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במדבר
"במדבר סיני באוהל מועד ,באחד לחודש השני בשנה השנית לצאת מאר
מצרי " .פירש"י" ,באחד בניס $הוק המשכ $ובאחד באייר מנא "" .ואלה
שמות האנשי אשר יעמדו אתכ  ,לראוב $אליצור ב $שדיאור וכו'" ,שמות
האנשי האלו שציוה ה' למנות ראשי על שבטיה "באחד לחודש השני",
כבר מצאנו שהיו נשיאי חודש קוד כשהקריבו את קרבנ לחנוכת המזבח
שהוק באחד בניס .$ופירש"י" ,1ה נשיאי המטות שהיו שוטרי עליה
במצרי והיו מוכי עליה  ,ה העומדי על הפקודי כשמנו את ישראל,
שנאמר ואתכ יהיו" .ויש להבי $כיצד אמר באחד בניס $ה העומדי על
הפקודי וכיצד היו נשיאי א רק לאחר חודש בשנה השנית לצאת מאר
מצרי " .נתמנו ונצטוו לעמוד על הפקודי " .אלה קרואי העדה" .כתוב קריאי
וקוראי קרואי ויש להבי $ההבדל.
ונראה שהנשיאי נבחרו ע"י ישראל מצד עצמ כבר בצאת ממצרי  ,וכבר
בקריעת י סו היה נחשו $ב $עמינדב בראש שבט יהודה כשקפ למי עד
צוארו ,ובאחד בניס $הקריבו קרבנ לחנוכת המזבח מצד נשיאות עפ"י
בחירת ישראל בלבד ,ועל פי ה' נבחרו באחד באייר שהסכי ע בחירת
ישראל ,ומקריאי העדה על פי ישראל ,הפכו לקרואי העדה עפ"י ה' .אמנ
פרשת הקרבת הנשיאי אעפ"י שקדמה בזמ $למני $הפקודי  ,במעשה נכתבה
בתורה לאחר מעשה מני $הפקודי ואז הוסי משה על פי ה' וכתב "ה
העומדי על הפקודי ".
"שאו את ראש כל עדת בני ישראל ,למשפחות  ,לבית אבות  ,במספר שמות".
אמרה תורה למנות על פי מספר שמותיה דהיינו שיכתבו שמות כל אחד
מישראל וימנו מספר השמות שכתבו" .2כל זכר לגולגלות " .פירש"י" ,על ידי
שקלי בקע לגולגולת" .ויש להבי ,$א נמנו על ידי שקלי  ,למה הוצרכו
להמנות לפי מספר שמות ,ימנו שקליה וידעו מספר  .ותרגו "ראש" בלשו$
הקודש ,הוא "גולגולת" בארמית .ולמה שינה הכתוב ואמר "גולגלות " במקו
לומר "ראש "" .מב $עשרי שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל ,תפקדו אות
לצבאות אתה ואהר ."$ולכאורה היה לו לומר "כל יוצא צבא למלחמה" ויש
להבי $מה היה ע בני עשרי שנה ומעלה שמסיבות בריאות לא יכלו לצאת
בצבא הא לא נמנו" .ואלה שמות האנשי אשר יעמדו אתכ " .ויש להבי$
 .1במדבר ו' ב .2 .ליקוטי תורה פרשה זו.
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למה שינה מפסוק קוד שאמר "ואתכ יהיו" ואמר "יעמדו אתכ " ולכאורה
היה לו לומר "יהיו אתכ " ומה עניי $עמידה זו" .ויקח משה ואהר $את האנשי
האלה אשר נקבו בשמות" .ולכאורה תיבות "אשר נקבו בשמות" ,מיותר.
"ויתילדו על משפחות לבית אבות במספר שמות מב $עשרי שנה ומעלה
לגולגלות " .מפורש בכתוב שעיקר המני $נעשה במספר שמות ולא בשקלי
ועתה הפע אמר "מב $עשרי שנה ומעלה" ללא התנאי של כל יוצא צבא.
ומנא הכתוב לא על פי סדר תולדות ולא על פי סדר מעלת כפי שהזכיר
בפעמי אחרות ,אלא בסדר ראוב $שמעו $גד ,יהודה יששכר זבולו ,$אפרי
מנשה בנימי ,$ד $אשר נפתלי .והוא סדר ארבעת המחנות המוזכרי להל,$
אמנ בסדר המחנות התחיל ביהודה וכא $התחיל בראוב ,$ויש להבי $מדוע.
ואפשר שהעני $הוא ,כי צוה ה' למנות כדי להשרות שכינתו עליה כדוגמת ד'
מחנות שכינה ,ואמר כל יוצא צבא בישראל דהיינו במחנות שכינה שישראל
נתוני לחלקה בגדר "צבאות ה'" .והוצרכו שתשרה שכינה בדרגה זו על כל
אחד מישראל בפני עצמו ,והאד הוא שמו ,ולכ $א על פי שנתנו שקלי כדי
שלא יהיה בה נג ,עיקר המני $נעשה בספירת שמות על ידי משה ואהר$
ונשיא השבט שדרכ קבלו כול הארת מחנות שכינה .וכשנמנו אמר "ויתילדו
על משפחות לבית אבות במספר שמות מב $עשרי שנה ומעלה" ולא שב
להזכיר כל יוצא צבא ,כי לא היה זה תנאי למניינ אלא סיבה .ולכ $נמנו כל בני
העשרי ומעלה מבלי קשר לאפשרות לצאת למלחמה כי כול היו בגדר
יוצאי צבא בישראל להדמות למחנה שכינה .ואפשר שאמר "אשר יעמדו
אתכ " .ולא אמר "אשר יהיו" וכמ"ש בפסוק קוד  ,לומר שיעמדו הנשיאי
בעניי $זה בדרגה אחת ע משה ואהר $להיות בבחינת משפיעי את בחי'
מחנות השכינה אל הפקודי  .ואולי ה שלשה כנגד חב"ד.
והנה לשו $הקודש הוא בחי' פני של מעלה ,והתרגו בחי' אחוריי ,
והמשפיע הוא בחי' פני והמקבל בחי' אחוריי  ,ולכ $מיד קרא לנשיאי בכנוי
"ראש" ,ואמר "איש ראש לבית אבותיו הוא" .ונאמר "ראשי אלפי ישראל ה ".
אמנ ישראל קבלו ההשפעה מהראש בבחי' התרגו ולכ $אמר "לגולגלות ".
ואמר "האנשי האלה אשר נקבו בשמות" .כי ודאי שכאשר ה' הזכיר שמ
בבחירתו אות  ,שמ גר לה להאיר ולהזהיר ולהגיע לבחי' "ראשי " ,ואולי
לכ $כתב "אשר נקבו" מלשו $נוקב מרגליות" ,בשמות" .שה' הזכיר  .א"נ.
נקבו מלשו $נקבה המושפעת מ $הזכר ,כ ג ה הושפעו שפע רב בשמות
כשה' הזכיר .
וסדר ו' קצוות העול ה דרו ' חסד ,צפו '$גבורה ,מזרח' תפארת ,מעלה'
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נצח ,מטה' הוד ,מערב'יסוד .וזה כוונת חז"ל באמר "שכינה במערב" ,כי הוא
יחוד יסוד ושכינה .וראוב $קיבל מחנהו לצד דרו שהוא ימי $העול כי הוא
"בכור ישראל" ,והבכור נוטל פי שני ממח אביו שה תרי $עטרי $דדעת
חסדי וגבורות ,וקבל ראוב $ונשארו בחלקו ,ורק את הבכורה והמלכות אבד
אבל לא את המוחי.3$
והבדילה תורה בי $ראוב $ושמעו $לשאר שבטי  ,ובראוב $ושמעו $כתבה
"במספר שמות לגולגלות  ,כל זכר מב $עשרי שנה ומעלה" .ובשאר שבטי
כתבה "במספר שמות מב $עשרי שנה ומעלה" בלבד ,והשמיטה תיבות
"לגולגלות  ,כל זכר" .ואולי הטע כי יש זכרי שנפש נקבה ובמני $שאר
שבטי אפשר שלא נאמר "כל זכר" כי הלכו אחר מני $הגו ,משא"כ בראוב$
ושמעו $שה בחי' חסד וגבורה שהיו כל זכריה זכרי ג בנפש המקבלי
מ $הגולגולת העליונה .ואפשר שכיו $שראוב $קיבל תרי $עטרי $דדעת כאמור
לכ $זכה שכל זכריו יהיו זכרי ג בנפש  .ושמעו $להיותו מצד הדי $הקשה
אפשר שהוצרכו זכריו להיות זכרי ג בנפש כי הזכר בחי' רחמי להמתיק
דיניה  ,ואולי לכ $רק בשמעו $הוסי ואמר "פקודיו במספר שמות לגולגלות
כל זכר".
"כל פקודי הלויי וכו' ,שני ועשרי אל" .פירש"י" ,ובפרט $אתה מוצא
שלש מאות יתרי  ,אות $שלש מאות לויי בכורות היו" .ועל הכתוב "ובנחה
יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל" ,אמרו חז"ל ללמד שאי $שכינה שורה על
ישראל פחות משני אלפי ושני רבבות .5ואולי השמיטה התורה הבכורות
להתאי מספר הלויי לשני אלפי ושני רבבות לומר שאעפ"י שלא היו
הלויי במני $ד' מחנות שכינה היו ה בגדר השכינה עצמה השורה במני $זה.
"ויפקוד אות משה עפ"י ה' כאשר צווה" .פירש"י" ,עפ"י ה' ,אמר משה לפני
הקב"ה אי אני נכנס לתו אהליה לדעת מני $יונקיה  ,אמ"ל הקב"ה אתה
תעשה את של ואני אעשה את שלי ,הל משה ועמד על פתח האוהל והשכינה
מקדמת לפניו ואומרת כו"כ תנוקות יש באוהל .ולכ $נאמר עפ"י ה'" .ויש
להבי ,$למה הוצר משה להכנס לידע מני $יונקיה  ,יעמוד על הפתח והבעל
יצא ויאמר לו מספר בניו ,ומלשו $זה משמע שמשה עצמו עבר ופקד כ"א מה ,
ולא ע"י שליחי  .וג בע ישראל נראה שהלכו משה והנשיאי ופקדו כ"א
בעצמ ולא ע"י שליחי .
 .3ראה לעיל פ' ויגש .4 .זוהר פרשה זו .5 .ב"ק פ"ג.
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ושמא העני $הוא ,כי משה הוצר לפקוד כ"א מישראל בעצמו כדי לקדשו עי"ז
להיות צבאות ה' ,שד' מחנות ישראל יהיו כנגד ד' מחנות שכינה .ומשה מספרו
בגי' שמ"ה ,שהוא צירו קפ"ד של אחורי ע"ב ,וקס"א של פני אהי"ה .ואפשר
שמאחוריי אלו העולי כמני" $דפק" נת $משה כחו לבני ישראל בסוד פקד,
ושמא נת $זה לכל אחד דר הגולגולת שלו כשנת $בקע לגולגולת למניינו.
ומשה רש בפנקס את שמו כדי לתת לו הדופק ,ולכ $כתוב "במספר שמות
לגולגלות " .אמנ בלויי נאמר "א את משפחת לוי לא תפקוד ואת ראש
לא תשא בתו בני ישראל" .לא ראש ,ולא דפק ,ואח"כ אמר לו "פקוד את בני
לוי לבית אבות למשפחות " .ולא נאמר לגולגלות  ,ואפשר שמניינ לא היה
בבחינת ראש ,אלא בבחינת "עפ"י ה"' ,ומהפה מאיר אור מצד הפני ואולי
האיר מצד ה"בינה" בחינת קס"א של משה ואפשר שאותו נת $ללויי  ,ולכ$
הוצר ללכת לאהליה כדי לית $זה לכל אחד ואחד בפני עצמו ,ולכ $נתקשה
אי יכנס ,ואמ"ל הקב"ה עשה את של ויצאה בת קול ואמרה לו מספר
התינוקות ובני הבית וספר משה עפ"י ה' כדי שיכללו בסוד המספר כי כא $לא
נאמר לא ראש ולא שמות ,אלא פקידה בלבד שיקבלו הדפק אולי יחד ע ש
קס"א שהוא פני הבינה .ואפשר שלכ $נספרו עפ"י ה' בבת קול.
"ויקח משה את כס הפדיו מאת העודפי על פדויי הלויי " .די $פדיו $בכור
שיי רק בבכורי ישראל ולא בכהני ולוויי  .ואפשר שהעני $הוא כי כהני
בחי' נשמה ולויי בחי' רוח ,וישראל בחי' נפש ,ופדיו $שיי לנפש .וכמ"ש
"ונת $פדיו $נפשו" 6ואומר "ויקר פדיו $נפש ". 7
נשא
"נשא את ראש בני גרשו $ג ה לבית אבות למשפחות  ,מבי $שלשי שנה
ומעלה עד ב $חמישי שנה תפקוד אות כל הבא לצבא צבא ,לעבוד עבודה
באוהל מועד .בני מררי למשפחות לבית אבות תפקוד אות  .וכו' ,כל הבא
לצבא ,לעבוד עבודת אוהל מועד" .לכשנתבונ $נראה כי אצל בני גרשו $נאמר
"נשא את ראש" ,ואלו אצל בני מררי לא נכתבו תיבות אלו .ואצל בני גרשו$
כתוב "לבית אבות  ,למשפחות " .ואצל בני קהת נאמר "ראש" ,אבל כתב
"למשפחות לבית אבות " .וכ $בבני מררי כתב "למשפחות  ,לבית אבות ".
 .6שמות כ"א ל . 7 .תהילי מ"ט .ט.
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ומני $שנות פקודי הלוי שונה מישראל בגיל ,ואינ מבני עשרי אלא מבני
חדש ,ומבני שלשי .
ואפשר שהעני $הוא כי הלויי ה בחי' ספירת הגבורה ,והגבורות נחלקי לג'
בחינות .א .הנמצאי בדעת ,ואפשר שכנגד קהת .ב .המתפשטי בחמשת
הספירות חג"ת נ"ה ,ואפשר שכנגד גרשו .$ג .המתקבצי ביסוד ,ואפשר
שכנגד מררי .והגבורות המתפשטי בחג"ת נ"ה ה ה"ג היוצאי מה' אותיות
מנצפ" הכפולי שעולי בגי' פ"ר ,וב"פ פ"ר עולי תק"ס כמני $גרשו) $ולכ$
כתוב גרשו $מלא ע ו'( ואולי לכ $הוזכר בו ראש כי עולי ה עד ראש הדעת
בחי' לאה .ובבני קהת נאמר "ראש" כי נמצאי ה בדעת שהוא בראש.
ודע כי לאה היא בחי' עלמא דאתכסיא מקו הדעת ,ונקראת "בית אבות ",
ורחל בחי' עלמא דאתגליא .מקו החג"ת ונקראת "משפחות " .כי הז"ת ה
תוצאות החב"ד ומשפחה אל העיקר .ובמני $השבטי ובקהת ומררי שאפשר
שה כנגד השכינה שהיא רחל נאמר "למשפחות " ,והיות וכלולה בה ג לאה
הוסי לומר לבית אבות  .אמנ בגרשו $שגבורותיה עולי עד ראש הדעת
סוד לאה הקדי לומר לבית אבות  ,והיות וכלולה עמה ג רחל הוסי
.1
למשפחות
ובשנתיי הראשונות של לידתו נמצאת נפש האד במצב הגקרא "יניקה",
ולאחריה עולה למצב הנקרא קטנות ובהגיעו לגיל י"ג מושל הוא בנפש
שקיבל מאמו ונעשה "גדול" ומתחייב במצוות ,ובהגיעו לגיל עשרי מושל
הוא בנפש שקיבל מאביו וא ימכור קרקעות שירש מאביו תהיה מכירתו
מכירה אבל לא לפני כ .$ונעשה גדול להתחייב בבית די $של מעלה ונכנס
במספר יוצאי צבא מחנה שכינה .ולזה כוו $התנא באמרו" ,2ב $עשרי לרדו".
וביאור דבריו ,כי לאחר שנוריד שנתיי של היניקה הרי הוא ב $ח"י שני
נוספי הרומזי אל עליית נפשו עד היותו גדול וראוי להכנס למספר במחנה
שכינה ,ויש לו לרדו אחר שלמות נפשו להשפיע בה תורה ומצוות וכנגדו יש
לו לרדו אחר פרנסתו ולהשפיע הברכה לבני ביתו.
והוסי התנא ואמר "ב $שלשי לכח" ואולי כוונתו ,כי לאחר הורדת שתי שנות
היניקה הרי הוא ב $כ"ח ושתי בחי' י"ד של מעלה "יד הגדולה" מבחי'
ה"חסד" ו"היד החזקה" מבחי' הגבורה מושלמי בו וה כנגד כ"ח עיתי
המוזכרי בקוהלת .ו"ידיו רב לו" לקבל מכח של מעלה .וא חטא האד
נחלש כח זה ונאמר בו "וילכו בלא כח מפני אוייב".
 .1שער הפסוקי פ' נשא .2 .פרקי אבות פרק ה'.
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והלויי הותרו בכל גיל לשוער ולשורר ורק לגבי נשיאת קרשי המשכ $הוצרכו
להיות מבני שלשי כי הוצרכו לשאת ולפרק ולחבר בידיה ואפשר
שהוצרכו להיות בעלי ב' ידיי בנפש לצור עבודה זו .ואפשר שאמר בה
"לצבא צבא" כי ישראל הנכנסי "לצבא" ראויי ה מגיל כ' ,אבל הלויי
גיל הוא שלשי כי צריכי ה לעבוד במשכ $בדרגה גבוהה יותר ,בבחי'
"לצבא צבא".
ואולי אמר "עד ב $חמישי שנה תפקוד אות " ,כי על גיל זה אמר התנא "ב$
חמישי לעצה" .ואולי כוונתו כי ב $חמישי לאחר גיל היניקה הוא ב $מ"ח
ומתעלה בבחי' המוחי $עד בחינת העצה .ואי $עניינו יותר לעבוד עבודת ב'
הידיי של נשיאת המשכ $פירוקו והרכבתו.
"אלה פקודי משפחות הקהתי כל העובד באוהל מועד ,אשר פקד משה ואהר$
על פי ה' ביד משה" .ג בבני גרשו $ומררי נאמר "אשר פקד משה ואהר $על פי
ה' ביד משה" .והנה בפרשת במדבר על הכתוב "ויפקוד אות משה על פי ה'
כאשר צווה" .פירש"י" ,על פי ה' ,אמר משה לפני הקב"ה אי אני נכנס לתו
אהליה לדעת מני $יונקיה  ,אמ"ל הקב"ה אתה תעשה את של ואני אעשה
את שלי ,הל משה ועמד על פתח האוהל והשכינה מקדמת לפניו ואומרת כו"כ
תנוקות יש באוהל .ולכ $נאמר עפ"י ה'" .ויש להבי ,$ש התקשה משה כיצד
להכנס לבני לוי למנות תנוקות בני חודש ,והוצר להיות "עפ"י ה'" שהשכינה
תקד פניו .אבל כא $המני $הוא לבני לוי מגיל שלשי עד חמישי ולכאורה
לא הוצרכו לבת קול שתקד פני משה ,ולמה נאמר עפ"י ה'.
ונראה העני $כי הוצר משה ל"פי ה"' ג במני $זה כיו $שכא $לא נתנו בקע
לגולגולת ולא היה מני $מטבעות לידע מנינ והמספר הוצר להיות ישר על
הלוויי ואסור לספר לחשבו $גופ  .ולכ $נספרו עפ"י ה' בבת קול.
"איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל" .פירש"י" ,איש איש ,ללמד
שמועלת בשני  ,באיש מלחמה של מעלה ואישה מלמטה" .וצרי להבי $מה
עני $ה' איש מלחמה ,לסוטה .ולמה רק בסוטה נאמר שמועלת בקב"ה ,והלא
בכל חטא שחוטא האד מועל הוא בקב"ה .ומה הלשו $מעל שיי כא $והלא
מעילה פירושו הוצאת קודש לחולי $שלא ברשות ,ושיי בקדשי שהוצאו
לחולי $ומה ענינ לסוטה" .ושכב איש אותה שכבת זרע ונעל מעיני אישה
ונסתרה והיא נטמאה ועד אי $בה" ,דהיינו שהתורה מספרת המציאות שהיו
עדי שנסתרה ע הגבר ,אבל לא ראוה שנטמאה .ובגמ' אמרו ששלשה יורדי
לגהינ ואינ עולי  .וה  ,הבא על אשת איש ,והמלבי $פני חבירו ברבי ,

שפתי

נשא

שני

ז

והמכנה ש לחבירו ,ומתו בלא תשובה .3ויש להבי $מה חמור הבא על אשת
איש יותר מעובד ע"ז ,שלאחר מותו יסבול אלפי שני של כ הקלע וגהינ
וגלגולי ולבסו "כי לא ידח ממנו נדח" ,תשוב הנשמה הזאת לתקונה
ולשורשה ,ואלו הבא על א"א ומת בלי תשובה ,יורד לגהינ ואינו עולה.
והחמירה תורה בחטא זה שא על פי ש"דרכיה דרכי נוע וכל נתיבותיה
שלו " ,והחוטא ע אשתו נדה עושי תקו $לעוונ וממשיכי לחיות יחד
ואינה נאסרת עליו ,אבל אשה שנתפתתה ובעלה יודע ומוכ $לסלוח לה ,או
שהוא בכלל לא יודע והיא מתחרטת ועושה תשובה גדולה ,א על פי כ $היא
אסורה לבעלה לעול  .וכל ביאה שבעלה בועל אותה זה איסור ,וא הוא לא
יודע שנטמאה הוא אנוס והיא אשמה ,וא הוא יודע ג הוא אש  ,ולא מועילה
תשובה כדי שתשאר לחיות עמו .ויש להבי $העני.$
ואמרו חז"ל" 4שלשה שותפי באד  ,הקב"ה אביו ואמו" .שותפות זו מתחילה
בשעת הקדושי ,$ובעת שאד מקדש אשה הקב"ה משתת ע בני הזוג
ומשכי $שכינתו עמה ולכ $נקרא העני $קדושי $מלשו $קדושה ,5ואעפ"י שיש
עוד לשונות התופסות בקדושי ,$אי $לומר לכתחילה אלא "הרי את מקודשת
לי" ,להדגיש את קדושת הבורא השוכנת ביניה ע"י הקדושי ,$וכל מה שקורה
בחיי הזוג הקב"ה שות לו .ויש הבדל בי $אד שעינה או לעג או הכה אשה
ברחוב שעונשו כשל יהודי שפגע בחברו ,או כאשר עשה כ $לאשתו ,שעונשו
כפול .כי ג בחלק השכינה שהשכי $הקב"ה כשות ביניה פג הוא .וכמו
שכתבו המקובלי שהאד יכבד ביותר את אשתו ויהיה לו שלו עמה ויכוו$
בכל פרט לכבוד השכינה .6וזה עני $הנשואי $היוצרי שותפות רוחנית בי $בעל
ואשתו ,משא"כ באומות העול .
כשאד נושא אשה ,בשעת הקדושי $שורה עליה ש ההוי"ה בדר זו.
הטבעת או כס הקדושי $בבחי' י' ,אצבעות המקדש כנגד ה' ,זרוע האשה
המקבלת כנגד ו' ,וה' אצבעותיה כנגד ה' אחרונה .וה' משכי $שכינתו ביניה
והאשה "מתקדשת" ונאסרת על אחר עד שתתגרש ממנו או שתתאלמ.$
בשירת הי נאמר "ה' איש מלחמה ,ה' שמו" .פירוש שקריעת י סו גרמה
לשני דברי  .א .הצלת ישראל ואמונת בה' .ב .טביעת המצרי בפרסומת
גדולה וש ה' וגדולתו נתפרסמה בעול  .וכמ"ש "שמעו עמי ירגזו ,"$דהיינו
שמחו להצלת ישראל נעשה עני $נוס והוא פרסו שמו וגדולתו בעול .
 .3ב"מ נ"ט .4 :נדה ל"א .5 .ראה תוס' קידושי $ב' :ד"ה דאסר .6 .עבודת הקודש להחיד"א.
מורה באצבע סי' א' אות ה'.
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באהבת בני זוג יש שני מצבי  ,בתחילה האהבה ביניה כיו $שדמ תוסס וה
להוטי זה אחרי זו .ה מתחתני ג מתו אהבה ,וג מתו צור נוס .וככל
שמזדקני אהבת יותר רגועה ויותר אמיתית .כשהגבר זק $הוא יותר רגוע
ואהבתו מלאה רחמי  ,וכל אחד מבני הזוג דואג לשני ומעוני $בשני לאחר
שעברו כברת דר ארוכה בחיי  .זוג צעיר שמתחת $חשו למריבות ,כל אחד
גדל בבית אחר ע דר מחשבה משלו וכשה באי לתו בית אחד אז אחרי
שנגמר ירח הדבש ,מתחילי לעקו הדבורי  .אי $ביניה מספיק הבנה ולוקח
זמ $עד שה מתגבשי כזוג אחד ,בלב אחד כאיש אחד .בשנה הראשונה ג
כשעושי אחד את רצו $השני פעמי רבות זה מתו בושה או כבוד או פחד,
ולא מתו הסכמה גמורה ובמש הזמ $דעת מתגבשת והסכמת מושלמת.
הקב"ה על הי היה בבחינת "ה' איש מלחמה" ,ואלו במעמד הר סיני היה
בחינת "זק $ולובש לבני " .דהיינו שכבר התנהג ע ישראל כנשואי ותיקי ,
ולא היה לו עני $בתוצאות מעמד זה שיתגלה שמו בי $העמי  ,אלא שיתייחד
על ישראל בלבד .זה סוג אחר של קשר בינו לבי $ישראל ,ולכ $אמרו חז"ל
שבקריעת י סו הקב"ה נגלה כצעיר שזקנו שחור ,7ובמעמד הר סיני כזק$
לבוש לבני וזקנו לב .$סוד הצבע השחור הוא בבחינת די $ממותק שלא כצבע
האדו שהוא די $גמור .8וזה עני $אומר שחור ,אדו הוא אלא שלקה ,9ואלו
הצבע הלב $מורה על הרחמי הגמורי  ,סוד מעמד הר סיני שנעשה בשביל
תוצאה אחת בלבד והיא השראת שכינתו על ע ישראל .ולכ $בימות החול
שה ימי די $מניחי אנו תפילי $שחורי דווקא ,סוד השיער השחור 10מיתוק
הדיני  ,ובשבת ויו טוב שה בבחינת הרחמי  ,אי $מקו להנחת תפילי.$
ויש להשוות את קריעת י סו למצב הקדושי $שבו השות השלישי הוא
הקב"ה ,בבחינת איש מלחמה ,ואת מעמד הר סיני לחופה שבו השות השלישי
הקב"ה ,בבחינת זק $ולובש לבני  .ולכ $המקדש אשה אינו דומה למל  ,אבל
הנושא אשה הוא חת $שדומה למל  .11והיות ומהקדושי $מתחיל איסור אשת
איש הרי אשה שבגדה בבעלה ואפי' אחרי קידושיה פוגמת בשות השלישי
הקב"ה בבחינת "ה' איש מלחמה" שבו.
וכתבו המקובלי שכאשר שוכב אותה איש אחר מתלבש בה השט $הנקרא
 .7ראה רמב" הלכות יסודי התורה פ"א הלכה ט .וראה חגיגה י"ד .ושער הכוונות בעניי$
שבועות .8 .ראה ע חיי היכל הכתרי שער א"א "ב .כללי ב'ג .ובזוהר מטות ,רנ"ט.9 :
נדה י"ט .10 .וכמו שכתב בשער הכוונות עני $תפילי $דרוש ד' . 11.פרקי דרבי אליעזר פ'
ט"ז ,מובא ג ברמב" $בחידושיו לכתובות ד ה':
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איש בליעל ודוחה את הקדושה של שותפות הקב"ה בה ובבעלה .ולכ $נאמר
"ומעלה בו מעל" ,שכ $מוציאה היא לחולי $את שותפות הקב"ה שביניה
ומסתלקת קדושת הנשואי $ג מעל בעלה .וכשמסתלקת שותפות הקב"ה,
משתת השט $בה .כי חייב להיות "איש" שלישי ש  .ואותה אשה כל עוד לא
שבה בתשובה היא בגדר שט ,$ומי שמדבר אתה או אוכל ממה שהכינה לא
יתפלא א לאחר זמ $יכנס לטומאה עמוקה ח"ו .כי היא נדבקת בשכבת זרע
של השט $בסוד "ושכב איש אותה שכבת זרע" .ולכ $נסתר כל בני $הקדושה
שהיה בה ונפלה בידי הטומאה .ואפשר שנכלל זה באומרו "ונסתרה והיא
נטמאה" ,ולכ $בעלה אסור בה אפי' א תשוב ,כי בני $עדי עד שנתברכו בו ע"י
השות השלישי נסתר ,וג תשובה שתעשה אעפ"י שימחל לה חטאה ,לא
תחזיר לעול את השות השלישי בינה לבי $בעלה זה .אמנ בתשובה אמיתית
יחזור הקב"ה כשות כשתנשא לאחר .וכשסטתה ,א לא שבה מחטאה ולא
הודתה במעשיה ,תשתה מ $המי המאררי ויהרס ג בני $גופה הגשמי כיו$
שנסתרה בנינה הרוחני והיא נטמאה .אבל כאשר נחשדה שנסתר בנינה אבל
"והיא לא נטמאה" ,ובנינה קיי עדי עד ,אדרבה המי יחזקו את בנינה "ונקתה
ונזרעה זרע" דקדושה תראה זרע תארי ימי וצדקתה תעמוד לעד.
"איש איש כי תשטה אשתו" .רק באשה הנחשדת בנאו יש עני $בדיקת המי .
אבל אי $בדיקה למי שנחשד בשאר עבירות .והנה אשה שנתייחדה ע זר ולא
חטאה אתו מותרת לבעלה ורק כשקנא לה ונסתרה ,אסורה מדי $סוטה וזקוקה
להשקאה .ויש להבי $למה א טהורה היא מקבלת פרס "ונקתה ונזרעה זרע",
והלא מגיע לה עונש על עצ הסתירה שאסורה להתייחד ע גבר זר ומה ג
שבעלה קינא לה .ומה ג שהביאה עצמה לידי חשד .וכי פרס מגיע לאשה כזו,
מספיק לה שלא תענש כסוטה ,שנטמאה.
ועני $הסוטה הוא ,כי כאשר מקדש אד אשה נות $בה חלק מנפשו בסוד אור
מקי ,וכשמזדווג עמה בחופה נות $בה מנפשו בסוד אור פנימי ,12ושוב א
אד זר לא יכול לידבק בה ולגרש את רוח הנפש שנת $בה ,אמנ הבועל בשעת
בעילתו מתלבש בו השט $שאינו אד ודוחה לרוח הבעל ,ותופס לו מקו
בגופה ולא יצא אלא ע"י תשובה אמיתית .ולכ $איסור אשת איש הוא משלשה
שיורדי לגהנ ולא עולי לנצח א לא שבו בחייה  ,וזה סוד כי תשטה,
ופירש"י ,שנכנסת בו רוח שטות ,אל תקרי רוח שטות אלא רוח שט ,$ולכ$
כשהיא שותה נופל ג ירכו של בועל כי המי מערערי את השט $שנתלבש
 .12שער המצוות פ' כי תצא.
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בה ומכי את הבועל כי השט $דבוק בו ג כ ,$ולכ $א הבעל עצמו חטא
בחטא אשת איש לא יקרה כלו לאשתו הסוטה כי ג הוא דבוק בו שט .$ואשה
שנסתרה ולא נטמאה ,אעפ"י שעוו $חמור מאוד עשתה ותענש על כ בשמי
בכל חומר הדי ,$את השט $לא הכניסה בתוכה כי לא נבעלה .ולכ $מקבלת
שכרה בעוה"ז בבני בריאי ונזרעה זרע ,על שלא הביאה השט $לגופה .אבל
תשל לאחר מותה על עצ הסתירה ,ולכ $רק בא"א יש בדיקה כדי לסלק
השט $מגופות ע ישראל.
"והימי הראשוני יפלו" .קרא בה לשו $נפילה ,כי כשאד עולה לדרגת
קדוש ונטמא ח"ו ,נופלי ממנו בחי' הקדושה ויותר חמור ממי שכלל לא עלה
לה  ,וחייב להעלות מחדש.
"שיער נזרו" .השיער בא מאות ז' שבפסוק "זה ספר תולדות אד " .13והנשמה
נקראת נר ,וכמ"ש "נר ה' נשמת אד " וכשמגדל שערו לשמי אפשר שנכנסת
אות הז' ונהיה נזר ואולי לכ $נאמר בנזיר "שער נזרו" מלשו $נזר.
"ויביאו את קרבנ לפני ה' שש עגלות צב ושני עשר בקר עגלה על שני
הנשיאי ושור לאחד" .ויש להבי $למה תחילה קרא "בקר" ואח"כ קרא
"שור" .ומה פירוש "ויביאו את קרבנ " .כלו לקרב $נתכוונו או לבדק הבית
נתכוונו ,ופשט הכתוב שלבדק הבית נתכוונו לצור נשיאת העגלות ,וא"כ קשה
למה קרא הכתוב "קרב "$והיל"ל ויקריבו את "תרומת " .ויגדל התימה ,כיצד
הקריבו קדשי מזבח בקר תמי הראוי לקרב ,$לש בדק הבית והלא זה באיסור
עשה .ותו ,שג א נתכוונו לבדק הבית צריכי הבקר להמכר לצרכי עולות כי
כל הראוי לקרב $על גבי המזבח יקרב .14ואי $לומר שבעלי מומי $היו השוורי
ולכ $הקריבו לבדק הבית .כי אמרו חז"ל שתמימי היו והוקרבו בזמ$
שלמה .15ומדוע שהשוורי יהיו לעבודת אוהל מועד ולא למזבח ,ולמה אמר
"עגלה על שני הנשיאי " .ולכאורה היל"ל "עגלה מאת שני הנשיאי ".
"ויקריבו אות לפני המשכ ."$למה תפס לשו $הקרבה ,ולכאורה היל"ל
"ויביאו אות לפני המשכ."$
"ויאמר ה' אל משה לאמר ,קח מאת והיו לעבוד" .פירש"י" ,שלא קבל משה
מיד עד שנאמר לו מפי המקו " .ויש להבי $מדוע לא קבל ,והלא זכות
להביא נדרי ונדבות למשכ $ככל ישראל .ואי $ספק שנתינה זו של שש עגלות
צב עגלה לשני נשיאי ושור לאחד ,נתנה מתו כוונה מיוחדת במספר וסדר
 .13זוהר יתרו ע"א .14 .רמב" הלכות ערכי $פ"ה הלכות ו''ז' .15 .במדבר רבה ,פרשה זו.
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נתינה זו ,ויש להבי $ענינה" .ויקריבו הנשיאי את קרבנ לפני המזבח" .ושוב
פירש"י כי לא קבל משה מיד עד שנאמר לו מפי הגבורה .ושוב יש להבי$
מדוע נמנע משה לקבל ולהקריב מדי $נדר ונדבה ,והכלי והקטורת מדי$
תרומה ,עד שנאמר לו מפי הגבורה לקבל  .ולמה לגבי העגלות פירש"י שנאמר
למשה מפי "המקו " ,ולגבי הקרבנות פירש"י שנאמר לו מפי "הגבורה".
"ויאמר ה' אל משה ,נשיא אחד ליו נשיא אחד ליו " .כפל הכתוב כדי ללמד
שידחה קרבנ את השבת .ויש להבי $מדוע קרבנ שנחשב כ"כ בעיני המקו
עד כדי דחיית השבת ,נמנע משה בתחילה מלקבלו" .מלאה קטורת" .פירש"י,
"על מזבח החצו $והוראת שעה היתה" .ולמה הוצרכו להוראת שעה זו ,ומה
טיבה" .שעיר עזי אחד לחטאת" .פירש"י לכפר על קבר התהו וטומאת ספק.
ויש להבי $מה עני $קרבנ לספק טומאות אלו .ולמה הביאו כל אחד מהנשיאי
קרב $בפני עצמו על ספקות אלו .והדגישה תורה לומר בכל קרב $מהנשיאי
"זה קרב "$ופירש"י שאעפ"י שיחסו הכתוב לנשיא על שבטו הקרב $היה משלו
ולא מכס שגבה משבטו ,ומאי נפקא מינא לנו עד שהדגישה תורה עני $זה.
"קערת כס" פירש"י שהוא בגי' תתק"ל כנגד שנותיו של אדה"ר" .שלשי
ומאה משקלה" ע"ש שכשהעמיד תולדות לקיו העול ב $מאה ושלשי היה
שנא' "ויחי אד שלשי ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו" .ויש להבי $מה עני$
שנות אדה"ר ומאה ושלשי עד הולדת שת בקרבנות אלו .והנה רש"י לא
הסתפק לומר שהיה אדה"ר ב $מאה ושלשי אלא שהביא פסוק מפורש לראיה,
מה שאי $דרכו בכ בדבר מפורש כ"כ .והדגיש עני" $ויולד בדמותו כצלמו".
"מזרק אחד כס" .פירש"י" ,שהוא בגי' חמש מאות ועשרי ע"ש נח שהעמיד
תולדות ב $ת"ק שנה וע"ש עשרי שנה שנגזרה גזירת המבול קוד תולדותיו".
דהיינו בהיותו ב $ארבע מאות ושמוני שנה שה עשרי שנה לפני הולדת
יפת ,והדבר תמוה מאוד מה ראו להביא חשבו $משונה זה של דור המבול
עשרי שנה לפני לידת בני נח ,ולפחות היה לה להביא בחשבו $ארבע מאות
ושמוני לחיי נח שאז נגזרה גזירת המבול ,ומה עני $חמש מאות שנה לחיי נח
שבו נולד יפת ,ועשרי נוספי לגזירה שנגזרה עשרי שנה קוד לכ .$ופירש"י
שלכ $כתוב "מזרק אחד כס" ולא "מזרק כס אחד" ,כדי לרמוז לנו שחשבו$
תיבת אחד נכלל בגימטריא ,וצרי פירוש לפירושו" .שבעי שקל" כנגד
שבעי אומות שיצאו מבניו" .כ אחת" פירש"י ,כנגד התורה שנתנה מידו של
הקב"ה .עשרה זהב כנגד עשרת הדברות .מלאה קטורת גימטריא של קטורת
תרי"ג כנגד תרי"ג מצוות ,ובלבד שתחלי ק' ב'ד בא"ת ב"ש ויהיה דטרת".
וג זה תמוה מאוד למה להחלי רק אות אחת בא"ת ב"ש כדי להכריח
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החשבו ,$ולכאורה רחוק הוא מאוד מפשוטו של מקרא" .פר אחד" .פירש"י,
"כנגד אברה שנאמר בו ויקח ב $בקר" .ויש להבי $מה עני $הפר שהגיש
אברה אבינו למלאכי כהכנסת אורחי שיקחו פר על שמו" .איל אחד".
פירש"י" ,כנגד יצחק ,ויקח את האיל" .זה אפשר להבי $שלקחו איל כדי
להזכיר זכות עקידת יצחק ,אבל "כבש אחד" פירש"י" ,כנגד יעקב שנאמר בו
"והכשבי הפריד יעקב" .לכאורה קשה להבי $מה עני $צא $לב $וקרבנות אלו
והזכרת ע"י לקיחת כבש" .שעיר עיזי " .פירש"י" ,לכפר על מכירת יוס
שנאמר בו וישחטו שעיר עזי " .וא"כ למה שבטי אפרי מנשה ראוב $ובנימי$
שלא השתתפו במכירת יוס הקריבוהו" .ולזבח השלמי בקר שני " .פירש"י,
"כנגד משה ואהר $שנתנו שלו בי $ישראל לאביה שבשמי " .ויש להבי$
והלא משה ואהר $חיי היו ,ואי יקריבו כנגד בני אד החיי עמה " .16אלי
חמשה עתודי חמשה כבשי בני שנה חמשה" .פירש"י ,כנגד כהני ולויי
וישראלי  ,ותורה ונביאי וכתובי  ,וחמשה חומשי  ,והדברות שנתנו חמש
בכל לוח .ויש להבי $מה עני $התנ" שטר נית ,$ועכ"פ לכאורה לא היה מקו
לית $כנגד התורה שבתנ" כי נית $לחמשה חומשי בפני עצמ  .ולמה נתנו
שוב כנגד הדברות כנגד חמש שבכל לוח ,כאשר נתנו כבר משקל עשרה זהב
כנגד כל עשרת הדברות ,ולמה כנגד העשר נתנו משקל זהב וכנגד כל חמש נתנו
צא ,$ולמה בכל השבטי שנתנו נפרט קרב $כל אחד בפני עצמו .ועל פר
"אחד" ,פירש"י המיוחד שבעדר ,ומה יפרש על "קערת כס אחת" .כלו
אפשר לומר מיוחדת שבקערות ,ולמה הקטורת היתה צריכה לינת $ב"כ"
דווקא ,ולמה הדגישה תורה שהכ היתה מזהב ולא משקל דינרי זהב.
וכתב האריז"ל ,17שמאה ושלשי משקל הקערה היה כנגד ק"ל שנה שהוליד
אדה"ר שדי $רוחי $ולילי ,$ותיבת משקלה הוא אותיות משה'קל לרמוז על
משה רבינו שילדה אותו אמו יוכבד כשהיתה בת ק"ל שני  .וג הוא גלגולו
של שת .ונראה שע"פ דברי האריז"ל הללו יוב $העני $כולו.
ונראה שהנשיאי רצו לתק $תקו $גדול ולנתק את הערב רב משבטי יה אחת
ולתמיד ,וכל סוד תרומת למשכ $וקרבנ לחנוכת המזבח היה עבור כ  .ומשה
שרצה בתקונ ולא בנתוק  ,הבי $כוונת ולא רצה לקבל לא את תרומת ולא
את קרבנ  ,ונגד דעתו עמדו והביאו את התרומה לפני המשכ $ואת הקרבנות
לפני המזבח .והקב"ה שלא רצה את הערב רב מלכתחילה ומשה העל על דעת
עצמו ,ולכ $אמ"ל הקב"ה "ל רד כי שחת עמ אשר העלית" ,הסכי ע
 .16ראה רש"י בראשית ל"א מ"ב .17 .שער הפסוקי נשא .וכ"כ בבמדבר רבה פרשה זו.
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הנשיאי לנתק את הערב רב מתו ע ישראל ואמר למשה "קח מאת " .וכ"כ
היה יקר כוונת בעיני הקב"ה עד שצוה שקרבנ ידחה השבת.
והעני $הוא כי אדה"ר מעת שגורש מג"ע ועד לידת שת ,כל מאה ושלשי
השני האלה פרש מאשתו ,ונפל בחטא "קרי" שיצא זרעו ממנו ונוצרו מזרע
זה שדי $רוחי $ולילי ,$ונקראו בניו שלא כדמותו וכצלמו ,18ונשמות אלו ה
נשמות גדולות ביותר ,כי בכל שני אלו ישב אדה"ר בתענית ובסגופי בתו
הגיחו $והיה בדרגה גדולה מאוד של תשובה ,ולפי דרגת נשמתו כ היו דרגות
הטיפות שיצאו ממנו ב"קרי" שלא לרצונו ,ונפלו בקלי' כיו $שבאו ללא גו
שיג $עליה  .וב $מאה ושלשי נולד שת "בדמותו כצלמו" כב $אד  .ובאו כל
הנשמות שב"קרי" האלה בגלגול דור אנוש ודור המבול ודור הפלגה ואנשי
סדו והרעו מאוד מעשיה ושבו כול במצרי כדי להתק $בארבע מאות
שנות גלות וסבל ולהיות ע גדול וקדוש לה' ,ובמאתיי ועשר נתקנו חלק
ויצאו ממצרי כע ישראל ,והחלק שטר נתק $היה בתו גופות הערב רב
שהיו במצרי מזומני להכנס בגלגול בבני ישראל לאט לאט בשאר שנות
הגלות .ומשנקטעה הגלות באמצעה ,נשארו אלו ללא תקו ,$ומשה רבינו שהיה
גלגול שת הרגיש אחריות על הטיפות האלה שטר נתקנו ורצה להשיב אל
הקודש ולכ $העל ממצרי יחד ע בני ישראל ,וכיו $שטר נתקנו גרמו
לישראל לפול ממדרגת  ,ועשו העגל והכשילו את ישראל בתאוות במדבר.
ואד הראשו $פג בקרי בהיותו בתענית שאז המזו $יורד מהמח לכבד ,והזרע
ברור וצלול יותר ,וחי תתק"ל שני כמני" $תענית" ,וה שמונה מאות שני
מעל המאה ושלשי שבה פג  ,ותק $מעט את פג הקרי "ויולד בני ובנות".
ונתערבו בני ובנות אלה ע דור אנוש שהיו בה נצוצות קרי שטר נתקנו,
ופגמו .והצי הקב"ה שליש העול במי האוקיאנוס ונמוחו במי "מדה כנגד
מדה" ,כנגד מקור שהיה מטיפות קרי שה מי  .ונתגלגלו שנית בדור המבול
ונמוחו שנית במי המבול ,ושבו בדור הפלגה ולא נמוחו אבל נפוצו על פני כל
האר  .ואברה אבינו עליו השלו שהיה גלגול נפש אד הראשו $הבי $מי ה
נשמות אלו ורצה לתקנ  ,והכניס אורחי לביתו והאכיל והשק כדי שיתוקנו
ויתקנו את הנשמות שבאוכל ,וזאת ע"י שיכירו את מי שאמר והיה העול
ויברכו על האוכל ,וכמ"ש חז"ל שכשהודו לאברה היה אומר לה תודו
ותברכו לה' הז $ומפרנס לכל ,ולמד להכיר ולהודות לה' יתבר  .והכל היה
כדי לתק $נצוצות הקרי שנתגלגלו בה ולהשיב לשרש בקודש.
 .18עירובי $י"ח :ושער הכוונות דרוש א' מדרושי הפסח .שער רוה"ק תיקו $כ"ז.

