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מאמר א

חג השבועות הוא יום הדין של מתן תורה
לקראת קבלת חידושי תורה על כל השנה
תולעת יעקב :חג השבועות הוא יום הדין על פירות האילן שהם נשמות ישראל אם עסקו בתורה
ומצוות כראו  wשפת אמת" :בכל שנה ושנה מקבל כל אחד מישראל בחג הזה כל מה שעתיד להבין
ולחדש בתורה"  wשם" :בעצרת על פירות האילן" .פירות האילן הם חידושי תורה שהקב"ה משפיע
על כל השנה  wהרה"ק מרוז'ין ושיחת ה"חפץ חיים"" :הולך אל דרום" ,אדם נולד שיחכים בתורה
בדרום" ,וסובב אל צפון" ,לעסוק בעניני כספים" ,סובב סובב הולך הרוח" בלי הרף לאסוף כספים" ,ועל
סביבותיו שב הרוח" יצטרך להתגלגל שוב.

בענין חג השבועות זמן מתן תורתנו דבר
בעתו מה טוב להתבונן במה ששנינו במשנה
(ר"ה טז" :).בארבעה פרקים העולם נידון ,בפסח
על התבואה ,בעצרת על פירות האילן ,בראש
השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון...
ובחג נידונין על המים" .וכתב השל"ה הקדוש
(מסכת שבועות פרק נר מצוה אות ט) בשם המקובל
האלקי בעל "תולעת יעקב" דבר נפלא ונורא ,כי
חג השבועות הוא יום הדין של מתן תורה ,שבו
נידונים נשמות ישראל שהן בבחינת "פירות
האילן" ,שיצאו מאילן הנשמות של הקב"ה,
אם עסקו בתורה וקיימו מצוות התורה כראוי.
והנה הם דברי השל"ה בלשון קדשו:
"חייב אדם לשמוח בזה החג ביותר ,כי הוא
יום שזכינו בו לכתר תורה ,ובפסחים פרק אלו
דברים (דף סח ):הכל מודים בעצרת דבעינן נמי
לכם ...מכל מקום (תהלים ב-יא) גילו ברעדה כתיב,
והשמחה אשר ישמח תהיה שמחה רוחנית,
והודות והלל להשם יתברך שנתן לנו התורה,
מתעורר מאוד בלבו להתקדש ולתקן מעשיו,
ולהיות מוכתר בכתר תורה לקיים והגית בו יומם
ולילה ,כי היום הקדוש הזה הוא יומא דדינא.
וזו לשון תולעת יעקב דף נ"ח ,ודע כי כמו
שבראש השנה רצה הקב"ה להשגיח ולדרוש
מעשה בני אדם ,כי הוא יום הבריאה הראשונה
וחידוש העולם ...כן רצה ביום מתן תורה שהוא
מורה על חידוש העולם ,להשגיח ולדרוש על
מעשה העולם ולדונו על פירות האילן ...וכבר

ביארנו כי הפירות ההם ,הם הנשמות הפורחות
מאילנו של הקב"ה ,והעולם נידון ביום זה על
התורה שניתנה בו שבטלו עצמם ממנה ,והוא
אמרם על פירות האילן ,בלא השלימם בתורה
ובמצוות כראוי".
ויש להביא סימוכין לכך ממה ששנינו
בגמרא (מגילה לא" :):תניא רבי שמעון בן
אלעזר אומר ,עזרא תיקן להן לישראל שיהו
קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת,
ושבמשנה תורה קודם ראש השנה .מאי
טעמא ,אמר אביי ואיתימא ריש לקיש ,כדי
שתכלה השנה וקללותיה" .ומקשה בגמרא:
"בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי שתכלה
שנה וקללותיה" ,פירוש ,כדי שתכלה שנה
וקללותיה לפני ראש השנה" ,אלא שבתורת
כהנים אטו עצרת ראש השנה היא" ,ומתרץ:
"אין עצרת נמי ראש השנה היא ,דתנן ובעצרת
על פירות האילן".
בכתבי קודש רמ"מ להגה"ח ר' משה
מידנער ז"ל (אות שלד) מביא על כך בשם
הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז' זי"ע ,שהיה
רגיל לומר שהוא מתיירא מחג השבועות
יותר מראש השנה ,כי בראש השנה עיקר
המשפט והדין הוא על גשמיות" :א קויליטש
ארויף א קויליטש אראפ" ,כלומר "חלה יותר
חלה פחות" ,ואילו בחג השבועות הדין הוא
על רוחניות ,אם עסקנו בתורה וקיימנו את
מצוותיה כראוי.

מזה נשכיל להבין כי בחג השבועות הוא
יום הדין של מתן תורה ,האם ניצלנו את הזמן
כראוי במשך כל השנה לעמול בתורה כדי
לחדש ולגלות את חלקנו בתורה ,כמו שאנו
מתפללים" :ותן חלקנו בתורתך" ,ואם עשינו
כן אז משפיע לנו הקב"ה שפע חדש של תורה
בחג השבועות זמן מתן תורתנו.
ונראה לפרש לפי זה מה ששנינו בגמרא
(שם)" :מפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם
בעצרת ,מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא,
אמר הקב"ה הביאו לפני שתי הלחם בעצרת,
כדי שיתברכו לכם פירות האילן" .על פי המבואר
בזוהר הקדוש (חלק א רס ,).כי שתי הלחם הם
כנגד שני חלקי התורה שנמשלה ללחם ,תורה
ְיתאְּ .ד ִא ְקרֵי
שבכתב ותורה שבעל פה" :או ַֹרי ָ
ַאנָן
ֶל ֶחם ִד ְכ ִתיב (משלי ט-ה) ְלכ ּו ַלחֲמ ּו ְּב ַל ְח ִמי ,ו ֲ
ְיתא
יה או ַֹרי ָ
ְיהיב ֵּב ּ
ְמ ָק ְר ִבין ְּביו ָֹמא ְּד ַח ְמִׁשין ְד ִא ְתי ִ
ׁש ְּב ַעל ֶּפה".
ׁש ִּב ְכ ָתב וְתוֹרָה ֶ
ְׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחםּ ,תוֹרָה ֶ
לפי זה יש לומר כי זהו שכתוב (ויקרא כג-טז):
"עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים
יום והקרבתם מנחה חדשה לה'" ,כי בחג
השבועות צריך להקריב לפני הקב"ה חידושי
התורה שחידשנו במשך כל ימות השנה
שהם בבחינת "מנחה חדשה" .וזהו שאמר
הקב"ה" :הביאו לפני שתי הלחם בעצרת" ,מה
שעסקתם בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה,
"כדי שיתברכו לכם פירות האילן" ,כדי שישפיע
לנו הקב"ה שפע רב טוב של השגות התורה.

זמן מתן תורתנו  hא רמאמ | ה

[א]
בכל חג השבועות מגלה הקב"ה
חידושי תורה לכל השנה
ויש להרחיב בזה על פי מה שכתב
ב"שפת אמת" (שבועות תרל"ה ד"ה כמו) יסוד
גדול בענין קבלת התורה בחג השבועות:
"כמו שכתבו חכמינו ז"ל (שמו"ר כח-ו) שכל
הנביאים קיבלו נבואתם מהר סיני ,כמו כן בכל
שנה ושנה מקבל כל אחד מישראל בחג הזה,
כל מה שעתיד להבין ולחדש בתורה".
על פי האמור הוא מפרש מה ששנינו
בגמרא (פסחים סח" :):רב יוסף ביומא דעצרתא
אמר ,עבדי לי עגלא תלתא ,אמר אי לא האי
יומא דקא גרים ,כמה יוסף איכא בשוקא".
ופירש רש"י" :היה מצוה לאנשי ביתו להכין לו
סעודה [מבשר עגל שנולד שלישי לאמו שהוא
מובחר .אמר] אי לאו האי יומא ,שלמדתי תורה
ונתרוממתי ,הרי אנשים הרבה בשוק ששמן
יוסף ,ומה ביני לבינם" .הכוונה בזה שבכל חג
השבועות עשה סעודה לבני ביתו ,כדי להביע
את שמחתו על חידושי התורה שמשפיעים לו
מן השמים על כל השנה.
על פי האמור הוא מוסיף לבאר
תרס"א) מה ששנינו במשנה (ר"ה טז:).
"בארבעה פרקים העולם נידון" .ומפרש
שם" :בעצרת על פירות האילן" .פירוש ,בחג
השבועות נידונים על פירות האילן .ומבאר
ה"שפת אמת" הכוונה בזה:
(שבועות

"התורה נקראת עץ חיים ,וכמו שאילן
מוציא פירות בכל שנה ושנה ,כמו כן התורה
מתחדשת פירותיה בכל שנה .ולכן בעצרת על
פירות האילן ,היינו התחדשות התורה שנקראת
עץ חיים .וכן איתא בספרים .ולכן נקרא (במדבר
כח-כו) יום הביכורים .וכמו דאיתא במדרש שכל
הנביאים וחכמים קיבלו בהר סיני חלקם בתורה,
רק שנתפרשו דבריהם כל אחד בשעתו ,כמו כן
בכל חג שבועות זמן מתן תורתנו ,מקבלין בני
ישראל חלק התורה המתחדשת על כל ימי
השנה ,ואחר כך מוציאים מכח אל הפועל כל
אחד במקומו ושעתו".
והנה מה שכתב "וכן איתא בספרים",
נראה שכוונתו למה שהביא השל"ה הקדוש
הנ"ל בשם ה"תולעת יעקב" ,כי חג השבועות
הוא יום הדין של מתן תורה ,שבו נידונות
נשמות ישראל שהן בבחינת "פירות האילן",
על שיצאו מאילן הנשמות של הקב"ה ,אם
עסקו בתורה וקיימו מצוות התורה כראוי.

כאשר נצרף את דברי ה"תולעת יעקב" עם
דברי ה"שפת אמת" ,כי אז יצא לנו שיום הדין
בחג השבועות הוא על חלקי התורה שקיבלנו
בשנה שעברה בחג השבועות על כל השנה,
אם עמלנו בתורה כראוי כדי לגלות כל אותם
החלקים שגילה לנו הקב"ה ,כי אז ימשיך
הקב"ה להעניק לנו שפע חדש של תורה בחג
השבועות על כל השנה.

[ב]
"הביאו לפני שתי הלחם בעצרת"
לומדי תורה והקובעים עתים לתורה
יתכן לבאר מה שאמר הקב"ה לישראל:
"הביאו לפני שתי הלחם בעצרת ,כדי שיתברכו
לכם פירות האילן" .כי בכך ביקש הקב"ה
ללמדנו החשיבות הגדולה של העוסקים
בתורה ,הן מצד בני תורה שהם בבחינת
שבט יששכר ,שזכו לשבת באהלה של תורה
ולהקדיש כל חייהם לעסק התורה ,והן מצד
אלה שנגזר עליהם לפרנס את ביתם ולהיות
בבחינת שבט זבולון של כלל ישראל לתמוך
בלומדי תורה ,כמה חשוב וחביב הוא בעיני ה'
הזמן שהם מקדישים לקבוע עתים לתורה ,כמו
ששנינו במשנה (אבות ב-ב)" :רבן גמליאל בנו של
רבי יהודה הנשיא אומר ,יפה תלמוד תורה עם
דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון".
וזהו ששנינו בגמרא (שבת לא" :).בשעה
שמכניסין אדם לדין אומרים לו ,נשאת ונתת
באמונה ,קבעת עתים לתורה" .ופירש בספר
"בית שמואל אחרון" (פרשת פנחס) כי שתי
השאלות קשורות זו לזו ,כי מתחילה שואלים
אותו" :נשאת ונתת באמונה" ,האם נשאת
ונתת בעניני פרנסה "באמונה" ,בשילוב של
אמונה בה' ,שהקב"ה הוא הנותן לך כח
לעשות חיל ,והמבחן האמיתי על זה הוא:
"קבעת עתים לתורה" ,ולא נפלת ברשת היצר
הרע שאם תעסוק יותר שעות בעניני מסחר
תצליח יותר ,אלא ידעת שירדת לעולם הזה
כדי לעסוק בתורה.
הנה כי כן בחג השבועות ביום הדין של מתן
תורה ,הוא יום הדין ללומדי התורה היושבים
באהלה של תורה וגם לאנשי מסחר שתפקידם
בקודש לקבוע עתים לתורה .וזהו שדורש
הקב"ה מכלל ישראל" :הביאו לפני שתי הלחם
בעצרת" ,אני רוצה שתקריבו לפני מנחה משני
הסוגים של לומדי תורה שהם בבחינת יששכר
וזבולון" ,כדי שיתברכו לכם פירות האילן",
כי בזכות זה ישפיע הקב"ה שפע רב טוב של

חידושי תורה ללומדי תורה ,וגם פרנסה ברווח
לתומכי התורה כדי שיוכלו לקבוע עתים
לתורה בכמות ובאיכות.

[ג]
"הולך אל דרום וסובב אל צפון"
בענין חשבון הנפש של הקובעים עתים
לתורה ,ראוי להביא דבר נפלא ונורא שפירש
ה"חפץ חיים" (פרשת תרומה ד"ה ועשית שלחן),
וכבר הובא פירוש זה בשם הרה"ק מרוז'ין זי"ע,
אולם אנו נביא את הדברים עם ההדגשות
של ה"חפץ חיים" שנוגעות לכל אדם העוסק
לפרנסת ביתו ,לפרש מה שאמר החכם מכל
אדם (קהלת א-ו)" :הולך אל דרום וסובב אל צפון,
סובב סובב הולך הרוח ועל סביבותיו שב הרוח".
על פי מה ששנינו בגמרא (ב"ב כה" :):הרוצה
שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין ,וסימניך שלחן
בצפון ומנורה בדרום".
והנה תכלית האדם שנשלח לעולם
הזה היא "הולך אל דרום" ,שיעסוק בתורה
בבחינת" :הרוצה שיחכים ידרים" ,אולם
כששואלים את האדם מדוע אתה רץ מבית
הכנסת מיד אחרי התפלה ,ואינך יושב ללמוד
שעה או שתים ,הוא עונה" :וסובב אל צפון",
שאינו הולך לצפון בקביעות כי אם סובב לשם
מעט לעסקיו לפרנסת ביתו.
אבל למעשה משקיע אותו היצר הרע כל
כך בעסקיו" ,סובב סובב" ,שהוא מסתובב
יומם ולילה מסביב לרוח צפונית ,למצוא
כל מיני תחבולות איך להרוויח כסף" ,הולך
הרוח" עד שתצא נשמתו ,ועל כך אומר
שלמה המלך" :ועל סביבותיו" ,בגלל שהיה
טרוד יותר מדי ב"סובב" ,להסתובב בצפון
לעסוק רק בעניני עסקיו" ,שב הרוח" ,שולחים
אותו בחזרה בגלגול לעולם הזה לתקן את
אשר עוה ,וסיים ה"חפץ חיים" את הדברים
בלשון קדשו" :אי אבער ווי עס ווילט זיך ניט".
פירוש :אוי ,כמה הנשמה איננה רוצה לרדת
שוב בעולם הזה.
נמצינו למדים מזה כי אפילו אם נגזר
על האדם ,לעסוק במסחר כדי לפרנס את
בני ביתו ,כמו שכתוב (בראשית ג-יט)" :בזיעת
אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה",
יזכור תמיד כי תכלית בריאתו בעולם הזה
היא להיות "הולך אל דרום" ,ויקבע עתים
לעסוק בתורה בעיון בבוקר ובערב.
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[ד]
אדם נמצא במקום
שמחשבתו נמצאת
ויש להוסיף נקודה יקרה ,כי לא רק בבוקר
ובערב כשאדם עוסק בתורה יעמוד בדרום ,אלא
אפילו בשעה שהוא עוסק במלאכתו ונמצא בצד
צפון ,ישתוקק בכל לבו מתי כבר אזכה לפתוח
דף גמרא ולעסוק בהוויות דאביי ורבא ,ועל ידי
זה גם בהיותו בצפון הרי הוא נמצא בדרום ,כי
כלל גדול הוא שאדם נמצא במקום שמחשבתו
נמצאת ,כמו שכתב הגה"ק רבי צדוק הכהן זי"ע
ב"צדקת הצדיק" (אות קמד):
"במקום שהוא המחשבה של אדם שם
הוא כל האדם ,כי עיקר האדם אינו הגוף
רק הנפש ,והנפש אינה דבר רק כח המחשב
ומהרהר והרוצה שבאדם ,ומקום שמחשבתו
אדוקה כך הוא כל צורת האדם באותו עת".
ומקור הדבר ב"תולדות יעקב יוסף"
בשם מורו ורבו הבעש"ט הקדוש זי"ע (פרשת
חיי שרה אות ג)" :אם עושה המצוה בהאמנה
שלימה ,שעל ידי עשיות מצוה זו יזכה
לדבק בו יתברך ,וכמו שכתוב (דברים י-כ) ובו
תדבק ,שהוא תכלית כל התורה ומצוות...
אם כן כשמקשר ומדבק מחשבתו בו יתברך,
כל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו גרורים אחר
המחשבה ,וכמו ששמעתי מפורש מפי מורי
במקום שחושב האדם שם הוא כולו".
יומתק לבאר בזה מה שבירך משה רבינו
את זבולון העוסק במסחר (דברים לג-יח)" :שמח
זבולון בצאתך ויששכר באהליך" .לפי האמור
יש לומר שרמז בכך" :שמח זבולון בצאתך"  -מן
העולם הזה אחרי פטירתך ,ואינך צריך לחשוש
שמא תצטרך להתגלגל בעולם הזה .ומפרש
הטעם מאחר "ויששכר באהליך"  -בהיותך
באהליך אחרי יום עבודה ,אתה בעצמך הופך
להיות יששכר שקובע עתים לתורה .נמצא כי
גם כשאתה הולך לצד צפון לעסוק בעניני עולם
הזה אתה "הולך אל דרום" ,ובזכות זה תקבל
חלקך בגן עדן ולא תצטרך להתגלגל שנית.

[ה]
הוויכוח בין רוח דרומית לרוח צפונית
בזכות מי תבוא הגאולה העתידה
הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מאמר
נפלא בדברי חכמינו ז"ל ,על הוויכוח שעתיד
להיות בין רוח דרומית לרוח צפונית בגאולה
העתידה ,כמו שדרשו במדרש (במדב"ר יג-ב)
מקרא שכתוב (שיר השירים ד-טז):

"עורי צפון ובואי תימן .מלמד שהרוחות
עתידות להכניס קנאה זו עם זו ,רוח הדרום
אומרת אני מביאה גלות תימן וגלות הגרה
[גלות ישמעאל בני הגר] וכל הדרום ,ורוח
צפון אומרת אני מביאה גלות צפון ,והמקום
נותן שלום ביניהם ,והם נכנסות בפתח אחד,
לקיים מה שנאמר (ישעיה מג-ו) אומר לצפון תני
ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק וגו'".
לפי האמור יש לומר הביאור בזה על פי
מה שלמדנו מדברי הזוהר חדש ,שהגלות
הרביעית היא גלות אדום אירעה בעוון ביטול
תורה ,והגאולה העתידה מגלות זו תבוא בזכות
עסק התורה ,וכבר ביארנו הכוונה בזה ,כי
בעוון ביטול תורה הרי חסר "הקול קול יעקב"
שמצפצף בבתי כנסיות ובתי מדרשות ,ועל ידי
זה אין מה שיבטל את הכח של ידי עשו ,לכן
הגאולה העתידה מגלות אדום הוא עשו תבוא
רק בזכות עסק התורה.
והנה רוח דרומית היא רמז על אלו שקיבלו
עליהם עול תורה ,לשבת באהלה של תורה
יומם ולילה ,כמו שכתוב (יהושע א-ח)" :והגית
בו יומם ולילה" .נמצא שהם עומדים כל ימי
חייהם בצד דרום בהיותם בבחינת" :הרוצה
שיחכים ידרים" ,ואילו רוח צפונית היא רמז
על אלו שנגזר עליהם לעסוק בפרנסת בני
ביתם ,נמצא שהם עומדים בצד צפון בבחינת:
"הרוצה שיעשיר יצפין".
אלא שבגודל צדקתם הם נמצאים גם בצד
דרום ,בהיותם קובעים עתים לתורה בבוקר
ובערב ,שלפי המבואר בגמרא (מנחות צט):
אפילו לא שנה אלא פרק אחד שחרית ופרק
אחד ערבית קיים" :והגית בו יומם ולילה" .זאת
ועוד ,שגם בעת עסקם בעניני העולם הזה בצד
צפון ,כל מחשבתם ותשוקתם הן להיות בצד
דרום ,בחשבם הלוואי והיינו זוכים ללמוד
תורה כל היום וכל הלילה ,ועל ידי זה הם
נמצאים גם בצד דרום.
הנה כי כן על כך עתידות רוח דרומית
ורוח צפונית להתווכח בגאולה העתידה:
"רוח הדרום אומרת אני מביאה גלות תימן
וכל הדרום" ,פירוש ,כי רוח דרומית אומרת
שהיא תביא את ישראל מגלות לגאולה,
בזכות אלו שעוסקים בתורה יומם ולילה.
"ורוח צפון אומרת אני מביאה גלות צפון" ,כי
בזכות אלו שעוסקים בעניני העולם הזה בצד
צפון ,ועם כל זה הם משתדלים בכל כוחם
להיות גם בצד דרום על ידי שהם קובעים
עתים לתורה תבוא הגאולה.

על כך אומר המדרש" :והמקום נותן
שלום ביניהם ,והם נכנסות בפתח אחד" ,כדי
לגלות בכך כי אלו ואלו דברי אלקים חיים,
שניהם כאחד טובים כהכנה לקראת הגאולה
העתידה ,הגאולה תבוא בזכות רוח דרומית
של העוסקים בתורה יומם ולילה ,ובזכות
רוח צפונית של אלו העוסקים בפרנסתם
ועם כל זאת קובעים עתים לתורה ,ועל כך
אומר הכתוב" :עורי צפון ובואי תימן".

[ו]

"יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ
שיגיעת שניהם משכחת עון"
דבר בעתו מה טוב לסיים בדברי חיזוק
לאלו שעומדים בצד צפון מפאת היותם
עסוקים בפרנסתם ,כי הן אמת כי מי שזכה
להיות בין אלו שתורתם אומנותם ,אשרי להם
ואשרי חלקם ,אולם גם מי שנגזר עליו לעסוק
בפרנסתו צריך לזכור ,כמה חשובה היא בעיני
הקב"ה עבודתו בקודש לקבוע עתים לתורה,
ממה ששנינו במשנה (אבות פ"ב מ"ב)" :רבן
גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר ,יפה
תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם
משכחת עון ,וכל תורה שאין עמה מלאכה
סופה בטלה וגוררת עון".
נמצינו למדים מזה רעיון חדש ,איך גם
בשעה שאדם עוסק בפרנסתו בצפון ,הרי הוא
צריך לעמוד גם בדרום להיות דבוק בתורה ,על
ידי שיזכור מאמר המשנה הנזכר שכל תורה
שאין עמה מלאכה סופה בטלה ,נמצא לפי זה
שהוא עוסק במלאכתו כדי שתתקיים התורה
בידו ,והרי כבר נתברר כי במקום שמחשבתו
של אדם נמצאת שם האדם נמצא ,והרי הוא
עומד בצפון וגם בדרום בבחינת" :עורי צפון
ובואי תימן".
והנה מה שמצינו עוד חיזוק לאלו
העוסקים בפרנסתם במאמר הגמרא (ברכות
ח" :).גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים,
דאילו גבי ירא שמים כתיב (תהלים קיב-א) אשרי
איש ירא את ה' ,ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב
(שם קכח-ב) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב
לך ,אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא,
ולגבי ירא שמים וטוב לך לא כתיב ביה" .הרי
לנו דברים ברורים כי הנהנה מיגיע כפו טוב לו
גם בעולם הבא.
ומה לנו יותר חיזוק ממה שנינו בגמרא
שכבר הזכרנו" :בשעה שמכניסין אדם לדין
אומרים לו ,נשאת ונתת באמונה ,קבעת
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עתים לתורה" .הרי שאין שואלים אותו למה
לא היית בן תורה לעסוק בתורה כל היום,
כי הקב"ה יודע שלא כל אחד זוכה לכך ,לכן
שואלים אותו אם נשא ונתן באמונה וקבע
עתים לתורה .היוצא לנו מכל זה כי בזכות
לומדי תורה העוסקים בתורה כל היום,
ובזכות אנשי מסחר הקובעים עתים לתורה,

נזכה לגאולה שלימה מגלות אדום בביאת
משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
הנה כי כן הבה נתכונן כולנו לקבלת
התורה בחג השבועות ,נעשה חשבון הנפש
על כל השעות שלא ניצלנו כראוי לעסוק
בתורה ,ונקבל על עצמנו כפי שקיבלו ישראל

בהר סיני ,באומרם כאיש אחד בלב אחד
(שמות כד-א)" :כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע",
ובזכות זה ישפיע לנו הקב"ה שפע של תורה
ופרנסה ברווח ,ויתקיים בנו תפילתו של דוד
המלך ע"ה (תהלים כז-ד)" :אחת שאלתי מאת ה'
אותה אבקש ,שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות
בנועם ה' ולבקר בהיכלו".

טעם נפלא של החתם סופר
במנהג ישראל תורה לאכול מאכלי חלב בחג השבועות
כתב הרוקח רמז הפסוק (במדבר כח-כו)" :וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעותיכם" .ח'דשה ל'ה' ב'שבעותיכם ראשי תיבות
חל"ב ,רמז למנהג ישראל תורה לאכול מאכלי חלב בחג השבועות .וכבר הרבו בספרים הקדושים לתת טעם למנהג קדוש זה ,אמנם ברצוננו
להביא כאן חידוש נפלא של החתם סופר ב"תורת משה" (שבועות) ,והנה לשונו הקדוש:
"יראה כי טוב לאכול בעלי חיים להעלות הניצוצות מחי למדבר ,אך אי היה סגי באכילת חמאה וחלב מבלי להמית חי היה טוב ,וכן היה אדם
הראשון קודם החטא ,אך אחר כך לא היה נפש האדם חשוב כל כך ,שיהיה בכוחו להעלות על ידי חלב אם לא ימיתנו דוקא ויוציא דמו בנפשו,
אבל כל זמן שהחי חי איננו מועיל ההעלאה ,ונהי אחר החטא לא היה ראוי להמית בעל חי ,על כל פנים אחר המבול הותר לנח ,אמנם ביום מתן
תורה שהיינו כמו קודם החטא היה סגי בחלב בלי המית בעלי חי ,והיה מעלה הניצוצות על ידי חלב".
כדי להבין דבריו הקדושים ביתר שאת ,נקדים מה שמבואר בספרים הקדושים כי מה שברא הקב"ה את האדם שלא יוכל להתקיים בלי
מאכל ומשתה ,הוא כדי שיעלה ניצוצי קדושה ששייכים לנפשו מתוך המאכלים ,כמו שפירש קדוש ישראל הבעש"ט הקדוש זי"ע (תהלים קז-ה):
"רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף" ,כלומר מה שברא הקב"ה בני אדם שיהיו "רעבים גם צמאים" ולא יוכלו להתקיים בלי אוכל ,הוא מחמת
"נפשם בהם תתעטף" שבתוך המאכל מתעטפים ניצוצי קדושה ששייכים לנפשו.
עוד נקדים הקדמה נפלאה מדברי ה"ישמח משה" (פרשת תרומה) בביאור הענין שצוה הקב"ה לתת תרומה לכהן ומעשר ללוי ,וכלשונו
הקדוש:
והענין הוא כי בכל יש ניצוצי קדושה ,וצריכים תיקון להעלותם ממדריגת דומם צומח חי למדריגת מדבר .והנה לא כל אדם יוכל לעמוד בסוד ה'
לתקן בכוונת אכילה ,ואלו הכהנים נתייחדו לשרתו ,והלוים למטה מהם כמו שנאמר (דברים יז-ט) 'ובאת אל הכהנים ואל הלוים' וגו' .על כן צוה השי"ת
להפריש התרומה לכהן ,ומשגיח בחסדו יתברך שמו שמבחר הניצוץ יתעטף בזה ,על כן נקרא ראשית כמו (עמוס ו-ז) 'וראשית שמנים ימשחו' ,ועל כן
נחרץ עונש גדול לזר האוכלו שלא יתחלל קדושתו ,ועל כן שם קדושה עליה ,והניצוצות הקלים במעשר ,ומהבהמה המנות לכהנים".
והוסיף שם ה"ישמח משה" ,שמטעם זה נקראת בתואר "תרומה" שהיא מלשון הרמה ,כי על ידי שהכהנים אוכלים אותה בקדושה ובטהרה
הם מרימים את הניצוצי קדושה לה'.
הוסיף על כך ה"ייטב לב" (פרשת שלח)" :ואני אוסיף תבלין ,כי על ידי שהכהנים ירימו המובחר והראשית שבו למעלה ,כולא בתר רישא גרירא
ונקל להבעלים להעלות גם הנשאר בדבר ההוא לשורשו באכילתן ,ובשגם כי על ידי מצות הפרשה ונתינה לכהנים בעשותו מצות ה' ,שורה רוח
קדושה על הדבר ההוא ,והוא מסייע ותומך ביד הבעלים לאכלו לשם שמים ולהעלות הנשאר והנותר בו למעלה".
הנה כי כן מבואר היטב דברי החתם ספר ,כי לפני שאכל אדם הראשון מעץ הדעת לא היה צריך להמית הבהמה בשחיטה כדי לאוכלו על מנת
להעלות ניצוצות הקדושה שבבשר ,אלא הקב"ה היה מסבב שכל ניצוצי הקדושה שבבהמה יכנסו בתוך החלב ,וכאשר היה האדם שותה החלב
לשם שמים היה מעלה כל ניצוצי הקדושה שבבשר ,ובודאי שכך טוב יותר שלא יצטרכו להמית הבעל חי אלא יוכלו לתקנו בעודו בחיים.
אולם אחרי שאכל אדם הראשון מעץ הדעת וגרם קלקול בכל הבריאה ,וגם את עצמו לא היה יכול לתקן בעודו בחיים רק אחרי מיתתו" :כי עפר
אתה ואל עפר תשוב" ,הנה גרם קלקול גם אצל הבעל חי ששוב אי אפשר לתקנו בעודו חי להעלות ניצוצי הקדושה שבבשר על ידי שתיית החלב,
אלא צריך דוקא לשחוט את הבהמה ולאכול הבשר עצמו כדי להעלות ניצוצי הקדושה שבתוכו ,ולמרות שאחרי חטא עץ הדעת לא הורשה אדם
הראשון לאכול בשר ,כי מחמת החטא לא היה יכול לתקן הבשר ,אולם אחרי דור המבול כבר הותר לנח ובניו לאכול בשר.
והנה ביום מתן תורה כשקרבו להר סיני ופסקה זוהמתן ,אז חזרו ישראל למצב אדם הראשון לפני החטא ופסקה מהן המיתה ,כמבואר
בגמרא (ע"ז ה" :).לא קיבלו ישראל את התורה אלא כדי שלא יהא מלאך המות שולט בהן ,שנאמר אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם,
חבלתם מעשיכם אכן כאדם תמותון" .לכן ביום מתן תורה שוב לא היו צריכים לאכול בשר כדי להעלות ניצוצי הקדושה ,אלא היה מספיק
לאכול מאכלי חלב שבתוכו נכנסו כל ניצוצי הקדושה ,על כן מנהג ישראל תורה לאכול מאכלי חלב בחג השבועות זמן מתן תורתנו.
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מאמר ב

שתי הלחם בחג השבועות כנגד קמח וסולת
פלפול והלכה שהכינו אברהם ושרה למלאכים
חתם סופר :אברהם אמר "סולת" שצריך ללמוד הלכות ברורות ,שרה אמרה "קמח" שצריך ללמוד
בדרך פלפול כדי להתגבר על היצר  wשרה ראתה ברוח הקודש שמשה רבינו ימסור לישראל את כח
הפלפול שנתן לו הקב"ה  wמפלפול התורה שאינו אמת נעשה אור מקיף חלוקא דרבנן לנשמה w
אברהם אבינו הכריע בסופו של דבר להכין שני סוגים "קמח סולת" בבחינת "שתי הלחם" ,כי בזכות
העמל בתורה מגיעים לחקר האמת.

בחג השבועות "זמן מתן תורתנו"
דבר בעתו מה טוב להתבונן בכמה ענינים
הקשורים לחג השבועות ,וזה יצא ראשון מה
שנצטוו ישראל להביא בחג השבועות מנחה
חדשה משתי הלחם ,ומקור הדבר בתורה
(ויקרא כג-טו):
"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום
הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות
תמימות תהיינה ,עד ממחרת השבת השביעית
תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה
לה' ,ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים
שני עשרונים סולת תהיינה חמץ תאפינה
ביכורים לה'".
עד כמה חשובה היא הבאת שתי הלחם
בחג השבועות ,יש ללמוד ממה שכתב
הרמ"א (או"ח סימן תצד ס"ג) כי מנהגנו לאכול
בחג השבועות מאכלי חלב ואחר כך מאכלי
בשר הוא זכר לשתי הלחם:

להתבונן במה שכפה הקב"ה על ישראל את
ההר כגיגית כדי שיקבלו את התורה ,כמו
שדרשו בגמרא (שבת פח ).מה שכתוב במתן
תורה (שמות יט-יז)" :ויתיצבו בתחתית ההר,
אמר רבי אבדימי בר חמא בר חסא ,מלמד
שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר
להם ,אם אתם מקבלים התורה מוטב ,ואם לאו
שם תהא קבורתכם".
והקשו התוספות (שם ד"ה כפה) מדוע היה
צורך לכפות את ההר על ישראל שיקבלו את
התורה ,הלא כבר קיבלו את התורה מרצונם
הטוב כשהקדימו נעשה לנשמע .וכבר העירו
המפרשים שמצינו תירוץ על כך במדרש
תנחומא (פרשת נח סימן ג) שהכפיה היתה על
תורה שבעל פה:

"ונוהגין בכל מקום לאכול מאכלי חלב
ביום ראשון של שבועות .ונראה לי הטעם
שהוא כמו השני תבשילין שלוקחים בליל
פסח ,זכר לפסח וזכר לחגיגה ,כן אוכלים
מאכל חלב ואחר כך מאכל בשר ,וצריכים
להביא עמהם ב' לחם על השלחן שהוא
במקום המזבח ,ויש בזה זכרון לב' הלחם
שהיו מקריבין ביום הבכורים".

"ואם תאמר על התורה שבכתב כפה
עליהם את ההר ,והלא משעה שאמר להן
מקבלין אתם את התורה ענו כולם ואמרו
נעשה ונשמע ,מפני שאין בה יגיעה וצער
והיא מעט ,אלא אמר להן על התורה שבעל
פה ,שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות,
והיא עזה כמות וקשה כשאול קנאתה ,לפי
שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקב"ה בכל
לבו ובכל נפשו ובכל מאודו ...שכל מי שאוהב
עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל
פה ,לפי שיש בה צער גדול ונדוד שינה".

אמנם צריך ביאור ,מהו הענין שצונו
הקב"ה להביא שתי הלחם ,ואיך זה מתקשר
לחג השבועות זמן מתן תורתנו .עוד ראוי

אמנם עדיין צריך ביאור מה שבחר הקב"ה
לכפות על ישראל לקבל תורה שבעל פה
דוקא בדרך של כפיית ההר כגיגית ,משמע

שהפעולה של כפיית ההר כגיגית יש בה רמז
נשגב על הצורך לקבל תורה שבעל פה ,וצריך
להבין הענין בזה.
הענין השלישי שראוי להתבונן בו הוא מה
שגילו חכמינו ז"ל במדרש (שמו"ר כח-א) על מה
שנאמר במתן תורה (שמות יט-ג):
"ומשה עלה אל האלקים ,הדא הוא דכתיב
(תהלים סח-יט) עלית למרום שבית שבי...
באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לפגוע
במשה ,עשה בו הקב"ה קלסטירין של פניו של
משה דומה לאברהם ,אמר להם הקב"ה ,אי
אתם מתביישין הימנו ,לא זהו שירדתם אצלו
ואכלתם בתוך ביתו".
וצריך ביאור איך עלה בדעת המלאכים
לפגוע במשה רבינו ,שהרי בוודאי גם הם
הבינו שמשה עלה למרום משום שהקב"ה
הזמינו ,ומי הוא זה אשר יעז לפגוע בשליחו
הנאמן של מלך מלכי המלכים הקב"ה .עוד
צריך ביאור מה שאמר הקב"ה למלאכים:
"אי אתם מתביישין הימנו ,לא זהו שירדתם
אצלו ואכלתם בתוך ביתו" ,וכי משום שאכלו
אצלו הם חייבים לוותר על תשוקתם הגדולה
לקבל את התורה.

[א]
שרה אמרה "קמח"
אברהם אמר "סולת"
פתח דברינו יאיר לבאר את החוט
המשולש בחדא מחתא ,על פי מה שמצינו
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רעיון נשגב במשנתו הטהורה של רבינו
ה"חתם סופר" ב"דרשות חתם סופר" (חלק
ב דף תג טור א ד"ה פיה) ,שמבאר מה שכתוב
כשאמר אברהם אבינו לשרה אמנו ,להכין
לחם לשלושת המלאכים ששלחם הקב"ה
להתארח אצלו (בראשית יח-ו)" :וימהר אברהם
האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים
קמח סולת לושי ועשי עוגות".
שנינו על כך בגמרא (ב"מ פז" :).כתיב קמח
וכתיב סולת ,אמר רבי יצחק ,מכאן שהאשה
צרה עיניה באורחים יותר מן האיש" .ופירש
רש"י" :היא אמרה קמח והוא סולת" .כלומר
שרה אמרה לתת לאורחים "קמח" שאינו
מבורר ונקי כל כך ,ואילו אברהם אמר לתת
להם "סולת" שהוא מנופה ומבורר ,ומזה
מוכח כי אשה עיניה צרה באורחים ,שהרי
שרה לא רצתה להכין סולת כי אם קמח.
ומבאר ה"חתם סופר" בדרך עבודה הוויכוח
שהיה בין אברהם לשרה ,אם לתת לאורחים
לחם אפוי מקמח כשיטת שרה או לחם אפוי
מסולת כשיטת אברהם ,על פי מה ששנינו
בגמרא (נדרים לח ).שהקב"ה נתן את כח הפלפול
שבתורה רק למשה ולזרעו ,אלא שמשה נהג
טובת עין ונתנו לישראל" :ועליו הכתוב אומר
(משלי כב-ט) טוב עין הוא יבורך" .ומבאר ה"חתם
סופר" הענין בזה בלשון קדשו:
"ידוע כי הכנסת אורחים של אברהם אבינו
ע"ה היתה בשני דברים ,אחד באכילה גופנית
ועליה יתפרש קמח סולת כפשוטו ,והשניה
דבר ה' זו הלכה ,שלימד דעת את אורחיו .והנה
מצינו (נדרים לח ).שהקב"ה לא מסר פלפול
התורה אלא למשה רבינו ע"ה ,והוא נהג בה
טובת עין ומסרה לישראל.
והנה רצה הקב"ה שימסור לישראל הלכה
ברורה ,מנופה בשלוש עשרה נפה כמות שהיא,
מבלי שיצטרך לפלפל עד שיבוא אל האמת,
מילפותא פלונית או מהיקש פלוני ,אמנם משה
רבינו ע"ה רצה לזכות את ישראל גם במצוה
ההיא כי רבה היא ,ועל ידיה הולכים ממדרגה
למדרגה ולא יעמוד במקום אחד".

[ב]
שרה אמרה "קמח" פלפול
אברהם אמר "סולת" הלכה ברורה
בדרך זו ממשיך ה"חתם סופר" לבאר
הוויכוח שהיה בין אברהם אבינו לשרה אמנו
בהכנת הלחם מקמח או מסולת:

"אמנם מצד אחד נראה יותר טובה במה
שרצה ה' ,שלא ימסר להם הפלפול רק הלכה
ברורה כמות שהיא ,כדי שלא יתערב בה
שקר ח"ו על ידי סברת אנושית .וזה בעצמה
היה פלפולו של אברהם אבינו ע"ה עם שרה
הגדולה בנבואה יותר ממנו ,הוא אמר לתת
לפניהם סולת מנופה ,הסברא המחודשת
ממנו [כלומר מסקנת הלכה] מבלי שילמדם
אופן העיון ,ואיך ידעו לחדש לבנות ולסתור
על מנת לבנות.
אמנם היא אמרה קמח ינתן לפניהם,
וילמדם להוציא ממנו סולת נקיה .וזה נראה
ח"ו כצרת עין מאמנו שרה ,שלא להודיעם
מיד הסברה נכונה ,אמנם הפסוק מפארה על
זה ואמר (משלי לא-כז) צופיה הליכות ביתה,
שהיתה צופה ומביט טוב יותר ללמוד להם
הליכות ,להלך ממדרגה למדרגה ,ולחם עצלות
לא תאכל ,כי זהו לחם עצלות לומר ההלכה
כמות שהיא בלי בירור כלל ,הגם שהיא ברורה
מכל מקום עצלות היא".
נמצינו למדים מדבריו הקדושים ,כי אותו
וויכוח שהיה כביכול בין הקב"ה למשה רבינו
במתן תורה ,היה כבר בין אברהם אבינו לשרה
אמנו ,אברהם הלך בשיטת הקב"ה שיותר טוב
ללמד את ישראל הלכה ברורה בבחינת סולת
נקיה ,ואילו שרה הלכה בשיטת משה רבינו,
שיותר טוב לתת לישראל את התורה בבחינת
קמח בלי בירור הלכה ,כדי שהם יפלפלו
בתורה עד שיזכו לברר את ההלכה לאמיתה
של תורה ,ובסופו של דבר שיבח אותה
אברהם על שיטתה באמרו" :צופיה הליכות
ביתה ולחם עצלות לא תאכל" ,שהשתוקקה
שצאצאיה ישראל יעסקו בתורה בעמל
ויגיעה ולא בעצלות.
יומתק לפרש בזה מה שדיבר עוד אברהם
בשבחה של שרה ב"אשת חיל" בפסוק (משלי
לא-כו)" :פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על
לשונה" .כלומר מה שפתחה שרה את פיה
לומר לאברהם ,שצריך להכין לאורחים
קמח שאינו מבורר היתה "בחכמה" ,על דרך
מאמרם (תמיד לב" :).איזהו חכם הרואה את
הנולד" ,שראתה את הנולד שעתיד משה
רבינו נותן התורה לנהוג "תורת חסד" ,בחלק
הפלפול שנתן לו הקב"ה למסרו לישראל,
וממנו למדה שצריך לתת קמח שאינו מבורר
כדי שיפלפלו ישראל בתורה.

[ג]
אברהם צוה לשרה להכין
שני סוגי לחם מקמח ומסולת
עתה הבה נראה מה היתה ההכרעה של
אברהם ,בוויכוח הקשה שהיה לו עם שרה
אם להכין קמח או סולת ,הנה מקרא מלא
דיבר הכתוב (בראשית יח-ו)" :וימהר אברהם
האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים
קמח סולת לושי ועשי עוגות" .ולכאורה
יפלא הלא לפי המבואר בגמרא היה וויכוח
בין אברהם ושרה ,שרה אמרה "קמח" ואילו
אברהם אמר "סולת" ,אם כן איך אמר לה
אברהם להכין "קמח סולת" ,שלפי פירוש
הגמרא הם תרתי דסתרי.
ונראה ליישב ענין זה על פי דרכו של
ה"חתם סופר" הנ"ל ,כי אחרי שהתווכחו
ביניהם אברהם ושרה ,אם לעשות קמח
כדברי שרה או לעשות סולת כדברי אברהם,
נתקיים בהם מה ששנינו בגמרא (קידושין ל:):
"אפילו האב ובנו ,הרב ותלמידו ,שעוסקים
בתורה בשער אחד ,נעשים אויבים זה את זה,
ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את
זה ,שנאמר (במדבר כא-יד) את והב בסופה ,אל
תקרי בסופה אלא בסופה".
לכן הכריע אברהם לעשות כדברי שניהם
בבחינת (עירובין יג" :):אלו ואלו דברי אלקים
חיים" ,וצוה לשרה אמנו להכין לאורחים
המלאכים שני סוגי לחם ,לחם אחד אפוי
מקמח כשיטת שרה ,לרמז שצריך לעמול
תחילה בתורה בבחינת "קמח" ,ולחם השני
אפוי מסולת כשיטת אברהם ,לרמז שבזכות
העמל בתורה יזכו ללבן שמעתתא אליבא
דהלכתא בבחינת "סולת" נקיה.
הנה כי כן זהו שאמר לה אברהם אחרי
שנתווכחו והכריעו לעשות כדברי שניהם:
"מהרי שלש סאים קמח סולת" ,קמח בבחינת
פלפולא דאורייתא וסולת בבחינת ליבון
ההלכות .ויש להוסיף בזה פרפרת נאה כי
קמ"ח סל"ת [כפי שכתוב בתורה סלת חסר ו']
בגימטריא אברה"ם יצח"ק יעק"ב ,לרמז כי כל
שלשת האבות הסכימו להנחיל לישראל שתי
דרכים הללו בתורה.
ונראה לפרש בזה מאמר המשנה
ג-ז)" :אם אין קמח אין תורה ,אם אין תורה
אין קמח" .רמזו לנו בכך כי אם לא יעמול
אדם בתורה בבחינת "קמח" ,להתעמק
בתוך הסוגיה כדי לאסוקי שמעתתא אליבא
(אבות
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דהלכתא ,אלא יקבל את כל ההלכות מוכנות
ומזומנות בבחינת "סולת" בלי עמל ויגיעה,
כי אז "אין תורה" לא יוכל לזכות בתורה,
כמבואר בגמרא (ברכות סג" :):מנין שאין דברי
תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה,
שנאמר (במדבר יט-יד) זאת התורה אדם כי
ימות באהל" .ומזה נשכיל להבין כי "אם אין
תורה" ,אם רואה אדם שלא נתקיימה התורה
בידו ,הרי זה סימן "אין קמח" ,שלא עמל ולא
נתייגע על התורה בבחינת "קמח".
יומתק לפרש בזה מה ששאלו המלאכים
את אברהם (בראשית יח-ט)" :ויאמרו אליו איה
שרה אשתך ,ויאמר הנה באהל" .כי המלאכים
שידעו על הוויכוח שהיה בין אברהם לשרה
שאלו את אברהם" :איה שרה אשתך" ,כלומר
מהי דעתה להכין לאורחים תורה בבחינת
"קמח" ולא "סולת" שהיא הלכה ברורה .על
כך השיב להם אברהם" :הנה באהל" ,שבחרה
בבחינת "קמח" כדי שיקיימו ישראל" :אדם
כי ימות באהל"  -שימיתו עצמם "באהלה"
של תורה ,עד שיזכו לברר את הקמח לעשות
ממנו סולת נקיה.

[ד]
אי אפשר להשיג דברי תורה
רק אחרי שנכשל בהם
בדרך זו במסילה נעלה לבאר מה שכתב
ה"חתם סופר" הנ"ל" :והנה רצה הקב"ה
שימסור לישראל הלכה ברורה ,מנופה בשלוש
עשרה נפה כמות שהיא ,מבלי שיצטרך לפלפל
עד שיבוא אל האמת ...כדי שלא יתערב בה
שקר ח"ו על ידי סברת אנושית" .וצריך ביאור
שהרי בסופו של דבר הכריע משה רבינו
והסכים הקב"ה עמו למסור לישראל את כח
הפלפול ,כדי שיעמלו בתורה בבחינת "קמח",
עד שיבררו את ההלכה לאמיתה של תורה
בבחינת "סולת" ,הנה כי כן צריך ביאור איך
פותרים החשש הגדול" :שלא יתערב בה שקר
ח"ו על ידי סברת אנושית".
ונראה לבאר הענין בזה בהקדם לבאר
דברי נעים זמירות ישראל (תהלים פה-יב):
"אמת מארץ תצמח" .ויש לומר הביאור בזה,
כי כאשר אדם זורע זרע באדמה כדי להצמיח
תבואה ופירות ,הרי הוא צריך תחילה לחרוש
את האדמה ולהרטיב אותה במים ,ואחר
כך צריך לסקל מן האדמה את כל הקוצים
והחוחים ,כי רק אז יעלה ויצמח כגן רטוב
צמח טוב הראוי לאכילה.

כן אי אפשר לבשר ודם קרוץ מחומר
להגיע לחקר האמת ,רק על ידי שמתייגע
תחילה לחקור ולשקול כל צדדי הסברות לכאן
ולכאן ,ובהמשך הדרך יטעה כמה פעמים
בסברות שאינן נכונות ,עד שיאיר הקב"ה
את עיניו לראות את נקודת האמת ,כמו
שדרשו בגמרא (גיטין מג ).על הכתוב (ישעיה ג-ו):
"והמכשלה הזאת תחת ידיך  -אין אדם עומד
על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן".
וזהו פירוש הכתוב" :אמת מארץ תצמח"
 האמת מתגלה רק בבחינת הצמיחה מןהארץ ,על ידי בירור וסילוק כל הקוצים שהם
הסברות שאינן אמיתיות .נמצא לפי זה כי
כל הסברות שאדם מעלה בדרכו להגיע
לנקודת האמת ,למרות שחלקן אינן סברות
אמיתיות ,הנה מאחר שאי אפשר להגיע
לחקר האמת בלעדיהן ,הרי הן חלק בלתי
נפרד מן האמת.
מעתה הרווחנו להבין הכרעת משה רבינו
למסור כוח הפלפול לישראל ,כדי שהם יבררו
בעמלה של תורה את ההלכה לאמיתה של
תורה ,כי הן אמת שעל ידי זה יוכלו לטעות
בסברות שקריות ,אולם מאחר שאי אפשר
להגיע לחקר האמת בלעדיהן הרי הכל נחשב
כחטיבה אחת של אמת .וזהו ששנינו בגמרא
(מגילה ו" ):אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי
אל תאמן ,לא יגעתי ומצאתי אל תאמן ,יגעתי
ומצאתי תאמן".

הנ"ל ,הוא כריח לבנון שהוא תואר לבית
המקדש המלבין עוונותיהם של ישראל".
נמצינו למדים מדברי ה"חתם סופר" ענין
נפלא ,כי מלימוד שהוא לאמיתה של תורה
נעשה אור שמתאחד ממש עם הנשמה
בקשר אמיץ בל ימוט ,אבל פלפול שאינו
לאמיתה של תורה אינו מתקשר ממש עם
הנשמה ,אלא נעשה ממנו לבוש של אור
מקיף בבחינת "חלוקא דרבנן" לנשמה ,כי
כמו שהלבוש מקיף את גוף האדם מבחוץ,
כן פלפול התורה שאינו לאמיתה נעשה ממנו
אור מקיף לנשמה .זאת ועוד" :כי היגיעה רבה
בפלפולא דאורייתא מכפר עוונות ומסלק
הפסולת יותר מן הקרבנות".
הנה כי כן זכינו להבין מה שהכריע
משה רבינו ,למסור את כוח הפלפול שנתן
לו הקב"ה לישראל ,כדי שיצטרכו לעמול
בתורה לברר את ההלכות לאמיתה של
תורה ,ולא חשש שמא יטעו בסברות שאינן
אמיתיות ,כי מאחר שהתכלית היא כדי
לבוא לחקר האמת הרי נעשה מהם אור
מקיף לנשמה ,והעמל והיגיעה מכפרים על
עוונותיהם של ישראל.

[ו]
ההר כגיגית הוא
בבחינת אור מקיף

ועתה בא וראה מה שמצינו בענין זה
ב"דרשות חתם סופר" (חלק ב דף תג טור ב ד"ה
מהרי) דברים נפלאים ,כי מפלפול שאינו
לאמיתה של תורה נעשה לבוש של אור מקיף
לנשמה ,והנה מעט מהדברים בלשון קדשו
בתוספת ביאור בסוגריים:

מעתה ירווח לנו להבין מה שבחר הקב"ה
לכפות על ישראל לקבל את התורה שבעל
פה על ידי שכפה עליהם את ההר כגיגית ,על
פי מה שכתב המקובל האלקי הרמ"ע מפאנו
זצ"ל בספר "יונת אלם" (פרק ח) ,כי מה שכפה
הקב"ה על ישראל את ההר כגיגית ,הוא
בבחינת אור מקיף שהאיר על כל ישראל,
ובלשון קדשו" :דוגמא רבתי לסוד המקיף הזה
עשה לנו האל יתברך בהר סיני ,כי שם כפה
עלינו הר כגיגית".

"וידוע מספר הזוהר שממנו [מפלפול
שאינו לאמיתה של תורה] נעשה חלוקא
דרבנן לעתיד לבוא .והענין כי מה שהוא רק
על דרך פלפול ואינו אמיתה של תורה ,אינו
מתאחד ממש עם הנשמה [כאור התורה
שהוא לאמיתו] ,רק על דרך אור מקיף בבחינת
חלוקא דרבנן וכתנות אור .וידוע כי היגיעה
רבה בפלפולא דאורייתא מכפר עוונות ומסלק
הפסולת יותר מן הקרבנות ,ועל כן אמר על זה
(שיר השירים ד-יא) וריח שלמותיך היינו חלוקא

והנה כבר למדנו מדברי המדרש תנחומא,
כי מתחילה לא רצו ישראל לקבל את התורה
שבעל פה ,משום שצריך לעמול בה הרבה
עמל ויגיעה ,ולפי דברי ה"חתם סופר" יש
להוסיף ,כי הם חששו שיצטרכו לומר הרבה
סברות אנושיות שאינן לאמיתה של תורה
עד שיגיעו לחקר האמת ,ויותר נוח היה להם
לקבל הלכה ברורה שהיא בבחינת סולת
נקיה ,שעל ידי זה נעשית התורה אור פנימי
ומתחברת עם נשמותיהם.

[ה]
מפלפול התורה שאינו אמת
נעשה אור מקיף לנשמה
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לכן נתחכם הקב"ה לכפות עליהם את
ההר כגיגית שהוא בבחינת אור מקיף ,כדי
לרמז להם בכך שעל ידי העמל והיגיעה בתורה
שבעל פה ,אפילו בתחילת דרכם כשיאמרו
סברות שעדיין אינן לאמיתה של תורה ,נעשה
מהן אור מקיף בבחינת חלוקא דרבנן ,כי רק
כך הם יכולים להגיע לחקר האמת בבחינת:
"יגעתי ומצאתי תאמן".
וזהו שאמר להם הקב"ה" :אם אתם
מקבלים התורה" ,שבעל פה לעסוק בה בדרך
פלפול ויגיעה" ,מוטב" ,כי אז תתקיים התורה
בידכם ותזכו גם לכפרת עוונות" ,ואם לאו",
שתקבלו את התורה רק הלכות ברורות שאין
צריך לעמול עליהן" ,שם תהא קבורתכם" ,כי אין
דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו
עליה ,זאת ועוד ,שלא תזכו לכפרת עוונות.

[ז]
משה מסר כח הפלפול לישראל
כשהוסיף יום אחד מדעתו
חשבתי דרכי להרחיב הביאור בזה ,על
פי מה שיש לחקור במה ששנינו בגמרא
הנ"ל שהקב"ה מסר כח הפלפול למשה
רבינו ,אלא שהוא נהג בו טובת עין ומסרו
לישראל .וצריך ביאור איפה מצינו רמז בכל
התורה כי משה רבינו נהג טובת עין למסור
כח הפלפול לישראל.
ונראה לפתור חקירה זו על פי מה שכתוב
במתן תורה (שמות יט-י)" :ויאמר ה' אל משה לך
אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם,
והיו נכונים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד
ה' לעיני כל העם על הר סיני" .ומבואר בגמרא
(שבת פז ).כי משה רבינו הוסיף עוד יום אחד של
פרישה מדעתו ,שיקבלו ישראל את התורה
רק ביום הרביעי ,משום שדרש היקש במה
שאמר לו הקב"ה" :וקדשתם היום ומחר" ,מה
מחר לילה עמו אף היום לילה עמו ,והרי ביום
הזה כבר עבר הלילה ,על כרחך שצריך שני
ימים מלבד היום הזה ,והסכים הקב"ה עמו
לתת התורה לישראל רק ביום הרביעי.
והקשו התוספות (ד"ה היום) איך אמרו
שהוסיף יום אחד "מדעתו" ,הלא היקש הוא
אחד מן הדברים שהתורה נדרשת בהם.
ונראה ליישב קושיית התוספות כי ההיקש
הוא חלק מפלפול התורה שמסר הקב"ה רק

למשה רבינו .נמצא לפי זה כי אם לא היה
משה מוסר את כח הפלפול לישראל ,היה
מקיים כלפי ישראל מצות הקב"ה פשוטה
כמשמעה" :וקדשתם היום ומחר" ,כדי
שתינתן התורה ביום השלישי לפרישה.
אולם מאחר שנהג משה רבינו טובת עין
למסור כח הפלפול לישראל ,לכן דרש את
ההיקש גם כלפי ישראל להוסיף יום אחד
מדעתו .נמצא לפי זה כי על ידי שהוסיף משה
יום אחד לתת התורה לישראל מחמת ההיקש
של היום כמחר ,הנה בכך נהג טובת עין
למסור לכל ישראל את כח הפלפול ,כי לולי
זה לא היה מוסיף יום אחד מדעתו.
הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה מעשה
הקב"ה ,כשראה שלא הקדימו ישראל נעשה
לנשמע רק על תורה שבכתב ולא על תורה
שבעל פה ,לכן דוקא ביום מתן תורה אחרי
שהוסיף משה יום אחד מדעתו ,משום שמסר
לישראל את כח הפלפול בתורה שבעל פה,
כפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ,לכפות
עליהם לקבל את התורה שבעל פה שמסר
להם משה רבינו בטוב עינו ,אשר כפי המבואר
ענין כפיית ההר כגיגית הוא רמז על אור
מקיף ,שמלביש הקב"ה לישראל גם מהפלפול
שעדיין אינו לאמיתה של תורה.
מעתה יאירו עינינו להבין מה שצונו
הקב"ה להביא שתי הלחם בחג השבועות,
ויש לומר כי הם זכר לשתי הלחם שהכינו
אברהם ושרה למלאכים שהתארחו אצלו,
כמו שכתוב" :וימהר אברהם האהלה אל שרה
ויאמר מהרי שלש סאים קמח סולת לושי
ועשי עוגות" ,כדי ללמדנו בכך כי זהו רצונו
יתברך שיעסקו ישראל בתורה בשתי בחינות
קמח וסולת ,כי אי אפשר להגיע לחקר האמת
רק על ידי העמל בתורה בבחינת קמח.
ונראה לבאר בזה מה שצוה הקב"ה להכין
את שתי הלחם בחג השבועות מסולת נקיה,
ולא צוה להכין אחד מקמח ואחד מסולת,
כי ביקש הקב"ה ללמדנו בזה שאפילו לימוד
התורה שהוא עדיין בבחינת קמח שאינו
מבורר ,עם כל זאת מאחר שהתכלית היא
להגיע לחקר האמת ,שאי אפשר להשיגה כי
אם על ידי פלפול התורה בכל צדדי הספק,
לכן יש לו שכר גם על אותו חלק התורה של
"קמח" כאילו היה "סולת" נקיה.

[ח]
מלאכי השרת ביקשו לפגוע
במשה שמסר פלפול לישראל
על פי האמור ירווח לנו להבין מאמר
המדרש הנ"ל ,כשעלה משה למרום לקבל
את התורה" :באותה שעה ביקשו מלאכי
השרת לפגוע במשה" .כי המלאכים ידעו
שהקב"ה נתן את כח הפלפול רק למשה,
והבינו מזה שהקב"ה רוצה שיעסקו בתורה
בהלכות ברורות בלי שום ספיקות ופלפולים,
לכן כאשר ראו המלאכים שמשה רבינו נהג
טובת עין למסור לישראל את כח הפלפול
על ידי שהוסיף להם יום אחד מדעתו ,כדי
שיעמלו בתורה בכוחות עצמם עד שיגיעו
לחקר האמת ,ביקשו לפגוע בו כי חשבו
בטעות ששינה מרצון ה' שיעסקו בתורה רק
בהלכות ברורות.
"עשה בו הקב"ה קלסטירין של פניו של
משה דומה לאברהם ,אמר להם הקב"ה ,אי
אתם מתביישין הימנו ,לא זהו שירדתם אצלו
ואכלתם בתוך ביתו" .כלומר הלא באותה
שעה שנראיתי לאברהם ביום השלישי
למילתו ,שלחתי אתכם לאכול אצל אברהם
שהכריע ואמר לשרה להכין שני סוגי לחם
"קמח וסולת".
ומזה השגתם כמה נחת רוח יש להקב"ה
מלימוד התורה בשתי בחינות אלו ,כי אי אפשר
להגיע לחקר האמת בבחינת "לחם סולת" ,כי
אם על ידי שעמלים תחילה בפלפולא של
תורה בבחינת "לחם קמח" .אם כן יפה עשה
משה רבינו שמסר את כח הפלפול לישראל,
כי זכה לכוון לדעת המקום שרצונו שיעסקו
ישראל בתורה בדרך הפלפול בעמלה של
תורה עד שיגיעו לחקר האמת.
נפלא להבין בזה מה שצר הקב"ה:
"קלסטירין של פניו של משה דומה לאברהם",
לרמז כי כמו שאברהם אבינו הכריע להכין
לחם קמח ולחם סולת ,כן הכריע משה רבינו
למסור לישראל את כח הפלפול שנתן לו
הקב"ה ,ולזכר זה צוה הקב"ה להקריב שתי
הלחם בחג השבועות ,לזכור הכרעת אברהם
אבינו ואתו עמו משה רבינו ,לעסוק בתורה
בפלפול ובעמל בבחינת "לחם קמח" ,ולברר
בירורי הלכות לאמיתה של תורה בחינת
"לחם סולת".
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מאמר ג

ישוב הקדמונים והאחרונים לקושיא העצומה:
מדוע לא נזכר בתורה שחג השבועות הוא זמן מתן תורתנו
בתורה שבכתב נקרא חג השבועות בשלושה שמות" :חג הקציר"" ,יום הביכורים"" ,חג
השבועות"  wבתורה שבעל פה ובתפלות החג נקרא חג השבועות" :זמן מתן תורתנו" w
ריב"ש :בתורה לא נזכר שחג השבועות הוא זמן מתן תורתנו ,כי כשקידשו את החודש על פי
הראייה לא היה חל תמיד ביום מתן תורה  wישוב על פי הגר"א :התורה היא בבחינת מים
המצמיחים כל מה שזרעו באדמה ,אדם שלא זיכך מדותיו ,נעשית התורה סם המות להצמיח
את מדותיו הרעות.
לכבוד חג השבועות זמן מתן תורתנו ,דבר
בעתו מה טוב להתבונן על הפליאה העצומה
שעמדו עליה הראשונים והאחרונים ,על
מה שמצינו בתורה שבכתב שלושה שמות
לחג השבועות ,בפרשת משפטים הוא נקרא
"חג הקציר" (שמות כג-טז)" :וחג הקציר ביכורי
מעשיך אשר תזרע" .בפרשת פנחס הוא נקרא
"יום הביכורים" (במדבר כח-כו)" :וביום הביכורים
בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם".
בפרשת ראה הוא נקרא "חג שבועות" (דברים
טז-י)" :ועשית חג שבועות לה' אלקיך".
ותמהו המפרשים וינועו אמות הסיפים,
הלא חג השבועות הוא זמן מתן תורתנו,
כמבואר בגמרא (פסחים סח" :):הכל מודים
בעצרת דבעינן נמי לכם ,מאי טעמא יום
שניתנה בו תורה הוא" .ופירש רש"י" :דבעינן
נמי לכם ,שישמח בו במאכל ומשתה,
להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל
שניתנה תורה בו".
וכן תיקנו חכמינו ז"ל בתפלות החג
ובקידוש היום" :חג השבועות הזה זמן מתן
תורתנו" ,הנה כי כן מדוע בחר הקב"ה נותן
התורה לכנות את החג בשלושה שמות" :חג
הקציר"" ,יום הביכורים"" ,חג שבועות" ,ולא
הזכיר את המעלה העצומה שהוא גם כן "זמן
מתן תורתנו" ,אשר בשבילה נברא העולם.

[א]
ישוב הריב"ש בדרך הפשט
פתח דברינו יאיר בתירוצו הנפלא של
הריב"ש בתשובותיו (סימן צו) שראוי להגדירו

"בדרך הפשט" ,כי כאשר נתבונן נראה שיש
בחג השבועות דבר מיוחד שאין בשום אחד
משאר החגים ,כי בעוד שהתורה קבעה את חג
הפסח ביום מיוחד לחודש ט"ו בניסן ואת חג
הסוכות בט"ו בתשרי ,הרי שחג השבועות לא
נקבע כלל ביום מיוחד לחודש ,אלא הכתוב
קבעו ביום החמישים להקרבת העומר ,כמו
שכתוב (ויקרא כג-טו)" :וספרתם לכם ממחרת
השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע
שבתות תמימות תהיינה ,עד ממחרת השבת
השביעית תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה
חדשה לה'".
נמצא לפי זה כי בזמן שבית המקדש
היה קיים ,או אפילו אחרי החורבן כל זמן
שהיה קיים בית דין קבוע בארץ ישראל,
[כמו שכתב הרמב"ם הלכות קידוש החודש
פ"ה ה"א] ,שלא קבעו את ראש חודש
על פי חשבון הלוח המסודר ,כי אם על פי
הראייה כאשר באו עדים להעיד שראו את
הירח המתחדש ,לא חל חג השבועות תמיד
בשישי בסיון שהוא זמן מתן תורתנו ,כמו
ששנינו בגמרא (ר"ה ו:):
"עצרת ,פעמים חמשה [בסיון] ,פעמים
ששה ,פעמים שבעה ,הא כיצד ,שניהן מלאין
חמשה[ ,פירוש כאשר ניסן ואייר מלאים כל
אחד שלושים יום ,יחול עצרת בחמשה בסיון],
שניהן חסרין שבעה[ ,כאשר ניסן ואייר חסרים
כל אחד רק כ"ט ימים ,יחול עצרת בשבעה
בסיון] ,אחד מלא ואחד חסר ששה".

