שהר סיני נמצא במדיןמפורש בתורה שהר סיני נמצא במדיןמפורש בתורה שהר סיני נמצא במדיןמפורש בתורה שהר סיני נמצא במדין
לאורך כל ההיסטוריה ובמפות לאורך כל ההיסטוריה ובמפות לאורך כל ההיסטוריה ובמפות לאורך כל ההיסטוריה ובמפות וווו    ....שהיתה בקרבת מקוםשהיתה בקרבת מקוםשהיתה בקרבת מקוםשהיתה בקרבת מקום, , , , האלהים חורבההאלהים חורבההאלהים חורבההאלהים חורבה

ועד היום יש שם אזור ועד היום יש שם אזור ועד היום יש שם אזור ועד היום יש שם אזור , , , , את במקום בו נמצאת היום סעודיהאת במקום בו נמצאת היום סעודיהאת במקום בו נמצאת היום סעודיהאת במקום בו נמצאת היום סעודיה מדין נמצ מדין נמצ מדין נמצ מדין נמצ,,,,עתיקותעתיקותעתיקותעתיקות
, , , , ועכשיו נמצאו שם כל המקומות המוזכרים בתורה מרהועכשיו נמצאו שם כל המקומות המוזכרים בתורה מרהועכשיו נמצאו שם כל המקומות המוזכרים בתורה מרהועכשיו נמצאו שם כל המקומות המוזכרים בתורה מרה, , , , שלם הנקרא מדיןשלם הנקרא מדיןשלם הנקרא מדיןשלם הנקרא מדין

        ....שבמדיןשבמדיןשבמדיןשבמדין לאיתם  לאיתם  לאיתם  לאיתם ))))נואיבהנואיבהנואיבהנואיבה(((( מאיתם המצרית  מאיתם המצרית  מאיתם המצרית  מאיתם המצרית חצו את היםחצו את היםחצו את היםחצו את היםישראל ישראל ישראל ישראל , , , , והר סיניוהר סיניוהר סיניוהר סיני, , , , איליםאיליםאיליםאילים

בל אל לוז בל אל לוז בל אל לוז בל אל לוז '''' נמצא ההר הגבוה באיזור ששמו הרשמי הוא ג נמצא ההר הגבוה באיזור ששמו הרשמי הוא ג נמצא ההר הגבוה באיזור ששמו הרשמי הוא ג נמצא ההר הגבוה באיזור ששמו הרשמי הוא ג,,,,לאחר מחקרלאחר מחקרלאחר מחקרלאחר מחקר
בל בל בל בל ''''והמקומיים קוראים לו גוהמקומיים קוראים לו גוהמקומיים קוראים לו גוהמקומיים קוראים לו ג. . . . על שם התורה שנתנה בועל שם התורה שנתנה בועל שם התורה שנתנה בועל שם התורה שנתנה בו" " " " החוקיםהחוקיםהחוקיםהחוקיםהר הר הר הר """"שתרגומו שתרגומו שתרגומו שתרגומו 

כי כידוע מסורות המקומות ושמותיהם לא נשתנתה כי כידוע מסורות המקומות ושמותיהם לא נשתנתה כי כידוע מסורות המקומות ושמותיהם לא נשתנתה כי כידוע מסורות המקומות ושמותיהם לא נשתנתה , , , , דהיינו הר משהדהיינו הר משהדהיינו הר משהדהיינו הר משה, , , , מוסאמוסאמוסאמוסא
הר הר הר הר """"ואכן הר זה הוא ללא ספק ואכן הר זה הוא ללא ספק ואכן הר זה הוא ללא ספק ואכן הר זה הוא ללא ספק . . . . בארצות קדם כולל ארץ ישראל מאז ועד היוםבארצות קדם כולל ארץ ישראל מאז ועד היוםבארצות קדם כולל ארץ ישראל מאז ועד היוםבארצות קדם כולל ארץ ישראל מאז ועד היום

יש להדגיש שסביבות ההר רחבים יש להדגיש שסביבות ההר רחבים יש להדגיש שסביבות ההר רחבים יש להדגיש שסביבות ההר רחבים     ....על כל המשתמע מהפסוקים אודותיועל כל המשתמע מהפסוקים אודותיועל כל המשתמע מהפסוקים אודותיועל כל המשתמע מהפסוקים אודותיו" " " " סיניסיניסיניסיני
מעבר להר נמצא מעבר להר נמצא מעבר להר נמצא מעבר להר נמצא . . . . להכיל מעמד של שני מליון איש כולל רכושם ומקניהםלהכיל מעמד של שני מליון איש כולל רכושם ומקניהםלהכיל מעמד של שני מליון איש כולל רכושם ומקניהםלהכיל מעמד של שני מליון איש כולל רכושם ומקניהםדיים דיים דיים דיים 
 הסעודי  הסעודי  הסעודי  הסעודי והגישה אליו מהחוףוהגישה אליו מהחוףוהגישה אליו מהחוףוהגישה אליו מהחוף. . . . כמצויין בתורה כשמשה ראה את הסנהכמצויין בתורה כשמשה ראה את הסנהכמצויין בתורה כשמשה ראה את הסנהכמצויין בתורה כשמשה ראה את הסנה, , , , מדברמדברמדברמדבר

תואמת את הדרך בה הלכו אבותינו להר סיני על כל פרטי תואמת את הדרך בה הלכו אבותינו להר סיני על כל פרטי תואמת את הדרך בה הלכו אבותינו להר סיני על כל פרטי תואמת את הדרך בה הלכו אבותינו להר סיני על כל פרטי נואיבה נואיבה נואיבה נואיבה מול מול מול מול שששש
שתים שתים שתים שתים יש יש יש יש ו ו ו ו  מקום שב מקום שב מקום שב מקום שבנמצאנמצאנמצאנמצא) ) ) ) הר סיניהר סיניהר סיניהר סיני((((, , , , בל מוסאבל מוסאבל מוסאבל מוסא''''הדרך לכוון גהדרך לכוון גהדרך לכוון גהדרך לכוון גבהמשך בהמשך בהמשך בהמשך     ....הפרטיםהפרטיםהפרטיםהפרטים

     ....בתורהבתורהבתורהבתורה  מעיינות והרבה עצי דקל כפי שמוזכר מעיינות והרבה עצי דקל כפי שמוזכר מעיינות והרבה עצי דקל כפי שמוזכר מעיינות והרבה עצי דקל כפי שמוזכרעשרהעשרהעשרהעשרה



           שני קריעת ים סוף            שפתי

 

 רמד

 רמד

        הצור אשר בחורבהצור אשר בחורבהצור אשר בחורבהצור אשר בחורב

סלע ענק סלע ענק סלע ענק סלע ענק  ניצב  ניצב  ניצב  ניצב סלעיתסלעיתסלעיתסלעית בקצה העליון של גבעהבקצה העליון של גבעהבקצה העליון של גבעהבקצה העליון של גבעהסיני סיני סיני סיני בצד המערבי של מתחם הר בצד המערבי של מתחם הר בצד המערבי של מתחם הר בצד המערבי של מתחם הר 
 ,,,, מטרים מטרים מטרים מטרים6666    ---- מטרים ועומקו מטרים ועומקו מטרים ועומקו מטרים ועומקו12121212 מטרים רוחבו  מטרים רוחבו  מטרים רוחבו  מטרים רוחבו 18181818גובהו גובהו גובהו גובהו , , , , באמצעובאמצעובאמצעובאמצעו מפוצלמפוצלמפוצלמפוצל

שסלע זה ממוקם באמצע שסלע זה ממוקם באמצע שסלע זה ממוקם באמצע שסלע זה ממוקם באמצע  למרותלמרותלמרותלמרות, , , , אים עדויות ברורות לסחף מיםאים עדויות ברורות לסחף מיםאים עדויות ברורות לסחף מיםאים עדויות ברורות לסחף מיםנמצנמצנמצנמצ    שמסביבושמסביבושמסביבושמסביבו
         ,,,,ומתברר שזהו הצור אותו הכה משה והוציא מים לשתותומתברר שזהו הצור אותו הכה משה והוציא מים לשתותומתברר שזהו הצור אותו הכה משה והוציא מים לשתותומתברר שזהו הצור אותו הכה משה והוציא מים לשתות ,,,,מדבר יבשמדבר יבשמדבר יבשמדבר יבש

  

  הכאת המטה בקעה את הצור כקרן לייזרהכאת המטה בקעה את הצור כקרן לייזרהכאת המטה בקעה את הצור כקרן לייזרהכאת המטה בקעה את הצור כקרן לייזר, , , , זה הצור שהכה משה בחורבזה הצור שהכה משה בחורבזה הצור שהכה משה בחורבזה הצור שהכה משה בחורב



           שני קריעת ים סוף            שפתי

 

 רמה

 רמה

 הר סיניהר סיניהר סיניהר סיני

כמו שכתוב בתורה כמו שכתוב בתורה כמו שכתוב בתורה כמו שכתוב בתורה  ים שרופים ושחוריםים שרופים ושחוריםים שרופים ושחוריםים שרופים ושחוריםסלעים בחלקו העליון של ההר נראסלעים בחלקו העליון של ההר נראסלעים בחלקו העליון של ההר נראסלעים בחלקו העליון של ההר נראהההה 
        ויעל עשנו כעשן הכבשןויעל עשנו כעשן הכבשןויעל עשנו כעשן הכבשןויעל עשנו כעשן הכבשן, , , , באשבאשבאשבאש' ' ' ' והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו הוהר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו הוהר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו הוהר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה""""

 
    הר סיניהר סיניהר סיניהר סיני

בבסיס ההר נמצאו בבסיס ההר נמצאו בבסיס ההר נמצאו בבסיס ההר נמצאו  ו ו ו ו,,,,התגלו שרידי מזבח גדול בנוי מאבניםהתגלו שרידי מזבח גדול בנוי מאבניםהתגלו שרידי מזבח גדול בנוי מאבניםהתגלו שרידי מזבח גדול בנוי מאבנים, , , , למרגלות ההרלמרגלות ההרלמרגלות ההרלמרגלות ההר
        ))))עשר אמותעשר אמותעשר אמותעשר אמות ( ( ( ( מטרים מטרים מטרים מטרים5.55.55.55.5    ----בעלי קוטר של כבעלי קוטר של כבעלי קוטר של כבעלי קוטר של כ    )))) מצבות מצבות מצבות מצבות(((( עמודים  עמודים  עמודים  עמודים שתים עשרהשתים עשרהשתים עשרהשתים עשרה

  ....כמפורש בתורה שמשה הקימם לפני מתן תורהכמפורש בתורה שמשה הקימם לפני מתן תורהכמפורש בתורה שמשה הקימם לפני מתן תורהכמפורש בתורה שמשה הקימם לפני מתן תורה. . . . למנין שבטי ישראללמנין שבטי ישראללמנין שבטי ישראללמנין שבטי ישראל

    
    המזבח שבנה משה לפני מתן תורההמזבח שבנה משה לפני מתן תורההמזבח שבנה משה לפני מתן תורההמזבח שבנה משה לפני מתן תורה

  



           שני קריעת ים סוף            שפתי

 

 רמו

 רמו

. . . . שנים מתוך שתים עשרה המצבות שהקים משה למרגלות ההרשנים מתוך שתים עשרה המצבות שהקים משה למרגלות ההרשנים מתוך שתים עשרה המצבות שהקים משה למרגלות ההרשנים מתוך שתים עשרה המצבות שהקים משה למרגלות ההר         
  

  ציורים עתיקים של עגלים ציורים עתיקים של עגלים ציורים עתיקים של עגלים ציורים עתיקים של עגלים12121212מזבח ענק ועליו מזבח ענק ועליו מזבח ענק ועליו מזבח ענק ועליו בסיס בסיס בסיס בסיס למרגלות ההר נמצא למרגלות ההר נמצא למרגלות ההר נמצא למרגלות ההר נמצא 

ארכיאולוג שהגיע למקום מאוניברסיטת ריאד ציין שהם ארכיאולוג שהגיע למקום מאוניברסיטת ריאד ציין שהם ארכיאולוג שהגיע למקום מאוניברסיטת ריאד ציין שהם ארכיאולוג שהגיע למקום מאוניברסיטת ריאד ציין שהם     .בסגנון מצרי קדוםבסגנון מצרי קדוםבסגנון מצרי קדוםבסגנון מצרי קדום
במקום בו נמצא מזבח במקום בו נמצא מזבח במקום בו נמצא מזבח במקום בו נמצא מזבח  -ושאין בכל ערב הסעודית עוד ציור כזהושאין בכל ערב הסעודית עוד ציור כזהושאין בכל ערב הסעודית עוד ציור כזהושאין בכל ערב הסעודית עוד ציור כזה, , , , ון מצריון מצריון מצריון מצריבסגנבסגנבסגנבסגנ
        ))))המקום גודר על ידי הסעודים למנוע גישה לכל ההרהמקום גודר על ידי הסעודים למנוע גישה לכל ההרהמקום גודר על ידי הסעודים למנוע גישה לכל ההרהמקום גודר על ידי הסעודים למנוע גישה לכל ההר ( ( ( (.זהבזהבזהבזהב מצא אבקמצא אבקמצא אבקמצא אבקננננ, , , , העגלהעגלהעגלהעגל

  
 יש במקוםואכן , שאליהו הנביא נמלט למערה בהר סיני חורב, מפורש בכתוב

' ' ' ' כשהכשהכשהכשהמסתבר שמערה זו היא גם נקרת הצור שבו נכנס משה מסתבר שמערה זו היא גם נקרת הצור שבו נכנס משה מסתבר שמערה זו היא גם נקרת הצור שבו נכנס משה מסתבר שמערה זו היא גם נקרת הצור שבו נכנס משה ,  מתאימהמערה
   ....ג מידות של רחמיםג מידות של רחמיםג מידות של רחמיםג מידות של רחמים""""למדו ילמדו ילמדו ילמדו י
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  שני שני שני שני            שפתישפתישפתישפתי

                        
                

    ויקראויקראויקראויקרא
 

    
    
    
    
    
    
    

י י י י """"חובר ונערך עחובר ונערך עחובר ונערך עחובר ונערך ע  

        
))))שנישנישנישני((((יוסף שבתאי יוסף שבתאי יוסף שבתאי יוסף שבתאי      

    
 
    
    

    
    

אאאא""""ק ירושלים תובבק ירושלים תובבק ירושלים תובבק ירושלים תובב""""פעיהפעיהפעיהפעיה  
    
    

גגגג""""עעעעתשתשתשתש' ' ' ' הההה     
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    כתובת המחברכתובת המחברכתובת המחברכתובת המחבר

    יוסף שבתאי יוסף שבתאי יוסף שבתאי יוסף שבתאי 
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 א             שני                          שפתי       

        
        ו י ק ר או י ק ר או י ק ר או י ק ר א

        
        
 משה לא י כ.קטנה" ויקרא"של ' ואות א.  לא נאמר מי קרא".".".".ויקרא אל משהויקרא אל משהויקרא אל משהויקרא אל משה""""

 .קטנה' כתב א, וב זאתלכתמ  להמנעלא יכול היהש וכיון, רצה שידעו שקראו לו
  . ויש להבין ענין קריאה וחיבה זו. "קריאה לשון חיבה", י"רשופי

יחוד קודשא ' בחיאוהל מועד ב כשהוקם המשכן נעשה כי, ואפשר שהענין הוא
 השפעות רוחניות, הואהייחוד וביאור  ,יה בדרגה מופלאהבריך הוא ושכינת

 ,1המצא בכל האוהל אחד ללאףהיה  אסור ובעת זו, גדולות ונפלאות לשכינה
 זה הכבוד הכי ,אוהל שיהיה נוכח במשהה לקרוא לשכינ אומר ל'אבל כשה

השכינה ואולי  ".".".".ויקרא אל משהויקרא אל משהויקרא אל משהויקרא אל משה""""ולכן , להראות חיבתו למשה'  ורצה ה.גדול
 למרות שיכל לקבל את הדברות והאמירות אוהל מועדלהכנס לקראה לו 

וכאן היתה ענוותנותו .  מועדוהצוויים שנתנו בשעה זו גם בהיותו מחוץ לאוהל
. קטנה כדי להצניע את העניין'  ולכן כתב בא,ן כל כך גדולבזמשל משה שנקרא 

נו ירבוכתב .  קטנהאלא השאירה' ה לא ביקש ממנו להגדיל את הא"והקב
האותיות . רגילות וגדולות,  קטנות,שיש שלשה סוגי אותיות בתורהל "זי "האר

  ואותיות גדולות,תפארתבסוד הת רגילות אותיו, שכינה הם בסוד ההקטנות
. של בראשית גדולה כי מהבינה נשתלשלו העולמות' ולכן ב .בינהבסוד ה

 ,לומר שמהשכינה היתה קריאה זו ,מתוך ענווהקטנה ' אמשה כתב אפשר שו
 אלא קיבל רשות לכתוב אות קטנה .כי מתוך ענווה מותר לשנותו, יש להביןו

 או שכן הוא .השכינה קראה למשהלומר ש ,כינהכדי שנבין שזו אות מתוך הש
נראה פירושה , קטנה זו' פ אות א"עכ. קרא לו' או להסתיר האמת שה, האמת

אליו מאוהל ' וידבר ה" ושם ,השכינה קראה למשה להיכנס לתוך אוהל מועדש
ורק למשה הותר  .והקול היה יוצא אליו מבין שני הכרובים" מועד לאמר

  . וזו גדלותו המיוחדת.עת הייחודלאוהל מועד בשלהיכנס 

 כי התורה, ואולי ושמא העניין הוא. ף קטנה" למה האל".".".".ויקרא אל משהויקרא אל משהויקרא אל משהויקרא אל משה""""
  ישראל לא זכו".אלהיך' אנכי ה"' הלוחות התחילו באואילו  ,'אות בבהתחילה 

 אבל ,של בראשית' נשארו עם הבו ,משה שבר את הלוחותכי  ף"לקבל את האל
 קבלו, םשהיו מעשה ידי שמי וחות הראשוניםמשה עצמו כן זכה לקבל את הל

  שאם היינו זוכים" אלף"זה הואולי " פלא" אותיות הוא "ף"אל"אות . 'את הא
  
בעת הקטרת הקטורת בכל יום היה אסור לאף אחד להמצא במקדש ולא בין האולם ' ואפי. 1

   .והמזבח מלבד המקטיר
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קטנה כי ' ת אוה אכתב משאפשר ש ו. אומה שיכלה להתקרב אלינוהיתה לא ,לו
  .היה ענו ולא רצה להדגיש שזכה למה שלא זכו ישראל

לכל דברות " ,י"פירש. """"אליו מאוהל מועד לאמראליו מאוהל מועד לאמראליו מאוהל מועד לאמראליו מאוהל מועד לאמר' ' ' ' וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה, , , , ויקרא אל משהויקרא אל משהויקרא אל משהויקרא אל משה""""
 ויש להבין למה הודגש ענין זה דווקא במעשה ."ואמירות וצוויים קדמה קריאה

וותנותו כתב כיון שמשה בענ, של ויקרא קטנה'  שאות א2ל"ואמרו חז. הקרבנות
ויש להבין . כתבה קטנה', ה להוסיף א"וכשצווהו הקב, ויקר שהוא לשון עראי

ולכאורה היה לו להקטין את האותיות , למה דווקא בענין זה הדגיש משה ענוה
  .3"והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה"של הפסוק 

נו כדי יואם עני, ולהבנת הענין יש להתבונן בעצם הצורך במעשה הקרבנות
צום ולמוד תורה , היה עדיף לצוות על התקדשות וטהרה, ה"לקשר האדם לקב

בעולות וזבחים כשמוע בקול ' החפץ לה"ש "וכמ. ותפילה והתחזקות במצוות
ולקיחת קרבן וזריקת דמו . 4"מחלב אלים, להקשיב. מזבח טוב, הנה שמוע. 'ה

, הקרבנות ובסוגיו לימיםוהדיוק במספר , והקטרת חלבו על כל פרטי דיניו
מה גם שנעשו במקדש הרבה נסים , מורים שיש ענין עמוק בהם, שבתות וחגים

באופן קבוע בענין הקרבנות כדוגמת תרומת הדשן ודישון הקטורת ודישון 
ולחם הפנים שהיה חם כל השבוע , המנורה שהיו בכל יום נבלעים באדמה

ת את רצונו יתברך בעמו  שהראו בצורה מוחשי5ועוד רבים, כשעת נתינתו
  . תוכםשוכן ב' ושה, ובקרבנותיו

אלא , לישראל כשאר התורהענין הקרבנות מד יואולי כיון שמשה לא רק ל
להיות הראשון שיעסוק במעשה הקרבתם לבדו בכל שבעת עקב גדלותו הוצרך 

הדגיש הכתוב בהם את קריאת כש,  לחנוך עבודה זו לדורותימי המלואים
 להסתיר כתב ויקרומשה מתוך ענוה , ה לו בזה חיבה גדולהגיל ,ה למשה"הקב

 ידעו שבקריאה כתבה קטנה שלא', להוסיף אות א'  וגם כשצווהו ה,הענין
והאיש משה "אבל לכתוב הפסוק במפורש .  וזהו ענוותנותו של משהה באאמל
' לכבוד הוא לה, ה מכתירו בתוארים"לא הפריע למשה כלל כי אם הקב, "ענו

ראה , דבר שבו ניכרה גדולת עניינודבר שבו ניכרה גדולת עניינודבר שבו ניכרה גדולת עניינודבר שבו ניכרה גדולת עניינובבבבאבל ,  חשוב נתן תורתו לעמושבידי אדם
  .גודל ערכומשה מקום לענוה לכסות 

 כי יקריב """"אדם מכםאדם מכםאדם מכםאדם מכם""""ולכאורה היה לו לומר     ".".".".''''קרבן להקרבן להקרבן להקרבן לה אדם כי יקריב מכםאדם כי יקריב מכםאדם כי יקריב מכםאדם כי יקריב מכם""""
  .נשמע כאלו מדובר בקרבן אדם". מכםמכםמכםמכם, , , , יקריביקריביקריביקריבאדם כי "כי לשון ', קרבן לה

  
 . 5  .כב, ו"ט'  שמואל א .4 .ג, ב" במדבר י.3 . בפסוק זההובא בבעל הטורים על התורה   .2

  . א"יומא כ' ראה מס
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ל וכ, בתקון נשמות עם ישראלקשור  הקרבנות עניןכי , אפשר שהענין הואו
קרבנות במקדש היו גלגולי נשמות עם ישראל שבהיותם כבני אדם לא תקנו ה

ורמז זאת הכתוב . 6בבואם בגלגול בקר וצאן' י הקרבתם לה"ונתקנו ע, כל צרכם
ולא , """"קרבנכםקרבנכםקרבנכםקרבנכםתקריבו את "לכן גם אמר אפשר שו, """"מכםמכםמכםמכםאדם כי יקריב "ואמר 

גם נשמות שהיו בגן עדן ורצו לעלות למעלות אולי ו. אמר תקריבו את הקרבן
  . י הקרבן היו עולים בדרגתם" אלו ועקרבנותגבוהות יותר היו מתגלגלים ב

ואמר הכתוב , איסור כרתג בהם במי ששגוהנה רוב ככל קרבנות החטאות 
 אמנם כוונת הכתוב ,,,,מעמהמעמהמעמהמעמהל "ולכאורה היל, 7"ונכרתה הנפש ההיא מעמיה"

ולכן העובר על חטא שיש , """"עמיהעמיהעמיהעמיה"הרוח והנשמה הנקראים להכרתת הנפש מ
י הקרבן "עאולי כיון שו, 8תשובה ויום הכפורים תולין ויסורים מכפרים, בו כרת

מידה כנגד מידה , ר המגולגל בבהמהמתקן הוא נפש רוח ונשמה של אדם אח
  .ן שלו ללא יסורים"תקן הנרנ

כי התשובה קודמת לקרבן ,  אולי ענין הקרבן הוא".".".".מכםמכםמכםמכם, , , , אדם כי יקריבאדם כי יקריבאדם כי יקריבאדם כי יקריב""""
מ ונחש "שנאחזו בקודש על ידי החטא נופלים למצולות ים דס' וגורמת שהקלי

' והקרבן גורם שהנצוצות שנפלו יחד עם הקלי, ואינם יונקים יותר מהקודש
ואולי . פגרים מתים' למצולות ים מתקרבים וחוזרים אל הקודש ונשארים הקלי

אשיב ממצולות אשיב ממצולות אשיב ממצולות אשיב ממצולות """"ואמר , קרבן'  בשן גי,,,,""""מבשן אשיבמבשן אשיבמבשן אשיבמבשן אשיב' ' ' ' אמר האמר האמר האמר ה""""נרמז זה בפסוק 
ובימינו חוזרים הנצוצות על ידי התענית שהוא . מ ונחש את הנצוצות"דס, , , , """"יםיםיםים

כשתקן ועדיין ו, תמורת הקרבן והצדקה של פדיון התעניות המצטרפת אליהם
' וישוב יותר אל ה, סימן שטרם עלו כל הנצוצות עקב גודל עוונותיו, סובל הוא

  . שירחמהו ויעלו הנצוצות כולם על ידי תפילתו

  י הקרבן חוזרת לנפש מעלת האדם " אולי פירושו שע".".".".מכםמכםמכםמכם, , , , אדם כי יקריבאדם כי יקריבאדם כי יקריבאדם כי יקריב""""    
, ר" כאדה""""אדם אתםאדם אתםאדם אתםאדם אתם""""ובעולה ושלמים עולים ונשלמים דרגות האדם כי , שבה

ר מלבד צורת " כי אין להם כלום מבחינת אדהאדםאדםאדםאדםואין אומות העולם קרויים 
וכשילד יהודי , שבו" אדם"וגם אדם שאינו מקיים המצוות מאבד דרגת . הגוף

 לו נפש אדם וטרם אבדו  על פניו כי ישהחיותהחיותהחיותהחיותש קורא פסוק רואים את "יר
  .במעשי חטא

 לקה ממנו על ידי החטאכי חלק מנפש האדם הסת, ואולי ענין הקרבן הוא
מבעל חי או מנחה חוזר ' ועל ידי קרבן לה, ונפלה בין בעלי החיים או הצומח

  .הוא לקבל את חלק האדם שבו שנפל בהם
  
  .ו" יומא פ.8 'זראה ויקרא פרק  .7  .ויקרא' ן פר"ומגיד מישרים למר. צו'  הריקנאטי סוף פ.6
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איש מכם כי יחטא "מר  ולכאורה היה לו לו".".".".ואם נפש אחת תחטא בשגגהואם נפש אחת תחטא בשגגהואם נפש אחת תחטא בשגגהואם נפש אחת תחטא בשגגה""""
כי שינתה , ואפשר שהענין הוא .וכמו שנאמר בשאר מצוות התורה" בשגגה

 וקרבן חטאת אינו מכפר """"נפשנפשנפשנפש""""תורה בענין הקרבנות ללמדנו שהשוגג פוגם ב
ש "וכ" רוח"מה שאין כן במזיד לתיאבון שפוגם גם ב, אלא על פגם הנפש

ורק תשובה , מכפרבמזיד להכעיס שפוגם גם בנשמה שעליהם אין קרבן 
ואם בתשובה מאהבה , חלוקי כפרה' מכפרת אם בתשובה מיראה בסדר ד

   .     מתכפר הכל מיד וזדונותיו הופכים לזכויות

, "מעם הארץ"תיבות  ולכאורה    ".".".".ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ""""
כי גם אם לא היה אומר זאת הכתוב היינו מבינים שביחיד מעם  .מיותרות

 מצוות לא דהיינו ".".".".אשר לא תעשנהאשר לא תעשנהאשר לא תעשנהאשר לא תעשנה' ' ' ' בעשותה אחת ממצוות הבעשותה אחת ממצוות הבעשותה אחת ממצוות הבעשותה אחת ממצוות ה"""" .רישראל מדוב
וכגון שאכל חלב וידע , ידע מה הוא עושה רק שלא ידע שזה אסורש ,תעשה

ויש להבין למה קראתו ". ואשםואשםואשםואשם""""    .שזה חלב רק לא ידע שאסור לאכול חלב
דהיינו  ".".".".או הודע אליו חטאתו אשר חטאאו הודע אליו חטאתו אשר חטאאו הודע אליו חטאתו אשר חטאאו הודע אליו חטאתו אשר חטא"""" .והלא חטא בשוגג" אשם"התורה 

וכגון שידע ,  רק אמרו לו שהוא חטא את המעשה האסורשהוא עושהלא ידע ש
ואחר כך הודיעוהו , שאסור לאכול חלב ואכל את החלב בחשבו שזה שומן

ולכאורה תיבות "  אשר חטא,חטאתו" אמרמה ויש להבין ל .שהיה זה חלב
והביא קרבנו שעירת עיזים תמימה נקבה על חטאתו והביא קרבנו שעירת עיזים תמימה נקבה על חטאתו והביא קרבנו שעירת עיזים תמימה נקבה על חטאתו והביא קרבנו שעירת עיזים תמימה נקבה על חטאתו """". מיותרות" אשר חטא"

 ,ביא קרבנו שעירת עיזים תמימה לחטאתוהיכל לומר לכאורה ו    ".".".".אשר חטאאשר חטאאשר חטאאשר חטא
   .והלא הוא מובן מאליו" אשר חטא"ולמה הוסיף שוב  "על חטאתו" ולמה אמר

סימן שהוא אם אדם חטא בשגגה ש ונראה הענין שכוונת התורה לומר לנו
 שמחובר לשמים כי מי. מחובר לעולם הזההוא  שדהיינו, "מעם הארץ"

ה "ל שצדיקים אין הקב"וכמו שאמרו חז. א יחטא בשגגהשלשומרים עליו 
רק ברגע שאדם הפקיר את עצמו להיות קשור בעניני . הם תקלה בידימביא

היו גדולי ישראל כשהביאו לפניהם . העולם הזה אז הוא יכול ליפול בשוגג
לכן אם הוא מעם הארץ . לא אכלו כי משמים שמרו אותםהם בשוגג טרף אוכל 

 הוא אשם כי אם לא ....ואשםואשםואשםואשם ,אשר לא תעשנה' חת ממצוות האבוחטא בשוגג 
, היה פעם אשם הוא לא היה חוטא בשוגג לא גורמים לאדם סתם נפילה בשוגג

 שבעבר הוא חטא בזה במזיד וכעת זאת אומרתאם אדם עכשיו חטא במשהו 
   .הוא חטא בשגגה כדי לתקן

  ".ד עולה זדוןושגגת תלמו", הוא שלא למד שאסור דבר זה" אשם", דבר נוסף
עם "' אנשים שהם בבחי למחובר שהוא סימן אם אדם חטא בשגגה ,אי נמי
 בתורה ובמצוות היו משמים מחובר רק לאנשים העוסקים ואם היה ,"הארץ

מזכה את הרבים אין חטא ה כלרבותינו אמרו שומה ש, שומרים עליו שלא יפול
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 כי לא נשללת ,דו אבל פשע כן בא על י, שהוא בשוגגבא על ידו דווקא חטא
 חטאתו ללמדנו כי ,""""אשר חטאאשר חטאאשר חטאאשר חטאאו הודע אליו חטאתו "ואמר  .ממנו הבחירה

  . אשר חטא בעבר במזיד וכעת הוא ידע ויתקןנגרמה לו משמים עלעכשיו 

 ,רק מהזכרעולה בא קרבן  ".".".".זכר תמים יקריבנוזכר תמים יקריבנוזכר תמים יקריבנוזכר תמים יקריבנו, , , , אם עולה קרבנו מן הבקראם עולה קרבנו מן הבקראם עולה קרבנו מן הבקראם עולה קרבנו מן הבקר""""
לכפר קרבן עולה בא כי , ואולי הטעם.  רק מנקבהבאהוחטאת של אדם רגיל 

 ,בגדר זכר חסד' בחימצות עשה היא ו , ועל לא תעשה הניתק לעשה,על עשה
בקיום מצות עשה מושכים  . בגדר נקבה,גבורה' בחימצוות לא תעשה היא ו

צרים את הגבורות וממתקים את הדין כשמקיימים מצות לא תעשה עוו, חסדים
ביטל מצות עשה וחוזר לכן כשאדם  .על ידי שעומדים בנסיון ולא חוטאים

כשעובר על לא תעשה מגיע לו  ו.'וכולה לה זכרקרבן מן הבתשובה מביא 
ואם שגג בהם מביא קרבן מן הנקבה לפי בחירתו , או שאר ענשי בית דיןמלקות 

' ואולי כיון שהקרבן בא מבחי, דין' אם כשבה או שעירה כי כל נקבה היא בחי
ואולי כיון שמין הכבש , חלק ממנהאלא רק ,  כולהלשמיםהדין לא מקריבים 

מה שאין כן במין , עיקרו רחמים לכן מלבד חלבו מקריבים ממנו גם את האליה
  . העז שעיקרו דין

אשרי הדור ", י"ופירש" אשר"כי נאמר בו  זכרקרבן מלך מביא לחטאת ו
כי בזה הוא מזכה את הרבים ". שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו

בשרשו הוא  ש להקריב שעיראמנם צריך הוא דווקא, ב בתשובהלהתעורר ולשו
 לא יכול לקחת כבשאבל . שבהיותו זכר הוא דין יותר ממותקאלא ,  דין'בחי
   .שהוא רחמים מושלמיםאולי מפני  זכר

לאשמת "ה שזהיות אולי  , כהן גדול חוטאים הם מביאים פראוואם הסנהדרין 
ך העולים "חמשת הגבורות מנצפ' י בח צריכים לתקן,"חטא הקהל"או " העם
אלא כעין חטאת יום הכפורים , ולכן אין קרבנם כחטאת רגילה". פר"' בגי

   .ונשרפת כולה מחוץ לקודש, הטעונה הזיה על הכפורת ועל מזבח הזהב

, י" פירש".".".".אם זכר אם נקבה תמים יקריבנואם זכר אם נקבה תמים יקריבנואם זכר אם נקבה תמים יקריבנואם זכר אם נקבה תמים יקריבנו', ', ', ', ואם זבח שלמים קרבנו וכוואם זבח שלמים קרבנו וכוואם זבח שלמים קרבנו וכוואם זבח שלמים קרבנו וכו""""
, עושים בין החסדים ובין הגבורותשלום . "םבעולשלום שמטילים , שלמים"

השלמים ממזגים את החסדים  .באים גם מזכר וגם מנקבהולכן הקרבנות 
 מתרכובת החסד והשלמות באה. משהו שלם ומושלםדהיינו ל, והדינים לשלום

הוא " שלום", י על פי הסוד הוא"ואולי פירוש רש. זכר ונקבה בראםכי , והדין
וקרבן השלמים מטיל , "מלכות"ה' היא ספי" עולם"ו, "יסוד"ה' שמו של ספי

  .ו יסוד ומלכות ביחודא שלים"שלום בעולם ומתייחדים קובה

ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא """"
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והלא ידיעה ללא ". או ראה או ידע" ויש להבין מה כוונת הכתוב באמרו ".".".".עוונועוונועוונועוונו
  .גון שהודה בפניוואולי כוונתו כ ראיה אינה כלום

ובמעשה , ואפשר שרמז הכתוב שאין מקרה בעולם והכל בהשגחה ובחשבון
של רבא ואותו עני שבקש לזונו בתרנגולת פטומה ויין ישן ולא היה לרבא ליתן 

. 9לו ובאה אחותו של רבא והביאה לרבא ואמר רבא לעני נעניתי לך קום אכול
, משמים זיכוהו לקיים וליתןנראה שרבא היה חייב זה לעני מגלגול קודם ו

אמנם היה זה נסיון לרבא אם יעכב לפחות חלק לעצמו ועמד ונתן הכל כמות 
ושמעה קול ושמעה קול ושמעה קול ושמעה קול """" בגלגול שעבר ולכן עתה """"ונפש כי תחטאונפש כי תחטאונפש כי תחטאונפש כי תחטא"""", ואמר הכתוב. שהוא

    אואואואו""""הסיבה היא ,  בגלגול זה""""והוא עדוהוא עדוהוא עדוהוא עד"""" שהשביעוהו להעיד מה שראה """"אלהאלהאלהאלה
חטא גזל ועתה זמנוהו להיות עד  בגלגול שעבר והיה שותף ל""""ראה או ידעראה או ידעראה או ידעראה או ידע

כי משמים נתנו לו ,  מאז""""אם לא יגיד ונשא עוונואם לא יגיד ונשא עוונואם לא יגיד ונשא עוונואם לא יגיד ונשא עוונו""""ולכן , לתקן מה שחטא אז
  . הזדמנות לתקן ולא תיקן

 צוצוצוצו

 ".".".".היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקרהיא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקרהיא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקרהיא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, , , , זאת תורת העולהזאת תורת העולהזאת תורת העולהזאת תורת העולה""""
, הענין הזה בא ללמד על הקטר חלבים ואברים שיהא כשר כל הלילה ",י"רשיפ

ויש להבין למה . "וללמד על הפסולין איזה אם עלה ירד ואיזה אם עלה לא ירד
        . קטנה, """"מוקדהמוקדהמוקדהמוקדה""""של '  ולמה אות מ....עולהעולהעולהעולהקראם בשם 

והרים את הדשן אשר תאכל והרים את הדשן אשר תאכל והרים את הדשן אשר תאכל והרים את הדשן אשר תאכל , , , , ומכנסי בד ילבש על בשרוומכנסי בד ילבש על בשרוומכנסי בד ילבש על בשרוומכנסי בד ילבש על בשרו, , , , ולבש הכהן מדו בדולבש הכהן מדו בדולבש הכהן מדו בדולבש הכהן מדו בד""""
 בתרומתבתרומתבתרומתבתרומת כאן דבר הכתוב ".".".".ושמו אצל המזבחושמו אצל המזבחושמו אצל המזבחושמו אצל המזבח, , , , האש את העולה על המזבחהאש את העולה על המזבחהאש את העולה על המזבחהאש את העולה על המזבח

. ומדו שתהא כמדתו. היא הכתונת, מדו בד ",י"רשיופ. ילההדשן שנעשית בל
 והנה דינים אלו של". נתייםישלא יהא דבר חוצץ ב, ומכנסי בד ילבש על בשרו

   שייכים גם בדיני קרבנות היום ולמה לא הזכירםגוףמדת הבגד וחציצתו ל
בגדים ככל עבודות ' ותרומת הדשן צריכה ד. הכתוב אלא בעבודות הלילה

  .למה הזכיר הכתוב רק הכתונת והמכנסייםהמקדש ו
אל אל אל אל , , , , והוציא את הדשן אל מחוץ למחנהוהוציא את הדשן אל מחוץ למחנהוהוציא את הדשן אל מחוץ למחנהוהוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, , , , ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחריםופשט את בגדיו ולבש בגדים אחריםופשט את בגדיו ולבש בגדים אחריםופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים""""

דרך ארץ ,  הדשן שכאשר תיעשהבהוצאתבהוצאתבהוצאתבהוצאת כאן דברה תורה ".".".".מקום טהורמקום טהורמקום טהורמקום טהור
שלא יתלכלכו הבגדים שמשמש בהם , שיחליף בגדיו בבגדים פחותים מהם

בגדים שבשל בהם קדרה "ה דרך משל ל ענין ז" שאמרו חז,י"רשיופ. במקדש
  ל למשל זה "ויש להבין למה נזקקו חז. 1"אל ימזוג בהם כוס לרבו, לרבו

  
  :   ג"יומא כ. 1. ז"כתובות ס. 9
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  כי דימו הקרבנות,  ויש להבין המשל.ולכאורה דבר זה מובן גם ללא משל
  דיםבג, ל להיפך"כ לכאורה היל" וא2למזיגת כוס והוצאת הדשן לבישול קדרה

ל "ועוד היל. לא יבשל בהם קדרה לרבו שלא יטנפם, שמוזג בהם הכוס לרבו
. כי המאכל הוא שמבשלים ולא הקדרה, " לרבומאכלמאכלמאכלמאכלבגדים שבשל בהם "

  .ולמה הוצרך להוציא הדשן אל מחוץ למחנה בדווקא
 בתרומתבתרומתבתרומתבתרומת    דינה שייך גם,  הדשןהוצאתהוצאתהוצאתהוצאתי שכתבה תורה החלפת בגדים לגבי "ואעפ

יום מטעם שאין דרך ארץ שימזוג כוס לרבו בבגדים שבשל הדשן הנעשה בכל 
 בישול 'בחיובגדי הרמת הדשן צריכים להיות פחותים כי הם , בהם קדירה

והאשה , ן"יחוד זו' בחי ואפשר שהוא ."כוס"והקרבן ביום הוא בבחינת , קדירה
הוא ושמא אולי ( ואלו תרומת הדשן הוא בחינת קדירה .3בשעת היחוד נקראת כוס

אותיות השרש' ג אותיותיו וה"ים דיודין ויהאל' סכמ
4

 ולכן ,בלילהרק  ולכן ענינה )
  .הבגדים במעשיה צריכים להיות פחותים

י "של מוקדה קטנה לומר שאעפ' מאפשר ש ".".".".כל הלילה עד הבוקרכל הלילה עד הבוקרכל הלילה עד הבוקרכל הלילה עד הבוקר על מוקדהעל מוקדהעל מוקדהעל מוקדה""""
והרים את והרים את והרים את והרים את """" .מוקד האש לא ייעשה אלא ביום, שהעלאת הבשר ניתן גם בלילה

כי מה שנעשה מחוץ למקדש נקרא ". אפר"ולא " דשן"ה  וקראתו תור".".".".הדשןהדשןהדשןהדשן
ש "מלשון רווי וכמ" דשן" ונקרא . מה שנעשה במקדשמה שאין כן ,אפר

ולכן צריך התורם אותו לידע ענין הלבוש שסודו להגן ". דשנת בשמן ראשי"
 אולי ו,5מלבוש' מהחצונים בסוד החשמל שהוא המקיף את האדם והוא בגי

 המתעסק בדשן שהוא סוד קדירה כי, לבוש בעבודתוהזכירה תורה ענין המ
הדגישה תורה ו ,זו' בבחי בהתעסקו חשש שמא יתגרו בו החצוניםיש אולי 

. פעמיים ענין הלבוש להגן עליו שלא יתגרו בו החצונים הנקראים לכלוך
 דיןש י"עפוא.  שיהיה כמדתו""""מדומדומדומדו""""ל " ואמרו חז".".".".ולבש הכהן מדו בדולבש הכהן מדו בדולבש הכהן מדו בדולבש הכהן מדו בד""""ואמרה 

ות המקדש נאמר כאן לומר שהבגד הנלבש יהיה כמדת עבוד בכל זה שייך
ואם הכהן הוא . מלשון מדות וטבעים בא לרמז "מדה" באומרו אולי ו,הכהן

י החצונים "הלבוש לא הולם את מדתו והוא יוכל להפגע ע', בעל כעס וכדו
כשלובש בגדי כהונה רגילים הנוהגים בכל , וכשהכהן מדותיו הגונים. ו"ח

ים אותו משמים בלבוש רוחני מצד האור המקיף הנקרא מעשי המקדש מלביש
ת המקדש האחרים קראתו תורה ו אמנם בעבוד,והוא עשוי מפשתן, מלבוש

 "יסוד"בחינת הבכי הפשתן הוא  הטעם וליוא ....""""בדבדבדבד""""וכאן קראתו " ששששששששבגדי "
  סודונרמז בו  ,ש סוד המספר"ע" שש"ונקרא , ק"שהוא השישי לספירות הו

   
ש " בסוד ציקי קדרה בקכמבואר בשער הכוונות. 4  :' נדרים כ. 3.  ד" קיי שבת"ראה רש  .2

 ".מלביש ערומים"ו בברכת "שעהכו. 5 "ברוך שם כבוד מלכותו"בפסוק 
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  אבל. שש יחידות'  שהוא בגי""""בדבדבדבד"""" וכאן נקרא ....מאותמאותמאותמאות שששששששש' המאות כי שש בגי
ה והנ. כדי לשמרו ביותר, אותיותאותיותאותיותאותיותמבחינה אחרת כחו גדול כי הוא בבחינת 

. פוגעים הם בו דרך בני ביתו, כשהחצונים לא יכולים לפגוע באדם ישירות
,  שהם יוצאי חלציו"ויגע בכף ירכו, וירא כי לא יכול לו", ש אצל יעקב"וכמ

ל "ש חז"והאשה נקראת בשרו של אדם וכמ. ונפגעה משכם" ותצא דינה"ומיד 
י כהונה יהיה  תורה שבלבשו בגדרמזהואולי , "ומבשרך לא תתעלם"על הפסוק 

והמכנסים הם . """"ומכנסי בד יהיו על בשרוומכנסי בד יהיו על בשרוומכנסי בד יהיו על בשרוומכנסי בד יהיו על בשרו"""". כח גם להגן על אשתו בהם
המגינים על היסוד שהוא מקום החבור שבין איש לאשתו יגנו גם על בשרו 

כי אחרי שנתכסה בלבושי השמירה יוכל " " " " והרים את הדשןוהרים את הדשןוהרים את הדשןוהרים את הדשן"""". שהיא אשתו
אשר אשר אשר אשר """"    .ולהשאירו בקודש מבלי שתהיה לחצונים גישה אליו הדשן להריםלהריםלהריםלהרים

אין דבר זה נעשה בכל ו". אצל המזבחאצל המזבחאצל המזבחאצל המזבח ושמוושמוושמוושמו תאכל האש את העולה על המזבחתאכל האש את העולה על המזבחתאכל האש את העולה על המזבחתאכל האש את העולה על המזבח
.  תתוקן כל הבריאה ולא יהיה בחינת שכר ועונשזאאולי  של הקרבן כי דשןה

 הרמתהרמתהרמתהרמתבחינת בולכן דבר זה נעשה רק בכף אחת של דשן אבל השאר אינו 
  .הדשןהוצאת הוצאת הוצאת הוצאת אלא , הדשן

 'בחיגדי כהונה רגילים והם היות וכח בגדים אלו אינו ככח באפשר שו
ולבש ולבש ולבש ולבש """" "שש" שהם בבחינת בגדי ,,,,""""ופשט את בגדיוופשט את בגדיוופשט את בגדיוופשט את בגדיו"נאמר בהם , האותיות

 """"בדבדבדבד"אמנם סודם עתה בסוד ,  שהם למעשה בגדי כהונה עצמם""""בגדים אחריםבגדים אחריםבגדים אחריםבגדים אחרים
כי בבחינת המספר פחותים הם ומשש , " מהםפחותיםפחותיםפחותיםפחותים""""ל "ולכן אמרו חז

ך יותר אפשר להתדבק כמה שהמקום נמוואפשר ש, המאות יש רק שש יחידות
ולכן הם בסוד אותיות שיש להם כח שמירה ביותר מן . במקום הגבוה שבו

 בהוצאת הדשןבהוצאת הדשןבהוצאת הדשןבהוצאת הדשן כתבתו תורה ,י שדין זה שייך גם בהרמת הדשן" ואעפ.החצונים
כי כאן השמירה צריכה להיות גדולה יותר כאשר יוציא הדשן מהקדושה מחנה 

וציא את הדשן אל מחוץ וציא את הדשן אל מחוץ וציא את הדשן אל מחוץ וציא את הדשן אל מחוץ והוהוהוה"""" , למקום טהוראל מחוץ למחנה ישראל כהונה
 הוא המקום שאין בו קדושה ולכן אינו טהורטהורטהורטהור ופירוש ".".".".למחנה אל מקום טהורלמחנה אל מקום טהורלמחנה אל מקום טהורלמחנה אל מקום טהור

  וכשמניח שם,,,,טהורטהורטהורטהורכ ולכן הוא מקום "ג' אבל אין בו חצונים וקלי, מקום קדוש
ו ומה במקדש אם כוונה "והדברים ק .הדשן לא נתן לחצונים כלום כי אינם שם

או ,  לביתוטלויזיההמכניס , כשל ולפולקטנה לא היתה נכונה היה יכול לה
פשוט שמכניס טומאה לביתו ומטמא כל אשר לו ' עתונים וכדו, צוניםיספרים ח

כי , בתחיית המתיםצונים לא קם יולכן הקורא ספרים ח. בנפשם ורוחניותם
והסתכלות , ופשוט ששמיעת רדיו טמא. ל"צונים רחינפשו נקשרת בח

שהשומעם או מביט בהם אין לו חלק , צוניםדינם כקריאת ספרים ח, בטלויזיה
אמנם המכניס ספרי קודש לביתו מכניס הקדושה ומאיר הבית . לעולם הבא

  .והנפש בקודש
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וביאור עולה הם החלבים      ".".".".זאת תורת העולהזאת תורת העולהזאת תורת העולהזאת תורת העולה, , , , צו את אהרן ואת בניו לאמרצו את אהרן ואת בניו לאמרצו את אהרן ואת בניו לאמרצו את אהרן ואת בניו לאמר""""
 על אמרה התורה שיש להעלותם היום שמכל קרבנותהאיברים שנשארו ו

 אמר רבי. אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות" ,י"רשופי .  גם בלילההמזבח
 פירוש חסרוןו. "שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס

ויש להבין והלא קבלו , א מרוויחים כלום על העבודה הזאתשהכהנים ל ,כיס
וגם מקרבן , את חלקם מקרבנות אלו עצמם שעתה מעלים את חלביהם למזבח

  . קבלו את עורה" עולה"
י שקבלו חלקם "ואעפ, על תרומת הדשן" צו"כי אמר  , ואפשר שהעניין הוא

הוצרכו לזירוז במצוה זו שעניינה הוא שכל , "דשן"מהקרבנות שהוקרבו ונעשו 
היה מיד נבלע ו על קרקע העזרה מניחהיה לוקח כף של תרומת הדשן ויום 

הוציא ואת שאר הדשן     .דשבאופן קבוע במקשהיו מופתים האחד הוא ו. במקום
 ,,,,טהורטהורטהורטהורולכן הוא מקום ' ין בו חצונים וקליא שאל מחוץ למחנה אל מקום טהור

עבודה שבה ואפשר ש .וכשמניח שם הדשן לא נתן לחצונים כלום כי אינם שם
ואולי ענין זה . להזהר שלא יזיקוהויש התגרות עם החיצונים צריך הכתוב לזרז 

  .מקום שיש בו חסרון כיסנקרא 

גיד על כל הקרבנות ובפרט קטנה באה לה' מאפשר ש. קטנה' מ """"על מוקדהעל מוקדהעל מוקדהעל מוקדה""""
כתוב בספר חסידים שכשאדם מתענה ומספר . ה שיהיה בהצנעהעול על קרבן

האש של מוקדה . על כך מקבל עונש על התענית כי היא בינו לבין הבורא
  צנעהלהיות ב, קטנה' צריכה להתחיל במ

א כותב "החיד, את החיצונים זה אש הדבר שמבטל ".".".".ואש המזבח תוקד בוואש המזבח תוקד בוואש המזבח תוקד בוואש המזבח תוקד בו""""
 ןשם אלהים במילוי יודי. שהנחש פוחד מאש כי גם הנחש הרוחני פוחד מאש

אש בסוד ה כוונות ויש ,זו האש שממיסה אותם, בגימטריא אשעם הכולל 
  ..6 את החיצוניםבטלל

י שעניינו הוא "שכתב רבינו האר "תיקון כרת"ואפשר שרמז הכתוב כאן עניין 
 ,,,,""""זאת תורת העולהזאת תורת העולהזאת תורת העולהזאת תורת העולה " " " "לימוד כל הלילה הוא בגדרואולי ,  כל הלילהתורהלימוד 

ד בגדי ו כרת זה איב.דו בד ומתקן עצמוהוא לובש מ, ואם אש המזבח תוקד בו
   .להתלבש מחדשמתחיל , וכשמתקן. הנפש

אל פני המזבח והרים ממנו אל פני המזבח והרים ממנו אל פני המזבח והרים ממנו אל פני המזבח והרים ממנו ' ' ' ' הקרב אותה בני אהרן לפני ההקרב אותה בני אהרן לפני ההקרב אותה בני אהרן לפני ההקרב אותה בני אהרן לפני ה, , , , וזאת תורת המנחהוזאת תורת המנחהוזאת תורת המנחהוזאת תורת המנחה""""
,  להטעינן שמן ולבונה האמורים בענייןם לכולתורה אחת" ,י"רש פי".".".".בקמצובקמצובקמצובקמצו

  מנחת, שיכול אין לי טעונות שמן ולבונה אלא מנחת ישראל שהיא הנקמצת
   
  .ט" נשער רוח הקודש יחוד. 6
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  למה הייתי חושבויש להבין ". כהנים שהיא כליל מניין תלמוד לומר תורת
ה שמן ולא לא ישים עלי"נאמר והרי רק במנחת חוטא , שאצל כהנים לא צריך