יג

יד

שפתי

נשא

שני

וכשנמול אברה ועלה לדרגת תמי  ,מצוה גוררת מצוה ,ובאו המלאכי ור
לקראת להכניס לביתו ועל יד נתגלתה לו מערת המכפלה ,כמ"ש חז"ל על
הפסוק "ואל הבקר ר אברה " ,שהבקר ברח ור אברה לתפסו ומצאו שנכנס
למערת המכפלה ונכנס אחריו ,ונתגלו לו קברות "אד וחוה" שהיו נעלמי
מעי $כל ,19ואפשר שהבי $שא קבר "אד " נתגלה לו בסיבת  ,סימ $שיש קשר
ביניה לאד הראשו $ונצוצותיו) .ואולי הקשר היה בזה שגבריאל בא להפו את סדו
שאנשי המקו היו גלגולי טיפות אלו ,ושהיו מלאכי רחמי ורצו שיתפלל ויציל את אנשי
סדו  ,וכמו שפירש"י (.ואולי לכ $שחט שלשה בקר כדי לית $לכל אחד לשו$

בחרדל כדי לתק $הקרי ,כי ברית הלשו $וברית המעור מכווני זה כנגד זה.
ובשר בחרדל מאכל של גדולה הוא ,לגדל הנצוצות ולהכניס אל הקודש.
ואח"כ נשמות טיפות הקרי של אדה"ר נתגלגלו בצאנו של לב ,$והוצר יעקב
אבינו עליו השלו שהיה גלגול נשמת אדה"ר ,להוציא ממנו ולהשיב אל
הקודש ,ואפשר שהחלק שהיה בכבשי שה בחינת רחמי  ,והצמר שלה
הלב $מסמל את סוד הרחמי העליוני נתק $מהר ,והחלק שהיה בעיזי שה
בחינת די ,$קשה היה תקונ  .והפריד יעקב בי $הכשבי לעיזי כדי שתקונ
לא יתעכב בגלל העיזי  .ואפשר שמקלות לוז וערמו $ולבנה שש למול הצא$
היה כנגד גלגוליה בדורות אנוש ,מבול ,ופלגה ' סדו  ,כדי שיסכימו מרצונ
לצאת מצא $לב $לצאנו ולהכנס לקדושה" ,ובהעטי הצא "$דהיינו הצא$
המאחרות להתעבר" ,לא ש " ,אולי כיו $שידע שרחוקי ה עדיי $מהקדושה.
ואולי אלה ה נשמות הערב רב שלא באו אל הקודש .וסבל ק"ל שני רעות,
וכמ"ש לפרעה "מעט ורעי היו ימי שני חיי" ,כנגד ק"ל שני שבה $חטא
אדה"ר .ואח"כ הוצר יוס להמכר ולבא למצרי לפני אחיו ולמהר תקו$
הצא $שנשמת באו בחלק מאנשי מצרי  ,ע"י שמל אות והגל כאשר
העביר מקצה אחד של מצרי לקצהו השני.20
וברא הקב"ה את העול בל"ב נתיבות חכמה ,וסוד הוא י' ספירות הקודש
וכ"ב אותיות התורה .ואותיות אלו סדר וצרופיה נחלק לכמה אופני  .ומה ,
תשר"ק ,א"ת'ב"ש ,א"ל'ב"מ ,א"ט'ב"ח ,אי"ק'בכ"ר .כשכל אחד מה כולל
סודות עמוקי ונעלמי  .ואפשר שבא"ת'ב"ש יש את הצד השני של המטבע,
כשאות א' הוא הצד המוכר ,ואות ת' הוא הצד הנעל שלה .ולדוגמא ,שמה
המקורי של "בבל" היה "שנער" העולה בגימטריא כמני" $כרת" .ובחטא דור
הפלגה הפ שמה ל"בבל" ,והנביא קרא לבבל "שש " 21שהוא "בבל" בא"ת'
 .19זוהר בראשית קכ"ז .20 :שער הפסוקי ולקוטי תורה ,פ' ויגש .21 .ראה לעיל פ' נח.
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ב"ש .וג "שש " גי' "כרת" .ומה שהיה "שנער" בגי' כרת בגלוי ,הפ להיות
"בבל" שהוא בגי' "כרת" באיתכסיא דר הא"ת'ב"ש.
והנה באכילה האד מתק $חמשה תקוני הנקראי מ"ו ,נ"ח ,לח  ,ד"ק ,פ"ד.
ועל יד נפרדי תערובת הטוב והרע שבאוכל ,והחלק הטוב נקשר ע הנפש
והחלק הרע יוצא מהגו כפסולת והוא בחינת ביטול הערב רב ,והפרדה בי$
הטוב והרע שבה .
והקטורת שהוקטרה בהיכל על מזבח הזהב הוא בסוד "קטורת" המקשרת את
כל עולמות הקודש ,וקטורת מלשו $קשר וחבור 22ולכ $הוא נעשה בהיכל שהוא
מקו צנוע ,ובהסתר ,כי אסור לא אד להמצא בהיכל בעת ההקטרה ,ואפילו
לא בי $האול ולמזבח .וא היה קרב קטורת על מזבח העולה בעזרה שהוא
מקו גלוי ולעי $כל ,היה דינו כקרב $המברר בי $הטוב העולה לקרב ,$לבי$
הדש $הנשפ מחו למחנה ,ואז אינו יכול להקרא קטורת ,אלא מתהפ אות
הק' לאות ד' שהוא הגלוי של אות הק' בא"ת'ב"ש ,ג"ר'ד"ק ,ונקרא דטורת.23
ונשיאי שבטי יה שראו את אשר עוללו לישראל רשעי ארורי אלו הערב רב,
ימ"ש ,פנו לנתנאל ב $צוער שהיה נשיא יששכר ומקובל עצו  ,ליטול ממנו
עצה אי להפטר מהערב רב ,כי לא יכלו לפנות למשה רבינו עליו השלו  ,כי
הבינו שלא יסכי עמה כיו $שהוא גלגול שת וחפ בתקונ של הערב רב על
כל פני  .ונת $לה נתנאל ב $צוער סדר תרומת המשכ $בכוונות מתאימות
לנתק את הערב רב מישראל.
והעני $הוא ,כי פג טיפות הקרי של אדה"ר שמה שרש נשמות ישראל והערב
רב ,הוא פג היסוד שמקורו מהדעת ,וכשיתוק $פג זה לגמרי תרבה הדעת
בעול ויתבטלו הערב רב שה בגי' "דעת" .וכשהשכינה נתקנת בכל מלכיות
שבה כולל ז' היכלות דבריאה נראה שאי $לערב רב גישה ויכולת להתדבק בע
ישראל ולא להשפיע עליה לקלקל  .והשיא נתנאל ב $צוער לתק $השכינה
ולמנוע מהערב רב להיות חטיבה הנספחת לע ישראל ,ובכ יתנתקו מע
ישראל .ואולי היתה כוונתו שיקדישו את השוורי והעגלות כחטיבה אחת לש
קרב ,$ובתנאי שלא יהיו מוקדשי $אלא בהקדש התופס בשניה יחד ,או כלו
לא יקדש .וכש שא"א להקריב העגלות כ לא יוכלו להקריב השוורי ואז
יהיו כול מוקדשי לבדק הבית .ואיסור אי $בזה כיו $שההקדש מלכתחילה
הוא על תנאי ,וא יסכי הקב"ה עמה  ,יהפכו השוורי לי"ב בקר שה תקו$
 .22רש"י בראשית כ"ה א' .23 .ואולי לכ $הקטורת שבקדש הקדשי שהוא מקו יותר פנימי
מההיכל צריכה להיות דקה מ $הדקה.
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לז' היכלות הבריאה ומעי $י"ב בקר שעשה שלמה תחת הי  ,24ולכ $ה
הקדישו הבקר בש "שור" ,כי לא מצאנו בכל הקרבנות שבתורה שהפר יקרא
בש "שור" )פרט לשור המלואי של אהר ,$ונתבאר טעמו לעיל פ' שמיני( כדי
שיוקדש לש בדק הבית וישארו השוורי חיי לשאת את העגלות ,ואז ירויחו
שני תקוני א .י"ב בקר אלה ישאו את העגלות ויתקנו ז' היכלות דבריאה כי"ב
בקר שבמקדש .ב .שור הוא בחי' יוס "בכור שורו הדר לו" ויוס הוא בחי'
"יסוד" ,ויתוק $ג בחי' היסוד של ו"ק.
ועגלה היא מלכות ,ואולי כוונו ג ששש עגלות צב יהיו כנגד שש מלכיות של
חג"ת נה"י 25ולכ $הביאו "צב" דהיינו מכוסי  ,כי מלכויות הו"ק ה מכוסי
בער ספירת המלכות הכללית ,ואולי ג כדי שלא תהיה אחיזה לחצוני בה .
"עגלה על שני הנשיאי " .כי השבטי ה בחינת י"ב גבולי אלכסו $של ו"ק
ובחבור בכל קצה ימצאו שני שבטי ומלכות אחת עליה כי השבטי
בשרש ה מצד השכינה נוקבא קדישא) .פרט ליוס שהוא בזכר (.ושור לאחד
כנגד גבול אלכסו $שלו ,ובתקו $זה כל מלכיות הקודש של חג"ת נה"י יעמדו
על הבקר שכנגד היכלות הבריאה ,ולא תהיה לערב רב דריסת רגל בתו ע
ישראל כלל ועיקר .וכתב האריז"ל 26שהתקו $להמית הקליפות ולהוציא
הנצוצות שהפיל אדה"ר ע"י הטיפות ,הוא בש אב"ג ית" העולה בגי' שור,
והוא סוד "עלה שור") .ונראה שכששלח יוס עגלות ליעקב נתכוו $לסוד עגלה ערופה
לכפר על טיפות של אדה"ר (.ובזה יוב $מאד מדוע נדבו "שור ועגלות" לתקו $זה.
וכשבאו אל משה נמנע מלקבל  ,כי בעל חי הנידר לבדק הבית והוא ראוי
למזבח צרי להקרב על כל פני  ,ומה שנדרו וחברו העגלות לבקר ,טעות הוא
ביד  ,ואו שיוקדשו כל אחד כדינו ,העגלות לבדק הבית והבקר ימכרו ויקנ מי
שיסכי להקריב כקרב ,$או שישארו חולי $מדי $נדר טעות שמועיל לו התרה.
והיות והיה במעשיה רצו $וכוונה לתק $ביסוד ובמלכות ,צווהו הקב"ה
בבחינת היסוד והוא נקרא "המקו " 27לקבל קרבנ לש בדק הבית וישארו
הבקר בחיי לשאת את העגלות" .ויקריבו את קרבנ " ,ולא תרומת  .ואמר
הכתוב "לפני המשכ "$כי המשכ $בחי' שכינתא קדישא וה ג במלכיות הו"ק
שלפניה כוונו והשפיעו.
 .24כמבואר "שער הפסוקי " מלכי א' סי' ז' .25 .ונראה שזה סוד דברי חז"ל במדרש רבה
פרשה זו ,שאמרו שש עגלות אלו כנגד "ששת ימי בראשית" וכוונת לחג"ת נה"י הנקראי
כ .$וכנגד שש אמהות שרה רבקה רחל לאה בלהה וזלפה .ומסתבר שכוונת ל"מלכויות"
שלה הנקראות אמהות .26 .ספר הגלגולי פרק מ"ו .27 .ספר הלקוטי "וירא".
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ואולי משראו הנשיאי שרצה ה' מעשיה  ,נשא לב להביא קרבנות לחנוכת
המזבח בכוונה להוציא נצוצות הקודש מערב רב ולמגר ולבטל לגמרי.
"ויקריבו הנשיאי את חנוכת המזבח" .פירש"י" ,לאחר שהתנדבו העגלות
והבקר לשאת המשכ .$נשא לב להתנדב קרבנות המזבח לחנכו" .ופשט
דברי רש"י נראה שכיו $שהבקר אעפ"י שהיו תמימי וראויי למזבח נשארו
לבדק הבית לשאת המשכ ,$הבינו הנשיאי שצריכי ה על כל פני להביא
קרבנות למזבח תמורת י"ב הבקר ,וא היו מקריבי רק קרבנות היה הדבר
במקו י"ב הבקר ,אבל פנו ה שנית לנתנאל ב $צוער שמסר לה סדר חנוכת
המזבח הכולל מזרק וקערה וסולת וקטורת וכו' ,מלבד הקרבנות ומנחת ,
בכוונות מתאימות לבטל הערב רב לגמרי .ואולי ,שזו היתה כוונתו ,כי כאמור
תתק"ל שנות אד הראשו $נחלקו לק"ל בה יצאו טפות הקרי שה פג
הדעת ,ות"ת שהתחיל בתקונ משת שנולד "בדמותו כצלמו" ,לעומת הטיפות
שיצאו לא כדמותו וצלמו אלא שדי $רוחי $ולילי .$ואד וחוה ה "אב וא "
שילדו את הב" $שת" שהוא כנגד הדעת המתוקנת היוצאת מהחכמה והבינה,
ומשת יצאו אנוש ודורו שהיו גלגול טפות אלו ,ונמוחו במי האוקיאנוס
שהציפ  ,וחזרו בדור המבול ונמוחו ,ושבו בדור הפלגה ונפוצו.
וחזר אדה"ר בגלגול לתק $חטאו ,ונפשו באה באברה אבינו עליו השלו
שתק $ע"י הכנסת אורחי "ויקח ב $בקר" .והנה יצחק אע"ה ,בעת העקדה
כשפרחה נשמת הנקבה שבו נתמתקו הגבורות שבו בסוד "איל" ,העולה בגי'
מ"א שהוא ביסוד דבינה ,ונתגלגלה בו רוח דאד הראשו ,$ותק $ע"י בארות
המי  .ונשמת אדה"ר נתגלגלה ביעקב אבינו ע"ה שתקנ בצאנו של לב$
שבה נתגלגלו הטיפות "והכשבי הפריד יעקב" ,ומה יצאו ונתקנו מהר
נשמות ע ישראל ,ואות שאחרו בתקונ נשארו במצרי בלי תקו $ויצאו
בנשמות ערב רב.
והשבטי במכירת יוס פגמו ביוס העליו $הוא היסוד ונגר שירד למצרי
ערות האר  ,וברצונ לכסות על מכירת יוס שחטו שעיר עזי ולכלכו כתונת
יוס בדמו לאמר "הכר נא" .ואולי נרמז בזה שבגלל פג היסוד העליו $ע"י
עזי שטר נתקנו בצאנו ,אבד יוס.
ויוס החל את התקו $במצרי ערות האר בנסיו $אשת פוטיפר ,ובית
האסורי  ,ותבואת מצרי  ,ומילת אנשי מצרי והעברת מקצה מצרי לקצהו,
ויעקב והשבטי החלו בגלות מצרי  ,וזרע החל בשעבוד מצרי  .אמנ שבט
לוי שקבלו עול תורה לא נשתעבדו למצרי והיו רק ב"גלות" מצרי  ,והמשיכו
בתקו $העולמות .ולכ $השכינה שירדה עמה למצרי  ,ואפשר שדוגמתה היתה
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יוכבד שירדה מא"י באיתכסיא בבט" $אותה" אשת לוי ,ונולדה בי $חומות
מצרי ונכנסה למצרי באיתגליא .ויוכבד היתה גלגול חוה ,ולאחר ק"ל שנות
גלות מצרי שבה בני ישראל "פרו וישרצו" והשיבו חלק מהטיפות ,ושהיו
אלה כנגד ק"ל שני שבה נפלו טפות הקרי ,בהיות יוכבד בגיל ק"ל ילדה את
משה גלגולו של "שת" שהיה מצד הדעת המתוקנת" ,ותרא אותו כי טוב הוא".
ולאחר שמוני שנה בא למצרי וגאל את ישראל.
וחטאו של אדה"ר היה קוד כל בע הדעת טו"ר ,ובמקו להעלות הקודש
מהחול ערב יותר בחטאו ,וכששב בתשובה נפל בחטא הקרי והפיל הנצוצות
אל החול רח"ל ,ומה שהיה בבחינת אב ,לא הגיע לחוה בבחינת א כדי שיווצר
הב $שהוא הדעת ,ויצאו שדי $רוחי $ולילי .$והזרע המגיע מהתקשרות החכמה
והבינה מאיר בדעת ,ויורד דר הגו אל היסוד המאיר ומשפיע במלכות
שכינתא קדישא.
וסוד השכינה הוא ב"חשבו ,"$וכמ"ש "עיניי ברכות בחשבו ,"$והוא בחינת
הגמטריאות .וא"כ צרי שהיחוד ייעשה בדבר המוקדש המתאי לכוונה
בצורתו ,בחינתו ,משקלו וגימטריא שלו.
ואפשר שסדר התקו $הוא ממטה למעלה לגרו ליחוד היסוד והמלכות,
ולהמשי ולהחזיר הנצוצות שנפלו מהיסוד חזרה לשרש בדעת ,ולחבר היסוד
אל ה' חסדי וחמש גבורות של הדעת המאירי בו"ק ,ולהאיר הארת
באיתגליא ,ולחבר הו"ק לשכינה ולע ישראל שיאירו בה ה"ח וה"ג,
וכשהדעת תתוק $תתחבר היא אל החכמה והבינה והכתר ובפרט אל ג' בחינות
שבכתר שה י"ג חיוורתי וי"ג נימי $וי"ג תיקוני דיקנא קדישא ,ואז יהיה הת"ת
מושל בשש ספירותיו ובי"ב צרופי הוי"ה ,והמלכות בכ"ד צירופי אדנות
ויתוק $הכל ונצוצות הטוב שבער"ר ישובו לשרש  ,ויתבטלו הער"ר מהעול .
ואפשר שיעצ נתנאל ב $צוער לקחת לתקו $עני $זה כ"א מה בפני עצמו לתק$
בחינת היסוד והמלכות וזווג ותקו $ה"ח וה"ג ,בתקו $כזה שבהצטר כל
תקוניה יחד יתוק $בחבור ג בחינת החב"ד והכתר .ואמר לה לקחת קערה
כנגד השכינה שהיא בחינת ספירת מלכות סוד הקערה ,ומשקלה יהיה ק"ל
שקלי כנגד ק"ל שנות הפג  ,ותהיה הקערה מכס שהוא החסדי  ,ותקרא
"קערת כס" שעולה בגי' תתק"ל כמני $תענית לתק $מה שפג אדה"ר בהיותו
בתענית ,וכנגד כל שנות אדה"ר הכוללי ק"ל של פג ות"ת של תקו ,$ולעורר
התקו $שעשה החל מגיל מאה ושלשי כשהוליד את "שת" בדמותו כצלמו,
וכל זה יאיר בשכינה שעליה נאמר "אחת היא לאמה" ,ולעורר התקו $הראשו$
28
שנעשה ע"י הצפת האוקיאנוס עליה למחות  .והאוקיאנוס דומה לקערה
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ואולי ג כדי לעורר העני $ולהציפ שנית לצרפ ולאבד וישוב רק הטוב
שבה בגלגול בבני ישראל ,29ולצר אליו "מזרק אחד" שהוא בחי' יסוד הזורק
את הד כח אל המזבח .ועתה יצטרפו המזרק והקערה בחבור יסוד ומלכות,
ויתחברו האחד והאחת ביחוד של  .ולכ $ה"אחד" יצטר לחשבו $הגימטריא,
ויהיה של "כס" סוד החסדי שיאירו בה למתקה .וחשבו $גי' של "מזרק אחד
כס" יעלה תק"כ שהוא בגי' עשרי פע ש הוי"ה ,אולי כנגד י' שלו וי'
שמאיר בה.
30
והנה מנח החל להתק $חטא ע הדעת ו"מצא ח $בעיני ה'" .ונח הוא בסוד
היסוד ,31והוליד כשהיה ב $ת"ק שני אולי כשנשלמו בו ה' ספירות חג"ת נ"ה
בסוד מאות .ונח הוא משה ,ואעפ"י שלא התפלל על דורו ,המתינו לה מאה
ועשרי שנה כמני $חיי משה ,32דהיינו עוד עשרי שנה מעל שנות הולידו את
יפת ,ויש בחשבו $זה ת"ק שנות נח בהשלמת ה' ספירות חג"ת נ"ה ,ועשרי
שני נוספות שבחינת משה רבינו שהיתה בנח האריכה זמנ  .ומשלא תקנו
ונמחו במבול חזרו ושבו בגלגול בשבעי אומות שיצאו מבני נח ,ולכ $צריכי
נצוצות אלו שבשבעי אומות להשיב אל היסוד הקדוש ואולי לכ $יהיה
משקל המזרק "שבעי שקל בשקל הקודש" .ויחוד זה שבבחינת מזרק וקערה
יתמלא בכל נצוצות הקודש שה בחינת סולת ,שנפלו בערב רב ,ועתה אור
החכמה שהוא מקור הזרע סוד האב והוא בחינת השמ $הטוב ,יאיר בה
להעלות אל יסוד ומלכות הקודש ויהיו "שניה מלאי סולת בלולה בשמ."$
ויחוד זה יגרו שהדעת בו נמצאי ה"ח וה"ג בבחינת עשרה ביחד ,ה"ג שבו
יומתקו בת"ת ,ואמר "כ אחת" היא הכ שיש בה ה' אצבעות 33והכ היא
מזהב כי מטרת התקו $הוא בה"ג שה בחי' זהב .אמנ בשרש ה "עשרה"
שקלי כס ,כנגד ה"ח וה"ג שכשה מחוברי בדעת החסדי גוברי  ,ולכ$
משקלה עשרה שקלי כס .אמנ היא מ"זהב" ,34ויומתקו בתפארת הנקרא
תורה .ומה שמתמתק ע"י תרי"ג מצוות מעט מעט ,יתוק $עתה בפע אחת ע"י
קטורת ותהיה הכ "מלאה קטורת" ,שתקטר על מזבח העולה בעזרה בבחינת
דטורת העולה תרי"ג .וק' וד' יתחלפו כדי שיהיה אפשר להקטירו על מזבח
העולה בעזרה כקרב $הממתק את הגבורות.
 .28במדבר רבה פרשה זו .29 .וכמבואר בזוהר שמות קי"ג :שג לאחר העגל עלה האוקינוס
ורצה להצי את ישראל במדבר ,ועצר משה כשפזר עליה את אפר העגל .30 .ראה רש"י
בראשית ה' ,כ"ט .31 .שער הפסוקי בראשית .32 .ש  .33 .במדבר רבה פרשה זו .34 .ראה
רש"י במדבר ז' ,פו.
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ומשייעשו תקוני אלו בסוד מנחה וקטורת ,יושפע השפע בסוד קרבנות" .פר
אחד" המיוחד שבעדר הוא החסד בחינת אברה שכבר התחיל בתקו $בבחינה
זו בסוד "ויקח ב $בקר"" .איל אחד" בחינת הגבורות שביסוד דבינה .ובאות אל
הגבורה בחינת יצחק דר החסד ונמתקי  ,וכמו שנעשה ביצחק בעקידתו
שנמתקו גבורותיו בחסד דאברה והפ לקרב $איל" ,ויקח את האיל"" .35כבש
אחד ב $שנתו" לזרז התקו $ולמתק כל האפשר ונית ,$ולהפרידו ממה שלא נית$
להתק $שיש להרחיקו ולבטלו .וכזה עשה יעקב אבינו שהוא בחינת התפארת
הכוללת לחסדי וגבורות ,והפריד יעקב הנצוצות המתוקנות בסוד "והכשבי
הפריד יעקב" ,ועתה יהיו קרבנות אלו לעולה המכפרת על המחשבה ,כי פג
היסוד הוא פג המחשבה ויהיה התקו $באופ $כולל לכל הנצוצות שנפלו על
ידי אדה"ר .ומשיומתקו הגבורות אפשר להמשי השפע והתקו $אל היסוד
בחינת יוס לית $הגבורות הממותקי במלכות ,ויתוק $פג היסוד שהוא
בחינת מכירת יוס אל החצוני ח"ו ,ועתה ינת $במלכותא קדישא.
והנה הערב רב מעורבי מטוב ורע ויוצרי "ספק טומאה" וה נקראי "קבר
התהו " שהוא "נוקבא דתהומא רבא" מקו הקלי' .ועתה ע"י התקו $יכופר
פג היסוד בשעיר עיזי לחטאת והקדושה תעלה לשרשה והקליפות יפלו
לנוקבא דתהומא רבא ולא יהיו מעורבי יותר בגדר "ספק" ,והוא עני" $לכפר
על טומאת ספק וקבר התהו " .ופג מכירת יוס היה בבחינת "וישחטו שעיר
עיזי " שפירושו שפגמו ביסוד הנקרא יוס והגבירו גבורותיו בסוד עיזי .
ועתה "לכפר על מכירת יוס" יבא השעיר לכפר ,ויתמתקו הדיני ע"י הקרב$
ויתוק $העני $על בוריו .ומשנתק $עני $זה אפשר ע"י הצדיקי החיי להעלות
מ" $ולהעלות כל הצרי לתקו $זה ,כי העלאת מ" $אי $הצדיקי הנפטרי
36
יכולי אלא עד הבחינה שהעלו בחייה ולא בבחינת הזמ $שאחרי פטירת ,
ועתה בזמ $חנוכת המקדש הצדיקי הראויי להעלות מ" $לתקו $הכל ,ה
משה ואהר .$ומה ג שה בחינת ספירות נצח והוד תרי $סמכי קשוט המעלי$
מ" $לצדיק יסוד עול  ,ומחברי בי $המלכות לתפארת ,ואפשר שזה סוד דברי
רש"י והמדרש ,בקר שני  ,כנגד משה ואהר .$שה בחינת נצח והוד ,שנתנו
שלו  ,הוא היסוד הנקרא שלו  ,בי $ישראל שה דבוקי במלכות הקודש,
לאביה שבשמי  ,הוא הת"ת הנקרא שמי  .ואולי הכוונה ג לחכמה והבינה
המשפיעי בת"ת ,ואולי נקראי אביה שבשמי .
והמ" $שיעלו לתקו $הכל הביאו כנגד אלי חמשה ,עתודי חמשה ,כבשי
 .35כמבואר בספר הלקוטי וירא .36 .שער רוח הקודש.

