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הקדמה למגילת אסתר
ע ישראל אינו חוגג את החגי בגלל מעשי שקרו בעבר מה שנקרא בשפת
העמי נוסטאלגיה ,ואפילו את השבת איננו מצווי לשמור רק בגלל שה' שבת
ביו השביעי בזמ %הבריאה.
כדי לזכור עני %נוסטאלגי לא צרי את כל פרטי ההלכות של כל חג וחג ,ואכילת
חמ בפסח לא היה פוג בזכר הנוסטאלגי של אכילת מצה כזכר ליציאת
מצרי .וסוכה תחת התקרה לא היתה פוגמת מער מצות סוכה כזכר לסוכות
שישבנו בה במדבר .וזכר למה ששבת ה' ביו השביעי לבריאה לא היה מחייב
שמירת שבת בצורה כה מדוקדקת ,ועונש מוות לעובר ועושה בה מלאכה ,בגלל
ש"חלל" זכרו %נוסטאלגי .וכמו כ %את המגילה איננו קוראי רק בגלל שלפני
למעלה מאלפיי שנה קרה עני %זה .וכדי לזכור את סיפור המגילה ,היה אפשר
לקראה ג מתו נייר מודפס ללא הקפדה על כל דיני הכתב והקל והתפירות
של היריעות וכדו'.
אכ ,%כל המאורעות שקרו לאבותינו ושאר מאורעות המסופרי בתורה כול
קיימי במציאות ובפועל הרוחני מראשית הבריאה ,ונעשי מידי שנה בשנה או
מידי פע בפע בעולמות העליוני על פי סוד של דברי ,וכשקרה זה ג
במציאות הגשמית בעולמנו ,נתפש הדבר ג בנפשנו והפכנו לשותפי במדה
מסויימת לדברי רוחניי אלו .ודומה הדבר ליו המעונ %שלאחר כמה שעות
פרצה השמש מבי %הענני לכמה דקות ,שמי שאינו מבי %חושב שרק ברגעי
אלו זרחה השמש וכבר שקעה ,אבל האמת היא שמאז הבוקר זרחה השמש
ועודה מאירה במרומי אלא שהענני מונעי מאתנו לראותה ולחוש בחומה,
וכשנפער סדק בי %הענני האירה לנו השמש וחשנו בחומה .כ כל עני %האבות,
ופרעה ,וגלות מצרי ,והליכת ישראל במדבר ,ומרדכי ואסתר והמ %ואחשורוש
וכו' ,נעשי בכל שנה מאז הבריאה בעולמות העליוני מעל לענני הרוחניי
המכסי בעוונותינו את נפשנו ,ומונעי ממנה לראות ולחוש את הנעשה
במרומי ,וכשהתגש איזה דבר וחשנו בו ,נהיינו שותפי באופ %קבוע לעני%
רוחני זה ,ונפשנו יכולה לקבל את שפעו ג בהיותה בתו הגו מידי שנה
כשקורה דבר זה במרומי .ומכא %כל דיני החגי ומצוותיה ,%כשמצוות העשה
שבה %גורמי להתקשרותנו לאורות נפלאי אלה ,ומצוות לא תעשה של חגי
אלה מונעי אותנו מלאבד את הקשר ע ענייני נעלי שכאלה שהקר %שלה
שמור לנפשנו בעול הנפשות בהגיעה לש לאחר הפרדה מהגו ,ואת הפירות
יש בידינו לקבל ג בעול הזה ,להרגיש ולחוש בנוע העליו .%וא איננו
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ב
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שני

חשי בזאת ,הסיבה היא שהפגמי שפגמנו בנפשנו גרמו לה להתאב %מדברי
שבקדושה וכמו שאמר הנביא "כי א עוונותיכ היו מבדילי ביני וביניכ".
וכל אחד לפי טוהר נפשו חש ומרגיש בהארות נפלאות אלה .וכש שאד
הנכנס למקוה מלא מי אמור להרגיש את רטיבות המי ,וא אינו מרגיש
בידוע שמערכת העצבי של גופו אינה תקינה ,ולפי האחוזי שהיא תפעל כ
ירגיש את תחושת המי הרטובי שבה הוא נמצא ,כ %בעני %זה.
ג לגבי שבת ,אותו אור קודש וברכה שקידש ובר ה' את יו השביעי ,חוזר
ומאיר בכל שבת ושבת מחדש ,וכשאד עושה מלאכה בשבת ,הוא לא מחלל
זכרו %הסטורי ,אלא קדושה מציאותית הקיימת בו ביו.
כבר בשנה הראשונה לבריאה קרו כל המאורעות הכתובי בתורה ובדברי חז"ל
מיציאת מצרי ועד חנוכה ופורי ,והדמויות המוכרות לנו כישראל ופרעה
והמ %ואחשורוש וכדו' ,ה התגשמויות של ענייני רוחניי הקיימי למעלה
של שעבוד וגאולה ,גזר די %ובטולו ,וכדו' .וגדולי ישראל ראו ברוח קדש
כיצד הכל נעשה ברוחניות בטר יתגש העני ,%ובלי שו צווי קיימו את כל
המצוות כל דבר בזמנו המתאי ,וכשבאו המלאכי לאברה בפסח לבשרו על
לידת יצחק ,בקש אברה משרה לאפות מצות עבור וכמו שכתוב "לושי ועשי
עוגות" ,ה המצות הנקראות כ %וכמ"ש "ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרי
עוגות מצות כי לא חמ " .ולמחרת בבוא ללוט שגדל בחברת אברה נאמר
"ומצות אפה ויאכלו" .וקיי אברה את כל מצוות הפורי כולל קריאת
המגילה שנאמר "עקב אשר שמע אברה בקולי וישמור משמרתי מצוותי
חוקותי ,ותורותי" .ופירש רש"י" ,להביא תורה שבעל פה ,הלכה למשה מסיני".
והמגילה דרגתה גדולה מהלכה למשה מסיני ,כי נרמזה בתורה וכמ"ש "כתוב
זאת זכרו %בספר ושי באזני יהושע" .ואמרו חז"ל שתיבת "בספר" כוונתה
לכתיבת מגילת אסתר ,שכבר מסרה משה בסוד "באזני יהושע" שיעבירנה בסוד
לזקני ולנביאי עד שבבא העת ויתגש עני %זה שיכתבוהו בספר.
סוד פורי העליו %הוא ,עני %אכילת ע הדעת ותקונו .ואמרו חז"ל ,1המ %מ%
התורה מני ,%שנאמר המ %הע אשר צוויתי לבלתי אכול ממנו אכלת .2אסתר
מ %התורה מני %ואנכי הסתר אסתיר .3מרדכי מ %התורה מני %דכתיב מר דרור,4
ומתרגמינ %מירא דכיא .וברור שלא מדובר כא %במשחקי מילי אלא בגופי
תורה וסודות שמי .ואולי העני %הוא כי יצר הטוב הוא בחי' "שמ %המשחה"
 .1חולי %קל"ט .2 :בראשית ג' ,יא .3 .דברי ל"א .4 .שמות ל'.
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ג

המכוו %בעולמות העליוני כנגד ספירת "יסוד החכמה" ,כי "שמ %הוא בחי'
חכמה ,ומשיחתו על המשכ %והכלי לקדש הוא בחי' התפשטות החכמה
והעתקתה מאוצר החכמה אל המקו המתקדש ,וזה נעשה על ידי בחי' "יסוד"
כידוע .ויצר הטוב הוא בחי' אור החכמה המנסה לכוו %את הנפש לחיי עול
בסוד הכתוב "החכמה תחיה בעליה" .ולא להמש אחר הברק המסנוור של
תאוות העוה"ז המטפשי לבו של אד וגורמי לו לחטא .וכנגדו יצר הרע הוא
בחי' הנחש שפיתה את חוה להגרר אחרי תאוות אכילת ע הדעת .וכל סוד עני%
חטא ע הדעת א על פי שהפשט לא יופשט והדברי היו כפשט ג כ ,%ברור
שסודות נשגבי ורמי גנוזי בעני %זה ,ולא לחינ אסר ה' דווקא ע זה
למאכל ובעונש נוראי כל כ לעובר על צוויו ,ולא סת איפשר ה' לנחש להגיע
לג %עד %כדי לפתות את חוה ושאר פרטי המעשה ,כי המעשה למטה הוא תמונת
עני %רוחני שנפעל ממנו בעולמות והספירות העליוני שנשמת האד נחצבה
מש ושוכנה בתו גו להבח %בעול זה שהוא עול הבחירה ,כי הוא צור
גבוה בחשבונות שמי.
מעשה זה בעולמות הרוחניי קיי מאז הבריאה במרכיבי שוני המבטאי
עניינו ,וכשישראל חטאו באכילת תאווה בסעודתו של אחשורוש ,התגל עני%
ע הדעת והתלבש בדמויות המופיעות במגילה ,כשאסתר היא נצו מנפש חוה,
ומרדכי הוא בחי' החכמה שכוו %אותה בדר חייה" ,ויהי אומ %את הדסה היא
אסתר" .ואחשורוש הוא סוד הנחש שפיתה את חוה ,ועתה פיתה את ישראל
לאכול מסעודתו ,וענינו מרומז בשמו כי אמרו חז"ל למה שמו אחשורוש ר'
יוחנ %אמר כל שזוכרו אמר אח לראשו .5והוא סוד הנחש שנאמר עליו "הוא
ישופ ראש" .ועמד מרדכי והזהיר לא ללכת לסעודתו ,6ומשלא שמעו בקולו
ונהנו מסעודתו של אותו רשע גרמו שתפול אסתר היא חוה בידי הנחש הוא
אחשורוש .ואותו מקטרג מאז אכילת ע הדעת התחזק עתה באכילת מסעודת
אחשורוש והתלבש בהמ %שיקטרג על ישראל בפני הנחש הוא אחשורוש,
ויעוררו לקבל כח משמי ולגזור גזירת מות כגזירת המות הראשונה שנגרמה
על ידו .ולכ %אמרה אסתר למרדכי "וצומו עלי" ,דהיינו על שגרמו ישראל לי
ליפול בידי הנחש שנית" ,ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימי" לתק %את אכילת
האיסור שעוררה את אכילת האיסור הראשונה על ידי ,ושעל ידי אכילתכ הפ
שמי מהדסה ,לאסתר המורה על הסתרת פני שמי ממכ .ומרדכי בחי' יצר
הטוב והחכמה המחייה ,הראה לה את דר התשובה שגר להצלת חייה",
 .5מגילה י"א .6 .אסתר רבה פרשה ז' אות י"ג.
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ונהפו הוא אשר ישלטו היהודי המה בשונאיה" .וכש שנהרגו שונאיה
התחתוני כ התבטלו שונאיה העליוני המקטרגי הרוחניי שנבראו
מעוונותיה .וכשהאירה הארת מרדכי בחי' החכמה עליה" ,קיימו וקבלו
היהודי" מחדש את התורה שקבלו בסיני ,ועתה הפע מבחינת האהבה
והחכמה ששרתה עליה והנחתה אות לחיי עד.
וא ננסה לתרג עני %זה על עצמינו ,נמצא כי הנשמה היא בחי' אסתר כי היא
מסתתרת בתוכינו ,ואיננו יכולי לראותה למרות שמכירי אנו במציאותה.
ומרדכי הוא היצר הטוב המנסה להדרי אותנו בדר התורה והמצוה,
ואחשורוש הוא היצר הרע המוש אותנו לסעודות ותאוות העוה"ז ,ומשנגררי
אנו אחריו ק המ %הוא המקטרג הנברא מעוונותינו וגור לגזירות קשות ה'
יצילנו ,ואז יצר הטוב מעורר אותנו בעת צרותינו לתשובה ומעשי טובי ,וא
שומעי אנו בקולו מתבטלי הגזירות ונהפו הוא שנהפכי הרעות ובאי על
ראש שונאינו ,וכשרואי אנו את הישועה מקבלי אנחנו עול תורה באהבה,
והרי ל פורי זוטא כל השנה בכל אחד מאתנו ,ואפשר בכל השנה לבר בעלי
תשובה בברכת "פורי שמח".

*

יש שני סוגי יחודי אחד בדחילו) ,פחד( ואחד ברחימו) .אהבה( בדחילו ,בבחינת
"לפניו נעבוד ביראה ופחד" ,וכנגדו ספר קהלת ,החות בפסוק "סו דבר הכל
נשמע ,את האלהי ירא" .ושיר השירי בחי' אהבה .וכנגד יש לנו ב' ימי
בשנה "כפורי" ,ו"פורי"" .כפורי" בבחי' דחילו ,ו"פורי" בבחי' רחימו .כי
בכפורי אנו שבי בתשובה ומקבלי עול תורה מיראה ,מאימת הדי .%ובפורי
קבלת התורה והתשובה בסוד האהבה וכמו שכתוב "קיימו וקבלו" ואמרו חז"ל
"קיימו ,מה שקבלו בסיני" .ואמר הכתוב "הביאני אל בית היי %ודגלו עלי
אהבה" .וראשי תיבות "הביאני אל בית היי "%הוא אהבה ,וזה סוד יי %של פורי
ש"חייב איניש לבסומי בפוריא" ,שהוא בחי' האהבה שבי %ישראל לאביה
שבשמי .כי האהבה נובעת מהחכמה ,והיראה מהבינה .וכשאד מבי %הוא
ירא ,וכשהוא חכ הוא אוהב .ובכפור אנחנו בסוד ספירת הבינה שהיא בחי'
תשובה ,ובפורי אנחנו בסוד יסוד החכמה .ואעפ"י שיי %הוא בבחינת ספירת
הבינה ,יי %של פורי מגיע ג עד החכמה ,כי על ידי המגילה והיי %מתקשרת
הבינה בספירת החכמה ,ומתחברי החכמה והבינה בסוד האהבה המושלמת
שאינה נפרדת לעול ,וכמ"ש בזוהר שה לא נפרדי לעול ,בסוד "הב%
בחכמה וחכ בבינה".
וביו הכפורי נחתמי בספרי ,ובפורי נאמר "יכתב להשיב את הספרי".
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ה

כי ארבעה חלוקי כפרה אמרו חז"ל ,וה .מי שעבר על מצוות עשה ושב ,לא זז
מש עד שמוחלי %לו .ומי שעבר על מצוות לא תעשה ,תשובה תולה ויו
הכפורי מכפר .ומי שעבר על איסורי שענש כריתות או מיתות בית די,%
תשובה ויו הכפורי תולי ,ויסורי מכפרי .ומי שעבר על חלול ה' ,תשובה
ויו הכפורי ויסורי תולי ,ומיתה מכפרת .וכתב החיד"א שחילוקי אלו לא
נאמרו אלא למי ששב מיראה ,אבל מי ששב מאהבה ,הכל נמחל בבת אחת ע
תשובתו .וביו הכפורי נכתבו הספרי לפי חלוקי הכפרה כי שבנו מיראה,
אבל על ידי תשובה בפורי מתו אהבה ,מתבטלי כל הדברי הרעי
שבספרי כי בתשובה מאהבה אי %יותר עני %בה .וזה בבחינת "יכתב להשיב
את הספרי" שנחתמו ביו הכפורי.
ואמרו חז"ל "כל השירי קדש ,ושיר השירי קדש קדשי" .כי הוא מצד
האהבה שבי %ה' וישראל .וכבר בתחילתו מתבאר ממנו שסודו קשור ליו
הפורי שהוא מתקנת מרדכי ואסתר וחכמי הסנהדרי %של אותו דור שה אנשי
כנסת הגדולה ,כי אמר הכתוב" ,כי טובי דודי מיי ,"%ופירשו חז"ל שכוונת
הכתוב לומר שטובי ויקרי בעיני ה' ימי טובי ומצוות שתקנו חכמי
ישראל ,יותר מיינה של תורה שנת %ה' לישראל .כי הוא כדוגמת התכשיט
ששולחת הכלה לחת %שחביבה עליו יותר מתכשיטיו האחרי .ואמרו חכמי כי
כל ספרי הנביאי בטלי לעתיד לבא חו ממגילת אסתר .כי דברי הנביאי ה
מבחינת היראה ,כי נשלחו לירא את ישראל לשמור את מצוות ה' פ %יחרה אפו
בה .ולעתיד לבא הכל יהיה מבחי' האהבה ,ולכ %שיר השירי ומגילת אסתר
ישארו קיימי ,אלא שבחי' שיר השירי יהיה מצב רגיל שבו כול יכירו את ה'
בבחינת הבינה וכמו שכתוב "וידעו תועי רוח ,בינה" .כי ירבה הדעת וכמו
שכתוב" ,וידעו אותי למקטנ ועד גדול כמי לי מכסי" .ולכ %לא הזכירוהו
חז"ל ,אבל יו הפורי עדיי %יהיה בגדר יו טוב בדרגה גדולה ,כי בו תאיר
החכמה .וא על פי שפורי הוא מבחי' החכמה ,וסוד החכמה הוא בבחי' שמ,%
עני %יו הפורי הוא בשתיית יי %שהוא סוד הבינה ,כי אי %בנו כח להבי %את
החכמה אלא דר הבינה.

*
מרדכי הוא סוד "יסוד החכמה" סוד תפילי %של רבינו ת ,ולכ %רמוז הוא בר"ת
יהודי היה –בשוש -%הבירה ושמו ,7שזה ש הוי"ה כסדר תפילי %דר"ת.

*
 .7פרי ע חיי וכוונות הרש"ש.
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גדולי המוסר אמרו על יו הכפורי ,שמשמעותו" ,כפורי" שהוא כמו פורי,
כי בעניי %אחד פורי יותר גדול ,האור שמגיע בפורי גדול יותר מהאור שמאיר
ביו כיפור ,לעתיד לבוא לא יתייחסו לדברי הנביאי והכתובי פרט למגילת
אסתר ,ויהיה לנו ג כיפורי וג פורי .כי כל מה שכתוב בתורה שבכתב לא
יתבטל ,וכל מה שכתוב בנביאי לא יצטרכו לו בגלל גודל מעלת הזמ %שיהיה
למעלה מדרגת ספרי הנביאי ,חו ממגילת אסתר .ואפילו שיר השירי שאמר
רבי עקיבא שכל השירי קודש ושיר השירי קודש קדשי ,ואומר הזוהר שזה
למעלה מהתהילי ,לעתיד לבא כולנו נהיה בדרגה של שיר השירי שהוא
בדרגת הבינה ,וכל האהבה והחשק בי %הקב"ה לע ישראל שיש בשיר השירי
יהיה במציאות קבועה ,ודבר שהוא מציאותי הוא כבר לא מחודש .אבל הארת
פורי יותר גדולה מהארת שיר השירי כי מקורה מההכמה העליונה ,ולכ%
יצטרכו לקרוא את המגילה כדי למשו את האור הגדול הזה.
הקב"ה ברא את העול באור שבעת הימי שהיה אור עצו שבו היה אד
מסתכל ורואה מסו העול ועד סופו ,עבר ,הווה ,ועתיד .שהכל נברא כבר
בזמ %בריאת העול ,וכש שאד נוסע ואחרי כמה קילומטרי רואה הר ,ההר
הזה היה ש כל הזמ ,%הוא רק עכשיו הגיע להר .כ כל העתיד כבר קיי
ואנחנו מתקדמי כדי להגיע אליו .אותו הר שנעל מהעי %עדיי %קיי ,רק
פשוט עברנו אותו .א אנחנו במרחק עי %אחורה נסתובב ונראה אותו ,ע
משקפת נוכל לראות עוד יותר רחוק אחורה וקדימה ,לכ %העבר אינו עבר
וההווה לא הווה וג העתיד לא עתיד ,הכל הווה מתמש ומשתנה בהתא
למקו שאנחנו נמצאי בו ,באור של שבעת הימי היה אד רואה הכל עבר
הווה ועתיד .ואולי אור זה הוא הנקרא בלשו %המקובלי יסוד החכמה ,וביו
פורי האור הגדול של יסוד החכמה מתגלה ,למוקפי בט"ו ולפרזי בי"ד .לכ%
מספק פורי עושי יומיי כדי שא יגיע האור לא נאבד אותו.
התורה שלנו באה מהאור הגדול הזה ובכל פע שפותחי ספר תורה לקרא
בציבור האור הזה מאיר בזמ %קריאת התורה ורק לאותו מניי %שקורא בתורה
ורק באותו בית כנסת מול התיבה ולא יותר מזה .ואולי זה הוא מה שאמרו
רבותינו ,אור של שבעת ימי בראשית גנזו הקב"ה בתורה ,האור הזה כל אד
לפי ער לימוד התורה יכול למשו חלק ממנו.

*
צרי להבי %אי ישראל לאחר שעמדו במעמד הר סיני ,וראו בנבואה את
הקב"ה אומר אנכי ה' אלהי  ,וכמ"ש "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהי אי%
עוד מלבדו" .אי אחרי זה עשו באותו מקו עגל ורקדו סביבו .ואולי הסיבה
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היא כי ישראל התחרטו ממה שאמרו "נעשה ונשמע" ,ולא רצו לקבל תורה,
וכשהגיע מת %תורה נאמר "ויוצא משה את הע אל תחתית ההר" וההר נתלש
ממקומו ועמד מעליה באוויר ,וכמו שאמרו חז"ל שה' כפה עליה הר כגיגית,
ואיי עליה א את מקבלי תורה מוטב וא לאו פה תהא קבורת .וה
פחדו וקיבלו את התורה באונס ולא ברצו.%
כשמקבלי דבר בלי חשק ,אפשר להגיע לכאלו תוצאות .כשאשה מתחתנת כי
הכריחו אותה היא יכולה ליפול עד בגידה בבעל ,זה מה שאומרת הגמרא על
ע ישראל בעגל" ,עלובה כלה שזינתה בבית חמיה" .התחתנו ע הקב"ה בלי
חשק ,הוא הפחיד אות ,לא רצו להיקבר תחת ההר ולכ %קיבלו תורה .שמעו
אנכי ולא יהיה ל ואמרו למשה מספיק ,תדבר אתה .רק שתי דיברות אמר
הקב"ה ישירות ,ומשה המשי את שאר הדיברות ,זה מראה כמה חשק היה
לה .וכשאחר משה לרדת מההר נצלו הערב רב את ההזדמנות ואמרו לה
תצטרפו לעגל ,תרקדו הורה .אבל בזמ %אחשורוש קיבלו את התורה באהבה,
שנאמר קיימו וקיבלו היהודי ,קיימו מה שקיבלו בסיני.
א היו ישראל מקבלי את התורה באהבה במעמד הר סיני ,לא היו מצטרפי
לעגל ולא היו נשברי הלוחות ואז היה תקו %מושל וחירות ממלא המות,
ואור חמישי שערי בינה היה יורד לעול .אבל היות וקבלו בכפייה ,ביו
שהגיעו הלוחות נכשלו בעגל ,והאור הגדול נעצר ולא ירד לעול .וכשקיבלו
מת %תורה בפורי מחדש ,קיימו וקיבלו היהודי עליה ועל זרע ,קיימו מה
שקיבלו בסיני ,ה קבלו את התורה בדרגה של בעלי תשובה ,ובמקו שבעלי
תשובה עומדי צדיקי גמורי לא יכולי לעמוד .ולכ %יותר מהאור שהיה
מגיע מהלוחות ,הגיע בפורי ,אבל רק לשעתו לצור הנס .והארתו הפנימית
מאירה בכל שנה ביו הפורי.
על אור זה אומר הכתוב "ומרדכי יצא מלפני המל בלבוש מלכות" .האור
הגדול הזה היה למשה רבנו .ומרדכי עמד במקו משה רבנו ,וישראל בזכותו
קיבלו הפע את התורה בשמחה אחרי שניצחו .א היו מקבלי אותה לפני כ%
כשפחדו מהמ ,%לא היתה תשובת מגיע לדרגה כזו כי היא היתה נעשית מתו
פחד ,אבל אחרי שהרגו בשונאיה חמשה ושבעי אל ,ושבגלל הנס הגדול
שנעשה לה קיבלו תורה באהבה ,זכו לה .לכ %אנחנו לא עושי פורי בי"ג
ובי"ד שה הימי שבה הרגו בשונאיה ,אלא ביו שאחרי הנס כשנחו
והתחילו להתבונ %מה נעשה לה ,והרגישו אהבה גדולה לקב"ה ,אז קיימו
וקיבלו את התורה ברצו %וירד האור הגדול של ששת ימי בראשית לעול,
אנחנו עושי פורי ביו שהאור ירד .אבל האור ירד בשתי רמות שונות ,קוד
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כל ירד בי"ד ולמרות האור הגדול עוד היו עמלקי בעול ,ובי"ד הרגו בשוש%
עוד שלש מאות עמלקי ואולי האור גדל יותר ,אז בט"ו האיר האור בעצמה
יותר גדולה.
אעפ"י שאור של יו כיפור הוא מה"בינה" ,ואור של פורי מ"יסוד החכמה".
יש ביניה הבדל משמעותי ,שיו הכפורי גדול בערכו כי צוויו מהתורה
ושרשו במקו גבוה הרבה יותר ממצוות עשה מדברי נביאי שקבעו את יו
פורי .והדבר יוב %על פי משל לאד שיש לו פגישה ע המל  ,השאלה היא
איפה הפגישה ,א הוא הול לארמו %המל הוא צרי להתלבש בגדי
שמתאימי לארמו ,%ולהתנהג בהתא לגינוני המלכות .אבל כשהמל בא
לביתו הוא מתלבש במלבושיו הרגילי המכובסי ,ומכבד אותו במה שיש לו
לתת לו .ביו הכפורי אנו עולי לארמו %המל ש אי %בני אד רק מלאכי
ולכ %מתנהגי אנו כמו מלאכי ,ללא אכילה ושתיה ,ללא נעילת נעליי ,ושאר
חמש ענויי .אבל בפורי האור יורד להאיר בעול הזה במתכנתו הקיימת
והמל לא מחפש אות כמלא אלא כאד ,ולכ %הוא יו חול רגיל שבמעשה
מצוות הפורי וקריאת המגילה מתקשרי ומושפעי מהאור הגדול.
שונה משניה הוא יו שבת שבו האורות הגדולי בשיא גדלות מגיעי
אלינו ,אבל אי %האור יורד לעול הזה במתכנתו הנוכחית אלא העולמות עולי
בפנימיות למעלה ע כל הגשמיות שבה .ומצד עליית העול למעלה הוא
יו קודש ,ועקב עליית ע כל גשמיות מצד אחד מצוה לאכול ולהתענג בו,
ומצד שני אסורה עשיית מלאכה גשמית בו.
האור הגדול הזה שמאיר בפורי הגיע בדרגה של תשובה ,לכ %צרי כל אד
לפני יו הפורי להרהר בתשובה וצרי לקבל על עצמו עול תורה באהבה ,כמו
שקיימו וקיבלו עליה את התשובה מתו אהבה .וזו סגולה לכל הישועות.

*
"פורי" לא נקרא על ש הנס ,אלא על ש הגורל שהפיל המ ,%וכמ"ש "על כ%
קראו לימי האלה פורי ,על ש הפור" .ולכאורה היה צרי להקרא בש אחר
המסמל את ההצלה .וא נעמיק ,כלל לא היה צרי לשמוח בנס זה כי מחירו
היה יקר ביותר ,אונס של אסתר הנביאה והצדקת ואשת מרדכי ,הגובל
בהתמסרות למל גוי כדי להציל את ע ישראל ,ויו אחרי שאסתר הלכה
מרצונה לאחשורוש כדי לבקש על עמה ,נאסרה על מרדכי ,וסביר להניח
שהתגרשה ממנו כדי .%נס פורי היה יותר מכובד ושמח ,לו היתה אסתר נשארת
אצל מרדכי ונפילת המ %וגאולת ישראל היו נעשי בדר אחרת.
ויו פורי לא נחגג ביו בו נעשה הנס ,כי הנס התחיל ביו ט"ז בניס %בתליית
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המ ,%ועיקרו נעשה בכ"ג בסיו %שנתבטלה הגזירה להרוג את היהודי ,ונהפו
הוא ניתנה לה הרשות להנק משונאיה בבוא העת .ובי"ג ובי"ד באדר הרגו
היהודי בשונאיה ,ונחו בי"ד וט"ו באדר" ,ורק ביו המנוחה מהרג השונאי,
עושי את הפורי ,וא עיקר הנס הוא הצלת ע ישראל ,מ %הראוי היה לעשות
פורי בכ"ג בסיו ."%ובכל מקרה לא מצאנו בדומה לזה שו חג שנעשה לאחר
הנס ,כל החגי כולל חנוכה נעשי ביו בו נעשה הנס ,ולא יו למחרתו.
והעני %הוא כאמור ,שפורי לא מסמל את נס ההצלה או מפלת הגויי ,אלא את
יו ההכרה בהשגחת הבורא ,ואת התשובה מאהבה שבאה בעקבותיה ,וזה קרה
בי"ד וט"ו אדר לאחר שנחו מהרג אוייביה והתבוננו בכל המעשה ,וקיימו
וקבלו היהודי עליה ועל זרע להודות לה' מתו הכרה ברורה במציאותו
יתבר בהשגחתו ,ובעליונותו ,וכמו שאמרו חז"ל "קיימו ,מה שקבלו בסיני".
ומה שבסיני קבלו באונס ובכפיה ,קבלו עתה ברצו %ובאהבה ,וא"כ יו זה הוא
השלמת יו מת %תורה.
נס ההצלה שנעשה בסיו %לא נחגג כלל ,וההרג בשונאי לא נעשה מתו שנאה
וצמא לד ,ולא הרגו היהודי אלא גויי מזרע עמלק שנצטווינו למחות ,ולכ%
"בבזה לא שלחו את יד" ,כי ממו %עמלק אסור בהנאה .וככל שנהרגו יותר
עמלקי נפר יותר המעטה החצוני העוט את הנפש בנתינת הרגשה ותחושה
שאי %השגחה בעול והכל נתו %ביד המקרה ,כי תחושה זו באה מקליפת עמלק
וכמו שכתוב "אשר קר בדר " .ולכ %נצטווינו למחותו .ועתה ,ככל שנשברה
קליפה זו נפתח לב של ישראל להבי %שאי %מקרה בעול ,ורק אז הבינו אי
מעשה מלפני תשע שני שחלק קט %מע ישראל נהנו מסעודת אחשורוש
שהיתה כשרה למהדרי %בהכשרו של מרדכי עצמו ,8אבל אסורה מדרבנ %כי
מרדכי שהיה מחכמי הסנהדרי %אסר עליה להשתת בסעודת אותו רשע ,כיו%
שהוציא את כלי בית המקדש והשקה בה יי %לאורחיו וחלל את הקודש,9
ויהודי שוש %אכלו ונהנו ,ושאר היהודי נהנו שאחיה מכובדי על שלח%
המל וקושרי קשרי ע רבי השלטו %שיוכלו לעמוד לה בעת הצור  .ועברו
על גזירת מרדכי ,ובזה גרמו לגזירת כליה עליה ,סיבבו משמי שג הגזירה
בפועל תגר בעקבות מרדכי שלא כרע ולא השתחוה להמ %וגר לשנאתו ,ויצא
הקצ מהמ %דווקא עליה .וכל הקשרי שקשרו בני שוש %ע רבי השלטו%
בזמ %הסעודה לא הועילו בעת זע ,ומרדכי הגור לשנאה זו לא רק שלא נופל
בידי המ ,%אלא שהמ %רוחצו ומספרו ומסיעו ברחוב העיר בכבוד גדול ,וה
 .8מס' מגילה י"ב .9 .מסכת מגילה ש ,וראה אסתר רבה פרשה י"ב.
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עדיי %בסכנת מות בגלל שנאת המ %למרדכי ,ממש אבסורד .וכששבו מיראה
בצו של שלשה ימי נפל המ %אבל גזירתו עוד נשארה ,וכשעברו כל ימי
ספירת העומר שה ימי די %והגיע זמ %מת %תורה בחג השבועות וטר נגאלו,
הבינו שעדיי %צריכי ה לקבל ג עול מצוות דרבנ %בשלמות כי בגלל הפרתו
נמצאי ה בסכנת חיי ,ושכל נפילת המ %וגדולת מרדכי שנעשה ע"י הצו
שעשו ,נעשה משמי להראות שמרדכי צודק ולא התנגדותו להמ %גרמה
לגזירה ,אלא האכילה בסעודה שנאסרה ע"י מרדכי .ויותר קל לאד לקבל עליו
עול מצוות התורה ,מלקבל עול מצוות של דברי חכמי ,ולכ %לקח לה עוד
שבעה עשר יו לאחר זמ %מת %תורה עד שהגיעו להבנת קבלת עול מצוות
דרבנ %עליה ,וכשקבלו זאת ,מיד נתבטלה הגזירה ונהפו הוא שקבלו רשות
להכות באוייביה .אמנ קבלת היתה מלח ופחד הגזירה ,וכשנפלה קלי'
עמלק בי"ג ונחו בי"ד ,הבינו זאת וקבלו מאהבה עול מצוות התורה ומצוות
דרבנ .%וכח קבלת גר שבשוש %שבו היה מוקד החטא בפועל ,נתק %הדבר
ביתר שאת ע"י הריגת שלש מאות בני עמלק נוספי ותליית בני המ %שנהרגו
ביו הקוד ,כי המות מוציא את הנפש מהגו החוצה א עוד נצמדת הנפש אל
הגו מבחו  ,והתליה שלאחר המות מחלישה את הקשר שבי %הנפש לגו שלא
תוכל להשפיע על הסביבה ,ועשרת בני המ %שהיו יונקי מעשר הספירות
השרשיות של הקליפה 10ומשפיעי על סביבת כפירה בהשגחה ,משנתלו
פסקה השפעת ,ואז בני שוש %ביו ט"ו עלו דרגה יותר בהכרה האלקית
ובקבלת התורה ברצו ,%והעלו את דרגת מת %תורה והתאמתו לחגי הפסח
וסוכות שחלי בט"ו בחדש ,זמ %מילוי הלבנה המסמלת את ע ישראל .ובעוד
שחג השבועות לא נית %בט"ו ככל החגי כיו %שאי אפשר להגיע להשגתו
בבחינה זו ,בני שוש %בכח דרגת תשובת האמיתית מאהבת שמי ,זכו להביא
את הפורי שהוא השלמת מת %תורה כאמור ,ליו חמשה עשר בחודש.
והאריכה המגילה בסיפור המשתאות כדי ללמדנו שכש סדר וגודל הנפילה ,כ
גודל וסדר העליה במקביל .וישראל עברו קוד כל על הצווי של "ועשית ככל
אשר יורו " שהוא לשמוע בקול גזירות חכמי .ודבר זה הביא לאדישות כזו
שהידיעה שכלי המקדש מתחללי ע"י שתיית נכרי בה בסעודה זו שה
שותפי בה ,לא מנעה מה להשתת ופגמו במשתה היי ,%כי בכלי המקדש
שתו הנכרי ולא אכלו .והיות ומרדכי הזהיר ,החלה צמיחת הגאולה ע"י
הריגת ושתי ,והיות ומרדכי גר לה העונש בכ שאסר עליה להשתת,
 .10שער הכוונות דרוש הפורי.
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יא

הוצרכה אסתר אשתו להחט ולהמסר בידי אחשורוש ,והיות וגזירת מרדכי
היתה על פי הדי %והיושר ,יכלו הוא ואסתר ששניה מזרע שאול המל לתק%
בזה את חטא שאול שהחיה את צא %עמלק ואת מלכ .והיות ומות ושתי
שהיתה מרשעת ורודה בבנות ישראל נעשה על ידי עצת ממוכ %שהוא המ,11%
הוצר לקבל שכרו ולהיות ראש השרי ,והיות וישראל לא שמעו למרדכי
והשתתפו בסעודה נגזרה עליה כליה ע"י המ %שהיה מראשי מתכנני
הסעודה .12והיות ובגלל המשתה נתחייבו ,המל והמ %ישבו לשתות כחלק
מעסקת המכירה ,והיות ועל ידי השתתפות בני שוש %בסעודה שבו כלי המקדש
נתחללו וגרמו לשכינה שתפול בי %הקליפות ,לעומתה הוצרכה אסתר ללכת
מיוזמתה לאחשורוש שיחלל קדושתה להצלת חיי כלל ישראל ,כי האשה
נקראת כלי ,ואסתר שהיתה נביאה נמשלה לכלי קודש .והיות וישראל תקנו עני%
השתיה ע"י צו ,החלה מפלת המ %ע"י משתה היי %שעשתה אסתר ,וכיו%
ששתיית היי %ביו הראשו %למשתה היה ביו השלישי לצו בטר סיומו,
והתקו %טר הושל ,בלילה כשנסתיי הצו ,החל נס נדודי שינת אחשורוש.
וכש שכל דבר לפני כליונו מתגבר ,התגבר המ %והחל בתכנו %תליית מרדכי.
ולמחרת בבוקר עוד בטר משתה אסתר הושפל המ %והוגבה מרדכי והורכב
ע"י המ %ברחובות העיר .ובעת המשתה הוציאה אסתר נצוצות קדושה שהיו
בראש אחשורוש ושלכ %נקרא ראש ,ונקראה על ידו בש "אסתר המלכה",
ונתלה המ %והוחר רכושו לטובת מרדכי ,אבל לא בטלה גזירת המוות מעל
היהודי ,כי טר הבינו את הסיבה לגזירה ,וכשהבינו הסיבה ושבו בתשובה
בטלה הגזירה ונתנה לה הזדמנות למחות את עמלק ולתק %בפועל את חטא
שאול שעתה בניו מזרעו החלו בתקונו .וכשתקנוהו ,זכו אנשי שוש %ליו נוס
של מחיית עמלקי ותליית עשרת בני המ ,%והיות ומשתה אסתר ע אחשורוש
היה יומיי ,נתחלק התקו %ואורותיו ליומיי ,כשבני עיר המוקפת חומה מימות
יהושע ב %נו %ה ע השכינה כשהיא בבחינת אסתר המלכה ,וזמ %התקו %הוא
ליל ויו ט"ו בחודש כחגי פסח וסוכות.
והנה המ %עשה שני גורלות ,אחד לימי ואחד לחדשי ,וכמ"ש "מיו ליו,
ומחדש לחדש" וכל אחד מה נקרא "פור" ושניה יחד פורי ,וכנגד ה שני
ימי הפורי ,ונקראו ע"ש הגורלות שגרמו לישראל את התשובה .ג העובדה
שאיש לא עמד בפניה כשהרגו חמשה ושבעי אל ,שהוא דבר שכנגד הטבע
גר לה להבי %שמדובר בנס ולא במקרה ,ולעורר אל ההשגחה העליונה.
 .11מגילה י"ב  .12 .מס' מגילה ש .
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אפשר ששבעת הסריסי המשרתי את פני המל כנגד שבעת כוכבי הלכת.
וחרבונה כנגד כוכב שבתאי הממונה על החרב %ועל המשפט .וכשישראל
נופלי בידו ,נופלי ה עד עפר ,והיה שות תחילה לעצת עשיית הע לתלות
את מרדכי ,וכשעשו תשובה וצו ג' ימי ,הפ החרב %כנגד המ %וגר שיתלוהו
על אותו "ע " ,והחריב את המ %ואת ביתו.
סיפור המגילה מתחיל ממשתה אחשורוש ועד גורל המ %לאחר תשע שני כדי
שנדע שיש השגחה והמתנה לאד זמ %רב עד שנפרעי ממנו.
ויהי רצו %שנזכה לראות במחיית עמלק שנית ,13ובמפלת %של רשעי ולומר
שירה ,14ולהקמת שכינתא מעפרא .ולגאולה אמיתית ,ומל ביופיו תחזינה
עינינו במהרה בימינו אמ.%
 .13זוהר בראשית כ"ה .14 .ברכות י'.
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יג

"ויהי בימי אחשורוש" .אחד מסודות המגילה הוא עני %הניסי הגדולי
שנעשו לשכינה ולישראל כשעמדו אוייביה הקשי ביותר אחשורוש והמ%
לקעקע הקדושה מישראל ,והקב"ה עשה ניסי והפר עצת וקלקל מחשבת.
ומה שנסו לעשות דור הפלגה ,ואח"כ נבוכדנצר בבקעת דורא ולא עלתה ביד,
חשב אחשורוש להצליח ,וכמעט שעלתה בידו ,לולי רחמיו יתבר .
ואולי העני %הוא ,כי רצה אחשורוש לבנות בניי %הקליפה ,והיות ו"אל אחר
אסתרס" ,אפשר שחשב לתק %עני %זה בסוד נפלא של משתאות לשריו ועבדיו
ולכל אנשי שוש %הבירה ויחד ע "ושתי" לבנות בניי %הטומאה ואח"כ להזדווג
עמה לעיני השרי והע ולחבר בי %הקלי' ולגרו נזק לשכינה ,וסכנה לקיו
ישראל בעול .וכמעט שעלתה בידו ,ועשה הקב"ה נס וביו האחרו %למעשיו
כשכמעט הכל היה מוכ %לעשות אשר זמ ,הפר ה' עצתו והצמיח זנב וצרעת
ב"ושתי" והשבית מעשיה ונהפו הוא אשר נהרגה ושתי מלכות דקליפה,
ויתפרדו כל פועלי אוו .%ועכ"פ מעשיו הותירו רוש וגרמו שמלכות דקדושה
תיפול בידיו ,היא אסתר הנביאה הצדקת .כדי לברר הנצוצות ממנו .ואח"כ בא
המ %ורצה לעשות המלאכה ממטה למעלה לעקור ישראל בגשמיות ואז לבנות
הקלי' תחת הקדושה ,והשיב ה' גמולו בראשו ונעקרו הוא ובניו מ %העול,
ומרדכי יצא מלפני המל העליו %בלבוש מלכות ,וליהודי היתה אורה ושמחה.
ואסתר שרגליה ירדו מות לברר הנצוצות הגדולות שבראש אחשורוש ,הוציאה
בלעו מפיו והיא העלת הגגה בבחי' ת' רבתי של "ותכתוב אסתר" ,ונסתלקו
שני הוו"י %שבשמו שה סוד הקדושה ,ונקרא אחשרש )אסתר י' ,א'( .והביאה
ממנו את כורש אשר בכח נצוצות הקדושה שנתבררו ע"י אסתר ,בנה המקדש
ותר קרבנות והנצר לעבודתו .ומל כשר היה בתחילה ומנו לו כמלכי ישראל
מניס .%ומשתמו נצוצות הקודש שבו ושבו כול לשרש ,החמי ונדבק
בכלבתא )כמבואר בתחילת מס' ר"ה( וה %ה %מפלאות תמי דעי.
ואפשר שאמר הכתוב "ויהי בימי אחשורוש" ,שהוא לשו %צער .והצער היה כי
"הוא אחשורוש" ולשו" %הוא" שיי בבינה בסוד "ועבד הלוי הוא" .ואפשר
שאחשורוש קיבל נצוצות מ %המוחי %דקדושה הנקראי "ראש" .שמצד ראשו
של עשו שהיה בו קדושה ממה שירש מיצחק ,נפלו בקלי' וגרמו ש"כל המצר
לישראל נעשה ראש" .וכשהגיעו אל נבוכדנצר שנאמר בו "אנת הוא רישא
דדהבא" ,מכח החריב המקדש שהוא בחינת ראש דקדושה .ורצה לבנות בני%
הקליפה בחי' מגדל בבל ע"י הצל שהעמיד בבקעת דורא .שהוא בגי' "ארי"
והוא כדוגמת מה שאמר הכתוב" ,וימצאו בקעה באר שנער וישבו שמה".
ולכ %היה גובה הצל ששי אמה כנגד סוד ששת קצוות העול ,ורצה לגנוב

יד
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שני

הקודש ע"י השתחוות ישראל לצלמו ,והניח הצי של כה"ג בפי הצל והיה
צווח ואומר אנכי ה' אלהי  .ועמדו חנניה מישאל ועזריה כנגדו ומסרו עצמ
על קדוש ה' להוציא הנצוצות שהפילו ישראל בהשתחווית והפרו עצתו.
ועי"ז יכל לבא דניאל איש חמודות להוציא הצי מפיו ולבטל לקליפה זו.
ועתה "הוא אחשורוש" .שהיו בו נצוצות מוחי %דקדושה ,ובתחילת מלכותו
השבית את מלאכת המקדש שנעשה עפ"י כורש הראשו ,%והמתי %עד שיתיישבו
המוחי %שקיבל מנבוכדנצר בתוכו כדי לשוב על קיא"ו ולבנות בני %הקלי'.
"המול מהודו ועד כוש ,שבע ועשרי ומאה מדינה" .וכוש הוא בנו של ח,
ושמא ארבעת בני ח כוש ומצרי ופוט וכנע ,%מכווני כנגד ד' סוגי הקליפות
שראה יחזקאל שה "רוח סערה ,ענ %גדול ,ואש מתלקחת ,ונוגה" ,וכוש כנגד
"רוח סערה" ולכ %יצא ממנו נמרוד שידע את בוראו והתכוו %למרוד בו ובנה את
מגדל בבל עד שהפיצו ה' והפילו) .וכנע %כנגד קלי' נוגה ,שגנבה את א"י מידי בני ש.
בזמ %אברה ,ולכ %נצטוינו להוריש ולירש את ארצ ולהשיבה אל הקדושה( .ו"הודו"
הוא מקו התפשטות ד' הנהרות היוצאי מעד %להשפיע בעוה"ז) .כמבואר
ביונת %ב %עוזיאל בראשית ב' ,י"א (.ועתה בגלות בבל לקראת סו השבעי שנה
מל אחשורוש מהודו ,ועד כוש הקליפה הקשה שמכול ,וחשב שא שולט
הוא מהודו ועד כוש ,יוכל לעשות כרצונו כנגד השכינה הקדושה.
"בימי הה" .הספירות נקראות "ימי" בסוד "כי ששת ימי עשה ה' את
השמי ואת האר " .וספירות הקליפה אולי ושמא נקראי "הימי הה" כי
אינ מסטרא דקדושה" .כשבת המל אחשורוש" .ופירשו חז"ל שנתיישבה
מלכותו" .על כסא מלכותו" .כי כסא סוד הבינה ,וכסא מלכותו פירושו
שנתיישבה מלשו %ישיבה על הכסא שהיא בינה דקלי' בית הכסא ,ומלכותו שלו
מלכות הרשעה הושפעה מבחינה זו ,הקי את בירתו במקו "עיל הבירה"
שהיא בחינת העל וכסוי" ,בשוש %הבירה" שהיא באיתגלייא ,כנגד השכינה.
ואפשר שהשכינה שירדה לגלות ושמה "שושנה" היתה ב"שוש ,"%והשכינה
העליונה הנקראת "אשר" שמרה עליה" .אשר ,בשוש %הבירה" .ושינה את עיר
בירתו מ"עיל" המדינה ל"שוש ,"%כדי לשלוט על השכינה הנקראת "שושנה"
על ידי שישב בה על כסא שלמה המל שעליו נאמר וישב שלמה על כסא ה'".
ויהיה המקו "שוש %הבירה" ,משקל נגד לבית המקדש בירושלי שעליו אמר
דוד המל ע"ה" ,הבירה אשר הכינותי".
"בשנת שלש למלכו" .אולי פירושו ,שכשהגיע אחשורוש לספירת בינה
דקליפה שהיא "בשנת" דהיינו השנה הראשונה מתו "השלש" של המוחי%
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טו

ממטה למעלה) ,כי לקליפה אי" %דעת"( החליט שהגיע הזמ %לבנות את בני %ו"ק
דקליפה ,ואח"כ להשלי את מלכות דקלי' ולחבר בסוד מגדל בבל ,והוצר
לש כ לעשות משתה יי %שכנגד בחי' הבינה דקדושה הנקראת יי %המשומר,
כדי למשו מבינה דקלי' אל הו"ק דר ח"י חוליות שבשדרה להשלי כל אחד
בסוד עשר ,מאה ושמוני יו ,ולכ" %עשה משתה" יי %למשו מ %הבינה דקלי'
בית הכס"א שלו ,בני %לו"ק "לכל שריו" אפשר שה בחי' חג"ת ,ועבדיו בחי'
נה"י .חיל פרס ומדי ה השניי הקשורי ע "עבדיו" ,ג' דרגות כנגד הנה"י.
הפרתמי ושרי המדינות ה השניי הקשורי ע "שריו" ,ג' דרגות דחג"ת.
"לפניו" .כי הוא בבינה וה מתפשטי לפניו בו"ק" .בהראותו את עושר כבוד
מלכותו ,ואת יקר תפארת גדולתו .והרא אל ושמוני אוצרות וחלק לשש
אוצרות בכל יו .עושר ,כבוד  ,מלכות ,יקר ,תפארת ,גדולה )כ %כתב הגר"א
זיע"א( אולי כנגד הו"ק .ושש כפול מאה ושמוני עולה תתר" ואולי יש כא%
סוד עצו ונורא המכוו %כנגד תתר" חלקי שבשעה) .ונראה לי שבו ג כוו%
נבוכדנצר כשהטביע תתר" אוצרות אלו בי ,כדי להכניע הקדושה .ושוטה זה מצא
והוציא וחשב להכניע הקדושה ע"י גלויי ,וכשהפר ה' עצתו הוק המקדש כי אוצרות
אלה שוב לא היו טבועי והופרה מחשבת נבוכדנצר ע"י מעשה אחשורוש(.