 לבשלא חטא למה ל אבל במנחה שאדם מביא ".חטאת היאכי  עליה לבונה יתן
והרי בלאו , נאכלת עליה לבונה בגלל שלא ישים עליה שמן ולא יתןכהן לא 

  . לכהןולא נאכלת הלבונה כולה עולה למזבח , בכל מנחההכי 
 ,בח אותה לפני המזהגיש צריך ל,,,,""""''''הקרב אותה לפני ההקרב אותה לפני ההקרב אותה לפני ההקרב אותה לפני ה"""", ה יש הגשהנחבמו

  . ההגשה הזאתלמה . לפני שמקטירים אותה
, הבריאה אל הבוראמ חלקיםכשאדם מביא מנחה הוא מעלה ואולי ושמא 

ואולי חוזרים , ן" מ'בחי זו עליה מלמטה למעלה למזבח כי וצריך להגיש את זה
אור ' הוא בחיסוד הלבונה במושגי הקטורת ו .הארות בחינות המנחה להאיר בו

שאחוז הוא בדרגת החכמה הייתי חושב שלכהן ו ,החכמה' ושמן בחי. 7מקיף
להעלות בחינות כבר יש אור מקיף ולא יצטרך  ,שמן שהוא סוד הכהונה' בחי

  .באה התורה להגיד שגם הוא צריך את זה, אלו כי אין צורך שישובו אליו

העדה כל כל כל כל ל את יהקהל' אמר ה ".".".".ואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועדואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועדואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועדואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד""""
לכאורה  ו".".".".ותקהל העדהותקהל העדהותקהל העדהותקהל העדה, , , , אותואותואותואותו' ' ' ' ויעש משה כאשר צוה הויעש משה כאשר צוה הויעש משה כאשר צוה הויעש משה כאשר צוה ה""""ר ואמ הכתוב הוסיףו

ולמה השמיט " " " " העדהכל כל כל כל  ותקהל"היה לו לומר , אם עשה משה כמו שנצטווה
        ".".".".כלכלכלכל " " " "תיבת

בנפשם לא נקהלו , י שבגופם נקהלו כל העדה" שאעפואולי רמזה תורה כאן
י שבגופם נקהלו עם "כולם ואולי שקורח ועדתו כבר ברגע ראשון זה אעפ

בלבם החלה לעלות טינה וקנאה על כהונת אהרן שהתפרצה בסוף , כולם
  .הארבעים שנה

כי , """"חטאתחטאתחטאתחטאת"""" כשעלו הכהנים מדרגת לוי לכהן הוצרכו ".".".".ויגש את פר החטאתויגש את פר החטאתויגש את פר החטאתויגש את פר החטאת""""
" עולה"ו, כשמעלים האדם מדרגה לדרגה מנקים נפשו על דברים עדינים יותר

א על וחטאת זו שלא היתה על חטא בפועל אל. הביאו לכפר על המחשבה
דברים דקים ונדנוד חטא שלרום מעלתם הוצרכו לכפרו להתנקות מנדנוד 

ולא , לא היתה חטאת רגילה שתאכל, דברים המפריעים לעלייתם לדרגת כהונה
ויתכן שלכן . ג"חטאת גמורה שיכניסו את דמה בקודש פנימה כחטאת כה

  .חטאת חיצונה זו נשרפה בחוץ

 אהרן ובניו התקדשו ".".".".פר החטאתפר החטאתפר החטאתפר החטאתויסמוך אהרן ובניו את ידיהם על ראש ויסמוך אהרן ובניו את ידיהם על ראש ויסמוך אהרן ובניו את ידיהם על ראש ויסמוך אהרן ובניו את ידיהם על ראש """"
  י שהוא חטאת חיצונה שדמה"ופר זה אעפ, פר ושני אילים, קרבנות' לכהונה בג

  
 .לדרושי תפילת השחר' שער הכוונות דוש ג. 7
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כ בשאר חטאות חיצונות שכהנים " משא. יצאה לשרפה,ניתן על מזבח החיצון
. אהרן ובניוובחטאת חיצונה שנשרפה התקדשו . אוכלים ובעלים מתכפרים

, נאמר אילאילאילאילבבבב ו.... החטאת החטאת החטאת החטאתפרפרפרפר על ראש ידיהםידיהםידיהםידיהםאהרן ובניו את ך ך ך ך ווווסמסמסמסמייייווווכ "ואמה
 ויסמכוויסמכוויסמכוויסמכו, ובאיל השני כתב שוב.  על ראש האילידיהםידיהםידיהםידיהם אהרן ובניו את סמכוסמכוסמכוסמכוייייוווו

, ךךךךווווסמסמסמסמייייווווו  שינה הכתוב בין הפר שכתב ב....האילהאילהאילהאילאהרן ובניו את ידיהם על ראש 
  . . . . סמכוסמכוסמכוסמכוייייוווו הם שנאמר ביםלבין האיל
אמנם , , , , וסמכווסמכווסמכווסמכורגיל נאמר בו היה קרבן שדין ה יםכי באיל, א הוהעניןואפשר ש

כי כשכתוב , , , , ךךךךווווסמסמסמסמייייוווונאמר , שנשרפה ולא נאכלהבחטאת חיצונה שונה זו 
אהרן אהרן אהרן אהרן  ךךךךווווסמסמסמסמייייוווואבל כשכתוב ,  כולם שוים בסמיכה ובחלוקת ערך הקרבןסמכוסמכוסמכוסמכוייייוווו

 ואין החלוקה של סוד הקרבן שוה 8פירושו מחצה אהרן ומחצה בניו. ובניוובניוובניוובניו
י פר חטאת משונה זה כי הם "אן שאהרן קיבל קדושה יותר מבניו עוכ. ביניהם

, הקרבן המשפיע כל זאתאולי . ג"והוא קדושת כה, קבלו קדושת כהן הדיוט
א שמינית "וחצי לארבעת בניו וקיבלו כ, ג"נחלק חצי לאהרן והושפע לכה

  .ממעלת הקרבן והספיק כדי שיקבלו כהונת עולם רגילה

את את את את  כי שבעת ימים ימלאכי שבעת ימים ימלאכי שבעת ימים ימלאכי שבעת ימים ימלא', ', ', ', צאו שבעת ימים וכוצאו שבעת ימים וכוצאו שבעת ימים וכוצאו שבעת ימים וכוומפתח אוהל מועד לא תומפתח אוהל מועד לא תומפתח אוהל מועד לא תומפתח אוהל מועד לא ת""""
ויעש אהרן "וכמו שאמר , מעין שליחות, "ידים"'  קרא למילואים בחי".".".".ידכםידכםידכםידכם

כי הוא ". את משה"ולא אמר , " משהבידבידבידביד' ובניו את כל הדברים אשר צוה ה
  . משהמיד מיד מיד מיד שליחות ' לומר שהוא בחיהידים הידים הידים הידים הקבלה למלוי 

והלב הוא .  והנפש בכבד,הרוח בלב , כי הנשמה במח,הענין הואאפשר שו
ולכן בכף היד רמוז כל , המקשר בין המח לכבד ומהלב יוצא הדבר דרך הידים

 שהכל נחתם על "וביד כל אדם יחתום"ש "וכמ. אשר עבר ויעבור האדם בחייו
 ."מידומידומידומידוויקח את כל ארצו " ואמר הכתוב. ולכן יפוי הכח נקרא בלשון יד. ידו
ובידים .  שענינו עד כאן ולא יותר,"די" ל,"יד"ר משמתהפך הענין נהפך הדבוכ
ועבודת המקדש . כר ההבדל בין ימין לשמאל וצריך להזהר לא לערב ביניהםינ

בין מטרותיה היא להבדיל בין ימין לשמאל והעבודה חייבת להיות ביד ימין 
 וקרבנות חטא המזיד נקראים ,חטאתחטאתחטאתחטאתוקרבנות חטא השוגג נקראים . בדווקא

 ואמר. ם"הם בנקבה הופכים לאשכשש " שאותיות אמפר יצירהסוכתב ב    ....אשםאשםאשםאשם
ש " קלקל באותיות אמ כוונתו כייואול, "' אשם אשם לה,אשם הוא" הכתוב

, בלבד ואין אשם על כל קרבנות המזיד אלא על דברים בודדים .ם"והפכם לאש
ש "ואלו בשוגג החטא הוא על הנפש וכמ. רוחחטא המזיד פוגם בואפשר ש

  כ" ומוציאם אחבשתי ידיובשתי ידיובשתי ידיובשתי ידיופ היה הכהן מגריל " וביוהכ.ל הנפשמאשר חטא ע
   
   :ז"יומא י. 8
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והיו שמחים , לשעיר עזאזל' מהקלפי להפריד בין הקודש לחול לבין קרבן ה
  .ןכשעלה של שם בימי

ופתח אוהל מועד תשבו יומם ופתח אוהל מועד תשבו יומם ופתח אוהל מועד תשבו יומם ופתח אוהל מועד תשבו יומם . . . . ''''ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים וכוומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים וכוומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים וכוומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים וכו""""
והלא כל שבעת  ,ות שבעת ימים וליל ולכאורה קשה כיצד יכלו לשבת".".".".ולילהולילהולילהולילה

 עד שבאחד לחודש. 9מעמיד המשכן ומפרקובכל יום ימי המלואים היה משה 
כ בלילה לא היה " א,דהיינו סופית מבלי שיפרקוהו, הראשון הוקם המשכן

  .10משכן ולא פתח אוהל מועד והיכן ישבו
ארו שפרק משה רק את המשכן ולא את החצר והעזרה ונש ואולי אפשר לומר

  .) והוא דוחק כי אין זה במשמעות פירוק המשכן(. לישב בעזרה
 את העולם רא בורא עולמות ומחריבן עד שב'בחי שסוד הענין הוא באפשרו

והנה פנימיות העולמות נבראו . והם סוד שבעת מלכי אדום והדר המלך השמיני
ם ז הוק"והמשכן המכוון כנגד עוה. 11ניסןב' אניותם בוצי וח,אלולה ב"כב

כ המשכן "כמו,  וכשם שעולמות החורבן קדמו בשבעת ימים.באחד בניסן
  אהרן ובניומילואיהוצרכו להיות שמא  ו,12ימים' הוצרך להקימו ולפרקו ז

 כדי ,בניסן שבו החל עולם התקון' חיל באתבימים שכנגד עולם התהו ולא לה
עגל  שאלמלא שעשו את ה ואולי ואפשר.שתקון הכהונה יהיה בשרש הבריאה

 ,היה המשכן עומד כל שבעה ימים אלו יומם ולילה לתקון לחרבן העולמות
אבל . צוניות המשכן עדיין הוצרך להבנות ולהחרבי ח,אבל כיון שחטאו בעגל

נשארה גם לאחר  והחצר נתקן הדבר והארת המשכןאפשר ש ,מיותיבפנ
 הם  וישבו במקום חצר אוהל מועד ובפתחו הרוחניים במקום בו עמדו,םפירוק

דעת שלא יתפרק עד וביום השמיני הוקם המשכן על . בגשמיות במשך היום
  . שיסעו מהמקום

  
על דעת . "ן הרגיש בזה ולכן כתב וזה לשונו"ואפשר שהרמב. 10 .א ,'י במדבר ז"רש .9 

הברייתא של תורת כהנים ענין הפסוק הזה שלא יצאו מפתח אוהל מועד יומם ולילה בשעת 

ואולי כוונתו . ל"עכ" שלימו כל העבודה המוטלת עליהם באותה העתכלומר עד שי, עבודה

. לומר שלפי ברייתא זו גם בימי המילואים כשסיימו עבודתם ופורק המשכן שבו לביתם

ג לפני יום "אמנם ברייתא זו יכולה להתאים רק לדעת ריש לקיש שלימוד הפרשת כה

ג " כמותו למדו פרישת כהיוחנן שהלכה' אמנם לר, הכפורים הוא מפרישת משה בסיני

 לעשות' כאשר עשה ביום הזה צוה ה"והכהן השורף את הפרה מצווי המילואים מהכתוב 

. 'י שם דף ו"ורש: 'יומא ג' ראה מס. (כפשוטו" יומם ולילה"ופרישתם היא ". לכפר עליכם

  .פקודי' ספר הליקוטים פ. 12.   ה"שער הכוונות ענין ר. 11.) ה מביתו למה פירש"ד
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קרא " ,י"פירש. """"קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראלקרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראלקרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראלקרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראלויהי ביום השמיני ויהי ביום השמיני ויהי ביום השמיני ויהי ביום השמיני """"
ולא , כהונה גדולהומשמש בנכנס  י הדבור אהרן"להשמיעם שעפ לזקני ישראל

ו על בגדי ותוהלא כבר השמיעם זאת בצו,  ולכאורה קשה".יאמרו מאליו נכנס
 שבעת ימי וכבר הלביש בגדים אלו לאהרן כל, הכהונה לאהרן ולבניו

ולמה לא אמר זאת לכל ישראל אלא .  ומה הוצרך עתה לזאת,המלואים
ומה .  לאומרו אלא לזקני ישראל בלבדשאי אפשרלזקניהם כאילו יש כאן סוד 

 אומר להשמיעםלהשמיעםלהשמיעםלהשמיעם והלשון ,"לומר להם" ולמה לא אמר, "להשמיעם"ן והלש
רו מאליו ולמה שיאמ. "'י ה"עפ"אמר  ולא ,"י הדבור"עפ" ומה הלשון. דרשני

ויאמר אל אהרן ויאמר אל אהרן ויאמר אל אהרן ויאמר אל אהרן  ".י צוויו של משה" והלא פשוט שלא נכנס אהרן אלא עפ,נכנס
ה על ידי עגל "הקבלהודיע שמכפר לו " ,י" פירש".".".".קח לך עגל בן בקר לחטאתקח לך עגל בן בקר לחטאתקח לך עגל בן בקר לחטאתקח לך עגל בן בקר לחטאת

        . "על מעשה העגלזה 
בקרובי ' ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה"והענין יובן על פי הפסוק 

 שיתקדש הבית הייתי יודע אהרן אחי, לאהרןאמר לו משה ", י"פירשוווו    ".אקדש
 דהיינו שהיה אהרן מכהן ". של מקום והייתי סבור או בי או בךיובמיודע

 ישראל י לזקנרא ואפשר שלכן ק.ב" לחיי עוהטרבכהונה גדולה ומיד נפ
 כדי שאם ימות במשך היום ,הכנס לעבודקורא לאהרן ל' שישמעו הדבור שה

  . שמת כיון שנכנס בלא רשות שלא יאמרו,ויתקדש המשכן בו
 ותרמו , ובניו לכהנים גדולמינה את אהרן לכהן' והנה ישראל ידעו באמונה שה

 וראו שאהרן ."לאהרן ולבניו לכבוד ולתפארת"ש "הכסף והזהב לבגדיהם וכמ
אמנם הם ראו שמשה . ובניו משמשים בבגדים אלו כל שבעת ימי המילואים

סוד שהבינו ש ואפשר ימי המלואים מקים המשכן ומפרקו בכל יום משבעת
 הואיום השמיני וש ,בריאת העולמות וחרבנן לפני עולם התקון' הענין הוא בחי

קרא משה לזקני ישראל להשמיעם שגם ביום זה עובד אולי  ו.עולם התקון' בחי
 בן בקר יכפר על העגל כי ,למרות מעשה העגל'  הדבורי "אהרן בכהונתו עפ

ואם יתקדש המשכן בו אין זה כעונש על מעשה , מעשה העגל ויוכל להכנס
  .'אלא משום גדולתו בהיותו קרוב לה, ו"העגל ח

י עגל זה "ה ע"להודיע שמכפר לו הקב", י" פירש".".".".קח לך עגל בן בקר לחטאתקח לך עגל בן בקר לחטאתקח לך עגל בן בקר לחטאתקח לך עגל בן בקר לחטאת""""
וידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל "ולהלן כתוב ". על מעשה העגל שעשה

מלמד שאף עליהם , ן המיתההנותרים מ", י"פירש". איתמר בניו הנותרים
, מאוד להשמידו' הוא שנאמר ובאהרן התאנף ה, נקנסה מיתה על עוון העגל

ותפילתו של משה בטלה מחצה שנאמר ', ואין השמדה אלא כלוי בנים וכו
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את  מדוע לאחר שהקריב, והדבר תמוה". ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההיא
.  חטא העגלבגללבגללבגללבגללפטרו בניו נ, ז מתכפר לו מעשה העגל"העגל שהובטח לו שעי

  .ועוד עונש חמור כל כך, וכי על חטא שנתכפר מענישים
לפי ", שפירש". 'ובאהרן התאנף ה"י על הכתוב "והדבר יובן על פי מה שפירש

 אבל לא, פירוש", וכתב" שפתי חכמים"והרחיב ביאורו בספר ". ששמע לכם
 האחד בעצם, ריםוכוונת הדברים שחטאו של אהרן היה בשני דב". לפי שחטא

ועל . והשני שעשאו בגלל ששמע בקול העם שבקש זאת ממנו, עשיית העגל
ואם היה אהרן ,  יותר מאשר על עצם המעשהמאודמאודמאודמאוד' הדבר השני התאנף ה

י קרבן העגל "היתה כפרתו ע, עושה את העגל מתוך טעות בשקול דעתו
 יותר אבל כשעשה את העגל בגלל לחץ של בני אדם ונכנע לרצונם, מושלמת

ענין זה היה , י שחטא העגל עצמו נסלח לו לגמרי"אעפ, מאשר לרצון שמים
וכשאדם חוטא וכשאדם חוטא וכשאדם חוטא וכשאדם חוטא . חמור יותר ולא נסלח לו עד ששלמו נדב ואביהו על כך בחייהם

אבל כשחוטא בגלל שעושה חשבון אבל כשחוטא בגלל שעושה חשבון אבל כשחוטא בגלל שעושה חשבון אבל כשחוטא בגלל שעושה חשבון . . . . עונשו קבוע בכתובעונשו קבוע בכתובעונשו קבוע בכתובעונשו קבוע בכתוב, , , , בגלל תאוות לבובגלל תאוות לבובגלל תאוות לבובגלל תאוות לבו
כי העדיף כי העדיף כי העדיף כי העדיף , , , , לללל""""רחרחרחרחגורם רעה גדולה וחמורה יותר לו ולכל אנשי ביתו גורם רעה גדולה וחמורה יותר לו ולכל אנשי ביתו גורם רעה גדולה וחמורה יותר לו ולכל אנשי ביתו גורם רעה גדולה וחמורה יותר לו ולכל אנשי ביתו , , , , לבני אדםלבני אדםלבני אדםלבני אדם
  .1 בני אדם יותר מרצון שמים בני אדם יותר מרצון שמים בני אדם יותר מרצון שמים בני אדם יותר מרצון שמיםנינינינירצון וענירצון וענירצון וענירצון ועני

א "א זיע"וביאר הגר. 2"ודע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון", ואמר התנא
  על הזמן שלוחשבוןוחשבוןוחשבוןוחשבון,  על העבירהדיןדיןדיןדין, כי דין וחשבון הם שני דברים נפרדים

  על מעשהדיןדיןדיןדיןומתבאר מענין זה שה. 'העבירה שנתבטל בו מלימוד תורה וכדו
 העגל נתכפר לאהרן לגמרי על ידי קרבן העגל והיה ראוי שתשרה שכינה

 על    חשבוןחשבוןחשבוןחשבוןאמנם ה. לקבל קרבנותיו ברצון' במעשה ידיו ותצא אש מלפני ה
מעשה העגל למרות הכל לא נתכפר לו עד שהוצרכו אלעזר ואיתמר להנצל 

כי הדבר גבל , על ענין זה מאודמאודמאודמאודבאהרן ' ואולי התאנף ה. בזכות תפילת משה
כיצד אדם גדול כמותו נכנע לבקשת העם ולא מסר עצמו למיתה כמו ' בחלול ה

י שהיו טעמים גדולים ואמיתיים לאהרן "ואעפ. שמסר עצמו חור בנה של מרים
כי ראה והבין שחור בנה של מרים הוא גלגול נחור , שלא למסור עצמו למיתה

גלגולו ז ב"ה שבא לתקן על ידי מיתתו מה שחטא בע"אח אברהם אבינו ע
ה שכבר מסר "ואלו אהרן עצמו הוא גלגול הרן אח אברהם אבינו ע, הקודם

ולא , 3עצמו למיתה ומת בכבשן האש על ידי נמרוד ושוב אינו צריך למיתה זו
עוד אלא שאם ימיתוהו לא תהיה תקומה לשונאיהם של ישראל ומעין מה 

        ה וחשובהה וחשובהה וחשובהה וחשובהועל הכל כוונת אהרן היתה טובועל הכל כוונת אהרן היתה טובועל הכל כוונת אהרן היתה טובועל הכל כוונת אהרן היתה טוב. שנענשו על הריגת זכריה הנביא
    
והכפל על , והקרן הוא על הגזילה, והוא מעין תשלומי כפל שמתחייב בו הגנב ולא הגזלן. 1

  .ג"שער הגלגולים הקדמה ל. 3.  פרקי אבות. 2 .'שגנב בסתר ופחד מבני אדם ולא מה
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        להפריד על ידי העגל את הערב רב מעם ישראל כי חשב שרק הערב רב שבקשולהפריד על ידי העגל את הערב רב מעם ישראל כי חשב שרק הערב רב שבקשולהפריד על ידי העגל את הערב רב מעם ישראל כי חשב שרק הערב רב שבקשולהפריד על ידי העגל את הערב רב מעם ישראל כי חשב שרק הערב רב שבקשו
ימשכו אחריו ויתבדלו מעם ישראל זרעימשכו אחריו ויתבדלו מעם ישראל זרעימשכו אחריו ויתבדלו מעם ישראל זרעימשכו אחריו ויתבדלו מעם ישראל זרע, , , , ם משהם משהם משהם משהאלהים שילכו לפניהם במקואלהים שילכו לפניהם במקואלהים שילכו לפניהם במקואלהים שילכו לפניהם במקו
ולא ידע שיהיו כמה שוטים בישראל שיגררו ולא ידע שיהיו כמה שוטים בישראל שיגררו ולא ידע שיהיו כמה שוטים בישראל שיגררו ולא ידע שיהיו כמה שוטים בישראל שיגררו , , , , קודש שודאי יחכו למשהקודש שודאי יחכו למשהקודש שודאי יחכו למשהקודש שודאי יחכו למשה

למרות הכל ,  ומסתמא היו לו עוד סיבות גדולות ונכונות למעשה זה....אחריהםאחריהםאחריהםאחריהם
 אולי, שומע לבקשת העם' בעיני ישראל שלא ידעו כל זאת וראו שאהרן נביא ה

  . החמור יותר מכל העבירות' היה בדבר מעין חלול ה
והנה משה אמר לאהרן שנדב ואביהו נפטרו בגלל גודל מעלתם ונתקיים בהם 

 ולישראל אמר שבגלל ששמע לערב רב ועשה עגל נגרם ענין ,,,,""""בקרובי אקדשבקרובי אקדשבקרובי אקדשבקרובי אקדש""""
ועל ועל ועל ועל """", והוא מה שהוסיף משה באומרו לאהרן, ז"ושניהם אמת וקשורים זב, זה

י "שידעו כולם שאעפ, "בקרובי אקדש " ואמר משה לאהרן".".".".פני כל העם אכבדפני כל העם אכבדפני כל העם אכבדפני כל העם אכבד
ומכיון שבלאו הכי , יש לו לשלם על ששמע להם, על מעשה העגל' שמחל לו ה

הוצרך המשכן להתקדש בקרוביו של מקום נתקדש בהם כיון שהם מצד עצמם 
ונשתלב בזה ענין אהרן שביום תחילת כהונתו ', היו ראויים לכך כי היו קרובי ה

כשיבינו , "ועל פני כל העם אכבד. "ששמע לישראליצטער על עניינם בגלל 
  .4ענין החשבון מלבד הדין

  
והדין והחתימה , "חשבון"ר הוא עבור ה"ונראה שגם ענין הדין והחתימה של ליל הושע. 4

כ הוא בסוד החותם "ל שחתימת יוה"וכתב האריז". דין"של יום הכפורים הוא על ענין ה

. ל"עכ". חותם בתוך חותם" החצוני הנקרא החותם' ר בבחי"וחתימת הושע, הפנימי

 חשבוןחשבוןחשבוןחשבוןוה,  הוא על עיקר המעשה שהוא פנימיות העניןדיןדיןדיןדיןומסתבר שה) ו ענין סוכות"שעהכ(

 דיןדיןדיןדיןולכן יש שיוצאים זכאים ב. שהוא חצוניות הענין, הוא על הפעולות הנמשכות מהמעשה

גנבו והובאו למשפט שני בני אדם ש, ולדוגמא. ויש להיפך,  רחמנא ליצלןחשבוןחשבוןחשבוןחשבוןונתפשים ב

והשני שגנב רק שני  ,והאחד שגנב מאות זהובים נתחייב בתשלומי כפל ובזה נגמר ענשו

, ושאל את השופט מדוע בעונש חברי הקלת, זהובים נתחייב בקנס של עשרות אלפי זהובים

אבל אתה עקב גניבת , חברך גנב והזיק את חבירו ממון בלבד, והשיבו. ובענשי החמרת מאוד

ועוללים שאלו , זהובים גרמת שחברך לא יכל לקנות לחם לבני ביתו וישנו כולם רעביםשני ה

אדם , וכנגדו. אלא על תוצאותיה, ועונשך אינה על מעשה הגניבה, לחם ופורש לא היה להם

, והעלה במצודתו דגים ותינוק שנפל למים, שפרש מצודה בשבת כדי לדוג דגים בלבד

 תוצאות המעשה חשבוןחשבוןחשבוןחשבוןנלקח ב, שה ומחשבת חלול שבת יש לחייבו על מעדיןדיןדיןדיןי שב"שאעפ

וכמו שאמר יוסף לאחיו . אבל נראה שחייב בידי שמים, שהציל תינוק ופטור מדיני אדם

". אלהים חשבה לטובה למען עשה כיום הזה להחיות עם רב, אתם חשבתם עלי רעה"

' נתן ה, קר הדיןונראה שהיות והחשבון בדרך כלל חמור מעי. כ לא נפטרו מדין שמים"ואעפי

לישראל את חג הסוכות ומצוותיו כדי שיגנו או לפחות יקלו במשפט החשבון הנערך בליל 
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, יש הבדל בין חטא שאדם חוטא בעצמו לבין אם הוא מחטיא אחרים ,אי נמי
צריך אבל כשמחטיא אחרים . תו יסלח חטאותשובכגודל  ,כשאדם חוטא

  יותר גרוע,בחטא אפילו קטן להחטיא אדם אחר ,שיסלח לו גם על שהחטיאם
 אדם שהכשיל אחרים צריך להתפלל עליהםאדם שהכשיל אחרים צריך להתפלל עליהםאדם שהכשיל אחרים צריך להתפלל עליהםאדם שהכשיל אחרים צריך להתפלל עליהם .מעוון שהאדם עושה בעצמו

 , ואם מת אותו אדם שהוכשל.... ורק ככה יוכל לכפר על חטאו ורק ככה יוכל לכפר על חטאו ורק ככה יוכל לכפר על חטאו ורק ככה יוכל לכפר על חטאו,,,,שיחזרו בתשובהשיחזרו בתשובהשיחזרו בתשובהשיחזרו בתשובה
ולגרום לנשמת הנפטר לומר עליו קדיש ולעשות תיקון למכשיל יש אפשר ש

זה מה שקרה אצל אולי ו .למצב שגם למעלה הוא יתנקה מאותו חטא שגרם לו
לכן , היו עוד אנשים שחטאו בחטא העגלהיות ו אבל ,וה סלח ל"אהרן הקב

  .וענין נדב ואביה בנענש

 פרפרפרפרבכל הקרבנות כתוב . """"וישחט את השורוישחט את השורוישחט את השורוישחט את השור""""    להלן אמרו    ".".".".ושור ואיל לשלמיםושור ואיל לשלמיםושור ואיל לשלמיםושור ואיל לשלמים""""
ר מתקן ענין פ ואולי אפשר לומר כי קרבן ה.שורשורשורשורורק כאן כתב על קרבן 

, שור המזיק' תקנו גם את בחיאולי  אמנם בשמיני למילואים ,ר"פ' גי, ך"מנצפ
  .ולכן נקרא בשמו

ולכאורה מצות הקטרת קטורת ". ". ". ". אש זרה אשר לא צוה אותםאש זרה אשר לא צוה אותםאש זרה אשר לא צוה אותםאש זרה אשר לא צוה אותם' ' ' ' ויקריבו לפני הויקריבו לפני הויקריבו לפני הויקריבו לפני ה""""
והנה חכמי ישראל מנו להם חטאים . ג ולמה חטאו בהבאתו" לכהת מיוחדהאינ

והיו שתויי , יםולא היה להם בנ, כגון שלא נשאו נשים שונים שגרמו למיתתם
וכנגד זה מצינו שמשה אמר לאהרן שמתו נדב ואביהו על . 'יין ופרועי ראש וכדו

  ש"וכמ. שהיו יותר מעולים ומתוקנים ממשה ואהרן ונתחנך במותם המשכן
ובספר דברים נאמר שמתו בגלל חטא אהרן ". בקרובי אקדש' הוא אשר דבר ה"

  חטאם מבואר בכתוב שהקריבוולכאורה ". 'ובאהרן התאנף וכו"ש "וכמ. בעגל
וכאן הקטירו . י כהן אחד ופעם אחת"ואלו מצות קטורת הוא ע, שניהם קטורת

, ואם הקריבו כל אחד שיעור חצי מנה.  שזה ודאי נגד הדין""""איש מחתתואיש מחתתואיש מחתתואיש מחתתו""""שנים 
 הקטירו ואם,  והראשון עשה כדין,נכשל דואח. כ עשו תוספת גם בשיעור"א

ולא מצאנו לאחד , א הקטיר רבע מנה"אם כש "וכ, נכשלו שניהם ,שניהם כאחד
כיצד יתכן שמשה , ואם חטאו חלילה. מחכמי ישראל שיפרש שזה היה חטאם
  .יתארם כגדולים וקדושים ממנו ומאהרן

אלא לקחו ,  קטורתהקטירוהקטירוהקטירוהקטירו שהם לא לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה נראהנראהנראהנראהאמנם בהתבונן בכתוב 
ין ולא מד, דהיינו במזבח העולה'  לפני הוהקריבווהקריבווהקריבווהקריבומחתותם מלאה קטורת 

  ולא    אשאשאשאש בכך שהביאו קטורת לשם """"זרהזרהזרהזרה""""אלא שהיתה , """"אשאשאשאש""""קטורת אלא מדין 
  

". ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר" על הכתוב ל"דרשו חזש וכמו. הושענא רבה

   ).מתנות כהונה שם' פיוב. ז', ל' ראה ויקרא רבה פר( ". עוונותחשבוןחשבוןחשבוןחשבון ל,ראשון"
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ומעשה זה .  עצים,5 ההדיוטמצוה להביא מן, י שיש אש גבוה"ואעפ. עצים
ואפשר שהיה לאחר , י אש משמים" העולה והחלבים עונעשה לאחר שנאכל

  ולכן הוצרכו חכמי ישראל,6חצות היום שאז יש מצוה להביא אש בשני כהנים

לא מתו בני אהרן אלא על ידי , רבי אליעזר אומר", י" ופירש.לחפש אחר חטאם
לא , ת ענין נתינת קטורת לשם אישיםאשויתכן  ".שהורו הלכה בפני משה רבן

 והם הבינוהו מכח חכמתם והורו .ולא צוה אותם, את היתרו להם לימד משה
  . להם משה ההלכהפסקהלכה בפני משה בכך שעשוהו למרות שלא 

נדונים בנים ' כי עד גיל כ, שנים במותם'  שנדב ואביהו היו קטנים מגיל כואפשר
, גם זה דווקא אם לא נשאו נשיםשאפשר ו, ונענשים בגלל מעשה אבותם

 אבל אם נשאו נשים וסמוכין על שולחן ,שעדיין סמוכים הם לשולחן אביהם
 ואולי זה ענין. םיה דינם כגדולים שלא נתפשים במעשה אבותםבפני עצמ

  ואולי מכיון שלא,כ היו סמוכים על שולחן אביהם"לא נשאו נשים ואשאומרם 
 או .'ו נתפשו בגלל ענין העגל גם אחרי גיל כנשאו נשים והיו סמוכין על שולחנ

  שהיו פרועי ראש כיו. שלא ילדו בנים ולכן יכלו להתדבק בשכינה ללא דאגות
 7כיון שלא נשאו נשים ושרויים היו בלי חומה, אור המקיף שלהם לא הגיע

והיו דבוקים בגלל קדושתם בבינה שהוא סוד היין . שהוא סוד אור המקיף
  .יי ייןונקראו שתו, המשמח

ל שמתו בגלל שאמרו מתי ימותו שני זקנים הללו וננהיג אנחנו את "ואמרו חז
אלא דבקותם ,  ולכאורה אין חטא חמור מכך שצפו למות אביהם ורבם,8הדור

כ היתה גדולה עד שזכו לנפש אדם הראשון בכל בחינותיו בסוד הנקרא "כ
דור משתנה לטובה ואם בנפש כזו היו מנהיגים לדור היה כל ה, 9זיהרא עילאה

ואלו משה ואהרן היו מסוד הדעת . 10ונתקן ביותר כי הדור הולך אחרי ראשיו
 הקליפה 'בחיונטפלו אליהם הערב רב שהם , שמסתעף לחסדים וגבורות

  .לכן אמרו כןאפשר שו, ונגרם להם נזק בגללם, הנמצאת בעורף מול הדעת

  
ולכאורה אפשר  .ג-הלכות א' פין פרק בם הלכות תמידין ומוס" רמב.6 .ז', י ויקרא א" רש.5

 שעלתה למזבח הקטורתרק ו    ....לשם עציםלשם עציםלשם עציםלשם עצים קטורת על מזבח העולה העלות לאין איסורש

 י" ומה שפירש:)ה"זבחים פ(החיצון לשם קטורת היא שתרד מפני שאינה ראויה למזבח 

, ד על מזבח החיצון אלא זו בלבשלא מצינו קטורת ליחיד ולא) נשא' פ(בקרבנות הנשיאים 

אמנם כאן אולי . הוא בדווקא כשהוקטר לשם קטורת ולא לשם עצים. והוראת שעה היתה

או אולי לקחו ". אש זרה"קראו הכתוב , מפני שהקריבו לשם עצים תמורת שני גזירים

קרא רבה פרשה וי. 8: ב"יבמות ס. 7 .מהקטורת שהוכנה להקטרה והקריבו על מזבח החצון

  .ה"קל  במדברראה זוהר. 10. א"לשער הגלגולים הקדמה . 9. י',כ
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ל משה "אמ", י"פירש. . . . """"אקדשאקדשאקדשאקדשבקרובי בקרובי בקרובי בקרובי ' ' ' ' ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר הויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר הויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר הויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה""""
 של מקום והייתי סבור יו שיתקדש הבית במיודעהייתי יודע אהרן אחי, לאהרן

  . להתקדש בחיי אדםשכן ויש להבין מדוע הוצרך המ".או בי או בך
יום ו, ד שבעת מלכי אדום שמתואפשר ששבעת ימי המלואים הם כנגוהנה 

 סוד עולם  הדר המלך השמיני'בחי  הואהמשכןמילואים שבו הוקם השמיני ל
  אפשר ו".ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב"התקון שנאמר בו 

ן שמעלה הצדיק בעת "הוצרך המשכן להתקדש בחיי אדם גדול בסוד מש
ן ענין מיתת המלכים קודש בדרגה נפלאה כדי לתקהפטירתו ליחוד עולמות 

הדר המלך '  וחשב משה שיתקדש המשכן בו כיון שהוא בחי,שקדמו להדר
שבדברי הימים נאמרה בו מיתה כיון שספר דברי הימים , השמיני עולם התקון

שככהן י אהרן " או ע.שרגליה יורדות מות להעלות הנצוצות' הנוק' הוא בבחי
אולי כיון בנדב ואביהו משכן הנתקדש אמנם . ג של מעלה"דוגמת כה הוא גדול

 סוד הרגליים עצמם היורדים ין ירכין דגופאר תהספירות נצח והודסוד שהם 
'  ששניהם בחיוהוצרכו שניהם יחד לעשות כן כיון, לברר ולהעלות הנצוצות

ל שנדב ואביהו נפטרו כיון שלא "אמרו חזו .אדם אחד כי הם תרי פלגי גופא
בהם ' בחר האולי ושמא ו', קרבתם לפני הב ובתורה כתוב שמתו ,נשיםנשאו 

ן לתקן ולהעלות "והעלו מ,  שמתומלכים' כיון שהיו ללא אשה כדוגמת ז
  . אלו ולהביאם אל עולם התקוןמלכים' נצוצות גדולים מז

יב להתקדש במשה או אהרן ורצו שישארו יהבינו נדב ואביהו שהמשכן חואולי 
  מהרו ולקחו אישבחיים ולכן הסכימו להקריב עצמם תמורתם ו

 לומר שהבינו הענין ולקחוהו על עצמם להציל ,אישאישאישאיש    הכתובוקראם . מחתתו
 ועלו ,11טורתד' והעלו קטורת על מזבח העולה כדי שיהיה בחי, משה ואביהם

עטרות ' ן הראוי לקדושת המשכן וי"ק והעלו המ"ונתעלו באש שיצאה מקה
  .רו בו ביוםטשנתע

 וחסיד ,בכל דרכיו' צדיק ה"אמר הכתוב  ".".".".בקרובי אקדשבקרובי אקדשבקרובי אקדשבקרובי אקדש' ' ' ' הוא אשר דבר ההוא אשר דבר ההוא אשר דבר ההוא אשר דבר ה""""
כי צדיק הולך לפי מדת , ולכאורה צדיק וחסיד מנוגדים זה לזה ".בכל מעשיו

והענין הוא כי כשנגזר על אדם להפסיד , וחסיד הולך לפנים משורת הדין, הדין
ויזכה ' יתחסד עמו ה, אם ראוי הוא, ממונו מסיבה כל שהיא שזו מדת הצדק

 את בניו עם משפחות תלמידי חכמים וישאר ללא כסף אבל אותו שיחתן בכספו
יזכה למצוות הכנסת כלה וזיכוי תלמידי חכמים בעולם הבא ונחת מבנים ובני 

  .בנים שלמים והגונים בשתי עולמות
  

         .נשא בענין קרבנות הנשיאים' ראה לקמן פ. 11
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' דיק הצ"כי , שעשה אהרן את העגלעל נדב ואביהו נגזר למות בגלל , וכמו כן
ת המשכן כי הקמהיו צריכות ללכת נשמות בזמן וללא קשר לזה , "בכל דרכיו

סוד הבריאה והתיקון של העולמות הוא להעלות בחינות מלמטה שיעוררו 
על נדב ואביהו וכיון ש". יכםהאל' בנים אתם לה" בסוד  ,ן"מ'  בחי.למעלה

וחסיד בכל " נתקיים ,ן"העלות המבלאו הכי נגזר למות והם היו מתאימים ל
  .ן בשביל המשכן" שהכל התחבר ומתו כדי להעלות את המ"מעשיו

נגמר '  להקרבתםקרבתםקרבתםקרבתםכי דווקא בגלל     ".".".".בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבדבקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבדבקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבדבקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד""""
ח " בכיגע רבי בון" במדרש ש "וכמ. ב" למקומם בעוהותקונם בגיל צעיר ושב

כביד עליהם א שאינם מבינים זאת מ"אך בנ. 12" מה שלא יגע תלמיד ותיק,שנים
 "אורך ימים"והלא , ושואלים וכי זו תורה וזו שכרה, מות הצדיק בצעירותו

לאוטובוס וכל אחד ם א המשלמים אותו מחיר בעליית"והוא כענין בנ, כתוב בה
והשני לאחר , ואחד נוסע תחנה ויורד, יורד בתחנה אחרת הקרובה למקום חפצו

. ד שיגיע למחוז חפצוע עתוהמשיך בנסיכל התחנות צריך להחליף אוטובוס ול
ויש , ז למה שימשיך וביתו הנצחי מחכה לו"ומי שמספיקה לו תחנה אחת בעוה

שצריך לאריכות ימים ושנים ולכמה גלגולים והרפתקאות עד שיגיע למחיצתו 
ואמרה תורה שמות נדב ואביהו היתה עקב . "כי לא ידח ממנו נידח", ע"בג
  .כי גמרו תקונם ולא מחמת עונש  יל צעיר בג""""וימותווימותווימותווימותו""""ולכן , "' לפני הקרבתםקרבתםקרבתםקרבתם"

ויקצוף על אלעזר ואיתמר בני ויקצוף על אלעזר ואיתמר בני ויקצוף על אלעזר ואיתמר בני ויקצוף על אלעזר ואיתמר בני , , , , ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורףואת שעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורףואת שעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורףואת שעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף""""
 שעיר עיזים, שלשה שעירי חטאות קרבו בו ביום", י"פירש    .""""אהרן הנותריםאהרן הנותריםאהרן הנותריםאהרן הנותרים

ומכולן לא נשרף אלא זה של , ח"ושעיר ר, שעיר נחשון, לחטאת של ישראל
א מפני "וי, א מפני טומאה שנגעה בו נשרף"י.  ישראלונחלקו בדבר חכמי, ח"ר

אבל בקדשי שעה ,  נשרף לפי שהוא קדשי דורות)על מות נדב ואביהו(אנינות 
 ויש להבין מה גרם למשה ."סמכו על משה שאמר להם במנחה ואכלוה מצות

ובפרט למאן דאמר , להגיע עד כדי לקצוף עליהם בטרם ישמע מה בפיהם
   . שפשוט שגם משה היה פוסק להם כןשמפני טומאה נשרף 

הענין הוא כי כל הקרבנות הם כדי לתקן עוונות ישראל ולקרבם אפשר שו
 כדי לתקן "'חטאת לה"ח שהוא כביכול "פרט לשעיר של ר, לאביהם שבשמים

ה כשקטרגה על ששני מלכים משתמשים בכתר "את פגם הלבנה שמיעטה הקב
שנאמר , באכילת הכהנים מבשרהוהנה בקרבן חטאת תלויה הכפרה . 13אחד

  .14מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, "אשר כופר בהם, ואכלו אותם"
  

        . ז"ל', בראשית א" וראה גם רש, ו"ט, "במדבר כי "רש . 13 .ו, ו' שיר השירים רבה פ. . . . 12
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מאז מעוט הירח היו שמים וארץ מחכים ליום זה אולי ו, והכל הולך אחר הראש
ואז כשיאכלו הכהנים את , המיעוטענין  על ''''הראשון לההראשון לההראשון לההראשון להטאת שבו יוקרב הח

צוניות ופנימיות יבח, יחזרו שני המלכים לשלוט בכתר אחד לעולם בשרה
. ה עוברת מהארץתואז היה השטן מתבטל לגמרי כי רוח הטומאה הי. העולמות

. 15 נפגעו ומתו נדב ואביהו,ך יעקב שנגע השטן בכף ירשעל ידיהזוהר כתב ו
בו פגע בנדב ששמר עברתו עד יום זה , לכן כשפגע בכף ירך יעקבשיתכן ו

 והכפרה לא , לתקון ענין זההראשוןהראשוןהראשוןהראשוןוממילא לא נאכל בשר החטאת , ואביהו
ח חטאת זו ויאכלו " שגם כאשר יקריבו בשאר רואפשר שנגרם ,הפכה מושלמת

 וגם זה בסוד 16ח בלבד"הכהנים את בשרה ישתמשו שני המלכים בכתר אחד בר
כי הבין גודל , לכן קצף משה על שלא נאכלה חטאת זויתכן ש ו.ימיות בלבדפנ

  .י כן"הפגם שנגרם ע

ויש ". את כולם השוה להיות שלוחים בדבור זה", י"פירש". לאמר אלהםלאמר אלהםלאמר אלהםלאמר אלהם"
אלעזר ואיתמר ללמד מאכלות אסורות לבני ו  אהרןלמה הוצרכו גםלהבין 
  .ב ואביהוולמה נסמכה פרשת מאכלות אסורות למיתת נד, ישראל

ובאהרן "ש "וכמ,  בגלל חטא העגלפטרו נדב ואביהו נכי, ואפשר שהענין הוא
והיות שענין . ותפילת משה עשתה מחצה ונותרו אלעזר ואיתמר, "'התאנף ה

ולא "ש "מאכלות אסורות הוא להתרחק מהטומאה ולקדש את הנפש וכמ
הרן ובניו אהוצרכו לכן אפשר ש ".והתקדשתם והייתם קדושים" ".תטמאו בהם

כה  ולכן הוסמ, כתקון לפגם חטא העגל איסור המאכלות ברביםללמדהנותרים 
  .למיתת נדב ואביהופרשה זו 

זאת זאת זאת זאת , , , , דברו אל בני ישראל לאמרדברו אל בני ישראל לאמרדברו אל בני ישראל לאמרדברו אל בני ישראל לאמר, , , , אל משה ואל אהרן לאמר אלהםאל משה ואל אהרן לאמר אלהםאל משה ואל אהרן לאמר אלהםאל משה ואל אהרן לאמר אלהם' ' ' ' וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה""""
לאמר " ,י"רשפ ו."לאמר אלהם" ויש להבין מה הלשון ".".".".החיה אשר תאכלוהחיה אשר תאכלוהחיה אשר תאכלוהחיה אשר תאכלו

מה דווקא בזה הוצרכו לוצריך להתבונן . "תמראמר שיאמר לאלעזר ואי ,אלהם
מה גם שבכל התורה כולה כן היה הסדר בלאו , אלעזר ואיתמר לאמירה מיוחדת

כ לימד את אהרן ובניו בפני "ואח, שמשה לימד את אהרן בפני עצמו, הכי
וכן יש להבין . ולמה כאן הדגיש ענין זה, 17כ לימד לכל ישראל"ואח, עצמם

מר ו ולכאורה היה לו ל."לאמרלאמרלאמרלאמרדברו אל בני ישראל "ל למה חזר הכתוב וכפ
זאת החיה אשר , דברו אל בני ישראל, אל משה ואל אהרן לאמר' וידבר ה"

  ,והותרו רק ירקות ופירות, ר נאסר לאכול בשר בכלל"והנה לאדה. "תאכלו
   

. 17 .ו"דפוס ירושלים דף ע, ח"ת ענין רשער הכוונו . 16  :ח"ויצא קמ. 15 :ט"פסחים נ . 14

   .לב. ד"י שמות ל"הובא ברש: ד"ערובין נ
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ואחרי המבול הותר כל הבשר באכילה , ואלו לבעלי החיים הותרו ירקות בלבד
דהיינו ההיתר הפך להיות קצוני מהקצה , "כירק עשב נתתי לכם את כל"ש "וכמ

ועתה באה תורה למצב . לאכילת כל בעלי החיים, לקצה מירק עשב ופירות
  דהיינו שעם ישראל לא חזר למצב של אדם, לק ולהתיר חלקשלישי לאסור ח

אבל השתפר במקצת ונאסר , שלפני החטא להאסר באכילת בשר לגמרי הראשון
 , ומובן מזה שאכילת בשר אינה בגדר שכר.וחלק נשאר בהיתרו, בחלק מהבשר

  כי,  יש בריאות לגוף ולנפש באכילתםעתהאמנם . בגדר עונש לגוף ולנפש אלא
אבל הרצון העליון מלכתחילה היה , נפש נשתנו בטבעם עקב המבולהגוף וה

 אותהאותהאותהאותה""""והתירה התורה אכילת בשר בלשון צווי . שהאדם לא יאכל בשר
ולזה היה ,  החשיבה והידיעההיאכי למרות שמטרת בריאת האדם , """"תאכלותאכלותאכלותאכלו

כ מופלאה את "ה בצורה כ"ברא הקב, י שאיפת אויר"מספיק שהאדם יתקיים ע
וצריך , כיון שהאדם הוא חסר, "אשר יצר"כמו שאנו אומרים בכלי העיכול ו

, בורא נפשות רבות", וכמו שמבואר בנוסח הברכה, י אכילתם"להשלים עצמו ע
  ".להחיות בהם נפש כל חי, וחסרונן על כל מה שבראת

כי לכל דבר יש שכל , העצים הם בעלי רמה שכלית גבוהה מהירקותאפשר ש
לרצונם ולצביונם , לדעתם, שכל מעשה בראשיתל "ש חז"וכמ. ואפילו לדומם

,  נקרא אדמה)בערך מטר אחד( והנה החלל בתוך גובה עשרה טפחים .18נבראו
אשר תעוף "ולכן אמרה התורה על צפור . ומעליו נקרא שמים', ארץ וכדו

ל שמשה לא עלה "ואמרו חז. למרות שאינה עפה אלא באויר, 20"בשמים
, גם בהלכות סוכה. 21א ירדה למטה מעשרהושכינה ל, למעלה מעשרה טפחים

ובדיני . מצינו הבדלים בין למעלה מעשרה טפחים ולמטה מהם, ועוד, רוביןיע
הוא מקום בלתי מוגדר שלגבי דיני שבת נקרא , למעלה מזהששבת מבואר 

  .22"מקום פטור"

אינם , ואף אם הם ארוכים יותר, הירקות בדרך כלל לא גבוהים יותר ממטר
אבל העצים בדרך כלל הם גבוהים מעל מטר והם . מוד זקופיםיכולים לע

בבחינת , שלכן הוא גבוה וזקוף, כמו האדם הנברא בצלם אלקים, זקופים
שפירושו שרגלי האדם עומדות ". וראשו מגיע השמימה, סולם מוצב ארצה"

אבל ראשו נמצא מעל גובה עשרה טפחים במקום שהוא , ז על הקרקע"בעוה
א שמהם נמוכים ומהם גבוהים וכמה גובה של כל "ה סוד בנוז, בבחינת שמים

  .לכן עץ גימטריא צלםאולי ו, ובזה דומים העצים לבני האדם, אחד
  ראשם כפוף למטה, י שיש מהם שגבוהים למעלה ממטר"הבהמות והחיות אעפ

  
  .ה"שמ, ג"שס, ג"תרל' ח סי"ע או" שו.22 .'סוכה ה.21 .ז"י', דברים ד .20 .א"ה י"ר. 18
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  ברור שגם, והם לא מוצאים מנוחה כשהם עומדים עם ראש זקוף, שיעור זהמ
האדם לא מוצא , אבל במציאות. גובה גופם וצורתו נבראו בחשבון נפלא

ואפילו הדב . והבהמה לא מוצאת מנוח כשראשה זקוף, מנוחה כשראשו כפוף
  כשרוצים לאכול או לנוח מכופפים את, וכדומה ההולכים על כפות רגליהם

  ,היחידי בין החיות שאוכל ונח כשהוא זקוף וראשו למעלה ממטר. שיהםרא
והסיבה לכך , 23ונקרא הוא בפי המקובלים ממוצע בין האדם לבהמה. הוא הקוף

כי סוג הקופים הזה מוצאו מהאדם שהפך לקוף בזמן דור הפלגה כמבואר 
האדם הוא כל אותם מאומות העולם שמצאו דמיון בין האדם לקוף חשבו ש(. 24בתלמוד

  ).ולא ידעו שההפך הוא הנכון והקוף הוא אדם מנוון, קוף מפותח
ולכן הבהמות והחיות בזמן הבריאה , הירק עשב הוא דרגה נמוכה שבבריאה

, והאדם שהוא בדרגה גבוהה בבחינת צלם אלקים, הותר להם לאכול ירק עשב
 בלשון וההיתר לאכול פירות נאמר. נצטווה לאכול פירות, כדי להשלים עצמו

והראשון . והעץ יש לו רצון ובחירה במדת מה". מכל עץ הגן אכול תאכל", צווי
הוא , ה צווה שיצא עץ פרי"וכשהקב, ה היה העץ"בעולם שעבר על צווי הקב

אלא , ולא להיות עץ פרי שטעם עצו ופריו שווים'  ההחליט לא לשמוע בקול
  .25עץ עושה פרי בלבד

". כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ"דור המבול השחיתו מעשיהם עד 
ולכן נאמר לנח ובניו , ועקב כך האוירה בעולם נשתנתה, ואפילו בהמות וחיות