הנה כי כן מאחר שהתורה קבעה את
שלושת הרגלים לזמן שבית המקדש יהיה
קיים ,כמו שכתוב (דברים טז-טז)" :שלוש
פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה'
אלקיך במקום אשר יבחר ,בחג המצות ובחג
השבועות ובחג הסוכות ולא יראה את פני ה'
ריקם" ,לכן לא נכתב בתורה שחג השבועות
יש לו קשר למתן תורה ,שהרי על פי הראייה
יתכן שלא יחול ביום מתן תורה.
אבל בזמן הגלות שאי אפשר לקדש על פי
הראייה ,כי אין לנו בית דין מוסמך מהסנהדרין
בארץ ישראל ,אנו בקיאים בקביעא דירחא
לקבוע ראש חודש לפי חשבון הלוח המסודר,
אשר אז תמיד ניסן מלא ואייר חסר ,נמצא כי
יום החמישים לעומר חל תמיד בששה בסיון
שבו ניתנה תורה לישראל ,לכן קבעו חכמינו
ז"ל בגמרא כי חג השבועות יש לו קשר למתן
תורה ,עד כאן דבריו.
ויש להעיר כי הישוב של הריב"ש הוא
לכאורה כל כך פשוט וברור ,עד שמתעוררת
הפליאה על כל גדולי עולם שנתייגעו ליישב
כל אחד על פי דרכו ,מדוע לא הזכיר הכתוב
שחג השבועות הוא זמן מתן תורתנו ,ולפי
דברי הריב"ש הרי אין כאן מקום לקושיא,
שהרי בזמן שבית המקדש היה קיים וקידשו
על פי ראייה ,חג השבועות אינו קשור למתן
תורה רק כשחל בששה בסיון.
אולם נראה כי הני רבוותא לא הסתפקו
בתירוצו של הריב"ש ,כי הן אמת שבזמן שבית
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המקדש היה קיים כאשר קידשו על פי הראייה
לא נפל חג השבועות ביום מתן תורה ,אולם
מאחר שלפי חשבון הלוח המסודר והקבוע,
בזמן שאנו בקיאים בקביעות החודש ,נופל חג
השבועות תמיד בזמן מתן תורתנו ,והרי ברור
שהקב"ה נותן התורה שברא את קביעות
הזמנים ידע על כך ,אם כן חזרה קושיא
למקומה ,איך יתכן שמכל השמות שקרא
הקב"ה לחג השבועות ,לא הזכיר אפילו ברמז
שיש לו קשר למתן תורה.

[ב]
ביאורו העמוק
של המהר"ל מפראג
עתה הבה נתבונן בדברי מאורם של
ישראל המהר"ל מפראג ,שמיישב קושיא זו
בהתבטאות חריפה כי" :אין זה שאלה כלל",
והנה הדברים ב"תפארת ישראל" (סוף פרק כז)
בלשון קדשו:
"אמנם מה ששואלים בני אדם ,כי אם חג
השבועות הוא בשביל שנתן לנו התורה ,למה
כתב וביום הבכורים בהקריבכם מנחה ,ולא כתב
ביום מתן תורה ,מאחר שעיקר היום טוב הוא
בשביל התורה ,כמו שאנו אומרים זמן מתן
תורתנו .אין זה שאלה כלל ,כי השם יתברך נתן
למועדים זמן אשר הם שמחת ישראל אשר
זכו אל הטוב ,כמו שאמר בחג המצות שבו
יצאו ישראל מבית עבדים ,וסוכות (ויקרא כג-
מג) כי בסוכות הושבתי אתכם ,וביום הכפורים
(ויקרא טז-ל) כי ביום הזה יכפר עליכם.
ובחג השבועות התורה שניתנה בו  -ניתנה
מהשם יתברך ,והיא לעול על ישראל ,והרי
אומות העולם לא היו רוצים לקבל התורה,
ואף כי אנו אומרים זמן מתן תורתנו ,היינו
משום שקיבלנו התורה בעצמנו ואמרנו נעשה
ונשמע ,אבל מכל מקום השם יתברך הנותן
התורה ,היה כופה ההר עליהם שיקבלו התורה
בעל כרחם מפני שהיא עול עליהם ,ואיך יכתוב
בתורה זמן מתן תורה שנתן השם יתברך
בגזירתו על האדם".
ויש להוסיף תבלין לבאר דבריו הקדושים,
על פי מה שדרשו בגמרא (שבת פח ).על הכתוב
במתן תורה (שמות יט-יז)" :ויתיצבו בתחתית
ההר ,אמר רבי אבדימי בר חמא בר חסא ,מלמד
שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר
להם ,אם אתם מקבלים התורה מוטב ,ואם
לאו שם תהא קבורתכם" .ומבאר המהר"ל
הטעם לכפיה זו ,כדי שישכילו ישראל להבין

מזה מה ששנינו בגמרא (ר"ה כח" :).מצוות
לאו ליהנות ניתנו" .ופירש רש"י" :לאו ליהנות
ניתנו לישראל להיות קיומם להם הנאה ,אלא
לעול על צוואריהם ניתנו".
והנה אין ספק שהקב"ה שמח שמחה
גדולה ,ביום שקיבלו ישראל עם קדשו את
התורה ,שהרי כל העולם לא נברא אלא בשביל
זה ,כמו שכתוב (בראשית א-א)" :בראשית ברא
אלקים את השמים ואת הארץ" ,ופירש רש"י
בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראו
ראשית .אולם עם כל זאת לא רצה הקב"ה
לכתוב בתורה שחג השבועות הוא יום של
שמחה על קבלת התורה ,שהרי יתכן כי אצל
ישראל שקיבלו את התורה בכפיה אין זה יום
של שמחה.
לכן השאיר הקב"ה בכוונה תחילה את
הדבר לנו ישראל לגלות דעת ,כי הן אמת
שהקב"ה כפה עלינו את ההר לקבל את
התורה ,אולם אנו מצדנו קיבלנו אותה
באהבה וברצון בלי שום כפיה כמו שהקדמנו
נעשה לנשמע ,ומטעם זה תיקנו חכמינו
ז"ל בתורה שבעל פה ובתפילות החג ,כי חג
השבועות הוא יום של שמחה משום שהוא:
"זמן מתן תורתנו".

[ג]
השמחה של חג השבועות
על קבלת תורה שבעל פה
על פי דרכו של המהר"ל יש להוסיף
פרפרת נאה ,מדוע לא גילה הקב"ה בתורה
שבכתב שחג השבועות הוא יום של שמחה
על קבלת התורה ,על פי מה שהקשו
התוספות (שבת שם ד"ה כפה) לשם מה כפה
הקב"ה על ישראל שיקבלו את התורה,
הלא כבר קיבלו את התורה מרצונם הטוב
כשהקדימו נעשה לנשמע .ותירצו במדרש
תנחומא (פרשת נח אות ג) כי מה שהקדימו
נעשה לנשמע הוא רק על תורה שבכתב,
אבל תורה שבעל פה שהיא ארוכה מארץ
מדה לא קיבלו כי אם בכפיה.
"ואם תאמר על התורה שבכתב כפה
עליהם את ההר ,והלא משעה שאמר להן
מקבלין אתם את התורה ענו כולם ואמרו
נעשה ונשמע ,מפני שאין בה יגיעה וצער
והיא מעט ,אלא אמר להן על התורה שבעל
פה ,שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות,
והיא עזה כמות וקשה כשאול קנאתה ,לפי
שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקב"ה בכל

לבו ובכל נפשו ובכל מאודו ...שכל מי שאוהב
עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל
פה ,לפי שיש בה צער גדול ונדוד שינה".
והנה ידוע כי תורה שבכתב בלי תורה שעל
פה אין לה שום ערך ,כי כל הדברים הסתומים
והחתומים בתורה שבכתב מתפרשים בתורה
שבעל פה ,ומטעם זה שנינו בגמרא (גיטין
ס" :):לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא
בשביל דברים שבעל פה ,שנאמר (שמות לד-
כז) כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית
ואת ישראל" .נמצא לפי זה כי עיקר השמחה
על יום קבלת התורה היא רק אחרי שקיבלו
ישראל גם תורה שבעל פה.
מעתה יאירו עינינו להבין את דברי
המהר"ל ביתר שאת ,שלא רצה הקב"ה
למסור בתורה שבכתב שחג השבועות קשור
למתן תורה ,כי מאחר שלא קיבלו ישראל
תורה שבעל פה רק בכפיה ,נמצא שכל זמן
שלא קיבלו אותה ברצון אין שמחה בתורה
שבכתב .אולם חכמי התורה שהשכילו להבין
כמה מתוק הוא האור של תורה שבעל פה,
שיש בה חמישים שערי בינה המפענחים כל
דבר חתום וסתום בתורה שבכתב ,לכן החליטו
להזכיר דוקא בתורה שבעל פה שהוא יום של
שמחה ,כי למרות שנתקבלה בכפיה שמחים
הם שזכו לקבלה.
יומתק להבין בזה דברי רש"י הנ"ל
שמפרש את הגמרא (פסחים סח" :):הכל
מודים בעצרת דבעינן נמי לכם – שישמח בו
במאכל ומשתה ,להראות שנוח ומקובל יום
זה לישראל שניתנה תורה בו" .כלומר שיביע
את שמחתו במאכל ומשתה ,כדי להתוודע
ולהיגלות שהוא שמח על יום קבלת התורה
שבעל פה למרות שניתנה בכפיה.

[ד]
תיקון המדות
לקראת חג השבועות
כדרכה של תורה הנדרשת בשבעים פנים,
רחש לבי דבר טוב לבאר הטעם שלא גילה
הקב"ה בפירוש בתורה שחג השבועות קשור
למתן תורה .זאת ועוד ,מדוע בחר הקב"ה נותן
התורה ,במקום להגדיר את חג השבועות כזמן
מתן תורתנו ,להגדירו בשלושת התארים" :חג
הקציר"" ,יום הבכורים" ,חג השבועות".
נקדים מה ששנינו במשנה (ר"ה טז:).
"בארבעה פרקים העולם נידון ,בפסח על
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התבואה ,בעצרת על פירות האילן ,בראש
השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון...
ובחג נידונין על המים" .וכתב השל"ה הקדוש
(מסכת שבועות פרק נר מצוה אות ט) בשם המקובל
האלקי בעל "תולעת יעקב" ,כי חג השבועות
הוא יום הדין של מתן תורה ,שבו נידונים
נשמות ישראל שהם בבחינת "פירות האילן",
על שיצאו מאילן הנשמות של הקב"ה ,אם
עסקו בתורה וקיימו מצוות התורה כראוי
[ראה לעיל מאמר א שהארכנו בזה].
בדרך זו במסילה נעלה לבאר עבודת
הקודש המוטלת עלינו כהכנה לקראת חג
השבועות ,כדי שיתברכו פירות האילן -
נשמות ישראל ,לקבל שפע רב טוב של
השגות התורה ,על פי מה שתיקנו לומר
בתפלה שאחרי ספירת העומר:
"רבונו של עולם ,אתה צויתנו על ידי משה
עבדך לספור ספירת העומר ,כדי לטהרנו
מקליפותינו ומטומאותינו ,כמו שכתבת
בתורתך ,וספרתם לכם ממחרת השבת מיום
הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות
תמימות תהיינה ,עד ממחרת השבת השביעית
תספרו חמשים יום ,כדי שיטהרו נפשות עמך
ישראל מזוהמתם".
ומקור הדבר בזוהר הקדוש (פרשת אמור צז).
וביתר ביאור ב"שער הכונות" לרבינו האריז"ל
(ספירת העומר דרוש ד) ,כי הטעם שצונו הקב"ה
לספור שבע שבתות לפני חג השבועות ,כדי
שנתקן בהם את שבע המדות :חסד ,גבורה,
תפארת ,נצח ,הוד ,יסוד ,מלכות ,שהן כוללות
את כל המדות ,ובכל אחד מז' השבועות צריך
לתקן בו מדה אחת ,שבוע הראשון חסד,
שבוע השני גבורה ,שבוע השלישי תפארת,
וכך הלאה עד תום תיקון כל ז' המדות.

ונראה לבאר הטעם שהקדים הקב"ה
עבודת תיקון המדות לפני מתן תורה בחג
השבועות ,על פי מה שהקשה ב"שערי
קדושה" לרבינו חיים וויטאל (חלק א שער ב)
מדוע לא נזכר בתורה שצריך לתקן המדות,
שלא לכעוס ,שלא להתגאות וכדומה .ותירץ
כי תיקון המדות הוא יסוד ולפני כל מצוות
התורה ,כי בלי תיקון המדות אי אפשר לקיים
המצוות ,ובלשון קדשו:
"והנה ענין המדות הן מוטבעות באדם
בנפש השפלה ...ולפיכך אין המדות מכלל
התרי"ג מצוות ,ואמנם הן הכנות עיקריות

אל תרי"ג המצוות בקיומם או בביטולם ,יען
כי אין כח בנפש השכלית לקיים המצוות על
ידי תרי"ג איברי הגוף ,אלא באמצעות נפש
היסודית המחוברת אל הגוף עצמו ...ולפיכך
ענין המדות הרעות קשים מן העבירות
עצמן מאד מאד ...ונמצא כי יותר צריך ליזהר
ממדות הרעות ,יותר מן קיום המצוות עשה
ולא תעשה ,כי בהיותו בעל מדות טובות בנקל
יקיים כל המצוות".
הנה כי כן מטעם זה צונו הקב"ה להקדים
לפני מתן תורה ,עבודת תיקון שבע המדות
בשבעה שבועות של ספירת העומר ,כי בלי
תיקון המדות אין שום תועלת וערך לקבלת
התורה ,שתכליתה לקיים כל תרי"ג מצוות
ה' שנזכרו בתורה ,שהרי בלי זיכוך המדות
אי אפשר לקיים המצוות ,אך אחרי תיקון
המדות בימי העומר ראויים הם ישראל לקבל
את התורה ,כדברי מהרח"ו" :כי בהיותו בעל
מדות טובות בנקל יקיים כל המצוות".

[ה]
תכלית זיכוך המדות
כדי שהתורה לא תהיה סם המות
בדרך המלך נלך להרחיב עוד הביאור בזה,
על פי מה ששנינו בגמרא (יומא עב" :):אמר רבי
יהושע בן לוי ,מאי דכתיב (דברים ד-מד) וזאת
התורה אשר שם משה ,זכה נעשית לו סם
חיים ,לא זכה נעשית לו סם מיתה" .ולכאורה
יפלא איך אפשר שהתורה תהיה סם מיתה,
הלא שנינו בגמרא (קידושין ל" :):כך הקב"ה אמר
להם לישראל ,בני ,בראתי יצר הרע ובראתי לו
תורה תבלין ,ואם אתם עוסקים בתורה אין
אתם נמסרים בידו".
אך הביאור על כך כמו שכתב מאורו של
עולם הגר"א מווילנא זי"ע בפירושו על משלי
(כד-לא)" :וכן בתורה אמרו (יומא עב ):זכה נעשה
לו סם חיים ,לא זכה נעשה לו סם המות ,כי
ענין התורה לנפש כמו ענין המטר אל הארץ,
שהוא מצמיח סמים חיים וסמים מות ,כן
בתורה צריך אחר לימוד ,לבער הפסולת ממנו
ביראת חטא ומעשים טובים".
וכן כתב הגר"א ביתר הרחבה ב"אבן
שלמה" (פ"א אות יא):
"ענין התורה לנפש דוגמת המטר לארץ,
שמצמיח מה שנזרע בה ,סם חיים או סם
מות ,כן בתורה מצמיח בה מה שבלבו ,אם
לבו טוב תגדיל יראתו ,ואם בלבו שורש פורה

ראש ולענה יגדל הטינא בלבו ,כמו שנאמר
(הושע יד-י) וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו
בם ,וכמו שכתוב (שבת פח ):למיימינים בה
סמא דחיי ולמשמאילים בה סמא דמותא,
על כן צריך לפנות לבו בכל יום קודם הלימוד
ואחריו ,מעיפוש הדעות והמדות ביראת חטא
ומעשים טובים".
וכבר כתבנו במאמר לפרשת בחוקותי
להוסיף תבלין לדברי הגר"א ,שהרי גוף
האדם נברא מעפר האדמה כמו שכתוב
(בראשית ב-ז)" :וייצר ה' אלקים את האדם
עפר מן האדמה ,ויפח באפיו נשמת חיים".
הנה כי כן כמו שאין העפר יכול להצמיח רק
אחרי שהוא מקבל מים ,כן אין עפר האדם
יכול להצמיח מצוות ומעשים טובים ,רק אם
משקים אותו תחילה במים רוחניים שהיא
התורה שנמשלה למים ,כמו שכתוב (ישעיה
נה-א)" :הוי כל צמא לכו למים".

[ו]
"נירו לכם ניר
ואל תזרעו אל הקוצים"
וזהו שהוכיח ירמיהו הנביא את ישראל
באומרו (ירמיה ד-ג)" :כי כה אמר ה' לאיש
יהודה ולירושלים ,נירו לכם ניר ואל תזרעו
אל קוצים" .ופירש רש"י" :הוו למידין מעובדי
אדמה ,שנרים [שחורשים] אותה בימי הקיץ,
להמית שרשי העשבים ,שלא תהא מעלה
קוצים בעת הזרע בחורף ,אף אתם הטיבו
מעשיכם בטרם תבוא עליכם הרעה ,שלא
תהא תפלתכם נמאסת כשתצעקו".
לפי זה ירווח לנו להבין דברי הגר"א ,כי
העוסק בתורה שנמשלה למים ואינו משתדל
לזכך את המדות המושחתות שבתוכו ,הרי
הוא דומה למי שזורע קוצים בתוך שדהו,
שאפילו אם ירדו גשמי ברכה מן השמים ,לא
יצמיחו יבול טוב כי אם קוצים ודרדרים ,כך
מי שאינו משתדל לעקור את הקוצים שבתוך
נפשו ,אפילו יעסוק בתורה הרי יהיו רק
בבחינת סם המיתה להצמיח את הקוצים.
לפי זה מלמד אותנו הגר"א יסוד גדול
בעסק התורה ,שהעצה על כך היא בלשון
קדשו" :על כן צריך לפנות לבו בכל יום קודם
הלימוד ואחריו ,מעיפוש הדעות והמדות
ביראת חטא ומעשים טובים" .כלומר שכל
יום לפני שמתחיל לעסוק בתורה צריך לפנות
את לבו מכל המדות המקולקלות ,וכן גם
אחרי שעוסק בתורה יבדוק את עצמו שוב
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שלא נשארו בו מדות מושחתות ,ועל ידי
זה מובטח לו שהתורה תצמיח ממנו מצוות
ומעשים טובים.

והקוצים המונעים את הצמיחה ,כדי שעל ידי
זה יצמיחו מימי התורה את עפר האדם מצוות
ומעשים טובים.

להוציא את כל האבנים והקוצים המונעים את
הצמיחה ,כן צריך לעקור את המדות הרעות
לפני ואחרי עסק התורה.

יומתק להבין בזה מה ששנינו במשנה
(אבות ב-ב)" :יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ
שיגיעת שניהם משכחת עון" .כלומר כמה
יפה הוא כאשר אדם עוסק בתורה עם "דרך
ארץ"  -בדרכה של הארץ ,שמוציאה צמחים
טובים רק אחרי שהקדימו לחרוש ולסלק
את כל האבנים ,וגם אחרי הצמיחה צריך
לעקור את הקוצים והדרדרים המקלקלים את
הצמחים ,כן צריך לעקור את כל הקוצים של
המדות הרעות לפני ואחרי שעוסקים בתורה,
ומפרש הטעם" :שיגיעת שניהם משכחת עון"
– שתי היגיעות ,יגיעת זיכוך המדות ויגיעת
התורה משכחת עון ,כי התורה תצמיח בו
קדושה ומעשים טובים.

[ז]
שלשה שמות החג
קשורים למתן תורה

וזהו גם כן הטעם לשם השלישי "חג
השבועות" על שם שבעה שבועות של
העומר ,כדי ללמדנו שעיקר שמחת החג
של מתן תורה היא ,משום שהקדמנו לספור
שבעה שבועות לתקן בהם ז' המדות לפני
מתן תורה ,כי רק אז מובטח שהתורה תהיה
סם החיים ולא להיפך חס ושלום ,נמצא כי
שלושת שמות החג עולים בקנה אחד כפתור
ופרח עם היותו" :זמן מתן תורתנו".

וזהו גם כן פירוש המשנה (אבות ג-ט)" :רבי
חנינא בן דוסא אומר ,כל שיראת חטאו קודמת
לחכמתו חכמתו מתקיימת ,וכל שחכמתו
קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת".
כי יראת החטא שלפני עסק התורה ,היא
בבחינת החרישה בעפר האדמה לפני
שזורעים בו תבואה ,לסלק את כל האבנים

מעתה יתבאר הטעם שלא הזכיר הקב"ה
בתורה שחג השבועות הוא זמן מתן תורתנו,
כי רצה הקב"ה ללמדנו בזה כי לא תמיד זמן
מתן תורתנו הוא יום של שמחה ,שהרי אם
לא זיכך את המדות כראוי בשבעה שבועות
של ספירת העומר ,הרי אין שום שמחה
בקבלת התורה ,אלא אדרבה יום אבלות
הוא ,שהתורה תהיה לו סם מיתה להגדיל את
הקוצים של המדות הרעות שבתוכו.
לכן נתחכם הקב"ה לכנות בתורה את
החג בשלשה שמות" :חג הקציר"" ,יום
הביכורים"" ,חג השבועות" ,כי באמת שמות
הללו קשורים ליום מתן תורה ,הא כיצד ,שני
השמות "חג הקציר"" ,יום הביכורים" ,תכליתם
כדי שנשכיל ללמוד מהם מהי הדרך הנכונה
לעסוק בתורה ,כי כמו שאי אפשר שהארץ
תצמיח יבול טוב ,רק אם מקדימים ומאחרים

הנה כי כן הרווחנו להבין הטעם שחג
השבועות הוא יום הדין של פירות האילן,
שהם נשמות ישראל אם הם ראויים שהקב"ה
ישפיע להם תורה ,כי אם לא עבדו על תיקון
וזיכוך המדות הרי אין שום תועלת בקבלת
התורה ,אלא אדרבה סם המות היא לו
להגדיל ולהצמיח ח"ו את המדות הרעות .לכן
העצה על כך היא כאמור להקדים לפני קבלת
התורה לזכך את המדות בז' שבועות של
העומר ,ובזכות זה ישפיע לנו הקב"ה שפע רב
טוב של השגות התורה בכל חלקי התורה.
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הקב"ה קבע את חג השבועות ביום שקיבלו ישראל
את התורה כאינו מצווה ועושה כמו שיהיה לעתיד לבוא
קושיית המגן אברהם :איך אומרים בחג השבועות ו' בסיון" :זמן מתן תורתנו" ,הלא התורה ניתנה
בז' בסיון  wתירוץ הקדושת לוי :בו' בסיון קרבו ישראל להר סיני וזכו להשיג כל התורה מעצמם
עוד לפני שניתנה  wקושיית האמרי יוסף :למה קבעו זמן מתן תורה ביום שהשיגו את התורה
בגדר אינו מצווה ועושה  wריטב"א" :מצוות בטלות לעתיד לבוא" ,לעתיד לבוא נקיים המצוות
בגדר אינו מצווה ועושה.

כאשר נתבונן בתורה שבכתב ,נראה כי
חג השבועות נזכר בתורה רק בקשר ליום
הבכורים ,ככתוב (שמות כג טז)" :וחג הקציר
בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה" וגו' ,וכן
(במדבר כח כו)" :וביום הבכורים בהקריבכם מנחה
חדשה לה' בשבעותיכם מקרא קודש יהיה
לכם" וגו' ,אבל בשום פסוק בתורה שבכתב
אינו מפורש שחג השבועות יש לו איזה קשר
לזמן מתן תורתנו ,רק בתורה שבעל פה מבואר
הקשר בין השנים ,כמו שמביא הגמרא (מגילה
לא ).הברייתא בענין הקריאה בתורה בחג
השבועות" :אחרים אומרים בחודש השלישי",
ומפרש הטעם בתוספתא דמגילה" :לפי שבו
ביום ניתנה תורה לישראל".
וכן בגמרא (פסחים סח" :):אמר רבי אלעזר,
הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם ,מאי
טעמא ,יום שניתנה בו תורה לישראל".
ועוד שם" :רב יוסף ביומא דעצרתא [בחג
השבועות] אמר ,עבדי לי עגלא תלתא [תכינו
בשבילי עגלה משולשת] ,אמר ,אי לא האי
יומא דקא גרים ,כמה יוסף איכא בשוקא".
ופירש רש"י" :אי לאו האי יומא שלמדתי
תורה ונתרוממתי ,הרי אנשים הרבה בשוק
ששמן יוסף ,ומה ביני לבינם".
ואכן כך קבעו חכמינו ז"ל בנוסח התפלה
של חג השבועות" :חג השבועות הזה זמן
מתן תורתנו" .וצריך להבין מה ראה הקב"ה
על ככה ,להעלים בתורה שבכתב שחג
השבועות הוא זמן מתן תורתינו ,ואילו
בתורה שבעל פה מפורש הקשר בין חג
השבועות לזמן מתן תורתנו.

[א]
איך אומרים בחג השבועות
זמן מתן תורתינו
פתח דברינו יאיר ליישב ענין זה ,על פי מה
שתמה ה"מגן אברהם" (סימן תצד) על מה שאנו
אומרים בחג השבועות" :זמן מתן תורתנו",
שהרי אנחנו קיימא לן להלכה כשיטת ר' יוסי
בגמרא (שבת פז ).שהתורה רק בז' בסיון ,ואילו
אנחנו עושים חג השבועות בו' בסיון שהוא
יום אחד לפני מתן תורה.
ובאמת קושיא זו יש להקשות גם בצורה
אחרת ,כי אם נתבונן נראה שלפי החשבון לא
ניתנה תורה לישראל רק ביום הנ"א לספירת
העומר ,הא כיצד ,הנה מבואר בגמרא (שבת
פז ):שיום א' של פסח שבו יצאו ישראל
ממצרים היה ביום חמישי בשבת ,עוד מבואר
בגמרא (שם פו" :):דכולי עלמא בשבת ניתנה
תורה לישראל".
ולפי זה מאחר שיום א' של פסח חל ביום
ה' ,נמצא שהתחילו לספור ספירת העומר
"ממחרת השבת" שהוא ביום ב' של פסח
שחל ביום ו' בשבת ,וכאשר נספור משם
שבעה שבועות שלימות שהם מ"ט ימים הנה
הם נגמרים ביום ה' ,ואם כן מתן תורה שלא
היה ביום ו' כי אם ביום השבת הנה הוא ביום
נ"א לעומר ,ואיך אנו אומרים ביום החמשים
לספירת העומר" :זמן מתן תורתנו" ,בעוד
שהתורה ניתנה רק למחרתו.
והנה ב"קדושת לוי" (שבועות) מתרץ קושיית
המגן אברהם ,בהקדם לבאר מה שאנו אומרים:

"חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו" ,ולכאורה
צריך ביאור ,הלא מתן תורה כבר היה לפני
יותר משלשת אלפים שנה [בשנת ב' אלפים
תמ"ח לבריאת העולם] ,ואיך שייך לומר על חג
השבועות הזה" :זמן מתן תורתנו" ,וכן קשה על
מה שאנו אומרים בחג הפסח" :חג הפסח הזה
זמן חרותנו" ,הלא זמן חרותנו ממצרים לא היה
בחג הפסח הזה אלא כשיצאנו ממצרים .אלא
אומר ה"קדושת לוי" בלשון קדשו:
"אבל הענין כך הוא ,שבכל שנה בעת
שאנחנו בני ישראל מקיימים מצות הבורא
ברוך הוא ...אכילת מצה בפסח ושאר מצוות
התלוים בה ,אזי נתעורר עלינו בחסדו הגדול
הארה גדולה ,כמו שהיה לאבותינו בשעת
יציאת מצרים הארה גדולה מאד בשכר
המצוות שקיימו ...ולכן אנו אומרים בפסח
זמן חרותנו ובשבועות זמן מתן תורתנו ,כי
מתעורר עלינו כך זמן חירות וזמן מתן תורה
כפי מעשינו הטובים וקיום מצותיו".

[ב]
הוסיף משה יום אחד מדעתו
והנה שנינו בגמרא (שבת פח ).כי ביום ד'
אמר הקב"ה למשה" :וקדשתם היום ומחר
וכבסו שמלותם ,והיו נכונים ליום השלישי,
כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר
סיני" .ולפי זה היה ראוי שמתן תורה יהיה
ביום ו' שהוא יום שלישי לפרישה שחל בו'
בסיון ,אלא שמשה הוסיף יום אחד מדעתו,
והסכים הקב"ה על ידו לתת התורה לישראל
רק ביום השבת שהוא ז' בסיון.
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לפי זה אומר ה"קדושת לוי" ,כי הן אמת
שמשה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו ,ולא
ניתנה תורה רק ביום נ"א לספירה בז' בסיון,
אולם דבר ה' שאמר" :והיו נכונים ליום
השלישי ,כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל
העם על הר סיני" בודאי קיים לעד ,ולכן יום
זה שהוא בו' בסיון יום הנ' לספירה ,שבו רצה
הקב"ה למסור התורה לישראל ,וגם ישראל
היו מוכנים לקבל התורה ופסקה זוהמתם,
הנה יום זה נשאר לעד שבו מתגלה בכל שנה
ושנה האור הגדול של מתן תורה ,ועל כן יפה
אנו אומרים בו" :זמן מתן תורתנו" ,כי לדורות
עולם בכל שנה ושנה מתגלה ביום זה הארה
הגדולה של מתן תורה ,ובלשון קדשו:
"והנה מה שאמר הקב"ה הוא קיים לעד,
ובדעתו היה ליתן התורה לישראל בששה
בסיון ,רק שמשה הוסיף יום אחד מדעתו
והסכים הקב"ה על ידו ,אבל ההארה הגדולה
מקבלת התורה העיקר היה בששה בסיון ,כמו
שהיה בדעתו של הקב"ה ליתן בששה בסיון,
רק במעשה היה בז' בסיון על ידי משה רבינו
ע"ה שהוסיף מדעתו ,ונמצא מוכח דבששה
בסיון היו מוכנים לקבל התורה ונפסקה
זוהמתן של ישראל ,וגם הקב"ה היה מוכן
ליתן התורה...
והנה מחשבת הבורא ודיבורו כביכול
וקדשתם היום ומחר ,שהיה בששה בסיון עשה
רושם לדורות ...הגם שבמעשה היה בז' בסיון,
אמנם מחשבתו של ודבור של מקום ...שהוא
חי וקיים עשה רושם לדורות ,שלדורות נתגלה
שמחת התורה בו' בסיון זמן מחשבתו ודבורו
של הקב"ה ,ועל כן אנו אומרים בו' בסיון זמן
מתן תורתנו ,שלדורות מקבלים הארת נתינת
התורה בו' בסיון".

[ג]
בששה בסיון השיגו ישראל
כל התורה מעצמם
אמנם דברי ה"קדושת לוי" עדיין צריך
תוספת ביאור ,כי הן אמת שהקב"ה רצה לתת
את התורה לישראל בו' בסיון ,וגם ישראל היו
מוכנים לקבל אז את התורה ופסקה זוהמתם,
אבל מאחר שלמעשה אחרי שהוסיף משה יום
אחד מדעתו ,לא קיבלו ישראל את התורה בו'
בסיון כי אם בז' בסיון ,מה ראה אם כן הקב"ה
לגלות את האור של מתן תורה בכל שנה
דוקא בו' בסיון ,ביום שמתחלה עלה ברצונו
יתברך שמו לתת בו את התורה לישראל.

אך בא וראה שדברי ה"קדושת לוי" כאן
מקבלים אור יותר בהיר על פי דברי ה"קדושת
לוי" במקום אחר (ליקוטים) ,שם הוא גם כן
מיישב קושיית ה"מגן אברהם" על מה שאנו
אומרים בששה בסיון זמן מתן תורתנו ,הלא
למעשה לא ניתנה תורה רק בז' בסיון .ומתרץ
בדברי קדשו בהקדם מה שיסד בעל הגדה
של פסח" :אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן
לנו את התורה דיינו" .ויש לתמוה ,אם לא היה
הקב"ה נותן לנו את התורה ,וכי איזו תועלת
היתה לנו מכך שקרבנו לפני לפני הר סיני.
ומבאר ה"קדושת לוי" הענין בזה,
בהקדם לבאר איך ידעו האבות הקדושים
לקיים את כל התורה כולה לפני שניתנה,
והענין הוא על פי מה שמבואר ב"שערי
קדושה" לרבי חיים ויטאל (ח"א ש"א) ,כי כמו
שישנם בגוף האדם רמ"ח אברים ושס"ה
גידין גשמיים ,כן יש בנשמת האדם רמ"ח
אברים ושס"ה גידין רוחניים.
וכמו שהאברים והגידין הגשמיים אינם
יכולים לקבל חיות בלי מזון ,כן האברים והגידין
הרוחניים של הנשמה אינם יכולים לקבל חיות
כי אם על ידי מזון רוחני שהוא מצוות התורה,
כי על ידי הרמ"ח מצוות עשה ניזונים רמ"ח
אברי הנשמה ,ועל ידי קיום שס"ה לא תעשה
ניזונים שס"ה גידין הרוחניים .לפי זה שואל
ה"קדושת לוי" בלשונו:
"ואם כן לכאורה יש להפליא ,למה היה
ישראל צריכים לנתינת התורה וגם ללמוד
אותה ,בכדי שנדע איך לקיים המצוות ,הלא
ממילא יקיימו את התורה ,כי זה עיקר החיות
של הנשמה ,ומהראוי שיהיה טבע עצמותה
מושכת אותה לתורה ומצוות ,וכמו שאין
צריכים ללמד את האברים הגשמיים לאכילה
ושתיה ושאר דברים המוכרחים להם ,כי זה
הוא עיקר חיות הגוף והטבע מושך אותו לזה,
כן לא היה מהצורך ללמד לנשמה תורה ומצוה,
כי זה הוא עיקר חיותה".
על כך הוא מתרץ בדברי קדשו:
"אמנם הענין מובן ,דבאמת אם לא היתה
הנשמה מלובשת בגוף ,לא היתה צריכה לכך,
אך מחמת שהנשמה מלובשת בגוף ,והגוף
מחשיך ומסתיר על הנשמה ,לכן צריכים
ללמוד התורה ולנתינת התורה ,ומטעם זה
האבות שהיה להם התפשטות הגשמיות ,ולא
היה הגוף מסתיר עליהם כלל ,היו בכוחם לקיים

את התורה מאליהם גם בלי נתינה ,כי הנשמה
מצד עצמה מושכת להתורה ומצוות".

[ד]
בו' בסיון נתקרבו להר סיני
והשיגו כל התורה מעצמם
לפי זה אומר ה"קדושת לוי" ,כי היות
כשקרבו ישראל לפני הר סיני פסקה זוהמתן,
הנה נזדכך גופם בזיכוך כל כך גדול ,עד
שהגוף לא היה מסתיר כלל על אור הנשמה,
ולכן זכו להשיג מעצמם את כל התורה
כולה עוד לפני שניתנה ,כי השיגו שהרמ"ח
מצוות עשה הם שורש חיות הרמ"ח אברים
הרוחניים ,והשס"ה מצוות לא תעשה הם
שורש חיות שס"ה גידין הרוחניים .וזהו
שאומר בעל ההגדה" :אילו קרבנו לפני
הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו" ,כי
כשקרבו ישראל לפני הר סיני כבר השיגו כל
התורה עוד לפני שניתנה.
מסיים ה"קדושת לוי" כי לפי זה מיושב
קושיית ה"מגן אברהם"" :וזהו מה שאנו
אומרים בששה בסיון זמן מתן תורתינו ,אף
על פי שלא ניתנה אלא בז' ,כיון שבששה
בסיון השגנו את התורה על ידי התפשטות
הגשמיות".
הנה כי כן על פי דברי ה"קדושת לוי" כאן,
מבואר היטב דברי ה"קדושת לוי" שהזכרנו
בתחלת דברינו ,כי מה שאמר הקב"ה" :והיו
נכונים ליום השלישי ,כי ביום השלישי ירד
ה' לעיני כל העם על הר סיני" ,אף שלמעשה
ניתנה תורה רק למחרתו כי משה הוסיף
יום אחד מדעתו ,מכל מקום דבר ה' יקום
לעולם ,ובכל שנה ושנה מתגלה האור של
מתן תורה ביום זה.
והביאור בזה ,כי כשקרבו ישראל לפני הר
סיני בששה בסיון ,אף שלא השרה הקב"ה
שכינתו בגלוי על הר סיני בקולות וברקים,
מכל מקום כיון שקרבו לפני הר סיני פסקה
זוהמתן וזכו להשיג כל התורה .נמצא כי
אכן נתקיים בפועל מה שאמר הקב"ה" :והיו
נכונים ליום השלישי ,כי ביום השלישי ירד ה'
לעיני כל העם על הר סיני" ,כי הקב"ה אכן
ירד ביום זה כדי להשפיע מתורתו לישראל
שישיגו התורה לפני שניתנה בפועל.
וזהו שכתוב" :כי ביום השלישי ירד ה'
לעיני כל העם" ,שירד ה' להשפיע השגת
התורה לעיניהם של כל ישראל בבחינת:
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"והאר עינינו בתורתך" ,אלא שביום זה היה
עדיין הכל בהסתר בבחינת אינו מצווה
ועושה ,ורק למחרתו ביום שהוסיף משה
מדעתו נתן הקב"ה את התורה בגלוי בגדר
מצווה ועושה.
ויש להעיר כי ב"אמרי יוסף"
שבועות דף סט) מתרץ מעצמו קושיית ה"מגן
אברהם" ,כי מה שאנו אומרים בחג השבועות
"זמן מתן תורתנו" ,הוא מחמת שביום זה
השיגו מעצמם את כל התורה כולה ,כמו
שמפרש ה"קדושת לוי" דברי בעל ההגדה:
"אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את
התורה דיינו" ,אולם לפי האמור כבר קדמו
בזה ה"קדושת לוי" עצמו.
(מועדים

אלא שב"אמרי יוסף" (שם) הקשה על
תירוץ זה ,כי לפי המבואר למדנו שכלל
ישראל קבלו את התורה בשני ימים ,כי בו'
בסיון זכו להשיג התורה מעצמם עוד לפני
שנצטוו ,שזהו בבחינת אינו מצווה ועושה,
ואילו בז' בסיון קיבלו את התורה בגלוי מפי
הקב"ה בבחינת מצווה ועושה.
מעתה התינח אם ההלכה היא כמי
שאומר :גדול אינו מצווה ועושה ממי שמצווה
ועושה ,מבואר היטב מה שקבע הקב"ה חג
השבועות דוקא בו' בסיון ,שהוא יום שקיבלו
ישראל את התורה בגדר אינו מצווה ועושה,
ולא קבע אותו בז' בסיון שבו קיבלו ישראל
התורה בגדר מצווה ועושה ,כי גדול אינו
מצווה ועושה ממצוה ועושה.
אולם מאחר שלפי ההלכה קיימא לן כמו
ששנינו בגמרא (קידושין לא" :).אמר רבי חנינא,
גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה",
מה ראה הקב"ה לקבוע זמן מתן תורתנו בחג
השבועות בו' בסיון ,שביום זה השיגו כל
ישראל את התורה מעצמם בגדר אינו מצווה
ועושה ,הרי לכאורה היה יותר ראוי לקבוע זמן
מתן תורתנו בז' בסיון ,שאז קיבלו כל ישראל
את התורה מהקב"ה בגדר מצווה ועושה,
שלפי המבואר הוא גדול מאינו מצווה ועושה,
ונדחק בישוב קושיא זו.

[ה]
בשעת מתן תורה
גדול אינו מצווה ועושה
ונראה לברר מקחו של צדיק דברי
ה"קדושת לוי" ,על פי מה שכתב ה"ישמח
משה" (פר' יתרו) לפרש המדרש" :בשעה

שאמרו ישראל נעשה ונשמע נעקר יצר הרע
מלבם" .וביאר הענין על פי מה ששנינו בגמרא
(קידושין לא:).
"אמר רב יוסף מריש הוה אמינא ,מאן
דהוה אמר לי הלכה כר' יהודה דאמר סומא
פטור מן המצוות ,עבידנא יומא טבא לרבנן
דהא לא מיפקידנא והא עבידנא ,השתא
דשמעיתא להא דאמר רבי חנינא גדול מצווה
ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה ,אדרבה
מאן דאמר לי דאין הלכה כר' יהודה עבידנא
יומא טבא לרבנן".
מבואר מזה שבתחילה חשב רבי יוסף
שגדול אינו מצווה ועושה ממצווה ועושה,
אלא שבסוף של דבר נתברר לו שגדול מצווה
ועושה מאינו מצווה ועושה .וכתבו התוספות
(שם ד"ה גדול)" :גדול המצווה ועושה ,נראה
דהיינו טעמא ,דמי שמצווה ועושה עדיף ,לפי
שדואג ומצטער יותר פן יעבור ,ממי שאין
מצווה שיש לו פת בסלו שאם ירצה יניח".
כלומר ,כי כשהוא מצווה ועושה יצרו
תוקפו שלא לקיים המצוה ,אבל מי שאינו
מצווה הרי יש לו פת בסלו שאם ירצה לא
יקיים המצוה ואין יצרו תוקפו .נמצא לפי
זה ,שמצד הסברא החיצונה היה ראוי לומר
שאינו מצווה ועושה גדול ממצווה ועושה,
מכיון שהוא מקיים את המצוות בתורת נדבה
מרצונו הטוב ,אלא שלמרות כל זאת גדול
מצווה ועושה משום שהיצר מתגרה בו.

הרע ,ושפיר הקדימו נעשה לנשמע כי לגביהם
גדול אינו מצווה ועושה.
על פי הקדמה זו מפרש ה"ישמח משה"
כמין חומר מאמר חז"ל בגמרא (שבת פח:).
"בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע,
יצתה בת קול ואמרה להן ,מי גילה לבני רז זה
שמלאכי השרת משתמשין בו ,דכתיב ברכו
ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול
דברו ,ברישא עושי דברו והדר לשמוע" .וצריך
להבין למה דוקא מלאכי השרת מקדימים
נעשה לנשמע.
אך על פי האמור מבואר היטב ,כי היות
שאין למלאכים יצר הרע ,אם כן לגביהם
חזרינן לסברא החיצונה שגדול אינו מצווה
ועושה ממצווה ועושה ,ולכן הם מקדימים
נעשה לפני נשמע ,כי הם משתוקקים לקיים
רצון ה' עוד לפני שנצטוו על כך ,הנה כי כן
במתן תורה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע
מחמת שלא היה להם יצר הרע" :יצתה בת
קול ואמרה מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת
משתמשין בו".

[ו]
"מצוות בטילות לעתיד לבוא"
ועתה בא וראה מה שכתב הגה"ק
רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע ב"יערות דבש"
(ח"ב דרשה ט' ד"ה ואמרו) ,לבאר מה שאמרו
חז"ל (נדה סא" ):מצוות בטילות לעתיד
לבוא" .ולכאורה תמוה איך יעלה על הדעת
שיתבטלו המצוות לעתיד לבוא ,הלא דברי
תורה חיים וקימים לעד ולעולמי עולמים
ואין להם שום תמורה וביטול.

ולפי זה יש להקשות במה שהקדימו
ישראל נעשה לנשמע ,וכוונתם היתה לקבל
על עצמם לעשות המצוה עוד לפני שישמעו
הציוי על כך ,וזהו" :נעשה" את כל המצוות
בגדר אינו מצווה ועושה ,ורק אחר כך "ונשמע"
את המצוות בגדר מצווה ועושה ,וקשה הא
קיימא לן כר' חנינא" :גדול מצווה ועושה
יותר ממי שאינו מצווה ועושה" ,ואם כן מדוע
הקדימו "נעשה" שהוא אינו מצווה ועושה
לפני "ונשמע" שהוא מצווה ועושה.

ותירץ הריטב"א כי מה שאמרו" :מצוות
בטלות לעתיד לבוא" ,הכוונה בזה שלעתיד
לבוא לא יקיימו ישראל המצוות מחמת
היותם מצווים ועושים ,כי אם מרצונם הטוב
בגדר אינם מצווים ועושים .וצריך להבין הענין
בזה ,מדוע באמת יקיימו את המצוות לעתיד
לבוא בגדר אינו מצווה ועושה.

אומר ה"ישמח משה" כי כדי לתרץ קושיא
זו אומר המדרש" :בשעה שאמרו ישראל
נעשה ונשמע נעקר יצר הרע מלבם" ,כי בשעת
מתן תורה לפני חטא העגל לא היה להם יצר
הרע ,ואם כן לגביהם גדול אינו מצווה ועושה
ממצווה ועושה ,כי לא שייך לומר שבמצווה
ועושה יצרם תוקפם שהרי לא היה להם יצר

וביאר ה"יערות דבש" לפי המבואר
בתוספות ,כי עיקר הטעם שגדול מצווה
ועושה מאינו מצווה ועושה הוא משום
שיצרו תוקפו ,ואם כן לעתיד לבוא שיתבטל
היצר הרע מן העולם ,וכמבואר בגמרא (סוכה
נב" :).לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע
ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים" ,הנה
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אז שוב חזרינן לסברא החיצונה שגדול אינו
מצווה ועושה ממצווה ועושה ,ולכן יפה אמרו
חז"ל" :מצוות בטילות לעתיד לבא" ,כי אז
יקיימו כל המצוות בתורת נדבה בגדר אינו
מצווה ועושה ,מכיון שבלי יצר הרע גדול אינו
מצווה ועושה ממצוה ועושה.
מעתה מבואר היטב תירוץ ה"קדושת לוי",
שמטעם זה אנו אומרים בחג השבעות בו'
בסיון" :זמן מתן תורתנו" ,כי אז זכינו להשיג
את כל התורה כולה לפני שניתנה בגדר אינו
מצווה ועושה ,כי הן אמת שלפי הלכה גדול
מצווה ועושה מאינו מצווה ועושה ,אולם
מאחר שבשעת מתן תורה לא שלט יצר הרע
בישראל ,לכולי עלמא גדול אינו מצווה ועושה
ממצווה ועושה ,וגם לעתיד לבוא כשישחט
הקב"ה את היצר הרע יהיה גדול אינו מצווה
ועושה ממצווה ועושה.
לכן קבע הקב"ה שחג השבועות זמן מתן
תורתנו יחול דוקא בו' בסיון ,שאז קיבלנו את
התורה בהר סיני בגדר אינו מצוה ועושה,
להראות בזה שעיקר תשוקתנו ותקותנו
בעסק התורה הוא ,לזכות לגאולה העתידה
לתקן עולם במלכות שדי ,שאז יתבטל היצר
הרע מן העולם ואינו מצווה ועושה יהיה גדול
ממצווה ועושה.

[ז]
הגאולה העתידה
בזכות תורה שבעל פה
יומתק לבאר בזה מאמר חכמנו ז"ל
במדרש (ויק"ר ז ג)" :אין כל הגלויות הללו
מתכנסות אלא בזכות משניות ,מאי טעמא
(הושע ח י) גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם.

ופירש ב"מתנות כהונה" כי "יתנו" הוא
מלשון "משנה" בלשון ארמי .מבואר מזה כי
הגאולה העתידה תהיה בזכות לימוד תורה
שבעל פה.
רמז נפלא על כך אמר הגה"ק רבי יוסף
חיים זוננפלד מירושלים זצ"ל ,בפסוק
שמדבר על הגאולה העתידה (ישעיה א כז):
"ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" .שכן
ציו"ן במשפ"ט תפד"ה בגימטריא תלמו"ד
ירושלמ"י ,ואילו ושבי"ה בצדק"ה בגימטריא
תלמו"ד בבל"י.
לפי האמור יתכן לומר שענין זה הוא
מדה כנגד מדה ,דהנה כאשר נתבונן נראה כי
בתורה שבכתב מפורשים כל המצוות שצוה
אותנו הקב"ה בהר סיני בגדר מצווה ועושה,
ככתוב (סוף ספר ויקרא)" :אלה המצוות אשר
צוה ה' את משה אל בני ישראל בהר סיני" .וכן
(סוף ספר במדבר)" :אלה המצוות והמשפטים
אשר צוה ה' ביד משה אל בני ישראל בערבות
מואב על ירדן ירחו".
אולם בתורה שבעל פה ,בנוסף על מה
שמפורש בה כל הענינים שנעלמים בתורה
שבכתב ,הנה מפורשים בה כל הגזירות
והסייגים שגזרו חכמנו ז"ל כדי לשמור על
מצוות התורה ,שכל הגזירות והסייגים הללו הם
בבחינת אינו מצווה ועושה ,שהרי לא נצטוינו
על זה מן התורה ורק החכמים גזרו על זה.
הנה כי כן מבואר היטב ,מדוע אין
ישראל נגאלים אלא בזכות תורה שבעל פה,
כי בזכות העסק בתורה שבעל פה ,ששם
מפורשים כל החומרות וההידורים שהוסיפו
חז"ל בגדר אינו מצווה ועושה ,הנה בזכות

זה יזכו מדה כנגד מדה לגאולה עתידה ,שאז
נזכו לקיים כל המצוות בגדר אינו מצווה
ועושה ,וכמבואר בגמרא" :מצוות בטלות
לעתיד לבוא" ,כי יקיימו כל המצוות בגדר
אינו מצווה ועושה.
מעתה יש לומר כי מטעם זה לא נתפרש
בתורה שבכתב שחג השבועות קשור למתן
תורה ,ורק בתורה שבעל פה גילו לנו חכמנו
ז"ל שחג השבועות הוא זמן מתן תורתנו ,כי
היות שלפי המבואר תורה שבכתב היא כל
המצוות שהם בגדר מצווה ועושה ,ובזמן
הזה לפני הגאולה העתידה גדול מצווה
ועושה מאינו מצווה ועושה כי יצרו תוקפו,
נמצא כי לגבי הבחינה של תורה שבכתב
שהיא בגדר מצווה ועושה ,היה ראוי לקבוע
חג השבועות בז' בסיון שאז ניתנה התורה
בגדר מצווה ועושה.
אמנם מאחר שלמעשה קבע הקב"ה חג
השבועות בו' בסיון ,שאז זכו ישראל להשיג
התורה מעצמם בגדר אינו מצווה ועושה,
על כן בתורה שבעל פה ששם מפורשים כל
גזירות חכמנו ז"ל שהם בגדר אינו מצווה
ועושה ,ובזכות העסק בתורה שבעל פה נזכה
לגאולה העתידה שאז נקיים כל התורה בגדר
אינו מצוה ועושה ,כי כשיתבטל היצר הרע
יהיה גדול אינו מצווה ועושה ממצוה ועושה,
לכן דוקא בתורה שבעל פה מפורש שחג
השבועות בו' בסיון ,שאז זכו ישראל להשיג
התורה מעצמם בגדר אינו מצווה ועושה,
הנה הוא זמן מתן תורתנו משום שזכינו לקבל
התורה כמו שנקיימה לעתיד לבוא בגדר אינו
מצווה ועושה.
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מאמר ה
"משה ידבר והאלקים יעננו בקול"

תכלית קבלת התורה בחג השבועות
שנזכה ללמוד תורה מהקב"ה פה אל פה
תנא דבי אליהו" :כל תלמיד חכם שיושב וקורא ושונה ועוסק בתורה ,הקב"ה יושב כנגדו וקורא ושונה
עמו"  wנפש החיים :כאשר אדם עוסק בתורה" :כל תיבה שמוציא מפיו ,הן הן הדברים יוצאים כביכול
גם מפיו יתברך" " wהקול קול יעקב"  -צריך לעסוק בתורה בשני קולות ,הקול של העוסק בתורה
והקול של הקב"ה המצטרף אליו " wעשה לך רב"  -הוא הקב"ה שילמד אתך" ,והסתלק מן הספק",
כדי שישפיע לך השגות לפתור כל הספקות wהקב"ה יושב ושונה בתורה עם התלמיד חכם ,כדי
להשפיע לו השגות חדשות משורש התורה שיוצאת מפיו.
[א]
בכל שנה בחג השבועות
אנו מקבלים את התורה מחדש
בחג השבועות זמן מתן תורתנו כשאנו
קוראים בתורה את המעמד של מתן תורה
בהר סיני בפרשת יתרו ,ראוי לכל אחד
מישראל לשנן ולזכור מה שמבואר במדרש
(ילקוט שמעוני פרשת יתרו רמז רעא) על הפסוק
הראשון של מתן תורתנו (שמות יט-א)" :בחודש
השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום
הזה באו מדבר סיני".
"אמר הקב"ה לישראל ,בני היו קורין את
הפרשה הזו בכל שנה ,ואני מעלה עליכם כאילו
אתם עומדים לפני הר סיני ומקבלין את התורה,
שנאמר ביום הזה באו מדבר סיני ,אימתי בחדש
השלישי" .ופירש ה"מגן אברהם" ב"זית רענן"
על הילקוט שמעוני (שם אות יד)" :אימתי תהיו
קוראים אותה בחודש השלישי" .כלומר על
ידי שאנו קוראים פרשה זו של מתן תורה בהר
סיני בחג השבועות ,מעלה הקב"ה עלינו כאילו
קיבלנו את התורה מחדש.
ויש לבאר כוונת המדרש על פי מה ששנינו
בגמרא (מנחות קי" :).כל העוסק בתורת חטאת
כאילו הקריב חטאת ,וכל העוסק בתורת אשם
כאילו הקריב אשם" .לכן בכל שנה ושנה בחג
השבועות כאשר אנו קוראים בתורה את
המעמד הנשגב של מתן תורה בהר סיני ,הרי
זה כאילו קיבלנו את התורה מחדש.

יומתק לרמז בזה מה שכתוב" :ביום הזה
באו מדבר סיני" ,ודקדק רש"י" :לא היה צריך
לכתוב אלא ביום ההוא ,מהו ביום הזה ,שיהיו
דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו".
ולפי המדרש יש לומר שהכתוב בא לרמז:
"בחודש השלישי" וגו' ,בכל שנה ושנה כשאנו
קוראים בחודש השלישי בחג השבועות פרשה
זו ,הרי זה נחשב כאילו" ,ביום הזה באו מדבר
סיני" ,וקיבלנו את התורה מחדש בהר סיני.

[ב]
"מכיון שקיבלתם עליכם
עול תורה שניתנה בעצרת"
רעיון נשגב זה בענין קבלת התורה מחדש
בכל חג השבועות ,מתאים להפליא עם מה
ששנינו בתלמוד ירושלמי (ראש השנה כא" :).בכל
הקרבנות כתיב חטא [בפסח (במדבר כח-כב):
"ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם" .בסוכות (שם
כט-טז)" :ושעיר עזים אחד חטאת"] ובעצרת
אין כתיב חטא [כי אם (שם כח-ל)" :שעיר עזים
אחד לכפר עליכם"] ,אמר להן הקב"ה ,מכיון
שקיבלתם עליכם עול תורה ,מעלה אני עליכם
כאילו לא חטאתם מימיכם".
ופירש ב"קרבן העדה" (שם)" :מכיון
שקיבלתם ,שבכל שנה בעצרת הוא כיום אשר
עמדנו לפני הר סיני ומקבלים התורה מחדש,
כדאמר רב יוסף (פסחים סח ):אי לא האי יומא
דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא ,הלכך אין
שם חטאת ביום הזה".

ב"פני משה" הוסיף לפרש כוונת
הירושלמי" :אמר להם הקב"ה ,מכיון
שקיבלתם עליכם עול תורה שניתנה בעצרת,
להיות עמל ויגע בה כל צרכיכם ,מעלה אני
עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם ואין החטא
נזכר לפני ,לפי שהתורה מכפרת עליכם" .הרי
לנו דברים ברורים כי בכל שנה בחג השבועות
צריך לקבל את התורה מחדש .בספר
"הרוקח" (הלכות שבועות אות רצה) קובע על
סמך הירושלמי" :עצרת יום שניתנה בו תורה,
על כן צריכין ישראל לשמוח שמוחל הקב"ה
עוונותיהם".
הנה כי כן דבר בעתו מה טוב ,להתבונן
על מקרא שכתוב במתן תורה (שמות יט-יט):
"ויהי קול השופר הולך וחזק מאד משה ידבר
והאלקים יעננו בקול" .וידוע כלל גדול כי כל
התורה כולה היא נצחית ושייכת בכל דור
ודור ,וצריך ביאור איך שייך פסוק זה לכל
אחד מישראל ,ומהו הלקח הנשגב שאנו
יכולים ללמוד מזה.

[ג]
"קול השופר הולך וחזק"
בכל דור ודור בלי הפסקה
פתח דברינו יאיר בדברי ה"קרן לדוד"
שמפרש פסוק זה" :ויהי קול השופר הולך
וחזק מאד ,משה ידבר והאלקים יעננו בקול".
ויש לדקדק על הלשון "משה ידבר" בלשון
עתיד ,ולכאורה היה ראוי לומר "משה דיבר"
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בלשון עבר ,כמו שנאמר" :ויהי קול השופר"
בלשון עבר .וביאר הענין על פי מה שכתוב
(דברים ה-יט)" :את הדברים האלה דיבר ה' אל
כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול
גדול ולא יסף" .ופירש רש"י בשם התרגום
"ולא פסק".
ומבאר הכוונה בזה על פי מה שאמרו
חכמינו ז"ל (ויק"ר כב-א)" :אפילו מה שתלמיד
ותיק עתיד לומר לפני רבו כולן נאמרו למשה
בסיני" .נמצא כי בכל יום על ידי חידושי
התורה שתלמידי חכמים מחדשים ,הרי זה
בבחינת נתינת התורה מחדש ,כי אותו חלק
התורה שנמסר למשה בהר סיני בהסתר,
מתגלה ויוצא בכל דור על ידי חכמי ישראל.
וזהו שאנו מתפללים" :ותן חלקנו בתורתך",
שנזכה להוציא לאור את חלק התורה שלנו
שקיבלנו בהר סיני.
וזהו הענין שמצינו בגמרא
סוכה לט ,.ביצה לח ,:חולין צג ).שנהגו האמוראים
לומר זה לזה" :משה שפיר קאמרת" .ומבואר
בספרים הקדושים [של"ה הקדוש מסכת
שבועות תורה אור אות לב" ,אור החיים"
הקדוש ריש פרשת תצוה ד"ה עוד ירמוז],
שכל תלמיד חכם יש בו ניצוץ משה רבינו.
(שבת קא,:

ומקור הדבר בתיקוני זוהר (תיקון סט קיב:).
"אתפשטותא [דמשה] הוא בכל דרא ודרא,
בכל צדיק וצדיק וחכם דמתעסק באורייתא,
עד שתין רבוא" .ולפי האמור הביאור בזה,
כי בכל תלמיד חכם טמון הניצוץ של משה
שקיבל את התורה בהר סיני ,ונתגלה לו כל
מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש בכח ,ואחר
כך מוציא התלמיד חכם חידוש זה מהכח אל
הפועל בעתו ובזמנו.
הנה כי כן זהו פירוש הכתוב" :ויהי קול
השופר הולך וחזק מאד" ,כלומר קול השופר
של הקב"ה במתן תורה לא פסק ,אלא אדרבא
הוא הולך ומתחזק מדור לדור ,ומפרש ואומר
איך הוא הולך ומתחזק ,כי "משה ידבר" -
התלמיד חכם שנקרא "משה" ידבר חידושי
תורה שהגיע זמנם להתגלות בעולם ,וגילוי זה
הוא קול שופר של הקב"ה במתן תורה ,שמסר
הדברים בסתר למשה ,והוא הולך ומתגלה על
ידי חכמי התורה בכל דור עכדה"ק.
אך לפי זה עדיין צריך ביאור איך יתפרש
לפי זה המשך הכתוב" :והאלקים יעננו
בקול" .והנה ב"קרן לדוד" (שם) מפרש הכוונה

בזה ,כי על ידי שאיש ישראל עוסק בתורה
מקבל הקב"ה תפלתו .וזהו פירוש הכתוב:
"משה ידבר" ,בזכות התורה שהתלמיד חכם
עוסק" ,והאלקים יעננו בקול" – יענה הקב"ה
לקול תפלתו.

[ד]
"הקב"ה יושב כנגדו
וקורא ושונה עמו"
אשא עיני אל ההרים לפרש הכתוב" :משה
ידבר והאלקים יעננו בקול" ,על פי מה שמצינו
מאמר נפלא בתנא דבי אליהו רבה (פרק יח)
לפרש מקרא שכתוב (איכה ב-יט)" :שפכי כמים
לבך נוכח פני ה' ,מכאן אמרו כל תלמיד חכם
שיושב וקורא ושונה ועוסק בתורה ,הקב"ה
יושב כנגדו וקורא ושונה עמו" .ולזה נתכוונו
חכמינו ז"ל באומרם (ברכות ו" :).שאפילו אחד
שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו".
נפלא להוסיף מה שכתב בענין זה הגה"ק
רבי חיים מוולאז'ין זצ"ל חידוש גדול ב"נפש
החיים" (שער ד פרק ו) בלשון קדשו:
"וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה שאין בהם
נפקותא לשום דין ,גם כן הוא דבוק בדבורו
של הקב"ה ,כי התורה כולה בכלליה ופרטיה
ודקדוקיה ,ואפילו מה שהתלמיד קטן שואל
מרבו ,הכל יצא מפיו יתברך למשה בסיני
כמו שאמרו רז"ל ,ולא עוד אלא כי גם באותו
העת שהאדם עוסק בתורה למטה ,כל תיבה
שמוציא מפיו ,הן הן הדברים יוצאים כביכול
גם מפיו יתברך באותו העת ממש.
כדאשכחן בפרק קמא דגיטין (דף ו ):גבי
פילגש בגבעה (שופטים יט-ב) ותזנה פילגשו,
רבי אביתר אמר ,זבוב מצא ,רבי יונתן אומר,
נימא מצא .אשכחיה רבי אביתר לאליהו ,אמר
ליה מאי קעביד קוב"ה ,אמר ליה עסיק בפלגש
בגבעה ,ומאי קאמר ,אביתר בני כך הוא אומר,
יונתן בני כך הוא אומר ,והיינו מפני שרבי
אביתר ורבי יונתן עסקו ביניהם בענין פילגש
בגבעה ,אז באותו עת גם הוא יתברך שנה
דבריהם ממש".
ולפי המבואר מצינו מקור ברור לחידוש
פלא זה של ה"נפש החיים" ,מדברי התנא דבי
אליהו הנ"ל" :כל תלמיד חכם שיושב וקורא
ושונה ועוסק בתורה ,הקב"ה יושב כנגדו
וקורא ושונה עמו" .אלא שה"נפש החיים"
מוסיף שהקב"ה אומר כל תיבה היוצאת מפיו
של הלומד תורה" :באותו העת שהאדם עוסק

בתורה למטה ,כל תיבה שמוציא מפיו ,הן הן
הדברים יוצאים כביכול גם מפיו יתברך באותו
העת ממש".
ויש להוסיף תבלין לפרש לפי זה הכתוב
שממנו למדנו שהקב"ה יושב כנגד העוסק
בתורה" :שפכי כמים לבך נוכח פני ה'" ,על פי
מה ששנינו בגמרא (סוטה ה" :).כל אדם שיש בו
גסות הרוח ,אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין
לדור בעולם" .נמצא לפי זה כי תלמיד חכם
המתגאה ח"ו ,מאחר שאין הקב"ה רוצה לדור
עמו בכפיפה אחת ,על אחת כמה וכמה שאינו
יושב כנגדו ושונה עמו.
נקדים עוד מה ששנינו בגמרא (תענית ז:).
"למה נמשלו דברי תורה למים ,דכתיב
נה-א) הוי כל צמא לכו למים ,לומר לך ,מה מים
מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך ,אף
דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו
שפלה" .הנה כי כן זהו פירוש הפסוק" :שפכי
כמים לבך" ,בשעה שאתה עוסק בתורת ה',
היה נא זהיר להיות בבחינת מים שיורדים
למקום נמוך ,ועל ידי זה תזכה" ,נוכח פני ה'" –
שישב הקב"ה כנגדך ויעסוק אתך בתורה.

(ישעיה

ויש לומר כי זהו שדיבר הקב"ה בשבחו
של משה איש האלקים (במדבר יב-ח)" :פה אל
פה אדבר בו ,ומראה ולא בחידות ,ותמונת ה'
יביט" ,כי מפאת היותו עניו מאד כפי שמעיד
הכתוב (שם ג)" :והאיש משה עניו מאד מכל
האדם אשר על פני האדמה" .זכה להביט
הבטה רוחנית איך הקב"ה יושב כנגדו ועוסק
עמו בתורה פה אל פה.

[ה]
"הקול קול יעקב" –
יחד עם הקול של הקב"ה
חשבתי דרכי לפרש בזה מה שאמר יצחק
ליעקב כשמסר לו הברכות (בראשית כז-כב):
"הקול קול יעקב והידים ידי עשו" .ודרשו
על כך במדרש (ב"ר סה-כ)" :בזמן שקולו של
יעקב מצוי בבתי כנסיות ,אין הידים ידי עשו,
ואם לאו הידים ידי עשו ,אתם יכולים להם".
וצריך ביאור מה שכפל יצחק את לשונו לומר:
"הקול קול יעקב" בכפל לשון.
לפי האמור יש לומר כי יצחק נתכוון לרמז
לו בכך ,כי אם יעקב וזרעו יעסקו בתורה בשני
קולות ,שמצד אחד ישב התלמיד חכם ויעסוק
בתורה בקולו ,ומצד השני ישב הקב"ה כנגדו
ויעסוק עמו בתורה בקולו ,הנה אז מובטח לו
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שאין ידי עשו שולטות .וזהו שדקדק לומר:
"הקול קול יעקב" ,לרמז שיעסוק בתורה
בבחינת "עקב" ושפלות רוח ,אבל אם ח"ו
יעסוק בתורה בקול אחד לבד ,כי מפאת מדת
הגאוה שבו לא ירצה הקב"ה לשהות במחיצתו,
אז ח"ו ידי עשו שולטות כמו שבירכו יצחק
(בראשית כז-מ)" :ועל חרבך תחיה".
ויש להוסיף פרפרת נאה לפרש בזה רמז
הפסוק (שיר השירים ב-יד)" :השמיעני את קולך
כי קולך ערב" .על פי הידוע כי ער"ב בגימטריא
ב' פעמים קו"ל .הנה כי כן זהו שאומר הקב"ה
לאיש ישראל" :השמיעני את קולך" ,אני רוצה
לשמוע את "קולך" בעסק התורה ,אמנם
זהו רק בתנאי "כי קולך ערב" ,שאתה זוכה
לצרף לקול התורה שלך גם את קול התורה
של הקב"ה ,שישב כנגדך ויעסוק בתורה יחד
אתך ,אשר על ידי זה יתהוו שני קולות של
תורה בבחינת" :הקול קול יעקב" ,ב' פעמים
קו"ל בגימטריא ער"ב.
ועתה בא וראה כי על פי האמור יפתח
לנו פתח להבין מה ששנינו בגמרא
סג" :):מאי דכתיב (ירמיה נ-לו) חרב אל הבדים
ונואלו ,חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים
שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה" .ולכאורה
יפלא כמו שתמה ב"ילקוט הגרשוני" על כך:
"וכי לא היה לו עוד את מי לקלל ,אם לא את
התלמיד חכם העוסקים לבדם בהלכה ,והלא
בתורה הם עוסקים".