והנה הקדושה נקראת רשות היחיד בסוד "כל הנפש הבאה לבית יעקב".
והקליפה נקראת רשות הרבי בסוד "ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו
ואת כל נפשות ביתו" ,ובסוד "ויל בלע ע בלק ויבואו קרית חוצות".
ובקדושה כל הז"ת שה בחי' שבע שני נקראי "ימי אחדי" )ראה רש"י
בראשית כ"ט ,יח (.ואפשר שבקליפה נקראי ה "ימי רבי" .ובקדושה בני%
הו"ק נעשה ע"י משיכת הזרע מהדעת דר ח"י חוליות שבשדרה אל צדיק ח"י
עלמי %הוא היסוד הנקרא חי ,כי מקבל הוא החיות דר ח"י חוליות .ובקדושה
שכל י' ספירות שבכל ספירה שבה מחוברי בקשר אמי נקראי ה ח"י,
אמנ בקליפה שהיא נפרדת "ויתפרדו כל פועלי אוו ,"%ה בבחי' "שמוני
ומאת יו" .שה י"ח כפול עשר שיש בכל אחת מה %שכול נפרדי ללא
חבור .ואולי היות ואי %לקלי' "דעת" חשב לקשר ישר מהבינה דר החוליות אל
היסוד בסוד משתה יי %כאמור.
ובכל בניית הו"ק שה בחי' זכר לא שת נקבות כלל במשתה ,והניח לנקבה
בחו ללא משתה כלל .ובכל מאה ושמוני יו אלה לא דברו הוא ושריו
ועבדיו על יופי הנקבה כי "אל אחר אסתרס" וטר הצליחו לבנותו ,והתאפקו
רשעי אלה מלדבר בתו המשתה על נשי בכוונות למשו הנקבה אליה,
למרות שכל מחשבת הוא ניאו .אבל ,ובמלאת הימי האלה ה ו"ק דקליפה
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הנקראי "אלה" בסוד "על אלה חשכה עינינו" .שחשב שעלתה בידו עצתו,
רצה לבנות בני %הנקבה דקלי' בחינת "מלכות הרשעה" שה הע הנמצאי
בשוש %הבירה .והיות ובקדושה עשה המל העליו %את המלכות בסוד ובבחי'
שבע ,בת-שבע ואלישבע .לכ %עשה ג הוא ,לכל הע הנמצאי בשוש%
הבירה" שהיא בחי' מלכות דקלי' שכנגד השושנה שבקדושה" ,למגדול ועד
קט ."%כל הז"ת דמלכות הרשעה ,משתה שבעת ימי כנגד בת שבע דקדושה.
והיות והמלכות נקראת חצר וגינה ,עשה המשתה "בחצר גינת בית ,"%שה
כנגד בחינת המלכות הנקראת "המל ".
ו"כל הע הנמצאי בשוש %הבירה" ,כללו ליהודי שחפ מאוד אחשורוש
בביאת אל המשתה כדי שיוכל דרכ לגנוב נצוצות קודש למעשהו הנבזה
ישירות מה ,כי כל אשר עשה עד כה היה ברוחניות ,אמנ כדי שהדברי יגיעו
וייעשו בגשמיות צרי לנצוצות הנמצאי בעוה"ז בתו גופות גשמיי ,ולכ%
מינה את מרדכי להכשיר המאכלי והשתיה שיוכלו ישראל להשתת בשתיית
יי %כשר ומאכלי כשרי בהשגחת מרדכי הצדיק ,ולא ימנעו מלבא .ואולי
חשב שעל ידי שתיית היי %של ישראל בסעודתו ,ועל ידי שתיית היי %על ידו ועל
ידי שריו בכלי המקדש יוכל לגנוב ניצוצות אפילו מהבינה הנקראת חור מלשו%
חירות) .ולכ %ח' של חור רבתי כי אות רבתי מרמזת לבינה כנודע( .ויוכל למשו
מהדיני הקשי הנקראי דיני הקטנות סוד הכרפס ומהשכינה הדומה לתכלת
הציצית .וכדי שכל אלה יפלו ברשתו ח"ו חשב לחבר כל אלה שה בחי' הצמר
אל הפשת %הנקרא בו  ,בסוד שעטנז "שט %עז" .ולכ %כדוגמת פרש הוא בגדי
צמר הצבועי בצבעי "חור כרפס ותכלת" "וחור" הוא בגד העשוי נקבי
נקבי )וכמ"ש בגמ' חרי חרי( שרובו אויר ומעוטו חוטי כנגד בחי' הבינה שהיא
רוחנית מאוד ורק מעט ממנה משתק" ,וכרפס" אפשר שהוא הוא בד בצבע
ירוק" ,ותכלת" צבעו ידוע .וכול מצמר המקבל וסופג צבעי אלו" .אחוז
בחבלי בו " שה פשת %והופכי שעטנז ,אמנ ג החבלי עצמ עשויי
משעטנז של בו וארגמ %העשוי ג הוא מצמר ,ובחבלי העגלה החטאה של
שעטנז ,קשר בגדי הצמר להושיב הע שבשוש %הבירה עליה לבנות את
טומאתו .ופרש אות "על גלילי כס ועמודי שש" .כי חשב דרכ לבנות
המלכות דקליפה בבחינת שעטנז שתוכל להתקשר ח"ו אל היסוד דקלי'.
ובטומאה היא למעלה והוא למטה ,ולכ %הניח השעטנז על גלילי הכס ועמודי
השש ,וג מטות זהב וכס כי המיטה סוד המלכות כמו שנאמר בקדושה "הנה
מטתו שלשלמה" .ורשע זה חשב לחקות את הקדושה והושיב על מיטות,
ואמרו חז"ל שה כס ורגליה זהב .כי זהב בחי' גבורות וה מעמידי את
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החסדי בחי' כס עליה ,וש את המטות על רצפת בהט ושש ודר וסוחרת".
ושוב המיטות בחי' הנקבה ,על השש בחי' הזכר .ושת ע השש את הבהט ודר
וסוחרת כל אלה אבני טובות שאפשר ששמ מרמז על סודות עליוני של
בחי' הקשורות ליסוד ולמלכות.
"והשקות בכלי זהב וכלי מכלי שוני" .ה כלי המקדש המשוני מ%
הקליפה .ואעפ"י שנתחללו ע"י דרייווש אי %ה דומי לסט"א ח"ו .ועיקר
של כלי אלו ה מזרק שהוא בחי' יסוד הזורק את הד אל המזבח בחי'
מלכות .או כוסות של זהב שהשקו בה את התמיד בחי' בהמה העולה לקרב%
)והשתמש רשע זה בכלי המקדש ובבגדי כה"ג כדי לעשות אשר זמ וכמו שיתבאר( "ויי%
מלכות רב" .ואולי חשב שדר היי %יוכל להפיל ג מר"ב נצוצות שנתקנו
במצרי מתו הרפ"ח .וזאת ע"י שישתו ישראל ויורידו היי %דקדושה למלכות
הרשעה ח"ו" .כיד המל " העליו %שהגבורה שלו .וחשב רשע זה שיוכל לגנוב
הכל ועשה הכל כדוגמת הקודש" .והשתיה כדת" של תורה שאכילה מרובה
משתיה כדי שלא תהיה שכרות והיי %לא יהיה בחי' "יי %המשכר"" .אי %אונס".
כדי שלא ישארו הנצוצות בקדושה ,בטענת "אונס" על החטא ,אלא השתיה
תהיה מרצו %כדי שיוכל לגנוב" .כי כ %יסד המל " העליו" %על כל רב ביתו".
כולל ר"ב הנצוצות שכבר נתקנו" .לעשות כרצו %איש ואיש" .לתת הבחירה
בידי האד א להעלות אל הקודש או להפיל ח"ו מהקודש .ורצה שבבחירה
מלאה יגיעו ישראל ויגנוב מה .ולכ %העמיד את מרדכי והמ %שה "איש
ואיש" בראש הסעודה כדי שמרדכי יכשיר הסעודה ויבואו ישראל וישתתפו,
ואז הנצוצות של ישראל יפלו בידי "איש צר ואוייב המ %הרע הזה" .וממנו
יגיעו לאחשורוש .ובאמת אכילת של ישראל נתנה כח להמ %להיות ראש
השרי ולהפיל פור לאבד.
והיות ומשתה זה הוא בחי' המלכות הנקראת אשה ,עשה ג משתה לנשי דר
פלונית הארורה שדוגמתה היתה ושתי ,אבל היות והיה פירוד בקליפה בי%
הנקבה לזכר לכ %הפריד ביניה ,והושיב הנשי בנפרד מהגברי.
"ג ושתי המלכה עשתה משתה נשי" .בהפרדה מלאה מהגברי" .בית
המלכות" ,כי חשבו להקי מלכות הרשעה בסוד בית ,כדי לקשר עצמ %ע
בחי' הבינה דקליפה ,שכנגדה בקדושה נקראת היא אשר ,אמנ זאת בקליפה
בחינת "למל אחשורוש" .ולכ %הוצרכו ליהודי שישתתפו בסעודה זו ,כדי
לינק מהקדושה מבינה הנקראת "אשר" ועד המלכות הנקראת "שושנה" לגנוב
חיות להצליח במעשיה .ולכ %הזהיר מרדכי לא ללכת אעפ"י שהאוכל היה
כשר בהשגחתו .ומשהלכו ,גרמו לבני %הקליפה שתתחזק ונתחייבו כליה כדי%
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עובדי ע"ז *.אמנ ביו השביעי שחל ביו הכפורי לא השתת א יהודי
במשתה היי %מפני קדושת היו .ואז נהפכה הקערה על פיה ובני %הקלי'
התמוטט ונופ לרסיסי כמגדל בבל וכצל נבוכדנצר ונתפרדו כל פועלי אוו%
וגברה הקדושה.
"ביו השביעי" ,הוא יו הכפורי ,כי אחשורוש התחיל המשתה בא' בניס%
שבו מוני %למלכי ישראל ,ומאה ושמוני יו מסתיימי בג' בתשרי .ועוד
שבעת ימי הוא יו הכפורי) .כ"כ הגר"א( .כטוב לב המל " העליו %היא
השכינה הנקראת "מל " ,ביי %של הבינה אליה עלתה בסוד "כפורי" ,וישראל
נמנעו מסעודת אחשורוש .אמר הקב"ה לבלבל מעשיה ולהציל הקדושה
מידיה ולהפריד ג בלשונ כמו בדור הפלגה ,עד שיחליטו לדבר כל איש
בלשו %עמו ולא תהיה שפה אחת לכול ,ויהיה נתק בי %שרי המדינות
לאחשורוש ויפרדו כל פועלי אוו .%ושבעת הספירות של הקלי' שנבנו ע"י
אחשורוש וה בסוד שבעת הסריסי כי אל אחר נשאר בסירוסו .יגרמו למהומ%
שיביא מהומה שתגרו ושתי במעשיה .בזתא שיגרו לבזיו %שתגרו ושתי
בדבורה .חרבונה שיגרו לחרב שתהרג בו ושתי מלכות דקליפה .בגתא
ואבגתא בגד בוגדי בגדו ,שיבגוד ממוכ %בתכנית בניי %הקליפה ויבקש את
מות ושתי .ושאחר כ יבגדו בגת %ותרש באחשורוש ויבקשו להרגו ,ותופר
עצת על ידי מרדכי ,ויגרו לעלייתו ויציאתו מלפני המל בלבוש מלכות .זתר
שיגרו להזעיר את ושתי עד שתפול .וכרכס שיגרו שעל כסאה תשב אסתר
לתק %הקדושה ולמשו הנצוצות חזרה לשרש ולהשאיר אחשורוש ככלי ריק.
"ביו השביעי" .שחשב אחשורוש שכבר נשל בנינו" .כטוב" .ושיסוד של
הקלי' שהוא סריס הפ ח"ו לטוב ,לבש בגדי כהונה וש החוש %על לבו לחבר
היסוד אל הלב ,והצי על מצחו להתחבר אל הבינה" .כטוב לב המל " .ליתנו
במל היא המלכות ביי %של הבינה ,ע"י הצי " .אמר למהומ %בזתא חרבונא
בגתא ואבגתא זתר וכרכס" המכווני כנגד שבע ספירות דקלי' שה שבעת
הסריסי כי אל אחר אסתרס ואי %לה זווג .המשרתי לפני המל היא בינה
דקליפה בחי' אחשורוש.
*ועוררו במעשיה את חטא השתחווית ישראל לצל נבוכדנצר שג הוא היה אנדרטה ולא
ע"ז )תוס' כתובות( והשתחוויית היתה מסיבה זו בגדר ע"ז .ולכ %אמר רשב"י שנתחייבו
כליה על שהשתחוו לצל למרות שלא היו אלה אנשי שוש %אלא בני אד אחרי בכמה
דורות לפני כ .%ואולי היו אלה גלגוליה שבאו להמנע מלהשתת בסעודה ולתק%
השתחוויית ושבו על קיא" כבזמ %נבוכדנצר .ונתחייבו כליה.
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"להביא את ושתי המלכה לפני המל " .הוא אחשורוש בינה דקליפה ,כדי
שיעמידנה פני בפני בכתר מלכות כנגד ספי' כתר דמלכות ,שבקליפה הוא
בסוד "כרת" ,ועתה חשב שע"י בניינו הפכה לכתר .להראות העמי והשרי
את יופיה .כי היופי הוא בקדושה ,ועתה ע"י מעשיו חשב שגנב אותה והעבירה
אל ושתי המכוונת כנגד פלונית) .ואמרו בגמ' שהללו אומרי פרסיות נאות והללו
אומרי מדיות נאות .ולכאורה תמוה .וכי אומות העול שוטי שחושבי שכל האומה יפה
והלא ברור שבכל אומה יש מכוערי ג"כ ,ומחלוקת היתה לאיפה למשו בחי' היופי
שבקדושה ע"י מעשיה לפרסיות או למדיות .ואמ"ל אחשורוש שכלי כשדי שבידו בו
אפשר לגנוב היופי כי כבר גנב נבוכדנצר סבה ,את היופי בהחריבו המקדש( "כי טובת

מראה היא" .והנה בקדושה רחל נקראת יפה ,ורבקה נקראת "טובת מראה" ,כי
רחל היא בחי' מלכות .ורבקה בחי' תבונה .וחשב שכבר "קופה" שלו הפכה
להיות בבחי' מלכות ובינה דקדושה ,ושפחה ירשה גבירתה .אמנ "קופה" שלו
נשארה בכעורה ,ולא עוד אלא שנוספו לה זנב וצרעת ע"י מעשיה במשתה
היי .%כי כאשר הנקבה דקדושה החלה להבנות היתה בבחינת זנב .וע"י
הדורמיטא הפכה להיות אשה פני בפני .ועתה שנוקבא דקליפה חשבה
להבנות בגלל שתיית ישראל מהיי ,%יצאה הקדושה בבחינת זנב שה הגבורות
שבה ,ובא גבריאל ועשה לה לושתי זנב .אבל היות ובניינה לא נבנה כי ביו
השביעי שהוא עיקר בניינה לא הופיעו ישראל ,נשארה ע הזנב לבד .ומה ג
ש"שבת" היה ומלכות דקדושה שלטת בעול ומתייחדת ע הקב"ה ואי %לזר
חלק עמה ח"ו .ועתה בזמ %הדורמיטא אעפ"י שהמלכות קבלה מהבינה שלא
דר הז"א ,עליית העולמות קיימת ,ויש די %שבת בעול ,ונפרדו הקליפות
מהעשי' דקדושה בסוד "שלהבתיה" ונפרדו החול מהקודש י"ד מדרגות כמני%
דוד .והיות ויניקת החצוני הוא רק מצד האחוריי והקדושה אינה נבלעת
בתוכ אלא עומדת ליד )בסוד י"א סממני הקטורת כנודע( וכעת הקדושה שגנבו
ושרצתה שיגרמו לה ליופי ,עמדה באחוריה כזנב שאינו בלוע בגו אלא עומד
עמו .צרעת פרחה לה במצחה מנצוצות הקדושה שחשבו שיביאוה לבחינת
"טובת מראה" .כי צרעת שיי רק בישראל שה ע קדוש ,והקליפה לא יכולה
להתקשר ע נשמת ויוצאת על גופ כצרעת ,וזאת שכולה קליפה כשקדושה
שגנבו והיתה צריכה להיות בה בחי' "טובת מראה" ,כשהגיע אליה ,גרמו
שנצוצות הקדושה עצמ שגנבו יצאו בה בבחי' צרעת .והבינה ושתי שכל
הבניי %שתכננו ונתכוונו שניה לדבר עבירה "איהו בקרי ואיהי בבוציני" ,אי%
לבניינ אחיזה .כי הקדושה לא נבלעת בקליפה אלא עומדת לידה וגורמת לה
לזנב וצרעת" .ותמא %המלכה ושתי לבא" .כיו %שהקדושה והשכינה הנקראי
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"דבר המל " העליו ,%גרמו לה לבזיו %של זנב וצרעת" .בדבר המל " .ולכ%
בניי %הקליפה לא נתיישב וו"ק דקליפה נשארו בסירוס" .אשר ביד הסריסי",
ואי %זווג ביניה כלל ועיקר .ושלחה לו שהוא שיכור טיפש שחשב לבנות בניי%
שפגע באשתו ,בעוד שאביה אפשר כוונתה לסבה נבוכדנצר שתה אל כוסות
והגיע בבחינת האל של בינה דקליפה ,ולא התבלבל לבנות בניי %הפוגע
באשתו .וחשב לבנות בניינ דר הצל בבקעת דורא וכשנפל ,אשתו לא
נפגעה .וטיפש זה התבלבל וחשב שע"י היי %יבנה בית אוו ,%ופגע באשתו.
ואפשר שאחשורוש חשב נכו .%אבל תוכחת מרדכי שלא ללכת ,אעפ"י שלא
שמעו לו ,מנעה את הקדושה שתתערב להופכה לטובת מראה אלא לצרעת
וזנב ,וזו כחה של תוכחה אפי' א לא שומעי לה.
אמנ אחשורוש שלא ידע מתוכחת מרדכי ותוצאותיו .חשב שכיו %שלבוש הוא
בגדי כה"ג בצי וחוש .%כחות הקודש שגנב מישראל במשתה יעוררו הזווג
בינו לבינה ח"ו .וראה את סירובה כפגיעה אישית שהוא אינו ראוי להבנות
בגו לצור זה" .ויקצו המל מאוד וחמתו בערה בו".
"ויאמר המל לחכמי" .ונתייע ע חכמי ישראל שה "יודעי העתי".
מלשו" %והאד ידע" .דהיינו מזווגי העתי שה זו"" .%כי כ %דבר המל "
העליו .%ששכינתו נקראת "דבר" והיא דבר המל כשמתייחדת עמו" .לפני כל
יודעי" ע"י הצדיקי והחכמי הגורמי לזווג שהוא ע"י הדעת וה יודעי" .דת
ודי ."%אפשר שה זו"" .%כדת מה לעשות" .כדת של תורה שבה מ"ה שהוא
הז"א לעשות להתקשר בעשיה שהיא המלכות ,כדי להתאי עניינ לצורכו
שיעשה כדוגמתו במלכה ושתי .להשלי בני %הקלי'" .על אשר" .ומה שהבינה
הנקראת "אשר" לא עשתה להתחבר במלכות שהיא בחי' עשיה .כדי שיתקשרו
"את מאמר" בבחינת יחוד הנקרא "מאמר" ,המל אחשורוש שיהיה כ %בבחי',
כוו %שאל אחר נשאר בסירוסו .וו"ק דקלי' עדיי %ה ביד הסריסי" .וברור
שחכמי ישראל לא נתנו לו עצה לעבוד ע"ז ולבנות בני %אוו %ח"ו .ודחוהו
שבגלות ה נמצאי ואי %יחוד קבוע ואינ "יודעי העיתי" לכוו %ולבנות
היחוד .כי א היו יודעי שוב לא היה גלות .ושלחוהו ל"עמו "%ו"מואב" שה
בחינת בינה וחכמה דקליפה ,להראותו שג חכמה ובינה דקליפה מופרדי,
ולכ %בניינו לא עמד כי הבינה סוד היי %לא נתחברה אל החכמה סוד האוכל.
למרות שמואב שאנ %ושקט במקומו*.
* כתב רבינו האריז"ל שכוונת אחשורוש היתה לבנות בני %דקליפה כנבוכדנצר .ואני הכותב,
בחסד ה' פירשתיו על פי הקדמות האריז"ל ועל סדר המקראות כפי מה שהשיגה ידי ,וא
הדברי נכוני יהי רצו %שיהיה עילוי לשכינת עוזינו ולכל עולמות ופרצופי הקודש .וא

שפתי

מגילת אסתר

שני

כא

"שבע ועשרי ומאה מדינה" .אולי קכ"ז מדינות שמלכה אסתר ,ה כנגד רבוע
אדנות והכולל.
"איש יהודי היה בשוש %הבירה" .מרדכי הוא "איש ימיני" מבנימי %בחי' עטרת
היסוד ,ו"יהודי" מיהודה בחי' מלכות .ונמצא בו היחוד באופ %מתמיד.
"ושמו מרדכי" .במגילה נקרא מרדכי בש פרסי הנלקח מש ע"ז שנעבדה אז,
ולא בשמו היהודי פתחיה .וג אסתר נקראה כ %ע"ש פרסי "אסתהר" שפירושו
ירח ,ורק פע אחת נקראה היא במגילה בשמה העברי "הדסה" .וחז"ל דרשו
את ש מרדכי שהוא ע"ש שמ %המשחה שתרגומו של מר-דרור הוא "מר-
דכי" ,דהיינו המור הטהור והוא לשו %נופל על לשו %לש מרדכי ,ולפי הסוד
מרדכי שרשו מספירת החכמה שהוא ג בחינת שמ %המשחה ,ושמו פתחיה ג
כ %מסמל את בחינת ספירת החכמה הגנוזה בו ,כי הש המאיר בספירת
החכמה הוא ש י-ה ,וניקוד המאיר בספירה זו הוא פתח ,ובמרדכי שבא
מבחינה זו נזדווגו שמותיו ונקרא "פתחיה" ,ובהיותו באר ישראל היה
פתחיה .אמנ בחו"ל אות הי' באה בסו שמו וקראוהז על ש ע"ז ,לעמוד
בקדושה כנגדה ולהוציא בלעה מפיה ,וכ %אסתר.
"ב %יאיר ב %שמעי ב %קיש איש ימיני" .אעפ"י שממרדכי ועד בנימי %היו הרבה
דורות לא נמנו במגילה אלא יאיר שמעי וקיש .ואמרו חז"ל שפירוש שמעי
ששמע אל תפילתו .1וממה שמשמות כל הדורות לא נכתב מי ששמו ירמז
ששמע ה' לתפילת מרדכי אלא שמעי ,מוב %שבזכות שמעי נשמעה תפילת
מרדכי .והא כיצד ,והלא הוא קלל לדוד המל ע"ה קללה נמרצת וכיצד נעשה
נס גדול כזה בזכותו.
והנה כששמעי ב %גרא קלל את דוד הע"ה ,אמר דוד הניחו לו "ה' אמר לו
קלל" .דהיינו שה' הסכי שיקלל את דוד ,והא כיצד .וש שמעי דרשוהו חז"ל
מלשו %שמיעה .ושמיעה הוא בספירת ה"בינה" ,שמע והב .%ושמעי היה
מהסנהדרי %ורבו של שלמה המל ע"ה ,ואמר הכתוב "שמעי ב %גרא
מבחורי" ,ולגבי פלטי ב %ליש שכתוב "ויל אשה הלו ובכה עד בחורי",
פי' חז"ל שהיו כבחורי נקיי מחטא .2וא"כ אפשר שג כא %הכתוב ציי%
"בחורי" לומר שהיה שמעי נקי מחטא כבחורי ,וא"כ אינו"חייב" שיגלגלו
ח"ו אמרתי דברי שאי %נכוני ,הריני מבטל אות ביטול גמור ושל ולא ייעשה מה רקיע
של שוא ח"ו ויהיו כחרס הנשבר וכדבר שאי %בו ממש אכי"ר .1 .מגילה י"ב .2 :סנהדרי%
י"ט :ומ"ש ש כבחורי שלא טעמו טע ביאה זה כוונת.
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חובה על ידו .אמנ אולי הקללה באה על ידו אעפ"י שהיה צדיק ,כי דוד הוא
בספירת "מלכות" ה' אחרונה שבש ,ושמעי שהוא לשו %שמיעה אפשר שהוא
מבחי' "בינה" ה' ראשונה שבש ,והבינה מייסרת המלכות להוכיחה ולנקותה.
ולכ %שמעי "ה' אמר לו קלל" לצער את דוד ולנקותו ,כי אעפ"י שכל היוצא
למלחמת ב"ד גט כריתות כותב לאשתו .3עכ"פ לפי מעלתו דקדקו בו בעני %זה
ביותר ,וה"בינה" נקתה את דוד דר שמעי.
ואמרו במדרש שבשעה שאמר דוד שלא לפגוע בשמעי נעשה רגל רביעי
למרכבה .ואולי ושמא שאעפ"י שהתשובה גדולה ומועילה לכפר ולהעלות
האד לעוה"ב ,עד דרגת הבינה מקו התשובה תהיה עלייתו .אבל לעלות אל
החכמה ש ע"ב אולי צרי לשוב ב"גלגול" בגי' ע"ב .ואפשר שבמקו גלגול,
עיפר שמעי לדוד בעפר וקללו קללה נמרצת ,ובזה עלה דוד אל החכמה.
ואפשר שלכ %נעשה לו הצער דוקא ע"י אבשלו ושמא קא גרי בחי' אב
שהוא בחכמה ובחי' שלו יסוד דחכמה )סוד מרדכי יסוד דאבא( ונתק %אצל דוד
בחי' אב-שלו ונעשה רגל רביעי למרכבה .וכלי שבו מניחי את אפר הפרה
נקרא "קלל" ,ואולי הוא בגי' קס"א כמני %ש אהי"ה במילוי יודי" %שהוא
בבינה .כי כאשר לא מגיע לאד קללה ומקללי אותו ומבזי אותו ברבי,
זוכה ע"י הבינה לעלות ביותר .ודוד כשהיה עליו די ,%נתנסה משמי ע"י שמעי
א ישיב לו כגמולו עפ"י כוונתו לקללה ,או יבי %שה' הוא שאמר לו קלל וא
יקבל באהבה יבור תמורת משמי.
\ואולי דוד עמד לעלות לחכמה בחי' אב-שלו ,ולכ %סבל מאבשלו בנו.
וקללת שמעי היא חלק מסבל הבריחה מאבשלו .וקללת שמעי טיהרה את דוד
ועשאתו חי וקיי .ואפשר שזריקת האבני והעפר על דוד היה בגדר סקילה
וקבורה והווה תחלי למיתה) .ואעפי"כ שמעי הוצר לתקו %כי כוונתו היתה לפגוע
בדוד ,והוצר לההרג בדי %הרוגי מלוכה בצווי אחר בדווקא ולכ %הרגו שלמה בדי %זה על
צוותו שלא לצאת מירושלי .כי ירושלי נקראת "לפני ה'" וש מוג %הוא .ובצאתו מש
נענש (.ואפשר שכיו %ששמעי גר לדוד שיעלה לרגל רביעי שבמרכבה ויעלה

לבחי' החכמה ,לכ %זכה שעל ידו יצא מרדכי שהוא סוד החכמה לכלל ישראל,
ולכ %הוזכר שמו במגילה כי בזכותו שמע אל לתפילת מרדכי ונעשה נס פורי.
"האגגי" .אפשר שהוא גי' חוה .וכמ"ש חז"ל המ %מהתורה שנאמר "המ %הע "
שאכלה חוה.
"כי הגיד לה אשר הוא יהודי" .וכי לא ידעו עד עתה שמרדכי יהודי ,ומה בכ
 . 3שבת נ"ו.
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שהוא יהודי והלא שאר היהודי השתחוו .ונראה פירושו שגילה מרדכי לה
שהמ %יהודי מכיוו %שהיה עבדו של מרדכי והיה חייב במצוות וכי ה
משתחווי ליהודי .ולכ %ש אחשורוש את מרדכי על בית המ %אע"פ שהיה
עמלקי שממונו אסור בהנאה ,כי המ %היה עבדו ומה שקנה עבד קנה רבו וזה
היה רכושו של מרדכי מלכתחילה.
"הפיל פור הוא הגורל לפני המ %מיו ליו ומחודש לחודש שני עשר הוא
חודש אדר" .למה אמר "הפיל פור הוא הגורל" ,א רוצה לדבר בפרסית יגיד
הפיל פור ,כמו שאומר אחשתרני ופרתמי ולא מסביר את המילה ,וא רצה
לתרג היה יכול לומר הפיל גורל .למה הוצר לומר ג פור וג גורל .ברור
שיש סיבה לכ שנכתבו שניה כי המגילה ברוח הקודש נכתבה .ואמר הכתוב
"על כ %קראו לימי האלה פורי על ש הפור" .ולכאורה א זה על ש הפור
צרי לקרוא לימי האלה "פור" ולמה נקרא "פורי" בלשו %רבי ,ולמה
קוראי "פורי" על ש הגורל בפרסית ולא קראוהו "גורלות" על ש הגורל
בלשו %הקודש.
והנה מפורש בכתוב שהמ %עשה גורל אחד מורכב משני גורלות ,אחד מיו
ליו והשני מחודש לחודש ,כי א היה עושה רק גורל אחד היה יכול לצאת
טעות ,א יקח שלש מאות ששי וחמשה פתקי מוכרח שיצא לו יו אחד
אבל מי אמר שזה אמת ,לכ %עשה שני גורלות ,ש במקו אחד שלש מאות
ששי וחמישה מספרי ובמקו שני שני עשר מספרי ,א יצא לו אחד ויצא
חשוו %הגורל לא נכו %כי היו הראשו %בשנה הוא לא בחודש חשוו %וזו סת
טעות ,א יצא לו אחד ויצא ניס %זה סימ %שהגורל נכו ,%יש קשר בי %שני
הגורלות ,וכשיצא לו שלש מאות ארבעי וכמה ימי ויצא החודש השתי
עשרה זה התאי .לכ %נקרא פורי .וא כ %למה כתב הפיל פור שהוא גורל
אחד ,ולכאורה היה לו לכתוב הפיל פורי ה הגורלות ,וא כתב "פור" לשו%
יחיד כי שניה היו שני חצאי גורל אחד ,לכאורה היה לקרא ג ליו זה פור
ולא פורי.
ואפשר שהעני %הוא ,כי הדיני הקשי ביותר ה פ"ו כמניי %אלהי,
וכשמרבעי את המילה אלהי )א .אל .אלה .אלהי .אלהי( יוצא ר' .הדיני
הקשי ה פור .המ %לא חפש לעשות גורלות ,עד שהפיל בשמי די %וקטרוג
על ישראל ,ורבנו האר"י כותב שהמ %היה מכש שידע קבלה .מתו הקליפה
ידע מה בקדושה ,הוא ידע איפה לקטרג כדי להפיל על ישראל את הדי ,%הפיל
פור ,הפיל את הדי %על ישראל בפור ,ואולי לכ %נקרא פור ,והוסי הכתוב "הוא
הגורל" ,כי זה שמו שלשו %הקודש .
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ואולי ושמא כשהמ %הפיל פור הוא גר שג למעלה הסוד של הדי %יתגבר על
השכינה והנס של פורי הוא "ונהפו הוא" ,שהשכינה קיבלה מיתוק גדול
מצד החכמה העליונה ,והדי %שגר המ %הפ ליפול על הגויי" .אשר ישלטו
היהודי המה" ,ר"ת ש אהי"ה שהפ את הדיני שהמ %הפיל פור על
היהודי ,ונעשה נס שדיני אלו עצמ התהפכו על שונאיה .לכ %קראו לימי
האלה פורי על ש הפור כי הדי %לא השתנה ,אלא נהפ על הגויי לאבד.
ואפשר שקראו פורי ולא "פור" כי הבינה נקראת "מי" ודיני המלכות
נקראי בהיפו אותיות" ,י" ואולי כא %ה"פור" ירד לדיני המלכות להכות
בשונאיה של ישראל ,ונתחברו "פור" ו"י" ונעשו "פורי".
"יכתב לאבד את כל היהודי ,מנער ועד זק %ט ונשי ביו אחד בשלשה עשר
לחדש שני עשר הוא חודש אדר" .ולכאורה מה מקו לנס פורי ,וכי יכלו
הגויי להרוג את כל היהודי ביו אחד ,ועוד בהתראה מוקדמת של שנה
מראש ,כשיכלו לעמוד ולהתגונ %או לברוח ולהסתתר ליו אחד עד יעבור זע.
ואפילו א היו נשארי בבית לא נית %באופ %טבעי להרוג אומה שלמה
ומפוזרת ביו אחד ,והרי כל שונאי ישראל ימ"ש ,לא הצליחו להרוג היהודי
בכמה שני למרות שיטות מודרניות להשמדה שהשתמשו בה .ובדר הטבע
הסכנה היתה רק לחלק מע ישראל וכמו שקרה באלפי שנות גלות שנהרגו
חלקי מע ישראל ובכל זאת "ע ישראל חי" .וא"כ לכאורה נס פורי אינו נס
גדול ומיוחד ,ומה ג שאמרו חז"ל שהיו אז בעול מאתיי וחמישי ושתיי
מדינות ואחשורוש לא מל אלא על מאה ועשרי ושבע מתוכ ,%והיהודי
שבספרד ואפריקה לא היו כלל תחת שליטתו ,4שלכאורה ג עני %זה ממעיט
מער הנס.
5
ואפשר שהעני %הוא ,כי המ %וזרש אשתו ושס"ה יועציו היו מכשפי גדולי
ועשו כשו שיגרו שהיהודי ימסרו עצמ למיתה מקטנ ועד גדול .ואפילו
אות שבארצות אחרות יבואו מעצמ למלכות אחשורוש להמסר למיתה.
והגורל הודיע שביו י"ג באדר כשופ יצליח .ובקש המ %רשות אחשורוש
להרג כשיבואו .והודיעו לגוי שיקומו על היהודי שיבואו בהמוניה למסור
עצמ למיתה כל עוד הכשו פועל ,כי משתשקע החמה יפסיק הכשו לפעול.
ולבטל כח המכשפי והכשו צרי היה שיאיר בחינת יסוד החכמה במלכות
שמי הארה גלויה ,להבריח כל פועלי אוו %ולהכרית בהכרת רשעי .ומרדכי
שהיה מבחינה זו גר לישראל לשוב בתשובה נפלאה ,והביא להארת יסוד
 .4מראית העי %ע"ז י' .5 .שער הכוונות עני %הפורי.
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דחכמה שתתגלה בעול ביו י"ג באדר ,ונהפו הוא אשר ישלטו היהודי
המה בשונאיה.
"להשמיד להרוג ולאבד" .אמרו חז"ל שעונש המות נגזר על כל ישראל רק
בגלל שנהנו שאחיה בשוש %חטאו ,דבריה מבהילי הרעיו %בהתבוננות
בחומרת עונש ההנאה מאיסור ,ק"ו כמה קשה עונשו של החוטא ונהנה ג יחד.
"ישנו ע אחד מפוזר ומפורד" .כשיש מחלוקת בע ישראל הקליפה מקטרגת.
וכמ"ש חז"ל על הפסוק "חבור עצבי אפרי הנח לו" .שאפילו א ישראל
עובדי עבודה זרה ,א ה מחוברי יחד הקב"ה מעלי עינו מה ,כי חשוב
לקב"ה שתהיה בישראל אחדות .וכפי הקטרוג שאמר המ %לאחשורוש של ע
מפוזר ומפורד הוא "הפיל פור" ועורר את הדי %על ישראל למעלה .וכדי לתק%
את העניי %של מפוזר ומפורד תקנו לנו "משלוח מנות איש לרעהו".
אבל ה' באמת הפריד אותנו לשבטי ,ונת %לכל שבט אדמה בפני עצמו ,ואד
לא יכול להישפט בפני שופט משבט אחר ,רק משבטו שלו .וכמ"ש "שופטי
ושוטרי תית %ל בכל שערי לשבטי " .ויש שני עשר שערי למעלה
לקבלת התפילות כנגד שני עשר שבטי .6ע ישראל צרי להיות מפורד,
אבל צרי לדעת איפה להציב את זה .לפעמי הפירוד הוא דבר טוב ,לאחד
אנשי שומרי תורה ע אנשי שלא שומרי תורה ומצוות זה לא דבר טוב ,כי
החשש להתקלקל מה ,גדול מהסיכוי להחזיר אות בתשובה .כדי להחזיר
בתשובה צרי שיבואו אליה אנשי המתאימי לכ ויאירו לה את הדר
הנכונה ,אבל לא לגור בשכנות בטר שבו.
החילוק של השבטי הוא בגלל הבדלי המידות של הספירות ,מותר להתחת%
בי %השבטי ,וכול באו לבית מקדש אחד והיה כה %גדול אחד ,ומזבח אחד,
וסנהדרי %אחד .יש חלוקה ויש דברי שבה מאוחדי .ואפשר שג בפורי
שתיקנו מצד אחד את העניי %של משלוח מנות רצו שבאיזה שהוא מקו יהיה
קיי העניי %של פירוד וחילקו את זמנו לשני לפי הבדל המקומות בי %פרזי
למוקפי .%בעיר אחת שיעשו שני קבוצות פורי כל אחד ביו אחר ,זה אסור.
אבל שכל העיר בפני עצמה עושה שלא ביו של עיר אחרת זה הפירוד הטוב,
כי זה לא בא לחלק את ישראל לשתי אומות אלא לחלק את המעשי שלה
לשני חלקי .להראות שבאמת צרי משלוח מנות איש לרעהו ,אבל צרי
לדעת ג איפה לעשות פירוד .כי לפעמי אחדות היא הרס ,וכש שאד
מיושב בדעתו לא ישב ויאכל וישתה ע המצורעי וחולי המחלות המדבקות
 .6שער הכוונות עני %עלינו לשבח.
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למע %האחדות ,ג לשבת לאכול בחברת אנשי שדעותיה כפרניות זה לא
אחדות .יש לדעת איפה להתאחד ואיפה להיות מפורדי .לכ %תקנו במגילה
אחדות מצד אחד ופירוד מצד שני ,וזמנו של זה לא כזמנו של זה.
"וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו" .יש להבי %למה אמרה שיצומו עליה ,והיה
לה לומר שיצומו לכפר עוונ שאכלו או נהנו מסעודת אחשורוש וגרמו כליה
לעצמ .ולמה כפלה לומר שלא יאכלו ולא ישתו ,והלא באמרה "וצומו",
מביני ה שלא יאכלו ולא ישתו .ואולי העני %הוא כי בגלל שנהנו מסעודתו
של אותו רשע ,גרמו שתפול השכינה לגלות ,וכדוגמתה נפלה צדקת כאסתר
שבויה בידי גוי ערל וטמא כאחשורוש .ואעפ"י שנפלה ,לא התעוררו ישראל
לתשובה ,ונגר נפילת בידי המ .%וכתוב בתקוני זוהר 7שאות שמבקשי
בראש השנה וביו הכפורי רק על צרכיה הגשמיי כפרנסה חיי ומזונות
ולא משתפי בבקשת ענייני רוחניי ,ה בגדר כלבי הצועקי "הב"
"הב" .ואמרה אסתר שיצומו "עליה" על שנפלה בידי גוי שהוא בחי' גלות
השכינה ,והיות ודבר זה נגר בגלל שנהנו מסעודת הרשע ,לכ %מדה כנגד מדה
שלא יאכלו ולא ישתו שלשת ימי לילה ויו ,ולא יסתפקו בפחות מזה.
"ובכ %אבא אל המל אשר לא כדת" .אולי אמרה "ובכ "%שהוא סוד מזלא
קדישא העולה כמני" %ובכ .8"%ולכ %בקשה שיצומו ע"ב שעות כמני" %בכ."%
כדי שתוכל בכח המזל העליו %להכנס לאחשורוש ולבטל הגזירה ,כי מרדכי
ואסתר ה סוד המזלות העליוני המשדדי את כל הגורלות והכשפי בסוד
ש שד"י העולה כמני %מרדכי היהודי.
"ויעבור מרדכי ,ויעש ככל אשר צותה עליו אסתר" .פירש"י ,שעבר על דת,
להתענות ביו ראשו %של פסח ,שהתענה בי"ד בניס %וט"ו וט"ז ,שהרי ביו
י"ג נכתבו הספרי" .ויש להבי %וכי לא יכל להתחיל הצו לאחר הפסח ,והלא
הגזירה נגזרה לשנה הבאה באדר וזמ %רב בידו .ואולי אמרה אסתר למרדכי,
צרי שיצומו מיד כשנגזרה הגזירה ואפילו בפסח ,כי כל שמתפללי קרוב
לגזירה יותר מהר ,מתבטלת היא.יותר בקלות.10
"עד חצי המלכות ותעש" .פירשו חז"ל עד בניית בית המקדש .ולכאורה מה לה
ולבית המקדש ,והלא טר ידע את עמה ואת מולדתה .וא כ"כ אהבה מדוע
לא נקראה זה שלשי יו.
 .7תיקו %ו' .8 .שער הכוונות עני %ראש השנה דרוש ו' .9 .פרי ע חיי שער הפורי פרק ו'.
 .10ראה שפתי שני ואתחנ %בתחילתו.
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והעני %הוא ,כי אסתר גלגול יעל ,ואחשורוש גלגול סיסרא שהיו בראשו נצוצי
קדושה מראש עשו .וכשמחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו הוציאה חלק
מנצוצות אלו ,ומכיו %שבי %רגליה כרע נפל בגלגול קוד ,אהבה עתה .ומכיו%
שהרגתהו ,פחד ממנה מבלי שידע הסיבה ,ולא קראה לעיתי מזומנות והיה
מוכ %להרגה בכניסתה ללא רשות .ומכיו %שהוציאה ממנו נצוצות קודש ,מזלו
הרגיש זאת והתנה עד בניית המקדש שלא יצאו שוב נצוצות ממנו .אמנ בסו
יצאו ממנו ע"י כורש בנו מאסתר שבנה המקדש.
11

"שמחה וששו %ליהודי" .ובביאת המשיח נאמר "ששו %ושמחה ישיגו"
והקדי הששו %לשמחה .ואמרו בגמ' ,12על אות שני מיני שש אחד ששו%
וש אחד שמחה .ואמר לו שלעתיד לבא יפשטו את עורו של ששו %וישאבו בו
מי שנאמר "ושאבת מי בששו."%
ואפשר שהעני %הוא ,כי משחרב בית המקדש אבדו הששו %והשמחה ונפלו
מה נצוצות בידי קלי' נוגה הנקראת מי ,%וה סוד שני מיני אלו.
13
והנה ששו %הוא בחי' זכר ויש בו אות ו' והוא כנגד ספירת ה"יסוד"  .ושמחה
היא בחי' נקבה ויש בה אות ה' והיא כנגד בחי' ספירת "מלכות .ובפורי קדמה
השמחה לששו %בסוד מ" .%ולעתיד לבא יוקד הששו %לשמחה בסוד מ"ד .וג
ישיגו את כל בחי' הנצוצות שנפלו מהקדושה ויתוק %העור שהוא אותיות רע
ו' .וישאבו את מימי החסד בעורו של הששו.%
ואעפ"י שהמגילה היא בסוד "יסוד דאבא" ,קריאת המגילה היא בסוד מ"%
בחי' המלכות .ואולי לכ %כתוב" ,ותכתוב אסתר המלכה ומרדכי היהודי"
והקדי אסתר למרדכי .ואפשר שהוא עני %הקדמת השמחה לששו .%ובימי
נוראי מבקשי אנו "שמחה לארצ " שהיא המלכות בסוד אר  ,ו"ששו%
לעיר " שהיא המלכות בסוד עיר .שיהיה שלו באר  ,והששו %בעיר.
ויי %של פורי הוא בסוד "יי %המשמח" ,ושתייתו "עד דלא ידע" ,תקו %לחטא
ע הדעת ,ואולי השמחה שע"י יי %המשמח מעלה השמחה לששו.%
"ועמוד על נפש" .ולא על גופ.
"ויהרגו בשוש %שלש מאות איש" .עונש המות נגזר על כלל ישראל בגלל
שנהנו שאחיה יהודי שוש %אכלו ונהנו מסעודת אחשורוש .ואולי תשובת בני
שוש %היתה גדולה יותר כי הרגישו את אשמת ביותר ולכ %בתשובת הגדולה
זכו להמשי שפע גדול לכל המוקפי ולהרוג עוד שלש מאות בני עמלק .
 .11ישעיהו ל"ה ,י  .12 .סוכה מ"ח .13 .חומת אנ" ישעיה.
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"בארבעה עשר בו ,ובחמשה עשר בו" .אולי יומיי פורי כי עשתה אסתר
יומיי משתה לאחשורוש .ויו א' היה הכנה למשתה יו ב' ,ואפשר שג י"ד
הכנה למשתה ט"ו .כי רק לאחר משתה ראשו %עשה המ %הע למרדכי וגר
שיפול בעצמו .כי רק אז נתמלאה סאתו ואצל גויי ממתי %ה' שתתמלא סאת,
מה שאי %כ %בישראל שאינו ממתי %כי המכות לישראל ה חינו  ,כאשר ייסר
איש את בנו .אבל המכות לגויי היא לעשות נקמה בגויי .וסעודה ראשונה
היתה להגביהו יותר כי רק אז יוכל לפול .וישראל לא היו ראויי להנצל ,אבל
מרדכי היה ראוי להנצל ,וכשהתחיל במרדכי ,נפל .וע"י תשובת גרמו שיתעסק
ע מרדכי ויפול.
"וימי הפורי האלה לא יעברו מתו היהודי וזכר לא יסו מזרע" .ויש
להבי %מהו מתו היהודי ,ולמה כפל לומר "שזכר לא יסו מזרע" .והנה
על הכתוב "ולא יס עוד לדעתה" ,14פירש"י ב' פירושי .א .ולא יס ולא
הוסי .ב .ולא פסק .וא"כ כשאמר הכתוב לא יסו לכאורה פירושו א .לא
יפסיק .ב .לא יוסי .ואי יתיישב פירוש זה ע מ"ש "לא יעברו מתו
היהודי".
ואפשר שהעני %הוא ,כי אמרו חז"ל המ %מ %התורה מני ,%שנאמר "המ %הע
אשר אמרתי ל לא תאכל ממנו אכלת" .ועני %ע הדעת טו"ר היא קלי' נוגה
הארורה שגרמה לחורבנות ,כי נדמית היא לת"ח וכביכול בש התורה היא
מכשילה ומפתה .וצרי אד לבסומי בפוריא עד דלא ידע בי %ארור המ %שהוא
ע הדעת רע ,לברו מרדכי שהוא בחי' הטוב .ולבטל את הידיעה שקבלנו ע"י
אכילת ע הדעת וכמ"ש וידעו כי ערומי ה ,כי באה לה תאוות העריות
וההרהור ,מידיעה זו .וכששותי בפורי היי %כדאי לכוו %בהגפ %לתק %מה
שאכלנו את ע הדעת בסוד ענבי סחטה לו ,ולהנצל מקלי' נוגה ולהטהר
ממנה .וע"ז נאמר "וימי הפורי לא יעברו מתו היהודי" ,ע"י היי %סוד
הבינה יי %המשמח שישתו בפורי ונכנס בתוכ ונעשה חלק מדמ" .וזכר
לא יסו מזרע" .אולי פירושו הוא מלשו %זרע שנפלו בחטא זרע לבטלה,
ופירוש רש"י לא יס לא פסק ,ופירוש שני ופסק ,ושניה יתקיימו בפורי .א.
שתקו %זרע לבטלה שנעשה ע"י היי %לא יסו מזרע לא יפסק מלתק %זרע
שהוציאו לבטלה .ולעת"ל לא יסו דהיינו יפסק כי לא יחטאו בחטא זה ולא
יצטר לתקו %זה בפורי ,כי היי %הוא עד דלא ידע ,והזרע מגיע מהדעת.
במגילה כתוב כמה פעמי "היהודיי" בשתי יודי" ,%למרות שקוראי יהודי,
 .14בראשית ל"ח ,כו.