אך אין , דהיינו התיר להם לאכול בהמות וחיות, "כירק עשב נתתי לכם את כל"
ולא כפירות , אלא דינם כירק עשב שמותרת אכילתם, להם חובה לאכול אותם

אמנם לעם ישראל דמתה התורה את אכילת . אותםר לאכול "שנצטוה אדה
שכן ". אותה תאכלו", והתירה את אכילתם בלשון צווי, הבהמה והחיה לפירות

ם לבריאה שנתקלקלה ייש תקון מסוי, בכשרותבכשרותבכשרותבכשרותבאכילת בהמות וחיות טהורות 
  .בהשחתת הבהמות והחיות את דרכם על הארץ

וף יכול להעזר ולהנות כי הג, לבני נח הותרו כל החיות והבהמות באכילתם
השבלולים והחזירים והצלופחים וכל סוגי החי למינהו מזין את הגוף , מזה

וזה עונשו של אדם שנפשו ירדה לדרגת נפש כל כך , ומבריא ומהנה אותו
ומתוך הסתכלות . עד שלצורך קיומה נזקקת היא למאכל בשר מן החי, מכוערת

נבין כמה הפך לקטן , אסר לועל גודלו של אדם הראשון לפני החטא שהבשר נ
  .בזמן דור המבול עד שהבשר הותר לו

  והפכו, גהונפשם עלתה בדר, במתן תורה עם ישראל הובדל משאר האנושות
  

   .יא. 'י בראשית א"ראה רש .25 .ט"סנהדרין ק .24 .א"ע פ"ב דרושי אבי"עץ חיים שער מ .23
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   ולכן חלק מהבהמות.ים את רוחו על עבדיו הנביאיםהלהיות העם בו משכין אל
אך . כ ולהעזר בהם"כי אין צורך לרדת לדרגה נמוכה כ, והחיות נאסרו עליהם

לכן אותם , היות ולא נשלמה דרגתם עד מצב של אדם הראשון לפני החטא
כי זה יכול ". אותם תאכלו",  ואחוזים בקודשבהמות וחיות שדרגתם גבוהה

 עוד בתוך תחום נפשו ויש כי דרגת חיות ובהמות אלו, היהודי להועיל לאדם
  . לנפשו תועלת באכילתם

ולא תטמאו את נפשותיכם ונטמאתם "גבי מאכלות אסורות אמר הכתוב לו
שכל האוכל מאכלות אסורות נהיה ו, 26שהוא לשון טמטוםודרשו רבותינו ". בם

  .יהדהיינו שהקדושה מסתלקת ממנו ונהיה אטום לגילוי האל, מטומטם
נשארו בהיתר אכילת כל בשר , רו בדרגת נפש נמוכההגויים שמאז המבול נשא

נאסר , אך לא לגמרי, אבל ישראל שהתעלו יותר, כי זה לא יכול להזיק להם
וכשאדם מישראל אוכל מאכל . בהתאם להתעלותם, להם חלק אך לא הכל

ויכול להגיע עד , ומתנער לגמרי מיהדותו, אסור הוא נופל לדרגת נפש הגוי
ופעמים רבות שנפש גוי . שריח תורה ויהדות נודף ממנושנאה תהומית לכל מה 

ולכן מברכים , ומתערבת וכופה את נפשו, השרויה במאכל פוגמת בנפש האוכל
כי בכל , ולא רק בבר מצוה פעם אחת בלבד, אנו בכל בוקר ברכת שלא עשני גוי

או , י מאכלות אסורות"יום יש חשש שמא תכנס בנו נפש גוי ותכפה עצמה ע
י צדיקים "ה מביא תקלה ע"ל שאין הקב"ולכן אמרו חז. לה בלי ברכהי אכי"ע

  .כי תוצאות המאכל הן הרסניות לנפש האוכלם, 27ני מאכליבענ
 דהיינו. """"אל משה ואל אהרן לאמר אלהםאל משה ואל אהרן לאמר אלהםאל משה ואל אהרן לאמר אלהםאל משה ואל אהרן לאמר אלהם' ' ' ' וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה"""", ועתה יובנו פסוקי התורה

 ,,,,""""דברו אל בני ישראל לאמרדברו אל בני ישראל לאמרדברו אל בני ישראל לאמרדברו אל בני ישראל לאמר"""". לאלעזר ואיתמר הכהנים היחידים שהיו אז
שכן במאכלות אסורות יש הקפדה מיוחדת , הזהיר גדולים על הקטניםדהיינו ל

הקטנים כי השפעתם של המאכלים יכולה לפגום בנפש ' שלא יטמאו בהם אפי
 כי יש צורך ,,,,""""זאת החיה אשר תאכלוזאת החיה אשר תאכלוזאת החיה אשר תאכלוזאת החיה אשר תאכלו"""". ו בשחיתות נפשם"הקטנים שיגדלו ח

והאדם יכול לקבלו רק דרך אכילה שזה הופך . בקשר בין הבריאה לבין האדם
כיון שיש חלקים מהנפש שנמצאים במאכל וכך הם , יות חלק ממנולה

וכמו שכתבו המקובלים שאדם שאינו אוכל מת ברעב , מתדבקים בנפש האדם
וזה אותו ,  חלק הנפש שבאוכל הנצרך להחסר להונפשו מסתלקת ממנו כיון ש

יודע מאכל ולכן ה. י המחיה את האוכל והופך אותו לראוי לאכילהוהכח אל
ל שכל הבריאה לצביונה "ש חז"וכמ. ומגיב לסביבתו כמו אדם מושלםושומע 

  מאכלות והכהנים באופן מיוחד היה להם ענין בידיעת סוד. ולדעתה נבראה
   

   .שם' ובתוס. 'גיטין ז .27 .ט"יומא ל.26
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  כשרות ואסורות שכן הם היו חייבים לאכול הרבה בשר בכל יום משל
ולכן נקראו הם באופן מיוחד , 28ת מעייםהקרבנות והיו סובלים מאכילתו מחלו

ועוד כיון שעל הכהנים . כדי לידע את סוד אכילת הבשר והתקשרותה לנפש
, שנאמר על שבט לוי" ורו משפטיך ליעקבי"הוטל חנוך עם ישראל בבחינת 

כ של מאכלות אסורים שיש להקפיד גם על "ובדבר חמור כ. והכהנים בראשם
. כו להתכנס במיוחד לידע סודם של דבריםהוצר, הקטנים שאינם בני חיוב

וכשהנביא רוצה להראות עד כמה עם ישראל בחטאם הפכו מאוסים בעיני 
כי זה המפתח לשאר , 29 אוכלי בשר השקץ החזיר והעכברקראם, ה"הקב

  .'חטאים כנדה ואשת איש וכדו

והזכירה התורה במיוחד את ארבע החיות שהם מעורבים קודש וחול ויש בהם 
והם הגמל השפן , או מעלים גרה או מפריסים פרסה, מני טהרהיני סאחד מש

והם יותר מסוכנים כי הם על , שכל שם מאלה מסמל משהו. הארנבת והחזיר
ל שהרואה גמל "ואמרו חז. 30גבול הקדושה ויש להם אחד מסימני הטהרה

שפן זה שם שנקראו בו . 31והצילוהו ממנה, מיתה נקנסה לו מהשמים, בחלום
, 33ל צעירת הרגליים"לארנבת קראוה חז. 32ישראל כמו שפן הסופר מאנשים

  .34כיון שסופו לחזור לכשרותו, ל שנקרא כן"וחזיר אמרו חז
אצילות בריאה יצירה ועשיה דקליפת , עולמות' ארבעתם הם כנגד דש אפשרו

ואולי . והיות וקליפת נוגה היא מעורבת טוב ורע יש בהם גם סימן טהרה. נוגה
והשפן כנגד יצירה , והגמל כנגד בריאה דנוגה, נגד אצילות דנוגההחזיר כ

ולכן חזיר שהוא סוד חכמה , בחינת נקבה, והארנבת כנגד עשיה דנוגה, דנוגה
ולכן . וזהו שאמרו שסופו לחזור לכשרותו, סופו לחזור לשרשו לקדושה, דנוגה

 אמנם .ולכן הוא מפריס פרסה שזה עיקר קשרו עם הקדושה, באים גרים מעשו
בחינת הטוב שבהם הוא , י שהם מעורבים טוב ורע" החיות אעפתשאר שלש

ואין , וגמל הוא סוד ישמעאל, ואין להם תקנה, העלאת גרה ולא בהפרסת פרסה
אבל ,  והנה הגמל מעלה גרה ומפריס פרסה ונראה כטהור.35גרים באים ממנו

יותר סימני ואדרבה ככל שיש בטמא , איננו שוסע שסע פרסה ולכן טמא הוא
 ואמנם בני ישמעאל יש להם חקוי .טהרה סכנתו מרובה וטומאתו גוברת

סופם מוכיח על תחילתם שהם יהיו המפריעים ו, לקדושה יותר משאר אומות
  .36עד בא לציון גואל, לעם ישראל לשוב להר הקודש ירושלים ולבנותה

  
שער "ש ב"מראה  .30 .יז, ו"ישעיה ס .29 .ד"ז הלכה י"ם הלכות כלי המקדש פ"רמב .28

ת "ראה שו. 34 :'מגילה ט. 33 .ב"כ' ב- מלכים. 32 :ו"ברכות נ .31 .ענין חנוכה" יוסף

  .דף לב. וארא' זוהר פ. 36. ל"בשם האריז .לך-לך' פני דוד פ. 35 .ח"תתכ' ב סי"ז ח"הרדב
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  פעמים אלקים שבקדושה'  יצירה דנוגה והוא כנגד ה'בחיהוא אפשר שושפן 
צעירת ואפשר שנקראת   מלכות דנוגה'בחיוארנבת , בקליפה הוא שפןו, ל"ת' גי

ושמרתנו תורה מליפול , רגליה קלות ללכוד ברשתה לישרי דרךכי , הרגלים
ורק החזיר יהיה , י שמירתנו מאכילת חיות אלו במיוחד"ברשת דקליפת נוגה ע

' יהטוב שבקלבחינת , שכן נוגה כאור תאיר אל מקום הקודש, לעתיד לבא כשר
י שיעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר " ע,37נוגה שהוא סוד שעיר של שם

  .39למלך על כל הארץ' והיה ה. 38 החזיר'בחי, עשו

מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראה ", י" פרש".".".".זאת החיה אשר תאכלוזאת החיה אשר תאכלוזאת החיה אשר תאכלוזאת החיה אשר תאכלו""""
ויש להבין למה הוצרך משה . "זאת תאכלו וזאת לא תאכלו, אותה לישראל

מסתבר ו. י לא מספיק שילמדם ההלכות ויבינו מעצמםוכ, להראותם בפועל
כל אחד , מר זאת טמאהוכשהיה משה מראה להם את החיה ואש, הענין הואש

ועל כל חיה ראו קליפה , מישראל היה רואה את הטומאה השורה על החיה
, וכשאמר זאת טהורה. והבינו שלא יתכן לאכול דבר שכזה, אחרת השורה עליה

  .י המאכל"מצאת בהם ואיך מתחברים לקדושה זו עראו חיות דקדושה שנ

        

        ....ת ז ר י עת ז ר י עת ז ר י עת ז ר י ע

        
ויש להבין למה     ".".".".כימי נדת דוותה תטמאכימי נדת דוותה תטמאכימי נדת דוותה תטמאכימי נדת דוותה תטמא', ', ', ', אשה כי תזריע וילדה זכר וכואשה כי תזריע וילדה זכר וכואשה כי תזריע וילדה זכר וכואשה כי תזריע וילדה זכר וכו""""

, , , , וביום השמיני ימול בשר ערלתווביום השמיני ימול בשר ערלתווביום השמיני ימול בשר ערלתווביום השמיני ימול בשר ערלתו"""" .הכתוב הדגיש בזכר עניין דוותה בנדתה
 ויש להבין למה הכניס עניין ".".".".ושלשים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרהושלשים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרהושלשים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרהושלשים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרה

  ולמה. והלא הוא עניין בפני עצמו, ה בתוך ענין טומאת הלידה ודם טוהרהמיל
   

י "וברש. 'ט תהלים פ"מדרש שוח.38. ו"ש כוונות סדר עבודת יוהכפ"ראה סידור הרש .37

-מחוץ לקליפת נוגה נמצאים שלש עולמות דקליפה הנקראים רוח. 39. לד, ו"בראשית כ

וכנגדם הם שאר . ת ואינם מעורבים בטובשהם קליפות גמורו, ואש מתלקחת, ענןסערה 

ואסרתם תורה כדי לא . ולא מפריסות פרסה, בהמות חיות ועופות טמאות שאינן מעלות גרה

כי , ואינו מטעם שמדותיהן רעות ומשפיעות על האוכלם, י אכילתם"להדבק בקליפתם ע

ולהתיר , גחבשור הנו וכמו שתלתה התורה כל נזקי ממון, לדבריהם היה לאסור השור המזיק

אמנם האמת יורה דרכו כי טומאת , לבעליו והכלב שהוא נאמן. החמור שהוא מתורבת ושקט

כל רעיון הצמחונות הוא נגד דין תורה לפי הפשט ודע ש. הקליפות שורה עליהם וטמאים הם

יש ענין באכילת בשר כדי לתקן את הנשמות המגולגלות בתוכן ויש חיוב לאכול כי והקבלה 

  . בשבתות ובפרט בחגיםבשר ודגים 
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 שמשמעותו ".".".".על דמי טהרהעל דמי טהרהעל דמי טהרהעל דמי טהרה""""ובנקבה שינה וכתב , """"בדמי טהרהבדמי טהרהבדמי טהרהבדמי טהרה""""בזכר כתב 
  .מה ההבדלו,  הדמיםעלעלעלעל בנקבה ו, הדמיםבתוךבתוךבתוךבתוך שבזכר תשב

ה שהנחש בא על זמ, הגיעה אליה טומאת נדהשה אהש, ואפשר שהעניין הוא
, ההוד אחוזה בספירתנקבה ה הנצח ואחוז בספירתזכר וה, חוה וטימא אותה

והודי נהפך "בסוד " דוה"ל "הוד"כו אותיות  התהפטימא את חוהשהנחש וכ
 כי כל דבר .מצד פגם בספירת ההודטומאת נדה באה אליה ו .1"עלי למשחית

ברית בו ענין יש בין לידת זכר שיש הבדל ו. האותיות והיפוכןסדר בסוד  הוא
גרם שעץ הדעת חטא ברית מילה זה חלק מהתיקון של כי  .ללידת נקבה מילה

לידת לכן טומאת אולי  ו.נוצר מהולאדם הראשון ו, בריתערלה שתיצמד לל
  . יש לו ברית מילה שמתקןש הזכר  לידהטומאתמהנקבה כפולה 

, הפכה לדוה" הוד"ואולי הדגיש ענין דוותה בלידת הזכר לומר שלמרות שרק 
 בבחינת תרי כי הנצח וההוד נחשבים לספירה אחת, יש גם בו ענין טומאת לידה

רלתו ימול בשר עשמיני שבו נמצא ענין התיקון שביום הון אלא שכי, פלגי גופא
, ג ימים כי המילה מתקנת הפגם"טומאתה היא רק שבעה ימים ודמי טהרתה ל

אולי ו, ממנה בא כל התיקוןש" הבינ"יום השמיני מראה על הספירה השמינית ו
אפשר שהוא הסיבה לקיצור ימי כי , טומאת לידהבאמצע ענין המילה לכן נכנס 

  .  הטומאה בזכר
הברית ביום השמיני כדי שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו  ש2ל"ואמרו חז

ניתנה דווקא ביום מילה לכך שברית מספקת סיבה וכי זו , ויש להבין. עצבים
הברית לאחר שבעת ימי  שהיא םכוונתואפשר ש. שלא יהיו עצבים, השמיני

 לא יהיו עצבים בכך שהטומאה של חוה עדיין עומדת הטומאה כדי שהוריו
זה לא העניין אם היא . כי בכח הברית ביום השמיני יכולה היא להטהר, עליה

 עצם העובדה שהטומאה אלא, עוד יום או פחות יוםלבעלה תהיה טהורה 
פגם עץ את שמתקן ,  ברית מילהמצותיכולה להסתלק אחרי שבעה ימים בגלל 

    לכן כתובאולי ו. גורם לשמחהנקבה בכמו מתין שבועיים לה צריך ולא הדעת
 ראויה להיותבתוך דמי טהרה כי היא דהיינו ,  דמי טהרהעלעלעלעל ולא טהרהטהרהטהרהטהרה    בדמיבדמיבדמיבדמי

כיון שהוא זכר ששייך בו , כבר לאחר טהרתה בליל השמיניבתוך דמי טהרה 
 , לטומאהשבועייםנמשך  שזמן טהרתהאצל נקבה מה שאין כן  .ענין המילה

עד שיוצאת מכל דמי טהרה כי אין לה ,  דמי טהרהעלעלעלעליום תשב וששים ושש 
  . ברית שייכנס באמצע כדי לזרז את כל התיקוןענין

  י שראשה"וכמו שפירש, פירוש מחלתה, ודוותה". כימי נדת דוותא תטמאכימי נדת דוותא תטמאכימי נדת דוותא תטמאכימי נדת דוותא תטמא""""

  

  :א" לנדה. 2  ח',  ידניאל. 1
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 ויש להבין למה הדגישה כאן התורה שהנדה היא בגדר. ואבריה כבדים עליה
ואפילו שחיו , והנה האדם נוצר מחיי אישות הגורמים להוריו להטמא. חולה

ואיש "ש "וכמ. טמאים הם על עצם המעשה, יחדיו בקדושה ובצניעות נפלאה
כי הזרע ואפשר שהטעם הוא ". ונטמאו שניהם, כי ישכב את אשה שכבת זרע

חוץ טיפה לא אבדה בהי ש"ולכן אעפ". אין קישוי אלא לדעת"מקורו בדעת ו
עצם העסוק במעשה הקשור לדעת אפשר , ו והכל הגיע למקומו הנכון"ח

,  נולדוולדוכשה. שמעורר את חטא עץ הדעת לטמא את העוסקים בו במעשה
. ושוב היא טמאה, י האשה"אז כביכול התגשמות הדעת יוצאת לאויר העולם ע

ידה והיות ודוותה נגרם כתוצאה מחטא עץ הדעת הזכיר הכתוב בענין טומאת ל
  .ענין דוותה

 ויש להבין למה הכניס עניין המילה בתוך ".".".".וביום השמיני ימול בשר ערלתווביום השמיני ימול בשר ערלתווביום השמיני ימול בשר ערלתווביום השמיני ימול בשר ערלתו""""
 באה תורה ואולי    .והלא הוא עניין בפני עצמו, ענין טומאת הלידה של האם

ללמדנו כי שמירת הברית של הבן קשור גם לצניעותה של אמו והתנהגותה 
        . בימי טומאתה וטהרתה וכמעשה דקמחית

ובן יונה או תור ובן יונה או תור ובן יונה או תור ובן יונה או תור , , , , תביא כבש בן שנתו לעולהתביא כבש בן שנתו לעולהתביא כבש בן שנתו לעולהתביא כבש בן שנתו לעולה, , , , ימי טהרה לבן או לבתימי טהרה לבן או לבתימי טהרה לבן או לבתימי טהרה לבן או לבתובמלאת ובמלאת ובמלאת ובמלאת """"
אחד אחד אחד אחד , , , , ולקחה שני תורים או שני בני יונהולקחה שני תורים או שני בני יונהולקחה שני תורים או שני בני יונהולקחה שני תורים או שני בני יונה, , , , ואם לא תמצא ידה די שהואם לא תמצא ידה די שהואם לא תמצא ידה די שהואם לא תמצא ידה די שה. . . . לחטאתלחטאתלחטאתלחטאת

שלא הקדים הכתוב קרבן העולה אלא לקראה , י" ופרש".".".".לעולה ואחד לחטאתלעולה ואחד לחטאתלעולה ואחד לחטאתלעולה ואחד לחטאת
ויש להבין למה הקדים הכתוב . אבל להקרבה חטאת קודם לעולה, בתורה

ובכלל למה יולדת , א מעשה העולה לחטאת כאשר סדר ההקרבה הוא הפוךלקר
  .ומה חטאה בכך שילדה, קריב קרבן חטאתלהצריכה 

וכאשר ". ואל אשך תשוקתך"עקב חטא עץ הדעת נאמר  הענין הוא כיאפשר שו
מתעורר בזה חטא עץ , במעשה הזווג מעורבת תשוקה של חולין מצד האשה

 לכפר על מחשבת עולהעולהעולהעולהיכה האשה להביא קרבן וצר, הדעת שגרם לתשוקה זו
י שאפשר "ואעפ.  לכפר על חטא עץ הדעת שנתעורר עקב כךחטאתחטאתחטאתחטאתו, התשוקה

כי , אין צריך הוא להקריב קרבן אלא היא, שגם הבעל נפל בתשוקת חולין
ועורר לחטא , והיות וחטא התשוקה נעשה עתה. עץ הדעתתשוקתה באה עקב 

  הבאה על המחשבה העולה אתכתוב לקרבןהקדים ה, עץ הדעת שנעשה בעבר
אבל בפועל החטאת קודם , כיון שהוא מעורר לחטא עץ הדעת ולקרבן החטאת

  .כמו בשאר הקרבנות

כדרכו בשאר " איש איש"ולא , "אדם" אמר הכתוב ".".".".אדם כי יהיה בעור בשרואדם כי יהיה בעור בשרואדם כי יהיה בעור בשרואדם כי יהיה בעור בשרו""""
ואין " אדם אתם"עניינים להדגיש מעלת ישראל הנבדלת משאר אומות כי 

ואולי על , "נפש רוח ונשמה"' יש בחי" אדם"וב. 3ם נקראים אדםאומות העול
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כי רק יהודי יכול להביא קרבן ". 'קרבן להמכם מכם מכם מכם אדם כי יקריב "הנפש אמר ' בחי
אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או "וכלפי הרוח אמר . נפשונפשונפשונפשוחטאת לכפר על 

כי בעצם הצרעת ניכרת מעלת האדם מישראל שמטמא בנגעים ועיקר  "ספחת
. 5הרוחהרוחהרוחהרוחוגאווה שהוא גסות , 4""""רוחרוחרוחרוח""""' עת בא על לשון הרע שהוא בדבור בחיצר

והנגע הוא מתנה טובה לאדם שהטומאה יוצאת מרוחו ועומדת כנגע על עור 
" אדם כי ימות באוהל"וכלפי הנשמה אמר , בשרו כדי שיעשה תשובה ויטהר

  . 6ם מטמאים באוהל כי לפי חבתן טומאתן"ואין קברי עכו

ה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע ה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע ה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע ה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע אדם כי יהיאדם כי יהיאדם כי יהיאדם כי יהי""""
  ". בעור בשרו" ויש להבין למה כפל המילים ".".".".צרעתצרעתצרעתצרעת

השואב את הטומאה מנפש האדם  ,7הנגע הוא דין קדושכי , ואפשר שהענין הוא
 , זה גרוע מאוד ואדם לעולם לא יכול להיטהר,כשהטומאה בפנים. החוצה

 כשאדם יש לו מוגלה ולדוגמא.  החוצהרק כשהטומאה יוצאתבאה והטהרה 
שדרכו  פצע כשיוצא בגופו ורפואתו מתחילה, חולה או בדם הוא בתוך גופו

אם חס ושלום , הוא יבריאפצע ירפא  החוצה דרך העור וכשהת מתנקזהמוגלה
לכן .  יכול לקבל מזהואבתוך הגוף מי יודע איזה מחלות ההמוגלה שאר ת

אבל אוי לנפשו ולנשמתו ,  בגופולא טמא הוא נפשכשלאדם יש נגע בתוך ה
, עורו ובשרוחוץ לכאשר הטומאה פורצת מאבל , כשיצאו מגופו והנגע עליהן

כל עוד זה ו. נטהרלאט לאט  אבל על חשבון זה המצורע עצמו .היא מטמאת
 הטומאה מתפשטת ויוצאת כי, מתנקז החוצה והוא עדיין בנגע הוא טמא

,  בו הוא לא ידביקום בתוך הגוף גם אם יגע זיהו לוישששלאדם וכשם . החוצה
גם בנגע . רק כשזה מתחיל לצאת החוצה דרך הגרון או דרך פצע זה מדבקו

  . והוא מטמא אחריםאותו דבר
כשהפריצה יוצאת מהנפש ו,  לחיי נצחזו בעיהברוחניותה כשהנפש חולה 
א  אל,"עורו" לכן לא כתוב .טמא הוא ומטמא אחרים,  כנגעהחוצה דרך הגוף

 למרות שלכאורה מובן כי זה יוצא דרך הבשר ודרך נקבי העור ".עור בשרו"
 אבל אם לאדם התקלף העור ויש לו רק בשר ויצא נגע הוא, החוצה ואז זה טמא

הנגע מתפשט ,  בחוץשהוא נראהכי זה עדיין בתוך הגוף שלו למרות , לא טמא
. טומאה זה בעור שלנו בין הקדושה וההתרכובתכי . כדי להסתלק רק דרך העור

  אורהאחרי החטא הסתלקו כתנות , לאדם הראשון לפני החטא היו כתנות אור
  
. 5. אלא בדרגה מעליהם" נפש"'  בחישאינו מעשה ותאווה גשמיים. 4 .א"יבמות ס .3

, ד"י ויקרא י"ב דברים הגורמים לצרעת עיקרם הם שני אלו ראה רש"י שבזוהר מנה י"ואעפ

  .תזריע' ספר הליקוטים פ.7. ד"יידים פרק ' מס . 6   .ד



שני                 תזריע              שפתי  

 

 כט

 כט

היא אבל באה קליפת נגה ש' כי כשהאור נעלם נשארה רק הו,  כתנות עורבאוו
, בפנים' אותיות רע עם ושהוא  ,"עור"והפך להיות  והקיפה אותה "רע" 'בחי

כתוב עור ובכל עניין נגעים ', ויש בלי ו' שכתוב עור עם ובתורה יש מקומות ו
' כשהכל רע הו. ' כתוב בלי ו,"כי היא כסותו לערו"ב כנגד זה כשכתו. 'עם ו

של '   אבל פה דווקא בגלל שיש כאן טומאת צרעת מראה שיש כאן ו,מסתלקת
 הזו שואבת את הטומאה החוצה מתוך הגוף כדי שתסתלק' לכן הו, קדושה

   .יישאר האדם נקיו

סתיר י ה"שרשואפשר  ". וכן בהיר הוא בשחקים,חברבורות" ,י"רש פי.""""בהרתבהרתבהרתבהרת""""
ל "כתב רבינו האריזו, כי פסוק זה מורה על הרחמים הגדוליםכאן סוד גדול 

 הרחמים העליונים מרחמים על אדם דשהצרעת הוא דין קדוש וכוונתו שמצ
ובזה . אתממטונף זה ומוציאים טינופו מגופו החוצה ואז נראית הצרעת ומט

        . לבןםצבעשהרחמים מובן מדוע הצרעת צבעה לבן ולא אדום כי מקורה מצד 

 יש להבין למה טומאת ".".".".והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהניםוהובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהניםוהובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהניםוהובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים""""
אלא במאמר פי , נגעים לא מסורה בידי תלמידי החכמים פוסקי ההלכה בלבד

ולמה הזכיר את . ח בודק ואומר לכהן לטמא או לטהר או להסגיר"ות, הכהן
  .ג כאהרן" רק כהאהרן בענין זה והלא הוסיף ואמר שכל כהן כשר לנגעים ולא

אין ", 8כי כתב אברהם אבינו עליו השלום בספר יצירה, ואפשר שהטעם הוא
כי העונג הוא הנאת הנפש ". בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע

והגוף אינו מרגיש שום צער או כאב , וכנגדו הנגע הוא צער הנפש בלבד, בלבד
 .לא תוצאות לווי כללמעצם הנגע שאינו מחלה כלל אלא כתם קטן בגופו ל

 או הגאווה גרמה לו לאבד העונג הרוחני העליון וגרמה ועונג דיבור לשון הרע
כאשר אדם שינה את . ענג ונגע הם אותם אותיותתמורתה כי " נגע"לו שיקבל 

ה דבר טמא ביותר שמרחיק אותו מכל זמיקום אותיות ענג הפך להיות נגע ש
כי בשבת אנחנו עולים . יהו הנביא אומר ישע,"וקראת לשבת ענג" .האנשים

  לפני החטא נמצא בסוד אותיותהאדם והיות ו,בעולמות למצב של לפני החטא
נמצא הארת שבת הוא זוכה לאבל כאשר אדם לא .  מצווה הוא על ענג שבתענג

 ,"עור"ל" אור"במקום עור בשרו שהפך יתכן שמצב של אחרי החטא אז ב
ק כח הכהונה יכול לטהרו או לטמאו ור .הופך העונג של מעלה להיות נגע

   .בעניין חמור כל כך
  
 ואין לו שום קשר למחלות העור המדבקות הנקראים בימינו בשם. 'משנה ד' פרק ב. 8

  ".צרעת"
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ואולי הזכיר אהרן לומר שלא כל כהן ראוי לזה אלא כהן הדומה לאהרן עניו 
ל גאווה או ולא יתכן שכהן שאינו כאהרן אלא שהוא עצמו בע, ורודף שלום

  .מדבר לשון הרע שיהיה בכחו שיטמא או יטהר לאחד שכמותו

 ".כי בצלם אלהים עשה את האדם" אמר הכתוב ".".".".נגע צרעת כי תהיה באדםנגע צרעת כי תהיה באדםנגע צרעת כי תהיה באדםנגע צרעת כי תהיה באדם""""
.  הם מקיפי הרוח והנשמה'מ-' ל,בחינת נפש' ן צ"הם סוד הנר" צלם"ואותיות 

ל "ו חזודרש". אדם אתם"ש "וכמ. ן נקראים אדם"ורק ישראל שזוכים לכל הנר
ן " כי אינם זוכים לנר9"אתם קרויים אדם ואין אומות העולם נקראים אדם"

, והנה הצרעת אינה מחלת עור. ל"דקדושה ויש להם רק בחינת נפש דקליפה רח
כי . שפגמם בנשמה או ברוח, 10ר או גאוה"ובאה על חטא לשה, ואינה מדבקת

ר פוגם במח "שהול". לב-גבה"ש "וכמ, הגאוה פוגמת בלב שהוא משכן הרוח
ובדרך כלל .  ובדיבור שהוא עניין שברוחובמחשבה שהוא משכן הנשמה

 כי נפשנפשנפשנפש"""" ,,,,""""הנפשהנפשהנפשהנפשמאשר חטא על "ש "וכמ, "נפש"התורה עוסקת בענין חטאי ה
ולכן . """"נפשותכםנפשותכםנפשותכםנפשותכםתענו את ". " העושות מקרב עמםהנפשותהנפשותהנפשותהנפשותונכרתו ", "תחטא

   ."אדם"ר לשון  וכאן כשעוסק ברוח ונשמה נאמ,"איש"נכתבו הצוויים בלשון 
אבל , ר את האדם ומחפש אותו כדי להחטיאו"ובחטאי הנפש מסית היצה

אמנם האדם כשנפשו , אין רשות ליצר להחטיאואפשר שבחטאי הרוח והנשמה 
 וקשה לו לסבול קדושתן, אין הרוח והנשמה שוכנים עליו במנוחה, פגומה

ן השטן מסית י שאי"וכמו ביום הכפורים שאעפ. ומחפש חטאים שפוגמים בהם
אנשים חוטאים בו בגלל שנפשם מצד עצמה פגומה ונמשכת אחרי , ומפתה בו

ל שמצורע הוא "לכן אמרו חזאפשר שו, החטא ואינה צריכה לשטן שיפתנה
  .ולא הרע אותו, כי הוא המוצא את הרע, "רע-מוצא"מלשון 

 ,אינם בני בחירה והרוח והנשמה, שגחתו יתברך בעולםוהצרעת היא הוכחה לה
האדם לשוב בתשובה כדי את ומאלצים , נענשים באופן ברור על חטאם בצרעת

אבל הפוגם בנפשו לא מקבל מחלה מוגדרת לפי חטאו כדי שלא יוכרח . להרפא
  לבחורלנפשלנפשלנפשלנפשונתנה , כי הבחירה היא יסוד יקר בתורה, ז לשוב בתשובה"עי

  ל לתלותויכו, וכשאדם סובל יסורים אינו יודע מפני מה הוא סובל. 11דרכה
  
ע צרעת באה על פגעי הרוח " שוא וגד ושבועת"וגם ש. ז"ראה ערכין ט. 10 .א"יבמות ס. 9

, צרות העין"ועל . ל"נענש עליהם ענשים אחרים שהוזכרו בחז, אבל על פגמי הנפש. שבהם

ועל פי זה יובן למה . 11 .שם' אין הצרעת פוגמת בגוף האדם אלא בביתו כמבואר בגמ, "וגזל

נעשה "כי באמירתם ,  ולא הניחם לפי בחירתם,ה על ישראל הר כגיגית במתן תורה"כפה הקב

וכשלא הסכימו לקבל תורה שבעל פה הגורמת . נכנסו לעול מצוות שבנפש מרצונם" ונשמע

   .כפה עליהם הר כגיגית כי בהם אין בחירה, לקבלת הרוח והנשמה
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 נות בודדים עווורק על, אבל צרעת שרק ישראל קבלו. הדבר בסיבה כל שהיא
ונשללה ,  ידע האדם מדוע באה אליו הצרה הזו,משקבלה, 12ר"גאוה ולשהכ

שיכול ואין הצרעת נראית אלא באדם . ממנו בחירתו להמשיך בחטאים אלו
פרה אדומה להטהר  ולכן בימינו שאין לנו אפר,  משאר טומאותלהטהר

, מאת המתהרוח והנשמה שלנו אינם מאירים כל צרכם עקב טו, מטומאת מת
כי היה , טרפון לאחר החרבן היה מטהר מצורעים' ואמנם ר. ואין הצרעת נראית

וכשנטהרו מטומאת המת ". חבריא מדכן בגליל"ש "להם אפר פרה אדומה וכמ
כיון שרק על פגמי ומיכלו הרוח והנשמה הפגומים לגרום לצרעת ולטהרה 

  .הרוח והנשמה יש צרעת אין זה מפריע לבחירה

שר בולא ה,  הצרעת הוא המטמא בדרך כלל".".".".ות בו בשר חי יטמאות בו בשר חי יטמאות בו בשר חי יטמאות בו בשר חי יטמאוביום הראוביום הראוביום הראוביום הרא""""
וכשיראה , "טהור הואהפך לבן ", כל גופו לע תפשטהאמנם כשהצרעת ה, יחה

   .מדועויש להבין  ".".".".צרעת הואצרעת הואצרעת הואצרעת הוא, , , , הבשר החי טמא הואהבשר החי טמא הואהבשר החי טמא הואהבשר החי טמא הוא"""", בו בשר חי
ואתה מחיה את " ש"וכמ מושלם בעולם שליליאין כי הענין הוא אפשר שו

הוא כולו חיוב ולכן נדמה לצואה כי אין זה דבר מציאותי אלא דמיון שוא ז "ורק ע(. "םכול

 אין שלילי כולו נראהמצורע וכשה .)ז להועיל או להזיק"שכאילו יש איזה כח בע
 בו בשר חי שהוא לכאורה קודש אבל כשיראה . ולכן טהור הואבכחנו לטמאו

ידיהם יותר  גורם הוא לטמא את האדם כי קודש שנפל ב,הצרעת' שנפל בקלי
י "רשיופ, "ורדו בכם"בסוד , "הבשר החי טמא" טמא מטמא רגיל והופך להיות

 ונותנים לה התוהם המחיים א'  כי הנצוצות קודש שנופלים בקלי".בכםומכם "
  .כח להלחם בקדושה

,  ויש להבין למה כשמתערב בצרעת בשר חי".".".".וביום הראות בו בשר חי יטמאוביום הראות בו בשר חי יטמאוביום הראות בו בשר חי יטמאוביום הראות בו בשר חי יטמא""""
הראות כסימן טוב שהצרעת מתחילה להרפא ולכאורה היה זה צריך ל. נטמא

  .ובשרו שב כבתחילה
כי מהערוב , זה חמור מאוד טומאהמעורבת בוהענין הוא שכאשר יש קדושה 

שמה שנוח להם שומרים ומה שלא , הדתיים למחצהו, ל"יונקת הקליפה רח
כי יש להם , א היותר קשה"הסטדבוקים אל  הם ,מוצא חן בעיני יצרם מבטלים

, שלהם של לבוש לא צנוע פילין ומעט שבת בתוך טומאת הצרעתמזוזות ות
בשר " בחינת ',וקריאת ספרים חיצונים וכדו, ושרות לאומי, וערוב גברים ונשים

וכשיש טומאה בלבד אין לקדושה פחד ממנה כי אין לה . יצילנו' ה ".חי בשאת
  נטמא לגמרי כי ,קודש וחול אבל כאשר יש תערובת, דרך לינוק מהקדושה

    

  .מונה אחד עשרה עוונות שלוקים עליהם בצרעת: ו"בלק דף ר' בזוהר פ. 12
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 א מתחזקת לינוק"הסטו ',הוא את עצמו לצדיק גמור ומבזה את יראי ה חושב
אפשר , וכל עוד היתה הטומאה לבדה. והטומאה רצוצה שם, ו" חממנו

שב ואם לא . ולכן מסגירים אותו שבעת ימים, שיתעורר האדם וישוב ויטהר
טהור הוא כי אין בכח , וכשכולו לבן כיון שפשטה הצרעת בכל גופו. טמא הוא

יש פחד  ,בנגע" בשר חי"אך כשמתערב . הטומאה להזיק כלל כי אין לה חיות
 ואין לה ,מהקליפה שתינק מהקדושה בגלל התגברותה ויניקתה מהבשר החי

  ".".".".לא יסגירנו כי טמא הואלא יסגירנו כי טמא הואלא יסגירנו כי טמא הואלא יסגירנו כי טמא הוא"""" ולכן .תקנה

 כי בדרך כלל הבשר ולכאורה הדבר תמוה". ". ". ". עת הואעת הואעת הואעת הואהבשר החי טמא הוא צרהבשר החי טמא הוא צרהבשר החי טמא הוא צרהבשר החי טמא הוא צר""""
ואלו באדם זה שכולו הפך נגוע , החי הוא האדם הבריא ואלו הצרעת הוא הנגע

מה שאין כן באדם שלא הפך כולו , הבשר החי הוא הצרעת הטמא ולא הנגע
ללבן שאז הלבן שהוא הנגע טמא ומעט הבשר החי שטרם נתנגע הוא בשר 

 כשנמצא אצל צרוע גמור הופך ליותר גרוע וחמור ללמדנו שבשר חי. טהור
כי כיון שאדם זה הטומאה פשטה בכולו אין לו חיות מבשר חי , מהנגע עצמו

שהוא טהור ולכן אין לו כח לטמאות אחרים ולאחר מיכן בשר חי שיראה בו 
בשר זה הוא הנותן כח לטומאה לינוק ולטמא אחרים ולכן טמא הוא הבשר 

רב רב שהתורה והמצוות שמגיעים לידיהם הם טמאים כי ודוגמתם הם הע. החי
ולכן ספר תורה שכתבו , א לרדוף את הקדושה ואת עם ישראל"נותנים כח לסט

אבל ספר תורה שכתבו מין וערב רב המחזיק משלטון ששולח ילדי , גוי יגנז
כי הבשר החי של התורה שכתבו טמא הוא , ישראל ללמוד כפירה ומינות ישרף

ם הקונה תפילין ומזוזות צריך לבדוק אם הכותב אינו אחד מאותם ואד. כצרעת
  .ם שכותב להישרף וכל העומד להישרף כשרוף דמי"ערב רב שדין סת

חסר " בעורו"כלפי מכת השחין אמר  ".".".".ובשר כי יהיה בו בערו שחין ונרפאובשר כי יהיה בו בערו שחין ונרפאובשר כי יהיה בו בערו שחין ונרפאובשר כי יהיה בו בערו שחין ונרפא""""
ש "וכמ' אמנם בכל ענין הנגע הבא אחר השחין כתב עור מלא באות ו. 'אות ו

או בשר או בשר או בשר או בשר """" וכן לגבי מכוות אש לעניין המכווה אמר ".".".".ראה שפל מן העורראה שפל מן העורראה שפל מן העורראה שפל מן העורוהנה מוהנה מוהנה מוהנה מ""""
ואמר '  ולגבי הנגע הבא אחריו כתב עור מלא בו""""כי יהיה בערו מכות אשכי יהיה בערו מכות אשכי יהיה בערו מכות אשכי יהיה בערו מכות אש

 ואפשר שהטעם הוא כי כבר נתבאר שבכל פרשיות ".".".".ומראה עמוק מן העורומראה עמוק מן העורומראה עמוק מן העורומראה עמוק מן העור""""
שהוא הטוב והקודש הנמצא בתוך הרע של . 'מלא באות ו" עור"נגעים כתוב 

כתנות "ל, שהיה רק טוב" כתנות אור"כי בחטא עץ הדעת הפכו . תיות עוראו
ועל עור . עם הרע שהוא בתוכו' ו  כי מעורב הטוב שהוא אות ו-שהוא רע" עור

. שגורמת לנגע לצאת כדין קדוש' זה נדבקת הצרעת בעור בשרו בגלל אות הו
ולהעמידה גורמת לו להוציא הנגע מרוחו ונשמתו ' והוא שבח לאדם שאות הו

אמנם מכת . על עורו כדי שיתטמא בעולם הזה ויעשה תשובה ויטהר לנצח
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והם . אלא כעונש גמור, השחין ומכוות האש אינם באים לסימן על התנהגותו
שבעור אלא על ידי ' ייסורים ממש ללא טומאה וכיון שאינם באים עקב אות הו

  .' ללא אות ולכן כתבתם התורה, נוגה בלבד' קלי' הרע שבעור שהיא בחי

צרעת היא במכוה צרעת היא במכוה צרעת היא במכוה צרעת היא במכוה """" וכן אמר להלן ".".".".הכהן נגע צרעת היא בשחין פרחההכהן נגע צרעת היא בשחין פרחההכהן נגע צרעת היא בשחין פרחההכהן נגע צרעת היא בשחין פרחה    וטמאווטמאווטמאווטמאו""""
אולי לימדה אותנו התורה שאדם זה לא היה לו זכות שתצא לו נגע עד . """"פרחהפרחהפרחהפרחה

י שסבל משחין או "אעפ, או לאידך גיסא. שנתייסר קודם בשחין או במכוות אש
        .   געמכווה לא למד לקח ולא שב ממעשיו והוצרך לנ

-'דהיינו ב,  הוא שדייםובדדובדדובדדובדד, ודד הוא שד ....""""מחוץ למחנה מושבומחוץ למחנה מושבומחוץ למחנה מושבומחוץ למחנה מושבו    בדד ישבבדד ישבבדד ישבבדד ישב""""
שנמתק , ים שהוא גבורה ודין בחינת דםההדדים הם סוד שם אל' והנה ב .דד

. 13דם נעכר ונעשה חלב, ל"ש חז"וכמ. בחינת החלב שהוא לבן, והופך לרחמים
 מימימימיאל יש אותיות ובשמ, "דד-אל"דאלקים ונעשה ----אלאלאלאלובדד ימין יש אותיות 

הממתקת אותם והופכתם מדם לחלב ' וביניהם אות ה, "דד-מי"דאלקים ונעשה 
ופירוש ". אלדד ומידד מתנבאים במחנה"והוא סוד הכתוב , סוד הרחמים

ושפע זה מושפע לישראל . 'הוא במרכז הדדים שהוא בחינת אות ה" במחנה"
וזה , אוחזה' גי, תורהז אותיות ה"היוצא מכ" סנסיניו"י שם קדוש אותיות "ע

אוחזים בדרך  וכשישראל. 14"שדייך ויהיו נא, אוחזה בסנסיניו"סוד הכתוב 
,  ונאמר בהםואין מזל לישראל, י הדדים מתהפך להם הדין לרחמים"ע, התורה

 דהיינו יונק הוא מצד ,,,,""""בדד ישבבדד ישבבדד ישבבדד ישב""""לגבי מצורע  אמראולי ו. " ינחנובדדבדדבדדבדד' ה"
, שהיא במחנה' דהיינו שאות ה    ....""""מחוץ למחנה מושבומחוץ למחנה מושבומחוץ למחנה מושבומחוץ למחנה מושבו""""והוסיף . הדדים

כי מחוץ למחנה . לא נעשה בו ולכן טמא הוא, וממתקת הדם והופכתו לחלב
  .שבו מתנבאים אלדד ומידד הוא נמצא

  
        מצורעמצורעמצורעמצורע

        
ויצא הכהן אל מחוץ ויצא הכהן אל מחוץ ויצא הכהן אל מחוץ ויצא הכהן אל מחוץ , , , , זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהןזאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהןזאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהןזאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן""""

".  אל הכהןוהובאוהובאוהובאוהובא""""בתחילה כתב כי ,  ולכאורה הכתוב סותר את עצמו".".".".למחנהלמחנהלמחנהלמחנה
 הכהן אל מחוץ ויצאויצאויצאויצא""""ומיד הפך ואמר , דהיינו שיביאוהו למחנה אל הכהן

וראה וראה וראה וראה """". כ לא מביאים המצורע אל הכהן אלא יוצא הכהן אליו"וא". למחנה
והלא ,  ויש להבין למה קראו צרוע".".".".הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרועהכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרועהכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרועהכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע

        וה הכהן ולקחוה הכהן ולקחוה הכהן ולקחוה הכהן ולקחוצוצוצוצ"""". """"האדםהאדםהאדםהאדםוהנה נרפא נגע הצרעת מן "ל "והיל, כבר נרפא
        
  .א"שער רוח הקודש יחוד י.14   :'בכורות ו.13
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 ויש להבין ".".".".למטהר שתי צפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזובלמטהר שתי צפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזובלמטהר שתי צפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזובלמטהר שתי צפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב
תולעת "ולמה שינה מבגדי כהונה וכלי המשכן שבהם כתב , ענין דברים אלו

וצוה הכהן ושחט וצוה הכהן ושחט וצוה הכהן ושחט וצוה הכהן ושחט """"". שני תולעת"ואלו בטהרת מצורע וטמא מת נאמר , "שני
משמעותו , אחתהההה, צפורההההכי , "צפור אחת"ל " ולכאורה היל".".".".הצפור האחתהצפור האחתהצפור האחתהצפור האחתאת את את את 

וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים """". המיוחדת, הידועה
ויש . כ טבילתו"ואח, גלוח שערו, טבילת בגדיו, תבה התורה הסדרכ    ".".".".וטהרוטהרוטהרוטהר

, םלהבין מה יהיה אם יחליט המצורע שכלל לא ישתמש בבגדים אלו אלא ישרפ
כ יטביל קודם "ומשמעות הכתוב שאינו יכול להטהר אא. האם יצטרך להטבילם

 דהיינו ".".".".ואחר יבא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימיםואחר יבא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימיםואחר יבא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימיםואחר יבא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים"""". את בגדיו
את את את את , , , , והיה ביום השביעי יגלח את כל שערווהיה ביום השביעי יגלח את כל שערווהיה ביום השביעי יגלח את כל שערווהיה ביום השביעי יגלח את כל שערו"""". שאסור בתשמיש עוד שבעה ימים

 בגדיו ורחץ את  בגדיו ורחץ את  בגדיו ורחץ את  בגדיו ורחץ את וכבס אתוכבס אתוכבס אתוכבס את, , , , ואת כל שערו יגלחואת כל שערו יגלחואת כל שערו יגלחואת כל שערו יגלח, , , , ואת גבות עיניוואת גבות עיניוואת גבות עיניוואת גבות עיניו, , , , ואת זקנוואת זקנוואת זקנוואת זקנו, , , , ראשוראשוראשוראשו
,  שינה הסדר הכתוב לעיל והקדים גלוח שערו לכבוס בגדיו".".".".בשרו במים וטהרבשרו במים וטהרבשרו במים וטהרבשרו במים וטהר

ל "ומפירוט זה למדו חז, ופרט ראשו וזקנו וגבות עיניו מה שלא פרט קודם
ויש , וששייך ענין זה גם בתגלחת ראשונה, שמגלח הכל פרט לשער החוטם

קודם גלוח שערו , שתיהןולהלכה ב. להבין למה לא פרטה זאת התורה בתחילה
, ובענין ביאת הכהן ויציאתו .ולמה שינתה תורה סדרן בכתיבה, 1לכבוס בגדיו

ויצא הכהן מן החומה , לפי הפשט נראה שכוונתו שיובא המצורע עד החומה
, כי כל מעשה הטהרה צריך להיות ליד החומה כשהמצורע מחוצה לה, אליו

  .2החוצה, ושלוח הצפור נעשה מבפנים לחומה
, ונפש בחינת ישראל,  לוי'ורוח בחי, כי נשמה בחינת כהן, הענין הואואפשר ש

, והמצורע ביום טהרתו צריך לשוב אל דרגתו ולבא אל הכהן בחינת הנשמה
י כהן "טומאתו וטהרתו צריכים להיות ע, ואפילו אם חטא בגאוה שפגמה ברוח

 גםה ר שפגמ"ש אם חטא בלשה"וכ. ן"בחינת הנשמה כדי לקשר כל הנר
ואפילו , ח הגדול ביותר אין בכחו לטמא או לטהר אלא כהן"ולכן הת. בנשמה

כי סתם כהן הוא , אם הכהן הוא פשוט ולא הגיע לדרגת בינה בחינת הנשמה
לצורך אפשר ש הכהן הגדול וןהרי הוא מזרע אהר, ג הוא בבינה"ורק כה, בחסד

ובא אל ובא אל ובא אל ובא אל """"ר הכתוב ולכן אמ, הענין מושך הוא מהבינה לטמא או לטהר המצורע
". ובא אל הכהן",  ולא אמר כדרכו".".".".או אל אחד מבניו הכהניםאו אל אחד מבניו הכהניםאו אל אחד מבניו הכהניםאו אל אחד מבניו הכהנים, , , , אהרן הכהןאהרן הכהןאהרן הכהןאהרן הכהן

ועתה מודיעה לנו התורה כי טהרתו תהיה רק לאחר שנשמתו הובאה ועלתה אל 
, ובמציאות יובא המצורע אל פתח החומה. הכהן מבני אהרן הכהן בחינת בינה

   צריך אוליכי, סוק בטהרתוכ יצא הכהן הגשמי אל מחוץ לחומה כדי לע"ואח
    
 ".וראיתי  "ה" דומשנה למלך שם. א"השם ראה . 2 .'ה" הא" טומאת צרעת פי'ם הל"רמב. 1
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וקראו .  מחוץ למחנה לברר ולהעלותו לקדושהמצורעהכהן לצאת אל מקום ה
י שהקליפה יצאה מגופו "כי עדיין אינו מושלם בתקונו ואעפ, "צרוע"הכתוב 

' א עדיין עליו מבחוץ ומעשה הטהרה של הצפורים וכושורה הי, ולכן נרפא
ויקח עוד שבוע ימים עד שתסתלק , "מעליו"יגרום שתתחיל הקליפה להסתלק 

  .כנגד שבעת המקיפיםואולי הקליפה לגמרי 
 וציאשי  אפשר שיש מצוה,"וצוה הכהן"ממה שאמרה תורה  ".".".".וצוה הכהןוצוה הכהןוצוה הכהןוצוה הכהן""""

וויו מושפע על דברים אלו י צ"ואולי ע', הצווי בפיו שיביאו צפורים וכו הכהן
שני , עץ ארז,  שני צפרים,דברים'  והם ה. השורה על הכהןהספירהכח לטהר מ

ואולי שני הצפורים כנגד רוח , י דנפש"ואולי הם כנגד נרנח. אזוב, תולעת
  .ן דנפש"ושלשת המינים האחרים כנגד נר, ונשמה

ב הוא בין בני אדם אלא יוש, והנה הצרוע לא יוצא למדברות שאינם מקום ישוב
כי הרוח , בעיירות ארץ ישראל שאינם מוקפות חומה מימות יהושע בן נון

ואדם זה שפגם ברוח . והנשמה הם אורות מקיפים לנפש שהיא אור פנימי
אסור לגור בעיר מוקפת חומה שקדושתה , ונשמה ואבד את האורות המקיפים

ולכן .  שורה עליהגדולה יותר מסתם ארץ ישראל בגלל שאור המקיף דקדושה
 מכירה וגאולה, דיניה שונים מדין עיר שאינה מוקפת חומה לגבי טומאת מת