כ

שפתי

נשא

שני

כא

בני שנה חמשה ,שה מתוק חמשה חסדי שכנגד ה' דברות של לוח ימי,$
וחמש גבורות שכנגד ה' דברות של לוח שני ,ותקו $ה' עולמות שה כנגד
חמשה חומשי תורה .ותקו $כלי המלכות הבנוי מכהני לויי וישראלי ר"ת
כלי ,והעלת אל התפארת בבחינת תורה נביאי וכתובי  ,תורה ' ת"ת ,נביאי
' נו"ה ויסוד 37כתובי מלכות ,והיסוד הנקרא זה יחבר כול דר התפארת
ויעלו אל הבינה מקו התשובה והתקו $בבחינת קרב $קרב' $שה נ' שערי
בינה ,והכל על מקומו יבא בשלו  .וא יסכימו עמה משמי יתחברו כל
קרבנ לקרב $אחד הכולל כול ויאירו על ידו ג עולמות גבוהי יותר
להשלי התקו .$ולכ $הביאו כול יחד את קרבנ לפני המזבח.
ומשה עפ"י די $נמנע מלקבל קרבנ כי הקדישו הכל יחד כמקשה אחת בתנאי
שהקטורת תוקרב כקרב $יחיד ולא של כל השבט )ולכ $מכספו של הנשיא באו כל
הקרבנות כמקשה אחת ע הקטורת( אולי כדי שבירור הנצוצות מהערב רב יהיו
בגדר יחידי ולא כקבוצה אחת נספחת לבית ישראל ,ואז הקרבנות יבטלו
לגמרי כתקו $מושל  .ויוקטר הקטורת על מזבח העולה כקרב ,$מה שלא נית$
עפ"י הדי ,$וא לא יסכימו עמה משמי אי $נדר נדר ואי $קרבנ קדוש.
ומשה לא הסכי לקבל כי להלכה אסור להקריב קטורת על מזבח העולה ולא
לקבלו מיחיד ,וא היו מקטירי הקטורת לש עצי  ,אולי היה אפשר לקבל ,
אבל לש קרב $אסור .והיות והתקו $היה למתוק הגבורות נאמר לו מפי
הגבורה לקבל ואפילו להקריב בשבת .וקבל הקב"ה קרבנ ברצו $ונתקנו ג
קרבנ ומנחת בסוד הכלל ונמש התקו $ג מעולמות עליוני יותר.
ואמר הכתוב" ,זאת חנוכת המזבח ביו המשח אותו מאת נשיאי ישראל" .כי
ביו המשח שהוא ר"ח ניס $הגישו כול קרבנ יחד בסוד הכלל ג"כ .ואעפ"י
שהקריבו כ"א ביו בפני עצמו הקדש נעשה יחד בסוד הכלל ג"כ ,ונתקנו ג
בסוד זה" .קערות כס שתי עשרה" ,אולי כנגד י"ג נימי" ,$מזרקי כס שני
עשר" .אולי כנגד י"ג חיוורתי" .כפות זהב שתי עשרה" .אולי כנגד י"ג תקוני
דיקנא" .כל כס הכלי אלפיי וארבע מאות בשקל הקודש" .אולי בסוד שש
פעמי ארבע מאות כנגד "ארבע מאות שקל כס עובר לסוחר" שהאירו בו"ק
בכל ספירה שבו בשלמות ,או אולי כנגד הו"ק שהושל בכל בחינה שבו
בארבע מאות שהוא ת' דדעת ,שהוא תיקו $לארבע מאות שנות הגלות
שהוצרכו .וחזר וכתב "כפות זהב שתי עשרה" אולי ג כנגד י"ב גבולי
אלכסו $דו"ק שנתקנו" .מלאות קטורת" שמתק את גבורות הזהב" .כל זהב
 .37אעפ"י שנביאי בד"כ ה נו"ה ,הנה ספר יהושע הוא ביסוד כמבואר בשערוה"ק.
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הכפות עשרי ומאה" .אולי כנגד מיתוק ק"כ צירופי אלהי " .כל הבקר לעולה
שני עשר פרי  ,אלי שני עשר ,כבשי בני שנה שני עשר" .אולי כנגד י"ב
חיוורתי וי"ב נימי $וי"ב תקוני דיקנא" .ומנחת " הוא הכולל של כל אחד מה
ההופכו לי"ג" .ושעירי עיזי שני עשר לחטאת" .אולי לתקו $פג הדעת
והארת י"ב צירופי הוי"ה" .עשרי וארבעה פרי " .אולי להארת כ"ד צירופי
אדנות" .אלי שישי  ,עתודי שישי  ,כבשי בני שנה שישי " .אולי
להשלי הו' קצוות חג"ת נה"י כ"א כפול עשר ,וכול ס מאה שמוני למשו
הדעת המתוקנת אל היסוד דר ח"י חוליות שבשדרה כ"א כלול מי' ספירות
הבני" ,$זאת חנוכת המזבח אחרי המשח אותו".
ואולי הרויחו ישראל מקרבנות אלו שבהתאחד לשני עשר ,שקליפת
ישמעאל ששני עשר נשיאי לאומות למרות שנמולי ה שלא יוכלו לע
ישראל ושיפלו תחת רגליה בעת בא הגואל .וכמו כ $שערב רב באמת נאבדו
מע ישראל ולא נשארו כחטיבה אחת אלא מתו במדבר ,ונולדי ה בבני
ישראל כיחידי הצריכי להתק $כ"א בפני עצמו ,ומי שלא נתק $ניכר הוא
במרשיעי ברית של ימינו ושלטו $הרשע באר ישראל שה ה שחזרו בגלגול.
ואפשר שא קרבנו של נחשו $היה נאכל בשמחה היה ביטול של ערב רב
מושל בזמ $הקרבת הנשיאי  .וקרבנו של נחשו $שהוקרב בטר פטירת נדב
ואביהו נאמר בו "עתודי " מלא ו' ,אפשר שהוא ו' של ש הוי"ה יסוד קדישא,
אבל כיו $שמתו נדב ואביהו וקרב $ר"ח נשר ,וקרבנו של נחשו $נאכל
באנינות ,טר נתבטלו הערב רב לגמרי מהעול  ,ואולי לכ $קרב $שאר
הנשיאי נאמר בו "עתדי " ,ויה"ר שיתבטלו הערב'רב ויאבדו במהרה בימינו
והיתה לה' המלוכה*.
"ובבא משה אל אוהל מועד לדבר אתו ,וישמע את הקול מדבר אליו מעל
הכפורת אשר על ארו $העדות ,מבי $שני הכרובי  ,וידבר אליו" .ולכאורה
תיבות "וידבר אליו" מיותרות כי כבר אמר ששמע את הקול מדבר אליו .ואולי
ושמא פירושו הוא ,כי הנה על הפסוק "ויתנכלו אותו להמיתו" .פירש"י ,אותו,
עמו ,כלומר אליו .מכא $מביני ש"אליו" הכוונה "עמו" .ופירוש "עמו" הוא
*כל זה נראה לפי עניות דעתי בהבנת דברי מדרש רבה ,וכוונת  ,ואפשר שחלילה טעות הוא
בידי ,וגלוי לפני הבורא שכוונתי לעשות רצונו בפירוש זה .וא טוב הוא יה"ר שיתקבל
כקרב $הנשיאי ברצו ,$וא חלילה טעיתי ושגגה היא בידי אני מבטל דברי כלא היו וה'
הטוב יכפר בעדי .וכבר ציינתי בתחילה שדברי ה בגדר "אולי ,ושמא" ,כדי שלא יבראו
ח"ו רקיע של שוא מרעיו $זה ,אלא שמי ואר חדשי של אמת וצדק.
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התקשרות המחשבה ,שכביכול הקב"ה התקשר ע משה ,ואמר הכתוב שמשה
בא לדבר אתו דהיינו כעבד השומע דברי רבו ,אמנ שמע את הקול מדבר
"אליו" ,דהיינו "עמו" בהתקשרות המחשבה וכדי שלא נבי $שפירוש "אליו"
הוא שרק משה שמעו ולא אחרי אעפ"י שקול ה' היה בגבורה ,כפל והדגיש
"וידבר אליו" דהיינו "עמו".
בהעלות
"דבר אל אהר $ואמרת אליו בהעלות את הנרות" .ויש להבי $למה כפל "דבר",
"ואמרת" .ודבר הוא לשו $קשה ,ואמרת הוא לשו $ר  .ומצינו לשו $זה "דבר
אל בני ישראל ואמרת אלה " ,וש נית $להסביר שלחלק ידבר ולחלק יאמר כל
אחד לפי דעתו ,אבל באד אחד מה שיי לומר ב' לשונות מתנגדי אלו בעני$
אחד .ומסתבר שיש בעני $דבר קשה שצרי לאומרו בדבור ,וחלק יש לאומרו
בלשו $ר וצרי להבי $העני.$
והנה הדלקת הנרות כשרה בכל כה $ולאו דווקא בכה $גדול וייחד את הדבור
לאהר $בלבד ואמר ואמרת אליו ,לומר שיש כא $דבר שאינו שיי בשאר
הכהני אלא באמירה לאהר $בלבד .ומה עני $צווי הדלקה זו כא $לאחר שאהר$
כבר הדליק מאז יו השמיני למלואי כל ימי הקרבת הנשיאי  ,ולכאורה מקו
צווי זה הוא בפ' אמור כשנצטווה על הדלקת המנורה או בפ' תצוה .ופירש"י,
"למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאי  ,לפי שכשראה אהר $חנוכת
הנשיאי חלשה אז דעתו ,שלא היה עמה בחנוכה לא הוא ולא שבטו ,אמ"ל
הקב"ה חיי  ,של גדולה משלה שאתה מדליק ומיטיב את הנרות" .ויש
להבי $למה חלשה דעתו ,והלא אהר $ובניו הביאו קרבנות המילואי  .ולגבי
הלויי לא הסתפק הכתוב בהדלקת הנרות על ידי הכהני  ,והקריבו וטיהרו
וגלחו והקריבו קרבנותיה  ,וצווי זה היה נעשה ג ללא חולשת דעת אהר $כדי
שיוכשרו לעבודת המשכ ,$וא"כ לא שיי חנוכה אלא בשאר שבטי ולא
בשבט לוי ואי $מקו לחלישות הדעת .ויש להבי $מה כוונתו באומרו "חיי ",
ומה כוונתו באומרו "שאתה מדליק ומיטיב את הנרות" ,וכי רק אהר $היטיב
והדליק .ומה עני $הטבת הנרות ששבחו בה.
והנה הטבת הנרות היתה נחלקת בי $חמש נרות לשתי נרות האחרות בד
התמיד ,ומדוע נחלקה מצוה זו ,והלא המתחיל במצוה אומרי לו גמור .ולשו$
הטבת הנרות ולא הכנת הנרות ,צרי ביאור" .אל מול פני המנורה יאירו שבעת
הנרות" .פירש"י" ,יאירו ששת הקני מול האמצעי שהוא במנורה ,וא"כ
לכאורה היל"ל יאירו ששת הנרות" .ויעש כ $אהר $אל מול פני המנורה העלה
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נרותיה" .פירש"י" ,להגיד שבחו שלא שינה" .דהיינו שהעמיד הנרות מול פני
המנורה ,ויש להבי $למה היה ספק שישנה עד שנשתבח שלא שינה ,והלא בכל
הקרבנות הקריב ולא שינה ,ומה נשתנה.
"וזה מעשה המנורה מקשה זהב וכו'" .והלא כל זה נתבאר בפ' תרומה" .כ$
עשה את המנורה" .פירש"י" ,ע"י הקב"ה נעשית מאליה" .וכבר פירש"י כ $בפ'
תרומה .ומסתבר שכיו $שנעשית המנורה על ידי הקב"ה א"כ יש משהו מיוחד
במנורה זו .והנה הלוחות שה מעשה אלהי א לא היו נשברי היינו בחירות
ממלא המות ומאומות העול  .ולא היתה שולטת בנו לא מות ולא גלות .ואת
הלוחות אבדנו עקב העגל ,ואת המנורה לא אבדנו במעשה העגל אעפ"י שהיא
מעשה ה' ,וזו המתנה שנתנה לאהר $ואולי אמר משה לאהר $שאעפ"י שע"י
העגל צרי להסתלק מעשה המנורה ,תשאר היא ביד להדליקה .וזה דבור
קשה לאהר $שעל ידו נעשית חטא העגל ,ומענה ר שמשאיר לו המנורה ולא
מאבדה ,ולכ $הזכיר כא $עני $זה שהמנורה מעשה ה'.
ועצ ההדלקה היא מצוה שאינה קשורה בטיב מעשה המנורה ,אבל ההטבה
היא חלק שותפות הכה $במעשה המנורה כי הוא הגור למעשה ההדלקה והוא
כעי $ממוצע בי $מעשה המנורה להדלקתה .ואפשר שנקרא "הטבה" כי היסוד
נקרא טוב ,והמנורה בחי' מלכות ,והטבתה בחי' חבור יסוד במלכות .ורק
בלוחות שה נצח והוד שה בחי' הזכר א היו נשארי היינו פטורי ממלא
המות וגלויות .אבל המנורה כיו $שהיא בשכינה שלעול לא מסתלקת מישראל
נשארה המנורה למרות חטא העגל ,והיא עדות לישראל שהשכינה קיימת
לעול בישראל כי נר המערבי לא כבה.
והטבה זו שאפשר שהיא בחי' יסוד היא בשמ $שהוא בחי' חכמה מקור הזרע,
ויש לחלקו בבחי' חמש ועוד שתיי ואולי ה כנגד ה' גבורות השרשיי  ,חג"ת
נ"ה .ואלו השתיי ה יסוד ומלכות שה בחי' כללות וכללות דכללות,
וביניה מחלקי בד התמיד שהוא מעשה עבודה שאולי הוא הגור לכלול
ה"ג לשני הנוספות שה יסוד ומלכות .או שה כנגד שתי הגבורות המגולות
שביסוד הממתיני לה בסוד "שלהבת העולה מאליה"..1
ומספר יחד הוא שבע ,והטיית ה שלש כלפי ימי $ושלש כלפי שמאל אל
מול הנר המרכזי ,אולי הטע כי שבת אעפ"י שהיא לאחר ששת ימי המעשה,
בסוד שבוע היא בבחי' רביעית ומרכזית וכמ"ש בהלכות גיטי ,2$שהשבוע
מתחיל מיו ד' עד סו יו ג' שאז מיו ד' מתחילה הארת שבת הבאה ומיו
 .1שער המצוות בהעלות  .2 .שו"ע אבהע"ז סימ $קמ"ד סעי' ו'.
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א' עד סו יו ג' נמשכת הארת שבת שעברה .וכ $בהלכות הבדלה מי שלא
אכל לאחר השבת יכול להבדיל עד סו יו ג' .ואולי הוא עני $תליית השמש
והירח בליל ד' תחילת שבוע של השבת שהוא סוד שמש וירח ,יו שבת וליל
שבת ,וכשנתלו שניה בליל ד' ,החלה הירח להאיר לפני השמש שהחל ביו
רביעי ,ונראה שהוא עני $עצו בבחינת רצה הקב"ה לברא העול במדת הדי$
ואח"כ ברא את מדת הרחמי והקדימו .ואפשר שהמנורה היא בבחי' השכינה
כשהיא במרכז הימי .
ואפשר שאהר $הצטער שאי $שבטו מקריב חנוכה למשכ ,$כי ביו השמיני
הוצר אהר $להביא עגל לחטאת של העגל והיה בוש להכנס לעבודת המשכ$
עד שאמר לו משה לכ נבחרת ,וסוד קרבנות הנשיאי הוא כדי לסלק את
הערב רב מע ישראל וחשב אהר $שכיו $שעל ידו גרמו הערב רב למעשה
העגל מ $הראוי שישתת בקרבנות החנוכה לבטל הערב רב ,ואמר לו הקב"ה
של גדול משלה כי מעשה המנורה מסלק את הער"ר מע ישראל וכמ"ש
הרמב" $שהוא רמז לנס החנוכה שבו נצחו בני חשמונאי את המתייווני שה
הער"ר בפועל ,והנס בחנוכה לא היה נס במנורה עצמה כי עשו מנורה מבדיל
תמורת המנורה שנגנבה ,אבל הנס היה בהטבת הנרות והדלקת בשמ $טהור,
ואמ"ל ה' חיי סוד עוה"ב ותקו $מעשה העגל ,ייעשה בהטבת הנרות בשמ$
טהור והדלקת בזמ $הנצחו $על ער"ר בימי החנוכה.
ואמר הכתוב "אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" ,כי אולי היה חשש
שאהר $בגלל שעיר חטאת ראש חודש שנשר ישנה בהטבת הנרות להעמיד
הששה מול השביעי האחרו $כי הכפרה על עניי $מיעוט הלבנה שהיא בחי' ספי'
המלכות לא נעשה בשלמות ,והמנורה היא ג"כ בחי' ספי' המלכות ,ואעפ"כ לא
שינה והדליק כמקוד אל מול פני הנר הרביעי
"בהעלות את הנרות"" .אב $היתה לפני המנורה ,ובה שלש מעלות שעליה
עומד הכה $ומטיב את הנרות ,כנגד שלש העלאות 3הכתובות במנורה,
"בהעלות את הנרות ,והעלה את נרותיה ,להעלות נר תמיד"  .ויש להבי $מדוע
התירה תורה לעלות במעלות למנורה ואסרה לעלות במעלות 4למזבח ,וכמ"ש
"ולא תעלה במעלות על מזבחי ,אשר לא תגלה ערות עליו"  ,ולכאורה כ"ש
וק"ו שאסור יהיה לעלות במעלות למנורה הנמצאת בהיכל שהוא יותר מקודש.
ואפשר שהעני $הוא ,כי איסור ערוה אינו עני $של הגיו $והרהור רע ,אלא חוק
התורה ללא שכל אנושי ,ולכ $הוצרכו חז"ל ללמוד שטפח באשה ערוה ,ושוק
 .3משנה מס' תמיד פ"ג ,ובפירוש ר"ע ש  .4 .שמות כ'.
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ושער שה ערוה מ $הפסוקי  .וא היה זה עני $של הגיו ,$לא היה צרי
לכתוב ללומדו .ובמציאות ,שער של אשה זקנה שכולו עשוי כקש נד אסור
בגילוי משו ערוה ,ואלו שער בתולה בימי עלומיה והיא כפורחת ,אי $בה
משו ערוה ,למרות שההגיו $מחייב להיפ  .וטע איסור ערוה הוא כי
החיצוני רוצי להשתלט על מקומות אלה שבגו ולכ $צרי לכסות  .ובשער
הבתולה אי $בכח להאחז כיו $שהיא בבחינת "ג $נעול אחותי כלה ,גל נעול
מעי $חתו ".
ומהמנורה לא היתה שו הנאה לבשר וד וכולה היתה קודש לה' ,ולא נהנה
אד מאורה .כי הנרות עיקר $נעשה שיאירו בלילה והדליקו אות לאחר
הקטרת קטורת של בי $הערביי  ,ולאחר הדלקת $לא נכנס אד להיכל כל
הלילה ,ואפילו נר מערבי שפעמי רבות שדלק כל היו  ,לא לאורו היו
צריכי  .6ובכל מצוה שיש לאד הנאה גשמית ממנה ,או שנעשית בפרסו ,
צרי להזהר ביותר שהחצוני לא יתדבקו בה ,ולכ $במזבח שההנאה ממנו
היתה גדולה לכל ישראל ,ע"י אכילת בשר הקרבנות ,ונעשית בפרהסיא בעזרה,
אסרה תורה לעלות אליו במעלות ,אבל במנורה שלא היתה הנאה גשמית ממנה
ונעשית בצנעה בתו ההיכל ,לא היה פחד מהחצוני והותר לעלות במעלות.
"זאת אשר ללוויי " .אפשר שכוונת הכתוב הוא ,זאת מלכות אשר בינה
ללוויי גבורה'הוד .כי ה מקשרי מהמלכות ועד הבינה בסוד בג"ה .ואולי
לכ $החינו לעבודת מגיל כ"ה כנגד המלכות הנקראת כה.
"איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדר רחוקה לכ או לדורותיכ ועשה פסח
לה'" .לא קרב $אי $תשלומי  7חו מקרב $פסח .ויש להבי ,$הרי פסח נחגג
בזמ $יציאת מצרי ואי קשור לזה פסח שני הנעשה חודש אחרי יציאת .
ועוד ,הרי אלו ימי ספירת העומר שאי $בה עניי $של יו טוב פרט לשבוע
ראשו ,8$וכיצד נצטוינו על פסח שני בימי ספירת העומר .ויש לציי $שהתורה
לא מזכירה את פסח שני בי $כל החגי  ,כי הוא רק השלמה לפסח ראשו.$
ואפשר שהעני $יוב $לפי שמות ההוי"ה המאירי בצירו שונה בכל חודש,
וצירו ש הוי"ה של חודש ניס $הוא יהו"ה והוא ג סדר פרשיות התפילי$
לפי רש"י ,קדש'י ,והיה כי יביא 'ה ,שמע ישראל'ו ,והיה א שמוע'ה .וצירו
 .5ברכות כ"ד .6 .מנחות פ"ו .7 :ו"עבר זמנו ,בטל קרבנו" .וקרב $ראיה אינו תשלומי $אלא
לכתחילה נית $להקרב כל שבעה ימי ואפי' לחג השבועות .8 .שער הכוונות עני $הפסח
דרוש ח'.
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ש הוי"ה של חודש אייר הוא יהה"ו ,והוא סדר פרשיות התפילי $לפי רבינו
ת  ,קדש'י ,והיה כי יביא 'ה ,והיה א שמוע'ה ,שמע ישראל'ו .ומתבאר
בדברי האריז"ל ,שתפילי $של רש"י ה בחי' ספירת ה"בינה" ,ותפילי $של
רבינו ת ה בחי' ספי' ה"חכמה" שהיא מעל ספי' ה"בינה" ושורש לה.
בתפילי $של רבנו ת מיקו הפרשיות שונה מתפילי $של רש"י אבל הפרשיות
אות $פרשיות ,והסדר בתפילי $מראה על סדר ההוויות למעלה .והסדר
שמתקבל על פי תפילי $של רש"י הוא עיקר להלכה כי לבחי' זו אנו קרובי
יותר ,אבל בעולמות למעלה יש ג דרגה גבוהה יותר לפי תפילי $של רבנו ת
ולפ"ז נראה שסוד חודש אייר שהוא גדול מחודש ניס $ושורש לו .9ואמנ
הניסי נעשו בניס $אבל אפשר ששרש הוא באייר .ולכ $אפילו שבאייר לא
שיי לכאורה לחגוג באמצע העומר ,היות וכל מה שיש בניס $יש ג באייר
בשורש ,לכ $אפשר לעשות פסח בי"ד אייר.
"והאספסו אשר בקרבו התאוו תאוה ,וישובו ויבכו ג בני ישראל ויאמרו מי
יאכילנו בשר" .פירש"י" ,האספסו ה הערב רב ,וישובו ג בני ישראל ויבכו
עמה " .ולכאורה היה לו לומר "התאוו" בלבד והלשו" $התאוו תאווה" אומר
דרשני .ולכאורה ג תיבת "וישובו" מיותרה" .זכרנו את הדגה אשר נאכל
במצרי חנ  ,את הקשואי ואת האבטיחי ואת החציר ואת הבצלי ואת
השומי " .פירש"י" ,אמר ר' שמעו ,$מפני מה היה המ $משתנה לכל דבר חו
מאלו ,מפני שה $קשי $למניקות" .וצרי לומר שלא רק הטע היה משתנה אלא
כח המ $היה מתהפ לכה המאכל שחשבו עליו ,שא לא כ ,$מה בכ שיהיה
טע ירקות אלו בפי המניקות ,והרי לא הטע הוא הקשה לה $אלא טיב
המאכל .וכמו כ $צרי לומר שמפני המניקות לא היה טע וכח ירקות אלו בפי
הגברי והנשי שאינ $מניקות ג כ ,$כי אחרת מה עניי $תרעומת " .וישמע
משה את הע בוכה למשפחותיו" .פירש"י" ,על עסקי משפחות ,על עריות
הנאסרות לה " .ויש להבי $מה עני $תרעומת העריות לתאוות הבשר.
ואפשר שהעני $הוא ,כי "האספסו" שה הערב רב "אשר בקרבו" בתו ע
ישראל" ,התאוו תאוה" ,דהיינו עריות שאד מתאוה לא רק לחטא אלא ג
להביט בה שהיא התאוה לפני תאות החטא .ולכ $אמר "התאוו תאוה" דהיינו
תאוה לתאוה ,ותאוות היתה בגלל שאכלו בשר .ותאוות לעריות גרמה שג
ישראל יתעוררו בעני $עריות ,אבל לא לחטא בה  ,אלא לעורר את התאוה
אליה כדי שימנעו מתו בחירה" .וישובו ויבכו" ,ויצה"ר כביכול מתו
 .9כי החכמה היא מקור הבינה .וכ"כ בנהר שלו שימי העומר ה שורש לכל ימות השנה.

כז

כח

שפתי

בהעלותך

שני

תשובה גר לה לבכות ולבקש להתנסות בה  ,ולכ $אמרו "מי יאכילנו בשר",
הנות $כח לאד לרצות את התשמיש ,ואז נעצור בגלל האיסור ונזכה לשכר
גדול .ואמרו "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרי חנ  ,את הקשואי ואת
האבטיחי ואת החציר ואת הבצלי ואת השומי " .שכ $הדגה החציר הבצלי
והשומי תפקיד לחמ את הגו ולעוררו לתשמיש ,והקשואי והאבטיחי
תפקיד לקרר הגו ולמונעו מתשמיש .ואמרו כשהיו בידינו מאכלי אלו
יכולנו לבחור לעצמינו ולאכול מ $המעורר וכשתתעורר התאוה ,לאכול מ$
המונע ולקבל שכר על הפרישה" .ועתה נפשינו יבשה" מלקבל שכר על
הפרישה )ולכ $לא אמרו גופינו יבש( "אי $כל" בחינת היסוד הנקרא "כל" אי $בנו
לתקנו" ,בלתי אל המ $עינינו" .שאינו גור לתאוה ,וא אי $נסיו $אי $שכר .זה
נגר לישראל מתאוות העריות של הערב רב ,א התורה מעידה שאי $הדבר כ,$
אלא "והמ $כזרע גד הוא" ,והאוכלו הגביר הזרע בגופו ,והתאוה בנפשו .אמנ
"ועינו כעי $הבדולח" .האוכלו פתח את עיניו להבי $את האמת ולהמנע
מלהכשל בתאוות אסורות .וכשאד יש לו כח הגו לחטא ,ונמנע מתו ראייתו
את האמת ,הנה שכרו אתו ואי $זה מפסיד הבחירה .וטענת היתה מצד היצר
כדי להמשיכ לחטא .ולכ $התלוננו ואמרו "בלתי אל המ $עינינו" .כי כל זמ$
שאכלו מ ,$עיניה היו זכות להכיר האמת ולא ליפול בתאוות עריות .וחשבו
שראיה זו מונעת הבחירה ,ואי $זה אמת ,כי כשאד לומד ומכיר האמת לא
מפסיד בחירתו בכ  ,ועל אד כזה נאמר "אל תאמי $בעצמ עד יו מות .10
"וישמע משה את הע בכה למשפחותיו" .פירש"י" ,על העריות שנאסרו
לה " .ויש להבי $למה לא בכו כשנאסרו בה  ,ורק עתה נזכרו לבכות ,ומה ג
שהתורה אומרת במפורש שבכו לאכול בשר.
11
ואפשר שהעני $הוא כמו שנתבאר שתאוות הערב רב לעריות ע"י אכילת בשר
גרמה לה לרצות להתנסות בזה ,והבי $משה שהע בכה לא על הבשר אלא על
תאוות עריות ממש שיגר לה ע"י מניעת אכילת המ $ואכילת הבשר .12ולכ$
"ויחר א ה' ,ובעיני משה רע" .כי הבי $העני ,$אבל עצ הבקשה לא היתה
רעה .אדרבה ,רצו בשר כדי לעמוד בנסיונות.
"לא יו אחד תאכלו $ולא יומיי ולא חמשה ימי ולא עשרה ימי ולא עשרי
יו עד חדש ימי " .למה הוצר לפרט כל כ ימי " ,ויאמר משה ,שש מאות
 .10פרקי אבות .11 .כי הערב רב לא אכלו מ $במדבר אלא בקר וצא .12 .$ואפי' בבנות מואב
כיו $שאכלו מ $לא היו חוטאי  ,אלמלא ששתו יי $של גויי כמבואר בגמ' סנהדרי.$
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אל רגלי הע אשר אנכי בקרבו ואתה אמרת בשר את $לה ואכלו חדש ימי ,
הצא $ובקר ישחט לה ומצא לה א את כל דגי הי יאס לה ומצא לה ".
ואולי ביאורו ,שמשה שאל לקב"ה ואמר "שש מאות אל רגלי הע אשר אנכי
בקרבו" ,דהיינו ,שה קדושי ויחוד "אנכי ה' אלהי " נמצא בקרב  .ותת$
לה תאות לאכול בשר כדי שיתקלקלו בעריות .הא הצא $ובקר שישחט
לה במשכ ,13$ומצא לה שהשחיטה בקרב $יתק $שלא יתאוו על ידי בשר
הקודש .וא יאכלו דגי שלא נתקני במשכ $ויתאוו תאוות הרשות ,הא
תשמר שלא יכשלו ,כי לא יתכ $שאתה הקב"ה תת $לה בשר כדי שיפלו
בעריות .והשיבו הקב"ה" ,היד ה' תקצר ,עתה תראה היקר דברי א לא".
דהיינו את $לה בשר ולא אכשיל בתאות עריות.
"הבשר עודנו בי $שיניה  ,טר יכרת" נפש האד ע"י חטא העריות" ,וא ה'
חרה בע " .ולכ $פרטה תורה את הימי יו אחד או יומיי  ,חמשה עשר
ועשרי  ,דהיינו שאכלו עד שהתעוררה בה התאוה .ואלו שתאוות החלה
ביו הראשו $מתו בו ביו  ,ואלו שהאכילה לא עוררה את תאוות אלא לאחר
יומי או חמשה או עשרה ועשרי עד חדש ,מתו כל אחד בעת התעוררות
תאוותו לעריות .וע"י מותו ניצל מחטא ,ולכ $נקראת מיתת "מכה רבה מאוד".
דהיינו שלא נהרגו בעוונ אלא כבני סורר ומורה על ש העתיד שלא חטאו.
וכשאד מת בעוונו אי $זו מכה רבה ,אבל כשמת כדי שימנע מלחטא ,זו מכה
רבה מאד ,ובזה תאוות באה כרצונ  ,ונמנעו מחטא.
"מי יאכילנו בשר" .ולכאורה הדבר תמוה ,מי מנע לאכול בשר ,והלא הרבה
מקנה הוציאו עמ ממצרי  ,14ומפורש בתורה כי הותרה לה אכילת שלמי
במדבר" .15זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרי חנ " .למה הזכירו הדגה
והירקות כאשר רצונ היה בבשר ,היה לה להתלונ $ולומר "בשבתנו על סיר
הבשר באוכלנו לח לשובע" ,וכמו שאמרו מיד בצאת ממצרי  .16ופרש"י,
"חנ מ $המצוות" .ומה הקשר בי $תאוות לבשר לבי $המצוות" .ויגז שלוי
מ $הי " למה מכל סוגי הבשר שלח לה ה' "שלוי " הלא דבר הוא" .הבשר
עודנו בי $שניה טר יכרת וא ה' חרה בה " .למה גר לה ה' זאת לתת
לה שאלת ולהמית  .ולמה על תאוות אכילת בשר נענשו במות.
ואפשר שהעני $הוא ,כי כל אכילת האד היא כדי להעלות נצוצות הקדושה
וגלגולי הנשמות שבה לדרגת אד ע"י אכילת  ,וזה ע"י אכילת מצוה ,אבל
 .13כי במדבר נאסרו בבשר תאוה ,אלא באכילת שלמי בהקרבת במשכ .14 .$שמות י"ב,
לח .במדבר ל"ב ,א .15 .ויקרא י"ז ,ה .16 .שמות ט"ז ,ח ,וראה ברש"י ש .
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ע"י אכילת תאוה נפש האד יורדת לדרגת הבהמה שנאכלת ,וכדי שכל אכילה
תתק $ולא תגרע ח"ו .תק $משה לבר ברכות הנהני ,$והיות ועיקר קושי התקו$
הוא בבשר ,17דור המדבר עקב היות במדבר שהוא מדור הקליפות לא יכלו
לתק" $בשר" אלא ע"י אכילת שלמי בדווקא שתהיה אכילת מצוה גמורה.
וקצה נפש באכילת מצוה ,ורצו לאכול בשר חנ מ $המצוות ללא שו תקו$
וקדושה אלא לש תאוה בלבד ,ולכ $הזכירו עני $הדגי שנאכלו חנ מ$
המצוות ולא את סיר הבשר ,כי בסיר הבשר שבמצרי אפשר שכ $תקנו ,כי
גרמו לנשמות דור המבול שהיו בגלגול בהמות להתתק $ולבא בגלגול בני
ישראל "ששה בכרס אחד" ,אבל בדגי לא היו מגולגלי נשמות דור המבול כי
הדגי לא מתו במבול ,18ואכלו "חנ " .ואכילת חנ לא שייכת בע ישראל
ע סגולה ששולחנ צרי להיות בסוד מזבח .והנה יי $לב $לפי הקבלה לא
מתאי לקדוש כיו $שהאדו צרי לתקו $ונתק $ע"י הקדוש .אמנ הלב $צבעו
מראה על דבר שכמעט מתוק $ואי $בו מה לתק $על ידי הקדוש ולכ $לא ראוי
לקדש עליו .וכמו כ $השלוי ה עו שמ $שרובו ככולו שומ $לב $ועיקר תקו$
הבשר הוא בחלקו האדו  .והחלב שתקונו לא יכול להעשות בידינו נתק $רק
בקרבנות ע"ג המזבח ממש ואסור בכרת למי שאוכלו ,כי א אינו נתק $נגרע
מערכו ,וגורע את נפש האוכלו .אמנ השומ $מותר באכילה כי יש בו תקו$
מעט עכ"פ ולכ $הותר באכילה כי אינו לב $גמור ודבוק הוא לבשר בקשר
אמי  ,משא"כ בחלב שנקל ביד ,כי נפרד מתקו $הבשר .ואפשר ששלח לה
הקב"ה שלו שרובו שומ $כי תקונו קל ולא יפגמו הרבה בתאוות  ,והיות והיה
צרי ג בו תקו $כל שהוא שלא נעשה ,וכשהיה הבשר בי $שיניה טר יכרת
הניצו מהמאכל ,חמת ה' עלתה עליה ומתו בתאוות .
"זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרי חנ " .פירש"י" ,חנ מ $המצוות" .וסמי
ליה" ,וישמע משה את הע בוכה למשפחות " .ופרש"י" ,על עסקי משפחות,
עריות שנאסרו לה " .ואפשר שבאור הכתוב "זכרנו" לשו $זכר ויסוד ,את
הדגה שהיא המעוררת היסוד לזיווג כי הדג מרבה הזרע .אשר נאכל במצרי
חנ מ $המצוות ,ולא נצטווינו על עריות ויכולנו להנות מטע ביאה .ואעפ"י
שכול היו פרושי מעריות במצרי והשרה הקב"ה שמו עליה "החנוכי,
הפלואי" וכו' ,ורק אחת היתה ופרסמה הכתוב ,הנה היו בגדר בלתי מצווי
ועושי ולא תקי יצרייהו וטעמו טע ביאה ,אמנ משנאסרו בעריות תקי
יצרייהו "ומי גנובי ימתקו" ,ולכ $נתרעמו.
 .17ולכ $ע האר אסור באכילת בשר ,פסחי מ"ט) :האריז"ל(  . 18רש"י בראשית ז' כב.
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ועיקר עריות הוא פג הדעת כי "אי $קישוי אלא לדעת" ,והזיווג הוא בבחינת
"והאד ידע" והוא המחבר בי $הבינה אל שבעת הספירות התחתונות .והפוג
בזה אי אפשר שיקבל מתנת חנ מהבינה כי ניתק את הדעת המקשר בי $שלשת
הספירות הראשונות לשבע האחרונות .ולכ $אמר הכתוב "ויחר א ה' מאד" ,כי
בחינת ספירת התפארת שבו מתגלה ש ה' הוא המקבל אור הבינה דר הדעת,
ובתלונת על עסקי עריות יכלו לגרו למניעת השפע לספירת התפארת ח"ו,
"ובעיני משה רע" .כי משה הוא בחי' הדעת המתוקנת וכשהדעת מתוקנת
מאירי חמשה חסדי וחמש גבורות בעיני  .ולכ $שכבת זרע הוא מאור עיניו
של אד  .ובמשה סוד הדעת המתוקנת נאמר "ותרא אותו כי טוב הוא" והוא
היפ ממ"ש בער "ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה' ,בסוד דבר והיפוכו ,ואולי
על כ $כשנתלוננו על עריות אמר הכתוב "ובעיני משה רע".
"ותדבר מרי ואהר $במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח כי אשה
כושית לקח ,ויאמרו הרק א במשה דבר ה' ,הלא ג בנו דבר .וישמע ה'.
והאיש משה ענו מאוד מכל האד אשר על פני האדמה" .ויש להבי $מה עני$
הלשו $הרע שדברה מרי  ,ומה עני $לקיחת האשה הכושית שהזכירו הכתוב
פעמיי  ,אשר לקח ,כי אשה כושית לקח .והלא פירש"י שעני $דבור היה על
שפרש מאשתו ,ולא על עצ ליקוחיה .ולכאורה היה לו לומר הרק ע משה
דבר ה' הלא ג עמנו דבר ,ולמה כתב הרק א שה שתי מיעוטי  ,ולמה אמר
במשה דבר וג בנו דבר ,שמשמעותו דבר ע אחרי בעניני משה ובענינינו,
ולכאורה היה לו לומר "הרק ע משה דבר ה' והלא ג עמנו דבר" ומה עני$
ענוותנותו של משה למעשה זה ,וכי חשדוהו בגאוה.
ואפשר ואולי שסוד העני $קשור בשרש נבואת משה ,והאשה הכושית אינה
צפורה אלא אשתו הראשונה של משה שהיתה אלמנת מל כוש 19וכשמל
משה על כוש ארבעי שנה נשאה לאשה ונע חרב בינו לבינה ולא נגע בה כל
אות שני  ,20ואחר כ עזב המלכות ובא לאר מדי $וישב על הבאר ולקח את
צפורה אשתו השניה .ודברו מרי ואהר $על נשואי משה לכושית הראשונה
שתפסו בה קדושי $כי נתגיירה 21ולקחה בקדושי $וכמ"ש כי יקח איש אשה,22
כי אשה כושית לקח כדי ,$ובכל זאת לא נגע בה .והיה קשה בעיניה מדוע ,וג
 .19שער הפסוקי פ' בהעלות  .20 .ספר הישר .ילקוט שמעוני .21 .כי לפני מת $תורה לא
היה צרי ב"ד של שלשה לקבלת מצוות ,כי טר ניתנו המצוות בסיני .22 .ואפשר ג כי
כוונת הכתוב לומר כי אשה כושית לקח והיא אותה שלקח בהיותו הבל וב' פעמי לקח פע
בהיותו הבל ופע ב' בהיותו משה.
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שנשא לצפורה וקרב אליה והביא ממנה בני  ,מאז מת $תורה פרש ממנה .ולא
הבינו מדוע .ונראה שתמיהת היתה כי ידעו שמשה גלגול הבל ,23והסיבה
שקי $הרג להבל היתה בגלל תאומה יתירה שנולדה עמו ,שקי $טע $שהוא
הבכור וראויה לו ,והבל טע $שהיות ונולדה עמו שלו היא .24ואפשר שלאחר
רצח הבל נשא קי $את שתי תאומות הבל .ואפשר שהראשונה נשאה לקי $ברצו$
כי ראתה אותו כיבמה ,אבל התאומה השניה נשאה לו באונס כי מאסה בו ,א
לא יכלה להתנגד לו .ובאו שתיה $בגלגול שתי נשות משה ,ולכ $נשא משה
למלכת כוש שהיתה גלגול אשתו הראשונה ,א לא נגע בה כדי $אשה שנטמאה
לאחר ונאסרה עליו ,היות ונשאה לקי $ברצו .$ולא קרב אליה והתענו משה
והיא מתשמיש כל אות ארבעי שנה ,ובזה נתקנה היא מזוהמת קי $שדבקה
בה .ומשה נזדכ ונתעלה על שעמד בנסיו $קשה כזה ולכ $זכה מדה כנגד מדה
למלו על ישראל ארבעי שנה .אמנ צפורה שהיא גלגול התאומה ,25קרב
אליה כי אנוסה היתה תחת קי $ומותרת לבעלה ישראל ,והביא ממנה שני בני .
אבל במעמד הר סיני זכה משה למ"ט שערי בינה 26שזה יותר ממדרגת כה,$
ולכ $נאסרה עליו צפורה כדי $אנוסת כה $שאסורה עליו ופרש ממנה .ואפשר
שכל זה הבינו בפשיטות מרי ואהר ,$וכל הלשו $הרע היה שלא הבינו למה
מתייחס משה לגלגולו הקוד ולגלגול זה כהמש ורצ אחד ,והלא המיתה
הפסיקה ביניה  .וכש שלדוגמא אד שאמו באה בגלגול אשה זרה מותר לו
לישאנה ואינו עובר על אסור בועל אמו ,כי המות והגלגול שינה המצב ,כמו כ$
מות הבל וגלגולו במשה שינה המצב ,ולכ $לא היו אסורות הכושית וצפורה
כדי $מפותה ואנוסה לבעלה ,ולמה בכל זאת משה נהג עמה $כאסורות.
וה $אמת שאד רגיל המות מפריד קרבתו ממשפחתו לעני $אסורי עריות ,אולי
ושמא באד שהוא ענו כמשה ,אי $המות מפריד והדבר נשאר כמתחילה בכל
עני ,$כי האד במותו נקבר באדמה שהיא סוד דיני המלכות ,ורבוע ש אדנות
א .אד .אדנ .אדני .עולי בגי' קכ"ו כמני $ענו ,ושמא לכ $הענו חשוב כמת
מבחינת יחסו לעוה"ז והוא בגדר מאוד שאמרו חז"ל שהוא המות .27והיות ואי$
דינו כמת לעני $פטור המצוות ואדרבה הענו חלקו באר החיי הנצחיי עוד
בעוה"ז ,לכ $כל עני $המות בטל לגביו ויש שייכות גמורה בי $כל הגלגולי ג
לעני $עריות ,ואולי לכ $נהג משה כפי שנהג .והדגישה זאת תורה ואמרה כי
"האיש משה ענו מאד מכל האד ".
 .23שער הפסוקי שמות .24 .מדרש רבה בראשית .25 .לקוטי תורה בראשית .26 .נדרי
ל"ח .27 .בראשית רבה פרשה ט' .זוהר תרומה קנ.
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ואולי דרגת נבואת משה שהיתה גדולה "ובמראה ולא בחידות" ,היתה דרגת
אדה"ר וקי $והבל וחנו ומתושלח .ושמא רק בזמ $המבול נסתמה דרגת נבואה
זו שהיא רוח ה' והחלה דרגת "אספקלריא שאינה מאירה" ,ואולי ע"ז אמר
הכתוב "לא ידו $רוחי באד " שהוא רוח הנבואה ,אבל הוסי הכתוב ואמר
"בשג הוא בשר" .ואמרו חז"ל בשג" גי' משה .והכוונה למשה רבינו ,28ולכ$
ציר עני $זה לרוח ה' ,לומר שג כאשר לא ידו $רוח הנבואה בדרגה זו בעול ,
בשג שהוא משה ,כ $ידו $רוח זה .כי ה בגדר בשר ,וא משה יהיה ענו אינו
בגדר בשר ,ואי $עני $גלגול מפריד ,וישוב לראות כש שראה בהיותו הבל.
ואפשר ששאלה מרי לאהר $הרק א שני מיעוטי כנגד שתי נשיו שה $גלגול
נשותיו הראשונות של משה ,וכי רק משה קיבל נשותיו בגלגול ,והלא ג אנחנו
באנו בגלגול ואי $לנו יחס קרבה לאסור עריות של גלגול ראשו $ולמה מתנהג
משה כ .$וא מסיבת נבואתו מקשר הוא כל גלגוליו כאחד ,הלא ג בנו דיבר
ה' .29והשיב ה' כי ממדרגת נבואת השונה ממשה יש לה להבי $שמשה אינו
דומה לה ג בעני $קשר הנשמות לגלגולי הראשוני  ,והוא רואה כבזמ$
היותו הבל .והכעס היה על שחשבו למשה כאחד מה .
"ותמונת ה' יביט" .כל הבטה הוא מלמעלה למטה .30ואולי פירושו שמשה
רואה במראה ולא בחידות ,ולנבואה שהיא רק בבחינת תמונת ה' שהיא
אספקלריא שאינה מאירה ,מביט הוא עליה מלמעלה למטה כדרגה נמוכה.
"והאיש משה ענו מאוד" .הנה כתב בזוהר כי "לאה כלת משה" ,דהיינו שמשה
שרש נשמתו מבחי' לאה .ושמר כל חייו על טהרת נשמתו בשרשה בצורה
גבוהה ביותר למרות נסיונותיו .וידוע שלאה נקראת "ענוה" ורחל נקראת
"יראה" .בסוד "מה שעשתה יראה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסולייתה".
וא"כ משה רבינו שהיה דבוק מאוד בשכינה הנקראת "לאה" בסוד כלתו ,היה
ענו מאוד מכל האד אשר על פני האדמה".
"אל נא רפא נא לה" .ולכאורה היה לו להזכירה בשמה ולומר רפא נא למרי .
ואפשר שהעני $הוא כי השכינה היא סוד ש אדנות ,וכשהיא חסרה בסוד עני
ודל יש בה ד"ל אותיות של ש אדנות במילוי דמילוי כזה) ,אל" למ"ד פ"א,
דל"ת למ"ד ת"ו ,נו" $וא"ו נו" ,$יו"ד וא"ו דל"ת (.אמנ כשהמלכות נשלמת במוחי$
שלה כגו $בר"ח ובשבתות ובמועדי  ,31מושלמת הת' ביו"ד ,והופכי להיות
 .28חולי $קל"ט .29 :ואולי אמרה "רק א " כנגדה וכנגד אהר $שנתמעטו ה מהנהגת משה
ע שתי נשותיו .30 .רש"י בראשית ט"ו ,ה .31 .כמבואר בסידור הרש"ש כוונות ר"ח על
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ל"ה אותיות כזה) ,אל" למ"ד פ"א ,דל"ת למ"ד תי"ו ,נו" $וא"ו נו" ,$יו"ד וא"ו דל"ת(.