(ברכות

אך לפי האמור יש לפרש הכוונה בזה על
תלמיד חכם שעוסק בתורה ביחיד בקול אחד,
כי מפאת גאוותו אין הקב"ה רוצה לשבת
כנגדו ולעסוק עמו בתורה ,הנה על תלמיד
חכם כזה נאמר" :חרב אל הבדים" ,כי אינו
מסוגל לבטל את חרבו של עשו בעסק תורתו,
מאחר שאינו מקיים את הציווי של" :הקול
קול יעקב" – לעסוק בקול תורה עם קול
עסק התורה של הקב"ה ,אשר דוקא אז אין
ידי עשו שולטות בחרבו ,אבל אם הוא עוסק
בקולו לבד ידי עשו שולטות בחרבו ח"ו ,ולכן
מדה כגד מדה" :חרב אל הבדים" ח"ו.
והנה סיפור נפלא על כך מהגה"ק בעל
"ישמח משה" זי"ע ,שסיפר נכדו הגה"ק כ"ק
האדמו"ר מסאטמאר זצוק"ל ב"דברי יואל"
(פרשת נשא דף קצד:):
"ועובדא ידענא בקדוש זקיני הגה"ק בעל
ישמח משה זלה"ה ,שפעם אחת בא אליו

הרה"ק מליסקא זלה"ה ,ולא היה יכול להיכנס
לחדרו שהיה הפתח סגור והמתין מחוץ לדלת,
ובתוך כך שמע מחדרו הקדוש איך שהוא
לומד ,ונשמע קולו ועוד קול אחד עמו ,והיה
הרה"ק מליסקא כסבור שהוא לומד עם איש
אחד .וכאשר פתח את הדלת לא ראה שום
אדם זולתו ,ותמה מאד ושאל אותו על כך,
שבהיות הפתח נעול נשמעו ב' קולות לומדים.
והשיבו קדוש זקיני זלה"ה ,וכי אינו ידוע לך
מאמרם ז"ל ,כל תלמיד חכם שיושב בינו לבין
עצמו וקורא ושונה ,כביכול הקב"ה יושב כנגדו
וקורא ושונה עמו".
כיון שבאנו לידי כך ירווח לנו לפרש
הכתוב" :ויהי קול השופר הולך וחזק מאד",
כלומר קול השופר של הקב"ה במתן תורה
נמשך והולך בבחינת" :קול גדול ולא יסף" –
"ולא פסק" .ומפרש איך קול זה נמשך והולך,
כי "משה ידבר" ,כאשר התלמיד חכם שנקרא
"משה" על שם היותו עניו כמשה ,ידבר
חידושי תורה בכל דור ודור" ,והאלקים יעננו
בקול" ,הקב"ה ישב כנגדו ויעננו בקול לומר
אותם דברי תורה שהוא לומד.

[ו]
"כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה"
בדרך זו במסילה נעלה לבאר ביתר
עמקות מאמר התנא דבי אליהו" :כל תלמיד
חכם שיושב וקורא ושונה ועוסק בתורה,
הקב"ה יושב כנגדו וקורא ושונה עמו" ,עם
ההוספה של ה"נפש חיים" הנ"ל" :כי גם
באותו העת שהאדם עוסק בתורה למטה ,כל
תיבה שמוציא מפיו ,הן הן הדברים יוצאים
כביכול גם מפיו יתברך באותו העת ממש".
וצריך ביאור להבין התועלת הגדולה ממה
שהקב"ה יושב כנגדו ושונה עמו ,ומוציא
כביכול מפיו את אותם דברי תורה שהתלמיד
חכם לומד.
נקדים מאמר פלא במדרש (שמו"ר מא-ג) על
מקרא שכתוב בפרשת כי תשא על מה שמסר
הקב"ה את שני הלוחות למשה רבינו (שמות לא-
יח)" :ויתן אל משה ככלותו לדבר אתו".
"הדא הוא דכתיב (משלי ב-ו) כי ה' יתן חכמה
מפיו דעת ותבונה ...למה הדבר דומה ,לעשיר
שהיה לו בן ,בא בנו מבית הספר מצא תמחוי
לפני אביו ,נטל אביו חתיכה אחת ונתנה לו ,מה
עשה בנו ,אמר לו איני מבקש אלא מזה שבתוך
פיך ,מה עשה נתנו לו ,ולמה על שהיה מחבבו

נתן לו מתוך פיו ,הוי כי ה' יתן חכמה ,וכל מי
שהוא מחבבו יותר מפיו דעת ותבונה".
והנה כל משכיל יבין כי מאמר המדרש
מופלא הוא למעלה מהשגתנו ,אך עם כל זאת
צריך לבארו גם לפי השגתנו ,מהו ענין החכמה
שהקב"ה משפיע על ידי הדעת והתבונה
שבפיו ,שעל כך נאמר" :כי ה' יתן חכמה ,מפיו
דעת ותבונה"[ .וכבר הרחיב ב"נפש החיים"
(פרק טז) לבאר מדרש זה על פי דרכו ,בקשר
לשורש נשמת ישראל שבפיו של הקב"ה,
ובדרכו נלך לבאר כוונת המדרש לפי דרכנו
בקשר לשורש התורה].
רחש לבי דבר טוב לבאר כוונת המדרש
על פי יסוד גדול המבואר בספרים הקדושים,
כי התורה הקדושה שהיא חכמתו של הקב"ה
אין לה גבול ותכלית ,כמו שהקב"ה עצמו
אין לו סוף ,אלא שבשעת מתן תורה צמצם
הקב"ה את חכמתו הגדולה ,צמצום אחר
צמצום ,ממדרגה למדרגה ,כדי שיוכל כל
אחד מישראל לקבל את התורה ,כמו שביאר
בעל התניא ב"ליקוטי אמרים" (פרק ד) ענין
מתן תורה לישראל:
"ואף דהקב"ה נקרא אין סוף ולגדולתו
אין חקר ולית מחשבה תפיסה ביה כלל ...הנה
על זה אמרו (מגילה לא ).במקום שאתה מוצא
גדולתו של הקב"ה ,שם אתה מוצא ענוותנותו,
וצמצם הקב"ה רצונו וחכמתו בתרי"ג מצוות
התורה ובהלכותיהן ,ובצירופי אותיות תנ"ך
ודרשותיהן שבאגדות ומדרשי חכמינו ז"ל,
בכדי שכל הנשמה או רוח ונפש שבגוף האדם
תוכל להשיגן בדעתה ,ולקיימן כל מה שאפשר
לקיים מהן במעשה דבור ומחשבה...
ולכן נמשלה התורה למים ,מה מים
יורדים ממקום גבוה למקום נמוך ,כך התורה
ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחכמתו
יתברך ...ומשם נסעה וירדה בסתר המדרגות
ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות,
עד שנתלבשה בדברים גשמיים ועניני
עולם הזה ,שהן רוב מצוות התורה ככולם
והלכותיהן ,ובצירופי אותיות גשמיות בדיו
על הספר עשרים וארבעה ספרים שבתורה
נביאים וכתובים ,כדי שתהא כל מחשבה
תפיסא בהן".
וזהו שכתוב במתן תורה (שמות יט-כ):
"וירד ה' על הר סיני אל ראש ההר" – ירידה
זו היא רמז על הצמצום שצמצם הקב"ה את
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חכמתו הגדולה ,צמצום אחר צמצום ,ירידה
אחר ירידה ,מרום כל המעלות עד שנתלבשה
למטה בעולם הזה ,במצוות מעשיות כציצית
תפילין ומזוזה ,כדי שגם קרוצי חומר כמונו
יוכלו להשיג את התורה.

[ז]
החכמה מתגלה
על ידי הבינה והדעת
בדרך המלך נלך לבאר לפי זה ענין
החכמה של הקב"ה ,המתגלה למטה על
ידי התלבשותה בדעת ותבונה שבפיו של
הקב"ה ,אשר על כך נאמר" :כי ה' יתן חכמה,
מפיו דעת ותבונה" ,כי הן אמת שהקב"ה אינו
גוף ח"ו ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום
דמיון כלל ,עם כל זאת כבר אמר הכתוב (איוב
יט-כו)" :ומבשרי אחזה אלוק" .כלומר הקב"ה
ברא את האדם בצלם אלקים ,כדי שמתוך
הבנת עצמו ישכיל להבין מעט מזעיר את
הנהגת הקב"ה.
מעתה הלא ידוע כי השכל מתחלק
לג' בחינות ממעלה למטה :חכמה בינה
דעת ,ומבואר בספרים הקדושים כי השכל
הראשון "חכמה" הוא בבחינת כ"ח מ"ה לגודל
העלמתו ,אלא שהוא מתלבש בתוך השכל
השני "בינה" ובתוך השכל השלישי "דעת".
הנה כי כן כמו שבשר ודם מגלה את חכמתו
העמוקה לזולתו ,על ידי שמצמצם את חכמתו
והשגתו באותיות ותיבות היוצאות מפיו שהן
הן בינתו ודעתו ,כן מצמצם הקב"ה ומלביש
את חכמתו האין סופית בבינתו ודעתו ,כמו
שכתב הרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטעבסק
זי"ע ב"פרי הארץ" (פרשת ויגש):
"והנה כללות הצמצום המה האותיות,
ומבשרי אחזה אלוק ,כאשר יתבונן האדם
בתחילת מחשבתו המשוטטת ואינה נחה כלל,
והחיות רצוא ושוב ,פושט צורה ולובש צורה,
הכל המה צורת אותיות ,כי בלתי אפשרות
השגת מחשבה מבלי אותיות ,כי בלי אותיות
המחשבה פשוטה ואינה מושגת כלל מגודל
פשטותה ,ואינה נקראת מחשבה כי אם אחרי
צמצום הפשיטות ,פושט צורה ולובש צורת
אותיות אחרות ,כי מצרף לחכמה אחר כך
מבין דבר בבינה ,ומתגלה הדעת שהיה בהעלם
מכריע בין חכמה לבינה".
לפי האמור נשכיל להבין מה שמבואר
בזוהר הקדוש (פרשת יתרו פה" :).אורייתא
מחכמה דלעילא נפקת" .פירוש" :התורה

מחכמה של מעלה יצאה" .אלא שהקב"ה
צמצם את חכמתו האין סופית ,על ידי
שהלבישה בדעת ובתבונה ,וגילה אותה
לישראל באמצעות הדיבורים היוצאים
כביכול מפיו .וזהו פירוש הכתוב" :כי ה' יתן
חכמה" ,ומפרש איך הוא נותן חכמתו" ,מפיו
דעת ותבונה" ,על ידי שהוא מלביש את
החכמה בדעת ובתבונה שבדיבורי פיו.

[ח]
שורש התורה בפיו של הקב"ה
כאשר נתבונן בכל האמור נוכל ללמוד
מזה יסוד גדול ,כי השורש של כל התורה הוא
אמנם בחכמה עליונה ,אולם מאחר שאין אנו
משיגים את החכמה רק על ידי התלבשותה
בדעת ובתבונה המתגלה באמרי פיו של
הקב"ה ,נמצא כי השורש של כל התורה
הנמצא אצלנו הוא למעלה בפיו של הקב"ה
כביכול ,אשר משם הוציא הקב"ה את התורה
בדברות קדשו מלהבות אש ללמדה לישראל,
כמו שכתוב בפסוק שלפני עשרת הדברות
(שמות כ-א)" :וידבר אלקים את כל הדברים
האלה לאמר".
על פי האמור ירווח לבנו להבין הענין
הנפלא של מתן תורה ,שנמשך והולך עד עצם
היום הזה בבחינת" :קול גדול ולא יסף" " -ולא
פסק" ,כי ידוע שדיבורו של הקב"ה היוצא
מפיו כביכול משפיע שפע גדול לנבראים,
על דרך שכתוב (תהלים לג-ו)" :בדבר ה' שמים
נעשו" .וכן שנינו במשנה (אבות ה-א)" :בעשרה
מאמרות נברא העולם" ,מזה נשכיל להבין
כי כאשר הקב"ה מדבר דברי תורה הרי הוא
משפיע לנו השגות התורה.
הנה כי כן כיון שהתורה אין לה סוף והיא
נדרשת לכל חפץ על ידי חכמי התורה בכל
דור ודור ,לכן ממשיך הקב"ה לומר באמרי
פיו את התורה הזאת שנתנה לנו ,כי אמירתו
היא בבחינת שפע חדש שהוא משפיע לנו,
גילויים חדשים ,השגות חדשות בתורה,
היוצאים משורש התורה מהחכמה העליונה,
המתלבשת בדעת ותבונה שבפיו בבחינת" :כי
ה' יתן חכמה ,מפיו דעת ותבונה".
מעתה יאירו עינינו להבין דברי חכמים
וחידותם במאמר המדרש" :הדא הוא דכתיב
כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה ...למה
הדבר דומה ,לעשיר שהיה לו בן ,בא בנו
מבית הספר מצא תמחוי לפני אביו ,נטל אביו
חתיכה אחת ונתנה לו ,מה עשה בנו ,אמר לו

איני מבקש אלא מזה שבתוך פיך ,מה עשה
נתנו לו ,ולמה על שהיה מחבבו נתן לו מתוך
פיו ,הוי כי ה' יתן חכמה ,וכל מי שהוא מחבבו
יותר ,מפיו דעת ותבונה".
הביאור בזה שאנו מבקשים מהקב"ה,
שישפיע לנו חכמת התורה משורש התורה
הנמצא באמרי פיו ,אשר משם משפיע
לנו הקב"ה חידושי תורה והשגות חדשות
שעדיין לא היו בעולם ,ועל זה אמר המדרש:
"כי ה' יתן חכמה ,וכל מי שהוא מחבבו יותר,
מפיו דעת ותבונה" ,ללמדנו שהעוסק בתורה
בטהרת הלב ,הרי הוא זוכה שישפיע לו
הקב"ה השגות חדשות מקול התורה היוצא
מאמרי פיו.

[ט]
"הוא עמל במקום זה ותורתו
עומלת לו במקום אחר"
כיון שבאנו לידי כך יפתחו לנו שערי
אורה להבין מאמר התנא דבי אליהו" :כל
תלמיד חכם שיושב וקורא ושונה ועוסק
בתורה ,הקב"ה יושב כנגדו וקורא ושונה עמו".
ומה שלמדנו מדברי ה"נפש חיים" כי בשעה
שאדם עוסק בתורה" :כל תיבה שמוציא מפיו,
הן הן הדברים יוצאים כביכול גם מפיו יתברך
באותו העת ממש".
ולפי המבואר הרי ענין זה הוא ממש
כתלמיד היושב לפני הרב ,ושומע ממנו שיעור
בדברי תורה עם ביאורים והשגות חדשות ,כך
על ידי שהקב"ה יושב כנגדו וחוזר על אותם
דברי תורה של העוסק בתורה ,הרי הוא
משפיע בכך ללומד תורה השגות חדשות
משורש התורה שבפיו של הקב"ה.
ויש להוסיף נקודה יקרה לבאר בזה מה
שדרשו בגמרא (סנהדרין צט ):מקרא שכתוב
(משלי ט-כו)" :נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו
פיהו ,הוא עמל במקום זה ותורתו עומלת לו
במקום אחר" .ופירש רש"י" :נפש עמל עמלה
לו ,מפני שעמל בתורה תורה עומלת לו...
שמחזרת עליו ומבקשת מאת קונה למסור לו
טעמי תורה וסדריה ,וכל כך למה מפני שאכף
שכפף פיהו על דברי תורה".
לפי האמור יש לומר הביאור בזה ,כי
מאחר שכאשר אדם עוסק בתורה יושב
הקב"ה כנגדו וקורא ושונה עמו ,לכן באותה
שעה מבקשת התורה מאת קונה היושב כנגד
הלומד תורה ,שיגלה לו הקב"ה בשעת לימודו
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טעמי התורה וסדריה בבחינת" :כי ה' יתן
חכמה מפיו דעת ותבונה".

[י]
"עשה לך רב והסתלק מן הספק"
נפלא להבין בזה מה ששנינו במשנה
(אבות א-טז)" :רבן גמליאל אומר ,עשה לך רב
והסתלק מן הספק" .ומצינו על כך ביאור נשגב
ב"עבודת ישראל" למגיד הקדוש מקוז'ניץ
זי"ע (אבות שם) בלשון קדשו:
"רצונו לומר כשלומד או מתפלל ,תעשה
לך רב הוא הבורא יתברך ,שתצייר במחשבתך
שהבורא יתברך הוא לנגדך ומלמדך להועיל,
והסתלק מן הספק ,רצונו לומר שלא יהא לך
זאת לספק אצלך ,רק תחשוב שבודאי הבורא
יתברך מצוי אצלך ,כי הוא לעילא מכל עלמין
ותחות כל עלמין ובגו כל עלמין ולית אתר
פנוי מיניה כלל ,כי זה הוא עיקר עבודת הבורא
יתברך בלי שום ספק כלל ,וכמו שהוא עומד
בפני חבירו ,כי ודאי כן הוא".
אך לפי האמור יש לומר כי רבן גמליאל
נתכוון ללמדנו דרך בלימוד התורה בקדושה
ובטהרה ,ועל זה אמר" :עשה לך רב" –
כשאתה עוסק בתורה עשה לך רב הוא
הקב"ה ,שישב כנגדך ויעסוק בתורה יחד
אתך כדברי התנא דבי אליהו ,ועל ידי זה
תזכה" :והסתלק מן הספק" – שתפתור את
כל הספיקות שלך בתורה ,על ידי שתלמד
השגות חדשות מדברי התורה שיצאו מפיו
של הקב"ה השונה כנגדך ,בבחינת" :המלמד
תורה לעמו ישראל".
רעיון נשגב זה מתאים להפליא עם דברי
מרן ה"חתם סופר" ב"תורת משה" (פרשת
כי תבוא) מקרא שכתוב (דברים כו-יז)" :את ה'
האמרת היום להיות לך לאלקים ...וה' האמירך
היום להיות לו לעם סגולה" ,בלשון קדשו:
"הנה מבואר שכל דבר שנתחדש אצל
תלמיד חכם ,הקב"ה יושב בישיבה של מעלה
ואומר תלמיד חכם בני זה כך הוא אומר ,ושוב
נותן בו דעה ומחדש דבר אחר ואומרו משמו,
והיינו את ה' האמרת היום ,שעשית אותו אומר
דבר בשם אומרו ,וה' האמירך היום ,שתאמר
אתה חידושי תורה ,ושוב יאמר ה' ושוב תוסיף
אתה ,והיינו את ה' האמרת וה' האמירך".
ולפי המבואר שני הדברים קשורים זה
בזה" :את ה' האמרת היום" ,בתחילה על ידי

שעסקת בתורה באמרי פיך גרמת להקב"ה
לומר דבר בשם אומרו ,ועל ידי דיבורי התורה
שיצאו מפיו של הקב"ה ששם הוא שורש
התורה ,השפיע לך השגות והבנות חדשות
בתורה ,ועל ידי זה" :וה' האמירך היום",
גרם לך הקב"ה לומר חידושי תורה חדשים
שנמשכים משורש התורה ,וכך חוזר חלילה
בבחינת" :הקול קול יעקב".

רבינו תעשה את פרוזביון שליח בינותינו,
שנאמר דבר אתה עמנו ונשמעה ,ועתה למה
נמות ,ומה הנייה יש באבידה שלנו ,חזרו
להיות למדים ושוכחים ,אמרו מה משה בשר
ודם עובר אף תלמודו עובר ,מיד חזרו באו להם
אל משה ,אמרו לו ,משה רבינו לוואי יגלה לנו
פעם שניה ,לוואי ישקני מנשיקות פיהו ,לוואי
יתקע תלמוד תורה בלבנו כמות שהיה".

[יא]
"כל המשמיע קולו בשעת לימודו,
תלמודו מתקיים בידו"

הרי לנו דברים ברורים כי על ידי שאנו
זוכים ללמוד תורה מפיו של הקב"ה ,הרי
זו סגולה בדוקה שלא תישכח התורה ,כי
הקב"ה הוא שורש הזכרון כמבואר בגמרא
(ברכות לב" :):ואין שכחה לפני כסא כבודך".
והנה ידוע מה שהביא השל"ה הקדוש (פרשת
משפטים תורה אור) בשם המדרש על הפסוק
(תהלים קכא-ו):

על פי האמור נשכיל להבין מה שהפליגו
חכמינו ז"ל בגודל הענין לעסוק בתורה דוקא
בקול ובדיבור ,כמבואר בגמרא (עירובין נג:):
"ברוריה [אשתו של רבי מאיר] ,אשכחיה
לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה
[ראתה תלמיד אחד שלמד בלחישה] ,בטשא
ביה ואמרה ליה ,לאו הכי כתיב (שמואל ב כג-ה)
ערוכה בכל ושמורה ,אם ערוכה ברמ"ח אברים
שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרת".
וביאר המהרש"א" :אם ערוכה בכל ,דהיינו בכל
רמ"ח אברים ,שהדיבור בקול רם מביא הרגשה
ותנועה לכל האברים".

"ה' צלך .מהו ה' צלך ,כצלך ,מה צלך אם
אתה משחק לו הוא משחק לך ,ואם אתה בוכה
לו הוא בוכה כנגדך ,ואם אתה מראה לו פנים
זעומות או מסוברות אף הוא נותן לך כך ,אף
הקב"ה ה' צלך ,כשם שאתה הווה עמו הוא
הווה עמך" .וכן מבואר בזוהר הקדוש (פרשת
לך לך פח" :).באתערותא דלתתא אשתכח
אתערותא לעילא".

ואמרו עוד (שם נד" :).אמר ליה שמואל
לרב יהודה ,שיננא [חריף] ,פתח פומיך קרי
[פתח פיך ותקרא מקרא] ,פתח פומיך תני
[פתח פיך ותשנה משנה] ,כי היכא דתתקיים
ביך ותוריך חיי [כדי שתתקיים בידך ותאריך
ימים] ,שנאמר כי חיים הם למצאיהם ולכל
בשרו מרפא ,אל תקרי למצאיהם אלא
למוציאהם בפה".

הנה כי כן מטעם זה צריך איש ישראל
לעסוק בתורה למטה בקול ובדיבור היוצאים
מפיו ,ועל ידי זה באתערותא דלתתא אתער
לעילא ,שגם הקב"ה ישב כנגדו ויעסוק ממש
בתורה זו בפיו ,ועל ידי זה תתקיים התורה
בידו ולא תישכח .זאת ועוד שנמשכים לו
משורש התורה בפיו של הקב"ה גילויים
והשגות חדשים בתורה.

דבר זה נפסק להלכה ברמב"ם (תלמוד תורה

פ"ג הי"ב)" :וכל המשמיע קולו בשעת לימודו
תלמודו מתקיים בידו ,אבל הקורא בלחש
במהרה הוא שוכח" .וכן נפסק להלכה בשלחן
ערוך (יו"ד הל' תלמוד תורה סימן רמו סכ"ב)" :וכל
המשמיע קולו בשעת תלמודו ,מתקיים בידו,
אבל הקורא בלחש במהרה הוא שוכח".
ונראה לבאר הענין בזה על פי מה שכתוב
(שיר השירים א-ב)" :ישקני מנשיקות פיהו כי
טובים דודיך מיין" .ודרשו על כך במדרש רבה
(שם א-טו):
"בשעה ששמעו ישראל (שמות כ-א) אנכי ה'
אלקיך ,נתקע תלמוד תורה בלבם ,והיו למדים
ולא היו משכחין ,באו אצל משה ואמרו ,משה

[יב]
"המלמד תורה לעמו ישראל"
ועתה בא וראה כי על פי האמור יאיר
לנו להבין כמה עמקו מחשבות חכמינו ז"ל,
שתיקנו להתפלל בברכה הראשונה של ברכת
התורה" :והערב נא ה' אלקינו את דברי תורתך
בפינו ,ובפיות עמך בית ישראל" ,הזכירו
בכוונה תחילה "בפינו ובפיות" ,שנזכה להוציא
את דברי התורה בפינו בקדושה ובטהרה.
"ונהיה אנחנו וצאצאינו ,וצאצאי
צאצאינו ,וצאצאי עמך בית ישראל ,כולנו
יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה" ,כי בזכות
לימוד התורה בפינו לשמה ,נזכה שישב
הקב"ה כנגדנו ויעסוק בתורה אתנו ,ועל כך
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אנו מסיימים הברכה" :ברוך אתה ה' המלמד
תורה לעמו ישראל" ,שהקב"ה יושב כנגדנו
ומלמד תורה לעמו ישראל כרב המלמד את
תלמידו תורה.
ביאור זה מתאים להפליא עם דברי הפוסק
הגדול ה"טורי זהב" (או"ח סימן מז ס"ק ה) שמפרש
סיום הברכה בברכה השניה של ברכת התורה:
"ברוך אתה ה' נותן התורה" " -ונראה לי עוד
שתקנו לחתום 'נותן התורה' ,שיש במשמעותו
לשון הוה ולא 'נתן' בלשון עבר ,אלא הכוונה
שהוא יתברך נותן לנו תמיד בכל יום תורתו,
דהיינו שאנו עוסקים בה וממציא לנו הוא
יתברך בה טעמים חדשים".
וכן כתב ה"בני יששכר" (סיון מאמר ה אות ז)

לבאר כן בתוספת ביאור בלשון קדשו:
"דהנה ברכת התורה ,אשר בחר בנו מכל
העמים ונתן לנו את תורתו[ ,בלשון עבר] היינו
כבר נתן לנו את תורתו ,ואחר כך אומרים ,ברוך

אתה ה' נותן התורה [בלשון הוה] ,היינו נותן
כעת בכל עידן ועידן .דהנה כתיב קול גדול ולא
יסף ,מתרגמינן ולא פסק ,כי מאותו הקול של
נתינת התורה ,כאשר האדם מתבונן באותו
קול דברים בשלימות הענין ,באהבה בתורה
הניתנה כבר ,להבין על בוריה הלכותיה אפילו
פשטי הלכות בעיון ,אזי גם תורה חדשה מאתו
תצא ...הוא הקול דברים אשר שמענו ובו
שקוע רזין דרזין עד אין חקר".
וכמה נשגבים הם דברי ה"תורת חיים"
(ב"מ פב) ,אשר ראוי לכל תלמיד חכם לשנן את
הדברים כדי להתחזק בהם:
"ונראה דלהכי יסדו בחתימת ברכת התורה,
ברוך אתה ה' נותן התורה ,ולא תקנו לומר 'נתן'
התורה ,כמו שתקנו לומר בפתיחת הברכה
ההיא [ונתן לנו את תורתו] ,רמז שעוד היום
הוא נותן התורה ,והוא קול שפע הבא ממנו
למי שזוכה בו ,והמחדש חידושי דאורייתא,

אינו לא רואה ולא שומע ,רק קול שפע הבא
מאתו יתברך נחה עליו .ונראה דהדא הוא
דכתיב (תהלים קמז-יט) מגיד דבריו ליעקב ,ולא
כתיב 'הגיד' דבריו ליעקב ,משמע נמי כי עוד
היום מגיד דבריו ליעקב".
כיון שבאנו לידי כך ירווח לנו להבין ביתר
שאת פירוש הכתוב שהתחלנו בו" :ויהי קול
השופר הולך וחזק מאד" ,כלומר קול השופר
של הקב"ה במתן תורה נמשך והולך בבחינת:
"קול גדול ולא יסף" – "ולא פסק" .ומפרש
ואומר איך קול זה נמשך והולך" ,משה
ידבר" – דיבור הוא לשון קשה (רש"י במדבר
יב-א) ,כלומר כאשר התלמיד חכם שנקרא
משה ידבר ויתייגע להבין דבר קשה בתורה,
"והאלקים יעננו בקול" ,ישב הקב"ה לשנות
כנגדו ,ויעננו בקול תשובה ברורה על כל
ספקותיו ,כי בדברי תורה של התלמיד החכם
היוצאים מפיו של הקב"ה ,הרי הוא יתברך
משפיע לו השגות חדשות בתורה.
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מאמר ו
הגילוי הגדול של הזוהר הקדוש על פי הגר"א וה"תורת חיים"

במתן תורה קיבלו ישראל אורות הגדולים של שני כתרים
"נעשה" משרו של "עשו" "ונשמע" משרו של "ישמעאל"
זוהר הקדוש :הקב"ה הלך עם התורה לשרו של עשו סמא"ל ושאל אותו אם הוא רוצה לקבל את
התורה  wהס"מ סירב לקבל את התורה שכתוב בה" :לא תרצח" ,שהרי הוא מלאך המות הממונה על
הרציחה  wשני השרים של עשו וישמעאל שלא רצה לקבל את התורה הבטיחו למסור לישראל את
כל האורות הגנוזים אצלו  wהגר"א ותורת חיים" :נעשה" לשון עשיה הוא כנגד "עשו"" ,ונשמע" לשון
שמיעה הוא כנגד "ישמעאל".
י'דוע ה'דבר ו'מפורסם ה'ענין כי בכל
חג מתעורר כל ההארות שהיו בימים ההם,
ולכן שבועות מתחדש המושג של מתן תורה
לישראל ,כמו שכתב ב"קדושת לוי" (דרוש
לשבועות ד"ה בשלחן ערוך)" :ולכן אנו אומרים
בפסח זמן חירותנו ,ובשבועות זמן מתן תורתנו,
כי מתעורר עלינו כך זמן חירות וזמן מתן תורה
כפי מעשינו הטובים וקיום מצוותיו".
וכן כתב בספר "דרך ה'" להרמח"ל (ח"ד פ"ז):
"שסידרה החכמה העליונה ,שכל תיקון שנתקן
ואור גדול שהאיר בזמן מהזמנים ,בשוב תקופת
הזמן ההוא יאיר עלינו אור מעין האור הראשון,
ותחודש תולדות התיקון ההוא במי שקיבלו...
ועל דרך זה חג השבועות למתן תורה".
ב"תפארת שלמה"
מפרש בזה מה שכתוב במתן תורה (שמות כ-טו):
"וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת
קול השופר ואת ההר עשן ,וירא העם וינועו
ויעמדו מרחוק" .פירוש ,באותו יום שקיבלו
ישראל את התורה בקולות וברקים ,עשו הכנה
שיזכו לקבל את התורה ביום זה מדי שנה
בשנה גם "מרחוק" עד סוף כל הדורות .הנה כי
כן דבר בעתו מה טוב להתבונן בכמה ענינים
הקשורים לקבלת התורה בהר סיני.
(לשבועות ד"ה וילכו)

[א]
"אשר בחר בנו מכל העמים"
חכמינו ז"ל תיקנו לברך על המצוה של
לימוד התורה שתי ברכות[ ,כי אפילו לפי

שיטת הרמב"ן בספר המצוות (מצוה טו)
שברכת התורה היא מן התורה ,כבר כתב
בשו"ת "שאגת אריה" (סימן כה) כי רק ברכה
אחת היא מן התורה] ,ברכה ראשונה" :לעסוק
בדברי תורה ,והערב נא"[ ,אשר לפי המבואר
ברמ"א (או"ח סימן מז סעיף ו) אנו נוהגים לומר
"והערב" בתוספת ו' כי היא ברכה אחת],
ברכה שניה" :אשר בחר בנו מכל העמים ונתן
לנו את תורתו" .וצריך ביאור מה ראו חכמינו
ז"ל לתקן על מצות לימוד התורה שתי ברכות,
ולא הסתפקו לברך ברכה אחת כפי שמברכים
על כל המצוות.

עוד ראוי להתבונן על מה שתיקנו חכמינו
ז"ל נוסח הברכה בברכת התורה" :אשר בחר
בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" ,ומבואר
בגמרא (ברכות יא ):כי ברכה זו היא "מעולה
שבברכות" ,ותמהו המפרשים ,הלא מקרא
מלא דיבר הכתוב בפתיחה של משה רבינו
בברכתו לישראל טרם פטירתו (דברים לג-ב):
"ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו
הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש מימינו
אש דת למו" .ופירש רש"י בשם המדרש:
"משעיר למו ,שפתח לבני שעיר שיקבלו את
התורה ולא רצו .מהר פארן ,שהלך שם ופתח
לבני ישמעאל שיקבלוה ולא רצו".
הרי מבואר כי בעצם ביקש הקב"ה למסור
את התורה גם לבני עשו בשעיר וגם לבני
ישמעאל בפארן ,אלא שלא רצו לקבל את

התורה ורק אחר כך הלך למסור את התורה
לישראל ,הנה כי כן איך אנו מברכים" :אשר
בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" ,הלא
העמים סירבו לקבל את התורה.

[ב]
שרי עשו וישמעאל
כוללים כל האומות
כדי לבאר כל זה הבה נתבונן בנפלאות
מעשי ה' ,כפי המבואר בזוהר הקדוש (פרשת
בלק קצב ).הביאו בשל"ה הקדוש (פרשת יתרו
ופרשת ואתחנן) ,על המשא ומתן המתוחכם
שניהל הקב"ה עם שרי עשו וישמעאל,
אשר גרם לכך שלא רק שלא הסכימו לקבל
את התורה ,אלא עוד התחננו לפני הקב"ה
שימסור את התורה לבני יעקב ,וייעצו לו
לשחד אותם עם כל מיני מתנות ,עד כדי כך
שגם הם היו מוכנים למסור לישראל אורות
גדולים שהיו גנוזים אצלם.
אך טרם שנביא דברי הזוהר הקדוש
נקדים מה שמצינו בענין זה בגמרא (עבודה זרה
ב" :):ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו...
מאי בעי בשעיר ומאי בעי בפארן ,אמר רבי
יוחנן ,מלמד שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל
אומה ולשון ולא קבלוה ,עד שבא אצל ישראל
וקבלוה" .וצריך ביאור מכיון שהחזיר הקב"ה
את התורה על כל אומה ולשון ,מדוע מפורש
בכתוב רק שעיר ופארן" :וזרח משעיר למו
הופיע מהר פארן" ,שהם עשו וישמעאל.
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הרגיש בכך ב"תורת חיים" על הגמרא
(עבודה זרה ב" :):והא דנקט קרא הנך תרתי
בהדיא טפי משאר כל העובדי כוכבים ומזלות,
יש לומר משום דהנך תרתי חשיבי מכל
העובדי כוכבים ומזלות" .אמנם עדיין צריך
ביאור ,מדוע באמת שתי אומות הללו עשו
וישמעאל הם יותר מכל שאר האומות.
ונראה לבאר ענין זה ,על פי מה שביאר
ב"מגלה עמוקות" (פרשת לך לך דף טז ).מה
שהראה הקב"ה לאברהם בברית בין הבתרים
(בראשית טו-י)" :ויקח לו את כל אלה ויבתר
אותם בתוך" ,על פי הידוע שישנם ע' אומות
העולם ,והנה הם נחלקים לשני חלקים,
ל"ה אומות הם משמאל של הקדושה,
ושרו של עשו הוא סמא"ל ממונה ועומד
עליהם ,ולעומת זה ישנם ל"ה אומות מימין
של הקדושה ,ושרו של ישמעאל הוא רה"ב
ממונה ועומד עליהם.
נמצא לפי זה כי שבעים אומות הם אל"ה
מול אל"ה ,כלומר ל"ה אומות מימין עם א'
העומד עליהם וכן ל"ה אומות משמאל עם
א' העומד עליהם ,ואמנם ישראל עם קודש
נמצאים בתווך באמצע בין שני אל"ה ,וזהו
רמז הכתוב" :ויקח לו את כל אלה"  -הם ב'
פעמים אל"ה של ע' אומות" ,ויבתר אותם
בתוך" ,שביתר אותם לשני חלקים והכניס את
ישראל בתווך בין שניהם .וזהו רמז הפסוק
(תהלים כ-כח)" :אלה ברכב ואלה בסוסים",
היינו אל"ה מול אל"ה שהם שבעים אומות,
"ואנחנו בשם ה' אלקינו נזכיר" עכדה"ק.

[ג]
ישמעאל חסד דקליפה
עשו גבורה דקליפה
אמנם כדי להבין מדוע שרו של ישמעאל
עומד מצד ימין של הקדושה ואילו שרו
של עשו עומד מצד שמאל של הקדושה,
הביאור על כך הוא כפי מה שלמדנו מספרים
הקדושים ,כי ישמעאל שנולד מאברהם
אבינו אשר עבד את ה' במדת החסד שהיא
בבחינת זרוע ימין של הקדושה ,הנה מצד
שנולד מהגר היה הסיגים והזוהמא של מדת
החסד בבחינת חסד שמצד הקליפה ,כי הוא
משתמש במדת החסד לאהבות רעות ותאוות
הבלי עולם הזה ,ולכן הוא עומד מצד ימין של
הקדושה כדי לקבל יניקה מחסד של אברהם,
והשר שלו רה"ב הוא היצר הרע הממונה על
כל תאוות רעות בבחינת חסד דקליפה.

לעומת זה שרו של עשו עומד מצד
שמאל של הקדושה ,כי הוא נולד מיצחק
אבינו אשר עבד את ה' במדת הדין שהיא
בבחינת זרוע שמאל של הקדושה ,על כן
עשו שהיה מצד הסיגים והזוהמא של מדת
הגבורה הרי הוא בבחינת גבורה דקליפה ,כי
הוא משתמש במדת הגבורה להכות ולרצוח
כדי למלא כל משאלות לבו ,ולכן הוא עומד
מצד שמאל של הקדושה כדי לקבל יניקה
מגבורה של יצחק.
וזהו הענין שמצינו בפרשת תולדות,
אחרי שהשיג יצחק אבינו שעשו בנו הוא
רשע בבחינת גבורה דקליפה על ידי שנכנס
גיהנם עמו ,הנה בחר לברכו בברכת (בראשית
כז-מ)" :ועל חרבך תחיה" ,כי עיקר חיותו הוא
מרציחה בבחינת גבורה דקליפה ,על כן השר
שלו סמא"ל ממונה על הרציחה כמבואר
בגמרא (ב"ב טז" :).הוא שטן ,הוא יצר הרע,
הוא מלאך המות" ,כי הוא מחטיא את האדם
למטה כדי שיוכל לקטרג עליו למעלה ואחר
כך הוא מענישו בכל מיני גבורות.
הנה כי כן על פי דברי ה"מגלה עמוקות"
הרווחנו להבין ,מדוע נזכרו בכתוב רק עשו
וישמעאל" :וזרח משעיר למו הופיע מהר
פארן" ,ואילו בגמרא למד רבי יוחנן מפסוק
זה" :מלמד שהחזירה הקב"ה על כל אומה
ולשון ולא קבלוה" ,כי באמת הלך הקב"ה לכל
אומה ולשון לשאול אם הם מסכימים לקבל
את התורה.
אך מקודם הלך לשעיר והר פארן לשאול
את שרי עשו וישמעאל ,אם הם רוצים לקבל
את התורה ,כי הם ממונים על כל שבעים
שרי מעלה משבעים אומות העולם ,ואחרי
שסירבו לקבל את התורה כל אחד מהסיבה
שלו ,השפיע הדבר שגם הענפים שלהם שאר
האומות לא יקבלו את התורה.

[ד]
שרי עשו וישמעאל
מסרו את אורם לישראל
עתה נבוא לדברי הזוהר הקדוש
בלק קצב ,).ששואל כמה שאלות על הליכתו
של הקב"ה לשעיר ולפארן כדי לשאול את
בני עשו ובני ישמעאל אם הם מסכימים לקבל
את התורה :א) איך יתכן שנתגלה הקב"ה לבני
עשו ולבני ישמעאל ,שהרי לא מצינו בשום
מקום שהקב"ה נתגלה לבני אומות העולם,
מלבד בני ישראל שנתגלה עליהם הקב"ה בהר
(פרשת

סיני .ב) מכיון שהקב"ה הלך לשעיר ולפארן
ואחר כך הלך לסיני ,מדוע כתוב" :ה' 'מסיני'
בא וזרח 'משעיר' למו הופיע 'מהר' פארן",
היה לו לומר" :ה' 'לסיני' בא וזרח 'לשעיר' למו
הופיע 'להר' פארן".
על כך השיב רבי שמעון בר יוחאי,
שהקב"ה לא דיבר עם בני עשו ובני ישמעאל
עצמם ,אלא עם סמא"ל שרו של עשו
משעיר ועם רה"ב שרו של ישמעאל מפארן.
אמנם כדי ליישב גם דקדוק הלשון "מסיני"
"משעיר" "מהר פארן" ,מגלה רשב"י דברים
נפלאים על המשא ומתן שניהל הקב"ה עם
שני שרים הללו כדי שיקבלו את התורה.
לתועלת הענין נביא קטעים מדברי
הזוהר הקדוש בתרגום ללשון הקודש ,ונפרש
הדברים בעזרת השי"ת על פי הביאור של
מפרשי הזוהר בתוספת ביאור ,והנה הדברים
שאומר רשב"י:
"קרא הקב"ה לסמא"ל ובא לפניו ,ואמר
לו האם תרצה התורה שלי ,אמר מה כתוב
בה ,אמר לו (שמות כ-יג) לא תרצח ,דילג
הקב"ה למקום שצריך[ ,כלומר שדילג על כל
המצוות ובחר דוקא במצוה שידע שלא ירצה
לקבלה] ,אמר [הס"מ] חס ושלום ,תורה זו
שלך היא ושלך תהיה אינני רוצה תורה זו ,שב
[הס"מ] והתחנן לפניו ,אמר רבון העולם אם
אתה נותנה לי ,כל שלטון שלי מתבטל שהרי
שלטון שלי על הרג הוא ,ומלחמות לא יהיו,
ושלטון שלי על כוכב מאדים ,אם כך הכל
מתבטל מן העולם.
רבון העולם ,קח תורתך ולא יהיה חלק
ונחלה לי בה ,אבל אם נוח לפניך הרי עם בני
יעקב להם ראויה ,והוא חושב שהרי לשון
הרע אמר עליהם ,וזה הוא וזרח משעיר למו,
משעיר ממש יצא אור להם לישראל .אמר
סמא"ל ודאי אם בני יעקב יקבלו את התורה,
יעברו מהעולם ולא ישלטו לעולמים .שב אליו
[הקב"ה] כמה פעמים ,ואמר לו ,אתה בכור
ולך ראויה ,אמר לו ,תהיה לו [לישראל] בכורה
שלי ,והרי נמכרה ואני הודיתי.
אמר לו [הקב"ה] ,הואיל ולא רצית להיות
לך בה חלק ,תסתלק ממנה בכל ,אמר נכון הדבר
אני מסכים לכך ,אמר לו [הקב"ה] ,הואיל וכך,
תן לי עצה איך אעשה שיקבלו אותה בני יעקב
שאתה אומר ,אמר לו [הס"מ] ,אדון העולם
צריך לשחד אותם ,קח אור מאור צבאות שמים
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ותן עליהם ובזה יקבלו אותו ,והרי שלי יהיה
בראשונה ,הפשיט ממנו אור שמכסה עליו ונתן
לו לתת להם לישראל ,זה הוא שכתוב וזרח
משעיר למו ,משעיר ממש זה סמא"ל שכתוב
ונשא השעיר עליו ,למו לישראל".
ממשיך הזוהר הקדוש לספר איך נתחכם
הקב"ה עם רה"ב שרו של ישמעאל:
"קרא הקב"ה לרה"ב ,אמר לו ,תרצה אתה
לקבל התורה שלי ,אמר לו [רה"ב] מה כתוב
בה ,דילג לו ואמר לא תנאף ,אמר אוי אם
ירושה זו ינחיל לי הקב"ה ,תעביר ירושה רעה
זו ממני כל שלטוני ,שהרי ברכת המים נטלתי,
ברכת דגי הים ,שכתוב (בראשית א-כב) פרו ורבו
וגו' ,וכתוב (שם יז-כ) והפריתי והרביתי אתו וכו',
וכתוב (שם טז-יב) והוא יהיה פרא אדם.
התחיל [רה"ב] להתחנן לפני אדונו ,אמר
לו ,ריבון העולם ,שני בנים יצאנו מאברהם ,הרי
בניו של יצחק תן להם ולהם ראויה ,אמר לו
[הקב"ה] ,אינני יכול כי אתה בכור ולך ראויה,
התחיל להתחנן לפניו ואמר ,ריבון העולם,
בכורה שלי תהיה שלו ,וזה האור שאני ירשתי
על זה קח ותן להם ,וכך עשה ,זה הוא שכתוב
הופיע מהר פארן".

[ה]
"איזהו גבור הכובש את יצרו"
אמנם דברי הזוהר הקדוש צריך ביאור:
א .מה ראה הקב"ה לומר להם שבתורה כתוב
לא תרצח ולא תנאף ,הלא בתורה כתובים
עוד תרי"א מצוות מלבד שני דברות אלו ,ב.
מהו מהות האור שהיה טמון אצל שרי עשו
וישמעאל ,שהסכימו למסרו לישראל ובלבד
שיקבלו את התורה ,ושעל כך נאמר" :וזרח
משעיר למו הופיע מהר פארן".
ונראה לבאר עמקות דברי הזוהר הקדוש
על פי מה שמצינו יסוד גדול בעבודת ה' ,כי הן
אמת שהקב"ה נתן לנו בתורתו תרי"ג מצוות
התורה ,אולם ידוע שכל אחד יש לו מצוה
מיוחדת שבגללו הוא נברא בעולם ,כי מצוה
זו תכליתה להכניע את חלק הרע שבו .וזהו
ששנינו במשנה (אבות ד-א)" :איזהו גבור הכובש
את יצרו" ,וביאר המגיד הקדוש מקוזניץ זי"ע
ב"עבודת ישראל" (אבות שם) בלשון קדשו:
"איזהו גבור הכובש את יצרו ,רצונו לומר
יצרו המיוחד לו ,שלכל אדם יש יצר מיוחד
המומר לדבר אחד ,ולזה צריך כל אחד לעשות

לעצמו גדרים וסייגים בדברים שרואה שיצרו
תוקף עליו להכשילו בו ,כי כל אחד בגלל כן
נברא ,וזהו שמצינו בגמרא (שבת קיח ):שכל אחד
מהאמוראים היה זהיר טפי בדבר אחד".
רעיון זה מתאים להפליא עם מה שכתב
הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע ב"צדקת
הצדיק" (אות מט) יסוד גדול בעבודת ה'" :כל
אחד ידע ,שבמה שיצרו תוקפו ביותר ,הוא כלי
מוכן לאותם דברים ביותר להיות נקיים וזכים
אצלו ,ובדברים שהרבה לפשוע בהם ,ידע
שהוא כלי מוכן להיות דייקא באותו דבר נקי
ובר לבב".
ביאור הדברים ,על פי מה שאמר שלמה
המלך (קהלת ז-יד)" :גם את זה לעומת זה עשה
האלקים" .לימד אותנו החכם מכל אדם כלל
גדול ,כי בכל מקום של קדושה מתגבר זה
לעומת זה כח של טומאה ,וכן להיפך במקום
שמתגבר כח של טומאה ,סימן הוא שבמקום
זה טמון כח עצום של קדושה ,שהרי גם את
זה לעומת זה עשה האלקים.
ומביא רבי צדוק הכהן ראיה לכך ,ממה
שמצינו בגמרא (סנהדרין קג ):שאחז מלך
יהודה חתם את התורה ,ומבואר במדרש (ב"ר
מב ג) שנקרא "אחז" על שאחז בתי כנסיות
ובתי מדרשות ,ורצה למנוע לימוד התורה
מתינוקות של בית רבן ,באומרו" :אם אין
גדיים אין תיישים".
והנה אנו רואים שדוקא אצל אחז המלך,
שהיתה אצלו התגברות הקליפה בענין
הרבצת תורה ,הוא היה כלי מוכן להוליד את
חזקיהו המלך שהיה מרביץ תורה גדול בכל
הדורות ,כמבואר בגמרא (סנהדרין צד" :):נעץ
חרב על פתח בית המדרש ואמר ,כל מי שאינו
עוסק בתורה ידקר בחרב זו ,בדקו מדן ועד באר
שבע ולא מצאו עם הארץ" ,הרי כי במקום
שיש התגברות הקליפה דוקא שם טמון כח
עצום מצד הקדושה עכדה"ק.

[ו]
עמל התורה לבטל הקליפות
המכסים על אור התורה
ויש לבאר ענין זה ביתר שאת ,על פי מה
שכתב הרה"ק רבי חיים וויטאל זצ"ל ב"שער
המצות" (פרשת ואתחנן) בשם רבו האריז"ל:
"גם בענין עסק ההלכה בעיון עם החבירים,
ראיתי למורי זלה"ה מתגבר כארי בכח בעת

שהיה עוסק בהלכה ,עד שהיה נלאה ומזיע
זיעה גדולה ,ושאלתי את פיו מדוע טורח כל
כך ,והשיב לי כי הנה העיון לשבר הקליפות,
שהם הקושיא שיש בהלכה ההיא שאין
מניחים לאדם להבין אותה.
ולכן צריך האדם לטרוח ולהתיש כחו אז,
כי לכן נקראת התורה תושיה שמתשת כחו
של העוסק בה ,ולכן ראוי לטרוח ולהתיש כחו
בהיותו עוסק בהלכה .גם בענין פלפול ועיון
ההלכה היה מורי זלה"ה אומר ,כי תכלית
העיון הוא לשבר הקליפות שהם הקושיות,
כי הם גרמו לאותם הקושיות שהם בהלכה,
שלא יובנו תירוציהם כי אם בקושי ובדוחק
גדול כנודע".
נמצינו למדים מדברי האריז"ל ,שעיקר
הקושיות בהלכות הוא רק מחמת הקליפות
שמונעים מהאדם להשיג השגות התורה,
ועל ידי שהאדם מתייגע בעיון גדול לתרץ
הקושיות הוא שובר את הקליפות ,ועל ידי זה
הוא זוכה להשגות התורה.
ויש לומר כי זהו הטעם שכוחות הטומאה
נקראים בתואר "קליפות" ,כי כמו שאנו רואים
פרי נחמד ונעים שאי אפשר לאוכלו ,אם לא
יסיר מקודם את הקליפה הסובבת עליו ,כך
התורה הקדושה היא פרי קודש הלולים ,אלא
שמקודם צריך להסיר הקליפות המכסים על
התורה ,על ידי שישים עמלו בתורה בקדושה
ובטהרה ,ואז יזכה שיתגלה הפרי הפנימי
שהיא השגת התורה.

[ז]
הס"מ מכסה על אור התורה
שמבטל מיתה
מעתה יאירו עינינו להבין מעט מזעיר
מחכמתו של הקב"ה שהלך לשרו של עשו הוא
הס"מ ,שכבר הזכרנו מאמר הגמרא (ב"ב טז:).
"הוא שטן ,הוא יצר הרע ,הוא מלאך המות".
נמצא לפי זה שעיקר הקליפה שלו הוא להרוג
אנשים ,כי מקודם הוא מחטיאם אשר עצם
החטא הוא בבחינת הריגה ,כמבואר במדרש
(במד"ר כא-ד)" :מנין שהמחטיא את האדם יותר
מן ההורגו ,שההורג הורג בעולם הזה ויש לו
חלק לעולם הבא ,והמחטיא הורגו בעולם הזה
ובעולם הבא" ,ואחר כך הוא משטין על האדם
ונעשה מלאך המות להרוג ח"ו את האדם
בפועל ממש ,נמצא לפי זה שאם היה רוצה
לבטל את הקליפה שבקרבו ולקבל את התורה,
היה צריך להתגבר על יצר הרציחה שלו.
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הנה כי כן נשכיל להבין כי כששאל הקב"ה
את הס"מ שרו של עשו אם הוא רוצה לקבל
את התורה ,רמז לו הקב"ה בכך ,כי הן אמת
שהנך קליפה גדולה ,אולם מכיון שכלל גדול
הוא שהקליפה מכסה על אור גדול של תורה
הטמון בה בבחינת" :זה לעומת זה עשה
האלקים" ,נמצא כי אם תתגבר על חלק הרע
שבקרבך ,ותסכים לקבל את התורה יאיר
אצלך אור גדול של תורה ,ועל כך שאל הס"מ
את הקב"ה" :מה כתוב בה" ,כלומר איזה מצוה
שבתורה כתוב בה שהיא מיועדת לבטל חלק
הרע שבקרבי.
השיב לו הקב"ה" :לא תרצח" ,כי אכן לא
תעשה זה הוא המצוה המיוחדת של היצר
הרע הוא השטן ומלאך המות ,אשר חלק הרע
שבקרבו גורם לרצוח אנשים ,נמצא שאם היה
רוצה להיות בבחינת" :גבור הכובש את יצרו",
היה עליו לקבל עליו כל התורה כולל דיבור:
"לא תרצח" ,עם כל הסודות הרמוזים בו ,ועל
ידי זה היה מבטל חלק הטומאה שבקרבו,
ולעומת זה היה מתגלה חלק התורה שטמון
בתוך הקליפה הגדולה שלו.
אולם הס"מ לא הסכים לבטל על חלק
הטומאה שבקרבו ,ולפיכך לא אבה לקבל
את התורה שיש בה הלא תעשה של "לא
תרצח" ,ואמנם כדי לשכנע את ישראל
שיסכימו לקבל את התורה ,הסכים הס"מ
למסור להם את האור הגנוז אצלו ,שהוא
חלק התורה שגנוז בתוך הקליפה הגדולה
שלו בבחינת" :זה לעומת זה עשה האלקים",
ועל זהו שנאמר" :וזרח משעיר למו",
כלומר שזרח הקב"ה "משעיר"  -מאור
התורה שהיה גנוז אצל הס"מ בשעיר "למו"
לישראל[ ,ואי"ה להלן נבאר יותר איזה חלק
שבתורה היה גנוז אצלו].
והנה ככל החזיון הזה קרא גם עם רה"ב
שרו של ישמעאל ,כששאל אותו הקב"ה
אם הוא רוצה לקבל את התורה ,רמז לו
הקב"ה בכך ,שיש בכוחו להתגבר על הקליפה
שבקרבו אם יסכים לקבל את התורה ,ועל כך
שאל את הקב"ה" :מה כתוב בה" ,כלומר איזה
מצוה שבתורה מיועדת לי ,שאוכל להתגבר
על ידה על חלק הטומאה שבקרבי ,השיב לו
הקב"ה" :לא תנאף" ,כי אם היה מקבל עליו כל
התורה כולל לאו זה היה מבטל חלק הטומאה
שבקרבו ,ולעומת זה היה מתגלה חלק התורה
שטמון בתוך הקליפה הגדולה שלו.

אולם שרו של ישמעאל לא הסכים לבטל
חלק הטומאה שבקרבו ,ולכן סירב לקבל את
התורה שיש בה הלא תעשה של "לא תנאף",
ואמנם כדי לשכנע את ישראל שיסכימו לקבל
את התורה ,הסכים רה"ב למסור להם את
האור הגנוז אצלו ,שהוא חלק התורה שגנוז
בתוך הקליפה הגדולה שלו ,ועל זה נאמר:
"הופיע מהר פארן" ,כלומר שהופיע הקב"ה
לישראל מאור התורה שהיה גנוז אצל שרו
של ישמעאל בפארן.

[ח]
שני הכתרים הם האורות
שקיבלו מעשו וישמעאל
ועתה בא וראה ,כי על פי האמור יאיר לנו
להבין מה שהמשיך רשב"י לבאר בענין האור
הגדול שהסכימו שרי עשו וישמעאל למסור
לישראל:
"בא ראה ,עדיים של בני ישראל אלו
מתנות ודורונות שקבלו ,ומשום כך לא היה
שולט עליהם המוות ולא סטרא אחרא ,ולא
די להם אשר נטלו תורה בלי ערעור כלל ,אלא
שקבלו אוצרות ומתנות מכולם ,כיון שחטאו
מה כתוב ויתנצלו בני ישראל את עדים ,אלו
המתנות באדם ,מה נשאר מהם ,אותו שבי
שכתוב עלית למרום שבית שבי וגו' ,הוסיפו
וחטאו מה כתוב (במדבר כא א) וישמע הכנעני
מלך ערד ,וכתוב (שם) וילחם בישראל וישב
ממנו שבי .וכל זמן שישראל שבים לאביהם
שבשמים ,אלו אוצרות יחזור אצלם ומתכסים
בו ,ולעתיד לבוא הכול יחזור ,שכתוב ושב ה'
אלוקיך את שבותך וגו'".
כאשר נתבונן היטב בדברי הזוהר הקדוש,
נראה כי רשב"י מגלה לנו בזה חידוש עצום,
ששני האורות שקיבלו ישראל מעשו וישמעאל,
הם שני הכתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד
נשמע כמו ששנינו בגמרא (שבת פח:).
"דרש רבי סימאי ,בשעה שהקדימו
ישראל נעשה לנשמע ,באו ששים ריבוא
של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל,
קשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד
כנגד נשמע ,וכיון שחטאו ישראל ירדו מאה
ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום ,שנאמר
(שמות לג-ו) ויתנצלו בני ישראל את עדיים מהר
חורב ...אמר ריש לקיש ,עתיד הקב"ה להחזירן
לנו ,שנאמר (ישעיה לה-י) ופדויי ה' ישובון ובאו
ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ,שמחה
שמעולם על ראשם".

והנה מדברי רשב"י אנו למדים ,כי שני
הכתרים שקיבלו ישראל כנגד נעשה ונשמע,
הם בעצם שני האורות שמסרו שרי עשו
וישמעאל לישראל ,ועל כך אומר רשב"י:
"בא ראה ,עדיים של בני ישראל אלו מתנות
ודורונות שקבלו ,ומשום כך לא היה שולט
עליהם המוות ולא סטרא אחרא ...כיון שחטאו
מה כתוב ויתנצלו בני ישראל את עדים" ,והרי
זה מתאים עם מה שאמרו בגמרא שעל שני
כתרים אלו נאמר" :ויתנצלו בני ישראל את
עדיים מהר חורב".

[ט]
"נעשה" כנגד "עשו"
"ונשמע" כנגד "ישמעאל"
ומה נפלאים הם דברי ה"תורת חיים" על
הגמרא (עבודה זרה ב ,):שמבאר לפי דברי הזוהר
הקדוש מה שאמרו ישראל דוקא "נעשה
ונשמע" ,כי הוא מכוון כנגד עשו וישמעאל,
"נעשה" שהוא לשון עשיה כנגד "עשו",
שנקרא כן על שם שנולד עשוי" ,ונשמע"
שהוא לשון שמיעה כנגד "ישמעאל" ,שנקרא
כן על שם ששמע הקב"ה בקול הגר ,והנה
הדברים בלשונו:
"ונראה דישראל ידעו ההוא רזא ,דפתח
הקב"ה לבני עשו ולבני ישמעאל תחילה
שיקבלו התורה ולא רצו ,ולכך כשבא ופתח להם
הקדימו לפניו נעשה לנשמע ,רמזו בזה רמז,
אמרו לו הרי אנחנו עומדין תחת עשו וישמעאל
לקבל עול תורה שהטלת עליהם ,וזהו נעשה
ונשמע  -נעשה רמז לעשו שנקרא כן על שם
שנעשה ונגמר כבן שנים הרבה ,ונשמע רמז
לישמעאל שנקרא כן ,על כי נשמע קולה של
הגר ,שנאמר (בראשית טז-יא) כי שמע ה' אל
ענייך ,ולכך הקדימו נעשה לנשמע כשם שהוא
יתברך הקדים עשו לישמעאל בפתיחתו".
וכבר רמז על כך הגר"א ב"אדרת אליהו"
(דברים לג-ב):
"וזרח משעיר ,כמו שמבואר בגמרא
כשרצה הקב"ה ליתן תורה לישראל החזירה
על כל אומה ולשון ,ובא אל ישמעאל אמר לו
תורה מה כתיב בה ,אמר לו לא תנאף ,אמרו
אי אפשר תנה לישראל וכו' ,וכולם נתנו להם
מתנות דהיינו עשו וישמעאל ,ונתנו להם
עשייה ושמיעה שאמרו נעשה ונשמע".
ועתה בא וראה עוד ,כי על פי דברינו
יומתק להבין מה שכתב בזוהר הקדוש ,כי
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כל זמן שהיה להם שני אורות הללו משרי
עשו וישמעאל שהם כנגד שני הכתרים
לא שלט בהם המות והיצר הרע" :בא ראה,
עדיים של בני ישראל אלו מתנות ודורונות
שקבלו ,ומשום כך לא היה שולט עליהם
המוות ולא סטרא אחרא".
לפי האמור הביאור בזה ,כי היות ששני
אורות הללו שקיבלו משרי עשו וישמעאל,
הם אור התורה שהיה טמון אצלם בבחינת:
"זה לעומת זה עשה האלקים" ,על כן אור
תורתו של הס"מ שרו של עשו הממונה
על הרציחה ,יש בו סגולה נפלאה לבטל כח
המיתה של הס"מ ,ואילו אור תורתו של רה"ב
שרו של ישמעאל הממונה על הניאוף ,יש בו
סגולה נפלאה לבטל את כח התאוה של היצר
הרע ,על כן כל זמן שהיה לישראל שני אורות
אלו שקיבלו משרי עשו וישמעאל" :לא היה
שולט עליהם המוות ולא סטרא אחרא".
בדרך זו נשכיל להבין מה שכתב ב"תולדות
יעקב יוסף" (קדושים אות ב) בשם מורו ורבו
הבעש"ט הקדוש זי"ע ,ביאור מאמר חכמינו
ז"ל (סוכה נב" :).לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר
הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים",
כי לעתיד לבא יוציא הקב"ה אות מ' שהוא
חלק הרע משמו של היצר הרע סמא"ל,
וישארו אותיות סא"ל שהוא שם קדוש מע"ב
שמות ,כי החלק הטוב שבו יתהפך למלאך
קדוש עכדה"ק.
אמנם עדיין צריך ביאור ,על מה רומזת
אות מ' בשמו של היצר שהוא חלק הרע
שבקרבו .ומצאתי ב"קהלת יעקב" מבעל
"מלוא הרועים" (ערך סמאל) ,כי אות מ' מן
סמא"ל רומזת על מ'ות ,כמבואר בגמרא
(ב"ב טז" :).הוא שטן ,הוא יצר הרע ,הוא מלאך
המות" .וזהו הענין שלעתיד לבוא יוציא
הקב"ה מ' זו משמו של היצר הרע ,כי לעתיד

לבוא כשיחיו המתים יתבטל המות מן העולם,
ככתוב (ישעיה כה-ח)" :בלע המות לנצח".
לפי האמור הביאור בזה ,שהרי מקרא
מלא דיבר הכתוב (ישעיה נא-ד)" :כי תורה מאתי
תצא" ,ודרשו במדרש (ויק"ר יג-ג)" :אמר הקב"ה
תורה חדשה מאתי תצא" .ויש לפרש הכוונה
על שני הכתרים שניתנו בחטא העגל ועתיד
הקב"ה להחזירם לנו לעתיד לבוא ,על כן
מאחר ששני הכתרים הם מאור התורה שהיה
גנוז אצל הס"מ ורה"ב שרי עשו וישמעאל ,על
כן בגילוי אור תורתם יתבטל המות מן הס"מ
שרו של עשו ויחזור לקדושה.

[י]
"אשר בחר בנו"
לתת התורה "מכל העמים"
והנה בשל"ה הקדוש (פרשת יתרו) אחרי
שהביא דברי הזוהר הקדוש הנ"ל אות
באות ,הוא מוסיף על כך בלשון קדשו" :הרי
שישראל קבלו נבזבזן משרי האומות אדום
וישמעאל ...על זה אמר (שמות יט-ה) והייתם
לי סגולה מכל העמים ,כלומר מסגולתם
וטובתם יהיה גם כן לכם".
נמצא לפי זה כי במתן תורה קיבלו ישראל
שני חלקי התורה ,חלק אחד מה שניתן להם
מצד עצמם ונשאר אצלם גם אחרי שחטאו
בעגל ,וחלק אחד הוא אור התורה שהיה גנוז
אצל שרי עשו וישמעאל ,שהם בבחינת שני
הכתרים כנגד נעשה ונשמע ,וכשחטאו בעגל
נסתלקו שני הכתרים ונשאר רק חלק התורה
שמצד עצמם כלשון הזוהר הנ"ל" :כיון שחטאו
מה כתוב ויתנצלו בני ישראל את עדים ,אלו
המתנות באדם ,מה נשאר מהם ,אותו שבי
שכתוב עלית למרום שבית שבי וגו'".
מעתה יאיר לנו להבין הנוסח בברכת
התורה" :אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו

את תורתו" ,ותמהו המפרשים ,איך מוכח
שבחר בנו מכל העמים בכך שנתן לנו את
תורתו ,הרי מתחילה ביקש הקב"ה למסור
את התורה לעשו ולישמעאל ,אך לפי האמור
דוקא מזה מוכח שבחר בנו מכל העמים,
שהרי באמת ידע הקב"ה מראשית דבר
אחרית דבר שלא יסכימו לקבל את התורה
מחמת גודל טומאתם.
אלא שבכל זאת הלך לשעיר ולפארן כדי
שיסכימו למסור לישראל את אור תורתם
הגנוז אצלם ,והנה ממש על כך אנו מברכים
ברכה זו" :אשר בחר בנו מכל העמים ונתן
לנו את תורתו" ,כלומר שבחר בנו לתת לנו
את תורתו "מכל העמים" דייקא ,שגם אור
התורה שהיה טמון אצל עשו וישמעאל
שכוללים כל העמים נתן לנו ,כי הן אמת
שבחטא העגל נסתלקו שני הכתרים ,אולם
בכל זאת נשארה הארה מאור הגדול הזה,
ובפרט לפי המבואר בדברי האריז"ל כי
בכל שבת קודש מחזיר משה רבינו את שני
הכתרים לישראל.
הנה כי כן הרווחנו להבין מה שתקנו
חכמינו ז"ל שתי ברכות על התורה ,כי ברכה
ראשונה" :לעסוק בדברי תורה" ,הוא על
חלק התורה שנתן לנו הקב"ה בהר סיני מצד
חלקנו ,אולם הברכה השניה" :אשר בחר בנו
מכל העמים" ,הוא על אור התורה שהיה
טמון אצל שרי עשו וישמעאל ,וכביכול הלך
הקב"ה אליהם למסור להם את תורתו ,רק
בידעו ידעה ברורה שעל ידי זה ימסרו חלק
זה לישראל ,על כן יפה אמרו בגמרא כי ברכה
זו היא "מעולה שבברכות" ,כיון שעל ידי
חלק זה שעתיד הקב"ה להחזיר לנו לעתיד
לבוא יתבטל המות והיצר הרע מן העולם
לעתיד לבוא.
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מאמר ז
רעיון נשגב של המגיד הקדוש מקוז'ניץ זי"ע:

משה רבינו הוכיח שנשמות ישראל גבוהות ממלאכים
שהרי המלאכים לא ירדו למצרים כדי שלא ישקעו שם
ביאור ה"עבודת ישראל" על מה שאמר משה למלאכים" :למצרים ירדתם ,לפרעה השתעבדתם,
תורה למה תהא לכם"  wאריז"ל :מלאך לא היה יכול להיכנס למצרים ,כי אם היה נכנס לא היה יוצא
משם מחמת גודל הטומאה  wממה ששהו ישראל במצרים רד"ו שנה ויצאו משם שלמים באמונתם,
מוכח שמצד נשמתם גדולים ממלאכים  wהמלאכים שנשלחו להפוך את סדום נכשלו באומרם:
"משחיתים אנחנו את המקום הזה"  wבעל התניא" :כלל הידוע בכל מקום ,שכל הגבוה במעלה יותר,
יותר יוכל להשפיל את עצמו למטה".