אבל . כ"ולכן מקוה בלבד לא יספיק לטהרתו והוצרך לתגלחת וצפורים ג. ועוד
 3יספיק לו המקוה ביום טהרתו, אדם הטמא בטומאות אחרות פרט לטומאת מת

טמא יקרא לסובבים , רע טמאולכן המצו. כי יש לו נשמה ורוח לפי בחינתו
  .ן אשתו"אותו ואסור בתשמיש שלא לטמא את נר

ואזוב כנגד , ושני תולעת כנגד רוח דנפש, עץ ארז כנגד נשמה דנפששואפשר 
 והצפורים לא ,ן"מינים אלו נקשרים ביחד לחבר כל הנר' ולכן כל ג, נפש דנפש

' וארז גי. עמהנקשרים כי הם בחינת רוח ונשמה המקיפין לנפש ולא קשורים 
כ מראה על בחינת "ג, ושני תולעת שצבעו אדום". גבורה"' יצחק שהוא בחי

 וגם היסוד ,4יסוד ולכן הוא נמוך' ואזוב הוא בחי. שהיא דין" גבורה"ספירת 
אפשר ו. 5"אין הדין נמתק אלא בשרשו" ונטהר המצורע בהם כי ,נוטה לדין

י צבעי הלבן והתכלת " עבגדי הקודש היה השני שהוא בחינת דין מתמתקשב
ואלו במקום שהוא עיקר ומטהר בגלל בחינת דין שבו ". תולעת שני"ולכן נקרא 

  ". תולעתשנישנישנישני""""לתולעת שהוא מקורו וקראו הכתוב " שני" צבעו הקדםהו
  
וכפרתו היא ענין לתוספת הקודש הראויה לעם ישראל , מחוסר כפרה נטהר במקוה'  ואפי.3

ל "וכמו שכתב האריז,  ולכן הוא סגולה כנגד כשפים.4 .לביאת מקדש ואכילת קדשים

    .שער הכוונות דרוש תקיעת שופר. 5 .שהמניחו על שולחנו מבטל מעליו כשפים
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כי חלק , וכשהטומאה פורשת מגוף האדם עדיין נאחזת היא בו דרך בגדיו
והבגד שלבש בצרעתו וטומאת הצרעת דבוקה בה . מהנפש קשורה לבגדים

אלא ,  וישליכנהלא מספיק שיסירנה מעליונראה שרת לבגד כיוון שהנפש נקש
כי טומאת הנפש נאחזת בעיקר .  בטבילה,,,,""""וכבס את בגדיווכבס את בגדיווכבס את בגדיווכבס את בגדיו"""". צריך שיטבילנה

.  כי רוחניות הרוח והנשמה נאחזים בשער,,,,""""וגלח את כל שערווגלח את כל שערווגלח את כל שערווגלח את כל שערו"""". בבגדים
והנזיר ששערו ". קדקד שער מתהלך באשמיו"וכשהאדם טמא או רשע נאמר בו 

לכן כל ימי נראה שו". גדל פרע שער ראשו, קדוש יהיה"נאמר בו  השוגדל בקד

וכן בימי העומר אסור להסתפר . החג אסור להסתפר כי בחינת קדושת המועד נתפסת בשער

ובחינת , "עמר נקי"כי ימי העומר קשורים לשרש הנשמה בסוד בחינת ספירת הכתר הנקרא 

מלך ביופיו " יום שנאמר  המלך מסתפר בכל והנה.הזמן והארותיו נאחזים בשער
הוא לסלק הדינים מעל  אפשר שויופי גלוח השער בכל יום, "תחזינה עיניך

ולא , והמצורע אסור להסתפר כל ימי טומאתו". מלך"ספירת המלכות הנרמזת ב
 נפשועתה שעומד הוא לקבל . 6עוד אלא שחייב לכסות ראשו כל ימי טומאתו

. """"וטהרוטהרוטהרוטהר"""" בטבילה """"ורחץ במיםורחץ במיםורחץ במיםורחץ במים"""".  צריך הוא לגלח את שערו הפגוםתמתוקנ
ת ועדיין נשארש אפשראמנם . ולכן יכול הוא להכנס לעיר מוקפת חומה. בנפשו

ולכן עדיין טמא , ן שבעה ימים נוספים לטהרתך וצריןבטומאתהרוח והנשמה 
אינו גרמה ש נפשוטהרת ו, הוא כדין אב הטומאה ומטמא אדם וכלים במגע

ויכול להכנס לעיר מוקפת , ומושבולא במשכב , מטמא הוא בביאתו לבית
  .אמנם בשאר ענינים טמא הוא שבעה ימים נוספים. חומה

יגלח יגלח יגלח יגלח """" , שכבר הושלמו בו שבעת מקיפי הרוח והנשמה".".".".והיה ביום השביעיוהיה ביום השביעיוהיה ביום השביעיוהיה ביום השביעי""""
    את ראשו ואת זקנו ואת גבותאת ראשו ואת זקנו ואת גבותאת ראשו ואת זקנו ואת גבותאת ראשו ואת זקנו ואת גבות""""הקדימה התורה הגלוח ופרטה . """"את כל שערואת כל שערואת כל שערואת כל שערו

 כי מהחוטם עיקר,  כדי למעט את שער החוטם".".".".ואת כל שערו יגלחואת כל שערו יגלחואת כל שערו יגלחואת כל שערו יגלח, , , , עיניועיניועיניועיניו
י שבכל גופו ושערו פשטה " ומכיון שהוא אדם מישראל אעפ,החיות של האדם
במקום השורש שהוא שער החוטם לא פשטה ויש להשאירה , הטומאה והפגם

ו גם שם היתה הטומאה "ואם ח" מלכות"החוטם היא בחינת ון שכיואולי  .כמות שהיא

צונים המקיפים את המלכות היו נאחזים בו כי הח. נאחזת לא היתה תקנה לאדם כלל ועיקר

   ."אור זרוע לצדיק"ולכן במקום החוטם . עולמית
ושנתה תורה הסדר . גם בפעם הראשונה וזהו הסדר הנצרך ".".".".וכבס את בגדיווכבס את בגדיווכבס את בגדיווכבס את בגדיו""""

ת ללמדנו כי טבילאולי ושמא   לגלוח השערהקדימה טבילת הבגדובראשונה 
רוח ולנשמה הנטהרים על הקודמת להכנס באדם ל תקון הנפש היא בחינת הבגד
   אמנם הסדר הנצרך,ומוכרחת אפילו אם ברצונו להשליך הבגד, גלוחידי ה

   
   .'פרק ים הלכות טומאת צרעת " רמב.6
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כ כבוס הבגדים שהוא " ואח,גופושהוא בחינת   קודם הגלוח,הפעמים הוא' בב
  .כליובחינת 

הרה כנגד פעמים לשון ט' הזכיר גאפשר ש ו".".".".ורחץ את בשרו במים וטהרורחץ את בשרו במים וטהרורחץ את בשרו במים וטהרורחץ את בשרו במים וטהר""""
 כדי להמשיך עליו ".".".".''''וביום השמיני יקח שני כבשים וכווביום השמיני יקח שני כבשים וכווביום השמיני יקח שני כבשים וכווביום השמיני יקח שני כבשים וכו"""" .ן הנטהרים"הנר

וכדי . כי הטהרה היא מהבינה סוד היין, קודש ואור עליון מן החכמה סוד השמן
אולי לזכות לשלמות האורות מהחכמה והבינה מושכים לו השפע מדם האשם 

את בחינת ספירת מקבל אולי  ו7ש שהם המקור לכל"שהוא אותיות אמכיון 
, ם" עולה כמנין ד)ה"אהי, י"אה, ה"א', כזה א(ה וברבועו "הבינה שהיא שם אהי

כ משפיעים לו מהשמן שהוא "ואח, והוא רביעית דם הלב מקור חיות האדם
מקומות ה שלשונראה ש. על תנוך האוזן ובהן ידו ובהן רגלו. בחינת החכמה

  .י" לזכות בכל הנרנח".".".". המטהר המטהר המטהר המטהר על ראש על ראש על ראש על ראשןןןןהנותר בשמן יתהנותר בשמן יתהנותר בשמן יתהנותר בשמן ית""""ן ואז "אלו כנגד הנר

ש "שהוא שם השכינה וכמבזאת בזאת בזאת בזאת  פתח הכתוב ".".".".תהיה תורת המצורעתהיה תורת המצורעתהיה תורת המצורעתהיה תורת המצורעזאת זאת זאת זאת """"
 סוגי' להודיענו מדוע הכתיב הכתוב ב. "וזאת הברכה". "בזאת יבא אהרן"

כשכל אחד מהם כולל תגלחת . טהרות למצורע בהפרש של שבע ימים ביניהם
אחרונה ' אות ה' והנקבה בחי, בשםש' אות ו' הזכר בחיוהטעם הוא כי . כל הגוף

ולכן מושבו מחוץ . ל"נוגה רח' המצורע נפל מן הקדושה אל קליו, שבשם
ל שרוי בלא "השכינה שעליה אמרו חז' למחנה שהיא העיר המוקפת חומה בחי

ועתה שנרפא מצרעתו אינו יכול לעלות ולהכנס מיד . אשה שרוי בלא חומה
קודש לפי דרגת נשמתו עליו להטהר כדי לעלות אל השבשם ו' לדרגת אות ו

אחרונה ' אות ה' בחי, "זאת"הנקראת ולהכנס להיכל השכינה ' תחילה מן הקלי
' כ יוכל לעלות אל בחי"ולהמצא שבעת ימים תחת כנפי השכינה ורק אחשבשם 
המצורע המצורע המצורע המצורע     תורתתורתתורתתורת    תהיהתהיהתהיהתהיה שהיא השכינה זאתזאתזאתזאתולכן אמר . י טהרה נוספת"ע, נשמתו

מחוץ למחנה עד שער " והובא אל הכהן"ולכן . הלהכנס תחת כנפי. ביום טהרתוביום טהרתוביום טהרתוביום טהרתו
 כדי להעלותו אל """"ויצא הכהן אל מחוץ למחנהויצא הכהן אל מחוץ למחנהויצא הכהן אל מחוץ למחנהויצא הכהן אל מחוץ למחנה"""", העיר המוקפת חומה מבחוץ

ובשבעת ימים אלו כיון שטרם ', י תגלחת וצפורים וכו"ע, "זאת"' השכינה בחי
 שבהם אסור הוא בתשמיש וישב מחוץ לאהלו שבעת ימיםוישב מחוץ לאהלו שבעת ימיםוישב מחוץ לאהלו שבעת ימיםוישב מחוץ לאהלו שבעת ימים. עלה לדרגתו

שבשם כדי שיתייחדו '  וטרם עלה לאות ועלמא דנוקבאן ביכי הוא עדי, המיטה
וביום השמיני יגלח מחדש ויביא קרבנותיו ויטהר . ה שבשם על ידיהם"אותיות ו

אלו אחת להכנס אל מלכות ' וגם הנקבה שייך בה שתי בחי. דרגתו' ויגיע לבחי
' אות ו' והשני כדי שתוכל להזדווג עם הזכר עלמא דדכורא בחי, דקדושה

  .שבשם

  .'משנה ו' פרק ג,  ספר יצירה.7
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תקון הצרעת הוא בשמן  ".".".".ולוג אחד שמןולוג אחד שמןולוג אחד שמןולוג אחד שמן', ', ', ', וביום השמיני יקח שני כבשים וכווביום השמיני יקח שני כבשים וכווביום השמיני יקח שני כבשים וכווביום השמיני יקח שני כבשים וכו""""
 או בגאוה ון הרעל שהפוגם בלש"ש האריז" וכמ,חכמה ובינה' ודם שהם בחי

ביום תקון הבינה ו ,חכמה ובינה'  המכוונים כנגד ספיה"ה שבהוי"פוגם בי
 .בחינת השמן'  ותקון החכמה בסוד י.הפרי דם השעיר ו" הוא עהכפורים

ל שהתנוך נברא כדי לסגור "ם כי אמרו חזהטע אוליו, וניתנים על התנוך והבוהן
  .ולכן בהם צריך לנקות את הצרעת, ר"שלא ישמע לשוה בו את האוזן באצבעו

יסוד וכן ה, הן עשויה משני פרקיםו הב, פרקיםה שכל אצבע עשויה שלשעודוב
והחצונים , "ה"אל הוי"'  בגי"בהן"אפשר שו.  ברית ועטרהעשוי משני חלקים

 ולכן גם במילואים . לבהןהדומה ויסוד האדם ,רוצים להאחז באדם דרך הבהן
 ענין וסימנים שנתן לרחל היהויעקב אבינו . נתחנכו הכהנים בבהן ובתנוך

 צריך שתי טהרות ראשונה ער והמצו.8סילוק החצונים מן התנוך ומן הבהן
דהיינו להתייחד עם אשתו שהיא , והשניה להכנס לאהלו, חוץ למחנהבבואו מ

  .דוגמת השכינה

התורה חוזרת על כל  בטהרת המצורע ".".".".את תהיה תורת המצורע ביום טהרתואת תהיה תורת המצורע ביום טהרתואת תהיה תורת המצורע ביום טהרתואת תהיה תורת המצורע ביום טהרתוזזזז""""
בעולה וחטאת מביא  של ההבדל הואולמרות שכ, העני מחדשקרבן מעשה 

 התחלהיך מ היא את כל התהלמפרטת,  שני כבשיםבמקוםיונים או תורים העני 

  ובעני נאמר,,,,""""על דם האשםעל דם האשםעל דם האשםעל דם האשם""""ובעשיר נאמר . עם שינויים קטנים שצריך להבינם
 ואצל העשיר ".".".".לכפר עליולכפר עליולכפר עליולכפר עליו"""" ובקרבן אשם של עני נאמר. "דם האשםמקום מקום מקום מקום על "

  . כתב זהלא
והיינו " ואם דל הוא" ולכאורה היה לו לומר רק ".".".".ואם דל הוא ואין ידו משגתואם דל הוא ואין ידו משגתואם דל הוא ואין ידו משגתואם דל הוא ואין ידו משגת""""

 והיינו מבינים" ואם אין ידו משגת"ו לומר או היה ל. מבינים שאין ידו משגת
  ושתי תוריםושתי תוריםושתי תוריםושתי תורים', ', ', ', ולקח כבש אחד אשם וכוולקח כבש אחד אשם וכוולקח כבש אחד אשם וכוולקח כבש אחד אשם וכו"""". ולמה כתבה התורה שניהם, שדל הוא

 ויש להבין ".".".".והיה אחד חטאת והאחד עולהוהיה אחד חטאת והאחד עולהוהיה אחד חטאת והאחד עולהוהיה אחד חטאת והאחד עולה, , , , או שני בני יונה אשר תשיג ידואו שני בני יונה אשר תשיג ידואו שני בני יונה אשר תשיג ידואו שני בני יונה אשר תשיג ידו
למה באשם לא באה התורה לקראת העני להחליפו בתור או בן יונה כמו שבאה 

והלא אין , "אשר תשיג ידו"ולמה אמרה התורה . ולהלקראתו בחטאת ובע
וחזרה התורה והדגישה עניין . 9עדיפות לאחד משני מינים אלו ושניהם שוין

מאשר תשיג מאשר תשיג מאשר תשיג מאשר תשיג ועשה את האחד מן התורים או מן בני היונה "השגת היד ואמרה 
 ולמה בקרבן".  את האחד חטאת ואת האחד עולהאת אשר תשיג ידואת אשר תשיג ידואת אשר תשיג ידואת אשר תשיג ידו, , , , ידוידוידוידו

וכיפר הכהן על " העני נאמר ובקרבן". טהרו עליו הכהן וכיפר"כתוב העשיר 
  ."טהרו" ולא אמר ".'המיטהר לפני ה

  .יד החזקה ויד רמה, יד הגדולה.  ידיים'יש שלשה בחי כי, ואפשר שהענין הוא
   
     .ח" כריתות כמשנה. 9". חסד לאברהם. "8
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זה ב אותיות נברא העולם ובשם " בשם הזה של מ,ב"מ' י פעמים יד גושלש
, כנגד נפשהן שלש ידיים הללו אולי ושמא ו . ביום כיפורישראלכיפר הכהן על 

, נשמתו פרודה מגופו מה מת ".עני חשוב כמת"רבותינו ש ואמרו .רוח ונשמה
ואם "הכתוב אמר  ואולי לכן .חסרה לו יד אחת. נשמתו פרודה מגופועני גם ה

 ואפשר . הנשמה'בחי , לא השיג את היד השלישיתכי, "דל הוא ואין ידו משגת
את התורה לא מעניין כי , הוא לא בגלל הכסףבין קרבן עני לעשיר ההבדל ש

 את קרבנותיו לתקונו יהיה חייב להביא ולכן ,אם לאדם יש יותר או פחות כסף
 .שילוה או יאסוף נדבות ויביא, לא מעניין אם יש לו כסף לכבש לאשם או לא

כי ,  נקרא דל ואולי.חטאו של עשירמפגמו  חלשהחטא של העני אפשר שאלא 
ולי הוא  וא. דלכמנין' עולה בגי' ויחד עם אות  ושתי ידיים ,'והאדם הוא בסוד 

ולכן עני לא . 10של השכינה כשהיא במילוי "אדני"בשם ל אותיות שיש " דכנגד
  לכפר גם עלנות באיםהקרבבמצורע צריך להביא קרבנות כל כך יקרים כי 

 להביא בדיוק אותו מוכרח נשמתו פרודה מגופו אינוועני ש, דנפש הנשמה
  .קרבן כמו העשיר

נשמה נשמה נשמה נשמה  על עולהעולהעולהעולהו,  דנפשרוחרוחרוחרוחוחטאת על ,  דנפשנפשנפשנפשנפש בא לכפר על אשםאשםאשםאשםואולי 
נפש דבדיוק כמו העשיר כי נפש לאשם  ולכן גם עני חייב להביא כבש .דנפש

 ,ונשמתו פרודה מגופו, רוחו של העני נמוכה יותר,  אמנם.נתקנת רק בכבש
 ואינו פטור .תורים או בני יונה, קרבן קטן יותרלתיקונם ולכן מספיק שיביא 

 מהם לגמרי כי על כל פנים יש לו קשר עם הרוח והנשמה אלא שאינם
    אתאתאתאת, , , , מאשר תשיג ידומאשר תשיג ידומאשר תשיג ידומאשר תשיג ידוולכן אמרה תורה שיביא תורים או בני יונה  , בשלימות

ם או בני דהיינו שבבחינה קטנה שמשגת ידו בהם מספיק תורי. אשר תשיג ידואשר תשיג ידואשר תשיג ידואשר תשיג ידו
כמו שנאמר ". וטהר"ואולי כיון שאין לו שלימות הנפש לא נאמר בו . יונה

   .בקרבן העשיר
 ורק בחטאת נאמר "לכפר עליו"אשם לא נאמר בקרבן ה אצל העשיר והנה

ואצל העני . ואם כן עיקר הכפרה הוא בחטאת ".וכיפר על המטהר מטומאתו"
היות ואצל העני ו, "כפר עליול"  בוכתובולכן  באשם הואהכפרה אפשר שעיקר 

, י"ופירש, " דם האשםמקוםמקוםמקוםמקוםעל "אמרה תורה שיתן את השמן  , לכפראשםבא ה
ודין זה שייך גם ". למד שאין הדם גורם אלא המקום גורם, אפילו נתקנח הדם"

בקרבן עשיר אבל כתבה אותו התורה בקרבן עני אולי בגלל חדושו שאפילו 
   .ח הדם אפשר ליתן השמןאצלו שכבש האשם הוא עיקר אם נתקנ

  
בתוכה ' וכשאות תיו מלאה באות י. יוד ואו דלת, נון ואו נון, דלת למד תו, אלף למד פא. 10

  . ה"ל אלא מלאה בסוד עלי באר ענו ל"היא אינה ד
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ונתתי נגע צרעת בבית ונתתי נגע צרעת בבית ונתתי נגע צרעת בבית ונתתי נגע צרעת בבית , , , , כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזהכי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזהכי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזהכי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה""""
ונגעי בגדים , כי ענין נגעי אדם, אורענין נגעי בתים צריך בי ".".".".ארץ אחוזתכםארץ אחוזתכםארץ אחוזתכםארץ אחוזתכם

וידוע הוא שיש . בגלל השלכות הנפש על הבגד, שהאדם לובשם עליו קל להבין
יודעים כמה אנשים , אנשים שכשלוקחים בגד של אדם בידיהם ומתרכזים בו

ואמנם גם בבתים יש ענין . 11דבר דבור על אופניו, לבשו הבגד ומה מעשיהם
הבית שהוא חי בו ונפשו נקשרת לבית וחלק ממנה כי האדם משפיע על , דומה

שנים שישבו ואין "ולזה כיון התנא באומרו . לעיתים אף נשאר בבית לנצח
 ולכאורה מה ענין לצים לשנים אלו ,12"ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים

והיה לו לומר הרי זה  ,שאמנם לא אמרו דברי תורה אבל גם לא אמרו ליצנות
שכוונת התנא , וב'לוי יצחק מברדיצ' ופירש ר.  או מושב רשעים,מושב בטלנים

והשראתם על המקום גרמה שמי שישב פה , שבמקום זה ישבו מקודם לצים
 אלא גם מקום, ולא רק בעבר. והמקום גורם, אחריהם לא יוכל ללמוד תורה

 ולכן, למפרע יש אוירה מושפעת על המקום, שעתיד להיות בו איזה ענין
 שראה ושם נעצר כיון, ו עליו השלום רדף אחרי המלכים רק עד דןאברהם אבינ

 ובלק לקח את בלעם לשלשה מקומות שראה .13ז"שעתידים מבניו לעבוד שם ע
 .בקסמיו שהם מקומות פורענות לישראל

שאנשים בעלי שיעור קומה גילו במעשיהם את , הרבה מעשיות יש על מקומות
 על אחד מגדולי החסידות שעבר ליד וכמסופר. העבר או העתיד להיות במקום

בית ועמד והתחיל לנשום ואמר שיש שם ריח גן עדן ושאל מי התגורר בבית 
. משה ליב מסאסוב' ולאחר חקירה נתברר שלפני עשרות שנים גר שם ר, זה

 נשארה, תורה ויחודים, טהרה, ההשראה של מעשיו שהיו מלאים קדושה
ומיד " אושביץ"י שבדרך נדודיו הגיע לזושא מאניפול' וכן מסופר על ר .במקום

ותופעות כאלו מופיעות בקבלה . 14נרתע וחזר לאחוריו ולא נכנס לאותו מקום
בדרך כלל אדם שמת בבית והיה הולל . ואפילו אצל אומות העולם, ובחסידות
או אדם שאבד עצמו לדעת או , הוא נקשר ומסתובב באותו מקום, ומשתולל

אבל אפילו סתם מגורים . ש השפעה חזקה מרוחולאותו מקום י, אפילו נרצח
ויוצרים אוירה מיוחדת לאותו , פשוטים של בני אדם קושרים את נפשם למקום

קורה שאנשים רבים ביניהם באיזה בית ולא יודעים . מקום הן לטוב והן לרע
  ולכן. 15ויתכן כי הסיבה בגלל האוירה שהשאירו הדיירים הקודמים, מדוע

   
. 14 .יד, ד"י בראשית  י"רש. 13. פרקי אבות. 12 .סף מאמר הטבעת והמקוהראה שער יו. 11

מקומות והיו , וגם הנאצים בנו בכמה מקומות מחנות השמדה שלא הצליחו להשתמש בהם

     .לכך  מוכניםכי המקומות מקודם כבר היו,  בידםשונים שבנייתם הצליחה ועלה זממם
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מה ומעשי כיעור יו שטופים בזכי הכנענים הי, צוותה תורה על נגעי בתים
 . בתים נתגלו נגעיםובאותם, ותועבה והגבירו טומאה

וכשישראל באו לארץ היו צריכים גם גורל וגם אורים ותומים ששניהם יחד 
וכי גורל לבד או , ולכאורה למה הוצרכו לשניהם. יגידו לכל אדם את נחלתו

וצרכו לשניהם כדי הפשר שאו, אורים ותומים לבד לא הספיק להנחיל את הארץ
והגורל היה קובע למי מגיע כל שטח כי זה רצונו יתברך . לטהר את הארץ

שאלו גם באורים ותומים שגרמו , וכשזה יצא מבורר. שבגורל תחלק הארץ
שהתורה מעידה על מעשיהם , לטהר את המקום ממעשה ארץ כנען ותועבותם

 ".תטמא הארץו, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם"
 בו ברגע שהיה אלעזר הכהן עומד ועונה באורים ותומים ואומר מקוםאפשר שו

. והקליפה היתה בורחת משם, היה המקום נטהר על ידי דבורו, פלוני לפלוני
אמנם זה עזר רק לבתים רגילים אבל בתים שהוקדשו לעבודה זרה או למקום 

ריך פעילות מסויימת כדי היה צ, זימה וכשבנו אותם יחדו אותם לדברי תועבה
והוצרכו להרוס חלק מהבית או כולו , ועליהם באו נגעי בתים, לטהר המקום

כי הטומאה לא יכלה לסבול את הקדושה , בהתאם לגודל הקליפה ששרתה שם
שהגיעה למקום והיא לא היתה מסתלקת בגלל הקדושה כי היא קנתה אחיזה 

כי שורש ,  נגע במקוםוהיה צריך שיצא כמו, במקום עוד לפני הקדושה
וכמו שכתב אברהם , מתבטא בנגע שהוא ההפך מענג באותיותיו הטומאה
   .ואין ברעה למטה מנגע,  בטובה למעלה מענגאין"ה בספר יצירה "אבינו ע

  וזו הסיבה שחכמי ישראל המקובלים תקנו לעשות חנוך הבית ותקון הבית
  

וזוג אחד ממכרי ,  שהתגורר בה התגרשאני מכיר דירה בשכונת גילה בירושלים שכל זוג .15

שכר את המקום והאשה באה אלי בוכה שפתאום יש מריבות בינה לבין בעלה בלי סיבה 

והדבר , רצינית ושניהם החליטו על גרושין ואמנם יש להם ילדים ואיננה מבינה מה הולך פה

הדיירים אמרתי לה שיש שם קליפה מ, ובאה להתייעץ מה לעשות, לא נראה לה משהו רגיל

, ל"יצחק אלפייה זצ' ושצריך לעשות תקון כפי שכתב בספר קונטרס היחיאלי לר, הראשונים

אבל כל , התקון אמנם עזר, היא חזרה אלי אחרי חודש ואמרה לי שנהיה שלום בבית

ולאחר שהחליפום בחדשים , הצנורות התפוצצו של המים ושל הדוד שמש ושל הביוב

הוא שם חדשים מחומר מעולה , האינסטלטור משתגעו, התפוצצו גם החדשים פעמיים

הצנורות נהיו , נתתי לה תקון אחר לעשות, ולאחר כמה שעות הכל מתפוצץ כחרס הנשבר

והילדה נפלה בתוך הבית ושברה את האף וכשתלו הדבר במקרה , בסדר אך הילד חלה

אמרתי לה התחילו כל בני הבית לחלות ולסבול כאבי ראש ובטן ללא סיבה הגיונית ואז 

 .אין שום שטן ואין פגע, ומאז שעשו זאת, לעשות שוב תקון הבית עם מנין ועם קדיש
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ולא , אמנם הרבה אנשים לא עושים. לאדם שנכנס לגור בדירה מיד עם הכנסו
הסכנה . ל"אבל יש ונזוקים רח, קורה להם כלום כי בבית לא היה משהו מיוחד

וזו , שדה שעליו נבנה הביתנמצאת גם בבית חדש כי מי יודע מה נעשה ב
הסיבה שאפילו בבית הכנסת פעמים שאדם עומד במקום אחד ולא יכול 

מבלי , נה השניה הוא מכוון יותר טובילהתרכז בתפלתו וכשהוא הולך לפ
שתהיה לזה סיבה הגיונית והענין הוא שבאותו מקום עמד קודם אדם 

 ואמנם עצם .שמחשבתו לא היתה נקיה והשפיע השפעה שלילית על המקום
החלפת האבנים והטיח של הבית לבדם לא היו יכולים לגרש הטומאה והיו 
צריכים לשתי צפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב שלכל אחד 

שכל , ל"מדברים אלה יש לו השפעות רוחניות גדולות וכמו שכתב רבינו האריז
כן כתב רבינו אפרים מי שמניח אזוב על שולחנו לא ישלוט בו כשפים לעולם ו

 .בפירושו על התורה שסגולה להנצל מכשפים לשאת עליו שורש של אזוב
והתרכובת שלהם יחד מהארז ועד אזוב הקיר היה בו כדי לדחות את הטומאה 

  .מהמקום ולעשותה כלי מוכשר לקבל שפע קדושה וטהרה

והשליכו אתהן אל מחוץ והשליכו אתהן אל מחוץ והשליכו אתהן אל מחוץ והשליכו אתהן אל מחוץ , , , , וצוה הכהן וחלצו את האבנים אשר בהם הנגעוצוה הכהן וחלצו את האבנים אשר בהם הנגעוצוה הכהן וחלצו את האבנים אשר בהם הנגעוצוה הכהן וחלצו את האבנים אשר בהם הנגע""""
 ויש להבין כיצד ובמה נטמא המקום עד שקראו הכתוב ".".".".אל מקום טמאאל מקום טמאאל מקום טמאאל מקום טמא, , , , ירירירירלעלעלעלע

אלא אם יניחו בו , והלא המקום מצד עצמו אינו מקבל טומאה, "מקום טמא"
ואם בשדה ריק יניחו את האבנים המנוגעות יהפך המקום . דברים טמאים

יניחו עתה את האבנים , שבמקום טמא מקודם, אך מלשון הכתוב משמע. לטמא
". אל מקום טהור, והוציא את הדשן"והנה בתרומת הדשן נאמר . הטמאות

כ היה לו לומר "וא, ופשט הכתוב מדבר במקום שלא מונחים בו דברי טומאה
כי לכאורה המקום מצד עצמו אינו טמא או טהור אלא מצד , "נקינקינקינקיאל מקום "

להורות ביום הטמא וביום להורות ביום הטמא וביום להורות ביום הטמא וביום להורות ביום הטמא וביום """"ואמר הכתוב . נקיונו מחפצי טומאה נקרא כן
ודבריו צריכים , "איזה יום מטמאו ואיזה יום מטהרו", י"ופירש, """"טהורטהורטהורטהורהההה

אלא צורת הנגע היא הגורמת ,  מטמא או מטהרהיוםהיוםהיוםהיוםכי הרי אין , ביאור
ואם כוונתו ליום , ל בנגע הטמא ובנגע הטהור"כ היל"וא. לטומאה וטהרה

, ל ביום הטמא והטהור"היל, שבו יחליט הכהן אם לטהרו או לטמאו, השביעי
יום , ואינו ענין לשני ימים נפרדים, כי אותו יום יקבע אם טמא הוא או טהור

  .טמא ויום טהור
. . . . ומקום טהורומקום טהורומקום טהורומקום טהור, , , , ומקום טמאומקום טמאומקום טמאומקום טמא. . . . ויום טהורויום טהורויום טהורויום טהור, , , , ובזה למדה אותנו תורה שיש יום טמאובזה למדה אותנו תורה שיש יום טמאובזה למדה אותנו תורה שיש יום טמאובזה למדה אותנו תורה שיש יום טמא

ויש מקום ויש מקום ויש מקום ויש מקום . . . . והן באופן פרטי לכל אחד ואחדוהן באופן פרטי לכל אחד ואחדוהן באופן פרטי לכל אחד ואחדוהן באופן פרטי לכל אחד ואחד, , , , הן באופן כללי לעם ישראלהן באופן כללי לעם ישראלהן באופן כללי לעם ישראלהן באופן כללי לעם ישראל
ובמקום אחר חש הוא ובמקום אחר חש הוא ובמקום אחר חש הוא ובמקום אחר חש הוא , , , , שהאדם מרגיש שטומאה משתלטת עליו בהיותו שםשהאדם מרגיש שטומאה משתלטת עליו בהיותו שםשהאדם מרגיש שטומאה משתלטת עליו בהיותו שםשהאדם מרגיש שטומאה משתלטת עליו בהיותו שם
ל ל ל ל """"ונכלל זה בדברי חזונכלל זה בדברי חזונכלל זה בדברי חזונכלל זה בדברי חז, , , , שרוח טהרה נמשכת עליו וגורמת לו התעלות רוחניתשרוח טהרה נמשכת עליו וגורמת לו התעלות רוחניתשרוח טהרה נמשכת עליו וגורמת לו התעלות רוחניתשרוח טהרה נמשכת עליו וגורמת לו התעלות רוחנית
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בכל שנה באותו , וכשאדם חטא בחטא חמור    ....16161616""""מלמד שהמקום גורםמלמד שהמקום גורםמלמד שהמקום גורםמלמד שהמקום גורם""""שאמרו שאמרו שאמרו שאמרו 
כי מתעורר רושם , והפך יום זה להיות טמא לגביו, יום טומאה תשתלט עליו

ז "שראל עשו את העגל ביוכשי. ולקטרג עליו, החטא לטמאותו ולהכשילו
ולכן יש . הפך יום זה כמה פעמים לימי צער ונזק לקדושה ולישראל, בתמוז

ויש ימים שעם כל , ימים שמזלו של אדם מוצלח בהם גם ללא שכל מיוחד
וזה בגלל חטאיו או מעשיו הטובים ביום זה . חכמתו יכשל הוא בהם ויפסיד

וכשם שאם . ם הטמא ויום הטהורולכן יש יו. בגלגול זה או בגלגולים קודמים
י שאותם טענות ועדויות ישמעו בשני סוגי "אעפ, ישפט האדם באותו יום

אמרה תורה שכן יהיה . ביום הטהור יצא זכאי וביום הטמא יתחייב, הימים
שיראה הנגע בעיני הכהן , בבואו לפני הכהן שיחליט אם הנגע טמא או טהור

כי באמת צבע הנגע בלבד .  שבאדםטמא או טהור בהתאם ליום הטמא והטהור
        אלא בצירוף פסק הכהן, לא קובע את מצבו
ל שמי שיש לו דין עם גוי ישתמט ממנו "ולכן אמרו חז. לטהרו או לטמאו

        .וישתדל להשפט עמו בחודש אדר, בחודש אב
בכל גלגוליו אותו מקום יהיה טמא עבורו וישפיע , וכשחטא אדם בחטא חמור

בבואו לאותו מקום , ישוב בתשובה ויתקן את עוונואם ' ואפי. עליו טומאה
תמיד , וכן אם עשה מצוה מיוחדת. אפשר שיגרם לו נזק מצד הפגם במקום

ל ששינוי מקום משנה "ולכן אמרו חז, אותו מקום יהיה טהור ובר מזל עבורו
  .17 ויש צועקים ולא נענים ואחד מהם מי שלא מחליף מקומו.מזלו של אדם

 ש"וכמ,  והיום מתחברים יחדיו להיות טמאים או טהוריםויש פעמים שהמקום
שבכל שנה ביום שחטאו ישראל בפעור מתעורר בעל פעור לקטרג ורואה , ל"חז

ולמקום .  ולמקום טהור בבחינה זו שפכו את הדשן.18קברו של משה ונכנע
שפכו את , י מעשים מכוערים שהשרו רוח רעה על המקום"טמא מקודם ע

   .תהאבנים המנוגעו
 19ל שעמרי זכה לכמה דורות של מלכות כיון שבנה עיר בישראל"ואמרו חז

והענין הוא כי מקום . והנה ראינו כמה שבנו עיירות בישראל ולא מצאו מלוכה
וזה סוד הכתוב . כי המקום גרםכי המקום גרםכי המקום גרםכי המקום גרם, וכשעמרי בנאו זכה, שומרון היה מיוחד

 וזה רצתה ,דהיינו שכל ימיו נתקנו והיו טהורים. """"בא בימיםבא בימיםבא בימיםבא בימיםואברהם זקן "
דהיינו להורות , "להורות ביום הטמא וביום הטהור"תורה להשמיענו באומרה 

ושיזכור אדם אותו יום כל ימיו אם , לעם ישראל שיש יום טמא ויום טהור
  .לטובה ואם לתשובה

  
  :  ב"סנהדרין ק.19: ד"סוטה י' מס' תוס. 18 :ו"ה ט"ר.  17 .ה"סוטה מ. 16
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ומות שונים לאדם ואפשר שבמקום אחד הוא ודע שאפילו באותו בית יש מק
כי טומאה , ובמרחק קצר באותו חדר לא יהיה מסוגל לפתוח ספר, לומד ומבין

- להזהר לא לעשות סוכה במקום שהיה בו לפנים ביתישולכן . שכנה שם קודם
כי המקום כבר נטמא ונתייחד , י שעתה המקום שופץ ורוצף מחדש"כסא ואעפ
  .ל"רח, א"בידי הסט

ויש מקום שאם אדם יושב בו .  שגם מבחינה נפשית ופיזית יש השלכות לזהודע
. ובשניהם ללא שום סיבה, ובמקום אחר דכאון ועצבות, מרגיש שלוה ושמחה

ולעומתו מקום שכשישב בו , וכן יש מקום שאם אדם יושב בו מתנוון גופו
  .והמרחק ביניהם יכול להיות מטרים ספורים, מתחדשים אבריו וגופו

, לא יוצאת לכולם בלשון, י שמקורה הוא בעוון לשון הרע"הנה הצרעת אעפו
בראשו או בזקנו או , ויש שהצרעת תראה בידו או ברגלו. ולא במקום אחד בגוף

 בהתאם להתקדשותו כי גם בגוף האדם יש מקום טמא וטהורכי גם בגוף האדם יש מקום טמא וטהורכי גם בגוף האדם יש מקום טמא וטהורכי גם בגוף האדם יש מקום טמא וטהור', באצבעו וכדו
. תובאותו אבר שממנו נסתלקה הקדושה עקב מעשיו שורה הצרע, באבריו

אם חטא אדם ויש לו , ה גידים"ה ימים בשנת החמה כנגד שס"והיות ויש שס
  .יצא הצרעת בגיד המכוון כנגד אותו יום, יום טמא

כי פגע המלאך בכף ירכו והחליש רוחניות , וזו הסיבה שאסור לאכול גיד הנשה
 שהוא מכוון כנגד 20וכמו שכתבו בזוהר. יום זה והפכו ליום הטמא ולגיד הטמא

  , תשעה באב שבו התגברו כוחות הטומאה בעולם וגרמו לשני חרבנותיום
  .אסורים אנו לאכול גיד הנשה, כראויוכיון שחולשה זו טרם נתקנה 

ל שאמרו שאפשר שיהיה הנגע בראש האצבע ויתטמא "ובזה יובנו דברי חז
  .והאדם או יטוהר בהתאם לרזון האצבע או שומנ

והוסיפה . ללמדנו דיני צרעת, """"עתעתעתעתזאת התורה לכל נגע הצרזאת התורה לכל נגע הצרזאת התורה לכל נגע הצרזאת התורה לכל נגע הצר""""ואמר הכתוב 
דהיינו , """"זאת תורת נגע הצרעתזאת תורת נגע הצרעתזאת תורת נגע הצרעתזאת תורת נגע הצרעת, להורות ביום הטמא וביום הטהורלהורות ביום הטמא וביום הטהורלהורות ביום הטמא וביום הטהורלהורות ביום הטמא וביום הטהור"""", תורה

ומקום טמא ומקום , שתורת הצרעת באה ללמדנו שיש יום טמא ויום טהור
  .הן בעולם והן באדם, טהור

        אחרי מותאחרי מותאחרי מותאחרי מות

 ".".".".וימותווימותווימותווימותו' ' ' ' בקרבתם לפני הבקרבתם לפני הבקרבתם לפני הבקרבתם לפני ה, , , , אל משה אחרי מות שני בני אהרןאל משה אחרי מות שני בני אהרןאל משה אחרי מות שני בני אהרןאל משה אחרי מות שני בני אהרן' ' ' ' וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה""""
ולגבי עבודת יום הכפורים הזכיר , ולכאורה לא אמר הכתוב כלום שאמר לו

  .אמירה מחדש
  ש"י שמשה הבין שבפטירתם נתקדש המשכן וכמ"ואולי ביאור הכתוב שאעפ

  
   . כ"שגיד שבעצם הלוז כנגד יוה)  ה"ס  ר"ליקוטי ש(ל " וכתב האריז:ע" וישלח ק זוהר..20
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לא כיצד נפטרו נדב ואביהו והלא זכו התפ, "בקרובי אקדש' הוא אשר דבר ה"
' ודיבר עמו ה. והזוכה להם חי לעולם, לזיהרא עילאה של אדם הראשון

אולי כיון שנתקרבו , אבדו את הזיהרא עילאה, "'בקרבתם לפני ה"והודיעו כי 
שלא ברשות ונתחבר הזיהרא עילאה אל שרשו העליון וניתק מהם ולכן 

כ אמר לו עניין מעשה יום הכפורים בפני "ואחוהוא עניין בפני עצמו ". וימותו"
  .י"וסמך שני העניינים יחד כדי להזהיר את אהרן בכניסתו וכמו שפירש. עצמו

מבית לפרוכת קדש האל עת ואל יבוא , אחיךאל משה דבר אל אהרן אל משה דבר אל אהרן אל משה דבר אל אהרן אל משה דבר אל אהרן ' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""
  ק אלא עם"שאסור להכנס לקה. א, י" פירש".".".".כי בענן אראה על הכפורתכי בענן אראה על הכפורתכי בענן אראה על הכפורתכי בענן אראה על הכפורת 'וכו

 .ק בענן"שהכניסה אסורה כיון שהשכינה נמצאת תמיד בקה. ב. ענן הקטורת
, ק בענן"שהשכינה נמצאת תמיד בקה ואולי שני הפירושים אחד הם שכיון

           . ק אלא עם ענן הקטורת"אסור להכנס לקה

ומצנפת בד ומצנפת בד ומצנפת בד ומצנפת בד , , , , ואבנט בד יחגורואבנט בד יחגורואבנט בד יחגורואבנט בד יחגור, , , , ומכנסי בד יהיו על בשרוומכנסי בד יהיו על בשרוומכנסי בד יהיו על בשרוומכנסי בד יהיו על בשרו, , , , כתונת בד קדש ילבשכתונת בד קדש ילבשכתונת בד קדש ילבשכתונת בד קדש ילבש""""
 למה פרטה ויש להבין    ".".".".ת בשרו ולבשםת בשרו ולבשםת בשרו ולבשםת בשרו ולבשםורחץ במים אורחץ במים אורחץ במים אורחץ במים א, בגדי קדש הםבגדי קדש הםבגדי קדש הםבגדי קדש הם, , , , יצנוףיצנוףיצנוףיצנוף

התורה מה יעשה בבגדים והלא פשוט שאת הכתונת ילבש ואת המצנפת יצנוף 
ולמה הקדים הלבישה לטבילה ולכן הוצרך . ולא  יחגור המצנפת ויצנוף האבנט

ורחץ במים את בשרו ולבש כתונת "ולכאורה היה לו לומר ". ולבשם"להוסיף 
  ".בגדי קודש הם, בד ומצנפת בדבד קודש ומכנסי בד ואבנט 

ואולי רצתה תורה ללמדנו שלפני טבילתו יכין הבגדים כדי ללבשם כי הזמנה זו 
, וכשילבשם לא תהיה זאת מצות אנשים מלומדה ובהסח הדעת, מילתא היא

אלא על כל פרט מהם יתכוון בלבישתו שעושה זאת למלא רצון יוצרו שציוהו 
        .  להכנס בהם לפני ולפניםללבשם כי בגדי קודש הם הראויים

שהזכיר מיתתם , י" כתב רש".".".".אל משה אחרי מות שני בני אהרןאל משה אחרי מות שני בני אהרןאל משה אחרי מות שני בני אהרןאל משה אחרי מות שני בני אהרן' ' ' ' וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה""""
כדי שיזהר אהרן בהכנסו לקדש הקדשים שלא יכנס , בעבודת יום הכפורים

' ' ' ' בקרבתם לפני הבקרבתם לפני הבקרבתם לפני הבקרבתם לפני ה""""ולכן אמר , כניסה יתירה שלא יסתכן כשם שמתו בניו
אלא בגלל הקריבם ', תם לפני ה הרי הם לא מתו מפני קרב,ויש להבין ".".".".וימותווימותווימותווימותו

שלא נשאו , שתויי יין, כפרועי ראש, ל"או משאר סיבות שמנו חז, אש זרה
ולא עוד אלא שבתורה מפורש שהם מתו בגלל . 1'בקרובי אקדש וכדו, אשה

ל שתפילת משה "ואמרו חז, "מאוד להשמידו' ובאהרן התאנף ה"ש "אהרן וכמ
ולהיכל מותר היה . 2 אלעזר ואיתמרעשתה מחצה ומתו רק נדב ואביהו ונצולו

  ומוכרח,  ללא הגבלה3להם להכנס כל השנה לצורך עבודה או לצורך השתחויה
  
ם "רמב. 3 .י שם"וברש. כ',  דברים ט.2 .ד"וילקוט שמעוני  תקכ. ג-ב' י ויקרא י"ראה רש. 1
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 ואיך ילמד מזה אהרן זהירות לגבי כניסה יתירה, לומר שלא בגלל כניסתם מתו
,  דהיינו מאליהם,,,,""""וימותווימותווימותווימותו""""ועוד יש להבין למה אמר הכתוב .  הקדשיםלקדש

  .שנענשו ומתו, "'וימיתם ה "ל"ולכאורה היל
 ומה ,,,,""""אחיךאחיךאחיךאחיך"""" למה הזכיר כאן ".".".".אל משה דבר אל אהרן אחיךאל משה דבר אל אהרן אחיךאל משה דבר אל אהרן אחיךאל משה דבר אל אהרן אחיך' ' ' ' ויאמר הויאמר הויאמר הויאמר ה""""

ואל יבוא בכל עת אל ואל יבוא בכל עת אל ואל יבוא בכל עת אל ואל יבוא בכל עת אל """". ני עבודת יום הכפוריםיהאחוה ביניהם שייכת לעני
לא יכנס אל הקדש שמעבר למחיצת הפרוכת  פירוש ש".".".".הקדש מבית לפרוכתהקדש מבית לפרוכתהקדש מבית לפרוכתהקדש מבית לפרוכת
והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש "ש "וכמ, והוא קדש הקדשים

. כ למה לא כתבה התורה במפורש ואל יבוא אל קדש הקדשים" וא4"הקדשים
ומדוע בכל פרשתנו נקרא קדש הקדשים בשם קדש בלבד וכדי שיבינו שהכוונה 

אל פני הכפורת אשר על העדות אל פני הכפורת אשר על העדות אל פני הכפורת אשר על העדות אל פני הכפורת אשר על העדות """". רוכתק מאריכה תורה לומר מבית לפ"לקה
, ק" מזה משמע לכאורה שרק כשיש כפורת ועדות אסור להכנס לקה".".".".ולא ימותולא ימותולא ימותולא ימות

כ בבית שני שלא היו כפורת וארון "וא, שאם לא כן למה הדגיש זאת הכתוב
. א, י" פירש".".".".כי בענן אראה על הכפורתכי בענן אראה על הכפורתכי בענן אראה על הכפורתכי בענן אראה על הכפורת"""".  למה אסורה היתה הכניסה,,,,העדות

שהכניסה אסורה כיון . ב.  ענן הקטורתק אלא עם"שאסור להכנס לקה
ולפירוש זה בבית שני שחסרו חמשה . ק בענן"שהשכינה נמצאת תמיד בקה

        .ק"מדוע אסור היה להכנס לקה, 5""""שכינהשכינהשכינהשכינה""""ו, ארון, דברים וביניהם כפורת
ומצנפת בד ומצנפת בד ומצנפת בד ומצנפת בד , , , , ואבנט בד יחגורואבנט בד יחגורואבנט בד יחגורואבנט בד יחגור, , , , ומכנסי בד יהיו על בשרוומכנסי בד יהיו על בשרוומכנסי בד יהיו על בשרוומכנסי בד יהיו על בשרו, , , , כתונת בד קדש ילבשכתונת בד קדש ילבשכתונת בד קדש ילבשכתונת בד קדש ילבש""""

 להבין מדוע הבדיל הכתונת משאר הבגדים ויחד לו  ויש".".".".בגדי קדש הםבגדי קדש הםבגדי קדש הםבגדי קדש הם, , , , יצנוףיצנוףיצנוףיצנוף
 ואלו שאר הבגדים כלל קדושה, "כתונת בד קדש"קדושה בפני עצמו באומרו 

וסמך אהרן את שני ידיו על ראש השעיר וסמך אהרן את שני ידיו על ראש השעיר וסמך אהרן את שני ידיו על ראש השעיר וסמך אהרן את שני ידיו על ראש השעיר """"    ".בגדי קדש הם"אחת לכולם ואמר 
 ".".".".והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתםוהתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתםוהתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתםוהתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם, , , , החיהחיהחיהחי

ויש להבין למה לא סדרן הכתוב , חטא, פשע, עוון, מ"ת רסדר הכתוב כדע
והזה והזה והזה והזה """". דהיינו מן הקל אל הכבד, כדעת חכמים שהלכה כמותם חטא עוון פשע

 שוב מדגישה התורה שסדר ".".".".ולפני הכפורת יזה שבע פעמיםולפני הכפורת יזה שבע פעמיםולפני הכפורת יזה שבע פעמיםולפני הכפורת יזה שבע פעמים, , , , על הכפורתעל הכפורתעל הכפורתעל הכפורת
כ בבית שני שלא היה כפורת לכאורה אין מקום "וא, העבודה קשורה בכפורת

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני """". פ"לעבודת יוהכ
ולא אמר מה עם העוונות ,  הזכיר הטהרה מן החטאים בלבד".".".".תטהרותטהרותטהרותטהרו' ' ' ' הההה

        .והפשעים
גימטריא ארבע , בזאת", י" כתב רש".".".".בזאת יבא אהרן אל הקודשבזאת יבא אהרן אל הקודשבזאת יבא אהרן אל הקודשבזאת יבא אהרן אל הקודש""""ועל הפסוק 

כ שנים של "ומה שלא רמזה תורה גם על ת". מאות ועשר של שנות בית ראשון
  כפורת יש פ שייכת לבית ראשון בלבד שבו"כ שעבודת יוהכ"נראה ג, בית שני

  
        :א" יומא כ.5 .לג, ו" שמות כ.4   . 'ב הלכה ד"הלכות ביאת מקדש פ
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וכפר הכהן אשר ימשח אותו וכפר הכהן אשר ימשח אותו וכפר הכהן אשר ימשח אותו וכפר הכהן אשר ימשח אותו """", אמנם בסיום סדר העבודה אמר הכתוב, ושכינה
 בין פ תהיה" דהיינו שעבודת יוהכ".".".".ואשר ימלא את ידו ללבוש את הבגדיםואשר ימלא את ידו ללבוש את הבגדיםואשר ימלא את ידו ללבוש את הבגדיםואשר ימלא את ידו ללבוש את הבגדים

ובין בכהן גדול , ג משוח בשמן המשחה וכמו שהיו כהני בית ראשון"בכה
י לבישת שמונה בגדים בלבד וכמו שהיו כהני בית שני "שהוכשר לכהונתו ע

ונראה שהדגישה תורה שעיקר העבודה שייכת רק . 6שחסר בו שמן המשחה
  .ובסוף אמרה שגם בבית שני יעשה כן, בבית ראשון

 ,יש שלש דרגות קדושה שהם העזרה, נו מהעזרה ואילךובמחנה כהונה דהיי
יש חילוק , י שבכולם הנכנס בטומאה חייב כרת"ואעפ. וקדש הקדשים, ההיכל
. וגם כהנים בעלי מומים, שלעזרה נכנסים גם ישראל בשעת הצורך. ביניהם

ק לא נכנס רק "ולקה.  בתנאי שישתחווובכל עת, ולהיכל רק כהנים שלמים
שהנכנס לעזרה מספיקה לו , ועוד. רים ארבע פעמים בלבדג ביום הכפו"כה

. ק טעון קטורת"והנכנס לקה, והנכנס להיכל טעון טבילה, רחיצת ידים ורגלים
חצר אוהל מועד ". נשמה"ו" רוח" "נפש"דרגות אלו הם כנגד ' גואפשר ש

והנכנס , לכפר על הנפשלכפר על הנפשלכפר על הנפשלכפר על הנפשולכן שם מקריבים . היא בחינת נפש, דהיינו העזרה
 הנפשהנפשהנפשהנפשונכרתה "וככתוב , ומאה חייב כרת שכן הכרת היא גם בנפשלעזרה בט