ואז שלמה היא בכל טוב .והנה מרי היא נקבה בסוד המלכות ואולי נסתלק
ממנה אות י' ונהיתה בבחינת ד"ל אותיות ,ולכ $לקתה בצרעת .ובקש משה
שיחזרו לה המוחי $בשלימות ויהיו ל"ה אותיות ,ואמר אל נא רפא נא ל"ה,
שיהיו ל"ה ואז תושפע מכל טוב ותרפא .והנה כשהמלכות בסוד ד"ל אותיות
נקראת היא בעלת נ' אותיות ,וכשנגדלת במוחי $ומושלמת בל"ה אותיותיה
עולה היא לסוד נ"א אותיות שה ד' אותיות אדנ"י וי"ב אותיות המילוי אל"
דל"ת נו" $יו"ד .ול"ה אותיות המילוי דמילוי .32ואולי לכ $אמר משה אל נ"א
שה נ"א אותיות אדנות רפא נ"א שיושלמו כול ויהיו נ"א ולא נ' בלבד .וזה
ע"י שתושל בל"ה אותיות דמילוי המילוי העולי ל"ה .ואולי היות ואות י'
היא סוד החכמה שנקראת אבא ,אמר לו הקב"ה "ואביה ירוק ירק וכו'",
והמתינה ז' ימי עד ששב אות י' לשרות בתו המלכות שבה ,ונרפאה.
שלח
"שלח ל אנשי " .פירש"י" ,למה נסמכה פרשת מרגלי לפרשת מרי  ,לפי
שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעי אלו ראו ולא לקחו מוסר" .ויש
להבי $כיצד יקחו מוסר ,והלא מרי דיברה במשה גדול הדור ונביא ה' וכמ"ש
"ומדוע לא יראת לדבר בעבדי במשה" .ואלו ה דברו על עצי ואבני
שבאר ישראל .אמנ רש"י דייק בלשונו ואמר "שדברה באחיה" שלמע$
האמת חייב לה את כל קדושתו וחייו ,שאלמלא שהתייצבה מרחוק לדעה מה
ייעשה לו וקראה לאמו שתניקהו ויגדל בבית עמר  ,בדר הטבע מי יודע כיצד
היו מתגלגלי הדברי  ,ואפילו שאי $ספק שה' היה שומרו ומגינו ,גלגלו זכות
על ידי זכאית ובוודאי שהיה למשה הכרת הטוב אליה כל ימי חייו ללא גבול,
ולא עוד אלא שאפילו ה' הכיר לה טובה על כ וכמו שפירש רש"י על הפסוק
"והע לא נסע עד האס מרי " .ומכא $היה לה ללמוד שאפילו שדברה
באחד שחייב לה הרבה נענשה ,וה דברו על אר הקודש ולא לקחו מוסר.
"שלח ל אנשי ויתורו את אר כנע $אשר אני נות $לבני ישראל" .פירש"י,
"שלח ל  ,לדעת  .אני איני מצוה ל  ,א תרצה שלח" .ויש להבי $למה אמר
לדעת ולא אמר לרצונ  ,והרי הוסי ואמר לו א תרצה שלח ,א"כ היל"ל
פסוק עלי באר ענו ל"ה ,וראה שפת אמת ליעקב נניו ד ק"י עמוד ב' .ובשער המצוות פרשת
עקב ,ובשער הפסוקי פ' שלח ל  .32 .כמבואר בשער הפסוקי פ' שלח'ל .
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לרצונ  .ומצינו לגבי "ל ל " האמור באברה שפירש"י ל  ,להנאת  .ושמא
ג פה אפשר לפרש כ .$ויש להבי $עני $הנאה זו התלויה בדעת משה.
"למטה יוס למטה מנשה ,גדי ב $סוסי ,למטה ד $עמיאל ב $גמלי" .ויש להבי$
מדוע נקראו בשמות מגוני כאלה .והמדרש דורש כל שמות לגנאי ,ואי
משה שהיה מבי $בשמות בחר בה " .כל נשיא בה " .קשה לומר שהמרגלי
היו נשיאי כי רק חדשיי קוד מינה משה לנחשו $וחבריו נשיאי עפ"י ה',
וממתי שולחי הנשיא כמרגל .ולכאורה היל"ל "כל נשיא לה " ,ומהו "בה ".
"ויקרא משה להושע ב $נו $יהושע" .פירש"י" ,יה יושיע מעצת מרגלי " .וא
משה ידע שיחטאו המרגלי למה שלח .
"וראית את האר מה היא ואת הע היושב עליה ,החזק הוא הרפה המעט
הוא א רב ,ומה הערי אשר הוא יושב בהנה הבמחני א במבצרי  .ומה
האר השמנה היא א רזה ,היש בה ע א אי $והתחזקת ולקחת מפרי
האר " .ויש להבי $מה חשוב כל זה כאשר ה' הול עמה להפיל אוייביה
לפניה  .וכי א האוייב גבור וחזק והאר רזה וחלשה ,ימנעו מלעלות אליה.
והלא הקב"ה הבטיח "אר זבת חלב ודבש" .וא בידי האוייבי היא רזה
וחלשה מה בכ  .וכ"ז מיותר לע כישראל ,ופתחו $פה להביא למרוד בה' א
דברי המרגלי יהיו מפחידי וקשי ולמה עשה כ" .$והימי ימי ביכורי
ענבי " .ויש להבי $למה דווקא לענבי הדגישה תורה והלא היו ג ימי בכורי
רימוני ותאני שהביאו עמה ג"כ .וא"כ היו ימי בכורי כול .
"וג זבת חלב ודבש היא וזה פריה" .ופירש"י שע"י הפירות גרמו להמריד
הע באמר ע משונה כפירות המשוני  .ולכ $יהושע וכלב לא לקחו פירות.
וא"כ למה משה ביקש הפירות" .עמלק יושב באר הנגב" .פירש"י שלירא
התחילו בעמלק שכבר נכוו בו .ולמה לומר כ $והלא משה כששלח אמר עלו
זה בנגב .והתחילו לספר על יושב הנגב שה עמלק" .כי חזק הוא ממנו".
פירש"י" ,מהקב"ה" .אי יתכ $שיאמרו דבר כזה והלא אנשי אלו לפני שנה
יצאו ממצרי באותות ומופתי ועברו בי ובמעמד הר סיני ,וראו כחו של
הקב"ה .ומדובר באנשי שהיו צדיקי וראשי ישראל .ולא מצינו שנענשו על
דבר זה אלא על הוצאת דבת האר  .ואי ישראל קבלו דבר חמור כזה של
כפירה והסכימו ע זה עד בכיה" .ויאמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה".
פירש"י" ,שבקשו לעבוד ע"ז ולשוב למצרי " .וכי השתגעו לעבוד ע"ז פתאו
כול  ,ולשוב לבית עבדי  .לפחות היו מבקשי ללכת למדינה אחרת .ולפלא
שהע יצא לרגו באבני את יהושע וכלב ,אבל נגד משה ואהר $לא העיזו
לעשות כלו  .והלא תמיד האשימו את משה בצרותיה .
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"ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו" .ולכאורה היל"ל
אשר עשיתי לה  ,ולא בקרבו" .במדבר הזה יפלו פגריכ וכל פקודיכ לכל
מספרכ מב $עשרי שנה ומעלה" .למה קרא פגרי ולמה כפל "ופגריכ
את יפלו במדבר הזה" .ולכאורה הוא מיותר.
ואפשר שהעני $הוא ,כי מציאות העונש אינו אלא תקו ,$ולא יכול להעשות
בפחות ממה שגזרה חכמתו יתבר  ,וכשאמר הקב"ה שגלות מצרי צריכה
להיות ת' שני  ,אי אפשר היה לצאת אחר רד"ו .כי תקו $חטא שהיה בפג
הדעת הצרי ת' שני  ,ולכ $אמר הקב"ה לאברה הגזירה בלשו" $ידוע תדע".
והיות ולא יכלו להתמהמה במצרי שלא יפלו בנ' שערי טומאה ,יצאו לפני
הזמ $כשתקונ לא הושל וחלק מהנשמות לא היו מתוקני ובאו כגרי
גרורי שעליה אומר הכתוב "וג ערב רב עלה את " .והיות וא היו
ממתיני ת' שני היו כל אלה נתקני  ,למפרע קבל משה והעל .
"ערב רב" בגי' דעת ,כי ה מהדעת הפגומה והמעורבת טוב ורע ,ועשו העגל,
ומשה הוא גלגול שת ,וה גלגול קרי שהוציא אד הראשו $לפני לידת שת.
וה כמו אחיו ,ורצה לתקנ  ,ולכ $העל ונקראו "עמ ".
ואולי ושמא שעתה שעמדו ישראל להכנס לאר ובאו בעצה לשלוח מרגלי
לאר  ,אעפ"י שנסה למנע על ידי שהודה לה  ,1הוטב הדבר בעיניו ,אולי
חשב שיתכ $ועל ידי הצלחת המרגלי יהיה תקו $לערב רב שיוכלו להכנס
לאר  ,ושמות המרגלי היו משוני  ,ב $גמלי ,ב $סודי ,ב $סוסי ,ומשה שהיה
בקי בשמות שלח בדווקא אנשי כמות  ,כי אפשר שהיו אלה אנשי מישראל
שנשמות ערב רב היתה קרובה לבחינת ושמשו ברוחניות כנשיאי ערב רב,
ולכ $שמותיה היו מגוני  .ואפשר שכבר מראש נגזר שכשיתוקנו ערב רב
לאיזה שבט יכנסו כל אחד מה  ,חו מלשבט לוי ,ואעפ"י שה בקשו רק
לעלות ולראות את הדר שילכו ואת הערי שיכבשו תחילה ,לימד משה
כיצד לרגל את האר ושידעו את מציאות האר שפריה ועמה משוני ועמלק
והענקי נמצאי בה ושבכל זאת ידברו בשבח האר ויסכימו שהאר טובה,
בידע כי "ה' הוא האלהי אי $עוד מלבדו" .וכשידעו זה יתוק $פג הדעת
מערב רב באופ $כללי ,ויוכלו להכנס לאר  .ואולי היו מתי כל הערב רב מיד
ונולדי בתו ע ישראל כיהודי כשרי לכל דבר ,ומתקני עצמ לאט.
ואולי אמר ה' "שלח ל " .לדעת  ,שהנ חפ בתקו $הערב רב שפגמ
ב"דעת" .ואפשר שהזכירה תורה בכורי ענבי כי ב' פעמי אלהי בגי' ענבי .
 .1ראה רש"י דברי א' ,כג .ושפתי שני ש .
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ובא"י החלו בכורי הענבי  ,דהיינו שהדיני של ש אלהי החלו להאיר
והוצרכו להתמתק ,ואולי א היו לוקחי רק ענבי להראות שבח האר היו
מתמתקי שמות אלהי  ,אבל ייתכ $שה לקחו אשכול ענבי אחד ע תאנה
ורימו $כדי לקלקל העולמות .כי הגפ $הוא בסוד ת"ת והתאנה והרימו $נו"ה.
וה לקחו כדי להוריד הת"ת אל הנו"ה ולהפו הסדר ולהקדי הרמו$
לתאנה .ואפשר שמשה רמז להביא רק ענבי וכמ"ש "מפרי האר " ,לשו$
יחיד .ואולי לכ $אמרה תורה שהיה בכורי ענבי  ,כדי שיביאו רק ענבי  ,וה
הביאו מפירות האר  .או אפשר שלקחו הענבי התאני והרימוני עקב גדל
להפחיד את ישראל ופגמו בתקו $הענבי .
והזכירו את עמלק כדי לירא את ישראל ולכ $אמרו שהכנעני חזק ממנו כלפי
מעלה ,ואי $הכוונה לגבורה גשמית ,אלא למצב של ישראל שאינו מתוק $כדי
להכנס לאר כל עוד שטיפות הקרי הנמצאי בערב רב לא מתוקני  ,ועד
שיתוקנו בינתיי הכנעני חזק" .כי לא של עוו $האמורי עד הנה" .ואולי אמרו
"ונהי בעינינו כחגבי " שה קטני ולא מתוקני כי יש ביניה מי $טמא ג"כ.
וא"כ הנצוצות שנמצאו בעמלק ובכנעני טר יצאו ,וא תכנסו ילחמו בכ .
וכששמעו זאת ישראל התאכזבו שיצאו לפני ת' שני ואמרו "נתנה ראש
ונשובה מצרימה" .להשלי ת' שנות שעבוד ,אעפ"י שהבינו שיש חשש שא
יחזרו יפלו שנית בחטא ע"ז .ואמר ה' שלמצרי לא ירדו ,אבל התקו $ייעשה
ע"י שימותו כל הערב רב במדבר ,ועמה כל ישראל שבי $עשרי לששי שנה,
וישובו כול בגלגול כיהודי  .ויהיו נפשות הערב רב מעורבי בתו ע
ישראל ויכנסו כול לאר  .ולכ $בכניסת לאר לא מצאנו יותר ערב רב שנלוה
עמה או שהיה קיי כיחידה בפני עצמה .ואמר הקב"ה "בכל האותות אשר
עשיתי בקרבו" ,דהיינו בפנימיות ע ישראל .כדי שיתוקנו ויכנסו עתה ,וה
עוד מנאצי אותי .לכ" $אכנו בדבר ,ואורישנו" .ירושה לזרע  .שיצאו ממ כל
נשמות אלו.
ואמר "במדבר הזה יפלו פגריכ " .אפשר שכוונתו לערב רב שאי $לה נפש
דקדושה ונקראי פגרי  ,כי רשעי בחייה קרויי מתי " .לכל פקודכ ולכל
מספרכ " אלו ישראל הפקודי במספר הנמצאי בחשבו $שורש ששי ריבוא
נשמות הקודש .והוסי "ופגריכ את יפלו במדבר הזה" .והסביר כי הערב רב
ה קליפת נפשות הקודש ונקראי "פגרכ  ,את " .ויפלו יחד ע ישראל,
ונפשותיה יוולדו כיהודי גמורי  .ולכ $ג הדור הנכנס היה ששי ריבוא
כאבותיו אבל היו מעורבי ביניה נשמות ערב רב ,ושוב לא היו ערב רב אומה
נספחת בפני עצמה ,ולאט לאט חלק מה נתק $בתו ע ישראל וחלק הגדול
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שטר נתק $הפ להיות ממהרסי ע ישראל ומחריביו ,שעליו אמר הכתוב
"מהרסיי ומחריביי ממ יצאו".2
וחטא המרגלי גר לתשעה באב כי בשס"ה גידי המכווני כנגד שס"ה ימות
החמה ,פג גיד הנשה מכוו $כנגד תשעה באב ,והפג נעשה ביר יעקב שה
זרעו שנקראי יוצאי ירכו .ויעקב הוא גלגול נשמת אדה"ר ,ואולי הערב רב
ששרש מה"קרי" של אדה"ר שהוא הפג של היר  ,היו צריכי להתק $בליל
תשעה באב שבבחי' זמ $זה נפגמו ,וא היו המרגלי משבחי את האר היה
הדבר נתק $בדיוק בזמנו ,אבל היות וקלקלו ,בו ביו שהוא ליל תשעה באב
חזרו ונפלו וגרמו לשתי חרבנות שיבנו בב"א.
"ויאמר ה' אל משה ,שלח ל אנשי ויתורו את אר כנע ."$פירש"י" ,שלח ל
לדעת  ,אני איני מצוה ל  ,א תרצה שלח .לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה
אנשי לפנינו ומשה נמל בשכינה .אמר ,אני אמרתי לה שהיא טובה ,חייה
שאני נות $לה מקו לטעות בדברי המרגלי  ,למע $לא יירשוה" .ולכאורה
הדבר תמוה ,והלא בכתוב מפורש שהוטב הדבר בעיני משה ,וא הדבר מגונה
בעיני הקב"ה עד שנת $לה מקו לטעות מדוע לא מנע משה לגמרי.
ויגדל התימה בראותינו שישראל בקשו רק לדעת את הדר שבה יעלו ויכבשו
תחילה ,וכלל לא עלה בדעת לבדוק א טובה האר או רעה כי האמינו
שהאר "זבת חלב ודבש" .וכמ"ש "נשלחה אנשי ויחפרו לנו את האר ,
וישיבו אותנו דבר את הדר אשר נעלה בה ואת הערי אשר נבא אליה."$
ופירש"י" ,אשר נבא אליה $תחילה לכבוש" .ואילו משה הוא שבקש מה
לבדוק "וראית את האר מה היא ,ואת הע היושב עליה החזק הוא הרפה".
ויש להבי ,$א ידע משה שיש מקו לטעות ושהמרגלי תהיה עצת רעה עד
שהתפלל על יהושע שה' יצילהו מעצת מרגלי  3למה שלח  ,ומעיקרא למה
הקב"ה תלה הדבר ברצו $משה ולא הורהו מה לעשות .ומה הכוונה באמרו ל ,
לדעת  .ובדר כלל פירש"י ל  ,להנאת .4
"איש אחד ,איש אחד" .ויש להבי $למה כפל פעמיי  ,ולמה ציי $אחד ,ויכל
לומר "איש למטה אבותיו תשלחו" .כל נשיא בה " .ואי אפשר לומר שהיו
המרגלי נשיאי המטות ,כי כחדשיי קוד נבחרו הנשיאי נחשו $ב $עמינדב
 .2וה אנשי הציונות ,שקלקלו את ישראל בימינו והוציאו לתרבות רעה ומה שלא הצליחו
הגויי להרוס את היהדות באלפיי שנה הרסו רשעי אלה בשני מועטות .וכמ"ש
האריז"ל בשער הגלגולי הקדמה כ"ב ,שבדור האחרו $ישובו דור המדבר ע הערב רב ,ה'
יצילנו מה ומהמונ  .3 .רש"י פרשה זו  .4ראה רש"י בראשית י"ב ,א' .ורש"י במדבר י' ,ב.
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וחבריו ונמנו בשמות  .5ובעשרי באייר נסעו בראש המחנות .ויש להבי$
כוונת הכתוב באומרו "כל נשיא בה " .ולכאורה היל"ל "כל נשיא לה " או
"כל נשיא מה " .ומה משמעות "בה "" .כול אנשי ראשי בני ישראל המה".
למה עתה קרא ראשי ולא נשיאי  ,ולמה אמר "המה" ,ולא "ה ".
ואולי ושמא שהעני $הוא ,כי ירידת ישראל למצרי היתה כדי לנקות נשמת
מסיגי הטינו שדבק בה בגלגוליה הקודמי בהיות בדור אנוש ,המבול
והפלגה ,6ותהלי ניקוי זה עד שיצאו כול נקיי צרי היה להיות ת' שנה של
גלות בפועל .ולכ $כשאמר הקב"ה לאברה "ועבדו וענו אות ארבע מאות
שנה" ,לא נסה אברה אבינו עליו השלו להפחית מ $הזמ ,$כי לא היה זה עני$
של עונש אלא עני $של נקוי .וא גזרה חכמתו יתב' שהנקוי יקח ת' שני של
שעבוד ,אי $מה לקצרו .וכיו $שיצאו לאחר רד"ו שני של שעבוד ,והוצר
לחשב ת' שני מלידת יצחק ,אעפ"י שחשוב זה עזר לה למלט מאר
מצרי  ,לא עזר לה תמורת העבדות והענוי שהוצרכו להיות ת' שני ממש כדי
לתקנ בשלמות .ולכ $עלו ע ישראל ממצרי ג ערב רב שהיו גוי הקרובי
לישראל בנפש  ,וא היו נשארי ישראל במצרי ת' שני בשעבוד ,היו מתי
ערב רב אלה במצרי  ,וחוזרי להוולד ש בגלגול יהודי מתוקני בני
השבטי  ,אבל היות ויצאו בטר הזמ $ולא הספיקו להתק $בשלמות ,יצאו
עמה בתור ערב רב ואספסו נלוה .והסכי משה להוציא כי ידע שא ה
מגלגולי דור המבול והפלגה שהוצרכו להתק $בתו ת' שני  ,וחשב שיתוקנו
בדר ויכנסו לאר כגרי מתוקני  ,ואח"כ ישובו בגלגול בתו ע ישראל
מחולקי לשבטיה .
 .5במדבר י' ,יא .ולא יתכ $שבתו חדש פרצה מגפה ומתו כל הנשיאי  ,ואפילו למפרשי
שבתבערה מתו "קצה המחנה" שה קציני המחנה וגדוליה  ,לא יתכ $לומר שהכוונה
לנשיאי כנחשו $ב $עמינדב ונתנאל ב $צוער שהיו צדיקי גדולי  ,ומה ג שפירוש זה אינו
מוסכ בחז"ל ואינו אלא דעת יחיד כשלרוב חז"ל "קצה המחנה" ה הערב רב שהיו
מוקצי מחמת מיאוס .וראה רש"י במדבר י"א ,א .ובשפתי חכמי ש  ,ואעפ"י שמרש"י פ'
משפטי לכאורה אפשר לומר שהיו אלו נשיאי ישראל שמתו בתבערה ,אי אפשר לומר
שנתמנו אלו לנשיאי במקומ ולא מצינו מעול שיהושע היה נשיא אפרי באיזה זמ$
שהוא ,ולא כלב נשיא יהודה במדבר .ומהנראה בפ' מסעי שכלב נתמנה נשיא רק בסו שנת
הארבעי  .ומפורש ברש"י פ' קרח שאליצור ב $שדיאור וחבריו עוד היו בחיי ומה ראשי
עדה שהקהיל קרח על משה ,ומעשה קרח היה בשנת הארבעי וכמו שיבואר להל .6 .$שער
הכוונות דרוש א' מדרושי הפסח.
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ופג ישראל החל מקרי שהוציא אד הראשו $בק"ל שני שפרש מחוה,7
וחטא זה נקרא "פג הדעת" כי מש מקור הזרע ,והיתה דעת פגומה בדורות
אנוש המבול והפלגה ,וגלות מצרי היתה כדי לתק $דעת  ,וכשלא נתקנו
בשלמות יצאו חלק מעורבי בדעת ונקראו "ערב רב" העולה בגי' "דעת".8
ומשה שהוא גלגול שת 9ובא מצד הדעת המתוקנת 10חפ בתקונ והוציא .
וכל זמ $שלא נתקנו הערב רב לא יכלו ה להכנס לאר יחד ע ישראל .ואולי
ושמא כשישראל הציעו לשלוח אנשי לחפור את האר  ,הוטב הדבר בעיני
משה כי חשב שעי"ז שישלח י"ב מרגלי כנגד י"ב שבטי האמורי לנחול את
האר שיראו את האר ויקנוה בחזקת הליכה וראיח עבור ועבור חלק הערב
רב האמורי לאחר תיקונ להצטר עמה כל חלק לשבטו ,ועי"ז הער"ר
יתוקנו מעט ויוכלו להכנס לאר עמה  ,ונמל בשכינה ,ואולי השיבו ה' שלח
ל  ,לדעת  .א רצונ לתק $פג הדעת של הערב רב כדי שיכנסו לאר אני
איני מצוה ל  ,אבל א תרצה שלח .והטע שאיני מצוה כיו $שאני אמרתי לה
שהיא טובה וממילא אי $מקו לחפור את האר  ,וא ה קטני אמנה ומחפשי
לשלוח מרגלי כשאר צבאות היוצאי למלחמה" ,חייה " דבר זה יכול לעלות
לה בחייה  ,כיו $שאני נות $לה מקו לטעות בדברי המרגלי  ,למע $לא
יירשוה .ומה שחושב אתה כי על ידי המרגלי יהיה תקו $שיכניס הערב רב
לאר  ,אני נות $לה מקו לטעות בדברי המרגלי למע $לא יירשוה עד
שימותו ה וכל הערב רב במדבר ,ואח"כ יכנסו ישראל אליה .אמנ א
המרגלי יעמדו בנסיו $ולא יטעו  ,או שלמרות שהמרגלי יטעו ישארו
ישראל נאמני ולא יטעו אחריה  ,יתוקנו הערב רב בצד מה ויוכלו להכנס
לאר  ,וא תרצה שלח.
11
ובי"ב המרגלי נתעברו י"ב השבטי עצמ לסייע שלא יכשלו בשליחות ,
ולכ $אמר הכתוב" ,איש אחד ,איש אחד" .דהיינו בכל אחד מהמרגלי נתעבר
איש אחד מהמיוחד שבשבט "כל נשיא" .שהוא ראש השבט הראשו" $בה "
בעיבור בתוכ  .ורמז הכתוב שהשבטי ה שהתעברו .ואמר "ראשי בני
ישראל" דהיינו בני יעקב אבינו הנקרא ישראל" .המה" ,אולי אמר לשו $נקבה,
על המרגלי לרמז שהיו בבחי' מושפעי על ידי השבטי שנתעברו בה .
והיות ושבט לוי לא נכללו במני $השבטי ונעשו י"ב שבטי ע"י אפרי
ומנשה שנחלקו לשני שבטי  ,נתעברה נשמת לוי ביהושע.12
 .7שער הכוונות ש  .8 .ליקוטי תורה פ' שמות .9 .שער הפסוקי פ' שמות .10 .שער
הכוונות ש  .11 .שער הפסוקי פרשה זו.12 .שער הפסוקי ש .
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ואולי א היו מתקני  ,היו מגיעי להר נבו ויושב ש משה לבדו ע הערב רב
ומתקנ  ,ויהושע היה מכניס ישראל לאר ואח"כ בא משה ומול עליה  ,כי
התקו $היה שיהושע מכניס כי הוא בחי' לבנה שהיא א"י ,ומשה בחי' חמה.
"ויתורו את אר כנע ."$ולא אמר "וירגלו" ,נראה ביאורו שלא לחקור אחרי
מסתרי הצבא שלח  ,אלא שיראו את האר בעומק הראיה כמרגל הרואה
הדברי לעמק ולא ראיה שיטחית .וכל עני $המרגלי היה רק לראות את
האר בגשמיותה בהבנה רוחנית .ואמר ה' לאברה "שא נא עיני וראה וכו',
כי את כל האר אשר אתה רואה ל אתננה ולזרע עד עול " .13וכח הראיה
גדול בהתקשרות אל הדבר הנראה ואל נצוצות הקודש הנמצאי בו בסוד
"וראית בשביה אשת יפת תואר" .14ובסוד "נת $בו עיניו ועשאו גל של
עצמות" ,15כי בהבטתו שאב כל נצוצות הקודש שבו והשאירו ללא חיות.
ואולי לימד משה את המרגלי שבראיית את האר שיתקשרו ע נצוצות
הקודש שבה ולזכות בה  ,ולראות את הע היושב בה ולשאוב הנצוצות
מתוכ  .ואמר לה " ,וראית את האר מה היא" .להתקשר ע נצוצות שבה
על ידי הראיה" .ואת הע היושב עליה" .לראות "החזק הוא" בנצוצות שבו,
"הרפה" וקל לשאוב הנצוצות מתוכו .ובטיב הנצוצות" ,המעט הוא" ממה
שנשאר בה מעת הבריאה להחיות " ,א רב" שקבלו מחטא ישראל בעגל
ונפל מ"רב" נצוצות שהוציאו ממצרי .
ואולי ושמא תקו $זה הוצר להיות ג ע"י שהמרגלי ידברו טוב על האר כדי
שהשבטי עצמ בהיות בעיבור כשידברו בשבח האר יגרמו עילוי לשכינה
לברר נצוצות שיגרמו לתקו $ערב רב במדת מה כל אחד בחלק מה הראוי
להכנס לאחר תקונ לשבטו.
וכתב סדר  ,ראוב $שמעו $יהודה יששכר אפרי בנימי $זבולו $ואח"כ למטה
יוס למטה מנשה ,כי יוס התעבר בנשיא מנשה ,ולוי ביהושע .ולכ $חלק
אפרי ממנשה והקדימו לבנימי .$אמנ כלב אולי כיו $שנתעברה בו נשמת
יהודה שאמר "וחטאתי לאבי כל הימי " ,חשש ביותר שמא יאבד תקונו ,והל
לקברי אבות .ויהושע הוצר לשנוי ש ע"י הוספת י' הרומז לחכמה ,כי
התעברות לוי בו היתה במקו במשה שנשמתו מבחי' יסוד החכמה .וכיו$
שהיה שליחו האישי ,יכל משה להתפלל עליו באופ $מיוחד שינצל מעצת
מרגלי .
 13בראשית י"ג ,יד .14 .ראה ליקוטי תורה פ' כי תצא . 15 .שבת ל"ד .וראה שער מאמרי
רז"ל ש .
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"ויתורו את אר כנע ."$תרג אונקלוס "ויאללו "$שפירושו "וירגלו" .וכ $אמר
הכתוב "ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה" .16אמנ בכל הפרשה כא $הוזכר
לשו" $תרי " ולא מרגלי  ,וממה שהכתוב אמר "ויתורו" ולא "וירגלו" ,נראה
ביאורו שיתבוננו במה שיראו באר כמרגל הרואה הדברי לעמק ולא ראיה
שיטחית ,אבל לא שהוצרכו לחקור אחרי מסתרי הצבא כי ה' נלח לה .
ואפשר שהעני $הוא ,כי סוד הבריאה קשור לעי ,$והעני $שגר אחר כ לעול
התקו $היה בסוד העיני העליוני  .והתקו $לשלמות האד יסודו בעיני  .ועי$
בגי' ק"ל כמני $ה' פעמי ש הוי"ה וה סוד ה' הויו"ת כנגד ה' חסדי לעי$
ימי ,$וה' הויו"ת כנגד ה' גבורות לעי $שמאל .וה סוד שני לוחות אבני וחמש
דברות בכל אחד מה .
ואמרו חז"ל שפסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אד
וחוזרת בהבטת עיניו ביי $של קידוש של ליל שבת .17ואפשר שהעניי $הוא כי
הרגליי כח מהעיני כי שניה בשרש קשורי לספירות הנצח וההוד שה
סוד העיני העליוני  .וה' נת $לאברה את האר בחזקת הראיה וההליכה בה,
ואמר לו" .שא נא עיני וראה מ $המקו אשר אתה ש צפונה ונגבה וקדמה
וימה ,כי את כל האר אשר אתה רואה ל אתננה ולזרע עד עול וכו' ,קו
התהל באר לארכה ולרחבה כי ל אתננה" .ואפשר שלכ $רצו לתור את
האר בבחי' ראיית האר וההליכה בה .לארכה ולרחבה ,18לתק $פג העי$
בראיית אותה בעי $טובה.
ואפשר שא היו המרגלי מתבונני במה שראו ומודי לה' ומשבחי את
האר היה תקו $גדול לעיני  ,אמנ המרגלי טעו במה שראו ,ועל ההלוויות
שראו בכל מקו בוא לא הבינו שה' עשה זאת כדי שהכנעני יהיו טרודי
באבל ויניחו לנפש  ,ואמרו "אר אוכלת יושביה היא" .ועל גודל בני האד
והפירות לא הבינו שעי $ה' מרבה השפע לסיבת מעלת האר וכשיכנסו ישראל
לתוכה כל השפע הזה יפסק מהכנעני כי יתנ ה' לע סגולתו ,ופגמו בתיקו$
העי $ואמרו "ונהי בעינינו כחגבי  ,וכ $היינו בעיניה ".
ואמר הכתוב "והימי ימי בכורי ענבי " .ואפשר שעני $העי $קשור בענבי ,
וענבי בגי' ב' פעמי "אלהי " ,וג פרידה אחת נקראת ענבי לשו $רבי .
ומהענבי יוצא היי $שהוא בגי' שבעי כמני $אות ע' ,וסודו ר ונשא וכמ"ש
חז"ל "כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקני  ,יי $נית $בע' אותיות וסוד נית$
בע' אותיות נכנס יי $יצא סוד" .19וכבר נתבאר שתקו $הראיה הוא על ידי יי $של
 .16דברי א'  ,כד .17 .שבת קי"ג .18 :רש"י פרשה זו פסוק כ"א .19 .עירובי $ס"ה..
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מג

קידוש .ואולי לכ" $כר " גי' ר"ס כמני $ב' פעמי עי .$ואפשר שהפוג בסוד
הענבי מסיר אות י' שבה ופוגע באותיות הקודמות ל"ענב " שה סמ'א'ל
21
ואולי לזה כוונו חז"ל שאמרו שחטא ע הדעת היה ש"ענבי סחטה לו" .
ושמא שהיות ולא המתי $עד שבת שיותר באכילתו ,קדמו האותיות שלפני
הענבי ובא הנחש שהתלבש עליו ש זה .22ואולי לכ $הדגישה התורה עני$
הענבי לומר שעל ידו יכלו לתק $א היו מביאי אותו בכוונה טובה להראות
שבח האר בגודל תנובתה וכמ"ש משה "והתחזקת ולקחת מפרי האר ".
וה הביאוה בכוונת דיבה באמר "וזה פריה" ,וכמו שפירש"י שלהוציא דיבה
נתכוונו כש שפריה משונה כ עמה משונה.
ואולי כיו $שלא תקנו עני $העי $הוצרכו למות במדבר ולהוולד ש מחדש
בבחינת החרב $והתקו ,$וכשנולדו שנית נתערבו נפשות ערב רב בנפשות הדור
הנולד ,ונכנסו לאר בתו גופות ע ישראל .ללא שו תקו .$ה' יצילנו.
20

"וישלח אות משה ממדבר פאר $על פי ה'" .לכאורה היה לו לכתוב "וישלח
אות משה ,על פי ה' ממדבר פאר ,"$וממה שכתב "ממדבר פאר $על פי ה'",
משמע שג מניי $נשלחו היה בדווקא עפ"י ה' .וממשמעות הכתוב מוב$
שעפ"י ה' ,דהיינו בצוויו .אמנ רש"י פירש שהשליחות היתה ברשות ה' שלא
עכב בעדו ,וא"כ אינו עפ"י צווי ה' ,אלא ללא התנגדותו .והדבר צרי ביאור.
ואפשר שה' הניח בידי משה להחליט א לשלוח מרגלי או לא ,אבל ציוהו
שא יחליט לשלוח ,את מי ישלח ,ושישלח מצד מדבר פאר $בדווקא ולא
מצד מדבר צי ,$כי קדש נמצאת בגבול שתי המדברות וכמו שיבואר להל.$
ואולי כדי שזכות מת $תורה תעמוד לה  ,כי הופיע ה' ממדבר פאר $לישראל
במת $תורה לאחר שבני ישמעאל לא רצו לקבלה .23או כדי שיצאו מהמחנה
ישר למקו ישוב ,ולא דר מדבר צי $שאינו מקו ישוב ,וכמו שיתבאר.
"וישלח אות משה ממדבר פאר $על פי ה' ,כול אנשי ראשי בני ישראל
המה" .פירש"י" ,אנשי  ,לשו $חשיבות ,ואותה שעה כשרי היו" .ויש להבי$
אי אנשי כשרי וחשובי נפלו לעוו $חמור כל כ  .ופשוט שהמרגלי לא
שלח משה לרגל את האר כדר מרגלי בעלמא ,כי כדי לרגל אר לא
שולחי אחד מכל שבט כנציג או שליח ,אלא שולחי אנשי הבקיאי בטיב
הריגול ,ולא הולכי כול יחד שלא לעורר חשד ,וכא $הלכו כול יחד.
 .20ראה נצוצי שמשו $לר' שמשו $מאוסטרופולי פרשה זו .21 .בראשית רבה פרשה י"ט.
 .22פרקי דר' אליעזר .23 .רש"י דברי ל"ג ,ב.
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ושאלות משה אינ מתאימות למרגלי  ,כי מטרת מרגלי לראות את תורפת
האר איפה האוייב לא מבוצר שיהיה אפשר לחדור מש  ,ואיפה נמצאי כלי
נשקו כדי להתנפל ולהכחיד  .וכא $שאל א חזק הוא ,הרפה .ומאי נפקא
מינה מה ה וכי בזה ימנעו מלכבוש האר  ,וא יש בה ע א אי ,$וכי יש
מדינה שאי $בה עצי  .ופירש"י" ,א יש צדיק המג $עליה " .דהיינו ששלח
לחפש צדיקי נסתרי בי $הכנעני והוא תמוה.
ואפשר שהעני $הוא ,כי כל תמונה מעוררת כדוגמתה למעלה .ולדוגמא ב'
פעמי אור גי' בית ,וכשפוג אד בקיר ביתו הרוחני רואה קרי שהתהפ
מקיר ,וכששקע בחטאו יוצא נגע בקיר ביתו .ולבוש האד הוא דוגמת מלבושי
הנפש .ובגד קרוע מראה על נפש פגומה וכדו' .ולבוש המיוחד לגוי מוש
ללובש מקליפת  .וכש שאסור לעשות שמ $כדוגמת שמ $המשחה ,וקטורת
כדוגמת קטורת הסמי  ,וארו $או שולח $או מזבח או מנורה כדוגמת כלי
המקדש כיו $שהתמונה תמשו שפע מהמקור ואסור שימש שפע כזה מחו
למקדש שלא יצא לחולי $ח"ו ,ג העושה חפ או אפילו תמונה של דבר טמא,
מוש הוא טומאה עליו ועל הסביבה רח"ל.
ואולי כשרצו ישראל לשלוח מרגלי לא"י ,צוו משה לבדוק טיב האר כדי
להוציא ניצוצות הקודש מהכנעני  ,וכדי שיתוקנו ג הערב רב במידת מה על
ידי עליית הנצוצות .כי כשהתחפשו המרגלי לכנעני בבוא לתור את האר
נכנסו לאר בלבוש כנעני ובשפה כנענית ,והפכו מעורבי בי $קודש וחול,
ודמו לערב רב שהיו מעורבי טוב ורע ,וא היו מדברי בשבח האר אפשר
שהיו גורמי לעליית הנצוצות שבידי הכנעני אל הקודש וכובשי ללא
מלחמה ,ואולי ג ערב רב היו נתקני מעט עי"ז .אמנ  ,כיו $שנדמו לכנעני
בבגדיה ובשפת  ,אפשר שנתלבשה בה קליפת הכנעני ונגר שנפלו
והוציאו דבת האר רעה ואמרו "כי חזק הוא ממנו" .ומזה פחד משה שלא
יכשלו בהתלבש בגדי אלו ,והתפלל על יהושע יה יושיע מעצת מרגלי .
וכלב שידע ששרשו מאליעזר עבד אברה שנכנס אל הקדושה מקליפת כנע$
פחד על עצמו ביותר ור לאברה אדונו שיצילהו מליפול ע"י קלי' אלו*.
"ויאמר אלה  ,עלו זה בנגב ועלית את ההר" .ולכאורה תיבת "זה" מיותרת,
ולמה כפל לומר "ועלית " .ולכאורה היה לו לומר "עלו בנגב בהר" ,ותו לא.
*כל פירושי על התורה ,ובפרט פרשה זו והקשר לערב רב הוא על מנת שא אמת ה שיהיה
בה נחת רוח לה' יתב' .וא ח"ו טעות אמרתי שיתבטלו הדברי כחרס הנשבר וכדבר שאי$
בו ממש ולא יעשו שו רוש רע כלל ועיקר .
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"והתחזקת ולקחת מפרי האר " .ויש להבי $מה חוזק צרי כדי לקטו כמה
פירות מבלי שיראו זרי .
"ויעלו ויתורו את האר  ,ממדבר צי ."$והלא שלח "ממדבר פאר $עפ"י ה'"
וה עמדו במרגלות ההר של א"י שהיה מול  ,ולמה שינה וקראו "מדבר צי."$
ולמה הלכו במדבר ,והלא משה אמר לה לעלות להר ,וש היה מקו ישוב
של כנעני וכמ"ש לקמ" $וירד העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא" .וא"כ אינו
מדבר .והוא אמר לה לתור את האר  ,ולא לפנות למדבר" .ויעלו בנגב" .ולא
אמר "ויעלו בהר" ,אעפ"י שבצווי משה הוזכר ההר" .ויבואו עד נחל אשכל,
ויכרתו מש זמורה ,ואשכול ענבי אחד" .למה כרתו זמורה שלא נצטוו ,וא
כדי להחזיק האשכול ,למה ציי $זאת הכתוב .ולכאורה היה לו לומר "ויקחו"
מש וכו' ,כפי שאמר משה "ולקחת " .ולמה אמר לשו $כריתה .וכשאמר
"אשכול ענבי " יודע אני שהוא אחד ,ולמה הדגיש אחד.
ואולי ושמא שהעני $הוא ,כי אמר משה למרגלי "עלו זה בנגב" הוא בחי'
היסוד הנקרא "זה" שיעלוהו לנגב שהוא דרו אר ישראל סוד ספי' החסד,
"ועלית את ההר" וזה יכוונו כשיעלו ישר מקדש שבצד מדבר פאר $את ההר
שאינו מדבר אלא מקו ישוב ,אמנ ה מפחד הכנעני או מסיבה אחרת ,לא
עלו את ההר מצד דרו שבמדבר פאר $אלא עלו את ההר מצידו המזרחי דר
מדבר צי $שהיה מצידו השני של קדש )וכמו שיבואר להל ($ולא העלו היסוד
לתקונו הראוי .ואפשר שאמר משה "והתחזקת ולקחת מפרי האר " .מלשו$
"חזקה" שיכוונו על ידי לקיחת הפרי להחזיק באר ולזכות בה ,ואולי ה
שלרעה נתכוונו ,לא החזיקו באר ולא לקחו מפריה אלא כרתו הזמורה
וממילא הגיע האשכול לידיה  .ואמר "אחד" שפירושו המיוחד 24שבכר  ,כי
בחרו הגדול והמשונה שבכול וכמו שפירש"י שלהוציא דיבה נתכוונו כש
שפריה משונה כ עמה משונה.
"ויקרא משה להושע ב $נו $יהושע" .פירש"י" ,יה יושיע מעצת מרגלי " .ויש
להבי $דבריו ,כי פשוט שמשה לא ידע שיחטאו המרגלי כי א היה יודע לא
היה שולח  .וכשנדייק בלשונו אמר "מעצת מרגלי " ולא אמר "מעצת
המרגלי " וההבדל הוא גדול ,כי "עצת המרגלי " ביאורו העצה שייעצו
המרגלי מה לומר על האר  ,ו"עצת מרגלי " ביאורו העצה לשלוח מרגלי ,
וכבר נתבאר כי בעצ העצה היתה טמונה סכנה גדולה ,כי המרגלי הוצרכו
להחלי בגדיה ללבוש כנעני ,ופחד משה שהלבוש הכנעני ימשו על נפש
 .24ראה יומא ל"ד:

מה

מו

שפתי

שלח לך

שני

מטומאת בני כנע .$וליהושע הוסי את אות י' שנלקח משרה אמנו כדי
שהבגדי לא ישפיעו עליו לרעה ,וכלב הל לקברי אבות להתפלל על עניי $זה,
והשאר ,אפשר שהבגדי השפיעו עליה והפכו את עור .
"ויקרא משה להושע ב $נו $יהושע" .פירש"י" ,התפלל עליו י"ה יושיע מעצת
מרגלי " .ויש להבי $למה בש י"ה בדווקא התפלל משה על יהושע ולא בש
הוי"ה או אדנות וכדו'.
ואפשר שהעניי $הוא ,כי שרה אמנו לא יכלה ללדת עד שהוחל שמה מ"שרי"
לשרה ,ובהיותה בש "שרי" היתה בבחי' ספי' החכמה 25שהוא בסוד אות י'
ובגדר זכר ,ולכ $היתה איילונית .26ואמרו בגמ' 27שאות י' שניטלה משרי ניתנה
ליהושע .וא כ $קיבל יהושע את בחי' ספירת החכמה .והנה ש של ספי'
החכמה הוא י"ה ,28ולכ $בש י"ה בדווקא התפלל עליו משה.
"וילכו ויבואו אל משה ואל אהר $ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פאר$
קדשה" .הנה קדש זו היא "קדש ברנע" .וכמ"ש "כה עשו אבותיכ בשלחי
אות מקדש ברנע לראות את האר " .29ופירש"י ,ששתי קדש היו" ,30וכוונתו
לומר שאחד נקרא קדש ואחד קדש ברנע .ויש להבי $למה לא קראו הכתוב
בשמו "קדש ברנע" להבדילו מ"קדש" השני ,וקראו "קדש" בלבד .ויגדל
התימה כיצד חנו ישראל ע משה ב"קדש ברנע" ,והלא הוא בתו אר כנע$
כמפורש בכתוב "ונסב לכ הגבול מנגב למעלה עקרבי ועבר צינה והיה
תוצאותיו מנגב לקדש ברנע" .31דהיינו שהגבול הדרומי של אר ישראל הוא
דרו "קדש ברנע" ,וא כ $כל קדש ברנע הוא בתו אר כנע $שאליה לא
נכנסו ישראל ע משה כלל .ועל קדש זו שממנו יצאו המרגלי אמר הכתוב
"ותשבו בקדש ימי רבי " .ואמרו חז"ל שהוא קדש שאליו שבו ישראל לאחר
ל"ח שני  ,32וכ $כתב רש"י .33וא כ $הוא "קדש" בלבד ואינו "קדש
ברנע" ,והוא קדש שבו נפטרה מרי ונתנסה משה במי מריבה .ולכאורה קשה,
כי כא $מפורש שקדש הוא במדבר פאר $ואלו קדש שאליו באו לאחר ל"ח
שני מפורש בכתוב שהוא במדבר צי ,34$ורש"י שכתב כ $לכאורה סותר עצמו
ממה שכתב ששתי קדש היו.35
 .25ראה "פרי ע חיי " סוד הפורי  .26 .יבמות ס"ד .27 :סנהדרי $ק"ז .28 .ע חיי שער
השמות .29 .במדבר ל"ב ,ח .30 .ש  .31 .במדבר ל"ד ד .וראה חזו"א שביעית פרק ג' שכתב
במפורש שקדש ברנע הוא א"י )והמתבונ $בדבריו ימצא שבכלל דברי ,דבריו .ג בעני$
קרבת קדש וקדש ברנע( .32 .סדר עול רבה פרק ח .33 .דברי א' ,מו) .וראה רש"י והעני$
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הוא ,כי "שתי קדש היו" וסמוכי $זה לזה 36כשההר נקרא "קדש ברנע"
שפירושו "קדש הגבוה" וכתרגומו "רק גיאה" ,ומרגלות ההר לצד דרו נקרא
קדש בלבד .ו"קדש ברנע" שהוא בהר הוא אר ישראל והגבול עובר למרגלות
ההר .ונמצא "קדש" בחו לאר  ,ו"קדש ברנע" באר  .ומקו קדש זה הוא
בגבול מדבר פאר $ומדבר צי .$כמבואר בכתוב שהגבול נמש מצי $ומקי
לקדש ברנע .ונמצא מדבר פאר $בדרומו ומדבר צי $במזרחו .ולכ $אעפ"י
שנשלחו המרגלי ממדבר פאר $החלו את מהלכ ממדבר צי ,$וכמ"ש "ויתורו
את האר ממדבר צי ,37"$כי היו על גבולו .וכשבאו ישראל בתחילה ממדבר
סיני הגיעו לקדש מ $הדרו דר מדבר פאר $הסמו למדבר סיני וחנו ב"קדש"
למרגלות הר האמורי שהוא "קדש ברנע" .38ומשה בעמדו עמה ב"קדש" צוו
לעלות את ההר שבקרבתו עמדו ואמר לה "עלו זה בנגב ,ועלית את ההר".
ומיד בצאת את המחנה ששכ $על גבול א"י נמצאו עומדי בשפוע ההר שהוא
א"י והוא "קדש ברנע" ונמצא ששלח משה "מקדש ברנע" שעל גבולו עמד.
והוא ההר שלראשו העפילו בני ישראל ונכנסו לאר שלא ברשות ,39והעמלקי
והכנעני ירדו והכו במורדות ההר שבצד מזרח ונקרא המקו "חרמה".40
ובזה יובנו הכתובי " 41ונסע מחורב ,ונל את כל המדבר הגדול והנורא ההוא
אשר ראית " .הוא מדבר סיני השוכ $בדרו אר ישראל "דר הר האמורי",
במדבר כ"א ,ד .ודו"ק(  . 34במדבר כ' ,א) .וראה רמב" $סו פ' בהעלות שכתב שקדש של
המרגלי אינו קדש של מי מריבה "כי זה במדבר פאר $וזה במדבר צי ."$ותמהני אי יפרנס
לדברי הסדר עול רבה ,ולפחות היה לו להביאו ולדו $בדבריו ,ומה ג שרש"י הביאו ,ואי$
סברא לומר שבאו לקדש ברנע לאחר ל"ח שני ואח"כ הלכו לקדש שבמדבר צי .$ופשוט
שאי $זה כוונת הסדר עול  .35 .ואי $זה עני $לקדש שליד ברד בדר שור )בראשית ט"ז ,יד(.
ולא לזה נתכוו $רש"י באומרו ששתי קדש היו כי הוא במערבה של אר ישראל ואלו שתי
קדש אלו ה בדרו מזרח של א"י )ראה תוספות גיטי $ב' .ד"ה אשקלו .36 .($וכמ"ש חז"ל
)מכות י' (.לגבי קדש נפתלי שבצפו $ששתי קדש ה $כגו $סליקו  ,ואקרא דסליקו  .ומתבאר
מרש"י שהיו סמוכות זו לזו .ונקראת האחת ע"ש השניה ,ג כא $קדש וקדש ברנע היו
סמוכות ונקראו זו ע"ש זו .37 .במדבר י"ג ,כא .38 .ובזה יוב $הכתוב "ואת החורי בהרר
שעיר עד איל פאר $אשר על המדבר" ,וישובו ויבואו אל עי $משפט היא קדש" )בראשית י"ד
ו'ז( .ופירש"י היא קדש שעתידי $משה ואהר $להשפט ש על מי מריבה .וכוונת הכתוב
שבמלחמת בהר שעיר שבמזרח התפשטה המלחמה עד לדרו  ,עד מישור פאר ,$ובשוב
ממישור פאר $הגיעו לקדש מ $הדרו  .39 .במדבר י"ד ,מד .40 .כמבואר בתורה "ויכתו
אתכ בשעיר עד חרמה" .ושעיר היא בדרו מזרח לאר ישראל .41 .דברי א' יט'כ.

מז

מח

שפתי

שלח לך

שני

הוא מדבר פאר $השוכ $בדרו וקרוב יותר למזרח ,ודרכו מגיעי לקדש ברנע
הנמצא בהר האמורי ,והדר המובילה אליו נקראת "דר הר האמורי"" .כאשר
צוה ה' אלהינו אותנו" .דהיינו עפ"י הענ $שהרא הדר  .וכמ"ש "ויסעו בני
ישראל למסעיה ממדבר סיני ,וישכו $הענ $במדבר פאר ,$ויסעו בראשונה על
פי ה' ביד משה"" .42ונבא עד קדש ברנע" ולא עד בכלל .ועמדו למרגלותיו
ב"קדש"" .ואומר אליכ באת עד הר האמורי אשר ה' אלהינו נות $לנו",
שהוא "קדש ברנע" הנמצא בתחו א"י .ולקדש זו שבו לאחר ל"ח שני מ$
המזרח כי סבבו את דר י סו ונכנסו אליו דר מדבר צי $הנמצא בקצה דרו
מזרח של אר ישראל.
"ויאמר ה' אל משה עד אנה ינאצוני הע הזה ,ועד אנה לא יאמינו בי בכל
האותות אשר עשיתי בקרבו" .ולכאורה היל"ל אשר עשיתי לו" .אכנו בדבר
ואורישנו" .ויש להבי $למה דווקא בדבר ולא במגפה כרגיל במקרי דומי .
ולמה אמר "ואורישנו" שפירושו ואגרשנו ,ולא אמר "והמיתנו"" .ואעשה אות
לגוי גדול ועצו ממנו" .ולכאורה תיבת ממנו מיותרת .ומאי נפק"מ א יהיו
כגודל ישראל או יותר או פחות" .ויאמר משה אל ה' ,ושמעו מצרי כי העלית
בכח את הע הזה מקרבו" .ויש להבי $מה ישמעו מצרי והלא ראו בפועל
שהעל ה' ,ומהו עני $אומרו בכח וכי באיזה כח העל א לא בכחו ,ומדוע
אמר מקרבו ולכאורה היל"ל מתוכו .והנה הקב"ה אמר "אשר עשיתי בקרבו",
ומשה ענהו ואמר "הע הזה מקרבו" .והמשי "כי אתה ה' בקרב הע הזה",
וזה אומר דרשני.
"מבלתי יכולת ה' להביא את הע הזה אל האר אשר נשבע לה  ,וישחט
במדבר" .והלא רצה להרג בדבר ולא בשחיטה וא"כ היל"ל ויהרג במדבר.
"ועתה יגדל נא כח אדני" .ויש להבי $מה עני $הגדלת כח אדני ,והלא לכאורה
בזה מצדיק משה כביכול את דברי המרגלי שאי $לה' מספיק כח וצרי
להגדיל כחו ,הייתכ.$
ואפשר שהעני $הוא כי ישראל ידעו והכירו את כח ה' וגדולתו ,אבל הבינו שה'
מנהיג עולמו בצדק ובמשפט ,ולכ $למרות כל הניסי שעשה ועושה עמה לא
ויתר לה והעניש בתבערה ובקברות התאוה .וכשיצאו ממצרי לפני ת' שני
שנאמרו לאברה  ,קושי השעבוד גר להשלי המני $ולהחשיב ת' השני
מלידת יצחק ושיוכלו להכנס לאר המובטחת .וכשבאו המרגלי והודיעו
שאנשי האר גבורי ופריה משונה פחדו שמא רוב טובה משפיע ה' על
 .42במדבר י' ,יב'יג.
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הכנעני כי לא של עוו $האמורי ,כיו $שיצאו בטר זמ ,$ובחטא כל שהוא
שיפלו יעוררו מדת הדי $שתקטרג על כניסת בטר זמ ,$וה' המנהיג עולמו
בדי $לא יוכל להתנגד למדה"ד ולהכניס  ,ולכ $אמרו שהכנעני חזק ממנו כלפי
מעלה .וחשבו ישראל שעדי שישובו למצרי להשלי העבדות עד ת' שני
כדי שיתוקנו הערב רב שהוציא משה לא מתוקני כי יצאו בטר זמ ,$וג
שבנתיי יהיה של עוו $האמורי ויוכלו להכנס לאר בקלות מבלי פחד
מהענקי  ,וא בהיות במצרי יכשלו בע"ז כבפע הראשונה ,אי $זה מעניינ
כי יהיו בגדר אנוסי " .ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש" .להסכי אפילו ליפול
בחטא ע"ז הנקרא בש ראש ,43והעיקר ונשובה מצרימה לעבד עד ת' שני
שנאמרו לאברה אבינו ע"ה.
והשיבו יהושע וכלב כי ג כאשר יחטאו בשוגג לא ימנע ה' מלעזר לנצח
אוייביה  ,ורק א יעברו במזיד תהיה לה סיבה לפחד מ $הענקי  .ואמרו "א
חפ בנו ה' והביא אותנו אל האר הזאת ונתנה לנו וכו' ,א בה' אל תמרודו,
ואת אל תיראו את ע האר " .דהיינו שרק על מרידה דהיינו מזיד יש פחד
שה' יסיר חסדו מאת  ,אבל על שוגג עדיי $יחפו ה' "והביא אותנו אל האר
הזאת ונתנה לנו ,אר אשר היא זבת חלב ודבש" .כי הנה יש יחוד קודשא ברי
הוא ושכינתיה ,שה סוד אותיות ו'ה ,ויש יחוד חכמה ובינה שה סוד אותיות
י'ה ,והעול הזה נברא ע"י יחוד ו'ה ע"י ש אהי"ה ונעשה בבחינת ש
אהו"ה ,שהוא חציו הראשו $של אהי"ה ,וחציו השני של ש הוי"ה ,ונרמז
בראשי תיבות הכתוב "את השמי ואת האר " ,ואולי אמרו לה כלב ויהושע
שש אהו"ה שבו הנהגת העול הזה ,תפעל א לא יפשעו במזיד .ונראה שרמז
זאת הכתוב בר"ת אל האר הזאת ונתנה שהוא ר"ת ש אהו"ה ,ולכ $אי $צור
להיות במתח שמא יחטאו בשוגג ויפסידו השגחתו יתבר ח"ו ,כי ע"י חטא
שבשוגג לא נמנע יחוד קוב"ה ושכינתיה לגמרי ,וקיימת היא בבחינה כלשהיא.
ואמר "ואת אל תיראו את ע האר " שמא יפגעו בכ ע"י חטאיכ  ,כי יראה
זו גורמת לכ ייאוש .והאמת היא שאי $החטא מונע היחוד של מעלה" ,וה'"
דהיינו הוא ובית דינו ,44שהיא השכינה עדיי $מתייחדי וה "אתנו" ,שומרי
ומשגיחי עלינו ,ולכ" $אל תיראו " לכנעני .
"ויאמרו כל העדה לרגו אות באבני " .ליהושע וכלב על שמשקרי ה
ומסתירי מה האמת מתו נאמנות למשה" .וכבוד ה' נראה באוהל מועד אל
כל בני ישראל".
 .43רש"י כא .44 .$רש"י שמות י"ב ,כט.
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"ויאמר ה' אל משה ,עד אנה ינאצוני הע הזה ,ועד אנה לא יאמינו בי" שיחוד
קוב"ה ושכינתי ממשי להתקיי ג כשחוטאי " .בכל האותות אשר עשיתי
בקרבו" .והלא ג בעת שחטאו בעגל ובשאר עניני המשי השפע להגיע לה
ע"י המ $וענני כבוד והבאר ,שהארות אלו ה נקראי ניסי  ,והנס נעשה כאשר
יש יחוד קוב"ה ושכינתיה בדרגה גדולה כאשר הקב"ה נקרא בש הוי"ה
במילוי אלפי") $יו"ד ה"א וא"ו ה"א( העולה מ"ה ,והשכינה נקראת בשמה המלא
אדנ"י העולה ס"ה ויחוד שניה עולה כמני $נס .וא בחטא היה נמנע היחוד
ח"ו ,כיצד נעשו ניסי אלו בעת חטא בעגל וכדו' ,ובאמת א היו ישראל
מזידי במעשיה היו מסתלקי ניסי אלו מה  ,אבל בחטא ועוו $נשארו
ניסי אלו להתקיי בה .
והנה ש ישראל הוא בדרגה גבוהה ,כי הבינה נקראת אשר .ולכ $בקרב ש
ישראל יש אותיות אשר ,והוא אותיות לי אשר ,לי ראש ,ובקיימ תורה ומצוות
נקראי "ע ישראל" לשו $רבי  .וכמ"ש "א שמוע תשמעו בקולי ושמרת
בריתי והיית לי ע סגולה" ,ומקבלי ה שפע הכתר דר הבינה הנקראת
אשר שמאירה בתפארת .אמנ כשישראל אינ עושי רצונו של מקו נקראי
"יעקב" שהוא לא סוד הראש אלא סוד העקב ,בבחינת י' עקב ,ואז אינ
נקראי בש ע  ,כי אי $בחינת "ע יעקב" ,45ואז אי $הארת אשר מאירה בה ,
אלא התפארת בחינת יעקב אע"ה ,ואז מסתכני ה ע"י מדת הדי .$וא"כ "בכל
האותות" האלו רואי ה שש "אשר ,עשיתי בקרבו" .ממשי להאיר בקרב
ש ישראל ,ונשארי ה בסוד ע ישראל ,אותיות לי אשר .ולכ $תלונת היא
חוסר אמונה וניאו .
"אכנו בדבר ואורישנו" .וכשנתבונ $בעשרת המכות שנתנו במצרי נמצא שינוי
בי $תשעת המכות למכת הדבר ,כי בעוד שבשאר המכות כתוב שש הוי"ה
הכה אות  ,במכת הדבר מוזכר ש ה' ג בשינוי סדר האותיות ,וכמ"ש "הנה
יד ה' הויה במקנ " ,ואולי כאשר אותיות ה''ו קודמי לאותיות י''ה  ,ויוצא
קצ בעול פוגע הוא ע"י מכת דבר .ואולי כא $שישראל נמנעו מיחוד ו''ה
בטענה שאי $בזה די להציל  ,עמדו להענש מדה כנגד מדה ע"י אות ה' ,כשהיא
בראש ש ההוי"ה .ואמר ואורישנו שפירושו ואגרשנו ,ולא אמר ואמיתנו,
ואולי אמר הקב"ה להשיב כול בגלגול בזרעו של משה מיד ולכ $רק יגרש
הנשמה מהגו הקיי  ,ומבלי להעמיד בב"ד של מעלה וכדו' ,מיד ישיב
בגופות שיוולדו לזרעו של משה ,ולכ $אמר "ואעשה אות לגוי גדול ועצו ",
 .45אמנ נקראי "ע אלהי אברה ") ,תהילי מ"ז י' (.והיא בחינה אחרת.

נ

שפתי

שלח לך

שני

נא

ונשמות אלה יהיו "ממנו" .דהיינו מישראל עצמ שנתגרשו מגופ לא בגדר
מתי שעולי לבי"ד של מעלה ,אלא כגולי שנדי מגו לגו.
"ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרי כי העלית בכח את הע הזה מקרבו".
אפשר שהמצרי חשבו שהקב"ה שהוא ש ה' סוד ספירת התפארת לא גאל
לישראל ,אלא מהכתר ישירות באה גאולת  ,כי ידעו שהארת התפארת היתה
מכוסה ולא השפיעה על ישראל ,ולכ $בכל פע ששמע פרעה את ש ה' שהוא
סוד התפארת יוצא מפי משה ,היה מורד וכופר ושואל מי ה' ,46ורק כששמעו
שישראל נענשו במדבר על חטאיה  ,הבינו שה' שהוא התפארת בכחו שנעשה
ע"י יחוד ו''ה גאל  ,וזאת ע"י שנגדל כחו ע"י הבינה הנקראת אשר ונקרא
קרבו של ש ישראל .ואמר משה ,עתה ששמעו מצרי שבעני $זה יצאו ישראל
מתוכ ע"י ספירת התפארת שנגדלה" ,ואמרו אל יושב האר הזאת" ,ר"ת ש
אהי"ה ,ויאמרו לכנעני שמעו כי אתה ה' שהוא התפארת מנהיג לע הזה
בקרב הע הזה ע"י שמקבל הארת הכתר ע"י הבינה הנמצאת בקרב תיבת
ישראל ,באותיות אשר ,שמגדילה כחו לקבל הארת הכתר בסוד עי $בעי ,$ובסוד
"עיניו רוחצות בחלב" .47ואולי אמר" ,אשר" שהיא בינה דעתיק גורמת "עי$
בעי $נראה אתה ה'" ,אל הארת הכתר .ובקרב הע הזה ,נמצא אותיות אשר
שמאירי בו ,ולכ $ועננ עומד עליה  ,ובעמוד ענ $אתה הול לפניה יומ
ובעמוד אש לילה .ועמודי האש והענ $לא נסתלקו ע"י חטא המרגלי כי
ישראל היו בגדר מעווי דהיינו מזידי בעוו $ולא מורדי בפשע ,כי מתו
פחד הכנעני טעו אחרי המרגלי  .וא"כ ענני הכבוד ה סימ $אשר גור כי עי$
בעי $מאיר הארת הכתר בתפארת .ובזה נראה אתה ה' ,אל הכתר למשו הכח
ואל ישראל כבעל הכח .וא תמית כעת לישראל בדבר באופ $פתאומי ובעוד
הענ $שוכ $עמה  ,יראו כול כי "והמתה את הע הזה" ,שה בחינת ע
ישראל "כאיש אחד" ,שהוא בחינת יעקב שאינו בגדר ע אלא בגדר איש.
ויגר עי"ז חלול ה' כי יאמרו "מבלתי יכולת ה'" ,שהוא התפארת "להביא את
הע הזה אל האר אשר נשבע לה " .יבינו כדעת המרגלי שנחלש כח ה' ע"י
חטא בשוגג ,וא"כ השבועה שנשבע לישראל ולאבות לתת לה האר לא
תתקיי ח"ו .ובעוד שבועת אמת מחזקת ומאירה אור המקי לשכינה ,שבועת
שקר מסלקת אותה ח"ו .48ועתה שהקב"ה נשבע וכביכול לא יכל לקיי
הבטחתו ,נסתלק אור המקי מעל השכינה שהיא האר ולכ $הוצר לעשות
מיתוק הדיני ע"י מות בסוד שחיטה ,שבו יוצא הד מ $הגרו $וממתיק ג'
 .46שער הכוונות דרושי הפסח .47 .זוהר במדבר ק"ל .48 .שער רוח הקודש תיקו $ו'.
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שמות אלהי בשמות הוי"ה אלהי  49ולכ $וישחט במדבר" .ועתה" שהאמת
לא כ ,$ושבועת אמת ואורות המקיפי והבלי דקדושה מקיפי לשכינה,
ועוו $ישראל גר רק להחליש כח המקיפי אבל לא לסלק לגמרי ח"ו ולכ$
יגדל נא כח השכינה הנקראת אדני וישובו המקיפי להתחזק בה ולהאיר בשבע
ספירות חג"ת נהי" שלה שכל אחד יש בו ש הוי"ה וה כ"ח אותיות
הנקראי כח אדני ,50והיות ותקו $וחזוק הכח שלה נעשה ע"י שדעת עליו $של
התפארת מאיר בה ומוש בה דר סוד הפה שבעה הבלי דקדושה ,שה סוד
המקיפי  ,עמד משה והמשי לשכינה ט' מדות דדיקנא של בחי' התפארת.
"סלח נא לעוו $הע הזה כגודל חסד " .כי אי $זה פשע שגר לסלק המקיפי
לגמרי ,אלא עוו $שגר להחליש כח  ,הנה ע"י גודל חסד שהוא החסד הגדול
הנקרא יומ  ,יומא דכולהו יומי ,יתחזק כח המקיפי ויסלח עוו $ישראל ויאירו
הרחמי העליוני "עי $בעי "$במידותי להנהיג בעי $רחמי .
"ויאמר ה' סלחתי כדברי " .דהיינו כיו $שע"י דברי שאמרת ט' מדות דדיקנא
קדישא ומשכת המקיפי לשכינה וחזקת אות  ,לכ $סולח אני לה  ,ואול
מבטיח אני שבכל מקרה ,חי אני היסוד הנקרא חי יתיחד ע השכינה הנקראת
אני ,וביחוד זה לפחות ,וימלא כבודי שהיא השכינה הנקראת כבוד ה' ,את כל
האר ויכנסו ישראל לאר המובטחת*.
"וש ראינו את הנפילי בני ענק מ $הנפילי " .ויש להבי $למה התורה אמרה
"את הנפילי " ומיד כפלה ואמרה "מ $הנפילי " .ופירש"י" ,הנפילי ענקי
מבני שמחזאי ועזאל שנפלו מ $השמי בימי דור אנוש" .ויש להבי $והלא כול
נמחו בימי המבול ואבד זכר  .ובדיעבד אפשר לפרש שכוונתו לבני עוג שניצל
מהמבול ואולי הוא מבני שמחזאי ,או מבני סיחו $אחיו שנולד בתיבה לאשת
ח שנתעברה מהנפילי .51
ויותר נראה שכפלו המרגלי ואמרו "מ $הנפילי " ליישב שאלה זאת ולומר
שהנפילי שראינו אינ אות שנפלו או בניה ממש אלא "מ $הנפילי "
ששבו בגלגול עתה וה ענקי כבגלגול הקוד  ,ופירש האריז"ל שכל גלגול
נקרא ב $לגלגול שקדמו ,והרי ה "בני ענק".
"ויהס כלב" .אולי פירושו ,שנת $כח בשכינה הנקראת ה"ס גי' אדנ"י ,בסוד
 .49ליקוטי תורה פ' ראה .50 .שער רוח הקודש ש  .* .ראה הערה עמוד מ"ח .51 .ראה מס'
נדה ס"א :ובמהרש"א ש .
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"הס מפניו כל האר " 52מאותיות המשפיעי שבש שה ו' י' ,ונעשה "ויהס".
"האר אשר עברנו בה לתור אותה ,טובה האר מאוד מאוד" .ויש להבי $למה
כפלו "מאוד מאוד" .והלא אפי' טוב אחד מיותר הוא ,כי "טוב" הוא מושל
מצד עצמו ואינו צרי אפילו "מאוד" אחד.
ואפשר שהעני $הוא ,כי נתבאר לעיל 53שבחי' הרוח והנשמה נקראי "מאוד,
מאוד" ,ואמרו לישראל כי טובה האר ג כיו $שאפשר לזכות בה ,ורק בה,54
לדרגות אלו.
"ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי" .ויש להבי $למה לא
הזכיר ג ליהושע שהיה בדעה אחת ע כלב ,ומה כוונתו באומרו וימלא אחרי,
ולכאורה היל"ל "וימלא דברי" או "ויל אחרי".
ואולי ושמא העני $הוא ,כי אפשר שיהושע וכלב בשמע דברי המרגלי  ,הבינו
שפגעו במקיפי דשכינה ועשו מיד יחוד להגדיל כח אדני ,והגדלה זו נעשית
ע"י חבור יד ימי $סוד החסד ,בשמאל סוד הגבורה ובחבור נעשי ב' פעמי
י"ד גי' כח אדני .וסוד יד ימי $הוא י"ד אותיות "ה' אלהינו ה'" ,וסוד יד שמאל
ה י"ד אותיות הנמצאי לאחר אותיות אלו ,וה כוז"ו במוכס"ז כוז"ו.
והמחבר כ"ח אותיות אלו מגדיל כח אדני ,55ואעפ"י שעשו יחוד זה יהושע
וכלב ,56הזכיר הכתוב את כלב בלבד 57כי הוא משבט יהודה סוד המלכות,
ואפשר שע"י יחודו נגר עיקר נתינת אורות המקיפי בשכינה .ואילו יהושע
שהוא משבט אפרי סוד היסוד 58אולי גר ביחוד זה שאורות הפנימיי יאירו
בשכינה ,כי היסוד הוא הנות $בשכינה אורות אלו .ואולי כלב שהוא בחי'
מלכות שהיא מבררת מהקלי' ,העלה ביחוד זה הנצוצות שנפלו ע"י המרגלי .
ואולי אמר הכתוב ,ועבדי כלב ,עקב היתה רוח אחרת עמו ,היא רוחו של יהודה
ב $יעקב אבינו ע"ה ,שנכנסה בו בעיבור ולא נסתלקה כמו משאר המרגלי
שנשמות השבטי שנתעברו בה נסתלקו כשחטאו ,ולכ $עשה הוא יחוד
וימלא אחרי ,דהיינו אחרי אותיות ש "הוי"ה אלהינו הוי"ה" שה "כוז"ו
במוכס"ז כוזו" ,והגדיל בייחודו כח אדני ,לכ" $והביאותיו אל האר אשר בא
שמה ,וזרעו יורישנה".
"ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת לאמר" .משרע"ה הזכיר כא $ט' מדות
 .52שער מאמרי רשב"י פ' ל ל  .53.פ' שמות .54 .ראה לעיל פ' ל ל  .55 .שער הפסוקי
פרשה זו .56 .כמבואר בכתוב לקמ $ל"ב ,י"ב .57 .כא .$וג בספר דברי א' ,ל"ו .58 .שער
רוה"ק הקדמה א'.
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רחמי  ,של ט' תקוני דיקנא דת"ת" .פוקד עוו $אבות על שלשי ועל רבעי "
ה חלק מט' התקוני  ,ואפשר שעניינ שג א לא מנקה החטא ,נות$
הזדמנות לאד לחזור בגלגול לתק $מעשיו .וכל גלגול נקרא ב $לגלגול קוד .
ואמר שנות $ה' לאד הזדמנות לתק $בגלגול לא פע אחת ולא פעמיי אלא
על שלשי ועל רבעי  ,כי החטא צרי להתק $בעוה"ז בו הוא נעשה" .59ויאמר
ה' סלחתי כדברי " שאמרת פוקד עוו $אבות על בני וכו' .ולזה אני מסכי
שתקונ ייעשה בגלגול נוס .ולכ" $במדבר הזה יתמו" וישובו בגלגול להתק$
ולהכנס לאר  .ואולי כיו $שהיה זה נסיו $עשירי שוב לא יכלו להתק $ע"י
סליחה בלבד ,אלא ע"י גלגול .ואפשר שלכ $כא $בקש משה עני $זה הנמצא
בט' תיקוני דיקנא .משא"כ בעגל שעוד לא עברו י' פעמי  ,בקש מה' הסליחה
לגמרי מי"ג תקוני דיקנא קדישא דכתר.
"מחר פנו וסעו לכ צפונה" .והנה ישראל נתעכבו במקו י"ט שני
אח"כ פנו צפונה .ופירוש "מחר" הוא לאחר זמ.61$