חכמינו ז"ל גילו לנו על הוויכוח הגדול
שהיה בין משה רבינו למלאכי השרת כאשר
עלה למרום לקבל את התורה לישראל ,עד
כדי כך שחשש משה להשיב על טענתם
באומרו" :רבונו של עולם מתיירא אני שמא
ישרפוני בהבל שבפיהם" ,עד שהבטיח לו
הקב"ה שיגן עליו" :אחוז בכסא כבודי וחזור
להן תשובה" .והנה הוא המשא ומתן בגמרא
(שבת פח:):
"אמר רבי יהושע בן לוי ,בשעה שעלה
משה למרום ,אמרו מלאכי השרת לפני
הקב"ה ,רבונו של עולם מה לילוד אשה
בינינו ,אמר להן לקבל תורה בא .אמרו לפניו
חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים
וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה
מבקש ליתנה לבשר ודם( ,תהלים ח-ה) מה
אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו( ,שם ב) ה'
אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ ,אשר תנה
הודך על השמים.
אמר לו הקב"ה למשה החזיר להן תשובה,
אמר לפניו רבונו של עולם מתיירא אני שמא
ישרפוני בהבל שבפיהם ,אמר לו אחוז בכסא
כבודי וחזור להן תשובה ,שנאמר (איוב כו-ט)
מאחז פני כסא פרשז עליו עננו ,ואמר רבי נחום
מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו.
אמר לפניו ,רבונו של עולם תורה שאתה
נותן לי מה כתיב בה( ,שמות כ-ב) אנכי ה'

אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ,אמר להן
למצרים ירדתם ,לפרעה השתעבדתם ,תורה
למה תהא לכם .שוב מה כתיב בה (שם ג) לא
יהיה לך אלהים אחרים ,בין עמים אתם שרויין
שעובדין עבודת גילולים .שוב מה כתיב בה
(שם ח) זכור את יום השבת לקדשו ,כלום אתם
עושים מלאכה שאתם צריכין שבות.
שוב מה כתיב בה (שם ז) לא תשא ,משא
ומתן יש ביניכם .שוב מה כתיב בה (שם יב) כבד
את אביך ואת אמך ,אב ואם יש לכם .שוב
מה כתיב בה (שם יג) ,לא תרצח ,לא תנאף ,לא
תגנוב ,קנאה יש ביניכם ,יצר הרע יש ביניכם.
מיד הודו לו להקב"ה ,שנאמר (תהלים ח-י) ה'
אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ ,ואילו תנה
הודך על השמים לא כתיב.
מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו
דבר ,שנאמר (תהלים סח-יט) עלית למרום שבית
שבי לקחת מתנות באדם ,בשכר שקראוך אדם
לקחת מתנות ,אף מלאך המות מסר לו דבר
שנאמר (במדבר יז-יב) ויתן את הקטורת ויכפר
על העם ,ואומר (שם) ויעמוד בין המתים ובין
החיים וגו' ,אי לאו דאמר ליה מי הוה ידע".
במאמרים הבאים לפנינו נרחיב להתבונן
ולהתעמק באורם הבהיר של רבותינו הראשונים
והאחרונים ,על הוויכוח הנשגב שהיה בין משה
רבינו למלאכי השרת ,האם ראויים ישראל שהם
בני אדם קרוצי חומר בעולם הזה שתינתן להם

התורה הקדושה שהיא חכמתו של הקב"ה,
או כפי שטענו המלאכים והביעו את מחאתם
כנגד ישראל באומרם" :מה אנוש כי תזכרנו ובן
אדם כי תפקדנו" ,הלא בהיותם יצורים חומריים
שיש להם יצר הרע הם עלולים לחטוא .זאת
ועוד ,שאינם מסוגלים להשיג השגות התורה
כמלאכים ,לכן יותר ראוי לתת התורה למלאכים
ושרפים" :תנה הודך על השמים".
אולם כפי שלמדנו בגמרא ,בסופו של
דבר בחיזוקו של הקב"ה שאמר למשה רבינו:
"אחוז בכסא כבודו וחזור להן תשובה" ,נצחם
בהוכחותיו שהמלאכים אינם מסוגלים לקיים
את מצוות התורה בפועל ממש ,עד שגם הם
הודו ואמרו" :ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל
הארץ" ,והוסיפו לתת מתנות למשה רבינו.

[א]
ביאור עמוק
של ה"עבודת ישראל"
פתח דברינו יאיר בדברי המגיד הקדוש
מקוז'ניץ זי"ע ב"עבודת ישראל" (פרשת שמיני
ד"ה כי אני ה' המעלה אתכם) ,שמבאר בדברי
קדשו מה שאמר משה רבינו למלאכי השרת:
"למצרים ירדתם ,לפרעה השתעבדתם ,תורה
למה תהא לכם" ,על פי מה שהביא בעל ההגדה
של פסח הברייתא" :ויוציאנו ה' ממצרים ,לא
על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי
שליח ,אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו".
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והנה בסידור האריז"ל
מבאר הטעם ,שיציאת מצרים היתה צריכה
להיות על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו ולא על
ידי מלאך ושרף" :כי טומאת מצרים היתה כל
כך חזקה ,שאם היה יורד מלאך היה ח"ו נשקע
תוך הקליפה" .מבואר מזה ענין פלא ,שאם
המלאכים או השרפים היו יורדים למצרים
אפילו לזמן קצר ,היו שוקעים שם בטומאה
ולא היו יכולים לצאת משם לעולם .נמצא כי
מזה נתגלה גודל מעלת נשמות ישראל ,שהרי
הם שהו בגלות מצרים רד"ו שנה ובכל זאת
זכו לצאת משם שלימים באמונת אבותם.

למטה מטה ביותר ,וכל שאינו גבוה כל כך,
לא יוכל לירד למטה כל כך ,ונמצא מבחינת
הירידה למטה יש להשיג שיעור מעלתו
למעלה ,וכמו שאנו רואים במי שהוא חכם
ביותר ,יותר יוכל להשפיל את עצמו להסביר
איזה שכל עמוק גם לתינוק קטן ,מפני שיוכל
להלביש הענין בירידות המדרגות מאד כמו
בריבוי משלים ,וכמו משלי שלמה דכתיב
בו (מלכים א ה-יב) וידבר שלשת אלפים משל,
שהוא מפני עוצם מעלת חכמתו למעלה ,על
כן יכול לירד ולהלביש החכמה במשלים עד ג'
אלפים משל".

הנה כי כן זהו שאמר משה רבינו
למלאכי השרת" :למצרים ירדתם ,לפרעה
השתעבדתם ,תורה למה תהא לכם" .כלומר
הרי תכלית בריאת המלאכים היא למלא את
שליחותיו של הקב"ה ,מדוע אם כן לא ירדתם
בשליחותו של מקום להכות את המצרים,
אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו היה צריך לרדת
להכות את הבכורים כדי להוציא את ישראל
ממצרים ,משום שלא הייתם מסוגלים לשהות
במקום טומאה כמצרים ,אם כן הרי יש לכם
הוכחה ניצחת על גדולת נשמתם של ישראל
שהיא גדולה ממלאכי השרת ,כי הם כן זכו
לרדת למצרים ולצאת משם .הנה הדברים
בלשון קדשו:

מעתה נראה כי זהו שרצה משה רבינו
להוכיח למלאכי עליון ,כי הן אמת שמצד הגוף
הגשמי בני אדם קרוצי חומר שנמצאים בעולם
הזה השפל והחומרי ,הם אמנם הרבה יותר
נמוכים ושפלים ממלאכי השרת שמקומם
למעלה בעולמות העליונים הרוחניים ,אבל
מצד שורש נשמתם הרוחנית למעלה בגבהי
מרומים ,כלל ישראל הם הרבה יותר גבוהים
ממלאכי השרת ,ולכן ראוי למסור להם את
התורה ולא למלאכים.

(הגדה של פסח שם)

"אמרו בגמרא (שבת פח ):כשרצה הקב"ה
ליתן התורה לישראל ואמרו המלאכים תנה
הודך על השמים (תהלים ה-ב) ,והשיבם משה
למצרים ירדתם ,לפרעה השתעבדתם וכו'.
ביאור הענין ,כי נאמר (שמות יב-יב) ועברתי
בארץ מצרים ,אני ולא מלאך ,ופירש האר"י ז"ל
שאפילו מלאך ירא לעבור במצרים מפני ריבוי
כוחות הטומאה עיין שם .וזה שאמר משה
והגדיל שבח ישראל שהם ראויים לקבל את
התורה יותר מן המלאכים ,שהם היו במקום
טומאה כזו שאפילו מלאך ירא לעבור בו ואף
על פי כן יצאו ביד רמה".

[ב]
כל הגבוה במעלה
יוכל להשפיל עצמו יותר למטה
ויש להוסיף תבלין לדבריו הקדושים על
פי מה שכתב הגה"ק בעל ה"תניא" בסידור
שלו (דף עא טור ד) יסוד גדול ,בלשון קדשו:
"כלל הידוע בכל מקום ,שכל הגבוה גבוה
במעלה יותר ,יותר יוכל להשפיל את עצמו

וראיה לכך ,שהרי אנו רואים שהמלאכים
לא היו מסוגלים לרדת למצרים ,כי אם היו
יורדים לשם לא היו יכולים לצאת משם
לעולם ,ואילו ישראל כן זכו לצאת משם אפילו
אחרי ששהו שם רד"ו שנה ושקעו במ"ט
שערי טומאה ,אם כן מזה מוכח שמצד שורש
נשמתם כלל ישראל הם הרבה יותר גדולים
ממלאכי השרת ,לכן הם מסוגלים לרדת
יותר למטה מהמלאכים אפילו בתוך טומאת
מצרים ולעלות משם ,אם כן בודאי שראוי
לתת להם את התורה יותר מלמלאכים.
בענין זה ראוי להביא דברי ה"בני יששכר"
(ניסן מאמר ד דרוש ז על דרך הדרוש בהג"ה) שמפרש
מליצתו של משה רבינו על ישראל אחרי חטא
העגל (שמות לב-יא)" :למה ה' יחרה אפך אשר
הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה".
התכוון להמליץ בזה על ישראל ,כי אין לתמוה
עליהם שבאו לידי משגה בחטא העגל ,שהרי
כביכול הוכרחת להוציאם בעצמך מארץ
מצרים בכח גדול ,ולא שלחת לשם מלאך
קדוש כי הוא מקום מזוהם ועלולים להישקע
שם בטומאה ,אם כן עמך שהיו שקועים
במצרים כל כך הרבה שנים ,אין מן התמיה
שנכשלו בחטא חמור זה.

[ג]
תכלית קבלת התורה
להעלות ניצוצי קדושה
ונראה לבאר לפי זה מה שאמר להם משה
רבינו" :תורה למה תהא לכם" ,על פי מה ששנינו
בגמרא (פסחים פז" :):לא הגלה הקב"ה את
ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם
גרים" .ופירש רבינו האריז"ל ב"שער הפסוקים"
(פרשת שמות ד"ה ויקם מלך חדש) כי בשעת בריאת
העולם נפלו ניצוצי קדושה ונתפזרו בכל
העולם ,ונתערבו בתוך הקליפות ואומות
העולם שהם מקומות של חושך וצלמות ,ועל
זה הוא שכתוב (בראשית א-ב)" :והארץ היתה
תוהו ובוהו וחושך על פני תהום".
לכן הוכרחו ישראל ללכת מגולה לגולה,
כדי לברר ולהוציא מכל המקומות ניצוצי
הקדושה שנפלו לשם .והנה ניצוצי קדושה
אלו נקראים "גרים" שהם מוכרחים לצאת
מאפילה לאורה ולהתחבר אל הקדושה ,ולזה
נתכוונו חז"ל באומרם שלא הגלה הקב"ה
את ישראל לבין האומות "אלא כדי שיתוספו
עליהם גרים" ,שהם ניצוצי הקדושה שנפלו
בין האומות.
והנה מבואר בספרים הקדושים שעיקר
הבירור של ניצוצי הקדושה הוא על ידי עסק
התורה ,כמו שכתב ב"אור החיים" הקדוש
(פרשת יתרו) לפרש מה שאמר הקב"ה במתן
תורה (שמות יט-ה)" :ועתה אם שמוע תשמעו
בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה
מכל העמים כי לי כל הארץ".
"עוד ירמוז סתר עליון ,לפי מה שקדם לנו
כי ענפי הקדושה נתפזרו בעולם ,ואין מציאות
להם להתברר זולת באמצעות ישראל ,וביותר
באמצעות עסק התורה שהיא כאבן השואבת
ניצוציה במקום שהם ,ואותם ניצוצי הקדושה
גם להם יקרא סגולה ...ואומרו 'כי לי כל הארץ',
כאן רמז שיש לו סגולה מפוזרת בכל הארץ,
וזה טעם פיזור ישראל בד' רוחות העולם
לחזור אחר הסגולה שהיא אבידתם".
וזהו פירוש הכתוב" :ועתה אם שמוע
תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי",
שתעסקו בתורה ובעבודת ה' ,כי אז:
"והייתם לי סגולה מכל העמים" ,שתוכלו
לאסוף על ידי עסק התורה ניצוצי הקדושה
מכל העמים" :כי לי כל הארץ" ,שהרי כל
הארץ שייך לי ובכל העולם מפוזרים ניצוצי
הקדושה שצריך להעלותם.
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[ד]
על ידי התורה אפשר לברר
גם שער החמישים מהטומאה

[ה]
המלאכים באים לאברהם
לקבל ממנו שמירה

עוד מבואר ב"אור החיים" הקדוש
ג-ח) ,כי בגלות מצרים מאחר שעדיין לא קיבלו
ישראל את התורה ,על כן לא יכלו לברר רק
ניצוצי קדושה ממ"ט שערי טומאה ,על ידי
ששקעו במ"ט שערי טומאה ויצאו משם עם
כל ניצוצי הקדושה ,אבל אחרי שקיבלו את
התורה יכולים הם לברר בכל הגלויות ,גם
ניצוצי הקדושה ששקעו בשער נ' של הטומאה
על ידי עסק התורה ,והנה לשון קדשו:

על פי רעיון קדוש זה של ה"עבודת
ישראל" יפתח לנו פתח להבין מאמר המדרש
(שמו"ר כח-א) על הכתוב (שמות יט-ג):

(שמות

"והבטיחנו כי לעתיד לבא ישפיע בנו א"ל
עליון תורת חיים שבשער החמשים ,והשגתה
היא באמצעות הגלויות ובפרט בגלות האחרון
אנו משיגים הדבר .וטעם שנסתכנו ישראל
במצרים בבירור שער הנ'[ ,פירוש למה
במצרים היתה סכנה לברר ניצוצי קדושה
משער הנ' של הטומאה] ,לצד שלא היו בני
תורה ,מה שאין כן דורות האחרונים באמצעות
תורתם ישיגו ליכנס לשער הנ' ולהוציא בלעו
מפיו ,ואז ספו תמו בחינת הטומאה".
ויש לפרש בזה מה שכתוב (משלי ו-כג)" :כי
נר מצוה ותורה אור" ,כי כמו שאור הנר מאיר
בתוך החושך ,וכאשר אדם נמצא במקום
חשוך והוא מחפש חפץ יקר שנאבד לו ,הרי
הוא צריך להשתמש באור הנר כדי לגרש את
החושך ,כן על ידי אור התורה אנו מבררים
ניצוצי קדושה שנפלו בתוך החושך.
הנה כי כן זהו שאמר משה רבינו למלאכי
עליון" :למצרים ירדתם ,לפרעה השתעבדתם,
תורה למה תהא לכם" .פירוש ,היות שתכלית
קבלת התורה היא כדי לברר באור התורה ניצוצי
קדושה שנתפזרו בחושך ,אם כן מאחר שאנו
רואים שהמלאכים לא יכלו לרדת למצרים
מחשש שישקעו שם" :תורה למה תהא לכם",
הלא אין בכוחכם לרדת לטומאת הגלויות כדי
להוציא משם ניצוצי קדושה משער הנ'.
אולם כלל ישראל שכן ירדו למצרים כדי
לברר ניצוצי קדושה ממ"ט שערי טומאה ,וזכו
לצאת משם שלמים בגוף ובנפש ,הרי אין לך
הוכחה יותר ברורה שמצד מעלת נשמתם הם
גדולים ממלאכי השרת ,לכן לפי ערך גדולתם
הם יכולים לרדת יותר עמוק בתוך הטומאה
ולצאת משם בשלום ,לכן בודאי שראוי לתת
להם את התורה ,כדי שבאמצעות התורה
יוכל לברר בשאר הגלויות גם ניצוצי קדושה
משער הנ' של הטומאה.

"ומשה עלה אל האלקים ,הדא הוא דכתיב
(תהלים סח-יט) עלית למרום שבית שבי...
באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לפגוע
במשה ,עשה בו הקב"ה קלסטירין של פניו
של משה דומה לאברהם ,אמר להם הקב"ה אי
אתם מתביישין הימנו ,לא זהו שירדתם אצלו
ואכלתם בתוך ביתו".
וצריך להבין ,הלא עיקר טענת המלאכים
היתה" :תנה הודך על השמים" ,שראוי לתת
להם את התורה ,ולא לבני אדם קרוצי חומר
שאינם יכולים להגיע למדרגת הקדושה של
מלאכי השרת ,אם כן מה בכך שירדו ואכלו
אצל אברהם ,וכי משום כך הם חייבים לוותר
על קבלת התורה שנתאוו אליהם.
ונראה לבאר כוונת המדרש על פי מה
שכתוב בפרשת וירא (בראשית יח-א)" :וישא
עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו".
שנינו על כך בגמרא (ב"מ פו:):
"מאן נינהו שלשה אנשים ,מיכאל וגבריאל
ורפאל ,מיכאל שבא לבשר את שרה ,רפאל
שבא לרפא את אברהם ,גבריאל אזל למהפכיה
לסדום .והא כתיב (בראשית יט-א) ויבואו שני
המלאכים סדומה בערב[ ,הרי ששני מלאכים
הפכו את סדום ,ומתרץ] דאזל מיכאל בהדיה
לשזביה ללוט ,דייקא נמי דכתיב (שם כה)
ויהפוך [בלשון יחיד] את הערים האל ,ולא
כתיב ויהפכו שמע מינה".
ותמהו המפרשים ,בשלמא שני המלאכים
מיכאל שבא לבשר את שרה ורפאל שבא
לרפאות את אברהם ,היו צריכים לבוא אל
אברהם כדי שיוכלו למלא את שליחותם ,אבל
מלאך גבריאל שהלך להפוך את סדום מדוע
בא גם הוא אל אברהם ,הלא לא היה צריך
למלא שם שום שליחות.

[ו]
הכנה נפלאה לנצחון
של ישראל בקבלת התורה
וביאר מרן השר שלום מבעלזא זי"ע
ב"מדבר קדש" (פרשת וירא) ,על פי מה

שמבואר בזוהר הקדוש (פרשת בלק רח ).כי
כשיורדים המלאכים למטה בעולם הזה יש
להם פחד גדול ,שלא יתגשמו ויתקלקלו
בטומאה הגדולה שיש בעולם הזה .לכן מאיר
להם הקב"ה אור גדול לשמור עליהם שלא
יתקלקלו ,ואותם המלאכים שהפיל הקב"ה
למטה משום שקטרגו על בריאת האדם
השחיתו את דרכם ,כי הקב"ה לא השפיע
להם אור גדול מלמעלה לשמור עליהם.
לפי זה יש לומר ,שמטעם זה באו כל
המלאכים ,גם אותו מלאך שהלך להפוך את
סדום ,אל אברהם ,כי היה להם פחד גדול
שלא יתגשמו בטומאת עולם הזה ,לכן הלכו
אל אברהם שהוא הצדיק יסוד עולם בעולם
הזה ,שעל אף כל הטומאות והניסיונות
הקשים שיש בעולם הזה התגבר כארי ועמד
בקדושתו ,כדי שישפיעו על המלאכים
מקדושתו שלא יתקלקלו בעולם הזה.
וזהו שאמר להם אברהם (שם ה)" :ואקחה
פת לחם" ,אני בעצמי אכין לכם פת לחם
בקדושה ובטהרה" ,וסעדו לבכם" ,שעל ידי
שתאכלו מסעודה זו תזכו לשמירה" ,אחר
תעבורו" ,אחר כך תוכלו לעבור בעולם הזה
בלי שום פחד" ,כי על כן עברתם על עבדכם",
כדי שאשפיע לכם קדושה שתשמור עליכם
שלא תתגשמו עכדה"ק.
והנה כבר ידענו שאין דבר במקרה ,וצריך
להבין הענין ששלח הקב"ה את המלאכים
לאברהם שיקבלו ממנו שמירה לפני הפיכת
סדום .ונראה שהמסבב כל הסיבות סיבב
בכוונה תחלה הענין כך ,כדי שיוכל אחר כך
לנצח את המלאכים בשעת מתן תורה ,דהנה
המלאכים באו בטענה שאין ראוי לתת התורה
לבני אדם מחמת מדרגתם הנמוכה לעומת
מלאכי עליון.
לכן צר הקב"ה קלסתר פניו של משה
דומה לאברהם ,כדי להזכיר להם גודל מעלתו
של אברהם אבינו עליהם ,שהמלאכים עצמם
באו לאכול אצלו כדי לקבל שמירה שלא יפלו
ברשת הטומאה של סדום ,וזהו שכתוב" :והוא
עומד עליהם תחת העץ ויאכלו" .שהשיגו
המלאכים שהוא עומד עליהם במדרגה יותר
גדולה מהם ,שהרי הם צריכים לקבל ממנו
שמירה שלא ליפול בטומאת סדום.
הנה כי כן זהו שאמר הקב"ה למלכים
שביקשו לפגוע במשה שעלה למרום לקבל
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את התורה" :אי אתם מתביישין הימנו ,לא
זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו",
כלומר הלא כשהתארחתם בתוך ביתו:
"ירדתם אצלו" ,שהיתה לכם ירידה גדולה כי
נתגלה לכם שאין לכם עמידה בעולם הזה בלי
שמירתו של אברהם ,אם כן איך אתם מעיזים
לקטרג על ישראל ,הלא יש לכם הוכחה
ברורה שנשמות ישראל גדולה מנשמות
המלאכים ,ולכן יש בכוחם לרדת לעולם הזה
ולצאת משם בשלום.

[ז]
מלאכים שנדחו ממחיצתן
קל"ח שנה
ונראה להרחיב בזה עוד על פי מה שכתוב
בפרשת ויצא בחלומו של יעקב אבינו (בראשית
כח-יב)" :ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו
מגיע השמימה ,והנה מלאכי אלקים עולים
ויורדים בו" .ופירש רש"י" :עולים תחלה ואחר
כך יורדים ,מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים
חוצה לארץ ועלו לרקיע ,וירדו מלאכי חוץ
לארץ ללוותו".
אמנם במדרש (ב"ר נ-ט) מצינו ענין פלא
על אותם המלאכים שעלו וירדו בסולם ,שהם
אותם המלאכים שהפכו להפוך את סדום
ונדחו ממחיצתן קל"ח שנה" :כי משחיתים
אנחנו את המקום הזה ,רבי לוי בשם רב נחמן,
מלאכי השרת על ידי שגילו מסטורין של הקב"ה
נדחו ממחיצתן מאה ושלשים ושמונה שנה...
אמר רבי חמא בר חנינא ,על שנתגאו ואמרו כי
משחיתים אנחנו את המקום הזה".
וביאר רבינו בחיי (פרשת וירא ד"ה כי משחיתים)
כוונת המדרש הטעם שנדחו ממחיצתן דוקא
קל"ח שנה ,כי אחרי שליחות זו של מהפכת
סדום ,עלו המלאכים למעלה בשמים ונדחו
ממחיצתן קל"ח שנה שלא שלחם הקב"ה עוד
בשליחותו למטה ,עד החלום של יעקב אבינו
שאז זכו שוב לרדת בשליחותו של מקום,
ובלשון קדשו:

"שלא נשתלחו בשליחותו של הקב"ה עד
יעקב שחזרו אליו בשליחותו ,שנאמר 'והנה
מלאכי אלקים עולים ויורדים בו' ,וממהפכת
סדום שהיה אברהם אבינו באותה שעה בן צ"ט
שנה ,עד שבאו מלאכי אלקים הללו ליעקב
תמצא קל"ח שנה .וזהו שכתוב שם' :עולים
ויורדים בו' ,כלומר אותם שעלו במהפכת
סדום עכשיו יורדים בו ,וכל זמן הזה נענשו
ולא הלכו בשליחות של מקום כלל".

נמצינו למדים ממדרש זה לפי פירוש
רבינו בחיי ,כי אותם המלאכים שבאו תחילה
לאברהם אבינו לקבל שמירה ואחר כך הלכו
להפוך את סדום ,הם נכשלו בסדום באומרם:
"כי משחיתים אנחנו את המקום הזה" ,ומאז
כשעלו לרקיע נדחו ממחיצתו של הקב"ה
קל"ח שנה ,עד שבא יעקב למקום המקדש
ואז בחלום לילה זכו לתיקון וירדו שוב מן
השמים בשליחותו של הקב"ה.

[ח]
איך יתכן שמיכאל וגבריאל
נכשלו בטעות כזו
עתה הבה נראה מי היו אותם המלאכים
שנכשלו בסדום באומרם" :משחיתים אנחנו
את המקום הזה" .הרי לפי המבואר בגמרא (ב"מ
פו ).הנ"ל מה שכתוב" :ויבואו שני המלאכים
סדומא בערב" ,הכוונה על מיכאל וגבריאל
ששניהם הלכו לסדום ,גבריאל להפוך את
סדום ומיכאל להציל את לוט ,והם הם שאמרו:
"כי משחיתים אנחנו את המקום הזה".
ויש לתמוה הפלא ופלא ,איך יתכן
שמלאכים כל כך קדושים כמיכאל שר החסד
וגבריאל שר האש ,נכשלו בכישלון כל כך
קשה לתלות הגדולה בעצמם באומרם:
"משחיתים אנחנו את המקום הזה" .הגם שאין
ספק שהיה זה פגם דקה מן הדקה למעלה
מהשגתנו ,אולם עדיין צריך ביאור מכיון שאין
להם יצר הרע איך נכשלו בכישלון כזה .עוד
צריך ביאור למה קיבלו תיקון דוקא בחלומו
של יעקב ,שאז נשלחו שוב בשליחותו של
הקב"ה ,כמו שכתוב" :והנה מלאכי אלקים
עולים ויורדים בו".
ונראה ליישב על פי מה שהביא ב"שפתי
צדיקים" (פרשת אמור ד"ה אדם) בשם הרה"ק רבי
יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע לפרש המשנה
(אבות ג ב)" :רבי חנניא בן תרדיון אומר ,שנים
שיושבים ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב
לצים ,שנאמר (תהלים א א) ובמושב לצים לא
ישב" .ויש לדקדק ,מדוע שנים שיושבים ואין
ביניהם דברי תורה הרי זה "מושב לצים" ,הלא
יתכן שיושבים ואינם מדברים דברי תורה אך
גם אינם מדברים דברי ליצנות.
וביאר דברי קדשו כי המקום שהאדם
נמצא בו משפיע עליו לטוב או לרע ח"ו ,כי אם
ישבו במקום הזה רשעים ,אזי המקום משפיע
על האדם שנמצא במקום ההוא לרעה ,ואם

במקום הזה ישבו צדיקים ,כי אז משפיע
המקום על האדם שנמצא במקום ההוא
לטובה .וזהו פירוש המשנה" :שנים שיושבים
ואין ביניהם דברי תורה" ,כלומר שנים שיושבים
לעסוק בתורה ,אך למעשה אין ביניהם דברי
תורה כי אינם מצליחים לעסוק בתורה כראוי,
הסיבה לכך היא" :הרי זה מושב לצים" ,כי
מקום זה היה פעם מושב לצים ,לכן משפיע
המקום לרעה על היושבים ללמוד שם שלא
יצליחו לעסוק בתורה עכדה"ק.

[ט]
"איני דר אלא במקום תורה"
יומתק לבאר בזה מה ששנינו (אבות ו-ט):
"אמר רבי יוסי בן קיסמא ,פעם אחת הייתי
מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום
והחזרתי לו שלום ,אמר לי רבי מאיזה מקום
אתה ,אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל
סופרים אני ,אמר לי רבי רצונך שתדור במקומנו,
ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים
טובות ומרגליות .אמרתי לו בני אם אתה נותן לי
כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם
איני דר אלא במקום תורה".
ביאור הענין שאותו אדם היה דר במקום
של רשעים ,והשתוקק שרבי יוסי בן קסמא
יבוא לדור במקומו כדי ללמוד ממנו תורה,
לכן הציע לתת לו "אלף אלפים דינרי זהב
ואבנים טובות ומרגליות" ,כדי שלא יצטרך
לבריות ויוכל לשבת בהרחבת הדעת על
התורה ועל העבודה .על כך השיב לו רבי
יוסי כי הן אמת שמצד דאגת פרנסה אוכל
לשבת במנוחה ,אבל מאחר שהוא מקום של
רשעים הרי המקום עצמו משפיע לרעה ,לכן
אפילו "אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים
טובות ומרגליות שבעולם איני דר אלא
במקום תורה".
מעתה יתבאר היטב איך נכשלו המלאכים
בסדום ,כי היות שנכנסו לסדום שהיתה
עיר של רשעים שהיו מושחתים במעשיהם
ובהתנהגותם ,לכן השפיע המקום הזה לרעה
אפילו על מלאכים קדושים כמו מיכאל
וגבריאל ,ונכשלו בלשונם לומר" :משחיתים
אנחנו את המקום הזה" .ולכן נדחו ממחיצתם
של הקב"ה עד שבא יעקב וראה בחלום:
"והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו".
הנה כי כן מבואר היטב ,מדוע פחדו
המלאכים לרדת למצרים כדי שלא ישקעו
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בטומאת מצרים ,כי אחרי שראו ששני
מלאכים קדושים כמיכאל וגבריאל ירדו
להפוך את סדום ,ונכשלו שם לומר:
"משחיתים אנחנו את המקום הזה" ,הנה למדו
מזה כמה המקום של טומאה משפיע על
המלאכים לרעה ,אם כן על אחת כמה וכמה
שמקום טומאה כמצרים ערות הארץ יכולה
להשפיע לרעה על המלאכים ,עד שיש חשש
גדול שישקעו שם.
כל זה רמז להם משה רבינו" :למצרים
ירדתם ,לפרעה השתעבדתם ,תורה למה תהא
לכם .כלומר הלא אתם רואים שלא ירדת
למצרים מחשש שתשקעו שם ,וכפי שכבר
קרה מעין זה למיכאל וגבריאל כשהלכו
להפוך את סדום ,ואם כן הרי לכם הוכחה
ניצחת ששורש נשמות ישראל הוא גדול
מכם ,כי להם כן יש היכולת לרדת לתוך הגלות
ולצאת משם ,אם כן בודאי שראוי לתת להם
את התורה ולא לכם.

[י]
התיקון אצל יעקב אבינו
שירד לביתו של לבן הארמי
לפי האמור יאיר לנו להבין ,מדוע
המלאכים שנדחו ממחיצתן קיבלו תיקון

דוקא בחלומו של יעקב כשהלך לחוץ לארץ,
ונראה שהקב"ה רצה להוכיח למלאכים
רעיון נפלא ,דהנה כשהיו אצל אברהם אבינו
צדיקו של עולם ביקשו ממנו שמירה שלא
ישקעו בטומאת סדום ,ובכל זאת אחרי
שעזבו את אברהם והלכו לסדום מקום
של רשעים ,למרות היותם מלאכי השרת
שעיקר מקום מגורם הוא בשמים ממעל
ואין להם יצר הרע ,השפיע עליהם המקום
של סדום לרעה ,ונפלו ממדרגתם לתלות
הגדולה בעצמם" :משחיתים אנחנו את
המקום הזה".
בכך רצה הקב"ה להוכיח למלאכים,
שאם בארזים נפלה שלהבת ,שמלאכי עליון
נכשלו מחמת היותם במקום של רשעים,
אם כן מה יענו אזובי קיר קרוצי חומר ,ומזה
ישכילו לדעת כמה קשה הוא להיות יהודי
שומר תורה ומצוות בעולם הזה בין הגוים
המושחתים במעשיהם ,ומה להם כי ילינו על
בני ישראל שכל חיותם בעולם הזה מקום של
רשעים ,והלא אין ספק שאם בכל זאת הם
מתגברים על יצרם ,או אפילו אם חוטאים

ח"ו ואחר כך עושים תשובה ,הרי הם גדולים
ממלאכי השרת ,ואם כן ראוי לתת להם את
התורה יותר מלמלאכים.
והנה אחרי שהקיץ יעקב מהחלום הלך
לחרן שהיה מקום של רשעים גמורים ,מקום
משכנו של לבן הארמי שכוחו בטומאה היה
גדול מאד ,ובכל זאת נשמר יעקב שלא לעבור
שם שום עבירה בעולם ,כמו שאמר לעשו
הרשע (בראשית לב-ה)" :עם לבן גרתי" ,ופירש
רש"י" :גרת"י בגימטריא תרי"ג ,כלומר עם לבן
הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי
ממעשיו הרעים".
לכן בכוונה תחלה שלח הקב"ה את
אותם המלאכים שנכשלו בסדום מחמת
היותו מקום של רשעים ,ללוות את יעקב
אבינו לחרן מקום של רשעים גמורים ,כדי
שיראו במו עיניהם קדושתו הגדולה של
יעקב אבינו שאין המקום משפיע עליו כלל
לרעה ,ועל ידי זה שוב לא יוכלו לבוא במתן
תורה בטענת" :מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם
כי תפקדנו".
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מאמר ח
ביאור טענת משה רבינו כלום יצר הרע יש ביניכם

התורה היא חבל הצלה שהושיט לנו הקב"ה
כדי שלא נטבע בהבלי התאוות בעולם הזה
ספר חרדים" :העולם הזה ים סוער ,צריך לדמות האדם בדעתו כאילו הוא שט ,ירים ראשו למעלה
ליוצרו"  wכאשר אדם עוסק בתורה בפיו ובהשכלת השכל שבראש הרי הוא מרים את ראשו מעל
המים של הטבע  wרבינו בחיי :העולם הזה נקרא טבע ,כי אדם צריך להיזהר בו שלא יטבע במים
הזידונים של הטבע " wעל זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא
יגיעו" .שלא ישקע בים של הטבע.

במאמר זה נמשיך להתבונן במאמר
הגמרא (שבת פח" :):בשעה שעלה משה
למרום" ,שהצליח משה רבינו לנצח את
המלאכים ,להוכיח להם שראוי לתת התורה
לישראל ולא להם ,בפליאתו" :קנאה יש
ביניכם ,יצר הרע יש ביניכם" .וצריך להבין
הלא המלאכים באו בטענה לפני הקב"ה" :מה
אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו".
פירוש ,מה לך לתת את התורה לבני אדם
שיש להם יצר הרע ועלולים לחטוא" ,תנה הודך
על השמים" ,למלאכים שאין להם יצר הרע ולא
יחטאו .הנה כי כן איך הפך משה את הטענה
של המלאכים ,שאין ראוי לתת התורה לישראל
שיש להם יצר הרע ,שדוקא משום שיש להם
יצר הרע ראויים הם לקבל את התורה יותר
מהמלאכים שאין להם יצר הרע.

[א]
"מה עשה הקב"ה
נטל אמת והשליכו לארץ"
ונראה לבאר הענין בזה על פי מה שמצינו
במדרש ,בוויכוח שהיה בין מלאכי השרת עם
הקב"ה על בריאת האדם (ב"ר ח-ה):
"אמר רבי סימון ,בשעה שבא הקב"ה
לבראות את אדם הראשון ,נעשו מלאכי השרת
כיתים כיתים וחבורות חבורות ,מהם אומרים
אל יברא ומהם אומרים יברא ,הדא הוא דכתיב
(תהלים פה-יא) חסד ואמת נפגשו צדק ושלום
נשקו .חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים,

ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים ,צדק
אומר יברא שהוא עושה צדקות ,שלום אומר
אל יברא דכוליה קטטא [שכולו מריבות].
מה עשה הקב"ה ,נטל אמת והשליכו
לארץ ,הדא הוא דכתיב (דניאל ח-יב) ותשלך
אמת ארצה .אמרו מלאכי השרת לפני
הקב"ה ,רבון העולמים מה אתה מבזה תכסיס
אלטיכסייה שלך [רש"י" :חותמו של הקב"ה
אמת"] ,תעלה אמת מן הארץ ,הדא הוא
דכתיב (תהלים פה-יב) אמת מארץ תצמח".
ותמהו המפרשים ממה שאמר הקב"ה
בבריאת האדם (בראשית א-כו)" :נעשה אדם
בצלמנו כדמותנו" ,ופירש רש"י" :ענוותנותו
של הקב"ה למדנו מכאן ...שיהא הגדול נמלך
ונוטל רשות מן הקטן" .הנה כי כן איך אפשר
ללמוד מכאן מדת ענוה ,הלא בהשקפה
הראשונה נראה שהשליך הקב"ה את האמת
ארצה ,על שהעזה להביע את דעתה שלא
לברוא את האדם ,ואיזו ענוה יש בכך.
ונראה ללמוד ישוב נפלא על כך מדבריו
הבהירים של ה"יפה תואר" על המדרש,
שביאר הטעם שהשליך הקב"ה את האמת
ארצה ,ולא השליך את השלום שגם הוא אמר:
"אל יברא דכוליה קטטא"  -שכולו מחלוקות,
על פי מה שמצינו כי התורה נקראת "אמת",
כמו שתיקנו לברך (אחרי העליה לתורה)" :אשר
נתן לנו תורת אמת" .וכן אנו אומרים בתפלה
(ובא לציון גואל)" :ונתן לנו תורת אמת".

והנה מלאכי "שלום" שאמרו שאין ראוי
לברוא אדם שכולו קטטות ,התכוונו לומר בכך
כי מצד היצר הרע שבקרבו יתקוטט הגוף תמיד
עם הנפש האלקית עד שיחטיא את האדם .מה
עשה הקב"ה" ,נטל אמת" היא התורה הקדושה
והשליכה "לארץ" ,לרמז שהוא עתיד לתת את
התורה בארץ לישראל שיעסקו בה ,ובכך יש
תרופה כנגד היצר כמבואר בגמרא (קידושין
ל ):שהקב"ה אומר" :בראתי יצר הרע ובראתי
לו תורה תבלין ,ואם אתם עוסקים בתורה אין
אתם נמסרים בידו".
על פי האמור הוא מבאר כמין חומר מה
שאמרו מלאכי השרת" :רבון העולמים מה
אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה שלך ,תעלה
אמת מן הארץ" ,כי טענה זו היא ממש כמו
שטענו בשעת מתן תורה" :מה אנוש כי תזכרנו
ובן אדם כי תפקדנו" ,הלא ביזיון הוא לתורה
הקדושה שירדה ממכון שבתה בשמים לשבת
בין קרוצי חומר בארץ" ,תנה הודך על השמים".
השיב להם הקב"ה כי אדרבה זהו כבודה של
תורה שתינתן לישראל ,כמו שכתוב" :אמת
מארץ תצמח" ,כי התורה מתבררת דוקא על
ידי חכמי התורה ולומדי התורה בארץ.

[ב]
התורה נמשלה למים שירדה
ממקום גבוה למקום נמוך
חשבתי דרכי ליישב בזה איך אפשר
ללמוד מדת הענוה ממה שנמלך הקב"ה עם
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המלאכים אם לברוא את האדם ,על פי מה
ששנינו בגמרא (תענית ז" :).למה נמשלו דברי
תורה למים ,דכתיב (ישעיה נה-א) הוי כל צמא
לכו למים ,לומר לך מה מים מניחין מקום
גבוה והולכין למקום נמוך ,אף דברי תורה
אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה".
וביאר בעל ה"תניא" ב"לקוטי אמרים" (פרק
ד) הענין בזה ,כי התורה שהיא חכמתו של
הקב"ה אין לה גבול ותכלית ,אלא שהקב"ה
ברוב ענוותנותו צמצם את חכמתו הגדולה
ממדרגה למדרגה ,עד שהתלבשה התורה
בלבוש גשמי ,ולולי זה לא היה אפשר להשיג
את התורה ,והנה הדברים בלשון קדשו:
"ואף דהקב"ה נקרא אין סוף ולגדולתו
אין חקר ולית מחשבה תפיסה ביה כלל ...הנה
על זה אמרו (מגילה לא ).במקום שאתה מוצא
גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו,
וצמצם הקב"ה רצונו וחכמתו בתרי"ג מצוות
התורה ובהלכותיהן ,ובצירופי אותיות תנ"ך
ודרשותיהן שבאגדות ומדרשי חכמינו ז"ל,
בכדי שכל הנשמה או רוח ונפש שבגוף האדם
תוכל להשיגן בדעתה ,ולקיימן כל מה שאפשר
לקיים מהן במעשה דבור ומחשבה...
ולכן נמשלה התורה למים ,מה מים
יורדים ממקום גבוה למקום נמוך ,כך התורה
ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחכמתו
יתברך ...ומשם נסעה וירדה בסתר המדרגות
ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות,
עד שנתלבשה בדברים גשמיים ועניני
עולם הזה שהן רוב מצוות התורה ככולם
והלכותיהן ,ובצירופי אותיות גשמיות בדיו
על הספר עשרים וארבעה ספרים שבתורה
נביאים וכתובים ,כדי שתהא כל מחשבה
תפיסא בהן".
מעתה הנה מה טוב ומה נעים ליישב
בזה ,כי דוקא ממה שהשליך הקב"ה את
האמת שאמרה אל יברא ארצה למדנו מדת
ענוותנותו ,שהרי מה שהשליך את האמת
ארצה הכוונה בזה ,שצמצם את חכמתו
הגדולה בתורה עד שהתלבשה בלבוש גשמי
בארץ ,וכל זה מצד מדת ענוותנותו כדי
לסייע לאדם קרוץ מחומר להתגבר על יצרו
הרע ,והרי אין לך ענוה גדולה מזו ,כי לא רק
שנתייעץ עם המלאכים לברוא את האדם,
אלא זאת ועוד שצמצם את חכמתו בהשלכת
אמת ארצה כדי לתת את התורה לישראל.

[ג]
אדם עלול לטבוע
בתוך מערכת הטבע
בדרך זו במסילה נעלה לבאר תשובתו
העמוקה של משה רבינו למלאכי השרת,
שאין ראוי לתת להם התורה מאחר שאין להם
יצר הרע ,על פי מה שהביא השל"ה הקדוש
(מסכת יומא דרך חיים תוכחת מוסר אות ז) בשם
"ספר חרדים" (פרק סו אות ק) יסוד נפלא שראוי
לכל אחד מישראל לשנן השכם והערב ,והנה
הדברים בלשון קדשם:
"העולם הזה ים סוער ,צריך לדמות האדם
בדעתו כאילו הוא שט ,ירים ראשו למעלה
ליוצרו ,ויזהר פן יכנסו בפיו המים הזידונים,
וישמור מן הגלים הבאים לטרדו ,ואם לאו
דמו בראשו".
ונראה לבאר כוונתו בהקדם לבאר מה
שאמר דוד המלך נעים זמירות ישראל (תהלים
לב-ו)" :על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת
מצוא ,רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו".
ביאור דבריו הקדושים על פי מה שאמר עוד
ב"שיר המעלות" (תהלים קכד-ג)" :לולי ה' שהיה
לנו בקום עלינו אדם ,אזי חיים בלעונו בחרות
אפם בנו ,אזי המים שטפונו נחלה עבר על
נפשנו ,אזי עבר על נפשנו המים הזידונים".
מבואר מזה כי כל הניסיונות שעוברים עלינו
בעולם הזה הם בבחינת "מים הזידונים".
על פי האמור נשכיל להבין מה שביאר
רבינו בחיי (הקדמה לפרשת מסעי) הטעם שאנו
מכנים את הנהגת העולם הזה בתואר "הטבע"
שהוא מלשון "טביעה" ,ללמדנו כי מי שאינו
נזהר עלול ח"ו לטבוע ולשקוע בטבעי העולם
הזה ,ובלשון קדשו" :כי לכך נקרא הטבע בשם
הזה ,כי יטבע האדם ביון מצולתו וירד לבאר
שחת אם לא יזהר בו ,כמי שבא במצולות ים
ולא ידע לשוט וטובע" .וכבר למדנו שהעצה על
כך היא שירים את ראשו למעלה ליוצרו.
מעתה יאירו עינינו להבין מה שרמז דוד
המלך בחכמתו" :על זאת יתפלל כל חסיד
אליך לעת מצוא ,רק לשטף מים רבים אליו
לא יגיעו" .כי ענין התפלה בה' מוצאות הפה
להקב"ה שברא את הטבע ,הוא הרמת ראשו
של אדם למעלה ליוצרו ,שלא יטבע בשטף
מים רבים של הטבע.
יומתק לבאר בזה מה ששנינו בגמרא
(קידושין כט" :).האב חייב בבנו למולו ולפדותו

וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות,
ויש אומרים אף להשיטו במים" .ופירש רש"י:
"שמא יפרוש בספינה ותטבע ויסתכן אם אין
יודע לשוט" .לפי האמור יש לומר שרמזו בזה,
שצריך האב ללמד את בנו איך להרים את
ראשו ליוצרו בכל דרכי החיים ,כדי שלא יטבע
ח"ו במים הזידונים של הטבע.

[ד]
העצה שלא לטבוע בטבע להתקשר
עם התורה שהיא למעלה מן הטבע
ונראה לבאר עוד דברי ה"חרדים"
והשל"ה הקדוש" :העולם הזה ים סוער,
צריך לדמות האדם בדעתו כאילו הוא שט,
ירים ראשו למעלה ליוצרו" ,על פי מה שכתב
ב"שם משמואל" (פרשת בראשית תרע"ג ד"ה
ברש"י)" :מה שאמר אדומו"ר הכהן הגדול [רבי
העניך] זצללה"ה מאלכסנדר ,דלשון טבע
הוא כמו טובע בנהר ,והיינו שהאדם העושה
לפי הטבע הוא טובע ,אלא שצריך לעשות
למעלה מן הטבע".
נמצינו למדים מדבריו הקדושים ממש
כדברי רבינו בחיי ,שיש סכנה גדולה שלא
יטבע האדם בתוך הטבע ,אלא שיש כאן
הוספה כי העצה על כך היא להתקשר
עם הכח שלמעלה מן הטבע .מעתה הן
אמת שיש לומר כי על ידי התפלה לה'
אנו מתקשרים עם הקב"ה שהוא למעלה
מן הטבע ,אולם למעשה אי אפשר לאדם
להינצל מלטבוע ממים הזידונים רק על ידי
שיעסוק בתורה שהיא למעלה מן הטבע,
וזהו שאמר הקב"ה לישראל" :בראתי יצר
הרע ובראתי לו תורה תבלין".
וביאור הענין הוא על פי המבואר במדרש
(ב"ר א-א) פירוש הפסוק (בראשית א-א):
"בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ
 היה הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם,והתורה אמרה ,בראשית ברא אלקים ,ואין
ראשית אלא תורה" .כלומר" :בראשית" ,עם
התורה שנקראת ראשית" ,ברא אלקים את
השמים ואת הארץ".
הנה כי כן מאחר שעולם הטבע נברא על ידי
התורה ,הרי ברור כי התורה עצמה היא למעלה
מן הטבע .וזהו שמבואר בזוהר הקדוש (פרשת
פנחס רטז ,):כי לפני שקיבלו ישראל את התורה
היו נתונים תחת הנהגת המזלות ,ומאז שקיבלו
את התורה התעלו למעלה מן המזלות .ומטעם
זה הוסיף הקב"ה לשמו של אברהם אות ה'
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שבה נברא העולם ,כי בזכות חמשה חומשי
תורה זכו אברהם ובניו להתעלות על המזלות,
ובלשון קדשו:
"תא חזי כל בריין דעלמא ,קודם דאתייהיבת
אורייתא לישראל הוו תליין במזלא ,ואפילו
בני חיי ומזוני ,אבל בתר דאתייהיבת אורייתא
לישראל ,אפיק לון מחיובא דכוכביא ומזלי,
ודא אוליפנא מאברהם ,בגין דהוו עתידין בנוי
לקבלא ה' מאברהם ,דאיהי חמשה חומשי
תורה ,דאתמר בה (בראשית ב-ד) אלה תולדות
השמים והארץ בה-בראם  -בה' בראם ,אמר
לאברהם ,בגין האי ה' דאתוסף בשמך ,השמים
תחתיך וכל כוכביא ומזלי דנהירין בה'".
בתרגום ללשון הקודש:
"בא וראה כל בריות העולם ,קודם שניתנה
תורה לישראל היו תלויים במזלות ,ואפילו
בנים חיים ומזונות ,אבל אחרי שניתנה תורה
לישראל ,הוציא אותם מחובת הכוכבים ומזלות,
וזה למדנו מאברהם ,משום שעתידים בניו
לקבל ה' מאברהם שהוא חמשה חומשי תורה,
שנאמר בה (בראשית ב-ד) אלה תולדות השמים
והארץ בה-בראם  -בה' בראם ,אמר לאברהם
בגלל אותו ה' שניתוסף בשמך ,השמים תחתיך
וכל כוכבים ומזלות שמאירים בה'".
מעתה יאירו עינינו להבין מה שהביא
ה"שם משמואל" הנ"ל בשם הכהן הגדול רבי
העניך מאלכסנדר זי"ע ,כי כדי שינצל האדם
שלא יטבע במים הזידונים של הטבע ,העצה
על כך היא שיעלה למעלה מן הטבע ,ולפי
האמור הכוונה בזה שידבק האדם בעסק
התורה שהיא למעלה מעולם הטבע .אלא
שיחד עם עסק התורה צריך גם להתפלל
להקב"ה ,ועל כך שנינו בגמרא (שבת י" :).זמן
תפלה לחוד וזמן תורה לחוד".

[ה]
"תפוש חבל זה בידך ואל תניחהו"
ועתה בא וראה כי רעיון נשגב זה מפורש
במדרש (במדב"ר יז-ו) על הפסוק שכתוב
בפרשת ציצית (במדבר טו-מ):
"למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי .משל
לאחד מושלך לתוך המים ,הושיט הקברניט
את החבל ואמר לו ,תפוש חבל זה בידך ואל
תניחהו ,שאם תניחהו אין לך חיים ,אף כך אמר
לו הקב"ה לישראל ,כל זמן שאתם מדובקין
במצוות (דברים ד-ד) ואתם הדבקים בה' אלקיכם

(משלי ד-יג)

מצרים למטה ,אלא יוכל לצאת משם בשלום
בלי חטא:

חיים כולכם היום ,וכן הוא אומר
החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך".

וכתב ה"שפת אמת" (פרשת שלח שנת
תרל"א (ד"ה ובמשנה) בשם זקינו בעל חידושי
הרי"ם זי"ע ,כי החבל הזה הוא רמז על התורה
הקדושה ,ובלשון קדשו:

"ובו תדבק (דברים י-כ) ,באתר דאיהו
דבקותא לאתדבקא ...בגין כך אתדבק אברהם
במהימנותא ,כד נחת למצרים וכד אזל
לארעא דפלשתים ,לבר נש דבעא לנחתא
גו גובא עמיקא ,דחיל דלא יכיל לסלקא
מגו גובא ,מה עבד קשר חד קשרא דחבל
לעילא מן גובא ,אמר הואיל דקשירנא קשרא
דא ,מכאן ולהלאה אעול תמן .כך אברהם
בשעתא דבעא לנחתא למצרים ,עד לא ייחות
תמן קשר קשרא דמהימנותא בקדמיתא
לאתתקפא ביה ולבתר נחת ,אוף הכי נמי כד
עאל לארעא דפלשתים".

"ואא"ז מורי ז"ל רגיל לומר מאמר זה ,כי
התורה נותנת חיים למי שיודע שעיקר החיות
רק מהתורה ,כמו שכתוב (משלי ג-יח) עץ חיים
היא למחזיקים בה ,וכפי מה שיודע שאין לו
חיות כלל מצד עצמו ,יוכל להתדבק בחיים
טובים שבא מהתורה" .וכן כתב ב"קהלת
יעקב" (ערך חבל)" :חבל הוא התורה הקדושה,
שהוא חבל אחוז בו נימא בנימא ,וגם הוא
חבל לקשור בו יצר הרע ,וכן הוא אומר החזק
במוסר ,ואמרו רז"ל משל למושלך בים הושיט
לו הקרבניט החבל".
כיון שבאנו לידי כך הנה מה טוב ומה נעים
לבאר בזה דברי ה"חרדים"" :העולם הזה ים
סוער ,צריך לדמות האדם בדעתו כאילו הוא
שט ,ירים ראשו למעלה ליוצרו" ,על פי מה
ששנינו בגמרא (עירובין נד" :).אמר ליה שמואל
לרב יהודה ,שיננא [חריף] פתח פומיך קרי
[פתח פיך ותקרא מקרא] ,פתח פומך תני
[פתח פיך ותשנה משנה] ,כי היכא דתתקיים
ביך ותוריך חיי [כדי שתאריך ימים] ,שנאמר
כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא ,אל
תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה" .הרי
מבואר שצריך לעסוק בתורה בפה.
הנה כי כן זהו ביאור דבריו" :ירים ראשו
למעלה ליוצרו" ,שכאשר איש ישראל עוסק
בתורה בפיו ,ומתייגע במוח שבראשו להבין
ולהשכיל מה שהוא לומד ,הרי הוא מרים את
ראשו למעלה מכל המים הזידונים של העולם
הזה ,ועל ידי זה מובטח לו שלא יטבע במימי
הטבע ,אמנם התנאי לכך הוא" :ויזהר פן יכנסו
בפיו המים הזידונים" ,כלומר שלא יקלקלו
עניני העולם הזה את קדושת פיו על ידי
מאכלות אסורות ודיבורים של לשון הרע.

[ו]
אדם שהוא קשור למעלה
אינו נופל למטה
רחש לבי דבר טוב לבאר בזה מה שמבואר
בזוהר הקדוש (פרשת וירא קיב ,):כי אברהם
אבינו טרם שירד למצרים ערות הארץ ,קשר
עצמו בחבל למעלה כדי שלא יפול בטומאת

בתרגום ללשון הקודש:
"ובו תדבק (דברים י-כ) ,במקום שהוא
דביקות להתדבק ...משום כך נתדבק אברהם
באמונה כאשר ירד למצרים וכאשר הלך לארץ
פלשתים[ ,משל] לבן אדם שרצה לרדת אל
בור עמוק ,ירא שלא יוכל לעלות מן הבור,
מה עשה קשר קשר אחד של חבל למעלה מן
הבור ,אמר מאחר שקשרתי קשר זה ,מכאן
והלאה אכנס שם .כך אברהם בשעה שרצה
לרדת למצרים ,עד שלא ירד שם קשר קשר
של אמונה בתחילה להתחזק בו ואחר כך ירד,
וכן היה גם כאשר נכנס לארץ פלשתים".
מאמר זה של הזוהר הקדוש הוא המקור
למה שכתב ב"תולדות יעקב יוסף" (פרשת נשא)
עצה נפלאה זו אצל כל אחד מישראל:
"והחכם אשר עיניו בראשו ,קודם שירד
מצרימה ,והוא ירידה ממדרגתו שהיה בה
תחילה ,צריך לקשר את עצמו תחילה בדביקות
השם יתברך ,שגם אם ירד מטה לטעם הנ"ל,
או להעלות גם מדרגות התחתונים אשר ירד
להם כדי להעלותן הניצוצין ,או להעלות בני
אדם ובני איש שהם במדרגה תחתונה.
כאשר זכרתי במשל השר היורד להעלות
בן המלך שנעשה הדיוט וכו' ,אם יקשר את
עצמו תחילה בדביקה וחשיקה וחפיצה בו
יתברך ,אז לא תיפרד בין הדבקות גם אם ירד
לשם ,שיזכה לחזור ולעלות ,וכמו שהיורד
לבור קושר את עצמו תחילה בחבל ,כדי
שיאחז בו לעלות מהבור ,כך שורש ישראל
הם (דברים לב-ט) יעקב חבל נחלתו ,לאחוז בו
בחבל זה הקשור בו יתברך ולעלות בו ,וזהו סוד
דעייל ונפיק".
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[ז]
"כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו"
נמצינו למדים מדבריו הקדושים פירוש
הפסוק (שם)" :כי חלק ה' עמו יעקב חבל
נחלתו" .כי איש ישראל עומד אמנם עם גופו
למטה בארץ ,אבל מצד שורש נשמתו שהיא
חלק אלוק ממעל ,הוא יכול להתקשר עם
הקב"ה שלא יפול למטה ,וזהו שאומרים בשם
צדיקים" :אדם שהוא קשור למעלה אינו נופל
למטה" .וכן פירש ב"דגל מחנה אפרים" (פרשת
ויצא ד"ה והיו)" :יש לפרש בזה בדרך רמז על
דרך (דברים לב-ט) יעקב חבל נחלתו ,והיינו כמו
חבל שהוא קשור מעילא לתתא ,כך היה קשור
בשורש נשמתו עד אין סוף ברוך הוא".
ונראה לבאר לפי זה המהות של החבל
שאדם מתקשר בו עם הקב"ה כדי שלא יפול
למטה .שהכוונה בזה על התורה הקדושה
שאדם מתקשר בה עם הקב"ה ,כמבואר
בזוהר הקדוש (פרשת אחרי עג" :).ג' דרגין אינון
מתקשרן דא בדא קוב"ה אורייתא וישראל".
פירוש ג' מדרגות הן מתקשרות זו עם זו,
הקב"ה התורה וישראל.
ויש ללמוד הביאור על כך מספרים
הקדושים ,כי התורה היא בבחינת ממוצע
המקשרת ומחברת בין ישראל שבארץ
להקב"ה אביהם שבשמים ,כמו שכתב
ב"שפת אמת" (פרשת קדושים שנת תרנ"ז)" :כי
התורה ממוצע בין קדושת הקב"ה לקדושת
בני ישראל ,כי התורה יש בה חלק הנותן וחלק
המקבלים" .וביאר שם כי התורה עצמה היא
החלק של הקב"ה נותן התורה ,ומצוות התורה
שישראל מקיימים הן חלק המקבלים.
ויש להוסיף תבלין בביאור דבריו
הקדושים ,על פי מה שכתב ה"בני יששכר"
(סיון מאמר ו אות ב) בשם הרה"ק רבי פנחס
מקוריץ זי"ע[ ,נדפס בספר "אמרי פנחס"
החדש פרשת חקת סימן ש"מ ,ומקור הדבר
ב"עץ חיים" לרבינו האריז"ל שער מב פ"א
מ"ת] ,כי בכל דבר שבעולם יש ממוצע
המקשר בין שני הקצוות ,בין בעל חי ובין
אדם המדבר הממוצע הוא הקוף ,בין תורה
שבכתב לתורה שבעל פה הממוצע הוא הקרי
והכתיב שבתורה ,בין שבת לחול הממוצע
הוא תוספת שבת ,בין ישראל לאומות העולם
הממוצע הוא נשמת גרים.
אמנם לפי זה צריך ביאור מהו הממוצע
המקשר בין הקב"ה לבין האדם ,שהרי הקב"ה

הוא מהות רוחנית למעלה מכל השגת אנוש
ומכל מקרי הגוף ,ואילו אדם בשר ודם הוא
קרוץ מחומר החי בעולם הזה החומרי והגשמי,
הנה כי כן איך יתקשר האדם החומרי עם
הקב"ה הרוחני .אך לפי האמור הביאור בזה ,כי
אכן מטעם זה נתן לנו הקב"ה את תורתו שהיא
בבחינת ממוצע ,כדי שיעסקו ישראל בתורה
ועל ידי זה יתקשרו עם אביהם שבשמים.
והנה כלל גדול הוא שהממוצע בהיותו
מקשר בין שני הקצוות ,הרי הוא צריך לכלול
בתוכו תכונות משני הקצוות גם יחד ,כי רק על
ידי זה הוא יוכל לקשר בין הרחוקים ,הנה כי כן
זהו שאומר ה"שפת אמת" כי התורה עצמה
היא חלקו של הנותן הוא הקב"ה ,וקיום
מצוות התורה הוא חלקם של ישראל.
ונראה להוסיף עוד כי התורה עצמה
כלולה משניהם גם יחד ,כי תורה שבכתב
היא מה שנתן לנו הקב"ה בהר סיני ,עליה אין
להוסיף וממנה אין לגרוע כי הן הן הדברים
שדיבר הקב"ה אל משה בהר סיני .ואילו תורה
שבעל פה היא מה שנתייגעו חכמי התורה
בעולם הזה ,לברר וללבן את רצון הקב"ה
הנעלם וסתום בתורה שבכתב ,נמצא כי
תורה שבכתב היא מצד הקב"ה נותן התורה
ותורה שבעל פה היא מצד ישראל מקבלי
התורה.
וזהו ביאור המאמר (גיטין ס" :):לא כרת
הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים
שבעל פה ,שנאמר כי על פי הדברים האלה
כרתי אתך ברית ואת ישראל" .הנה כי כן זהו
ביאור מאמר הזוהר הקדוש" :ג' דרגין אינון
מתקשרן דא בדא קוב"ה אורייתא וישראל" .כי
"אורייתא" שהיא התורה מקשרת בין קוב"ה
לישראל ביחודא שלים.

[ח]
התורה היא חבל הצלה
שהושיט לנו הקב"ה
הנה כי כן למדנו מכל האמור יסוד נפלא,
כי התורה הקדושה היא החבל אשר בקצה
העליון הוא קשור להקב"ה שהוא למעלה
מכל עניני הטבע ,ובקצה השני הוא קשור עם
ישראל עם קדושו למטה בעולם הזה ,וכאשר
ישראל הנמצאים בעולם הטבע קשורים עם
החבל הזה שהיא התורה ,כי אז מובטח להם
שלא יפלו למטה ולא ישקעו במצולות המים
הזידונים של עולם הטבע ,וזהו סוד הכתוב:
"כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו".

ויש להוסיף תבלין לפרש בזה דקדוק
הכתוב" :כי חלק ה' עמו" ,על פי מה שכתבו
הקדמונים ומקור הדבר ב"פרדס רמונים"
להרמ"ק (שער יז פרק ד) ,כי שם אלקים מורה על
הנהגת הטבע שכן אלהי"ם בגימטריא הטב"ע,
אמנם שם הוי"ה מורה על ההנהגה שלמעלה מן
הטבע המהוה כל הויות .וזהו שכתוב (תהלים יט-
ח)" :תורת ה' תמימה משיבת נפש" .כי התורה
היא בבחינת השם הוי"ה שלמעלה מהנהגת
הטבע ,שהרי בה ברא הקב"ה את הטבע.
וזהו שכתוב" :כי חלק ה' עמו יעקב חבל
נחלתו" .כי נשמות ישראל הן חלק אלוק ממעל
המקושרות עם הקב"ה בשם הוי"ה שלמעלה
מדרך הטבע ,על ידי החבל שהיא התורה
שצמצם הקב"ה את חכמתו הגדולה להוריד
את החבל מגבהי מרומים עד לעולם הזה ,כדי
להציל את ישראל שיוכלו להתקשר בו ולהינצל
מלטבוע במים הזידונים של הטבע.
על פי האמור יאירו עינינו להבין עומק
חכמתו של הקב"ה שהשליך אמת ארצה,
שהרי לפי המבואר אמת היא התורה שהקב"ה
ברא בה את עולם הטבע ,לכן כאשר ראתה
אמת שהקב"ה רוצה לברוא את האדם בעולם
הטבע ,שעל פי דרך הטבע מאחר שיצר לב
האדם רע מנעוריו הרי הוא עלול לטבוע בתוך
הטבע ,לכן קטרגה שאין ראוי לברוא את
האדם שכולו שקרים.
לכן נתחכם הקב"ה והשליך אמת שהיא
התורה ארצה ,הכוונה בזה שצמצם הקב"ה
את חכמתו הגדולה חכמת התורה צמצום
אחר צמצום ,בבחינת חבל הצלה היורד מגבהי
מרומים למעלה מעולם הטבע ,עד שנתלבשה
התורה בלבוש גשמי של עניני העולם הזה,
כדי שיוכלו ישראל להתקשר עם החבל הזה
שהוא התורה ,ועל ידי זה מובטח להם שלא
ישקעו במצולות הטבע ,כי התורה היא תבלין
כנגד היצר הרע.
מעתה הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה
מה שהשיב משה רבינו למלאכים ,שאינם
יכולים לקבל את התורה משום שאין ביניהם
יצר הרע ,שהרי הם נמצאים בעולם העליון
שלמעלה מדרך הטבע שאין שם יצר הרע ,אבל
ישראל החיים בעולם הזה של הטבע ,נמצאים
בכל יום בסכנה שלא יטבעו ח"ו במים הסוערים
של הטבע ,ולכן אין להם הצלה כי אם על ידי
התורה הקדושה שהיא חבל הצלתם בבחינת:
"כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו".
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מאמר ט
ביאור טענת משה רבינו כלום יצר הרע יש ביניכם

משה רבינו ניצח את המלאכים בטענה
שתכלית התורה היא להפוך את היצר הרע לטוב
בעש"ט" :איזהו גיבור הכובש את יצרו" ,לא "דוחה את יצרו" אלא כובשו ומהפכו לטוב  wהמגיד
ממעזריטש" :בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין" ,התורה היא תבלין להמתיק היצר הרע
ולהפכו לטוב  wהחוטא גורם צער גדול להקב"ה שמתחרט כל יום על שברא את היצר הרע שגורם
להחטיא את האדם  wעל ידי עסק התורה שהיא "תבלין" להמתיק את היצר הרע ולהפכו לטוב
גורמים שמחה גדולה להקב"ה  wמשה רבינו ניצח את המלאכים שאינם ראויים לקבל את התורה
כי אינם יכולים להפוך את היצר הרע לטוב.
במאמר זה נמשיך לבאר מה שגילו לנו
חכמינו ז"ל בגמרא (שבת פח" :):בשעה שעלה
משה למרום" ,שהצליח משה רבינו לנצח את
המלאכים ,שראוי לתת התורה לישראל ולא
להם ,בפליאתו "יצר הרע יש ביניכם" .שאלנו
הלא זה היה בעצם שורש טענת המלאכים:
"מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" ,כי
יש בהם יצר הרע ועלולים לחטא ,אם כן איך
הפך משה רבינו טענה זו באומרו" :יצר הרע
יש ביניכם" ,שאינם ראויים לקבל את התורה
משום שיש בהם יצר הרע.
עוד ראוי להתבונן מה שסיימו בגמרא (שם

פט ,).כי אחרי שהמלאכים נכחו לדעת שראוי
לתת התורה לישראל" :מיד כל אחד ואחד
נעשה לו אוהב ומסר לו דבר ,שנאמר (תהלים
סח-יט) עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות
באדם ,בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות,
אף מלאך המות מסר לו דבר שנאמר (במדבר
יז-יב) ויתן את הקטורת ויכפר על העם ,ואומר
(שם) ויעמוד בין המתים ובין החיים וגו' ,אי לאו
דאמר ליה מי הוה ידע".
וצריך ביאור מה ראה מלאך המות על
ככה למסור למשה רבינו את סוד הקטורת,
ופירש רש"י" :מסר לו סודו להקטיר מחתות
קטורת בשעת מגפה ולעמוד בין המתים ובין
החיים" ,הלא דרכו היא להתנגד ולהילחם
כנגד הקדושה ,והנה כאן הפך את עורו לגלות
למשה את הסוד איך להילחם עמו ולבטל את
כח המות שלו.