ומבואר  .ק בבחינת נשמה" וקה,ההיכל הוא בבחינת רוח". א מעמיהההי
כל עוונות בני "י השעיר "מהפסוקים שכשיש שעיר המשתלח מתכפרים ע

מו  ואלו כשאין מקדש ובטלה עבודה עצ".וכל פשעיהם לכל חטאתם, ישראל
  .7חטאים בלבדשל יום מכפר על ה

ופגם הפשע הוא , ופגם העוון הוא גם ברוח, 8נפשפגם החטא הוא באפשר שו
  ואולי . יותרגדול פוגם במקום גבוה יותר חטאוכי כמה שאדם , נשמהגם ב

  
כי אפשר לומר שהכתוב , ואולי גם זה אינו ראיה .ב"ל, ז"י ויקרא ט"וראה רש: ב" הוריות י.6

ו שנים האחרונות לאחר שנגנזו הארון ושמן "עמדו בלמדבר בכהני בית ראשון באותם ש

. 7. ות כל הסדר גם בבית שנישכך קבלו בסיני לעשופשוט . אבל עוד היתה שכינה, המשחה

ובנצוצי אורות שם : ד"ראה בזוהר ויקרא כ. 8 .ד-א הלכות ב"ם הלכות תשובה פ"ראה רמב

לומר ששלשת דרגות הפגם ולדבריו צריך  ,שכתב שדווקא הנפש חוטאת ולא הרוח והנשמה

ותחילת הקדמה ' סוף הקדמה א(הגלגולים  י בשער"אמנם מפשט דברי האר. ן דנפש"הם בנר

ורמז זאת הפסוק הנאמר לגבי . 9 .ע"וצ. נראה שהפגם נתפס גם ברוח ובנשמה עצמם) 'ב

  , פשעיהם מפשעיהם ולא כלכוונתו אולי ו,  לכל חטאתםומפשעיהםשעיר של שם שכתב 
לדעת ' והנה בגמ. ת מקדש וקדשיו לא מכפר השעיר על המזיד אלא למי ששבשאף טומא

ן "ומר, ולחכמים גם השעיר לא מכפר אלא על השבים, שביםלא פ מכפר גם על "רבי יוהכ

נראה דסברתו של רבי ו ,ם שחלק בין עבירות קלות לחמורות" הרמבעלהכסף משנה תמה 
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ארון , בית שני שחסרו שכינהוב, נ"פ בבית ראשון תקנה כל הנר"עבודת יוהכ
עצם יום , ובימינו שאין מקדש ואין עבודה.  והרוחפשנתקנו רק הנ, וכפורת

  והרוח צריך בנוסףשמהאבל על תקון הנ.  בלבדפשהכפורים מכפר על הנ
ולכן בתורה נכתב במפורש . וכאשר יבואר להלן, פ גם תשובה ויסורים"ליוהכ

ובו נתכפרו לישראל כל , ושלםמהיה רק עבודת בית ראשון שבו התקון 
ופשעים בהתאם לתשובה של כל , החטאים והעוונות לשבים ולשאינם שבים

 והעוונות, בבית שני החטאים נתכפרו לשבים ולשאינם שביםואולי  .9אחד
ופשעים כלל לא נתכפרו אלא בצרוף תשובה ומעשים טובים , כולם לשבים

, היא על חטאים בלבדפ פ פ פ """"והכוהכוהכוהכביביביביהכפרה , ז שאין עבודה כלל"ובזמה. ויסורים
 שבהם מבואר שהחוטא 10חלוקי כפרה' ואלו לעוונות ופשעים יש בחינת ד

. ויסורים מכפרים, תשובה ויום הכפורים תולים, בעבירות שיש בהן כרת
כי " נאמר 11ולכן בתורה". ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם"ועליהם נאמר 

 ולא כתב לכפר על". היכםאל'  לפני העליכםעליכםעליכםעליכםיום הכפורים הוא לכפר 
  .כי עצמו של יום מכפר כאמור על הנשמה ולא על הנפש, נפשותיכם

אפשר כי . נפש ונשמה, לפי סדר רוח, נה הכתוב לסדר עוון פשע וחטאיוש
, מעטים נשארו בדרגת נפש, בזמן המקדש רוב ישראל זכו לבחינת רוחש

ל שחר ובין  שיםי תמיד"שכן הנפש היתה נטהרת ע. ומעטים זכו לנשמה
ורק הכופרים בקודש ובמקדש נשארו בדרגת , י ישראל במעמדם"הערביים וע
ואינו ענין לסדר הוידוי האמיתי שהוא , והלך הכתוב אחר הרוב. נפש פגומה

  .חטא עוון ופשע
למה נכנסו להקטיר קטורת ולא הניחו עבודה ו, ויש להתבונן בחטא בני אהרן

רי להקטיר קטורת צריך כהן אחד ולמה ועוד ה. איפה הדרך ארץ, זאת לאהרן
שאז היו , קטורת לבדוכל כמות הואין לומר שכל אחד הכניס . נכנסו שניהם

ומדוע , צריך לומר שכל אחד הכניס חצי הכמותאלא , "בל תוסיף"עוברים על 
 להקטיר קטורת יוכלעגל לא בגלל מעשה האהרן הבינו ש ואולי ושמא. עשו כן
ולא רצו להמתין עד שיאמר , וטל מצות ההקטרהשעליהם תהבינו ו. בהיכל

  ומהרו ,בניו יקטירו ויתבזה אהרןשאלא , ה לאהרן שלא יכנס להקטיר"הקב
  

 חלק נתכפר גם לשאינם שבים, שניהםמתאימה לבית ראשון וסברת חכמים לבית שני וב

ן ם מחלק בי"אמנם הרמב. או בברייתא'  ובוודאי שהיתה לו גרסא אחרת בגמ,ם"ש רמב"וכמ

ואפשר שחטאים נחשבים בין ,  חטאים לפשעים ועוונותביןולא , עבירות קלות לחמורות

ם "רמב. ו" יומא פ.10 .והבן, יש לחלק בין קלות לחמורותם ופשעי ובעוונות, עבירות קלות

     .ג כח"ויקרא כ. 11 .שם
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כיון שנדב היה , ונכנסו שניהם. להקטיר על דעת עצמם ולכסות על אביהם
 ואביהו בחינת הוד שבשרשם הם בחינת ספירה אחת ונקראים תרי בחינת נצח
ואם נדב ואביהו היו , בבחינת שני ספירות שלמות אמנם הם נמנים. 12פלגי גופא
והיה מספיק שאחד מהם יכנס ,  כל אחד מהם נחשב לספירה שלמההנשואים הי

ם ה, י שכהן אחר שאינו נשוי יכול להכנס לבדו ולהקטיר"אבל אעפ, להקטיר
אולי , שהם בבחינת נצח והוד ששרשם בחינת ספירה אחת וגם אינם נשואים

הבינו שאין להם שום אפשרות להחשב מושלמים אלא אם יכנסו שניהם יחד 
י שאין "אעפ. ל שמתו כיון שלא נשאו אשה"ולכן אמרו חז, להקטיר הקטורת

 ובמותם. כוונתם היתה טהורה זכה וברהו. הגבלה כזאת במקטירי הקטורת
ואם . ק"כל להכנס אפילו להקטיר בתוך קהיואז , כפרו על חטא העגל של אהרן

אבל היות , מות נדב ואביהו היה בגלל חטאם לא היה מתכפר בזה לאהרן כלום
ה במעשה "והם היו קדושים וכל מעשיהם לשם שמים ונתקרבו מאד לקב

 על לכן מותם כפר לאהרן, כתמימים למזבח' הקטורת והפכו לקרבן נרצה לה
אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם """" לזה כוון הכתוב באמרוושמא ואולי . חטאו

לא היה מקום לאהרן להכנס אפשר ש דהיינו שלפני מותם ".".".".וימותווימותווימותווימותו    ',',',',לפני הלפני הלפני הלפני ה
' אבל לאחר מות שני בניו בקרבתם לפני ה, ק"ש שבקה"לקטורת שבהיכל וכ

ורק אז , רןשכן כלל לא חטאו אלא מתו בגלל כפרת אה, לא בחטאם, וימותו
  .ק"יכל אהרן להכנס להקטיר אף בקה

כיון שמשה ואהרן היו שקולים , הזכיר האחוהאולי  ,,,,""""דבר אל אהרן אחיךדבר אל אהרן אחיךדבר אל אהרן אחיךדבר אל אהרן אחיך""""
ולמשה הותרה ". הוא משה ואהרן, הוא אהרן ומשה"ל על הפסוק "ש חז"וכמ

י שהוא אחיו של משה "הוזהר אהרן כי אעפ, 13הכניסה בכל עת לפני ולפנים
  .אלא לעתים מזומנות,  שמותר לו להכנס בכל עת כאחיולא יחשוב, ושקול לו

 והנה בבית ראשון היה התקון בשלמותו כיון שהיו ארון וכפורת וכהן משוח
והיה מקום לומר שבשלשים ושש השנים האחרונות שלפני , בשמן המשחה

חרבן בית ראשון התקון נפגם כיון שיאשיהו גנז את הארון במרתפים שבהר 
  בכל זאת כיון, 14פ"וכפורת הנחוצים לשלמות עבודת יוהכהבית וחסרו ארון 

  
, "שתים נפש נדב ואביהו נפש אחת ולא", ב וזה לשונו" בשער הגלגולים הקדמה לתב כ.12

ח שער התפילין "וראה בפע, ונדב ואביהוא תרי פלגי גופא, אחרי מות' כנודע מספר הזוהר פ

. 13".גופא אחת לגי דגופא ואינם רקפ' ידעת כי הנצח והוד הם בוכבר "ל "ו שכתב וז"פ

. א"תקע 'סירי אח' וראה ילקוט שמעוני פ. ואין משה באל יבא,  יבאאחיך באל, ל"ש חז"כמ

ו שנים לפני "יאשיהו ל ומלכות, א"ד ה"ם הלכות בית הבחירה פ"רמב: ב"יומא נ. 14

 המשוח  וגם שמן המשחה נגנז ואפשר שהכהן.שם' י ותוס"וברש: ב"ראה ערכין י. החרבן
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ק שיהיה "ידע כהן גדול כיצד לכוון במעשיו בקה, שידעו את מקומו במכוון
 יבא בזאתבזאתבזאתבזאת", לכן רמז הכתובאולי ו. והיה התקון מושלם, כנגד מקום הארון

דהיינו בכל ארבע מאות ועשר שנים של בית ראשון דינם שוה לטובה , "אהרן
  .י סדר העבודה"בתקון העולמות ע

 ולא כתבה קדש ".".".".הקדש מבית לפרוכתהקדש מבית לפרוכתהקדש מבית לפרוכתהקדש מבית לפרוכת""""דר העבודה כתבה תורה בכל סאולי ו
, ק של בית שני שחסרו בו הארון והכפורת"להבדיל בין קהלא הקדשים כדי 

   .ק של בית ראשון שהיו בו ארון וכפורת"לקה
והמלבין פני חברו ברבים הוא , 16והכתונת היתה מכפרת על שפיכות דמים

ואבנט על , מצנפת על הגאוה, מכנסי בד על גלוי עריות 17בבחינת שופך דמים
על  אבל לא, ועל עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר. הרהור הלב

שפיכות דמים שהוא בין אדם בין לכן הבדיל אולי ו. 18עבירות שבין אדם לחברו
, פ שלא ימות לפני ולפנים"ג להזהר בקדושה יותר ביוהכ"שבו יש לכה, לחברו
, לכן אמר בכתנתאפשר שו,  חשש שיסתכןויש, פ מכפר"ז אין יוהכ"שכן ע

  .בפני עצמו" קודש"

וכתב .  כי הקרבן לשון זכרבזהבזהבזהבזהל " ולכאורה היל".".".".בזאת יבא אהרן אל הקדשבזאת יבא אהרן אל הקדשבזאת יבא אהרן אל הקדשבזאת יבא אהרן אל הקדש""""
 למה רמזה זאת ויש להבין. י שנים שעמד בית ראשון"ת' י שבזאת גי"רש

ואם היו ישראל עושים רצונו . ומה החשבון הזה, התורה בעבודת יום הכפורים
כ למה נבאו הנביאים על "וא, י שנים"ום וכי היה הבית נחרב לאחר תשל מק

  .התשובה כדי שיעמוד הבית
 תתאה'  וביום הכפורים מתחברות ה,,,,""""זאתזאתזאתזאת""""מלכות נקראת ה כיהענין הוא ואולי 
והבינה מאירה במלכות . 19"כפורים"ונעשות , עילאה בינה' עם ה, מלכות

 ואמר הכתוב, לעם ישראליע הסליחה ולהשפ, להכינה ולסעדה, לבנותה
עולם הבינה שהיא בחינת אהרן מכשמאירה , דהיינו בספירת המלכות, """"בזאתבזאתבזאתבזאת"

  . החכמההיא הבינה כשמקבלת מ, , , , """" הקודש הקודש הקודש הקודשיבא אהרן אל"""", , , , ג"שהוא כה
. אדני מי יעמוד , יהיהיהיהואמר הכתוב אם עוונות תשמור , ה-ושם החכמה הוא י

 שהיא אדניאדניאדניאדני, מה ולא תמחלם הוא החכ,,,,""""אם עוונות תשמור יהאם עוונות תשמור יהאם עוונות תשמור יהאם עוונות תשמור יה"""", פירושואולי ו
 העולם בסוד הדין שמתחבר מאדנות ועד יעמודיעמודיעמודיעמוד שהיא הבינה יייי""""ממממ, המלכות

להשפיענה     ....למען תיוראלמען תיוראלמען תיוראלמען תיורא. . . . הסליחההסליחההסליחההסליחה, האהבה'  בחי אתה החכמהעמךעמךעמךעמך כיכיכיכי. הבינה
   ".אדני שפתי תפתח",  שתמתיק דיני המלכות בסודהיראה' בבינה בחי

  הכפורים שבויום יום יום יום עצמו של ו. והבינה נקראת טהור, והנה החכמה נקראת קודש
  

 שער הכוונות . 19 :ה"יומא פ. 18 :ח"מ נ" ב. 17 .ז"ערכין ט. 16 .מקודם כהן עד החורבן

  .ענין יום הכפורים
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בית ראשון אם היו ישראל נזהרים מחטוא היה בו. מכפר, יש יחוד בינה וחכמה
 ד לא פרע מהם מיד והמתין עד"ע וש"ז ג"י שחטאו בע"אבל אעפ, עומד לעד

ובית שני אם היו בו חטאים כאלה ". בזאת" וכמנין "קודש"י שנים כמנין "ת
עוונות בטלה עבודה ה עקב כןוא. כ שנים כמנין טהור"אפשר היה נחרב לאחר ר

ורק בזכות מסירות נפשם של חשמונאים חזרה , י יוונים"כ שנים ע"לאחר ר
   .כ שנים"ועמד ת, עבודה

גימטריא ארבע מאות ועשר של , בזאת", י"רשפי ".".".".בזאת יבא אהרן אל הקודשבזאת יבא אהרן אל הקודשבזאת יבא אהרן אל הקודשבזאת יבא אהרן אל הקודש""""
" קדוש"י שנים שהוא כמנין " אפשר שבית ראשון עמד ת".שנות בית ראשון

' אמנם בית שני שהיה גבוה מאה אמות המכוונים כנגד בחי". משכן"וכמנין 
  . זאת-זה "כ שנים כמנין "עמד ת,  ן"זו

הכתוב שהכהן אין כוונת  ".".".". לכפר עליו לכפר עליו לכפר עליו לכפר עליו''''ווווהשעיר אשר עלה עליו הגורל וכהשעיר אשר עלה עליו הגורל וכהשעיר אשר עלה עליו הגורל וכהשעיר אשר עלה עליו הגורל וכוווו""""
לכאורה היה , ואם כן, לכפר על ישראל על ידי השעיר"אלא ,  השעיר עליכפר

', ', ', ', והתודה עליו וכווהתודה עליו וכווהתודה עליו וכווהתודה עליו וכו', ', ', ', וכווכווכווכווסמך אהרן וסמך אהרן וסמך אהרן וסמך אהרן """" ".לכפר עליהם"או ". לכפר בו"לו לומר 
 ונתן אותם על ראש  ונתן אותם על ראש  ונתן אותם על ראש  ונתן אותם על ראש ,,,,כל חטאתםכל חטאתםכל חטאתםכל חטאתםללללאת כל פשעיהם את כל פשעיהם את כל פשעיהם את כל פשעיהם וווו, , , , את כל עוונות בני ישראלאת כל עוונות בני ישראלאת כל עוונות בני ישראלאת כל עוונות בני ישראל

 עללתת אותם  שאפשר יםמטלטלה הם דבריםעוונות ויש להבין וכי ה ".".".".השעירהשעירהשעירהשעיר
        ושלח אתושלח אתושלח אתושלח את, , , , ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירהונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירהונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירהונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה"""". שעירראש ה

 , את העוונות למדברהשעיר הוא סבל שלוקח עליודהיינו ש .""""השעיר במדברהשעיר במדברהשעיר במדברהשעיר במדבר
היו  ישראלאם ל אמרו ש"אמנם חז. נאמר לא ,במדברומה קרה עם העוונות 

לא השעיר  ואם, אבריםהתפרק ל שלחצי ההר עדהשעיר  לא היה מגיע ,ראויים
  .היו רודפים אחריו להרגוו ,סימן שהעוונות לא התכפרו, מת

רצה להעביר את צאנו ש משל לאדם ,20הזוהר  אומרועל ענין שעיר המשתלח
כל זמן שהוא התעסק עם העצם העביר את ו,  זרק  לו עצם,הכלב היה נובחו

 השטן ,ותםזכלו  הכפוריםםישראל  ביו הדין מרוצה להעביר את'  כך ה.הצאן
 . ומפסיק לקטרגמתנפל עליווהוא ,  למדבר לו את השעיריםמביא, מקטרג

 כל השנה הוא עובד הרי,  השטן בשעירכיצד מתפתה, זה אומר דרשני משלו
        . בשעיר אחד מתפתה הוא פתאום ,קשה להחטיא את ישראל

         אש ,נן ע,רוח סערהכי יש ארבע סוגי קליפות , ואפשר ושמא שהענין הוא
נגה היא הדקה ' וקלי, רוח סערה זו הקליפה הקשה מכולן .ונגה, מתלקחת

והיא . שבכולן וסמוכה לקדושה ומסוכנת ביותר כי נדמית היא לקדושה
  טומאה יש בה קודש ו שכשאדם מת שוקלין בה את עוונותיו כי 21המאזניים

  
  : ה"זוהר משפטים צ. 21. ג"זוהר בא ל .20
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כי אדם הראשון כשאכל מעץ הדעת , יה ענין חטא עץ הדעתזו ה' ובקלי. רצוצה
' הקלי, גמורה קל להיזהר' ובעוד שמקלי. זו' עירב את הטוב והרע שבקלי

המעורבת מתדמה לקודש ומבלבלת את האדם לחשוב שהוא עושה מצוה 
  . כשהוא עושה פשע חמור

ובנם  גדול וצדיק אמיתי וירא שמים אדםוכבר אירע לי מעין זה שדברתי עם 
, של קדושים אודות רוחות רעות השוכנים בבתים ומזיקים את יושבי הבית

ואמר לי שמנהגם לקחת שמן זית בפה ולשפוך לתוך האסלה שבבית הכסא 
ונזדעזעתי מאוד ואמרתי לו שזה ממש עבודה זרה , כ להדליק שם נר"ואח

 וניסה ליישב מנהגם בטענה, 22שהעושה זאת בסקילה כדין המקטיר לשד
אש והנר מבריח הרוחות ולא הרגיש שכל הקטרה לשד איסורו בסקילה שה

והמכשפים . ונהנים הם מעצם ההדלקה. אפילו בהדלקת נר ללא קטורת
, הערביים כך מעשיהם להדליק נר לשד כדי שיסכים לגלות מסתרי בני אדם

ומטמאים " מקובלים"ומהם למדו כמה יהודים קלי דעת ופורקי עול המתחזים ל
ויש אנשים יראי שמים שנשתרש . ל"רח, 23הבאים להתייעץ עמהםאת נפש 

 א שלמדו משכניהם הערביים וחושבים"אצלם מעשי הקטרת קטורת ממש לסט
ז זו שעושים למצוה ומקטירים בבתיהם ועל קברי הצדיקים מרקחת קטורת "לע

עדה אחרת המדליקים לטהר הבית יש ו. יצילנו' ה, "בכור"הנקראת בלשונם 
במיני קטורת בעלי ריח טוב המשוחים על עצים דקים ארוכים " בתלכבוד ש"

  24.ואלה ואלה לא ידעו ולא יבינו כי בחשיכה יתהלכו
ושני שעירים אלו הם כנגד חכמה , ארורה זו' ורוב ככל העוונות באים מקלי

לקנות את שניהם יחד  לכתחילה צריךולכן , ובינה דנוגה המעורבים קודש בחול
כי כן הם בהתנהגותם שוים ונדמים , בדמיםוומה במראה ושיהיו דומים בק

שעיר ' וחכמה דנוגה עולה אל הקודש בבחי, ועל ידי הגורל מתבררים, לקודש
  .שעיר של עזאזל' ובינה דנוגה נפרדת אל החול בבחי, של שם

במערומיה שבכח הקודש שהיתה מעורבת בה ' ושמא שבהפרדם מתגלה הקלי
קרה ועשקה נשמות ישראל והיא צריכה כביכול נדמתה אל הקודש ורימתה ושי

, עוונות ישראל והכפרה היא מדה כנגד מדה שיתדבקו בה כל, לכפר על מעשיה
ועל ידי הוידוי נותן את העוונות בראש השעיר דהיינו מאשימו בעוונות כיון 

רוצה לקטרג  וכשהשטן. ולכן נדבקים העוונות בראשו ממש, שפיתה שלא כדין
  .לקלתו ובאשמתו מסתתמים טענותיו ומסתפק בשעיר בלבדורואה שנתפס בק

  
 והוא איסור מפורש .24   זוהר נשא. 23 .ה"תפ' ח וראה גם סי" תתמ'סיז "ת הרדב"שו.22

     .ד"קפ' ד סי"יו בשולחן ערוך
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זה הדבר אשר צוה זה הדבר אשר צוה זה הדבר אשר צוה זה הדבר אשר צוה , , , , ואל כל בני ישראל ואמרת אליהםואל כל בני ישראל ואמרת אליהםואל כל בני ישראל ואמרת אליהםואל כל בני ישראל ואמרת אליהם, , , , דבר אל אהרן ואל בניודבר אל אהרן ואל בניודבר אל אהרן ואל בניודבר אל אהרן ואל בניו""""
הצווי לאהרן ולבניו בפני עצמם ולכל בני  ויש להבין למה פרט ".".".". לאמר לאמר לאמר לאמר''''הההה

דבר "ולא אמר כדרך רוב הצוויים , " בני ישראלכלכלכלכל""""ישראל בפני עצמם והדגיש 
  .ותו לא" אל בני ישראל

 למעשה סמכה תורה אזהרת הקרבת קרבנות לשעירים שהם השדיםואפשר ש
ושלא יחשבו . שלא נלמד להתיר זאת ממעשה שעיר המשתלח לעזאזל, פ"יוהכ
נים שכיוון שהם מקריבים קרבנות הקודש מותר להם להקריב גם לחצונים הכה

פרטה תורה האיסור לאהרן , ואחד לעזאזל', מעין שני השעירים שאחד לה
  כי גם לבני אהרן לא הותר זה. ולכל בני ישראל בפני עצמם, ולבניו בפני עצמם

  נו בבינהייכל ענשובתוך עבודת היום , אלא ביום הכפורים שהוא בסוד הבינה
י הגורל בין "ניתן להפריד ע ורק בצירוף כל בחינות אלו ביחד, ג"י כה"וע

ואת , ולהביא את חלק הקודש לקרבן, הקודש לחול המעורבים בקליפת נוגה
אלא , ו"חלק החול להשליך אל המדבר ולהמיתו שם לא בבחינת קרבן ח

  .בבחינת סילוק הרע מהעולם

. ויונקים שפע הקדושה דרכה, """"זאתזאתזאתזאת "והנה ישראל קשורים בשכינה הנקראת
וכל הנותן כח לחצונים פוגם בה וגורם שינקו ממנה ויגרמו לשכינתא להיות 

ואלו אנו תפקידנו להעלות השכינה ולהגביר כחה ולהקימה . ל"בגלות רח
 ולכן אמר ,מעפרא ולהשיבה אל בעלה בסוד יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה

ופירושו שקיום העולם אינו . """"הם לדורותםהם לדורותםהם לדורותםהם לדורותםחוקת עולם תהיה זאת לחוקת עולם תהיה זאת לחוקת עולם תהיה זאת לחוקת עולם תהיה זאת ל""""הכתוב 
י הקמת כח השכינה הנקראת "אלא להיפך ע, ו"י נתינת כח לחצונים ח"ע
    ,,,,זאתזאתזאתזאת השכינה הנקראת תהיהתהיהתהיהתהיה ,א"יסוד דז' אפשר שהוא בחי עולםעולםעולםעולם וחוקתוחוקתוחוקתוחוקת ,,,,""""זאתזאתזאתזאת""""

  .... להם לדורותם להם לדורותם להם לדורותם להם לדורותם,,,,לקבל ולהשפיעעמו ביחוד גמור 
' ם זה פוגם בספי שפגלומר    ,"בני ישראל כל  כל  כל  כל אל"    התורה    ואולי הדגישה

' כי גורם שהשפע העליון המגיע דרך היסוד עובר לקלי, "כל"הנקרא " יסוד"ה
והוא דוגמת חטא זרע לבטלה שפגמו דומה ולכן דינו , במקום אל הקודש
         .יצילנו'  ה.25כעובד עבודה זרה

  ונקראו השדים בשם שעירים כי הזכרים שלהם יש להם שער הראש ולנקבות
ואסור לנקבה לגלח שער ראשה ,  לזכר לגדל ראשו כנקבהולכן אסור, 26אין

ז מתדמים הם לשעירים ונותנים להם כח לידבק באותו אדם "כי עי, 27כזכר
ופעמים ". קדקד שיער מתהלך באשמיו "ש"וכמ, ולינוק ממנו נצוצות קדש

  י תשמיש בחלום"או לידבק בהם ע, שבגלל זה גורמים לאדם להיות נכפה
   

 .ב"קפ' ד סי"ע יו"שו. 27 .ל" לרבינו יהודה פתייא זצ מנחת יהודה.26. ג"נדה י. 25
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ושייך ענין זה גם במגדלי בלוריתם מלפנים כדרך שחץ , עולמים' ולאבדם מב
ולכן יש להזהיר בזה הגדולים על הקטנים למנעם ממעשה מכוער זה . הגויים

אולי ויש פחד שיינקו השעירים ממנו ' ואפשר שאפילו הנזיר המגדל שערו לה
כל ענין אכילת ושתיית ענבים וטומאת מת כדי שלא ליתן בלכן אסרתו תורה 

 הסיבה שלאחר כל זאת צריך הוא להביא ושמאואולי . להם פתח ליקרב אליו
' בזה שגדל שערותיו ונתדמה להם ה, "מאשר חטא על הנפש"חטאת ולכפר 

  ". הנפשעלעלעלעלמאשר חטא "אמר הכתוב , היות והשערות מעל הראשאולי ו, יצילנו

 ',משה נתנבא בכה אמר ה", 28י" פירש".".".".לאמרלאמרלאמרלאמר' ' ' ' זה הדבר אשר צוה הזה הדבר אשר צוה הזה הדבר אשר צוה הזה הדבר אשר צוה ה""""
 ".מוסיף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר ',נתנבאו בכה אמר ה והנביאים

מאספקלריה  והלא יש הבדל גדול בין משה שקיבל את הנבואה ויש להבין
לשון זה והנה . לשאר הנביאים שהתנבאו מאספקלריה שאינה מאירה, המאירה

' י המתין לפרש ענין זה עד פ"ורש, מופיע בתורה תשע פעמיםבגדר נבואה 
המן ששם ' ולמה לא פירשו בפ, מטות שהוא הפעם השמיני שמוזכר לשון זה

נאמר דווקא בתשעה " זה הדבר"ולמה לשון . הוזכר לשון זה בתחילה פעמיים
  .מקומות אלו וביניהם שחוטי חוץ

וזה לשון , "זה"ה נקרא "והקב" דבר"שכינה נקראת כי ה, ואפשר שהענין הוא
. יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה' בבחי ות אלוקבל נבואאולי מיוחד למשה ש

שכינה כי קבלו את נבואתם מה, "כה אמר ה"כל הנביאים התנבאו בוכש
, התפארת' בחי מאספקלריה המאירהקיבל הנבואה ששה מ, "כה"הנקראת 

  ".הדברזה "נתנבא בווסף עליהם נ
הוא יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה נכתבה " זה הדבר"ואולי ושמא כי היות ו
הספירות שמשפיעים דרך היסוד ' פעמים אולי כנגד ט' נבואה בבחינה זו ט

  .וכולם בסוד ישיר ליחוד זה, "מלכות"הספירה העשירית ' בשכינה שהיא בחי
היה זאת להם היה זאת להם היה זאת להם היה זאת להם חוקת עולם תחוקת עולם תחוקת עולם תחוקת עולם ת""""    וכאן בשחוטי חוץ כבר נתבאר שהוא בסוד

השכינה תהיה  ,חוקת עולםהנקרא  א"יסוד דז' שבחי, שעניינו. """"לדורותםלדורותםלדורותםלדורותם
  זהזהזהזה"""" ובמן אמר    .להם לדורותם    ,,,,לקבל ולהשפיעעמו ביחוד גמור     ,זאתהנקראת 

כי הפרנסה באה מהשפע ". לקטו ממנו איש לפי אכלו'  אשר צוה ההדברהדברהדברהדבר
מלא העומר , ' אשר צוה הזה הדברזה הדברזה הדברזה הדבר""""ולכן גם אמר . שמשפיע היסוד במלכות

והיות וסוד הקרבנות על ידי הכהנים . להזכיר לנו עקרון זה". ממנו למשמרת
" 'ריח נחוח אשה לה"והשכינה בסוד ' במשכן ובמקדש בדווקא הוא ליחוד ה

   ובשעת".  אשר תעשה להם לקדש אותםוזה הדברוזה הדברוזה הדברוזה הדבר""""כתב בקידוש אהרן ובניו 
  

  .ב',  במדבר ל.28
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'  אשר צוה הזה הדברזה הדברזה הדברזה הדבר"""" אמר משה לישראל מעשה הלבשת הבגדים לאהרן ובניו
זה זה זה זה """"וביום השמיני למלואים על הקרבת הקרבנות על ידי הכהנים אמר ". לעשות
ובתרומת המשכן לצורך ". 'תעשו וירא עליכם כבוד ה' אשר צוה ההדבר הדבר הדבר הדבר 

קחו '  אשר צוה הזה הדברזה הדברזה הדברזה הדבר""""אמר , והשכינה בו' עשייתו שהיתה כדי לייחד ה
שהבעל יכול להפר נדרי אשתו בדבר , "מטות"' ובפ". 'מאתכם תרומה לה

כי  יחוד של אדם עם אשתו זה , "זה הדבר"אמר   שביניהםשמפריע לחיי אישות
'  אשר צוה הזה הדברזה הדברזה הדברזה הדבר"""", בענין נשואי בנות צלפחד אמר וכן .ו"יחוד קובה' בחי

אך למשפחת מטה אביהן , לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהם תהיינה לנשים
י חמשת בנות צלפחד הן כנגד חמשת הגבורות של המלכות כ". תהיינה לנשים

הצריכות להתמתק על ידי היסוד שהוא הזכר שמשרש נשמתן בדוקא שהחסדים 
גבורות שיש בנקבה כי ' שלו הממתקים הגבורות הם בעצמם יש בהם אותם בחי

מטות בדווקא כי ' י עניין זה בפ"ואולי הזכיר רש .אין הדין נמתק אלא בשרשו
 .יותר משאר מקומות" זה הדבר"'  הקשר שבין הזכר והנקבה בחיבו ברור

איש איש כי ישחט שור או כשב או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה איש איש כי ישחט שור או כשב או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה איש איש כי ישחט שור או כשב או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה איש איש כי ישחט שור או כשב או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה """"
במוקדשין הכתוב , י" פירש".".".".'''' להקריב קרבן לה להקריב קרבן לה להקריב קרבן לה להקריב קרבן להואל פתח אוהל מועד לא הביאוואל פתח אוהל מועד לא הביאוואל פתח אוהל מועד לא הביאוואל פתח אוהל מועד לא הביאו

 למה חילק בין ויש להבין".  חוץ לעזרה,,,,במחנהבמחנהבמחנהבמחנה. מדבר שנאמר להקריב קרבן
, י" פירש".".".".דם יחשב לאיש ההוא דם שפךדם יחשב לאיש ההוא דם שפךדם יחשב לאיש ההוא דם שפךדם יחשב לאיש ההוא דם שפך"""". נה לחוץ למחנה אם דינם שוהבמח

ויש להבין כיצד מדמה הכתוב שחיטת     ".".".".כשופך דם האדם שמתחייב בנפשו"
למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם """"    .בעל חי לשחיטת אדם

 למה הוצרך לתת ".".".".אל פתח אוהל מועדאל פתח אוהל מועדאל פתח אוהל מועדאל פתח אוהל מועד' ' ' ' זובחים על פני השדה והביאום להזובחים על פני השדה והביאום להזובחים על פני השדה והביאום להזובחים על פני השדה והביאום לה
ולא יזבחו עוד ולא יזבחו עוד ולא יזבחו עוד ולא יזבחו עוד """". לאיסור שחוטי חוץ ולא אסרו בסתם כמו בשאר לאוויןטעם 

רבנות הותרו  והנה חלק מהק""""את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהםאת זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהםאת זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהםאת זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם
בבמות כשבאו לגלגל ולנוב וגבעון ואם הטעם כדי שלא יזבחו לשעירים למה 

סר ז וכאן א"והאיסור לזבוח לשעירים נכלל בגדר ע. אז הותרו להם ללא חשש
 .ו" ולמה דימהו לשוחט לשעירים חלשחוט בחוץ אפילו לשם שמים

ניחו לא הו דין חול המועד הםהיה לכי ישראל במדבר , ואפשר שהעניין הוא
להם להכתב שתי  נתנולא י שמיד בצאתם נצטוו להניח תפילין ו"אעפן תפילי

  כי,לא היה צורך שיכתבוכי  עד סוף הארבעים שמע והיה אם שמועפרשיות ה
 זכר ואם בסוכות שהוא, שהקיפום במדברענני כבוד מצות סוכה היא זכר ל

 לכןו . שלא הניחוםד עצמםוו בזמן הענני כב"לא מניחים תפילין קלענני כבוד 
להקדישו בשר הוצרך ל ו ומי שרצה לאכ,היו אסורים לשחוט שחיטת חולין

של ענין היה ולכן  ,להקריב חוליןהיה כי תחת ענני כבוד אסור  ולאכול שלמים
  .היה הענן פולט בעלי קריו ," את צאתיךיתחוץ וכיס ויצאת"
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שבהמות הקרבנות היו , "מכם אדם כי יקריב"וכבר נתבאר לעיל על הפסוק 
גלגולי בני אדם ואמרה התורה שכיון ששחטם מחוץ לעזרה פגם בנשמות 

וכמי ששפך דם האדם שבהם , המגולגלות בהם והוי כמי שהקריבן לחיצונים
  יצילנו' ה ,חינם ללא תיקוןב
בשחיטת חולין ושוב לא היה חשש לשחיטה לגלגל הותרו ישראל כשבאו ו

 באופן זמני עד שיבואו אל מנוחה של משכן שלה הבמותוהותרו , לשם שעירים
  .והנחלה של ירושלים שחזר איסור שחוטי חוץ בקדשים

אשר אני אשר אני אשר אני אשר אני וכמעשה ארץ כנען וכמעשה ארץ כנען וכמעשה ארץ כנען וכמעשה ארץ כנען , , , , כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשוכמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשוכמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשוכמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו""""
ואשר אני , אשר ישבתם בה" הדגיש הכתוב ".".".".מביא אתכם שמה לא תעשומביא אתכם שמה לא תעשומביא אתכם שמה לא תעשומביא אתכם שמה לא תעשו

אלא ,  הסביבה השפיעה עלי,כדי שלא יאמר אדם אנוס אני, "מביא אתכם שמה
  .ובתורתו ואין פוטר'  יתחזק בה,י שגדל בסביבה רעה או גר בה עתה"אעפ

דרשו  ו".".".".ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהםושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהםושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהםושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם""""
ואם אנסוהו לעבור על אחת מהמצוות ". ולא שימות בהם, וחי בהם"ל "חז

, ולכאורה קשה.  שבהם יהרג ולא יעבור,ז"ד וע"ע ש"יעבור ולא יהרג פרט לג
איש איש אל כל שאר "ש "נאמר על ענין גלוי עריות וכמ, "וחי בהם"והלא 
יך היה הדין כ לכאורה באיסור עריות צר"וא, "לא תקרבו לגלות ערוה, בשרו

  .לעבור ולא לההרג
ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה "פירוש הכתוב הוא אפשר שו

איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו "כ "יואעפ, "אותם האדם וחי בהם
 .  בהםכדי לחיות כי בזה לא יתכן שיעבור ,כלל" לגלות ערוה

ן מצור "את הנרכי שלש עבירות אלו פוגמים ומנתקים , הענין הואאפשר שו
ש "וכמ, וגילוי עריות בנפש, ד ברוח" וש,ז פוגם בנשמה"עאולי ו, מחצבתם

 תשובה מועלת , בהםחוטאחוטאחוטאחוטארות שאדם יובכל העב, "ונכרתו הנפשות העושות"
אבל מי , לתקן אשר פגם ואפילו בשלשת אלו כי אין דבר העומד בפני התשובה

ן שהותר לו אינו נופל כלל וכיו, שחוטא בהיתר לא שייך בו ענין תשובה לתקנו
אין נפשו נפגמת , י דין של פקוח נפש"ולכן מי שאוכל ביום הכפורים עפ. ו"ח

ן נפגמים ואם היה מותר הדבר "בכל מקרה הנר, ד"ע וש"ז ג"אבל בע, כלל
ותרופת התשובה , בהיתרבהיתרבהיתרבהיתרמשום פקוח נפש היה נשאר פגום לעולמים כי עבר 

ז ולא "ולכן יהרג בעוה , ימות בהםכ אם יעבור"וא, לא שייכת במקרה שלו
ושמרתם את חוקותי ואת משפטי " ופירוש הכתוב הוא .ב"יעבור למות בעוה

כ איש איש אל כל שאר בשרו לא "ואעפ, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם
  .  כי בזה לא יתכן שיחיה בהם אם יעבור בהיתר.כלל, "תקרבו לגלות ערוה
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ן זה בשתי אחיות כי בדרך לשוהוזכר י אול". ". ". ". ואשה אל אחותה לא תקח לצרורואשה אל אחותה לא תקח לצרורואשה אל אחותה לא תקח לצרורואשה אל אחותה לא תקח לצרור""""
כלל האחים והאחיות יש להם אותה בחינת לבוש של נפש מצד האב ואפשר 

אבל , שלא יכול אדם ליקח שתי אחיות ולהתקשר בשני לבושים זהים ביחד
. אלא בלבוש אחד בלבד, מותר לישא אחות אשתו לאחר מותה כי אינו מתקשר

 נפשנפשנפשנפשוהיתה "ש "וכמ. לו קשר עם הנפשיש " צרור"כל מקום שכתוב ואולי ש
, על הנפשות נאמר צרורות ועל הרוחות והנשמות". אדוני צרורה בצרור החיים

נפשות ל על "דרשו חז, " הכסף לקח בידוצרורצרורצרורצרור"ולכן את הכתוב . גנוזות
 .הצדיקים

        ק ד ו ש י םק ד ו ש י םק ד ו ש י םק ד ו ש י ם
        
י מלמד שפרשה זו נתנה בהקהל "פירש". ". ". ". דבר אל בני ישראל קדושים תהיודבר אל בני ישראל קדושים תהיודבר אל בני ישראל קדושים תהיודבר אל בני ישראל קדושים תהיו""""

, כי שאר פרשיות לא נתנו בהקהלוויש להבין . רוב גופי תורה תלויים בהמפני ש
כ לאהרן "ואח, כ לאהרן ובניו"ואח, שהיה משה מלמד לאהרן ל"והלא אמרו חז

דברי תורה  ואפשר שבשאר.  בכל מה שקבלרובניו ולכל ישראל וכך היה הסד
  .וכאן נצטוו לבא כולם, נקראו ובאו ברצונם למעט אנוסים

ה "איך יוכל הקב,  ולכאורה קשה.""""יכםיכםיכםיכםההההאלאלאלאל' ' ' ' תהיו כי קדוש אני התהיו כי קדוש אני התהיו כי קדוש אני התהיו כי קדוש אני הקדשים קדשים קדשים קדשים """"
. דמות אליו ולהתקדש כיון שהוא קדושתלה, לבקש מאתנו בני אדם בשר ודם

 '  שהפירושו ו".העבירהמן העריות ון הוו פרושים מ", י"לכן פירשאפשר שו
וכל שיש , כ נשמתינו כבר קדושה"וא, ונתן לנו נשמה חלק אלוה ממעל, קדוש

דהיינו תשמרו על , """"קדושים תהיוקדושים תהיוקדושים תהיוקדושים תהיו""""ואמר . לעשות הוא לשמור עליה בקדושה
ונשמתכם , כי קדוש אניכי קדוש אניכי קדוש אניכי קדוש אני.  פרושים מהעריות ומהעבירהעל ידי שתהיוקדושתכם 
   .ולכן עצם המניעה מהחטא גורמת לכם להיות קדושים. חלק ממני

 תכי להגיע לדרגת קדוש. ' מלא ו""""קדושקדושקדושקדושכי "' חסר ו"  תהיוקדשיםקדשיםקדשיםקדשים""""ואולי כתב 
אבל . 1"כי אין בלתך' אין קדוש כה"הבורא אין במציאות האדם וכנבואת חנה 

  .  מצווים אנו להתדמות לקדושתו
ויש להבין וכי עריות לא עבירה ". העבירהן העריות ומן הוו פרושים מ"ואמר 

ולמה פרטוהו , וכשיאמר הוו פרושים מהעבירה כבר כלל עריות עמהם, היא
הירנו על שמירת העינים שלא להביט בעריות כי כי באו להז, ואפשר. ל"חז

, ל" וכבר דרשו חז.2והרהורי עבירה קשים מעבירה, הקדשה בעינים על הדרך
 ."הלא היא בעינים על הדרך", היכן ניתן למצא הקדושה, "איה הקדשה"

  .בשמירת העינים על הדרך זוכה אדם להתעלות ולהתקדש
  
         .ט"יומא כ. 2.  ב, א- שמואל. 1
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 דהיינו יש לכם מהיכן לשאוב ".".".".אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם' ' ' ' אני האני האני האני ה, , , ,  תהיו כי קדוש תהיו כי קדוש תהיו כי קדוש תהיו כי קדושקדושיםקדושיםקדושיםקדושים""""
ומעשים בלי . ואם תרצו אשכין קדושתי בכם. אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם' ' ' ' כי קדוש אני הכי קדוש אני הכי קדוש אני הכי קדוש אני ה, קדושה

, ואפילו המשכן כשבנוהו יפה ומתאים לצווי האלקי. קדושה אין בהם מאומה
ר שתשרה " ויה3'וכו' ם משה ויהי נועם השברכלא שרתה עליו קדושה עד 

ולכן אומרים פסוק זה לפני כל מצוה ולימוד תורה כדי . ינה במעשה ידכםשכ
י שהיתה ביופי "י שלמה אעפ"וכן בנין המקדש ע. שתשרה השכינה על הענין

 4והדור לא שרתה בה שכינה עד שהזכיר את זכות דוד ואמר בעבור דוד עבדך
ה ראוי והבינו שהכלי הי, אמר לשכון בערפל' וה, ואז כסה הערפל את המקדש

ושניים שצלו פסחיהם כדין . ובקרבנות צריך כל פרט שייעשה לשמה. לקבל
ולשם פסח ואחד שאכלו לשמה נקרא צדיק והשני שאכלו לשם הנאת אכילה 

נקרא פושע
5

ל "ואמרו חז. כי הפניה הגשמית סילקה ערך הקרבן וקדושתו, 
נכשל אינו כי מי ש, ולכאורה פסוק זה קשה". ופושעים יכשלו בם"שעליו נאמר 

 יזידויזידויזידויזידוופושעים "ל "כ היל"וא. ורק המזיד נקרא פושע. פושע אלא שוגג וחוטא
אבל ההולך , נקרא שוגג, כשאדם ההולך לדרכו ונתקל באבן ונפל, אמנם". בם

במקום אבנים וחתחתים ולא השגיח ונכשל בהם נקרא פושע כי ידע שיש כאן 
 האכילה רובץ להסיר ר לפתח"והיצה. אבנים והיה לו להזהר במשנה זהירות

ובקרבן היה לו להזהר בכפל . כוונת האוכל והמאכל ולהטותו אחרי תאוות חכו
 נקרא פושע כי אדם שיודע שנתנה לו הזדמנות גדולה למשוך נכשלנכשלנכשלנכשלזהירות ואם 

  .כשלון זה פשע הוא, קדושה מהמאכל ואכלו לשם הנאה גשמית בלבד

אתה אתה אתה אתה כי עם קדוש "ש "וכמ, "קדושים אתם"ל "ולכאורה היל. "קדושים תהיוקדושים תהיוקדושים תהיוקדושים תהיו"
  . ומה ענין סמיכות כבוד אב ואם לקדושה זו,"אלהיך' לה

והטהרה  ,"אבאאבאאבאאבא" החכמה הנקראת ' כי הקדושה באה מבחי,הענין הואאפשר שו
נצטווינו על   ולפני מתן תורה תחילה,"אמאאמאאמאאמא" הבינה הנקראת 'באה מבחי

' וצוונו ה, וכשאדם מאבד הטהרה שוב אינו קדוש. כ על הקדושה"ואח, הטהרה
איש אמו איש אמו איש אמו איש אמו """",  ותשארו בקדושתכם שנתקדשתם בסיניתהיותהיותהיותהיוכי כדי שקדושים 

 והיראה מהם מושכת , כי הם כנגד בחינות הטהרה והקדושה,,,,""""ואביו תיראוואביו תיראוואביו תיראוואביו תיראו
והוסיף , כי הטהרה קודמת לקדושה, ולכן הקדים האם לאב. טהרה וקדושה

י " בה ע כי השבת שקדושתה טבעית יכולים להתדבק."ואת שבתותי תשמורוואת שבתותי תשמורוואת שבתותי תשמורוואת שבתותי תשמורו"
' בחי ל מלאכות"ושמירת מצוות לא תעשה של ט,  בחינת החכמה""""דושדושדושדושייייהקהקהקהק""""

קדושים קדושים קדושים קדושים """"     ואמר.ז לשמור על הקדושה שנתקדשנו בסיני"ועי, הבינה המטהרת
  להתעלות כי הקדושה הטבעית היא פתח" קדושים תשארו" ולא ,,,,""""תהיותהיותהיותהיו

  
  .ג" נזיר כ.5 :ז" קנהדריןס. 4 .מג. ט" שמות ל.3
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לומר שכל אחד על ידי , לשון יחידאיש אמו ואביו איש אמו ואביו איש אמו ואביו איש אמו ואביו """" ואמר ,במעלות הקדושה
עם קדוש שהוא כללי לכל ' קיום התורה והמצוות יהיה קדוש יותר מבחי

  ".כאיש גבורתו"אלא , ישראל

 ביךכבד את א" ,בר על כבודו בעשרת הדברות מד".".".".איש אמו ואביו תיראואיש אמו ואביו תיראואיש אמו ואביו תיראואיש אמו ואביו תיראו""""
 ,י דברים כבודשנמתחלק ל  ואםד אבובי כ.א על מורכאן מדוברו ,"ואת אמך

 .לא יסתור את דבריוולא ישב במקומו הוא ש מורא גדרי ש"רשופירש . ומורא
 ובמורא הקדימה ,בכבוד הקדימה תורה אב לאםו .ומשקהו  מאכילו,וגדר כבוד

 האב נותן את . ואמו,אביו', ה , שותפים באדםשלשה ל"אמרו חזו .אם לאב
כל מערכת  האמא נותנת את .עצביםו שרירים ,,,,מחמחמחמחגוף כגון החלקים הלבנים שב

 מוזכר בסמוךכבוד יובן מדוע  ולפי זה .6"נותן את הנשמה ' וה,הדםהבשר ו
ב נתיבות "כנגד לשב "ל גימטריאבכבוד ו, הכבוד בא מהחכמהכי לאבא 
לזכות  אנו מכוונים ".ובכן תן כבוד לעמך"בתפילה כשאנו מבקשים ו ,חכמה

ש " וכמ.בוד של מעלה סוד הכשהוא , חכמהב נתיבות"ללקבל שפע מ
 לבן האבא באמההיות וו ".כבוד, ונגד זקניו"ואומר , "בישישים חכמה"
כי היראה  ,לאמאמוזכר בסמוך מורא ו. לאבאמוזכר הכבוד בסמוך  ,חכמהה

 . לכן  הקדים במורא את האמא.7"אמא"המכונה " בינה"היא בחינת ספירת ה
כי , וצוה על כבוד האב, ד בלשון יחיעשרת הדברותלפני חטא העגל קיבלו את ו

סוד בקבלו אותו מחדש  ,אחרי חטא העגלועתה  ,חכמההישראל היו בדרגת 
לכן מצד ו , מקום התשובההבינה' החכמה אל בחי' אולי כי ירדו מבחי, המורא

  ". תיראו ואביואמואמואמואמואיש "אמר , "אמא"' בחיהבינה  

,  שבת הן'כי שתי בחי לשון רבים" שבתותי" אמר ".".".".רורורורוווווואת שבתותי תשמואת שבתותי תשמואת שבתותי תשמואת שבתותי תשמ""""
סוד יום שבת '  בחיכורוז,  ענין ליל שבתהשכינ ה' בחי שמור".ושמור, זכור"

בשלמות ה ושכינתיה "בו יחוד קהבשבת נעשו .ספירת התפארת'  בחיהזכר
פה יכול המה שאין   ושמור בדיבור אחד נאמרוזכור"לכן , שמורו זכור 'בבחי
בכח הנבואה מתן תורה  בישראלושמעו זאת ".  ואין  האוזן יכולה לשמועלומר

כללה ,  תורה לצוות על שמירת שבת בבחינה זוחזרהועתה ש. ששרתה עליהם
שאם ישראל ישמרו " ל" מה שאמרו חז וזה סוד".שבתותי"את שניהם ואמרה 

 ליל הכוללת את לשבת אחת שהכוונה 8אומר הזוהרו ".שבתות מיד נגאלים שני
  את ליל מזלזליםו  יום שבתאתשמקדשים ומכבדים  ולכן אלה .ום שבתוישבת 

  
שהכוונה לחכמה , ברחימו ודחילו" יחוד לשם"וכמו שאומרים בנוסח ה. 7 . א" לנדה. 6 

  :'ראה זוהר בראשית ח. 8 .האהבה והיראה' ובינה שהם בחי
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  הםקמים כי ובשבת אין להם זמן, ליל שבת מרבים בסעודותבלהפך או , שבת
 , והלימודאכילה חרים את התפילה התפילה בזמנה ומאמאוחר ואין להם זמן ל

   . הם בכבוד אחד משני השבתות ובקשר שביניהםגמים כי פומאוד נשם חמורעו

 איש את יתראית ודע  כי בהבט", י"האררבינו אומר  ".".".".אל תפנו אל האליליםאל תפנו אל האליליםאל תפנו אל האליליםאל תפנו אל האלילים""""
 , ואם הוא דבר טוב, להביטתיוצאות  והנשמה בכח הרא,רעהו עושה רושם

ו "וח תומעצמוגם כן  יקח, הוא דבר רע ואם. טובוה ממנו ה וית בודבק נבפועל
 הי מסכה לא תעשהמפני שאלו, אל האלילים  אל תפנוסוד וזה .תתחלף הנשמה

 ולכן ,ו כמוהה רושם ותהיבךו יעשוך מעצמותו והפ בטומאה יתראה שאם ,ךל
, לראות פניולא היה כח כי ביטו אחרי משה הווזה סוד , מועיל בטוהכ בדבר "ג