60

ורק

"ויתאבלו הע מאוד וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמר הננו ועלינו אל
המקו אשר אמר ה' כי חטאנו" .דהיינו שכששמעו הע שעקב חטא נגזר
עליה למות במדבר ,עשו תשובה והתאבלו על מעשיה וחשבו שעל ידי
התשובה תקנו וחזרו למצב שלפני החטא ,וחלק מתשובת הוא לעלות לא"י
מבלי לחשוש למה שאמרו המרגלי  ,ולהראות שסומכי ה על ה' שהוא כל
יכול" .ויאמר משה למה זה את עוברי את פי ה' והיא לא תצלח .אל תעלו כי
אי $ה' בקרבכ ולא תנגפו לפני אוייבכ " .כי אתמול שהיית צדיקי לא היה
פחד מהעמלקי והכנעני כי ה' היה בקרבכ אבל עתה שחטאת  ,אי $ה'
בקרבכ ויש פחד מהעמלקי והכנעני .ומה שאת חושבי לעלות מתו חרטה
ותשובה על שהאמנת למרגלי  ,כבר מאוחר ,אי $זה רצו $ה' והיא לא תצלח.
ואעפ"י שעשו תשובה אינ במצב שלפני החטא ,כי מה שאמרו חז"ל שבמקו
שבעלי תשובה עומדי אי $צדיקי גמורי יכולי לעמוד ,אי $זה מיד ע
התשובה אלא לאחר שתקנו ד' חלוקי כפרה ,62ואעפ"י שמיד ע תחילת
התשובה נקרא צדיק ,היינו לגבי צירופו למני $או לגבי תנאי בקדושי ,$ולעני$
שחוזר הוא להיות אהוב בעיני ה' ,אבל אינו בגדר צדיק גמור שאי $הרשע
בולעו ,אלא בגדר צדיק שאינו גמור שהרשע בולעו .63כי צדיק גמור שלא חטא
 .59סנהדרי $צ"א .60 :דברי א .מ"ו .וראה ברש"י ש  .61 .רש"י שמות י"ג .י"ד.62 .
רמב" הל' תשובה פרק ב' .63 .ברכות ז'.
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מימיו אי $מי שיקטרג עליו ואילו השב בתשובה לוקח זמ $עד שחטאיו יתנקו
לגמרי ,ויש בזה ארבעה חלוקי כפרה וכל עוד יש כת מהחטא יש עליו
מקטרגי רח"ל.
מי לנו גדול מיעקב אבינו עליו השלו שאפילו שה' הבטיחו והיה כל ימיו
דבוק בה' ובכל זאת פחד מעשו שמא יגרו החטא ,ודוד המל עליו השלו
אומר "וחטאתי נגדי תמיד" ומה יגידו איזובי הקיר.
"דבר אל בני ישראל ,כי תבואו אל אר מושבותיכ " .פירש"י" .בישר לה
שיכנסו לאר " .ומכא $מתחיל הדיבור לאחר ל"ח שני שהיו במדבר שבה
לא נתייחד הדיבור ע משה .65והיות והדור הראשו $תקנו בחי' ה"דעת" על ידי
השעבוד במצרי והפכו להיות "צבאות ה' ,או צבאות בני ישראל" ,נקראו
"עדה" שהוא אותיות דעה ,וה בחי' השכינה הנקראת "לאה" המכוונת כנגד
בחי' ה"דעת" ,ונקראו "בני ישראל" על ש צבאות  .אבל הדור השני שנולד
בל"ח שני אלו נקרא "קהל" ,כי היו מבחי' השכינה הנקראת "רחל" שדעתה
הוא בסוד "קהל" .והיות והיא עקרת הבית ,ועל ישראל העליו $נאמר "כתפארת
אד לשבת בית" ,נקראו "ישראל" .והיות והיו עמה ג הדור הראשו$
שלמעלה מגיל ס' ,נקראי ג "בני ישראל" .והיות והיו מעורבי בתוכ ג
נשמות ערב רב ,66פעמי שנקראו "הע " .67ולדור השני אפשר שלא הוצר
משה לבשר על כניסת לאר כי כבר הבטיח ה' לדור הראשו $ואמר" ,וטפכ
אשר אמרת לבז יהיה והבאתי אות וידעו את האר " .אמנ לאות שהיו
למטה מגיל כ' ,או למעלה מגיל ס' בצאת ממצרי " ,בישר לה שיכנסו
לאר " .או אולי בישר זאת לכל ישראל לומר לה שג א ינסו את ה' בדרכ
לאר  ,לא יגזור שנית להמית במדבר אלא עכ"פ יכניס לאר  ,ואולי אמר
לה זאת כדי שלא יתיאשו מהפחד שיהיו כאבותיה .
ואולי מכיו $שעתה דבר ע הדור השני שאינו כבחינת הדור הראשו ,$יש שנוי
מעט בלשו $הכתוב ואמר" ,ככה יעשה לשור"" ,ככה תעשו לאחד"" ,כל
האזרח בישראל יעשה ככה את אלה" .שאינו כלשו $האמור עד עתה ,והוצרכו
לנסכי בקרבנות יחיד ג"כ.
ואמר" ,וכי יגור אתכ גר" .דהיינו גוי שהתגייר" .או אשר בתוככ " .אפשר
כוונתו לאד שנשמתו מצד ערב רב שנמצאו מעתה בתו בני ישראל ונולדי
מבני ישראל עצמ " .לדורותיכ " .כי אי $הערב רב נפרדי מישראל בכל
 .65רש"י ויקרא א' ,א .66 .כמו שנתבאר לעיל ,ד מ"א .67 .ועי"ז יובנו הפרשיות הבאות
על בוריי ויסתלקו תמיהות רבות.
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הדורות עד ביאת המשיח" .כאשר תעשו" ע ישראל נשמות גלגולי הדור
הקוד " ,כ $יעשה" .ג כל אחד משני סוגי הגרי " .הקהל" שהוא הדור השני
שמגולגלי בתוכו כל יוצאי מצרי שמתו במדבר כולל הערב רב" .חוקה אחת
לכ " כי נשמות ע ישראל את " .ולגר הגר" .אלו נשמות הערב רב שדינ
כגרי כיו $שגרי ה בגו יהודי עמכ " .חוקת עול לדורותיכ  .ככ ",
שהנכ מעורבי ע נשמות הער"ר" .כגר" צדק הבא להתגייר מבני הנכר
המתחייב בכל התורה כולה" .יהיה לפני ה'" .ואי $לפטור א אחד מישראל א
א ידוע יהיה שנשמתו מהערב רב .אלא" ,תורה אחת ,ומשפט אחד יהיה לכ "
את הקהל המגולגלי מנשמות צבאות ה' וצבאות בני ישראל" .ולגר הגר
אתכ " .ה הער"ר הגרי אתכ בתו גופות בני ישראל ,ה $לעונש וה $לשכר.
"ראשית עריסותכ חלה תרימו תרומה" .אפשר לומר שרמז הכתוב סוד השינה
וק"ש שעל המטה ,כי עני $השינה הוא להפקיד הנשמה בידי השכינה בסוד
"ביד אפקיד רוחי" ר"ת באר ,היא השכינה .ולכוו $שתעלה הנשמה להיכלות
הקודש ולקבל תורה כל אחד לפי בחינת נשמתו .ואמר הכתוב "ראשית
עריסותכ " .דהיינו בתחילת עלייתכ למיטה הנקראת "ערש"" ,68חלה תרימו
תרומה" .הנשמה שנקראת "חלה" ,69תרימו אותה לשכינה הנקראת "תרומה".
והתורה הנלמדת בצוותא נקראת בש "תרומת גור ,"$כי התורה נלמדת בדבוק
חברי  ,וחרב לבדי לאות ת"ח שלומדי לבד ח"ו .70וישבו בצורת גור$
ללומדה וכמ"ש חז"ל על הפסוק "שרר אג $הסהר" .ואמר הכתוב "כתרומת
גור ,$כ $תרימו אותה" .71דהיינו שעליית הנשמה בשינה תהיה לש למוד
התורה ,להשיג מה שא"א בהקי .
והתורה שאד יגיע בה להשיגה נקראת על שמו ,וכמ"ש חז"ל על הפסוק
"ובתורתו יהגה יומ ולילה" .72ובורא בלמודו שמי ואר חדשי  .וכשהיא
נלמדת לאחר פטירתו ,שפתותיו דובבות בקבר .ולכאורה היה מקו לומר
שהתורה שלומד בשינה לא תהיה שלו כיו $שלא יגע בה ,ואמר הכתוב שג
בלמוד זה כיו $שעשה מעשה וכוו $לשלוח נפשו ללמוד בשינה ,הנה שכרו אתו
כלומד בהקי וטורח בה .ואמר "כתרומת גור "$שהוא למוד התורה בהקי
ובחברותא כגור" ,$כ $תרימו אותה" ותקרא על שמכ .
 .68וכמו שכתוב הנה "ערשו ערש ברזל" )דברי ג' ,יא ( .ואומר "ה' יסעדנו על ערש דוי"
)תהלי מ"א ,ד .69 (.וכמ"ש חז"ל לגבי חוה "היא פגמה חלתו של עול " . 70 .ברכות ס"ג:
 .71ולכ $ג הנסתרות שלמד רשב"י נקראי "אדרא" שהוא תרגו "גור "$כי למדוהו
ביושב כגור .72 .$קדושי $ל"ב:
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ועיקר השינה היא רק בחצי הלילה הראשונה ,ומחצות צרי לקו כגבור
ולעסוק בתורה בהקי  .ובימות החול ביו אסור ליש $אפילו כדי לקבל השגות,
כי ההשגות מגיעי מעורבי מטוב ורע ,משא"כ בשבת .וחזרה תורה להזהיר
שהשינה ואפילו לקבל השגות ,לא תהיה בכל עת אלא בזמני הנכוני של
חצות לילה ראשונה של ימות החול ,או בשבת ואפילו ביו  .ואמרה" ,מראשית
עריסותיכ " ולא כל עריסותיכ  .אלא רק בחלקו המתאי שהוא חצי הראשו$
של הלילה ,תתנו לה' תרומה".
ובתחילה כתב "עריסותכ " בלי י' ,בלשו $יחיד ,ועתה כתב "עריסותיכ " ע י'
לשו $רבי  .לומר שג בחצי הלילה הראשונה של ימות החול ,א אינו יחידי
במיטה כי הוא ליל טבילה ,עדי שימנע מליש $ולהשיג השגות ,וישאר ער
בחצי הראשו $של הלילה וילמד בה תורה בהקי  ,כדי שיתייחד ע אשתו
לאחר חצות ובטר יש .73$ואמר הכתוב "מראשית" ,ולא כל ראשית ,שכאשר
הערש מלא בי' מלשו $רבי ואשתו עמו במיטה ,כי צרי לית $הטיפה שהיא
בחינת י' ממנו אליה ,שבזה ימנע ולא יש $ג בראשית הלילה ולא ירי תרומה
לה' את נשמתו אלא ילמד בהקי כיו $שמתייחד עמה לש מצוה להביא בני
ובנות דורות חדשי לעול  ,וטוב שיגיעו ע"י יגיעת התורה בהקי שהוא
בחינת העוה"ז ולא בלימוד תורה בשינה שהוא מעי $העוה"ב ,ולכ $הוסי
"לדורותיכ " ,דהיינו למע $דורותיכ הראויי לבא ,תמנעו בליל טבילה
משינה ועליית הנשמה.
"בבואכ אל האר תרימו תרומה לה'" .ולא פירש הכתוב מהי התרומה.
"ראשית עריסותיכ חלה תרימו תרומה לה'" .וא כוונתו לתרומה שאמר
בפסוק קוד לכאורה היה לו לשלב שני הפסוקי ולומר "בבואכ אל האר
ראשית עריסותיכ חלה תרימו תרומה לה'" ,ותו לא" .מראשית עריסותיכ
תתנו לה' תרומה" .לגבי הרמת התרומה הקדי התרומה לש ה' ,ולגבי נתינת
התרומה הקדי ש ה' לתרומה .ויש להבי $העני .$ופירש"י" ,ביאה זו משונה
וכו' ,ואמר תתנו שיהיה שיעור נתינה".
ואפשר שהעני $הוא כי ישראל במדבר לא קיימו מצות צדקה לעניי כי כל אחד
הוציא ממצרי רכוש רב וכול אכלו את המ $במדה שוה ושמלת לא בלתה
מעליה  ,אמנ בבוא לאר ובאכל מתבואת האר  ,החל העוני ובפרט
בשבט לוי ,שכל היוצאי ממצרי נכנסו לאר  ,ובניה שיצאו קטני ואות
שנולדו במדבר עניי היו כי לא ירשו את אבותיה  ,ואסורי היו לחלוק בביזת
 .73וכמו שנהג האריז"ל ,והטע הוא שלא יבא לידי קרי מחמת הרהורו בטבילת אשתו.
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האר  ,והוצרכו לקנות כל אוכל וחפ שהוצרכו לו ,והיה ביד רק מה שהוציאו
ממצרי המבוגרי שבה שהוצרכו לזה בעצמ  ,ועכ"פ חלקוהו רק למי
שחפצו .ואולי צותה תורה על הצדקה לעניי  ,ואמרה "תרימו תרומה לה'",
וכיו $שמצוות תרומות ומעשרות לא נתחייבו בה אלא לאחר י"ד שני של
כבוש וחלוק ,רצתה תורה להרגיל מיד בנתינה מלחמ לכה ,$ולא קבעה
כמות ההפרשה כדי שיורגל אד לית $לפי נדבת לבו ,ולא כחיוב מעשר וכדו',
ואולי הדגישה שכאשר מרי האד תרומה קטנה אעפ"י שמצוה בידו אינה מ$
המובחר ואי $ש שמי שורה על הנות $עד שתגיע תרומתו לידי העני ,אמנ
כאשר נות $האד מתנה הראויה כדי נתינה הקדי ש ה' לתרומה לרמז כי
מעת הפרשתו אעפ"י שטר הגיעה ליד העני כבר שורה השכינה במעשה ידיו.
"ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצי ביו השבת" .ויש להבי$
למה הדגיש שהיו במדבר והלא כל עניינ היה במדבר .ולמה קושש עצי ,
ולמה הוצר לה " .ויקריבו אותו המוצאי אותו מקושש עצי " .ויש להבי$
למה חזר והארי  ,ולכאורה היל"ל "ויקריבוהו המוצאי אל משה ואל אהר"$
ותו לא" .ויניחו אותו במשמר" .ולכאורה תיבת "אותו" מיותרת והיה לו לומר
"ויניחוהו במשמר" .ושלש פעמי "אותו" נאמר בעניי $זה ולכאורה כול
מיותרי  .ויש להבי $למה הסכי המקושש לחטוא לאחר ההתראה ולמסור
עצמו למיתה על כ  .והנה דבר זה היה לפני מת $תורה וכמו שפירש"י שהיה זה
בשבת שניה מאז שקבלוה במרה .ואמרו חז"ל ,שהיה זה צלפחד שנתכוו $לש
שמי  .74ויש להבי $מה לש שמי שיי בחטא זה ,ולמה עלתה מחשבה כזו
בלבו ,ולמה לא כתבה זאת התורה במקומו בפ' בשלח והמתינה עד כא.$
ואפשר שהעני $הוא כי בימי שבת יש שני דברי חשובי  ,הראשו $עליית
העולמות למקומ שלפני חטא אד הראשו ,$והשני עליית בחי' פרצופי
הקודש עד "כתר עליו ,$רעוא דרעוי ."$ואמנ איסור ט"ל מלאכות הוא בגלל
עליית העולמות בלבד ,ולכ $בחג השבועות אעפ"י שיש עליית בחי' פרצופי
הקודש עד "כתר עליו ,$רעוא דרעוי ."$מותרת מלאכת אוכל נפש כבכל יו
טוב .וכתב רבינו הרש"ש ,76שבשבתות שבימי העומר מתבטלי עליית בחי'
פרצופי הקודש עכ"ל .ובכל זאת איסור ט"ל מלאכות קיי כי יש עליית
העולמות כהלכת $כבכל השנה כולה .ואפשר שרצה צלפחד שלא יזלזלו
 .74ראה תרגו יונת $ב $עוזיאל פסוק זה ,וכ"כ התוס' ב"ב קי"ט :מהמדרש .ומ"ש התוס'
ש שהיה עניי $זה לאחר מעשה המרגלי אינו מתאי לדברי רש"י שהיה זה בשבת שניה.
 .76נהר שלו בעני $הכוונות בימי העומר.
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ישראל בשבתות העומר ויחללו בטענה שאי $עליית הפרצופי  ,ועשה מעשה
בעצמו ונסקל בשבת שניה שהיתה בימי העומר והוכח לעי $כל ששבתות
העומר דינ ככל שבתות השנה.
וכיו $שלש שמי נתכוו ,$אולי ראו שלמרות שחלל את השבת ,של הוא בכל
הנר"" ,$ויקריבו אותו" השל בנפש" ,המוצאי אותו" השל ברוח ,מקושש
עצי ג לאחר התראה" .אל משה ואל אהר $ואל כל העדה ויניחו אותו"
השל ג בנשמתו" .במשמר ,כי לא פורש מה יעשה לו" .ואעפ"י שידעו
שמחלל שבת בעלמא דינו במיתה ,לא פורש מה יעשה לאחד שכמוהו שנתכוו$
לש שמי לתקו $גדול ,ושנר" $שלו שלמי למרות חטאו" .ויאמר ה' ,מות
יומת האיש" .כי אעפ"י שהוא של במדרגותיו בבחי' "האיש" ,כיו $שחלל
שבת ללא הוראת שעה ממשה ,דינו ככל מחלל שבת ,ולכ" $רגו אותו" השל
בנפשו "באבני כל העדה מחו למחנה" .כש שהוציא עצמו מתו הקודש
ע"י מעשיו" .ויוציאו אותו" השל ברוחו "כל העדה אל מחו למחנה וירגמו
אותו" השל בנשמתו "באבני וימת" בעוה"ז" ,כאשר צוה ה' את משה".
ואולי הזכירה התורה עניי $זה לאחר ל"ט שני כדי ללמדנו שחטא זה במקו
לתק ,$גר לקלקול נורא של העגל ומרגלי ושאר ענייני כיוצא בה  ,כי א
היו משמרי שבת שניה זו כהלכתה לא היתה לשו אומה ולשו $ולא לערב רב
שו שליטה עליה  .ואלו ה תוצאות תקו $שחשב אד לעשות תו כדי
עבירה ,כי כ דרכה של קלי' נוגה הארורה לפתות האד לחטא לצור תקו$
כביכול ,כדי שעל ידי "תקונו" יקלקל ויזיק ביותר ,ה' יצילנו .והדגיש הכתוב
שהיו במדבר ,ולא נכנסו לאר  ,בגלל חילול שבת של המקושש.
והנה הע שבמדבר מקו הקלי' בדר כלל הוא ה"רות " שהוא בהפ מצדיק
כ"תמר" יפרח ,ולכ $בנוה המדבר מקו מי  ,גדלי תמרי שה בנגוד לרות .
ואפשר שלכ $מאכילי את הרשעי גחלי רתמי בחי' המדבר מקו תוהו.
"ועשו לה ציצית על כנפי בגדיה לדרת " .ויש להבי $הרי כל המצוות נתנו
לדורות  ,ולמה הדגיש זאת הכתוב .וכתב לדרת חסר שני ווי"" .$והיה לכ
לציצית" .ולכאורה א מטילי ציצית בבגד יהיה לבגד ציצית ,ומה ביאור
לכ " .וראית אותו וזכרת  ,וכו' ועשית אות " .דהיינו שהציצית תגרו
לזכירת המצוות ולרצו $לעשות " .ולא תתורו אחרי לבבכ ואחרי עיניכ אשר
את זוני אחריה " .וממ"ש כ ולא כתוב שמא תזנו אחריה  ,מבואר שכבר
החליטה תורה שע ישראל זונה אחר עיניו ולבו ,וזקוק לציצית כדי לא לתור
אחריה " .למע $תזכרו וכו' ,והיית קדושי " .דהיינו מצות הציצית תשפיע
קדושה .והנה בפרשת קדושי מבואר שאי $צור לעשות מעשה להתקדש,
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אלא לפרוש מהעריות ומהעבירה וכמ"ש "קדושי תהיו" ,ופירש"י" ,הוו
פרושי מהעריות ומהעבירה" .ומה נשתנה עתה שהוצרכו לציצית להתקדש.
ואפשר שהעני $הוא ,כי בצאת ישראל ממצרי יצאו עמה ערב רב לאלפי
ולרבבות וה החטיאו לישראל בעגל .וכשקלקלו המרגלי הוצרכו לנוד
במדבר שלשי ושמונה שנה עד שמתו הדור הראשו $של יוצאי מצרי  ,מגיל
כ' עד גיל ס' ,ובזמ $זה מתו כל הערב רב ובניה ונשיה וטפ וחזרו לבא
בגלגול בתו ע ישראל בתור בניה של יוצאי מצרי  ,כשנשמותיה טר
נתקנו כל צרכ  .ולכ $כשחלקו האר לשבטי לא מצאנו שנתנו לערב רב
מקו ישיבה ולא מצאנו שהניחו בעבר הירד ,$ורק על בני קיני חות $משה
כתוב שקבלו את יריחו לנחלה .ולא עוד אלא אפילו מפרשה זו ואיל אי $כבר
זכר לערב רב כקבוצה בפני עצמ  ,כאספסו וכדו' .והיות ובטר תוקנו על
בוריי נתערבו בתו נשמות ישראל ,וחזרו להתגלגל במרוצת הדורות ,וחלק
הפ להיות פושעי ישראל ,וה ה הערב רב השולטי עלינו באר הקודש
למרות שיש ביניה מזרע של גדולי הדורות שעברו ,וכמבואר בזוהר הקדוש.77
והדור הראשו $שהיו צבאות ה' ,נקראי בתורה "בני ישראל" ,ו"עדה" שהוא
אותיות "דעה" .והספיק לה להמנע מהעבירה והעריות כדי להתקדש ,אבל
דור זה נצטוו במצוות ציצית ,כדי להמשי קדושה בפועל לנשמותיה
הפגומות ,מחמת השפעת נשמות הערב רב המעורבי בתוכ  ,וזה גור בבירור
שיהיו פושעי וזוני אחרי עיניה ולב  ,ולכ $הוצרכו לציצית .ונקראי הדור
השני בתורה "ישראל" ,ו"קהל" כי בחינת בסוד משחז"ל "דעת נשי קלה".
והדגיש לדורות והחסיר הווי" ,$לומר שמעתה כל הדורות יהיו חסרי כיו$
שנשמות הערב רב שאינ מתוקני יהיו מעורבי עמה וישפיעו עליה ואוי
לרשע ואוי לשכנו ,וההצלה שיש לנו מה הוא ע"י מצות ציצית הגורמת
להאיר את הנשמה ולזככה ולהזכיר לה את מעמד הר סיני ,שכ $כל השכחה
מצד הקליפה "כי אי $שכחה לפני כסא כבוד " ,ולהבדילנו מידי ערב רב,
שוודאי ימנעו מקיו מצוה זו) .ולכ $ראינו בדורינו אי בשצ קצ נלחמו הערב רב
בילדי ישראל כא $באר הקודש לשרש מה מצות ציצית ,וקרעו הציציות בכח מעל העולי
ובניה  ,בזמ $שעלו התימני ועוד עדות המזרח ,ה' יצילנו מה וישלח לנו משיח צדקנו(.

ולכ $אמר "והיה לכ לציצית" וכמו שדרשו חז"ל "לכ ולא לכלבי " ,78ג
כא $הכוונה לכ ולא לערב רב ,שה ימאסו במצוה זו פרט למתוקני שבה .
וכמעט כל המצוות שהתחדשו בשנת הארבעי  ,מקור עקב ערוב נשמות
 .77פ' נשא .וראה בשער הגלגולי הקדמה כ"ב .78 .ביצה כ':
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הערב רב בישראל ולכ $רק אז נצטוו על גיטי $וייבו ומעקה ושלוח הק $ועגלה
ערופה וכדו' ,ומסתבר שא לא היו כלבי אלה מעורבי בתוכנו ,לא היה נצר
אד מישראל להפרד מאשתו ולא למות בלי בני  ,ולא לפול מ $הגג ,ולא
להרי השכינה מגלותא ,בסוד רובצת על האפרוחי כמבואר בזוהר ,ולא
להמצא מת בשדה ,וכדו'.
ורוב יוצאי מצרי שעמדו על הר סיני נשמת היתה גדולה ביותר והיו דור
דעה ,והדעת היתה מושלמת בה לאחר שנתקנו בחומר ובלבני  ,והיו בחינת
הטלית שהיא גדולה מבחינת ציצית 79והיו דבוקי לשכינה העליונה בבחינת
"טלית שכולה תכלת" .כי ג המלכות וג הבינה ה בחינת תכלת ,ולכ $ג י
80
שהוא בחי' מלכות וג כסא הכבוד שהוא בחינת בינה סוד צבע הוא תכלת .
אמנ הבינה נראה שהיא בחינת טלית שכולה תכלת ,והמלכות היא בחינת
פתיל תכלת" .אמנ הדור השני שהיו מעורבי בו נשמות ערב רב ,ודעת לא
היתה מתוקנת כדבעי ,ואי $יכולי להגיע בסוד התכלת שבטלית אלא
שבציצית ,וג בו רק בסוד "פתיל תכלת" שהוא בחי' השכינה ,מלכות .81אמנ
היות ובחינת ע ישראל ירדה עקב ערוב הערב רב בתוכ הוצרכו כל ישראל
כולל יוצאי מצרי שעמה  ,להתעט בציצית .ולכ $אמר "לדורות " דהיינו
לשני הדורות ,לדור הראשו $ולדור השני.
"ולא תתורו אחרי לבבכ ואחרי עיניכ אשר את זוני אחריה " .פירש"י,
"עי $רואה ולב חומד וכלי המעשה גומרי " .וא"כ הי"ל לכאורה להקדי לפי
הסדר העי $ללב ולומר "ולא תתורו אחרי עיניכ ואחרי לבבכ ".
ונראה שהעני $הוא ,כי ג כשאד רואה מראה איסור א לבו היה נקי מקוד ,
לא יפול ולא יחמוד .וכר"ג שבקר $זוית ראה נכרית נאה ,והבי $שהיא נאה עד
שאמר עליה "מה רבו מעשי ה'" ,ולא חמד ולא נכשל כי לבו היה נקי .ורק
כשהלב לא נקי וטהור לעבודת ה' ,בראותו מראה איסור לבו חומד ונכשל ולכ$
הקדי הלב לעי.$
קרח
"ויקח קרח" .יש להבי $למה נקראת הפרשה על ש קרח ,ומה עני $יחוסו
שהזכירו הכתוב ,ולא עוד אלא שפירש"י שהיה ראוי שיחוסו יכלול ג את
יעקב ,ורק ע"י תפילת יעקב "בקהל אל תחד כבודי" ,לא הוזכר שמו ,ומה היה
חסר א היה כתוב "ויקח קרח ב $יצהר הלוי".
 .79שער הכוונות עני $הציצית דרוש ב' .80 .מנחות מ"ג .81 :ש עני $הציצית דרוש ד'.
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ואפשר שהעני $הוא כי החכמה בחי' קודש והבינה בחי' טהור ,ומשבט לוי
יצאו כהני בחי' קודש ולויי בחי' טהור .וכמ"ש הכתוב "לקדש לכה $לי",
"וזה אשר תעשה ללויי לטהר " .כי כהני שרש בחכמה ולויי בבינה ,ובני
לוי גרשו $וקהת ומררי ,וגרשו $ומררי יצאו מה לויי בלבד ,אמנ מקהת
יצאו ג כהני  ,וא היה קרח מבני גרשו $ומררי לא היה חושב לערער על
הכהונה ,אמנ הוא היה נכד קהת שממנו יצאו כהני ולא עוד אלא שהיה ב$
יצהר ,ויצהר הוא שמ $וכמ"ש "ותרוש ויצהר " ,והשמ $הוא בחי' חכמה
שרש הכהונה ,ולכאורה ראוי שמיצהר תצא הכהונה ולא מעמר  ,ולפחות יהיה
יצהר כעמר ולא פחות ממנו ,כי לוי מצד עצמו הוא בבחי' ספי' התפארת וחוא
ב $יעקב שג הוא בבחי' ספי' התפארת ,ובספי' זו יש שתי בחי' ג של חסדי
בחי' כהונה ,וג של גבורות בחי' לויה .ואפשר שביחוס זה עינו הטעתו לחלוק
על הכהונה ,ולכ $הזכירו הכתוב ונמנע מלהזכיר את יעקב בגלל בקשתו.
והאמי $קרח בה' ובמשה עבדו שאמר שבחר ה' באהר $לכהונה גדולה ,אבל
חשב שאי $זה אלא לדור ראשו $של העדה ,כי כיו $שדרכ הוציא ה' את
ישראל ממצרי וה מנהיגיו ,ודאי שאהר $יהיה כה $גדול .אבל בדור השני
הנקראי "קהל" ,ואינ מבחי' משה ואהר ,$הוא שהנו בכור בני יצהר ,ראוי
להיות כה $גדול ונשיא ג יחד כמו נכדו שמואל הנביא השקול כנגד משה
ואהר $יחדיו .ואולי היה ראוי קרח שתקרא פרשה בתורה על שמו בזכות בניו
החל משמואל הנביא והמש בבני קורח המוזכרי בתהילי  ,וכמו בלק שזכה
שתקרא פרשה בתורה על שמו בגלל רות ומלכי בית דוד שיצאו דרכו.
"ויקח קרח" .ויש להבי $כיצד קרא יצהר לבנו בש "קרח" שהיה ש בנה של
אהליבמה אשת עשו ,ומה ג שהיה "ממזר".
ואפשר שהעני $הוא ,כי כבר נתבאר לעיל ,1שאצל בני אהליבמה נאמר "אלה
היו בני אהליבמה" ,ולא כמו שכתב אצל בניו האחרי "אלה ה " ,כי "אלה
היו" פירושו ולא עוד ,כי מתו בלא בני וכל נצוצות הקדושה שהיו בה שבו
ועלו אל הקדש .ואולי שנצוצות הקדש שהיו בקרח לקח יצהר לאחר שנתקנו
וקרא לבנו בש זה ,ולגודל מעלת נצוצות אלו יצאו ממנו שמואל הנביא ובני
קרח שחברו התהילי  .ואפשר שעל כל פני כיו $שיצא פע ראשונה מהקלי'
נכשל במחלוקת ע משה.2
"ודת $ואביר בני אליאב" .דת $ואביר היו קרואי העדה ,3אעפ"י שהלשינו
 .1פ' וישלח .2 .ומעי $מ"ש בשער הגלגולי הקדמה ז' גבי דוד .3 .במדבר כ"ו ,ט.
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סג