שפתי

מגילת אסתר

שני

כט

ואפשר שהטע הוא כי על איש יהודי פי' חז"ל שהוא משבט יהודה ,ושכל
הכופר בע"ז נקרא יהודי ,ואולי כדי להבדיל בי %יהודי הכופר בע"ז ,ליהודי
שהוא משבט יהודה ,שמו ביהודי הכופר בע"ז ב' יודי" .%ולא רק היהודי
משבט יהודה עושי פורי אלא כל היהודי הכופרי בע"ז עושי פורי.
א"נ .כי אות י' היא בחכמה ,קודש .וג טיפת הזרע היא בסוד י' ,לכ %הזרע
לבטלה הוא עוו %חמור מאוד ואפילו לא מוזכר בתורה כאיסור רגיל אלא על
ידי סיפור של ער ואונ %כדי שהאד יבי %את גודל האיסור .כי הטיפה מגיעה
מהמח ולכ %נקראת ברית קודש כי המח הוא קודש ,לכ %זרע לבטלה הוא כמו
חילול שבת .והתיקו %שלו הוא לתק %עד לחכמה ,ובפורי הגיעו לחכמה שהיא
בסוד אות י' שבש ,וכשהגיעו לחכמה אפשר שתקנו את פג הזרע לבטלה
שכל טיפה היא בגדר י' ,וכשאד אוכל מאכל אסור ,הטומאה תופסת את
הנפש ומיד נטמא בקרי ,וה אכלו בסעודות אחשורוש .וכא %שתקנו החטא,
נוספה לה י' ונהיו יהודיי .ולכ %לא רק שנתבטלה הגזירה ,אלא "ונהפו הוא
אשר ישלטו היהודי המה בשונאיה".
ושורש העבירות הוא חטא זרע לבטלה ,והזוהר כותב שכמעט ואי %לו תשובה,
בגלל שאד קשה לו להפסיק ע זה .כי יש קליפה שמפילה דיכאו %על האד
וגורמת לו לחטוא בחטא הזה .וכתב האריז"ל שאד שמתנברת תאוותו לחטא
זה או לאשה ,שיאמר ג' פעמי "פי"" ,פי" "פי" ,לגרש את הקליפה הזו כדי
שלא תחטיא אותו ,כי שלש פעמי "פי" גי' "רע" ,ומי שחוטא בזה נקרא רע
בעיני ה' כי הקליפה הזו נקראת רע וכ שובר אותה לשלש חלקי.
"ומאמר אסתר קיי דברי הפורי האלה ונכתב בספר" .פירש"י" ,אסתר בקשה
מאת חכמי הדור לכתבה ולכתוב ספר זה ע שאר הכתובי ,וזהו ונכתב
בספר" .ופשט דבריו שספר זה דהיינו המגילה ,נכתב על פי הסכמת חכמי
הדור .אמנ דברי רש"י מקור מהגמ' ,וש נאמר שלא הסכימו לבקשתה עד
שמצאו שהמגילה נרמזה בתורה שנאמר "כתוב זאת זכרו %בספר" .ודרשוהו,
"כתוב זאת" ,זה מעשה עמלק במדבר" ,זכרו ,"%זה מלחמת שאול בעמלק.
"בספר" ,זה מעשה פורי ,מכא %שנתנה להכתב .וא כ %על פי תיבת "בספר"
הכתובה בתורה הסכימו חכמי הדור לכתבה ,וזה כוונת הכתוב" ,ומאמר אסתר
קיי" ,על ידי חכמי הדור שהסכימו לבקשתה ,היות "ונכתב בספר" ,וכבר
נכתב בתורה תיבת "בספר" לרמוז על עני %זה.
"וג חרבונה" ,כשהכל בחורב" .%זכור לטוב" הכל לטובה.

ל

שני

שפתי

מגילת רות
הגמרא 1אומרת שאת מגילת רות כתב שמואל הנביא ,כדי לייחס את דוד
המל  .אמנ ,מגילת רות נראית לכאורה לא כספר שנכתב ברוח הקודש,
ובצורה ברורה ותמציתית כלשו %שאר חלקי התנ"  ,אלא כספור עתונאי
המתאר דרמה הכוללת התנהגות רגשית של התנשקות ופרידה מתו בכי וכדו',
וכספור הנכתב ללא התייחסות לדקדוק העברי ,כשלפעמי העברית צחה
מאוד ,ולעיתי היא כביכול שגויה ומתבטאת לנקבות בלשו %זכר .ומה ג
שלכאורה נראית מגילה זו כנותנת אישור לנשואי תערובת ,דבר החמור ביותר,
אשר הנושא בת אל נכר ללא גיור אמיתי כהלכה ,נכרת הוא משני עולמי,
כמבואר בנביא ,2ועונשו המשפטי הוא החמור ביותר ביהדות ,שבו בזמ %שעל
כל דבר חטא ופשע לא נענש אד אלא ע"י בית די %ולאחר עדי והתראה,
בחטא זה נפסקה ההלכה שהבא על הגויה קנאי %פוגעי %בו 3בשעת הזדווגותו
עמה ,ומצוה להורגו ללא די %ומשפט .לעמוד על תוכ %כל המגילה ומאות
השאלות המתחייבות ממנה תאר היריעה מהכיל ,א כדי להבי %את סוד
המגילה באופ %כללי ,נסתפק בכמה שאלות לדוגמא מהפרק הראשו.%
"ויהי בימי שפוט השופטי ,ויהי רעב באר  ,ויל איש מבית לח יהודה,
לגור בשדי מואב ,הוא ואשתו ושני בניו .וש האיש אלימל  ,וש אשתו נעמי,
וש שני בניו מחלו %וכליו %אפרתי" .הנביא מותח משפט קצר בשני פסוקי,
בהדגשת התיבה וש לכל אחד ממשפחת אלימל  .ולכאורה היה לו לומר
"ויהי בימי שפוט השופטי ויהי רעב באר  ,וילכו מבית לח יהודה אלימל
ואשתו נעמי ובניו מחלו %וכליו %לגור בשדי מואב"" .ויבואו שדי מואב ויהיו
ש" .הלשו" %ויהיו" אומר שש מהות התגבשה ונהייתה ,וכי מקוד ה לא
היו ,רק ש ה נהיו ,ולכאורה היה לו לומר וישבו ש ,וכמו שאומר בהמש
וישבו ש כעשר שני" .וימת אלימל איש נעמי ותשאר היא ושני בניה,
וישאו לה נשי מואביות" .מה זה נשאו ,חז"ל אמרו 4שה %לא התגיירו ,וא"כ
 .1בבא בתרא י"ד . 2 :מלאכי ב' ,י"ב .3 .סנהדרי %פ"א .4 :כ %מתבאר מהגמרא יבמות מ"ז:
ומוכרח הוא מהמש הכתובי ,וראה רש"י רות פ"א פסוק י"ב .ובזוהר בלק ק"צ .אמר,
שאלימל לא גייר אלא שלמדו כל דרכי הבית ומאכל ומשתה כדי %תורה .ורות התגיירה
באמרה לנעמי "עמ עמי" .ובזוהר חדש רות )ד ע"ט (.אמר שנתגיירו בעת נשואיה%
למחלו %וכליו ,%ובשעת גירותה קראוה רות וכתב מפורש שבאותה שעה נתגיירה ולא לאחר
זמ .%וראה כתובות ז' :תוס' ד"ה והא ,שאמרו שכשנשאת רות למחלו %נכרית היתה.

שפתי

מגילת רות

שני

לא

היה צרי לכתוב ויקחו ,וכמו שכתוב אצל הנפילי "ויקחו לה נשי מכל
אשר בחרו" .5נשואי %נית %לייחס רק לחופה וקדושי ,%דבר שאינו שיי בנשואי
תערובת .ג בהמש קורא לה %הנביא כלותיה של נעמי .כיצד ה %כלותיה ,שתי
גויות שהחטיאו שני יהודי בנשואי תערובת שלא תקפי ולא תופסי מבחינת
ההלכה ולא עוד אלא שאסורי באיסור חמור ,לא יכולות להתייחס ככלותיה
של א הגברי היהודי .ולא עוד אלא שקשריה ע מחלו %וכליו %הצריכ
מעי %יבו משפחתי שנעשה בסו בי %בועז לרות .ומה שיי יבו ונשואי%
כשה %לא התגיירו .ומה רצה הכתוב בהדגישו "וישאו לה נשי מואביות",
ודאי שא ה נשאו זה לה ,ולא לאחרי .ותיבה זו לכאורה מיותרת" .ש
האחת ערפה וש השנית רות" .וכי זה הסדר הנכו ,%והלא בסו הספר 6כתוב
שרות המואביה היא אשת מחלו ,%ומחלו %היה הבכור ככתוב" ,וש שני בניו
מחלו %וכליו ,"%א"כ מהראוי שרות תוזכר הראשונה ,וערפה השניה כי היא
אשת כליו %האח השני .ולא עוד אלא שהפסוק הדגיש זאת באומרו ש האחת
ערפה .ועוד הרי כל המגילה היא עבור רות ועל שמה היא נקראת ,ואפילו א
רות היתה באמת השניה היה לו להקדימה למעלתה.7
"וישבו ש כעשר שני" .ולאחר עשר שני שמעה נעמי "כי פקד ה' את עמו
לתת לה לח" .וכי באמת היה רעב עשר שני רצופות ,הייתכ %דבר כזה ,וכי
היה נשאר שריד ופליט מע ישראל בארצו בעשר שנות רעב .ולא שמענו ולא
ראינו במסורת זכר לזה ,וא"כ מדוע התעכבו עשר שני .ומדוע רק לאחר
כעשר שני שמעה נעמי כי פקד ה' את עמו" .וימותו ג שניה מחלו%
וכליו ,"%ג בא לרבות מישהו נוס שקד לו בחשיבות ,והדבר הנוס ג הוא
נספח אחריו .ונשאלת השאלה מי מת קוד והיה גדול בחשיבותו שמחלו%
וכליו %נספחו אליו ,ואי %לומר אלימל  ,כי הוא מת לפניה שני הרבה .ולכ%
רש"י נמנע מלפרש כ ,%ופירש שקוד מתו גמליה ומקניה ואח"כ מתו ה.
ולכאורה פירושו דחוק ,הלזה יאמר "ג" ,כביכול העיקר היו הצא %והגמלי
שמתו ונטפלה אליה ג מיתת מחלו %וכליו ,%וכי כ מתיחסי לבני אד.
ותיבת "שניה" לכאורה מיותרת ,ומסתבר שהיו שני בני אד אחרי שמתו,
ומיתת מחלו %וכליו %נטפלה אליה .ולכ %אמר ג שניה לרבות שני אחרי.
"ותשאר האשה משני ילדיה ומאישה" ,מדוע אמר ילדיה ולא בניה ככתוב
בתחילה "היא ושני בניה"" .ותק היא וכלותיה ,ותשב משדי מואב" .כתב שדי
בי' ,והכונה לשדות רבי" ,כי שמעה בשדה מואב" כתב בה' והכוונה לשדה
 .5בראשית ו' ב .6 .רות ד' י .7 .ראה רש"י בראשית י' כא.

לב

שפתי

מגילת רות

שני

יחיד ,ולמה כפל הכתוב כמה פעמי שדי מואב וכבר ידענו שש נמצאה.
ולמה שינה הכתוב וכתב "שדי" פעמי בלשו %רבי ,ופעמי בלשו %יחיד.
ותק לשו %תקומה ,מה הלשו %ותק ,היה לו לומר "ותשב היא וכלותיה משדי
מואב"" .ותצא מ %המקו אשר היתה שמה" .כבר אמר ששבה משדי מואב
ולמה חזר לומר שיצאה מש ,ומה הלשו %מ %המקו אשר היתה שמה ,כאילו
זה מקו נסתר שאינו מוכ %לגלותו והלא קוד כתב שהוא בשדה מואב ,והיה
לו לומר "ותצא ושתי כלותיה עמה" .וכמה פעמי כפל הכתוב לכתוב כלותיה
על שתי גויות שטר נתגיירו ,למה ההדגשה הזאת" .ותאמר נעמי לשתי
כלותיה לכנה שובנה אשה לבית אמה ,יעשה ה' עמכ חסד כאשר עשית ע
המתי ועמדי" .ברור שא ה %היו מתגיירות לא היתה יכולה נעמי לשלוח
אות %לעמ %ולאלוהיה ,%כי גר שנתגייר באמת כהלכה ,וחזר לסורו דינו כישראל
מומר ,8והגור לו לחטא עובר באיסור של "לפני עוור לא לתת מכשול" ,9וא"כ
איזה חסד ה %עשו ע המתי ,הא בזה שהחטיאו אות בביאת איסור של
גויה" .ית %ה' לכ ומצאנה מנוחה" ,למה דברה עמה %חלק בלשו %זכר באמרה
עמכ ,עשית ,לכ ,והיה לה לומר בלשו %נקבה כאומרה ומצא %מנוחה.
"ותשק לה ,%ותשאנה קול %ותבכנה" .למה ציי %הכתוב את נשיקותיה
ובכיותיה ,%ומה זה משנה לנו א ה %נשאו קול %ובכו ,או שבכו חרישית.
"ותאמרנה לה כי אית נשוב לעמ " ,כשחוזרי למקו שהיו בו מכבר ,נאמר
לשו %שיבה .וכמ"ש 10שוב אשוב אלי כעת חיה.וכשבאי למקו שטר היו
בו נאמר לשו %ביאה ,וכמ"ש" 11הבא נבוא אני ואמ ואחי " .וא כא %מדובר
כאמור בשתי גויות מואביות שטר היו בע ישראל ,למה אמר הכתוב לשו%
שיבה ,והיה לו לומר "כי את נבוא לעמ "" .ותאמר נעמי שובנה בנותי ,למה
תלכנה עימי העוד לי בני במעי והיו לכ לאנשי") .זו ג הוכחה שה %טר
התגיירו כי א היו ה %גיורות היו אסורות לבני נעמי שייולדו ,ראה רש"י(" ,שובנה בנותי
לכנה כי מר לי מאוד מכ" ,שוב ערבוב לשו %זכר ונקבה ,ומדוע מר לה מה,%
והיה לה לומר כי מר לה מאוד עליה" .%ותשאנה קול %ותבכנה עוד" .כתוב
ותשנה ללא א' מה שאי %כ %ותשאנה שכתב לעיל הכתוב ע א' וכמו שצרי
לכתבו ,ומדוע חסר כא %הא'" .ותשק ערפה לחמותה ,ורות דבקה בה" .דהיינו
שהנשיקה מוכיחה על פרידה ,וכאומרה לרות "הנה שבה יבימת אל עמה ואל
אלהיה ,שובי אחרי יבימת " .כיצד נקראה יבימת וכי יש יבו בגויות ,והנה
 .8רמב" הלכות אסורי ביאה פרק י"ג סעי י"ז .9 .מס' עבודה זרה ד ו .10 :בראשית י"ח
י .11 .בראשית ל"ז י.
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מגילת רות
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לג

נעמי משדלת את רות להשאר בגיותה ,ורות התעקשה לדבוק בע ישראל.
ורות שלא התנשקה ,דבקה בה .מה טיב הנשיקות ,ג קוד כתב שנעמי נשקה
לה %וכא %ערפה נשקה לה" .ותאמר רות אל תפגעי בי לעזב לשוב מאחריי כי
אל אשר תלכי אל " .מכא %למדו רבותינו 12הלכות גרי וסדר קבלת ,ודרשו
שכא %קבלה עליה רות עול תורה ומצוות" .ותלכנה שתיה עד בואנה בית
לח ,ויהי כבואנה בית לח ותהו כל העיר עליה ."%מדוע נהמה העיר על רות
שלא היתה מוכרת ,וג מדבריה משמע שנהמו רק על נעמי וכמ"ש
"ותאמרנה הזאת נעמי" ,ולא הזכירו את רות כלל ,ולכאורה היה לכתוב לומר
ותהו כל העיר על נעמי .ולמה כתב "שתיה" ולכאורה הי"ל לכתוב שתיה.%
"ותאמר אליה %אל תקראנה לי נעמי ,קרא %לי מרא  ,כי המר שדי לי מאוד".
מדוע כתב מרא ע א' ,היה לו לכתוב מרה" .אני מלאה הלכתי וריק השיבני
ה' ,למה תקראנה לי נעמי ,וה' ענה בי ,ושדי הרע לי" .ה' הוא אל שדי ,והוא
שענה בה והרע לה ,ולמה תלתה כל אחד מהעניני בש אחר משמותיו
יתבר " .ותשב נעמי ורות המואביה כלתה עמה" .שוב הדגיש שהיא כלתה ,ג
הע והסנהדרי %קוראי לה אשת מחלו ,13%הייתכ .%והלא כאמור היא טר
התגיירה" .השבה משדי מואב" .למה חזר להדגיש מאי %היא שבה ,והלא כבר
אמר לעיל היכ %היא היתה ,וכתב שדי לשו %רבי" .והמה באו בית לח
בתחילת קציר שעורי" .פירש"י בעת קצירת העומר ,ויש להבי %מה חשוב
פרט זה שהנביא מדגישו.
ובתלמוד" ,14אמר ר' שמעו %ב %יוחאי ,אלימל  ,מחלו %וכליו ,%היו גדולי הדור
ופרנסיה ולמה מתו ,בגלל שיצאו לחו"ל" .ויש לשאול וכי זה חטא היחיד,
ומה ע איסור גויה ,וכי הנביא ורשב"י נותני לגיטימציה לנשואי ע גויות.
ועוד בתלמוד ש ,אלימל וסלמו %ופלוני אלמוני ואבי נעמי כול בני נחשו%
בני עמינדב היו ,וכול יצאו ממצרי יחד ע נחשו .%ומחלו %וכליו %אי %זה
שמ המקורי אלא יואש ושר ,וכ ה מוזכרי בספר דברי הימי .ובאותו
יו שבאה רות המואביה לבית לח מתה אשתו של בועז ופנתה בזה את
מקומה לרות שהיתה מיועדת לו משמי כדי להקי את מלכות בית דוד.
אלו ה רק חלק מהשאלות שיש במגילה זו ,וכדי להבינ נחזור לימי בראשית
בה שרש כל מקרי האנושות.
כאשר ח ב %נח התנהג בגסות ובחרפה ע אביו ,15גר לנח לקלל ולארר ,א
לא את ח עצמו אלא את כנע %בנו הרביעי ,ואמר "ארור כנע %עבד עבדי יהיה
 .12מס' יבמות ד מ"ז .13 :רות י' ד .14 .בבא בתרא צ"א .15 .רש"י בראשית ט' כ"ב.
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לאחיו" .16כיו %שראה נח בנבואה שקליפת נוגה עתידה להתלבש ולהתגל
בכנע .%והנה ארבעה קליפות ה ,רוח סערה ,ענ %גדול ,אש מתלקחת ונוגה.17
ושלשת הקליפות הראשונות ה %עמוקות וטומאת %גלויה ,א קליפת נוגה היא
סמוכה לקדושה ,ומתחזה כקדושה ומפילה בני אד ברשתה ,ועל ידי חטאיה
יונקת היא מהקדושה וגונבת ממנה לחלקה ,וע"י התשובה שבי חלקי אלו
לשרש .ועיקר מלחמת האד ביצרו הוא בקלי' זו ,ורוב הצרות באי ע"י
נפילה בקלי' זו ,וחטא אדה"ר בע הדעת גר להשתלטות קליפה זו .18וכנע%
פירושו בלשו %הקודש סוחר ,וכמו שאמר הכתוב "כנע %בידו מאזני מרמה",19
ואומר "כנעניה נכבדי אר " ,20כי כסוחר הקונה ומוכר מיד ליד ,מתנהגת
קליפת נוגה הלוקחת ומחזירה לקדושה ,21ולכ %קלל נח את כנע %בדווקא.
עקב מעשי דור הפלגה נפלו בקלי' נוגה נצוצות קדושה מבני ש שחטאו
במגדל ,ולכ %השתלטו בני כנע %על אר ישראל מקו הקודש שנית %לבני ש,
וכבשוה לעצמ .22וישראל במעמד הר סיני כשנצטוו על תרי"ג מצוות שכול
נתנו כדי להפריד את הקדושה מקליפת נוגה ולהחזירה אל מקו הקודש,
נצטוו ג לעלות לאר ישראל ולכבשה מידי כנע ,%ולהשיבה אל הקדושה.
ולהרוג את כל בני כנע ,%ולא להחיות כל נשמה .23כי כל קשר עמה מסב צרות
לקדושה ,ופתח לינוק ממנה ולהפו לה לשיכי ולצניני .24ולכ %הקפיד
אברה והשביע את אליעזר שלא יקח אשה ליצחק מבנות הכנעני .25וכ %צוה
יצחק את יעקב שלא יקח אשה מבנות כנע ,%כי רעות ה %בעיניו .26וג השבטי
נזהרו שלא לשאת כנעניות .27ולא נכתב בתורה שנשאו כנעניות ,אלא יהודה
ושמעו %בלבד וכמ"ש שלקח יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ,28ושמעו%
שהוליד את שאול ב %הכנענית .29וכבר אמרו חז"ל ששמעו %לא נשא כנענית
אלא את דינה שנבעלה לשכ ב %חמור החוי מזרע כנע ,%ולכ %נקראה בש
כנענית .והדגישה תורה עני %זה כדי שנבי %אי פרצו בני שמעו %את גדרי
 .16בראשית ט' כ"ה .17 .יחזקאל א' ד' ,וראה ע חיי שער מ"ט פרק ב' .18 .ע חיי ש
פרק ג' .19 .הושע י"ב .20 .ישעיה כ"ג .21 .כמבואר בזוהר שמות ד צ"ה .22 .רש"י
בראשית י"ב ,ו .23 .דברי כ' ,ט"ז .24 .במדבר ל"ג נה .25 .בראשית כ"ד ,ג'  .26 .בראשית
כ"ח א ,ח .27 .ראה ילקוט שמעוני אות קמ"ה ,ורמב" %בראשית ל"ח ב' ,ומ"ש רש"י
בראשית ל"ז לה ,שלדעת ר' נחמיה נשאו השבטי כנעניות ,אי %כוונתו לבנות כנע %אלא
לגויות ,ובלשו %מושאל נקראות הגויות כנעניות ,וכמ"ש בתלמוד כמה פעמי גויי בלשו%
כנעני ,לדוגמא בבבא מציעא ד כ"ד :וכבר ביאר כ %הרמב" .28 .%בראשית ל"ח ,ב'.29 .
בראשית מ"ו ,י.
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הצניעות והקדושה במדבר ,כי זוהמת הכנעני שבשכ עבר דר דינה לבנה
שאול ,וממנה לבניו זמרי ב %סלוא ועשרי וארבעה אל בני שמעו %שחטאו
בפעור ,בבנות מואב ה ונשיא .30וביהודה שהדגישה תורה שנשא בת כנעני
אמרו חז"ל שהכוונה לסוחר ולא לאיש מזרע כנע .31%א יש להבי %מדוע
הדגישה תורה שהיה סוחר ,ולמה קראתו כנעני ולא סוחר ,וכמ"ש "אנשי
מדיני סוחרי" .32וכתב בזוהר 33שאעפ"י שלא היה מבני כנע %היה דבוק
בטומאת הנחש ,שהיא קלי' נוגה ,שבו נפל אדה"ר ע"י הנחש .ולכ %הדגישה
תורה שהיתה בת כנעני ,כדי שנבי %אי בני יהודה נפלו בחטא חמור של זרע
לבטלה ,רח"ל .כי ג אד הראשו %עקב חטאו ע"י הנחש בע הדעת ,קלי' זו
גרמה לו ליפול בחטא של זרע לבטלה ,34וכל מאה ושלשי שני שפרש מחוה
ועד ללידת שת יצא ממנו "קרי" ,ונבראו מזרעו שדי %רוחי %ולילי .35%וכל
החוטא בחטא זה נופל בידי קלי' נוגה הקשה ,השודדת עי"ז את הקדושה,
וגורמת לגלות השכינה וישראל ולעכוב הגאולה ,וסופה שנוקמת מהחוטא
נקמות קשות ומזרעו ,ה' יצילנו .וא לא יזכה לתק %חטאו בחייו ,סופו להענש
קשות בענשי מעלה ,עד שיתק %פשע חמור זה.
יהודה השיא את ער ע תמר בת ש ב %נח שהיתה צדקת בת צדיק ,37ונשמתה
היתה קדושה ביותר .38ואולי ער לא יכל להזדווג ע נשמה קדושה כזו ,ולכ%
לא בא עליה ,וכשהוצר לאשה נפל בחטא של הוצאת זרע לבטלה ,ונסתלקה
ממנו הקדושה שהיתה בו מצד יהודה ,ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה'" .כי
אד הראשו %אבד בחטאו את כתנות האור שהיו לו ונתחלפו בכתנות עור
המעורבי מטוב ורע .ואותיות עור ה רע ו' ,דהיינו שאות ו' מש ההוי"ה
התערבה בקליפת נוגה הנקראת רע ,ומשלוב יצא עור .39וער בגלל חטאו
נסתלקה ממנו אות הו' ונשאר רע בעיני ה' ,ונתחייב מיתה לשמי ,ונכנס
תחתיו אונ %ליבמה .ואונ %שידע "כי לא לו יהיה הזרע" בני מחלק נפשו ,אלא
נשמת אחיו תשוב ותתגלגל ,ומפחדו להשיב ע"י זרעו את אחיו לעול בגלגול,
נמנע מלגמור תשמישו בפני ונסוג לאחור" ,ושחת ארצה לבלתי נת %זרע
לאחיו ,וירע בעיני ה' ,וימת ג אותו" .ופחד יהודה שמא ג שלה ,יכשל ויפול
כאחיו ומנע אותו מתמר.
.30במדבר כ"ה יד .ורש"י ש כ"ו ,יג' .31 .רש"י והתרגו ובראשית רבה פרשה פ"ה.
וילקוט שמעוני אות קמ"ה וזוהר וישב ד קפ"ו .32 .בראשית ל"ז כ"ח .33 .וישב ד קפ"ו.
 . 34ע חיי שער קליפת נוגה פ"ג .35 ,מס' עירובי %י"ח .37 :רש"י בראשית ל"ח כ"ד כ"ו.
 .38ראה ספר הלקוטי ספר שופטי פרק ד' .39 .ע חיי שער מ"ב פרק ד'.
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כשלוקח אד אשה על ידי קדושי ,%נכנסת חלק מנפשו בתוכה ,ובביאתו עליה
בפע הראשונה שלאחר הקדושי %נכנסת בה ג חלק מרוחו ,41ובעת מותו
יוצאי ה ומתפשטי בי %בניו הזכרי ,כשהבכור לוקח מה פי שני .ולכ%
רק בניו הזכרי יורשי ,והבכור לוקח פי שני מהירושה .וכשיש לו רק בנות
אז בדיעבד ה מתחלקי בי %בנותיו בשווה ,ולכ %מתחלקות ה %ג בירושה.42
וכאשר מת אד ללא בני או בנות ,נשארות חלקי נפשו ורוחו אלו בתו
אשתו ,וכובלות אותה מלהנשא לזר וזקוקה היא לייבו ,ותמר כאשר ראתה
שלא נתנה לשלה הבינה שפוחד יהודה על נפש בנו ,והיות ולפני מת %תורה
היה היבו מועיל ג בקרובי ,43החליטה להדבק ביהודה עצמו "ותכס בצעי
ותתעל ,ותשב בפתח עיניי" .44ומשמי נתנו בלב יהודה אש תאוה לאשה,45
ויהודה עמד בפני הברירה או לפול בחטא זרע לבטלה שאסור ג לבני נח ולכ%
בניו נהרגו בגלל חטא זה ,או לבא על "קדשה" שלפני מת %תורה היה הדבר
מותר ,46וברור שהעדי את דר ההיתר.
ממעשה זה נולדו פר וזרח ,שהיו גלגולי ער ואונ ,47%ואמנ בהיות פר וזרח
צדיקי גדולי נתק %חטא במדת מה ,א לא תקו %מושל כי אות טיפות
שיצאו לבטלה מער ואונ %והיו חלק מנפש טר נתק.%
אמנ ,תמר שחטאה בשתיי ,ה %בהיותה אשת אונ %ושתפה פעולה בחטאו
בצורה פסיבית בכ שנתנה לו שיבוא אליה על דעת להשחית ארצה ,וה%
שישבה בפתח עיניי בהתחפשה לזונה ,שבה בשני גלגולי .ובתחילה באה
בגלגול צפורה אשת משה 48ומנעוה משמי מלומר שירה ע נשות ישראל
בקריעת י סו ובאה למדבר לאחר שעברו בי ,כיו %שעזרה לאונ %בחטאו,
ולכ %ג נענשה שמשה פרש ממנה והשאירה כאלמנה חיה ,וכמו שהתלוננה
בפני מרי .49וסבלה מחוסר חיי אישות ע משה ,לכפר על חיי האישות
שחייתה ונהנתה בעת שחטא אונ %עמה ,ואח"כ חזרה בגלגול דבורה הנביאה
וזכתה לנבואה היות והיתה אשת משה רב %של נביאי ואשתו כגופו ,והפע
ג תקנה מעשיה ואמרה שירה במקו שירת נשי ישראל בקריעת י סו,50
ואולי היתה מאירה את המשכ %בלפידי 51לכפר על שישבה בפתח עיניי .עד
 .41ספר הלקוטי פ' "וישב ,ושער הפסוקי פ' "כי תצא" .42 .ובמקרה פירוד מסתלקי
ה מתוכה בעת קבלת הגט ראה לעיל מאמר "מעמד האשה ביהדות" .43.רמב" %פ' וישב.
וראה לעיל עמוד רע"ח .44 .בראשית ל"ח י"ד .45 .בראשית רבה פרשה פ"ה .46 ,רמב"
הלכות אסורי ביאה פרק א' .47 .ספר הלקוטי פ' וישב .48 .דבש לפי מערכת ת' אות כ"ט.
 .49רש"י במדבר י"ב א' .50 .דבש לפי ש .51 .ילקוט שמעוני שופטי אות ד'.
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כדי כ ההשגחה משמי "לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו" .ויהודה שב
שנית בגלגול בועז .52וחזר ולקח את רות שהיא גלגול תמר ,ויבמה ,כמעשהו
בתחילה ,כדי לתק %את גלגולי בניו ,א לא יכל לישא את נעמי שכ %בינתיי
נתנה תורה ,ונאסר לאד לייב את כלתו ,וא היה אביה של מחלו %וכליו%
לא היה יכול לייב את רות ,וכדי שיוכל ליבמה בא כקרוב ולא כאביה.
אות טיפות שיצאו מער ואונ %ונפלו בי %הקליפות שילדו מה שדי %רוחי%
ולילי ,59%במש הזמ %יצאו מ %הקליפות ונתגלגלו בצומח ,ואפשר שהיו בשדות
מואב והוצרכו להאכל בברכה ע"י ער ואונ %שבאו בגלגול מחלו %וכליו,%
ולהתק %ולשוב לגופ כמו שהיו בטר יציאת בחטא הזרע לבטלה ,60וג
תמר שאבדה אות מגופה חזרה להתגלגל ברות ולהוולד בשדות מואב כדי
להתקשר ע הטיפות המגולגלות בתנובת השדות ולחזור ולהתק %ע בעלה
הראשו %ער ,שבא בגלגול מחלו .61%ומכל השדי %רוחי %ולילי %שנוצרו
מתענוגות תמר בהיותה אשת אונ %ומתחממת ממנו לבטלה כיו %שלא נפגש
זרעה בזרעו ,62חלק מנפשה נדבק בה ויצאו בגלגול בפני עצמו ובאו בערפה
אשת כליו 63%שהוא גלגול אונ .%ונקראה בש ערפה מלשו %העור הקשה ,שכ%
טיפות הזרע מקור מהמוח המואר הנקרא בש דעת ,ולכ %אמרו חז"ל
ש"אי %קישוי אלא לדעת" .64הנמצא בעורפו של אד .וכש שישראל במצרי
שהיו גלגולי טיפות ה"קרי" שחטא אד הראשו %נשתעבדו ל"פרעה שהוא
"הער" הקשה הנמצא מול הדעת ,65כ %ג טיפות וקליפות אלה שיצאו מפג
דעת תמר ואונ %באו בסוד "ערפה" הער הקשה .66וג ערפה יכלה להתק %לו
רצתה ,67והיות והקליפות סובבי את הקודש ומקדימי אותו בסוד הקליפה
הקודמת לפרי ,68לכ %הקדי הכתוב את ערפה אשת כליו %הצעיר ,לרות.
בהיות הרעב באר  ,היו אלימל ובניו עשירי גדולי וגדולי ופרנסי הדור,
 .52ספר הליקוטי ויחי . 59 ,שער הכוונות ,עני %דרושי הלילה ,דרוש ז' .60 .כ הראוני
משמי וא שגיתי ה' יכפר בעדי .61 .ולכ %מגילה זו הנקראת ע"ש רות שבאה לתק %את ער
ולתק %את אות הו' שנסתלקה ממנו ולהחזירו מרע לעור ,כמעט כל פסוקיה מתחילי באות
ו' בצורה יוצאת דופ %לשאר ספרי התנ"  .62 .כתב בשער הכוונות דרוש ז' מדרושי הלילה
וזה לשונו" :ודע כי כמו שיוצאי אלו המזיקי %מ %האד המוציא שכבת זרע לבטלה להיותו
בלא אשה ,כ האשה בוראה מזיקי %בלא איש" .63 .ראה ספר הלקוטי ,שמואל א' סי' י"ז.
 64יבמות נ"ג .65 :שער הכוונות עני %הפסח דרוש א' ,ונראה לי שלכ %נקראו ישראל ע
"קשה עור" .66 .ואולי בהיותה מואבית עבדה ל"פעור" שהוא ג אותיות "עור" .67.ספר
הלקוטי שמואל א' סי' י"ז . 68 .ספר הלקוטי משלי סי' ל'.
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והיה מוטל עליה לעזור לאחיה הרעבי והיו צריכי לקנות תבואה משדות
מואב לפרנס עצמ ואת הע ,ובזה היו נתקני נשמות הטיפות הנמצאי
בשדות מואב ,ואז היו באות רות וערפה לאר ישראל ומתגיירות גיור מושל
כדי %וכדת ונישאות למחלו %וכליו %והיה נתק %הכל ,אבל היות וה חסו על
ממונ וברחו לשדות מואב להחיות את נפש בלבד ,התגוררו בשדה מואב
ואכלו את תבואת שדי מואב ,והטיפות שהיו מגולגלות בתבואת שדי מואב
חזרו לגופ של מחלו %וכליו ,%ויהיו ש ,נתקנה ש הווית .וג נעמי
באכילתה מתבואת שדי מואב העלתה את טיפות הזרע והנשמות שהיו
מגולגלות בתבואה זו ונתקשרו בגופה ובנפשה והעלו את דרגת נשמתה
ונהייתה שמה .ומחלו %וכליו %פגשו ש את רות וערפה שקבלו עליה עול
מלכות שמי בלב של ובנפש חפצה ונתגיירו בינ %לבי %עצמ %וטבלו לגירות%
וקבלו עליה %עול תורה ומצוות שלא בפני שלשה יהודי כשרי וזה דבר
שמעכב בגירות ,וכיו %שהיו אנוסות בכ כי היו בנות מל מואב ,ופחדו שמא
יתגלה הדבר ויהרג ,%היה מצב %תלוי ועומד ,מכלל בני נח ה %יצאו ,ולכלל
ישראל בשלמות טר הגיעו ,והיה דינ %כדי" %גר תושב" שנהג בזמנ כיו%
69
שהיה נוהג מצות ה"יובל" .ותפס בה %די %הקדושי) . %ובימינו שאי %היובל נוהג,לא
נוהג די" %גר תושב" ,ואי %אפשרות גיור אלא על ידי טבילה בפני בית די %כשר ,ושבשעת
הטבילה יקבלו הגר או הגיורת עליה באמת ובאמונה את כל תרי"ג מצוות וענפיה ,כולל
כל תקנות וגזירות חז"ל ללא יוצא מ %הכלל ,אחרת הגיור בטל(.