   .9"והבן, מ מאחריו"ו הקדוש שראה רכענין רבינ
כי   ,"אור חוזר"מתקשרת אל מה שהעין רואה בסוד הנשמה כי , והענין הוא

 לעיןחוזר מהחפץ הראיה היא בבחינה זו שהאור יוצא מהעין ופוגע בחפץ ו
ואלו , ולכן היושב בחושך רואה את החפץ הנמצא במקום האור.  שיראהואדםה

אמנם מי .  חשוךהנמצא במקוםאת החפץ הנמצא במקום האור לא רואה 
אין אור שיוצא את החפץ הנמצא במקום האור כי לא רואה , שעיניו כבויות

 גורם מהחפץ אליו וחוזר האור שיוצא מעיניו  רק קשר,מעיניו שיפגע בחפץ
וכפל . ת הנפש אל החפץ ומשפיעה עליה ומושפעת ממנהמתקשרו, לראיה
, ראיה שטחית פוגמת קלות ופועלת קלותכי  "הבטה"ו" ראיה"ל ואמר "האריז
  ". אחרי משהוהביטווהביטווהביטווהביטו""""משאירה רושם על הנפש לעומק בסוד " הבטה"אבל 

עצם הראיה  או על שאר דברים,  מסתכל על אשה שהיא אסורה עליוכשאדם
ז או בפני אדם "  בעולכן אסור להסתכל.  דבר ומקשרת ביניהםאותובנדבקת 

טיב  בהתאם לכי, נשמתוים להחליף חלק מהגורמה ש גוי" או בפני גוי וככועס
 ומתדבקת בדבר הנראה יוצאתמתקשרת וחלק מהנפש , או ההבטהראיה ה

ואין אדם יודע כמה קליפות שורים על נפשו בגלל פגם . ומתחלף חלק ממנה
אנשים גדולים י שהיו "אעפ ,על הערב רבסתכלו ישראל הבגלל שו. העינים

 נפשם פההתחל ,אנכי ולא יהיה לךשעמדו בהר סיני ושמעו מפי הגבורה 
י י י י ההההאלאלאלאלוווו"""" וזה כוונת הפסוק. העגלשהצטרפו אתם בעשיית  עד נמשכו אחריהםו

על ידי , נפשכם לא תהפכו לאלהי מסכה את דהיינו ".".".".מסכה לא תעשו לכםמסכה לא תעשו לכםמסכה לא תעשו לכםמסכה לא תעשו לכם
   .החלפת הנפש

  ניןענסמך מה יש להבין ל ".".".".הוהוהוהווווולרצונכם תזבחלרצונכם תזבחלרצונכם תזבחלרצונכם תזבח' ' ' ' וכי תזבחו זבח שלמים להוכי תזבחו זבח שלמים להוכי תזבחו זבח שלמים להוכי תזבחו זבח שלמים לה""""
  
  . קדושים' י המצוות פליקוטי תורה טעמ. 9
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ולכאורה היה לו להמשיך בענין לא תגנובו , זבח השלמים לפסוקים הקודמים
. הדברות' המוזכרים בעשרת הדברות כי כתב בזוהר שפרשה זו מקבילה לי' וכו

והנותר עד יום והנותר עד יום והנותר עד יום והנותר עד יום , , , , ביום זבחכם יאכל וממחרתביום זבחכם יאכל וממחרתביום זבחכם יאכל וממחרתביום זבחכם יאכל וממחרת""""ובדין שלמים אלו אמרה תורה 
 וכי" ,יים את הפסוק הזה בשינואנו מוצא אמור' ובפ    ".".".".השלישי באש ישרףהשלישי באש ישרףהשלישי באש ישרףהשלישי באש ישרף
וכתב , "תודה"כתב  "שלמים"במקום ".  לרצונכם תזבחו,'תזבחו זבח תודה לה

   ,"שלמים"הוא סוג של " תודה"שגם  י"ואעפ". תזבחוהו"במקום " תזבחו"
ביום ההוא יאכל "ש  "וכמ, ואינו אלא ליום אחד ולילה, נשתנה דין זמן אכילתו

 יש שלמים שאדם מקריב מצד ,ני סוגי שלמיםהתורה מדברת על שו ".'וכו
קרבן תודה על נס של כ םויש שמקריב, נזכרים בפרשה זועצמו כמו השלמים ה

וכתבה כל אחד , והבדילה ביניהם בדין אכילתם. ' וכדואסראו מדי הים ריו
  .במקום הקשור לעניינו

לומר שהוא , סמכה דין השלמים לפסוקים הקודמיםהתורה ומסתבר ש
, הגורמים להפסיד חלק מהנפש או להחליפהתיקון לחטאים  הבאים כ""""שלמיםשלמיםשלמיםשלמים""""

וחלק  ,פינה אל מדעתוו  והביט בהםאם פנה אל האליליםו .ולהשלימה מחדש
דהיינו , "הולרצונכם תזבחו" התיקון שלו ,ז"מנשמתו התחלפה להיות ע

  .) שהכוונה לקרבן" תזבחו"כ בקרבן תודה שאמר "משא(, לרצון" תזבחוהו"

 רוחנית מאוד והיא מתלבשת בתוך יהודי היא של פשו נ כי, הוא העניןוביאור
. חיצונים מהוהוא מגן "אלוה"הלבוש הזה נקרא , לבוש שמקשר אותה לגוף

 השדים כנגד זה. בלבד' אלא נפש מצד הקלי, לגוים אין נפש רוחנית קדושה
 נפש של כי נעשים מפסולת, שדים יהודים(". שדין יהודאין"אפילו אותם הנקראים 

ש "וכמ , בלי גוףפסולת של נפשיש להם רק ולא גמורים יצורים הם  )יהודי
לבוש שהוא " אלוה"אין להם את שם דהיינו ש". זבחו לשדים לא אלוהי"

   .הנפש

 והאדם מקבל ,ה"החכמה והבינה נקראים י, "דעת"מאירה בבחינת ההנשמה 
, ה"ת בבחינת ו והופך להיומורכב מחכמה ובינהה הדעת הארתם על ידיאת 

ואמרו  .ה"ו-המורכב מאותיות אל" אלוה" בשם אנקראדם וכשהיא שורה על ה
 מביטו "כשאדם ח. 10" מדעתכםאלאלאלאלאל תפנו , אל תפנו אל האלילים"ל "חז

כביכול פינה את ו , מסתלק ממנו"אל"שם ובמראות אסורות הדעת שלו נפגמת 
 הסיטרא ואז ,שולהגן על נפהדעת של  הלבושאת והפסיד   מדעתו"אל"שם 

  . נדבקת בנפשואחרא 
  של התפילין '  הדבקצה הראש במקום שעליו מניחים את אותהדעת נמצאת 

  
   .ט"שבת קמ. 10
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מתגלה האור והוא ה( ובמצח מאיר סוד הרצון העליון, מול המצחשהוא מכוון 

במנחה של שבת את ולכן אומרים , ) דרעויןארעו( "רצון הרצונות"סוד ב, בשבת במנחה

 כמפורש בזוהר,"עת רצון' ואני תפילתי לך ה"פסוק ה
11

 "צנור"אותיות " רצון" והנה )
כי הוא , "שלום" נקרא גם בשם הרצוןו,  השפע לעם ישראלנמשךשדרכו 

 "שים שלום"בקשת  וזה הסוד של . בין העולמות"שלום"השכנת ה" יסוד"
כל ו .והסמוך אלי"  אמרי פילרצוןלרצוןלרצוןלרצוןיהיו "ואמירת , ת העמידהבסוף תפילש

דרך מקום לא טוב ויוצא לו "זבז חהגדול המגיע מהרצון העליון מתבהשפע 
וכנגד זה הבטה והסתכלות  .הטובי הסתכלות לא " ע, הצמודות למצחהעינים

למקום טוב ממשיך אור ומעורר את המצח העליון להשפיע אור על הדעת 
את הספר שבעת שמגביהין וב טלכן , כן להבטה יש כח גדול מאודלו, העליון

 .זה מקרין על הנפש שלוכי ת אות שמתחילה בשמו "בסהאדם שיחפש , תורה
, "זבחי שלמים"להקריב התיקון שלו ש ,פגם בהסתכלותששאדם ואפשר 

המתקנים את  .12" בעולםשלוםשלוםשלוםשלוםשמטילין ", "שלמים"ל שנקראים "שאמרו חז
אין כשו ". תזבחוהולרצונכםלרצונכםלרצונכםלרצונכם""""' בבחי  העליוןלרצוןהצינור ומחברים את האדם 

ויכוון שהוא משפיע , בידי העני או בידי גבאי הצדקהקרבן שלמים יתן צדקה 
" עני" ה יתיחד עםהעליון" שלום" שהויכוון ,"עני"יא בחינת שפע לשכינה שה

סוד " עולם" ב,"יסוד"סוד ספירת ה" שלום"ן יושכ ו, השכינההעליון סוד
 שעל ידי כווןי והגבאי העני או ימיןימינו ליד  ביד ויתן .השכינה הנקראת כן

וישתדל לברך את ברכות הראייה שתקנו , שכינה מעפראמצות הצדקה תקום 
ברכת  ו,כמו הרואה את הים שמברך עושה מעשה בראשית ,ל כהלכתן"חז
הפרי בשביל  לראות אתישתדל ו, ית פרי חדש שמברך על ראי"שהחיינו"

ראיה כדי ות וצריך הרבה ברכ, כל ברכות הראיה מתקנים את זהו .הברכה
  .מה שפגםלהשלים את 

 הזוהר אומר שפרשה זו שוה ביחסה ".".".".יכםיכםיכםיכםההההאלאלאלאל' ' ' ' קדושים תהיו כי קדוש אני הקדושים תהיו כי קדוש אני הקדושים תהיו כי קדוש אני הקדושים תהיו כי קדוש אני ה""""
לעשרת הדברות שכולם נמצאים בה אלא שנאמרו כאן בלשון רבים שזו דרגה 

נאמרה פרשה זו שי כותב "גם רש. הדברות בסיני שנתנו בלשון יחיד' פחותה מי
 .כנגד אנכי, "יכםיכםיכםיכםההההאלאלאלאל' ' ' ' אני האני האני האני ה"וכתב . ובים בהבהקהל כי רוב גופי תורה כת

כנגד , "ואת שבתותי תשמורוואת שבתותי תשמורוואת שבתותי תשמורוואת שבתותי תשמורו". א" כנגד כבוד או," תיראו תיראו תיראו תיראואיש אביו ואמואיש אביו ואמואיש אביו ואמואיש אביו ואמו"
פרשת .  כנגד לא תגנובלא תגנובולא תגנובולא תגנובולא תגנובו. כנגד לא תשא, "לא תשבעו בשמילא תשבעו בשמילא תשבעו בשמילא תשבעו בשמי". זכור

  .13'וכדו,  כנגד לא יהיה"לא תפנו אל האליליםלא תפנו אל האליליםלא תפנו אל האליליםלא תפנו אל האלילים". "לא תנאףלא תנאףלא תנאףלא תנאף"עריות כנגד 
  הדברות נתנו בלשון יחיד כיון שישראל היו כאיש' שי, ופירוש דברי הזוהר

  
  . ד"זוהר קדושים פ. 13 .א', י ויקרא ג"רש. 12 נשא   ' פ. 11
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  כי .  ועתה היו בפירוד." שם ישראל נגד ההרויחןויחןויחןויחן""""ש "וכמ, אחד בלב אחד
הדברות ' לזאת כי כביכול י הוצרכואולי ו .פרשה זו נאמרה לאחר חטא העגל

שכאשר משה רצה להסיר מישראל הכעס של חטא העגל , הי מש"נחלש כחם ע
ולא , הדברות לא להם אמרת אלא לי שעמדתי לבדי על הר סיני'  י,ה"אמר לקב

 .כ לי אמרת ולא להם"וא, """"יךיךיךיךההההאלאלאלאל' אנכי ה" אלא ,,,,""""יכםיכםיכםיכםההההאלאלאלאל' אנכי ה"אמרת 
שכביכול ישראל , הדברות' ובזה נחלש כח י. ולכן פטורים הם ממעשה העגל

וזו , הדברות בלשון רבים' ולכן חזר הכתוב על י, הם אלא משהלא נצטוו ב
והיות ובמעמד הר סיני פסקה זוהמת הנחש מישראל והיו . גדלות פרשה זו

לא הוצרכה תורה לומר להם תקון לחטאי , במצב של אדם הראשון לפני החטא
  .ה ותקונמצוהכתבה התורה האפשר שואלו עתה , הדברות' י

היה לו כ " וא".הוו פרושים מן העריות" ,י"רשי פ"יויויויוקדושים תהקדושים תהקדושים תהקדושים תה"ועל הכתוב 
 ואפשר', ולמה התחיל באיש אמו ואביו וכו,  מיד בפרשת עריותלהתחיל

ואנשי ואנשי ואנשי ואנשי """"תחזרו לדרגת מעמד הר סיני שנאמר בו " קדושים תהיו"כוונת הכתוב ש
  , """"וגוי קדושוגוי קדושוגוי קדושוגוי קדושואתם תהיו לי ממלכת כהנים ", " תהיון ליקודשקודשקודשקודש

 כי לפני חטא העגל הבין האדם מהו """"תיראותיראותיראותיראויו איש אמו ואב"ואמר הכתוב 
ולכן . ובינה, ושהוריו לגביו הם בדרגת חכמה, כבוד אב ואם בעמקם של דברים
 .ה"והקב, אמו, אביו,  שלשה שותפים באדםכיחייב הוא בכבודם ככבוד שמים 

. ב נתיבות חכמה המגיעים במצוה זו לשלמותם"סוד ל, ב"וכבוד בגימטריא ל
, נטילת לולב בסוכותכא בדחילו ורחימו "ל לקיים כבוד אוואדם היה מסוג

כי הכבוד להם הוא כבוד של מעלה והיתה מצוה זו . ה"ותקיעת שופר בר
אבל לאחר חטא העגל . נעשית מתוך סוד אהבה של מעלה שהוא סוד החכמה

אלא מצד היראה שהיא סוד , א"ירדו מדרגתם ולא הבינו ישראל סוד כבוד או
ולכן צווה על מוראם והקדים האם שהיא עיקר מקום . םהבינה הנקראת א

ולא בגלל  גותם אליוההוקטן לכבדם ולירא מהם בגלל התנ שכלהו, היראה
  .עצם מהותם

מלבד א "ומי שפגם בכבוד או. ה תורה עתה המצוה ותקונהכתבאפשר שו
' שגם בו יש ענין ג, שמירת שבת תקונו הואאפשר ש', ובקשת מחילה וכד

ולכן הבריאה , שותפים אלו' גב סוד "כחי " עהמעשה בראשית נעשכי . שותפים
 ובריאת האדם היא בסוד לידת .שהם חכמה ובינה, יםהאל' מוזכרת בשם ה

. וחכמה ובינה ותפארת היו שותפים ביצירת הנקבה, תפארת' האדם שהוא בחי
אולי ו.  לעולםשבתשבתשבתשבתובאה . שכינה הנקראת בתהיא ה. בת-והשבת ענינו הוא ש

איש אמו ואביו איש אמו ואביו איש אמו ואביו איש אמו ואביו """" הא ושמירת שבת בפסוק אחד ואמר"סמכה תורה כבוד אולכן 
   .ןתקוה לומר שזה ".".".".ואת שבתותי תשמורוואת שבתותי תשמורוואת שבתותי תשמורוואת שבתותי תשמורו, , , , תיראותיראותיראותיראו
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ללמדנו שתקון , """"יכםיכםיכםיכםההההאלאלאלאל' ' ' ' אני האני האני האני ה""""סמכה תורה לשמירת שבת ואמרה אפשר שו
 זה ''''הההה,  זו השכינהאניאניאניאניבסוד . ה ושכינתיה"לחלול שבת הוא לעשות יחוד קוב

לכוון למסור עצמו על ו . אותם ביחוד גמור ושלםחדשניי    יכםיכםיכםיכםההההאלאלאלאל, התפארת
למען שמו למען שמו למען שמו למען שמו """" וכן באמירת ....אחדאחדאחדאחד' ' ' ' ינו הינו הינו הינו הההההאלאלאלאל' ' ' ' הההה""""בכל פעם שאומר ' קדוש ה
ועל מנוחתם ועל מנוחתם ועל מנוחתם ועל מנוחתם """"ובפרט במנחה של שבת באומרו , ח" שתוך תפילת י""""באהבהבאהבהבאהבהבאהבה

ומוכן לקדש שמו יתברך ',  ויכוון שמוסר עצמו על קדוש ה""""יקדישו את שמךיקדישו את שמךיקדישו את שמךיקדישו את שמך
מיתות בית דין ' ושעל ידי קבלתו ד, שריפה הרג וחנקי קבלת סקילה "אפילו ע

' ה וד"אותיות אהי' י ד"ע, ה ואדנות"אותיות הוי' יתחברו ד', על קידוש ה
  .ן בצורה זו"ה ב"ג מ"ב ס"שמות ע

  )י"ה ו"וי י"ה ד"יו(ב "ה ושם ע" דאהיאאאאי "ע  ,  דאדנותאאאאה עם "דהוי יייישיתחברו    ,סקילה
  )י"ו ה"י וא"ה ד"יו(ג "ה ושם ס" דאהיההההי "ע ,  דאדנותדדדד ה עם" דהויהההה שיתחברו  ,שריפה

  )א"ה ו"וא א"ה ד"יו( ה"ה ושם מ"דאהי ייייי "ע  ,  דאדנותננננה עם " דהויוווו שיתחברו      ,הרג

  )ה"ה ו"ו ה"ה ד"יו(  ן"ה ושם ב"דאהי ההההי "ע  ,  דאדנותייייה עם " דהויההההשיתחברו      ,וחנק

. מתקנת החלול שבתאפשר ש, וההתמדה במחשבה זו מתוך כוונה אמיתית
  .14""""יכםיכםיכםיכםההההאלאלאלאל' ' ' ' אני האני האני האני ה, , , , ואת שבתותי תשמורוואת שבתותי תשמורוואת שבתותי תשמורוואת שבתותי תשמורו""""ולכן סמכה התורה ואמרה 

אפשר  .""""אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם' ' ' ' אני האני האני האני ה, , , , אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכםאל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכםאל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכםאל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם""""
  .15ז שהוא יחוד של מסירות נפש"גם כאן כתבה תורה התקון לחטא עש

ך להשרף באש כדי הנותר צריאולי אולי אולי אולי ". ". ". ". באש ישרףבאש ישרףבאש ישרףבאש ישרף, , , , והנותר עד יום השלישיוהנותר עד יום השלישיוהנותר עד יום השלישיוהנותר עד יום השלישי""""
וגם הנחש . כי אין להם אפשרות להתקרב אל האש, שלא יינקו ממנו החצונים
התחתון בורח מן האש

16
ולכל . י האש" ולכן כל ביעור הקליפות נעשה ע

 אלא באשבתוך הפסחבתוך הפסחבתוך הפסחבתוך הפסחהדיעות אין ביעור חמץ 
17

 .  

לא תכלה פאת שדך לקצור ולקט קצירך לא לא תכלה פאת שדך לקצור ולקט קצירך לא לא תכלה פאת שדך לקצור ולקט קצירך לא לא תכלה פאת שדך לקצור ולקט קצירך לא , , , , ובקצרכם את קציר ארצכםובקצרכם את קציר ארצכםובקצרכם את קציר ארצכםובקצרכם את קציר ארצכם""""
ובכל , ר להשאיר פאה ולקט כי אדמת ארץ ישראל היא סוד השכינהאמ. """"תלקטתלקטתלקטתלקט

פעם שאדם עובד אדמת הארץ ומכוון לתקון השכינה מתקן הוא תקון גדול 
סביב "כי , וכדי שלא יתאחזו החצונים הסמוכים לשכינה. בעולם העשיה שבה

והפאה נתנת בעיקרה . צריך ליתן צדקה לקט ופאה לעני ולגר, "יתהלכון רשעים
  כי, אלהים' ונקראת פאה בגי,  סמוך למקום שהחצונים נמצאים18סוף השדהב
  

כי , ואין זה קשור לתיקון של תעניות שיש לעשות הם או פדיונם לתקון חלול שבת. 14

וכמבואר סוד תיקון זה בשער הכוונות דף . 15. והתקון מתקן הפגם, הכוונה מתקנת האדם

 ורק ביעורו בערב פסח לחכמים .17 .ה"א מ"בות פפתח עינים א, זרוע ימין הגדה. 16. ד"כ

  . יהודה' נהגו כל ישראל כר, י שהלכה כחכמים"וגם בזה אעפ, יהודה באש' ולר, בכל צורה
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בראותם הפאה נכנעים ולא אפשר שו', שם אלהים דקדושה הוא המכניע לקלי
,  הם השבולים הנושרים בעת הקצירהולקטולקטולקטולקט. יונקים מאדמת הקודש כלום

ואפשר שבעת , לים הם בדין לקט ששייכים לענייםושב' חות מגוכשהם פ
. הקצירה מעלה אדם התבואה מן העשיה סוד האדמה ליצירה סוד ידי האדם

לים ושב' ואם הם ג. לים הם בבחינת נצוצות שנופליםוו נפלו מידיו שב"ואם ח
אמנם , י ואין לחצונים אחיזה בהם ויכול לשוב ולהעלותם"בסוד נהאולי הם 

ולכן , אפשר שהחצונים רוצים לאחוז ולינק בהם,  שבולים'הם פחות מגאם 
וכן שכחה מקורה . ואז אין לחצונים אחיזה בהם כלל, דינם לצדקה לעניים

ועומר הנשכח דינו להשאירו לעניים , 19"כי אין שכחה לפני כסא כבודך"' בקלי
י סמך דין ואולי לא כתבה כאן תורה דין שכחה כ. 'כדי שלא יינקו ממנו הקלי

אין , כאמור' ובתקון הנעשה בכוונות האדם ביחוד קדוש ה', זה לעניין קדוש ה
ושל . 'כי המלכות סמוכה למקום הקלי, אבל יש מצב של פאה, שכחהשכחהשכחהשכחהמצב של 

גם עתה , גרם בעבר לנצוצות שיפלו מהקדושה' כי אם המכוון בקדוש ה, לקט
  .לכן נצטוונו כאן על תקונםו, מדה כנגד מדה, יש מציאות שיפלו מידיו שבולים

, סוד הכרם גדול ומעולה מן השדה. """"וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקטוכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקטוכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקטוכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט""""
אבל הכרם אפשר שהוא כשהשכינה , כי בשדה החצונים סמוכים ורוצים לינק

ולכן את הכרם מגדלים על עצים , כרם' ה גי"פעמים הוי' מתעלה לסוד י
ואולי שזה סוד ,  מן האדמה לגובהכי מעלים הם את הכרם, 20""""עריסעריסעריסעריס""""הנקראים 
ן "ח וב"ורפ, ן"למלכות סוד שם ב, ח הנצוצים שהם בבחינת אדמה"עליית רפ

. שהשלום שלו מלך, " היה לשלמהכרםכרםכרםכרם"כ "ואמה. עריסעריסעריסעריס' והוא גי, 21""""שםשםשםשם""""' גי
ואפשר שגרגירי ". פרט"ח הנתקנים ועם הכולל הם סוד "הוא סוד הרפ" פרט"ו

ח שרוצים ליפול חזרה "הרפ'  הם כביכול בחיהענבים הנופלים בעת הבצירה
אפשר שפירושו נזקים , ועוללותועוללותועוללותועוללות. ותקונם להנתן לצדקה ולתקנם, אל האדמה

והענבים גדלים באשכולות , 22""""אשר עוללת ליאשר עוללת ליאשר עוללת ליאשר עוללת לי""""ש "וכמ, שאדם עושה לחבירו
ובהיותם מחוברים כאשכול מוגנים . ענבים' פעמים אלהים גי' כי הם בחינת ב

בים הגדלים בודדים ללא כתף ונטף אפשר שרוצים אבל הענ', הם מהקלי
  ואם יקח. 23כשם שרוצים להאחז בכל אדם היושב בדד, החצונים להאחז בהם

  

ם הלכות מתנות עניים "וראה רמב. ש"והלכה כר. ג"א מ"פאה פ' י ומשניות מס"ראה רש. 18

ת שום בליל ולכן יש סוד באכיל. 21. כלאיים' מס. 20. ה"תפלת מוסף של ר. 19. א"א ה"פ

. אותיות שום, ה " קוב''''וווו,  שכינהשםשםשםשם',  ו-הנעשה בליל שבת בסוד שם  שבת כי סוד הזווג

ולכן אזהרה שמענו . 23. איכה. 22. כי הוא סוד הזווג,נמצאת בתוך האותיות שם' והו

על קברי צדיקים שיש רוח רעה שיכולה להזיקו בהיותו ' ל לא ללכת בודד ואפי"מהאריז
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וצריכים שינתנו לצדקה , הוא נזק לכרםמעולל מעולל מעולל מעולל ודדים לעצמו האדם הענבים הב
' ' ' ' אני האני האני האני ה"""".  לעני ולגר תתנם לצדקה,,,,""""וכרמך לא תעוללוכרמך לא תעוללוכרמך לא תעוללוכרמך לא תעולל"""", ואמר הכתוב. ויתעלו

  .כ סוד מסירות הנפש"אפשר שתקון לחטאי השדה והכרם הוא ג, """"אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם

, , , , לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו ולא תשבעו בשמי לשקרלא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו ולא תשבעו בשמי לשקרלא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו ולא תשבעו בשמי לשקרלא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו ולא תשבעו בשמי לשקר""""
איש "אפשר שבגניבה כחש ושקר כתב . """"''''ם אלהיך אני הם אלהיך אני הם אלהיך אני הם אלהיך אני הוחללת את שוחללת את שוחללת את שוחללת את ש

וכולל לגרים , כי עמיתו פירושו עם שאתך במצוות, באחיובאחיובאחיובאחיוולא כתב " בעמיתובעמיתובעמיתובעמיתו
וכשפוגם בהם עם גרים הנקראים , כי חטאים אלו פוגמים בשכינה, יותר בבירור

. הפגם כפול ומכופל, והגרים חוסים בצל כנפיה,  שהיא השכינהצדקצדקצדקצדקגרי 
ו ושבועת שקר עמהם פוגמים בשכינה הפרטית של כל אחד ואחד וחטאים אל

וחללת "ולכן בחטאים אלו נאמר , ''''הההה שםשםשםשםוהשכינה נקראת , במקום אחיזתו בה
, וכתבו בלשון יחיד כי הפגם הוא לכל אחד בבחינתו הפרטית, """"אלהיךאלהיךאלהיךאלהיך שםשםשםשםאת 

כי אפשר שאין , "אלהיכם' אני ה"ולא אמר ". 'ה-אני"ותקונו הוא . כאמור
, ברביםברביםברביםברבים' ' ' ' קדוש שם הקדוש שם הקדוש שם הקדוש שם הי "אלא ע', י כוונת מסירות נפשו על קדוש ה"נו עתקו

ן "י זה מעלים הם מ"שע, ועבודתו' י זכוי הרבים לקרבם לתורת ה"והוא ע
, ונבנית היא בנין שלם בקדושה, לשכינה ובונים ומקימים הריסותיה וחרבותיה

אולי ושמא , נ"א. גם שכינתו נתקנת, ן נעשו בזכותו"והיות והזכוי והמ, עדי עד
או מכחש או  ואולי רמז הכתוב שהגונב, "יסוד"ספירת ה' הוא בחי" עמיתו"

  .ל"פגמו כמי שפגם בברית רח, משקר בחבירו

" תפארת"ספירת '  כי משפט הוא בחי24 כתב בזוהר".".".".בצדק תשפוט עמיתךבצדק תשפוט עמיתךבצדק תשפוט עמיתךבצדק תשפוט עמיתך""""
ודינוי דצדק קשים דינא , שהוא דין" מלכות"' וצדק ספי, שהוא רחמים

ויש נספה בלא "וכשהמשפט לא מתחבר עמה למתקה נאמר . "דינאדמלכותא דמלכותא דמלכותא דמלכותא 
בצדק בצדק בצדק בצדק אני "ודוד מתחילה לא פחד אפילו מדינוי דצדק ואמר , ל"רח" משפט

את במשפט במשפט במשפט במשפט ואל תביא "ואמר . ולאחר זה פחד אפילו ממשפט". אחזה פניך
        . ואולי רמז הכתוב כאן לחבר הצדק עם המשפט". עבדך

שלש שלש שלש שלש , , , , וערלתם ערלתו את פריווערלתם ערלתו את פריווערלתם ערלתו את פריווערלתם ערלתו את פריו, , , , אכלאכלאכלאכלונטעתם כל עץ מונטעתם כל עץ מונטעתם כל עץ מונטעתם כל עץ מוכי תבואו אל הארץ וכי תבואו אל הארץ וכי תבואו אל הארץ וכי תבואו אל הארץ """"
 ויש ".".".".ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודשובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודשובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודשובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש, , , , שנים יהיה לכם ערלים לא יאכלשנים יהיה לכם ערלים לא יאכלשנים יהיה לכם ערלים לא יאכלשנים יהיה לכם ערלים לא יאכל

  ,"וערלתם את פריו"לכתוב ולכאורה יכל  ,"וערלתם ערלתו"להבין למה כפל 
  

ורק הדבק בקדושה בשלימות שכינה , "איכה ישבה בדד"ז צווח הנביא "וע. בודד בשדה  

ולכן ". בדד ינחנו' ה"ועליו הכתוב אומר . ו נקרא בדד גם אם הוא יחידמלווה אותו ואינ

ותפילת היחיד סכנה שתטרף על פניו כמבואר בזוהר פקודי , תפלה בצבור מעלתה גדולה

  . האזינו' פ. 24. בהיכלות הקדושה
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 עציםגם בו, הערלה היא בגופו של פריהרי     ...."ערלים לכם  לכם  לכם  לכם יהיה"אמר מה לוכן 
  גםמה  ו)ל יש דין ערלה הלכה למשה מסיני"בחו' ואפי( ".ערלה"דין של גוי שייך 

, השלש שנים ערלשל העניין ומה  .א למכור לגוי"וא,  אסור בהנאהשערלה
  .קודשוברביעית 

כי האדם עץ "שכתוב וכמו  ,אדם לעץהיש קשר בין כי , ואפשר שהענין הוא
 ".ה את האדםים עשהבצלם  אל", ואמר הכתוב "צלם"'  בגי"עץ"ו,  השדה הוא

, שהשתמש בכח הבחירה שבו ולא עשה מה שנצטוההחצוף הראשון הוא עץ וה
ו בגלל הרמה הגבוהה שלגם העץ  ,"מילה"וצריך לאדם יש ערלה וכשם ש

אדם הראשון נצטווה לאכול ו. ערלה' המשלימה את דרגת האדם יש בה בחי
, פירות יש ערך לאכילתכי ". מפרי עץ הגן אכל תאכל"וכמו שכתוב פירות 

י שבבחירתו העץ התחצף ולא הפך "אעפ, העץ נתקיים רצון הבוראפרי וב
ואם נתבונן נמצא . ואולי לכן נדבקה בו קליפת הערלה, להיות כטעם פריו

 עשר והאדם מורכב מ,שהערלה של האדם נמצאת בשליש התחתון בגוף ביסוד
ליש בש שלש ו,גוף האמצעישליש ה בושלש , בראש שלשספירות שלמעשה הם

  .  ערלה שניםשלש תיקון של  כנגדםלכן העץ צריךואולי  ,תחתוןגוף הה
 תפוגעטומאת ערלת העץ  ,ערלה ומילהשיש לכם לומר ש ,,,,""""יהיה לכםיהיה לכםיהיה לכםיהיה לכם""""ואמר 

קודש כמו אדם הפרי בשנה הרביעית נהיה ו, זהענין בכל ולא לגוי שאין להם 
, ה הרביעיתבעץ בשנ ופאה חהלקט שכדין י שמירת הברית ולכן אין "עהמתוקן 

 ובשנה , ובפירות שהקליפה לא תוכל להדבק בתבואהכי עניינים אלו הם כדי
   .יכולה להדבק בהם' בלאו הכי אין הקלי, הכל קודששת רביעיה

 אחוזה בהם בשנים אלו'  כי הקלי".".".".שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכלשלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכלשלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכלשלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל""""
 כי ".".".".''''ההההובשנה הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים לובשנה הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים לובשנה הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים לובשנה הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים ל"""" . מקללת אדם הראשון

ובשנה ובשנה ובשנה ובשנה """". בא שפע ואור מהקדושה לשם, מאיזה מקום' תמיד כשמסתלקת הקלי
כי לאחר שנה שנתגברה הקדושה ,  בבחינת חולין".".".".החמישית תאכלו את פריוהחמישית תאכלו את פריוהחמישית תאכלו את פריוהחמישית תאכלו את פריו

ואינו אסור כשנות , מתאזן הדבר ושוב אינו קדוש כשנה הרביעית, באותו מקום
 על ידי הקדש או וניתן להעלותם לבחינת קודש. אלא חולין טהורים, הערלה

וניתן להורידם למקום הטומאה על ידי שיותן עליהם מים , תרומה ומעשרות
, כי כשיצאו מהטומאה, וכן העניין בבעלי תשובה. ואחר כך יגע בהם הטמא
אין צדיקים גמורים , מקום שבעלי תשובה עומדיםב"הרי הם בעלי מדרגה עד ש

נעשים הם ככל ישראל אמנם משפגה ההתלהבות הראשונית ".יכולים לעמוד
  .  ו"או להיפך ח, הכשרים שעל ידי בחירתם יכולים לעלות ולהעלות

ואולי זה כוונת הכתוב , ב"תרכ' איש גימ- איש".".".".איש איש אל כל שאר בשרואיש איש אל כל שאר בשרואיש איש אל כל שאר בשרואיש איש אל כל שאר בשרו""""



שני                  קדושים             שפתי  

 

 סח

 סח

אז , י פרישות והתקדשות"שהוא חמריות הגוף ע, " על סוסיךתרכבתרכבתרכבתרכבכי "
' ה ועם י"ו-ע"ד שן שלך יהיו מרכבה לשכינה בסו"הנר". מרכבותיך ישועה"

-איש"ואולי לכן במצוות ההתקדשות נאמר ". ישועה"השורש עמהם נעשים 
  ".בכתר"' והוא בגימ, "איש

יש לדעת שאין כוונת הכתוב לומר שבאותם חיים שחטאו ". ". ". ". ערירים ימותוערירים ימותוערירים ימותוערירים ימותו""""
ומה גם , ומה גם שאם כבר נולדו להם בנים אין הכרח שימותו, יהיה דבר זה

שבנלגול נוסף , וכוונת הכתוב היא. שים בעוון הוריהםשאין נענ, , , , כשהם גדולים
  .25ז וערירים ימותו על חטאם"ישובו שניהם וינשאו זל

        ".".".".ואבדיל אתכם מן העמים להיות ליואבדיל אתכם מן העמים להיות ליואבדיל אתכם מן העמים להיות ליואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. . . . ''''כי קדוש אני הכי קדוש אני הכי קדוש אני הכי קדוש אני ה, , , , והייתם לי קדושיםוהייתם לי קדושיםוהייתם לי קדושיםוהייתם לי קדושים""""
    

ה זורק נשמה לתוך גוף ודן שניהם "שהקב: א"סנהדרין צ' וענין הגלגול מפורש בגמ. 25

יה מעשה שלפני ארבע עשרה שנים באו אלי זוג אחד עולים חדשים מצרפת וזה ה. כאחד

אמרתי להם כתוב בתורה . שלא היו להם ילדים עשר שנים והרופאים לא מצאו שום סיבה

ולכאורה המציאות מכחישה את הכתוב והרבה שחטאו בחטאים אלו , "ערירים ימותו"

 זה מן הצדק והיושר שימותו בניולעצם העניין לכאורה אין , מניחים בנים ובני בנים

אם הגבר או האשה חטאו למה יסבול בן הזוג השני , ותו, החוטאים בגדלותם בעוון הוריהם

בגלגול , לא לאותו גלגול בו חטאו, אלא כוונת הכתוב היא. ממיתת בניו והוא אינו אשם

ו יחזרו שאדם שבא על דודתו או על אשת אחי, ההוא כן יהיה להם ילדים אלא בגלגול אחר

אני חושב שבגלגול . דים ולא יהיו להם וימותו עריריםבגלגול וישא אותה לאשה וירצו יל

נתתי להם תיקון למי שבא על אשת אחיו או על , יתה דודה שלך או גיסתךשעבר אשתך ה

 ולעשות יום של צום, ששניהם יעשו שלש פעמים תיקון כרת של למוד לילה שלם, דודתו

דיון של מאתיים וחמישים תעניות וסדר הלימוד שבתיקון לחטא מהבוקר עד הערב עם פ

ואמר שעשה ,  אחרי שלשה חודשים הגיע אלי כולו רועד."שדי תפוחים"הנדה הנמצא בספר 

אמנם , עכשיו היא כבר מתחילה חודש שלישי, את התיקון פעם אחת ואשתו נכנסה להריון

מון מסוים ואם יורד מתחת לארבע  נקודות של הור1500אשה בהריון צריכה שיהיה לה בדם 

 והרופאים נבוכים ולא יודעים מה 700 ופתאום ירד ל1500לה היה , מאות התינוק נופל

השיב פעם אחת כי ראיתי שהיא בהריון , שאלתי אותו כמה פעמים עשיתם התיקון. לעשות

, אאמרתי לו אתה רצית לרמות את הקדוש ברוך הוא אבל הוא יודע לקחת כמו שהבי. וזהו

אמר שלא ,  מה קרהושאלתיאחרי כמה חודשים פגשתי אותו . לך מהר ותעשה עוד פעמיים

 שלאחר וסיפר לי ג פגשתיו שנית"עתה בשנה זו התשע. הספיק לעשות וכבר נפל התינוק

ואל אמונה ) פ"גמסתמא עשה התיקון ". (בר מצוה"מכן אשתו ילדה בן שעתה הוא בגיל 

   .צדיק וישר הוא, ואין עוול
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  קדושים תהיו כי קדוש"ורה הוא כפל לשון למה שאמר בתחילת הפרשה לכאו
  ".אלהיכם"והשמיט תיבת , "לי"אלא שכאן הוסיף " אלהיכם' אני ה

שבתחילת הפרשה צוונו להיות קדושים כקדושתו היות , ואפשר שהענין הוא
הוסיף , , , , """"והייתם לי קדושיםוהייתם לי קדושיםוהייתם לי קדושיםוהייתם לי קדושים""""וכאן נתן הטעם לצווי זה ואמר . אלהינו' והוא ה

ולכך צריכים אתם להיות , שתשבו במחיצתי בגן עדן,  דהיינו לחלקי""""לילילילי""""
 הנאמן". ". ". ". ''''אני האני האני האני ה " " " ".ני וצריכים אתם להתקדש בקדושתיא" " " " כי קדושכי קדושכי קדושכי קדוש " " " ",קדושים

ולשבת עימי בגן ". ". ". ". ואבדיל אתכם מן העמים להיות ליואבדיל אתכם מן העמים להיות ליואבדיל אתכם מן העמים להיות ליואבדיל אתכם מן העמים להיות לי " " " ".26לתת שכר לצדיקים
אינם לכם וכששל הגוים     ואין עולם הבא. 27הזיו העליון' עדן ולחזות בנועם ה

  .אינם צריכים להתקדשלכן נכנסים לחלקי בגן עדן ו
ג מצוות ונענשים על עוונותיהם בייסורים קשים כדי "ולכן נצטוו ישראל בתרי

הפסיק   שבהיותו בדרך28יוסי' להיות ראויים לנועם העליון וכאותו מעשה של ר
ו ותוך יוסי מפני' מלהרהר בדברי תורה ומיד הופיע נחש שרצה להכישו ונס ר

 כי רק אתכם ידעתי"כדי מנוסה נפל ונחבט וזב ממנו דם ושמע בת קול אומרת 
 יש להם כי הגוים". על כן אפקוד עליכם את עוונותיכם, מכל משפחות האדמה

ושכר ועונש , ונדונים לאחר מותם על כל מעשיהם' מהקלי" נפש"' רק בחי
ורי נפש בלבד שלהם הוא בהתאם לרמתם הרוחנית ומתבטא בהנאות או בייס

בעולם הדמיון לשם מכניסים את נפשם והנפש החוטאת סובלת ייסורי שאול 
ותופת כאדם החולם רעב וענשים קשים וחש אותם בנפשו וכשקם בבוקר עדיין 

אבל אם לא יקום מהחלום סבלו , נרגש מחלומו ושמח שקם והתפטר מהסיוט
עולם הדמיון שם חש ומי מהגוים שזוכה לעולם הבא מוכנסת נפשו ל. הוא נצחי

מה שאין כן אדם . אבל אין זה ממשות, הוא ככל הנאות הגוף של העולם הזה
ן דקדושה שנפשו רוחו ונשמתו עולים בפועל להתעדן בגן "מישראל הזוכה לנר

עדן אלהים חיים והנפש בגן עדן התחתון יושבת ומתעדנת בתלמוד תורה 
כן בגן עדן העליון ונהנות כל והרוח והנשמה כמו . 29בדרגות מעמיקות ונפלאות

ל "זצ" חפץ חיים"ן מזיו השכינה וכמו שסיפר הגוי שבא כדיבוק לרבינו ה"הנר
ואמר שכל הנאותיו בעולם הדמיון התגמדו כשראה רק לרגע את משה היהודי 

כדיבוק כדי לקבל רשות  בגן עדן צופה ומביט בזין העליון עד שהסכים לרדת
  .30במתן שכרולראות לעוד רגע נוסף את משה 
דהיינו שמבחינה רפואית הוגדרו " מוות קליני"ודע שמיליוני בני אדם שמתו 

  מה כל סיפרו על כמתים ללא דופק כשחזרו שלא בדרך הטבע להכרתם ולחיים
  
ראה  .29:  ז"זוהר  שמות י. 28. יב, ו"י ויקרא כ"ראה רש. 27. טז, ט"י ויקרא י"ראה רש. 26

  .שער יוסף ענין גלגול נשמותראה . 30. לך שלח' זוהר פ
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שקרה עמהם מעת שנפשם יצאה מהגוף ועד ששבה אליו ורובם היו במנהרה 
וחלק , ונשאבו לכוון האור שדיבר אתם ברוגע, חשוכה שאור עצום בקצה

סיפרו שנשאבו לתוך בור חשוך ואימה וחלחלה תקפה אותם עד שהצליחו 
ותם שעות ככל המתים ברור שכל אלה נדונו בא. להחלץ ולשוב אל הגוף

. ובדינם נגזר עליהם להמשיך את החיים פרק זמן נוסף מבלי שהם חשו בכך
אבל רוב ככל היהודים שביניהם ואפילו כופרים גמורים סיפרו שהובאו לפני 
בית דין של מעלה ונדונו על מעשיהם וראו את גודל פגם חטאיהם ואת מלאכי 

וביהם שבאו לבקש עליהם החבלה שנבראו מכך ואת נשמות הצדיקים וקר
כי רק היהודים נדונים בבית דין . רחמים וכמעט כולם חזרו בתשובה שלימה

  .ב"ז ובעוה"לחלקו בעוה' להיות לה, של מעלה בפניהם ובהרחבה
       

        אמוראמוראמוראמור
                                                                                                                    

י החופה " שארו זו אשתו הדבוקה בנפשו ע".".".".כי אם לשארו הקרוב אליוכי אם לשארו הקרוב אליוכי אם לשארו הקרוב אליוכי אם לשארו הקרוב אליו""""
 ,נשמה'  בחי""""אליואליואליואליו"""", רוח'  בחי""""הקרובהקרובהקרובהקרוב"""" ,נפש'  בחי""""שארושארושארושארו"""" ואמר ,והקדושין

  .נכלל נפשה בנפשום כי בכול

אין ", י" פירש".".".".לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיולאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיולאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיולאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו, , , , כי אם לשארו הקרוב אליוכי אם לשארו הקרוב אליוכי אם לשארו הקרוב אליוכי אם לשארו הקרוב אליו""""
 אלא על דרך ."זו אשתו, שארו"י כהרגלו לומר "לא פירש". אלא אשתו, שארו

ן שלו "לא יתכן שיהיה לאדם חלק מנר ,,,,אין שארואין שארואין שארואין שארוהשלילה והקביעה המוחלטת 
 שקבלה נפשו ".".".".אלא אשתואלא אשתואלא אשתואלא אשתו"""",  דהיינו שיור מעצמושארושארושארושארוהעצמי שהוא נקרא 
אדם קרוב אצל  "ל כי"ואמרו חז. י החופה והקדושין"ורוחו של הבעל ע

כי לזאת יקרא אשה , ובשר מבשרי  מעצמיעצםעצםעצםעצם""""ה " וכמש""""עצמועצמועצמועצמו"""" והיא ,,,,""""עצמועצמועצמועצמו
 התורה את האשה לשאר קרובים כי היא לכן הקדימהאולי  ו".מאיש לקחה זאת

כי התורה מדברת , והקדים אותה לאביו" " " " לאמולאמולאמולאמו""""אחריה כתב שמא ו". שארו"
    .יולדת זכר, בסוד אשה מזרעת תחילה. והזכר הוא בן אמו, בעיקר אל הזכר

   יותר קרובה אליו כי איש מזריעבתוי ש"אעפ, הקדים בנו לבתו. . . . ולבנו ולבתוולבנו ולבתוולבנו ולבתוולבנו ולבתו
אחר שהאב מלמד בנו תורה מתקשר הבן לאביו  כי ל,יולדת נקבה, תחילה

  .הנפש בלבד' כ בתו שקרובה אליו יותר בבחי"משא, ביותר בסוד הרוח

לאמו ולאביו ולבנו ולבתו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו , , , , כי אם לשארו הקרוב אליוכי אם לשארו הקרוב אליוכי אם לשארו הקרוב אליוכי אם לשארו הקרוב אליו, , , , לנפש לא יטמא בעמיולנפש לא יטמא בעמיולנפש לא יטמא בעמיולנפש לא יטמא בעמיו""""
  כי , ואפשר שטעם אסור טומאת מת לכהנים הוא".".".".ולאחותו הבתולהולאחותו הבתולהולאחותו הבתולהולאחותו הבתולה, , , , ולאחיוולאחיוולאחיוולאחיו

 ,ם בספירת הבינהשרש והלויים )ן"קו ימין חח(, מההכהנים שרשם בספירת החכ
והחכמה היא מקור . )י"קו אמצעי דת( וישראל שרשם בדעת )ה"קו שמאל בג(
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 'באה בחי, וכשמסתלק אור החכמה, "והחכמה תחיה בעליה"ש "החיים וכמ
לכן הכהן ששרשו בחכמה אפשר ש ו.1"ימותו ולא בחכמה"ש "המות וכמ

  .ם לעולםמקריב הקרבנות להמשיך חיי
ח "הרפועניינם הוא  סוד שבעת מלכי אדום יו המתים הראשונים בעולם הוהנה

 עד שבא הדר המלך ,נצוצין שנפלו עם הכלים בעת שהאורות חזרו לשרשם
א י כי הנפש שה,נו דומהיולמעשה כל מת עני. השמיני בסוד עולם התקון

י יורד למטה והגוף שהוא בחינת הכל, ם אשר נתנההיבחינת האור שבה אל האל
אסור לו להטמא , ולכן הכהן ששרשו בחכמה סוד החיים. ושב אל העפר

  לכן מצוה שיטמא,  מלכי אדום נאמרה מיתהובשבעתובשבעתובשבעתובשבעתאבל היות . למתים
וקבלנו . אחותו ואשתו, אחיו, בתו, בנו, אביו, שהם אמו, קרובים בלבד לשבעהלשבעהלשבעהלשבעה

  כי כאשר,בתורה שבעל פה שגם למת מצוה צריך להטמא ואפילו כהן גדול
 , קודשלאותו כהן יש אפשרות לרדת למטה באופן מיוחד כדי להוציא ניצוץ

ובתפילה אומרים אנו ונאמן  .מזמנים לו מת מצוה כדי שיוכל לפעול ולתקן
   .י מחיה המתים" בא,שהם הנצוצות שנפלו, אתה להחיות מתים

להיהם להיהם להיהם להיהם לחם אלחם אלחם אלחם א' ' ' ' כי את אשי הכי את אשי הכי את אשי הכי את אשי ה, , , , ולא יחללו שם אלהיהםולא יחללו שם אלהיהםולא יחללו שם אלהיהםולא יחללו שם אלהיהם, , , , קדושים יהיו לאלהיהםקדושים יהיו לאלהיהםקדושים יהיו לאלהיהםקדושים יהיו לאלהיהם""""
 זו סיבה להיות הקרבנות חם להקרבתכי יש להבין ו ו".".".".הם מקריבים והיו קדשהם מקריבים והיו קדשהם מקריבים והיו קדשהם מקריבים והיו קדש

קדושים יהיו "ולמה אמר  ."קדושים תהיו"והלא כל ישראל מצווים , קדושים
 "אלהיהם" תיבת פעמים' גולמה שילש ',  ולא אמר לאלהים או לה""""לאלהיהםלאלהיהםלאלהיהםלאלהיהם
כי את "ל לומר ויכ" לחם אלהיהם"ולמה הדגיש כי הקרבנות הם . בפסוק זה

ואשה ואשה ואשה ואשה , , , , אשה זונה וחללה לא יקחואשה זונה וחללה לא יקחואשה זונה וחללה לא יקחואשה זונה וחללה לא יקחו""""". הם מקריבים והיו קדש' את אשי ה
ויש להבין ענין זונה וחללה     ....""""לאלהיולאלהיולאלהיולאלהיו כי קדוש הואכי קדוש הואכי קדוש הואכי קדוש הוא    ,,,,גרושה מאישה לא יקחוגרושה מאישה לא יקחוגרושה מאישה לא יקחוגרושה מאישה לא יקחו

 """"לא יקחולא יקחולא יקחולא יקחו"""" אמרהבדיל ולמה  ו, למה ישראל מותר בהן, ואם זה פגם.וגרושה
 , לאסור להתא הנבעל וזונה הי.ועל גרושה בנפרד, על זונה וחללה בנפרד

אם לא נבעלה אבל לא זונה המוכרת עצמה עבור תשלום שזו . באונס' ואפי
 או ,גרושה שנבעלו לכהן וא זו זונה , וחללה.מותרת לכהן, לאדם האסור עליה

, טיר וכי יש לו אלהים פ,,,,""""לאלהיולאלהיולאלהיולאלהיו כי קדוש הוא"ולמה אמר . בנותיהן מכהן
   .""""''''להלהלהלהכי קדוש הוא "לא אמר למה ו
 ,"קדושים תהיו"  ואצל ישראל נאמר,,,,""""לאלהיהםלאלהיהםלאלהיהםלאלהיהםקדושים יהיו " אמר יםבכהנו

  ".".".".מקדשומקדשומקדשומקדשו' ' ' ' הההה כי אניכי אניכי אניכי אני"""" נאמר בואלמנה גם בר סנאשג " וכה.ולא אמר למי
 ,מקדשו' ההההג ש" וכה, מותרים באלמנה""""לאלהיהםלאלהיהםלאלהיהםלאלהיהם""""הכהנים שקדושים  דהיינו

   ובישראל שלא נאמר למי יהיו קדושים אלא שיהיו קדושים.אסור גם באלמנה
   
  .כא'  דאיוב. 1
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, י שברור שיש דרגות בקדושה"ואעפ.  מותרים בכל נשים אלו,קדוש' בגלל שה
ל שההבדל בין "אמרו חזש מווכ,  שונה אצל כל אחד לפי הכרתוותהאלהו

קו מאה או מאה ואחד רהשונה פההבדל בין  הוא ,ללא עבדואלהים אלהים אלהים אלהים עובד 
  . העניןיש להבין , כי ההכרה בפעם הנוספת שונה ומשפיעה.פעמים

לחם לחם לחם לחם ' אשי ה"נקראת השכינה ו, 2"לחם"כי האשה נקראת , ונראה שהענין הוא
ומתקשרים עם  """"הםהםהםהםלחם אלהילחם אלהילחם אלהילחם אלהי' ' ' ' את אשי האת אשי האת אשי האת אשי ה""""מקריבים  ניםוהכה ,,,,""""אלהיואלהיואלהיואלהיו

היות ו. בדרגה גדולה ביותר "הםיהלחם אל    'אשי ה"השכינה שהיא סוד 
  םיאסור ו".".".".והיו קדשוהיו קדשוהיו קדשוהיו קדש"""" , טהורה מפגמים אלו"הםיהלחם אל"שהיא השכינה ו