על משה לפרעה ,ורשעי ניצי ונצבי  .4ולא עוד אלא שלא יצאו ממצרי על
ידי משה ,ויצאו ע חיל פרעה ברודפו אחר ישראל ,5ורק בי נצטרפו לישראל.
ויש להבי $מדוע לא מתו רשעי אלה בחוש כשאר רשעי ישראל ,ולמה
המציא לה ה' את הדר לשוב ולהתחבר ע מחנה ישראל בי  ,וכיצד נבחרו
להיות קרואי העדה ,ומסתמא נבחרו בהסכמת משה ואפי' בהסכמת ה' ,והלא
ה האנשי שהותירו מהמ ,6$וביו השביעי יצאו ללקוט ולא מצאו .ולמה
דווקא את עונש ניקור העיניי ה הזכירו ,ולמה חרה למשה על דבריה .
ואולי העניי $הוא כי דת $ואביר ה כנגד נצח והוד 7הנחשבי כאחד ,ולכ $ה
צמודי בכל מעשיה  ,והעיניי ה כנגד נצח והוד ולכ $הזכירו ניקור עיניה .
ואולי כיו $שהיו מבחינה זו ולא מ $המלכות הארי ה' אפו עמה  ,ורצה לקרב
על ידי מנויי לקרואי העדה.
"ויקח קרח ב $יצהר ב $קהת ב $לוי ,ודת $ואביר בני אליאב ואו $ב $פלת בני
ראוב $ויקומו לפני משה" .ולכאורה היה לו לומר ויבואו לפני משה ,או ויקומו
על משה" .ואנשי מבני ישראל חמישי ומאתיי וכו' ,ויקהלו על משה ועל
ואהר ."$ומלשו $הכתוב משמע שלפני משה קמו רק קרח ,דת $ואביר ואו,$
אבל המאתיי וחמישי רק "נקהלו" על משה ואהר ,$ולכ $חילק הכתוב
ביניה ולא אמר ויקח קרח ודת $ואביר ואו $ומאתיי וחמישי נשיאי עדה.
"ויאמרו אליה רב לכ כי כל העדה כול קדושי ובתוכ ה' ומדוע תתנשאו
על קהל ה'" .ויש להבי $עני $הויכוח ביניה  .ולמה אמר "העדה כול
קדושי " ,וסיי "קהל ה'".
"וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר ,בוקר ויודע ה' את אשר לו וכו' ,זאת עשו
קחו לכ מחתות" .למה לא אמר לה משה בש ה' לעשות זאת ,אלא כאומר
מעצמו ,ופשוט שמשה לא יגיד דבר גדול כ"כ בלי הוראה מהקב"ה .ולמה
הוצר משה לפרט לה כיצד מקטירי קטורת ואמר "קחו לכ מחתות ותנו
בה $אש ,ושימו עליה $קטורת" .והלא באומרו תקטירו מחר ,ידעו מה לעשות.
"והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש ,רב לכ בני לוי" .פירש"י" ,אמר לה
משה ,הריני אומר לכ שלא תתחייבו ,מי שיבחר בו יצא חי ,וכולכ אובדי ".
ויש להבי $כיצד היה לה סברא שה' יבחר בה ולא באהר $והרי הוא כיה$
לאחר שבעת ימי מלואי  ,והקטיר מידי יו  ,ויצא בשלו מ $הקודש .ואפילו
בניו מתו כשרצו להקדימו ולהקטיר ,ומה גר לה לחשוב עצמ ראויי יותר
 .4רש"י שמות ב' יג ,ושמות ה' ,כ .5 .ראה תרגו יונת $ב $עוזיאל שמות י"ד ,ג .6 .רש"י
שמות ב' יג .7 .שער הגלגולי הקדמה ל"ט.
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משאר השבטי למעמד זה ,עד כדי סיכו $נפש  ,ואי כשמשה אומר לה
שמתו כול רק אחד יצא חי והשאר אובדי  ,חשב כל אחד עצמו שהוא
הראוי מכול להיות כה $גדול ,עד כדי סיכו $חייו ,והלא ידעו שכל דברי משה
מתקיימי במלוא  .ופירש"י" ,שלקח קרח מאתיי חמישי ראשי סנהדראות
והלביש תכלת בלי ציצית ובאו ועמדו לפני משה ושאלוהו טלית שכולה
תכלת חייבת בציצית או פטורה ,אמר לה חייבת .התחילו לשחק עליו ,אפשר
טלית של מי $אחר ,חוט אחד של תכלת פוטרה ,וזו שכולה תכלת לא תפטור
עצמה" .ויש להבי $למה היה צרי להלביש לכול טלית שכולה תכלת ללא
ציציות ,וכי אי אפשר לשאול את משה בלי להדגי לו הלבישה ,וא רצונ
להדגי לו הלבישה ,יספיק שילבש אחד מה כ $ויביאוהו לפני משה ,ולמה
קורח עצמו לא לבש טלית כזו.
ולכאורה דבריה מהבל ימעטו ,ואי $ל טפשות גדולה מזו ,למה טלית שכולה
תכלת תפטר מציצית כלל ,לכל היותר היו יכולי לבקש לפטרה מתכלת
שבציצית ,אבל לא מציציות לבני ג כ ,$וה בקשו לפטרה לגמרי ,ומה
ההגיו $בזה .ולא עוד אלא אפילו מתכלת אי $לפטרה כי המיקו קובע ,ומה
שוה א כל גו הטלית תכלת א אי $בה ציציות וחוט של תכלת במקו
שצריכי להיות בה .כלו לא מביני ה שדבר שאינו במקומו דינו כמי שאינו
בנמצא .ועוד טענו כנגד משה ואמרו "כי כל העדה כול קדושי " .ופירש"י,
שאמרו לו "כול שמעו דברי בסיני מפי הגבורה" .ואדרבה היא הנותנת לקרב
את אהר ,$כי בזמ $שה עמדו תחת ההר ,אהר $עמד למרגלותיו יותר קרוב
מה  .וכמ"ש "ועלית אתה ואהר $עמ " וא"כ ודאי שעדי הוא מה  ,וכלו
שכחו ה שכששמעו הדברות ,אמרו למשה "דבר אתה עמנו ונשמעה ,ואל
ידבר עמנו אלהי פ $נמות" .ולא שמעו יותר משתי דברות ואלו משה שמע כל
הדברות ואמר לה  ,וא"כ מדוע שלא יתנשא עליה .
ונראה שביאור העני $קשור להבנת מצות ציצית שנסמכה לו .ודע כי כל מעשה
קרח קרה בסו הארבעי שנה ,לאחר מות כל הדור ותקומת בניה תחת ,8
 .8שער הפסוקי פ' קרח ,וכ $מוכח מהגמ' )ב"ב קי"ט (.שאמרה שבני קרח ובני המתלונני
על מות קרח ועדתו שהיו למטה מגיל עשרי נטלו חלק באר  .ומה שכתב בסדר עול
שמעשה קרח נעשה לאחר מעשה המרגלי  ,אי $כוונתו לומר שנעשה מיד ,אלא לאפוקי
מהסברא שקרח קד למרגלי )וכמו שהבי $הרא"ה ודחאו הרמב" .$ולא כמו שהבינו
הרמ"ה ורשב" ותוס') .ב"ב קי"ט (.שנעשה מיד לאחר מעשה מרגלי  ,ונדחקו בביאור
הגמ' ש והעמידוה בבני בניה  .ואדרבה מסדר עול רבה משמע שהיה זה לאחר שטולטלו
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ומצות ציצית שנסמכה לו ג היא נתנה אז ,9וכששמע קרח מצות ציצית עינו
הטעתו לחלוק על משה.
ונתבאר לעיל 10שמצות ציצית נתנה לדור השני ליוצאי מצרי הנקראי "קהל"
ולא "עדה" .כיו $שכל ערב רב מתו בשלשי ושמונה השני שנעו במדבר
וחזרו בגלגול בתו ע ישראל .ולכ $ירדה דרגת ע ישראל בכללות והוצרכו
לציצית כדי לקבל קדושה ושפע ,משא"כ בדור הראשו $שהיו בחינת "טלית
שכולה תכלת" בעלי נשמה גבוהה ולא הוצרכו לציצית .ומאחר שחל הצווי על
דור זה הוצרכו כל ישראל כולל משה ואהר $לעשות לבגדיה ציצית ,מכיו$
שהשפע כבר לא יכל להגיע לא אחד ללא האמצעי של הציציות .וכל אות
ארבעי שנה ישבו קרח ודת $ואביר כנועי תחת משה וקבלו סמכותו ומרותו
כמנהיג ,ואהר $קדוש ה' ככה $גדול ,כי ידעו שבדור גדול כ"כ רק גדולי
כמשה ואהר $יכולי להנהיג  .אמנ כששמע קרח מצות ציצית והבי$
שהנשמות פחותי כיו $שנשמות ערב רב נתערבו בה  ,הסיק מסקנה שאי$
למשה ואהר $להנהיג יותר ,וכל מעשיה מתו גאוה שאי $בכח לרדת
מגדולת  ,והוא קרח מתאי יותר להנהיג הדור החדש .ולקח בדברי ,
והלביש לכל אחד טלית שכולה תכלת ללא ציציות לומר שה עוד שייכי
ל"ח שני במדבר .ולכ $כתב ש " ,ואמר א לא אל אר זבת חלב ודבש הביאותנו" שלא
שיי זה בדרכ לאר  ,אלא לאחר טלטול  .ולכ $סמ לו פסוקי המדברי בטלטול .
וראיה נצחת לזה כי מבואר בגמ' )ב"ב קכ"א (:שמאז חטא המרגלי כל ל"ח שני
שטולטלו ישראל במדבר עד שנת הארבעי לא נתייחד הדיבור ע משה ,ובמעשה קרח
מפורש בכתוב שדבר ה' ע משה ,והיות והיה זה לאחר מעשה מרגלי מוכרח לומר שנעשה
בשנת הארבעי כששב הדיבור להתייחד ע משה) .והרשב" נדחק בזה בפירושו ש  (.וג
המדרש שאומר שנתקנא בנשיאות אליצפ .$יש לפרש שעברתו שמרה עד סו הארבעי  .כי
פחד לערער בזמ $הדור הראשו .$ומ"ש רש"י "וחצרות" במחלוקתו של קורח) .למרות שהוא
נגד התרגו  ,וכבר רש"י עצמו הוסי פירוש שחצרות הכוונה למעשה מרי  (.כבר פירשו
המפרשי שהכוונה לחצרות שבסו מ' שני עברו דרכו בטלטול  .א"נ בגלל חצרות ,שבו
נתמנה אליצפ $לנשיא ,ושמזה נגרמה קנאת קורח שגרמה למחלוקתו לאחר מ' שני .
ואעפ"י שמצות פרה אדומה שמופיעה אח"כ ,נאמרה בתחילת הארבעי )רש"י מגילה כ"ט.
ד"ה ברביעית( המתינה תורה מלכתבה כדי לסמכה למיתת מרי ללמדנו שמיתת צדיקי
מכפרת .9 .ומה שמתי מדבר שהיו הדור הראשו $רא רבב"ח שלבשו ציציות ,וכמבואר
בב"ב ד ע"ד .מדובר באות שמתו בשנת השלשי ותשע לאחר שכבר נצטוו על הציצית
כי רא בסמיכות לבלועי קרח .10 .פ' שלח ל .
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לדור הקוד  ,דור דעה שלא הוצרכו למצות ציצית כיו $שה היו גדולי
בבחינת "טלית שכולה תכלת" ,וה ממוצעי בי $משה ואהר $לדור החדש
וה הראויי להנהיג  ,ולכ $שאלו א ה חייבי בציצית .ואמר לה משה
שהיות ובע ישראל נתערבו נשמות ערב רב ,זה משפיע על כול  ,וג משה
עצמו ואהר $חייבי בציצית אעפ"י שה ודאי בחינת טלית שכולה תכלת.
ובזה לעגו לו ,וחשבו שבגאותו מסל ההלכה לחייב בציצית למרות שה
בחי' טלית שכולה תכלת.
והוצר להלביש טלית שכולה תכלת ולא רק לשאול למשה כדי להראות
למשה שבלבש טלית שכזו שהיא בחינת שורש נשמת  ,מאירה נשמת ג
ללא הציצית ולסתור דבריו שאמר שכיו $שנתערבו בה ערב רב כול זקוקי
לציצית ,ולא ידעו ולא הבינו שעצ מחלוקת על משה בהיות לבושי
בטלית שכזו הוא חטא נפשע הנובע בגלל שאי $לה ציצית שתג $עליה
מזוהמת ערב רב .וקרח שרצה הגדולה והנשיאות לעצמו לא הצטר לטלית
לשכנע עצמו בצדקתו ולא לבש טלית שכזו .וקרח שפקח היה עינו הטעתו ולכ$
ראה אור מאיר עליה ג ללא הציצית והוטעו כול בראיית שנפגמה כיו$
שהיו ללא ציצית ,שכ $הציצית היא המתקנת הראיה וכמ"ש "וראית אותו
וזכרת " .ובראיה מוטעית זו חשבו שה כדור הראשו $פטורי מציצית כיו$
שה בחינת טלית שכולה תכלת .וה לא זוני אחר לב ועינ שיצטרכו
לקדושה דר הציצית ,ולה מספיקה הקדושה להגיע ע"י שפרושי מ $העריות
ומ $העבירה .ועל עדת אמרו "כי כל העדה כול קדושי " ללא הציצית ,וא"כ
ה שקטני ממשה וגדולי מקהל ה' שה הדור השני ,11ה הראויי לקו
לפני משה ולהנהיג את קהל ה' .ולכ $אמר הכתוב "ויקומו לפני משה" כדי
להנהיג את ישראל ,וטענו על משה ואמרו ,כבר פגה זמ $נשיאותכ שראויה
היתה להיות רק על דור יוצאי מצרי שנקראו העדה ,ולא על דור שני שנקראו
"קהל ה'" "ומדוע תתנשאו על קהל ה'".
ומאתיי וחמישי איש לא רצו לקו ולהנהיג לפני משה והשאירו עני $זה
לקרח שנשתתפו עמו דת $ואביר ששנאו שנאה אישית את משה ושנאת
קלקלה את השורה ,ופתו לאו $ב $פלת עמה  .ולכ $רק נקהלו כדי להיות כהני
גדולי מצד מעלת וחשבו שראויי ה לזה ,כי אעפ"י שהכהונה נתנה לבני
אהר $לדורות ,הבינו שהכהונה הגדולה אינה תלויה בשבט מיוחד אלא באד
 .11וכמ"ש האריז"ל בשער הפסוקי פ' קרח שעדת ה' נקראו הדור הראשו $ליוצאי מצרי ,
וקהל ה' נקראו הדור השני.
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שזכה לכל הנר" ,$ובדור "העדה" נתנה לאהר $שהיה שקול כמשה ,א בדור
"הקהל" שאי $למשה ואהר $להנהיג ,ואדרבה ה ממוצעי בי $משה ואהר$
לבי $הקהל .כל מי שהוא מ" $העדה" שזכה לנר" ,$יוכל לשמש בכהונה גדולה.
ואולי לא אמר לה משה לקחת קטורת בש ה' ,כי אז הנזק היה חמור יותר
שנראי כעוברי על דברי נביא שניבא להאמי $בנשיאות  .ואלו עתה נראי
שחולקי רק על משה בטענה שרק מתו גאוה ממשיכי ה לשלוט ג על
"קהל ה'" הדור השני ,ובזה רק חלקו על שלטו $משה ולא על נבואת משה.
ואמר "קחו לכ מחתות" ,אולי הוצרכו ליקח המחתה כל אחד בכוונה מיוחדת
לשמו ,כי כל כח נפש נדבקה בקטורת ובמחתה ,כיו $שכוונת היתה לשמי .
ולכ $על המחתה נאמר "את מחתות החטאי האלה בנפשות " .ואולי אמר
לה שישימו בעצמ ולא ע"י שליח האש והקטורת במחתה להשלי הנר".$
ואפשר שמחתה נפש ,אש רוח ,קטורת נשמה ,כדי שכל הנר" $שלה ידבק
בקטורת באש ובמחתה .ולכ $יצאה אש ושרפת שכ $עונשו של המקטיר
קטורת לש שמי כאשר ה' לא צוה ,ומעי $מה שקרה לנדב ואביהו.
"ויקח קרח ב $יצהר ב $קהת ב $לוי וכו' ,ויקומו לפני משה ואנשי מבני
ישראל חמישי ומאתיי נשיאי עדה קריאי מועד אנשי ש " .ויש להבי $מה
עני $מאתיי וחמישי אלה לקרח ,כי מהכתוב מבואר שלא היו במפלגתו של
קרח להעמידו לכה $גדול עליה במקו אהר ,$כי הרי רצה כ"א מה כהונה
גדולה לעצמו ,ומה ג שכל אחד מה ראה עצמו יותר חשוב מכול כולל קרח
והסכי להסתכ $ולקחת מחתת קטורת ולהקריבה תו ידיעה שא הוא אינו
הקדוש מכול  ,סופו להאבד .ואינ כדת $ואביר ואו $ב $פלת שראו בקרח את
מנהיג וכמ"ש אשתו של או" ,$א משה הרב אתה התלמיד ,וא קרח הרב
אתה התלמיד" .12ואי $לומר כי קמו מעצמ והצטרפו לקרח במלחמתו במשה,
כי אמרו חז"ל שהוא עמד וכנס והלביש טליתות שכול $תכלת וכו' .13ומה
ראה קרח לשטות זו לקחת לו מאתיי וחמישי איש שכ"א מה נהפ למפרע
למתנגדו ומבקש הגדולה לעצמו ,ואפי' על חשבו $אבדנו של קרח .והלא מוטב
א היה לוקח טפשי שמוכני לראות בקרח כמנהיג .
ופירש"י" ,אמר לה משה הריני אומר לכ שלא תתחייבו ,מי שיבחר בו יצא
חי וכולכ אובדי  ,ולא טפשי היו שכ התרה בה וקבלו עליה לקרב ,אלא
ה חטאו על נפשות  ,שנאמר את מחתות החטאי האלה בנפשות ".
ולכאורה שאלתו חזקה ,כיצד אנשי ש נשיאי עדה הסכימו להסתכ $כשסכויי
 .12במדבר רבה פרשה י"ח .13 .רש"י במדבר ט"ז ,א.
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להצליח הוא אחד ממאתיי וחמישי ושניי  ,וביניה אהר $קדוש ה' ,וזאת
לאחר שידעו גדולת משה ואמיתות דבריו עד הנה .א תשובתו שהיו חטאי
על נפשות לא מובנת ,וכי חטאי בנפשות לא יודעי להזהר ולהבי $בעניני
גו ועול הזה מה מסוכ $ומה עדי .וא"א לומר שבגלל שהיו חטאי
בנפשות משמי גרמו לה זאת כי א"כ לא היתה זו בחירת ואשמת  ,ולא
היו צריכי להענש עליה .ומדוע שינה רש"י וכתב "חטאי על נפשות ",
ומביא ראיה מהכתוב שהיו חטאי בנפשות  ,ודבריו צריכי ביאור.
ואולי ושמא שהעני $הוא ,כי לכשנתבונ $נמצא שאת הקטורת לא הקטירו ה
על מזבח הזהב ,אלא הקריבו על מזבח הנחושת מדי $קרב $עצי לאש ולא
מדי $קטורת .כי התורה מבדילה בי $הקטרת הקטורת לבי $הקרבתו .ואמר
הכתוב "קחו איש מחתתו ונתת עליה קטורת והקרבת לפני ה'" .והוסי
לומר "ואש יצאה מאת ה' ותאכל את החמישי ומאתיי איש מקריבי
הקטורת" ,והקרבה שייכת במזבח הנחושת שעליה הקריבו קרבנות ,ואלו לגבי
הקטרה על מזבח הזהב נאמר"זכרו $לבני ישראל ,למע $אשר לא יקרב איש זר
אשר לא מזרע אהר $הוא להקטיר קטורת לפני ה'" ,והכתוב אומר שקרח
ואנשיו עמדו ע הקטורת ביד "פתח אוהל מועד" ,שהוא מקו מזבח
הנחושת ,ולא מצינו שנכנסו לתו אוהל מועד להקטיר .ולכ $היו ביד מחתות
נחושת ,וכמ"ש "את מחתות הנחושת אשר הקריבו השרופי " ,וא היה זה
קטורת על מזבח הזהב היו צריכי להקטירו במחתות זהב כי כ הדי .14$ואהר$
מחו לקטורת התמיד שהקטיר במחתת זהב בהיכל ,לקח כמו כול מחתת
נחושת ע קטורת לש עצי .
וכל לשו $חטא פירושו חסרו ,$כי החטא מחסיר מאור הקדושה שבאד והוא
מלשו" $והייתי אני ובני שלמה חטאי " ,15ופירוש חטאי בנפשות הוא
חסרי בנפשות  ,וכל אלה היו בעלי נפש רוח ונשמה ,וכמ"ש נשיאי עדה
בחינת נשמה ,קריאי מועד בחינת רוח ,אנשי ש בחי' נפש .וג קרח לא נחלק
על משה עד שידע שרוחו של קי $נתעברה בו ,16ולכ $חשב שג הוא גדול
כמשה ואפי' יותר ממנו ,כי משה גלגול הבל ,והוא רוח קי $הבכור ,ולכ $היה
בטוח בעצמו .ואולי כנס קרח אנשי אלו באומרו ,כי בחר ה' במשה ואהר $עד
היו כדי להנהיג הדור הראשו $שיצאו ממצרי שהיו משרש נשמת  ,אמנ
עתה שהגיע הדור השני ילידי המדבר 17ואי $ישראל קשורי בנשמת משה
 .14ראה משנה יומא פרק ד' ,רמב" תמידי $ומוספי פ"ג הלכה ד'  .15מלכי א' ,א.16 .
שער הפסוקי פ' קרח .17 .ש .
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ואהר $בדווקא ,אי $לה יכולת להנהיג  .ועתה שקבלתי רוח קי $הבכור צרי
אני להנהיג במקו משה ,ואני ואת כל אחד מאתנו ראוי לכהונה גדולה כי ג
את זכית לנר" $ומה ג שיש בכ נשיאי עדה ,שנבחרו עפ"י ה' וראויי
את  ,וע"כ אבחר אני למנהיג הדור כראוי לקי $האח הבכור ,ואני ואת נתחלק
בכהונה גדולה וישמש כ"א יו או יומיי בשנה ,והסכימו עמו .והלביש טלית
שכולה תכלת כי הטלית היא סוד האור המקי ,18והציציות ה בחינת אחיזת
האור בעוה"ז ,וטלית שכולה תכלת סודה סוד שלימות האור המקי ,ואולי
חשבו שאד שאינו של באור המקי צרי לציציות למשו לנשמתו כפי
יכולתו ,אמנ מי שכבר נשמתו מתוקנת והוא בחי' טלית שכולה תכלת מתעלה
הוא אל בחינת האור המקי ואינו צרי להוריד בחינה זו דר הציציות אליו,
ואדרבה אפשר שנראה כפג בהורידו בחינה זו למטה שלא לצור  .והבי $משה
כוונת ואפשר שהשיב שג האד המושל  ,בעודו בגו זקוק ללבושי הנר"$
ועתה זה כולל ציצית ,ולא קבלו דבריו.
וטעו בזה טעות חמורה כי הלבוש הוא חלק חשוב מ $הנר" ,$ולדעת א אד
שזכה לנר" $חוטא בנפשו ,אי $הרוח והנשמה נפגמי אלא הנפש בלבד ,כי
הרוח והנשמה אינ $צריכות ללבוש כשהושלמו בבחי' טלית שכולה תכלת ,ואי$
זה אמת כי כאשר אד חוטא בנפשו ,ג רוחו ונשמתו שזכה לה בשלמות,
נפגמי ומסתלקי  .19ולכ $נצר הוא תמיד ללבוש כדי שלא יפגמו ביותר ע"י
פג הנפש ,וממילא צרי להטיל ציציות לטלית שכולה תכלת ,ולקבוע מזוזה
לבית שהוא בחינת נפש למרות שמלא הוא ספרי  .וחשבו שאד המושל
בנשמתו ראוי לכהונה גדולה כי פג הבכורות לא שיי בו .והשיב משה
"שלעכו" יש נמוסי הרבה ,כומרי הרבה ואי $כול מתקבצי בבית אחד.
ואנו אי $לנו אלא ה' אחד וארו $אחד ותורה אחת ומזבח אחד וכה"ג אחד,
ואת מאתיי וחמישי איש מבקשי כהונה גדולה" ,20ואולי כוונתו שהגויי
שה מעול הפירוד נמוסיה רבי וכומריה רבי אבל ישראל שרש בעול
הייחוד שבו כל הנרנח"י ה חטיבה אחת .ולכ $מזבח אחד בחי' נפש ,כה $גדול
אחד בחינת רוח ,תורה אחת בחי' נשמה ,ארו $אחד בחינת חיה ,וה' אחד בחי'
יחידה ,ואי $מקו לכמה כה"ג .21ואמר משה מזבח אחד למרות שה שתי
מזבחות כי כוונתו למזבח הנחושת ולא למזבח הזהב שאינו משמש לזבח אלא
 .18שער הכוונות עני $הציצית דרוש ב' .19 .שער הגלגולי הקדמה א' .20 .רש"י פסוק ו'.
 .21ומעשה של קמחית שבעת בניה לא שמשו ביחד אלא החליפו את אחיה הכה"ג ביו
הכיפורי בלבד.
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לקטורת .וחשדו בו שלטובת אהר $משנה הוא מ $האמת .ואדרבה היות וכול
שלמי בנר" $נעשו כול כחטיבה אחת וה בחי' כה"ג אחד בעול הייחוד,
ואולי אמר לה משה א כדבריכ צריכי להיות כולכ בחינת גו אחד,
ולחיות כולכ בהקריבכ על מזבח אחד שהוא מזבח הנחושת מקו הקרבנות,
ולא קרב $זבח ,אלא קטורת שהוא לשו $קשר ,22ונקרא כ $כי מקשר הוא כל
העולמות כול  ,וא"כ התקשרו כולכ בו ותחיו ,וא כדברי שאעפ"י שכולכ
בחי' נשמה אי $התקשרות ביניכ  ,ולכ $רק כה"ג אחד יש והוא אהר,$
ובהקריבכ תאבדו.
ואעפ"י שידעו מגדולת משה טעו ,ולא בגלל שטפשי היו אלא אולי חשדו
במשה שבאומרו שפג הנפש פוגע ג בנשמה אינו אמת .וחשבו שא נכשלו
בחטא בשוגג ,שחטא הוא רק בנפשות ולא יותר ,וא"כ בתשובה כל שהיא
יכופר לה  ,משא"כ א היו יודעי שפג החטא הוא לא רק בנפשות אלא על
נפשות שה בחינות הרוח והנשמה השורי על הנפש ,היו נזהרי שלא
להתמודד נגד משה ואהר $מחשש שמא חטאו בשוגג ופגמו ג בנשמת  ,ואז
אינ בגדר טלית שכולה תכלת ,ואז ג לדבריה אינ ראויי לכהונה.
ואפשר שלזה כוו $רש"י באומרו "ולא טפשי היו שכ התרה בה וקבלו
עליה לקרב" .דהיינו להקריב הקטורת ולא להקטירו" .אלא חטאו ה על
נפשות " .דהיינו ע"י חטא כל שהוא פגמו ג ברוח וג לדעת לא היו
ראויי להקריב הקטורת .אמנ בזה טעו שחשבו שחטאו רק בנפשות ולא
יפגעו ,והביא ראיה שזו היתה טעות מהכתוב "שנאמר את מחתות החטאי
האלה בנפשות " .וביאורו כי הכתוב מסביר סיבת טעות כי הבינו שחטא
אינו אלא בנפשות ולא האמינו במשה שחטא הוא על נפשות ולכ $נשרפו.
"ואנשי מבני ישראל חמישי ומאתיי " .פירש"י" ,שלקח קרח מאתיי
חמישי ראשי סנהדראות והלביש תכלת בלי ציצית ובאו ועמדו לפני משה
ושאלוהו טלית שכולה תכלת חייבת בציצית או פטורה ,אמר לה חייבת.
התחילו לשחק עליו ,אפשר טלית של מי $אחר ,חוט אחד של תכלת פוטרה ,וזו
שכולה תכלת לא תפטור עצמה" .ויש להבי $למה היה צרי להלביש לכול
טלית שכולה תכלת ללא ציציות וכי אי אפשר לשאול את משה בלי להדגי לו
הלבישה .וכיצד אנשי אלו שהיו נשיאי עדה ,קריאי מועד ,אנשי ש  ,נחלקו
על הוראתו ושחקו עליו ,הייתכ.$
ונראה שקורח שפיקח היה כשעמד כל הלילה ושכנע אנשי אלה לחלוק על
 .22כי קטורת בארמית תרגומו קשר.
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משה ,הבי $שברגע שיעמדו בפני משה יכנעו מפני קדושתו ונבואתו ויחזרו
בה  ,ולכ $הלביש טליתות של תכלת ללא ציציות בטענה שאלו פטורי ,
ולאחר שכבר יעשו מעשה כנגד דעת משה שוב יקשה עליה לחזור בה .
ובפרט שלאחר שלבשו טליתות כאלה ועברו על איסור לבישת בגד החייב
בציצית ,ללא ציצית .נתלבשה בה הסט"א בעוו $זה וירדו עד מדרגה של
שחוק על משה ונבואתו.
"בוקר ויודע ה' את אשר לו ,ואת הקדוש" .ע"י נט"י של שחרית" ,והקריב
אליו" .כי נט"י של שחרית הוא בני $ועמוד לכל קדושת האד .
"רב לכ בני לוי" .ואעפ"י שבני לוי לא נשתתפו עמו ,23ורוב אנשי עדתו היו
מבני ראוב ,$אפשר שאמר לקורח לשו $רבי כיו $שבני קורח נשתתפו עמו,
ואולי לקורח לבדו פנה בלשו $רבי וכמ"ש "ויאמר משה אל קורח שמעו נא
בני לוי" .כדי לכבדו ,אולי ימנע מהמחלוקת.
"זאת עשו קחו לכ מחתות קרח וכל עדתו ,ותנו בה $אש ושימו עליה $קטורת,
לפני ה' מחר" .דיבר כלפי המחתות בלשו $נקבה ,כי מחתה היא לשו $נקבה.
ואמר לתת בה $אש .ולשי עליה $קטורת .ולאחר דברי דת $ואביר כשחרה
למשה מאוד דבר משה ע קרח לבדו" .ויאמר משה אל קרח ,אתה וכל עדת
היו לפני ה'" ,וכפל ואמר "אתה וה ואהר $מחר" .והוסי את אהר $שלא
הזכירו בתחילה .וחזר משה על עני $הקטורת בכמה שנויי  .ואמר "וקחו איש
מחתתו ונתת עליה קטורת" .השמיט נתינת האש כלל ואמר כלפי הקטורת
לשו $נתינה ,ולא לשו $שימה .ואמר עליה לשו $זכר .והוסי ואמר "והקרבת
לפני ה' איש מחתתו חמישי ומאתי מחתות ,ואתה ואהר $איש מחתתו".
הבדיל בי $קרח לעדתו וחילק בי $מאתיי וחמישי מחתות עדתו למחתות
קרח ואהר .$וקרח ועדתו עשו כמו שאמר משה בתחילה" ,ויתנו עליה אש,
וישימו עליה קטורת" .כתב בשניה "עליה " בלשו $זכר .ויש להבי $העני.$
ואפשר שהעני $הוא ,שמשה אמר "זאת עשו" שיכוונו לתק $השכינה הנקראת
"זאת" ,24ושיקחו המחתות בבחי' השכינה שהיא נקבה ושיתנו בה $אש ,וישימו
עליה $קטורת לפני ה') ,אולי סוד חיבור מחתה אש קטורת נר" ($ואולי כשיעשו זאת
יזכו להארה מהשכינה וימנעו מלהקריב וינצלו כול  ,ואולי כפל "קרח וכל
עדתו" לאפוקי דת $ואביר ואו $שאינ עדתו אלא שותפיו .ואולי ושמא
כששמע שדת $ואביר מכני את מצרי כאר זבת חלב ח"ו הבי $שפגמו
 .23ראה פי' הרמב" .24 .$זוהר בראשית כ"ה.
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כול במלכות שמי ושתקו $המלכות לא ייעשה על יד  ,והמחתה לא תהיה
בגדר שכינה בחי' נפש ,כי חטאי ה בנפשות  ,אולי הפ הלשו $לזכר בחי'
שמי תפארת ,כי הוא המקנא לשכינה .ואולי ושמא השמיט האש כדי שלא
לקראו בלשו $זכר ואולי כדי שלא יהיה בבחי' משפיע וישרו ויזיק .ודיבר
הכתוב במעשיה כלפי המחתה והאש בלשו $זכר ,ואולי גרמו בזה שהאש
תצא ותשרפ .
ואולי מתחילה לא אמר שג אהר $יקטיר עמה  .כי מה צור שיקטיר ג הוא,
כי בלאו הכי הוא הקטיר כמה וכמה פעמי ויצא בשלו וכשיאבדו כול יוב$
שבחר ה' באהר $והוא הקדוש .או שהיה ברור שאהר $יקטיר ע כול  ,כדי
שישאר בחיי ויראו שהוא הנבחר .ועתה שהבדיל בי $קרח לעדתו ,ולכ $כפל
ואמר "אתה וה " .הוסי את אהר $וצירפו לקרח ,כי הבי $שקרח ינצל מעונש
האבדו $המצפה לר" $אנשי עדתו כדי להיבלע חי ע שותפיו ,וא לא היה
אהר $משתת כנגדו ,וקרח היה יוצא חי משריפת עדתו אעפ"י שהיה נבלע היו
אומרי שיצא חי כי צדק במחלוקתו ,ומה שנבלע הוא על עני $צדדי של
חוצפתו למשה ועל שותפותו לדת $ואביר שאמרו על מצרי זבת חלב וכו'.
או על שאמרו "לא נעלה" .ואילו עתה שאהר $לא נכלל בהקטרתו ע הר"$
איש שנשרפו אלא ע קרח ,ולאחר הקטרת שניה קרח אבד ואהר $נשאר,
נתברר שהוא הקדוש.
"ויקח קרח" .את רוח קי ,$ודת $ואביר שג ה משרש קי ,25$ואו $ב $פלת בני
ראוב $שראוב $הוא משרש קי ,26$וג רוב הר" $איש פירש"י שהיו משבט
ראוב $ששרש מקי ,$ונראה שכל הר" $איש היו משרש קי $ובקשו כהונה כי
קי $הבכור ,ובדור ה"עדה" הבינו שנלקחה הכהונה מהבכורות ונתנה לאהר$
ובניו כי אהר $משרש הבל ,אבל עתה בדור ה"קהל" א על פי שנלקחה
הכהונה מהבכורות חזרה לבכור הראשו $קי $ולגלגולו בראוב $בכור ישראל,
כדי שה יעבדו בכהונה ,והנשיאות תעבור לקרח שנתעברה בו רוח קי,$
ומתנשאי משה ואהר $מצד עצמ להמשי במנהיגות שהיתה שייכת לדור
העדה בלבד.
"וידבר אל קרח ואל כל עדתו וכו' ,קחו לכ מחתות קרח וכל עדתו ,וישלח
משה לקרא לדת $ואביר " .ממה ששלח לקרא לדת $ולאביר  ,נראה שה לא
היו כשדבר משה אל קרח ואל כל עדתו ,וכ $ממה שכתב להל" $אתה וכל עדת
 .25שער הגלגולי הקדמה ל"ו .26 .ש הקדמה ל"ג.
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היו לפני ה' וכו' ,חמישי ומאתיי מחתות" .מתבאר שכל עדת קורח לא כללה
את דת $ואביר ואו $שה לא היו בגדר "עדתו" ,אלא בגדר שותפיו ,וכמו
שמשמע מלשו $הכתוב שלפני משה קמו קרח ,דת $ואביר ואו ,$ואלו "עדתו"
שה המאתיי וחמישי איש רק "נקהלו" על משה ואהר ,$ולכ $חילק הכתוב
ביניה ולא אמר "ויקח קרח ודת $ואביר ואו $ומאתיי וחמישי נשיאי
עדה" .ומסתבר שה לא טענו לכהונה ולכ $לא היו בנסיו $הקטורת.
ואולי כיו $שמחלוקת היתה צדדית ללא קשר לר" $איש שבקשו כהונה שלח
משה לקרא לה כדי לפייס בדברי שלו  .ואולי דת $ואביר נלחמו במשה כי
שרש מקי ,$ומשה גלגול הבל וכיו $שהרג למצרי שהוא גלגול קי $יצאו כנגדו
ואמרו לו "מי שמ וכו'" ,ואולי עקב עני $זה מאז רדפוהו.
ואולי כיו $ששרש מקי ,$כשפגעו בכבוד משה שהוא גלגול הבל ,פצתה
האדמה את פיה ובלעה אות כתקו $לאדמה שפצתה ולקחה את דמי הבל.
"ויקח קרח" .תירג אונקלוס "ואתפלג" ,דהיינו נחצה קרח ובעת שנתעבר בו
קי ,$הרע נשאר בו ,והטוב יצא בזרעו ולכ $בני קרח לא מתו .ועינו הטעתו כי
מזרעו יצא החלק המתוק $שבקי $על ידי שמואל השקול כנגד משה ואהר.$
ואולי קרח שפיקח היה בעיניו לראות מרחוק ראה את שמואל המתוק $ועינו זו
הטעתו לחשוב שג הוא קיבל החלק המתוק.$
"ויחר למשה מאוד" .על שרשעי אלו אמרו "המעט כי העליתנו מאר זבת
חלב ודבש" וכנו למצרי מקו הקלי' והזוהמה בכנוי גדול זה ,ופגמו בכבוד
השכינה ואר ישראל שלה בלבד שיי תואר זה .וכנוי זה מכיל סודות גדולי
ורמי  ,27ויש בזה משו "לא תחנ " שפירושו ,לא תת $לה ח .$ואולי גרמו
בדבריה להפיל שפע באר מצרי  .ואולי כדי להעלות השפע למקומו בקודש
דנ מדה כנגד מדה להיבלע באר  .והיות והיו ע קרח בגדר שותפי ולא
בגדר "עדתו" ,הוצר ג קורח להיבלע עמה .
"איש מחתתו חמישי ומאתי מחתות ,ואתה ואהר $איש מחתתו" .ולכאורה
חמישי ומאתי מחתות הוא מיותר כי באמרו "איש מחתתו" ידענו כי ה
חמישי ומאתי מחתות למאתי וחמישי איש .ולכאורה היה לו לומר
 .27ואולי ביאורו הוא ,כי "זבה" נקראת מי שנטמאת בד זיבה שה בחי' סיגי הדיני
הקשי  ,וא"י כשהיא זבה ,אי $ד טמא יוצא ממנה ,אלא ד טהור שנעכר ונעשה "חלב"
שהוא די $שנתמתק והפ לרחמי ו"דבש" שה בחי' דיני ממותקי דגדלות) .כמבואר
בסידור הרש"ש "פיטו הקטורת( וזהו שבחה ומעלתה.
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חמישי ומאתי איש ולא מחתות ,ומכא $משמע שמספר הר" $מחתות חשוב
יותר ממספר האנשי  ,ואולי כיוו $לומר שה יחד ע קרח ואהר $רנ"ב מחתות
כנגד רנ"ב אברי השכינה.28
"הבדלו מתו העדה הזאת" .ולכאורה באמרו "הזאת" ,משמע שכוונתו לעדת
קרח בלבד אמנ באמר "האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצו" משמע
שלכל ישראל קרא עדה .כי עדת קרח כול חטאו ולא רק איש אחד .ופירש
רש"י" ,אני יודע ומודיע מי חטא ומי לא חטא" .ולכאורה קשה והלא לא נענשו
אלא קרח דת $ואביר ור" $איש ועל כל אלה ידענו שכול חטאו ,ואולי
הכוונה למשפחת דת $ואביר ולמשפחת קרח שבני דת $ואביר מתו ובני קרח
לא מתו .ואולי באמרו "הזאת" כוונתו היתה על ישראל שבאו לראות העני ,$כי
בעצ בוא נתנו חזוק וסיוע לקרח ועדתו ועל זה היה הכעס מדוע באו לראות.
ואפשר שחלק באו מתו סקרנות בלבד וחלק באו מתו תקוה שקרח ינצח
ואלה חטאו ,ובמגפה שפרצה כשאמרו "את המית את ע ה'" ,מתו רק אות
שקוו לנצחו $קרח ובזה נודע מי חטא ,ומי לא חטא כי בא מתו סקרנות ולא
מת במגפה.
"וא בריאה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה וכו' ,ותבקע האדמה אשר
תחתיה  ,ותפתח האר את פיה ,ותבלע אות ותכס עליה האר " .משה אמר
שהאדמה תפצה את פיה ,ואלו התורה אומרת שהאר פתחה את פיה ,ולמרות
שהאדמה נבקעה ,האר כסתה אות  ,ויש להבי $ההבדל בי $האר לבי$
האדמה .וכ $יש להבי $למה הגיע לקרח עונש חמור כ"כ של בליעה באדמה.
ולמה לא הספיק לו עונש רגיל כמגיפה כמו שקרה כבר כמה פעמי במדבר ,או
שריפה כמו שקרה למקטירי הקטורת.
ואפשר שהטע הוא ,כי כל מחלוקת שלא היתה לש שמי גרמה לה
להדבק בחצוני הנמצאי בתו האר אצל בני קי .29$אמנ משה שהבי $שזה
סופ רצה למעט בענש ואמר שרק יבלעו באדמה שחצוני שבה פחות קשי
מהחצוני שבאר  ,שהיא מתחת לאדמה .אבל גלתה תורה שנענשו בעונש
החמור ביותר ונבלעו באר שהיא השביעית והעמוקה מכול ,30$שכ $הקב"ה
חס על כבוד הצדיקי יותר מאשר על כב' 31ולכ $העניש בעונש חמור כ"כ.
אמנ ג ש לא ננעלה בפניה פתחה של תשובה ,והיות ושבי ה ש בכל
 .28בכורות מ"ה :וראה שער הכוונות בסוד ברכת "ראה נא בענינו" .29.ראה זוהר בראשית
רנ"ג :רנ"ד .30 .כמבואר ג בזוהר בראשית ד ל"ט .31 .:כמבואר בזוהר האזינו רפ"ח.
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לב וכמו שהעיד עליה רבב"ח ,32עתידי ה לצאת ולשוב לעתיד לבא ולאור
באור החיי .
"ואל תגעו בכל אשר לה פ $תספו בכל חטאת " .מכא $יש להזהיר שלא
להשתמש בחפצי של בנ"א שאינ הגוני )ונראה שאפילו לאחר שהפקירו או
מכרו יש להזהר (.כי נפש האד שורה על חפציו .וא קנא ועברו לרשותו

כדאי שיטביל במקוה לסלק הקשר של הבעלי הקודמי מעליה .33

"וילונו כל עדת בני ישראל וכו' ,את המית את ע ה'" .ויש להבי $וכי לא
הבינו שה' העניש את קרח ועדתו על מחלוקת ע משה ,ואי יכלו לאחר נס
כזה שה' גר שתבלע האדמה את החולקי על משה ,לבא בטענה שמשה
ואהר $אשמי .
ואולי אמרו כ $על עדת קרח שהיו אנשי ש  ,וא היה משה אומר לה בש ה'
שעודנו מל עליה ואהר $כה"ג ,אפשר שהיו מקבלי ומאמיני ופורשי  ,ג
לא אמר משה שה' צוהו על המחתות אלא כאילו זה נסיו $מצידו ולכ $לקחו
סיכו $ומתו ,ואולי א היה אומר שה' צווהו על המחתות היו נבהלי וחוזרי
בה וניצולי  ,ואינ כקורח ושותפיו שהיה לה עניי $לחלוק על משה.
אמנ משה אפשר שנמנע מלומר לה שממשיכי הוא ואהר $בש ה' ולא
אמר את עניי $המחתות בש ה' ,כי פחד שימשיכו במחלוקת ויתחייבו מיתה
בידי שמי כדי $העובר על הוראת נביא ,וכדי להמעיט מעליה העונש נמנע
מלומר שמעשיו בנבואה .וישראל חשבו שמתו שנאתו נמנע מלומר לה כדי
שיגררו וימותו.
ואולי נתכוונו למה שאמר משה "אל תפ $אל מנחת " והבינו שגילה בזה דעתו
שרצונו בענש  .ואולי על שלא בקשו משה ואהר $רחמי על משפחת דת$
ואביר שלא יבלעו בעוו $אבות  .ואולי משה בקש על זה באמרו "האחד
יחטא ועל כל העדה תקצו" .ובכל זאת נבלעו כי נשותיה ובניה הגדולי
יד היתה במעל יחד ע אביה  ,והקטני הלכו בעוו $אבות רח"ל.
"ויאמר ה' אל אהר ,$בארצ לא תנחל" .ולכאורה היה לו לומר "באר כנע $לא
תנחל" .ואולי כיו $שסמכה לתרומות ומעשרות קראה "ארצ " ,כי עי"ז זוכי
ה לשבת באר ונהיית "ארצ ".
א"נ ,היות והשכינה יש בה כמה בחי' ,ואחת מה $היא בחי' "אר ישראל",
ומעליה היא בחינת ש "אני" שבדר כלל נאמר "אני ה'" ,כי בחי' זו יש בה
 .32ב"ב ע"ד .33 .ראה "שער יוס" מאמר הטבעת והמקוה.
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יחוד ע בחי' ה' בבחי' יסוד השכינה ויסוד עול  .34והיסוד נכלל ע ספירות
הנה"י הנקראי "בני ישראל" .ואולי ושמא אמר לו שדרגת ישראל מתחילה
מספירת המלכות בבחינת "אר ישראל" ולכ $ה נוחליה ,אבל הכהני דרגת
מתחילה מספירת המלכות בהיותה בסוד "אני" כשהיא מקבלת מהנה"י ,וא
ינחלו באר ירידה היא לה  ,ולכ" $בארצ לא תנחל ,וחלק לא יהיה ל
בתוכ " ,כי דרגת ונחלת היא מבחי' "ארצ " ,שהיא השכינה כשהיא בחי'
"כלה" שלפרקי מתייחדת ע בעלה .והסיבה היא כי "אני חלק ונחלת "
ובחי' "אני" היא "בתו בני ישראל" כאשר השכינה בדרגה גדולה יותר של
ייחוד קובה"ו ע הנה"י הנקראי "בני ישראל".
חוקת
"זאת חוקת התורה ,אד כי ימות באהל" .אמר "חוקת התורה" ולא "חוקת
הפרה" .ואפשר שהעניי $הוא ,כי בני האד מהרהרי ושואלי כיצד תלמידי
חכמי שעוסקי בתורה סובלי ייסורי והלא הבטיח ה' שכר טוב לעמלי
בתורה ,ו"אור ימי בימינה בשמאלה עושר וכבוד" ,ולכ $אמר הכתוב "חוקת
התורה" ,חוק הוא שאד כי ימות ויסבול ייסורי אפילו שהוא באהל התורה
ושוקד עליה כל ימי חייו ,וחוקה חקקתי וגזרה גזרתי ואי $ל רשות להרהר
אחריה ,וכמו שהראה ה' למשה את רבי עקיבא תורתו ומיתתו וכששאל זו תורה
וזו שכרה ,השיבו "כ עלה במחשבה לפני" .והטע הוא כי כשאד היה נקי
מחטא בגלגוליו הקודמי ועוסק עתה בתורה כל הבטחות התורה יתקיימו בו
מיד ,אבל כאשר יש לו לתק $את גלגוליו הקודמי  ,למרות תורתו הוא יסבול.
ואפי' תלמיד חכ גדול סובל כדי לתק $את גלגוליו הקודמי והיות ואי $בני
אד יודעי מהו גלגולו של תלמיד חכ זה אלא רק רואי ייסוריו ,כדי שלא
יהרהרו אחר מידותיו אמר "חוקת" ,חקקתי ואי $ל רשות להרהר אחריה.
ואמר "כ עלה במחשבה מלפני" כי בעול הבינה סוד התשובה ,תשובה
מועילה לנקות את האד  ,אבל במחשבה עול החכמה אפשר שאי $די
בתשובה וצרי ייסורי ג כ $כדי לתק $עוונותיו .ואפשר שרבי עקיבא עסק
בתורה וזיכה את הרבי ובעול הבינה גדול ונורא שמו ,אבל בעול המחשבה
היה צרי לסבול כדי לתק $ולעלות אל החכמה העליונה.
 .34שער מאמרי רשב"י פ' בראשית .ופ' תרומה ד קנ"ו .וראה בפירושו ש על ספרא
דצניעותא פרק א ,על מאמר רשב"י בזוהר ויחי בפסוק "אני חבצלת השרו ."$והב.$
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"זאת חוקת התורה" .פירש"י" ,לפי שהשט $ואומות העול מוני $את ישראל
לומר מה טע יש בה ,לפיכ נאמר חוקת" .ויש להבי $דבריו ,וכי טע מצות
תפילי $ושופר וכדו' מביני אומות העול  ,ולגביה מה הבדל בי $פרה אדומה
לשאר מצוות .ופירש"י" ,ויקחו אלי  ,על שמ תקרא ,פרה שעשה משה
במדבר" .ויש להבי $מה עני $קריאת מעשה הפרה על שמו של משה ,ובמדרש
אמרו 1שכשעלה משה למרו שמע את ה' אומר אליעזר בני אומר פרה בת
שתיי  ,ונתפעל מאוד ואמר יהי רצו $שיצא זה מחלצי .ויש להבי $מה נתלהב
משה מתורת ר' אליעזר יותר מתורת ר' עקיבא שראהו דורש כתרי אותיות.
וטומאת מת בגוי היא בנגיעה בלבד ורק ישראל שנקראי אד מטמאי
באוהל .2ולהבי $זה צרי להבי $עני $מיתה הראשונה בעול שהוא בסוד
שמונת מלכי אדו והרפ"ח נצוצי $שעלינו לתק ,$ואפשר שנסמכה פ' פרה
אדומה לפרשת שליחת מלאכי למל אדו לעבור בגבולו כי מל זה היה
המל השמיני הדר שבגשמיות היה קליפה ,אמנ משה עמד כנגדו בקדושה
כמל הראשו $לישראל וזמ $שלטו $משה והדר היה באותה תקופה ,ולכ $נגלו
למשה סודות מלכי אלו והקשר לפרה אדומה ,וא"א לאד אחר לדעת כי
שגבו מאוד ,ולכ $לא נגלה סוד זה אלא למשה ,וכשראה משה שר' אליעזר כוו$
לסוד הנעל  ,נתפעל ואמר יה"ר שיצא זה מחלצי.
ואעפ"י שאי $אומות העול מביני טע של שו מצוה ,אינ מוני $בה את
ישראל כי מביני ה כי לכל מצוה אמור להיות טע מהבורא שצוה על כ .
אמנ במצות פרה אדומה יש דבר שאינו מוב ,$כי הטמא במת יכול להטהר
מטומאתו ג באמצע היותו טמא בטומאות אחרות כמצורע וזב וכדו' ,וכ$
מצורע וזב וכדו' שנטמאו במת יכולי להטהר מטומאת תו היות טמאי
מת .ובזה מוני $אוה"ע והשט $את ישראל כיצד טומאת מת שאינה נטהרת אלא
ע"י אפר פרה ,אינה מפריע להטהר מטומאות אחרות ,ולדעת או הכל או כלו
וש טומאה אחד הוא וטהרה לחצאי $לא מסתברא .אמנ אעפ"י שכל
הטומאות מקור ממלכי אדו  ,כש שאי $טהרת $שוה ,כ אי $עניינ שוה,
ודומה הדבר לאד שטר יכול להרפא ברגלו שבגלל זה לא נמנע הוא מרפואת
ידו ,וכל שיכול ממעיט הוא במכתו ,וכ $הוא בטהרה .ולכ $ג בעל תשובה א
השט $מפתהו ואומר בי $כה לא תוכל לתק $הכל בבת אחת וכאשר אבדת
אבדת ,פרה אדומה תוכיח ששקר $הוא ומטעה את הבריות .ויתחיל לשוב עד
שבמש הזמ $יתק $הכל.
 .1במדבר רבה פרשה י"ט .2 .יבמות ס"א ,א'.
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"דבר אל בני ישראל ויקחו אלי פרה אדומה תמימה ,אשר אי $בה מו אשר
לא עלה עליה עול" .פירש"י" ,אלי  ,לעול היא נקראת על שמ  ,פרה שעשה
משה במדבר" .וביאור אלי הכוונה לדרגתו של משה שהוא סוד הדעת
המתוקנת .והיות והמות נגזר כתוצאה מפג הדעת ע"י חטא אדה"ר ב"ע
הדעת" ,אי אפשר לאד הפגו בבחינה זו להבי $סוד טהרתו ע"י פרה אדומה,
ולכ $סוד זה לא נתגלה אלא למשה ,ונקראו כל הפרות על שמו כי היו צריכי
לכוו $בשריפת שאר פרות אדומות על דעת משה שהוא לבדו ידע סודה.
ואולי סוד פרה אדומה קשור בספירת החכמה ,ולכ $כשבקש שלמה לידע סוד
פרה אדומה אמר "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" .3ולא אמר אמרתי
אדעה ,כי מהחכמה סוד החיי תבא טהרת טומאת מת ,וכמ"ש "והחכמה תחיה
בעליה" .4ומשה שהגיע למ"ט שערי בינה 5הבי $דרכ סוד החכמה ,שכ$
החכמה והבינה קשורי ומחוברי זב"ז לעול .6
ואי $הטומאה מתגברת אלא במקו שיש טהרה אבל לא בשלמות ,אבל במקו
שיש רק טומאה אינה מתגברת ,ולכ $כששאל אותו צדוקי את רב $יוחנ $ב $זכאי
מדוע ספר תורה מטמא את הידי  ,ואלו ספרי הומרוס היווני לא מטמאי  ,ענה
לו ,עצמות חמור טהורי ועצמות יוחנ $כה"ג טמאי  ,שלפי חבת $טומאת.7$
ולכ $ספר תורה כיו $שהוא קדוש היות ואי $השגתינו בו מושלמת מטמא הוא
הידי  ,וכ $עצמות יוחנ $כה"ג שהיה אד גדול וקדוש ,ובכל זאת מת כיו$
שהחכמה לא נתקנה בעול  ,מטמא .משא"כ ספרי יווני ועצמות חמור שאי$
בה קדושה כלל ,הטומאה שעליה אינה מתגברת בה .
ומבואר בזה שעצמות צדיקי מטמאי ,$וג קברו של משה מטמא ,ולכ $אסור
לכה $לעלות על הר נבו שבו קבור משה ,מדי $שדה שאבד בה קבר.8
 .3קהלת ז .ובמדבר רבה פרשה י"ט .4 .קהלת ז' ,יב .ולכ $חכ גי' חיי  .5 .ר"ה כ"א.6 :
וכמ"ש בזוהר אד"ר ,אבא ואמא כחדא נפקי $וכחדא שריי $ולא מתפרשי $לעלמי .7 .$מסכת
ידי פרק י"ד ,ויוחנ $כה"ג זה הוא אביו של מתתיהו ,וסבו של יהודה המכבי ,ואינו יוחנ$
כה"ג החשמונאי שהפ צדוקי בסו ימיו ,שהוא נינו של יוחנ $זה .8 .החיד"א בספרו ראש
דוד פ' וזאת הברכה ד קס"ד .ואי $זה סותר לדברי אליהו הנביא שאמר על ר' עקיבא שאי$
צדיקי $מטמאי) $ילקוט שמעוני משלי ,תוספות ב"מ' קי"ד (.כי אפילו אות צדיקי שאי$
גופ מטמא העוסקי בקבורתו ,קבר מטמא .כי לאחר סתימת הגולל בעפר ,נחש שעפר
לחמו רוצה להקי את הגו ולינוק ממנו ,ואעפ"י שאי $בכחו ליגע בגו הצדיק ,מתגבר הוא
ש ומטמא ד' אמות סביבותיו .ונראה שהיות ובפורי זוכי להארת החכמה יסוד דאבא
המתגלה בסוד "ומרדכי יצא מלפני המל " ,תקנו חז"ל שמיד בשבת שלאחריו יקראו