[א]
"איזהו גיבור הכובש את יצרו"

מעורר אותו לרע הוא משתמש במדות אלו
לעבוד את ה'.

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה על פי מה
שהביא בספר "בעל שם טוב" (פרשת בראשית
סימן קנח) בשם הבעל שם טוב הקדוש זי"ע
לפרש המשנה (אבות פ"ד מ"א)" :איזהו גיבור
הכובש את יצרו" .ודקדק כי מלשון המשנה:
"איזהו גיבור" ,משמע שמדובר כאן משני
גיבורים והספק הוא מי הוא הגיבור האמיתי,
והרי למעשה מדובר כאן רק מגיבור אחד:
"הכובש את יצרו" ,אם כן היה יותר מוצדק
לומר" :מי הוא גיבור".

וזהו פירוש המשנה" :איזהו גיבור",
כלומר מתוך שני הגיבורים שמתגברים
על היצר ,האחד שדוחה את יצרו ומגרשו,
והשני שכובש את יצרו ומשתמש בו לעבודת
ה' ,איזה מהם הוא הגיבור האמיתי ,על כך
אומרים חכמינו ז"ל" :הכובש את יצרו",
פירוש ,זה שכובש את יצרו ומשתמש בו
לעבודת ה' הוא הגיבור האמיתי.

וביאר בדברי קדשו ,כי ישנם שתי דרכים
איך להילחם כנגד היצר הרע ,דרך א' היא על
ידי דחיית וגירוש היצר ,שכאשר היצר בא
לפתות את האדם לעבירה ,הוא דוחה ומגרש
אותו בבושת הפנים באומרו שאינו רוצה
לשמוע כלל בקולו .אך יש דרך ב' יותר גדולה
שאין האדם דוחה את יצרו ,אלא הוא כובש
את יצרו ומהפכו לטוב על ידי שהוא משתמש
בו לעבודת ה'.
למשל אם היצר מפתהו להוללות בעניני
הבלי עולם הזה ,הוא משתמש עם אותה
הוללות לעסוק בתורה ומצוות בשמחה
ובהתרוממות הנפש ,וכן אם היצר מגרה בו
מדת הקנאה ,הוא משתמש בקנאה זו כדי
לקנא בעובדי ה' בבחינת (ב"ב כא" :).קנאת
סופרים תרבה חכמה" ,וכן בכל המדות שהיצר

כי מי שדוחה את יצרו הרע ואינו כובש
אותו ,הרי יכול להיות שהיצר רע ימתין עד
שירגיש חולשה באדם ,ואז יבוא אליו שוב
לפתותו לעבירה בידעו שאין לו כח לגרשו .אך
כאשר האדם הוא גיבור כזה שכובש את יצרו,
שאינו מגרש אותו אלא אדרבה משתמש בו
כדי לעבוד את ה' ,נמצא שהוא מהפך את
היצר הרע לטוב ושוב לא יבוא היצר הרע
לפתות אותו לדבר עבירה עכדה"ק.

[ב]
התורה תבלין להפוך
את היצר הרע לטוב
נראה פשוט כי הבעש"ט נתכוון לפרש
בזה כוונת המשנה (ברכות נד ,).אשר דרשו
על הפסוק (דברים ו-ה)" :ואהבת את ה' אלקיך
בכל לבבך ,בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע".
נמצא לפי זה ,כי הדוחה את יצרו ואינו כובשו
לעבוד בו את ה' ,הן אמת שיש לו שכר גדול
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על התגברותו על היצר הרע ,אולם עדיין לא
קיים המצות עשה של" :ואהבת את ה' אלקיך
בכל לבבך ,בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע",
עד שיכבוש את יצרו להפכו לטוב ולעבוד
בו את ה' .אלא שעתה ראוי להתבונן ,איך
באמת מסוגל אדם להפוך את היצר הרע
ליצר טוב.
ויש ללמוד הביאור על כך ,ממה שכתב
ב"אורח לחיים" (פרשת בראשית) יסוד גדול
בשם ממלא מקומו של הבעש"ט המגיד
הקדוש הרבי ר' דוב בער ממעזריטש זי"ע,
שעמד על מה ששנינו בגמרא (קידושין ל:):
"כך הקב"ה אמר להם לישראל ,בני בראתי
יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין" .ולכאורה
תמוה מאד ,הלא "תבלין" אינו מקלקל את
התבשיל אלא נותן בו טעם לשבח ,וכאן הרי
תכלית עסק התורה היא להיות סם המות
ליצר הרע ולא תבלין ,הנה כי כן איך אומר
הקב"ה לישראל" :בני בראתי יצר הרע ובראתי
לו תורה תבלין".
וביאר בדברי קדשו ,כי באמת תכלית
העבודה היא להפוך את היצר הרע לטוב ,על ידי
שיעבוד את השם יתברך גם בעניני עולם הזה,
ועל כך נאמר (דברים ו-ה)" :ואהבת את ה' אלקיך
בכל לבבך" .ודרשו חז"ל (ברכות נד" :).בשני יצריך
ביצר טוב וביצר הרע" .אלא שכל זמן שלא
נהפך את היצר הרע לטוב צריך לדחות אותו.
ובכן זהו שאומר הקב"ה לישראל" :בראתי יצר
הרע ובראתי לו תורה תבלין" ,כי על ידי שהאדם
עוסק בתורה הוא זוכה לתבל את היצר הרע
ולהפוך אותו לטוב עכדה"ק.
יומתק ליישב בזה מה שנתקשה ב"ערבי
נחל" (פרשת כי תצא דרוש א) בסתירת שני
מאמרים בגמרא (קידושין ל ,):כי בתחילה אמרו:
"בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין",
משמע שיש בכח התורה לבטל את היצר הרע,
ואילו אחר כך אמרו" :יצרו של אדם מתגבר
עליו בכל יום ומבקש המיתו ...ואלמלא הקב"ה
עוזרו אין יכול לו" .משמע שאין בכח האדם
להתגבר על היצר הרע בכוחות עצמו.
לפי האמור יש לומר הביאור בזה ,כי כל
זמן שאין האדם עוסק כראוי בתורה שהיא
תבלין ,הרי אין בכוחו לתבל את היצר הרע
ולהפכו לטוב ,ובעל כרחו שהוא צריך להילחם
עם היצר הרע שמבקש להמיתו מיתה
רוחנית ,ועל כך אמרו" :יצרו של אדם מתגבר

עליו בכל יום ומבקש המיתו ...ואלמלא הקב"ה
עוזרו אין יכול לו" ,כמו שביאר כ"ק אדמו"ר
מרן מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,כי היצר הרע הוא
מלאך שהוא מטבעו חזק מבשר ודם ,לכן
צריך סיוע מיוחד מאת ה' להתגבר עליו.
אולם כאשר איש ישראל עוסק בתורה
לשמה בלתי לה' לבדו ,הנה מאחר שהתורה
היא תבלין לתבל את היצר הרע ולהפכו לטוב,
שוב אינו צריך להילחם עם היצר הרע ,שהרי
היצר הרע כבר נהפך לטוב ומסייעו לעבוד את
ה' ,ועל כך אמרו" :בראתי יצר הרע ובראתי לו
תורה תבלין" ,כי על ידי התורה שהיא תבלין
להפוך את היצר הרע לטוב שוב אין צורך
להילחם עם היצר.

[ג]
"פקודי ה' ישרים משמחי לב"
ועתה בא וראה כמה חשוב ויקר הוא
העבודה הקדושה להפוך את היצר הרע ליצר
טוב ,על פי מה ששנינו בגמרא (ברכות לב:).
"אמר רבי חמא ברבי חנינא ,אלמלא שלש
מקראות הללו[ ,שמעידין שיש ביד הקב"ה
לתקן יצרנו ולהסיר יצר הרע ממנו .רש"י],
נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל [במשפט,
אבל עכשיו יש לנו פתחון פה שהוא גרם לנו
שברא יצר הרע .רש"י] ,חד דכתיב ,ואשר
הרעותי ,וחד דכתיב ,הנה כחומר ביד היוצר כן
אתם בידי בית ישראל ,וחד דכתיב ,והסירותי
לב אבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר".
כאשר נתבונן כמה הקב"ה כביכול
מצטער בכל יום ,על שברא את היצר הרע
שמחטיא את האדם ,נשכיל להבין הפגם
העצום של החוטא ,כי מלבד עצם החטא
שהוא מרידה במלכות שמים ,הרי בנוסף על
כך הוא גורם צער גדול להקב"ה שברא את
היצר הרע ,ואין לך חילול שם שמים גדול
מזה שהרי הקב"ה הוא תכלית הטוב ,ועל ידי
החטאים של האדם הרי זה כאילו שהקב"ה
ברא דבר רע בעולם.
מעתה ירווח לנו להבין גודל הענין להפוך
את היצר הרע ליצר טוב ,על ידי עסק התורה
שהיא "תבלין" כנגד היצר הרע להמתיקו
ולהפכו לטוב ,כי על ידי זה גורמים שמחה
גדולה להקב"ה ,שאינו צריך להצטער שוב על
בריאת היצר הרע ,שהרי אז מתגלה שגם מה
שברא הקב"ה את היצר הרע הוא באמת דבר
טוב ,שהרי על ידי התורה הוא נהפך לטוב.

ויש לומר כי זהו פירוש הפסוק (תהלים יט-

ט)" :פקודי ה' ישרים משמחי לב" .רומז על
הקב"ה אשר בעת החטא נאמר עליו כביכול
(בראשית ו-ו)" :ויתעצב אל לבו" ,אבל על ידי
התורה "משמחי לב" – משמחים כביכול את
הקב"ה בלבו ,כי אינו צריך להצטער על בריאת
היצר אלא אדרבה שמח על כך שהפכוהו
ליצר טוב.
וזהו ביאור מאמרם (ברכות ה" :).אין טוב
אלא תורה" .כי על ידי התורה נהפך גם היצר
הרע לטוב ,ושוב לא נמצא בלבו של אדם
שום דבר רע ,שהרי גם החלל השמאלי שהוא
מקומו של היצר הרע נהפך לטוב ,זאת ועוד,
כי על ידי עסק התורה מתגלה שהקב"ה הוא
תכלית הטוב ,וכל מה שברא בעולם אפילו
את היצר הרע היה לטובה.

[ד]
"טוב זה יצר טוב מאד זה יצר הרע"
על פי האמור יפתח לנו פתח להבין מאמר
חכמינו ז"ל במדרש (ילקוט שמעוני פרשת בראשית
רמז טז) על הכתוב (בראשית א-לא)" :וירא אלקים
את כל אשר עשה והנה טוב מאד ,טוב זה
יצר טוב ,מאד זה יצר רע" .וצריך ביאור איך
אפשר לומר על היצר הרע" :טוב מאד" .ויש
לומר בהקדם לבאר הטעם שהמלאך המסייע
לאדם למלאות רצון ה' נקרא "יצר טוב" ,על
שם שהוא מחזק את האדם שיעסוק בתורה
שנקראת "טוב".
זאת ועוד ,שעל ידי עסק התורה זוכה לא
רק להתגבר על היצר הרע ,אלא גם להפכו
לטוב בבחינת" :בראתי יצר הרע ובראתי לו
תורה תבלין" ,כי התורה נעשית תבלין לתבל
את היצר ולהפכו לטוב ,נמצא כי זהו תפקידו
של "יצר טוב" ,לחזק את האדם שיעסוק
בתורה שנקראת "טוב" ,כי רצונו שיעבוד
האדם את ה' גם עם היצר הרע ,כי אז הוא
עובד את ה' גם עם כל עניני עולם הזה.
וזהו שדרשו" :טוב זה יצר טוב" ,כי הוא
מסייע לאדם לעסוק בתורה שנקראת "טוב",
והתועלת בזה כי על ידי עסק התורה" :טוב
מאד זה יצר רע" ,שזוכה האדם להפוך גם את
היצר הרע לטוב לעבוד בו את ה' ,אשר זהו
טוב מאד כמבואר בזוהר הקדוש (פרשת תצוה
קפד" :).דלית נהורא אלא ההוא דנפיק מגו
חשוכא" .פירוש אין לך אור כאור היוצא מתוך
החושך .וזהו פירוש הפסוק" :וירא אלקים את
כל אשר עשה והנה טוב מאד" " -כל" דייקא,
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כי אפילו מה שברא את היצר הרע הוא בעצם
"טוב מאד".
ויש לומר שעל ענין נשגב זה רמז החכם
מכל אדם באמרו (קהלת ד-ט)" :טובים השנים
מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם".
כלומר "טובים השנים" ,כאשר עובדים את
ה' עם היצר טוב וגם עם היצר הרע שהפכו
לטוב" ,מן האחד" ,מזה שעובד את ה' רק עם
היצר טוב ,ומפרש הטעם" ,אשר יש להם שכר
טוב" ,שיש להם שכר "טוב" על שהפכו את
היצר הרע לטוב ,בעמלם" – בעמלה של תורה
שהיא תבלין להמתיק את היצר.

[ה]
"שני כתובים המכחישים זה את זה"
היצר טוב עם היצר הרע
ועתה בא וראה כי על פי האמור יפתח לנו
פתח לפרש הלשון בברייתא דרבי ישמעאל
במדה הי"ג" :וכאן שני כתובים המכחישים
זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע
ביניהם" .וכבר עמדו המפרשים על הלשון
"וכאן" ,אשר בהשקפה ראשונה אין לו הבנה.
[ראה "בני יששכר" (תמוז אב מאמר ג אות ז)
ביאור נפלא על כך ,בשם מחותנו המקובל
האלקי הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב
זי"ע ,ודברי תורה כפטיש יפוצץ סלע].
אך לפי האמור יש לומר הביאור על כך,
על פי מה שלמדנו מדברי המגיד הקדוש
ממעזריטש זי"ע ,כי אי אפשר להפוך את
היצר הרע לטוב רק על ידי העסק בתורה
שהיא "תבלין" להמתיק את היצר הרע
ולהפכו לטוב .אמנם ראוי לדעת כי אי אפשר
להפכו לטוב רק על ידי העסק בתורה שבעל
פה שצריך לזה יגיעה גדולה ,כמו שהאריך
במדרש תנחומא (פרשת נח סימן ג)" :ללמדך
שכל מי שאוהב עושר ותענוג אינו יכול
ללמוד תורה שבעל פה ,לפי שיש בה צער
גדול ונדוד שינה".
וזהו דקדוק הלשון שאמר הקב"ה
לישראל" :ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם
נמסרים בידו" – "עוסקים" דייקא ,שמורה על
יגיעה גדולה בתורה שבעל פה ,כמו שביאר
הט"ז (או"ח סימן מז ס"ק א) הטעם שתקנו לברך
בברכת התורה" :לעסוק בדברי תורה" ,לרמז
שצריך ללמוד דוקא דרך יגיעה כאדם שעוסק
במשא ומתן ,לכן דוקא" :אם אתם עוסקים
בתורה" ,דרך עמל ויגיעה בתורה שבעל פה,

אין אתם נמסרים בידו כי רק בדרך זו אפשר
להתגבר על היצר .וזהו ששנינו (אבות פ"ב
מ"ב)" :יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת
שניהם משכחת עון" .הנה הדגישו שדוקא
היגיעה בתורה משכחת עון.
ויש לומר כי בשמו של היצר רמוז שאפשר
לבטלו על ידי העסק בתורה שבעל פה ,כי
ידוע שישנן בתורה שבעל פה ס' מסכתות
כמבואר במדרש רבה על הפסוק (שה"ש ו-ח):
"ששים המה מלכות ,אלו ששים מסכתיות של
הלכות" .לפי זה כאשר איש ישראל מסיים כל
ס' מסכתות בתורה שבעל פה הוא זוכה לבטל
ולהכניע את היצר ,וזה רמוז בשמו של היצר
סמא"ל הוא אותיות ס' מלא ,לרמז שכאשר
האדם עוסק בכל ס' מסכתות שבתורה שבעל
פה הוא מבטל את היצר הרע.
על פי האמור יומתק להבין מה שהביא
ב"עטרת ישועה" (ליקוטים אות לו) בשם ספרים
הקדושים כי סמא"ל נוטריקון ס'יום מ'סכת
א'ין ל'עשות ,אבל יעקב אבינו התגבר עליו
ונרמז בכתוב (בראשית כח-יב)" :והנה סלם"
 סל"ם נוטריקון ס'יום מ'סכת ל'עשותעכדה"ק .מבואר מזה שהס"מ יש לו התנגדות
גדולה להעסק בתורה שבעל פה ,והיינו משום
שעיקר ביטולו הוא על ידי עמל ויגיעה בתורה
שבעל פה.
ולפי המבואר שעיקר ביטולו על ידי ס'
מסכתות בתורה שבעל פה ,יש לרמז סמא"ל
נוטריקון ס' מ'סכתות א'ין ל'למוד .אולם
ביטולו על ידי יעקב אבינו עמוד התורה
שראה בחלום :סל"ם נוטריקון ס' מ'סכתות
ל'למוד ,ונרמז גם בשמו של היצר הרע:
סמא"ל  -ס' מ'סכתות א'ותם ל'למוד ,כי על
ידם מבטלים אותו.

[ו]
סמיכות סיום תורה
שבעל פה עם תחילתה
יומתק לפרש בזה סמיכות סיום תורה
שבעל פה עם תחילתה ,כי סיום תורה שבעל
פה הוא במשנה (סוף מסכת עוקצין)" :אמר
רבי שמעון בן חלפתא ,לא מצא הקב"ה כלי
מחזיק ברכה לישראל אלא השלום ,שנאמר
ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".
ותחילת תורה שבעל פה היא במשנה בענין
מצות קריאת שמע (ברכות ב" :).מאימתי קורין
את שמע".

ויש לומר הביאור בזה ,כי בכוונה תחילה
סיים רבינו הקדוש תורה שבעל פה במשנה:
"לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל
אלא השלום" ,כדי ללמדנו שתכלית העסק
והיגיעה בתורה שבעל פה מתחילתה ועד
סופה היא ,שהתורה תהיה בבחינת "תבלין"
להפוך את היצר הרע לטוב ,כי על ידי זה
עושים "שלום" בין היצר הרע ליצר טוב,
שאינם נלחמים זה בזה אלא שניהם מסייעים
לאדם לעבוד את ה'.
וזהו פירוש המשנה" :לא מצא הקב"ה כלי
מחזיק ברכה לישראל אלא השלום" ,כי הקב"ה
מחזיק טובה וברכה לישראל ,כשמהפכים
את היצר הרע לטוב על ידי עסק התורה,
שאז נעשה שלום בין היצר טוב ליצר הרע,
ועל ידי זה אין הקב"ה מצטער על שברא את
היצר הרע ,אלא אדרבה שמח שהוסיף לאדם
כח לעבוד את ה' גם עם היצר הרע בבחינת:
"טובים השנים מן האחד" .ומביא ראיה על
כך" :שנאמר ה' עוז לעמו יתן" ,הקב"ה נתן
את התורה שנקראת עוז לישראל ,והתכלית
בזה "ה' יברך את עמו בשלום" ,שיזכו להשכין
שלום בין היצר טוב ליצר הרע על ידי שיהפכו
את היצר הרע לטוב.
ובכך נסמכה סוף תורה שבעל פה
לתחילתה" :מאימתי קורין את שמע" .כי
בכוונה תחילה התחיל רבינו הקדוש תורה
שבעל פה במצות קריאת שמע ,שבפרשה
ראשונה של קריאת שמע כתוב" :ואהבת את
ה' אלקיך בכל לבבך" .שעל כך דרשו חז"ל:
"בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע" ,ללמדנו כי
תכלית העסק והיגיעה בתורה שבעל פה היא,
שיהפוך האדם את היצר הרע ליצר טוב כדי
שיעבוד את ה' "בכל לבבך" ביצר טוב וביצר
הרע ,אשר זהו בבחינת "שלום" שהוא כלי
מחזיק ברכה לישראל.
בדרך זו יש לקשר גם סיום מסכת ברכות
עם תחילתה ,כי סיום מסכת ברכות (דף סד).
הוא במאמר" :אמר רבי אלעזר אמר רבי
חנינא ,תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם...
שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו
בשלום" .כי תלמידי חכמים על ידי עסקם
בתורה בעמל ויגיעה "מרבים שלום בעולם",
שמהפכים את היצר הרע לטוב עד שמסייע
ליצר טוב לעבוד את ה'.
ומביא ראיה על כך" :שנאמר ה' עוז לעמו
יתן" היא התורה ,והתכלית בזה היא "ה'
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יברך את עמו בשלום" ,שלום בין היצר הרע
ליצר טוב .וזה מתקשר עם תחילת מסכת
ברכות" :מאימתי קורין את שמע" ,כי על ידי
עסק התורה אפשר לקיים בשלימות המצוה
בפרשה ראשונה של קריאת שמע" :ואהבת
את ה' אלקיך בכל לבבך ,בשני יצריך ביצר טוב
וביצר הרע".

הא תינח בני אדם שיש להם יצר הרע ,ראוי
שיקבלו את התורה שהיא תבלין ליצר הרע
כדי להפכו לטוב ,ועל ידי זה הם גורמים
קידוש שם שמים כי הקב"ה אינו מצטער שוב
על בריאת היצר הרע ,שהרי מתגלה החסד
הגדול שעשה הקב"ה עם הבריות שברא להם
יצר הרע שנהפך לטוב.

מעתה יש לומר ,כי זהו שרמז התנא
רבי ישמעאל בסיום הברייתא" :וכאן שני
כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא
הכתוב השלישי ויכריע ביניהם" .כי כאשר
האדם עוסק בתורה שבעל פה הנה עיקר
העסק הוא בי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן,
כי י"ג מדות אלו כוללים בתוכם כל הסברות
והדרשות שחכמי התורה מחדשים בתורה
שבעל פה .לכן בהגיעו למדה הי"ג שהיא
המדה האחרונה שהתורה נדרשת בה ,הנה
הוא בא לחזק את אלו העוסקים בתורה
שבעל פה בי"ג מדות אלו:

אבל המלאכים שאין להם יצר הרע כלל,
הרי אין ביכולתם להפוך את היצר הרע לטוב
על ידי עסק התורה ,אם כן ודאי שראוי לתת
התורה לישראל ולא להם ,ועל כך הודו לו
המלאכים ואמרו" :ה' אדונינו מה אדיר שמך
בכל הארץ" .כי דוקא בארץ מתקדש שם
שמים שמהפכים את היצר הרע ליצר טוב.

"וכאן" ,כאשר זוכה איש ישראל להתייגע
בתורה שבעל פה ,עד שזוכה לדרוש את
התורה בכל י"ג מדות שמסתיימים כאן ,מה
שהיה עד עתה" :שני כתובים המכחישים
זה את זה" ,הלא הם היצר טוב והיצר הרע
שנלחמים ומכחישים זה את זה" ,עד שיבוא
הכתוב השלישי" ,הוא עסק התורה שניתנה
"בחודש השלישי" ,כמבואר בגמרא (שבת
פז" :).בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי ,לעם
תליתאי ,על ידי תליתאה ,ביום תליתאה,
בירחא תליתאה"" .ויכריע ביניהם"  -בין היצר
טוב ליצר הרע להשלים ביניהם כי גם היצר
הרע נהפך לטוב.

בדרך זו יומתק להבין הטעם שאפילו
מלאך המות מסר למשה מתנה ,בכך שגילה
לו סוד הקטורת שמבטלת את כח המיתה
שלו ,על פי מאמרם (ב"ב טז" :).הוא היצר הרע
הוא מלאך המות הוא השטן" .והנה עיקר כוחו
להמית את האדם הוא משום שלא הפכוהו
לטוב ,אבל על ידי שקיבל משה רבינו את
התורה לישראל ,הרי יש בכח התורה שהיא
תבלין להפוך את היצר הרע לטוב ,על כן
החזיק לו היצר הרע טובה על שהפכו לטוב,
ומסר לו סוד הקטורת איך לבטל כח המות
שבקרבו ,אבל כאשר הוא נהפך לטוב שוב
אינו ממית את האדם ,אלא אדרבה מחזיק לו
טובה שהפכוהו לטוב.

[ח]
טענת המלאכים
מדינא "דבר מצרא"

מעתה יאיר לנו להבין מעט מזעיר ,איך
ניצח משה רבינו את המלאכים בשעת מתן
תורה ,שבאו בטענה לפני הקב"ה" :תנה הודך
על השמים" ,שראוי לתת להם את התורה
ולא לבני ישראל שהם בשר ודם ועלולים
ח"ו לחטוא ,על כך הוכיח להם משה שאינם
ראויים לקבל את התורה ,באמרו בדרך
פליאה" :יצר הרע יש ביניכם".

ויש להוסיף תבלין בביאור תשובת משה
רבינו למלאכי מעלה" :יצר הרע יש ביניכם",
בהקדם מה שכתבו המפרשים לבאר טענת
המלאכים בשעת מתן תורה" :מה לילוד
אשה בינינו ,תנה הודך על השמים" ,על פי
מה דקיימא לן להלכה בשלחן ערוך (חו"מ
סי' קעה)" :דינא דבר מצרא" ,פירוש ,הרוצה
למכור שדהו יש עליו חובה למכור מקודם את
השדה לאותו אדם שהוא בר מצרא ,כלומר
לאותו אדם שיש לו שדה קרוב לשדהו של
המוכר ,ורק אם הבר מצרא אינו רוצה לקנות
את שדהו הוא יכול למוכרו לאחרים.

הביאור בזה שהרי תכלית התורה היא
להיות תבלין ליצר הרע להפכו לטוב ,מעתה

לכן באו המלאכים בטענה כי היות שקודם
מתן תורה היתה התורה בשמים ,אם כן מצד

[ז]
תשובת משה רבינו למלאכים:
"כלום יצר הרע יש ביניכם"

הדין ראוי שהקב"ה יתן להם את התורה מצד
דינא דבר מצרא ,שהרי המלאכים הם שוכני
שמים ויש להם דינא דבר מצרא .וזהו שאמרו:
"מה לילוד אשה" שמקומו בארץ "בינינו"
שאנו שוכני שמים" ,תנה הודך על השמים",
כי ראוי שתתן לנו את התורה בשמים מצד
דינא דבר מצרא.
אולם ב"שפתי מהר"ש" להגה"ק רבי
שמואל ענגל זצ"ל (פרשת בראשית) כתב לתרץ
קושיית המלאכים בטוב טעם ודעת ,על פי
מה שמבואר בשלחן ערוך (חו"מ סימן קעה)
שאם הלוקח קונה את השדה לחיותו ולקיומו,
ואילו הבר מצרא צריך את השדה רק כדי
לחיות ביתר הרחבה ,אז אין שום טענת בר
מצרא ,כי היושר והטוב מחייב למכור את זה
ללוקח שצריך את השדה לחיותו ולקיומו.
לפי זה טוען מהר"ש ענגל ,מכיון שאי
אפשר להתגבר על היצר הרע רק על ידי
עסק התורה ,נמצא שכלל ישראל צריכים
את התורה לצורך חיותם ,אבל המלאכים
שאין להם יצר הרע צריכים את התורה רק
לשם תוספת תענוג רוחני ,ולכן באופן זה
בטל לגמרי טענת הבר מצרא ,וזהו שהשיב
משה רבינו למלאכים" :יצר הרע יש ביניכם",
כלומר כיון שאין לכם יצר הרע ,אם כן
התורה בשבילכם הוא רק לתוספת הרחבה,
אבל לגבי ישראל התורה היא לצורך חיותם,
שלא יתגבר עליהם היצר הרע ויהרוג אותם
הריגה רוחנית.
אך לפי האמור יש לבאר יותר ,שהרי
מבואר בשלחן ערוך שם כי אם הלוקח נותן
יותר שכר מהבר מצרא ,כי אז אין לבר מצרא
שום טענה ,וכאן הרי אנו משלמים כביכול יותר
שכר להקב"ה על התורה ,שהרי על ידי קבלת
התורה אנו גורמים להפוך את היצר הרע ליצר
טוב ,ובכך אנו גורמים שמחה להקב"ה שהוא
המוכר ,ששוב אינו צריך להצטער על שברא
את היצר הרע ,אך לעומת זה המלאכים אין
להם כח זה להפוך את היצר הרע לטוב ,נמצא
כי מצד הדין ראוי לתת לנו את התורה כדי
לגרום שמחה גדולה להקב"ה.
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מאמר י

תשובתו העמוקה של משה רבינו למלאכי השרת:
ההוד האמיתי של התורה מתגלה על ידי חכמי התורה
הטעות של המלאכים שהקב"ה גילה לישראל את כל התורה בהר סיני  wלמעשה נתן הקב"ה את
התורה לישראל כדי שיגלו את ההוד וההדר של התורה שעדיין לא נתגלה בהר סיני  wחתם סופר:
הקב"ה נטע בחשאי בנשמות ישראל בינה יתירה ,שיגלו גנזי התורה הטמונים בתוך התורה  wחפץ
חיים" :ראה נא רבונו של עולם הכבוד שעמך ישראל חולק לך ,ראה את הכתרים שהכתירו את תורתך"
" wמסכתות שלמות בתלמוד נבנו על יסוד פסוקים בודדים קצרים .המסכת הגדולה והקשה יבמות
מיוסדת על ששה פסוקים שבתורה".
במאמר זה הבה נמשיך להתבונן בגמרא
(שבת פח" :):בשעה שעלה משה למרום",
שהמלאכים באו בטענה" :אמרו לפניו
חמודה גנוזה שגנוזה לך תתקע"ד דורות
קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה
לבשר ודם ,מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי
תפקדנו ,ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ,
אשר תנה הודך על השמים".
ופירש המהרש"א בחידושי אגדות
ד"ה מה לילוד וד"ה חמדה גנוזה) ,שגם המלאכים
לא ביקשו לקבל התורה בדרך הנגלה כפי
שהיא לפנינו ,אלא השתוקקו לקבל חלק
הנסתר שבתורה שנקראת "חמדה גנוזה" על
שם תורת הסוד שגנוזה בתורה ,ועל כך באו
בטענה" :תנה הודך על השמים" ,כי בהיותם
מלאכים רוחניים יש להם יכולת להשיג
ביתר עמקות תורת הנסתר שהיא ההוד
וההדר של התורה.
(שם

אך לפי זה צריך ביאור מה שהשיב משה
רבינו למלאכים ,שאינם מסוגלים לקיים
התורה בדרך הנגלה כפי שהיא לפנינו" :מה
כתיב בה ,לא תשא ,משא ומתן יש ביניכם .שוב
מה כתיב בה ,כבד את אביך ואת אמך ,אב ואם
יש לכם" ,שהרי לפי המבואר גם המלאכים לא
ביקשו לקבל רק תורת הנסתר.

[א]
תכלית מתן תורה לישראל
שיגלו גנזי התורה שעדיין לא נתגלו
פתח דברינו יאיר לבאר הענין בזה ,כי
כאשר נתבונן בספרים הקדושים בתכלית

הענין שנתן הקב"ה התורה לישראל בהר
סיני ,נשכיל להבין [מלבד התכלית כדי לקיים
מצוות התורה] שעלה ברצונו יתברך שיעסקו
ישראל בתורה:
א .כדי שיבינו וישיגו חלק התורה שמסר
להם הקב"ה בהר סיני ,ועל כך נאמר
ל" :).תנו רבנן ושננתם ,שיהו דברי תורה
מחודדים בפיך ,שאם ישאל לך אדם דבר אל
תגמגם ותאמר לו ,אלא אמור לו מיד" .ב.
כדי שעל ידי עמל ויגיעת התורה יגלו חלקים
חדשים שעדיין גנוזים בתורה ,והם חידושי
תורה בהלכה ובאגדה בנגלה ובנסתר שחכמי
התורה מחדשים בכל דור ודור ,כמו שכתב
ב"תורת משה" להחתם סופר (פרשת ויצא דף
קטו .ד"ה והנה סולם):
(קידושין

"הלומד התורה וההלכות כמו שנתנו מאת
ה' מן השמים ,ואינו רואה לחדש בה דבר ,וזה
אינו נכון כי ה' חפץ להגדיל תורה ולהאדירה,
כי מלבד התורה שנתנה לנו עוד (משלי ב-ז) צפון
לישרים תושיה ,מה שתלמיד ותיק מחדש בכל
יום תמיד ,והיא עודנו גנוז אצל נותן התורה
יתברך שמו.
וזהו (שם ד-ב) כי לקח טוב נתתי לכם תורתי
אל תעזובו ,אף על פי שלקחי טוב אשר נתתי
לכם ממש ,והיא עתה תורתכם כי לא בשמים
היא ,מכל מקום 'תורתי' מה שנשתייר עדיין
אצלי ,חלק כל תלמיד חכם ותלמיד חכם
אותו אל תעזובו גם כן ,הזהיר פה מלעסוק
רק בחלק הנקרא לקח רק גם להיות מחדש
חידושים טובים".

נמצינו למדים מזה כי בתורה ישנם שני
חלקים ,חלק אחד הוא התורה שנתן לנו
הקב"ה בהר סיני ,והחלק השני הוא גנזי
התורה שמגלים ישראל בכל דור ,ומה שמצינו
במדרש (ויק"ר כב-א)" :מקרא משנה הלכות
תלמוד תוספתות אגדות ,ואפילו מה שתלמיד
ותיק עתיד לומר לפני רבו ,כולן נאמרו למשה
בסיני" ,היינו שגילה הקב"ה למשה כל מה
שעתיד להתגלות על ידי חכמי התורה ,אבל
בפועל ממש אי אפשר לגלות שום חידוש
בתורה טרם שהגיע הזמן שיתגלה חידוש
ההוא ,כמו שכתב החיד"א ב"דבש לפי"
(מערכת ח אות ד)" :האחרונים יכולים לחדש מה
שלא יכלו לחדש הראשונים ,כי עדיין לא הגיע
זמן החידוש ההוא".

ובאמת זה פלא גדול שבמתן תורה לא
גילה הקב"ה חלקים גדולים בתורה ,והניחם
לחכמי התורה שבכל דור שיגלו ההלכות
והסודות הגנוזים בה אשר לא שזפתם עין.
וזהו ביאור הזוהר הקדוש (אחרי עג" :).תלת
דרגין אינון מתקשרין דא בדא ,קוב"ה אורייתא
וישראל" .כי באמת יש מרחק רב לאין שיעור
וערך בין הקב"ה לישראל ,אולם מכיון
שהקב"ה נתן להם את התורה שכלולה משני
חלקים – חלק אחד שגילה הקב"ה בהר סיני
וחלק אחד שכלל ישראל מגלים בכל דור ,לכן
התורה היא בבחינת ממוצע לקשר בין הקב"ה
לכנסת ישראל.
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[ב]
הקב"ה מסר בחשאי
לישראל בינה יתירה
ב"דרשות חתם סופר"
ועד"ז) מוסיף על כך ,שהקב"ה נטע בנפשות
ישראל בינה יתירה לגלות המטמונים שגנוזים
בתורה ,ובלשון קדשו:
(דף קא טור א ד"ה

"כי התורה הקדושה טמונה בתוכה כל
טוב ה' וכל אוצרותיו ,אך התחבולה להוציא
המטמונים ההמה מסר הקב"ה בחשאי
לישראל ,רצוני לומר שנטע הקב"ה בטבע
תולדותם בינה יתירה ,מה שלא נמצא כן
לכל עם ולשון ,ולהם לא הראה כי אם פשוטי
התורה על כן לא יחפצו לקחתה".
על פי האמור מפרש ב"דרשות חתם
סופר" (דף תז טור ב ד"ה ועד"ז) כוונת המדרש
(ויק"ר יג-ג) אשר דרשו על הכתוב (ישעיה נא-
ד)" :כי תורה מאתי תצא – אמר הקב"ה תורה
חדשה מאתי תצא ,חידוש תורה מאתי תצא".
הכוונה בזה ,שלעתיד לבוא יגלה הקב"ה כי
חידושי תורה שחידשו חכמי התורה בכל דור
זכו לכוון לאמיתה של תורה ,ובלשון קדשו:
"פירוש ,אותה תורה שחידש כל תלמיד חכם
בדורות שעברו הנקראת תורה חדשה ,התורה
ההיא מאתי תצא לעין כל ישמעו מפי ,כי כל
דברי חכמים קיימים ואין בהם פקפוק ולא
נשאר מקום להרהר".
וזהו ביאור הגמרא (ע"ז יט" :).אמר רבא
בתחלה נקראת התורה על שמו של הקב"ה
ולבסוף נקראת על שמו ,שנאמר בתורת ה'
חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" .ומפרש
ב"עיון יעקב" (על העין יעקב שם)" :ואפשר עוד
לחלק בין תורה שבכתב שהיא של הקב"ה,
משא"כ תורה שבעל פה ניתנה לחכמים
לחדש בה ,כדאמרינן אפילו מה שתלמיד
ותיק עתיד לחדש ,נקרא על שמו ,לכך כתיב
ובתורתו יהגה לשון עיון וחידוש" .לפי האמור
הביאור בזה ,כי אותו חלק שבתורה שגילה
הקב"ה לישראל בהר סיני ,נקראת על שמו
של הקב"ה ,אבל אותו חלק שבתורה שגילו
ישראל בכל דור ודור נקראת על שמם.
יומתק לפרש בזה דברי נעים זמירות
ישראל (תהלים סב-יב)" :אחת דיבר אלקים
שתים זו שמעתי כי עוז לאלקים ,ולך ה' חסד
כי אתה תשלם לאיש כמעשהו" .כלומר:
"אחת דיבר אלקים" ,תורה אחת דיבר הקב"ה
לישראל בהר סיני ,אולם "שתים זו שמעתי",

שיש בה שני חלקים ,חלק אחד שגילה הקב"ה
בהר סיני וחלק אחד שאיש ישראל צריך
לגלות ,ואם תאמר איך אפשר לבשר ודם
לגלות סתרי תורה הגנוזים בתורה ,על זה אמר
"כי עוז לאלקים" ,ענין זה הוא עוז לאלקים
שנטע בישראל בטבע תולדותם בינה יתירה
לגלות הסודות הגנוזים בה כדברי החתם
סופר ,אמנם אף שהקב"ה מסייע להעוסק
בתורה לגלות חלקי התורה" ,ולך ה' חסד כי
אתה תשלם לאיש כמעשהו" ,הקב"ה עושה
חסד שמשלם שכר לאיש ישראל העוסק
בתורה ,כאילו הוא עצמו במעשיו גילה אותו
חלק בתורה.

[ג]
שתי ברכות התורה אחת כנגד
מה שניתנה בסיני ואחת כנגד
חלק הגנוז שמגלים ישראל בכל דור
בדרך זו יונעם להבין שתי הברכות
שתיקנו חכמינו ז"ל בברכת התורה ,ברכה
ראשונה" :לעסוק בדברי תורה ,והערב נא",
הוא כנגד חלק התורה שכבר מסר הקב"ה
לישראל בהר סיני ,ועל כך אנו מברכים אשר
קדשנו במצוותיו וצונו" :לעסוק בדברי תורה",
ואנו מתפללים" :והערב נא ה' אלקינו את דברי
תורתך בפינו" ,שנצליח ללמוד ולהבין תורת
ה' שמסר לנו בהר סיני.
אולם הברכה השניה" :אשר בחר בנו
מכל העמים ונתן לנו את תורתו" ,הוא כנגד
חלק התורה שעדיין לא נתגלה בסיני ,אלא
שהקב"ה נתן לנו הכח לגלות גם חלק זה
הגנוז בתורה ,ועל כך אנו מברכים" :אשר
בחר בנו מכל העמים" ,כי אפילו אם היו
מקבלים את התורה מרצונם ,לא היו מקבלים
הכח לגלות חלק התורה שעדיין גנוז בתורה
כדברי ה"חתם סופר" שהבאנו לעיל ,וזהו
ביאור המשך הברכה" :ונתן לנו את תורתו"
– "תורתו" דייקא ,שעדיין גנוז אצל הקב"ה כי
לא נתגלה בהר סיני.
על פי האמור יוצדק להבין סיום הברכה:
"ברוך אתה ה' נותן התורה" בלשון הוה ,על
פי מה שכתב הט"ז (או"ח סי' מז ס"ק ה)" :ונראה
לי עוד שתקנו לחתום [ברכת התורה] 'נותן'
התורה שיש במשמעותו לשון הוה ולא 'נתן'
בלשון עבר ,אלא הכוונה שהוא יתברך נותן לנו
תמיד בכל יום תורתו ,דהיינו שאנו עוסקים בה
וממציא לנו הוא יתברך בה טעמים חדשים".
ולפי המבואר שייך ענין זה לברכת "אשר

בחר בנו מכל העמים" ,שהיא ברכה על הכח
שהקב"ה משפיע לנו בכל יום לגלות חלק
התורה שעדיין גנוז בתורה ,ועל כך תקנו לברך
"נותן התורה" בלשון הוה .וזהו שכתב ה"בני
יששכר" (סיון מאמר ה אות ז):
"דהנה ברכת התורה ,אשר בחר בנו מכל
העמים ונתן לנו את תורתו ,היינו כבר נתן לנו
את תורתו ,ואחר כך אומרים ,ברוך אתה ה' נותן
התורה ,היינו נותן כעת בכל עידן ועידן .דהנה
כתיב (דברים ה-יט) קול גדול ולא יסף ,מתרגמינן
ולא פסק ,כי מאותו הקול של נתינת התורה,
כאשר האדם מתבונן באותו קול דברים
בשלימות הענין ,באהבה בתורה הניתנה כבר
להבין על בוריה הלכותיה אפילו פשטי הלכות
בעיון ,אזי גם תורה חדשה מאתו תצא ...הוא
הקול דברים אשר שמענו ובו שקוע רזין דרזין
עד אין חקר".
בענין זה מצינו דבר פלא ב"תורת חיים"
(ב"מ פב ).על השפע שהקב"ה משפיע למחדש
חידושי תורה:
"ונראה דלהכי יסדו בחתימת ברכת התורה,
ברוך אתה ה' 'נותן התורה' ,ולא תקנו לומר
'נתן התורה' כמו שתקנו לומר בפתיחת הברכה
ההיא ,רמז שעוד היום הוא נותן התורה ,והוא
קול שפע הבא ממנו למי שזוכה בו ,והמחדש
חידושי דאורייתא אינו לא רואה ולא שומע,
רק קול שפע הבא מאתו יתברך נחה עליו.
ונראה דהדא הוא דכתיב' ,מגיד' דבריו ליעקב
ולא כתיב 'הגיד' דבריו ליעקב ,משמע נמי כי
עוד היום מגיד דבריו ליעקב".

[ד]
ההוד של התורה מתגלה
על ידי חכמי התורה בארץ
הנה כי כן יתבאר הוויכוח בין מלאכי
מעלה למשה רבינו ,כי המלאכים חשבו
שהקב"ה רוצה למסור תורתו לישראל,
כדי שיעסקו בתורת ה' להשכיל ולהבין לפי
השגתם מה שכבר גילה הקב"ה בתורה ,לכן
לפי הבנתם יפה טענו ,מאחר שבני אדם
קרוצי חומר מוגבלים בהשגתם ,יותר טוב
שיתן הקב"ה תורתו למלאכים ,שמצד היותם
יצורים רוחניים יש להם יכולת להשיג ביתר
שאת תורתו של הקב"ה ,וזהו שאמרו" :תנה
הודך על השמים" ,כי בשמים מתגלה יותר
הודו של הקב"ה בתורה.

ומ | ומ
י רמאמ
זמן מתן תורתנו h
תשע"ב |

על כן בא משה רבינו להוכיח להם שטעו
בהבנת מתן תורה לישראל ,כי לא עלה
ברצון ה' למסור להם רק חלק התורה שכבר
נתגלה ,אלא הקב"ה מסר להם את התורה
כדי שיעסקו בה בעמל ויגיעה ,ועל ידי זה
יגלו חלק הנסתר שבתורה שעדיין לא נתגלה,
ולפי זה בטלה טענת המלאכים" :תנה הודך
על השמים" ,כי הן אמת שמצד מעלתם הם
מסוגלים להשיג יותר ההוד של התורה שכבר
נתגלה על ידי הקב"ה ,אבל אין להם יכולת
לגלות ההוד וההדר שעדיין גנוזים בתורה,
והם מתגלים בעולם רק על ידי ישראל בכל
דור ודור.
כאשר נתבונן בזה הרי זה הוא כאילו היינו
שומעים תשובת משה רבינו למלאכי מעלה:
אתם חושבים שההוד וההדר של תורה הוא
רק מה שנתן הקב"ה בהר סיני ,בואו ושמעו
אפילו מעט מזעיר מהחידושים הנפלאים
שעתידים חכמי התורה לחדש בכל דור
ודור ,חידושי תורה של אנשי כנסת הגדולה
שהחזירו עטרה ליושנה ,חידושי תורה של
התנאים חכמי המשנה ,האמוראים חכמי
התלמוד ,הראשונים והאחרונים ,האריז"ל
ותלמידיו ,הבעש"ט ותלמידיו ,הגר"א
ותלמידיו ,החתם סופר ותלמידיו ,ואז תראו
ההוד וההדר האמיתי של תורה שאי אפשר
להתגלות על ידי המלאכים.
וזהו הענין שמצינו בגמרא
מחלוקת להלכה בין הקב"ה למלאכים
במתיבתא דרקיעא בספק נגעים ,הקב"ה
אמר טהור וכל המתיבתא דרקיעא אמרו
טמא ,אמרו מי יוכיח הלכה כמי ,רבה בר
נחמני שהיה יחיד בנגעים ובאהלות ,וכאשר
נשאל בשאלה זו הכריע להלכה בשעת
פטירתו טהור טהור .ויש לומר שביקש
הקב"ה להראות בזה למלאכי מעלה שבשעת
מתן תורה השתוקקו לקבל התורה ,כי הטעם
שמסר את התורה לישראל הוא משום שיש
בכוחם לגלות הלכות גנוזות בתורה שעדיין
לא נתגלו ,וראיה לכך מהמחלוקת בהלכה
שנחלק הקב"ה עם המלאכים במתיבתא
דרקיעא ,והנה לא הוכרע ההלכה עד שבא
רבה בר נחמני וגילה הלכה זו שעדיין היתה
גנוזה בתורה ,הרי מתבאר מזה שאכן ראוי
היה לתת התורה לישראל כדי שיגלו החלק
הגנוז בה.

(ב"מ פו).

[ה]
תחינתו של החפץ חיים לפני ה'
כתינוק המתחטא בפניו אביו
בענין זה ראוי להביא דברים נפלאים
שהביא בספר "החפץ חיים חייו ופעלו",
[שחיבר הרב ר' משה מאיר ישר ז"ל ,אשר
לפי עדות הגאון הגדול רבי חיים עוזר בעל
"אחיעזר" זצ"ל ,היה אצל ה"חפץ חיים" כבן
בית נאמן ונתגדל ונתחנך בישיבתו] ,והנה
מה שכתב (שם דף פד) בשם הגה"ק בעל "חפץ
חיים" זי"ע שהתבטא על הפירוש שעשו
חכמינו ז"ל לתורה שבכתב:
"פלא פלאים ,היה החפץ חיים מציין
בנימה של נצחון ,מסביב לספר קטן זה נכתבו
מאות אלפים של ספרים ,מסכתות שלמות
בתלמוד נבנו על יסוד פסוקים בודדים קצרים.
המסכת הגדולה והקשה יבמות מיוסדת על
ששה פסוקים שבתורה ,וגם זה כבר רב הוא,
מסכתות אחרות מסתמכות על שנים שלשה
פסוקים בלבד ,כגון עירובין ראש השנה יומא
סוכה שקלים גיטין קדושין בכורות ,חולין,
ענינים אלה נזכרים בתורה בקיצור נמרץ ,כל
עיקר הדרשה של סתם נזירות שלשים יום
מיוסד על גימטריא של התיבה יהי"ה ,ל"ט
מלאכות לענין שבת נלמדות מריבוי של 'אלה
הדברים'...
ואמנם היה החפץ חיים מחשב עם קונו
בתפלותיו מזעזעות הנפש :ראה נא רבונו
של עולם את הכבוד שעמך ישראל חולק לך,
ראה את הכתרים שהכתירו בהם את תורתך,
נתת לישראל תורה זעירא ,ראה את המגדלים
הענקים שהקימו עליה ,הם למדו כל מלה ומלה
ולא החסירו ממנה כחוט השערה ,את הכל ייפו
וקשטו ,כל אות וכל תג הבהירו ,את הכל האירו
כפנינים יקרות וכספירים ,כדי לאפשר את
הגישה וההבנה לכל אחד ואחד.
ראה את שני התלמודים – הבבלי
והירושלמי ,ואחרי כן את העטרות לאין ספור,
את המדרש ,הזוהר ,ספרא ,ספרי ,מכילתא,
תוספתא ,רבינו אלפס ,רמב"ם ,ראשונים
ואחרונים ,לאין קץ ,ובאיזה תנאים יצרו את
כל זאת ,בגלות קשה ומרה ,בתנאים האיומים
ביותר וללא נשוא ,ממש בין האש ולחרב למדו
וכתבו ,ומה לך מתרעם עליהם רבונו של עולם,
היש לך עם אחר שיוכל להדמות להם ,ההוכיח
כזאת מישהו אחר ,עד כמה איפוא אבא ,תניח

עוד את עמך ישראל גולה ומעונה בנכר .כך
היה מתחנן ותובע מאת ה' ,כשתפלותיו מלוות
בבכיות קורעות לב ודמעות חמות כתינוק
המתחטא בפני אביו".
הנה כי כן זהו שהשיב משה רבינו למלאכי
מעלה ,אתם באים בטענה" :תנה הודך על
השמים" ,כי שם אפשר לגלות יותר ההוד של
הקב"ה בחכמת התורה ,אולם טועים אתם
בכך ,כי אכן בשמים משיגים המלאכים יותר
טוב את התורה ,אבל אין להם יכולת לגלות
שום חלק מחלקי התורה בכמות ובאיכות
שעדיין גנוזים בתורה ,לכן ראוי לתת התורה
דוקא לישראל בעולם הזה ,שיש להם הכח על
ידי עסק התורה בעמל ויגיעה לגלות כל חלקי
התורה הגנוזים בה ,וכששמעו המלאכים
תשובה ניצחת זו של משה רבינו הודו ואמרו:
"ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ" ,כי אכן
בארץ מתגלה על ידי ישראל כבוד התורה
שהיא שמותיו של הקב"ה.

[ו]
המלאכים בהיות בבחינת "עומדים"
אינם מסוגלים לחדש חידושי תורה
אך כדי להבין איך נרמז ענין זה בתשובת
משה רבינו למלאכים" :מה כתיב בה לא
תרצח ,לא תנאף ,לא תגנוב ,קנאה יש
ביניכם ,יצר הרע יש ביניכם" ,נקדים לבאר
מדוע באמת אין המלאכים מסוגלים לחדש
חידושי תורה שעדיין לא נתגלו בתורה.
ויש לומר על פי דברי הנביא (זכריה ג-ז):
"ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה".
ופירש ב"עבודת ישראל" (אבות פ"ב מ"ח ד"ה
רבי אלעזר) שהמלאכים נקראים "עומדים",
כי הם עומדים תמיד במדרגה אחת ואינם
יכולים לעלות ממדרגה למדרגה ,אבל אדם
נקרא "הולך" כי הוא הולך ומתעלה ממדרגה
למדרגה .וכן מביא הגה"ק החיד"א ב"חומת
אנך" (זכריה שם) בשם הגה"ק בעל "נודע
ביהודה" שהוסיף על זה טעם לשבח ,כי רק
אדם שיש לו יצר הרע יכול להתעלות אם
הוא מתגבר עליו ,אבל מלאכים שאין להם
יצר הרע אינם יכולים לעלות ממדרגתם.
ויש לבאר ענין זה ביתר שאת ,כי אחד
מיסודות הדת הוא שהאדם יש לו בחירה
לטוב ולרע ח"ו ,לכן השכל מחייב שכאשר
יתפתה אחר עצת יצרו ויחטא ,יפול ממדרגתו
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לבירא עמיקתא כיון שהוא עצמו בחר ברע,
ולעומת זה כאשר יתגבר על יצרו הרע ויעסוק
בתורה ובעבודת ה' ,בזכות התגברותו על
היצר הוא מתעלה למדרגה יותר גבוהה כיון
שבחר בטוב ,אבל מלאכים שאין להם יצר
הרע לא שייך כלל שיחטאו ויפלו ממדרגתם,
לכן גם כשמקיימים רצון קונם אין מגיע
להם שכר שיתעלו ממדרגתם ,שהרי לא היו
צריכים להתגבר על יצרם כדי לקיים רצון
ה' ,ומטעם זה הם תמיד בבחינת "עומדים"
באותה מדרגה שנבראו בה.

מסוגל להבין העומק הטמון בהלכה זו ,אבל
על ידי העמל והיגיעה בתורה הוא מתעלה
במדרגתו להבין דבר שלא הבין עד עתה ,כמו
שאמר נעים זמירות ישראל במעלת התורה
(תהלים יט-ח)" :עדות ה' נאמנה מחכימת פתי",
כי על ידי העסק התורה הוא מתחכם להבין
מה שלא הבין עד עתה ,אבל המלאכים מכיון
שעומדים כל הזמן במדרגה אחת ,נמצא כי
מה שהשיגו לפי מדרגתם שנבראו בה כך הם
נשארים תמיד במעמדם ,ומה שלא השיגו
מתחילה שוב לא יתעלו להשיג יותר.

מעתה מבואר היטב מדוע דוקא בני אדם
קרוצי חומר מסוגלים לגלות חידושים בתורה,
כי ענין החידוש בתורה הוא שעד הנה לא היה

וזהו שהשיב משה רבינו למלאכים ,כדי
להוכיח להם כי רק ישראל מסוגלים לחדש
חידושי תורה ,מחלק הנגלה שבתורה ששייך

רק אצל בני אדם שיש להם יצר הרע ,כמו:
"לא תרצח ,לא תנאף ,לא תגנוב" ,אשר ענין
זה שייך להזהיר רק למי שיש לו יצר הרע,
ומכיון שבני ישראל יש להם יצר הרע ויכולים
ח"ו ליפול ממדרגתם ,לכן הם יכולים גם
להתעלות ממדרגתם ולגלות חידושים בתורה
שלא השיגו עד הנה ,אבל המלאכים שלא
שייך אצלם כל אזהרות הללו כי אין להם
יצר הרע ,הנה מצד אחד אינם יכולים ליפול
ממדרגתם אבל מצד שני דוקא מחמת סיבה
זו אינם יכולים להתעלות והם תמיד בבחינת
"עומדים" במדרגה אחת ,לכן אינם יכולים
לחדש גנוזות בתורה שלא השיגו בתחילה,
ועל כך הודו המלאכים ואמרו" :ה' אדונינו מה
אדיר שמך בכל הארץ".
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מאמר יא
"אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה"

ישראל בעבודתם משפיעים על נהר דינור הנוצר
מזיעתן של חיות הקודש הנושאות את כסא הכבוד
רמ"ע מפאנו :כשישראל עובדים את ה' ,חיות הקודש אינן צריכות להתאמץ אלא כסא הכבוד נושא
אותן  wעוונות התחתונים גורמים צער להקב"ה ,עד שכסא הכבוד אינו נושא את נושאיו אלא מכביד
עליהם  wנהר דינור הנשפך על ראש רשעים בגיהנם נוצר מהזיעה של חיות הקודש המתאמצות
לשאת את כסא הכבוד  wזוהר הקדוש :כמו שהרשעים נענשים בגיהנם בנהר דינור ,כך נשמות
הצדיקים טובלות ומטהורות בו  wהצדיקים טובלים בנהר דינור שנוצר מהזיעה של חיות הקודש
שלמדו מהצדיקים להתאמץ יותר בעבודתן.
דבר בעתו מה טוב להמשיך להתבונן
במאמר הגמרא (שבת פח" :):בשעה שעלה
משה למרום" ,לקבל את התורה לישראל,
במחאה הגדולה של מלאכי השרת שבאו
בטענה לפני הקב"ה" :אמרו לפניו חמודה
גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה
דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש
ליתנה לבשר ודם ,מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם
כי תפקדנו".
והנה לא השיב להם הקב"ה בעצמו,
אלא כפי המבואר בגמרא" :אמר לו הקב"ה
למשה החזיר להן תשובה ,.אמר לפניו
רבונו של עולם מתיירא אני שמא ישרפוני
בהבל שבפיהם ,אמר לו אחוז בכסא כבודי
וחזור להן תשובה" .ובהשקפה הראשונה
יש לתמוה הפלא ופלא ,מאחר שהקב"ה
רצה שלא יפגעו במשה עבדו ,איך יעלה על
הדעת שמלאכי השרת יעזו לפגוע בו ,עד
כדי כך שייעץ הקב"ה למשה רבינו" :אחוז
בכסא כבודי וחזור להן תשובה".

[א]
"וחזור להן תשובה"
שיש לחוטא תיקון בתשובה
הנה מה טוב לפתוח בדברי השל"ה הקדוש
(מסכת שבועות תורה אור אות קלז) ,שמבאר בדברי
קדשו מה שאמר הקב"ה למשה" :אחוז בכסא
כבודי וחזור להן תשובה" ,כי המלאכים באו

בטענה לפני הקב"ה" :מה אנוש כי תזכרנו",
שאין ראוי לתת התורה לבני אדם מאחר שיש
להם יצר הרע ועלולים לחטוא.

לחטוא ,שהרי אם יעשו תשובה שעולה
עד כסא הכבוד יזכו להתעלות אפילו יותר
ממדרגת הצדיקים.

על כך אמר הקב"ה למשה ,שיענה להם
תשובה ניצחת שיש לחוטא תיקון בתשובה
שמגעת עד כסא הכבוד ,כמבואר בגמרא (יומא
פו" :).גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד".
וזהו שאמר לו" :אחוז בכסא כבודי וחזור להן
תשובה" ,כלומר שתגלה להם סגולה נפלאה
זו שיש לישראל ,שהתשובה מגעת עד כסא
הכבוד ,אם כן יכול האדם לתקן הכל בתשובה,
הנה הדברים בלשון קדשו:

[ב]
סוד נהר דינור הנשפך
על רשעים בגיהנם

"וסוד הענין כי מלאכי השרת קטרגו מה
אנוש כי תזכרנו כו' ,כי הוא מוכשר לקבל
טומאה ולחטוא ,ואיך תינתן לו התורה.
באתה התשובה [של הקב"ה] ,אחוז בכסא
וחזור להם תשובה ,כלומר תחזור ותאמר
להמלאכים ,שיש תקנה להאדם אף אם
יחטא בתשובה שיעשה ,כי גדולה התשובה
שמגעת עד הכסא".
ויש להוסיף תבלין לדבריו הקדושים,
על פי מה ששנינו בגמרא (ברכות לד" :):מקום
שבעלי תשובה עומדין ,צדיקים גמורים אינם
עומדין" .הרי מבואר שיש להקב"ה נחת רוח
מתשובתם של ישראל אפילו יותר מעבודתם
של צדיקים ,ובכך מתבטלת טענת המלאכים
שאין ראוי לתת התורה לבני אדם העלולים

כעבדא קמיה מאריה רחש לבי דבר טוב
להרחיב הביאור בכוונתו העמוקה של הקב"ה
שאמר למשה רבינו" :אחוז בכסא כבודי וחזור
להן תשובה" ,על פי הקדמה יקרה מאירת
עינים במשנתו הטהורה של המקובל האלקי
הרמ"ע מפאנו ב"עשרה מאמרות" (מאמר חיקור
הדין ח"ג פ"ב) ,על מה שכתוב (דניאל ז-י)" :נהר
דינור נגד ונפק מן קדמוהי וגו'" .פירוש ,נהר
של אש נמשך ויוצא מלפני כסא הכבוד.
שנינו על כך בגמרא (חגיגה יג" :):מהיכן
נפיק" ,מאיפה יוצא נהר זה של אש .ומתרץ:
"מזיעתן של חיות" ,מהזיעה של המלאכים
הנקראים חיות הקודש .שוב שואל
המקשה" :ולהיכן שפיך" ,להיכן נשפך נהר
זה של אש" .אמר רב זוטרא בר טוביה אמר
רב ,על ראש רשעים בגיהנם" .וצריך להבין
מהו הקשר בין נהר של אש שנעשה מהזיעה
של חיות הקודש ,לרשעים שנשרפים באש
זו בגיהנם.
אומר על כך הרמ"ע מפאנו ביאור נפלא
ונורא ,על פי הידוע כי המלאכים הנקראים
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"חיות הקודש" נושאים את כסא הכבוד,
שעליו כביכול יושב הכבוד העליון שהיא
השכינה הקדושה .והנה אף שחיות הקודש
נושאות את כסא הכבוד ,אבל למעשה
כסא הכבוד נושא אותן ,כמו שתיקן הפייטן
האלקי רבי אלעזר הקליר בפיוט לקדושת
כתר בראש השנה" :נראות נושאות והם
נשואות עם כסא".
אמנם ענין זה שהכסא נושא את נושאיו,
הוא רק כאשר ישראל עובדים את ה' כראוי
ועושים בזה נחת רוח להקב"ה ,אבל כאשר
ישראל אינם עובדים את ה' כראוי ח"ו ,ויש
ביניהם רשעים העוברים על רצונו יתברך,
כי אז הם גורמים בזה כביכול צער למעלה
בבחינת (דברים לב-יח)" :צור ילדך תשי ותשכח
א"ל מחוללך" .ופירש רש"י" :כשבא להיטיב
לכם אתם מכעיסין לפניו ומתישים כוחו
מלהיטיב לכם".
וכן שנינו במשנה (סנהדרין מו" :).אמר רבי
מאיר בשעה שאדם מצטער [פירש רש"י
שפורענות באה עליו בעוונו] ,שכינה מה לשון
אומרת ,קלני מראשי קלני מזרועי" .ופירש
רש"י" :כמו שהאדם שיגע ועייף אומר ,ראשי
כבד עלי וזרועי כבד עלי".
והנה על ידי הצער של הקב"ה היושב על
הכסא ,אין כסא הכבוד נושא את נושאיו ,אלא
אדרבה הוא מכביד על חיות הקודש ,ויש להן
עמל ויגיעה לשאת את כסא הכבוד ,ומרוב
עמל ויגיעה הן מזיעות ,ומהזיעה נעשה "נהר
דינור"  -נהר של אש ,ומאחר שזיעה זו נעשית
על ידי מעשי הרשעים שגרמו בעוונותיהם
להכביד את הכסא על נושאיו ,לכן מדה
כנגד מדה נשפכת הזיעה על ראש הרשעים
בגיהנם .אלו תוכן דבריו הקדושים.

[ג]
נשמות ישראל חצובות
מתחת כסא הכבוד
ויש להוסיף תבלין לבאר דברי הרמ"ע
מפאנו ביתר שאת ,על פי מה שביארנו במאמר
הקודם לפרשת במדבר ביאור הענין שהקב"ה
יושב על כסא כבודו ,כמו שכתוב (ישעיה ו-א):
"ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא" ,כי ענין
הישיבה על כסא הכבוד הוא מלך היושב על
כסא מלכותו ,על דרך שכתוב במגילה (אסתר
א-ב)" :בימים ההם כשבת המלך אחשורוש
על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה" .ופירש
רש"י" :כשנתקיים המלכות בידו".

והנה מבואר בספרים הקדושים ומקור
הדבר בפרקי דרבי אליעזר (פרק ג) ,כי תכלית
הבריאה היא כדי שיקרא הקב"ה בתואר
"מלך" ,והיות שאין מלך בלא עם ,נמצא כי
רק על ידי ישראל שקיבלו עליהם בהר סיני
את התורה ומצוותיה ,נעשה הקב"ה כביכול
מלך בפועל על כל העולם ,כמו שאנו אומרים
בתפלת ערבית" :ומלכותו ברצון קיבלו
עליהם" .הנה כי כן זהו ביאור ענין ישיבת
הקב"ה על כסא כבודו ,בבחינת מלך היושב
על כסא מלכותו ,כמו שכתוב (שם כט-י)" :וישב
ה' מלך לעולם" ,וכן אנו אומרים בתפלת
נשמת" :המלך היושב על כסא רם ונשא".
על פי האמור הוספנו לבאר הטעם
שנשמות ישראל חצובות מתחת כסא
הכבוד ,כמבואר בזוהר הקדוש (פרשת צו כט:):
"כל הנשמות גזורות מתחת כסא הכבוד" ,כי
על ידי שקיבלו ישראל את התורה ומקיימים
את מצוות ה' כעבדים המקיימים את רצון
אדוניהם ,הרי הם ממליכים את הקב"ה על
כל העולם ,נמצא לפי זה כי כסא הכבוד
נתמך על נשמות ישראל הממליכים את
הקב"ה ,ובכח זה יושב הקב"ה על כסא כבודו
למלוך על כל העולם.
לפי זה מבוארים היטב דברי הרמ"ע
מפאנו ,כי הפגם של הרשעים המורדים
במלכותו של הקב"ה בעוונותיהם הרבים
מגיע עד לכסא הכבוד ,כי הם גורמים לכך
שאין הקב"ה כביכול יושב כראוי למלך על
כסא כבודו למלוך על כל העולם ,ועל ידי זה
הם גורמים להכביד את כסא הכבוד על חיות
הקודש המזיעות בהתאמצותן לשאת את
כסא הכבוד ,ומזיעתן נעשה נהר דינור הנשפך
על ראש רשעים בגיהנם להענישם על מה
שחטאו וגרמו לכך.