ג לאחר שנפסק הרעב באר יהודה המשיכו נעמי ובניה להיות בשדי מואב,
אולי כדי לתק %את הנפשות המגולגלות בתבואה ואולי נתגלגלו כל שנה חלק
מה מספירה אחרת ,וכיו %שעשר ספירות ה" ,וישבו ש כעשר שני" ,עד
שהושל תקונ "ויהיו ש" .הושלמה הויית ש .ובסיו העשר שני מתו
 .69כמבואר מהגמ' )ע"ז ל"ו (:ואפילו לר"ש שכל האומות נאסרו מהתורה משו "כי יסיר"
שפיר מסתברא דבגר תושב ליכא "כי יסיר" ,כי הוא עצמו לא סר מאחרי ה' בז' מצוות
שנצטווה ,וביבמות )ע"ו (.עכו" לית להו חתנות ,נתגיירו אית להו חתנות ,אפשר לפרש ג
על "גר תושב" )ראה תוס' ש ד"ה "בהיות ("%וכ %נראה מדברי הרמב" שכתב שהבא על
בת "גר תושב" אי %קנאי %פוגעי %בו ,אבל מכי %אותו מכת מרדות .וידוע כי מכת מרדות הוא
מדרבנ .%ופירושו שב"ד של חשמונאי ,כשגזרו על הגויות משו נשג"ז ,כללו ג לבנות גר
תושב ,כי אעפ"י שאי %בה %משו "כי יסיר" ,יש בה %איסור נש"ז מדרבנ .%ומסתבר שבזמ%
השופטי תפס בה %די %הקדושי ,%כי נהג די" %גר תושב" .אבל לא די %החופה שאינו נוהג
אלא בבנות ישראל בלבד.
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מחלו %וכליו .%וכיו %שחלק מנפש היתה בגו נשותיה ע"י הקדושי %ובני
לא היו לה ,היה נית %לתקנ ע"י יבו או חליצה .ותיקו %ע"י יבו מתק %את
הנשמה לגמרי ומחזירה לעול בב %שייולד מיבו זה .א תיקו %החליצה גור
שבעת שהיא יורקת על הרצפה לעיניו ,ביריקה זו מוציאה היא את נפש המת
מחו לגופה ,א נפש זו לא מוצאת את מנוחתה ומוטרדת בחלל אויר העול
עד שתתגלגל פע נוספת ותתוק .70%ועתה פחדה נעמי שלא יושל גיור %ואי%
מי שיציל את נשמות בניה מגו כלותיה ,או אפילו א יושל גיור ,%שמא לא
יהיה מי מקרוביה שיסכי לחלו או לייב לה ,%כי הדי %לא מחייב חליצה או
יבו אלא באח המת ולא בשאר קרובי ,ולה לא היו בני נוספי שיחלצו
לכלותיה ,מה ג שה %מואביות וטר נתבררה ההלכה א ה %מותרות לבא
בקהל או שמא ה %אסורות ,וצווי הכתוב "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'"
הא כולל ג את הנשי ,וכמו שבאמת לבסו הגואל הראשו" %טוב" פחד
לייב את רות מסיבה זו ואמר "פ %אשחית את נחלתי" .71ונראה שנתחכמה
להוציא את נשמות בניה מתו גופ %ע"י שתתנשק עמה ,%ובכח הנשיקה
המקשרת בי %נפשות המתנשקי ,72תמשו את נשמת בניה מתוכ .%וזה תוכל
היא לעשות רק כאשר כלותיה תפסקנה להיות בגדר "גר תושב" ותשובנה אל
עמ %ואלהיה .%כי רק "גר צדק" לא יכול לשוב לסורו ,וא חזר בו דינו כיהודי
מומר ,היות ובטבילה שטבל לאחר שקיבל עול תרי"ג מצוות בפני שלשה
יהודי כשרי נתחלפה נפש הגוי שבו ב"נפש" יהודי .אבל "גר תושב"
שמעול לא טבל לש גירות מושלמת ולא נתחלפה נפשו ב"נפש" יהודי ,א
חזר לסורו דינו כגוי גמור ,וממילא למפרע הקדושי %יהיו בטלי כיו %שאי%
קדושי %לגוי ,ובניה לא יענשו על איסור ביאה על הגויה שכ %אנוסי ה
 .70זוהר שמות )סבא דמשפטי ,באור ( וכעי %זה כתב בליקוטי תורה פ' כי תצא בחלקי
טעמי המצוות .71 .רות ד' ,ו' .וראה מס' יבמות ע"ח :ו ד ע"ו .72 :כי קשר הנשמות ע"י
נשיקה הוא גבוה מאוד ,ובעוד שהקשר המיני מקשר את בני הזוג רק בשליש התחתו %של
גופ שהוא כנגד דרגת ה"נפש" ,החבוק מקשר בשליש האמצעי של הגו שהוא כנגד דרגת
ה"רוח" ,והנשוק מקשר בשליש העליו %של הגו המכוו %כנגד ה"נשמה") .בבאור דרגות
אלה ראה בספר "תקות שני"( אמנ עונש כרת או מות חל רק על איסור הביאה ,ולא על
חבוק ונשוק אעפ"י שאסורי ,כיו %שהתורה מתייחסת במצוותיה רק ל"נפש" האד ,לתקנו
"מאשר חטא על הנפש") .במדבר ו' יא (.ועל קלקול הרוח והנשמה העונש חמור יותר ,ונית%
רק לאחר המות ע"י ב"ד של מעלה ,ואי %כח לב"ד של מטה לכפרו ע"י עונש מות או מלקות
ואי אפשר לכפר בעול הזה אלא על ידי תשובה בלבד.
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בביטול הגיור ע"י נשותיה ,והקשר בי %נפש בניה לגו ערפה ורות יחלש,
ובנשיקתה תוכל היא לסלק את נפש לגמרי ,ואז יקל לה למצא הזדמנות
נוספת לתקונ בגלגול נוס .ואכ ,%חלק כליו %יצא מערפה כשבטלה את גיורה,
וחלק מחלו %נתק %ביבו ע"י בועז ,וחזר בגלגולו של עובד.73
סודות אלו ועמוקי מה ,רמז שמואל הנביא במגילת רות .והדגיש את
שמות באמירת וש האיש וש אשתו וש שני בניו ,לרמז שהיו בעול כבר
קוד בשמות אחרי ,ועתה נקראו בשמות אלו .ואמר ויבואו שדי מואב לשו%
רבי ,למרות שה התיישבו בשדה מואב ,כיו %שהוסי "ויהיו ש" .דהיינו
שבשדות מואב ובתבואת ,נתקנה הוויית ונהיו ש" .וישאו לה נשי
מואביות" .בקדושי %כי נתגיירו כדי" %גר תושב" .והדגיש לה ,כיו %שהיו
מואביות ,וה הבינו את ההלכה שמואבי אסור לבא בקהל ומואבית מותרת,
והראשוני שהשתמשו בהלכה זו .ומשמי האירו את עיניה להבי %את
ההלכה כדי שיקחו אות %לצור תיקונ ,ולה ולשרש היו ראויות מואביות
אלו .והדגיש "ש האחת ערפה וש השנית רות" .דהיינו כעת שמ %ערפה ורות
א קוד היה שמ %שונה) .תמר ,צפורה ,דבורה( "וימותו ג שניה מחלו%
וכליו ,"%לרבות את מות בגלגול קוד כער ואונ" .%ותשאר האשה משני
ילדיה ומאשה" .ולא אמר "משני בניה" ,אולי כיו %שחלקי מנפש בניה
בגלגול הקוד היו בה באכלה מתבואות שדי מואב ,74א מילדיה בגלגול זה
נשארה בודדה" .ותק היא וכלותיה" ,תלה הקימה בה ,כי הבינה נעמי שלה
יש תקומה בחזרתה לאר ישראל ,א לא לכלותיה .כי לא ידעה אי יחר דינ,%
א יותר לה %לבא בקהל או יאסרו כדי %מואבי .וא יהיה מי שיסכי ליבמ,%
או לא" .ותשב משדי מואב" ,תלה השיבה בה ,והדגיש מהיכ %שבה ,לומר
ששבה מתוקנת יותר מאשר בעת בואה ש ,כי ג הנשמות שהיו בשדי מואב
ונתקנו באכילתה שבו עמה לשרש" .כי שמעה בשדה מואב" מקו מגוריה,
"כי פקד ה' את עמו לתת לה לח" עוד טר לכ ,%ורק הצטרכותה לשדי
מואב עכבוה ע בניה עד הלו" .ותצא מ %המקו אשר היתה שמה" ,שבו
הושלמה הוייתה בתבואת שדי מואב" ,ושתי כלותיה עמה" .שכ %ג ה %העלו
את הנשמות שנפלו בשדי מואב ,ועתה היו עמה בקרבת משפחה ,שכ %כלותיה
ה %ג מגלגול %הראשו ,%וג עתה ע"י הגרות והקדושי" .%ותלכנה בדר לשוב
אל אר יהודה" .כול" %שבו" ,לאר יהודה ,בו גרו ה %בגלגול %הקוד בהיות%
בתמר כלת יהודה עצמו ,בעדול שבאר יהודה.75
 .73ספר הלקוטי פרשת וישב .74 .נראה שנעמי גלגול של בת שוע .75 .בראשית ל"ח ,א.
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ומפחדה שמא נפשות בניה ישתקעו בגופ %של כלותיה ולא יבואו על תקונ,
רצתה נעמי לעשות דבר חכמה כדי להשיב מנוחה לאותו חלק מנפש הנמצא
בגו כלותיה עקב הקדושי ,%והוא ע"י ביטול הגיור וממילא יבוטלו הקדושי%
למפרע ,ואז תוכל ע"י נשיקה לשאוב מה %את נפש בניה" .ותאמר נעמי לשתי
כלותיה" ,דווקא כיו %שה %כלותיה אמרה זאת" .לכנה שובנה אשה לבית
אמה" .וממילא אל עמה ואל אלהיה והגיור יתבטל ועמו הקדושי ,%ובזה תעשו
חסד ע המתי שנפש תצא מכ %ותנוח .ועמי ,כי צר לי על בני .והתפללה על
נפשות בניה ,ואמרה על נפש" ,יעש ה' עמכ )לשו %זכר( חסד" ויציל נפשיכ
מלהיות כלואה וסובלת בגו הנשי ,או אפילו אחר יציאתכ מתוכ ,%ותתוקנו
מהר בגלגול נוס" ,כאשר עשית" את בני ,חסד "ע המתי" שה ער
ואונ %בכ שתקנת אות בשדי מואב ,ועמדי" .ית %ה' לכ" בני את ההזדמנות
להתק .%ואת %כלותי" ,ומצאנה" את %רות וערפה "מנוחה אשה בית אישה",
בנשואיכ השניי ,כי בדר כלל אלמנה בטר נתייבמה או חלצה ,רוח המת
שלא יצא ממנה כיו %שלא היו לה בני או בנות ,מזיק ומפריע לשלו ולמנוחה
שבי %אשה זו לבעלה השני ,כי כל פע שנבעלת היא לבעלה השני סובלת נפש
הראשו %השוכנת בגופה ,ויכולה היא שתגרו לבעיות ביניה .ולכ %אסרה
תורה לאשה כזו להנשא ללא חליצה או יבו כשיש אחי לבעל ,וכא %ע"י
הסכמתכ %לבטל הגיור והקדושי ,%יצאו נפשות בני מתוככ %ותמצאו את %מנוחה
אשה בבית אישה ,דהיינו בעלה השני.
ואמרה זאת כדי לשכנע %להסכי לבטל הגיור לטובת נשואיה %השניי" .ותשק
לה "%כדי להוציא את נפש בניה מתוכ .%וה %שלא הסכימו לבטל הגיור
והנשואי %ולהפרד מנפשות בעליה" ,%ותשאנה קול "%בתפילה" ,ותבכנה"
בבקשת רחמי מאלהי ישראל שימצא לה %פתרו %אחר ע"י יבו בתו ע
ישראל ולא ע"י ביטול הגירות והקדושי .%ובכו בקול ר ככתוב "כי שמע ה'
קול בכיי" ,77כי הבכיה בקול ר עושה רוש רב בשמי ומסוגלת יותר
שהבקשה תיענה" .ותאמרנה לה כי את נשוב לעמ " .איננו מוכנות לבטל
הגיור כיו %שג בגלגולינו הקוד היינו בנות ישראל וצריכות אנו את לשוב
שנית לעמ  .א נעמי שלא האמינה שיש דר אחרת לחל את נפש בניה
מתוכ ,%נסתה לשכנע %שוב "ותאמר נעמי שובנה בנותי" ,שוב לא קראת %כלותי
אלא בנותי ,באמרה לה %כל זמ %שחלק מבני בתוככ %את %בנותי ,ודבר זה יקשה
ויהושע ט"ו ,לה .וג פתח העיני בתמנה הוא באר יהודה ,כמבואר ביהושע) .ט"ו .י.(.
 .77תהילי ו' ,ט.
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עליכ %את החיי בתו ע ישראל כי אנשי לא ירצו לישא אלמנות שלא חלצו
או נתייבמו מפחד מנפש המת שלא תזיק לה .ואעפ"י שהדבר מותר לפי הדי%
כיו %שאי %אחי לייב ,78ולי אי %עוד בני שייבמו אתכ %או יחלצו לכ" ,%וג
א הייתי הלילה לאיש וג ילדתי בני ,הלה %תשברנה עד אשר יגדלו ,הלה%
תעגנה" ,הרי זה לא יתכ ,%ואעפ"י שלפי ההלכה הדבר נית %שכ %לא יושל
גיורכ %עד שתקבלו עול מצוות בפני בית די ,%ולכ %א אלד יהיו הבני מותרי
לכ ,79%ויהיה תיקו %לנפש בני הנמצא בכ .%א הדבר לא יתכ %ה %מצד זקנותי,
וה %מצד שהדבר יקח שני רבות בה %תהיו עגונות ואח"כ תנשאו לצעירי
ממכ %בהרבה שני ,ולכ %הפתרו %הוא לבטל הגיור שטר הושל ,כי מר לי
מאוד מכ לא מכ %כלותי ,אלא מכ בני הנמצאי בתוככ" .%כי יצאה בי יד
ה'" וסבלי גדול ביודעי צער נפשות בני א לא יבואו על תקונ" .ותשנה קול%
ותבכנה עוד" ,הפע בכיית %לא היתה בגדר תפלה אלא מידיעת מצב %הקשה,
ואמר ותשנה ללא אות א' ,לרמז שלא מתו נשיאת תפלה נשאו את קול ,%אלא
מתו תשות כח %בידיעת %את מצב %הקשה ומצב נפש בעליה .%וערפה שלא
באה א פע בגלגול של בת ישראל מושלמת ,והיתה גלגול חלק מנפש תמר
מהחלק שיצא כשנתחממה בביאת אונ ,%ולא נקשר זרעה בזרעו ,ואדרבה היתה
מקליפתה של תמר ,יכלה לוותר על יהדותה" .ותשק ערפה לחמותה" ,וויתרה
על הגירות ועל נפש כליו %והשיבתו לחמותה בהתנשקה עמה .א רות שהיתה
גלגול צפורה אשת משה ,ודבורה הנביאה ,ועיקר נפשה הטהורה של תמר
הצדקת ,לא נסוגה אחור ולא נשקה לנעמי ,להשיב נפש מחלו %ע"י ביטול
הגיור והנשוק.
"ותאמר ,הנה שבה יבימת אל עמה ואל אלהיה" .כשראתה נעמי שגלגוליה
הקודמי כבת ישראל מונעי את רות מלחזור לגיותה ,גלתה לה סוד נוס
מסתרי הנפש ואמרה לה ,כי כל נפש בבואה לעול הזה מתלבשת בתו לבוש
רוחני הנית %מצד הא ,80ואפילו נפש יהודיה כשרה בבואה לעול בבט %גויה
מתלבשת היא בלבוש גוי ,ואסורה להנשא ליהודי עד שתתגייר מחדש כדי%
וכדת ,כי לבוש הנפש קובע את טיב פעולותיו בעול הזה .והנה יבימת
אעפ"י שבאה מנפש קודש מטיפות תמר ,עקב הלבוש הגויי שנת %לה מצד
 .78זוהר שמות ד ק"ב עמוד א' .79 .ואי %בזה משו אשת אחיו שלא היה בעולמו.80 .
עני %זה קצהו תראה בע חיי שער קליפת נוגה פרקי ג-ה ,ובנהר שלו הקדמת ברכת
"מלביש ערומי" .ומכח לבוש זה א נשמת ישראל באה בגלגול כה %או לוי נוהגי בה דיני
כהונה ולויה .וכ %להיפ א נשמת כה %או לוי באה בגלגול ישראל דינה כישראל בלבד.
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אמה ,שבה היא לגויותה ,להדבק בלבוש נפשה .וג את "שובי אחרי יבימת "
להדבק בלבוש נפש  ,כי אמנ שקבלת %עול תורת ישראל ומצוותיה ,לא
נסתלק לבוש נפשיכ %הגויי לגמרי כיו %שלא קבלת %עול מצוות בטבילה לש
גירות בפני ב"ד ,והרי הוא עוד שוכ %מעל ראשיכ ,%שובי כיבימת והדבקי
בלבוש הגויי של נפש והחזירי אותו לתו גופ בביטול הגיור" .ותאמר רות
אל תפגעי בי לעזב לשוב מאחריי " .היות ונשמתי היא נשמת יהודיה כשרה,
אל תפגעי בי בנשמתי ,לעזב לשוב מאחריי אל לבוש הנפש שטר נסתלק
ממני לגמרי ,לא אפגע בנשמתי ,ואדרבה אקבל גירות מושלמת לסלק את
הלבוש הגויי מעלי" .עמ עמי ואלהיי אלהי" .וקבלה עליה שנית עול מצוות
בפני נעמי להראותה שמוכנה ומזומנת היא מיד בבואה לבית לח לקבל א
בפני בית די.%
"ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה" ,כי השט %בכח הלבוש הגויי שחפ על
ראשה ,ניסה להניאה מלחזור לצור מחצבתה חלק אלוה ממעל ,ונאבקה היא
קשות בהרהורי לבה ע השט %עד כי יכלה לו ,ונתאמצה מאוד במלחמתה
עמו" ,ותחדל לדבר אליה"" .ותלכנה שתיה עד בואנה בית לח ,ויהי כבואנה
בית לח ותהו כל העיר עליה ,"%על רות ונעמי כי הבינו נשות העיר בחכמת%
כל אשר קרה ע נפשות מחלו %וכליו ,%ועל מאמ רות לגרש את לבוש הנפש
הגויי שבקרבה ולהדבק בע ישראל ,ולתק %את מחלו .%ובחכמת %ראו את נעמי
שגדלה ברוחניותה מאוד מאשר היה בה בטר עזבה את בית לח,82
"ותאמרנה הזאת נעמי" .כי לא הבינו את אשר קרה עמה ,ומדוע הפסידה את
נכסיה א גדלה ברוחניותה עד למאוד" .ותאמר אליה %אל תקראנה לי נעמי,
קראנה לי מרא" ,שפירושו בארמית גבירה ,ובעברית מרירה .כי שתיה %יש בי,
"כי המר שדי לי מאוד" .והסבירה עצמה ואמרה לה ,%בהליכתי ובאכילתי
משדי מואב גדלה נשמתי והתעצמה ברוחניותה ונהייתי מרא ,א "שדי" שהוא
אחד משמותיו של הקב"ה המר לי מאוד .והסיבה היא שככל שאד עולה
בדרגה נדו %הוא מחדש ונפרע על דברי יותר קטני במעשיו ,ואפילו על
מעשי בניו .83ואמרה "אני מלאה הלכתי" .בהליכתי מכא %הייתי מושלמת
בדרגת השכינה התחתונה סוד ה' אחרונה שבש ,הנקראת בש אני .84ולכ%
 .82כי בשבת ישראל על אדמתו לימדו את הבני והבנות מקטנות את המצוות ע סוד
בנפש ,וחכמות היו אחרת לא היה מתייחס הכתוב לדבריה %וכ"כ הציוני כ"ג ,ב .וזהו לשונו:
ג נעמי והשכנות נביאות היו וחכמות . 83 .וכעי %מה שקרא ליהושע כה %גדול שלמרות
שהיה צדיק גמור ,נענש ונשרפו בגדיו בגלל חטאת בניו כמבואר במס' סנהדרי %ד צ"ב.
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הייתי עשירה ומלאה בכל טוב גשמי ,א היות ובאכילתי משדי מואב עקב
התדבקות אות נשמות גדולות שהיו מגולגלות בה ,גדלתי עד עול הבינה
סוד ה' ראשונה שבש ,ואז נדונתי על חטא בני ג כ" .%וריק השיבני ה'".
"למה תקראנה לי נעמי וה' ענה בי" וגדלני ורוממני לדרגת רוחניות גדולה
מאוד ,אבל "ושדי הרע לי" .ש שדי שהוא סוד ספירת היסוד סוד אות ברית
קודש 85והוא סוד "חרב נוקמת נק ברית מצד הקדושה הנוקמת מהפוג
בברית קודש ומוציא זרעו לבטלה ,הרע לי בגלל חטא בני ,ולכ %ריק השיבני
ה'" .ותשב נעמי ורות המואביה כלתה עמה" א טר שבה רות לקבל עול
מצוות בפני ב"ד .ולכ %לא אמר הכתוב וישובו נעמי ורות ,אלא שבה נעמי ורות
עמה" .והמה באו בית לח בתחילת קציר שעורי" .בזמ %קצירת העומר
שאולי נית %לישראל לתק %על ידו את חטאי זרע לבטלה שפגמו בהיות
בגלגול דור המבול ,ועתה שבו נעמי ורות לתק %את מחלו %מחטאו זה בהיותו
בגלגול ער ,בזמ %הראוי ביותר לתיקו %חטא זה ,ונעשה התיקו %ע"י פגישת רות
ובועז .ובעת שאמר לה בועז לדבוק בנערותיו ,קבלה עליה עול מצוות בפני
בית די ,%ולכ %ברכה ואמר לה "ישל ה' פעל ותהי משכורת שלימה מע ה'
אלהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו".
"ויקח בועז את רות ותהי לו לאשה" .והוסי "ותהי לו" .כי היתה ראויה
ומזומנת לו מגלגול הקוד .ויבא אליה וית %ה' לה הריו ."%כדי לתק %את
חלק הנפש של מחלו %שהיה בה" .ותלד ב ,"%גלגול מחלו .%ובועז שהיה ב%
ארבע מאות שנה ,נפטר למחרת היו כי חייו נתארכו לגיל זה רק כדי שיתק%
את נפש מחלו %כי הוא גלגול יהודה ,ומחלו %גלגול בנו ער ,ומשראו הנשי
כ ,%הבינו את סוד העניי" ,%ותאמרנה הנשי אל נעמי ,ברו ה' אשר לא
השבית ל גואל היו" ,והארי את חיי בועז עד שהשיב את נפש בנ מחלו,%
"ויקרא שמו בישראל" .ולא תנוע נפשו בעול התוהו בסבל נורא" .והיה ל
למשיב נפש ולכלכל את שיבת כי כלת אשר אהבת ילדתו אשר היא טובה
ל משבעה בני" וה ער ,אונ %שלה ,פר וזרח )שה גלגול ער ואונ (%מחלו%
וכליו ,87%כי דר ב %זה יתוקנו כול" .ותקראנה לו השכנות ש לאמר יולד ב%
לנעמי" .כי מחלו %ב %נעמי הוא שנתגלגל ונולד על ידי רות" .ותקראנה שמו
עובד ,הוא אבי ישי אבי דוד".
 . 84ע חיי שער דרושי אבי"ע פרק א' .85 .ע חיי שער כללות אבי"ע פרק ב' ,ושער
רוח הקודש יחוד י"ח.
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שיר השירי
"שיר" ש' רבתי מאותיות ה"בינה" מקו התשובה המגיעה עד "כסא הכבוד".
והתשובה מועילה רק לע ישראל ,כי ה אותיות "שיר-אל" והוא חסד שעשה
הבורא עמה לקבל בתשובה ולמחול עוונותיה בבחי' "חסד אל כל היו".
ואמר "שיר השירי" התשובה המאירה לשבי באה מהבינה הנקראת "שיר".
"אשר לשלמה" הוא מל שהשלו שלו ה' אלקי ישראל שפתח לה פתח
התשובה וקרא בני כמ"ש "בני את לה' אלהיכ" .ובקש "שובו בני
שובבי ארפא משובותיכ"" .ישקני מנשיקות פיהו" .כי ע"י התשובה עולה
דרגת האד .וכמ"ש "שפתי ישק משיב דברי נכוחי" .ופירושו ,שהדברי
הנכוחי שה נצוצות הקדושה שבחטאו הפיל בבורות נשברי ,על ידי
התשובה ,משיב אות דברי נכוחי אל שרש בקודש .וזוכה להתדבק
בשכינה העליונה בחי' הבינה בסוד "נשיקי ."%וכששאלו מלאכי השרת את
הקב"ה מדוע נושא הוא פני לישראל ,השיב אי לא אשא לה פני כשה
מוסיפי גדרות וסייגי וחומרות על המצוות שציויתי ,אני אמרתי ואכלת
ושבעת וברכת .וה מברכי ברכת המזו %על כזית פת .וכ %הבעל תשובה
אעפ"י שעיקר התשובה היא עזיבת החטא וחרטה ,עיקר עלייתו היא על ידי
הסייגי שמוסי הוא לעצמו כדי שלא יכשל שנית ועושה אזניי לתורה
להעמידה על תילה .ובזה תנשא תשובתו ותגיע עד ה"בינה" שהיא סוד החירות
והיובל שנאמר בו "ושבת איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו".
ואחוזתו הוא שרשו בקודש ,ומשפחתו ה נפשו רוחו ונשמתו שנכרתו ממנו
בחטאתיו ,ושבי לשכו %עליו ע"י תשובתו.
ועיקר התורה נקרא יי %וכמ"ש "לכו לחמו בלחמי ושתו ביי %מסכתי" .ואמרו
חז"ל שזו יינה של תורה .ותוספת חז"ל על עיקר התורה נקראת דודי .ואמר
מדוע אזכה ע"י התשובה ל"נשיקי" ,"%כי טובי דודי מיי ."%היות והוספתי
עלי את מצוות ותקנות חכמי שה דודי טובי ה ונאי לפני המקו ,יותר
מיינה של תורה .וטע התשובה בסוד "נשיקי "%כי מגיעה היא עד "כסא
הכבוד" סוד הנשמה .והנשיקות ה קשר ע ה"נשמה" ,והחבוק הוא קשר ע
ה"רוח" ,והזווג הוא קשר ע ה"נפש".
"שחורה אני" בעוונותי" ,ונאוה" בתשובתי" .בנות ירושלי" .כשעושה אני
תקוני על עוונותי תחלי לקרבנות המקדש שהיה בירושלי .וגרמו שאעפ"י
ש"כאהלי קידר" הייתי בפשעי" ,כיריעות שלמה" שבנה המקדש ,אני בתקוני.
"אל תראוני שאני שחרחורת" .מרוב עוונותי" ,ששזפתני השמש" כי אי%
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שחרות זו מעת לידתי ככושי הנולד בשחרותו ,שאי %לו תקנה ,אלא כאד לב%
שעמד מול השמש והשתז והוכהו פניו .והסיבה שנפלתי בחטאתי והושחרתי
בעוונותי" .בני אמי" שה הערב רב שנלוו אלי בצאתי ממצרי נחרו בי שחטו
נשמתי בסכי %פגומה הנקרא "נחירה" ולא שחיטה כשרה .ואני כפתיה נמשכתי
אחריה וכבר בעת מת %תורה כשמשמי "שמוני נוטרה את הכרמי" לחנ
ולהיות אור לגויי" ,כרמי שלי לא נטרתי" .כי נמשכתי אחר הערב רב שעשו
את העגל ,ומאז בכל דור נשמותיה מעורבי בי %נשמות בני עמי להכשילני.
"הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה" ,כיצד למצא אות ולחדש ימינו כקד.
וכיצד לעמוד נגד בני אמי הערב רב המסיתי אותי נגד  .וכמ"ש "כי יסית
אחי ב %אמ "" .איכה תרבי בצהריי" .היכ %תשפיע כל השפע כשאתה
בשיא הארת כדוגמת השמש בצהריי א אינ נותנה בשכינה" .שלמה"
ומדוע "אהיה כעוטיה על עדרי חברי " .ללקט פירורי שפע כשיכולה אני לקבל
ממ האור בכבודו ובעצמו.
ומשיב הקב"ה "א לא תדעי ל היפה בנשי" ,כיצד לעמוד נגד המסית וכיצד
לשוב אלי" ,צאי ל בעקבי הצא ."%ה גדולי ישראל שלא חסרו בכל דור ודור
והדריכו אות בדרכי תורה ומוסר" .ורעי את גדיותי " ,ה בניי ובנותי
מקטנות" .על משכנות הרועי" .בחנו תורני ,כי עיקר התשובה הוא חנו
הבני מקטנות בדר התורה והמצוות כי א אי %גדיי אי %תיישי .ולאלה
שגדלו ללא התורה עשי הכל להשיב אל מקור מי חיי ה' .וכבר בצאת
ממצרי גדלתי ונפלת ע"י הערב רב וחטאת בעגל ובכל זאת כאשר שבת
הוריתי ל סדר התקו %מדה כנגד מדה ,וכנגד זהב ששמת בעגל נתת תמורתו
במשכ" .%לסוסתי ברכבי פרעה" בעמד על הי ופרעה ברכבו חילו ופרשיו
עמדו כנגד " .דימיתי " שתתעלי ותהיי "רעייתי"" .נאוו לחיי בתורי".
כשהאמנת לדברי ויצאת אחרי לאר לא זרועה" .צוואר בחרוזי" .כשהסכמת
לאחר שהגעת למדבר אית לשוב למצרי ולחנות במקו מסוכ %בי %מגדול
ובי %הי והאמנת בי ועשית דברי .ולכ %הוספתי ל ואמרתי "תורי זהב נעשה
ל " את ביזת הי" .ע" ובתוספת אל "נקודות הכס" של ביזת מצרי
שקבלת על אמונת לצאת למדבר .אמנ כס וזהב הרביתי ל ומהזהב נתת
לעגל" .עד שהמל במסיבו" במעמד הר סיני" .נרדי נת %ריחו" וחטאת בו
במקו בעגל .והוצרכת להוריד עדיי מעליי  .וכששבת בתשובה נתתי ל
כפרה ותקו %את בניית המשכ" .%צרור המור" היא הבינה ,כי המור הוא סוד
החכמה ,והלבוש הצוררו לשמרו היא הבינה" .דודי לי" .נת %הקב"ה לי והשכי%
שכינתו העליונה בחי' ה"בינה" עמי" .בי %שדי ילי "%ה בדי הארו %שבלטו מ%
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הפרוכת כשתי דדי ,ועל בדי הארו %נחה השכינה העליונה בקדש הקדשי.
ותמורת זהב שנתת לעגל תקנת בנתינתכ תרומה למשכ %והיה זה כופר
נפשיכ .זכרי זאת אל לב ושובי כבתחילה.
ומשיבה כנסת ישראל ואומרת אמת "אשכול הכופר" .שנתתי לתרומת המשכ%
בשפע כאשכול המלא בענביו ,היה כופר נפשי וגר ששנית "דודי לי" חזר אלי
הקב"ה עקב תשובתי .ואפילו את אור החכמה האיר בי ,ודוגמתו בעוה"ז
הצמיח לי את ה"אפרסמו "%שהוא שמ %ערב בחי' החכמה" .בכרמי עי %גדי".
שרק ש המקו היחידי בעול שצמח האפרסמו ,%ואי %זולתו .ואת אור
החכמה הרוחני גנזו הקב"ה בתורה" .ובי %שדי" ה הת"ח "ילי ."%והשרה
שכינתו עליה להורותני הדר  .וכ"כ גדלה מעלת התשובה עד שהחזירני
כרעייתו ואמר לי "הנ יפה רעייתי ,הנ יפה עיניי יוני" .כי "כלה שעיניה
יפות אי %כל גופה צרי בדיקה" ותשובת מעולה והפכת יפת עיניי .וא אני
הודתי לו על אשר השיב לנו לוחות שניות ואמרתי לו "הנ יפה דודי א נעי".
כי השרית עלינו את אור החסדי והגבורות הממותקות הנקראי "הו %יקר
ונעי" .וא ערשנו" היא המשכ %סוד השכינה היתה "רעננה" .כי קבלה אור
מש"ע נהורי %שע ד' אותיות אל" למ"ד ,אל" למ"ד עולי )ע הכולל( כמני%
רעננה" .קורות בתינו ארזי ,רהיטנו ברותי" .כי בנינו בה את המשכ %בכל
לבנו ומאודנו כתשובת המשקל לחטא העגל.
ב.
אני חבצלת השרו %הייתי ,לבנה וסגולה זורחת ופורחת ומלווה בעטרת בהיותי
יושבת על אדמתי באר ישראל .שושנת העמקי ,אדומה ובראש כפו אני עתה
בגלות ,ולמרות קיו המצוות בגלות הארוכה טר נגאלתי .ומשיבה הקב"ה
כשושנה בי %החוחי הקוצי הסובבי את השושנה התחתונה ,כ %רעייתי זו
השכינה שהשריתי ביניכ ,בי %הבנות .ה הקליפות 2והחצוני המקיפי אותה
בגלל עוונותיי  ,ולכ %הנ בעמק .כשושנה בי %החוחי ,כ %רעייתי את ע
ישראל בי %הבנות מעורבת ע נשמות הערב רב 3,ויושבת בגלות בי %אומות
1