ל השכינה נאמר אולי שכיון שעאמנם .  פגמים אלושיש בהן בנשים ושידבק
  . באלמנהו לכן לא נאסר,"כאלמנההיתה " בגלות

אלמנה לא שייך ' בה גם בחיש ,בינה' נדבק בשכינה העליונה בחיאולי ג "וכה
ואבא ואמא כחדא נפקין וכחדא שריין ולא , גלות' כי אין בה בחי ,כלל

לכן אסור גם באלמנה שישאנה לאחר הגיעו לכהונה ו, מתפרשין לעלמין
, יותו כהן הדיוטהאבל מותר להשאר עם אשתו האלמנה שקדשה ב, גדולה

ואין לה ענין בכהונתו , שכינה תחתונה בלבד' שאותה אשה נשארת בבחי
אבל כשכבר נתכהן בכהונה גדולה לא יתכן . הגדולה שנתוספה לאחר מכן

העליונה וצריך ליקח רק בתולה שאינה שירד מדרגתו ודבקותו בשכינה 
העומדת , הבינה'  שהיא בחי".".".".כי נזר אלהיו עליוכי נזר אלהיו עליוכי נזר אלהיו עליוכי נזר אלהיו עליו"""". אלמנה כדוגמת הבינה

   ".".".".מקדשומקדשומקדשומקדשו""""האדם העליון '  בחי""""''''אני האני האני האני ה כיכיכיכי", אדם העליוןהככתר בראש 
ולכן אמר , ' של הקרבת אשי הולכהן ניתן כלי ראוי לקבל כח קדושה נפלאה זו

שם  ולא יחללו" . דרגת הכלי שקבלו בכהונתם לפי,,,,""""לאלהיהםלאלהיהםלאלהיהםלאלהיהםקדושים יהיו "
כי את לחם " ותדע שזכו לכלים גדולים . שזכו לה לפי רמת דרגתם,,,,""""אלהיהםאלהיהםאלהיהםאלהיהם
 לשמור על דרגה "והיו קודשוהיו קודשוהיו קודשוהיו קודש"""",  וקדושתם גדולה ביותר" הם מקריביםאלהיהםאלהיהםאלהיהםאלהיהם

. ן" נגד הנר"אלהיהם"פ "גולי אמר וא. " יקחוא לוחללהאשה זונה " ולכן .זו
 ולכן גם ,גיע ממקום נכוןה שמזונה הרוחני לא ,ון מזוןוביאור זונה מלש

היא הנבעלת לכהן באיסור או הבת שנולדה  וחללה .כשנאנסה נקראת כן
חלק הכתוב , הן ענין של פגם ואלו גרושה אינו פגם בגופהוכיון ש, מבעילה זו

אפשר שהיא בת זוגו   כי, ואין חשש לישראל לקחת גרושה כדין.ביניהן
עניינן כ זונה וחללה ש"משא, גרשה משמים כדי להנשא לוהאמיתית ושנת

  .גם לישראל ראוי להמנע מהן ככל שאפשראולי  ,פגם

  ."הוו פרושים מהעריות ומהעבירה" ,י" פירש"קדושים תהיו"הכתוב ועל 
  
   .ו, ט " ל בראשיתי "ראה רש. 2
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' אפיו ,ו בניו של מקוםחננוהנה א. שת אישועריות הם קרובי משפחה או א
 . כבנים ולא כעבדיםבנו שנתנהג'  הרוצהו. שאנו שובבים נקראים בניםכ

 ואמר ,וההתקדשות מעריות ועבירה מביאה אותנו לדרגת בניו של מקום
. ואתם בני ולכן התקדשו, "יכםהאל' כי קדוש אני ה"הסיבה שנהיה קדושים 

  . יםה היא להיות לכם לאליציאת מצריםוכל 
 .... אלהיכם אלהיכם אלהיכם אלהיכם'''' אני ה אני ה אני ה אני ה,,,,כי קדושכי קדושכי קדושכי קדוש ,ות יותר גדולותלעלות בדרגקדושים תהיו קדושים תהיו קדושים תהיו קדושים תהיו ואמר 

ואז עולים לדרגות גדולות יותר , י שמירת העיניים"ופרושים מן העריות הוא ע
   .כי כאיש קדושתו

ים ה ולא אמר לאל""""קדושים יהיוקדושים יהיוקדושים יהיוקדושים יהיו""""אמר , שם אל' הוא בחסד בחישכהן באמנם 
חסד "ש "שם אל וכמ' בחיאפשר שהוא  """"לאלהיהםלאלהיהםלאלהיהםלאלהיהם"""" אלא ,גבורה' שהוא בחי

 יש להם להתקדש , לומר שכיון שכבר בגלל כהונתם הם בחסד".יוםל כל הא
. יותרמטבע ברייתם מזונה חללה וגרושה ומשם ימשיכו לעלות ולהתקדש 

וכל אלה הם ,  לשוב אליוה גרושה אלא מבעלה הכהן אסורואפילו מי שאינה
  .קדושתו ומעשיו' לפי בחי כל אחד כ מתעלה"דרגות פתיחה בלבד ואח

, , , , לחם אלהיהםלחם אלהיהםלחם אלהיהםלחם אלהיהם' ' ' ' שי השי השי השי הכי את אכי את אכי את אכי את א, , , , אלהיהםאלהיהםאלהיהםאלהיהםולא יחללו שם ולא יחללו שם ולא יחללו שם ולא יחללו שם , , , , ם יהיו לאלהיהםם יהיו לאלהיהםם יהיו לאלהיהםם יהיו לאלהיהםקדושיקדושיקדושיקדושי""""
 שלש פעמים """"לאלהיהםלאלהיהםלאלהיהםלאלהיהם"""" ויש להבין למה אמר ".".".".הם מקריבים והיו קודשהם מקריבים והיו קודשהם מקריבים והיו קודשהם מקריבים והיו קודש

  ".  לחם אלהיהם"ולמה הדגיש שהקרבן הוא . בפסוק אחד
. לוי וישראל, כהן, עם ישראל מתחלק לשלשה חלקיםכי , ואפשר שהענין הוא

. חכמה בינה ודעת, והם כנגד שלשת המוחין, כלי אחד' בחיכי הם , ת כלי"ר
וישראל , שרש הטהרההבינה ' בחיהלוי ,  שרש הקדושההחכמה' בחיהכהן 

כי מורכבים הם , לכן ישראל נקראים עם סגולהו . שרש התמימותהדעת' בחי
המורכב משלש  "סגול"כדוגמת ניקוד , ודעת, בינה ,ות שהם חכמהבחינשלש מ

כי החכמה והבינה עומדים זה ליד זה , ואחת תחתם,  ליד זהנקודות שתים זה
  . דעת נמצא מתחתםהו
 שלשת ובצירוף ,ב"כמנין ע'  העולה בגי,"חסד"ספירת ה מתגלה ב"חכמה"ה

שהוא שורש בבריאה ". חסד" 'הוא בחי לכן כהן ,עולה כמנין כהן יואותיות
יש בכל יום שהעולם נברא בששה ימים ו". כי אמרתי עולם חסד יבנה"ש "וכמ

ה רצה לשנות את " כשהקבולכן". חסד" כמנין  שעותב"ע  שיחד הם, שעותב"י
" ב"ע"עשה זאת בשם המפורש הכולל  , קריעת ים סוףכהבריאה מיסודה טבע 

 ב"מהם עיש בכל פסוק ש, "ויט", "ויבא", "ויסע"שמות היוצאים מהפסוקים 
ל את " ולכן המשילו חז,"חסד"עולם באת המנהיג ' הו. 3"חסד" כמנין אותיות

, ומזונות, בנים חיים"ואמרו , ואת הפרנסה לקריעת ים סוף, הזווג וחיי הנשואין
העליון " חסד"שהוא המזל העליון סוד ה". אלא במזל, לא בזכות תלויים
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יוד (ן "ה במילוי יודי"שמקורו משם ההוי".  לאלפיםנוצר חסדנוצר חסדנוצר חסדנוצר חסד"המוזכר בפסוק 

  ".חסד" העולה כמנין )הי ויו הי
' ולכן ג, שגם היא בשרשה באה מהחסד, "גבורה"ספירת  מתגלה ב"הבינ"ה

 הדין שגם הוא בשרשו' אמנם היא בחי". גבורה"עולה כמנין , "חסד"פעמים 
' והוא בחי. ולתקן את נפש האדם החוטא, חסד אלהי להנהגת העולם בצדק

 ,ן"ה במילוי יודי"של שם ההוי ,"חסד"של הב " עממספר וכשמפחיתים ".לוי"
  . "לוי" ו כמנין"נשאר מ ,ה פשוט"הוי שם כמנין עשרים ושש

 ,התמימות' והיא בחי, המאוזנת בין החסד והדין, "תפארת"מתגלה ב" דעת"ה
והוא סוד הכתוב , כי כלול הוא משתי הבחינות" שלם"פירושו " תמים"כי 

' והוא בחי ,כי נכללו בו בחינות אברהם ויצחק גם יחד, "ויעקב איש תם"
  . ובה מאיר מידת הרחמים ".אלהיך' תמים תהיה עם ה"שנאמר בהם , "אלישר"

 ,לכן אדם הראשון מיד כשנוצר הקריב קרבן, קרבן מתקן את שורש הבריאהוה
הם שלוחים , שהוא משורש הבריאה" חסד"ולכן הכהנים האחוזים במדת ה

ה של שלשת "ח כמנין שלש פעמים שם הוי"ע' בגילחם ו. להקרבת קרבנות
עם " כהן"ו ,"לחם אלהיהם"' והוא רוחניות הלחם בבחי, ד"חב"ין המוח

מוחין אלו שבלחם ' ואולי כנגד ג, "לחם"עולה כמנין אותיות שלו ת הששל
  .פעמים אלהיהם' אמר הכתוב בפסוק זה ג, שבהם דבוק הכהן ומתקן בהקרבתו

כי קדוש הוא כי קדוש הוא כי קדוש הוא כי קדוש הוא , , , , ואשה גרושה מאישה לא יקחוואשה גרושה מאישה לא יקחוואשה גרושה מאישה לא יקחוואשה גרושה מאישה לא יקחו, , , , אשה זונה וחללה לא יקחואשה זונה וחללה לא יקחואשה זונה וחללה לא יקחואשה זונה וחללה לא יקחו""""
כי קדוש ", וסיים בלשון יחיד, "לא יקחו" התחיל בלשון רבים ואמר ".".".".היוהיוהיוהיולאלולאלולאלולאלו

י שכלם דבוקים בקדושה עליונה ואסורים בשלש "לומר שאעפ". הוא לאלהיו
, אלא כל אחד מהם לפי מעשיו וערכו, אין קדושת כל הכהנים שוה, נשים אלו

  ".קדוש הוא לאלהיו"

אשון בכל דבר ולברך ראשון נהוג בו קדושה לפתוח ר", י" פירש".".".".וקדשתווקדשתווקדשתווקדשתו""""
וכמו שנותנים , "וכבדתו"ל "ולכאורה אין זו קדושה אלא כבוד והיל". בסעודה

 יש לקדשווהיינו מבינים ש, ח או לזקן לעשות זאת כאשר אין שם כהן"לת
 אותו מאכלמבאכילת קדשים ותרומות ומעשרות אבל לא באכילת ראשון 

   .שאנו חושביםכ הבנת קדושה אינה כפי "וא, שאנו אוכלים
,  הכבוד והקדושה שרשם אחד כי הקודש מהחכמהכי, נראה שהענין הואו

ועל שבת שהיא  ".ובכן תן כבוד לעמך"בסוד , ב נתיבות חכמה"ל' וכבוד גי
  השבת יכ,  ולא אמר וקדשתו מעשות דרכיך, מעשות דרכיךוכבדתווכבדתווכבדתווכבדתוקודש נאמר 

  
  ".פארתחסד שבת"ו, "חסד שבגבורה", "חסד שבחסד"והם סוד . 3
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,  שניתן לשבתהכבודהכבודהכבודהכבודי "אבל למשכה עלינו הוא ע, היא קודש בלי מעשינו
י דברי חול בשבת "ע, ב נתיבות חכמה המאירים בשבת"ואחרת פוגם האדם בל

י "נעשה זאת ע, ולהעלותו בקדושתו יותר, ועל הכהן שעלינו לקדשו. 'וכדו
ר קדוש ומה והלא הוא כב    וקדשתווקדשתווקדשתווקדשתומה אמר לכי הפסוק קשה , תן לויהכבוד שנ

י " עליו עקדושהקדושהקדושהקדושהי שיש להשפיע תוספת "ולכן פירש, שייך לקדש את הקודש
כי כל תמונה ', לפתוח ראשון וכוקדושה קדושה קדושה קדושה ולכן אמר נהוג בו . הכבוד שניתן לו

, ריש גרגותא מכריזין עליו מהשמים' ואפי, למטה מכוון כנגד תמונה למעלה
  .יבות חכמה נתב"מלכשמכבדין הכהן משפיעים לו קדושה אפשר שו

לחם לחם לחם לחם ' ' ' ' כי את אשה הכי את אשה הכי את אשה הכי את אשה ה", לא כתוב במה יחללו. """"יהםיהםיהםיהםההההולא יחללו את שם אלולא יחללו את שם אלולא יחללו את שם אלולא יחללו את שם אל""""
וקדש הוא . """"קדשקדשקדשקדש" הכהנים """"והיווהיווהיווהיו". לחם' ת גי"הויו' ג, "יהם הם מקריביםיהם הם מקריביםיהם הם מקריביםיהם הם מקריביםההההאלאלאלאל

. ן" עולה בעבודה אל החכמה בסוד חח,בחכמה והכהן שהוא בצד ימין חסד
עולה הוא י אולי כ ,"יו עליויו עליויו עליויו עליוההההכי נזר שמן משחת אלכי נזר שמן משחת אלכי נזר שמן משחת אלכי נזר שמן משחת אל" ,ג נאמר בו"אבל הכה

  .תפארת הבינה עומדת ככתר על ראש האדם העליון כי ,כתר' בחיל
' מושפעת מבחיהבתולה ושמא  ואולי ,ובתולה כתובתה מאתיים ואלמנה מנה

אל הכתר שהוא סוד אלף ומתקיים בו בימי החופה מעלה את החתן ו" בינה"
 " את פריוומאתיים לנוטרים"והיא מקבלת מאתיים בסוד . "האלף לך שלמה"

ולכן  . זו אשה," יתן בעתופריופריופריופריואשר "ל "ש חז"וכמ, על שנטרה את בתוליה
 שהיא מנה "מלכות"אולי מושפעת מספירת והאלמנה ". חתן דומה למלך"

אפשר ו. אחרונה שבשם בלבד' ן והמלכות ה"ההי'  כי הבינה יש בה ב,אחד
 כי "ותמלכ" בדבוק ןכהאפשר ש ו.ן מעליה אל היסוד בלבדחתמעלה את הש

לכן יכול ליקח אולי ז ו" המנהיגות בעוהלשבעת הספירותהוא בחסד השייך 
כי אם בתולה " , עליוב"עוה'  בחישנזר שמן משחת אלהיוג "אבל כה, אלמנה
  .בינה כמוהומושפעת משהיא ,  הוא מבחינתומעמיומעמיומעמיומעמיוופירוש . "יקח אשהמעמיו מעמיו מעמיו מעמיו 

ומיד ". ". ". ". לחם אלהיולחם אלהיולחם אלהיולחם אלהיואיש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב """"
לא יגש לא יגש לא יגש לא יגש , , , , כל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהןכל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהןכל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהןכל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהן " " " ",בפסוק שלאחריו אמר

ויש להבין  ".".".".את לחם אלהיו לא יגש להקריבאת לחם אלהיו לא יגש להקריבאת לחם אלהיו לא יגש להקריבאת לחם אלהיו לא יגש להקריב, , , , מום בומום בומום בומום בו. . . . ''''להקריב את אישי הלהקריב את אישי הלהקריב את אישי הלהקריב את אישי ה
ומה נתחדש כאן על האמור , למה חזרה תורה לאסור כהן בעל מום בהקרבה

 וכאן ".".".".איש מזרעךאיש מזרעךאיש מזרעךאיש מזרעך"""" ולמה בפסוק קודם היה הצווי לאהרן ואמר. בפסוק הקודם
 בו יהיהיהיהיהיהיהיהאשר  " " " "ולמה בפסוק ראשון אמרה    ".".".".מזרע אהרןמזרע אהרןמזרע אהרןמזרע אהרן""""הצווי בסתם ואמר 

. י"רשופי". יהיה"והשמיטה תיבת ". אשר בו מום" ובפסוק שני אמרה ".".".".מום
ויש להבין למה את המומין     ".לרבות שאר מומין, כל איש אשר בו מום"

  . ללן הכתוב כאחדואלו מומין שבפסוק זה כ, שבפסוק קודם פרט הכתוב
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 , שאדם שיש בו מום סימן שנפשו פגומה4כי כתב בזוהר, ואפשר שהענין הוא
ואפשר שבפסוק ראשון , ולפי הפגם כך המום. ולכן לא יקרב למזבח לעבודה

, דברה תורה בכהן בעל מום מחמת פגמי נפשו ככל אדם מישראל שנפגם
ל אדם רגיל שפגם ככ"  בו מוםיהיהיהיהיהיהיהיהאשר "וצוותה את אהרן על איש מזרעו 

אמנם בפסוק שני . ומנתה את המומין הבאים בגלל הפגם, שלא יקרב לעבודה
 דברה תורה באדם שלפי בחינת ישראל שלם הוא ללא פגם אבל לפי מעלת

, שגם כהן כזה פסול לעבודה, היותו כהן אין התנהגותו מתאימה ויש בו פגם
כי לכאורה היה , שאמרה בפסוק ראשון" יהיה"ולכן השמיטה התורה תיבת 

כל איש מזרע אהרן הכהן ", לכתוב להקדים עניין הכהונה לענין המום ולומר
אשר יהיה בו ', איש מזרעך וכו", וכמו שאמר בפסוק הקודם". אשר בו מום

 והקדימה עניין ,"אשר בו מום מזרע אהרן הכהן"וממה ששינתה ואמרה  ".מום
ואינו בגלל . ותו מזרע אהרןנשמע כאילו המום קשור להי, המום להיותו כהן

 כי, ובזה לא פירטה את שמות המומין. שפגם בחטא כללי השייך לכל ישראל
  .ואין לדבר סוף, לפי דקות הפגם כן דקות המום

    ".".".".איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלהיואיש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלהיואיש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלהיואיש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלהיו""""
  ".חם רבבד לעקרויה לחם כמו סעודה סעודה סעודה סעודה כל , מאכל אלהיו, לחם אלהיו"    ,י"פירש

, , , , מום בומום בומום בומום בו. . . . ''''לא יגש להקריב את אישי הלא יגש להקריב את אישי הלא יגש להקריב את אישי הלא יגש להקריב את אישי ה, , , , כל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהןכל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהןכל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהןכל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהן""""
    ." קרוי לחםמאכלמאכלמאכלמאכלכל , לחם אלהיו"    .י"פירש ".".".".את לחם אלהיו לא יגש להקריבאת לחם אלהיו לא יגש להקריבאת לחם אלהיו לא יגש להקריבאת לחם אלהיו לא יגש להקריב

 שפירש """"סעודהסעודהסעודהסעודה""""ובמקום שבפסוק קודם ויש להבין למה שינה מפירושו 
, מפסוקיה לפירוש של סעודה הביא רא     ולמה,,,,""""מאכלמאכלמאכלמאכל""""למעלה פירש כאן 

  . ולפירוש של מאכל לא הביא ראיה
  כל דבר " ,י"רשפי". ויקרא לאחיו לאכול לחם"על הפסוק " ויצא"ובפרשת 

ויש להבין למה . "עץ בלחמוה שחיתנ, בד לחם רבעכמו , מאכל קרוי לחם
 ופירוש .ביא שתי ראיות ולא אחת ולמה ה,,,,""""דבר מאכלדבר מאכלדבר מאכלדבר מאכל""""" לחם"שינה ופירש 

 נשים רעל ."עץ בלחמוה שחיתנ" ופירוש.  גדולהעשה סעודה" בד לחם רבע"
הכתוב חזר . """"מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכלמקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכלמקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכלמקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל, , , , לחם אלהיולחם אלהיולחם אלהיולחם אלהיו"""". במאכלו

, מאכל,  ואולי שלש דרגות הן. בענין זה שלש פעמים"לחם אלהיו"ואמר
ואותיות , שהוא לשון זכר" מאכל"והדרגה המעולה הוא " דבר מאכל", סעודה

לאחריה . והוא סועד את המוח.  אדנות-ה"כמנין הוי, א"צ' ועולה בגי, "מלאך"
שגם היין סועד , היין ששותים בעת האכילה' שהיא לשון נקבה בבחי" סעודה"

  ולחם לבב אנוש, ויין ישמח לבב אנוש"ואמר הכתוב . 5את הלב כמו הלחם
  
  :ה"ברכות ל. 5 :'אמור צ. 4
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נו סועד רק את כי אדם אי, "אדם"ולא אמר " אנוש"ואולי לכן אמר ". יסעד
, "דבר מאכל"שלישי הוא הסוג וה". מאכל"' בבחי" מוחו"אלא גם את , "לבו"

  .אלא איזה חלק ודבר ממנו, עצמו" מאכל"שאינו בדרגת 
כי זה פשוט , ולזה לא צריך ראיה מפסוק" מאכל"' ומעשה הקרבן הוא בבחי

 אלא שהיא אבל שסעודה היא גם בגדר מאכל, שדרגת הקרבן היא הגדולה
צריך , ואפשר שתהיה שייכת בקרבן שאינו מושלם כל כך, ברמה נמוכה יותר
 שנאמר ,"בד לחם רבע"שר בלשצי את הפסוק מ"ביא רשוה, לזה ראיה מפסוק

כי לחם ויין הם , "לחם" ונקראת הסעודה בשם .על סעודה שכללה שתיה של יין
 ,חם וייןצדק מלך שלם הוציא ל מלכיו" בסוד, חכמה ובינה, זכר ונקבה' בחי

סעודה והיות ו. ותמיד הנקבה נקראת על שם הזכר. 6"והוא כהן לאל עליון
  .גם מעשה הקרבן נקרא סעודה, כוללת גם יין ואין קרבן בלי יין

מאכל , לחם אלהיו"י "פירש, ולגבי כהן הפגום לגמרי שהזכיר בפסוק ראשון
להעלות כי לא היה ספק שכהן כזה לא יכול . כל סעודה קרויה לחם, אלהיו

ולגבי כהן . סעודה אינו יכול' ואמרה תורה שגם בבחי, "מאכל"הקרבן בסוד 
  באה תורה ללמדנו שאפילו שטוב הוא, שאינו פגום לגמרי שהזכיר בפסוק שני

לחם "    .י"ולכן פירש, לא יקרב לעבודה, מאכל' מקודמו כיון שאין קרבנו בבחי
  .ולא לסעודה, "מאכל"וונתו לכ, אלהיו

אינו עוסק בקרבן אלא באדם שאוכל  "דבר מאכל"שלישי שהוא הדבר האמנם 
 "מאכל"מעין הוא כי  ".דבר מאכל" ונקרא, לעצמו כששולחנו דומה למזבח

,  לאכול לחםשטרם נתגיירוו אוהבייעקב קרא לוהנה , בדרגה קצת יותר נמוכה
  פסוקי "ביא רשזה הול". דבר מאכל"' בבחי ייחוד כ נעשה"שאעפי, י"ופירש

 עוד פסוק כדי והוסיף, "לחם" להוכיח שכל מאכל שהוא נקרא ,"לחם רבבד ע"
החלק הטוב שבו עדיין , שנצטרפו לו דברים רעיםלהוכיח שגם דבר מאכל 

   ".  דבר מאכל"' ואפשר לתקן בו בבחי" לחם"נקרא 

זה אחד .  את עצמם,,,,והשיאו אותםוהשיאו אותםוהשיאו אותםוהשיאו אותם"""", י"פירש". ". ". ". והשיאו אותם עוון אשמהוהשיאו אותם עוון אשמהוהשיאו אותם עוון אשמהוהשיאו אותם עוון אשמה""""
 וכן ביום, עאל דורש בתורה שמדברים באדם עצמוישמ' משלשה אתים שהיה ר

הוא קבר , וכן ויקבור אותו בגיא. הוא יביא את עצמו, מלאת ימי נזרו יביא אותו
והנה .  את עצמם,,,,אותםאותםאותםאותםויש להבין ענין שלשת אלו שנאמר בהם ". את עצמו

  .  הוא להכעיסואשמהואשמהואשמהואשמה ,הוא לתיאבוןעון עון עון עון כי , הם דברים שונים" עוון ואשמה"
כל ימי ", "נזר"ה' כי הנזיר מושפע מסוד ספירת הכתר בחי, ענין הואהאפשר שו

  וכשיוצא מנזירותו קשה לו להפרד מבחינה גדולה כזו וצריך".  על ראשונזרונזרונזרונזרו
   
  .לך לך' ראה לעיל פ. 6
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 ".את עצמו, , , , אותואותואותואותויביא "והיינו , להכריח את עצמו לבא למקדש לסיים נזירותו
וכשהאדם מטמא .  חלק אלוה ממעלונשמת ישראל לא מסוגלת לחטא כי היא

, ואמר הכתוב, עצמו מביא הוא את עצמו לידי חטאים ואשמות ותאוות איסור
עוון עוון עוון עוון """",  גורמים הם לעצמם,,,,""""והשיאו אותםוהשיאו אותםוהשיאו אותםוהשיאו אותם"""", י אכילת תרומה בטומאה"שע

  ה עשה"ומצינו במדרש שמשה רבינו ע . לפול בעוון ולהגיע עד אשמה".".".".אשמהאשמהאשמהאשמה
ה הגיע שעתך להכנס "שאמר לו הקבעד .  להציל עצמו מהמותמאמציםכל ה

י שמשה מצד עצמו "ואעפ. ונכנס למערה ומצא מיטה מוצעת ונר דולק, למערה
הכריח הוא את עצמו לעשות זאת בגלל , לא רצה להכנס למערה לקבור עצמו

  .שהיה חשוב לו יותר מרצונו, רצון הבורא

וללת כל  תקנו רבותינו לקרא קריאה זו הכ".".".".כי יוולדכי יוולדכי יוולדכי יוולדשור או כשב או עז שור או כשב או עז שור או כשב או עז שור או כשב או עז """"
ולכאורה היה , גם בחג הסוכות וגם בחג הפסח, החגים של חודש ניסן ותשרי

. ומועדי פסח עומר ושבועות בניסן, להם לתקן קריאת מועדי תשרי בסוכות
בריאת כי , תוצאה של סוכותהוא פסח כי שביעי של , ואפשר שהענין הוא

ים האלבראשית עד אשר ברא " מהראשון ,העולם מוזכרת בתורה פעמיים
' באאותיות  בראשית ,תשריב ההריון של העולם שהתחיל' בחיזה ו ,"לעשות

 התכנון הרוחני של שהוא, " עולםהרתהרתהרתהרתהיום ", ובו אנו אומרים בתפילה. תשרי
שבו במציאות ". 'אלה תולדות השמים והארץ בהבראם וכו"מ, השני. העולם

יחסים אם להריון  אלא למה מתיעושיה' א ור" רולא נחלקו , העולם בניסןנברא
  . בתשרי נברא העולם ברך ברכת החמה בניסןשמר ושא א"גם רולכן , או ללידה

ת י ספירות וכל שנה הבריאה בפועל נעשששת אלפים יש ,שנה גימטריא ספירה
כעם  ואנו שותפים לה בפרט בחלק שקשור לנו , וספירתהלפי אותה שנה

 'בבחיקשור ומות העולם שאמעל רוחני גבוה  חלק עם ישראל יש בו כי, ישראל
". ובני עליון כולכם, הים אתםאני אמרתי אל"סוד הפסוק בהעולמות למעלה 

 הסוכהוכיפור יום הלולב  השופרמצווים לקיים מצוות כל שנה אנו ולכן 
ונעשה כל שנה חוזר ב ש, העולםבריאתתכנון של ולהתקשר עם ה ,בתשרי

מן  ז שהואבניסןות עבודה זו מגיעתוצאות של ה .מחדש בספירה אחרת
ל את זווגו של אדם "השוו חזלכן , 7"קריעת ים סוף"בסוד , הבריאה בפועל

  .ופרנסתו לקריעת ים סוף 
יום הושענא היות וסיום העבודה היתה באבל , ח ניסן"הבריאה היתה ברמנם וא

בניסן הוקם  המשכן ' באי ש"אעפ לכן  , הדברים יצאו לפועלב"כביום ו ,רבא
ימים האחרונים  שבעה ה אנו שותפים רק ב,ת העולם בפועלשזה סוד בריא

כנגד ו ,פסח כנגד הושענא רבא זה שביעי שלו, כנגד שבעת ימי חג הסוכותש
בצורה איטית יותר עד זמן  בעולם הזה לוקח כי, שבועותחג השמחת תורה זה 
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, למחרת הושענא רבאבעולמות הרוחניים . צאים הדברים מהכח אל הפועלשיו
 ימי העומר ט"משל פסח לשבועות ובעולם הזה לוקח  בין שביעי  .רהשמחת תו

שני של פסח את הקריאה   ביום אנו קוראים ואפשר שלכן שבתותשבעשהם 
 מאיר, הריון' בבחי ,איר ברוחניות  בתשריהכל מה שכי , סוכותוה כיפור "של ר

 עומר וכמו כן קורים ביום ראשון של סוכות את קריאת פסח. לידה' בחי בבפסח
  .ושבועות כי הם תכלית חג הסוכות

כדי כי , אפשר לומר בדרך רמז ".".".".וווולרצונכם תזבחלרצונכם תזבחלרצונכם תזבחלרצונכם תזבח', ', ', ', וכי תזבחו זבח תודה להוכי תזבחו זבח תודה להוכי תזבחו זבח תודה להוכי תזבחו זבח תודה לה""""
 ,כשאדם רוצה',  להותולשעבד אולהכיר תודה אתם צריכים לזבוח את הרצון 

אם אדם רוצה משהו יעשה ,  וכשאדם לא רוצה הכל קשה, לושום דבר לא קשה
        . תזבחו את הרצון שלכם תדעו מה זה זבח תודה באמתאחרי ש. הכל בשביל זה

דם מביא קרבן תודה א כש".".".".''''ממנו עד בוקר אני הממנו עד בוקר אני הממנו עד בוקר אני הממנו עד בוקר אני ה    ביום ההוא יאכל לא תותירוביום ההוא יאכל לא תותירוביום ההוא יאכל לא תותירוביום ההוא יאכל לא תותירו""""
 , רוחאף פעם אדם לא נשאר באותו מצב, קבועה בו לא תמיד הרגשת התודה

ביום ההוא ביום ההוא ביום ההוא ביום ההוא """" , לכן.כ משנה מצב רוח בהתאם לרגשות"ואח' יש אדם מודה לה
לו כל יום יש כי     """"לא תותירו ממנו עד בוקרלא תותירו ממנו עד בוקרלא תותירו ממנו עד בוקרלא תותירו ממנו עד בוקר"""". ד הרגש בקרבועו כש".".".".יאכליאכליאכליאכל

  . בוחן לבות וכליות ויודע מחשבותיך".".".".''''אני האני האני האני ה""""השפעה אחרת 

איזה לימוד בא לך חשק ללמוד     ....""""לא תותירו ממנו עד בוקרלא תותירו ממנו עד בוקרלא תותירו ממנו עד בוקרלא תותירו ממנו עד בוקר, , , , ביום ההוא יאכלביום ההוא יאכלביום ההוא יאכלביום ההוא יאכל""""
 כי יכול להיות שמחר התיקון שלך , אל תאמר מחר8מיד תתחיל, מסויים בתורה

ושמרתם מצוותי ושמרתם מצוותי ושמרתם מצוותי ושמרתם מצוותי """" .מכוון אתכםהוא ש אני ".".".".''''אני האני האני האני ה"""" .ד אחריהיה בלימו
 תעשה , לעשותנזדמנה לך איזו מצוה, גם במעשה המצוות .""""ועשיתם אותםועשיתם אותםועשיתם אותםועשיתם אותם

ולא  תחללו את שם ולא  תחללו את שם ולא  תחללו את שם ולא  תחללו את שם """"מעוררך לדבר זה  ה ".".".".''''אני האני האני האני ה"""" .9ה מיד ואל תחמיצנהאות
 ,"שם"  המלכות נקראת ".' של הודשקשם " הנשמה היא נקראת בשם .""""קדשיקדשיקדשיקדשי

הנקרא " חכמה"המקבלת מה" בינה"כי היא מה" שם קודשי"א הנשמה הי
  .10 לה קדושהפווסית את הנשמה אלא וחללת אל". קדש"

אבות ' ענפי ההדס מכוונים כנגד ג'  ידוע דעל פי הקבלה ג".".".".וענף עץ עבותוענף עץ עבותוענף עץ עבותוענף עץ עבות""""
  והנה אותיות. תפארת, גבורה, ספירות חסד' אברהם יצחק ויעקב שבחינתם ג

עץ עץ עץ עץ """"    גם". וענף עץ אבות"ש הכתוב "ז וכמ"ות זבע הם גרוניות ומתחלפ"אחה
        .11"אברהם יצחק יעקב"'  בגי".".".".עבותעבותעבותעבות

      
אין אדם לומד תורה "ל "וכמו שאמרו חז .8 . שער הכוונות דרוש חג הסוכות עניין איסרו חג

כי לימוד שלבו חפץ . 10. ב יז"י שמות י"ראה רש. 9. ט"ז י"ע' מס. אלא ממקום שלבו חפץ

נת לידו הוא חלק מתיקון נפשו והתקדשותה באותו יום ובו נפשו תכנס בו או מצוה שמזדמ

מצוות  ג"לגבי תרי', בלילה בעת השינה לישיבה של מעלה וראה שער רוח הקודש דרוש א
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אמר מה ל ".".".".כל האזרח בישראל ישבו בסוכותכל האזרח בישראל ישבו בסוכותכל האזרח בישראל ישבו בסוכותכל האזרח בישראל ישבו בסוכות, , , , בסוכות תשבו שבעת ימיםבסוכות תשבו שבעת ימיםבסוכות תשבו שבעת ימיםבסוכות תשבו שבעת ימים""""
" בישראלח האזרכל "ולכאורה תיבות ".  ימיםשבעה"אמר  ולא ," ימיםשבעת"

  . בישראלבישראלבישראלבישראללא הוסיף , "האזרח"במקומות שהזכיר ' ואפי, הם ייתור לשון
 13בזוהרוכתב  12האזרחיהאזרחיהאזרחיהאזרחיאיתן נקרא אברהם אבינו כי , ואפשר שהענין הוא

וכל מי שנותן אוכל לעניים הם , לסוכהימים אלו ' שהאושפיזין באים בז
 שבעת הספירות  המכוונים כנגדאושפיזין' זהם  "שבעת ימים"ו, מברכים אותו

שבעת "קראם הכתוב , "ימים"וכיון שהספירות נקראים בשם , מ"ת נהי"חג
לכן כתוב , אברהם שהוא הראשון שנקרא אזרחבם כלולי והיות וכולם ,"ימים

לומר שלא בכל סוכה הם מאירים " בישראל"ואפשר שהוסיף , "כל האזרח"
  .לי חסדיםאורם אלא במי שעושה צדקה וחסד כמדתם של ישראל שהם גומ

, "ישראל"' בחי לומר שרק אדם בגדלות המוחין, "בישראל"גם אפשר שאמר 
זה  " גדלות מוחין"וביאור , "אושפיזין"שהם ה" שבעת הימים"לסוכתו יבואו 

        שבושבושבושבו קבעהוא דירת ז " והעוה,ב"העוהבחינת  עראי ה היא דירתסוככי ה, הוא
 הכנה לעולם הקבע ואעתה הז " והעוה,,,, לגור לנצח לגור לנצח לגור לנצח לגור לנצחאחרי תחיית המתיםאחרי תחיית המתיםאחרי תחיית המתיםאחרי תחיית המתיםנמשיך נמשיך נמשיך נמשיך 

 וביתו זעתה חושב שאמנם מי ש ,ר על המצוותושמלתכונן כראוי ווצריך לה
כי יש לו ללכת לדירת עראי שבגן עדן לפני שיקום בתחיית , טועהקבע דירת 

  . קבעבגדר דירתעולם הזה המתים וימשיך ב
שנצא לשבוע מדירת קבע ה " הקבצוה ,כיפורובה "רשעשינו בתשובה ואחרי ה

כדי שנדע שלפני עולם הבא דירת עראי של הסוכה בחינת  ל העולם הזהשל
של העולם  עראי להיות בדירת יש לנו, שנהיה בעולם הזה בגדר דירת קבע

וההלכה  גן עדן מאירה הארת  ובסוכה .וצריך להתכונן כדי להגיע אליו, הבא
אם הוא מצטער כי  ,בשאר המצותמה שאין כן מצטער פטור מסוכה היא ש

מי  ,,,,כל האזרחכל האזרחכל האזרחכל האזרח לכן כתוב .פטורו ,את ערכהבין אין לו גדלות המוחין להמן שסי
מי שמרגיש את עצמו ו, ז יוכל להתעלות"ימרגיש את הסוכה וע שעושה חסד
  .הוא ירגיש את האושפיזין אזרח בסוכהאזרח בסוכהאזרח בסוכהאזרח בסוכה

כי בסוכות כי בסוכות כי בסוכות כי בסוכות , , , , כל האזרח בישראל ישבו בסוכותכל האזרח בישראל ישבו בסוכותכל האזרח בישראל ישבו בסוכותכל האזרח בישראל ישבו בסוכות, , , , בסוכות תשבו שבעת ימיםבסוכות תשבו שבעת ימיםבסוכות תשבו שבעת ימיםבסוכות תשבו שבעת ימים""""
',  אחת מלאה עם ובסוכותבסוכותבסוכותבסוכותפעמים '  תורה גכתבה. """"הושבתי את בני ישראלהושבתי את בני ישראלהושבתי את בני ישראלהושבתי את בני ישראל

,  כמה דפנות צריכים להיות לסוכה14י וחכמים"ונחלקו רשב. 'ושתיים חסרות ו
  טפחים כל' שתיים כהלכתן בנות ז, דפנות' שחכמים למדו מפסוק זה שצריך ג

  
הרבה פעמים בכוונות ', חסר ו" עבת"י שבתורה כתוב "ואעפ. 11 .ג ניצוצות נפשו "לפי תרי

צפונה לפני "כמבואר בכוונות הפסוק ,  של כתיב מלאאהקבלה מכוונים אותו לפי הגימטרי

    :'סוכה ו. 14 :ג"אמור ק.  13 .ו"בבא בתרא ט. 12". 'ה
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שלש , דפנות' י לומד מפסוק זה שצריכים ד"ורשב. ושלישית אפילו טפח, אחת
  .והלכה כחכמים. ורביעית אפילו טפח, כהלכתן
ושלישית , ם לפי הסוד מדוע מספיקים שתיים כהלכתן נתן טע15ל"והאריז

הם בבחינת הפסוק , פ"ה ויוהכ"י הזוהר שכתב כי ימי ר"אפילו טפח עפ
והמחבק ". וימינו תחבקני"ואלו סוכות הוא בבחינת , "שמאלו תחת לראשי"

,  מוקף הגוף בשלשת חלקי היד שהם הזרוע,כשמקיף ידו מסביב לגוף המחובק
וכף היד , צדדים' נה הזרוע והאמה הם ארוכים ומקיפים בוה. וכף היד, האמה

ולכן גם הדפנות המכוונים לעומתן הן ', הקצר אינו מקיף אלא קצהו של צד ג
  .ושלישית שהיא כנגד טפח היד מספיק לה טפח, שתיים שלימות
והצריך ,  של מקובלים לא ידע שכן דרך החיבוקרבםי "וכי רשב, ולכאורה קשה

 16י וכל התנאים היו כולם מקובלים גדולים"אמנם רשב. תדופן שלימה נוספ
וכל מחלוקת התנאים אינה רק לפי פשטן של דברים אלא בהבנת סודות וסתרי 

ונראה כי  .17"אלו ואלו דברי אלקים חיים"התורה הקשורים למעשה המצוות ו
כי לדעתו כשהמחבק מקיף , י על חכמים"דווקא מתוך הבנת החיבוק חולק רשב

המחובק מוקף בגופו של  ת שלשת צדדי המחובק גם צדו הרביעי שלבידו א
רוחות שלמות מלבד טפח היד המקיף בצדו ' כ מוקף המחובק בג"וא, 18המחבק
וחכמים שחולקים , דפנות כהלכתן ורביעית אפילו טפח' ולכן צריך ג. הרביעי

ומחלוקתם . אלא את הקפת היד בלבד, סוברים שאין להחשיב את הקפת הגוף
אם ימין זה כוללת כל הצד הימני כולל , "וימינו תחבקני"וא בביאור הפסוק ה

או שימין זה אינו אלא יד ימין , כהלכתן ורביעית אפילו טפח' ואז בעינן ג, הגוף
  .כהלכתן ושלישית אפילו טפח' שהוא מקיף ב

להנצל ממזל שבתי ונראה כי כדי  .ת שבתי" ר....""""בסוכות תשבו שבעת ימיםבסוכות תשבו שבעת ימיםבסוכות תשבו שבעת ימיםבסוכות תשבו שבעת ימים""""
מגיע שאולי הוא י "ת תשב"ור.  יוצאים לסוכה בחינת גלות מהבית,הגורם גלות

 ושאפשר שבזכות מצות סוכה נזכה שיבשר .עם האושפיזין ללוותם לסוכות
  .הגאולה שנזכה לישב בסוכת עורו של לויתן

". ". ". ". תמיד מאת בני ישראל ברית עולםתמיד מאת בני ישראל ברית עולםתמיד מאת בני ישראל ברית עולםתמיד מאת בני ישראל ברית עולם' ' ' ' ביום השבת יערכנו לפני הביום השבת יערכנו לפני הביום השבת יערכנו לפני הביום השבת יערכנו לפני ה, , , , ביום השבתביום השבתביום השבתביום השבת""""
, י הלחם"א שנעשים ע"ן ואחד לזווג או"ווג זואחד לז". ביום השבת"אולי כפל 

א "ן לזווג או"ו ומשם יעלח מ"ן לגרום לזווג קובה"מ' ואמר הטעם שהוא בחי
   שלכן19ל"ש האריז" וכמ""""תמידתמידתמידתמיד""""'  וזווגם הוא קבוע בבחי,,,,""""''''לפני הלפני הלפני הלפני ה""""שהם סוד 

  
ד שמאל של  כי צ. 18: ג" עירובין י. 17. אין דורשין'  ראה חגיגה פ. 16    שער הכוונות. 15

  .ליקוטי תורה פרשה זו. 19 .י צידו הימני של המחבק"המחובק מוקף ע
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מאת מאת מאת מאת """"ונעשה זה . א"היה הלחם חם כיום הלקחו כי האיר בו הזווג התדירי דאו
א הנקרא " הוא הז""""ברית עולםברית עולםברית עולםברית עולם""""י הנקראים כן על ידי "סוד הנה" " " " בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל

. ן את הזווג העליון"מ' הגורם על ידי יחוד עם השכינה לעורר בחי, "עולם"
            . 20ואולי הם כנגד שני הבזיכין ואולי לכן שני הבזיכין מעכבין זה את זה

פירשו רבותינו שאינו נתינת מום " ,י" פירש".".".".כאשר יתן מום באדם כן ינתן בוכאשר יתן מום באדם כן ינתן בוכאשר יתן מום באדם כן ינתן בוכאשר יתן מום באדם כן ינתן בו""""
". דבר הניתן מיד ליד, לכך כתוב בו לשון נתינה, ממש אלא תשלומי ממון

ואיש כי יתן ואיש כי יתן ואיש כי יתן ואיש כי יתן  " " " "ה פסוק שלם נוסף ואמרהולכאורה קשה והלא כאן הוסיפה התור
שאינו לשון נתינה אלא לשון עשיה ". ". ". ". כאשר עשה כן יעשה לוכאשר עשה כן יעשה לוכאשר עשה כן יעשה לוכאשר עשה כן יעשה לו, , , , מום בעמיתומום בעמיתומום בעמיתומום בעמיתו

ולמה כפלה התורה הענין פעם בלשון עשיה ופעם . כ אינו אלא ממון"ואעפי
  .בלשון נתינה

ד של " אמנם בב,ד של מטה זה ממון"בבשכוונת הכתוב ללמדנו ש ואפשר
ד של " אלא בב21ד של מטה"א בב"וזה א, מדה כנגד מדהלו ממש  יעשהיעשהיעשהיעשהמעלה 
 ינתןינתןינתןינתןאם לא  כי , ולא אמרה כן תעשה לו,"כן יעשה לו" אמרה תורה כןול ,מעלה

ד של "פו שכן יעשה לו על ידי בסו, ויתקן וישלם על ידי ממוןבו על ידיהם 
  .יצילנו ' ה, מעלה בגופו ממש

        

        בהרבהרבהרבהר

        
 ספק שמדרגת התורה שקבלו ישראל אין ".".".".אל משה בהר סיני לאמראל משה בהר סיני לאמראל משה בהר סיני לאמראל משה בהר סיני לאמר' ' ' ' וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה""""

 וגם .הר סיני, מבחינת המקוםהן , בסיני לפני חטא העגל היתה גדולה מאוד
ישראל בדרגה של לפני חטא העגל שהיו בדרגה של אדם , מבחינת המקבלים

ובחטא העגל ושבירת הלוחות אבדנו הדרגה בו  .הראשון לפני חטא עץ הדעת
מחדש את התורה במדבר כ "אח וקיבלנו ,ועמה את מדרגת התורה ההיא, היינו
קיבלו ש ושאר המצוותעל השבת מחדש נו י ולכן נצטוו, ובערבות מואבסיני

  במעלתם ונשאר , וערכין שמיטה ויובלותמצוורק ,  בהתאם שונהמימד רוחני
 ערךעם ו נשארו , ונצטוו עליהם שניתלא חזרווהעגל חטא לפני הגדולה ש

  ז וחלול שבת חמורים ממצוות"י שע"אעפלכן  ואולי .המצוות בשרשם העליון
ושמירת שמיטה  ,1 לא גלו ישראל אלא בגלל שלא שמרו שמיטה,השמיטה
   .הוא המפתח לגאולה הכללית והפרטית 2כהלכתה

  
ללא היתרי השקר והכזב של . 2.  לה, ו"י ויקרא כ"רש. 1: ג"פ ק"ב. 21. ז"מנחות כ. 20

ול לנכרי שכולי עלמא יודעים שבשקר יסודו ואם הארץ כביכ של מכירת ת"הרבנות הראשעי
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  ובית,  אחוזהשדהמכירת כל עניין ,  בפרשת השבועוסודם נמצאעניין הזיווגים 
 הנשמות בכל הגלגולים של האדם וכל סוד זווגיהם אפשר ש, מושב עיר חומה

או דודו "על הפסוק ל "וכמו שכתב האריז, השלבים של הזיווג שהאדם מקבל
  ".גאלנואו בן דודו י

 את  הפסידוחטאבכשאדם ו, שהיא הזווג האמיתילכל נשמה יש את חציה השני 
אותה לרבי מאיר  וזה מה שענה,  משורשואחריםה מזווג לו זיווגים "הקב, זווגו

כל י ש"כי אעפ.  ומזווג זיווגים' היושב, מיום בריאת העולםשמטרוניתא 
 ה"והקב,  במעשיהםרוב בני אדם מאבדים את בני זוגם, הנשמות מתפצלות

  . זיווגים חלופייםממציא להם
ה בחסד גם "את כל זה קיבלנו בסיני לפני חטא העגל ואת זה השאיר לנו הקב

  ספרומסיים ". בהר סיני"שמצוות אלו נתנו לכן מודגש כאן  .אחרי חטא העגל
 אולי כי, "בהר סיני" שאלו מצוות שניתנו ומפרש "ןערכי" מצותעניין זה ב

הם נאמר שקשים אלו על שני דברים ו , עניין הפרנסהא הו"יןערכ"עניין 
לפני מונהג כמצב שסוד שני הדברים האלו עדיין אלמלי שו, כקריעת ים סוף

המקטרגים צועקים  כי .מתחתניםהיו לא ו ,חיים בעוני כבדהחטא היו אנשים 
ולכן כמו שלמרות ,  ואם היו שומעים להם לא היה העולם מתקיים,עד השמים

כך למרות הקטרוג מתחתנים רוב בני , רוג עברו ישראל בתוך הים ביבשההקט
   .אדם ומתפרנסים

שש שנים שש שנים שש שנים שש שנים ', ', ', ',  ושבתה הארץ שבת לה ושבתה הארץ שבת לה ושבתה הארץ שבת לה ושבתה הארץ שבת לה,,,,אשר אני נותן לכםאשר אני נותן לכםאשר אני נותן לכםאשר אני נותן לכםכי תבואו אל הארץ כי תבואו אל הארץ כי תבואו אל הארץ כי תבואו אל הארץ """"
כל המצוות מקורם  ".".".".תבואתהתבואתהתבואתהתבואתה ואספת אתואספת אתואספת אתואספת את    ושש שנים תזמור כרמךושש שנים תזמור כרמךושש שנים תזמור כרמךושש שנים תזמור כרמך, , , , תזרע שדךתזרע שדךתזרע שדךתזרע שדך
  ואות, השכינה'  בחיבינה ומלכות שתי' הם בחי'  שתי אותיות ה,ה"בשם ההוי

  ת" ר,"ודברת בם"מחבר ביניהן בבחינת ' למוד תורה סוד הואפשר שו(. מחברת ביניהן' ו
י עבודת האדמה שהוא בגדר "ע'  ואל המלכות יש לחבר אות ו.)בינה מלכות

,  מלכותאניאניאניאני , בינהאשראשראשראשר .""""אשר אניאשר אניאשר אניאשר אני אל הארץ תבואותבואותבואותבואוכי "ואמר הכתוב  .ביאה
' בחי' אות ההמלכות . . . . """"''''הארץ שבת לההארץ שבת לההארץ שבת לההארץ שבת לה ושבתהושבתהושבתהושבתה", אלו'  משתי בחי,,,,""""נותן לכםנותן לכםנותן לכםנותן לכם""""

    ושש שנים תזמורושש שנים תזמורושש שנים תזמורושש שנים תזמור',  בסוד ושש שנים תזרע שדךשש שנים תזרע שדךשש שנים תזרע שדךשש שנים תזרע שדך .'ו' ת בחי" עולה לת,הארץ
אפשר שכוונתו על , תבואתהתבואתהתבואתהתבואתה ואספת אתואספת אתואספת אתואספת את .ביניהםוחילק ',  שוב בסוד וכרמךכרמךכרמךכרמך

 .של השדה """"תבואתהתבואתהתבואתהתבואתה""""ואפשר שכוונתו , תבואת הארץ הכוללת לשדה ולכרם
 של "את פריהו"ולא אמר  , גם את תבואת הכרםלכלולתבואתם תבואתם תבואתם תבואתם ולא אמר את 

 כרמך תשתולתשתולתשתולתשתול ולא אמר .תבואת הכרם זוכים לקבל ביובלסוד את אולי ו. הכרם
         כי שמה של השכינה, בענין השכינהנותכי יש בחי.  השדהזריעתזריעתזריעתזריעת דוגמתשהוא 

      

   .גרגר אדמה' יבא הגוי לממש קנייתו לא יתנו לו אפי
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וכנגדה . "ויצא יצחק לשוח בשדה" נאמר ועליה ,"שדה תפוחים" 'בבחישדה שדה שדה שדה 
כי בשדה ", "וילך עשו השדה"  שעליה נאמר,3"שדה איש עצל"' יש בחי' בקלי

,  ולכן עבודת השדה הוא לזרוע השדה כל פעם מחדש".צעקה הנערה, מצאה
  לך המ"כרם היה לשלמה" ו,כ בכרם שנטיעה אחת מחזיקה להרבה שנים"משא

 זמירת , השכינה מנסים החצונים להאחז בה' והיות והכרם בחי.שהשלום שלו
  .החצונים ממנה היא בגדר עבודת הכרם

 בו הוא פוגם ,כי כל אחד וחלקו בשכינה, , , , שדךשדךשדךשדך אמר ".".".".שדךשדךשדךשדך שש שנים תזרעשש שנים תזרעשש שנים תזרעשש שנים תזרע""""
. """"תבואתהתבואתהתבואתהתבואתהואספת את "אמר ו ....השדההשדההשדההשדה ולכן לא אמר תזרע .ובו הוא מתקן