[ד]
"בזיעת אפיך תאכל לחם"
רעיון קדוש זה של הרמ"ע מפאנו פותח
לנו פתח להבין מה שגזר הקב"ה על אדם
הראשון אחרי שחטא ואכל מעץ הדעת
(בראשית ג-יט)" :בזיעת אפיך תאכל לחם עד
שובך אל האדמה" .ויש לבאר הענין בזה על
פי מה שמבואר במדרש (ב"ר יט-ז) על הפסוק
(שם ח)" :וישמעו את קול ה' אלקים מתהלך בגן
לרוח היום ,מהלך אין כתיב כאן אלא מתהלך,
מקפץ ועולה ,עיקר שכינה בתחתונים היתה,

כיון שחטא אדם הראשון נסתלקה שכינה
לרקיע הראשון".
נמצא לפי זה כי בחטא עץ הדעת גרם
אדם הראשון ,ואתו כל הנשמות שהיו כלולות
עמו ,צער גדול להקב"ה שסילק את שכינתו
מן הארץ ,ועל ידי צער זה הכביד כסא הכבוד
על חיות הקודש הנושאות את הכסא ,עד
כדי כך שעל ידי העמל והיגיעה הזיעו החיות
הקודש ,ומזיעתן נתהווה נהר של אש בגיהנם
להעניש בו את הרשעים ,לכן כדי לכפר על
עון פלילי זה נגזר על האדם מדה כנגד מדה:
"בזיעת אפיך תאכל לחם".
הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה
שכתב רבינו חיים וויטאל זצ"ל ב"שער
המצות" (פרשת ואתחנן) דבר נפלא בשם רבו
האריז"ל:
"גם בענין עסק ההלכה בעיון עם החבירים,
ראיתי למורי זלה"ה מתגבר כארי בכח בעת
שהיה עוסק בהלכה ,עד שהיה נלאה ומזיע
זיעה גדולה ,ושאלתי את פיו מדוע [הוא]
טורח כל כך ,והשיב לי ,כי הנה העיון לשבר
הקליפות שהם הקושיא שיש בהלכה ההיא
שאין מניחים לאדם להבין אותה.
ולכן צריך האדם לטרוח ולהתיש כוחו אז,
כי לכן נקראת התורה תושיה שמתשת כוחו
של העוסק בה ,ולכן ראוי לטרוח ולהתיש
כוחו בהיותו עוסק בהלכה .גם בענין פלפול
ועיון ההלכה היה מורי זלה"ה אומר ,כי תכלית
העיון הוא לשבר הקליפות שהם הקושיות,
כי הם גרמו לאותם הקושיות שהם בהלכה,
שלא יובנו תירוציהם כי אם בקושי ובדוחק
גדול כנודע".
לפי האמור יש לומר הביאור בזה ,כי היות
שהקושיות בהלכה הן מצד הקליפות שנוצרו
בחטא עץ הדעת ,המונעות מן האדם להשיג
השגות התורה ,והרי על ידי חטא עץ הדעת
גרם אדם הראשון שכסא הכבוד הכביד על
נושאיו ,עד כדי כך שחיות הקודש מזיעות
בשעה שנושאות את כסא הכבוד ,ועל ידי
זה נוצרו הקליפות המונעות מאיש ישראל
להשיג השגות התורה ,לכן כדי לתקן ענין זה
צריך האדם להתייגע בתורה בעיון גדול עד
שיזיע כדי לשבור את הקליפות.
יומתק לצרף מה שכתב ה"ישמח משה"
(פרשת בשלח ד"ה במדרש) ,שיש שתי דרכים
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איך לקיים גזירת הקב"ה" :בזיעת אפיך
תאכל לחם" ,דרך א' ,פשוטה כמשמעה
לעמול בזיעת אפו על פרנסתו ולחמו ,דרך
ב' ,לעמול בזיעת אפו על השגות התורה
שנקראת לחם ,כמו שכתוב (משלי ט-ה)" :לכו
לחמו בלחמי".
לכן המקיים גזירת "בזיעת אפיך תאכל
לחם" על ידי שמזיע להשיג לחמה של תורה,
מעבירין ממנו עול הפרנסה ,שלא יצטרך להזיע
להשגת לחמו ,כמו ששנינו במשנה (אבות פ"ג
מ"ה)" :כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו
עול מלכות ועול דרך ארץ" .ולפי המבואר כל זה
הוא תיקון למה שגרם אדם הראשון בחטא עץ
הדעת שיזיעו חיות הקודש.

[ה]
"גדולה תשובה
שמגעת עד כסא הכבוד"
על פי יסוד נשגב זה של הרמ"ע מפאנו
ירווח לנו להבין מאמר חכמינו ז"ל (יומא פו:).
"גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד,
שנאמר (הושע יד-ב) שובה ישראל עד ה' אלקיך
וגו'" .כי כאשר אדם חוטא הרי הוא גורם צער
לשכינה הקדושה שאומרת" :קלני מראשי
קלני מזרועי" ,ועל ידי זה מכביד כסא הכבוד
על חיות הקודש שמתייגעות לשאת אותו,
אולם כאשר הוא עושה תשובה הרי הוא
גורם נחת רוח לשכינה ועל ידי זה כסא הכבוד
נושא את נושאיו.
הנה כי כן זהו ביאור המאמר" :גדולה
תשובה שמגעת עד כסא הכבוד" ,התשובה של
איש ישראל היא גדולה כל כך ,עד שהיא מגעת
להשפיע על כסא הכבוד ,ומביא ראיה לכך
ממה שכתוב" :שובה ישראל עד ה' אלקיך",
פירוש התשובה של איש ישראל נוגעת עד ה'
אלקיך ,כי הקב"ה כביכול מקבל תוספת כח על
ידי התשובה של ישראל עד שיש בכח הכסא
לשאת את נושאיו ,ומזה מתבאר שגדולה
תשובה שמגעת עד כסא הכבוד.
יומתק לבאר בזה מה שייסד הפייטן
האלקי בפיוט לקדושת שחרית בראש השנה
(בד"ה וחיות בוערות)" :ויושר יליצו בעדנו חיות
אש" .פירוש ,חיות הקודש של אש הנושאות
את כסא הכבוד יליצו בעדנו לפני הקב"ה
היושב על הכסא .לפי האמור הביאור בזה,
כי בהיותן נושאות את כסא הכבוד ,הרי הן
מרגישות כמה גדולה תשובתם של ישראל

שמגעת עד כסא הכבוד להשפיע על משא
הקודש שלהן.
מעתה יאירו עינינו להבין ביתר שאת
הביאור של השל"ה הקדוש ,על מה שאמר
הקב"ה למשה רבינו" :אחוז בכסא כבודי
וחזור להן תשובה" .כי בכך ביקש הקב"ה
להשיב למלאכי השרת שבאו בטענה" :מה
אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" ,הרי
יש לו יצר הרע והוא עלול לחטוא ,וביקשו
להוכיח מזה שהם גדולים מישראל וראוי
לתת להם את התורה.
על כך אמר הקב"ה למשה" :אחוז בכסא
כבודי וחזור להן תשובה" ,תוכיח למלאכים
שלנשמות ישראל יש אחיזה בכסא הכבוד,
ממצות תשובה שמגעת עד כסא הכבוד ,כי
יש להם השפעה גדולה על כסא הכבוד ,שהרי
אם יחטאו ח"ו יצטרכו חיות הקודש להתאמץ
לשאת את כסא הכבוד ולהזיע ,ואם יעשו
תשובה יזכו להיות נשואות מהכסא ,הרי לנו
הוכחה ברורה כי נשמות ישראל החצובות
מתחת כסא הכבוד גבוהות ממלאכי השרת,
כי על ידי שישראל ממליכים את הקב"ה הרי
הוא יושב על כסא כבודו.

[ו]
ביאור הטעם שנשמות הצדיקים
טובלות בנהר דינור
בדרך זו במסילה נעלה לבאר ביתר עמקות,
מה שאמר הקב"ה למשה רבינו" :אחוז בכסא
כבודי וחזור להן תשובה" ,על פי מה שנתתי לב
להתבונן בביאור הנשגב של הרמ"ע מפאנו,
כי זיעתן של חיות הקודש נשפכת על ראש
רשעים בגיהנם ,משום שגרמו בחטאם שחיות
הקודש לא יהיו נשואות עם כסא הכבוד ,אלא
יצטרכו להתאמץ לשאת אותו ולהזיע.
וצריך ביאור להבין לפי זה מה שמבואר
בזוהר הקדוש (פרשת ויקרא טז ,):כי כמו
שהרשעים נידונים בגיהנם בנהר דינור,
כך נשמות הצדיקים טובלות בנהר דינור
ָהר,
"וההוּא נ ָ
ונטהרות בו ,ובלשון קדשוַ :
ָפק ִמן ֳק ָדמו ִֹהי.
ָהר ִּדי נוּר נ ִָגיד ְונ ַ
יה ,נ ָ
ִא ְּת ַמר ֵּב ּ
יה
יק ּיָיא ַט ְב ִלין ו ִּמ ְת ְּד ִכין ֵּב ּ
נְִׁש ָמ ְתהוֹן ְּד ַּצ ִּד ַ
[נשמות הצדיקים טובלות ומטהרות בו],
יה
יעי נִ דוֹנִ ין ֵּביה ו ְִא ְת ְּב ִעיר ּו ַק ֵּמ ּ
וְנְִׁש ָמ ֵתהוֹן ִּד ְרִׁש ֵ
[ונשמות הרשעים נידונות בו ונשרפות לפניו]
ְּכ ַּקׁש ְל ָפנַי ֵאׁש".

ולפי הביאור של הרמ"ע מפאנו כי
הרשעים נידונים בנהר דינור בגיהנם ,משום
שגרמו בעוונותם לחיות הקודש להתאמץ
ולהזיע בנשיאתם את כסא הכבוד ,אם כן מהו
הענין שהצדיקים טובלים ומתקדשים בנהר
דינור ,שלכאורה אין להם חלק בו מאחר שהם
מקילים על חיות הקודש שלא יצטרכו להזיע,
כי על ידי מעשיהם הטובים הם עושים נחת
רוח להקב"ה ,עד כדי כך שבזכותם נושא כסא
הכבוד את נושאיו.

[ז]
"בכתף ישאו" לעומת
"עבודת מתנה"
והאיר ה' את עיני לברר מקחו של צדיק
להשלים את דברי הרמ"ע מפאנו ,על פי
מה שכתב ה"בני יששכר" (ניסן מאמר ג סימן
ט) שיש ב' בחינות בעבודת הבורא יתברך
שמו ,בחינה ראשונה היא "עבודת משא",
כמו שכתוב בפרשת נשא בעבודת בני קהת
שנשאו את הארון ,שלא נתן להם משה רבינו
עגלות לשאת בהן את הארון (במדבר ז-ט):
"ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם
בכתף ישאו" .בחינה שניה היא "עבודת
מתנה" ,כמו שכתוב (במדבר יח-ז)" :עבודת
מתנה אתן את כהונתכם".
ומבאר ה"בני יששכר" ב' הבחינות בלשון
קדשו:
"דהנה כתיב בתורה עבודת משא ועבודת
מתנה ,נראה לבאר עבודת משא הוא עבודה
מיראה ,שאינו נהנה מהיגיעה רק נושא במשא
עול העבודה מחמת יראה ,ועבודת מתנה הוא
עבודה מאהבה שהוא נהנה מטורח היגיעה
בעבודה ,והוא באמת מתנה מן השי"ת כענין
(ברכות יז ).עולמך תראה בחייך ,שנהנה מן
טעמי גן עדן בעולם הזה".
ויש להוסיף תבלין לדבריו הקדושים ,על פי
מה שמבואר בגמרא (סוטה לה ).כי הארון שהיו
בו שני לוחות הברית נשא את נושאיו .נמצא
לפי זה כי בני קהת לא היו צריכים להתאמץ
לשאת את הארון ,כי אדרבה הארון נשא את
נושאיו ,אולם עם כל זאת מפאת רצונם לעבוד
את ה' התאמצו לשאת את הארון אף שלא
היה צורך בכך .וזהו פירוש הכתוב" :כי עבודת
הקודש עליהם בכתף ישאו" ,שהתאמצו לשאת
את הארון בכתף.
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מעתה נראה לומר בדחילו ורחימו ,כי
הן אמת שבזכות הצדיקים העובדים את ה'
ועושים רצונו של מקום ,חיות הקודש אינן
צריכות להתאמץ לשאת את כסא הכבוד
ואינן מזיעות כי הכסא נושא את נושאיו,
אולם כשהן רואות איך הצדיקים שיש להם
תענוג גדול בעבודת ה' בבחינת "עבודת
מתנה" ועם כל זאת הם מתאמצים לעבוד
את ה' בבחינת "בכתף ישאו" ,זה גורם שגם
הן יתאמצו בעבודתן בקודש לשאת את כסא
הכבוד ולהזיע.
הנה כי כן מבואר היטב ענין הצדיקים
שטובלים בנהר דינור שנעשה מזיעתן של
חיות הקודש ,כשהתאמצו לשאת את כסא
הכבוד על ידי שלמדו מהצדיקים לעבוד את
ה' ברתת ובזיע ,לכן נשמות הצדיקים טובלות
בנהר דינור זה ומטהרות עצמן ,כי הן גרמו
לזה מצד עבודתם בקודש .ואילו הרשעים
שגרמו בעוונותיהם להכביד את הכסא על
החיות ,נידונים באש הגיהנם מאותו נהר דינור
שנעשה מהזיעה של החיות.

[ח]
הצדיקים בעבודתם יכולים להעלות
מלאך למדרגה יותר גדולה
והנני להעלות על שלחן מלכים נקודה
יקרה ,כי לכאורה מצינו סתירה לרעיון
זה ממה שמבואר בספרים הקדושים ,כי
המלאכים נקראים "עומדים" כי הם עומדים
תמיד במדרגה אחת ,ואינם יכולים לעלות

למדרגה גדולה יותר ממה שנוצרו בה ,כבני
אדם שנקראים "הולכים" ,כי הם הולכים
ועולים ממדרגה למדרגה.
ומקור הדבר במה שכתוב (זכריה ג-ז):
"ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה".
ופירש בשל"ה הקדוש (מסכת חולין נר מצוה
אות ז בהג"ה)" :מהלכים הן בני אדם שאינם
נולדים בשלימות ,רק צריך להיות מהלך
משלימות לשלימות ,והמלאכים נקראים
עומדים ,שמתחילת יצירתן הם בשלימות
האחרון עומדים במעמדם" .אם כן איך אפשר
לומר כי חיות הקודש מצד עצמן נישאות
מכסא הכבוד ,אלא שהן לומדות מהצדיקים
להתעלות בעבודת ה' ולהתאמץ בנשיאת
הכסא עד שהן מזיעות ,הרי הן נשארות תמיד
במדרגה אחת.
ונראה ליישב ענין זה על פי מה שהביא
ה"אמרי יוסף"
תורה וש"ס") חידוש גדול ששמע מרבו הרה"ק
מהרי"א מזידיטשוב זי"ע ,כי הצדיקים
בעבודתם יכולים להעלות את המלאכים
למדרגה יותר גדולה ,וביאר בזה מה ששנינו
בגמרא (סוכה כח" :).אמרו עליו על יונתן בן
עוזיאל ,בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף
שפורח עליו מיד נשרף" ,על פי מה שמבואר
בדברי רבינו האריז"ל (ע"ח שער מ פי"ג) כי
השרפים הם גבוהים יותר מהמלאכים [כי
המלאכים הם בעולם היצירה והשרפים הם
בעולם הבריאה].
(בהקדמתו הנפלאה לספר "לקוטי

והנה כתוב (קהלת י-כ)" :כי עוף השמים
יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר" .ופירש
בזוהר הקדוש (פרשת פקודי רמא ):שהכוונה
בזה על המלאכים שנקראים עוף .הנה כי כן
זהו שהעידו חכמינו ז"ל על מעלתו הגדולה
של יונתן בן עוזיאל ,כי בעת עסקו בתורה
מחמת גודל הקדושה" :כל עוף שפורח עליו",
כל מלאך שפורח עליו [בעולם היצירה]" ,מיד
נשרף" ,זכה מיד לעלות למדרגת "שרף"
[בעולם הבריאה] עכדה"ק.
הנה כי כן מצינו סימוכין לרעיון זה ,כי
אמנם כסא הכבוד נושא את חיות הקודש
בשעה שישראל עושים רצונו של מקום,
אולם בכח הצדיקים שאפילו כשהם מתענגים
בעבודת ה' הם מתאמצים לעבוד את ה'
בבחינת "בכתף ישאו" ,הרי הם מעלים את
חיות הקודש שגם הן יתאמצו לשאת את
כסא הכבוד בבחינת "בכתף ישאו".
מעתה יאירו עינינו להבין ביתר שאת מה
שאמר הקב"ה למשה" :אחוז בכסא כבודי
וחזור להן תשובה" .שיוכיח למלאכים כי
בתוך כלל ישראל יש צדיקים שהם גדולים
ממלאכים ,כמו ששנינו בגמרא (סנהדרין צג:).
"גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת" .וראיה
לדבר שהרי יש בכוחם על ידי עבודתם בקודש
להשפיע על חיות הקודש ,להעלותן למדרגה
יותר גדולה שיתאמצו לשאת את כסא הכבוד
בבחינת "בכתף ישאו" ,אם כן מוכח מזה
שגדולים צדיקים ממלאכי השרת.
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מאמר יב
"אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה"

הקב"ה מתלבש בדמות אדם היושב על כסא כבודו
בזכות ישראל שמתגברים על יצרם ומזככים את המדות
הרה"ק מאפטא זי"ע" :דע מה למעלה ממך" ,מה שהקב"ה נקרא בבחינת מ"ה בגימטריא אד"ם הוא
רק על ידך  wעל ידי שישראל מזככים את ז' המדות למטה ,מתלבש הקב"ה בז' המדות להנהיג בהם
את העולם " wועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה" ,כאשר אדם נותן צדקה ביד ימין,
מתלבש הקב"ה ביד ימין מדת החסד ,כאשר אדם דוחה את הרע ביד שמאל ,מתלבש הקב"ה ביד
שמאל להכניע את האויבים  wבימי הספירה צריך לתקן את ז' המדות כדי שגם הקב"ה יתלבש בתוך
המדות לתת לנו את התורה.
[א]
"דע מה למעלה ממך"
הקב"ה יושב על כסא הכבוד בזכותך
רחש לבי דבר טוב לבאר ברתת ובזיע מה
שאמר הקב"ה למשה רבינו" :אחוז בכסא
כבודי וחזור להן תשובה" ,על פי מה שנבאר
הטעם שהקדים הקב"ה את שבעה שבועות
של ימי הספירה כהכנה לקראת קבלת התורה
בחג השבועות ,כמו שכתוב (ויקרא כג-טו):
"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם
את עומר התנופה שבע שבתות תמימות
תהיינה ,עד ממחרת השבת השביעית תספרו
חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'".
פתח דברינו יאיר בהקדמה עמוקה מדברי
המקובל האלקי רבי צבי הירש מזידיטשוב
זי"ע בספרו "עטרת צבי" על הזוהר הקדוש
(פרשת אחרי עב ,).כפי ששמע מפה קדשו
של הרה"ק מאפטא זי"ע [מצאתי הדברים
באריכות ב"אוהב ישראל" פרשת שקלים ד"ה
במדרש] ,והנה הדברים בלשון קדשו:
"שמעתי ממורי הקדוש מוהר"ר אברהם
יושיע העשיל האבד"ק אפטא יאריך השם
ימיו ושנותיו בטוב ובנחת [זי"ע] ,פירוש
הפסוק (דברים י-יב) ועתה ישראל מה ה' אלקיך
שואל מעמך ,ואמר בסוד מאמרם ז"ל (אבות
ב-א) דע מ"ה למעלה ממך ,הרצון בזה כי נאמר

(יחזקאל א-כו) ועל דמות הכסא כמראה אדם
עליו מלמעלה.
והנה באמת נאמר (ישעיה מ-כה) ואל מי
תדמיוני ואשוה יאמר קדוש( ,וכן שם מ-יח) ומה
דמות תערכו לו ,אבל זה הוא מצדינו בעבודה
בלב אמת ,לדמות לבוראינו אנו עושין כביכול
אותו ברוך הוא וברוך שמו דמות אדם ,דרך
משל אם אדם גומל חסד ,עושה ומתקן יד ימין
לקוב"ה ושכינתיה ,וכן כשלוחם מלחמות ה'
לדחות הרע ,מתקן יד שמאל לבורא כל עלמין,
וכדומה לזה אמרו ז"ל במדרש שוחר טוב
(תהלים מ-ז) אזנים כרית לי ,אין אזנים שלמעלה
כרויות אלא בשבילי לשמוע תפלתי...
וזה הסוד רמזו ז"ל דע מה למעלה ממך,
מ"ה בגימטריא אד"ם היינו שלמעלה על
הכסא הוא ממך ,רצונו לומר על ידי קיום
התורה ומצוותיה אנו עושין כביכול להבורא,
אשר הוא מופשט מכל רעיון ותמונה כאמור כי
לא ראיתם כל תמונה ,ואנו עושין אותו ומדמין
להיות תמונת אדם ,כאמור ותמונת ה' יביט,
ידי ה' ,אזני ה' ,וכן כל תוארי אדם.
הגם כי לא אדם הוא מופשט מכל חומר
וצורת רעיון אדם ,לא ידיע ולא אתיידע ברוך
הוא וברוך שמו לעלם ולעלמי עלמין .וכן
(דברים י-יב) [ועתה ישראל] מ"ה ה' אלקיך
[שואל מעמך] ,על דרך זו מ"ה ה' אלקיך,

שיהיה הבורא כביכול בתמונת אדם ,שואל
מעמך בסוד עבודת וקיום התורה והמצוה עד
כאן דבריו אדמו"ר ושפתים ישק".

[ב]
הקב"ה מנהיג העולם בעשר מדות
ונראה להרחיב בביאור דבריו הקדושים
על פי מה שמבואר בספרים הקדושים ,ומקור
הדבר בתיקוני זוהר במאמר פתח אליהו
(הקדמה יז ,).שהקב"ה מנהיג את העולם על ידי
עשר מדות" :אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין,
וקרינן לון עשר ספירן ,לאנהגא בהון עלמין
סתימין" .עשר מדות אלו נקראות בשם :כתר,
חכמה ,בינה ,חסד ,גבורה ,תפארת ,נצח ,הוד,
יסוד ,מלכות.
ומפרש שם בתיקוני זוהר ,כי עשר המדות
משולות כביכול לצורת אדם ,הא כיצד ,המדה
הראשונה "כתר" היא בבחינת כתר שעל ראש
המלך" :כתר עליון איהו כתר מלכות" ,המדה
השניה "חכמה" היא בבחינת החכמה שבמוח:
"חכמה מוחא איהו מחשבה מלגאו" ,המדה
השלישית "בינה" היא בבחינת בינת הלב:
"בינה לבא ובה הלב מבין".
וכן שאר ז' מדות הם כנגד איברי הגוף,
מדת "חסד" היא זרוע ימין ,מדת "גבורה" היא
זרוע שמאל ,מדת "תפארת" היא בבחינת
הגוף ,מדות "נצח והוד" הן בבחינת שתי
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הרגלים ,מדת "יסוד" צדיק היא בבחינת
משפיע ,מדת "מלכות" היא בבחינת גזירות
המלכות בתורה שבעל פה ,ובלשון התיקוני
זוהר" :חסד דרועא ימינא ,גבורה דרועא
שמאלא ,תפארת גופא ,נצח והוד תרין שוקין,
ויסוד סיומא דגופא אות ברית קודש ,מלכות
פה תורה שבעל פה קרינן ליה".
אמנם כבר הזהירו רבותינו הקדושים
הקדמונים והאחרונים ,שלא יעלה על דעתנו
ח"ו שהמדות של מעלה הן טבועות ומושרשות
במהותה ועצמותה ,כפי שאנו רואים להבדיל
אצל בשר ודם שהמדות הן חלק בלתי נפרד
ממהותו ועצמותו של נפש האדם ,כמו למשל
מדות אהבה ויראה שהן טבועות ומושרשות
עמוק בנפש האדם ,כי החושב כן על הקב"ה
הרי הוא לוקה במינות וכפירה.
אך אמונה השלימה והאמיתית שצריך
כל איש ישראל להאמין בה היא ,שהבורא
יתברך שמו מצד עצמו הוא נעלה ונשגב מכל
המדות ,שהרי המדות הן מושגים והגדרות
מצומצמות של אהבה או יראה ,אשר מטעם
זה נקראים "מדות" כי הן מדידות ומצומצמות
בתוך מסגרת המדה ההיא .אולם הבורא
יתברך שמו אין לו שום גבול ותכלית בבחינת
"אין סוף" ,ואין לנו שום השגה במהותו
ועצמותו שהוא נעלה ונשגב מכל המדות.
ומה שמבואר בזוהר הקדוש שנביא
להלן ,שהקב"ה מנהיג את העולם על ידי
עשר המדות ,היינו כי במקום גדולתו שם
אתה מוצא ענוותנותו ,ועלה ברצונו הטוב
להיטיב לנבראיו שיש להם גבול ותכלית ,ולכן
צמצם עצמו כביכול להתלבש בתוך המדות
שהאציל בחכמתו לצורך הנבראים .משל
למה הדבר דומה ,לאומן שלוקח בידו כלי
אומנותו שהוא עושה עמהם את מלאכתו ,וכי
יעלה על הדעת לומר שהכלים הם חלק בלתי
נפרד ממהותו ועצמות האומן ,כן המדות אצל
הקב"ה הן רק ככלי אומנות שהקב"ה נתלבש
בהם ,כדי להנהיג בהם את העולם שהוא בעל
גבול מצומצם.
כדי להמחיש דבר זה ביתר שאת ,נוכל
ללמוד ענין זה ממה שכתוב בשירת הים
(שמות טו-ג)" :ה' איש מלחמה ה' שמו" ,ופירש
רש"י" :אף בשעה שהוא נלחם ונוקם מאויביו,
אוחז הוא במדתו לרחם על ברואיו ולזון את
כל באי עולם ,ולא כמדת מלכי אדמה כשהוא

עוסק במלחמה ,פונה עצמו מכל עסקים ואין
בו כח לעשות זו וזו".
ביאור הדבר הוא ,כי אצל מלך בשר ודם
היות שהמדות הן עצם מעצמיו וממהותו,
לכן כשהוא נלחם הרי כל מהותו מתמלאת
רגשות מלחמה ונקמה ,וזה סותר להרגשה
של מדת החסד והרחמנות שבנפשו ,אבל
אצל הקב"ה מכיון שהמדות אינן שייכות
כלל למהותו הבלתי מושגת ,אלא שהקב"ה
מתלבש בהן כאומן שלוקח את כלי מלאכתו
לעבוד בהם ,לכן הוא יכול לפעול ב' פעולות
הפכיות כאחת ללחום כנגד האויבים וגם
לעשות חסד עם בריותיו.
וזהו ביאור המראה שראה יחזקאל הנביא
במרכבה (יחזקאל א-כו)" :ועל דמות הכסא
דמות כמראה אדם עליו מלמעלה" ,כי באמת
לא שייך אצל הקב"ה שום תואר אדם כי הוא
נעלה ונשגב מכל המדות ,אלא שברוב רחמיו
וחסדיו צמצם עצמו כביכול צמצום אחר
צמצום ,כדי להתלבש בתוך עשר המדות שהן
בצורת אדם כדי להנהיג בהן את העולם ,ומצד
זה ראה יחזקאל במראה המרכבה" :על דמות
הכסא כמראה אדם עליו מלמעלה".

[ג]
"דע מה למעלה ממך"
והנה ידוע כלל גדול בכל ספרי חסידות
וספרי מחשבה ,כי כדי שיזכה האדם להמשיך
השפעות טובות מלמעלה הוא צריך להקדים
לכך התעוררות מלמטה ,ומקור הדבר
בזוהר הקדוש (פרשת לך לך פח" :).באתערותא
דלתתא אשתכח אתערותא לעילא ,דהא לא
אתער לעילא עד דאתער לתתא" ,פירוש,
על ידי התעוררות למטה מתעורר למעלה,
שהרי אינו מתעורר למעלה עד שמתעורר
תחילה למטה.
וזהו שהביא בספר "בעל שם טוב"
קדושים אות כב):

(פרשת

"בשם הבעש"ט זלה"ה פירוש הפסוק
(תהלים קכא-ה) ה' צלך ,והיינו כמו צלו של
האדם ,שכמו שהוא עשיית האדם כן הוא
עשיית הצל ,כך הקב"ה באיזה מדה שהאדם
מתנהג את עצמו ,כך הקב"ה מתנהג את
עצמו עם האדם בזו המדה ,ואם האדם
הולך במדת גדלות כך השם יתברך מתנהג
עם האדם ,ואם הליכותיו בעניוות אז השם

יתברך גם כן מצמצם את עצמו כביכול ,על
דרך שאמר הכתוב (ישעיה נז-טו) אשכון את
דכא וממלא רצונו".
ובשל"ה הקדוש
הביא דבר זה בשם המדרש" :מהו ה' צלך,
כצלך ,מה צלך אם אתה משחק לו הוא משחק
לך ,ואם אתה בוכה לו הוא בוכה כנגדך ,ואם
אתה מראה לו פנים זעומות או מסוברות
אף הוא נותן לך כך ,אף הקב"ה ה' צלך ,כשם
שאתה הווה עמו כך הוא הווה עמך".
(פרשת משפטים תורה אור)

נמצא לפי זה ,כי על ידי שהאדם למטה
משתמש באחת מהמדות לעבוד בה את ה',
הרי הוא גורם בכך שיתלבש הקב"ה כביכול
במדה זו למעלה להשפיע על ידה שפע רב
טוב לנבראים ,כמו ששנינו בגמרא (שבת
קנא" :):כל המרחם על הבריות מרחמין עליו
מן השמים ,וכל שאינו מרחם על הבריות אין
מרחמין עליו מן השמים".
מעתה נבוא לדבריו העמוקים של הרה"ק
מאפטא זי"ע ,כי מכל האמור נוכל ללמוד
שעבודת האדם למטה היא לעשות אתערותא
דלתתא ,שישתמש עם כל עשר המדות לעבוד
בהן את ה' ,כדי לגרום בכך אתערותא דלעילא,
שגם הקב"ה למרות שהוא יתברך למעלה מכל
המדות יתלבש כביכול בתוך עשר המדות,
להנהיג בהן את העולם ולהשפיע על ידן שפע
רב טוב למטה.
באופן כי על ידי שאיש ישראל עושה
מעשה של חסד למטה ,הוא גורם בכך
שיתלבש הקב"ה למעלה במדת החסד
שהיא יד ימין ,והרי זה כאילו הוא עושה
כביכול להקב"ה יד ימין ,שהרי לולי מעשה
החסד למטה לא היה הקב"ה מצמצם עצמו
להתלבש במדת החסד שהיא יד ימין.
וכן אם האדם משתמש במדת גבורה כדי
להתגבר על יצרו הרע ,הרי הוא גורם בכך
שיתלבש הקב"ה למעלה במדת גבורה שהיא
יד שמאל להכניע אויבי ישראל ,והרי זה כאילו
הוא עושה כביכול להקב"ה יד שמאל .וזהו
שכתב ה"עטרת צבי" בשם הרה"ק מאפטא
זי"ע" :דרך משל אם אדם גומל חסד ,עושה
ומתקן יד ימין לקוב"ה ושכינתיה ,וכן כשלוחם
מלחמות ה' לדחות הרע ,מתקן יד שמאל
לבורא כל עלמין".
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מכל זה נשכיל להבין ,כי כאשר האדם
משתמש בכל עשר המדות שהוא מורכב מהן
לעבוד בהם את ה' ,כי אז "באתערותא דלתתא
אשתכח אתערותא לעילא" ,שיתלבש הקב"ה
כביכול למעלה בכל עשר המדות שהן בבחינת
צורת אדם להשפיע על ידן שפע רב טוב לכל
העולמות ,ואז נקרא הקב"ה כביכול בתואר
אדם שראה יחזקאל במעשה מרכבה" :על
דמות הכסא כמראה אדם עליו מלמעלה".
וזהו שפירש הרה"ק מאפטא זי"ע רמז
המשנה" :דע מה למעלה ממך" ,כלומר
מה שהקב"ה נקרא למעלה בתואר מ"ה
בגימטריא אד"ם זהו "ממך" כפי המעשים
שלך למטה .וזהו גם כן פירוש הכתוב" :ועתה
ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך" ,פירוש,
הקב"ה שואל ומבקש ממך שתעשה לו
כביכול למעלה בחינת מ"ה בגימטריא אד"ם,
על ידי שתשתמש עם כל המדות שלך למטה
לעבודת ה'.
יומתק לפרש בזה כוונת המדרש תנחומא
(פרשת נשא סימן טז)" :בשעה שברא הקב"ה את
העולם ,נתאוה שיהא לו דירה בתחתונים כמו
שיש בעליונים" .הכוונה שנתאוה שהאדם
על ידי מעשיו הטובים יגרום לכך ,שיתלבש
כביכול בתוך המדות שהן בבחינת אדם ,כדי
שיוכל להשפיע על ידי זה לתחתונים.

[ד]
"נעשה אדם" למטה ולמעלה
ענין עמוק זה פותח לנו שער להבין מה
שכתוב בבריאת האדם (בראשית א-כו)" :ויאמר
אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" .וכבר
עמד רש"י על כך רש"י בשם המדרש ,מדוע
אמר הקב"ה "נעשה" בלשון רבים ולא "אעשה"
בלשון יחיד ,ותירץ שביקש הקב"ה ללמדנו
מדת ענוה שהגדול יתייעץ עם הקטן ממנו.
אמנם לפי מה שנתבאר מדברי הרה"ק
מאפטא זי"ע ,כי הבורא יתברך שמו יצר את
האדם למטה כלול מעשר מדות כדי שיעבוד
בהן את ה' ,ועל ידי זה באתערותא דלתתא
אתער לעילא שגם הקב"ה יצמצם עצמו
כביכול בתוך המדות בבחינת תואר "אדם"
למעלה ,אם כן מבואר היטב פירוש הפסוק:
"ויאמר אלקים נעשה אדם" ,כלומר הקב"ה
אומר אל האדם עצמו" :נעשה אדם" ,אני
ואתה נעשה אדם.

כי מקודם עושה הקב"ה את האדם
למטה כלול מעשר מדות כדי שיעבוד בהן
את ה' ,ועל ידי שהאדם למטה עובד את ה'
עם כל המדות ,הוא גורם כביכול למעלה שגם
הקב"ה יתלבש בתואר אדם ,על ידי שמתלבש
בעשר מדות להנהיג בהן את העולם ,באופן
שהקב"ה ברא בחינת "אדם" למטה כדי שעל
ידי עבודתו יגרום בחינת "אדם" למעלה ,ואין
לך ענוה גדולה מזו שהמלך העליון נתן כח
לאדם תחתון ,שיגרום לכך שיתלבש הקב"ה
כביכול בתואר אדם.
על פי האמור יומתק להבין מה שכתב
בשל"ה הקדוש בפרשת בראשית (תורה
אור) ,כי מה שנקראים ישראל בתואר "אדם"
הוא מלשון "אדמה" לעליון ,שיש בכוחם
להתדמות כביכול אל הקב"ה ,ולפי האמור
הכוונה בזה ,כי עבודת האדם למטה היא
לגרום לכך ,שהקב"ה כביכול יתדמה לנו
ויתלבש בתואר אדם ,וזהו "אדמה לעליון"
להפעיל כביכול לעליון שיתדמה לנו.
ויש לפרש בזה בדרך רמז (שמות יב-לט):
"ולא יכלו להתמהמה" ,כי מקודם צריך האדם
לעשות עצמו למטה בתואר "אדם" שהוא
מותר על הבהמה ,על ידי שמקדש ומזכך כל
המדות שלו לעבודת ה' ,ועל ידי זה הוא עושה
כביכול להקב"ה בחינת תואר אד"ם למעלה,
נמצא שמוטלת על האדם החובה לעשות
ב' פעמים מ"ה ,היינו ב' פעמים אד"ם אחד
למטה ואחד כביכול למעלה.
אמנם כלל ישראל במצרים שהיו
שקועים במ"ט שערי טומאה ,לא היו בבחינת
"אדם" למטה ולא יכלו לגרום לבחינת
"אדם" למעלה .וזהו רמז הכתוב" :ולא יכלו
להת-מה-מה" ,שלא יכלו לפעול ב' פעמים
מ"ה שהיא עבודת איש ישראל .ויש לומר
שמטעם זה נקרא האדם השלם בעבודת ה'
בתואר צדיק ,שכן ב' פעמים מ"ה בגימטריא
צדיק שהוא תשעים.

[ה]
הקב"ה נתלבש בבחינת אדם
כדי לתת התורה לישראל
בדרך זו במסילה נעלה לבאר הטעם
שהקדים הקב"ה מצות ספירת העומר לקבלת
התורה בחג השבועות ,על פי מה שכתוב על
מעמד הר סיני (דברים ה-ד)" :פנים בפנים דבר ה'
עמכם מתוך האש" .ויש לומר הכוונה בזה על

פי הידוע כי התורה שהיא חכמתו ורצונו של
הקב"ה אין לה גבול ותכלית ,אלא שצמצם
הקב"ה את חכמתו הגדולה ממדרגה למדרגה
עד שנתלבשה בלבוש גשמי ,כמו שכתב בעל
ה"תניא" ב"ליקוטי אמרים" (פרק ד):
"ואף דהקב"ה נקרא אין סוף ולגדולתו אין
חקר ולית מחשבה תפיסה ביה כלל ,וכן ברצונו
וחכמתו [לית מחשבה תפיסא ביה כלל]
כדכתיב אין חקר לתבונתו ,וכתיב החקר אלוק
תמצא ,וכתיב כי לא מחשבותי מחשבותיכם
[וא"כ איך אפשר להשיג את התורה שהיא
חכמתו ורצונו] ,הנה על זה אמרו במקום
שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה
מוצא ענוותנותו ,וצמצם הקב"ה רצונו
וחכמתו בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהן,
ובצרופי אותיות תנ"ך ודרשותיהן שבאגדות
ומדרשי חכמינו ז"ל ,בכדי שכל הנשמה או
רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה,
ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהן במעשה
דבור ומחשבה...
ולכן נמשלה התורה למים ,מה מים
יורדים ממקום גבוה למקום נמוך ,כך התורה
ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחכמתו
יתברך ...ומשם נסעה וירדה בסתר המדרגות
ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות,
עד שנתלבשה בדברים גשמיים ועניני עולם
הזה שהן רוב מצוות התורה ככולם והלכותיהן,
ובצרופי אותיות גשמיות בדיו על הספר עשרים
וארבעה ספרים שבתורה נביאים וכתובים ,כדי
שתהא כל מחשבה תפיסא בהן".
הנה כי כן זהו פירוש הכתוב" :פנים בפנים
דבר ה' עמכם מתוך האש" ,ללמדנו חסד ה',
כי אף שלא ראו שום תמונה וצורת אדם,
בכל זאת צמצם הקב"ה את חכמתו להתלבש
בבחינת אדם ,עד כדי כך שמסר לנו את
התורה פנים בפנים כדבר איש אל רעהו .וזהו
שהביא רש"י (שמות כ-ב) כי בשעת מתן תורה
נתגלה הקב"ה לישראל כזקן מלא רחמים,
כי בגודל ענוותנותו צמצם עצמו להתלבש
בתואר אדם ,כדי שיוכלו ישראל להשיג
חכמתו שהיא התורה בלבוש מצומצם.
הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה הקשר
הנפלא בין ימי הספירה לקבלת התורה ,על
פי הידוע מדברי האריז"ל כי העבודה בשבע
שבתות של ימי הספירה היא לתקן את שבע
המדות ,בשבוע הראשון מתקנים מדת החסד,

זמן מתן תורתנו  hבי רמאמ | הנ

בשבוע השני מדת הגבורה ,בשבוע השלישי
מדת תפארת ,בשבוע הרביעי מדת נצח,
בשבוע החמישי מדת הוד ,בשבוע השישי
מדת יסוד ,בשבוע השביעי מדת מלכות.
ולפי המבואר הענין בזה כי על ידי שאנו
מקדשים את ז' המדות לעבוד בהן את ה' ,הרי
באתערותא דלתתא אתער לעילא שיתלבש
הקב"ה גם כן כביכול בתוך המדות בבחינת
אדם ,כדי לתת לנו את התורה פנים בפנים
כמראה אדם מלמעלה .וזהו פירוש הכתוב:
"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם
את עומר התנופה שבע שבתות תמימות
תהיינה" ,כדי לתקן בהם את ז' המדות" ,עד
ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום
והקרבתם מנחה חדשה לה"' ,שתקריבו לה'
מנחה חדשה שהיא מנחת חיטים מאכל אדם,
לרמז שעל ידי תיקון ז' המדות למטה מצמצם
הקב"ה את עצמו ומתלבש למעלה בז' מדות
בבחינת תואר אדם ,וממילא על ידי זה יוכלו
ישראל לקבל את התורה בלבוש מצומצם.

[ו]
"אחוז בכסא כבודי
וחזור להן תשובה"
מעתה יאירו עינינו להבין מה שאמר הקב"ה
למשה" :אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה",
על פי מה שלמדנו מדברי הרה"ק מאפטא זי"ע
ביאור הפסוק" :על דמות הכסא כמראה אדם
עליו מלמעלה" ,כי על ידי אתערותא דלתתא
גורמים שיתלבש הקב"ה כביכול בבחינת אדם
היושב על כסא הכבוד.

והנה כל זה הוא כאשר האדם נלחם עם
היצר הרע שמפתהו להשתמש במדותיו
לעניני עולם הזה ,והוא מתגבר על היצר לתקן
ולקדש את עשר המדות בלתי לה' לבדו ,הרי
הוא גורם בכך שגם הקב"ה יתלבש עצמו בתוך
המדות בבחינת "אדם" ,ועל ידי זה מסוגלים
ישראל להשיג את התורה חכמתו של הקב"ה
אחרי הצמצום בבחינת אדם ככתוב" :פנים
בפנים דיבר ה' עמכם".
אולם המלאכים שאין להם יצר הרע ואין
להם בחירה לדבר עבירה ,לא שייך אצלם
שיזככו ויקדשו את המדות כי מעצמם
הם קדושים ,ולכן אינם יכולים לגרום לכך
שיצמצם הקב"ה להתלבש כביכול בתואר
אדם ,בבחינת" :על דמות הכסא כמראה אדם
עליו מלמעלה" ,וממילא אי אפשר שיקבלו
את התורה שהיא רצונו וחכמתו שאין לה
גבול ותכלית .וזהו שאמר הקב"ה למשה:
"אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה" ,כי
מזה שאני יושב כביכול על כסא כבודי
בבחינת" :על דמות הכסא כמראה אדם עליו
מלמעלה" ,מזה תוכל להשיב למלאכים
תשובה ניצחת.
הנה כי כן זהו שאמר משה רבינו למלאכים
שאינם יכולים לקיים מצוות התורה" :לא
תרצח לא תנאף לא תגנוב ,קנאה יש ביניכם,
יצר הרע יש ביניכם" .פירוש ,הלא אתם רואים
כי התורה שאנו מקבלים למטה נתלבשה

בלבוש גשמי של עניני עולם הזה ,והיינו
משום שנתלבש הקב"ה בתואר אדם כדי
לתת לנו את התורה ,וכל זה מחמת שיש לנו
יצר הרע ואנו מתגברים עליו לעבוד את ה' בז'
מדות ,אבל אתם שאין לכם יצר הרע אינכם
יכולים לגרום שיתלבש הקב"ה בתואר אדם,
אם כן אי אפשר שתקבלו את התורה.
על כך אומרים חכמינו ז"ל" :מיד הודו
לו להקב"ה שנאמר ה' אדוננו מה אדיר שמך
בכל הארץ ,ואילו תנה הודך על השמים לא
כתיב" .כלומר המלאכים הכירו בכך שרק על
ידי עבודת קרוצי חומר למטה ,נעשה הקב"ה
למעלה בתואר אדם ,בבחינת "דע מ"ה למעלה
ממך" ,שהקב"ה נעשה בבחינת מ"ה שהוא
בגימטריא אד"ם רק ממך ,וזהו שאמרו" :מה
אדיר שמך בכל הארץ" ,מה שנקרא הקב"ה
בבחינת מ"ה שהוא אד"ם ,הוא רק בכל הארץ
על ידי בני אדם למטה.
וזהו שמסיים הגמרא" :מיד כל אחד
ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר ,שנאמר
עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם,
בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות" ,כלומר
דוקא בשכר שקראו המלאכים למשה
בתואר "אדם" ,משום שיש לו הכח לגרום
שגם הקב"ה למעלה יתלבש כביכול בלבוש
אדם ,זה גרם שיתנו לו מתנות כי יש בכוחו
לעשות עבודה שאין המלאכים מסוגלים
לעשותה כלל.
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מאמר יג
ההכנה לקראת קבלת התורה בחג השבועות

לפי ההכרה בבחינת" :מה אנוש כי תזכרנו"
זוכים להשיג" :מה אדיר שמך בכל הארץ"
ביאור טענת המלאכים שפתחו" :מה אנוש כי תזכרנו" ,וסיימו בהסכמה" :מה אדיר שמך בכל הארץ"
 wגמרא :אין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה ,שנאמר יהב חכמתא לחכימין"  wערוגת
הבשם :הקב"ה נותן חכמה למי שיש בו חכמ"ה אותיות כח מ"ה מדת ענוה בבחינת "ונחנו מה" w
אהבת שלום :צריך לעבוד את ה' בב' בחינות "מה" ,שפלות עצמו" :מה אנוש" ,גדלות הבורא" :מה
אדיר שמך"  wצמח צדיק" :ולא יכלו להת-מה-מה"  -לא יכלו להתבונן בב' בחינות מ"ה  -גדלות
הבורא ושפלות עצמם.
במאמר זה ברצוננו להתבונן במאמר
הגמרא (שבת פח" :):כשעלה משה למרום",
לקבל את התורה לישראל ,שפתחו מלאכי
השרת בטענה שאין ראוי לתת את התורה
לישראל ,בהזכירם הפסוק (תהלים ח-ב)" :ה'
אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ ,אשר תנה
הודך על השמים" .ואילו אחרי שנצחם משה
רבינו בדבריו שאינם יכולים לקיים מצוות
התורה בפועל ,אמרו על כך בגמרא" :מיד
הודו לו להקב"ה ,שנאמר (שם י) ה' אדוננו מה
אדיר שמך בכל הארץ ,ואילו תנה הודך על
השמים לא כתיב".
והנה כאשר נתבונן נראה כי חכמינו ז"ל
מלמדים אותנו לתת לב לדברי דוד המלך
שהזכיר באותו מזמור (תהלים ח) פעמיים
את הפסוק" :ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל
הארץ" ,פעם ראשונה בהתחלת המזמור (פסוק
ב)" :ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ" .שם
הוא מסמיך לכך את המילים" :אשר תנה הודך
על השמים" ,ופעם שניה בסיום המזמור (פסוק
י)" :ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ" .שם
לא הסמיך לכך כלום.
לכן הם מגלים לנו ברוח קדשם ,כי דוד
המלך שר את המזמור הזה ,על הניצחון
הגדול של משה רבינו על המלאכים ,כאשר
עלה למרום לקבל את התורה ,והמלאכים באו
בטענה לפני הקב"ה שאין ראוי לתת התורה
לבני אדם ,לכן בפסוק הראשון הזכיר דוד

המלך את טענת המלאכים שאמרו בלשון
טענה וקטרוג" :ה' אדוננו מה אדיר שמך בכל
הארץ"  -מדוע אתה מגלה את שמך האדיר
בכל הארץ על ידי נתינת התורה לישראל,
"אשר תנה הודך על השמים" ,הלא טוב יותר
שתיתן את התורה לנו המלאכים בשמים.
ההוכחה לכך שמדובר כאן בקטרוג של
המלאכים על מתן תורה לישראל ,כי אחר
כך הזכיר דוד המלך את טענתם הקשה (פסוק
ה)" :מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו".
אולם הלא אחר כך נצחם משה רבינו
בתשובתו עד שהודו לו ,לכן סיים דוד המלך
מזמור זה שוב באותו פסוק" :ה' אדוננו מה
אדיר שמך בכל הארץ" ,אלא שכאן כבר לא
מדובר בלשון קטרוג אלא בניחותא ,שהודו
להקב"ה מה אדיר שמך שאתה מגלה בכל
הארץ לישראל.

[א]
הקטרוג וההודאה באותו מאמר:
"מה אדיר שמך בכל הארץ"
אמנם צריך ביאור להבין כוונתם העמוקה
של מלאכי השרת ,שבחרו להשתמש ממש
באותו פסוק פעמיים ,פעם אחת לקטרג על
נתינת התורה לישראל" :ה' אדונינו מה אדיר
שמך בכל הארץ" ,למה אתה נותן את התורה
לישראל ,ופעם שניה כשהודו להקב"ה" :ה'
אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ" ,טוב אתה
עושה שאתה נותן את התורה לישראל.

עוד ראוי להתבונן על מה שלא מצינו
בדברי משה תשובה ברורה על הטענה
הקשה של המלאכים לפני הקב"ה" :מה
אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" ,כלומר
הלא אדם יש לו יצר הרע והוא עלול לחטוא,
מדוע אם כן רבונו של עולם אתה נותן להם
את התורה ,הלא טוב יותר" :תנה הודך על
השמים" ,שתיתן את התורה למלאכים שאין
בהם שום חטא.
הן אמת שמשה רבינו הוכיח להם
בהוכחות ברורות כי המלאכים אינם
מסוגלים לקיים מצוות התורה בדרך הפשט
כפי שניתנו לישראל בארץ ,ובתוך המכלול
של המצוות הזכיר את הלא תעשה של" :לא
תרצח ,לא תנאף ,לא תגנוב" ,שאינם שייכים
כלל אצל המלאכים ,כפי שנימק את דבריו
בלשון שאלה" :קנאה יש ביניכם ,יצר הרע
יש ביניכם".
אולם הלא על כך באו המלאכים בטענה
לפני הקב"ה" :מה אנוש כי תזכרנו"  -מה לך
לתת את התורה לבשר ודם שיש לו יצר הרע,
הרי טוב יותר לתת את התורה למלאכים שאין
להם יצר הרע ולא יחטאו ,אם כן כיצד הצליח
משה להפוך אותה טענה שטענו המלאכים
כנגד ישראל שיש להם יצר הרע ,לנצח בה את
המלאכים שאינם יכולים לקבל את התורה
משום שאין להם יצר הרע.
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[ב]
המלאכים ביקשו לקבל את התורה
בצירופים של מעלה
ובאמת פליאה זו מתעצמת יותר לפי מה
שביאר המהרש"א בחידושי אגדות (שבת שם
ד"ה מה לילוד ,וד"ה חמדה גנוזה ,וד"ה מה אנוש),
והרחיב בזה ה"חתם סופר" ב"תורת משה"
(פרשת יתרו ד"ה ויקרא ה' למשה) ,כי מעולם לא
עלה על דעת המלאכים לקבל את התורה
בדרך נגלה כפי שהיא לפנינו ,כי גם הם
ידעו שלא שייך אצלם לקיים את המצוות
המלובשות בעניני העולם הזה.

התורה בלבוש של מצוות מעשיות לבני אדם
העלולים ליפול ברשת היצר ,והנה הפך משה
טענה זו שטענו המלאכים כנגד בני אדם,
לטענה כנגד המלאכים שאינם ראויים לקבל
את התורה משום שאין להם יצר הרע.

התורה בבחינת" :יהב חכמתא לחכימין".
אלא שצריך ביאור ליישב מה שנתייגעו בו
המפרשים ,מהי החכמה הראשונה שצריך
אדם להשיג בכוחות עצמו ,כדי שישפיע לו
הקב"ה מחכמתו.

[ג]
"אין הקב"ה נותן חכמה
אלא למי שיש בו חכמה"

[ד]
חכמה הראשונה
היא ענוה כ"ח מ"ה

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה על פי מה
ששנינו בגמרא סגולה נפלאה לזכות לחכמת
התורה (ברכות נה:).

הנה מה טוב ומה נעים להעלות על
שלחן מלכים ,מה שמצינו על כך ביאור
נחמד ונעים בדברי ה"ערוגת הבשם" (פרשת
תצוה בפסוק ואתה הקרב אליך) ,על פי מה שגילו
לנו חכמינו ז"ל שאי אפשר לזכות לחכמת
התורה כי אם על ידי מדת ענוה ,כמו ששנינו
בגמרא (תענית ז:).

"אמר רבי יוחנן ,אין הקב"ה נותן חכמה
אלא למי שיש בו חכמה ,שנאמר
יהב חכמתא לחכימין ומנדעא ליודעי בינה.
שמע רב תחליפא בר מערבא ואמרה קמיה
דרבי אבהו ,אמר ליה אתון מהתם מתניתו לה,
אנן מהכא מתנינן לה דכתיב (שמות לא-ו) ובלב
כל חכם לב נתתי חכמה".

אלא שהשתוקקו לקבל את התורה
בדרך נסתר ,לפי צירופי אותיות התורה
שהם למעלה בשמים ,ולכן כינו את התורה
בתואר "חמדה גנוזה" ,כי היא תורת הנסתר
הגנוזה בעולמות העליונים ,ועל כך באו
בטענה" :תנה הודך על השמים" ,כי בהיותם
מלאכים רוחניים יש להם יכולת להשיג ביתר
עמקות תורת הנסתר שהיא בבחינת ההוד
של התורה.

מאמר זה ביתר אריכות מצינו במדרש
תנחומא (פרשת ויקהל סימן ב):

רעיון נשגב זה בתוספת ביאור מצינו
ב"אהל יעקב" למגיד מדובנא זי"ע (פרשת יתרו),
כי כשעלה משה למרום עדיין לא נתלבשה
התורה בלבוש הפשט ,כפי שניתנה לישראל
למטה בשעת מתן תורה ,לכן כאשר ראו
המלאכים את התורה בצירופים של מעלה
שהם אורות רוחניים ,באו בטענה" :מה לילוד
אשה בינינו" ,הלא יותר טוב שתינתן התורה
בצירופים רוחניים אלו ,למלאכי מעלה שהם
יצורים רוחניים ,ולא לקרוצי חומר בשר ודם:
"מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו".

"ואמלא אותו רוח אלקים בחכמה ,שכבר
היתה בו חכמה ,ללמדך שאין הקב"ה ממלא
חכמה אלא למי שיש בו כבר .מטרונה אחת
שאלה את רבי יוסי בר חלפתא ,מהו שכתב
יהב חכמתא לחכימין ,לטיפשים היה צריך
לומר .אמר לה ,בתי אם יבואו אצלך שנים,
אחד עני ואחד עשיר ,והן צריכין ללוות ממך
ממון ,לאיזה מהם אנת מלוה ,אמרה לו
לעשיר ,אמר לה ולמה ,אמרה לו ,שאם יחסר
יהיה לו ממון שיפרע ,אבל עני אם יאבד מעותי
מהיכן יפרע.

בדרך זו הוא מבאר מה שהשיב משה על
טענתם" :רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי
מה כתיב בה" .כלומר הן אמת שמלאכי מעלה
מסוגלים להשיג טוב יותר התורה בצירופים
של מעלה ,אבל "תורה שאתה נותן לי" -
דייקא למטה בארץ ,בצירופי תיבות התורה
כפי שנתלבשו במצוות מעשיות בעולם הזה,
שייכת רק אצל בני אדם בשר ודם ,אם כן
בטלה טענת המלאכים שהם רוצים לקבל את
התורה ,שהרי אינם יכולים לקבל את התורה
בצירופים שהיא למטה בארץ.

אמר לה ,ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר,
כך אם היה הקב"ה נותן חכמה לטיפשים ,היו
יושבים בבתי כסאות ובמבואות מטונפות
ובבתי מרחצאות ואין מתעסקין בה ,אלא נתנה
הקב"ה לחכמים ושיהו יושבין בישיבת זקנים
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ועוסקין בה ,לכך
כתיב ואמלא מלא מי שהיה בו כבר חכמה".

הנה כי כן מתחזקת פליאתנו ,איך הצליח
משה רבינו לבטל את טענת המלאכים:
"מה אנוש כי תזכרנו" ,שאין ראוי לתת את

(דניאל ב-כא)

נמצינו למדים מזה יסוד גדול שאין
הקב"ה משפיע חכמת התורה רק למי שכבר
הקדים להיות "חכם" ,ועל כך אומר הכתוב:
"יהב חכמתא לחכימין" .נשכיל להבין מזה
שהעבודה הגדולה לקראת קבלת התורה
היא ,שיזכה האדם להיות בבחינת "חכם",
כי בזכות זה ישפיע לו הקב"ה חכמת

"למה נמשלו דברי תורה למים ,דכתיב
(ישעיה נה-א) הוי כל צמא לכו למים ,לומר לך
מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום
נמוך ,אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי
שדעתו שפלה" .וכן בגמרא (סוטה ה" :).לעולם
ילמד אדם מדעת קונו ,שהרי הקב"ה הניח כל
הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני".
ועוד בגמרא (פסחים סו" :):כל המתייהר אם
חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו".
ה"ערוגת הבשם" מביא על כך מה
שמבואר בספרים הקדושים ,כי חכמ"ה היא
אותיות כ"ח מ"ה שרומז על מדת הענוה ,כמו
שאמר משה רבינו בגודל ענוותנותו (שמות טז-
ז)" :ונחנו מה" .ויש לציין המקור לכך מדברי
הרה"ק מראפשיץ זי"ע ב"זרע קודש" (פרשת
חקת)" :וזה מורה אותיות מחשב"ה  -חשב
מ"ה ,לחשוב תמיד בשפלותו ,על דרך ונחנו
מה ,ועל דרך זה חכמ"ה  -כח מה".
וכן כתב המגיד הקדוש מקוז'ניץ זי"ע
ב"עבודת ישראל" (פרשת תרומה ד"ה או יאמר)
לפרש הכתוב בהפטרה (מלכים א ה-כו):
"וה' נתן חכמה לשלמה  -דהנה האדם
השלם אף על פי שעובד השי"ת בכל מיני
שלימות ,צריך להסתכל תמיד על פחיתת
ערכו שהוא עפר ואפר ,והעבדות אינו אלא
מאתו יתברך שמו ,והוא הנותן לך כח לעשות
חיל ,ובהיות כן זוכה להיות מקדש לשכון בו
הבורא יתברך שמו ...וכמו ששמעתי ממורי
ורבי [המגיד ממעזריטש זי"ע ,רמז הפסוק
(יחזקאל יא-טו)] ואהי להם למקדש מעט ,רצונו
לומר שהשי"ת אמר שיהיה להם למקדש ,אך
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באופן שימעט את עצמו .ונחזור לעניננו ,וה'
נתן חכמה לשלמה ,רצונו לומר השי"ת נתן לו
המדה הזאת חכמ"ה אותיות כ"ח מ"ה ,רצונו
לומר שהסתכל תמיד שהוא כח מה".

[ה]
"והחכמה מאין תמצא"
ממדת ענוה בחינת "אין"
בענין זה מצינו ב"אור תורה" למגיד
ממעזריטש זי"ע (אות שמח) ,לפרש מה שיסד
המגיד בהגדה של פסח" :חכם מה הוא אומר".
על פי מה שכתוב (איוב כח-יב)" :והחכמה מאין
תמצא" .פירוש ,כדי לזכות לחכמה צריך
להיות תחילה עניו בבחינת "אין" .וזהו הרמז:
"חכם מה הוא אומר" .החכם זוכה לומר דברי
חכמה מפאת היותו עניו בבחינת מ"ה .ולפי
האמור הרי זה מתקשר עם חכמ"ה שהיא
אותיות כח מ"ה.
הגה"ק בעל "בן איש חי" כתב בפירושו "בן
יהוידע" על אגדות הש"ס (שבת פט" :).כי ידוע
שהתורה נקראת חכמ"ה שהיא כח מ"ה ,לרמוז
מי שיש לו ענוה אמיתית שהיא במדרגת 'מה',
זה ראוי שתקרא התורה על שמו" .בפירושו
"בניהו" (פסחים סו ).הוא מפרש לפי זה דקדוק
לשון הגמרא (שם)" :כל המתייהר אם חכם הוא
חכמתו מסתלקת ממנו" .כי היות שבחינת
חכמ"ה היא אותיות כח מ"ה ,כי אין החכמה
נקנית אלא למי שהוא עניו בבחינת מ"ה,
לכן כל המתייהר שאין בו מ"ה שהיא ענוה
"חכמתו" מסתלקת ממנו.
ויש להוסיף כי גם בדרך הפשט מצינו
קשר נפלא בין "חכמה" למדת הענוה ,לפי מה
ששנינו במשנה (אבות פ"ד מ"א)" :איזהו חכם
הלומד מכל אדם" .הרי לנו דברים ברורים
כי המשמעות של חכמה היא ,שחכם מכיר
ויודע שהוא רחוק מלהשיג תכלית החכמה,
וההוכחה לכך היא שהוא מוכן ללמוד מכל
אדם ,והרי זה מתקשר עם הרמז של חכמ"ה
 כח מ"ה ,שהוא מכיר שהוא בבחינת מ"הומחמת זה הוא לומד מכל אדם.
והנה חזרנו לדברי ה"ערוגת הבשם",
שמפרש לפי זה כמין חומר פירוש הכתוב:
"יהב חכמתא לחכימין" ,כי מתחילה צריך
איש ישראל לעמול על חכמ"ה הראשונה,
שידבק במדת הענוה להיות שפל ברך
בבחינת כח מ"ה ,ועל ידי זה ישפיע לו הקב"ה
"חכמת" התורה היורדת כמים למקום נמוך,
כמו שבחר הקב"ה לתת לנו מטעם זה את

התורה על הר סיני כדי ללמדנו מדת ענוה,
אלו תוכן דבריו המתוקים.

[ו]
אי אפשר להשיג מדת הענוה
כי אם על ידי העסק בתורה
חשבתי דרכי לבאר הטעם שבחר הכתוב
לכנות מדת הענוה בתואר "חכמה" באומרו:
"יהב חכמתא לחכימין" ,כי הן אמת שהיא
אותיות כח מ"ה ,אבל למה לא נאמר בפירוש:
"יהב חכמתא לענוים" .ויש לומר כי בכך
נתכוון הכתוב ללמדנו ,שאי אפשר לאדם
לזכות למדת הענוה רק על ידי שעוסק תחילה
בחכמת התורה.
דבר זה למדנו מדברי ה"אמרי יוסף"
בהקדמתו לספר "ליקוטי תורה והש"ס"
[ממורו ורבו מהרי"א מזידיטשוב חומש
דברים ד"ה ושמעתי מרבינו המחבר] בשם
הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע,
שפירש מאמר המשנה (אבות פ"ה מכ"ב)" :בן
בג בג אומר ,הפוך בה והפוך בה ,דכולא בה,
ובה תחזי ,וסיב ובלה בה ,ומנה לא תזוע ,שאין
לך מדה טובה הימנה" .כי בזכות עסק התורה
יגלה האדם שעדיין אין לו מדות טובות,
וזהו פירוש המשנה" :שאין לך מדה טובה",
הגילוי הזה שאין לך מדה טובה הוא "הימנה",
מהתורה שאתה לומד.
ב"קרן לדוד" (פרשת קרח אות ג) מביא על כך
עוד מקורות" :והנה ידוע כי התורה הקדושה
היא מלמדת את האדם דעת ותבונה להבין
ולהכיר מיעוט ושפלות ערכו ,כמו שמבואר
בזוהר הקדוש (פרשת ויקרא כג ):על פסוק (ויקרא
ד-כג) או הודע אליו חטאתו ,דאורייתא מודיע
לו חטאו לשוב בתשובה כאימא לברא ,ומבואר
מפי ספרים וסופרים ,וכן אמרו חז"ל (קידושין
מט ):סימן לגסות עניות התורה".
וכן משמע ממה ששנינו במשנה
פ"ו מ"א)" :רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה
לשמה ,זוכה לדברים הרבה ...משמח את
המקום ,משמח את הבריות ,ומלבשתו ענוה
ויראה" .הרי מבואר שלימוד התורה לשמה
מביא לידי ענוה .וכן משמע מדברי רבי פנחס
בן יאיר (ע"ז כ" :):תורה מביאה לידי זהירות,
זהירות מביאה לידי זריזות ,זריזות מביאה לידי
נקיות ,נקיות מביאה לידי פרישות ,פרישות
מביאה לידי טהרה ,טהרה מביאה לידי קדושה,
קדושה מביאה לידי ענוה ,ענוה מביאה לידי
יראת חטא".

(אבות

הנה כי כן יומתק להבין מה שרמז הכתוב:
"יהב חכמתא לחכימין" על מדת ענוותנותו
של אדם בתואר חכמ"ה שהיא אותיות כח
מ"ה ,ללמדנו כי אי אפשר לזכות למדת הענוה
רק על ידי שיעסוק תחילה בחכמת התורה,
ואחרי שהשיג מדת הענוה ישפיע לו הקב"ה
מחכמתו העליונה שיזכה להשיג השגות
גדולות בתורה.

[ז]
הקב"ה מתנהג עם העניו
בענוה לגלות לו חכמתו
בדרך זו במסילה נעלה לבאר ביתר שאת
הקשר הנפלא בין שתי החכמות ,חכמתו של
אדם שהיא בבחינת כח מ"ה מדת הענוה,
אשר בזכותה משפיע לו הקב"ה מחכמתו
בבחינת" :יהב חכמתא לחכימין" ,על פי מה
שביאר בעל התניא ב"ליקוטי אמרים" (פרק ד)
ענין התורה שנמשלה למים" :מה מים מניחין
מקום גבוה והולכין למקום נמוך ,אף דברי
תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה".
כי התורה שהיא חכמתו של הקב"ה אין לה
גבול ותכלית ,אלא שהקב"ה ברוב ענוותנותו
צמצם את חכמתו הגדולה ממדרגה למדרגה
עד שנתלבשה בלבוש גשמי ,ולולי זה לא היה
אפשר להשיג את התורה ,ובלשון קדשו:
"ואף דהקב"ה נקרא אין סוף ולגדולתו
אין חקר ולית מחשבה תפיסה ביה כלל ...הנה
על זה אמרו (מגילה לא ).במקום שאתה מוצא
גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו,
וצמצם הקב"ה רצונו וחכמתו בתרי"ג מצוות
התורה ובהלכותיהן ,ובצירופי אותיות תנ"ך
ודרשותיהן שבאגדות ומדרשי חכמינו ז"ל,
בכדי שכל הנשמה או רוח ונפש שבגוף האדם
תוכל להשיגן בדעתה ,ולקיימן כל מה שאפשר
לקיים מהן במעשה דבור ומחשבה...
ולכן נמשלה התורה למים ,מה מים
יורדים ממקום גבוה למקום נמוך ,כך התורה
ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחכמתו
יתברך ...ומשם נסעה וירדה בסתר המדרגות
ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות,
עד שנתלבשה בדברים גשמיים ועניני
עולם הזה שהן רוב מצוות התורה ככולם
והלכותיהן ,ובצירופי אותיות גשמיות בדיו
על הספר עשרים וארבעה ספרים שבתורה
נביאים וכתובים ,כדי שתהא כל מחשבה
תפיסא בהן".
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והנה שנינו בגמרא (מגילה יב" :):במדה
שאדם מודד בה מודדין לו" .וכן מבואר
בזוהר הקדוש (פרשת לך לך פח" :).באתערותא
דלתתא אשתכח אתערותא לעילא" .פירוש,
בהתעוררות מעשים הטובים למטה ,מעוררים
למעלה שישפיע לו הקב"ה שפע מן השמים.
וזהו שהביא השל"ה הקדוש (פרשת משפטים)
בשם המדרש על הפסוק (תהלים קכא-ו):
"ה' צלך .מהו ה' צלך ,כצלך ,מה צלך אם
אתה משחק לו הוא משחק לך ,ואם אתה בוכה
לו הוא בוכה כנגדך ,ואם אתה מראה לו פנים
זעומות או מסוברות אף הוא נותן לך כך ,אף
הקב"ה ה' צלך ,כשם שאתה הווה עמו הוא
הווה עמך".
מעתה יאירו עינינו להבין הקשר הנפלא
בין מדת הענוה של האדם להשגת התורה ,כי
מאחר שהתורה בשורשה אין לה סוף ,אלא
שהקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו מצמצם את
חכמתו הגדולה ,כמו שהתבטא בעל התניא
שעל כך אמרו" :במקום שאתה מוצא גדולתו
של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו" ,לכן
אם האדם הוא עניו ושפל ברך למטה ,כי אז
מתנהג עמו הקב"ה גם כן במדת ענוה בבחינת
"ה' צלך" ,לצמצם את חכמתו ולהשפיע לו
תורה שהיא בבחינת מים שיורדת מלמעלה
למטה למי שהוא עניו.
יומתק להבין בזה הכרעת הגמרא על מה
שכתוב (ישעיה נז-טו)" :כי כה אמר רם ונשא
שוכן עד וקדוש שמו ,מרום וקדוש אשכון
ואת דכא ושפל רוח" .ונחלקו בגמרא (סוטה
ה ).בפירוש הכתוב" :ואת דכא ושפל רוח ,חד
אמר ִא ִּתי דכא [רש"י" :אני מגביהו עד ששוכן
אצלי והיינו אשכון את דכא"] ,וחד אמר אני
את דכא [שם" :אני מרכין שכינתי אצלו"].
ומסתברא כמאן דאמר אני את דכא ,שהרי
הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו
על הר סיני ,ולא גבה הר סיני למעלה".
לפי האמור הביאור בזה ,כי מאחר
שהקב"ה מתנהג עם האדם מדה כנגד מדה,
לכן אם האדם מתנהג במדת הענוה והשפלות,
כי אז גם הקב"ה כביכול מתנהג עמו במדת
הענוה לרדת למטה להשרות עליו שכינתו,
אבל אם הקב"ה נשאר למעלה ומעלה את
העניו אליו ,הלא אין זה מדה כנגד מדה מאחר
שהקב"ה מגביהו ואינו יורד אליו.