 .1חבצלת השרו %היא דוגמת השכינה בשלוותה .צבעיה לב %או סגול .הלב %מסמל את החסד,
והסגול את הרוחניות .היא בעלת בצל ,המראה על שרשיה הקבועי באדמה ,מלווה בעטרת
בסוד כתר מלכות ,וששה אבקני לה נגד ששת ספירות הקודש המשפיעי בה .2 .קליפות
וחצוני ה כנוי לכוחות הטומאה הנמצאי במלחמה מתמדת ע כחות האור והזו המכוני
שכינה ,קדושה ,וכדו' דבר שהתחיל ע אכילת "ע הדעת" ע"י אד הראשו %נושא דבר שאי%
כא %מקומו ,ויסתיי ע הגאולה בקרוב בימינו .3 .במהות ערב רב ראה לעיל פ' שלח ל .
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העול ,כדי לברר מתוכ את נצוצות הקודש שהפלת ביניה בעוונותיי  ,כי
למרות קיו המצוות בגלות טר העלית את כול אל הקודש .וזה החלק העיקרי
של הגלות ושל התשובה להשיב את הנצוצות אל שרש .כי אמנ שמרת
וקיימת המצוות בגלות ולכ %קורא אני ל "רעייתי" ,אבל היות והרבה מהע
קיימו זאת מתו הרגל בלבד כמצות אנשי מלומדה ובלי כוונת הלב ,לא עלו
כל נצוצות הקודש לשרש ותקונ ,ולכ %עדיי %הנ בי %הבנות.
ואומרת השכינה לע ישראל דעו כי כבדה חטאתכ וגרמת לי גלות וסבל בי%
הקליפות והרחקת אותי מה' שיאיר בי שפעו והארתו באופ %קבוע ומתמיד.
אבל בכל זאת כשאת עושי רצונו ,מידי פע מאיר הקב"ה את הארתו אלי,
ואז אני נהנית מהארתו .כתפוח בעצי היער שיקר הוא שבעתיי מאשר בעיר ,כ%
דודי הוא הקב"ה כשמאיר את הארתו אלי בעודי בגלות ,בי %הבני .כאשר את
מתנהגי כבני ומקיימי רצונו .וכל געגועי ה על הזמ %אשר בצלו חמדתי
וישבתי ופריו מתוק לחכי .בעת מת %תורה כשקבלת עול מצוותיו ברצו.%
ואעפ"י שחטאת בעגל ,כששבת בכל לבבכ הביאני אל בית היי ,%זה המשכ%
במדבר .ודגלו עלי אהבה ,כשחנית למסעותיכ עפ"י ה' בסדר הדגלי
לשבטיכ ,כשמחנה ישראל דמה למחנה השכינה שלי למעלה והארתו אלי
היתה באהבה נפלאה ,ולכ %שובו ג עתה כבתחילה .סמכוני באשישות זו יינה
של תורה ,רפדוני בתפוחי ה מעשי המצוות ,שתעשו לש שמי בכוונה
להקימני מעפר .כי חולת אהבה אני .בזכרי את העבר היפה בו הייתי כששבת
באמת ובתמי .ומתגעגעת אני לשוב אליו ולהשפיע בכ כא אוהבת את הטוב
שאקבל ממנו ,כשאני אקבל ברוחניות ,ולכ אתננו ג ברוחניות וג בגשמיות.
שמאלו תחת לראשי ע"י מעשה מצוותיכ ,וימינו תחבקני ע"י תפלתכ ולמוד
תורתכ .וכ ע"י התורה והמצוות אתעלה ואוכל להגאל ולגאול אתכ עמי,
ולשוב לאר הקודש ולשכו %בתוכה בנחת ובשלוה .השבעתי אתכ את בנות
ירושלי ע ישראל ,בצבאות אומות העול שיכחידו אתכ במיתות משונות או
באיילות השדה שדוגמת תהיו מאכל ומרמס כשיבשלו את בשרכ כבשל את
בשר האיילות .א תעירו וא תעוררו את האהבה להקי לעצמכ גאולה בכח
ובזרוע על אדמת אר ישראל ,עד שתחפ רצו %שמי לזאת ע"י תורתכ
ומצוותיכ .כי א תקומו בכח ובזרוע למרוד במלכות שמי ולהעיר את
האהבה של הגאולה בכח ובזרוע ולא ע"י קיו תורה ומצוות ,כי אז בשרכ ינת%
למרמס כבשר איילות השדה .כי משביעה אני אתכ שאת הגאולה תקבלו רק
בקצב שהקב"ה שהוא דודי רוצה בו ע"י תורתכ ומצוותיכ .ואל תחשבו שהוא
מצד עצמו מתעכב ומתמהמה .כי קול דודי הנה זה בא בכח תורתכ ומצוותיכ.
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מדלג על ההרי מקפ על הגבעות לזרז גאולתכ .אבל כל עוד לא תטהרו
לגמרי ,מתעכב הוא בגללכ .דומה דודי לצבי ,או לעופר האיילי שאעפ"י
שמתקד הוא בדרכו ,מביט הוא לאחוריו לראות היכ %מקומכ ומעמדכ
המתאי לגאולה .וכ"כ קרוב הוא אליכ כעומד אחר הכותל וממתי %לכ .הנה
זה עומד אחר כתלנו ,משגיח הוא עליכ כדי שלאור הגלות תשרדו ותגיעו
לגאולה .אמנ השגחתו היא מ %החלונות ,מצי מ %החרכי .בהסתרת פני .כי
מעשיכ עדיי %אינ מתוקני לגאולה אליה רוצה הוא להביאכ.
ענה דודי הוא הקב"ה ואמר לי ,את עמי ישראל .קומי ל ושובי בתשובה ולכי
ל לאר הקודש .כי כבר הגיע זמ %הגאולה .ואינה תלויה שוב בזמ %מוגדר ,אלא
במעשיכ הטובי בלבד .כי הנה הסתיו של ימי הביניי בו סבלת מרורות
לכפר על חטאתיכ עבר ,הגש ה ימי השפע הגשמי שקבלת בזמ %שלאחר
מכ %חל הל לו ,והכל נבזז מכ כשנתתי את בשרכ כאיילות השדה ,ועתה
הנצני של הגאולה נראו באר  ,עת הזמיר להכרית את החצוני הסובבי את
השושנה העליונה הגיע ,וקול התור של בני התורה הלומדי במסירות נפש ,ושל
תנוקות של בית רב %הנמשלי לתורי ובני יונה ,נשמע בארצנו .כי החלו לשוב
אליה ללמוד בה ולקיי מצוות .והראיה שזמ %הגאולה הגיע ,כי התאנה חנטה
פגיה ,והגפני סמדר נתנו ריח .ואי %ל ק מגולה מזה שהאר אשר אני
השימותי אותה כל עוד אוייבכ ישבו עליה ,וכמ"ש "והשימותי אני את האר ,
ושממו עליה אוייבכ היושבי בה" .ועתה הפרחתי אותה בשובכ אליה .ולכ%
קומי ל רעייתי יפתי את בני התורה ושומרי המצוות שבחו"ל ,ולכי ל לא"י
לקיי התורה והמצוות באר ולהוסי כח לשכינה עד לגאולתה השלמה .יונתי
את ע ישראל ,הנמצאת בחגוי הסלע של הגלות בחו"ל ,עלי לאר  .ואת ע
ישראל היושבי בסתר המדרגה של הגלות באר הקודש כאשר יש איזה
תלמידי חכמי הנמצאי במדרגה גדולה עקב למוד התורה ,אבל מבולבלי בי%
אמת ושקר ,ואני השוכ %בציו %מסתיר את עצמי מה עקב התחברות ע הערב
רב שונאי תורתי .ועבור כס או סת שאננות אינ מקנאי את קנאתי כאשר
הערב רב מחנכי את ילדי ישראל לכפירה ומינות .הראיני את מראיי בהיות
מוסרת עצמ על קדושת שמי תורתי ומצוותי ,ע"י שתלכי מבית לבית לעורר את
ההורי התמימי למסור ילדיה לחנו של תורה ומצוות ,ותקדשי בזה את שמי
ברבי כשידעו שמכתתת את את רגליי למע %חנו ילדי ישראל שלא ע"מ
לקבל פרס ,וכשתלכי אל התנוקות שנשבו וגדלו ללא ידע ביהדות ותעוררי אות
לשוב לצור מחצבת מבלי לחוש ללעג השאנני .השמיעיני את קול בתפילה.
ובלמוד תורה הנקיה מזוהמת הכס הנית %ע"י השלטו %והמפלגות למיניה.
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עמדי בנסיו %ואל תקחי כס טמא זה הנות %לה כח ויניקה מתורתי חלילה .כי
קול ערב לפני כשהוא בא מתורה שכולה שלי ולשמי ,ואי %לזרי חלק ונחלה
בה .ומרא נאוה .ע"י המצוות הגורמי ליחוד המעורר את הרחמי.
והטע שמעכב אני את הגאולה למרות היותכ על אדמת הקודש ,ומבקש
ממכ כל זאת ,הוא בגלל הערב רב שה השועלי המחבלי בכר ה' צבאות
ע ישראל .אחזו לנו שועלי ה הערב רב שמכשילי אתכ בחינו מוטעה.
שועלי קטני מכדי להביא גאולה אמיתית לע ישראל וכל יכלת יהיה רק
לעשות רצוני להעלות אתכ לאר הקודש .ולא יותר מזה כלו ,ואדרבה
ברצונ להביא גאולה ה יכשלו ומאומה לא ישאר מהשגיה באר פרט למה
שברצוני שהוא שיבתכ לאר ונתינת האר פריה .וכמו שכבר הודעתי לדניאל
איש חמודות" ,ובני פריצי עמ ינשאו להעמיד חזו %ונכשלו" )דניאל י"א ,יד(
וסיבת כשלונ כי ה "פריצי" מחבלי כרמי ומדרדרי אתכ מדר התורה
והמצוות ומכל מה ששמרת בגלות .ולכ %וכרמנו סמדר ,ועוד לא בשל לגאולה.
וג כשע ישראל יתעוררו לעשות תשובה ,ברגעי התגלות כשאסב פני אליה
כצבי וכעופר בעת צרה וצוקה ואושיע למע %שמי והשגחתי .אחזו לנו שועלי
ה הערב רב הלועגי לכ ולתשובתכ .שועלי קטני שדעת לא מיושבת
עליה ,וה ככסיל ובער אשר לא יבינו בפרוח רשעי כעשב השדה שכש
שמהר מאוד גודל ופורח ,כ %מהר מאוד מתייבש ואובד) .תהילי פרק צ"ב(
ואומרי לכ מה הועילה תשובתכ ואת עדיי %מסורי בידנו לעשות בכ
כרצוננו .וכרמינו סמדר ותשובתינו עדיי %אינה מושלמת .ולמרות זאת מחזיקה
אני בתשובתי ואומרת דודי לי ואני לו למרות היותי עדיי %בגלות של הערב רב,
וטר חזרתי להיות "כחבצלת השרו ,"%ועדיי %הבורא יתבר רועה אותי כאשר
הרועה בשושני .המלאי קוצי .כי זה חלק מתהלי הגאולה.
עד שיפוח היו שנית %לערב רב לשלוט עלי בעוונותי .ונסו הצללי שלה
המפריעי לי לשוב בשלמות לאבי שבשמי .ובנתיי מבקשת אני ממ אלקי,
סוב דמה ל לצבי או לעופר האיילי .שלמרות שמתרחק הוא ממקו משכנו,
תמיד מסובב פניו לאחוריו ופוקח עי %על המקו שעזב .כ %למרות הסתרת פני
ממני באופ %זמני עד שיפוח היו ,האר פני והראנו השגחת הגלויה מידי פע
בפע על הרי בתר .למרות שהרי מבותרי של מחלוקת ופירוד עוד קיימי
בינינו וגורמי להסתרת  .כי בכל זאת רוצה אני ב באמת ובתמי .והערב רב
ה הגורמי לי לפירוד ופלוג בי %עמ ונחלת  ,ודיננו הוא כשוגגי ואנוסי.
"עד שיפוח היו ונסו הצללי" של הערב רב ,ואז נוכל לחיות בשלו .ולכ%
מבקשי אנו ממ " .השיבנו ה' אלי  ,ונשובה ,חדש ימינו כקד".
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"שיר השירי" .אמר ר' עקיבה" ,כל הכתובי קודש ,ושיר השירי קדש
קדשי" .1רבי עקיבא נות %לכתובי את המימד של בית המקדש ,ואת שיר
השירי מדמה לקדש הקדשי שרק הכה %גדול נכנס אליו ביו הכפורי בלבד
באימה ויראה .דוקא שיר זה שנראה כאהבה בי %זוג ,הוא קדש קדשי שסודותיו
מקיפי עד רו המעלות .ויש בו סודות עמוקי בשרש האצילות הנקרא קדש
קדשי ,וכל סודות המרכבה העליונה בכל התקופות ובכל המצבי מראשית
הבריאה ועד סופה .הפסוק "שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני" ,מופיע
פעמיי .פע אחת אחרי הפסוק "סמכוני באשישות רפדוני בתפוחי כי חולת
אהבה אני" .ופע שנית אחרי "אשק מיי %הרקח מעסיס רימוני ,שמאלו תחת
ראשי וימינו תחבקני" .כשהפע כתוב "ראשי" ולא "לראשי" .בשתי הפעמי
לאחר פסוק זה מופיעה השבעה ,כשאחר פסוק ראשו %כתוב "השבעתי אתכ
בנות ירושלי בצבאות או באילות השדה ,א תעירו וא תעוררו את האהבה
עד שתחפ " .ובשני "השבעתי אתכ בנות ירושלי א תמצאו את דודי מה
תגידו לו שחולת אהבה אני" .ברור שלא בכדי באה שבועה לאחר פסוק זה ולא
בכדי השינוי בי %הפסוקי והשבועות.
"סמכוני באשישות" ,זה חבית של יי %שנקב קט %פוגע בו" .רפדוני בתפוחי",
זה ארגז פירות שאפי' מלא נקבי הפירות מוחזקי בתוכו .2ות"ח נמשלו
לאשישות כי עוסקי בלמוד תורה והלכה ,ועמי האר לארגז של תפוחי כי
עוסקי בלימוד מדרש הדומה לתפוחי ,שאפי' ה יכולי לקלט .והשכינה
מבקשת "סמכוני באשישות" לסמו את סוכת דוד הנופלת ע"י האשישות.
"רפדוני בתפוחי ,כי חולת אהבה אני" .לקבל שפע מה' וע"י לימודכ,
התפוחי מביאי השכינה למצב של "שמאלו תחת לראשי" ,והאשישות
מביאי אותה למצב של "וימינו תחבקני" .וכשיש חבור של שמאל וראש ,וימי%
וחבוק ,מתגדל הרצו %לגאולה ,ובאה השבועה לא לדחוק את הק .
"שמאלו תחת ראשי" .בלי ל' ,ושני פסוקי אלו ה בבחינת שני מצבי הגאולות.
"זכו ,אחישנה לא זכו ,בעתה" .וכשזכו יבא על ענני שמיא דהיינו בדר ניסי,
וכשלא זכו "עני" מניסי "ורוכב על חמור" ,בצורה גשמית וטבעית .והגאולה
בבחינת "בעתה" ,תהיה בשני מצבי .תחילה בבחינת "שמאלו תחת לראשי",
שבו הגאולה תתחיל בבחי' די %וה "חבלי משיח" ,ואח"כ יאיר "אור המקי"
בבחינת "וימינו תחבקני" .ויגרו להתעוררות תשובה ומשיכת אורו של משיח
 .1מס' ידי ,ה .2 .מדרש רבה שיר השירי.
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עלינו ,ובסופ תבוא התגלות המשיח בצורה גשמית .ועל זמ %זה של "חבלי
משיח" או התגלות אורו של משיח ,הושבענו שלא לקרב הגאולה ע"י דחיקת
הק  .ועל שבועה זו נאמר "בצבאות או באיילות השדה".
וסדר הגאולה כאשר היא בבחינת בעתה הוא כ  ,בתחילה "סמכוני באשישות
רפדוני בתפוחי" .לעזור לשכינה לקו מהגלות" ,כי חולת אהבה אני" .ורוצה
לשוב אל דודה כקד .ואז מתרבה תורה בישראל ומתפשט הזוהר והקבלה
כשתורת האלהות שבקבלה הוא ה"אשישות" ותורת הנפש שבקבלה הוא
ה"תפוחי" .3ואז מתחילה תקופת "שמאלו תחת לראשי" .כשישראל בחו
לאר בגלות והבינה מתגלית בבחינת הדי %הנמצא בה גנוז כיי %טוב השוקט על
שמריו ,כשמצד אחד מסתיימי בהדרגה ימי הביניי האפורי והגלות הגשמי
מוקל במדת מה .ואז מתגבר הנסיו %הרוחני ביתר שאת ,ולאט לאט מגיעי
למצב של "וימינו תחבקני" .כשאר ישראל מתחילה לתת פירותיה ולהבנות על
ידי בניה ,ומתקבצי אליה יהודי מכנפות תבל ותורה מתרבה בה והתעוררות
תשובה מתגברת ,ובמצב זה יש סכנה של דחיקת הק  .ובאה השבועה שלא
לדחוק הק  ,אלא לתת לעניני להגיע לאיט .כמו שאמרו חז"ל 4שקוד יתנו
הרי ישראל פירות לע ישראל .ואח"כ יתקבצו גלויות ,5ואז ייעשה די %ברשעי
ובזדי ,ותתרומ קר %צדיקי בירושלי ,ויבנו המקדש ויקריבו קרבנות חובה
בטומאה ,ואח"כ יבא משיח.
"קול דודי הנה זה בא" .ואעפ"י שדודי טר הגיע" ,קולו" בא" .מדלג על ההרי
מקפ על הגבעות" .דימה התורה והקבלה להרי ,ומעשה המצוות לגבעות,
שבכח "קול ה'" יבא ויפריח את האר ויעלה רבי מישראל מארצות נדחיה.
ואח"כ יהיה לישראל הכותל המערבי כמקו תפילה .ואח"כ תקו ה"שכינה"
ותעשה די %ברשעי ותבנה ירושלי .ואמר" ,דומה דודי לצבי או לעופר
האילי" ,שה חיות שאינ עומדי רגע במנוחה ותמיד מדלגי בתאוצה וככה
תהיה היציאה מהגלות בתאוצה ,אבל בהסתרת פני וגלויי בעת ובעונה אחת.
כצבי ועופר האיילי שבורחי ופניה לאחור למקו שממנו יצאו ,ועוצמי עי%
אחת ופוקחי השניה , 6ואז יקויי "הנה זה עומד אחר כתלנו" .שדרשוהו חז"ל
על הכותל המערבי שמעול לא זזה שכינה מתוכו ,6ותהיה ההשגחה נסתרת
וגלויה בבחינת "משגיח מ %החלונות" .השגחה גדולה מצד המשגיח ,ובלתי
 .3וזה החל משנת של"ה ,וכמ"ש החיד"א בש האריז"ל .4 .במגילה י"ז :וראה סנהדרי%
צ"ח .5 ,ויתהפ המלכות למינות ראה סנהדרי %צ"ז .6 .זוהר שמות ד' .
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מורגשת מצד המושגח .כאד העומד מעבר לחלו %ורואה הכל והוא בלתי נראה.
ובבחינת "מצי מ %החרכי" .כי הרואה מבעד לחלו %רואה הכל בכללות.
והמצי  ,מאמ עינו לבחינה מדוקדקת לפרט מסויי .וכ תהיה ההשגחה
כללית ופרטית לע ישראל ,ואז "ענה דודי ואמר לי קומי ל " .וכמ"ש" ,התנערי
מעפר קומי שבי ירושלי" .7רעיתי יפתי ולכי ל " .לאר ישראל" .כי הנה הסתו
עבר" .ימי הסבל והרדיפות ,עברו ואפשר לכ לבא לאר ישראל" .הגש חל
הל לו" .ימי הרדיפה אחר הגשמיות מול הרוחניות חלפו ,ואז "הנצני נראו
באר " .זה דור של בעלי תשובה "עת הזמיר הגיע" .בו ה' יזמור ויכרות את
הרשעי והזדי" .וקול התור נשמע בארצנו" .הוא קול התורה ,וקראו תור
בלשו %זכר לומר שהוא קול דודי סוד התפארת בחי' הזכר מתרומ ומתחזק ע"י
התורה .וע"י "הראיני את מראי " במצוות" ,השמיעיני את קול " בתורה,
יוכחדו "השועלי הקטני מחבלי הכרמי" ,אלה ה שבש התורה צברו כח
פוליטי וחבלו בכר ה' צבאות בית ישראל .8ואז תבא הגאולה בסוד "דודי לי
ואני לו" .וקבלה בידינו מהאריז"ל שמשנת תשל"ו לאל הששי החל זמ %ק
הימי %של מעלה 9ובעשרות בודדות של שני תראה ק זו ג בגשמיות.
שיר השירי
"ישקני מנשיקות פיהו" .כי יחוד הפה הוא בסוד "קול ודבור" ,תפארת ומלכות.
ולמוד תורה שבכתב ת"ת ,ותושבע"פ מלכות ,וצרי להוציא הלימוד בפיו ולכ%
הוא בסוד "נשיקי" ,"%נשיקות פיהו" .וזה נעשה ע"י מ" %של מלכות בחינת
תורה שבע"פ הנקראת "דודי" אל הת"ת סוד תורה שבכתב הנקרא יינה של
תורה .וכמו שאמרו חז"ל" ,כי טובי דודי " .שה דברי חכמי" ,מיי "%שהוא
"יינה של תורה" .1כי המ" %גור לזווג ולמ"ד .ואמר "מנשיקות" ולא כל נשיקות
כי יש כמה בחינות נשיקות ,2וכא %אפשר שהכוונה לנשיקות פיו לפיה .א"נ
מבקשת היא בענווה רק מעט "מנשיקות" .אבל הוא נות %הרבה" .משכני אחרי
נרוצה" .ר"ת אמ ,%יחוד הוי"ה אדנות העולה בגי' "אמ ."%ויש לרו לענות אמ%
של קדישי הגור ליחוד גדול זה .3ולכ %מעלת הקדיש גדולה ובפרט אמ %יהא
שמיה רבא ,כמבואר בגמ'" .4שחורה אני" בגלות ,כי רחק ממני מנח משיב
נפשי" ,ונאוה בנות ירושלי" .ובכל זאת יש יחוד ונוי .5בעת התפילה בבתי
 .7ישעיהו נ"ב .ב .8 .ראה דניאל י"א ,י"ד .והב". 9 .%ליקוטי תורה" פ' מק .1 .ע"ז ל"ה .2 .
ע חיי שער הל"ט דרוש ד' .3 .כנז' בזוהר שמות קס"ה :לגבי בריה דרב ספרא .4 .ברכות ג'.
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כנסיות שה בחינת "בנות ירושלי" .מקו הקרבנות המעלות ריח נחוח ,ועתה
התפילה תמורת .ואעפ"י שהבתי כנסיות ה כאהלי קידר בחו לאר  .הארת
הוא "כיריעות שלמה" של ביהמ"ק בירושלי ,וכמ"ש "ואהי לה למקדש
מעט" .ולכ %עתידי %בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל שיקבעו בא"י" .6אל
תראוני שאני שחרחורת" .ויושבת בגלות כדבר קבוע ח"ו" .ששזפתני השמש".
כי ג זה מרוב טובה שעשה לי הקב"ה ובמקו שהעוונות יגרמו לחרב %הע,
חסד עשה הקב"ה שהגלה את ישראל וגר לחרב %האר במקו לחרב %הע,
והוא כמו השמש שאורו טוב ומביא חיי לעול ,אמנ כשמתרבה אור השמש
יותר מיכולת הגו לקבלו משחיר העור .7וג"כ כא %הרבה הקב"ה חסדו יותר
מיכולת ישראל לקבל .כדי להציל הע על חשבו %האר  .וכמו ששזו השמש
במש הזמ %הול ופוחת וחוזר העור לצבעו ,כ %אני עתידה לשוב למקומי
ותסתלק ממני השחרות" .וא תאמרו" מי גר לי הגלות" .בני אמי" ה הערב
רב" ,נחרו בי" .והוא מלשו %נוחר את הבהמה בגרונה שלא כדי ,%ובעת
שהשחיטה ממתקת הד והגבורות ,הנחירה מרבה הדיני )נחר גי' גרו ,%וג"פ
אלקי( .וקלקלו את ישראל והרבו הדיני" .שמוני נוטרה את הכרמי" .כי בכל
מקו שישראל נמצאי ש ,השפע בא בעקבותיה ולוקחי אותו בעלי
המקו .ח"ו" .כרמי שלי" היא א"י "לא נטרתי" .ואי %בה השפע כי מקבלת היא
בגלות מתמצית חו"ל ,משא"כ קוד שהייתי בא"י ובה היה השפע והיתה חו"ל
מקבלת מתמצית א"י" .הגידה לי" תמשי לי השפע מחדש ע"י שתאמר.
"שאהבה נפשי איכה תרעה" .כי השכינה היא בחי' נפש והקב"ה בחי' רוח.
וקרא לי בסוד האהבה שה החסדי ותאמר "שאהבה נפשי" שהיא השכינה,
"איכה תרעה" בגלות שהיא בבחי' "איכה" ישבה בדד" ,איכה תרבי בצהרי".
בעת השמש הקודרת בצהריי סובלת היא בבחינת "איכה" והופכת יותר
לשזופת שמש .ואז כשיתעוררו רחמי עלי תעורר היחוד מחדש בינינו ותהיה
שוב שלמה ,של ה' ,ע"י שתמשי אור הגאולה הבאה מש אהיה .ויתייחדו
או"א "כעוטיה" כעוטי-י"ה המלובשי יחד חו"ב" .על עדרי חברי " .ה הו"ק
שימשכו השפע להגידו ולהביאו אלי לגאלני מגלותי.
"א לא תדעי ל " .ומשיב הקב"ה ואומר ,אעפ"י שאי %ל יחוד הנקרא "דעת"
)וכמ"ש "והאד ידע"( באופ %קבוע אלא לפרקי ,אעפ"כ "היפה בנשי" ג
כשאת שחרחורת יפה את מכל הנשי שה אומות העול ,כי השחרות שלה
 .5נאוה ע הכולל גי' ס"ג .6 .מגילה כ"ט . 7 .ואולי הוא בחי' ג"פ חסד גי' גבורה.
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הוא כשל כושי שלא נית %לשנותו וטומאת חקוקה על עצמות ,משא"כ את
ששחרות הוא כשזופת שמש ויכולה את להטהר ולהתנקות ממנו" .צאי ל "
מהגלות "בעקבי הצא "%כשע ישראל ילכו בעקבות הדורות הראשוני שקבלו
תורה ושמרוה והיו "צאני צא %מרעיתי אד את" "ורעי את גדיותיי " .ה
תינוקות של בית רב %שהבל פיה אי %בו חטא" .על משכנות הרועי" .בבתי
כנסיות ובתי מדרשות שילמדו בה תורה .וכשקול תורת והבל פיה יעלה
לפני ,תתנקי ותאירי ,וכימי צאת מאר מצרי ארא נפלאות" .לסוסתי ברכבי
פרעה" .כשרדפו אחריי בי שנאמר "ויצעקו בני ישראל אל ה'"" ,דימיתי
רעייתי" .וא"כ תצעקי ג עתה בתפילה כאז" .נאוו לחיי בתורי" .כששרת
לפני שירת הי בעת ביזת הי שהוא בחי' "תורי זהב"" .צוואר בחרוזי".
כשאמרת הלל בליל פסח במצרי בעת שהורקת את מצרי מרכוש שה בחי'
"נקודות הכס" ,וג עכשיו כשתאמרי הלל ושירה לפני ותתקני בזה את קול
ופי ותטהרי לפני ,אגאל שנית ושוב כל נצוצות הקודש ישובו אליי  .וכש
שבמצרי כששבו הנצוצות לקדושה ,נתגש כדוגמתו הדבר ע"י ביזת מצרי
והי ,כמו כ" %תורי זהב נעשה ל " .בגאולה העתידה ,אני ואמא עילאה" .ע
נקודות הכס" .וכמ"ש "תחת הנחושת אביא זהב וכו'" .ויעלו כל הנצוצות
לתקונ השל .אמנ עתה בנוס לתקו %הפה צריכה את ג לתקו %העיניי
בגלל חטא העגל וחרב %המקדש .8כי "עד שהמל במסיבו" .במת %תורה" ,נרדי
9
נת %ריחו" .בחטא העגל " .צרור המור" הוא ביהמ"'ק הנמצא בהר המור) .מוריה(
"דודי לי בי %שדי ילי ."%ושכ %הקב"ה בי %בדי הארו %בקה"ק .שבלטו מהפרוכת
כשדיי .10ועתה שחרב עליי לתקנ .ואז כשיתוקנו" ,דודי לי" .והקב"ה שהוא
דודי משפיע לי" .בכרמי עי %גדי" .ונתקני עשר הוויו"ת שבשתי העיני
העולי ר"ס כמני %כר ,בבחי' "כרמי עי %גדי" .מקו האפרסמו %הטוב
והמיוחד .כי חצצו %תמר" ,היא עי %גדי .11וי' פעמי "די "%עולי כמני %תמר,
ועל ידי שמירת העיני נמתקי כל י' בחי' הדי %ונעשי "עי %גדי" .ומשנעשה
תיקו %העיני בתשובה ,ובקבלה על שמירת" .הנ יפה רעייתי" .ע"י תקו %הפה
ושמירתו .ולמוד התורה דרכו" .הנ יפה עיניי יוני" .ע"י תקו %העיני .ותקו%
העיני גור שעיני ה"תפארת" נראות אל רחמי ה"כתר" ,רואות ונראות .12וכש
שבא לראות כ בא ליראות .13ויהיו עיניו רוחצות בחלב ואז ג הוא הארתו
בחינת רחמי הכתר .ומה שהיה בחי' "א" מלא רוגז ,הופ ל"א נעי" כבחי'
 .8כי החטא היה בתמוז בחי' עי %ימי %דשכינה ,והחרב %באב בחי' עי %שמאל דשכינה .9 .ב"מ
ל"ה .10 :מנחות צ"א .11 .דברי הימי-ב ,כ' ,ב .12 .זוהר פ' נשא רפ"ט .13 .חגיגה ב'.
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ה"כתר" שכולו רחמי .ועיני השכינה "יוני" כעיניו של ה"תפארת" "שעיניו
כיוני על אפיקי מי ,רוחצות בחלב" של רחמי הכתר כשנראות בו .ואז נאמר
בו "הנ יפה דודי" .כי כול רחמי" .א נעי" מצד רחמי הכתר" .אשר עי%
בעי %נראה אתה ה'"" .א ערשנו רעננה" .רעננה בגי' שע"ה נהורי %הבאי
מהכתר אל התפארת והמלכות .ואז "קורות בתינו" נשות ישראל" .ארזי",
ממותקות ע"י החסדי ושלו הבית במיטבו" .רהיטנו" .הבני והבנות
הממלאי את הבית" .ברותי" .בריאי ברוח וגופ כעצי הברוש הגדלי
זקופי .ואמרו חז"ל ,14אל תקרי ברותי אלא ברית י .כי יהיו שלמי
ומתוקני בשמירת הברית שלה ומקושרי את הי העליו %היא השכינה.
אני השכינה כשמקבלת השפע דומה אני אל חבצלת השרו .%מה "חבצלת
השרו "%יש בה שני צבעי לב %וסגול .א אני יש בי שתי בחינות ,חסדי בחי'
לב ,%ואור מקי בחי' סגול .ומה "חבצלת השרו "%יש לה ששה אבקני .כ אני
מקבלת כל השפע דר כל הו"ק של התפארת ,ומה "חבצלת השרו "%יש לה
עטרת ,כ אני מקבלת מהתפארת את עטרת היסוד" .שושנת העמקי" אני,
כשצריכה לרדת לעמק להעלות הנצוצות .ואז אני בחי' שושנה העולה בגי'
אסתר .15כשושנה שיש בה שלש עשרה עלי ,כ %יש בי י"ג מידות של רחמי.16
וכשושנה שצבעה אדו ולב %מעורבי כ %הדיני האדומי שבי ,ממותקי
בלב .%ומה שושנה יש לה חמש עלי ירוקי בבסיסה ,כ %יש בי חמש גבורות
מנצפ" להושיעני מהקלי' 17בהיותי "בי %החוחי" ,ללקט את נצוצות הקודש
שנפלו בה .ואומר ה'" ,כ %רעייתי" .כזו הנ  ,כי ע"י הנצוצות שמעלה ומביאה
את לי אות בסוד מ" ,%מתחבר אני עמ בבחינת רעיה .העולה כמני %פר ה'.
להמתיק כל דיניי בחסדי ממותקי שאני נותנ ל " .בי %הבנות" .ואז ח"י
אותיות המוחי %של ו' צרופי יה"ו ניתני למוחי %שב שה ג"פ יו"ד ה"ה ו"ו.
העולי קכ"ו .ומתקשרי ע קמ"ג דלבוש דתבונה העולה בגי' ע"ה כמני %קד.
)הבנות אותיות תבונה ,ואולי הבנות ה %מלכויות של הו"ק( .כחוט השני שפתותיי נקיות
מהבלי ורעות רוח דסט"א .ומדבר נאוה ע"י ההבלי דקדושה המקיפי
אות  .זה דודי מצד החסדי ,וזה רעי מצד הגבורות .ורעי בגי' פ"ר כשמיתק כל
פ"ר גבורות של ה"ג מנצפ" "מיתוק" מושל וקבוע בחי' "רעי"*.
 .14יומא ל"ח .15 .שער הכוונות עניי %פורי .16 .זוהר בראשית בתחילתו .17 .ש * .ויהי
רצו %שיהיה נח"ר לשכינת עוזנו ולכל ספירות עולמות ופרצופי הקודש מד"ת אלו .וא ח"ו
טעיתי באיזה עני %בכולו או מקצתו .יתבטלו דברי הטעות ביטול גמור ושל כחרס הנשבר
וכדבר שאי %בו ממש .ולא יעשו שו רוש כלל ועיקר.
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מגילת איכה
"איכה ישבה בדד העיר" .ר"ת איבה ,כי בגלל שנאת חנ חרבה ירושלי.
"איכה ישבה בדד" .ירמיהו הנביא החל לקונ %בתיבה "איכה" שהוא גי' ל"ו
כמני %אלה ,כי הוא מפתח הבריאה בסוד "שאו מרו עיניכ וראו מי ברא אלה.
"אלה" ה אותיות הבריאה ואפשר שאות א' מראה על השורש המשפיע ,ואות
ה' על מלכותו יתבר בעול המקבלת השפע ,ואות ל' מראה על הנר"%
שכלולי כל אחת מעשר ובהתחבר נעשית ל' .וכשישראל חוטאי ,שוברי
את אות ל' והופכי אותה ל י' – כ' ונעשית איכה ,כי מפרידי ה בי %הנפש,
לרוח ולנשמה ,והל' נפרד י' של הנפש לבד ,וכ' של הרוח ונשמה לבד.
ואמר "איכה" ,דהיינו אות ל' נפרד ונעשה לה "איכה" ,כי ישבה בדד ,הנפש
נפרדה מהרוח והנשמה וישבה לה בדד .כי אמר הכתוב "ונכרתה הנפש ההיא
מעמיה" ,ולא אמר "מעמה" ,כי לנפש יש שתי עמי שה הרוח והנשמה,
ועונש הכרת הוא בהכרתה מה .%ולכ %אמרו חז"ל שלא גלו ישראל ,עד שעברו
על ל"ו כריתות שבתורה כמני %איכה .כי בהכרת הנפש הפכה "אלה" ,ונעשית
"איכה" .והנה הכרת מתבטאת מלבד העונש החמור בעול הבא ג בכל מיני
צורות בעול הזה ,א באבוד ממונו ,או בניו ,או בריבו ע אשתו ,או במחלות
בגופו וכדו' ,כל אלה ה ספיחי הכרת ,כי כאשר הנפש לא קשורה בעמיה שה
הרוח והנשמה המשפיעי בה שפע קודש ,נזקי העוה"ז נדבקי בה .ה' יצילנו.
ושלשה ה שנבאו בלשו %איכה ,משה ,ישעיה וירמיהו ,ואפשר ששלשה סוגי
כרת ה .%א .כאשר הנפש והרוח נכרתות מהנשמה ,ואז ה %מקבלות השפע
מצדיק הדור שהוא בדרגת נשמה לה ,וכל עוד הוא קיי מג %הוא עליה,
ובמצב זה היו ישראל לאחר חטא בשיטי ,ואמר לה משה "איכה אשא לבדי
טרחכ ומשאכ וריבכ" .בסוד הצדיק המשפיע" .הבו לכ אנשי חכמי",
מצד החכמה" ,ונבוני" ,מצד הבינה" ,וידועי לשבטיכ" ,מצד הדעת,
"ואשימ בראשכ" .כדי שישפיעו עליכ ,חיי מצד החכמה ,ובני מצד
הבינה ,ומזונות מצד הדעת .ב .כאשר הנפש נכרתת מהרוח והנשמה ואז השפע
במקו שיגיע אליה נופל בידי הקליפות שיונקי השפע ומשאירי תמצית
מהשפע לנפש ג"כ ,ומקבלת היא השפע דרכ ,ונהיית כזונה שבמקו
לקבל השפע מבעלה ,מקבלת מאיש זר .וכ היו ישראל בזמ %ישעיהו הנביא,
ולכ %ניבא" ,איכה היתה לזונה קריה נאמנה" .ובמצב זה נמצאי כל אות
שעברו כריתות ,ורואי שלוה בחייה .ג .כאשר הנפש נכרתת מהרוח והנשמה
ונשארת בדד ,ללא שפע כלל ועיקר ,ואז ג הגו מתייסר וגולה וניזוק .וכ היה
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בזמ %ירמיהו הנביא ,ולכ %יצאו בגלות ,ולכ %ניבא ואמר "איכה ישבה בדד".
ואולי אמר "רבתי ע ,רבתי בגויי ,שרתי במדינות" ,בתוספת האות י' לכל
אחד מה ,אולי ה ג' יודי %של גפש רוח ונשמה שהיו לפני הכרת.
"העיר רבתי ע" .ולכאורה היל"ל "רבתי אד" ,כי כול היו רק ע אחד.
אמנ ,ע ישראל מחולקי לי"ב שבטי שה י"ב עמי ,והקפידה תורה שא"י
תחלק לשבטי ולא תסוב נחלה משבט לשבט ,כי כל שבט הוא בסוד ספירה
ואור אחר בקדושה .אמנ ירושלי שלא נתחלקה לשבטי 1היא "רבתי ע",
כי כל האורות מאירי בה וכמש"ה "עמי הר יקראו ,ש יזבחו זבחי צדק כי
שפע ימי ינקו" .2ואולי כיו %שכל האורות האירו בה בסוד "רבתי ע" ,היה
השפע מגיע מב' ימי ,הי העליו %סוד הבינה ,והי התחתו %סוד המלכות.
ועתה "היתה כאלמנה" ,וביאור אלמנה אמרו חז"ל שהוא מורכב מאותיות אל-
מנה ,וביאורו לפי הפשט ,שאי %כתובתה אלא מנה ,ולא מאתיי זוז כבתולה.
וא זה עיקר הביאור ראויה היתה ג הגרושה להקרא אלמנה שכ %ג היא
כתובתה רק מנה ,אמנ ביאורו הוא כי הגרושה בהכרת נפש בעלה ממנה ע"י
הגט שהוא ספר כריתות ,יכולה היא להתקשר לבעלה השני בקשר מושל,
אמנ האלמנה כיו %שלא היה גט כריתות שיכרתנה מבעלה ,נפשו עדיי %שורה
עליה ואי %דבקותה ע בעלה השני בשלמות ,ואפשר שאינה יכולה להעלות
מ" %כדבעי ,ואולי אלמנה הוא נוטריקו ,%אל-מ"-%ה' ,דהיינו מ" %שבא מצד
שהיא כנגד אות ה' דהוי"ה הראוי להעלות מ" ,%אינו מעלה בשלמות .ועתה
בגלות אינה יכולה להעלות מ" %בשלמות כי חסרו עבודות המקדש.
ואפשר שנבא ירמיהו על ישראל שכשישובו לאחר ע' שנה מגלות בבל ,ותשוב
השכינה לקב"ה ויבנה ביהמ"ק ,ולכאורה כל הגלות הוא עראי מאד ,עדיי%
תיחשב במדת מה כאלמנה שהוא נוטריקו ,%אלמ-%ה') ,וכמו שדרשו חז"ל כאלמנה,
ולא אלמנה ממש( כי כששבו לאחר ע' שנה חסרו ה' דברי וביניה ארו %הקודש
והשכינה ,3וזה נזק גדול מאוד שאי %להתנח בו שיתוק %אפי' בעוד ע' שני.
ואולי הטע שחסרו ה' דברי בבית שני ,כיו %שי' השבטי לא שבו ,ולא נהג
די %שמיטה ויובל מ %התורה .4מה שאי %כ %בבית ראשו ,%שירמיהו החזיר
והחלו למנות יובל .וכיו %שחטאו בל"ו כריתות כמני %איכה לא החזיקו מעמד
יותר מל"ו שני ,ואז גלו בשנית לבלי שוב בבית שני.5
 .1ב"ק פ"ב .ואפילו למ"ד נתחלקה ,מכ"מ יש לכול חלק בהר הבית ,כיו %שכול שלמו
עבור גור %ארוונה .כמבואר במס' זבחי )קט"ז .2. (.דברי לג ,י"ט .וראה ברש"י ש. 3 .
יומא .כ"א .4 .גיטי %ל"ו .וברש"י ותוס' ש .5 .ערכי %ל"ג .וראה תוס' ש ד"ה אלא.
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"איכה ישבה בדד העיר רבתי ע" .לדבר הקורה בפתע פתאו וללא התרעה
מוקדמת יש מקו לשאול איכה קרה הדבר .אבל לחרב %ירושלי שקדמו לו
שני של נבואות ואזהרות שא לא ישובו יחרב ,ושבדר טבע קד לו מצור
של שלש שני ,לכאורה אי %מקו לשאול איכה נעשה הדבר .ואמרו חז"ל כי
חסד עשה הקב"ה שהקדי הגלות ב' שני ,כי רחו הוא ,וא היה ממתי %עוד
ב' שני כמני %ונושנת לא היה נשאר מישראל שריד ופליט .1ועוד אמרו כי
חרב %המקדש היה לטובת ישראל ששפ חמתו על עצי ואבני ולא על עמו.2
ולכאורה הדבר דומה לאד שהיה בסכנה ולקח חפ יקר וסוכ בזה על גופו,
החפ נשבר והוא נצל ,כלו עצב הוא על החפ  ,ולכאורה לא היה לנו להצטער
על החרב ,%ובבית שני יש לנו עדות ברורה שהמקדש נשר ונות וירושלי
נשארה עוד שלמה בבנינה וחרבה לאט לאט ,ועיקר חרבנה נעשה לאחר
כחודש ,בח' באלול ,3ולכאורה א שפ חמתו על העצי והאבני למה גלו
ישראל ונמכרו לשבי ולחרב.
ואפשר שהעני %הוא ,כי כשגברה מדת הדי %שפ הקב"ה חמתו על עצי ואבני
המקדש ,כדי לתת לישראל זמ %נוס לשוב בתשובה והארי לה עוד כחודש
ימי ,אולי חרב %המקדש יעורר לתשובה ,ומשלא שבו ,שפ חמתו ג עליה,
ומה שלא נכחד ע ישראל הוא בגלל שהקדי ב' שני לונושנת ,ולא בגלל
ששפ חמתו על העצי .ודומה הדבר לאד שמכר דירתו כדי להציל את בנו
החולה ,והרפואות לא הצילוהו ונפטר בנו ,שבוכה הוא ג על בנו וג על
דירתו .והצער על החרב %כפול הוא ,כי מטרת חורבנו לא נתקיימה והע גלו,
והמקדש שהיה צרי להשאר של חרב ג הוא .וזה פלא ,שהאוייב לא כבש
את ירושלי משאר רוחותיה שהיתה בה רק חומה אחת ,והל למקו קשה ב%
שלש חומות ,וקרוב למקו שבו נמצא המקדש שחרפו ישראל נפש להג %עליו
ביותר ,וחשב שמש יקל לו לכבוש ,וזה היה מכוו %משמי כדי שיחרב המקדש
ותשפ חמתו על עצי ואבני בעוד ירושלי שלמה ,אולי ישובו) .ונראה שג
בבית ראשו %היה כ (%ובכייתו היא כפליי ,א .על שריפת המקדש .ב .על שלחנ
נשר ולא עזרה שרפתו להציל ישראל.
 .1ראה רש"י דברי ,ד' ,כ"ה .2 .איכה רבה פרשה ד'  .3כמבואר ב"תולדות מלחמת היהודי
ע הרומאי" ליוסיפו %ספר ו' פרק ח' ,ומתעני אנו בי"ז בתמוז על שהובקעה חומת
אנטוניה שהיתה מחוברת למקדש ,ודרכו חדר האוייב למקדש ,ולא לירושלי .וחשובה
חרבנה עלינו כיו %שבפגימת חומת ירושלי התחתונה ,נפגמה ג חומת ירושלי העליונה
שהוא סוד ג' מילויי אהי"ה בסוד החות ,כמבואר בשער הכוונות דרוש הושענא רבא.
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"איכה ישבה בדד" .ולכאורה הדבר תמוה ,כי אי %ירמיהו מתחיל קינתו על
ישראל ושבוייה והרוגיה ולא על המקדש וחרבנו ,וא לא על חרב%
ירושלי ,אלא על שממונה ובדידותה מבניה ,ועל שנתנה למס .וכי כ היא
המדה .ומה ג שבחרבנה כבר לא נתנה למס כי יצאו בניה מתוכה לגלות,
ובירושלי וביהודה מאז החרב %במש נ"ב שני לא עבר בה איש ,ומאד ועד
בהמה נדדו הלכו .5ואדרבה ,לפני החרב %היתה למס לנבוכדנצר ולרומיי.
וביאר רש"י "איכה ישבה בדד" ,גלמודה מיושביה ,אמנ על הכתוב "ה' בדד
ינחנו" ,6פירש לשבח ,שישראל ע בודד ויושב בטח.
וכדי להבי %קינתו של ירמיהו הנביא ,נקדי לבאר פסוק "ה' בדד ינחנו" .ודד
הוא שד ,ובדד הוא שדיי ,דהיינו ב'-דד .ואולי כוונת הכתוב כי ה' הנחה
והוביל את ישראל בבחינת הדדי .והנה ב' הדדי ה סוד ש אלקי שהוא
גבורה ודי %בחינת ד ,שנמתק ע"י הדדי והופ לרחמי בחינת החלב שהוא
לב .%וכמ"ש חז"ל ,ד נעכר ונעשה חלב .7ובדד ימי %יש אותיות אל-דאלקי
ונעשה "אל-דד" ,ובשמאל יש אותיות מי דאלקי ונעשה "מי-דד" ,וביניה
אות ה' הממתקת אות והופכת מד לחלב סוד הרחמי .והוא סוד הכתוב
"אלדד ומידד מתנבאי במחנה" .ופירוש "במחנה" הוא במרכז הדדי שהוא
בחינת אות ה' .ושפע זה מושפע לישראל ע"י ש קדוש אותיות "סנסיניו"
היוצא מכ"ז אותיות התורה ,גי' אוחזה .וזה סוד הכתוב "אוחזה בסנסיניו ,ויהיו
נא שדיי " .8וכשישראל אוחזי בדר התורה ,ע"י הדדי מתהפ לה הדי%
לרחמי ,ואי %מזל לישראל .ואמר שאי %שפע זה אלא כאשר "אי %עמו אל נכר"
אלא בתורת ה' חפצ .והיה צרי בזמ %הגלות ששפע זה יסת ולא ינת %כלל,
אמנ שפע זה נמש והחצוני יונקי ממנו בחצות לילה בסוד דדי בהמה,
והוא גלות השכינה .ואז אומרי אנו תקו %חצות כדי לעצור השפע מלרדת
אליה ולמנע מלעלות לקדושה , 9ואפשר שע"ז קונ %ירמיהו ואמר "איכה
ישבה בדד" ,ולכאורה היל"ל "איכה הפכה בדד" ,כי ישבה הוא מלשו %ישוב,
 .5וג בבית שני גורשו ישראל מירושלי שהפכה לעיי חרבות ,וכשנבנתה מחדש נאסרה
הכניסה לה כל השנה פרט לתשעה באב .6 .דברי כ"ב ,יב 7 .בכורות ו' . 8 :שער רוח
הקודש יחוד י"א .ולגבי מצורע נאמר "בדד ישב" ,דהיינו יונק הוא מצד הדדי .והוסי
"מחו למחנה מושבו" דהיינו שאות ה' שהיא במחנה ,וממתקת הד והופכתו לחלב ,לא
נעשה בו ולכ %טמא הוא .כי מחו למחנה שבו מתנבאי אלדד ומידד הוא נמצא .9 .ראה
הקדמת הרש"ש לתקו %חצות נדפס בס' בניהו ב %יהוידע תקוני ,ובשער הכוונות דרוש ד'
מדרושי הלילה.
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אלא בכה ירמיה ,כיצד נשארה השכינה הנקראת ירושלי בישובה ,ובחינת
השפע הבא מ %הדדי בסוד "בדד" ממשי לרדת .אמנ מה שקוד ינקו
ישראל שפע זה והיו עיר רבתי ע ,רבתי בגויי ,שרתי במדינות ,עכשיו "היתה
למס" ,כי יונקי שפע זה החצוני ולוקחי זה למס לה.
וזה עיקר קושי הגלות ,ולכ %התחיל קינתו בעני %זה .ואמר" ,היתה כאלמנה".
ודרשו חז"ל 10כאלמנה ,ולא אלמנה ממש אלא כאשה שהל בעלה למדינת הי
ועתיד לשוב .ולכאורה הוא שבח ,אבל האמת שזו הסיבה לצער גלות השכינה.
כי אמרו חז"ל 11שכשהאשה לא מצפה שישוב בעלה מצטמקת רחמה ונעקרת,
וכשהיא עקרה אי %לה חלב בשדיה .אמנ אשה שמצפה לשוב בעלה ,ממשיכה
היא לפרוח כרגיל ואינה נעקרת .ולכ %השכינה היות ומצפה היא לבעלה הוא
הקב"ה שישוב לכ %לא נעקרה ,ושפע החלב המשי להשפיע ,ונפל ח"ו בידי
החצוני .ולכ %כיו %שהיתה כאלמנה ,יש לקונ.%
"בכה תבכה בלילה ,ודמעתה על לחיה" .ופירש הנביא שמצב זה של הדדי
שיונקי מה הקליפות נעשה בלילה ,וכפל לומר "בכה ,תבכה" .כיו %שמצב זה
שהקלי' יונקי נעשה כיו %שהשכינה הנקראת רחל מופשטת מבגדיה שלוקחת
אות לאה להגדלת בחינותיה ,ונשארת רחל בסוד נקודה קטנה ,9ובוכה על ב'
ענייני ,א .על שהופשטה מבגדיה ונשארה בסוד נקודה וירדה מחו לעול
האצילות .ב .על החצוני שרוצי לינוק השפע מדדיה .ולכ %כפל "בכה
תבכה" .ואמר שנעשה זה בלילה" .ודמעתה על לחיה" .ואפשר שהעני %הוא,
כי האד הוא בחינת עול קט ,%וכש שהבדיל הקב"ה בי %המי העליוני
לתחתוני ,12כ %הבדיל בי %הדמעה שהיא סוד מי העליוני ,לבי %רוקו של
אד שהוא בבחינת מי התחתוני .ולכ %הדמעה אינה מאוסה כרוק ,ואינה
מטמאה כטומאת רוק .13ומקור הדמעה הוא מהמח ,ויורדת על הלחי גי' מח .כי
הוא המח בהתפשטותו ,ועצבי המח דבוקי בלחי .וכשאד מוחו נזוק ,מיד
מתעוות הלחי ,ואפשר שהדמעות ה סוד מ"ד ,ואמרו חז"ל 14כי "שערי דמעה
לא ננעלו" ,כי כשיורד מ"ד צרי שייענה .אמנ בשעה שיורדת בלילה השכינה
מ %האצילות לבריאה ,ובוכה ,דמעתה נשארת על לחיה ,ואינה עולה להתחבר
עמו ,וזו גלות קשה מאד .ואמר הסיבה לכל זה ,כי "כל רעיה" שהיא לאה,
"בגדו בה" ,לקחה בגדה ממנה לעלות ולהודות לבורא ,ולכ" %היו לה" ,נשאר
לה לחלקה" ,לאוייבי" .ליפול בי %הקלי' שה האוייבי הקשי.
 10תענית כ .11 '.יבמות ל"ד .12 :בראשית א' .ז .13 .ואינה אלא כוולד הטומאה ,כמבואר
ברמב" הלכות מטמאי משכב ומושב פ"א ,הט"ז.
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"גלתה יהודה מעוני ,ומרוב עבודה" .ולכאורה אי %הבנה לפסוק זה ,כי הרי לא
מחמת עוני נוצחה ירושלי במלחמה ,אלא מחמת עוונותיה .וכיצד רוב עבודה
גר לגלות .ואמרו חז"ל ,כי גלתה יהודה מעוני ,ביאורו על שאכלו חמ במקו
מצה הנקראת לח עוני .15ויש להבי %מה מיוחד במצוה זו ,שביטולה הכריע את
הכ לחרב.%
ונראה שהעני %הוא ,כי מצות אכילת מצה בליל פסח ,אינה רק בגלל שטר
הספיק בצק של אבותינו להחמי כשיצאו ממצרי ,כי ג בליל פסח במצרי
כשטר יצאו ע בצק ,נצטוו לאכול מצה .וג בקרבנות במקדש יש די %מצה
כל השנה .ופירוש מצה בלשו %הקודש ,הוא מריבה .וכמ"ש "ה %לריב ומצה
תצומו" .16ואומר "אוהב פשע ,אוהב מצה" .17כי מצה הוא מריבה ע הסט"א
להצילנו מקטרוגה .וכשישראל בטלו מצות מצה בליל פסח ואכלו חמ
תמורתה ,גברה בקטרוגה ,ויצאו לגלות.
ואי %עבודה אלא קרבנות ,18ואי %קרבנות באי אלא על השוגג .וכאשר אד
מקריב קרב %על חטאו צרי לערו חשבו %נפש לעצמו מדוע נכשל בחטא זה,
וצרי לראות את הנעשה בקרב %כאילו נעשה בו ולהיטיב מעשיו .וא לא עשה
כ %שוב יפול בחטא ,בשוגג קרוב למזיד ,ואפילו כמה פעמי .וקונ %הנביא על
שלא הטיבו ישראל מעשיה בהקריב קרבנותיה ,וגרמו בזה להקריב הרבה
קרבנות .כי חטא בשוגג ,גרר חטא בשוגג ,וקרב %גרר קרב ,%והגיעו לרוב עבודה
כי מוסר לא לקחו ,ואז גברה מדת הדי ,%וגלו.
וכשהקריבו ישראל קרבנותיה ללא פנימיות הלב ,אולי ושמא גרמו שרוב
עבודת קרבנות החטאת ,גר שאות חלקי מהקרב %המתחלקי לסט"א ,19לא
הוציאו את הנצוצות מהקלי' ולא מצאו הנצוצות מנוח לשוב לשרש ,ואולי
נהפו הוא כי נתחזקה הקלי' על יד והגבירה למדת הדי ,%וחרב הבית .ולכ%
אמר "היא ישבה בגויי" דהיינו הנצוצות שהיו צריכי לעלות על ידי
הקרבנות" .לא מצאה מנוח" .ולא חזרו הנצוצות לשרש למצא לה מנוח.
 .14ברכות ל"ב .15 :באיכ"ר פרשה א' ,כ"ט" .מעוני ,על שאכלו חמ בפסח ,ופשוט שעל
אכילת חמ אי %לומר מעוני ,אלא על ביטול המצה הנקראת עוני .וכוונת המדרש לומר
שבטלו אכילת מצה כיו %שאכלו חמ  .ועל הביטול גלו ,ולא על איסור "כרת" של אכילת
חמ  ,כי המדרש עצמו כתב בפירוש )פרשה א' ,א (.כי כפרו בכל ל"ו כריתות כמני" %איכה".
והב 16 .%ישעיהו נ"ח ,ד' 17 .משלי י"ז ,ט .18 .ראה משניות אבות פ"א משנה ג' ובמפרשי
ש .19 .ראה זוהר פנחס רכ"ד:
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"כל רודפיה השיגוה בי %המצרי" .ואמר כי הסיבה שנצוצות אלו לא שבו ,כי
ישראל ישבו "בי %המצרי" ,ולכ %יכלו אוייביה להשיגה.
וביאור "בי %המצרי" הוא כי המיצר הוא התוח התחו עד היכ %שיי לכל
צד ,ויש גבול וגדר לקדושה ,וכמו כ %לטומאה .והנה ישראל מעשיה היו בי%
שני המיצרי ,דהיינו ,מנעו מהקדושה ומהסט"א כאחד ,וישבו בגבול התוח
ביניה .וכמ"ש חז"ל לא חרבה ירושלי אלא על שהעמידו דבריה על די%
תורה .ונתנו חז"ל דוגמא לכ מעני %המעשר שהיו מכניסי תבואת לבית דר
גגות וארובות ולא דר הפתח כדי לפוטר מ %המעשר .וזה עצמו הוא מעשה
בי %המצרי .דהיינו ,מעשר לצד הקדושה לא נתנו ,אבל אכלוהו ללא איסור
טבל ,שהוא בצד הסט"א .וכ %היה בקרבנותיה שבאו מרוב עבודה כאמור,
שה הקריבו למעשה לקב"ה במקדש ,וקיימו פשט הכתוב המחייב בקרב %על
השוגג ,אבל לא הקריבו ע הקרב %את לב ,כי לא היה לה רגש לתורה
ולמצוות ,ועשוה כמצות אנשי מלומדה ,וה המיצרי שבי %הקדושה לסט"א.
ולכ %נצוצות שאמורי היו לעלות על ידי הקרב %לא מצאו מנוח ,וגברה מדת
הדי %וגלו מ %האר .
"נביאי חזו ל שוא ותפל ,ולא גלו על עוונ להשיב שבות ויחזו ל משאות
שוא ומדוחי" .ירמיהו הנביא מקונ %על נביאי השקר ,שחזו "שוא ותפל" .שוא
הוא שקר ,ותפל הוא אמת שחסר בו העיקר הנות %טעמו ,כמ"ש "היאכל תפל
מבלי מלח"" .ולא גלו על עוונ " .דהיינו לא נתנו מוסר לע ישראל על
עוונותיה שיתקנו כדי "להשיב שבות " ע"י התשובה" .ויחזו ל משאות
שוא ומדוחי" .והדיחו את ע ישראל ממוסר ה'.
ונביאי השקר נבאו בש ה' ככתוב" ,כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל אל אחאב
ב %קוליה וצדקיהו ב %מעשיה הנבאי לכ בשמי לשקר" .ואי %ספק שנביא
המתנבא בש ה' לא מתנהג כהדיוט מהשוק ,הוא נראה כנביא אמת .מניח שני
זוגות תפילי ,%מחבר ספרי קודש ומתהדר באצטלה של תלמיד חכ .כי ברגע
שיל בלבוש שאינו צנוע ויאמר "כה אמר ה'" יצחקו עליו ויבזוהו .הרי הע
יודע מה הקב"ה רוצה ,וא א הע לא מקיי ,מחכה הוא לפחות שנביאיו
יקיימו .וא ירמיהו הנביא מקיי תרי"ג מצוות על פרטיה ודקדוקיה
בהתלהבות גדולה ,ונביא השקר לא יעשה כמותו הע לא יאמי %לו .א הוא
ינבא בש הבעל או האשרה הוא יכול ללכת בשוק כמו פרי  ,זה מתאי .עבור
ע"ז אי %צור בלבוש צנוע .אבל כשנביא השקר מתנבא בש ה' ,חייב הוא
להתחזות לנביא אמת בכל התנהגותו ,והוא הל באותו לבוש כמו ירמיהו
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הנביא וחקה אותו בכל מעשיו בתפילה ובקיו המצוות .הוא החזיק ישיבה,
ונת %שעורי .אלא שהוא נביא שקר שה' לא ניבא אותו.
נביא השקר ג אומר דברי אמת מה שעתיד להיות כפי שהשיג בחכמתו
ובידיעתו בחכמות הטבע ובחכמת הנפש ,וא"כ אי הע ידע להבחי %בי %נביא
אמת לנביא שקר כאשר שניה דומי בלבוש ובמעשיה .בא ירמיהו הנביא
ומחלק ביניה" .ולא גילו על עוונ להשיב שבות " .ובו בזמ %שנביא אמת
היה מטי מוסר וצועק על עוונות הדור ומעיר אות לתשובה ומעשי טובי,
נביא השקר היה אומר תורות ופלפולי להראות חכמתו וגדלותו בתורה ,אבל
לא מטי מוסר ולא נלח בפועלי האוו .%ובו בזמ %שירמיהו רב ע המל
והשרי על מעשיה ,נביא השקר היה מחני לה ומשת פעולה את ומכסה
על עוונותיה .היה מטהר השר  ,ומגייר גרי שלא כהלכה ,ועל דעת שלא
יקיימו תורה ומצוות .ובעוד שירמיהו הנביא היה קושר שק על מתניו על חטוט
בקברי ישראל וצועק חמס על מליו %ילדי ישראל שלומדי בחינו חילוני
כפירה ,ודואג להקי תלמודי תורה ,היה נביא השקר שותק ולא מעיר על כ
ונות %בשתיקתו הכשר על מעשי הנבזות של השלטו .%ובימי חג של שקר
שהמציא השלטו ,%בו הזנות והטומאה חוגגי ,כשנביא האמת בוכה ומתענה,
היה יושב נביא השקר ע המל והשרי ואוכל סעודת חג ,ומצוה על הע
ללכת לבית הכנסת ולומר הלל.
הפסוק אומר שנביאי השקר צדקיהו ואחאב נשרפו באש ע"י נבוכדנצר "יע%
עשו נבלה וינאפו את נשי רעיה" .20דהיינו נביאי אלה שהלכו בלבוש רבני,
עשו מעשה נבלה .ומבארת הגמרא ,21שהלכו לבתו של נבוכדנצר ,אחאב אמר
לה תחיי חיי אישות ע צדקיה שכ %אמר ה' ,וצדקיהו אמר לה בש ה' נאפי ע
אחאב .הלכה ואמרה לאביה ,אמר לה נבוכדנצר ,יודע אני באלקי ישראל
ששונא זימה הוא תשלחי אות אלי .וכשחזרו אליה שלחה אות לאביה .אמר
לה מי אמר לכ לעשות כ ,%אמרו לו הקב"ה ,אמר לה הרי חנניה מישאל
ועזריה שאלתי ואמרו אסור .אמרו לו ה נביאי וג אנו נביאי כמות,
פוסקי הדור ,לה לא אמר ,לנו אמר .אמר לה כש שבחנתי את חנניה מישאל
ועזריה בכבש %האש כ %אבח %אתכ ,והכניס לכבש %וקלה אות כש שקולי
קליות .ויש להבי %אי אפשר להנבא בש ה' לבעול אשת איש או גויה .ושני
תרוצי יש לומר א .שהיו אומרי שכ %נצטוו בהוראת שעה .ב .שהיו מצווי
אותה להתגייר על דעת שלא תקיי תורה ומצוות ,ותשב בקבו חילוני ע
 20ירמיהו כ"ח ,כב .21 .סנהדרי %צ"ג.
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תעודת גיור חתומה כדת וכדינ ,ואז היא פנויה ישראלית צדקת הראויה
לזכות לביאת "ביאה ריקנית" .וכ %היו נואפי את נשי רעיה ,או שהיו
אומרי לבעל האשה הנחשקת ,ה' צוה שתגרש אשת  .וא לא רצה כפוהו
בדינ עד שנת %גט מעושה ,וע תעודת גירושי %גדולה כגודל הגלות עשו
זימת ,או שהיו מבטלי הקדושי %בטענה שה חכמי ישראל הראויי להפקיע
הקדושי %שכ" %כל המקדש על דעת מקדש" .ה היו בקיאי בהלכה
והשתמשו בהלכה כדי להכניס גויי בע ישראל והורו פני בתורה שלא
כהלכה ,מתו אינטרס אישי .ושוב יש מקו לחקור מני %לנו שאינ נביאי אמת
שקבלו "הוראת שעה" .משיב הכתוב "ולא גילו על עוונ להשיב שבות ".
ובעת שאליהו הנביא צעק "קנא קנאתי לה' צבאות" ,ויצא כנגד אחאב מל
ישראל ,נביאי השקר הקימו ישיבות "כדי לעשות לה ש ,כאנשי הש של דור
המבול" .ולא אמרו בלב אנו הרבני ,נקו ונצעק חמס על הקורה באר בטר
תבא הרעה בעוונות הדור ומפני חטאינו נגלה מארצנו ,ונשיב לב אבות על בני
ולב בני אל אביה שבשמי .נחגור שק ונצא מעיר לעיר ומשכונה לשכונה
ונסביר לע התמי את חומר האסור של שליחת הילדי לבתי ספר חילוניי
וחצי חילוניי ,ונציל כמה שיותר מילדי ישראל מלימוד כפירה .ובשעה שחטטו
קברי ישראל ובאו הע הפשוט תלמידי נביא ה' ומחו בה ,ושלח השלטו %את
קלגסיו להכות בה ולהכניס לכלא לחרב ולרעב לשבי ולביזה ,ישנו נביאי
השקר על מזרו %מרופד בכס שקבלו מהשלטו ,%וסרחו על מטותיה ושכבו
לבטח .לנביא השקר לא כאב ולא הקהיל קהילות על חורב %היהדות באר
ישראל ,אבל כשרצה להראות שיש לו כח לנבוח ,הקהיל קהילות וער הפגנה
גדולה כדי להשמיע קולו בעני %החזרת שטחי של אר ישראל .ואת כל
פשעיה לכל חטאת עשו נביאי השקר בש "דעת תורה" ופסק הלכה ,בכה
אמר ה' .באומר ,לנביאי חנניה מישאל ועזריה שיצאו נגד השלטו %לא צוה,
ולנו צוה ,אנחנו התורה ודעתה.
בירמיהו הנביא מסופר על חנניה ב %עזור הנביא אשר מגבעו ,%שנבא בשקר
בבית ה' לעיני הכהני וכל הע .והנה בעומדו בבית ה' ודאי שהיה טהור מכל
הטומאות ואחרי טבילה במקוה .ואמרו חז"ל 22שחנניה היה נביא אמת שהחמי
והפ לנביא שקר ,וירמיהו נבא עליו שימות באותה שנה ,דהיינו עד סו אלול
שהוא החדש הששי ,והכתוב אומר וימת חנניה בשנה ההיא בחודש השביעי.
ושאלו חז"ל ,א הוא מת בחודש השביעי זה לא בשנה ההיא ,כי בתשרי
 .22ירושלמי סנהדרי %פי"א ה"ה.
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מתחילה שנה חדשה ,והשיבו שחנניה אמר לבני ביתו שא ירמיהו הנביא נבא
שהוא ימות ,אז בוודאי ימות ,אבל כדי להכחיש את נבואת ירמיהו ,שיכסו על
מותו ולא יגלו לע עד החודש השביעי .והוא מת בשנה ההיא בחודש אלול,
ובני ביתו החביאו את גופתו ולא גלו על מותו עד אחרי ראש השנה כצוואתו.
ויש להבי ,%נביא אמת שזכה להנבא בש ה' ודאי שהיה בעל דרגת תורה
וקדושה גדולה ונפלאה ,ושאחד כזה ירשיע וירד עד דרגה קיצונית בטומאה
להיות נביא שקר ,וכשמודיעי לו על מותו לא רק שלא יעשה תשובה אלא
יעשה חטא חמור יותר והוא להכחיש נבואת נביא האמת במחיר הלנת קבורתו.
הייתכ .?%והנה הקב"ה לא משרה נבואה אלא על גבוה ויפה וחכ ועשיר ,וא"כ
בוודאי שלא העוני העביר אותו על דעתו ,ומוכרחי לומר שתאוות הכס או
הכבוד ה שגרמו לו ליפול מאגרא רמה לבירא עמיקתא תחתית שאול.
ומצינו מעי %זה ג בגמ' ,23על מנח שהיה ראש הסנהדרי %וחברו של הלל הזק%
ופרש ונכנס תחתיו שמאי .ושואלת הגמרא להיכ %יצא מנח ,אביי אמר
לתרבות רעה ,ורבא אמר לעבודת המל  ,ויצאו עמו שמוני זוגות תלמידי
לבושי בגדי רבנות .וידוע שאלו ואלו דברי אלקי חיי ,ולא נחלקו אביי
ורבא במציאות ,ורבא בא להוסי על דברי אביי ולהסביר אי יצא מנח
לתרבות רעה והוא על ידי עבודת המל שנת %יד להורדוס האדומי ופתה
בשביל כבוד עוד שמוני זוגות רבני שיצאו עמו לתרבות רעה והקימו בית די%
שהכשיר את כל נבלותו ומעשיו המכוערי של הורדוס האדומי .וזה היה אד
גדול שהיה אב בית די %בסנהדרי %וחברו של הלל הזק .%מוסר השכל שבעד
כבוד מסריח אפשר לחצות את הקווי ישר לתו עומק הסטרא אחרא ,ולההפ
מאד ,המקפיד על קלה כחמורה ,ועד לנבזות של הכשר מעשיו של הורדוס
האדומי ,וקיו רצונו לגייר כל הגויי שבאו כביכול להתגייר כשלא היה
בדעת לקיי אפילו מצוה אחת ,ומטרת היתה לישא בנות ישראל או ישיבה
באר הקודש .ולנביאי אמת אלו שיצאו לתרבות רעה ופרשו לעבודת המל ,
הצטרפו נביאי שקר שהיו נוכלי ,ועשו שמות בע ישראל בהנבא "כה אמר
ה'" ,ובאומר שדעת דעת תורה.
ובא נביא האמת ומדגיש ,אמנ תורה היא דבר גדול השקול כנגד כל המצוות,
אבל לא בפתיחת ישיבות ,ולא בלבישת שני זוגות תפילי ,%ולא בחבור ספרי,
הופ האד לנביא אמת ,אלא בנותנו מוסר לע ובסובבו מעיר לעיר ועושה
באמת כל אשר בידו "לגלות על עוונ ולהשיב שבות ".
 .23חגיגה ט"ז.
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אותי נהג ויול חוש ולא אור .ולכאורה הדבר פשוט שא הוא חש אינו אור,
ודברי נבואה אינ מליצות .ומה ג שהחש אינו מנהיג ,אלא האור.
והעני %הוא ,כי כשיצאו ישראל ממצרי לוו עמוד האש שהיה ג עמוד אור,
ועמוד הענ %שהיה ג עמוד חש  .וביו נהג עמוד הענ %שהוא חוש כי הכל
שטו באור ורק עמוד ענ %כהה יכל לנתב דרכ .אמנ בלילה כשהחש כסה
אר עמוד האש האיר דרכ ונתיב .ועמוד הענ %שרשו היה אור מאורות
השכינה והיה כהה רק כדי לכוו %הדר ביו .ולא החשי אלא למצרי
במלחמת ע ישראל .ואמר הנביא" ,אותי נהג ויול חש " ,א אינו כעמוד
הענ %שהיה בצאת ישראל ממצרי ,אלא "ולא אור".
"א בי ישוב יהפו ידו כל היו" .א בי ישוב" .ר"ת אבי .שהוא החכמה בחי'
אות יו"ד שבש שממנה נמש הרפואה .וכשישראל בגלות הופ לאותיות דוי
וצריכי רפואה ע"י הפיכת דו"י ליו"ד ,וכמ"ש "ה' יסעדנו על ערש דוי ,כל
משכבו" שנובע מסוד דוי" ,הפכת בחליו" לאותיות יוד ונרפא .ואמר שכאשר
אות יו"ד שבש ישוב ויאיר בי ,יהפו דוי ,ויהיה ידו סוד הרפואה הבא מאות
יו"ד ,נמש דר היסוד הנקרא כל ויאיר בבחינת היו".
ואמר כיצד ישוב להאיר אות יו"ד שבש" .בילה בשרי ועורי שבר עצמותי .כי
ה' עולמות ה הנרמזי בגו בסוד עור  -עשיה נפש ,בשר  -יצירה רוח ,גידי -
בריאה נשמה ,עצמות  -אצילות חיה ,מוחי %א"ק יחידה .ואמר שסוד הנפש
והרוח שה בחינת עור ובשר נתבלו ואינ ,אבל בחינת הנשמה שהיא העצמות
רק שיבר אבל לא כילה .ושבר אל שבר יחדיו ידובקו וישובו להתאחות
כבתחילה ,ואז יתחדשו עליה בשר ועור ויושלמו הנר".%
"בנה עלי ויק ראש ותלאה" .הקלי' שהשתלטו בזמ %החרב %היו מבחינת ראש,
כי כל המיצר לישראל נעשה ראש .והוא לטובת של ישראל ,כי כשאד פשוט
מכה לא עושה חשבו %למעשיו בעת חמתו ,אבל הראש חייב להתחשב בתנאי
שמסביב .ומה ג כי כאשר הוא ראש נאמר בו "לב מלכי ביד ה'" משא"כ
בקו עלינו אד ,ומכה בהתחשבות .וכשהמכות באות משאר קלי' ,ה בגדר
נשיכת חמור שמשברת העצ ללא תקנה ,אבל כשבאות מקלי' נוגה שהיא ראש
לקליפות ,בעת זכות נעתקי הנצוצות ממנה וחוזרי לקדושה ,ויש תרופה
למכת .ואמר ,בנה עלי ויק ראש שהוא קלי' נוגה .ולכ %השבר הוא רק תלאה
שהוא עייפות וסבל ,אבל לא הכחדה ושבר נצחי.
והתקו %נעשה ע"י כי "במחשכי הושיבני כמתי עול" .ואמרו חז"ל כי זה
תלמוד בבלי ,כי לבבל ננערו כל מתי מבול ,ורוח שוכנת ש ,כי רוח המת
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שוכנת על עצמותיו לנצח ,בסוד הבלא דגרמי .ולכ %תלמוד גי' לילית שכל כחה
בדמיונות שוא וברקיעי שוא ,וכמ"ש "הוי מושכי העוו %בחבלי השוא" .ולעקור
אותה נתחבר תלמוד בבלי שמבטל אותה בקושיות ובעיות שיש בו שיש
ללומד בהתאמצות ובתלאה ,ובזה יתוק %עני %קינה זו שהיא מצד הראש.
"אותי נהג ויול חוש ולא אור" .יש לילות שאעפ"י שחוש יכסה אר יש
קצת אור מהלבנה והכוכבי .א יש לילות שהחוש הוא ללא אור כי הענני
מכסי שמי .והגלות נמשלה ללילות מעונני ללא אור .ולפני עלות השחר
החוש מתגבר לזמ %קט כדי שאח"כ יתחיל להאיר היו .ואמר הנביא
שכשיתגברו על ישראל הצרות כמו החוש המתגבר בטר יאיר היו ויחשבו
ישראל שאלה חבלי משיח ותיכ יגאלו ,אבל זה חוש ללא אור הבא
בעקבותיו .וישראל שחשבו שיבא האור נפתו אחרי משיחי שקר שהתעו
וגרמו להכפיל החוש  .ואחד ממשיחי השקר הקשי שקמו לישראל והפכו זמ%
המיתוק לדי %קשה ,ה הערב רב וגרוריה ורבניה שהקימו מדינה כופרת על
אדמת הקודש בשנת "כי שחת עמ " ,וגרמו לחוש כפול ומכופל ולגלות
גשמית ורוחנית קשה ביותר .והשמידו רבבות רבות של נשמות ע ישראל
התמימי והכשרי בחנו כפירה בבתי ספריה ,והקימו דור אשר לא ידע את
ה' .וה ורבניה חוגגי את יו השתלטות על האר ועל ע ה' ,בחינגות
ורננות והלל ותיפלות שתקנו רבניה .וראוי היה לגזור בו יו תענית ואבל
בחמישה ענויי כיו חורב %בית אלקינו .וכל זה נעשה בשבט עברתו של
הקב"ה .ולכ %כאשר אר ישראל נותנת פריה ובניה מתקבצי לתוכה שאלו
סימני גאולה ברורי ,24החוש מכסה אר  .ועליה נאמר "ובני פריצי עמ
ינשאו להעמיד חזו %ונכשלו" .25והגלות והגאולה משמשי בערבוביא ,וע
24
ישראל מתקב לארצו ונכנס תחת גלות קשה של ערב רב .ואמרו חז"ל
שלאחר שיתקבצו גלויות יעשה די %ברשעי וישברו הזדי מהאר  ,בב"א.
26