א בגדר שם העבודה היכי  "ואספת דגנך ותרושך ויצהרך"ש שאמר "כ בק"משא
 ואלו כאן מדבר הכתוב '"לעבדו וכוו  אלהיכם'לאהבה את ה"ש "וכמ' האהבת אהבת אהבת אהבת 
' הוא בחי" תבואה" ואולי . שמיםיראתיראתיראתיראת' בבחי' הכולל גם לעובדי ה, בסתם
     .ן"הנר' בחי" דגנך ותרושך ויצהרךו" ,הנפש

 ולכן יש , והוא משפיע בה בדרגתה,"'שבת לה"ובכל ששת השנים היא 
ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת """" אמנם ,ליולעובדה לקשרה א

שדך לא תזרע וכרמך שדך לא תזרע וכרמך שדך לא תזרע וכרמך שדך לא תזרע וכרמך """"ולכן , בדרגתו'  כי היא עולה אליו בסוד שבת לה,,,,""""''''להלהלהלה
את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא """"'  ולא עוד אלא אפי,,,,""""לא תזמורלא תזמורלא תזמורלא תזמור

 כי ,"' להיהיה" ולא אמר """"שבת שבתון יהיה לארץשבת שבתון יהיה לארץשבת שבתון יהיה לארץשבת שבתון יהיה לארץ"""" ואמר הטעם ".".".".תבצורתבצורתבצורתבצור
 השנים ובהם עוזרים בששתיורדות לברר הי "נהוה .יא העולה בשמיטההארץ ה

 ,אל השדה ומעליהמתחת לקרקע מתחת לקרקע מתחת לקרקע מתחת לקרקע אנחנו לה בעבודת האדמה להביא התבואה 
 ולכן אסור לנו , שאינה יורדת למטהבכך בשנה זו שביתתה ,ומשם לקצרם

 יסתלקו החצוניםוענין הזמירה הוא כדי ש, ו"לזרוע שלא לגרום לה לרדת ח
   ושייך, מצד הקדושה בלבדיצמחו ענפים יותר משובחיםו, ם להאחז בההרוצי

  . זה בששת השנים ולא בשביעית שהיא שבתון וכולה בקודש

שבת הארץ , אחרונה שבשם' השמיטה היא בסוד ה". ". ". ". שדךשדךשדךשדך שש שנים תזרעשש שנים תזרעשש שנים תזרעשש שנים תזרע""""
שש שנים תזרע "שלפניה בסוד ' אחרונה קשורה אל אות ו' וה. נפש' בחי

נשמה ' ראשונה שבשם בחי' והיובל סוד ה .וד הרוחס' שבת לה' בחי". שדך
    שבע שבתות שניםשבע שבתות שניםשבע שבתות שניםשבע שבתות שנים' שהם בחי, ט שערי בינה"כנגד חמישים שערי בינה שהם מ

  . ושער החמישים כלול מכולם". ". ". ". שבע שנים שבע פעמיםשבע שנים שבע פעמיםשבע שנים שבע פעמיםשבע שנים שבע פעמים

 עיות עולות אל הבינהיביובל כל השבכי  .""""שבע שבתות שניםשבע שבתות שניםשבע שבתות שניםשבע שבתות שניםוספרת לך וספרת לך וספרת לך וספרת לך """"
  הוא גם" פעמים"ואולי ". ". ". ". םםםםשבע שנים שבע פעמישבע שנים שבע פעמישבע שנים שבע פעמישבע שנים שבע פעמי"""" .שהיא סוד החמישים
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 פה

 פה

והיו לך ימי שבע שבתות והיו לך ימי שבע שבתות והיו לך ימי שבע שבתות והיו לך ימי שבע שבתות """"    ". בנעליםפעמיךפעמיךפעמיךפעמיךמה יפו "ש "מלשון צעדים וכמ
 זו מציאות ששבע כי ,מיותרת    """"לךלךלךלך" ולכאורה ....""""תשע וארבעים שנהתשע וארבעים שנהתשע וארבעים שנהתשע וארבעים שנה    השניםהשניםהשניםהשנים

 יהיו הימים לךלךלךלך. ט"הם מ' כפול ז' י שכל ז"אלא אעפ, ט"כפול שבע הם מ
        .ים להגיע אל היובל שלאחריהם וצעדפעמיםפעמיםפעמיםפעמים'  בחי,שבהם

 ששת שנות השמיטה הן כנגד ".".".".ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכםביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכםביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכםביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם""""
 כי ,"שבת הארץ" ספירת המלכות'  בחיעית היאיוהשב, י"ת נה"הספירות חג

הארץ עולה '  אלא השכינה בחי,אינה כשבת בראשית שבה עולים כל העולמות
 יום הכפורים' וד היובל הוא בחיוס. וכולה בקודש בלבד' לבדה מתוך הקלי

ם למטה ומתחברים "ת נהי" חגת הספירותשבו אחת של הבינה למעלה ושבע
במשוך " וגם השופר הוא בסוד הבינה ונאמר בו .י הזאת דם הפר והשעיר"ע

   .ביום הכפורים בשופרולכן ביובל תוקעים , """" היובל היובל היובל היובלבקרן

 ספירת שהוא "יובל"סוד ה כי ".".".".ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכםביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכםביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכםביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם""""
ה ואחת "אחת בר,  ליובל יש שתי התחלות.יום הכיפורים' בחי הוא גם "בינה"ה

כ לא היו עבדים נפטרין לבתיהן ולא משתעבדין "ה עד יוה"ומר, כ"ביו
נפטרו עבדים לבתיהם ושדות , ד בשופר"כ תקעו ב"כיון שהגיע יוה, לאדוניהם

יובל תוקעים בשופר הולכן בשנת  ,כ" יובל מוחלט הוא ביו.4"חוזרות לבעליהן
כי השופר הוא סוד . מלכויות זכרונות ושופרותה עם ברכות "כ כמו בר"ביו

 ".משוך היובל המה יעלו בהרב" שכתוב  כמו"יובל"לכן שופר נקרא , היובל
  ."ישלח שורשיויובל יובל יובל יובל ועל ",  הוא סוד נהר היוצא מגן עדן"יובל"

    ,שנת החמישים" קידוש "ועל ידי ".".".". שנה שנה שנה שנהוקידשתם את שנת החמישיםוקידשתם את שנת החמישיםוקידשתם את שנת החמישיםוקידשתם את שנת החמישים""""
קוראים ומושכים את ו ,קדוש' י דרור בג".".".".וקראתם דרור בארץ לכל יושביהוקראתם דרור בארץ לכל יושביהוקראתם דרור בארץ לכל יושביהוקראתם דרור בארץ לכל יושביה

 ,"קודש" הם ישראל עם הכל יושביהל ו"ארץ" אל המלכות שנקראת "דרור"ה
חמישים '  סוד היובל בחים החכמה מגיעה גם הבינהוע ,וכל קודש הוא בחכמה

מתגלה " דרור" כי ה".".".".תהיה לכםתהיה לכםתהיה לכםתהיה לכם " " " ",הבינה' בחי". ". ". ". יובל היאיובל היאיובל היאיובל היא"""" ולכן ,שערי בינה
ודרך הבינה מרוויחים שחוזרת  . והיא תהיה נחלת כולםהבינה' ביובל בחי

 "אחוזה"בת הזוג נקראת ו, כל הנפש שהפסיד וגם בת זוגו שהפסיד לאדם
. זוכים להגיע לזיווג הנכון והאמיתי ".".".".ושבתם איש אל אחוזתוושבתם איש אל אחוזתוושבתם איש אל אחוזתוושבתם איש אל אחוזתו"""". שנאחזת בו

  .ן"כל הנרתתחבר עם הנפש ו תשוב ".".".".ואיש אל משפחתו תשובוואיש אל משפחתו תשובוואיש אל משפחתו תשובוואיש אל משפחתו תשובו""""

 ולא תקצרו את ספיחיה  ולא תקצרו את ספיחיה  ולא תקצרו את ספיחיה  ולא תקצרו את ספיחיה לא תזרעולא תזרעולא תזרעולא תזרעו, , , , שנת החמישים שנה תהיה לכםשנת החמישים שנה תהיה לכםשנת החמישים שנה תהיה לכםשנת החמישים שנה תהיה לכםיובל היא יובל היא יובל היא יובל היא """"
  ,להתחבר אל הבינהעל ידי תשובה  אפשר בזמן הזה ".".".".נזיריהנזיריהנזיריהנזיריהתבצרו את תבצרו את תבצרו את תבצרו את     ולא ולא ולא ולא 
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 פו

 פו

 שהיא אחוזתואחוזתואחוזתואחוזתויכול לקבל את ו, "יובל"מגיע ל בכל לבו אם אדם עושה תשובהו
  . שהיא נפשומשפחתומשפחתומשפחתומשפחתו ואת ,בת זוגו
 שלגהוא גלגולי שלג כי גם ה, "יובל"נוסף המחבר את האדם אל הדבר ואולי 

וי כי לשלג יאמר ה"ש "וכמ "בינה"בהעליון מקורו מתחת כסא הכבוד שהוא 
  .עולםאת הה שלג מתחת כסא הכבוד ויצר "הקבמלמד שלקח . "ארץ

, ים שוניםמילויה בשלשה "אהישלש שמות בבינה יש כי , וביאור הענין הוא
 ש פעמיםושל. מאה ואחת עשרה'  בגיאו שהף"לאבאות וכל אחד מהם מתחיל 

  . ג" הם שלמאה ואחת עשרה

 ולא תקצרו  ולא תקצרו  ולא תקצרו  ולא תקצרו לא תזרעולא תזרעולא תזרעולא תזרעו".  לנשמתכם,"שנת החמישים שנה תהיה לכםשנת החמישים שנה תהיה לכםשנת החמישים שנה תהיה לכםשנת החמישים שנה תהיה לכםיובל היא יובל היא יובל היא יובל היא """"
את ספיחיה בעולם תזרעו כדי לקצור אל  ".".".".נזיריהנזיריהנזיריהנזיריהתבצרו את תבצרו את תבצרו את תבצרו את     את ספיחיה ולא את ספיחיה ולא את ספיחיה ולא את ספיחיה ולא 

נזיריה . בריאות, ספיחיה זה עניין נספח לנפש', ודכ כסף או בריאות ו לקבלהזה
לא לחפש טובות הנאה גשמיות או בריאותיות על ידי התיקון בשלג . הוא הכסף

מן מן מן מן """". לנשמתכם, """"כי יובל היא קודש תהיה לכםכי יובל היא קודש תהיה לכםכי יובל היא קודש תהיה לכםכי יובל היא קודש תהיה לכם"""". אלא לתקן את הנפש ממש
 של """"תאכלו את תבואתהתאכלו את תבואתהתאכלו את תבואתהתאכלו את תבואתה"""", השכינה'  של חקל תפוחין קדישין בחי""""השדההשדההשדההשדה

בשנת היובל הזאת תשובו איש בשנת היובל הזאת תשובו איש בשנת היובל הזאת תשובו איש בשנת היובל הזאת תשובו איש """".  לכם לפי חשבונות שמיםהשכינה ממה שתתן
שנת היובל ' והבינה בחי.  מדובר בשכינה,"זאת"כל מקום שכתוב  ".".".".אל אחוזתואל אחוזתואל אחוזתואל אחוזתו

בהשבת בת זוגכם או , "זאת"תעדיף לתת שכרכם דרך השכינה הנקראת 
  .מאשר בטובות הנאה גשמיות, ן לכם"בהשבת הנר

השכינה  לבין "יובל"ינה הקראת ב כשיש חיבור בין ה,,,,""""בשנת היובל הזאתבשנת היובל הזאתבשנת היובל הזאתבשנת היובל הזאת""""
  ....""""תשובו איש אל אחוזתותשובו איש אל אחוזתותשובו איש אל אחוזתותשובו איש אל אחוזתו"""" אז ,"זאת"הנקראת 

יובל היא יובל היא יובל היא יובל היא , , , , וקראתם דרור בארץ לכל יושביהוקראתם דרור בארץ לכל יושביהוקראתם דרור בארץ לכל יושביהוקראתם דרור בארץ לכל יושביה    וקדשתם את שנת החמישים שנהוקדשתם את שנת החמישים שנהוקדשתם את שנת החמישים שנהוקדשתם את שנת החמישים שנה""""
אולי פירוש  ".".".".ושבתם איש לאחוזתו ואיש אל משפחתו תשובוושבתם איש לאחוזתו ואיש אל משפחתו תשובוושבתם איש לאחוזתו ואיש אל משפחתו תשובוושבתם איש לאחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו, , , , תהיה לכםתהיה לכםתהיה לכםתהיה לכם
אחוזים  הזכרים הלכל יושביהלכל יושביהלכל יושביהלכל יושביה , שהיא המלכותבארץבארץבארץבארץ וקראתם דרורוקראתם דרורוקראתם דרורוקראתם דרור, הכתוב הוא

 יובל היאיובל היאיובל היאיובל היא כי. שיוכלו להתעלות לעלמא דדכורא, בבחינתה שהיא עלמא דנוקבא
 .להעלותכם למקומכם הראוי ....תהיה לכםתהיה לכםתהיה לכםתהיה לכם ,בינהחמישים שערי ' בחישהיא 

 כי אחוזתואחוזתואחוזתואחוזתו והבת זוג נקראת .ושבתם איש לאחוזתו ואיש אל משפחתו תשובוושבתם איש לאחוזתו ואיש אל משפחתו תשובוושבתם איש לאחוזתו ואיש אל משפחתו תשובוושבתם איש לאחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו
ה מיראה עושה תשובוכשאדם  .נ" הם הנרמשפחתומשפחתומשפחתומשפחתוו, אחוזה בו משרש הנשמה

 .הופכים לשגגותתתאה תחת כנפי השכינה ועוונותיו ' מגיע למלכות ה
 ושב אל אחוזתו ,"בינה"ראשונה ' וכשעושה תשובה מאהבה שב אל ה

   .ומשפחתו כי עוונותיו הופכים לזכויות

' חיז זו תשובה מיראה ב"וכשאדם עושה תשובה לצורך זכיה במטרות העוה
 ,ב"ג טובות הנאה גשמיים אלא הכל לעוה וכשעושה לא על דעת להשי,מלכות
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 פז

 פז

שנת שנת שנת שנת  יובל היאיובל היאיובל היאיובל היא"""" ואמר .זו תשובה המגיעה עד כסא הכבוד שהיא הבינה
העולה עד  מאהבהתשובה יובל היא בסוד ' בחי ש".".".".החמישים שנה תהיה לכםהחמישים שנה תהיה לכםהחמישים שנה תהיה לכםהחמישים שנה תהיה לכם

כשם  ".".".".לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיהלא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיהלא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיהלא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה"""" ולכן ,בינהחמישים שערי 
ולא תבצרו את ולא תבצרו את ולא תבצרו את ולא תבצרו את """" . התשובהעקב וכסף שבתשובה מאהבה אין מצפים לבריאות

 הפרישות בגלללתועלת גשמית כשם שבתשובה מאהבה אין מצפים  ".".".".נזיריהנזיריהנזיריהנזיריה
קודש תהיה קודש תהיה קודש תהיה קודש תהיה """" ולכן .ב" וכולה קודש לעוה".".".".כי יובל היאכי יובל היאכי יובל היאכי יובל היא"""" .י התשובה"הבאה ע

במלכות הנקראת ' ז יושפעו לכם לפי מה שישפיע ה"וצרכיכם בעוה ".".".".לכםלכםלכםלכם
תאכלו את תאכלו את תאכלו את תאכלו את """", תתאה שבשם' ה'  שהיא בחי""""מן השדהמן השדהמן השדהמן השדה"""". עבורכם" שדה"

 "יובל" אמנם כשם שתשובה כזאת גורמת לחיבור הבינה הנקראת ".".".".תבואתהתבואתהתבואתהתבואתה
הבינה נקשרת אל המלכות  כמו כן בשנת היובל, "זאת"עם המלכות הנקראת 

כשם שבתשובה מאהבה ואז  ".".".".בשנת היובל הזאתבשנת היובל הזאתבשנת היובל הזאתבשנת היובל הזאת""""". זאת" "'ה"הנקראת 
, ז"יע עוד בעוההשכר הרוחני מיד מג, שאין הצפיה לתשלום גשמיי "אעפ

ואם אבד  .ר ושב אל מקורו בקודש"ומשתחרר האדם מהיות עבד ליצה
מבלי , על ידי תשובה מאהבה ישוב ויזכה בה וישאנה, בת זוגו בעוונותיו את

כמו כן בשנת היובל שהיא הבינה , צורך להמתין לגלגול אחר כדי לקחתה
אל אל אל אל """"הזכר '  שהוא בחי""""תשובו אישתשובו אישתשובו אישתשובו איש"""", המתקשרת עם המלכות הנקראת זאת

בת זוגו הנקבה ענין  ורמז.  שדהו שבעוונותיו מכרה לאחר שהיא".".".".אחוזתואחוזתואחוזתואחוזתו
 ומשתחרר """"דרורדרורדרורדרור""""ומקבל . 5כי האשה היא בסוד קרקע עולם, האחוזה בו

קנין בתים ושדה אחוזה בארץ ענין וכן כל . מעבדותו ושב אל אשתו וביתו
 .6"דו יגאלנואו דודו או בן דו"  בסוד הם בסוד הגלגולבארבעים ותשע השנים

 וביובל על ידי תשובה. אם לא השיגה ידו בתשובה לגאול בעצמו בעודו חי
ועל ידי  ,ושמירת מצוות היובל שבים הנצוצות לבעליהם בחסד אל עליון

סוד היובל שבים הנפשות הרוחות והנשמות לתקונם בשרשם בסוד " בינה"ה
   ".ואיש אל משפחתו תשובו"

ויש להבין למה הביא הכתוב     ".".".".ויתי את ברכתיויתי את ברכתיויתי את ברכתיויתי את ברכתיוצוצוצוצ', ', ', ', וכי תאמרו מה נאכל וכווכי תאמרו מה נאכל וכווכי תאמרו מה נאכל וכווכי תאמרו מה נאכל וכו""""
וממילא לא " וצויתי את ברכתי לשלש השנים"והיה לו רק לומר , את השאלה
למה תלה את הברכה בריבוי     ".".".".ועשת את התבואה לשלש השניםועשת את התבואה לשלש השניםועשת את התבואה לשלש השניםועשת את התבואה לשלש השנים"""". יהיו שאלות

', כמות התבואה  המצריך גם עבודה משולשת לכל ענייניה כבורר דש זורה וכו
 אם יהיה נס שהכמות תשאר כבכל שנה אבל הברכה והלא היה יותר טוב

תתרבה ויאכלו וישבעו ויותירו ומעין נס כד הקמח על ידי אליהו הנביא והשמן 
  .על ידי אלישע

  
  : ו"וזוהר משפטים קט. א"ראה זוהר כי תצא רפ. 6: ד"סנהדרין ע. 5
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, ונראה שהברכה האמיתית היא שתחול הברכה ככד הקמח על ידי אליהו הנביא
בעצם , בל אמר הכתוב שאם יהיו בישראל קטני אמונה וישאלו מה נאכלא

ויחול השפע על ידי ריבוי התבואה , שאלתם יגרמו למנוע ברכה ניסית שכזו
ומצד קטנות האמונה , ומצד הברכה יהיה להם אוכל. שנים' בפועל כנגד ג

  .7שנים' יטרחו על האוכל כנגד ג

לא ישיאנו עצה  ההוגנת . אונאת דבריםזו ", י" פירש....""""לא תונו איש את אחיולא תונו איש את אחיולא תונו איש את אחיולא תונו איש את אחיו""""
ולפני עיור לא תתן "י מעין זה על מצות "ולכאורה כבר פירש". 'למייעץ וכו

לא ישיאנו עצה לומר לו מכור שדך וקנה לך חמור ואתה ", י"ופירש". מכשול
ואיך יתכן שאותו איסור יוכפל בתורה בשני לאווין ". עוקפה ונוטלה הימנו

  . ל שכפלו הכתוב לחייבו בשתי לאווין"מרו חזולא מצינו שא. שונים
כי כאשר . ולאחר ההתבוננות נראה שיש הבדל מהותי בין שני הלאווין הללו

אדם נשאל אם למכור שדהו כדי לקנות חמור והוא מעוניין לייעץ זאת כי רצונו 
אסרה התורה לייעץ זאת באסור ולפני עיור לא תתן , לעקוף ולקנות השדה

אסור לו , י שיראה ליועץ שעצתו טובה באמת וביושר"אעפכי בזה , מכשול
כי יש לו נגיעה עצמית . לייעץ זאת אפילו אם מבין הוא שכך מן הראוי לעשות

. ונגיעתו העצמית מטה מחשבתו לייעוץ זה ועליו להמנע בכלל. ברצונו בשדה
צריך , אמנם כאשר אינו רוצה לעקוף וליטול השדה ונשאל הוא בענין זה

  תהיה לפי דרכו וטובתו של יועץ שירגיש עצמו כאילו בעניינושתשובתו
אבל אם . זה עליו לייעץ, ומה שהיה עושה לפי דרכו וטובתו. נמצאת שאלה זו

אינו נותן מכשול לפני האדם כי , אינו מייעץ רק לפי הסתכלות שיטחית בעניין
 יתכן כוונתו לומר את האמת שלא מתוך נגיעה עצמית אבל זו אונאת דברים כי

  .היה מחליט אחרת, שאם היה חושב ומעמיק ביותר כלצורך עצמו

יש ו ".".".".אל תונו איש את אחיואל תונו איש את אחיואל תונו איש את אחיואל תונו איש את אחיו, , , , וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתךוכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתךוכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתךוכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך""""
וכי תמכור "לומר היה לו ולכאורה ,  לעמיתךממכרממכרממכרממכרלמה אמר וכי תמכרו להבין 

אפשר ו ."מעמיתךאו קנו "ל "והיל, " עמיתךמידמידמידמידקנו או " אמר מה ול".לעמיתך
ד למוכרה אין לו "מלכתחילה קנאה עשמוכר סחורה סוחר ההכי , שהענין הוא
   המוכר מחוסר ברירה חפץ בעל הביתאמנם. ממכרממכרממכרממכר    והוא בגדררגש אליה 

  והקונה חפץ שכזה נקרא. ם החפץהרגש שלו עאת  מוכר הוא גם ,השייך לו
   
 שהביא זה" תיבות שלוםנ"הראוני ספר ', לפי מה שחנני ה, אחר שדרשתי זאת ברבים. 7

פ משנה לא זזה "ועכ. וברוך שכיוונתי, זכור לטובזושא שאמרו בשם אליהו הנביא ' בשם ר

   .ממקומה
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 ומכירה שכזו , כי קונה חלק מנפש עמיתו במסחר שכזה, עמיתומידמידמידמידקונה 
ובעל הבית המוכר חפציו , היא בסוד העברת חלקי נפש מאדם לחבירואפשר ש

וכאשר הקונה ממנו , 8כי חפציו בעיניו שוים יותר, כ"אה כאין במכירתו דין אונ
וכי וכי וכי וכי """"    ,ואפשר שלזה כוון הכתוב ואמר. אונאתו כואבת לו ביותר, אונה אותו

 ממכרממכרממכרממכרב היינו עיקר איסור אונאה מצד המוכר הואד, , , , """"תמכרו ממכר לעמיתךתמכרו ממכר לעמיתךתמכרו ממכר לעמיתךתמכרו ממכר לעמיתך
  קונה יותר חמורומצד ה" " " " או קנו מיד עמיתךאו קנו מיד עמיתךאו קנו מיד עמיתךאו קנו מיד עמיתך"""" ,שהיא סחורה של תגר

אל " 9בזוהר' ופי ".".".".אל תונו איש את אחיואל תונו איש את אחיואל תונו איש את אחיואל תונו איש את אחיו"""" .בקונה מבעל הביתאיסור האונאה 
עיניו כיונים על "ש "וכמוהשכינה נמשלו ליונים '  כי עיני ה. מלשון יונים,"תונו

חוטא באונאה פוגם בעינים אפשר שהו, "עיניך יונים"מר ווא, "אפיקי מים
 פוגם האיופגם הר, 10שהאונאה הוא סוד פגם היסוד ל" ופירש האריז.העליונים

 כי האונאה פוגמת "ואחיאל תונו איש את " ואמר הכתוב . וגורם לאונאה,ביסוד
ב המוכר העיקר "וגם בבעה, י שגם בקונה מתגר יש דין הונאה"ואעפ    .זו' בבחי

יונים היא במוכר ' אולי האונאה בבחי, להלכה שביותר משתות יש דין אונאה
אולי ז בסוד עינים "תכלים זבה מס"וכשהשכינה והקב. ב"או בקונה מבעה, תגר

שקראו הכתוב י "אעפאפשר שו. "איש את אחיו" ' בבחי עליון נפלאיחודנעשה 
אל תונו "אמר  , , , , """"עמיתךעמיתךעמיתךעמיתךאו קנו מיד  לעמיתך  לעמיתך  לעמיתך  לעמיתך וכי תמכרו ממכר"    ש"וכמ ,עמיתו

 יחודו ב"האונאה ח פגום שלא ת,"איש את עמיתו" ולא אמר """"אחיואחיואחיואחיואיש את 
  . "את אחיואיש "' העינים שאפשר שהוא בבחי

 כי הדין נמתק כאשר עיני הרחמים ממתיקים את עיני ,,,,""""אל תונו איש את אחיואל תונו איש את אחיואל תונו איש את אחיואל תונו איש את אחיו""""
 יש הונאה גורם שעיניואפשר שכש". 'כי עין בעין נראה אתה ה"הדין בסוד 

ואפשר . לא נמתקים על ידי עיני הרחמים 11יוניםעיני ' תפארת שהם בחיה
כתוב להזהיר שלא נגרום ואולי כוונת ה, 12הוא מלשון הסרה" אונאה"לפרש ש

  ..להסיר את עיני הרחמים מעל עיני הדין על ידי איסור אונאה

 יש קשר נשמה מצד אחאחאחאחכי עם , "עמיתך"שינה ולא אמר ". ". ". ". כי ימוך אחיךכי ימוך אחיךכי ימוך אחיךכי ימוך אחיך""""
 הקשר עמו הוא רק בגלל ועמיתךועמיתךועמיתךועמיתך. קרובים' ההורים ולכן יש דיני אבילות על ז

ב לחבירו מגלגול קודם ואולי כשאדם חיי. ותו לא, "עם שאתך במצוות"שהוא 
כי לא סתם זמנוהו משמים , "אחיך"ועתה בא לתקן ולהשיב לו קראו הכתוב 

וכשאין במעשיהם קשר מיוחד . אלא לתקון נפשם מגלגול קודם, לעזור לו
  ".עמיתך"מגלגול קודם אלא סתם מקח וממכר קראו הכתוב 

  
 :ג"רצ האזינו. . . . 11 .לך לך' ת פשער המצוו. 10: ג"האזינו רצ. 9 .ז"רכ' מ סי"חו ע" ראה שו.8
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  ".דבוקו עמך, מי גרם לו שיעשיר", י"פירש". ". ". ". וכי תשיג יד גר ותושב עמךוכי תשיג יד גר ותושב עמךוכי תשיג יד גר ותושב עמךוכי תשיג יד גר ותושב עמך""""
י שלמד "דבוקו עמו ע, מי גרם לו שימוך", י"פירש". ". ". ". ומך אחיך עמוומך אחיך עמוומך אחיך עמוומך אחיך עמו""""

י פירושו בדרך שאלה ותשובה ולא פירש "ויש להבין למה אמר רש". ממעשיו
". ". ". ". ונמכר לגר תושב עמךונמכר לגר תושב עמךונמכר לגר תושב עמךונמכר לגר תושב עמך " " " "".מי"ת שדבוקו עם הגוי גרם לו זאת ושאל ישירו

משפחת גר , י"פירש". ". ". ". או לעקר משפחת גראו לעקר משפחת גראו לעקר משפחת גראו לעקר משפחת גר. ". ". ". "מיותרת" עמך"ולכאורה תיבת 
, כשהוא אומר לעקר זה הנמכר לעבודת כוכבים עצמה, זה הוא עובד כוכבים

אחד מאחיו אחד מאחיו אחד מאחיו אחד מאחיו , , , , אחרי נמכר גאולה תהיה לואחרי נמכר גאולה תהיה לואחרי נמכר גאולה תהיה לואחרי נמכר גאולה תהיה לו. . . . "להיות לה שמש ולא לאלהות
או או או או , , , , או דודו או בן דודו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנואו דודו או בן דודו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנואו דודו או בן דודו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנואו דודו או בן דודו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו. . . . וווויגאלניגאלניגאלניגאלנ

ל "י אלו יחדיו יהיו תמים עם דברי רבינו האריז"דברי רש ".".".".השיגה ידו ונגאלהשיגה ידו ונגאלהשיגה ידו ונגאלהשיגה ידו ונגאל
שעיקר הגלגולים שאדם חוזר ". או דודו או בן דודו יגאלנו"על הפסוק שכתב 

, 13רוהנה היכן שנמצאים הנצוצות שם נמצא העוש. נעשים בתוך משפחתו
ונמכר לגר "ואמר הכתוב  , והנצוצות שנפלו מהאדם היהודי גרמו שיעשיר הגוי

יצטרך היהודי המאבדם להמכר לגוי שנצוצותיו אצלו דהיינו ש". ". ". ". עמךעמךעמךעמךתושב 
ולכן נגרם . כדי שישתעבד לניצוצותיו הנמצאים שם עד שיעלם חזרה לשרשם

  ". מי"קראת י ספירת הבינה הנ"ואפשר שנגרם כל זה ע. לו שימוך וימכר
הנקראת ' כי האדם בחטאיו מפיל נצוצות מנשמתו בידי הקלי, ויש עוד ענין

כי נעקרו מהקודש והצטרפו לנצוצות הקודש הנמצאים , "עקר משפחת גר"
". משפחת גר"והם " ואתה מחיה את כולם"כדי להחיותם בסוד ' בקלי

משיבם ובמעשיו הטובים שיעשה אחר כך , ובתשובה מחזירם לשרשם בשכינה
אז צריך להשיב נצוצות אלו אל הקודש על ידי יסורים , ואם לא זכה לתקן. אליו

ואם נפטר נופל בידי . כאדון את עבדו' וענשי מעלה שמכים אותו הקלי
ל שנוקמים ממנו ביסורים קשים ומרים עד שעל ידי יסורים אלו "המשחיתים רח

בטרם שיענש נותנים ופעמים רבות ש. יצאו הנצוצות מתוכם וישובו אל הקודש
רשות לניצוצות אלו להתגלגל בתוך מאכל או שתיה ומזמנים אותם לבני 

אחד מאחיו אחד מאחיו אחד מאחיו אחד מאחיו , , , , אחרי נמכר גאולה תהיה לואחרי נמכר גאולה תהיה לואחרי נמכר גאולה תהיה לואחרי נמכר גאולה תהיה לו""""    הנפטר או קרוביו בסוד הכתוב
ואם ". או דודו או בן דודו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנואו דודו או בן דודו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנואו דודו או בן דודו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנואו דודו או בן דודו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו. . . . יגאלנויגאלנויגאלנויגאלנו

ינצל הנפטר מענשים יאכלוהו בברכה ברורה מילה במילה יתוקן הניצוץ ו
ואם לא נתקנו . שהוצרכו לתקון אותם הניצוצות שנתקנו על ידי הברכה

פעמים רבות שלאחר ענשי מעלה ישוב האדם בגלגול ויצטרך , הניצוצות
לאכול מאכלים שמגוגלים בהם הניצוצות שהפיל בגלגולו הקודם ולהשיבם 

  ברכה כתקנהואם אכלם ללא  ".".".".או השיגה ידו ונגאלאו השיגה ידו ונגאלאו השיגה ידו ונגאלאו השיגה ידו ונגאל"לנפשו בסוד הכתוב 
  

  . בא' ראה לעיל פ. 13
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גוזל "ל שהאוכל בלא ברכה עליו הכתוב אומר "הפסיד תיקונו ועל זה אמרו חז
וכבר לימדנו רבינו ". אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית

שאפשר ' ז יובן שכוונת הגמ"ועפי. ל שאביו הכוונה לגלגוליו הקודמים"האריז
מגלגולו ' ביו שמגלגול זה או מגלגול קודם או אפישבמאכל זה יש חלקים מקרו

הקודם של נפשו הנקראת אביו ביחס לגלגול זה ואומר אין פשע כי לא הרעתי 
חבר הוא לאיש משחית זה ירבעם בן נבט שהשחית , לאף אחד בכך שלא ברכתי

נשמות ישראל בעגלים שעשה וכמו כן אדם זה השחית נשמתו או נשמות 
  .  לתקנם ולא תקנםקרוביו שנזדמן לידו

 השווה הכתוב שמירת שבת ".".".".''''את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו אני האת שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו אני האת שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו אני האת שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו אני ה""""
ס שהוא "או בביהכנ, וכוונת הכתוב לאיסור דיבור חול בשבת. למורא מקדש

א כי "וכתב החיד ,"וינח ביום השביעי"כי אמר הכתוב . הדבר השווה בשניהם
,  נברא העולםמאמרותמאמרותמאמרותמאמרות 'כי בי, מנוחת מלאכת ששת הימים היתה מן האמירה

י שהוא מדברי "אעפ ולכן איסור דברי חול בשבת, ונח ביום השביעי ולא דבר
 שאין לו חלק 14וכמו כן המדבר בבית הכנסת כתב בזוהר. קבלה עניינו חמור

. ס"ד ובביהכנ"באלקי ישראל כי מוכיח שאינו ירא מהשכינה הנמצאת בביהמ
ואולי סמך הכתוב  פסוק זה . יה מוראיואם אב אני איה כבודי ואם אדונים אני א

" מקדשי תיראו"לרמז שהעובר על " לא תעשו לכם אלילים"לפסוק שלפניו 
  . ומדבר בבית הכנסת דינו שאין לו חלק באלהי ישראל כעובד אלילים

 והוא כעין חתימת הפרשה ".".".".''''אני האני האני האני ה""""באמרו ', וסיים הכתוב הפרשה בשם ה
כולם חתומים בשם . 'יתי את ברכתי וכווכל ברכות השמיטה והיובל וצו, כולה

 ובה נאמר ענין שמירת שבת השטראמנם שורה אחרונה שבשטר היא עיקר  . 'ה
  .נאמן לשלם שכר' וכבוד בית הכנסת והנזהר בהם יקויים בו אני ה

  

        בחקותיבחקותיבחקותיבחקותי

 לכאורה היה לו לומר ".".".".אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותםאם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותםאם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותםאם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם""""
  מן הקל אל הכבד כי שמירת, "ובחוקותי תלכו, אם את מצוותי תשמרו"

, י"ופירש. המצוות שהשכל מבינם יותר קלה משמירת החוקים שטעמם נסתר
 אם"כ למה לא אמר הכתוב "וא". שתהיו עמלים בתורה, אם בחוקותי תלכו"

  וזו מניין לו. וכנתה עמל התורה בכנוי הליכה בחוקותיה, "תעמלו בתורתי

  

  .א" קלתרומה'  פ. 14
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, כי לימוד התורה ועמל התורה הם שני דברים נפרדים, אפשר שהענין הואו
הוא בגדר מצות , ולימוד התורה בפעם הראשונה כדי להכירן וכיצד לקיימן

אמנם החיוב לחזור עליהם ולהגות בהם יומם . שהשכל מחייבו, לימוד תורה
ובד ההבדל בין ע"ו". מיגמר בעתיקא קשה מחדתא"ולילה הוא עמל התורה כי 

אלהים לאשר לא עבדו הוא בין השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה 
מתוך ידיעה שלימוד תורה , ולימוד זה אין לו טעם אלא חוקה ועמל. 1"ואחת

וממה . אינו כדי לדעתה ולזוכרה בלבד אלא העיקר כדי לקיים שמים וארץ
למד שהקדים החוקים לשמירת המצוות והדרך הוא ללכת מן הקל אל הכבד 

שמירת  ,כי לאחר הצווי על עמל התורה, "אם בחוקותי תלכו"י שזה פירוש "רש
כי החוקים קל לקיימם לשם שמים כי אין השכל , המצוות יותר קשה מהחוקים

מה שאין כן המצוות כגון כבוד אב , מחייבם ופשוט שעשייתם היא לשם שמים
בלי צווי התורה שהשכל מחייבם ונוטה לקיימם גם ' ואם ואיסור גניבה וכדו

שאם מקיימם רק מצד שכלו אינו מקיים את המצוה כלל וגם מי שסבל מהוריו 
לא צריך לקיים " ישר"וגם האדם ה, חייב לכבדם כמי שהוריו אהבוהו בכל לבם

ואסור לו להחזיר את , השבת אבידה במקום שהתורה התירתו ולאחר יאוש
י "ועפ. 2"ישרותו"למרות , 'אבידת הגוי או טעות הגוי במקום שאין בו קדוש ה

סודם של דברים טעות הגוי ואבדתו שהגיע לידי ישראל מעלה נצוצות מהחול 
. ל"והמשיבם אל הגוי מוציא הנצוצות מהקודש חזרה אל החול רח, אל הקודש

 .  וכן בשאר כל המצוות שצריך לקיימם לשם שמים בלבד

מטר מטר מטר מטר ולא אמר " יכםגשמ" אמר ".".".".ונתתי גשמיכם בעתםונתתי גשמיכם בעתםונתתי גשמיכם בעתםונתתי גשמיכם בעתם', ', ', ', אם בחקותי תלכו וכואם בחקותי תלכו וכואם בחקותי תלכו וכואם בחקותי תלכו וכו""""
י שהם שני "ולכן פירש. """"בעתובעתובעתובעתו " " " "ולא אמר" " " " בעתםבעתםבעתםבעתם""""ואמר . ש"ש בק" וכמארצכםארצכםארצכםארצכם
י " פירשבעתובעתובעתובעתוש לגבי המטר שנאמר "כ בק"משא, ליל רביעי וליל שבת, עיתים

  .  ויש להבין ההבדלולא הזכיר ליל רביעי עמו. שהוא ליל שבת
  בנים שזוכים למטרואנחנו בגדר, "'לאהבה את ה"ש נאמר "ונראה הענין כי בק

ואין זה מגיע אלא בעתו שהוא , ד העליון"השמים מן המים העליונים סוד המ
כי "הקודמת ' ש בפ"עבדים וכמ' אנו בבחי נראה שזו' אבל בפ. ליל שבת בלבד

' אני ה"וגם בהמשך פסוקים אלו נאמר , " עבדים עבדי הםי ישראללי בנ
   דהיינו שיותר אינכם עבדים." עבדיםלהםלהםלהםלהםמהיות ' יכם אשר הוצאתי וכוהאל

 הבאים מן הים סוד לגשמיםלגשמיםלגשמיםלגשמים  גםזו צריכים' ובבחי. לעבדים אלא עבדי בלבד
,  וגשמים אלו באים בעתם בלילי רביעי ולילי שבת,ן כדי להמתיק הדין"המ

  קללות קשות כמו שנוהגים עם עבדיםלכן סמך לזה ענין התוכחה באפשר שו
  
  .בדה מ הלכות א"ע חו"שו. 2 :'חגיגה ט. 1
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 ,מעל הארץ הטובה'  וכוואבדתם' ועצר וכו' ש אמר השמרו וכו"אמנם בק
  . י מקום המטר יגלו כאב המגרש את בנו מהיכלו"דהיינו שרק מא

גדול יום ירידת הגשמים כיום שנבראו "ל שאמרו "י דברי חז"והענין יבואר עפ
ל את "חז ושבחו. 3"ויותר מתחיית המתים, וכיום קבוץ גלויות, בו שמים וארץ

ונקראים , 4"גבורות גשמים"וקראוהו , מבלי קשר לתוצאותיו, עצם ירידת הגשם
ורק בנוחם על הארץ משתנה , כי הפכו מאדים לנוזל ,גשם מלשון התגשמות

  .שמם למים והופכים להיות בבחינת החסד
' ולר, יהושע מקורם במים העליונים' שלר, מהיכן מקור הגשמים 5ל"ונחלקו חז

 והם רובם, ששבים ומוריקים גשמים, ורם מהאוקינוס המעלה אדיםאליעזר מק
 שמעוטן של גשמים מקורם במים העליונים שהובדלו שניהםוידעו . של גשמים

יהושע הולך אחרי האיכות ' שר. מה העיקר, ומחלוקתם היא. במעשי בראשית
 אליעזר הולכים' ולר, ואיכותם של המים העליונים גדולה בהרבה מן התחתונים

גשמים הבאים מן האוקינוס נקראו אפשר שו. אחר הכמות והם מי האוקינוס
  למטר השמיםלמטר השמיםלמטר השמיםלמטר השמים"""" כתובוכמו ש, מטרמטרמטרמטרוגשמי המים העליונים נקראו , גשםגשםגשםגשםבתורה 

כי בליל רביעי שולט מזל ,  של גשמיםעתםעתםעתםעתםולילי רביעי ושבת הם  ."תשתה מים
מים הגור,  שהם כוכבים קשים מצד הדין6ובליל שבת מזל מאדים, שבתאי

י "ונמתקים הם ע. 8 ובהם השדים שולטים ביותר7ות ודםבקר, לחרבן והרס
 גשמים היורדים לארץ וגבורותוגבורותוגבורותוגבורות, 9כי הדין נמתק בשרשו, בעתםבעתםבעתםבעתםהגשם היורד 

ובכל עת שיורדים . ממתק גבורות כוכבים אלו, והופכים למים סוד החסדים
 ם בהביאםגשמים נמתקים הדינים ומבטלים גזירות רעות וממשיכים חיים לעול

 ולכן,  אך בלילות אלה הצורך במיתוקם כפול ומכופל,המים סוד החסדים
ועל . ל עצם ירידת הגשמים ללא קשר לתוצאות התבואה מהם"שבחו חז

 שהוא סוד המים למטרלמטרלמטרלמטראמנם . גשמכם בעתםגשמכם בעתםגשמכם בעתםגשמכם בעתםהמתקת דינים אלו נאמר ונתתי 
-יןמי"כי מים אלו נקראים בשם , והוא ליל שבת,  אחדעתעתעתעתהעליונים יש רק 

  והוא בחינת עונתם של תלמידי, דהיינו שהם בסוד הזכר המשפיע, "דכורין
אשר פריו יתן "ל מהפסוק "חכמים שהוא מליל שבת לליל שבת שדרשוהו חז

  ,ה והשכינה"וברדת המטר בליל שבת נעשה יחוד גדול בין הקב, 10""""בעתובעתובעתובעתו
  
וראה גם שבת , שם. 7 .י שם"וברש: ט" שבת קכ.6 :. תענית ט.5 .'תענית ב. 4 .תענית ז. 3

' שער הכוונות דרוש ז. 9 .י שם"וברש, ג"ובתענית כ. י שם"וברש: ט"שבת קכ. 8 .ו"קנ

 חשש מהם ןאי, שולט מאדים וביום שבת שבתאיי כי גם ביום שלישי "ואעפ. לראש השנה

. 10 .כ בלילה שהוא זמן הדינים וגובר בהם כחם"משא, כי יום הוא בחינת רחמים וחלש כחם

  :ב"ות סכתוב
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וכשם שיורדים מי השמים בסוד זרע . והיא בחינת ארץ שהוא בחינת שמים
הזכר ורובעים את האדמה סוד הנקבה והולידה והצמיחה אורות החסד והשפע 

כן נעשה יחוד גבוה בעולמות העליונים המשפיע שפע טוב לשכינה , בעולם
ל לגשמים "זולכן קראו ח, ארצכםארצכםארצכםארצכם    מטרמטרמטרמטרומטר זה נקרא אז , הנקראת ארץ ישראל

ולכן כנו את הגשמים , שהוא בחינת זווג, 11המשקים האדמה בשם רביעה
, ש מאימתי מברכים על הגשמים"וכמ, בהפגשם על הקרקע בשם חתן וכלה

 כי מטר ליל שבת הוא דוגמת הזרע האמיתי 12משיצא חתן לקראת כלה
 מטר הובקללה אמר שלא יהי, ה לשכינה"המושפע ביחוד העולמות מן הקב

  ישראל שהם בחינת בניה סובלים מגלות,כי כשנמנע יחוד זה מן השכינה, ו"ח
והוא , "ואבדתם מהרה"ועליהם אמר הכתוב , וחרב ואבדון ושאר מרעין בישין

. ועמה ישראל בניה,  בגלותאתי עצירת המטר העליון ושכינתא יוצא"נגרם ע
' ות המקיימים כל מצוישראל  בליל שבת נעשה רק כשוירידת המטר בלבד

 אבל כשעמלים בתורה בגלל יראת שמים, מתוך אהבתם אותו בכל לבם ונפשם
  ולא מתוך אהבת שמים אז צריך גם לגשם של ליל רביעי שיצטרף למטר ויהיה

הפקודים אנו בגדר ' ל מנו ועצרו כי בפ"לכן אמרו חזאפשר שו". בעיתם"' בחי
וכדי , ם מכל צדשבטי' ג, ב דגלים ונשיאים"מחנות שכינה י' בנים כנגד ד

בנים ולא בבחינת ' שנקבל התורה והארת הכתר של יום טוב דשבועות בבחי
  .כ לקבל יום טוב" ואח,עבדים צריכים להתחיל ספר במדבר

שיהיה הדיש מרובה ואתם עסוקים בו " ,י" פירש".".".".והשיג לכם דיש את בצירוהשיג לכם דיש את בצירוהשיג לכם דיש את בצירוהשיג לכם דיש את בציר""""
 קללה  ולכאורה אין זו ברכה אלא".ובבציר תעסקו עד שעת הזרע, עד הבציר

.  ומשפחתו ולמוד תורהני ביתושאדם יהיה עסוק כל הקיץ בשדהו מבלי ב
אמנם נראה כוונתו שיתוקנו כל הנשמות שחטאו ויבואו בגלגול תבואה ועץ 

 וכשיעשו התקון עם כוונותיו הרי הוא ,השדה ויתעסקו בהם לתקון הגלגולים
  .13ל"ש האריז"כעוסק בתורה וגדול ממנו וכמ

  וירבה " ולכאורה היה לו לומר ".".".".ובציר ישיג את זרעובציר ישיג את זרעובציר ישיג את זרעובציר ישיג את זרע את בציראת בציראת בציראת בצירוהשיג לכם דיש והשיג לכם דיש והשיג לכם דיש והשיג לכם דיש """"
  . ומה לשון השגה שאמר הכתוב" לכם דיש עד בציר ובציר ירבה עד זרע

כי עבודת האדמה בארץ הקודש אינה רק דבר גשמי אלא פועלת ,  העניןונראה
  לשון השגה שאם" והשיג"ואמר הכתוב , כדוגמתה גם בשכינה הארץ העליונה

, גם כשיעסקו במלאכת הארץ ישיגו סודות עבודתם, לים בתורהיהיו עמ
  ומעשה, "שדי"שהוא אחד מצירופי שם " דיש"הופך ל" דש"ה, ולדוגמא
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 ....""""ואכלתם לחמכם לשובעואכלתם לחמכם לשובעואכלתם לחמכם לשובעואכלתם לחמכם לשובע"""". מלאכת הארץ בכוונות אלו הוא עמל התורה
". ואתם עסוקים בו"י "ולכן פירש, תורההוא עמל ה, 14בכוונות האכילה והלחם

ואז , מלכותספירת ה' ארץ העליונה בחיהיא ה    """"וישבתם לבטח בארצכםוישבתם לבטח בארצכםוישבתם לבטח בארצכםוישבתם לבטח בארצכם""""ואז 
 הוא היסוד """"ונתתי שלוםונתתי שלוםונתתי שלוםונתתי שלום""""יתיחדו תפארת ומלכות ביחודא שלים ויתקיים 

ושכבתם ואין ושכבתם ואין ושכבתם ואין ושכבתם ואין """"וכנגדה גם ארץ הקודש יקויים בה .  היא המלכות""""בארץבארץבארץבארץ""""
 . שש מנחשים ועקרבים ומחלומות רעים כי האדמה מתקדשת ואין ח....""""מחרידמחרידמחרידמחריד

ונראה שסוד ". שהשלום שקול כנגד הכל", י" פירש".".".".ונתתי שלום בארץונתתי שלום בארץונתתי שלום בארץונתתי שלום בארץ""""
 שהוא כללות חמשת הספירות, "כל"הנקרא " יסוד"דבריו הם כי השלום הוא ה

' והשכינה היא סוד אות ה. והוא שקול כנגד כולם, ה המשפיעים בו"ת נ"חג
' אות ה' בחי" בינה"וה". כלה" נעשית "כל"אחרונה שבשם ובהצטרפה עם 

  ".הכל"נעשה " כל"ראשונה שבשם ובהצטרפה עם 

 ." ועתידין לעשות פירות,הן אילני סרק ",י"פירש. """"ועץ השדה יתן פריוועץ השדה יתן פריוועץ השדה יתן פריוועץ השדה יתן פריו""""
  משמע שפרי המיוחד לו מתחילת, פריופריופריופריוש "וממ, , , , פריפריפריפריל יתן "ולכאורה היל

  .ויהי כן. פירותובבריאה נאמר מפורש שהצווי היה שיצאו עצים עם . הבריאה
. או מאז המבול הפכו חלק מהעצים להיות סרק, י חטא עץ הדעת"ומסתבר שע

, שפגעה בהם, ן שהוא קטנות המוחין סוד הדין הקשה"שי' ואפשר שסרק גי
יתמתקו הדינים ויתוקנו " שדי"ל שיתוקן עולם במלכות "ולעת". סרק"והפכו 

  ."שדי"'  שעולה בגי"עץ השדה"לכן אמר אולי האילנות ו

 נראה לי שזה סוד יחוד ."עתיקא דעתיקין"תרגם אונקלוס . """"ואכלתם ישן נושןואכלתם ישן נושןואכלתם ישן נושןואכלתם ישן נושן""""
 מאיר ,א" וכשפניו מאירים מפני אחדשחדשחדשחדשה ה"א נקרא שם מ"כי הנה הז. ן"הווי

והכתר נקרא עתיקא דעתיק . א"א בפנים דז"א דרך או"אור עתיק ממצחא דא
לשון יחיד בם הם א נקראי"א נקראים זקנים וכששניהם מקבלים יחד מא"ואו
 "ואכלתם ישן נושןואכלתם ישן נושןואכלתם ישן נושןואכלתם ישן נושן"ואמר הכתוב , "ישן"והם יקראו , "נושן-ישן"א יקרא "והא

זה יאיר לכם ה" וישןוישןוישןוישן", "ישן"א הנקראים "דרך או, דהיינו תזכו להארת הכתר
  . ותמשיכו עליכם" תוציאותוציאותוציאותוציאו", "חדש"א הנקרא "דרך פנים דז" מפני חדשמפני חדשמפני חדשמפני חדש"

, יעקב נכתב מלא"מקומות בחמישה , י"פירש. """"וזכרתי את בריתי יעקובוזכרתי את בריתי יעקובוזכרתי את בריתי יעקובוזכרתי את בריתי יעקוב""""
". יעקב נטל אות משמו של אליהו ערבון שיבא ויבשר גאולת בניו, ואליהו חסר

  ת"מאליהו כדי להתחבר עמו בסוד ת' אפשר שכוונתו שיעקב לקח אות ו
 וגימטריא של שניהם. מלכות' ן בחי"ב' ת ואליהו גי"ת' כי יעקב בחי. ומלכות

  העולה, א"ב קס"משם ע, עוררות הרחמיםשהוא ענין הת. ה"יוצא כמנין זכור ע
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או , ג"פעמים להמתיק ה' ויעשה יחוד זה ה. ומשם תבוא הזכירה לגאולה. זכור
  .י אליהו בדווקא"הוא ענין הבשורה שתהיה ענראה שו. עולמות' כנגד ה

" ףףףףאאאא"פתח ב. """"ואף גם זאת בהיותם בארץ אוייביהם לא מאסתים ולא געלתיםואף גם זאת בהיותם בארץ אוייביהם לא מאסתים ולא געלתיםואף גם זאת בהיותם בארץ אוייביהם לא מאסתים ולא געלתיםואף גם זאת בהיותם בארץ אוייביהם לא מאסתים ולא געלתים""""
 . וישוב ויגאלנו שניתאותנו' לא ימאס ולא יגעל ה, ד קשה"לומר שגם כשמדה

  
****    ****    ****        

 