[ח]
כל אדם צריך לעבוד את ה'
בב' בחינות מ"ה
ועתה בא וראה כי על פי האמור יפתח
לנו פתח להבין מה שהביא ב"צמח צדיק"
להרה"ק רבי מנחם מענדיל מוויז'ניצא
זי"ע (פרשת לך לך ד"ה ויאמר ה' אלקים במה אדע)
הקדמה יקרה בשם זקינו הרה"ק רבי מנחם
מענדיל מקאסוב זי"ע בעל "אהבת שלום",
שכל איש ישראל צריך שיהיו לו תמיד ב'
בחינות "מה"  -מ"ה אחד שרומז על שפלות
עצמו" :מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי
תפקדנו" .מ"ה שני שרומז על גדלות הבורא:
"מה אדיר שמך בכל הארץ".
והוסיף לפרש בזה בדרך רמז מה שדרשו
בגמרא (פסחים סח" :):כתוב אחד אומר (בשביעי
של פסח דברים טז-ח) עצרת לה' אלקיך ,וכתוב
אחד אומר (בשמיני עצרת במדבר כט-לה) עצרת
תהיה לכם ...חלקהו חציו לה' וחציו לכם".
הרמז בזה כי לכ"ם בגימטריא ב' פעמים מ"ה,
ועל האדם מוטל לחלק לכ"ם זה לשני חלקים,
"חציו לה'"  -מ"ה אחד לה' לראות גדלות
הבורא" :מה אדיר שמך בכל הארץ"" ,וחציו
לכם"  -מ"ה השני לראות שפלות עצמו" :מה
אנוש כי תזכרנו" עכדה"ק.
והנה ב"ליקוטי אמרי יוסף"
לך לך) מביא ששמע בשם ה"צמח צדיק",
שהוסיף על דברי זקינו רמז נפלא על מה
שכתוב ביציאת ישראל ממצרים (שמות יב-
לט)" :ולא יכלו להתמהמה" .כי מפאת היותם
שקועים במצרים במ"ט שערי טומאה ,לא
יכלו להתבונן בגדלות הבורא ובשפלות
עצמם .וזהו רמז הכתוב" :ולא יכלו להת-מה-
מה"  -שלא יכלו להתבונן בב' פעמים מ"ה מ"ה
 "מה אדיר שמך"" ,מה אנוש כי תזכרנו".(סוף פרשת

כעבדא קמיה מאריה נראה להוסיף תבלין
לדבריהם הקדושים ,כי שתי הבחינות של
"מה" קשורות זו בזו בקשר אמיץ בל ימוט,
כי מתחילה צריך האדם להתבונן בשפלות
עצמו בבחינת מ"ה הראשון" :מה אנוש כי
תזכרנו" ,שמצד מעשיו אינו ראוי שיגלה לו
הקב"ה מחכמתו ,ועל ידי זה הוא זוכה מדה
כנגד מדה שגם הקב"ה מתנהג עמו במדת
הענוה ,לצמצם את חכמתו הגדולה בבחינת
מים היורדים למקום נמוך ,אשר גילוי זה
הוא בבחינת מ"ה השני" :מה אדיר שמך

בכל הארץ" ,שמתנהג הקב"ה במדת הענוה
בבחינת מ"ה ,לגלות לו חכמת תורתו.

[ט]
"דע מה למעלה ממך"
יומתק לפרש בזה מה ששנינו במשנה
(אבות פ"ב מ"א)" :דע מה למעלה ממך עין רואה
ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים".
ופירש ב"תולדות יעקב יוסף" (פרשת ויקרא):
"ובזה יובן דע מה למעלה ממך ,אי אכזריות
או רחמים זה נמשך 'ממך' ,אי קיימא בנהירו
דאנפין גורם כך למעלה ,והוא הדין בעצבות
או אכזריות או רחמים גורם כך למעלה" .וכן
פירש ב"קדושת לוי" (פרשת מצורע)" :וזה כוונת
חכמינו ז"ל דע מה למעלה ממך ,כלומר מה
שהיא למעלה הכל ממך ,ממה שאתה עושה
למטה כן חקוק למעלה".
וכן כתב ב"נפש החיים" (פרק ד)" :וקרוב
לשמוע שגם זה בכלל כוונתם ז"ל באבות דע
מה למעלה ממך ,רצונו לומר ,אם כי אינך
רואה בעיניך הענינים הנוראים הנעשים
ממעשיך ,אבל תדע נאמנה כי כל מה שנעשה
למעלה בעולמות העליונים גבוהי גבוהים,
הכל ממך הוא על פי מעשיך לאן נוטים ,על
פיהם יצאו ויבואו".
לפי דברינו יש לומר כי התנא נתכוון
ללמדנו בזה" :דע מה למעלה ממך" ,שתדע
נאמנה כי אם אתה רוצה להמשיך בחינת
מ"ה מלמעלה ,שהיא הגילוי של חכמת
התורה מהקב"ה בבחינת" :מה אדיר שמך
בכל הארץ" ,הנה הכל הוא "ממך" שתקדים
להתנהג בבחינת מ"ה שהיא מדת הענוה
בבחינת" :מה אנוש כי תזכרנו" ,ועל ידי זה
תגרום לעורר שגם הקב"ה יתנהג למעלה
במדת הענוה בבחינת מ"ה.
הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה דברי
חכמים וחידותם ,שמבארים הכתוב" :יהב
חכמתא לחכימין" ,שאין הקב"ה נותן חכמה
אלא למי שיש בו חכמה ,כי לפי האמור
מדובר כאן בשתי בחינות של חכמ"ה שכל
אחת היא בבחינת כח מ"ה .חכמ"ה אחת
היא מצד האדם שהוא מכיר בכך שהוא
בבחינת כח מ"ה ,שאינו ראוי מצד עצמו
לכלום בבחינת" :מה אנוש כי תזכרנו" ,ועל
ידי זה הוא מעורר אצל הקב"ה למעלה בחינת
חכמ"ה כח מ"ה ,שיתלבש במדת ענוותנותו
לגלות לו חכמת התורה בבחינת" :מה אדיר
שמך בכל הארץ".
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[י]
תשובתו העמוקה
של משה רבינו למלאכים
מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין
הוויכוח בין המלאכים למשה רבינו ,כי
בשמעם שמשה בא לקבל את התורה
לישראל ,פתחו בטענה לפני הקב"ה" :ה'
אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ ,תנה הודך
על השמים" ,כלומר מדוע אתה ה' אדונינו
מלך העולם מתנהג בענוה בבחינת מ"ה,
לצמצם את חכמתך הגדולה כדי לגלות את
שמך האדיר בארץ" :מה אנוש כי תזכרנו ובן
אדם כי תפקדנו" ,הלא טוב יותר שתיתן לנו
בשמים את התורה.
על כך אמר הקב"ה למשה" :אחוז בכסא
כבודי וחזור להן תשובה" ,רמז לו הקב"ה
בכך שיחזיר להם תשובה מתוך שאלתם,
כי מה שהם טוענים שאין זה כבוד ה' לתת
את התורה לבני אדם ,אדרבא "אחוז בכסא
כבודי" ,לומר להם שזהו כבודו של הקב"ה
לגלות את התורה לאדם קרוץ מחומר,
המכיר בשפלות עצמו שהוא בבחינת" :מה
אנוש כי תזכרנו" ,ועל ידי ענוה זו הוא זוכה
למדה כנגד מדה בבחינת ה' צלך ,שגם
הקב"ה יתנהג עמו כן לצמצם לו חכמתו
בבחינת" :מה אדיר שמך בכל הארץ".

אבל אתם המלאכים שאין לכם יצר הרע,
ומפאת זה אתם מחזיקים שהנכם ראויים
לקבל את התורה ,שהרי כך באתם בטענה:
"תנה הודך על השמים" ,שאתם ראויים לקבל
את התורה ,שלא כאדם שעליו אמרתם" :מה
אנוש כי תזכרנו" ,אם כן הרי אינכם יכולים
לעורר מצדכם בחינת מ"ה ,אשר בזכות זו
תעוררו שגם הקב"ה יתנהג עמכם במדת
הענוה ,לגלות לכם את תורתו בבחינת" :מה
אדיר שמך בכל השמים".
הנה כי כן זהו שאמר להם משה ממה
שכתוב בתורה" :שוב מה כתיב בה ,לא תרצח,
לא תנאף ,לא תגנוב ,קנאה יש ביניכם ,יצר הרע
יש ביניכם" .פירוש ,כי מאחר שאין בכם קנאה
ואין בכם יצר הרע ,הרי אינכם מסוגלים להיות
בבחינת מ"ה לומר שאינכם ראויים לקבל את
התורה ,שהרי מחמת סיבה זו דרשתם שיתן
לכם הקב"ה את התורה.
ואמנם זאת היא הסיבה שבחר הקב"ה
לתת את התורה דוקא לישראל שיש להם
יצר הרע ויש ביניהם קנאה ,כי זה גורם להם
למדת הענוה ושפלות רוח ,עד כדי כך שהם
אומרים על עצמם מה שאתם קטרגתם
עליהם" :מה אנוש כי תזכרנו" ,אין אנו ראויים
מצד מעשינו לכלום ,וכמו שאנו אומרים
בכל יום בתפלת השחר (לעולם יהא אדם)" :מה

אנו ,מה חיינו ,מה חסדנו ,מה צדקותינו ,מה
ישועתנו ,מה כוחנו ,מה גבורתנו".
והנה כאשר שמעו המלאכים ממשה
תשובתו העמוקה" :מיד הודו לו להקב"ה,
שנאמר ה' אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ,
ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב" .כלומר
כי תחת מה שאמרו מתחילה" :מה אדיר שמך
בכל הארץ" בלשון קטרוג ,מדוע אתה מתנהג
בבחינת מ"ה לצמצם חכמתך בכל הארץ,
אמרו עתה בהסכמה מלאה" :מה אדיר שמך
בכל הארץ" ,כי במקום גדולתך שם מתגלה
ענוותנותך שאתה מצמצם חכמתך בכל הארץ,
מדה כנגד מדה על שהם מחזיקים עצמם
בענוה בבחינת" :מה אנוש כי תזכרנו".
הנה כי כן לקראת חג השבועות הבא עלינו
לטובה ,הבה נקיים מה ששנינו בגמרא (פסחים

סח" :):הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם ,מאי
טעמא יום שניתנה בו תורה הוא" .ולפי האמור
יש לומר הרמז בזה ,כי בחג השבועות שניתנה
בו התורה לישראל ,הכל מודים שצריך לעבוד
את ה' בבחינת לכ"ם שעולה בגימטריא ב'
פעמים מ"ה ,לעשות חשבון הנפש כי מצד
התורה שלמדנו בכל השנה ומצד מעשינו
הטובים אין אנו ראויים לכלום בבחינת" :מה
אנוש כי תזכרנו" ,ובזכות זה נזכה שיתנהג
עמנו הקב"ה גם כן מדה כנגד מדה בבחינת
מ"ה ,לגלות לנו תורתו בבחינת" :מה אדיר
שמך בכל הארץ".
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מאמר יד
משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו

שיתקדשו ישראל מג' מדרגות שלא לשמה
ויקבלו את התורה בשבת בלתי לה' לבדו
עבודת ישראל" :הוסיף משה יום אחד מדעתו" ,כדי שיקבלו ישראל את התורה בשבת
ותתקיים לעד  wמהרש"א :ישנן ד' אותיות שיש בהן אות למ"ד :אל"ף גימ"ל דל"ת למ"ד
רמז על ד' מדרגות בלימוד התורה  wג' אותיות א' ג' ד' הן רמז על תורה שלא לשמה,
אות ל' שעולה כלפי מעלה רומזת על תורה לשמה  wמשה רבינו הוסיף יום אחד כדי
שיקבלו את התורה בשבת בלתי לה' לבדו  wאל"ף גימ"ל דל"ת למ"ד בגימטריא שבת,
שאז זוכים לעסוק בתורה לשמה.
בענין חג השבועות זמן מתן תורתנו שנינו
בגמרא (שבת פז ).כי אחד משלשה דברים
שעשה משה רבינו מדעתו והסכים הקב"ה
עמו ,הוא שהוסיף יום אחד מדעתו בהכנתם
של ישראל לקראת קבלת התורה ,כי בתורה
כתוב (שמות יט-י)" :ויאמר ה' אל משה לך אל
העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם.
והיו נכונים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד
ה' לעיני כל העם על הר סיני".
ומפרש בגמרא כי מה שאמר הקב"ה
למשה "וקדשתם היום ומחר" היה ביום רביעי
בשבת ,נמצא לפי זה כי מתן תורה לישראל
היה ראוי להיות ביום השלישי שהוא בשישי
בשבת ,אולם למעשה" :יום אחד הוסיף משה
מדעתו" ,שיקדשו עצמם שלשה ימים ,כמו
שכתוב (שם טו)" :ויאמר אל העם היו נכונים
לשלשת ימים אל תגשו אל אשה" ,והסכים
הקב"ה עמו שלא ירד על הר סיני כי אם אחרי
שלשה ימים דהיינו ביום השבת.
וצריך ביאור להבין כוונתו העמוקה של
משה רבינו שהוסיף יום אחד מדעתו ,ועיכב
בכך קבלת התורה שכל הבריאה כבר ציפו
שיקבלו ישראל מיום בריאת העולם .ומצינו
ביאור על כך ב"עבודת ישראל" למגיד הקדוש
מקוז'ניץ זי"ע (שבועות)" :כי משה רבינו ע"ה
היה רוצה שנקבל התורה ביום שבת קודש ,כי
יום קדוש הוא ומרומם ונשא ,וכוונתו היתה

כיון שיקבלו ישראל את התורה בקדושה
הנפלאה זאת ,ישמרו ויקיימו אותה לעולם
ולעולמי עולמים".

[א]
"אל תגשו אל אשה"
על מנת לקבל פרס
כעבדא קמיה מאריה נראה להרחיב
ולהשתעשע בביאור דבריו הקדושים ,מדוע
באמת רצה משה רבינו שיקבלו ישראל את
התורה ביום השבת ,ולמה על ידי שיקבלו
את התורה בשבת" :ישמרו ויקיימו אותה
לעולם ולעולמי עולמים" ,על פי מה שכתב
ב"עבודת ישראל" עוד (שם) לפרש בדרך
עבודה הפסוק הנ"ל:
"ויאמר אל העם היו נכונים לשלשת
ימים אל תגשו אל אשה .דהנה העובד ה' על
מנת לקבל פרס נקרא במדרגת אשה בחינת
מקבל כאשה ,אבל העובד לה' כדי לעשות
נחת רוח להקב"ה ולא לשום תועלת עצמו
זה נקרא בבחינת זכר .וזהו שאמר משה
רבינו ע"ה אל תגשו אל אשה ,רצונו לומר
שלא תעבדו את ה' בבחינת אשה על מנת
שתקבלו שכר ,רק כדי לעשות נחת רוח
להבורא ברוך הוא וברוך שמו".
ויש להוסיף תבלין לדבריו הקדושים,
כי לכאורה יש לתמוה ממה ששנינו בגמרא
(פסחים נ" :):לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות

אף על פי שלא לשמה ,שמתוך שלא לשמה
בא לשמה" .הרי מבואר מזה שגם עסק התורה
על מנת לקבל פרס הוא דבר טוב ,כי מתוך
שלא לשמה יבוא אחר כך לעסוק בתורה
לשמה ,הנה כי כן למה הזהיר משה רבינו
את ישראל בשעת מתן תורה" :אל תגשו אל
אשה" ,שלא יקבלו את התורה על מנת לקבל
פרס בבחינת אשה ,כי אם שלא על מנת לקבל
פרס בבחינת איש.
ונראה לבאר דבריו הקדושים על פי מה
שלמדנו יסוד גדול בעבודת ה' ,כי הן אמת
שמצינו כמה פעמים שהתירו חכמינו ז"ל
בדיעבד אפילו דברים שאין ראוי לעשות
לכתחילה ,אולם כאשר מבקש אדם לחנוך
דבר חדש בעבודת ה' ,צריך שישתדל בכל כוחו
לקיים מצוה זו בתכלית ההידור והשלימות.
והטעם לכך הוא ,כי כל דבר נמשך אחרי
היסוד שהוא התחלת הבנין ,ואם היסוד
חלש אז כל הבנין שנבנה עליו יהיה חלש,
לכן בהכרח לבנות את היסוד כסלע איתן ,כי
אז כל הבנין שיבנה עליו יעמוד איתן על יסוד
מוצק .וזהו שכתוב (תהלים קיא-י)" :ראשית
חכמה יראת ה'" ,כי היראה היא יסוד כל
התורה ,כמו ששנינו במשנה (אבות ג-ט):
"כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו
מתקיימת ,וכל שאין יראת חטאו קודמת
לחכמתו אין חכמתו מתקיימת".
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[ב]
מעשה רב מכ"ק מרן
מהר"א מבעלזא זי"ע
יסוד נשגב זה למדנו ממעשה רב אצל
כ"ק מרן רבי אהרן מבעלזא זי"ע ,שנזדמן פעם
לשמחת בר מצוה שנטל בה חלק גם הגה"ק
מטשעבין זצ"ל .בברכת המזון נתכבד הבר
מצוה לברך על הכוס .אחרי ברכת המזון בעת
שתיית הכוס יין של ברכת המזון ,הבחינו במרן
מהר"א זי"ע שהוא מלחש להבר מצוה ,שישתה
את הכוס עד תומה ולא יסתפק ברוב כוס .הדבר
הפליא את הגאון מטשעבין ותמה על הוראה זו
שהרי מצד ההלכה די בשתיית רוב הכוס.
מרן מהר"א זי"ע הרגיש מיד בפליאתו של
הגאון מטשעבין ,ופנה אליו :ידועה קושיית
ה"פני יהושע" (שבת כא ):מדוע עשה הקב"ה
נס לישראל בימי חנוכה ,שלא היה בידם אלא
פך אחד של שמן טהור שהיה בו להדליק יום
אחד ונעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים,
הלא מכיון שלפי ההלכה" :טומאה הותרה
בציבור" ,היו יכולים להדליק בשמן טמא ,וכלל
גדול הוא שאין הקב"ה עושה נס בחינם.
אך התשובה על כך היא ,כי היות שהיה
צריך לחנוך מחדש את ההיכל אחרי שהיוונים
נכנסו להיכל וטימאו הכל ,לכן בשעת חינוך
ההיכל היה צריך להדליק דוקא בטהרה .כמו
כן כוס זה של ברכת המזון שמברך הבר מצוה
הוא בגדר חינוך ,לכן טוב הדבר שישתה כל
הכוס בבחינת מהדרין מן המהדרין ולא יסתפק
בשתיית רוב הכוס .אלו דבריו הקדושים.
ויש להעיר כי תירוץ זה על נס חנוכה ,מקורו
ב"חכמת שלמה" להגה"ק רבי שלמה קלוגר
זצ"ל (בגליון השלחן ערוך הלכות חנוכה סימן תרע ס"א):
"נראה אפילו למאן דאמר טומאה הותר בציבור,
היינו לגוף העבודה דילפינן (פסחים סו ):מאיש
נדחה ואין ציבור נדחין ,אבל לחנך בתחילה
הבית המקדש ,ודאי תחילת החינוך צריך להיות
בטהורים ...ולכך הוי נס חנוכה שתחילת החינוך
יהיה בטהרה ,כן נראה לפי עניות דעתי" [וראה
ב"שדי חמד" (מערכת חנוכה אות א) שהביא תירוץ
זה בשם ה"מראה יחזקאל"].

[ג]
"וקדשתם היום ומחר"
לבטל הפניה של קבלת שכר
מעתה הרווחנו להבין דברי ה"עבודת
ישראל" ,כי הן אמנם שגם עסק התורה וקיום

המצוות שלא לשמה הוא טוב ,כי מתוך
שלא לשמה יבוא לקיים המצוות לשמה,
אך כשקיבלו ישראל את התורה לראשונה
שהוא היסוד של קיום התורה והמצוות לכל
הדורות ,היה צריך שקבלה זו תהיה בתכלית
השלימות בלתי לה' לבדו ,כי אם היסוד של
קבלת התורה יהיה בתכלית השלימות ,אז
גם ההמשך של קיום התורה והמצוות יוכל
להיות בשלימות.
לכן הזהיר משה רבינו את ישראל" :אל
תגשו אל אשה" ,כי הן אמת שגם תורה שלא
לשמה יש בה מעלה גדולה שמתוך שלא
לשמה בא לשמה ,אך כעת שאתם מקבלים
התורה לראשונה" :אל תגשו אל אשה" ,שלא
תקבלו את התורה על מנת לקבל פרס בבחינת
אשה ,כי אם לשם שמים שלא על מנת לקבל
פרס בבחינת איש.
ויש להוסיף נקודה יקרה ,מנין למד משה
לומר לישראל" :אל תגשו אל אשה" ,שיכינו
עצמם לקבל את התורה שלא על מנת לקבל
פרס בבחינת אשה .ונראה שלמד כן ממה
שאמר לו הקב"ה" :לך אל העם וקדשתם
היום ומחר ...והיו נכונים ליום השלישי",
ולא אמר לו" :וקדשתם שיהיו נכונים ליום
השלישי" ,שגם אז היה מובן שיקדשו עצמם
שני ימים.
מזה הבין משה רבינו שהקב"ה רמז לו
בכך ,על מה שכתוב (דברים ז-יא)" :ושמרת את
המצוה ואת החוקים ואת המשפטים אשר
אנכי מצוך היום לעשותם" .והביא רש"י מה
שדרשו בגמרא (עירובין כב" :).היום לעשותם,
ולמחר לעולם הבא ליטול שכרם" .והנה
כאשר אדם מקיים מצוות כדי לקבל שכר
לעולם הבא הרי זה גם כן שלא לשמה ,כמו
ששנינו במשנה (אבות א-ג)" :אל תהיו כעבדים
המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס ,אלא
הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת
לקבל פרס".
וזהו שרמז הקב"ה למשה" :וקדשתם
היום ומחר" ,שתקדש את ישראל גם בענין:
"היום ומחר" ,שלא יקבלו את התורה על
מנת לקבל פרס בבחינת "היום" לעשותם
"ומחר" לקבל שכרם ,אלא יקבלו את התורה
לשם שמים לעשות נחת רוח להקב"ה.
והוסיף הקב"ה לנמק הטעם שצריך לקבל
את התורה שלא על מנת לקבל פרס" :כי
ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר

סיני" ,לתת את התורה לישראל בפעם
הראשונה ,לכן הם צריכים לחנוך את קבלת
התורה בתכלית השלימות ,ומזה למד משה
רבינו לומר לישראל" :אל תגשו אל אשה",
לקבל את התורה על מנת לקבל פרס ,כי אם
לשם שמים לעשות נחת רוח לה'.

[ד]
ד' מדרגות של עוסקי התורה
כנגד ד' אותיות אגד"ל
בדרך זו במסילה נעלה לבאר מה שהוסיף
משה יום אחד מדעתו ,שיקדשו עצמם
שלשה ימים לפני קבלת התורה כדי שיקבלו
את התורה ביום השבת ,על פי הקדמה
יקרה ממשנתו הטהורה של המהרש"א על
מה ששנינו בגמרא (נדרים סב" :).עשה דברים
לשם פעלם ,ודבר בהם לשמם ,אל תעשם
עטרה להתגדל בהם ,ואל תעשם קורדום
להיות עודר בו".
וביאר המהרש"א בחידושי אגדות (ד"ה עשה

הדברים) מה שהזכירו ב' דברים בקום ועשה:
"עשה דברים לשם פעלם ,ודבר בהם לשמם",
וב' דברים בשב ואל תעשה" :אל תעשם עטרה
להתגדל בהם ,ואל תעשם קורדום להיות עודר
בו" .הנה הדברים בלשון קדשו:
"כי הלימוד נחלק לד' חלקים ,והסימן בהם
אגד"ל ,אלו אותיות שיש למ"ד בכל אחת
מהם ,האל"ף ,הוא הלומד כדי שיקראוני רבי
ואלוף ,הגימ"ל ,לשם גמול הבאת שכר בעולם
הבא ,הדל"ת ,כדי לפרנס עצמו [שלא יהיה
דל] ,הלמ"ד ,לומד לשמה לשם מצות הלימוד
מאהבת ה' שצוהו על כך".
ביאור דבריו הקדושים ,כי כאשר נתבונן
בכל כ"ב האותיות של האל"ף בי"ת ,נראה
שיש ביניהן ד' אותיות א'ג'ד'ל' ,שכאשר אנו
מבטאים את האותיות הללו בשמן :אל"ף,
גימ"ל ,דל"ת ,למ"ד ,יש בכל אחת מהן האות
למ"ד שהיא רמז על "לימוד" התורה .והטעם
שנתחלקו ד' פעמים למ"ד בד' אותיות הללו
הוא ,כי יש בהן רמז נפלא על ד' מדרגות של
לימוד התורה ,ג' אותיות הראשונות אל"ף
גימ"ל דל"ת ,הן רמז על ג' מדרגות של לומדי
תורה שלא לשמה ,והאות הד' למ"ד היא רמז
על עסק התורה לשמה.
הא כיצד :האות אל"ף שהיא מלשון
"אלוף" ,היא רמז על העוסק בתורה לשם כבוד
כדי שיקראו לו רבי ואלוף .האות גימ"ל שהיא
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מלשון "גמול" ,היא רמז על העוסק בתורה
כדי שיהיה לו גמול ושכר בעולם הבא .האות
דל"ת שהיא מלשון "דלות" ועניות ,היא רמז
על העוסק בתורה משום שהוא דל והוא רוצה
להתפרנס מתורתו על ידי שמלמדה לאחרים.
ואילו האות למ"ד שהיא מלשון לימוד ,היא
רמז על העוסק בתורה לשמה בלתי לה' לבדו
בלי שום פניה.
והנה מה שכתב המהרש"א כי האות
ל' היא רמז על תורה לשמה ,אולי כוונתו כי
האות ל' היא האות הראשונה בתיבת ל'שמה.
ויש לומר עוד על פי מה שכתב השל"ה
הקדוש (תולדות אדם רמזי האותיות אות ל') בשם
המקובל האלקי הרמ"ק ב"פרדס רמונים"
(שער כא פ"א) ,כי האות ל' מורכבת מן האות
כ' ולמעלה ממנה האות ו' ,הרי כ"ו שהוא
כמספר השם הוי"ה.
והנה כאשר נתבונן בצורת האות ל'
נראה ,שהיא האות היחידה מכל האל"ף
בי"ת שמתפשטת למעלה מכל האותיות,
והקו שעולה כלפי מעלה הוא בצורת אצבע
כלפי הקב"ה למעלה בשמים .הנה כי כן
מבואר היטב הטעם שהאות ל' היא רמז על
לימוד התורה לשמה ,כי צורת האות מוכיחה
שכוונתו של הלומד תורה במדרגה זו היא
לעשות נחת רוח לאבינו שבשמים.

[ה]
"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך"
נחזור לדברי המהרש"א שהוסיף חידוש
גדול ,בענין ד' מדרגות של לימוד התורה
בבחינת ד' אותיות אגד"ל ,כי לימוד התורה
בבחינת ב' אותיות גימ"ל למ"ד הן בעשה טוב
שראוי לעסוק בהן ,כי הן אמת שאות גימ"ל
היא רמז על הלומד תורה לשם גמול שכר
לעולם הבא ,אבל מאחר שאין כוונתו לשם
עניני העולם הזה ,על כך שנינו בגמרא הנ"ל:
"לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי
שלא לשמה ,שמתוך שלא לשמה בא לשמה".
נמצא כי על ידי שעוסק בתורה בבחינת אות
גימ"ל לשם גמול בעולם הבא ,יבוא בסוף
לעסוק לשמה בבחינת אות למ"ד.
אבל לימוד התורה בבחינת ב' אותיות
אל"ף דל"ת הן בשב ואל תעשה ,כי העוסק
בתורה בבחינת אות אל"ף כדי שיקראוהו רבי
ואלוף ,וכן אם הוא עוסק בתורה רק בבחינת
דל"ת כדי לפרנס עצמו ,הרי הוא משתמש
עם התורה ליהנות ממנה בעולם הזה ,ועל

כך שנינו בגמרא (נדרים סב" :).כל המשתמש
בכתרה של תורה נעקר מן העולם".
לפי זה מפרש המהרש"א כמין חומר
מאמר הגמרא הנ"ל (שם) ,כי כנגד ב' מדרגות
של לימוד התורה בבחינת אותיות גימ"ל
למ"ד שהן בקום ועשה ,על כך אמרו" :עשה
דברים לשם פעלם" ,כדי שתקבל גמול שכרם
בעולם הבא ,כי מתוך שלא לשמה" ,ודבר בהם
לשמם" ,תזכה לעסוק בתורה לשמה.
ואחר כך הזכיר הגמרא ב' מדרגות של
לימוד התורה בבחינת אותיות אל"ף דל"ת
שהן בשב ואל תעשה ,לכן כנגד לימוד
התורה בבחינת אות אל"ף כדי שיקראוהו
רבי ואלוף ,על כך אמר" :אל תעשם עטרה
להתגדל בהם" ,וכנגד לימוד התורה בבחינת
אות דל"ת כדי להתפרנס בה ,על כך אמר:
"ואל תעשם קורדום להיות עודר בו" .אלו
תוכן דבריו הקדושים.
יומתק לפרש בזה דברי דוד המלך (תהלים

קיט-יח)" :גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".
ויש לומר שבגודל ענוותנותו התפלל לה',
שאפילו אם יפול לפעמים ביד היצר לעסוק
בתורה שלא לשמה ,יזכה לעסוק בתורה
לפחות בבחינת ב' אותיות ג"ל ,דהיינו בבחינת
אות גימ"ל לשם גמול שכר בעולם הבא,
ומתוך שלא לשמה בא לשמה לעסוק בתורה
בבחינת אות למ"ד .וזהו שאמר" :גל עיני",
לעסוק בתורה לפחות בבחינת ב' אותיות ג"ל,
ובזכות זה" ,ואביטה נפלאות מתורתך".

[ו]
"חייב אדם לשנות
לתלמידו ארבעה פעמים"
והנה מה שכתב המהרש"א עוד בענין
נפלא זה בחידושי אגדות (עירובין נד :ד"ה
משה למד) ,לבאר מה ששנינו בגמרא (שם) כי
בשעת מתן תורה ,למד משה עם אהרן מה
שלמד מפי הקב"ה ד' פעמים ,ואחר כך למדו
בניו והזקנים וכל ישראל ד' פעמים" :מכאן
אמר רבי אליעזר ,חייב אדם לשנות לתלמידו
ארבעה פעמים ,וקל וחומר ,ומה אהרן שלמד
מפי משה ,ומשה מפי הגבורה כך ,הדיוט מפי
הדיוט על אחת כמה וכמה".
וכתב על זה המהרש"א" :וענינו נראה
שאחר שנתחזק להם הלימוד בג' פעמים,
יהיה לימוד הד' לימוד אמיתי לשמה ,ועל פי
מה שכתבנו במסכת נדרים ,שהלימוד שלא

לשמה הוא בג' דרכים ,והד' הוא לימוד לשמה,
והסימן שלהן אגד"ל ,שאלו ד' אותיות יש להן
למ"ד ,ובג' פעמים יצא מכלל ג' לימוד שלא
לשמה ,שיהיה להם הלימוד הד' לשמה".
ויש לומר בזה פרפרת נאה במה שדרשו
בגמרא (נדרים לז ).מה שאמר משה רבינו
לישראל (דברים ד-יד)" :ואותי צוה ה' בעת ההיא
ללמד אתכם ,וכתיב (שם ה) ראה למדתי אתכם
חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' ,מה אני בחנם
אף אתם נמי בחנם" .לפי האמור יש לומר
שרמז להם בכך" :ואותי צוה ה' בעת ההיא
ללמד אתכם" " -ללמד" דייקא ,שתעסקו
בתורה לשמה בבחינת אות למ"ד.
יומתק לבאר בזה מה שמפרש בתרגום
אונקלוס" :ללמד אתכם  -לאלפא יתכון" ,על
פי המאמר הנ"ל" :לעולם יעסוק אדם בתורה
ומצוות אף על פי שלא לשמה ,שמתוך שלא
לשמה בא לשמה" .הרי מבואר שצריך לעסוק
בתורה אפילו שלא לשמה .ויותר מזה מבואר
בהקדמה לספר "תשואות חן" בשם המחבר
הרה"ק רבי גדליה מליניץ זי"ע ,שביאר דקדוק
הלשון" :לעולם יעסוק אדם" ,כי בתחילת
דרכו של אדם בעבודת ה' ,מן הנמנע שיעסוק
מיד בתורה ובעבודה לשמה ,אלא בהכרח
שיעסוק תחילה שלא לשמה ,ועל ידי זה יזכה
אחר כך שמתוך שלא לשמה בא לשמה.
נמצא לפי זה כי מתחילה צריך לעסוק
בתורה שלא לשמה בבחינת ג' אותיות אג"ד,
הנה כי כן מטעם זה כאשר ראה אונקלוס
מה שכתוב בתורה" :ואותי צוה ה' בעת ההיא
ללמד אתכם" ,אשר מזה עלולים לפרש שצריך
לעסוק בתורה רק לשמה בבחינת אות למ"ד,
אבל כל זמן שעדיין אינו במדרגה זו אסור לו
לעסוק בתורה .לכן מפרש התרגום" :ללמד
אתכם  -לאלפא יתכון" ,ללמדנו שאפילו אם
לומדים תחילה תורה שלא לשמה בבחינת
האות אל"ף ,יזכו מתוך שלא לשמה לבוא
לשמה ללמוד תורה בבחינת האות למ"ד.
וזהו גם כן הרמז בפסוק הנ"ל" :ראה
למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני
ה'" " -למדתי" דייקא ,תורה לשמה בבחינת
האות למ"ד" ,כאשר צוני ה'" ולא לשום
פניה אחרת .ומפרש התרגום" :חזו דאלפית
יתכון" ,כי בתחילת הדרך צריך ללמוד אפילו
שלא לשמה בבחינת אות אל"ף ,בכוונה
תחילה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה
בבחינת אות למ"ד.
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[ז]
"הוסיף משה יום אחד מדעתו" כדי
שיתקדשו בג' מדרגות שלא לשמה
מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין
מה שביאר ה"עבודת ישראל" ,כי משה
רבינו הוסיף יום אחד מדעתו שיתקדשו
ישראל שלשה ימים ,כדי שיקבלו התורה
בשבת קודש ועל ידי זה תתקיים התורה
בידם לעולמי עולמים ,כי אחרי ששמע מפי
הקב"ה" :וקדשתם היום ומחר" ,שיתקדשו
שלא לעסוק בתורה שלא לשמה ,אפילו
לא בבחינת" :היום" לעשותם "ומחר" לקבל
שכרם בעולם הבא ,אלא יקבלו את התורה
לשמה בלתי לה' לבדו.
מזה למד משה רבינו שהם צריכים
להתקדש שלשה ימים ,כדי להתגבר על ג'
מדרגות לימוד התורה שלא לשמה ,לכן
הוסיף יום אחד כדי שיתקדשו בג' ימים,
ואמר לישראל" :היו נכונים לשלשת ימים
אל תגשו אל אשה" ,שתכינו עצמכם שלשה
ימים ד' ה' ו' ,שלא לקבל את התורה על מנת
לקבל פרס בבחינת אשה ,בשום אחת מג'
המדרגות אל"ף גימ"ל דל"ת שלא לשמה,
אלא תקבלו את התורה ביום השבת לשמה
בבחינת אות למ"ד.
והענין בזה על פי המבואר בגמרא
טז" :).נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב
שבת ,ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו".
לכן מפאת הנשמה היתירה שהיא חלק
אלוק ממעל שמקבל האדם בשבת ,יותר
קל לו להתגבר על הפניות של הגוף ולעסוק
בתורה לשמה בלי שום פניות .ויש לרמז ענין
זה בשיר האלקי לכבוד יום השבת שכבר שר
אדם הראשון (תהלים צב-א)" :מ'זמור ש'יר
ל'יום ה'שבת" ראשי תיבות לשמ"ה ,לרמז כי
בשבת קודש אפשר לעסוק בתורה ובעבודת
ה' לשמה בלי שום פניות.
(ביצה

ועתה בא וראה מה שהמציא הקב"ה
לידינו סימוכין נפלא לרעיון נכבד זה ,ממה
שכתב ב"שפת אמת" [מהרה"ק רבי משולם
שרגא פייבוש מברעז'אן זי"ע] (פרשת חיי שרה
בדיבור הראשון) ,לפרש רמז הכתוב (בראשית
מא-מ)" :רק הכסא אגדל ממך" ,שהוא רמז על
שבת קודש שהקב"ה מתעלה ויושב על כסא
כבודו ,כמו שאנו אומרים (תפלת שחרית לשבת):

"לאל אשר שבת מכל המעשים ,ביום השביעי
נתעלה וישב על כסא כבודו".
והנה ד' אותיות אגד"ל במילואן אל"ף
גימ"ל דל"ת למ"ד בגימטריא שב"ת .וזהו
שרמז לנו הקב"ה בתורה הקדושה" :רק
הכסא אגדל ממך" ,כי בשבת קודש הרמוזה
בד' אותיות אגד"ל ,מתגדל הקב"ה לשבת על
כסא כבודו עכדה"ק .והנה ה"שפת אמת" לא
גילה לנו כלל מהו הקשר בין ד' אותיות אגד"ל
לשבת קודש.
אולם לפי דברינו יש לומר הרמז בזה ,על
פי מה שכתב ב"תולדות יעקב יוסף" (פרשת
אמור ד"ה עוד י"ל ביאור)" :ועצה יעוצה שמתוך
שלא לשמה בא לשמה ,ואז מעלה האדם גם
לימוד שלא לשמה" .מבואר מזה כי כשזוכה
האדם לעסוק בתורה לשמה ,הרי הוא מתקן
בכך כל מה שלמד שלא לשמה .לפי זה יש
לומר כי בשבת קודש צריך לעסוק בתורה
לשמה ,כדי לתקן בכך כל מה שלמד במשך
ימות השבוע שלא לשמה.
הנה כי כן זהו שרמז הקב"ה" :רק הכסא
אגדל ממך" ,כי בזכות ישראל שעוסקים
בתורה בשבת קודש לשמה ,הם מתקנים כל
ד' אותיות אגד"ל אשר במילואן הן בגימטריא
שב"ת ,ובזכות תיקון נפלא זה מתעלה הקב"ה
ויושב על כסא כבודו בשבת קודש ,כי ד'
אותיות הללו שנתעלו לתורה לשמה נעשו ד'
הרגלים של כסא הכבוד.

[ח]
"הוסיף משה יום אחד מדעתו"
שלמד תורה לשם שמים
בדרך המלך נלך לבאר בזה מה שדקדקו
חכמינו ז"ל לומר" :הוסיף משה יום אחד
מדעתו" ,על פי מה שכתב ב"דגל מחנה
אפרים" (פרשת דברים ד"ה בעבר)" :כי ידוע מי
שלומד תורה לשמה הוא בחינת משה סוד
הדעת ,גם לשמ"ה הוא אותיות למש"ה" .וכן
כתב ב"תפארת שלמה" (פרשת תרומה ד"ה א"י
ונתת אל הארון)" :אם האדם זוכה ללמוד תורה
לשמה ,מתעורר בו כוחו של משה רבינו להיות
לו לעזר ,כי אותיות לשמ"ה למש"ה".
ובאמת ב"תפארת שלמה" פרשת ויקהל
(דיבור הג' על ויקהל משה) מביא ענין זה בשם
רבינו האריז"ל:

"ובזה פירשתי הכתוב (דברים לא-א) וילך
משה וידבר את הדברים אל כל ישראל,
שעמדו הראשונים מה וילך משה .אך הפירוש
הוא כן ,וילך משה שהלך לעולמו ,ואף על פי כן
וידבר הדברים האלה ,אף שהוא בעולם העליון,
הוא הלומד תורה עם כל ישראל ,כמו שכתוב
בכתבי האר"י ז"ל שמי שלומד תורה לשמה
מתלבשת עמו נשמת משה".

וכן הביא הגה"ק החיד"א ב"דבש לפי"
(מערכת ל אות א) בשם האריז"ל" :תלמיד חכם
מופלג שלומד לשמה ,כתב האר"י ז"ל שיאיר
בו ניצוץ משה רבינו ע"ה ,ואפשר שבא הרמז
כי האותיות לשמה הוא למשה" .הנה כי כן
זהו שדקדקו לומר" :הוסיף משה יום אחד
מדעתו" ,כדי שיקבלו את התורה ביום השבת
לשמה בלי שום פניות ,ויתקנו בכך את כל ג'
המדרגות של עסק התורה שלא לשמה.

והנה מקרא מלא דיבר הכתוב (תהלים יט-
י)" :יראת ה' טהורה עומדת לעד" .הרי מבואר
שאם אדם עוסק בתורה ביראת ה' טהורה
לשמה בלי שום פניות ,הרי הוא זוכה שהתורה
תתקיים אצלו לעד .וכן כתוב (משלי יב-יט):
"שפת אמת תיכון לעד" .הנה כי כן הרווחנו
להבין מה שכתב ב"עבודת ישראל" ,כי משה
רבינו רצה שיקבלו ישראל את התורה ביום
השבת" :וכוונתו היתה כיון שיקבלו ישראל
את התורה בקדושה הנפלאה זאת ,ישמרו
ויקיימו אותה לעולם ולעולמי עולמים".

הנה מה טוב ומה נעים לסיים מאמר
זה ,בביאור הטעם שבחר הקב"ה לסיים את
התורה באות ל' " -ולכל היד החזקה ולכל
המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל
ישראל" ,על פי הידוע כלל גדול (ברכות יב:).
"הכל הולך אחר החיתום" .לכן חתם הקב"ה
את התורה באות ל' שהיא רמז על המדרגה
הגדולה לעסוק בתורה לשמה .וזהו פירוש
הכתוב" :אשר עשה משה לעיני כל ישראל",
שהוסיף יום אחד מדעתו כדי שיקבלו ישראל
את התורה בשבת ,שהזמן מסוגל לעסוק בו
בתורה לשמה בבחינת אות ל'.
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מאמר טו
הקשר הנפלא בין מגלת רות לקבלת התורה:

מגלת רות פסק דינו של שמואל הנביא
שדוד המלך מותר לבוא בקהל
הגה"ק הב"ח :שמואל הנביא כתב מגילת רות שהיא פסק דין שלו
כפי שקיבל בתורה שבעל פה שדוד המלך מותר לבוא בקהל  wבכור שור :מכיון שדוד המלך נפטר
בחג השבועות מן הסתם נולד בו גם כן שהרי הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום w
ישוב קושיית המגן אברהם ,איך אנו אומרים בחג השבועות" :זמן מתן תורתנו" ,הלא התורה ניתנה
רק ביום נ"א לספירה  wעל ידי שהוסיף משה יום אחד מדעתו ,נתגלה לכל ישראל הכח הגדול של
חכמי התורה שבעל פה שהקב"ה שומע בקולם
[א]
שורש המנהג לקרוא
מגילת רות בחג השבועות
מנהג ישראל תורה לקרוא מגילת רות
בחג השבועות ,כמו שהביא הרמ"א (או"ח סימן
תצ ס"ט) בשם ה"אבודרהם"" :ונוהגין לומר רות
בשבועות" .ה"מגן אברהם" (שם ס"ק ח) מביא
טעם למנהג זה בשם המדרש (ילקוט רות סימן
תקצו)" :ומה ענין רות אצל עצרת ,שנקראת
בעצרת בזמן מתן תורה ,ללמדך שלא נתנה
תורה אלא על ידי יסורין ועוני".
הגה"ק החיד"א בפירוש "שמחת הרגל"
על רות (לימוד ג) מבאר כוונת המדרש,
שקריאת מגילת רות בזמן מתן תורה
תכליתה לחזק לומדי תורה ,לבל יפלו ברשת
היאוש בראותם היסורים והעוני שיש להם,
כי כך היא דרכה של תורה תחלתה יסורין
ועוני וסופה עושר וכבוד ,כמו שאמרו חז"ל
(אבות ד-ט)" :כל המקיים את התורה מעוני,
סופו לקיימה מעושר".
ענין זה אומר החיד"א אנו רואים במגילת
רות ,שהרי אותה רות המואביה שבאה ממואב
על מנת להתקשר ולהתחבר עם כלל ישראל
היתה בתחילה עניה ,עד כדי כך שהיתה
צריכה ללקוט בשדות לקט שכחה ופאה יחד
עם הנערות העניות .אך לבסוף עלתה לגדולה
כשנישאה לבועז וזכתה להעמיד ולראות במו

עיניה את מלכי ישראל דוד ושלמה ,וחיתה
בעושר ובכבוד רב כיאות לאם המלוכה .ומזה
יש חיזוק גדול גם כן ללומדי תורה ,כי למרות
שראשיתם מצער בדוחק ובעוני ,אולם
אחריתם ישגא מאד בכבוד ובעושר.

[ב]
שני טעמים של ה"אבודרהם"
כאמור מביא הרמ"א מנהג זה בשם
ה"אבודרהם" ,והנה מה שכתב ה""אבודרהם""
(דף ר"מ) שני טעמים על מנהג זה .טעם א:
"בחג השבועות נהגו לקרות רות ,מפני שכתוב
בו (רות א-כב) בתחלת קציר שעורים ,והוא זמן
הקציר" .לכאורה כוונתו כי במגילת רות (שם)
כתוב" :ותשב נעמי ורות המואביה כלתה
עמה השבה משדי מואב ,והמה באו בית לחם
בתחלת קציר שעורים" .והרי גם חג השבועות
הוא זמן הקציר ,ככתוב (שמות לד-כב)" :וחג
שבועות תעשה לך בכורי קציר חטים" .לכן
אומרים מגילת רות בחג השבועות.
אמנם יש לתמוה על טעם זה ,שהרי חג
השבועות הוא בכורי קציר חטים ,ואלו נעמי
ורות הגיעו לארץ ישראל בתחילת קציר
שעורים ,שהוא זמן קצירת העומר כמו
שפירש רש"י ומקור הדבר במדרש (רות רבה
שם)" :בתחלת קציר שעורים ,אמר רבי שמואל
בר נחמן כל מקום שנאמר קציר שעורים,
בקציר העומר הכתוב מדבר ,קציר חטים בשתי
הלחם הכתוב מדבר".

גם בתרגום (רות שם) מבואר בפירוש:
"ואינון אתו בית לחם במעלי יומא דפסחא,
ובההיא יומא שריאו בני ישראל למחצד ית
עומרא דארמותא דהוה מן שעורין" .הרי
שכתב בפירוש שהגיעו לבית לחם ערב הפסח
זמן קצירת העומר ,ואיך נתן ה"אבודרהם"
טעם ,שנהגו לומר רות בחג השבועות משום
שהוא זמן הקציר.
ויפה העיר ראש ישיבת בעלזא הגאון
הגדול רבי שמואל רוזנגארטן שליט"א,
כי יתכן שכוונת ה"אבודרהם" היא על מה
שכתוב (רות ב-כג)" :ותדבק בנערות בועז ללקט
עד כלות קציר השעורים וקציר החטים" .הרי
מבואר כי לפני שנישאה לבועז לקטה בשדהו
גם בזמן קציר החטים ,ומאחר שחג השבועות
הוא זמן "בכורי קציר חטים" ,נהגו לקרוא
מגילת רות בחג השבועות.
אמנם גם זה צריך עדיין תוספת ביאור,
שהרי מבואר במדרש (רות רבה ה-יא)" :אמר
רבי שמואל בר נחמן ,מתחלת קציר שעורים
עד כלות קציר החטים שלשה חדשים".
וכתב בפירוש מהרז"ו (שם)" :שלשה חדשים,
מט"ז בניסן עד ט"ז בתמוז שהגיורת צריכה
הבחנה ג' חדשים ,וכשעברו השלשה חדשים
אז אמרה לה נעמי אבקש לך מנוח .שמעתי
בשם הר"ר יצחק מיאגוסטאווע" .הרי מבואר
שלקטה בשדה עד ט"ז בתמוז ,אם כן מה ראו
לקרוא את המגילה דוקא בחג השבועות.
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ואולי יש לבאר כוונת ה"אבודרהם" ,על פי
מה שביאר האלשיך הקדוש הטעם שנסתבב
הדבר שיגיעו נעמי ורות ערב חג הפסח ,כי
כמו שכלל ישראל נבחרו לעם ה' ערב פסח
כששחטו הקרבן פסח לה' ,ואחר כך היה להם
זמן שבעה שבועות של ימי הספירה ,להזדכך
מכל סיג ופגם עד חג השבועות זמן מתן תורה,
כן הגיעה רות לבית לחם ערב פסח ונתגיירה
כדת וכדין ,והיה לה גם כן שבעה שבועות
של ימי הספירה עד מתן תורה .לפי זה יתכן
שזאת היא כוונת ה"אבודרהם" ,שרות הגיעה
בימי הקציר היינו קציר העומר ,כדי שיהיו לה
שבעה שבועות עד מתן תורה ,ולזכר זה קורין
רות בחג השבועות.
טעם נוסף הזכיר ה"אבודרהם"" :לפי
שאבותינו לא קבלו את התורה ולא נכנסו
לברית ,אלא במילה וטבילה והרצאת דמים...
ורות גם היא נתגיירה שנאמר (רות א-טז) כי אל
אשר תלכי אלך ...ועל כן נהגו לומר רות בחג
השבועות" .כלומר ענין קבלת התורה היא ענין
של גירות ,וכן רות נתגיירה גם כן ,לכן בשבועות
זמן קבלת התורה קורין מגילת רות.
בענין זה ראוי לציין רמז נאה שכתב
ב"תשואות חן" על המנהג לקרוא מגילת
רות בחג השבועות ,זכר למעמד הר סיני
שקבלו אז ישראל תרי"ג מצוות ,שהן תר"ו
מצוות נוספות על שבע מצוות שנצטוו בני
נח ,ואכן גם רות המואביה שנתגיירה וקיבלה
עליה תרי"ג מצוות נקראה בשם רו"ת ,על
שם שניתוספו לה תר"ו מצוות על ז' מצוות
בני נח שהיו לה מתחלה ,לכן ביום מתן תורה
כשקיבלנו עלינו לקיים תרי"ג מצוות תקנו
חז"ל לקרוא מגילת רו"ת ,לרמז על תר"ו
מצוות נוספות שקבלנו ביום זה.

[ג]
דוד המלך ע"ה
נולד בחג השבועות
הגה"ק בעל "תבואות שור" בספר "בכור
שור" (ב"ב יד ):וכן בספר "בנין אריאל" ,נתנו
טעם לקריאת מגילת רות בחג השבועות,
על פי מה שכתבו התוספות (חגיגה יז .ד"ה אף
עצרת) בשם הירושלמי ,כי דוד המלך נפטר
בחג השבועות .וידוע מה שאמרו חז"ל (ר"ה
יא" :).שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של
צדיקים מיום ליום מחדש לחדש ,שנאמר את
מספר ימיך אמלא" .נמצא כי מאחר שדוד
המלך נפטר בחג השבועות הרי שנולד גם כן

באותו יום ,לכן ביום הולדת דוד מלך ישראל
ראוי לקרות מגילת רות ,אשר בה מבואר
השתלשלות לידתו מבועז ומרות ,וכפי
שמסתיימת המגילה" :ובועז הוליד את עובד,
ועובד הוליד את ישי ,וישי הוליד את דוד".
לכבוד חג השבועות זמן מתן תורתנו,
נראה להרחיב בביאור עומק הקשר בין קריאת
מגילת רות למתן תורה ,ואגב נבאר גם כן לפי
דברי ה"בכור שור" ,מדוע סיבב הקב"ה המסבב
כל הסיבות שדוד המלך נולד דוקא בחג
השבועות ,וכל זה יבואר על פי כמה הקדמות
יקרות מפי סופרים וספרים הקדושים.

[ד]
שמואל הנביא כתב
מגילת רות בתור פסק דין
הקדמה א :אמרו חכמינו ז"ל בגמרא
(ב"ב יד ):ששמואל הנביא כתב מגילת רות,
וכלשונם" :שמואל כתב ספרו ושופטים
ורות" .וכתב על זה הגה"ק בעל הב"ח
בהקדמה לספרו "משיב נפש" על מגילת רות
ענין נפלא ,מדוע טרח שמואל הנביא לכתוב
מגילת רות ,כי מגילה זו הוא הפסק דין של
שמואל הנביא ובית דינו ,כפי שקיבלו מדור
לדור בתורה שבעל פה שדוד המלך מבני
בניה של רות המואביה מותר לבא בקהל
ה' ,כי מה שאסרה התורה (דברים כג-ד)" :לא
יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'" ,לא אסרה רק
על הגברים הבאים עמון ומואבי ,אבל לגבי
הנשים דרשינן" :עמוני ולא עמונית מואבי
ולא מואבית" ,לכן מותרת רות המואביה
וצאצאיה לבוא בקהל ה'.
בקשר לקבלה זו שהיתה בידי שמואל
הנביא ובית דינו ,מספרים לנו חז"ל בגמרא
(יבמות עו ):ענין נפלא ,כי כאשר התכונן דוד
הקטן שעדיין לא היה מפורסם ,לצאת
למלחמה כנגד גלית הפלשתי שכל הגבורים
פחדו ממנו פחד מות ,כתוב בפסוק (ש"א יז-
לח)" :וילבש שאול את דוד מדיו ונתן קובע
נחושת על ראשו וילבש אותו שריון".
והנה ראה זה פלא ,שלמרות ששאול
המלך היה משכמו ומעלה גבוה מכל העם,
ואילו דוד היה נער קטן אדמוני יפה עינים,
התאימו בגדי המלוכה של שאול המלך על
דוד התאמה נפלאה ומדוייקת .שאול המלך
נבהל מכך וראה בזה סימן שנער זה נועד
לגדולות ונצורות ,ופחד פחד גדול שמא

יהיה זה הוא שיקח ממנו את המלכות ,וכפי
שאמר לו שמואל הנביא אחרי שנכשל
במלחמת עמלק במה שלא מילא אחרי ציווי
ה' שלא לחמול על אגג (ש"א טו-כח)" :קרע ה'
את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך
הטוב ממך".
לכן" :וכראות שאול את דוד יוצא לקראת
הפלשתי ,אמר אל אבנר שר הצבא בן מי זה
הנער אבנר" .ומפרש בגמרא שעיקר שאלתו
היתה ,האם דוד הוא מבני בניו של פרץ בן
יהודה ,כי אז סימן הוא שעתיד למלוך על
ישראל" :שהמלך פורץ לעשות דרך ואין
ממחין בידו" .אבל אם הוא מבני בניו של זרח
בן יהודה ,כי אז הוא עתיד להיות שר חשוב
אבל לא מלך:
"אמר לו דואג האדומי עד שאתה משאיל
עליו אם הגון הוא למלכות אם לאו ,שאל
עליו אם ראוי לבא בקהל אם לאו ,מאי טעמא
דקאתי מרות המואביה ,אמר לו אבנר תנינא
עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית .אלא
מעתה ממזר ולא ממזרת ,שאני הכא דמפרש
טעמא דקרא 'על אשר לא קדמו אתכם בלחם
ובמים' ,דרכו של איש לקדם ולא דרכה של
אשה לקדם".
שאל דואג האדומי שוב" :היה להם
לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת
נשים ,אישתק [אבנר נשתתק כי לא ידע מה
להשיב] .מיד ויאמר המלך שאל אתה בן מי זה
העלם ...צא ושאל בבית המדרש ,שאל אמרו
ליה עמוני ולא עמונית מואבי ואל מואבית,
אקשי להו דואג כל הני קושייתא ,אישתיקו,
בעי לאכרוזי עליה [על דוד שהוא אסור לבא
בקהל] ,מיד ועמשא בן איש ...מלמד שחגר
חרבו כישמעאל ואמר ,כל מי שאינו שומע
הלכה זו ידקר בחרב ,כך מקובלני מבית דינו
של שמואל הרמתי ,עמוני ולא עמונית מואבי
ולא מואבית".
מבואר מזה כי לולי הקבלה שהיתה
בידם מבית דינו של שמואל הרמתי" :עמוני
ולא עמונית מואבי ולא מואבית" ,לא היה
דוד מותר לבוא בקהל .לפי זה אומר הב"ח
שמטעם זה כתב שמואל הנביא מגילת רות ,כי
זהו הפסק דין של שמואל הנביא כפי שקיבל
בתורה בעל פה מדור לדור עד למשה רבינו
בסיני שדוד המלך מותר לבוא בקהל ,ולכן
כתב מגילת רות ששם מבואר איך שהזקנים
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התירו לרות המואביה להינשא לבועז ,וכל זה
משום שדרשינן" :עמוני ולא עמונית מואבי
ולא מואבית".
ומה מאד מתוקים מה שפירש בספר
"מרגניתא דרב" להגה"ק בעל "ברוך טעם"
הפסוק (תהלים קיט-קסא)" :שרים רדפוני חנם
ומדברך פחד לבי ,שש אנכי על אמרתך כמוצא
שלל רב" .על פי המבואר שדוד המלך לא היה
מותר לבוא בקהל רק מצד הקבלה בתורה
שבעל פה ,דהנה הרבינו בחיי (פר' בא בדבור
הא') מפרש מה שמצינו בתורה פעמים רבות:
"וידבר ה' אל משה לאמר" ,לשון דיבור ולשון
אמירה ביחד ,וביאר שם כי דבור הוא תורה
שבכתב ואמירה היא תורה שבעל פה ,כי בכל
מצוה נמסרה למשה תורה שבכתב ותורה
שבעל פה.
וזהו שאמר דוד המלך" :שרים רדפוני
חנם" ,שרים כדואג האדומי ואחיתופל ,רדפוני
חנם שאין אני ראוי לבא בקהל משום שבאתי
מרות המואביה" ,ומדברך פחד לבי" ,מדברך
דייקא שהיא תורה שבכתב שהיא בחינת
דיבור פחד לבי ,שהרי שם מפורש באמת" :לא
יבא עמוני ומואבי בקהל ה'" .אמנם" :שש
אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב" ,על אמרתך
דייקא שהיא תורה שבעל פה בחינת אמירה,
שש אנכי כמוצא שלל רב ,שהרי בתורה
שבעל פה נמסר הדבר מדור לדור שאני ראוי
לבא בקהל ה'.

[ה]
כפיית ההר כגיגית
על תורה שבעל פה
הקדמה ב :בגמרא (שבת פח" :).ויתיצבו
בתחתית ההר ,אמר רבי אבדימי בר חמא בר
חסא ,מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר
כגיגית ואמר להם ,אם אתם מקבלים את
התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם.
אמר ר' אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה
לאורייתא [פירש רש"י ז"ל :שאם יזמינם
לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם,
יש להם תשובה שקבלוה באונס] .אמר רבא
אע"פ כן הדור קבלוה בימי אחשורוש ,דכתיב
קימו וקבלו היהודים ,קיימו מה שקיבלו כבר".
נמצא שלפני פורים לא היתה קבלת התורה
רק בכפיה תחת ההר ,אבל ע"י נס פורים קיבלו
ישראל את התורה מאהבה.
והנה על מה שאמרו חכמינו ז"ל שבשעת
מתן תורה כפה הקב"ה על ישראל את ההר

כגיגית כדי שיקבלו את התורה ,הקשו
התוספות (שבת פח .ד"ה כפה) למה היה צורך
לכפות עליהם את ההר ,הלא מרצונם הטוב
כבר הקדימו ישראל נעשה לנשמע .ותי' ה"פני
יהושע" כי מה שאמרו נעשה ונשמע לא היה
אלא על תורה שבכתב שאפשר לקיימה בנקל,
אבל תורה שבעל פה שהיא ארוכה מארץ
מדה ויש בה הרבה חומרות גדרים וסייגים לא
רצו לקבל ,עד שכפה הקב"ה עליהם את ההר
כגיגית שיקבלוה גם כן.
וכבר העירו המפרשים שתי' זה מוזכר
במדרש תנחומא (פר' נח סי' ג)" :ואם תאמר
על התורה שבכתב כפה עליהם את ההר,
והלא משעה שאמר להן מקבלין אתם את
התורה ענו כולם ואמרו נעשה ונשמע ,מפני
שאין בה יגיעה וצער והיא מעט ,אלא אמר
להן על התורה שבעל פה שיש בה דקדוקי
מצות קלות וחמורות ,והיא עזה כמות וקשה
כשאול קנאתה ,לפי שאין לומד אותה אלא
מי שאוהב הקב"ה בכל לבו ובכל נפשו ובכל
מאודו ...שכל מי שאוהב עושר ותענוג אינו
יכול ללמוד תורה שבעל פה ,לפי שיש בה
צער גדול ונדוד שינה".
היוצא לנו מזה ,שכפיית ההר כגיגית
היתה על תורה שבעל פה ,כי תורה שבכתב
כבר קיבלוה מאהבה באמרם נעשה ונשמע,
א"כ מובן ממילא כי מה שאמר רבא" :אע"פ
כן הדור קבלוה בימי אחשורוש" ,הכוונה על
תורה שבעל פה שבהר סיני קבלוה ישראל
בכפיה ,אמנם על ידי נס פורים קבלוה
מאהבה.

[ו]
איך אנו אומרים בחג השבועות
זמן מתן תורתנו
הקדמה ג :ידוע מה שהקשה ה"מגן
אברהם" (או"ח ריש סימן תצד) קושיא עצומה
על מה שאנו אומרים בחג השבועות" :זמן
מתן תורתנו" .שהרי מבואר בגמרא (שבת פז):
שביום ה' בשבוע יצאו ישראל ממצרים ,עוד
מבואר בגמרא (שם פו ):שלכולי עלמא בשבת
ניתנה תורה לישראל .והנה כיון שנצטוו
ישראל לספור ממחרת יום א' של פסח שבעה
שבועות ,אם כן התחילו ימי הספירה ביום ו'
לשבוע.
ועתה צא וחשוב חמישים יום מיום ו',
ותראה שיום החמישים חל ביום ו' לשבוע,
ומכיון שניתנה תורה בשבת ולא ביום ו'

נמצא שמתן תורה היה ביום נ"א לספירה,
ואם כן איך אנו אומרים בחג השבועות שהוא
יום החמישים לספירה" :זמן מתן תורתנו",
הלא התורה ניתנה ביום שלאחריו ביום
נ"א לספירה? וכבר נאמרו ונשנו בזה הרבה
תירוצים.
והנה לפני שנים רבות כתבתי לתרץ בזה,
על פי מה שמבואר בגמרא (שבת פז ,).שמצד
הקב"ה היה ראוי לתת התורה לישראל ביום
ו' שהוא יום שלישי לפרישה ,וכמו שאמר
הקב"ה למשה" :וקדשתם היום ומחר" ,אלא
שמשה הוסיף יום אחד מדעתו משום שדרש
איזה דרשה בקרא ,והסכים הקב"ה על ידו
שהרי לא ניתנה תורה ביום ו' כי אם בשבת.
וצריך להבין על מה זאת עשה ה' לומר שהוא
רוצה לתת התורה ביום ו' ,עד שבא משה
רבינו והוסיף יום אחד מדעתו ,הלא לא נמנע
מהקב"ה לומר תיכף ומיד שהוא רוצה לתת
התורה בשבת.
ונראה בביאור ענין זה ,על פי מה שמבואר
בגמרא (גיטין ס" :):לא כרת הקב"ה ברית עם
ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה ,שנאמר
כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת
ישראל" .וביאר המהר"ל מפראג שעיקר
הברית בין הקב"ה ובין ישראל מתגלה בתורה
שבעל פה ,שהקב"ה מסר את התורה לחכמי
ישראל שהם ידרשו ויגלו את רצון הקב"ה
שאינו מתגלה בתורה שבכתב ,ומסר להם את
הכח להוסיף גזירות וסייגים בתורה שבעל פה.
וכבר כתבו הראשונים כי זהו יסוד כל התורה
האמונה בחכמי תורה שבעל פה ,שאם לא כן
יבוא כל אחד לפרש את התורה כפי דעתו.
לפי זה נראה שבכוונה תחלה בעת מתן
תורה סיבב הקב"ה כן ,שאמר בתורה שבכתב:
"וקדשתם היום ומחר" כי הוא יתברך רוצה
לתת לנו את התורה ביום ג' לפרישה שהוא
יום ו' ,אך משה רבינו דרש איזה דרשה בתורה
שבעל פה והוסיף יום אחד מדעתו ,והסכים
הקב"ה לדעתו לתת התורה רק בשבת ,כדי
ללמדנו גודל הכח של חכמי התורה ,שכל
התורה לא ניתנה רק ביום שנקבע על ידי
משה רבינו כפי שדרש בתורה שבעל פה.