והשמירה מערב רב היא ע"י זהירות בהדלקת נרות שבת .וכמו שפרשו חז"ל
את הכתוב "ותזנח משלו נפשי נשיתי טובה" ,על נר שבת ,שהוא גור ליחוד
עליו %העולה בגי' נ"ר .ולכ %אמרו חז"ל "א שמרת נרות של שבת ,אני מראה
לכ נר של ציו .27"%וכ אמר הקב"ה לישראל הואיל ואורי הוא אורכ ,ואורכ
הוא אורי ,אני ואת נל ונאיר לציו %שנאמר "קומי אורי כי בא אור ".28
 .24מגילה י"ז .25 .דניאל י"א .י"ד .26 .שבת כ"ה  .27 :ילקוט שמעוני בהעלות  ,28 .ילקוט
שמעוני ישעיה תצ"ט.
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נביאי
יהושע
)ב'( "וישלח יהושע ב %נו %מ %השיטי ,שני אנשי מרגלי" .יש להבי %למה
הוצר למרגלי כאשר "ארו %ברית ה'" הל עמה .ולמה לא פחד להסתכ%
בשליחת מרגלי לאחר שנכשלו פע ע"י המרגלי ונתעכבו במדבר ,ואעפ"י
שכלב היה אחד מה ,אי %שו הבטחה שא היה נאמ %בפע קודמת שלא
יכשל עתה ,ואל תאמי %בעצמ עד יו מות  .ולמה הזכיר מניי %שלח והלא
ידענו שחנו בערבות מואב על ירד %ירחו מבית הישימות עד אבל השיטי.1
ולמה ציי" %מ %השיטי" ולא אמר "מירד %ירחו".
ואפשר שהעני %הוא ,כי בשיטי חטאו ישראל ע בנות מואב והפסידו את
זכות להכנס לאר  ,כי האר היא בחינת השכינה הנקבה העליונה ,והיות
וחטא בת אל נכר גור לפירוד מהשכינה ונפילה בפלונית הארורה שהיא בחינת
חו לאר  ,לא יכלו להכנס לאר  .וכדי לתק %זאת הוצרכו לשלוח שני מרגלי
שיעמדו בנסיו %אצל גויה זונה וכתשובת המשקל של ע ישראל לא יחטאו
עמה ויתקנו הפג של עני %בנות מואב ,ואז יוכלו ישראל להכנס לאר  .ולכ%
אמר "מ %השיטי".
"חרש לאמר" .אמרו חז"ל אל תקרי חרש אלא חרס ,שלקחו עמה כדי חרס
ונראו כקדרי .ועשו כ %כדי להזכיר לעצמ כי הגו הוא כחרס הנשבר ושלא
להתפתות אחר היצר .ולכ %הלכו ישר לבית רחב הזונה שהיתה יפה ביותר
וכמ"ש חז"ל" 2כל המכיר את רחב ומזכיר את שמה מיד נכשל בקרי"" .והיא
העלת הגגה ותטמנ בפשתי הע הערוכות לה על הגג" .כדי לנאו בה ע
השרי והסגני ,ועמדו כנגד יצר ותקנו עני %השיטי כ"כ טוב עד שגרמו
שכל הנצוצות שנפלו בקליפה ע"י הנאו חזרו לשרש ,ונתגיירה רחב ויצאו
ממנה מלכי ונביאי .והוצר יהושע ב %נו %לשלוח שני אנשי מרגלי לשבור
כח ב' מרגלי שיש בקלי' 3שכנגד יש ב' נשי זונות שקליפת עד זמ %שלמה
היו קשות ,וכמ"ש "אז תבאנה שתי נשי זונות" .וכתב בספרא דצניעותא ,4אז
ולא לפני כ ,%אבל הזכרי שלח לשבור את כח כדי שיכנסו ישראל לאר .
ואמר הכתוב "וישלח יהושע ב %נו %מ %השיטי שני אנשי מרגלי" .לומר
שהסיבה שהוצר לשלוח מרגלי הוא מ %השיטי שחטאו ש ישראל בבנות
 .1במדבר ל"ג ,מ"ט ,ול"ו ,יג .2 .תענית ה'.3 :ע חיי שער מ"ה  .4זוהר פ' תרומה קע"ח:

ע

שפתי

נביאים

שני

מואב ופגמו בשכינה שהיא בחי' א"י ,ואת יריחו א"א היה לכבשה בדר הטבע
כי חומתה היתה בנויה בכשו ,ולכ %כתב ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני
ישראל ,כי משני צדדי החומה היה הכשו סוגרת מצד אחד ,ומסוגרת מצד
שני ,מפני בני ישראל שלא יוכלו לכבשה ,והוצרכו לכבשה ע"י נס ,ונס זה לא
יכל להעשות עד שישברו את קלי' המרגלי דסט"א שנמצאו בה .ונשלחו ב'
המרגלי כלב ופנחס להכניע ,כי פנחס הרג את בלע ראש המכשפי ,וכלב
כבר יצא בשלו כשנשלח לרגל ע"י משה .וכשהפע באו כמרגלי הוצרכו
לעמוד בנסיו %בבית רחב הזונה לתק %מה שפגמו ישראל ע בנות מואב,
וכשעמדו בנסיו %שברו את קלי' ב' המרגלי דקלי' ,וה עמדו בביתה ושמרו
על קדושת ,ונכנסו ישראל לאר  .וכשרצה שלמה לבנות את המקדש שהיא
בחי' השכינה סוד בית .הוצר לשבור בחי' שתי נשי זונות ,ו"אז תבאנה
שתי נשי זונות" .ובמשפטו נשברו קלי' אלו ויכל לבנות המקדש ושרתה
שכינה בבית עולמי .ובזמ %שלמה ,של – ה' דור הט"ו סוד מילוי הלבנה,
יכל להכניע קלי' הזונות .וכשנתחזקו ב' זונות ע"י חטאות ישראל נאמר "נשי
בציו %ענו" ,שאלו ב' נשי זונות שענו את ישראל .וזה סוד תקו %חצות ,לבטל
ולהאיר לקודש) .ועיי %בהקדמת הרש"ש לתיקו %חצות(
שמואל
)ב-יא( "ויאמר דוד לאוריה רד לבית ורח רגלי " .אפשר ששלח דוד את
אוריה לביתו ,למרות שידע שבת שבע בת זוגו מאז אדה"ר ,כי חשב שכש
שהנחש פגע בחוה לפני אדה"ר כ %אוריה צרי להיות ע בת שבע לפני
שישאנה דוד ,כי אוריה לא נגע בה לפני כ ,5%ורצה לזרז העני.%
מלכי
)א-ב( "ויקבר בביתו במדבר" .אולי קברו את יואב במדבר שהוא בדרגה נמוכה
שבמלכות מתחת לבית ושדה ,אולי בגלל שמרד במלכות בית דוד בעני%
אדוניהו ,ורצה למרוד ג בזמ %אבשלו.
)א-יא( "והימי אשר מל שלמה בירושלי על כל ישראל ארבעי שנה".
אפשר ששלמה המל נפטר בגיל נ"ב שני בגלל ששלט על עליוני ותחתוני
והשלטו %לפי גדלותו כ מקצר משנות האד.
 .5זוהר בראשית ה':
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)א-יח( "א ה' הוא האלהי לכו אחריו וא הבעל לכו אחריו" .ולכאורה
תימה אי הוסי וא הבעל וכו' ,והיה לו לשכנע שה' הוא האלהי ע"י
המופת ,מבלי לשלח אחרי הבעל .אלא אליהו הוציא את הספק מתוכ
באמרו ,את פוסחי על שתי הסעיפי ,תחליטו לא משנה לא ,%העיקר לא
להיות בספק ,ובטוחני כי ברגע שיסתלק הספק ודאי שתגיעו להכרת ה' באמת
כי מס הספק לא יפריע ,וכ היה וענו כול "ה' הוא האלהי".
ישעיהו
)מא( "ה %את מאי %ופעלכ מאפע" .אלו מאה פעיות של א סיסרא ,אולי א
היה נופל סיסרא בקרב ,דמעותיה של אמו לא היו מזיקי כלל ,אבל היות
ונהרג בידי יעל במרמה ע"י שהשקתה אותו כביכול לטובתו לכ %דמעותיה עשו
רוש .ולכ %תוקעי אנו בראש השנה מאה ואחד קולות כמני" %מאי "%לבטל
קטרוג פעיותיה ולזכות לישועה ורחמי.
)מט( "ותאמר ציו "%ולא ותאמר ירושלי .והכוונה לציונות שאמרה עזבני ה'
לפני אלפי שני .וה' הוא ובי"ד ,שכחני בגלות ועלינו לקחת הגאולה בידי.
"מהרו בני " .להביא הגאולה .ונשתתפו ע הציוני ג יראי שמי ורבני
שטעו אחריה .אמנ כוונת הציונות היתה להרוס הדת" ,מהרסיי ומחריביי
ממ יצאו" .והביאו גלויות לאר ישראל לעקור מה התורה המצוות והיראת
שמי .ואומר הקב"ה לשכינה "שאי סביב עיניי וראי כול נקבצו באו ל ".
ע"י הציוני ואת רואה אות ומצטערת אי בניי מחללי שבתות ובועלי נדות
בתור תנוקות שנשבו .אבל אל תצטערי "כי כול כעדי תלבשי ,ותקשרי
ככלה" .כי נשמת טהורה וכול ישובו בתשובה .ואמר" ,חרבותיי ",
ו"שוממותיי " ,ו"אר הריסות " .חרבותיי  ,ה הערי העתיקות שגרו בה
יהודי כל השני כירושלי ,חיפה ,צפת וטבריה .ושוממותיי  ,אלה מושבי
שנבנו ע"י יהודי יראי שמי כפתח תקוה וכדו' ,והחריבו הציוני מתורה
ושוממו משומרי התורה" .ואר הריסות " .אלו עיירות שנבנו מלכתחילה ע"י
הציוני לש הרס הדת ללא בתי כנסת וללא מקוואות ,אבל גדושי במתנס"י
ובתי קולנוע ומגרשי כדורגל" .כי עתה תצרי מיושב ,ורחקו מבלעיי " .אלה
הערב רב שבלעו אות שסופ שיתרחקו מהאר ויפקירו אותה בידי הגויי.
"עוד יאמרו באזניי בני שכוליי " .אלה הבני שהוריה שיכלו את נשמת כי
גדלו אות בחינו הממלכתי ,וממלכתי דתי .ועתידי ה לשוב בתשובה" .צר
לי המקו" .בבית המדרש מחוסר הבנה בלימוד" .גשה לי" ללמדני" .ואשבה"
ללמוד .ואמרת בלבב מי ילד לי את אלה"" .מי" שזו ספירת ה"בינה" ,ילד לי
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את אלה שעוררה אות לתשובה" .ואני שכולה וגלמודה גולה וסורה" הייתי
מה" .ואלה מי גידל" .ועל שומרי תורה ומצוות ועוסקי בתורה וביראת
שמי ,בדוחק ובצער למרות רדיפת הערב רב וה בחי' "ואלה"" ,מי" גידל
ועזר לה .ועל בעלי התשובה שה בקטנות המוחי %בחי' "אלה" אמר מי ילד.
ועל שומרי התורה כהלכתה שה בגדלות בחי' "ואלה" אמר מי גידל ,למרות
רדיפת הציוני" .ה %אני נשארתי לבדי" .כי יש יהודי בחו לאר שלא רוצי
לעלות מפחד שלא יתקלקלו בחינו הערב רב ,וחלק בגלל תאוות הממו%
ותענוגי העוה"ז .ועדיי %יש מליוני תנוקות שנשבו בחינו חילוני חולני ,וג יש
"דתיי" מבט %ומלידה שמבחינת התנהגות שטופי ה בתאוות העול הזה
ורצי אחרי החומר ותאוות הכבוד והממו %ולבושי פריצות בפאות נכריות
המכשילות את הרבי .אלה איפה ה" .אי-פה ה ,אינ בקדושה כי מערבי
ה טוב ורע" .כה אמר אדני אלהי" .התקשרות השכינה ע הבינה" .הנה אשא
אל גויי ידי" .וילחמו אלו באלו וכול ביושבי האר  ,ומפחד המלחמה אלה
שנשארת לבד מה ,יעשו תשובה ולא ינזקו במלחמה .ומבלעיי שה הערב
רב יתרחקו ממ  ,כי ראשיה יברחו מהאר והשאר ימותו מנשק האוייב .ואל
עמי ארי ניסי" .כי יראו כול הניסי שאעשה לישראל .והביאו בני בחצ,%
ובנותיי על כת תנשאנה .ויעלו לציו %ברינה .והיו מלכי אומניי ושרותיה
מניקותיי " .בב"א.
)נא( "חש ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגוי ,וראו כל אפסי אר את ישועת
אלהינו" .כתוב זה נאמר על זמ %המשיח וכמ"ש בפסוקי שלפניו "מה נאוו על
ההרי רגלי מבשר וכו' .ונראה שביאור הפסוק הוא ע"פ דברי האריז"ל 6כי
תרי %נוקבי %יש בחוטמא דעתיקא ,ומנקב ימני נפיק תדיר רוחא דחיי אל ז"א,
אבל מנקב שמאלי מש מתפשט רוחא דחיי שבו ,דר זרוע ז"א .ויע %כי הזרוע
סגור וחתו ואי %לו פתח פתוח בסופו להוציא אורו מש אל המלכות לכ %אי%
רוחא דחיי דנקב שמאלי דחוט דארי יוצא אל המלכות רק בסיתו גמור
ואינו נגלה ,אבל לעתיד לבא יתבסמו דיני הזרועות ואז יוכל לצאת רוחא דחיי
דר הזרועות אל המלכות בגילוי גמור עכ"ל .ועוד כתב 7שרישא תליתאה
שהוא מוחא סתימאה דארי נקרא קדושה ,והבל היוצא מחוט דעתיקא נמש
ממוחא סתימאה עכ"ד.
ואפשר שכוונת הכתוב ללמדנו שבזמ %הגאולה יחשו ה' הוא בחי' התפארת
את זרועו להאיר דרכו את אור נוקבא דחיי להמתקת דיני המלכות סוד מל
 .6שער מאמרי רשב"י בפי' אד"ר .7 .מבוא שערי שער ג' ח"ב פרק ה'.
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המשיח והיות ואור זה מקורו ממוחא סתימאה דא"א הנקרא קדושה ,אמר זרוע
קדשו ,ואז תגלה ותראה מלכות המשיח לעיני כל הגוי.
)נו( "כי כה אמר ה' לסריסי אשר ישמרו שבתותי" .וה דניאל חנניה מישאל
ועזריה שסרס נבוכדנצר .ויש להבי %למה בז הכתוב לקרא סריסי ,ומה
מבטיח הנביא בשכר שישמרו שבת ,ונתתי לה בביתי ובחומותי יד וש ,טוב
מבני ומבנות .ש עול את %לו אשר לא יכרת" .ולמה לא הבטיח "נחלה בלי
מצרי" .כמו שהבטיח לכל שומרי השבת.
ונראה שהעני %הוא ,כי ה כסריסי לא יכלו לעשות הזווג העליו %שנעשה
מליל שבת לליל שבת שהיא עונת ת"ח .וחשבו שחסור יחוד זה על ידיה פג
הוא לה בחבור השכינה נקראת "ש" ע היסוד הנקרא "טוב" ,והבטיח
הנביא שבשמירת שבת ולימוד וכוונותיה ,יחוד זה נעשה על יד וזכו אליו
כש שעשאוהו בפועל ,ולכ %אמר "את שבתותי" שה ליל שבת ויומו 8שה
יחוד קובה"ו .ואמר ונתתי לה "ש-טוב" שהוא יחוד קובה"ו הנעשה בליל
שבת" ,מבני ומבנות" .כש שנעשה ע"י אחרי בזווג להביא בני ובנות.
עמוס
"כי לא יעשה ה' אלהי דבר ,כי א גלה סודו אל עבדיו הנביאי" .את העבר
הווה ועתיד ידעו ג נביאי השקר ,כי היו בעלי כחות נפש גדולי ,אבל את
השינוי שרוצה הקב"ה לשנות במה שכבר קבע בעתיד מאז הבריאה ,גילה רק
לנביאי האמת .וכשראו נביאי השקר שלא יהיה חרב %ואדרבה כלי הכס ישובו
מבבל וכדו' ,ראו את העתיד באמת כפי מה שנגזר מזמ %הבריאה .וכשירמיהו
ניבא על החרב %הוא מה שגילה לו הקב"ה שעומד לשנות בטבע העתיד
ולעשות כ %על א שבמציאות העתיד נגזר אחרת .ועל זה נאמר "ונפלינו אני
ועמ " .כי ידיעת העתיד בלבד נחלת כל הגויי היא עפ"י כחות הנפש
המתרוממת מעל לגבולות הגו ,א סוד שנוי העתיד נגלה רק לנביאי ישראל.
כי התמונה של כל ששת אלפי השנה קיימת כבר במציאות העתידה ,והשנוי
ממנה הוא תוצאה מהבחירה ,ונגלית רק לע ישראל.
תהלי
)ל"א( "מה רב טוב אשר צפנת ליראי " .וא תאמר לכל היראי אותו חלק
יש ,הוסי לומר "פעלת לחוסי ב נגד בני אד" .דהיינו לאות יראי
 .8זוהר בראשית ו'.
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שפעלו נגד בני אד לכבוד שמי וקנאו את כב' יתבר ולא העלימו עי%
ממעשה אוו %ורשע.
)ל"ז( "מה' מצעדי גבר כוננו ,ודרכו יחפ " .פי' כי הצעדי כבר נגזרו מלמעלה
לא %יל אד ,אבל הסיבה להליכתו תלויה בבחירתו .וא נגזר על אד ליל
לבית ע"ז ,הוא ודאי יל לש ,כי זה כבר נגזר .ואפשר שיגיע בתור עובד ע"ז
רח"ל ,או בתור פועל שבא לעשות איזו מלאכה ,או בתור איש קדוש שבא
להציל נפש מישראל הנמצאת שמה ,וזה תלוי בבחירת האד" ,ודרכו יחפ ".
)פ"א( "כי חק לישראל הוא ,משפט לאלהי יעקב" .פירוש ,כי בתורה יש הרבה
דיני שה בגדר משפט שהשכל מבי %טעמ ,ויש שה בגדר חק ללא טע
וסברא .וכמ"ש על פרה אדומה "חוקה חקקתי גזרה גזרתי ואי %ל רשות
להרהר אחריה" .אבל הקב"ה שצוונו על כ  ,יש לו טעמי וסיבות לחוקיו,
אלא ששכל אד לא יכול להבינ .ולנו ה בגדר חק .וזמ"ש דוד "כי חק
לישראל הוא ,אבל משפט לאלקי יעקב" .ויש טע וסיבה לכל חוקותיו אשר
יעשה אות האד וחי בה.
)פ"ח( "למנצח על מחלת לענות" .נראה לי פירושו עפ"י החיד"א זיע"א שכתב
בש המקובלי שאת קליפת "לילית" המייללת צרי להכניע ע"י שמחה של
מצוה .ואת קליפת "מחלת" הגורמת למחולות של טומאה ,יש להכניע ע"י
תענית .עכ"ל .ונרמז זה בכתוב" .למנצח על מחלת" ,דהיינו לנצח את קלי'
מחלת" ,לענות" ,אפשר ע"י תענית.
)ק"ז( "שופ בוז על נדיבי ויתע בתוהו לא דר " .ולכאורה קשה למה ילעג
ה' לנדיבי ויתע מדר הישר וכי זה השכר לנדיבות .והלא במקו אחר אמר
"מושיבי ע נדיבי ,ע נדיבי עמו".
והעני %הוא כי בדר כלל הנדיבי פוטרי עצמ מללמוד תורה בטענה שתרמו
לישיבות וחושבי ה שיששכר וזבולו %בשותפות ,זבולו %הפ לבור וע
האר שלא פותח ספר .וזה אינו ,כי זבולו %למד כמה שעות בכל יו ,ועל צערו
שאינו יכול ללמוד כל היו עשה שותפות ע יששכר .וטפשי אלו לא עוסקי
בתורה ,ומקילי בחלק מהמצוות המעשיות בחשב כי צדקת עומדת לעד
ושכר צדקת תעמוד לה בעת הדי %של מעלה לאחר מות ,ויתחשב בה
הקב"ה בגלל צדקת .והקב"ה שנאמר בו "אשר לא יקח שוחד" ,ופירשו חז"ל
ששוחד מצוות לא יקח לכבות עבירה ,שופ בוז לעג וקלו %על נדיבי אלו
שחושבי שקנו אותו בכספ ,ומשאיר לתעות בדר התוהו שלה ואפילו לא
מורה לה דר הישר והאמת להנחות הדר בגלל צדקת ,עקב מחשבת
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המשובשת .ויש נדיבי שלא חושבי כ %ואעפי"כ ה' שופ בוז עליה ועל
צדקת משתי סיבות ,או בגלל שכספ לא ביושר הגיע אליה ,אלא ע"י
שקרי במסחר השיגוהו ,או שכספ שהשיגו ביושר נדבוהו בפני רבי כדי
שיכבדו על תרומת ,ואז מעוררי ה קטרוג בצדקת ומסלקי מה דר
האמת ,ונופלי בעול התוהו ,וחושבי שעול הבא שלה מובטח .ואפשר
שלא רק ה נופלי בתוהו אלא ג אות שלוקחי מה צדקה א אינ
מעירי לה איזו דר ישכו %אור ושאי %צדקת פוטרת מקיו מצוות
בשלמות כולל למוד תורה ,נופלי עמה .כי גרמו לה להכשיל שיטעו כי
טובי מעשיה ,וה' יצילנו.
"כהני ילבשו צדק ,וחסיד ירננו" .אולי אפשר פירושו על פי מה שכתב רבינו
האריז"ל כי לעתיד לבא משה יהיה כה %ואהר %לוי) .וסימנ מלא" מיכא"ל ר"ת
משה לוי אהר %כה .%משה יהיה כה %אהר %לוי( ואעפ"י שלעת"ל לא תשתנה התורה
והכהני ימשיכו לכה %והלויי לנג ,%דרגת החסד שבכהני תעבור ללויי,
ודרגת הגבורה שבלויי תעבור לכהני .ועל לעת"ל אמר ,כהני ילבשו צדק
שזו מדת הדי %בבחינת גבורה .וחסיד  ,שבמדת החסד ירננו הלויי.
)קכ"ו( "אז ימלא שחוק פינו" .שחוק בגי' ב"פ אור ,ולעתיד לבא ג הצרות
שבכינו עליה וראינו כחוש יראו ב"אור" ונשחק בה.
משלי
)ט"ז( "ברצות ה' דרכי איש ,ג אוייביו ישלי עמו" .ולכאורה היל"ל "דר
איש" כי לכאורה דר האמת אחת היא .אמנ אמרו בזוהר ,9שש השט%
המקטרג הוא "ג" ,וברצות ה' דרכי איש" ,ג" זה שהוא אוייב האד משלי
עמו ולא מקטרג עליו .ולזה צרי שירצה ה' "דרכי איש" ,האחד הוא "סר
מרע" ,והשני "ועשה טוב" .ופשוט שכשאד עושה טוב ואינו סר מרע שישל
כדי רשעתו ,אבל אפי' כאשר "סר מרע" ורק אינו עושה טוב ,אעפ"י שהקב"ה
חפ ביקרו ,השט %אינו משלי עמו ומקטרג עד שמגיעי עליו דיני קשי.
וכמו שאירע לאיוב שהיה "ת וישר ירא אלהי וסר מרע" .וכיו %שלא עשה
טוב אכל לקה ושיל.
"גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה" .וידועה השאלה למה כפל באמרו טוב,
ולא רע .וכי יש טוב שהוא רע ,ויבואר עפ"י האריז"ל שכתב שהיסוד נקרא
 .9פ' פקודי.
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טוב ,והמוציא ז"ל נקרא רע וכמ"ש "ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה'" .ויש
הרבה זמני לאשה שקשה עליה התשמיש כמו בשלשת חדשי עבורה .ופעמי
עסוקה היא בדברי אחרי או עייפה ,והבעל מבקשה לשמש כדי שלא יצא
זרעו לבטלה ע"י הרהור וכדו' .והיא תמיד הסכימה לרצונו לגרו ליסוד שלו
שיהיה "טוב" בסוד הזווג" .ולא רע" .בסוד זרע לבטלה רח"ל .ואמר "כל ימי
חייה" .אפי' בעת שקשה לה.
רות
"א יגאל טוב יגאל" .א תבא הגאולה מבחי' היסוד הנקרא "טוב" ,יגאל ה'
בחי' תפארת ,ותהיה הגאולה בבחי' וארו ע ענני שמיא" .וא לא ,אגאל
אנכי" .היא בחי' מלכות הנקראת "אנכי" ,ואז הגאולה תהיה בסוד "עני ורוכב
על חמור".

ספר איוב

אמרו חז"ל 1שמשה רבינו כתב ספר איוב ,וברור שמשה לא כתבו לש
ההסטוריה ,ולא כסיפור בעלמא ,אלא כל חכמתו וכל סודות הקבלה גנז בתוכו,
ובו מפורשי ל"ב נתיבות חכמה וחמישי שערי בינה 2שה שרשי תורת
האלקות .והרבה סודות נפלאי בקבלה שרש בפסוקי שבספר זה .וכל
הרשות הנתונה לנו להתעסק בהקבלה שבי %צורת המרכבה העליונה לגו
האד ,מבוססת על הפסוק "ואחר עורי נקפו זאת ומבשרי אחזה אלוה".3
ואמרו חז"ל "איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה" .4ולכאורה דבריה סותר
לכתוב מפורש המונה את איוב בי %צדיקי אהובי כדניאל ונח ,וכמ"ש "והיו
שלשת האנשי האלה בתוכה ,נח ,דניאל ,ואיוב ,המה בצדקת יצילו נפש
נאו אדני אלהי" .5ופירש הגר"א ,שכוונת לומר שאיוב היתה נשמתו
מעול העשיה סוד המשל ,ולא מעולמות מעלה סוד הנמשל .ואמרו ,איוב לא
היה ביצירה ,ולא נברא בבריאה ,אלא משל בחי' עול העשיה היה .ואפשר
שלא התייחסו כלל לאצילות כיו %שהיה גוי.
"איש היה באר עו " .ויש להבי %למה הזכיר ש ארצו של איוב ,והלא ספורו
הוא אישי ולא קשור לארצו" .איוב שמו" .ולמה לא כתב "ושמו איוב" וכמ"ש
ברוב הפעמי בתנ" "ושמו לב" ,"%ושמו חירה"" ,ושמו שוע"" ,ושמו מנוח",
 .1בבא בתרא י"ד.2 :פרקי ל"ח-מ .ראה בהקדמת הראב"ד לספר יצירה .3 .איוב י"ט ,כו.
וע חיי שער החשמל פרק א'  .4 .בבא בתרא ט"ו.5 .יחזקאל י"ד ,יד.
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וכדו' ,ורק במקרי בודדי הקדי הכתוב הש לתואר וכמ"ש "גלית שמו",
"נבל שמו"" ,יאשיה שמו"" ,צמח שמו" ,ובוודאי שיש טע לדבר .ומדוע
הזכיר כמה בני ומקנה היה לו ,ואי %ספק שלא לחנ נכתב זה .וכיצד בדיוק
היו לו שבעת אלפי צא %ושלשת אלפי גמלי ולא אחד פחות או יותר.
ומסתבר שג מספרי אלו טומני בחוב סודות עמוקי .ולמה היו לו בדיוק
שבעה בני ושלש בנות ,ואולי יש הקשר בי %מספר השלש והשבע כא%
למספרי דומי בספירות .ואולי יש מקו לדמיו %להשוות לספירות כתר
חכמה חסד גבורה תפארת נצח יסוד שבעה הספירות הזכרי ,ואלו בינה הוד
ומלכות ה %שלש ספירות נקבות .ואולי שבעת אלפי צא %כנגד הספירות חסד,
גבורה ,תפארת ,נצח ,הוד ,יסוד ומלכות ,ושלשת אלפי גמלי כנגד שלשת
הספירות הראשונות של הקליפה .ועל כל פני מספרי השלש והשבע נכפלי
בו ודאי שלא באקראי .וחמש הכפולות של חמש מאות צמדי בקר וחמש מאות
אתונות ה מספרי המרמזי לדברי רוחניי בעלי משמעות ,ואינ עני%
לסת רישו כרונולוגי של אד ובהמה .וא עיקר התוכ %הוא שיחת איוב
ורעיו היה לו לדלג על כל הקדמה זו ולתמצת כל העני %בפסוק או שני ,כגו%
"איש היה ושמו איוב ויהיו לו בני ובנות צא %ובקר וגמלי ואתונות ויקטרג
עליו השט %ויכהו ה' בבניו וברכושו ,ויבואו חבריו לנחמו וכו'" ישר ולעני.%
והדגיש הכתוב "איוב שמו" .לומר ששמו איוב שיי לעני %ואינו במקרה .וספר
זה לא מתחיל בלשו" %ויהי" כמו בהרבה ספרי דומי בתנ" אלא בלשו%
"איש היה" ,ואמרו חז"ל ש"ויהי" לשו %צער הוא ,6וא"כ באיוב שהוא סמל
לצרות היה לו להתחיל ב"ויהי" .ולמה נכתב עליו לשו" %איש" .ודרשו חז"ל
"היה" שהיה כבר 7ואולי ג כא %נית %לפרש שהכתוב בא לומר שאיוב סבל
בגלל גלגול שהיה כבר בעול קוד לכ %וכל מעשהו סבלו ותקומתו קשורי
לגלגולו הקוד בלבד.
ונחלקו חז"ל מתי היה איוב 8א בזמ %יעקב או משה או בימי בית ראשו %או
תחילת בית שני ,ואלו ואלו דברי אלהי חיי .9כי בכול נתגלגל איוב או
נתחלקו נצוצותיו .ועל הכתוב "סר צל מעליה" דרשו חז"ל שמת איוב באר
ישראל שהיה מג %על יושבי כנע 10%בהיות ישראל במדבר שנתיי לאחר יציאת
מצרי .ומהכתוב משמע שאיוב מת ב %מאתיי ועשר שני וא"כ זה מתאי
 .6מגילה י' .7 .מועד קט %כ"ה .ג במרדכי שנאמר "איש יהודי היה" .אולי כוונת הכתוב
שהיה "איש" עוד באר ישראל בהיותו יושב בסנהדרי .8 .%בבא בתרא ט"ו .9 :ערובי %י"ג:
 .10ראה במדבר י"ד ,ט וברש"י ש.
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לזמ %יעקב ובניו ,ולדברי חז"ל שאמרו שאיוב נשא את דינה 11לאחר מות
שמעו %אחיה שנשאה בהוציאו אותה מבית שכ .12ומתאי ג לדבריה
שאיוב היה בי %יועצי פרעה בתחילת שעבוד מצרי .אמנ לפי הזוהר 13מעשה
איוב היה בעת יציאת מצרי ,ולכאורה זה סותר לדברי חז"ל על הכתוב "סר
ציל מעליה" הנ"ל .וכא %לא יתכ %לפתור העני %בגלגול ,אלא או בעיבור ,או
בנצוצות הנמצאי בעת ובעונה אחת אצל שני בני אד חיי.
וגילה האריז"ל שאיוב הוא גלגול תרח אבי אברה שבא על אמתלאי א
אברה בהיותה נדה .14ודינה גלגול אמתלאי ,ונאנסה ע"י שכ לתק %הנאתה
מחטא זה ,ולכ %חזר איוב ונשאה .ואפשר שבשמי לא מענישי אד על
גלגולו הקוד עד שיעמידוהו בנסיו %ולא יעמוד בו ואז יגלגלו עליו יסורי של
גלגולי קודמי .ואיוב שלא עמד בנסיו %ושתק בהיותו מיועצי פרעה כשגזרו
על שעבוד ישראל ולא עמד בפר כדי למנוע הגזרה .ואעפ"י שלא היה מצליח
כי הגזרה כבר נחתמה בברית בי %הבתרי ,הוא מצידו חייב היה לנסות למנוע
זאת 15ולכ %גלגלו עליו את עוו %הנדה מגלגולו הקוד ודנוהו ביסורי.
ספר איוב מבטא את כל הפילוסופיה של הקבלה בעני %הבחירה ושכר ועונש,
וההשגחה ודרכיה בעול הזה ,צדיק ורע לו ,רשע וטוב לו ,כשבמרכז העניני
גלגוליו הקודמי של האד .וכמו שכתב הרמב" %בפירושו לספר זה ,שזו
תשובת ה' מ %הסערה לאיוב ודברי אליהו ב %ברכאל הבוזי.
והנה כל חברי איוב היו כמותו ממשפחת נחור אחי אברה .ואיוב מזרע עו
בכור נחור ב %תרח ,16ואפשר שלכ %נתגלגל בו תרח כי ברוב הפעמי האד בא
בגלגול בזרעו בסוד הכתוב "או דודו או ב %דודו יגאלנו" .ומבוז אחיו של עו
יצא ברכאל הבוזי ,ואליפז התימני הוא מזרע אליפז ב %עשו .17ובלדד השוחי
הוא מזרע שוח ב %קטורה שילדה לאברה אבינו.
את אר עו מוצאי אנו במגילת איכה ,ובתרגו ש כתב שהיא קוסטאנטינא
רבתא ,היא איסטנבול של ימינו.18
 .11בבא בתרא ט"ו :וירושלמי סוטה פרק ה' .12 .ראה רש"י בראשית מ"ו י .13 .זוהר שמות
ל"ד .14 .ואולי לפני מת %תורה טומאת הנדה פגעה באלה שלבסו נבררו ובאו אל הקודש.
 .15לפי הגמ' בסנהדרי %ק"ו .איוב שתק .ולפי הזוהר שמות ל"ג .איוב לא שתק אלא יע
לשעבד את ישראל .ולכאורה זה סותר לדבריה שאיוב סבל בזמ %יציאת מצרי כי יצאו
לאחר רד"ו שני וא"כ היה איוב לפחות ב %ר"ל שני .ומפשט הכתובי משמע שהיה איוב
ב %ע' כשסבל ,כי הכל הוכפל לו וחי אח"כ ק"מ שני )ראה רש"י ב"ב ט"ו :ד"ה אימא( ויש
ליישב ע"י גלגול .16 .ליקוטי תורה איוב פרק א' .17 .רמב" %איוב פרק א' .18 .איכה ד' כ"א.
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ודע שכל סבלו של איוב בגופו ,ובאבוד בניו וממונו ,נכלל בגדר "כרת"
שאמרה תורה ,וקיבל עונש זה על חטא הנדה שחטא בגלגול קוד .כי
"כרת" אי %ענינו בדווקא בעול הבא לאחר המוות ,אלא ג"כ בעול הזה
בעודנו בגופו .ואנשי חוטאי כי חושבי ש"כרת" הוא רק לעוה"ב .וא
האד היה יודע ש"כרת" פירושו שבחטאו עלול הוא לאבד את בניו או את
בריאותו או את רכושו ואת המפעל שבנה בעשר אצבעותיו ואפילו את כול
ביחד ,היה קופ עד לשמי ולא חוטא בשו אופ .%ובגלל שאינו יודע זאת
חוטא הוא כשוטה גמור .אבל כ %הוא האמת ,ואנשי זועקי התפללנו טוב,
נתנו צדקות ,שמרנו מצוות ,ומדוע אנו סובלי ,ולא מביני שכל סבל הוא
חלק קט %מעונש של כרת אחד שעברו ,וזה אחד הדברי שבא משה רבינו
להסביר כא.%
"איש היה" .שג בגלגולו הקוד היה "איש" ,ובגלל מעשהו כאיש באשתו,
חזר עתה" .באר עו " .וחזר האיש הוא תרח בגלגול ,בזרע בנו נחור בבני בנו
בכורו "עו "" .איוב שמו" עתה ,ובגלגולו הקוד תרח .והיות שאברה יצחק
ויעקב בניו )ר"ת איוב( ה אבות האומה הישראלית זיכו אותו לבא ולהתק%
ולזכות לעוה"ב" .והיה האיש ההוא" .ולכאורה תיבות אלו מיותרות .אמנ
כוונתו שכשהיה ג גלגול תרח והוא האיש ההוא שהיה ,המסתתר מתחת לגו
איוב" ,ת וישר וירא אלהי וסר מרע" .ולכאורה ת וישר הוא אחד כי פירוש
ת הוא מי שלבו ופיו שווי .19וברור שירא אלהי יהיה ת וישר כי אחרת
אינו ירא אלהי ,וא"כ מספיק שיאמר "ירא אלהי" .והעני %הוא כי תרח סר
מרוע מעשיו הקודמי כי "ירא אלהי" היה בראותו את כחו להציל את
אברה מהכבש .%אבל לא מתו הכרה של למוד הגיע לכ  ,אלא עקב הנס.
ואעפ"י שבנו הר %נשר אעפ"י שנפל על קדוש ה' ,התנהג בתמימות ע הבורא
ולא שאל שאלות והבי %שא אברה ניצל יש כח בידי הבורא ,ושהוא אל
אמת .וא בכל זאת הר %לא ניצל אי %זה גורע מכח הבורא ,אלא מוכיח שהר%
לא היה של באמונתו .וישר היה בשכלו ,ולכ %התגייר .א כיו %שעיקר גירותו
היה בגלל הרגש שנפעל ע"י יציאת אברה מהכבש" ,%סר מרע" אבל לא טרח
לעשות טוב .ועתה בשובו בגלגול כאיוב ,אות תכונות שסיגל לו בגלגולו
הקוד ,שבו והיו בו א לא יותר מזה .ולכ %איוב היה ת באמונתו בה' ,וישר
בהתנהגותו ע בני אד .ירא אלהי רק בדרגת "סר מרע" .ואולי תפס ד'
לשונות כנגד ד' יסודות שבגו וסוד העליו ,%ו"ת" כנגד יסוד האש שטבעו
 .19רש"י בראשית כ"ה ,כ"ז.
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לחטט ולחקור בעניני אמונה וכא %תק %והפ לת .ו"ישר" כנגד יסוד הרוח
המוש לתאוות הדיבור והנצוח וכא %היה ישר והודה על האמת" .ירא אלהי"
כנגד יסוד המי שמוש לתאוות הגו ,וכא %נשמר מלחטא בה" .וסר מרע"
כנגד יסוד העפר המוש לתאוות רכוש וקנאה ,וכא %היה וותר ,%ולא פעל אוו.%
"ויולדו לו" .ולא אמר "ויהיו לו" ,לרמז כי לידת היתה בשבילו ולצור תקונו,
ולכ %נפטרו כשהוצר להתק %ע"י יסורי" .שבעה בני" .אולי כנגד שבע ספי'
המנהיגות העוה"ז חג"ת נהי"מ .ושלוש בנות כנגד ספי' נה"י של "מלכות".
ואולי שבעת הבני ה שבע ספירות הזכרי ושלש הבנות ה %ספירות בינה
הוד ומלכות שה %נקבות וביחד ה י' ספירות .עכ"פ מספר זה לא באקראי בא,
אלא לספר על בחי' נשמתו .וכיו %שנולדו לו ולצרכו ,באו במספר זה.
"ויהי מקנהו" .עתה התחיל להשתמש בתיבת "ויהי" במקו "והיה" ,כי רק
עתה היו לו מקנה וכו' במספרי מדוייקי בהשגחה משמי לצור העני ,%מה
שאי %כ %בגלגול קוד שלא היה כ" .%שבעת אלפי צא ."%אפשר שה כנגד
שבעת ספירות הקודש דעשיה ולכ %היו צא %כשר" .ושלשת אלפי גמלי".
אפשר שה כנגד שלשת ספירות ראשונות של קליפת נוגה ,כי מש מקו
הגמל ולכ %הוא "מעלה גרה ומפריס פרסה" ,אבל לא "שוסע שסע" .ולכ %הוא
טמא למרות שנראה כטהור .וזו בחינת קליפת נוגה המראה עצמה קדושה
וטהורה ובאמת היא קדשה וחללה ומטונפת .והיות ולא היה איוב בבחינת
"עושה טוב" אלא "סר מרע" בלבד ,היה מקו לקליפה זו להתערב בו
ולהשפיע עליו ג משפע שלה .ולכ %הוצר לסבול ולהתנקות .כל זה בגדר
אפשר .ועכ"פ ודאי שמספרי מדוייקי אלה של שבע ושלש באלפי ,אומר
דרשני" .וחמש מאות צמד בקר" .אולי ושמא ה כנגד חמש כפולות של
חמישה חסדי וחמש גבורות ולכ %ה חמש מאות צמד-בקר ,שהוא טהור.
"וחמש מאות אתונות" .שה הקליפות הקשות 20ואפשר שנכנעו תחתיו
ועבדוהו .ויותר נראה שכיו %שלא עשה טוב נדבקו בו ולא עבדוהו אלא הוא
גדל .וכמ"ש "הבקר היו חורשות" ,ואלו "האתונות היו רועות על ידיה".
דהיינו לא עובדות אותו אלא רועות עצמ %על יד הבקר העובדות" .ועבודה רבה
מאוד" .ולא פרט ענינה כי אינה מסמלת דבר הצרי לעניינינו" .ויהי האיש
ההוא" .ושוב חזר לומר "האיש ההוא" אבל לא אמר "והיה" כמו שאמר קוד,
אלא "ויהי" .כי האיש ההוא הוא תרח נהיה עתה "גדול מכל בני קד" .כי כל
 .20ספר הלקוטי שמואל א' ,פרק ט'.
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בני קד ה בניו ,ה %מבני נחור וה %מבני הפלגשי של אברה ששלח ארצה
בני קד .ואמר זה כדי לרמוז שהוא תרח סבא וגדול של כל בני קד.
"והלכו בניו ועשו משתה" .ויש להבי %לא %הלכו ומני %הלכו ,ולכאורה היה לו
לומר "ויעשו בניו משתה"" .בית איש יומו ,וקראו לשלשת אחיותיה לאכול
ולשתות עמה" .כל לשו %זה אומר דרשני .למה קרא "איש" .ומהו "בית איש
יומו" .והיל"ל "בבית איש" ,ולמה חזר להזכיר מספר אחיותיה שה שלש
והלא כבר אמר זאת .ואולי בגלל מספר שה %שלש קראו ,ולמה הוצרכו
לקרא בכל יו מחדש והלא יכלו לבא מאליה %לאחר שזה היה מנהג הקבוע.
ומוב %מהכתוב שבני איוב שמרו על מצוות בני נח ,כאיסור זרע לבטלה ואבר
מ %החי וכדו' .ולמה חשש לחטא "ברכת הש" ,ומה הסיבה שבגללה היה
צרי לחשוש לזה.
ואפשר שהעני %הוא כי בניו שראו את עושר אביה וחכמתו וצדקותו ומה ג
שנולדו לו ,ומסתבר שהיו כמותו ,הבינו שמספר אינו מקרי ורצו לקשר כל
השבע ספירות יחד להחזיק השפע שישאר אצל אביה .והעושה זה ,קלי' נוגה
מנסה להכשיל אותו בברכת ה' או בברכה לבטלה ,כדי לגנוב מ %הקודש.
"והלכו בניו" .בדעה אחת להתקשר ע ספירות חכמה ובינה של עול העשיה
שש סוד אכילה ושתיה .ועשו בסוד עול העשיה משתה הכלול מאכילה
ושתיה סוד לח ויי .%והיות וה שבעה כנגד ז' ספירות שכל ספירה נקראת
"יו" ,בסוד "כי ששת ימי עשה ה' את השמי ואת האר " ,וידעו כל אחד
מה לאיזו ספירה הוא שיי " ,ועשו בית איש" .ותקנו בעול העשיה שהיא
בחינת "בית-איש" .יומו ,את ספירתו .וכדי להשפיע השפע לנקבות הוצרכו
לקרא בכל יו מחדש שלא תבאנה מאליה %אלא ע"י קריאת ,ובזה תהיינה
מושפעות ג הספירות שכנגד .%ולכ" %ושלחו וקראו לשלושת אחיותיה
לאכול ולשתות עמה"
"ויהי כי הקיפו ימי המשתה" .ואמר הקיפו כי היו שבעה כנגד הקפת שבעת
הכוכבי בשבעת ימי השבוע .וזה היה חשבו %משתיה ולא הוללות וסכלות
ועצלות" .וישלח איוב ויקדש" .פירוש ,שזמנ לקרבנותיו ביו השמיני כדי
להקריב בבחינת המספר השמיני שהוא המקדש ומטהר את האד מכל
חטאתיו ,21כי היא בחי' ספירת הבינה הטהורה הדבוקה בחכמה הקדושה.
ומש מש לקדש ,ולכ %הסכי למעשיה ולא מיחה בה על בזבוז זמנ
 .21ומש באה הארת "יו הכפורי" .
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במשתאות ,כי הבי %כוונת" .והעלה עולות מספר כול" .כולל בנותיו ,כי ג
עליה %חשש שמא חטאו בברכת ה' .והקריב כדי להעלות השפע לכל עשר
הספירות הנקראות "ימי" .ושבעת הספירות התחתוני נקראי "ימי עול",
ושלשת העליונות "ימי קד"" .22כי אמר איוב אולי חטאו בני ,וברכו אלהי
בלבב" .כי במעשה זה קליפת נוגה ,רוצה להכשיל בחטא זה .או בהזכרת ש-
שמי לבטלה" .ככה יעשה איוב כל הימי" .אולי כוונתו כנגד כל בחינות
הימי שיש בעשר הספירות .ואמר ככה יעשה לשו %הווה ,לומר שכבר בתחילת
המשתה היה בדעתו לעשות כ ,%ולא רק לאחר שהקיפו הימי חשש למעשיה
ובא להקריב .והכל היה מתוכנ %מראש ,שיעשו המשתה לתק ,%ויבא הוא
להעלות עולות להשלי התקו %שלא יצא לחצוני כלו משפע מעשיה .ולכ%
העלה עולות שאי %בה כלו לאד ,ולא שלמי שיש בה חלק לאד ודרכו
לתחתוני .וזה כוונת הזוהר 23שאמר שאיוב נענש בגלל שהקריב עולות ולא
שלמי וגירה את השט %בו כיו %שלא נת %לו כלו לחלקו .וא היה איוב בגדר
"עושה טוב" לא היה יכול השט %להתגרות בו ,א כיו %שנשמר רק מעשות רע,
לא היו מעשיו מושלמי וכשהעלה רק עולות שתקונ מושל ,נזוק ,כי היה זה
למעלה מכחו .ומסתבר שביו השמיני מיד לאחר שהעלה עולות חזרו בניו
למשתיה אצל הבכור להתחיל הקפת השבעה מחדש.
"ויהי היו" .אמרו בזוהר 24שכל מקו שכתוב "ויהי היו" זה ראש השנה.
"ויבואו בני האלהי להתייצב על ה'" .ולכאורה היה לו לומר "אל ה'"" .ויבא
ג השט %בתוכ" .ולכאורה תיבת "ג" מיותרת .ואמר בזוהר 25שש השט%
הוא "ג" כי הוא מגמג ,ואותו "ג" השט %בא בתוכ" .ויאמר ה' אל השט%
מאי %תבא" .וכי הקב"ה לא יודע מני %הוא בא ,ואי %לומר שאמר כ %כדי לפתוח
עמו בשיחה ,כי אינו ב %אד שצרי לפתוח עמו בשיחה כדי שלא יבהל .אמנ,
ספירת הכתר נקראת בש "אי ,"%והוא מקור הרחמי ,ואפשר שכוונתו לומר
שבקש הקב"ה מהשט %שלא יקטרג בתקיפות ויתנהג ברחמי בשעת קטרוגו.
 .22זוהר פרשת נשא קל"ד .23 .פ' בא ל"ד .ואל יפתו חטאי ,רשעי ומושחתי ללמוד
מכא %לתת לשט %חלק במאכל וכדו' .וכאות שנותני חתיכה מפרוסת המוציא לקליפה ,כי
אלה עובדי עבודה זרה גמורי והעושה כ %אי %לו חלק באלהי ישראל כי עבד אל נכר .כי
כוונת הזוהר שבקרב %שלמי יש חלק לאד האוכל ואח"כ מבלי שיתכוו %האד חס
וחלילה ,בהפרשת הצואה מקרבו נדבק השט %בצואה כחלקו כמבואר בשער הכוונות עני%
"יפנה ויטול ידיו" .וראה שער המצוות פ' עקב עני" %מי אחרוני" ,והב .24 :%פ' בא ,ד
ל"ב .25 :פ' פקודי רס"ג.
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"ויע %השט %את ה' ויאמר ,משוט באר ומהתהל בה" .ולשוט עניינו מבלי
לגוע בה אלא באוירה ,ולהתהל הוא להתנהג במדתה כאד המהל על
הקרקע .ולכאורה תיבת "ויאמר" מיותרת כי כבר אמר "ויע ,"%ואפשר שרצונו
לומר שענה השט %את ה' ,שאי אפשר להתנהג ע בני אד במדת הרחמי כי
א יוותרו לרשעי יחריבו את העול .וא "משוט באר " אפשר להקל מעט
בקטרוג .אבל "ומהתהל בה" ,צרי ליל במדתה שייעשה הדי %בעול
ויעמוד העול על מכונו .וזו אמירתו לגבוה מדוע איננו שומע בקול ה' ללכת
במדת הרחמי הנקראת "אי ."%אמנ כשיש צדיק באר המג %על הדור אי %כח
למקטרג כי מעשיו מגיני .ולכ %אמר לו הקב"ה "מאי %תבוא" ,בא והתנהג
ברחמי ע בני האד .ולדברי שאי אפשר לעול להתקיי רק "משוט
באר " וצרי ג "ומהתהל בה" .הנה יש צדיק בדור שיג %עליה והוא איוב.
"ויאמר ה' אל השט ,%השמת לב על עבדי איוב כי אי %כמוהו באר איש ת
וישר וירא אלהי וסר מרע" .וא כ %זכותו תג %לבטל קטרוג מעל דורו.
"ויע %השט %את ה' ויאמר ,החנ ירא איוב אלהי" .אי בגלל יראת אלהי של
איוב תתבטל קטרוגי ,ומספיק יהיה א יראתו תג %עליו עצמו ,כי כל טוב
השפעת עליו בגלל יראתו ואי %מקו לזולתו להנות מיראתו" .הלא אתה שכת
בעדו" .ופירוש "שכת" הגנת .26דהיינו שהרי איוב עצמו צרי היה לסבול על
גלגולו הקוד ובגלל יראת אלהי שלו הגנת עליו מיסורי הראויי לבא לו,
וא היתה יראתו מושלמת היה בה כדי להג %עליו ועל דורו ,אבל היות והנו
"ירא אלהי" ולא "ירא ה'" ,מספיקה היא להג %עליו אבל לא על דורו .וכתוב
את וקורי "אתה" אפשר שהיה מוג %ע"י השכינה שהיא בחי' נקבה שהגנה
עליו מיסורי שהיו ראויי לבא עליו בגלל חטאו בהיותו תרח" .ובעד ביתו,
ובעד כל אשר לו מסביב" .ויראתו גרמה לשמירה ג על בניו ורכושו .ולא עוד
אלא שהשכינה עוד השפיעה עליו מטובה" .מעשה ידיו ברכת ומקנהו פר
באר  .ואול שלח נא יד וגע בכל אשר לו ,א לא על פני יברכ " .ויש
להבי %מה רצו %השט %וכיצד מדבר הוא אל ה' במילי בוטות באמרו "על פני
יברכ " .והנה ג השט %מכל החטאי לא חפש באיוב אלא את "ברכת הש"
אותו חטא שפחד ממנו איוב שמא חטאו בו בניו .ויש להבי %העני.%
ואפשר שהעני %הוא ,כי אמר הכתוב "וימת הר %על פני תרח אביו וכו' ,ויצאו
ללכת ארצה כנע %ויבאו עד חר %וישבו ש ,וימת תרח בחר .27"%וסוד של
דברי ה כי אר ישראל היא בחינת הדעת המתוקנת ,ואלו חו"ל הוא מקו
 .26ראה רש"י שמות ל"ה ,יב .27 :בראשית י"א ,לא-לב:
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הקליפות .וביציאה מהגו מקו הקליפות לעלות לא"י מקו הדעת ,צריכי
להגיע אל בחי' הגרו %המחבר בי %הגו אל הדעת וכנגדו בארצות הוא "חר,"%
שהוא ע הכולל גי' גרו .28%ובמות הר" %על פני תרח אביו" ,גר שתרח שיצא
מאור כשדי ע אברה בגלל הנס לבא אל הקדושה של א"י ,בהגיעו לחר%
שהוא המקשר בי %אור כשדי לאר  ,ישב ש ולא גר ש ,אלא בחר במקו
לישיבת קבע .ונמנע להכנס אל הקדושה של א"י בקו ועשה בחי' "ועשה
טוב" ,אלא לצאת מהקליפות הנקראי חול אל חר %שהוא מצב ביניי בחינת
"סור מרע" בלבד .ולכ %ג עתה היה איוב רק בבחינת "סר מרע" ולא בבחינת
"עושה טוב" .וחר %שהוא בחי' הגרו %יש בו בחינת ג' שמות "אלהי" העולי
בגימטריה חר ,%ולכ %היה איוב "ירא אלהי" .ועיקר תיקו %זה הוא בגרו%
כשה"עשה טוב" הוא להודות ולהלל לה' ,ו"סור מרע" הוא להזהר מ"ברכת
הש" .ואיוב שהיה "סר מרע" נזהר ביותר מלפגו בגרו %בדיבור לא הוא ולא
בניו ,ואולי בזה היה לשט %לנסותו בדווקא .ויש חוטא במחשבתו ויש חוטא
בפיו ,וא היה חוטא איוב במחשבתו לא היה נזוק כי לא היה יהודי השיי
לסוד המחשבה ,כי רק ע ישראל ה בחינת החכמה הנקראת "ראשית חכמה".
ולכ %נקראו ישראל "ראשית" ,וכמ"ש "קודש ישראל לה' ראשית תבואתו".29
כי ה צריכי להשמר ולתק %ג בחי' המחשבה .אמנ אומות העול תקונ
רק עד הדבור ,ולכ %משבע מצוות בני נח הוא להזהר "מברכת הש" שהוא
הגבול .והדבור נקרא "על פני" כי הוא מפורש .ואלו המחשבה אינה על פניה
כי היא חבויה ומוסתרת .ואמר השט %לקב"ה כי בטוח הוא שאיוב יכשל בנסיו%
ויחטא בשפתיו והוא הנקרא "על פני") .ולכ %בהמש אמר הכתוב "בכל זאת לא חטא
איוב בשפתיו" ,ואמרו חז"ל בשפתיו לא חטא אבל בלבו חטא ואעפ"י שחטא בלבו הושב
לו כל אשר לו ,כי הנסיו %היה בשפתיו ובזה הוא עמד וכמו שיבואר( .ומתחילה לא קטרג

השט %על איוב כי הסכי שיראת אלהי שלו תג %עליו ועל בני ביתו ורכושו.
אבל כשרצה ה' שזכותו תג %על דורו ,קיי באיוב "תפסת מרובה לא תפסת
כלו" .וקטרג כדי שזכותו לא תעמוד ג לעצמו.30
 .28שער הלקוטי פ' ויצא .29 .ירמיה ב' ג .ולכ %תרומה שהיא הקודש שבראשית התבואה,
מופרשת במחשבה וכמ"ש "ונחשב לכ תרומתכ" .30 .יש צדיקי כר' חנינה ב %דוסא
שכל העול נזו %בזכותו ,והוא חי בעוני) ,תענית כ"ד (:כיו %שבגלגולו הקוד לא התאמ
לקיי מצות פו"ר )שער מאמרי חז"ל עני %פסיעותיו של אברה אבינו (.ולכ %אעפ"י שזכותו
הגנה על דורו ,לא הגינה עליו .ואפשר שא היה איוב סובל יסורי היה בזכותו להג %על
דורו אבל למצב שיג %עליו ועל דורו ג יחד אי אפשר היה להיות ,כל עוד לא היה בבחינת
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ודע כי לה' יתבר  ,יש כמה שמות וכנויי המסמלי את פעולותיו יתבר  ,וש
"ה'" הוא בחינת רחמי ,וש "אלהי" הוא בחינת די ,%ולכ %בתפילה אומרי
אנו "ה' הוא האלהי ,ה' הוא האלהי" .ואת יו הכפורי הקדוש נועלי אנו
באמירת פסוק "שמע ישראל ,ה' אלהינו ,ה' אחד" .ואחריו שבע פעמי "ה'
הוא האלהי ,ה' הוא האלהי" .כי האחדות של "שמע ישראל" ,לידע שה'
שהוא מדת הרחמי ,הוא האלהי מדת הדי .%ושלא כאנשי קד שהאמינו שמי
שברא את הטוב והאור לא ברא החוש והרע ,אלא אמונתינו שלמה שהאל
הוא ג רחמ %וג דיי .%וכמו שלילד אי %שני אבות אחד שינשקהו ואחד שיכהו
ואותו אב מנשק ומכה בהתא להתנהגות הב ,%כ %ג ה' מתנהג ברחמי ובדי%
בהתא להתנהגות האד ,והוא אחד ואי %זולתו .ונועלי אנו את יו הכפורי
בהצהרת האמונה שכל מה שיקרה לנו א לטוב וא לסבל הכל מהבורא
יתבר אחד יחיד ומיוחד ואי %שתי רשויות חס-ושלו.
וזה ביאור "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד" .שמע והב %ישראל ,כי ה' שהוא
בחי' רחמי ,הוא אלהינו כשהוא במדת די .%ולא אמר "ה' אלהינו ,אחד" ,אלא
"ה' אלהינו ה' אחד" .לומר שג "אלהינו" ,בשרשו למעשה הוא רחמי
הנובעי מש ה' ,והכל רחמי אעפ"י שנראה כדי .%כי "כאיש אשר ייסר את
בנו ,ה' אלהי מייסר " 31להטיב באחרית  32בעול הבא ,ולא מתו נקמה.
בכל העני %כא %הוזכר ש ה' ,פרט ליראת איוב שנאמר בו "ירא אלהי" ,ולא
נאמר בו "ירא ה'" .33כי "יראת ה'" היא יראת הכבוד והרוממות ואלו "יראת
אלהי" היא יראת הדי %והעונש ,וזו היתה יראת איוב .34וכל המשפט והדי%
נכתב בש ה' כי דווקא ביו הדי ,%מדת הרחמי מתגברת לעומתה למע%
האזו .%וכמה שיותר מקטרגי יש על האד ,כ יותר מחפשי עליו זכות ,כי
הדי %צרי שלא יהיה מושל לחיוב אלא מעורב ברחמי ,ובזה א גברה מדת
הדי %מתחייב .אבל בדי %מושל האד לא נענש ,כי ההלכה שסנהדרי %שכול
חייבו ,הנדו %פטור מעונש ,ואינו מתחייב על פי הכל ,אלא עפ"י הרוב.35
ומכל מדות ושבחי שמנה ה' באיוב לא קטרג השט %אלא על "יראת אלהי"
שבו ,ואמר "החנ ירא איוב אלהי" .כי "ת ,וישר ,וסר מרע" .מבלי "יראת
"ועשה טוב" 31.דברי ח' ,ה 32 .דברי ח' ,טז .33 .וכמו שכתוב "ועובדיהו היה ירא את ה'
מאוד") ,מלכי א' י"ח ,ג'( .34 .ואינו עני %למ"ש אצל אברה "עתה ידעתי כי ירא אלהי
אתה" ,שזו יראת מדת הדי %שמא תעכבו מהמצוה וכמ"ש בשפתי שני פ' וירא ,ואינו עני%
לנדוננו ,ואי %לפרש כ %לגבי איוב שהיה רק סר מרע.
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אלהי" לא שוה כלו .ורק כאשר יש לאד יראת שמי ,ער מדות אלו הוא
נעלה מאוד .ומדות נאות ,ואפילו תורה ,בלי יראת שמי ה בבחינת "נז זהב
בא חזיר" ותו לא .ולכ %קטרג על העיקר.
ואמרו חז"ל 36ששט %לטובה התכוו %שלא יכהה כח וזכות אברה אבינו בגלל
25
איוב ,והדבר לכאורה תמוה .והנה ש השט %הוא "ג" ,והוא מלשו %גמגו
ויש להבי %מה עני %גמגו אצל מלא  .וביאורו הוא שאי %מלא זה מדבר ברור,
ואומר חצאי אמת כדי לגרו לאד להענש .ונוצר הוא ממעשי לא ברורי
שעושי בני אד ,כגו %מעשה טוב ע כוונה רעה וכדו' ,וכשאד עובד ה'
באמת נאמר עליו "ברצות ה' דרכי איש ,ג אוייביו ישלי עמו" .37דהיינו "ג"
השט %שהוא אוייבו משלי עמו .והוא המלא המות שהיה עושה רצו %התנאי
והשלי עמ כי רצה דרכיה .38והשט %הזה לא בא לנקו באיוב ,וא היה
השט %משקר היה מושמד מפמליא של מעלה וכמ"ש "דובר שקרי לא יכו%
לנגד עיני" .39אמנ השט %מאמי %בדבריו והאמי %שאיוב שומר דר ה' מרוב
טובה בלבד ,ולכ %אמר לו הקב"ה תנסה .ע אברה אבינו כבר השלי שט %זה
כי רצה ה' דרכי אברה.
ואמר הכתוב "ברצות ה' דרכי איש" .ולכאורה היה לו לומר דר איש כי דר
האמת אחת היא .ואמר דרכי לשו %רבי כי יש דר של "סר מרע" ,ויש דר של
"עושה טוב" .ואברה הל בדרכי ה' והיה סר מרע ועושה טוב ג יחד ,ולכ%
השלי עמו השט %ורצה ביקרו .אמנ איוב היה רק סר מרע ולא רצה ה' דרכיו
אלא דרכו ,ולכ %לא השלי שט %עמו וקטרג עליו לכבוד אברה כדי להכיר
ההבדל בי %דרכי איש של אברה לדר איש של איוב.
וקרא הכתוב לאיוב "סר מרע" .ואמרו חז"ל שכל מעלת איוב בעשיית טוב
היתה ויתור על חצי פרוטה משלו לחנוני .40ויש להבי %אי אמרו דבר זה כאשר
מפורש בכתוב על "עשיית הטוב" שעשה ,וכמ"ש "כי אמלט עני משווע ,ויתו
ולא עוזר לו .ברכת אובד עלי תבא ,ולב אלמנה ארני .%עיני הייתי לעוור,
ורגלי לפסח אני ,אב אנכי לאביוני ,וריב לא ידעתי אחקרהו ,ואשברה
מלתעות עוול ומשיניו אשלי טר".41
וביאור העני %הוא ,כי הרבה מעשי טובי עשה איוב א עשא מיראת
העונש ,כי פחד שא לא יעשה חסדי יאבד ממונו .וכמו שכתוב "כי פחד
 .35רמב" הלכות סנהדרי %פרק ט' הלכה א' .36 .בבא בתרא ט"ז .37 .משלי ט"ז ,ז'.38 .
לדוגמא ראה כתובות ע"ז .39 .תהילי ק"א ,ז .40 .בבא בתרא ט"ו .41 :איוב פרק כ"ט.
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פחדתי ויאתיני ,ואשר יגורתי יבא לי" .42וכשאד עושה חסדי ומעשי טובי
לא מלב ח אלא מיראת העונש אינו בגדר עושה טוב אלא בגדר "סר מרע".
ולכ %הרבה בעלי צדקות בימינו לא מתקיימת בה הבטחת התורה וחז"ל
לנותני צדקה ,כי מעשיה בבחינת "סר מרע" בלבד ,ונתינת מתו פחד
העונש ושאר מניעי ,ולא מתו רצו %ה' באמת ואהבת הזולת ג יחד .ורק דבר
אחד עשה איוב לא מתו פחד אלא מתו רצו %והוא לוותר לאד על חצי
פרוטה ולעגלה לטובת הזולת ,ולכ %אעפ"י שאיוב מספר מעשיו הטובי ,לא
התייחסו חז"ל אלא לעני %זה של ויתור על חצי הפרוטה.
ואמרו חז"ל 43שפרנסתו של אד קצובה לו מראש השנה לראש השנה .כי
אעפ"י שבשעת לידתו קובעי א יהיה עשיר או עני ,44בכל ר"ה קובעי לו
כמה יקבל ממה שנקצב לו .וקביעת עשיר ועני בשעת יצירתו תלויה במעשיו
בגלגולי קודמי .ואפשר שאד בר"ה כפור וסוכות יקיי כל המצוות בלב
ונפש ויקבל שנה מלאה פגעי ,ושכנו שחלל המועדות ורמס כל קודש יקבל
שנה טובה ומאושרת .כי הדי %לא נמדד רק לפי מעשיו עתה ,אלא בכל ר"ה
אד נדו %על כל מעשיו מעודו פע ראשונה בעול ,ועד לשעת הדי .%ובה
אפשר שהרשע בהתחשב במעשיו בגלגולי קודמי יקבל שנה מאושרת ,ואלו
הצדיק ימצא אש בגלל מעשיו הקשי בגלגולי קודמי שטר תיקנ ויכתב
לחיי סבל וייסורי .ומלכות השמי כעי %מלכות האר  ,45וג בעוה"ז לא דני
אד רק לפי מעשיו אלא בהתחשב בעברו ,א לטוב וא כנגדו.
והרכוש והעושר הנית %לאד הוא שפע הנית %לו בהתא לטיב נפשו ותקונה,
וסוג הרכוש הוא דוגמת טיב השפע הנית %מלמעלה .ויש מי שעשרו בא
ממלבושי או מאכלי או מתכת מסויימת או קרקעות וכדו' ,ואחר עשרו מגיע
דר דברי וחפצי אחרי ,כי בהתא לשפע העליו %כ %נמש המקור למטה
לקבלת השפע .ולאחד מגיע צנור השפע דר מכירת מלבושי ,ולשני בדר
אחרת והב .%וג הרכוש הנקנה בכספו מראה על טיב השפע והשפעתה ,וכ%
בניו ובנותיו כמה יהיו לו ובאיזה סדר ,ובריאות ומעשיה עד גיל עשרי
תלויי בו ובמעשיו ובטיב השפע הנית %לו .וא רכוש האד כולל בעלי חיי
טהורי וטמאי ג זה מראה על טיב השפע העליו .%והחזיר והגמל למרות
שנראי יותר מתורבתי ושקטי מהשור" ,טמאי ה" .כי נפש החי שבה
מקורו מצד הטומאה והסטרא אחרא .והשור אעפ"י שהוא משתולל ומזיק,
 .42איוב ג' ,כ"ה .43 .ביצה ט"ז .44 .נדה ל"א .45 .ברכות נ"ח .זוהר בראשית קנ"ז.
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"כשר" הוא ,כי נפשו מקורה מחמשת גבורות הקודש וסטרא דקדושה,
ו"לכ יהיה לאכלה" .ובעלי החיי הטמאי כמעט כול אינ מעלי גרה
ומפריסי פרסה ,אמנ הגמל מעלה גרה ומפריס פרסה ,אבל אינו שוסע שסע,
ורק חוט קט %אחד מחבר בי %שתי חלקי פרסותיו ,וחוט קט %זה גור לו להיות
טמא מוחלט ,כי תשעי ותשע אחוז טהור פירושו מאה אחוז טמא .וטומאתו
חמורה יותר ,כי הקודש והחול מעורבי בו והטומאה מקבלת כח מהקודש
המעורב בה ומטמאה יותר .ומקורה מקליפת נוגה הנראית כקדושה לגנוב
ולרמות לב הבריות ,והיא טומאה רצוצה שגרמה לחרב %ב' בתי המקדש,
וכנגדה הוא הגמל ,נראה כקדוש וטהור מעלה גרה ומפריס פרסה ,אבל "טמא
הוא" כי אינו מפריס בשלמות ,ובנקודה קטנה שבה הטומאה דבוקה בו,
מתחברי פרסותיו .וכנגדה טומאת ה"נדה" ,שכ %לא מדובר באיסור "אשת
איש" ,או "גויה" ,או שאר עריות .אלא באשתו הצדקת והכשרה שבא עליה
ללא איסור של זרע לבטלה ח"ו ,ובחופה ובקדושי ,%אבל ראתה מעט ד
שטמא אותה ,והיא תשעי ותשע אחוז קדושה וצדקת וחסידה וטהורה ,אבל
אחוז אחד בלבד של טומאה דבק בה ע"י ד טמא שראתה ,וכבר הבא עליה
חייב "כרת" ונכרתת נפשו מהאור העליו %ונופלת בעמקי הקליפות והאופל ,ה'
יצילנו .וכשאד דבוק בקודש מקבל הוא שלטו %ג על הטומאה ומעביד בעלי
חיי טמאי לא מתו דבקות בה אלא מתו שלטו %המשעבד את הטומאה
תחתיו .אמנ כאשר דבוק הוא בטומאה ,מגדל הוא בעלי חיי טמאי מתו
קשר אליה ,וה שולטי עליו ומעבידי אותו בפרנסת ובנקיונ וכדו' .ולפי
צורת יחסו אליה ויחס אליו תדע טיב הקשר עמה.
46
ובזה יוב %מדוע שלח יוס ליעקב "עשר אתונות נושאות בר ולח ומזו. "%
ומדוע האריכה תורה לספר כמה בעלי חיי נת %יעקב לעשו ,ומדוע אמרו חז"ל
שנענש יעקב על שנת %לעשו מבהמותיו ,47כי הוציא מתחת שלטו %הקדושה
והעביר לשלטו %הקליפה .ובזה יוב %מדוע מצווי אנו שבהמת ישראל תשמור
שבת ,וכמ"ש "למע %ינוח שור וחמור " .וסוד המעשה של אותו חסיד שמכר
פרתו לגוי ולא רצתה לעבוד בשבת עד שאמר לה ,כל עוד היית שייכת לי היה
ל קשר ע השבת והייתי מצווה על מנוחת ועכשיו את שייכת לגוי לכי
ועבדי ,והלכה ועבדה.48
ורמז משה רבינו לנו היכ %היתה קשורה נשמת תרח אבי אביה של ישראל לפי
 .46ראה בספרי "שפתי שני" פ' ויגש .47 .ראה ספר הלקוטי שמואל א' סי' ט .48 .מדרש
עשרת הדברות ד'.
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טיב איוב ובניו ,צאנו ורכושו .ובו מתחילי אנו את הסדר בליל פסח באמירת
"תרח אבי אברה ואבי נחור" .ומבחינת בניו כול תקנו עצמ .נחור בא
בגלגול חור ,והר %באהר 49%ואברה קדש קדשי .ולכ %זכה איוב לשלמות של
שבעה בני ושלש בנות שה כנגד עשר הספירות ששבעה מה בחי' זכר,
וספירות בינה הוד ומלכות בחי' נקבה .ולכ %אמר "ויולדו לו" .לומר כי בגלל
שלמותו נולדו לו בני ובנות אלה .ואפשר שבכתובי עני %השלמות מתגלה
באות ו' במספר שלש ,ונעשה שלוש .משא"כ בתורה ובנביאי בה בדר כלל
מסתתר אות ו' ,לרוב עמק וסוד .ואולי כתב שלוש בנות מלא בו' לומר
שכול %היו בשלמות מעלת .%ואולי ברכושו נאמר "ויהי מקנהו שבעת אלפי צא%
ושלשת אלפי גמל" .כתב ושלשת בלי ו' לומר שה חסרי ואינ משפע
הקדושה שקבל כדי להכניע ,אלא ההיפ בגלל חטאו בנדה בא בגלגול
ובעונש "כרת" ,לכ %בנוס לשבעת אלפי צא %שכנגד שבעת הספירות דקדושה,
באו ג שלשת ספירות העליונות של קליפת נוגה שהיא בבחינת "גמל" וקבל
שלשת אלפי גמלי.
והעול מונהג ע"י ה' חסדי וה' גבורות ,וה סוד עשר דמי שיש באשה ,ה'
דמי טהורי כנגד ה' חסדי ,וה' דמי שמרא טמא כנגד ה' גבורות ,והרואה
אות נעשית נדה .50ואי %הכוונה שה' גבורות ה טמאי ח"ו ,אלא ה טהורי
וקדושי .אמנ הקלי' לא יכולי להאחז בחסדי כי ה בחי' פני ,ועל זה
נאמר לא "יתיצבו הוללי לנגד עיני " .51ובחטא האד נאחזי ה בגבורות
לינק מהקודש ח"ו .ובחטא חוה בע הדעת גרמה אחיזה לכחות החצוני
לינוק מה' גבורות שלה בסוד הדמי ,והפכו להיות דמי טמאי .ועתה שחטא
תרח באיסור "הנדה" ,אולי ושמא גר שחמש הגבורות שבבחינת נפשו נדבקו
בה הקליפות ,קיבל כנגד "חמש מאות אתונות" ,שה הקליפה הקשה
ביותר ,אמנ כנגד חמשה החסדי שנשארו בקדושה ,וחמש גבורות שקדושי
מצד עצמ ,בשפע הבא מה קיבל "חמש מאות צמד בקר" .ושאר רכושו
שהיה מכוו %כנגד שאר מצוות ועברות שעשה שאינ עני %לחטא "הנדה"
ותקונו במעשה זה ,לא פרטו הכתוב ,וכללו בלשו" %ועבודה רבה מאוד".
"ויהי האיש ההוא" .ולא אמר "ויהי איוב" ,כי תואר "האיש ההוא" מראה על
אד בעל שלמות המוחי .%והיה איוב של במוחו ובדעתו עד שהיה "גדול מכל
 .49ואפשר שזה סוד "ואהר %וחור תמכו בידיו") ,שמות י,ז ,י"ב (.שני בני תרח תמכו במשה.
 .50שער הכוונות דרוש א' מדרושי הפסח .51 .תהילי ה' ,ו.
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בני קד" בחכמה .וכמ"ש אצל שלמה "ותרב חכמת שלמה מחכמת מכל בני
קד" .52שחכמת היתה בהבנת כל סודות כוחות הנפש של הבריאה כולה.
וכמ"ש חז"ל 53שהיו יודעי בטאייר שהוא חכמת צפצופי העופות ,ובחכמת
הכוכבי וכ היד ,וצורת הכתיבה וכו' .ולמדו כל בני קד חכמות אלו מבני
הפלגשי אשר לאברה שלמדוהו מאברה כששלח מעל פניו .וכמ"ש
"ולבני הפלגשי אשר לאברה נת %אברה מתנות ,וישלח מעל יצחק בנו
בעודנו חי קדמה אל אר קד" .54ואמרו חז"ל שהמתנות היו חכמות אלו
שלמד .55ואת תורת האלהות וכחה הניח ליצחק בלבד ,והוא תורת הקבלה
שבידינו עוד מאברה ונמסרה מדור לדור ,ע"י "ספר יצירה" שחבר .והיה איוב
חכ ושל בדעתו ומבי %בכל חכמות בני קד .ואמרו חז"ל 56שהיה לאיוב
ולחבריו בגינת ע שנטעוהו לפי הירח ועל כל ע חקקו דמות כול ,וכשהיה
אחד מה בצער היה הע מראה דמותו כמו שנראה במציאות באותה שעה
וראוהו חבריו וידעו מצבו .ובי %כל אחד מהחברי לשני היו מרחקי גדולי
ובעת ובעונה אחת ראה כל אחד משלשת חבריו את דמות איוב בצרתו ובאו
לנחמו וזה חלק מחכמת בני קד.
ואמר הכתוב "ככה יעשה איוב כל הימי" .ולא אמר ככה "עשה" איוב,
ללמדנו שהנאנס ולא עשה מצוה שברצונו היה לעשותה ,מעלה עליו הכתוב
שכר כאילו עשאה .57ואפילו שנאנס איוב והפסיק להעלות עולותיו בגלל אבוד
בניו ,קיבל שכר כאילו המשי לעשות כ" %כל הימי" .כי בדעתו היה לעשות
כ %כל חייו .וכשגילה דעתו שכשהיה בידו עשה ,קיבל כל שבוע זכות כאילו
המשי להעלות עולותיו.
"ויהי היו" .הוא ראש השנה 58שהוא כנגד יו ו' לבריאת העול שהחלה
בכ"ה באלול ,והוא יו ללא לילה ,כי הבריאה החלה ביו א' בבוקר ולילה
 .52מלכי א' ,ה' ,י .53 .קהלת רבה ז' .פסיקתא דרב כהנא ,ל"ד .54 .והיא תורת הנפש של
"ההודי" שארצ היא אר "קד" שהוא "המזרח הרחוק" .כי "קד" פירושו מזרח .וכפל
הכתוב ששלח "קדמה" ,אל אר "קד" .לומר שלמזרח הרחוק שלח .ולכ %העילית של
ההודי נקראי "ברהמיני" שפירושו "אברהמיני" כי מקור מבני הפלגשי לאברה.
ובעוד שאנו בני יצחק ויעקב קבלנו החכמה העליונה שמקורה באות י' של ש ההוי"ה ,ואנו
יהודי ,לה חסרה הנשמה וחכמתה .ויש רק תורת ה"נפש" בלבד .וחסרה לה אות י'
ונקראי "הודי" .55 .סנהדרי %צ"א .הובא ברש"י בראשית כ"ה ,ו' .ושמות טומאה שמסר
לה הוא שאלת שדי על ידי כוס) ,נקרא מנדאל( שנאסר רק לישראל ,אבל את ידע הכשו
קבלו ה מכשדיאל המצרי .56 .ראה בבא בתרא ט"ז 57. .ברכות ו' . 58 .זוהר בא ,ל"ב.
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היתה לאחר היו .וכמ"ש "ויהי ערב ויהי בוקר יו אחד" .דהיינו שלאחר יו
א' הגיע ערב ולמחרת בבוקר נסתיי יו אחד .וביו ו' בבוקר נסתיי יו ה'
והחל יו ו' ,א בליל שבת לקח הקב"ה את הלילה מיו ו' ונתנו לשבת
והקדי את הלילה ליו ,ונשאר יו ו' הראשו %בבריאה ללא לילה .59ויו ו'
הראשו ,%החלה בו השנה השניה לבריאה והפ להיות יו ר"ה יו הדי ,%כי יו
הוא בחי' זכר ולילה בחי' נקבה .ויו ו' אינו של בבחינת זכר ונקבה ,וכשאי%
שלמות הוא בחי' די .%ובו נדוני כל בני האד.
"ויבואו בני האלהי להתייצב על ה'" .ופרש"י שהתייצבות לשו %מריבה ובאו
לריב ע ה' .ולכאורה היה לו לומר לפניו ,ולא לריב עמו .והעני %הוא ,כי
הקב"ה הוא רחמ %ורוצה להיטיב ע כל בריותיו ולכתב בספר חיי טובי.
ובאי מלאכי הדי %להשטי %ולקטרג עליה וזה נקרא לריב עמו ,כי רצו%
הבורא להיטיב כבר קיי ,וה באי לעצור רצונו שלא יצא לפועל" .ויבא ג
השט %בתוכ" .ויש להבי %והלא כול היו שטני שבאו לקטרג ולהתייצב על
ה' ,ומיהו שט %זה ש"ג בא בתוכ" ,אלא בא הכתוב ללמדנו שלא שט %אחד
הוא המקטרג על האד ,אלא כמה אלפי שטני באי לקטרג על כל אחד לפי
מעשיו ,כי מכל עבירה נוצר מקטרג בפני עצמו .60והשט %הנקרא "ג" שהוא
ממונה על מדור "בור" בגהינ ,בא בתוכ ,כי הוא הממונה על כל המקטרגי
המפתי בתחילה לאד ואח"כ מקטרגי עליו .61והיות ולא מדובר רק בשט%
אחד כללי ,לכ %לא מספיק שב"ד יתקעו בשופר בראש השנה עבור כלל ישראל,
אלא צרי כל אחד לשמוע תקיעת שופר ,כדי להכניע המקטרגי הפרטיי
המשטיני עליו.
"ויאמר ה' אל השט %מאי %תבא ,ויע %השט %את ה' ויאמר ,משוט באר
ומהתהל בה" .והנה "ג" השט %מקטרג על הרשעי ,ומלי טוב על הצדיקי
שהשלי עמה ,וכמ"ש "ברצות ה' דרכי איש ,ג אוייביו ישלי עמו".
ופירשו בזוהר ,שהשט %הנקרא "ג" ,משלי עמו .ואולי מהלכו להשטי %נקרא
בש "לשוט באר " ,ורצונו להלי טוב נקרא "מהתהל בה" .62וכשהשט%
"ג" בא לקטרג עומד הוא בראש כול ,א הפע שבא להלי טוב ,בא
בתוכ ולא בראש ,והיות ופותחי בזכות ,נשאל הוא ראשו" %מאי %תבא".
והנה ספירת הכתר מקור השפע והרחמי נקרא "אי ,"%ושאלו על מי הנ רוצה
 .59ניצוצי אורות להחיד"א על הזוהר שמות ל"ב  .60 :אבות פרק ד' משנה י"ג .61 .זוהר פ'
פקודי רס"ג .62 .ראה רש"י בפסוק זה והב.%
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להמלי טוב ושפע מהכתר הנקרא "אי ,"%ולכ %הנ בא "בתוכ" ולא בראש.
ואמרו חז"ל 63שהשיבו השט" %שוטטתי בכל האר ולא מצאתי כאברה
שנאמר בו קו התהל באר " .ושלש שמי נתכוו %השט" %כדי שלא יהיה
נשכח לפני האלהי זכות אברה" .והדבר תמוה מה פתאו עתה נזכר השט%
להמלי טוב על אברה שכבר נפטר לעולמו ,ולמה שתשתכח זכות אברה עד
שצרי השט %להזכירו .וכי ה' ישכח לאברה מעשיו.
והעני %הוא כי השט %ממלי טוב על הצדיקי שבי %כה מגיע לה שכר ,כדי
להראות צדקת קטרוגיו על אחרי שאינו מתו שנאה אלא מתו שליחות.
וצרי האד להיות מושל בכל עשרת ספירות הקודש ולמשו שפע מהכתר
כדי להגיע למצב שג השט %במקו לקטרגו ימלי טובתו .וידע ה' שישיבהו
על אברה ,ואז יהיה אפשרות שזכות איוב תג %על בני האד ,ומה נ שהוא
גלגול אביו של אברה .וזכותו של אברה תגרו לאיוב שיקבל השפע ואז
יצטרפו ב' כוחות שפע מהכתר באיוב ,אחד מפני עצמו "כי אי %כמוהו" ,ואחד
בגלל בנו אברה .ואמרו חז"ל "יפתח בדורו כשמואל בדורו" .64ואעפ"י
שיפתח לא הגיע לאפס קצהו של שמואל הנביא השקול כנגד משה ואהר %ג
יחד ,השווהו המקו .כי הגדול שבדור למרות קטנותו כלפי דור אחר ,בדור זה
הוא הגדול ומוש מהכתר שהוא הגדול שבספירות ,וא אברה בדורו היה
הגדול כי עשה טוב ג"כ ,הנה איוב בדורו "לא היה כמוהו בכל האר " ,וצרי
היה לקבל הטוב מהכתר כדי שלא יחסר כח נתינת השפע של הכתר בעול
לראש וראשו %אעפ"י שרק "סר מרע" .ורצה השט %שזכות אברה תעמוד
לחלק מזרעו בלבד ,וזכות איוב לא תחשב כלל כי טר נוסה בנסיו" %ברכת
הש" שבו יש אפשרות שעקב יסורי יכשל ,כי בו עני %תיקונו מישיבתו בחר%
סוד הגרו ,%וכשינוסה ויפול לא רק שלא תצטר זכות אברה לאיוב שהג %על
אומות העול 65אלא שג לעצמו לא תעמוד.
והשט %מפתה בשני אופני .יש כאלה שכלל לא צרי לפתות אישית אלא
מספיק שהשט %ימצא באויר המקו ,כדי שבני אד יושפעו מזה ויפרקו
מעליה עול תורה ועול יראת שמי וזה סוג הנקרא "משוט באר " ,ויש סוג
שצרי לבא אל האד ולהסיתו בצורה אישית ולהכניס במחשבתו כל מיני
פיתויי לנסות להכשילו ,וזה נקרא "ומהתהל בה" .ואברה עמד בעשרה
נסיונות פיזיי שכללו עוני ,אש וגלות .ומצינו בעקדה שבא השט %לאברה
וליצחק לדבר עמה כזק ,%ונדמה לה כהר וכנהר למנע מהעקידה ולא
 .63בבא בתרא ט"ז .64 .ראש השנה כ"ה .65 .ראה רש"י במדבר י"ד ,ט.