[ז]
"זמן מתן תורתנו",
שהקב"ה מסר לנו את התורה
מעתה יתבאר היטב מה שאנו אומרים
בחג השבועות שהוא יום נ' לספירה" :זמן
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מתן תורתנו" ,למרות שלמעשה לא ניתנה
תורה בפועל רק למחרתו ביום נ"א לספירה,
שהרי באמת היה ראוי לתת התורה לישראל
ביום נ' ,אלא שנדחה הדבר למחרתו מחמת
הדרש של משה רבינו בתורה שבעל פה.
נמצא שאדרבה בזה שלא נתן לנו הקב"ה
את התורה בחג השבועות מחמת הדרש
של משה רבינו בתורה שבעל פה ,נתגלה
לכל באי עולם שהקב"ה מסר את התורה
לחכמי התורה שידרשו ויעשו בה כרצונם.
לכן דוקא בחג השבועות שלא ניתנה תורה
מחמת הדרש של משה רבינו בתורה שבעל
פה אנו אומרים" :זמן מתן תורתנו" ,כי ביום
זה נתגלה שהקב"ה נתן לנו את התורה ,וזהו
דקדוק הלשון" :זמן מתן תורתנו" ,שהתורה
היא שלנו .ענין זה משתלב היטב עם מה
שכפה הקב"ה על ישראל הר כגיגית ,כדי
שיקבלו תורה שבעל פה שזהו יסוד כל
התורה כאמור.
ואחשבה לבאר בזה מה שתקנו אנשי
כנסת הגדולה לומר בתפלת שחרית לשבת:
"ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן
קראת לו ,כליל תפארת בראשו נתת לו
בעמדו לפניך על הר סיני ,ושני לוחות אבנים
הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת" .ויש
לומר שהכוונה בזה על מה שדרש משה
רבינו להוסיף יום אחד מדעתו ,ועל ידי זה
ניתנה תורה לישראל בשבת.
זהו שאמר" :ישמח משה במתנת חלקו",
במה שזכה שעל ידי הדרש שלו ניתנה התורה
בשבת ,ומפרש הטעם שהסכים הקב"ה על
ידו" :כי עבד נאמן קראת לו" ,ולכן כמו שהעבד
נאמן יודע מהו רצון אדונו כן זכה משה
להשיג רצון ה' ,וזהו" :כליל תפארת בראשו
נתת לו בעמדו לפניך על הר סיני" ,פירוש
שבעת עמדו על הר סיני נתן הקב"ה למשה
כליל תפארת 'בראשו' דייקא ,שישכיל במוח
שבראשו לדרוש בתורה שבעל פה שבאמת
רצון הקב"ה הוא לתת התורה לישראל בשבת
קודש ,לכן זכה להוריד שני לוחות שכתוב
בהם שמירת שבת.
לפי זה מבואר היטב מה שסיבב הקב"ה
שדוד המלך נולד דוקא בחג השבועות ,כי
היות שדוד המלך היה יכול לבוא בקהל ה' ,רק

בזכות הקבלה בתורה שבעל פה שהיה ליתרא
הישמעאלי מבית דינו של שמואל ובית דינו,
כי מה שאסרה תורה" :לא יבוא עמוני ומואבי
בקהל ה'" ,הוא רק עמוני ולא עמונית מואבי
ולא מואבית ,ולכן בחג השבועות שאנו
אומרים בו" :זמן מתן תורתנו" ,על שביום זה
נתגלה הכח הגדול שמסר הקב"ה למשה רבינו
בתורה שבעל פה ,והנה בתורה שבעל פה
נמסר ממשה רבינו מדור לדור עד לשמואל
ובית דינו שדוד המלך מותר לבוא בקהל.
אמור מעתה מבואר היטב הקשר הנפלא
בין מגילת רות לחג השבועות זמן מתן
תורתנו ,כי היות שעיקר השמחה על זמן מתן
תורתנו ,הוא על הכח שמסר הקב"ה למשה
רבינו בתורה שבעל פה שהוסיף יום אחד
מדעתו ,לכן בו ביום אנו קוראים מגילת רות
שהיא פסק דינו של שמואל ובית דינו ,שקבלו
בתורה שבעל פה שרות המואביה ודוד המלך
שיצא ממנה מותרים לבוא בקהל ה'.

[ח]
מגילת רות ללמדנו
שכר טוב של גומלי חסדים
נסיים מאמר זה בביאור הקשר בין מגילת
רות לקבלת התורה ,על פי מה שמובא
במדרש (רות רבה ב-טו)" :אמר רבי זעירא ,מגילה
זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור
ולא היתר ,ולמה נכתבה ,ללמדך כמה שכר טוב
לגומלי חסדים".
כוונת רבי זעירא ללמדנו בזה ,כי מה
שליוותה רות את נעמי חמותה לארץ ישראל
והתעקשה להתגייר ,לא היתה רק מתוך
רחמנות וגמילות חסדים כדי שלא תישאר
בודדה ,אחרי שבעלה אלימלך ושני בניה
מחלון וכליון מתו במואב .לכן זכתה להעמיד
את מלכות ישראל ,וזכתה לראות לא רק
את דוד המלך ,אלא גם את שלמה המלך
יושב על כסא המלכות ,כמו שכתוב (מ"א ב
יט)" :וישם כסא לאם המלך ותשב על ימינו".
ופירש רש"י ז"ל" :אמרו רבותינו לאמה של
מלכות היא רות".
אם נתבונן במה שמבואר במדרש (רות רבה

ב-ט) שרות היתה בתו של עגלון מלך מואב,
נוכל להבין גודל מעשה החסד של רות ,לא רק

לעזוב את עמה ואת מולדתה ,אלא גם לעזוב
את בית המלוכה שלא היה חסר לה כלום ,וכל
זה כדי לעשות חסד עם חמותה אשה בודדה
שלא נשאר לה כלום לא בעל ולא בנים.
זהו עיקר הלקח שאנו למדים ממגילת רות
כלשונו של ר' זעירא :ללמדך כמה שכר טוב
לגומלי חסדים".
והנה ידוע מה שפירש הרה"ק הרבי ר'
מיכל מזלאטשוב זי"ע ,רמז הפסוק (בראשית
כח-טז)" :אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא
ידעתי" .כלומר 'אכן יש ה' במקום הזה' ,שיש
השראת השכינה על האדם ,אבל רק בתנאי
'ואנכי לא ידעתי' ,שהאדם מבטל לגמרי את
האנוכיות שלו ,כי קיום התורה והמצוות
יתכן רק בתנאי שהאדם מוותר על האנוכיות
שלו .וכמו שאמרו חז"ל (ברכות סג" :):אין דברי
תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו
עליה" ,שהוא ממית את העצמיות והאנוכיות
שלו .ומכלל הן אתה שומע לאו שהאנוכיות
הוא מסך המבדיל בין האדם לבין קונו ,וכמו
שפירש ה"תפארת שלמה" (דברים ה-ה)" :אנכי
עומד בין ה' וביניכם" ,כלומר האנוכיות של
האדם עומד ומפריע בין ה' וביניכם.
מבחן זה על האנוכיות של האדם מתגלה
במדת החסד שלו ,לא בחנם מצינו בתורת
כהנים (פר' קדושים)" :אמר רבי עקיבא ואהבת
לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" .ככל שאהבת
החסד וביטול היש של האדם הוא יותר גדול,
כך השגתו בתורה גדלה והולכת ,וכמו שאמרו
חז"ל (תענית ז" :).למה נמשלו דברי תורה למים
דכתיב הוי כל צמא לכו למים ,לומר לך מה
מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך,
אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו
שפלה" .ומטעם זה נמסרה התורה לישראל
בסיני הר נמוך ,ללמדנו על הקשר שבין ביטול
האנוכיות של האדם להשגת התורה.
לכן בחג השבועות יום קבלת התורה
כשאנו צריכים לקבל מחדש את העול תורה
והמצוות ,מנהג ישראל תורה לקרוא מגילת
רות שבה אנו למדים על גודל השכר של גומלי
חסדים ,שהרי רות המואביה על שעשתה
חסד עם חמותה זכתה לגדולה להעמיד
מלכות בית דוד על תלה ,וממנה נלמד איך
לוותר על האנוכיות ולעשות חסד זה עם זה,
כי אז נזכה לקבל את התורה.
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מאמר טז

קריאת מגילת רות שכולה גמילות חסדים בחג השבועות
ללמדנו כי אי אפשר להשיג תורה רק בגמילות חסדים
מדרש" :מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר ,ולמה נכתבה ,ללמדך כמה
שכר טוב לגומלי חסדים"  wמהר"ל מפראג :רק אברהם שמדתו חסד קיים כל התורה ,כי שורש
התורה הוא ממדת החסד  wגמרא" :תורה תחילתה גמילות חסדים ,דכתיב ויעש ה' אלקים לאדם
ולאשתו כתנות עור וילבישם ,וסופה גמילות חסדים דכתיב ויקבור אותו בגיא"  wישמח משה:
תשובת הקב"ה למלאכים" :אי אתם מתביישין הימנו" ,דוקא אברהם שמדתו חסד זכה לתורה.

[א]
מגילת רות ללמדנו
שכר טוב של גומלי חסדים

כי כן זהו עיקר הלקח שאנו למדים ממגילת
רות כדברי רבי זעירא" :ללמדך כמה שכר טוב
לגומלי חסדים".

רחש לבי דבר טוב לבאר הטעם שקוראים
מגילת רות בחג השבועות ,על פי מה שמבואר
במדרש (רות רבה ב-טו)" :אמר רבי זעירא ,מגילה
זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור
ולא היתר ,ולמה נכתבה ,ללמדך כמה שכר טוב
לגומלי חסדים".

אמור מעתה שמטעם זה נהגו לקרות
מגילת רות בחג השבועות זמן מתן תורתנו,
כי היות שתכלית מגילת רות היא" :ללמדך
כמה שכר טוב לגומלי חסדים" .לכן בזמן
מתן תורתנו ראוי לקרוא מגילת רות ,ללמדנו
שצריך לעסוק בתורה עם גמילות חסדים.

כוונת רבי זעירא ללמדנו בזה ,כי מה
שהתלוותה רות לנעמי לארץ ישראל
והתעקשה להתגייר ,היתה רק מתוך גמילות
חסדים שלא תישאר בודדה ,אחרי שבעלה
אלימלך ושני בניה מחלון וכיליון מתו במואב.
לכן זכתה להעמיד את מלכות ישראל ,וזכתה
לראות לא רק את דוד המלך ,אלא גם את
שלמה המלך יושב על כסא המלכות ,כמו
שכתוב (מלכים א ב-יט)" :וישם כסא לאם המלך
ותשב על ימינו" .ופירש רש"י" :אמרו רבותינו
לאמה של מלכות היא רות".
עד כמה גדול הוא מעשה החסד של רות,
יש ללמוד ממה שמבואר במדרש (רות רבה ב-ט)
כי רות היתה בתו של עגלון מלך מואב .נמצא
לפי זה שלא רק עזבה את עמה ואת מולדתה,
אלא עזבה גם את בית המלכות שהיו לה שם
מכל תענוגי העולם הזה ,רק כדי לעשות חסד
עם חמותה שנשארה בודדה בעולם .הנה

במדרש (שמות רבה כח-א) על הכתוב (שמות

יט-ג)" :ומשה עלה אל האלקים ,הדא הוא
דכתיב (תהלים סח-יט) עלית למרום שבית
שבי ...באותה שעה בקשו מלאכי השרת
לפגוע במשה ,עשה בו הקב"ה קלסטירין
של פניו של משה דומה לאברהם ,אמר להם
הקב"ה ,אי אתם מתביישין הימנו ,לא זהו
שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו .אמר
הקב"ה למשה ,לא ניתנה לך תורה אלא בזכות
אברהם שנאמר (שם) לקחת מתנות באדם,
ואין אדם האמור כאן אלא אברהם שנאמר
(יהושע יד-טו) האדם הגדול בענקים ,הוי ומשה
עלה אל האלקים".
וצריך ביאור :א .מהי הכוונה במאמר
הקב"ה למלאכים" :אי אתם מתביישין הימנו,
לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו".
וכי משום שאכלו אצל אברהם בתוך ביתו ,הם

חייבים לוותר על חמדה גנוזה שהיא התורה
שכל כך נתאוו לקבלה .ב .מה ראה הקב"ה
למסור את התורה לישראל דוקא באופן כזה,
שצר קלסתר פניו של משה דומה לאברהם,
ועוד הוסיף לומר למשה" :לא ניתנה לך תורה
אלא בזכות אברהם".
וביאר ה"ישמח משה" (פרשת יתרו ד"ה ומשה

עלה) כוונת המדרש ,על פי הקדמה נפלאה
שהביא מהמהר"ל מפראג זי"ע ב"תפארת
ישראל"" (פרק יט) שעמד על מה ששנינו
בגמרא (יומא כח" :):קיים אברהם אבינו כל
התורה כולה ,שנאמר (בראשית כו-ה) עקב אשר
שמע אברהם בקולי" .וצריך ביאור מדוע לא
מצינו בדברי חכמינו ז"ל ,שאמרו כן גם על
יצחק ויעקב אבינו שקיימו כל התורה.
וזה ודאי אין להעלות על הדעת שלא
שמרו התורה ,שהרי מצינו במדרש (ב"ר
סה-יג) על מה שאמר יצחק לעשו (בראשית
כז-ג)" :ועתה שא נא כליך  -שחוז מאני זינך
שלא תאכילני נבילות וטריפות" .הרי מבואר
שהזהירו על השחיטה .וכן מצינו אצל יעקב
ששמר שבת כמו שדרשו במדרש (ב"ר עט-
ו)" :ויחן את פני העיר ,נכנס בערב שבת עם
דמדומי חמה מבעוד יום וקבע תחומין מבעוד
יום ,הדא אמרת ששמר יעקב את השבת קודם
שניתן" .מדוע אם כן אמרו רק על אברהם
שקיים כל התורה כולה.
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[ב]
אברהם שמדתו חסד
קיים כל התורה
ומבאר המהר"ל הענין בזה (שם פרק כ) ,כי
דוקא אברהם אבינו שמדתו חסד קיים כל
התורה בגדר מצווה ועושה ,אבל יצחק ויעקב
אמנם קיימו גם כן כל התורה ,אבל רק בגדר אינו
מצווה ועושה מאחר שמדתם לא היתה מדת
החסד ,הנה לשון קדשו בתוספת ביאור:
"יש לך להבין בחכמה ,כי מדת אברהם
היא מדת התורה ,כי התורה תקרא תורת חסד
דכתיב (משלי לא-כו) ותורת חסד על לשונה ,וזה
מצד כי התורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה
שלום ,ואף כאשר תמצא בתורה מיתות
וכריתות ,אין תכלית התורה רק להעמיד הטוב
בעולם שלא יהיה נמצא שום רע.
ודבר זה רמזו חכמי האמת בפרק קמא
דסוטה (דף יד ).תניא רבי שמלאי אומר,
התורה תחליתה גמילות חסדים וסופה
גמילות חסדים ,תחילתה גמילות חסדים
(בראשית ג-כא) ויעש ה' לאדם ולאשתו כתנות
עור וילבישם ,וסופה גמילות חסדים דכתיב
(דברים לד-ו) ויקבור אותו בגיא .בארו בזה דבר
גדול ,כי כל ענין התורה כדי להעמיד הטוב
שיהיה בעולם ,ולפיכך התחלתה גמילות
חסדים שהוא עשיית הטוב לבני אדם ותכלית
התורה הטוב הגמור".
כלומר המהר"ל מגלה לנו בזה ,כי ממה
שאמרו חכמינו ז"ל בגמרא שהתורה תחילתה
וסופה גמילות חסדים ,למדנו מזה כי שורש
התורה הוא ממדת החסד ,לכן דוקא אברהם
אבינו שמדתו חסד כמו שמצינו שעסק הרבה
בהכנסת אורחים ,הנה הוא יש לו קשר בקיום
כל התורה ששורשה ומהותה מדת החסד.

[ג]
גמילות חסדים
עם החיים ועם המתים
ויש לומר בזה פרפרת נאה במה שבחר
הקב"ה להתחיל ולסיים התורה דוקא בשתי
גמילות חסדים אלו ,ללמדנו בזה לקח נשגב.
והענין הוא כי ישנם בני אדם שאוהבים
לעשות חסד עם החיים ,כי בכך הם מקבלים
הכרת טובה מצד המקבל בבחינת" :עבד
לוה לאיש מלוה" ,אבל אינם אוהבים לעשות
חסד של אמת עם המתים מכיון שאין שום
תקוה לתשלום שכר או להכרת טובה ,וישנם

גם להיפוך שאוהבים לעשות חסד רק עם
המתים שכבר אין מה לקנא בהם ,אבל אינם
אוהבים לעשות חסד עם החיים מחמת
הקנאה וכדומה.
לכן התחיל הקב"ה התורה מחסד עם
החיים" :ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו
כתנות עור וילבישם" ,וסיים התורה בחסד
עם המתים" :ויקבר אותו בגיא" .ללמדנו דעת
שתכלית עבודת ה' הוא חסד עם החיים ועם
המתים .וזהו שאמרו נעמי לשתי כלותיה (רות
א-ח)" :יעש ה' עמכם חסד כאשר עשיתם עם
המתים ועמדי" .דקדקה לומר שהחסד שעשו
הוא בשלימות ,מאחר שעשו חסד לא רק עם
המתים אלא גם עמה שהיא מן החיים.
ויש לומר בזה רמז בדברי הנביא (ישעיה מד-

ו)" :כה אמר ה' צבאות ,אני ראשון ואני אחרון
ומבלעדי אין אלקים" .נקדים מאמר הגמרא
(עבודה זרה יז" :):אמר רב הונא ,כל העוסק
בתורה בלבד [ולא בגמילות חסדים] דומה כמי
שאין לו אלוק ,שנאמר (דברי הימים ב טו-ג) וימים
רבים לישראל ללא אלקי אמת".
הנה כי כן זהו שאומר הקב"ה" :אני
ראשון" ,אני התחלתי את התורה ראשון
במעשה של גמילות חסדים עם החיים" ,ואני
אחרון" ,אני סיימתי את התורה במעשה של
גמילות חסדים עם המתים" ,ומבלעדי" ,מי
שאין לו שתי בחינות אלו של גמילות חסדים,
"אין אלקים" ,הרי זה דומה כמי שאין לו אלוק,
וממילא אינו זוכה להשגות התורה שכולה
גמילות חסדים.
יומתק לפרש בזה בדרך מליצה מאמר
החכם מכל אדם (קהלת ז-ח)" :טוב אחרית
דבר מראשיתו" .כלומר אימתי טוב "אחרית
דבר" שאדם עושה חסד עם המתים ,כפי
שנזכר באחרית התורה שבכתב שעשה
הקב"ה חסד לקבור את משה" ,מראשיתו",
אם האדם מקיים חסד גם עם החיים כפי
שנזכר בראשית התורה ,שעשה הקב"ה חסד
עם החיים להלבישם ,אז יש ערך רב גם למה
שעושה חסד עם המתים.
וזהו שכתוב (ויקרא יט-יח)" :ואהבת לרעך
כמוך אני ה'" ,והביא רש"י לשון התורת כהנים:
"אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה" .לפי
דברי המהר"ל יש לומר שהתכוון בזה ,כי אדם
שרוצה לזכות להשגות התורה ,הרי הוא צריך

לקיים" :ואהבת לרעך כמוך" ,לעשות חסד עם
חביריו ,ועל זה מסיים הכתוב "אני ה'" ,שנהגתי
כן כפי שמפורש בתחילת התורה ובסיומה,
נמצא כי זהו "כלל גדול בתורה" דייקא .וזהו
גם כן ביאור הגמרא (שבת לא ).מהגר שביקש
מהלל" :גיירני על מנת שתלמדני כולה כשאני
עומד על רגל אחת ,אמר לו דעלך סני לחברך
לא תעביד" ,ופירש רש"י שהכוונה בזה על
מצות" :ואהבת לרעך כמוך".

[ד]
יצחק שמדתו דין
קיים שחיטה שהיא דין
בהמשך דבריו מבאר המהר"ל לפי זה,
כי יצחק אבינו קיים מצות שחיטה בהתאם
למדתו מדת הדין:
"ואצל יצחק נאמרה מצות השחיטה שאמר
שא נא כליך ,וידוע כי השחיטה הוא נוטה אל
מדת הדין ,ולכך היה מדת יצחק לקיים המצוה
הזאת ,כמו שהיה מדת אברהם לכל התורה ,כך
היה מדת יצחק למצות שחיטה".
כלומר מצות שחיטה יש לה קשר עם
מדת הדין ,שכן פעולת השחיטה היא מעשה
של דין ,כמבואר בגמרא (שבת קנו ).כי מי
שנולד במזל מאדים יהיה רוצח ,לכן העצה
על כך היא שיהיה שוחט או מוהל .לכן יצחק
אבינו שמדתו דין היה נזהר במיוחד במצות
שחיטה .בדרך זו הוא מבאר גם כן מה
שמצינו אצל יעקב אבינו ששמר שבת כי זהו
לפי מדתו:
"ומדת יעקב למדת השבת ,כי השבת הוא
ראוי אל מדתו שנאמר (ישעיה נח-יג) אם תשיב
משבת רגליך עשות חפציך ביום קדשי וקראת
לשבת עונג וגו' והאכלתיך נחלת יעקב אביך...
הרי כי השבת הוא ראוי אל מדת יעקב ,ולכך מי
שמענג אותו נותנים לו נחלת יעקב ,ולכך כל
אחד קיים המצוות הראויים לפי מדתו".
בהמשך דבריו הוא מבאר ,כי מה שמצינו
גם אצל יצחק ויעקב שקיימו כל התורה ,זה
היה רק בבחינת אינו מצווה ועושה ,כי לפי
בחינתם לא היו צריכים לקיים רק המצוות
שהן בהתאם לפי מדתם:
"ולא שתאמר כי לא קיים יצחק רק מצות
שחיטה ויעקב מצות שבת ,שזה אינו דודאי
היו מקיימים שאר מצות גם כן ,רק מפני כי אלו
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המצוות ראויים לכל אחד ואחד מצד עצמו
דהיינו מצד מדתם ,נחשבת המצוה כאלו היו
מצווין עליה והשכר יותר גדול.
שכאשר הוא מצווה מן השם יתברך דבר
זה יותר במדרגה ,שהרי הוא מצווה מן השם
יתברך אשר רוצה וחפץ שיעשה המצוה...
וכאשר היא רשות אינה נחשבת כל כך .וזהו
אמרם (קידושין לא ).גדול המצווה ועושה ממי
שאינו מצווה ועושה ...ולכך נכתב אצל כל
אחד ואחד המצוה הראויה לפי מדתו אף על
גב שהיו מקיימין כל המצוות".

[ה]
"לא זהו שירדתם אצלו
ואכלתם בתוך ביתו"
מעתה נבוא לדברי ה"ישמח משה"
שמבאר לפי זה כמין חומר המדרש" :ומשה
עלה אל האלקים ...באותה שעה בקשו
מלאכי השרת לפגוע במשה ,עשה בו הקב"ה
קלסטירין של פניו של משה דומה לאברהם,
אמר להם הקב"ה ,אי אתם מתביישין הימנו ,לא
זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו".
רמז להם הקב"ה בכך ,כי כאשר באו
המלאכים לביתו של אברהם אבינו ביום
שלישי למילתו ,נתגלה להם גודל דביקותו של
אברהם במדת החסד ,כי על אף שהיה שרוי
ביסורים גדולים ביום שלישי למילתו ,ישב
בפתח האהל כחום היום לקיים מצות הכנסת
אורחים ,ומזה ישכילו להבין כי מאחר שמדתו
של אברהם היתה מדת החסד ,ראוי הוא לקבל
את התורה ששורשה ממדת החסד.
וזהו הענין שצר הקב"ה קלסתר פניו של
משה דומה לאברהם ,לרמז בכך כי גם משה
רבינו הוא בעל חסד גמור אשר לכן ראוי הוא
לקבל את התורה ששרשה מדת החסד .וזהו
שסיים המדרש" :אמר הקב"ה למשה ,לא
ניתנה לך תורה אלא בזכות אברהם" .ללמדו
בזה שאי אפשר לזכות לתורה שמדתה חסד,
רק על ידי שדבקים במדתו של אברהם שהיא
מדת החסד .אלו תוכן דבריו הקדושים.
ויש להוסיף תבלין לדברי ה"ישמח משה",
במה שצר הקב"ה קלסתר פניו של משה דומה
לאברהם ,על פי מה שמצינו בגמרא (נדרים
לח ,).שהקב"ה מסר את כח הפלפול בתורה
רק למשה וזרעו ,אולם "משה נהג בה טובת
עין ונתנה לישראל ,ועליו הכתוב אומר (משלי

כב-ט) טוב עין הוא יבורך" .הנה כי כן זהו שצר
הקב"ה קלסתר פניו של משה דומה לאברהם,
לרמז למלאכים שגם הוא נוהג במדת החסד
כאברהם ,שהרי הוא עתיד למסור כח הפלפול
שנתן לו הקב"ה לישראל ,לכן ראוי הוא לקבל
את התורה ששורשה מדת החסד.
נמצינו למדים מדברי המהר"ל בתוספת
ביאור של ה"ישמח משה" יסוד גדול בענין
השגות התורה ,שאי אפשר להשיג השגות
התורה רק אם מקיימים גמילות חסדים ,שהרי
מכיון ששורש התורה הוא ממדת החסד ,לכן
אי אפשר להשיגה רק על ידי התנהגות במדת
החסד בבחינת אברהם.
וזהו ביאור מאמר הזוהר הקדוש (משפטים

קטו" :).קנין כספו ,דכסף ימינא דאברהם ,חסד
דרגא דיליה ,אורייתא מתמן אתיהיבת ,ומאן
דאשתדל בה בגין לזכאה לעלמא דאתי אקרי
קנין כספו עלמא דכסופא" .פירוש ,כסף רומז
על צד ימין מדתו של אברהם ,שהתורה ניתנה
משם ,ומי שמשתדל בה כדי לזכות לעולם
הבא נקרא "קנין כספו" ,כי הוא זוכה לעולם
הבא שנכספים אליו.

[ו]
השגת התורה של יששכר
בכח החסד של זבולון
חשבתי דרכי לבאר בזה מה שמצינו
אצל הברכות שבירך יעקב אבינו את
השבטים לפני פטירתו הקדים את זבולון
לפני יששכר ,כמו שכתוב (בראשית מט-יג):
"זבולון לחוף ימים ישכון ...יששכר חמור
גרם" .וכן כשבירך משה רבינו את ישראל
לפני פטירתו הקדים בברכתו את זבולון לפני
יששכר (דברים לג-יח)" :ולזבולון אמר שמח
זבולון בצאתך ויששכר באהליך".
ופירש רש"י" :זבולון ויששכר עשו
שותפות ,זבולון לחוף ימים ישכון ,ויוצא
לפרקמטיא בספינות ,ומשתכר ונותן לתוך
פיו של יששכר ,והם יושבים ועוסקים בתורה,
לפיכך הקדים זבולון ליששכר ,שתורתו של
יששכר על ידי זבולון היתה .שמח זבולון
בצאתך ,הצלח בצאתך לסחורה .ויששכר,
הצלח בישיבת אהליך לתורה".
וצריך ביאור ,כי הן אמת שתורתו של
יששכר על ידי זבולון היתה ,אולם הלא
יששכר עמוד התורה נותן לו בזכות זה

מחצית מתורתו ,מדוע אם כן זכה זבולון
שהקדימו יעקב אבינו ומשה רבינו לפני
יששכר .אך לפי האמור יש לומר ,כי הן אמת
שיששכר עוסק בתורה ,אולם מכיון שאי
אפשר להשיג התורה רק על ידי מדת החסד,
איך יכול יששכר לזכות להשגות התורה בלי
חסד ,ובפרט בהתחלת דרכו טרם שהגיע זמנו
ללמדה לאחרים.
ויש לומר כי היות שיששכר וזבולון עשו
שותפות ביניהם ,נמצא כי על ידי מדת החסד
של זבולון שהוא עושה עם יששכר ,מאחר
שיששכר הוא שותף בכל מה שעושה זבולון,
יש לו חלק גם בחסד של זבולון ועל ידי זה
הוא זוכה להשגת התורה ,לכן נפלא הדבר
שיש לזבולון חלק בתורתו של יששכר ,שהרי
לולי החסד של זבולון לא היה יששכר עמוד
התורה מסוגל להשיג כל כך הרבה תורה.

[ז]
"תורה ללמדה
זו היא תורת חסד"
אולם בעצם מוטלת על יששכר עמוד
התורה עצמו לעשות חסד עם תורתו ,כמו
ששנינו בגמרא (סוכה מט" :):מאי דכתיב פיה
פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה ,וכי יש
תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד,
אלא ...תורה ללמדה זו היא תורה של חסד,
שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של חסד".
לפי האמור הביאור בזה ,כי מאחר שאי
אפשר לזכות לתורה ששורשה ממדת החסד
כי אם על ידי מעשה של חסד ,לכן אי אפשר
לזכות להשגות התורה כי אם על ידי שמלמדה
לאחרים" :תורה ללמדה זו היא תורה של חסד",
וזהו פירוש הפסוק" :פיה פתחה בחכמה" ,היינו
אם איש ישראל רוצה לפתוח פיו בחכמת
התורה ,העצה על כך היא" :ותורת חסד על
לשונה" ,שילמד תורה לאחרים.
בא וראה מה שמצינו ב"דרשות חתם
סופר" (דף תט טור ד ד"ה ראה למדתי) ,על
גודל מעלת המלמד תורה לאחרים שזוכה
להשגות התורה:
"והנה המכוון בלימודו שידע התורה גם כי
מצוה רבה היא ,מכל מקום איננו מצליח בלימודו
כאילו היה מתכוון להגיע את תכלית ללמד
לאחרים ,כי אז היה ממילא מצליח בלימודו של
עצמו יותר מעתה ,אף על פי שלכאורה אינו כן,
כי על ידי לימודו לאחרים חסירי החכמה ,מבלה
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ימיו בהשגחתו עליהם ומפסיד לעצמו ,מכל
מקום כיון שרצון ה' היא ללמד לאחרים וזהו
תכלית הלימוד ,אם כן אם עיקר כוונתינו להטיב
לאחריני ,אזי מחוייב הענין שתהיה תורת עצמנו
יותר מצלחת על ידי כן".
לפי האמור הביאור בזה על פי היסוד
שלמדנו מדברי המהר"ל ,כי כדי לזכות
לתורה ששורשה גמילות חסדים צריך לעסוק
בגמילות חסדים ,לכן רק על ידי שמלמד את
התורה לאחרים בבחינת תורת חסד זוכה
להשגות התורה .וזהו ביאור הגמרא (תענית
ז" :).אמר רבי חנינא ,הרבה למדתי מרבותי,
ומחברי יותר מרבותי ,ומתלמידי יותר מכולן".
כי בזכות שמלמדים תורה לתלמידים שהיא
תורת חסד זוכים להשגות גדולות בתורה.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין
הטעם שנהגו לקרות מגילת רות בחג
השבועות זמן מתן תורתנו ,על פי מה
שלמדנו מדברי רבי זעירא" :מגילה זו אין בה
לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר,
ולמה נכתבה ,ללמדך כמה שכר טוב לגומלי
חסדים" .והנה כאשר נתבונן נראה כי בזכות
גמילות חסדים זו יצא ממנה דוד המלך
שהיה גדול מאד בתורה ,כמו שדרשו בגמרא
(סנהדרין צג ):על מה שהעיד אחד מהנערים
לפני שאול המלך במעלותיו של דוד בן ישי
(שמואל א טז-יח):
"ויען אחד מהנערים ויאמר ,הנה ראיתי
בן לישי בית הלחמי ,יודע נגן וגבור חיל ואיש
מלחמה ונבון דבר ואיש תואר וה' עמו" .ומפרש
בגמרא" :יודע נגן ,שיודע לישאל ,גבור ,שיודע

להשיב ,איש מלחמה ,שיודע לישא וליתן
במלחמתה של תורה ,ונבון דבר ,שמבין דבר
מתוך דבר ,איש תואר ,שמראה פנים בהלכה,
וה' עמו ,שהלכה כמותו בכל מקום".
לכן קוראים את מגילת רות בחג השבועות
זמן מתן תורתנו ,כדי שנשכיל ללמוד מזה
שיסוד כל התורה הוא גמילות חסדים,
והרוצה לזכות לכתרה של תורה צריך לעסוק
בגמילות חסדים ,יששכר עמוד התורה צריך
ללמד מתורתו לאחרים בבחינת תורת חסד,
וזבולון צריך לעשות חסד לפרנס את יששכר
עמוד התורה ,ובזכות זה יזכו כל ישראל
לקבל בחג השבועות זמן מתן תורתנו השגות
גדולות בתורה.

שורש מלכות בית דוד על ידי:
"שלף איש נעלו"  -רמז על הגאולה העתידה
במגילת רות (ד-ז)" :וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה ,לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה
בישראל ,ויאמר הגואל לבועז קנה לך וישלוף איש נעלו".
כלל גדול הוא שאין שום דבר בעולם שהוא על צד המקרה ,אלא הכל בהשגחת הבורא יתברך שמו המסבב כל הסיבות ,על אחת
כמה וכמה כל מה שקשור לבנין מלכות בית דוד שממנו יצא מלך המשיח .ובכן מן הראוי להתבונן על מה סיבב הקב"ה ,שהיסוד של
בנין מלכות בית דוד אצל בועז ורות ,היה דוקא על ידי קנין כזה ששלפו איש נעלו.
ונראה לבאר ענין זה ,בהקדם דבריו הנפלאים של ה"אגרא דפרקא" (סימן דש) ,והנה לשונו הקדוש:
"הרב מהר"מ חאגיז בספרו משנת חכמים מביא בשם חכמי הרמז ,דענין לבישת המנעלים הוא כדי שלא יגע בשרו על האדמה ,כי
בחטאו של האדם נתקללה ,על כן עושין הפסק בין הרגל לאדמה .וכתב דבעבור זה במקום אדמת קודש שיצאה האדמה מכלל ארור
לכלל ברוך ,יש לילך יחף ,וזהו (שמות ג-ה) של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא עכ"ד.
ובזה מצאנו טוב טעם למה שאמרו רז"ל (שבת קכט[ ).לעולם] ימכור אדם כל מה שיש לו ויקח מנעלים לרגליו ,דכיון שההפסק הוא
בכדי להפסיק בין הקללה ,על כן ימכור כל מה שיש לו ויקח מנעלים להפסיק ,וזה שמברכין על מנעלים שעשה לי כל צרכי ,כי זהו כל
צרכיו לחפוץ בברכה ולהפסיק הקללה.
ובזה מצאנו ראינו כפשוטו טוב טעם ביום הקדוש יום הכפורים נאסר בנעילת מנעל ,כי נתקדשה הארץ בקדושת היום ויוצאת אז מן
הקללה לברכה .ותבין ביום המקווה לישועה יום שנולד בן דוד [תשעה באב] נאסר בנעילת מנעל ,להורות שעל ידי משיח בן דוד תצא
האדמה מקללתה לברכה".
אמור מעתה מבואר היטב ,מה שסיבב הקב"ה שהיסוד של בנין מלכות בית דוד שממנו יצא משיח בן דוד ,ולפי הזוהר הקדוש
דוד המלך עצמו יהיה מלך המשיח ,היה על ידי ששלף איש נעלו ,לרמז כי באחרית הימים בגאולה העתידה תיפסק קללת האדמה
ואז ישלפו איש נעלו ,כדברי ה"אגרא דפרקא" שמטעם זה אסור ללבוש נעלים בתשעה באב יום שנולד בו בן דוד ,לרמז שבגאולה
העתידה לא ילבשו שוב נעלים.
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מאמר טו"ב
הלקח הנשגב ללומדי תורה ממגילת רות

בועז שנשאר בארץ ישראל ועסק בתורה זכה בלא טורח
ברות המואביה שבאה אליו כדי לבנות מלכות בית דוד
אלשיך הקדוש והב"ח :אלימלך משבט יהודה הלך למואב לחפש את רות המואביה כדי לבנות ממנה
מלכות בית דוד  wאלימלך חטא בזה כי לא היה לו לצאת מארץ ישראל ,אלא להאמין שכשיגיע הזמן
הקב"ה יזמין אותה לביתו  wבועז משבט יהודה השתוקק גם כן לגלות מלכות בית דוד ,אך הוא ישב
בארץ ישראל ועסק בתורה  wשפת אמת :ההשגחה העליונה סיבבה שרות תגיע לביתו של בועז ללא
טורח בזכות שעסק בתורה.
במאמר זה ברצוננו להתבונן בדברי ה"שפת
אמת" (שבועות תרנ"ט) ,שמבאר טעם נפלא על
המנהג לקרוא מגילת רות בחג השבועות זמן
מתן תורתנו .הנה לשון קדשו:
"בענין מגילת רות שתיקנו בשבועות,
כבר כתבתי על פי מה שכתב באור החיים
בפסוק והייתם לי סגולה ,כי בני ישראל נבראו
להוציא הניצוצות קדושות משל העולם,
וכשזוכין יכולין להוציאם בכח התורה ,ואם
לאו צריך להיות על ידי פיזור הגלות ...והנה
זה היה באלימלך שהוצרך לצאת לחוץ לארץ
להוציא נשמת דוד ומשיח ,ולבועז באה
מעצמה לביתו בכח עוז התורה שהיה בו כמו
שאמרו בו עז".
במקום אחר ה"שפת אמת" מוסיף על כך
(שבועות תרנג):
"ונראה שלכן נחשב אל אלימלך לחטא מה
שהלך לחוץ לארץ ,הגם שנבנה מזה מלכות
בית דוד ומלך המשיח ,אך שהיה צריך לתקן
כל זה על ידי התורה ולא על ידי הליכה בגלות,
ואז היה התיקון בשלימות יותר כדברי האור
החיים הנ"ל".

[א]
הבריחה למואב שלא קידמו
את ישראל בלחם ובמים
כדי לבאר דבריו הקדושים בהרחבה,
הבה נתבונן קצת במגילת רות לפי ביאור
חכמינו ז"ל" :ויהי בימי שפוט השופטים ויהי

רעב בארץ ,וילך איש מבית לחם יהודה לגור
בשדי מואב ,הוא ואשתו ושני בניו .ושם
האיש אלימלך ,ושם אשתו נעמי ,ושם שני
בניו מחלון וכליון אפרתים מבית לחם יהודה,
ויבואו שדי מואב ויהיו שם".
האם טוב עשה אלימלך שהיה פרנס
הדור ,שהוא ובניו עזבו את ארץ ישראל ועוד
הלכו למואב? על כך מצינו בדברי חכמינו ז"ל
שתי דעות מנוגדות בבחינת" :יש מרבותינו
דורשים לגנאי ויש מרבותינו דורשים לשבח".
נתחיל באלו הדורשים לגנאי .הנה בהשקפה
ראשונה אין אנו חושדים שהיה כאן מעשה
אשר לא יעשה ,שהרי היה רעב בארץ ולא
היה להם מה לאכול ,ולכן הלכו לשדי מואב
לגור שם ,וכבר מצינו אצל אברהם (בראשית יב-
י)" :ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור
שם כי כבד הרעב בארץ".
אולם חכמינו ז"ל מגלים לנו שלא כן
הם פני הדברים ,כמו שהביא בפירוש רש"י:
"עשיר גדול היה ופרנס הדור ,ויצא מארץ
ישראל לחוצה לארץ מפני צרות העין ,שהיתה
עינו צרה בעניים הבאים לדוחקו ,לכך נענש".
ובכן" :וילך איש מבית לחם יהודה" ,איננו
הליכה תמימה הבאה כתוצאה מהרעב שהיה
בארץ ,שהרי אלימלך עשיר גדול היה ופרנס
הדור ,והיה לו היכולת לפרנס לא רק את
משפחתו אלא גם אחרים ,אולם הוא היה צר
עין ,ובמקום לפרנס את ישראל בעת צרה בחר
לברוח ולכך נענש.

כך אמרו חכמינו ,ולמרות שאין לשאול
מאיפה ידעו זאת ,שהרי הם קיבלו איש מפי
איש עד שמואל הנביא כותב המגילה ,ואולי
אף ידעו זאת ברוח הקודש ,בכל זאת נראה
שהיתה להם גם הוכחה לדבר זה .כלל גדול
שנינו בגמרא (ב"ק צב" :):כל המחובר לטמא
טמא כל המחובר לטהור טהור ,ותנינא
בברייתא רבי אליעזר אומר לא לחנם הלך
זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו" .אם
אנו רוצים לדעת מהותו של אדם ,עלינו
לבדוק מי הם חבריו.
לפי כלל זה אם אנו רוצים לבדוק מה היתה
מטרת עזיבתו של אלימלך ,עלינו לבדוק
לאיפוא הוא ברח ועם מי הוא התחבר .הפסוק
אומר לנו" :וילך ...לגור בשדי מואב" ,הוא בחר
ללכת לשדי מואב ,לאותו עם שפל ונבזה
אשר עליו הזהירה התורה (דברים כג-ד)" :לא
יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' ...על דבר אשר לא
קדמו אתכם בלחם ובמים" .היתכן פרנס הדור
הולך לגור אצל עם מתועב כזה.

[ב]
"לא לחנם הלך הזרזיר
אצל העורב"
אולם כאן מתגלה הסוד ,הוא לא עזב
את ארצו מחמת הרעב שהציק לו ,כי אז לא
היה צריך ללכת "לגור בשדי מואב" ,הוא היה
יכול ללכת למקום אחר ,או כפי שטוען הב"ח
היה יכול לשבת תוך ארץ ישראל סמוך לגבול
מואב ,וללכת לקנות משם בעת הצורך .אלא
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שכאן נתגלה הכלל של" :לא לחנם הלך זרזיר
אצל עורב אלא מפני שהוא מינו" .הוא ברח
משום שהיתה עינו צרה ולא רצה לפרנס
את העניים ,לכן כאבן השואבת נמשך לשדי
מואב ,לאותו עם אשר מיאן לקדם את ישראל
בלחם ובמים ,ולכך נענש:
"וימת אלימלך איש נעמי ותשאר היא
ושני בניה ,וישאו להם נשים מואביות שם
האחת ערפה ושם השנית רות וישבו שם
כעשר שנים ,וימותו גם שניהם מחלון וכליון,
ותשאר האשה משני ילדיה ומאישה" .עונש
קשה מאין כמוה ,מקודם מת אלימלך אבי
המשפחה ,ובמקום לעשות חשבון הנפש
מתדרדרים הבנים יותר ,אם כל זמן שאביהם
היה חי ,עוד מנעו את עצמם מלשאת נשים
נכריות ,הרי אחרי שמת הם התדרדרו הלאה
וישאו להם נשים מואביות.
הכלל של "לא לחנם הלך זרזיר אצל
עורב" מתמלא כאן בשלימותו ,כמו שאמרו
חז"ל במדרש (ילקוט רות)" :וישאו להם נשים
מואביות ,מי גרם להם לישא נשים מואביות,
אלא שעשו כעמון ומואב בצרות עין ,על דבר
אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים" .ואז
השלימה מדת הדין את עונשה" :וימותו גם
שניהם מחלון וכליון ,ותשאר האשה משני
ילדיה ומאישה" .רש"י שואל מהו גם שניהם,
והוא מפרש" :בתחילה לקו בממונם ומתו
גמליהם ומקניהם ,אחר כך מתו גם הם".
ההשגחה העליונה מדברת כאן בלשון
קשה :העולם אינו הפקר ,חשבתם לברוח
למואב כדי שלא לפרנס את העניים ,הנה לא
נשאר לכם לא כסף ולא זהב ,מכל המשפחה
המכובדת לא נשאר שריד ופליט ,חוץ מנעמי
אשר חכמינו ז"ל מעידים עליה (ילקוט שמעוני):
"נעמי שמעשיה נעימים" .וכפי הנראה לא
רצתה ללכת למואב ,אלא שלא רצתה להיפרד
מבעלה ונמשכה אחריו ,ומן השמים נועד לה
תפקיד חשוב ,להביא לתוך כלל ישראל את
רות אם המלכות.

[ג]
יש דורשין בשבחם
של אלימלך מחלון וכליון
לא כולם מרבותינו דורשים בגנותו של
אלימלך מחלון וכליון ,כי מצינו גם מרבותינו
הדורשים בשבחם ,כמבואר בגמרא (ב"ב צא:).
"רבי שמעון בן יוחאי אומר ,אלימלך מחלון

וכליון גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו ,ומפני
מה נענשו ,מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץ".
כן מצינו (שם ):דעתו של רבי יהושע בן קרחה
האומר ,שמותר היה להם לעזוב את ארץ
ישראל כיון שהיה רעב ולא היה להם מה
לאכול" :ואלא מפני מה נענשו ,שהיה להן
לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו" .הנה שני
תנאים גדולים רשב"י ורבי יהושע בן קרחה
הסוברים ,כי אלימלך ובניו היו צדיקים גדולי
הדור ,אלא שנענשו מפני שיצאו לחוץ לארץ,
או מפני שלא התפללו על בני דורם.
בענין זה מצינו שני נביאים המתנבאים
בסגנון אחד ,הלא הם האלשיך הקדוש
והב"ח ,שלפי שיטת התנאים הדורשים
בשבח הם מגלים לנו גילוי נפלא ,מדוע באמת
יצאו אלימלך ובניו לחוץ לארץ ועוד דוקא
במואב ,על פי מה שמצינו במדרש (רות רבה
ב-ה)" :ושם האיש אלימלך ,שהיה אומר אלי
תבא מלכות" .כלומר שבהיותו משבט יהודה
אשר היתה להם בקבלה מדור לדור שממנו
ראוי להתגלות מלכות בית דוד ,חשב שהוא
זה אשר ממנו תתגלה מלכות בית דוד ,כפי
שדרש בשמו אלימל"ך אותיות אל"י מל"ך -
אלי תבוא המלוכה.
לפי זה הם אומרים ,כי אלימלך הרגיש
ברוח הקודש שעל ידו תתגלה אם המלכות,
הלא היא אותה פרידה טובה "רות המואביה"
הנמצאת במואב ,לכן כאשר ראה שיש רעב
בארץ ביקש לקרב התגלות מלכות בית דוד,
ועל כך יצא למואב כדי לחפש שם את האשה
אשר ממנה תצא שרשרת מלכות ישראל.
[יתכן להוסיף ,שאלימלך הרגיש ברוח קדשו
מה שאמרו חז"ל (ברכות ג" :):כיון שעלה עמוד
השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו ,אמרו לו,
אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה" .לכן
בעת הרעב השתוקק לקרב התגלות מלכות
בית דוד שיפרנס את ישראל].
ובכן הבה נתבונן נא מעט בפלא הגדול:
אלימלך פרנס הדור יוצא למואב לחפש פשוט
"מחט בערימה של שחת" .בין אלפי רבבי
רבבות של נשים גויות ,הוא מחפש את "אם
המלכות"  -פרידה הטובה הטמונה במואב
שתתגייר ותתחבר עם כלל ישראל .והנה
בסופו של דבר אלימלך אכן זכה למצוא את
רות אם המלכות ,זאת ועוד ,שכדי לחברה עם
כלל ישראל הוא שידך אותה לבנו .אין ספק כי
אחרי שאנו רואים ,כי אלימלך זכה למצוא את

האחת והיחידה לבניית מלכות בית דוד מתוך
נשות מואב ,משמע שבאמת לא היה אדם
פשוט אלא ניחן בכוחות עליונים.

[ד]
"דברים הללו עתיק יומיא אמרן"
בדרך זו מפרשים האלשיך והב"ח את
המסורה "וילך" פעמיים :א( .שמות ב-א)" :וילך
איש מבית לוי" .ב( .כאן)" :וילך איש מבית לחם
יהודה" .הכוונה בזה ,כי כמו שעל ידי שהלך
עמרם מבית לוי ונשא את יוכבד נתגלה הגואל
הראשון הוא משה ,כך על ידי שהלך אלימלך
מבית לחם יהודה ,נתגלה הגואל האחרון הוא
משיח בן דוד ,וכבר פירש כן "בעל הטורים"
(שמות ב-א) על הפסוק שם.
רעיון זה יש לו מקור בגמרא
שדורש על הפסוק בענין מחלון וכליון
שנשאו נשים מואביות" :והדברים עתיקים,
דברים הללו עתיק יומיא אמרן" .ופירש
רש"י" :דברים הללו שיצאו מחלון וכליון
לחוץ לארץ ,ועל ידי כך באה רות ונשאת
לבועז ונולדו מלכי בית דוד ,עתיק יומין
אמרן ,מאתו יצאו כבושים".
(ב"ב צא):

אלא שלפי זה שואלים האלשיך והב"ח,
מדוע באמת נענש אלימלך על כך שגם הוא
וגם בניו מתו ,בלי שזכו להמשיך שרשרת
הקדושה של מלכות בית דוד ,הלא כל עזיבתם
למואב לא היתה אלא לבנות מלכות בית דוד.
על כך הם עונים ,כי למרות כל זאת היה אסור
לו לעזוב את ארץ ישראל ,אלא היה יכול
להישאר בארץ ישראל על יד גבול מואב.
לפי דעתי נראה לומר ,כי כדרכם של
חכמינו ז"ל בכל מקום ,גם כאן יש לקשר
בין שתי הדעות הדורשים לשבח והדורשים
לגנאי בבחינת אלו ואלו דברי אלקים חיים,
כי אלימלך אכן יצא מארץ ישראל למואב
כדי לגלות את אם המלכות ,אך בסתר לבו
התגנבה פניה דקה מן הדקה ,שאם יברח
מארץ ישראל לא יצטרך לבזבז את הונו
לעניים החוזרים על הפתחים.
והיות שכבר אמרו חז"ל (יבמות קכא:):
"וסביביו נשערה מאד ,מלמד שהקב"ה מדקדק
עם סביביו כחוט השערה" ,לכן נענש אלימלך
שהוא ובניו מתו ולא השאירו נחלה בישראל.
אולם למעשה אסור לנו לשכוח ,כי בסופו
של דבר היה זה אלימלך פרנס הדור שגילה
את רות המואביה ,וכתוצאה מכך הלכה עם
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נעמי לבית לחם יהודה ונתגיירה ,וממנה יצאה
מלכות בית דוד במלוא הודה ותפארתה.

[ה]
התורה נעשית כאבן שואבת
למשוך כל ניצוצי הקדושה
כעת נבוא לדברי ה"שפת אמת" שמביא
דברי ה"אור החיים" הקדוש (פרשת יתרו)
על הפסוק (שמות יט-ה)" :ועתה אם שמוע
תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי
סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ" .ונעתיק
לשון קדשו:
"עוד ירמוז סתר עליון ,לפי מה שקדם לנו
כי ענפי הקדושה נתפזרו בעולם ,ואין מציאות
להם להתברר זולת באמצעות ישראל ,וביותר
באמצעות עסק התורה שהיא כאבן השואבת
ניצוציה במקום שהם ,ואותם ניצוצי הקדושה
גם להם יקרא סגולה ...ואומרו 'כי לי כל הארץ',
כאן רמז שיש לו סגולה מפוזרת בכל הארץ,
וזה טעם פיזור ישראל בד' רוחות העולם לחזור
אחר הסגולה שהיא אבידתם .והנה זולת עוונם
של ישראל היו יכולים השגת הדבר בלא פיזור
בעולם ,אלא בכח עוצם תורתם היו מולכים
בכל העולם ושואבים כל בחינת הקדושות
מכל מקום שהם ,ובאמצעות החטא תש כוחם
וצריכים לרדת שמה לברר הטוב ההוא".
ביאור דבריו הקדושים ,על פי מה שפירש
קדוש האריז"ל מאמר חז"ל (פסחים פז" :):לא
הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא
כדי שיתוספו עליהם גרים" .ולכאורה קשה
איך אפשר שרק בגלל זה גלו ישראל בין
האומות ,הלא בכל משך שנות ישראל בגליות
לא ניתוספו לישראל כל כך הרבה גרים ,עד
שיוצדק לומר שרק בגלל זה גלו ישראל
בין האומות? וביאר בדברי קדשו ,שעל ידי
חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת נפלו
ניצוצי קדושה ונתפזרו בכל העולם ,ולכן
הוכרחו ישראל ללכת מגולה לגולה לקיים
תורה ומצוות ,כדי שיעלו על ידי זה כל ניצוצי
הקדושה שנפלו לשם ,והנה ניצוצי קדושה
אלו נקראים גרים' ,ולזה נתכוונו חז"ל שגלו
ישראל" :כדי שיתוספו עליהם גרים".
לפי זה מקשה ה"אור החיים" הקדוש,
הלא מבואר בדברי הנביאים ובדברי חכמנו
ז"ל פעמים אין מספר כי רק" :מפני חטאינו
גלינו מארצינו ונתרחקנו מעל אדמתינו",
משמע שלולא החטא לא היינו גולים מארץ

ישראל ,ולפי זה יש לתמוה ,איך היינו מעלים
אז את כל ניצוצי הקדושה שנתפזרו בחטא
אדם הראשון בכל העולם .על כך הוא מתרץ,
שלולא החטא היינו יכולים על ידי עסק
התורה להמשיך לארץ ישראל את כל ניצוצי
הקדושה מכל העולם ,כי התורה היתה הופכת
להיות 'אבן שואבת' למשוך אליה ניצוצי
הקדושה מכל העולם.
וזהו פירוש הכתוב" :ועתה אם שמוע
תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי" ,שתעסקו
בתורה ובעבודת ה' ,כי אז "והייתם לי סגולה
מכל העמים" ,שתוכלו לאסוף בארץ ישראל
על ידי עסק התורה ניצוצי הקדושה מכל
העמים" ,כי לי כל הארץ" ,שהרי כל הארץ
שייך לי ובכל העולם מפוזרים ניצוצי הקדושה
שצריך להעלותם.

[ו]
הבעש"ט הקדוש
וה"אור החיים" הקדוש
שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד
בענין הקדמתו הנפלאה של ה"אור
החיים" הקדוש ,שעל ידי עסק התורה זוכים
ישראל להיות בבחינת אבן שואבת למשוך
ניצוצי קדושה מכל העולם ,מצאנו לו חבר
הלא הוא קדוש ישראל הבעל שם טוב הקדוש
זי"ע ,שמפרש דברי רש"י על הכתוב בחלום
יעקב (בראשית כח-יג)" :והנה ה' נצב עליו ויאמר
אני ה' אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק הארץ
אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך".
ופירש רש"י בשם הגמרא (חולין צא" :):הארץ
אשר אתה שוכב עליה ,קיפל הקב"ה כל ארץ
ישראל תחתיו ,רמז לו שתהא נוחה ליכבש
לבניו" .וצריך להבין לענין מה עשה הקב"ה נס
כזה לקפל כל ארץ ישראל תחתיו?
בספר "דגל מחנה אפרים" הביא על כך
פירוש בשם זקינו הבעל שם טוב הקדוש זי"ע,
כי כבר הזכרנו דברי קדוש האריז"ל ,שעל ידי
חטא אדם הראשון נפלו כל ניצוצות הקדושה
ונתפזרו בכל העולם כולו ,והחובה מוטלת
על כל אחד מישראל על ידי קיום התורה
והמצוות ,לברר את חלקי ניצוצות הקדושים
השייכים לחלקי נשמתו ולהעלותם לשורשם
אל הקדושה.
מבאר הבעש"ט הקדוש ,שזהו הענין
שהקב"ה מסבב שיצטרך האדם לנסוע
לעסקיו ממקום למקום ,והוא כדי לברר משם

ניצוצי קדושה השייכים לשורש נשמתו ,והיינו
שעל ידי שהאדם עוסק שם בעניני עולם הזה
בל"ט מלאכות לשם שמים באמונה ובלי שום
רמיה ,הוא מברר מכל עניני עולם הזה ניצוצי
קדושה השייכים לו.
אמנם אומר הבעש"ט ,כי מי שעוסק
בתורה אינו צריך ללכת ממקום למקום
ולעסוק בפועל בל"ט מלאכות כדי לברר משם
ניצוצי קדושה ,אלא על ידי שעוסק בתורה
למשל בדין" :שור שנגח את הפרה" ,הרי זה
כאילו עסק בפועל בשדות לחרוש בשור ,ועל
ידי זה הוא מוציא משם כל ניצוצי הקדושה
ששייכים לשורש נשמתו אף בהיותו יושב
בביתו ועוסק בתורה.

[ז]
ט"ל תורה מחייהו
כאילו עסק בל"ט מלאכות
במקום אחר מביא ה"דגל מחנה אפרים"
(פר' כי תשא ד"ה ובחרושת) הקדמה נפלאה זו:
"גלוי וידוע כי אחר חטא אדם הראשון
נפלו כל הדברים לעמקי הקליפות ונתערב רע
בטוב ,ולזה צריך לעסוק בל"ט מלאכות ...ואם
תאמר איך יוציא הניצוצות קדושות שנפלו
בסוד ל"ט מלאכות?
יש בזה הקדמה עצומה מן אדוני אבי
זקיני [הבעש"ט הקדוש] זללה"ה ,כי על ידי
עוסקו בתורה הוא מעלה כל הניצוצות ,וגם
כל המלאכות הנפעלים בכל העולם נתגלים
ונתעלים על ידו .דרך משל זה זורע וזה קוצר
וזה חורש בגשמיות או מי שמחליף פרה
בחמור ,ותלמיד חכם לומד תורה לשמה הוא
עוסק בענין אותן המלאכות ,ובזה מעלה אותם
הדברים וגם כל המלאכות הנעשים בעולם
הגשמי עולים על ידי דיבורו והתקשרותו
בתורה ובקדוש ברוך הוא".
על פי האמור מפרש שם ה"דגל מחנה
אפרים" מאמר חז"ל (כתובות קיא" :):כי טל
אורות טליך ,כל המשתמש באור תורה אור
תורה מחייהו ,וכל שאין משתמש באור
תורה אין אור תורה מחייהו" .הכוונה בזה כי
המשתמש באור תורה אזי 'ט"ל תורה מחייהו',
שאינו צריך לעסוק בפועל בל"ט מלאכות רק
הכל מתברר על ידי התורה שמבואר בה ענין
הל"ט מלאכות ,והוא מחיה אותם על ידי עסק
התורה ומברר מהם ניצוצי הקדושה להעלות
לשורשם ,אבל כל שאינו משתמש באור
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תורה אין אור תורה מחייהו ,אלא הוא צריך
לעסוק בפועל בל"ט מלאכות כדי לברר מהם
ניצוצי קדושה עכדה"ק.
נראה שביאור דברי הבעש"ט הוא על דרך
שאמרו חז"ל (מנחות קי" :).מאי דכתיב (ויקרא
ו-יח) זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם,
כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת
וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם".
זהו ביאור דברי הבעש"ט הקדוש ,כי עם היות
שהאדם צריך לעסוק בפועל בל"ט מלאכות
בעניני עולם הזה ,כדי להוציא משם ניצוצי
קדושה ,אבל אם הוא עוסק בתורה בעניני
חרישה וזריעה וכדומה מעניני עולם הזה ,הרי
זה בבחינת" :כל העוסק בתורת חטאת כאילו
הקריב חטאת" ,ונחשב כאילו עסק בפועל
בעניני חרישה וזריעה ומברר משם כל ניצוצי
קדושה השייכים לשורש נשמתו.
והנה ידוע (זוה"ק ריש פר' ויצא) שהאבות
הקדושים היו שלשה עמודי עולם שהעולם
עומד עליהם ,אברהם אבינו עמוד החסד
בהיותו עוסק בהכנסת אורחים ,יצחק אבינו
עמוד העבודה בהיותו קרבן על המזבח
במעשה העקידה ,יעקב אבינו עמוד התורה
ככתוב (בראשית כה-כז)" :ויעקב איש תם יושב
אהלים" שהיה יושב באהלה של תורה ,וכן
ישב ועסק בתורה י"ד שנה בבית מדרשו של
שם ועבר בלי שינה.
לפי זה מבאר הבעש"ט ,שזהו שהראה
הקב"ה ליעקב אבינו עמוד התורה בחלום
לילה" :הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה
ולזרעך" ,ודרשו חז"ל" :קיפל הקב"ה כל ארץ
ישראל תחתיו ,רמז לו שתהא נוחה ליכבש
לבניו" .כלומר הקב"ה רצה ללמדנו בזה ,כי מי
שעוסק בתורה בבחינת יעקב עמוד התורה,
אינו צריך ללכת ולנדוד בפועל ממקום למקום
ולעסוק בעניני עולם הזה כדי לברר משם
ניצוצי קדושה ,אלא אפילו אם הוא יושב
בבית המדרש ועוסק בתורה ,יביא לו הקב"ה
כל ניצוצי הקדושה השייכים לשורש נשמתו
בבחינת ט"ל תורה מחייהו.

[ח]
הקב"ה מזמין סוגיא
לברר על ידה ניצוצי קדושה
לפי כל האמור מן הראוי לעמוד על
המחקר ,לגבי איש ישראל כזה שזכה לקבל
עליו עול תורה אשר מעבירין ממנו עול
דרך ארץ ,ולכאורה מכיון שכל אחד צריך

לברר חלקו בניצוצי הקדושה שנתפזרו בכל
העולם ,אם כן למשל אם ניצוצי קדושה
שלו נמצאים בשדות ובכרמים ,והוא עוסק
בתורה בדיני ברכות ולא בדיני שדות וכרמים,
איך יתבררו ניצוצי קדושה שלו שנמצאים
בשדות ובכרמים.
ונראה שהקב"ה מסבב כל הסיבות מסבב
כך שיצטרך אז לעסוק בדיני שדות וכרמים,
וממילא יחשב כאילו הוא עוסק שם במלאכתו
ויברר ניצוצי קדושה השייכים אליו ,וכמו כן
אם הניצוצי קדושה נמצאים בשור ובפרה
מזמין לו הקב"ה שיעסוק בדין" :שור שנגח
את הפרה" ,כדי שיוכל לברר ניצוצי קדושה
משם בלי שיצטרך לעסוק בל"ט מלאכות
לחרוש בשור בפועל ממש.
כעת יאיר לנו להבין דברי ה"שפת אמת",
שאומר טעם נפלא לקריאת מגילת רות בחג
השבועות זמן מתן תורתנו ,כדי ללמדנו
בכך לקח הנשגב בגודל מעלת עסק התורה,
שהרי אלימלך פרנס הדור במקום לעסוק
בתורה בארץ ישראל ,יצא לחוץ לארץ לגלות
את אם המלכות שממנה תצא מלכות בית
דוד .והנה לעומת אלימלך היה בועז משבט
יהודה וגם מגדולי הדור ,ולמרות שידע
שהגיע הזמן לגלות אם המלכות החליט
לעסוק בתורה בארץ ישראל ,כי בטח בה'
המסבב כל הסיבות שכבר ימצא את הדרך
איך לסבב התגלות אם המלכות.
ובכן איך הסתיים הסיפור הנפלא והנורא.
ההשגחה העליונה סיבבה כי אלימלך שיצא
למואב ,אכן זכה למצוא את רות המואביה אם
המלכות ,אך מאחר שהוא יצא מארץ ישראל
שלא כדין ,הוא נענש על כך שלא היה לו חלק
ונחלה בפועל בבנית המלכות ,כי גם הוא וגם
בניו מתו בלי שהשאירו נחלה בישראל מרות
המואביה .אולם לעומת זה בועז שישב בארץ
ישראל ועסק בתורה ,הנה סיבבה ההשגחה
העליונה שרות המואביה תבוא לביתו בלי
שטרח כלל על כך.
מזה נלמד לקח נשגב בחג השבועות
זמן מתן תורתנו ,שכל אחד צריך לקבל על
עצמו עול תורה ,ולא לחפש כל מיני עיסוקים
המוציאים את האדם מעסק התורה ,אלא
יאמין באמונה שלימה שאם יעסוק בתורה
בכל לבו ונפשו ,כי אז יזמין לו הקב"ה מסבב
כל הסיבות את כל צרכיו בביתו ,בלי שיצטרך
לטרוח ולכתת רגליו ממקום למקום.

[ט]
חשבתי דרכי
ואשיבה רגלי אל עדותיך"
נראה שלזה נתכוון נעים זמירות ישראל
באמרו (תהלים קיט-נט)" :חשבתי דרכי ואשיבה
רגלי אל עדותיך" .ודרשו חז"ל (ויק"ר לה-
א)" :אמר דוד ,רבונו של עולם ,בכל יום ויום
הייתי מחשב ואומר ,למקום פלוני ולבית דירה
פלונית אני הולך ,והיו רגלי מביאות אותי לבתי
כנסיות ולבתי מדרשות ,הדא הוא דכתיב
ואשיבה רגלי אל עדותיך".
לפי האמור הביאור בזה ,כי אחרי שראה
דוד המלך מה עלה בגורלו של בועז זקינו ,שזכה
לבנות מלכות בית דוד ללא טורח רק בזכות
שעסק בתורה ,ולא עשה שום השתדלות
לצאת מארץ ישראל כדי לחפש את רות
המואביה ,לכן אמר בגודל חכמתו" :חשבתי
דרכי"  -התבוננתי בדרכי איך נולדתי בעולם,
בזכות בועז זקיני שישב ועסק בתורה והקב"ה
הזמין את רות זקנתי לביתו ללא טורח ,ומזה
למדתי" :ואשיבה רגלי אל עדותיך" ,שהעיקר
הוא לעסוק בתורה ,כי אז הקב"ה יזמין לביתי
כל מה שאני צריך לתקן.
וזהו שדרשו חז"ל" :חשבתי דרכי ,בכל יום
ויום הייתי מחשב ואומר ,למקום פלוני ולבית
דירה פלונית אני הולך" ,כי ידעתי שטמונים שם
ניצוצי קדושה שהחובה מוטלת עלי לתקנם,
אך בסופו של דבר" :ואשיבה רגלי אל עדותיך,
היו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי
מדרשות" ,כי על ידי עסק התורה בבתי כנסיות
ובתי מדרשות אפשר לתקן הכל בלי שום
טורח ,כי התורה נעשית כאבן שואבת למשוך
לשם כל ניצוצי הקדושה הצריכים תיקון.
בדרך זו יומתק לבאר מה שנאמר על דוד
המלך (שמואל א יז-יב)" :וישלח ויביאהו והוא
אדמוני עם יפה עינים וטוב רואי" .ודרשו חז"ל
(ויק"ר כ-א)" :אמר רבי יצחק ,טוב רואי בהלכה,
כל הרואהו נזכר לתלמודו" .לפי האמור הביאור
בזה ,כי כל מי שראה דוד המלך שהוא השורש
למלכות בית דוד ,והתבונן איך שנולד בעולם
על ידי רות המואביה ,שבאה לארץ ישראל
ונתגיירה ונישאה לבועז שעסק בתורה ,הנה
מיד נזכר בתלמודו שהעיקר הוא לעסוק
בתורה ולא לעסוק בשאר עניני עולם הזה,
שהרי מדוד המלך מוכח שבזכות עסק התורה
זוכה אדם לכל צרכיו בלי שום טורח.
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