שפתי

איוב

שני

צג

הצליח .66דהיינו שאברה ג כ"שהתהל השט %עמו באר " עמד בנסיו .%אבל
איוב עמד רק בנסיו %של "משוט באר " ,ולא הושפע מהאוירת החטא
שמסביבו .אבל טר נוסה "בהתהל בה" ,בפגישה אישית ונסיונות פיזיי ע
השט %ורשעותו .ואולי עמידה בנסיו %של "משוט באר " הוא בבחינת "סור
מרע" ,ועמידה בנסיו %של "מהתהל בה" ,הוא בבחינת "ועשה טוב".
ואמרו בזוהר 67שעני %זה היה בשנה שבה רצה הקב"ה להוציא את ישראל
ממצרי וכדי שהשט %לא יקטרג על יציאת מצרי נת %לו את איוב כפתיו%
שיתעסק בו .והנה השט %הוא מלא ולא בעל חי שזורקי לו עצ ושותק ,הוא
יכול להתנפל על איוב ובאותה עת לקטרג על יציאת מצרי .ואולי אחד קשור
בשני ,והשט %המלי טוב על אברה כשט %שרצונו להפריע ליציאת מצרי
בטענה שא אברה הצדיק הסכי לארבע מאות שנות עבדות למה שה'
יוציא לפני הזמ ,%אדרבה זכותו של אברה שישראל ישארו ת' שני עד
שיצאו נקיי ומושלמי ,ולא לפני כ %בעוד מטונפי בארבעי ותשע שערי
טומאה .ובא הקב"ה לעוררו על איוב כדי לומר לו שאברה בא מתרח בחטא
ולכ %אעפ"י שהסכי לת' שנה לא מוכרחי לשמוע לו .וכא %כביכול נהפכו
היוצרות ,כשהשט %מחפש צדקת אברה ,והקב"ה מחפש פג כל שהוא כדי
לבטל הסכמת אברה לארבע מאות שני ,ולכ %זרק לו את איוב.
"ויאמר ה' אל השט ."%ויש להבי %למה חזר זאת ,והלא באמצע דבורו של ה'
ע השט %עוסקי אנו ,והיה לו לומר "ויאמר ה' אליו"" .השמת לב על עבדי
איוב" .ולכאורה היל"ל השמת עינ  ,כי הוא בא משוט באר  .ומפורש בזה
שיש לשט %בחינת לב ,ויש להבי %ענינו .והנה אצל הגר מצאנו שכל פע
שכתוב "ויאמר לה מלא ה'" ,היה זה מלא אחר .68ונראה שכ %הדבר ג פה
כל פע שכתוב "ויאמר ה'" ,זו בחינת הנהגה אחרת מאת ה' שבה דיבר ע
השט .%ובתחילה שאל ה' את השט %מבחינת הרחמי הגדולי "מאי %תבא",
שהוא בחינת ספירת הכתר שש רחמי הרחמי ,ועתה דבר עמו מבחינת
ה"תפארת" שהוא בחינת הרחמי והדי %ג יחד .והוא מכוו %באברי כנגד
הלב ,ולכ %אמר "השמת לב " .ורצה ה' להביא מבחינה זו הרחמי על ישראל,
והדי %על איוב .ושבח ה' את איוב שהוא "ת וישר וירא אלהי" ,ולא אמר
וירא "אותי" ,אעפ"י שה' הוא המדבר ,וה' הוא האלהי ,לומר מאיזו בחינה
היתה יראת איוב שלא זכה להיות "ירא ה'" ,אלא "ירא אלהי".
 .66בראשית רבה פרשה נ"ו .67 .פ' בא .ל"ד .ונצוצי אורות ש .68 .רש"י בראשית ט"ז ,ט.

צד

שפתי

איוב

שני

"ויע %השט %את ה' ,הלא אתה שכת בעדו" .כתוב "את" וקורי "אתה" ,ואולי
כיו %שאיוב היה רק "סר מרע" ,ההשגחה עליו היתה מצד השכינה שהיא בחינת
ספירת "מלכות" ,והיא הגנה עליו מיסורי ולכ %כתוב את בחינת נקבה" .ואול
שלח נא יד וגע בכל אשר לו ,א לא על פני יברכ " .ויש להבי %מהו
שליחות יד ה' .והיה לשט %לבקש רשות לשלוח ידו באיוב .אמנ ה' לא הסכי
לשלוח את ידו ,אבל הרשה לשט %לשלוח את ידו באיוב ואמר לו "הנה כל אשר
לו ביד  ,רק אליו אל תשלח יד " .ורצה השט %שיפגע איוב מ"יד ה'" שהיא
בחינת ספירת המלכות הזרוע המבצעת ,בבחינת "דינא דמלכותא דינא" .69ואז
המכה היתה קשה יותר כי היה נענש ג על שלא עשה טוב ,ואלו עתה שהשט%
הוצר להכותו "בידו שלו" ,אי %לשט %כח להכות ,אלא בכח שמקבל מהאד
עקב דברי רעי שעשה ,ולא בגלל דברי טובי שלא עשה.
"ויאמר ה' אל השט ."%חזר לומר לשו %זה ,כי עתה דיבר ה' ע השט %בבחינת
ספירת המלכות ,וכא %ירדו מבחינת "לב" לבחינת "יד" שהוא מעשה ,בחינת
המלכות שהיא הזרוע המבצעת את אשר נגזר בספירות שמעליה ,ופה נגמר
הדי %על איוב" .הנה כל אשר לו ביד  ,רק אליו אל תשלח יד " .ונית %בידי
השט ,%ולא בידי ה' כפי שבקש השט.%
"ויצא השט %מע פני ה'" .ולא אמר "מאת פני ה'" ,וכמו שאמר להל ,%כי כא%
מדובר בבקשת השט %לפגוע באיוב ובזה אעפ"י שלא נתקבלה בקשתו שייענש
ביד ה' ,הנה בקשתו להפו את איוב ממוג %ע"י השכינה לנפגע "בכל אשר לו"
דהיינו רכושו ובניו ,נתקבלה במלואה .ולכ %אמר "מע פני ה'" .כי בלשו%
הקודש יש הבדל בי %שני שהולכי יחד בהסכמה רעיונית שבזה נאמר "ויל
עמו" ,לבי %שני שגופ הול יחד אבל חלוקי בדעת שבזה נאמר ויל אתו.
וכא %שהיתה הסכמה רעיונית לפגוע באיוב "ובכל אשר לו" נאמר "ויצא מע
פני ה'" ,א להל %כשהשט %ביקש לפגוע בנפש איוב ובגופו .וכמ"ש "וגע אל
עצמו ובשרו" ,ועצמו זו הנפש שהיא עצ האד ,ובשרו זה הגו ,נרתיק
הנפש ,ולא קיבל את הרשות לפגוע אלא בגופו .כשנאמר לו בפירוש "א את
נפשו שמור" .לא יצא השט %אלא מאת פני ה' ,ולא מע פני ה'" .ופני ה'" היא
בחינת ספירת המלכות שבה נגמר הדי %ודרכה מתגלה ה' בעול בהארת פני
לבריות או להיפ  ,וכמ"ש "יאר ה' פניו אלי ויחנ " .שפירושו שה' ית%
לבחינת המלכות הנקראת "פני" הארה ואור ,ואז נקבל את הח %והחנינה.
 .69גיטי %י' :זוהר פנחס רכ"ז.

שפתי

איוב

שני

צה

"ויהי היו" .דהיינו בראש השנה שלאחר שנה מאז שנמסר בידי השט ,%פגעה
מדת הדי %באיוב .70כי היות והיה זה נסיו %לבחו %את התנהגותו ,ובגלגול זה
הוא היה "סר מרע" ,והסבל היה בגלל עונש מגלגול קוד ,ואי %מענישי אד
על גלגולו הקוד אלא כאשר יש פרצה במעשיו בגלגול זה ,וכא %היתה הפרצה
שהיה "ירא אלהי" ולא "ירא ה'" ,ולא עשה טוב ,נית %לו זמ %של י"ב חודש
מזמ %הקטרוג עד הנסיו ,%שמא בנתיי "יעשה טוב" ויהפ ל"ירא ה'" ,וינצל
מהעונש שהושט עליו" .ובניו ובנותיו אוכלי ושותי יי ."%הפע הדגיש את
שתיית היי %מה שלא הדגיש בתחילה ,כי תקו %העולמות נעשה ע"י אכילה
ושתיית יי %של מצוה ,ובו האוכל מתעלה לחכמה והיי %לבינה .ורמז הכתוב
שלהגדלת הנסיו ,%דווקא בעת שהיו עסוקי בתקו %זה הגיעוהו האסונות.
"בבית אחיה הבכור" .והדגיש שהיה זה בבית הבכור לומר שבערב ראש
השנה הסתיימה הקפת הבני .וביו א' דר"ה ממש באותו בוקר שהקריב איוב
העולות לאחר שזמ %את בניו ,קרהו זאת .והנסיו %יותר גדול שדווקא ביו בו
הקריב העולות נפל ביסורי ולא הגנו העולות אפילו על אותו יו עצמו.
"ומלא בא אל איוב ויאמר ,הבקר היו חורשות והאתונות רועות על ידיה,
ותפול שבא ותקח" .ויש להבי %למה הדגיש באיזה מצב היו הבקר והאתונות,
ולכאורה היה מספיק שיאמר "ותפול שבא ותקח את הבקר והאתונות" .וכוונתו
 .70ולא מיד באותו יו שנגזר הדי %הוכה ,כי אז היה הכתוב אומר "ויצא השט %וי את
איוב" ,מבלי להזכיר שנית "ויהי היו" .ולומר שהכוונה על למחרתו שהוא יו שני של ר"ה
אי אפשר ,שא כ %סבל איוב נמש למעלה מי"ב חודש ,כי לגבי פגיעתו בגופו שוב נאמר
"ויהי היו" ,ונצטר לומר שהוא שנה הבאה ,שרק אז החל להפגע בגופו לאחר שנה שנפגע
בבניו ורכושו ,וזה אי אפשר כי אמרו חז"ל שנסיו %ומשפט איוב היו י"ב חדש בלבד .ובזה
יובנו דברי הזוהר שאמרו שכל פע שמוזכר "ויהי היו" ,הוא ראש השנה .ואמרו שזכותו
של איוב הגינה על פרעה ולכ %קוטרג כדי שפרעה יקבל מכות מצרי .ואמרו שהוא היה
מעבדי פרעה שהיה לו צא %ובקר בזמ %מכת הברד והניס מ %השדה אל הבית .כי היות וכבר
נמסר בידי השט %לא היה בזכותו להג %על פרעה .והיות וטר נמסר בפועל היו לו כל הצא%
והבקר ,והיה חלק מצאנו במצרי והניס לבית מפני הברד .ובגלל המכות הוציא ממצרי
וכנס כול לאר עו וש נפגעו כל צאנו בר"ה שלאחר מכ .%ולפרש כמי שסובר שרק על
מכת גופו נאמר שהיה יב"ח אי אפשר ,כי מבואר מהכתוב שמכת גופו נסתלק לאחר שקיבל
את דברי אליהו ,ומה ג שמפורש במשנה שמשפט איוב היה רק י"ב חודש .ומשמע
שמדובר על בניו וגופו ג יחד )מס' עדיות פרק ב' משנה י'( ומפורש בזוהר )שמות ל"ג(:
שכל נסיו %איוב היה רק י"ב חודש.

צו

שפתי

איוב

שני

לומר שהמצב התהפ בחת .כי א היו תחילה הבקר חולות או מתעצלות
לעבוד ,היה מוב %שמהשמי הופכי את הגלגל על איוב.
ובאמת כ היה קורה א השכינה שהיא "יד ה'" היתה מכה את איוב ,כי
בקדושה "אי %עונשי ,אלא א"כ מזהירי" .71ולכ %המכה באה בהדרגה לתת
לאד להתרגל אליה ,ולהרהר ולבקש על ביטול הגזרה .ואלו כשהשט %מכה,
מנחית הוא מהלומה בחת בטר יתעשת האד לשוב בתשובה לפני קונו.
וכשהבקר חרשו והאתונות רעו על ידיה %והכל הל למישרי ופתאו נחתה
עליו המכה הבי %איוב שנפל בידי השט .%ולא הבי %מדוע ,ומה עוול הוא עשה
שיכל השט %לשאוב ממנו כח ולהכותו ,וא היתה המכה מה' ,היה תולה הדבר
בחוסר עשיית טוב בצורה מספקת ,72אבל כשהבי %יד מי מכה אותו התלונ%
מדוע הוא מוכה כאוייב ,ומני %לשט %כח כאשר הוא לא חטא בפועל ולא נת %לו
כח .וזה מה שרצו חבריו בווכוח להצדיק את ה' שא נת %רשות לשט ,%פשוט
הוא שזה בגלל עבירות בפועל שחטא איוב ונת %לו כח ,וא"כ אינו ז ונקי
כדבריו ,אלא חוטא ומעוול .ואיוב שידע בעצמו שאי %זה אמת ,המשי
להתווכח ולצעוק חמס עד שבא אליהו ב %ברכאל הבוזי והסביר לו שמה שהוא
צדיק עתה ,אי %זאת אומרת שבגלגול שעבר לא חטא ,וא"כ חטאיו מגלגול
קוד שנתנו אז כח לשט ,%מנוצלי עתה על ידו להזיקו ,ובזה נתרצה ונתפייס.
ואז הראהו ה' מ %הסערה את חטאו בגלגולו הקוד כתרח אבי אברה.
"ואת הנערי הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד ל " .וא"כ דבר ראשו%
הבקר והאתונות נשבו בידי בני שבא ,והעבדי שטפלו בה מתו בחרב.
ואפשר כי נשבו בידי בני שבא שה בני אברה מקטורה שהיא הגר המצרית
כיו %שלא מנע מהמצרי לשעבד את ישראל ולקה ע"י זרע מצרית .וקוד כל
הלכו הבקר והאתונות שהיו האזו %של חמש המאות כנגד חמש המאות ,כדי
לבטל ממנו עני %האזו ,%ואז להפילו ביסורי קשי יותר" .עוד זה מדבר וזה
בא .ויאמר אש אלהי נפלה מ %השמי ותבער בצא %ובנערי ותאכל .והצא%
שהיו בקדושה במספר שבע לא נשבו ח"ו ,אלא עלו כול כעולות בשרפה לפני
ה' ,ועבדיו שעסקו עמה מתו בשרפה ולא בחרב .והנה ג הוא מדבר בלשו%
נפילה כקודמו שאמר "ותפול שבא" ,ואמר "נפלה מ %השמי" .וא הראשו%
הוא תופעת טבע של שוד ,השני הוא דבר שחו לטבע של נפילת אש משמי.
"עוד זה מדבר וזה בא ויאמר ,כשדי שמו שלשה ראשי ויפשטו על הגמלי
ויקחו" .הדגיש שנשבו בידי הכשדי ,וששלשה ראשי לקחו .והנה כשדי
 .71סנהדרי %נ"ו .72 :ראה כתובות ס"ז .והב.%

שפתי

איוב

שני

צז

ה מזרע תרח עצמו מבני נחור ,73ואולי יש קשר ביניה לבי %כשדיאל המצרי
שג"כ היה במצרי ולמד כשפי .וא נכו %הדבר ,אז שוב ע"י הכח הרוחני
של מצרי הכהו ה' וכנ"ל לגבי "שבא" .והכשדי שמו שלשה ראשי ולא
בראש אחד גנבו כל הגמלי ,כדי שלא יתאחדו ג' כחות הגמלי תחת שלטו%
אחד בקליפה ולא יחריבו העול" ,ופירוד לרשעי הנאה לה והנאה
לעול" .74ולכ %הגמלי שה קלי' נוגה נפלו בידי הכשדי הדומי לה שג"כ
ה בקליפת נוגה מקו הכשפי .ולקחו את הגמלי בשלשה ראשי וכל בחי'
מראש הקליפה היתה בנפרד תחת ראש כשדי אחר ,ונתפרדו כל פועלי או %ולא
נתאחדו תחת ראש אחד ובזה נחלשה קליפת נוגה ונפתח פתח לגאולת של
ישראל ממצרי וכמו שיתבאר ,ושבי הגמלי הוא שוב מכה טבעית של שוד.
"עד זה מדבר וזה בא" .שינה בלשונו ולא אמר "עוד זה מדבר" ,אלא "עד זה
מדבר"" .ויאמר בני ובנותי אוכלי ושתי יי %בבית אחיה הבכור" .שוב
הדגיש שתית היי %ובית הבכור ,כדי להגדיל הנסיו ,%שא על פי שבבית הבכור
היו ,וא"כ באותו יו הוקרבו הקרבנות ,ועסקו בתקו %העולמות ע"י שתיית
היי ,%לא עמדו זכויות אלה למג ,%וכשלו ונפלו" .והנה רוח גדולה באה מעבר
המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על הנערי וימותו ואמלטה רק אני לבדי
להגיד ל " .והנה בניו לא מתו בידי אד ולא עלו כקרב %עולה ע"י האש ,א
מתו בסקילה ע"י הרוח שהיא קליפת נגה .ולכ %הדגיש הכתוב שבאה "מעבר
המדבר" שהוא מקו הקליפות ,ונקמה בה הקליפה במיתה הקשה ביותר
שהיא סקילה הקשה משאר מיתות ב"ד .והדגיש את "ארבעת פינות הבית"
ושוב לשו %נפילה ,רק בכשדי לא כתוב לשו %נפילה .ומפורש כי שלשה סוגי
יש כא .%שוד ,אש ,שוד ,רוח .והנה למבשר הראשו %קרא בש מלא ופירוש
מלא  ,שליח .ויש להבי %מי שלחו והלא מעצמו הוא בא להגיד .והיל"ל "ונער
בא" .ויש להבי %אי ומדוע נפלה אש אלהי משמי .ומדוע אמר "ותבער
בצא %ובנערי" .והלא חיי אד עדיפי ,והיה לו לומר "בנערי ובצא."%
"כשדי שמו שלשה ראשי" .לשו %דומה מצאנו אצל הפלישתי שיצאו
להלח בישראל בשלשה ראשי .75ולהבדיל ,בבחינת ספירת כתר שבקדושה
יש מושג של שלשה ראשי ,76ואולי הכוונה שכנגד ספירת ה"כתר" שבקדושה
עמדה בחינת כתר דקליפה הנקראת בהפו אותיות "כרת" ,וגרמה לעני %זה.
ורמזה לאיוב שמכה זו שלא כתוב בה נפילה .באה על איסור "כרת" שחטא
הוא ,כי הבועל נידה ענשו "כרת" .77משא"כ שלשת האחרי שכתוב בה
 .73בראשית כ"ב ,כב .74 .סנהדרי %ע"א .75 :שמואל א' י"ג י""ז  .76 .זוהר האזינו ,רפ"ח.
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נפילה שנענש בה בגלל שנפל בידי השט %שקטרג שאי %יראתו אלא יראת
העונש בלבד וכיו %שנענש על עוו %הכרת ,נגררו עמו ענשי על טיב יראתו.
"ויק איוב ויקרע את מעילו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו" .וממה שגזז
שיער ראשו מוב %שלא שמר דיני אבלות של ע ישראל למרות היותו נביא
וחכ .כי גדול שיער האבל שיי רק בישראל שנשמת דבוקה בה' .אמנ לא
נהג איוב מנהג הגויי לתת קרחה בראשו שהוא תלישה ביד או בס ,78אלא
גזז בתער .אמנ קרע את מעילו כפי דיני ישראל 79כי הלבוש קשור אל הנפש,
ובמיתת אחד מהקרובי ,מסתלקות מהאד חלקי מנפשו ,ושבות בהדרגה
בשבעה ובשלשי יו .ולכ %יש דיני אבלות בישראל .ואיוב שידע סוד זה ,וחש
זאת בנפשו קרע בגדו כפי הדי .%אמנ שיער הראש קשור אל המח והנשמה,
ולישראל שיש בחינות רוח ונשמה נאסר הגלוח שלשי יו כדי להתקשר אל
בחינות אלו דר השיער .כי בעוד שבזמ %רגיל מתקשר האד לרוח ולנשמה
דר חלקי הנפש המקיפי את גופו ,האבל שחלקי הנפש המקיפי את הגו
מסתלקי ממנו ,ונשאר רק ע חלקי הנפש שבתו הגו ,צרי לגדל השיער
כדי להתקשר דרכו אל הרוח והנשמה עד שישובו כל חלקי נפשו אליו חזרה.80
ולכ %לע ישראל לא טוב לגדל את שיער הראש בימי רגילי .81וזו הסיבה
שאסור לגלח שיער הגו והראש והזק %ב"חול המועד" ,כי קדושת החג
מוסיפה נשמה יתירה על האד השורה על השיער לגודל ערכה .ואת שיער
הזק %מצוה לגדל כל השנה כי "נשמה יתירה" שבאה לאד בכל שבת שורה
בעיקר על הזק) ,%לגבר ,ולאשה על שיער ראשה( ,ומי שמגלח זקנו בדר המותרת
)ללא סכי ,%חס ושלו( אפשר שיזכה ל"נפש-ורוח יתירי" ,לפי מעשיו ,אבל
לעיקר נשמה יתירה ,קשה שיזכה .82והגויי נפש מושכת אות לגדל את שער
 .77ויקרא י"ח ,כט .78 .ראה דברי י"ד א .ושו"ע יו"ד סי' ק"פ .79 .מועד קט %כ' .80 .ולכ%
את שיער הגו בדר כלל אסור לגבר להסיר ללא סיבה ,כי נפשו היציבה ודבוקה לגופו,
השיער מונע את יציאתה .וכנגד זה מצוה וטוב שיסיר את שיער הראש מקו משכ %הנשמה
והמח כדי שרוחו ונשמתו יתדבקו בו דר הנפש ולא דר השיער .ואשה להיפ טוב שתסיר
שיער מכל גופה פרט לראש ,כדי שנפשה השונה משל הגבר במבנה וטיב ספירותיה תתקשר
אל הגו ולא תשאר שוכנת בשיער שמעל לגו ,ואת שיער ראשה טוב שתגדל כדי להתקשר
אל הרוח והנשמה דר השיער .והיות ורוחה ונשמתה שוכנות על שערה ,חייבת האשה
הבעולה לכסות שערה כדי שלא תהיה אחיזה לחצוני בה .81 .פרט לנזיר שאדרבה "קדוש
יהיה גדל פרע שיער ראשו" .למשו ע"י נזירותו נשמה גדולה יותר דר שערותיו ,ודומה
לשיער הגדל בחול המועד האסור בתספורת כל עוד קדושת החג שורה עליו.
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צט

ראש לנסות לקלוט כחות יותר עליוני מיכולת קיבולת נפש ,ובעת מות
אחד מקרוביה היו רגילי לקרוח קרחה בראש להביע את כאב הנפש על
הסתלקות חלקיה מהגו כי את חלקי הרוח והנשמה כלל אי %לה ,ולכ %אינ
חייבי בתרי"ג מצוות.
"ויאמר ער יצתי מבט %אמי וער אשוב שמה ,ה' נת %וה' לקח יהי ש ה'
מבור  .בכל זאת לא חטא איוב ולא נת %תפלה לאלהי" .אלא אדרבה באמרו
"יהי ש ה' מבור " ,בר ממש את ה' למרות אסונו ,ותק %בפועל עני %הפה.
ההיפ ממה שהשט %חשב שיעשה .ואיוב לא תלה הדבר בכחות על טבעיי
כעי %הרע וכדו' .וכמו הרבה שחושבי עצמ ליראי שמי וטובי ,וכשה' מכה
אות על מעשיה ,תולי הדבר בעי %הרע או בפיסול מזוזה ותפילי%
רק לא במעשיה .ואיוב היה טוב מה כי האמי %שהכח האמיתי בידי בורא
עול והכל מידו יתבר לפי כשרו %המעשי.
ולא אמר הכתוב מה נעשה ע כל הרכוש של איוב הנכלל "בעבודה רבה
מאוד" ,ומסתבר שלא נפגעו רק הבקר והצא %והאתונות והגמלי ובניו ,שה
הנקודות שהיו חשובי להשפעה מגלגולו הקוד ,ומשאר רכושו לא העני.
)ומה שנתנו לו אח"כ כל יודעיו קשיטה ונז אפשר שאינו לצדקה ,אלא לסימ %ומזל טוב(

באחרו %כתוב עד זה מדבר ,והוא נקרא "עד" מלשו %עדות ,כי עתה נאמר לו על
מיתת בניו ,כי מיתת הבני ה עדות לפג ה"יסוד" של אביה שמיסודו ילד.
והבי %איוב כי קיבל עונש זה בגלל פג ה"יסוד" שלו ,כי ג הגויי מוזהרי
על עריות ועל זרע לבטלה .ואיוב שהיה "סר מרע" נשמר בזה .והיסוד נקרא זה,
ו"עד זה מדבר ,וזה בא" ,ואמר "עד" לרמז כי עד היסוד הגיע פגמו ,ואיוב עוד
לא ידע מדוע קיבל את העונש ואפילו התלונ %אח"כ ,אבל ידע שהעונש מבורא
עול שמסרו בידי השט ,%והוא הבי %שנשללו ממנו הדברי שנתנו במספר
מדוייק ובכוונה מיוחדת ,לסיבת פג היסוד שבו ,ועל זה צעק חמס עד שנאמר
לו שפג ביסודו על ידי ביאת "נדה".
ואמרו חז"ל בזוהר ,שבעת יציאת מצרי קרה מעשה איוב ועל ידי שנחלש
 .82ומי שמגלח זקנו בסכי %או במכונה העובדת בדר של סכי %ולא בדר של מספריי,
מאבד חלקי גדולי מזהות הנפש היהודית ,ושורה עליו תמורת חלקי נפש של הקליפה,
ולאחר מותו יוצר להתגלגל ב"שור" ששמו ג "פר" ,כי ה"פר" מסמל את כל כחות הדי%
שבקדושה ,שהקליפה רוצה לינוק מה ח"ו .וזה שפג בפאות ראשו" ,מדה כנגד מדה"
מתגלגל ב"פר") .ראשי תיבות "פאת ראש"(
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איוב ,נת %ה' נקמות בפרעה .ועוד אמרו 83כי כדי להסיח דעת השט %מלקטרג
על ישראל על שיצאו קוד ארבע מאות שני גירה אותו שיתעסק באיוב ,ולא
יקטרג על ישראל .ולכאורה קשה וכי השט %ב %אד הוא שלא יכול להתעסק
בכמה דברי בעת ובעונה אחת .אמנ כוונת הזוהר שמדת הדי %לא יכולה
למצות הדי %בכול בעת ובעונה אחת כי אי אפשר לעול כ"כ די ,%וכדי
להוציא את ישראל צרי היה להחליש כח הקליפה בעול .ואפשר שכשנפלו
הבקר והאתונות בידי בני "שבא" ,והקליפה עצמה לקחה חמש מאות הבקר ע
חמש מאות האתונות .וא"כ האזו %כבר נעשה בידה ,לא יכלה להתגבר ביותר
ולקטרג נגד ישראל .וכ %פירוד ג' אלפי הגמלי בידי שלשה ראשי כשדי
החליש כח קליפת מלהזיק לישראל .וכ %שבעת אלפי הצא %שמציאות
בעול משכה הרחמי והחסד לאיוב ,כיו %שעלו באש ופסקו הרחמי מאיוב,
שבו רחמי אלה להג %על ישראל .והנה נעשה חסד ע ישראל מצד אחד ,וע
איוב מצד שני לתקנו מחטאו בגלגולו כתרח.
"ויהי היו" .הוא יו ב' של ראש השנה שג הוא יו הדי ,%כי כאשר מולד
הלבנה לא מתחיל בתחילת הלילה ועשרי וארבע שעות ראשונות של החדש
משתרעות על פני יומיי בשבוע ,הופכי שני הימי להיות "ראש חדש" ,וכמו
כ" %ראש השנה" הצמוד לראש חדש "תשרי" הופ להיות יומיי .וחלק נדוני
ביו א' וחלק ביו ב' .84ואיוב שביו א' של ראש השנה בוצע בו גזר הדי %של
שנה שעברה ,נדו %ביו ב' של ראש השנה על השנה הבאה" .ויבואו בני
האלהי להתייצב על ה'" .כדי לקטרג על בני האד ומעשיה" .ויבא ג
השט %בתוכ ,להתייצב על ה'" .וכפל עני %ההתייצבות על ה' ,לומר שג
השט %הנקרא "ג" בא בתוכ ולא בראש ,א בנגוד לפע הראשונה שבא
בתוכ כי רצה ללמד זכות על אברה ,הדגיש הכתוב שעתה בא "להתייצב על
ה'" ולקטרג .ומה שבא בתוכ ולא בראש ,כיו %שלא היה זה קטרוג על אד
חדש ,אלא המש לקטרוגו הקוד על איוב" .ויאמר ה' אל השט ."%וכיו %שלא
בא להלי טוב ,לא פתח עמו במילי "מאי %תבא" ,וכמו שאמר לו בפע
קודמת ,אלא אמר לו "אי מזה תבא" .ולכאורה כוונתו לומר על איזה עני%
רצונ לקטרג שהנ בתוכ ולא בראש ,א זה לא יתכ %לומר כלפי האל
הבוח %לבות וכליות .וביאור העני %הוא כי ספירת המלכות שהיא הזרוע
המבצעת בעול את גזר הדי ,%נקראת בש "אדני" .שהוא הרכב אותיות א"י,
ד" .%כי את הדי %הקשה ממתקות אותיות א"י שמקור %עליו %יותר ,85ונקרא
 .83זוהר ויקרא ק"א .84 .שער הכוונות עני %ראש השנה .85 .א' של ש אהי"ה שבבינה ,י'
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בש אדנ"י שבו אות א' בתחילתו ,י' בסופו ,ד"נ באמצע .והשט %בקטרוגו רצה
להפריד את אותיות א"י ולהגביר את הדי ,%ואמר לו ה' א"י מש "אדנ"י"
"מזה תבא" בבוא לקטרג ,תתייחס לאותיות אלו ומקומ ,הממתקי את הדי.%
"ויע %השט %את ה' ויאמר משט באר ומהתהל בה" .ורצוני להסיר החסד
מאיוב שכל כחו בא מבחינת "שוט באר " .ולכ %כתב "משט" חסר ו' ,ולא
כבפע ראשונה שכתבו מלא ע ו' כי בא להלי על אברה .ועתה כתבו חסר
ו' שהוא סמל החיי ,לומר שרצונו להסיר החסד מאיוב שכל כחו בא מבחינת
"שוט באר " וטר נוסה ב"התהל בה" .וזכותו אי %בה כדי להג %על עצמו
וכ"ש על דורו.
"ויאמר ה' אל השט ,%השמת לב אל עבדי איוב" .ובפע קודמת שאלו
"השמת לב על עבדי איוב" ,ועתה שאלו "השמת לב אל עבדי איוב" .כי על
הוא בחינת המחשבה ואל הוא בחינת המעשה .וקוד שאלו "הא התבוננת
באיוב" ועתה שאלו "השמת" ,הרי שמת לב אל איוב ופגעת בו ,ובכל זאת
"כי אי %כמוהו באר איש ת וישר ירא אלהי וסר מרע" .וג עתה לאחר
הנסיו %לא הוגדר איוב בפי ה' כ"עושה טוב" אלא כ"סר מרע" ,כי קבלת הדי%
והצדקתו לא הפכתהו לעושה טוב .כי עדיי %החזיק באמונתו בבחינת "סר
מרע" ,והצדקת די %שמי היתה מתו אמונה שבניו חטאו בלשונ בהיות
בבית אחיה הבכור ,ולכ %קרהו כל זאת ,למרות שהוא צדיק ומושל .והיה
צרי שיפגע בגופו כדי שיוכיח שג כאשר הוא נפגע לכאורה מבלי סיבה,
עודנו בצדקתו ,ואז כל מעשיו הטובי שעשה יהפכוהו לעושה טוב" .ותסיתני
בו לבלעו חנ" .ופירוש "ותסיתני" הוא מלשו %הסתה-והסטה ,כי הבריאה
כולה כולל האד נבראו מאוזני בי %כחות החיוב והשלילה שלשניה תפקיד.
והיסורי לאד או לעול באי ע"י הסטת האזו %בהגברת כח השלילה,
ובהתא לגודל הפרת האזו %והתגברות השלילה כ %חוזק היסורי .ואמר
הקב"ה לשט" %ותסיתני בו" ,להפר את האזו %שלו שהיה משרשו עוד מגלגול
קוד ,וזה היה על ידי לקיחת רכושו המכוו %במספריו" .לבלעו חנ" .על ידי
הפגיעה בבניו ,ונקרא חנ כי החזרת האזו %לגבי הרכוש יכולה להעשות תמיד,
אבל תחיית המתי פרטית לבניו לא ייעשה ,והחזרת בגלגול אינה החזרה
מושלמת ופיצוי מלא ,ונראה פטירת כ"חנ".
"ויע %השט %את ה' ויאמר ,עור בעד עור וכל אשר לאיש ית %בעד נפשו".
של ש ההוי"ה .ספר הלקוטי פ' בשלח על פסוק "ויאמר כי יד על כס יה".
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וביאור דברי השט %הוא ,כי איוב שהיה מגדולי חכמי בני קד ידע והבי%
בכחות הנפש והשארות הנצחית ,וידע אי להתקשר ע בניו לאחר מות ע"י
דרישה אל המתי ב"אוב וידעוני" וכדו' .ואפילו לצאת מגופו ולרח ולפגש
בעולמות אתריי ולשוב לגופו ,שכל אלה ה דברי קטני של מה בכ
בחכמת בני קד .וכל כח הנפש במעשי אלו נעשי ע"י פריצת הנפש את
מחסומי הגו ע"י ההילה המקיפה את האד .ולכל חפ יש נפש המחזיקה
אותו במתכנתו ,ונפש זו מקרינה את אורה החוצה מבעד לגו החפ  .ולפי ער
גודל הנפש ,כ %גדלות האורה הנבטת החוצה מהגו .והאד לפי גודל ער
נפשו יחסית לדומ לצומח ולחי ,ולא עוד אלא אפילו בי %אד לחברו קיי
הבדל בטיב האורה בהתא לתכונות נפשו ורמת ידיעותיו.
והנה מעל עור הגו ,יש עוד שכבת עור דקה הגובלת ברוחניות כנגד עול
האצילות ,86וכשפורצת אור הנפש מהגו החוצה מתקשרת היא ע העור הדק
ונראית כהילה המקיפה את עור גופו ,והיודע להבחי %בהילה זו מגלה דברי
נפלאי על האד אישיותו ועתידו .ויכול האד לשלוח את נפשו לבושה
באורה לרח מחו לגו ואפילו להגיע למקומות אתריי ולפגוש ש את
קרוביו שנפטרו )כשחוט דק מחבר בי %האורה המרחפת ,לטבור הגו .ובא ינתק חוט זה
לא תוכל הנפש לשוב חזרה אל הגו לעול( .ג אד שנקטע לו אבר ,הכח הרוחני
של האבר קיי ,והאורה מקיפה את המקו החסר ומשתקפת כאורה של אד
של בגופו ,ואד כזה ג יכול לצאת ולרח ללא כל מגבלה עקב חסרו%
האבר .אבל אד שנפגע ע"י מחלות עור כבדות כשחי %וצרעת אי %האורה
משתקפת בבירור במקו הפגיעה .וא השחי %מקי את כל גופו שוב אי%
האורה בהירה כלל ואינה יכולה לצאת מהגו ולרח ,וכל עוד היה איוב עשיר
כי ה"עבודה הרבה מאוד" נשארה לו ,ונפגש ע בניו ובנותיו דר נפשו
האתרית ,לא הרגיש פגיעה כ"כ גדולה במה שאבד ,ומה ג שחשב על בניו
ובנותיו שבדי %מתו כי עברו על "ברכת הש" .ולכ %לא התאונ %וקיבל די%
שמי באהבה ,ואפשר שרצה השט %שיפגע איוב בעורו ,ושוב לא יוכל להבחי%
באורה שלו ולהתקשר דרכה ע בניו ,וחסרונ יוכבד עליו .והפגיעה תהיה בו
מבלי שידע אש בעצמו ,ואז יבח %א תתמיד צדקותו או לא .ואמר" ,עור"
דהיינו העור הדק המתקשרת להילה" ,בעד עור" .הנפש יוצאת דרכה מבעד
לעור 87לרח ולפגוש את בניו ועל כ %אי %חסרונ מכביד עליו" .וכל אשר
 .86ראה "ע חיי" שער החשמל פרק א' .ושער קליפת נוגה פרק ב' .87 .ודומה לו "בעד
החלו %נשקפה" שופטי ה' ,כח" .בעד אשנבי נשקפתי" משלי ז' ו.
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לאיש" .הוא איוב "ית %בעד נפשו" .ולא אמר "ית %עבור נפשו" ,אלא "בעד",
וכוונתו שאיוב שחכמתו יקרה לו מרכושו ,ית %כל הונו כדי שנפשו תצא מבעד
לעורו להשכיל באורחות הרוח" .אול ,שלח נא יד וגע אל עצמו ואל בשרו".
עצמו זו הנפש ,ובשרו זה הגו ,ותמנע ממנו תענוגות הנפש האתריי ,ואת
הפגישה ע בניו" .א לא אל פני יברכ " .ולשט %לא היה מספיק כח לפגוע
בנפש איוב ,כי לא חטא איוב בגלגול זה כלל ,ולכ %לא היתה לו אחיזה לפגוע
בו בגלל מעשיו בגלגול קוד .ורצה "שיד ה'" תפגע בנפש איוב ע"י שגעו%
ופגיעה בחמשת החושי ,ובבשרו ע"י כריתת אברי מגופו .כי כאשר נכרת
אבר מגו האד ,הנפש המכוונת כנגד אותו אבר סובלת ,כי אינה לבושה
בנרתיק הגו ונמצאת במקומה ללא כסוי ולבוש ,ולא מגיעה לידי ביטוי מעשי,
ונפגעת בהיותה גלויה בפני כחות המזיקי המקיפי את האד.
ושינה השט %מקטרוגו הקוד שבו נאמר "על פני " ,ואמר "אל פני " .כי "על
פני " כוונתו ביטוי שפתיי וכמו שנתבאר ,ו"אל פני " כוונתו טיב הברכה,
וביאורו שאיוב עקב ייסוריו לא רק שיעבור על "ברכת הש" אלא ברכתו תהיה
קשה במהותה.
"ויאמר ה'" .זו ספירת המלכות הזרוע המבצעת שנתנה רשות "אל השט,"%
לפגוע באיוב בגופו .אבל לא מידי ה' תבא המכה אלא מידי השט" .%הנו ביד ,
א את נפשו שמור" .לא לפגוע בה בשגעו %וכדו' ,ולא להזיק לגופו עד שתצא
נפשו מגופו וימות .כי אי %יד ה' מתערבת ,אלא "יד " ,ואתה אי %ל כח לכ כי
בגלגול זה לא חטא איוב כלל ולא פתח פתח לקבל עונש על גלגולי קודמי,
והרשות הנתנת ל בגלל מעשיו בגלגול קוד ,הוא בגדר "נסיו "%בלבד" .ויצא
השט %מאת פני ה'" .ולא אמר "מע פני ה'" כמו בפע הראשונה ,כי לא
הסכי ה' ע בקשת השט %לפגוע בנפשו ,וכמבואר לעיל" .וי את איוב",
דהיינו שמיד בצאתו ביו ב' של ראש השנה מאת פני ה' ,פגע באיוב "בשחי%
רע" כי הפע אעפ"י שעדיי %העונש היה מידי השט %וכמ"ש "הנו ביד " ולא
מידי השכינה ,היה זה נסיו %על חטא הנדה שחטא איוב בגלגולו כתרח אבי
אברה .ואמר הכתוב" 88ותהי נדתה עליו" .ופירושו ,שהבועל נדה טומאתה
קופצת ומדביקה ג אותו ,ונפשו נטמאת בטומאת הנדה .וטומאה חמורה זו
דבקה בנפש איוב ונטמאה נפשו מאוד ,ועתה במקו שהאורה תמשי לפרו
מבעד לעור ולהקי את הגו ,הטומאה הדבוקה לנפש מגלגולה הקוד פרצה
יחד ע האורה החוצה אל הגו והחליאה אותו "בשחי .89"%וקראו הכתוב
 . 88ויקרא ט"ו ,כד .89 .השט %וד' אותיותיו עולה כמני %שחי.%
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"שחי %רע" לומר שבא מהרע שבנפש איוב שפרצה החוצה" .מכ רגלו ועד
קדקדו" .וכתוב "עד" וקורי "ועד" ,לומר שעד בכלל וג קדקדו שהוא מרכז
האורה הוכה בשחי) ,%ומקו הקדקד האמור כא %הוא מקו הנחת תפילי %של ראש,
שקבלנו מה' את מצות הנחת %במקו זה בגלל שהוא מוקד האורה( .ואות ו' שהיא
מסמלת את מרכז החיי נסתלקה מקדקדו ,ובדר הטבע הוצר איוב למות ,כי
אי אפשר שבמקו זה יתפרש שחי %ולא יפגע במח פגיעת מות ,וחיי איוב
המשיכו בנס בלבד .90ואמרו חז"ל שקשה היה צערו של שט %יותר מצערו של
איוב שהוצר להחיותו בנס ,וכמשל שאומרי לאד שבור את החבית ושמור
על יינה . 91והיות ואות ו' שמסמלת את החיי היתה תלויה ועומדת באיוב בנס,
רמזו הכתוב בכ שאות זו ,לא נכתבת אבל נקראת.
ושוב לא יכל איוב לחוש בתכונות הנפש כלל ,ואבד את כל חכמת בני קד
הקשורות בנפש .וכתב האריז"ל שראשי תיבות "איוב בשחי %רע מכ" הוא
אבר ,וכא %רמז משה רבינו שמחטא נדה זה יצא ב %כאברה אבינו) .ששמו
הקוד היה אבר( וכוונת העני %שתרח במעשה חטאו גר לדבר שלילי כחטא
נדה ,וחיובי כהבאת ב %ונשמה גדולה כאברה אבינו לעול ,ולכ %על חטאו
הכבד נדו %בתחילה באבוד שלשת אלפי הגמלי שדרכ שלט על כל כחות
הטבע והיה "גדול מכל בני קד" ,כי חכמות אלו נמשכי מקליפת נוגה,
שהגמלי סמלו את כח ראש קליפה זו וכנ"ל ,ונסתבב מיתת בניו והצא %והבקר
שזה בחינת כריתת השפע .ועתה נדו %בכרת הנפש ממש מקשריה ע העולמות
האתריי בעודה בגו .א ג זאת לטובה ,כי עדי היה כל סבלו וכריתת נפש
שכזו ,מאשר כריתת הנפש מעולמות הרוח לאחר צאתה מהגו ,שאז אבודה
וכריתתה היא קשה יותר ,כי בהיותה בגו עוד יש לה קשר ע בני אד ,ורוב
ככל בני אד כלל לא מודעי לנפש השוכנת בקרב וקשריה האתריי ,ואינ
מודעי לחסרונ .ואמנ איוב שהורגל להשתמש בתחושות הנפש וקשריה
החצוניי והוצר לה עתה פי כמה וכמה כדי לפגוש את נפש בניו שאבדו את
גופ .וצערו היה גדול למאוד על כריתת הנפש בעודה בגופו ,מהעול הרוחני
הסובב אותנו .אבל כל צערו זה נחשב כאי %וכאפס כלפי הצער שהיה עליו
לסבול א היתה נפשו נכרתת לאחר צאתה מהגו מכל העולמות הרוחניי
המקיפי אותה והיתה כסומא וחגרת ופסחת בהיותה מרחפת באור החיי
הנצחי .ולא עוד אלא שברגע שנפשו היתה בצער על שלא יכלה להתקשר אל
העולמות הרוחניי ,החלה להתנקות על ידי היסורי מכתמי החטא ,ולהזדכ
 .90חולי %מ"ג .91 .ב"ב ט"ז.
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ולהכיר את שרשה ומהותה ולהתקשר אל החכמה והבינה האלהיי ,ולמשו
שפע של ידיעות על סתרי האד והעול ,אות בטא איוב אח"כ בפרקי
הבאי ,שכל דבריו מכילי סודות נשגבי בשרשי העולמות והנשמות,
ושאינ חכמת בני קד אלא חכמת ישראל טהורה .והפ להיות נביא כחבריו.
"ויקח לו חרש להתגרד בו ,והוא יושב בתו האפר ,ותאמר לו אשתו עוד
מחזיק בתומת  ,בר אלהי ומות" .והנה אשתו היא דינה בת יעקב שנשאת לו
לאחר מות שמעו .%והיא דינה הצדקת שא היתה נשאת לעשו היתה מחזירתו
בתשובה ,ומזה פחד יעקב והחביאה בתיבה בפגישתו ע עשו .92והיא גלגול
אמלתאי בת כרנבו א אברה אשת תרח וחזרה ג בגלגול זה להנשא לאיוב
גלגול תרח בעלה הראשו ,%כדי לעבור אתו את סאת צרותיו .ואפשר שבני איוב
היו ממנה והיתה אבלה על מות .ואפשר שה בניו מאשה שקדמה לדינה ,כי
ודאי שג איוב שנשאה באלמנותה לא נשאה כזווג ראשו .%והדבר לכאורה
תמוה כיצד דינה בת יעקב תסית את בעלה לבר אלהי .והעני %הוא כי דינה
מלומדת הנסיו %מבית אביה הבינה כי איוב נמצא בנסיו %בעני" %ברכת ה'",
שכה חרד על בניו שלא יפלו בחטא זה ,וכשאד נרתע מחטא מסויי סימ %הוא
שנפשו קשורה לחטא זה ,ופוחדת עתה לעבור שנית כי מודעת היא לנזק
המתבקש .ורצתה להחיש את תהלי הנסיו %על ידי דבריה שעליה יצטר
איוב להגיב או בגבורה ובחוזקת האמונה ואז יקי הק לנסיונו ולסבלו ,או
להיפ יפול כליל וישבר ויוכיח שאינו חזק לעמוד בנסיו %ויסור הנסיו %מעליו.
א איוב הגיע לדר שלישית שכמוה כפשרה ,והוא שמירת הפה מלחטא.
ופריצת גדרי המחשבה והלב ,והרהר בברכת הש עקב היותו "ירא אלהי".
ועקב השארותו במצב ביניי לא נסתלקו ממנו מכאוביו.
ויאמר אליה .ואיוב שידע את ער דינה וצדקותה תלה את דבריה באונס שכ
וחשב שאונס זה גר פג לנפשה שבעת משבר תבעט באמת .ועל מעשה שכ
נאמר "כי נבלה עשה בישראל" ,ולכ %אמר לה "כדבר אחת הנבלות תדברי,93
ג את הטוב נקבל מאת האלהי ואת הרע לא נקבל" .ולא אמר את הטוב
קבלתי בלשו %עבר ,כי הבי %איוב שמשל הוא עבור משהו שאינו ברור לו,
ושברע זה מורכב ג טוב של יסורי כפרה לנפש .ואמר לה יסורי אלו שיש
בה טובה לנפש נקבל רק כשלא נבעט ברע הבא עמה .כי א אד בועט
 . 92רש"י בראשית ל"ב ,כג  .93 .ראה בבלי ב"ב ט"ו :וירושלמי סוטה פ"ה ה"ו .בראשית
רבה פרשה נ"ז.
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ביסורי אי %היסורי מכפרי עליו .בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו ,אבל
בלבו חטא .94וכיו %שלא היה יהודי ,לא נענש על המחשבה .אבל לא נזדכה
בנסיונו עקב תשובתו לאשתו ,ונשאר במצב ביניי .ולא נסתלקו ממנו מכאוביו
עד שבאו חבריו והתווכחו עמו ובעקבות דברי אליהו ב %ברכאל הגיע אל
ההכרה הברורה ,ועמה לאהבת שמי.95

 .94ב"ב ט"ז .95 .ויכל להג %על דורו) .ראה רש"י ,במדבר י"ד ,ט. ( .
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