עח

שפתי

חוקת

שני

עט

"ונתת אותה אל אלעזר הכה ."$פירש"י" ,מצותה בסג ."$והנה שאר פרות
אדומות נעשו ע"י הכהני הגדולי עצמ ולא ע"י סגניה  .ורק בפרה זו
מצותה היתה בסג $ולא בכה"ג שהוא אהר ,$ואפשר כיו $שהפרה באה לכפר על
העגל ,מצותה היתה בסג $ולא באהר $כיו $שע"י יצא העגל.
"מי חיי אל כלי" .ע ישראל מורכב "כלי" של שהוא ראשי תיבות כהני ,
לויי  ,ישראלי  .ולכ" $כלי" עולה בגי' ששי כמני $כל הו"ק חג"ת נה"י שכל
אחד כלול מעשר.
"ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צי ,$בחדש הראשו .$וישב הע בקדש".
ויש להבי $למה אמר "בני ישראל ,כל העדה" .ולמה לגבי העדה אמר "מדבר
צי ,"$ולגבי "קדש" שינה ואמר "וישב הע בקדש" .ולכאורה היל"ל "ויבואו
כל העדה וישבו בקדש"" .ותמת ש מרי ותקבר ש " .מדוע הדגישה התורה
היכ $נקברה מרי  ,ומדוע לא העלו את עצמותיה לאר " .ולא היה מי לעדה,
ויקהלו על משה ועל אהר ,$וירב הע ע משה" .דהיינו ,העדה נקהלו על משה
ואהר $בבקשת מי  ,והע רב ע משה בלבד .ויש להבי $מי ה אלו שנקראו
"הע "" .ויאמרו לאמר" .ופירושו לאמר לאחרי  .ויש להבי $לאמר למי" .ולו
גוענו בגוע אחינו לפני ה'" .ויש להבי $למה תלו תלונת במות הדבר של
אחיה  .ומה הקשר לאותו דבר" .ולמה הבאת את קהל ה' אל המדבר הזה,
ולמה העליתנו ממצרי " .מדוע טענו על אהר ,$הרי הוא לא היה המנהיג ,הוא
לא הוציא ממצרי והוא לא הביא אל המקו הזה .וא הע ה מאות
שקראו עצמ "קהל ה'" ,א"כ למה קראו לעצמ "קהל ה'" ,והיל"ל "למה
הבאת אותנו" .וכמ"ש "להביא אותנו אל המקו הרע הזה" .ולמה הקדימו
התאנה לגפ $ואמרו "לא מקו זרע ,ותאנה וגפ $ורמו ."$והלא סדר בשבעת
המיני הוא גפ $תאנה ורמו" .$ויבא משה ואהר ."$ולכאורה היל"ל "ויבואו".
"וידבר ה' אל משה לאמר ,קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהר $אחי ,
ודברת אל הסלע לעיניה ונת $מימיו .אמר ה' למשה ואהר $שיקהילו את
העדה .וידברו אל הסלע "לעיניה " .וית $הסלע מעצמו את מימיו .וא"כ מה
שהוסי לומר "והוצאת לה מי מ $הסלע" .הוא כפל לשו $ומשמע ג לשו$
הכאה כדי להוציא המי מהסלע על כרחו .וזה לכאורה סותר למה שאמר
בפרשת פרה אדומה ,כי כאשר מתעוררת בחינה החכמה יש התעוררות בצד מה בסוד הפרה.
ואולי ע"י הטהרה זוכי להתדבקות בי"ב צירופי ההוי"ה גי' חדש ,ואז נקשרי בסוד
"החדש הזה לכ ראש חדשי ".
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שידברו אל הסלע וית $מימיו מרצונו" .והשקית את העדה ואת בעיר ".
ולכאורה הוא יתור לשו ,$כי ודאי הוצאת המי לצור שתיית ולמה צווהו
שישק משה ,שישתו ה מעצמ  .וכמ"ש בסו "ותשת העדה ובעיר " .ויש
להבי $למה הוצר למטה א רק צווהו לדבר אל הסלע ולא להכותו" .ויקח
משה את המטה מלפני ה' ,כאשר צווהו" .ויש להבי $למה כתבה זאת תורה
פשיטא שמשה יעשה צווי ה' ,ולמה הדגישה תורה שהמטה היה במשכ $לפני
ה' ,ומאי נפק"מ מהיכ $לקחו" .ויקהילו משה ואהר $את הקהל אל פני הסלע".
והנה ה' צוו להקהיל את העדה .וה הקהילו את הקהל" .ויאמר לה שמעו
נא המורי המ $הסלע הזה נוציא לכ מי " .וממ"ש ויאמר לה  ,משמע שרק
משה אמר ,ויש להבי $פשר דבריו" .ויר משה את ידו וי את הסלע במטהו
פעמיי " .והנה משה הוא לבדו הכה .ופרש"י "שדברו משה ואהר $אל סלע
אחר ולא הוציא ,אמרו שמא צרי להכותו כבראשונה" .ויש להבי $מדוע
משמי הטעו שידברו אל סלע אחר ,ולא אל הסלע שהוכה אח"כ ,ומדוע
בהכאה נזדמ $לה הסלע הנכו ,$וא דברו בטעות אל סלע אחר ולא הוציא
מימיו ואח"כ הכו הסלע שהוציא מי מה חטא ומה פשע ולמה נענשו.
ובכלל אהר $למה נענש ,והלא דבר ע משה אל סלע שחשבו לסלע הנכו $ולא
הכה את הסלע כמשה" .ויצאו מי רבי  ,ותשת העדה ובעיר " .ולא אמר
"וישקה משה את העדה ובעיר " .כמ"ש לו הקב"ה "והשקית".
"ויאמר ה' אל משה ואל אהר ."$ולכאורה היל"ל "וידבר" שהוא לשו $קשה כי
דברי קשי אמר לה  .ולמה אמר "ויאמר" שהיא אמירה רכה" .יע $לא
האמנת בי להקדישני לעיני בני ישראל" .ולכאורה היל"ל "יע $לא האמנת בי
לדבר אל הסלע והכית אותו" .כי הרי הסלע הוכה לעיני ישראל" .לכ $לא
תביאו את הקהל הזה" .כל הזמ $דבר ה' עמה על העדה ועתה דבר על הקהל.
"אל האר אשר נתתי לה " .פרש"י" ,גלה הכתוב שאלולי חטא זה בלבד היו
נכנסי $לאר " .ולכאורה זה סותר את מה שפרש"י על הכתוב "עתה תראה אשר
אעשה לפרעה" .9ולא תראה העשוי למלכי שבעה אומות כשאביא לאר .
וא"כ כבר אז נגזר עליו שלא יראה ,וכיצד פירש"י עתה שאלולי חטא זה בלבד
היו נכנסי $לאר  .ולא עוד אלא כבר לפני חטא זה היתה נבואה מפורשת בפי
אלדד ומידד שמשה מת ויהושע מכניס את ישראל לאר  .10ואי היתה נבואה
כזו א טר חטאו ,וא בגלל שגלוי וידוע לפניו שיחטאו א"כ איפה הבחירה.
והנה במלחמת כדרלעמר והמלכי אשר אתו נאמר" ,וישובו ויבואו אל עי$
 .9שמות ו' ,א .10 .ראה במדבר י"א ,כ"ו .וברש"י ש פסוק כ"ח.
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משפט היא קדש" .ופרש"י שנקרא עי $משפט ע"ש העתיד שעתידי משה
ואהר $להשפט ש על עסקי אותו העי ,$וה מי מריבה .וא"כ בטר נולדו
משה ואהר $כבר הוכ $לה משפט מי מריבה .ויש להבי $מדוע ,ומה ענינ
למלחמת המלכי  .ומה עני $ה"עי "$והלא היה זה באר וסלע ולא מעי .$ולא רק
בתורה ובנבואה כבר נגזר עני $זה אלא הכוכבי במסילות אמרו זאת ,וכמו
שפרש"י על הפסוק "ויצו פרעה לכל עמו לאמר ,כל הב $הילוד היאורה
תשליכוהו" .יו שנולד משה אמרו לו אצטגניניו היו נולד מושיע .$ורואי
אנו שסופו ללקות במי  .וה לא היו יודעי שסופו ללקות על מי מריבה .וג
כא $פירש"י "המה מי מריבה" ,את אלו ראו אצטגניני פרעה שמושיע $של
ישראל לוקה במי  .וא"כ מדוע נענש משה והיכ $הבחירה א כבר בטר נולד
נגזר עליו להכשל ולהשפט וללקות על מי מריבה" .אשר רבו בני ישראל את
ה'" .ולכאורה בני ישראל לא רבו כלל ,ורק הע רב ע משה" .ויקדש ב ".
פירש"י שמתו משה ואהר $על יד  .וכ $הוא אומר "נורא אלהי ממקדשי ".
והנה בהר סיני בעת מת $תורה קיבל משה מה' את ספר הברית ובו כתוב
מ"בראשית" ועד מת $תורה .11וג פסוק "וישובו ויבואו אל עי $משפט" ,היה
כתוב בו .ובוודאי שמשה הבי $שנכתב ע"ש העתיד על עניינו בקדש במי
מריבה .וג פסוק "כל הב $הילוד היאורה תשליכוהו" ,הוזכר ש ובוודאי
שהבי $משה דברי האצטגניני ומה מסתתר מאחריה  ,ובוודאי שזכר משה מה
שאמר לו הקב"ה "עתה תראה" .והבי $כוונתו שלא יראה בכבוש האר  .ושמע
את נבואת אלדד ומידד והאמי $לדבריה  ,ואי לאחר כל זאת בהגיעו "לקדש"
לא נזהר ביתר שאת.
ואולי העני $הוא ,כי משה הוא גלגולו של הבל שהצי ב"עיניו" בשכינה
ונתחייב מיתה ,וחזר בגלגול שת .וחלקי משת נתגלגלו בנח ,וחלקי בש ב$
נח ,ואח"כ נתגלגלו כל חלקי שת במשה .ומשה הוא ר"ת של גלגוליו משה,
שת ,הבל .ואעפ"י שאינו גלגול מושל של נח וש  ,יקרא גלגוליה בבחינת
חלקי הנשמה של שת שהיו בה ונתגלגלו בו .ולפי שנח לא התפלל על דורו
ועזב להמחות במי המבול הוצר משה ללקות במי  .ושלשת בני תרח היו
נשמות גדולות מאוד .ובעוד שאברה אבינו ע"ה קדש ה' באור כשדי וניצל,
הר $אחיו שג"כ קדש ה' אבל לא בלב של כאברה ולא ניצל ,בא בגלגול
אהר $והוצר לחזור ולקדש ה' .ונחור שלא הל בדר ה' ,שב בגלגול חור בנה
של מרי וקדש ה' בשלמות ונהרג ע"י בני עוולה הערב'רב ימ"ש ,כשנמנע
 .11שמות כ"ד ,ז' .וברש"י ש .
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לעשות העגל הי"ד .אמנ אהר $שידע שהוא גלגול הר ,$הבי $שפטור הוא
מלמות על קדוש ה' כי כבר קדש ה' בהיותו הר ,$ותקונו הוא להשלי קדוש ה'
בלב של אבל בלי למסור עצמו למיתה .ולכ $לא מסר עצמו למות וזרק זהב
לאש ויצא העגל .וידע אהר $שבאיזה זמ $בחייו יזמ $הקב"ה בידו תקו $של
קדוש ה' מבלי צור למות כדי לתק $מסירות נפש של הר $שלא היתה בלב
של  .וכבר נתבאר לעיל 12שדור יוצאי מצרי נקראי "עדה" ,ודור הנכנס
לאר נקרא "קהל" .וקרח בשנת הארבעי ערער על כהונת אהר $ועל סמכות
משה בטענה שה נועדו להנהיג את "עדת ה'" ולא את "קהל ה'" .ולקמ$
יתבאר מהפסוקי ש"העדה" נקראי "בני ישראל" ,ואלו "הקהל" נקראי
בדר כלל "ישראל" ,או "הע " .ובזה יוב $הכתוב.
"ויבואו בני ישראל כל העדה" .ופרש"י ,עדה השלמה שכבר מתו מתי מדבר,
ואלו פרשו לחיי  .וביאור "פרשו" ,הוא שג חלק מהעדה שהוצרכו למות,
פרשו לחיי מתו המתי  ,ולא מתו בשנת הארבעי  ,ואי $הכוונה לאות שהיו
למטה מגיל כ' בצאת  ,או לאות שנולדו במדבר ,כי עליה כלל לא נגזירה
הגזירה ולא שיי לומר בה פרשו ,ומה ג שה היו רוב ועיקר הקהל הנכנס
לאר וכמ"ש "ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהר $הכה $אשר פקדו את
ישראל במדבר סיני" .13ועל רוב הקהל ועיקרו לא שיי לומר "פרשו" ,אלא על
מיעוט שפרש מהרוב ,ואלה אינ "עדה" ,אלא "קהל" .אלא כוונתו לאות
שיצאו ממצרי למעלה מגיל כ' ונקראו "עדה" ,ונגזרה עליה גזרת "במדבר
ימותו" ,ובהגיע ט' באב שלאחר מכ $כשנכנסו לקבריה על דעת למות פרשו
כול לחיי  .14והיות והיו ג יוצאי מצרי שלמעלה מגיל ששי  ,וג כל שבט
לוי שאלה ג"כ נקראו עדה ונכנסו לאר  ,אמר "כל העדה" .לרבות אות
שהוצרכו למות ופרשו לחיי כשירדו אח"כ לקבריה " .ותמת ש מרי ".
וביאר הכתוב מדוע כבר בחודש ניס $של שנת הארבעי נפטרו אלו מגזירת
המיתה ופרשו לחיי  ,כי נפטרה מרי ונסמכה מיתתה לפ' פרה אדומה לומר
שכש שפרה אדומה מטהרת ומכפרת ,ג מיתת מרי כפרה על עשרי ואחד
אל מהעדה 15שהוצרכו למות ופרשו לחיי  .וכדי שמיתתה לא רק תציל את
חייה אלא תאפשר לה להכנס לאר  ,הוצרכה היא להקבר במדבר תמורת
ולא תכנס לאר בארו .$ולכ $אמר "ותקבר ש ".
ולגבי העדה עיקר המקו נקרא "מדבר צי ,"$כי הוא עני $תקונ במ"ב מסעות
שה כנגד מ"ב שמות של "אנא בכח" .אמנ "וישב הע בקדש" .דהיינו ,לגבי
 .12פ' קרח .13 .במדבר כ"ו ,סד .14 .תענית ל' .15 :ראה תוספות ש .
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"הקהל" שכלל ג את נשמות ערב'רב בתוכ  .16עיקר ישיבת נקרא ע"ש
המקו "קדש" כי כבר נתבאר לעיל ,17כי מלחמת המלכי היתה בענקי
וברפאי ואנשי סדו ועמורה וכו' ,שכול היו גלגול דור אנוש ,שבאו אח"כ
בבני ישראל במצרי והחלק שנתק $ויצא כבני ישראל נקרא עדה ,והחלק
שנשאר פגו יצאו כערב'רב ונקראו "הע " ,ונתבאר ש כי בגלל מלחמת
המלכי נגר שהמקו הנקרא "קדש" יהיה בו סכנה למשה ואהר $בנסיונ על
קדוש ה' .ועתה היות ונשמות ערב'רב גרמו להביא הנסיו $ולהכשיל את משה
ואהר $נאמר "וישב הע בקדש".
"ולא היה מי לעדה" .ואעפ"י שה"קהל" היו מרובי מה"עדה" ,הדגיש חוסר
המי ל"עדה" ,כי ה היו העקריי כי נקראו עדה מלשו $דעה והיו מבחינת
השכינה "לאה" ,והיו לכ $קשורי במשה רבינו יותר מהקהל .18וכל השפע
במדבר הגיע לכול בגלל העדה שה העיקר" .ויקהלו על משה ועל אהר."$
לבקש מי  ,שיביאו בזכות  .כי הבינו שהמי היו בזכות מרי אחות ועתה
שנפטרה פסקו .ואפשר שתפילת משה ואהר $תעורר החסדי משמי להביא
לה מי  .אמנ נשמות הערב'רב שהיו בתו הקהל נצלו הזדמנות זו כדי לריב
ע משה ולהפילו במקו בו עמדו המלכי ב"עי $משפט" שבו נגזר על משה
להשפט על עסקי אותו העי $בו הצי בשכינה בהיותו הבל ,וללקות במי על
שלא מנע המבול בתפילתו בהיותו נח" .היא קדש" ,ובו יש ג לאהר $להתנסות
על "קדוש ה'" ,ולהשלי תקונו בהיותו הר" .$וירב הע ע משה" .ועוררו את
טענת קרח שמשה ואהר $היו ראויי להנהיג את העדה כשהיו ה הרוב .אמנ
עתה שהרוב ה ה"קהל" ,אי $ה ראויי  ,ורק בגלל רצונ להשאר בראש גרמו
למצב זה שאי $מי " .ויאמרו" ,טענת קרח "לאמר" .זאת לקהל ה' כדי להסית
ג"כ נגד משה" .ולו גוענו בגוע אחינו לפני ה'" .דהיינו במגיפה שבו מתו
אחיה שנקראו הע ג"כ שה הערב'רב שבתו ה"קהל" ,וכמ"ש "ויר אל
תו הקהל ,והנה החל הנג בע " .ומשעוררו טענת קרח אמרו ,שכדאי היה
למות בטענה זו אז בדבר ,ולא למות בצמא ,והסיתו את ה"קהל" באמר
"ולמה הבאת את קהל ה'" .שאי $את מתאימי להנהיג " ,אל המדבר הזה".
שבו התקו $ל"עדה" בבחינת "מדבר צי ,"$ולא ל"קהל" שאי $לה עני $בתקו$
מ"ב מסעות "למות ש אנחנו ובעירנו" .וטענו כי לא ה' צוו לבא למקו זה
אלא משה ואהר" $הביאו " ,לש תקונ העצמי במ"ב מסעות .19ולכ $נגר
 .16כמבואר לעיל פ' שלח ל  .17 .פ' ל 'ל  .18 .ספר הלקוטי פ' קרח .19 .ואולי אעפ"י
שהענ $הביא אמרו "הבאת " כי בתפילת עשה ה' רצונ והביא .
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סבל הצמא על ה"קהל" ,ומשחרחרו ריב בי" $קהל ה'" למשה ,הוסיפו "ולמה
העליתנו ממצרי " בגלגול קוד בהיותנו "ערב'רב" ,ואמרו "העליתנו" חסר ו'
לשו $יחיד ,כי עיקר טענת היתה על משה שהעל וכללו אהר $עמו רק בגלל
שעתה שניה המנהיגי כביכול ברצונ ולא ברצו $ה'" .להביא אותנו" שנית
בתו גופות "קהל ה'"" ,אל המקו הרע הזה ,לא מקו זרע" .לחטה ולשעורה
שבשבעת המיני שנשתבחה בה א"י" .ותאנה וגפ $ורמו ."$אלו שלשת
המיני הנוספי  .ואולי הזכירו כדי לשנות הסדר ולהקדי התאנה לגפ $כדי
לבלבל סדר העולמות" .ומי אי $לשתות" .כנגד השמ $והדבש שבשבעת
המיני שהובטחה לה  ,ועתה אפילו מי פשוטי אי $לה .
"ויבא משה ואהר ."$וכיו $שעיקר טענת היתה כלפי משה ,ואת אהר $רק צרפו
לתוספת ,אמר "ויבא" לשו $יחיד ,כי משה הוא העיקר בריב " .מפני הקהל"
שנפתה לטענת הע  ,שהיה חלק ממנו" .ויפלו על פניה " .לידע מה לעשות ,כי
הבינו שבזה נסיונ ה $ב"קדוש ה'" לאהר ,$וה $במי ובעי $של גלגולי משה.
"וירא כבוד ה' אליה " .להורות הדר אשר ילכו בה ה $לתקונ הנצר  ,וה$
להביא מי .
"וידבר ה' אל משה לאמר ,קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהר $אחי ".
וכא $החל נסיונ הגדול של גדולי ישראל היקרי והקדושי "משה ואהר"$
זכות יג $עלינו לעד.
וייתכ $שביאור העני $הוא ,כי משה הבי $מדברי הקב"ה ששתי דרכי לפניו ,או
להקהיל את ה"עדה" ,ולדבר בפניה אל הסלע וית $מימיו מרצונו ,או להקהיל
את הקהל ולהכות הסלע ולהוציא מי מהסלע כש שעשה "בחורב" .כי בפני
"העדה" כבר הכה והוציא בחורב ואי $בזה שו חדוש לגביה  .ולפי דרגת ,
קדוש ה' שיעשה לה יהיה בדבור שהוא דרגה גבוהה יותר .אמנ ל"קהל"
שדרגת פחותה צרי היה לפי דרגת להוציא מי בהכאה ,והמעשה פועל על
הראיה הגשמית ,והדבור על הראיה הרוחנית ,וא היו מדברי אל הסלע היה
נות $מימיו כמעי $והיה נתק $סוד העי $והראיה הרוחנית .ובמשה היו נתקני
ג הסתכלותו בשכינה בהיותו הבל שהוא פג העי ,$וג עני $מי נח שבאו כיו$
שנמנע מלבקש רחמי  ,ועתה שמצד הדבור של משה היה יוצא מי של חסד
לעול היה מתק $את אשר לא דבר בתפלתו וגר למי של מבול לעול  .וג
אצל אהר ,$קדוש ה' שהיה נגר בדבור אל הסלע היה בדרגה גבוהה ,ומתק$
עני $קדוש ה' שעשה לא בלב של בהיותו הר .$אמנ  ,א היה מקהיל את
העדה כדי לדבר אל הסלע ,היה בזה כמלקות למשה כמצדיק את טענת קרח
והע שרק אל העדה יכול הוא לעשות ניסי ולא לקהל ,ואי $לו חלק ע הקהל
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ח"ו ולא ה' צווהו להנהיג ) .וזה היה הופ להיות "מלקות במי " שראו אצטגניני
פרעה( .אמנ א יקהיל את הקהל ויכה הסלע בפניה ירויח שני עניני  .א.

קדוש ה' לעיניה בהוצאת המי  ,ואעפ"י שאי $זה "קדוש ה'" מ $המובחר יש
בזה חשבו $נוס להפרי את טענת קרח והע  ,כי בזה יאמינו כול שה' שלחו
וצווהו להנהיג את ישראל במדבר הכוללי עדה ' וקהל ,ולא מצד עצמו עשה
זאת .והעובדה של"קהל" יצאו המי .
ומלשו $הכתוב נית $למשה להבי $שלמרות שעדי בעיני ה' להקהיל את העדה
ולדבר אל הסלע הדבר תלוי בבחירתו ובשקול דעתו ,כי שתי הדרכי רצו$
שמי  .וזה היה נסיו $משה באיזו דר יבחר ,א בהקהלת העדה ודבורו אל
הסלע ,או בהקהלת הקהל והכאת הסלע .וידעו משה ואהר $שבעני $זה תלוי
נסיונ מאז ימי בראשית ,וטעו בשקול דעת  ,ובמקו לקחת את העדה שהיו
קדושי וטהורי ונקיי מערב'רב ולעשות המופת לה בקדוש ה' גדול של
דבור ,חשבו שעיקר התקו $הוא להקהיל הקהל ולהראות לערב'רב את גודל
הנס ולעורר אל תקונ המושל  .ומשיתוקנו הערב'רב תהיה תשועת עולמי ,
וכיו $שעל יד יתוקנו ה"קהל" יביאו ה את הקהל אל האר המובטחת מדה
כנגד מדה .וטעו בערב'רב שחשבו שמעשה הנס יתקנ ולא ידעו ולא הבינו
שמצורעי נבזי אלו לא ניסי ולא נפלאות ולא אותות ומופתי ישנו את
מחשבותיה וינקו מזוהמת כי מושחתי ה בנפש  ,ואב $נג ה לע
ישראל בכלל ולמשה ואהר $בפרט ,ומשלא יתוקנו הערב'רב הנס רק יגרע כחו
כי אינו בדבור ,ואינו לפני אנשי הגוני כעדה ,ואז אי $תקו $העוו $של משה
מושל ואי $קדוש ה' של אהר $מושל ונגרע מערכ .
ואמר הכתוב" ,וידבר ה' אל משה לאמר ,קח את המטה" .והוצר למטה כי
בהחזיקו בו היה כח במטה לגרו להוצאת המי ע"י דבור כיו $שהיה מונח
לפני ה' במשכ .$ומשנצטוה משה לקחת את המטה ,הבי $שהוא לצור איזה
עני .$ואפשר שהעני $היה כדי לתק $בו מה שאמר בחורב "וה $לא יאמינו לי
ולא ישמעו לקולי" ,והפ המטה לנחש .20והיה נתק $זה א היה מדבר אל
הסלע והמטה בידו ,כי אי $דר נחש עלי סלע .21ואפשר שאמר לו כ $כדי
לנסותו א יכה בו ,ואפשר ששניה אמת .אמנ משה הבי $שיקח את המטה
כדי להשתמש בו א יצטר " .והקהל את העדה" .ולא את "הקהל" ,ולפני
העדה אי $צור בהכאה כי כבר נעשה זה לפניה בחורב .אלא "ודברת אל
הסלע לעיניה " .והדגיש "לעיניה " ,כדי שרק העדה יראו בעשיית מופת זה,
 .20ראה לעיל פ' שמות .21 .ראה ליקוטי תורה פרשה זו.

פה

פו

שפתי

חוקת

שני

ובזה היה תקו $ה"עי" ."$ונת $מימיו" .נתינה ברצו $ובשפע כמעי $המתגבר.
"והוצאת לה מי מ $הסלע" ,בעל כרחו א לא ית $ברצונו .בא תרצה
להקהיל את ה"קהל" במקו את ה"העדה"" .והשקית את העדה ואת בעיר ".
דהיינו שהעדה ובעיר קודמי לקהל ,ושיכוו $משה בדבורו להוציא מי
להשקאת העדה ובעיר  ,ואח"כ בעקיפי $ישתו ג הקהל .ובזה רמז לו שדר זו
של השקאת העדה עדיפה בעיני ה' ו"תפוס לשו $אחרו ."$אמנ " ,ויקח משה
את המטה מלפני ה'" ,כי לא היה מזומ $תחת ידו אלא מונח לפני ה' במשכ$
מאז הקמתו ,והל באופ $מיוחד לקחתו על דעת להכות בו א יצטר "כאשר
צוהו" .כי הבי $שג בכ נצטוה ושלכ $צרי למטה.
"ויקהילו משה ואהר $את הקהל אל פני הסלע" .בזה טעו שניה בהקהיל את
ה"קהל" ולא את "העדה" .כי הבינו שתקו $הקהל והערב'רב שבתוכ  ,עדי
מתקו $העדה .ואפשר שהקהילו ג את העדה וג את הקהל ,כדי להראות ג
לקהל את ניסי ה' וישובו הערב'רב שבתוכ בתשובה ,ורצו $ה' היה להקהיל
רק את העדה ולדבר לעיניה בלבד ,כי אי $הערב'רב המצויי בתו הקהל
ראויי לראות ניסי ה' וגבורתו כי מושחתי ה  .וא היו מקהילי הקהל
מאחרי העדה ולא היו רואי הנס לא היה פג אעפ"י שנכחו באותו מעמד.
אבל כיו $שהקהיל משה "אל פני הסלע" ולא היו ראויי הקהל לראות בנס
הדבור אל הסלע ,טעו משה ואהר $בסלע ודברו אל סלע אחר ולא הוציא,
ומשלא נת $מימיו בדבור ,חשבו שצריכי למטה להכותו ,ורצו הקהל שיוציאו
לה מי מכל סלע שהוא כי א רצו $ה' להשקות מאי נפק"מ מאיזה סלע
יהיה זה" .ויאמר לה משה שמעו נא המורי " .וכיו $שהמרה את פי ה'
בהקהילו את ה"קהל" ,וכמ"ש "על אשר מרית בי" קרא לה "מורי "" .המ$
הסלע הזה נוציא לכ מי " ,והלא אי $הסלע מוציא מי בדר טבע ,ורק סלע
שנצטוה מה' לתת מי הוא ית $מימיו .ורצה במלי אלו לתק $עני $הדבור
בהוכיחו לה שאפילו סלע מקיי צווי הבורא יתב"ש וכ"ש שעליה לקיי .
והבי $שמה שנצטווה "והוצאת לה מי מ $הסלע" הוא בע"כ בגלל שה קהל
ולא עדה ,והחליט להכות הסלע .אמנ כיו $שלא היה זה רצו $ה' ,אלא מצד
הנסיו ,$לא יכל משה להרי ידו בקלות ,כי ידו שהיתה מכוונת לעשות רק רצו$
שמי לא רצתה להכות ,והוצר להרימה בכח .ולכ $כתב "ויר משה את ידו,
וי את הסלע".
ואמר הכתוב "במטהו ,פעמיי " .כי בהכאה ראשונה יצאו טיפי $כי הסלע לא
נצטוה מפי המקו להוציא מי בהכאה אלא בדבור ומשו כבוד של משה
ואהר $הוציא טיפי $ומשהכהו בשנית ,יצאו מי לכבוד של משה ואהר ,$כי
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חשוב בעיני המקו כבוד של צדיקי יותר מכבודו ואעפ"י שטעו קיי רצונ
"ויצאו מי רבי " .אבל אפשר שכוונת לא היתה למע $שהעדה ישתו כעיקר
והקהל נגררי לה  ,וכמ"ש הכתוב "והשקית" .לכ $לא אמר "וישק את
העדה" ,אלא "ותשת העדה ובעיר " .מצד עצמ .
"ויאמר ה' אל משה ואל אהר ,$יע $לא האמנת בי להקדישני לעיני בני
ישראל" .שה העדה ,אלא בעיני "הקהל" ,ונעשה קדוש ה' בגדר מעשה שהוא
נמו  ,ולא בגדר דבור שהוא גבוה בחינת "העי "$המבינה הדברי  .ונעשה
קדוש ה' לאנשי לא ראויי שה הקהל הכוללי לערב'רב .ולא לעדה שה
"זרע בר ה'"" .להקדישני" ,ופירש"י "שאילו דברת אל הסלע והוציא הייתי
מקודש לעיני העדה" ,דייק בלשונו ,כי העדה ה דור ראשו $שאי $ערב'רב
בתוכ  .ואמר "לא האמנת בי" שאמרתי כמה פעמי שהערב רב מושחתי ,
וחשבת לתקנ במעשה הנס" .לכ $לא תביאו את הקהל הזה אל האר אשר
נתתי לה " .כי בצד מה עשית המעשה לעיני הקהל כדי שתוכלו להנהיג ג
אות ולא רק את העדה .לכ $מדה כנגד מדה ,לא תנהיגו ולא תביאו.
"המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ה'" .אפשר שאעפ"י שהאד חוטא
בחטאי קשי  ,עיקר תקונו הוא על החטא הראשו $שבעקבותיו נגררו שאר
העבירות .וחטא הראשו $של העדה שה בני ישראל ,היה במי על י סו.
ואפשר שלכ $הוצרכו ה לקדוש ה' במי  ,בדרגה גבוהה כתקונ הכולל
לתלונות ותרעומות במדבר ,ומשלא נעשה לה קדוש ה' ע"י הדבור אלא
לקהל ע"י ההכאה ,הוצרכו לקדוש ה' עכ"פ ,ונעשה ע"י פטירת משה ואהר.$
ואמר "המה מי מריבה" .שהיה צרי להתקדש ש ה' כדי לתק $את "אשר רבו
בני ישראל" .שה העדה "את ה'" .ארבעי שנה במדבר ומשלא נתקנו ע"י
קדוש ה' בדבור" ,ויקדש ב " .פירש"י ,שמתו משה ואהר $בבחינת "נורא
אלקי ממקדשי " ולכ $דור המדבר יכולי לבא לעול הבא ע"י משה הקבור
עמה  ,כי בפטירתו נתק $ענינ .
ואפשר שעתה יוב $הכל ,והעני $הוא כי "שמא קא גרי " .והש "קדש" הוא
מצד החכמה כי כל קודש הוא בחכמה .ותקונו בסוד העי $והאוז ,$יחוד חכמה
ובינה ,שמיחוד זה נמש הדעת המתוקנת שהוא תקו $ע הדעת ובטול הערב'
רב ,שה דעת פגומה .והראויי לתק $עני $זה ה משה ואהר $כי משה הוא
סוד הדעת טוב ,בסוד "ותרא אותו כי טוב הוא" .כי הוא גלגול "שת" .ואהר$
הוא הר $שתקונו על קדוש ה' שהיה צרי לתק $פג הדעת ולא נעשה כדבעי,
כי הוא עצמו פסח על שני הסעיפי  ,בי $אברה לתרח ,והוא בלבול הדעת
וכשמת על קדוש ה' ,נפג קדוש ה' של אברה  ,כי ראו שאד נכנס לאש על
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קדוש ה' ולא נעזר ע"י הבורא ונשר ,והרבה מההתפעלות של יציאת אברה
חי מהכבש $נחלש בראות שאי $זה מוכרח ,ונשארו בבלבול הדעת ,והוצר
אהר $לתק $עני $זה .ובמלחמת המלכי כשנעשה בירור נוס לנשמות ישראל
שהיו גנוזי בתו הרפאי והזמזומי וכו' ,הגיעו המלכי ל"עי $משפט" ,היא
העי $שהיה למשה ולאהר $לתק $במעשיה כהבל והר $ולהשפט מחדש כדי
שיצאו זכאי במשפט כאשר יתקנו עני $זה .והטע הוא כי "היא "קדש"
וראויה לתקו $נפלא לגדולי כאלה .ואת זה ראו אצטגניני פרעה שנסיו $משה
והלקאתו יהיו ע"י מי  ,וצריכי היו משה ואהר" $ללקות במי " בכ שיקהילו
את העדה ולא את הקהל אעפ"י שזה ית $פתחו $פה למתנגדיה לומר שאינ
ראויי להנהיג את ה"קהל" .ואלדד ומידד נתנבאו ,משה מת ויהושע מכניס.
ולא אמרו ויהושע מנהיג .והיה זה כשערב'רב היו חטיבה בפני עצמ בתחילת
צאת ממצרי  .ואפשר שאז היה צרי משה להשאר במדבר עמה כשיהושע
מכניס ישראל לאר  ,כי האר היא סוד לבנה כפני יהושע ולא חמה כפני משה.
וכל נפילה נקרא מות .וכמ"ש "וימת מל מצרי " ,והיה נשאר עמה משה
במדבר ומתקנ בפרטות ואח"כ נכנס לאר להנהיג את כל ישראל .ולאחר מ'
שני כשנשמות ערב'רב נתערבו בתו ע ישראל אפשר שהיה משה עצמו
מכניס  ,כאשר המלחמות וישוב וחלוקת האר תהיה ע"י יהושע סגנו ,אמנ
מי מריבה בלבד גרמו שנקדש ה' ב  ,וממילא יהושע הכניס והנהיג.
"ולמה הבאת את קהל ה' אל המדבר הזה למות ש  ,אנחנו ובעירנו".
ולכאורה היל"ל "למות כא ."$ואולי ושמא יש שתי בחי' הנקראות "ש " אחד
בקדושה וכמ"ש "וימת ש משה" ,ואחד בקלי' וכמ"ש "ויוציאנו ה' אלהינו
מש " .ואפשר שחשבו שהוציא מהקלי' הנקראת "ש " ונת $לה שלו ומ$
ובאר וטלטל במדבר כדי לזככ שימותו בבחי' "ש " דקדושה.
"ויאמר ה' אל משה ואל אהר ,$יע $לא האמנת בי" .פירוש לא האמנת
לאחרי בי ,דהיינו לא גרמת לה להאמי ,$ולא ח"ו שנפגמה אמונת משה
ואהר $כמלא נימה.
"המה מי מריבה" .פרש"י" ,ה הנזכרי במקו אחר ,את אלו ראו אצטגניני
פרעה שמושיע $של ישראל לוקה במי  ,לכ $גזרו "כל הב $הילוד היאורה
תשליכוהו" .ויש להבי $א נגזר על משה ללקות עבור מי מריבה עוד בטר
נולד ,היכ $הבחירה.
ואפשר שהעני $הוא ,כמ"ש האריז"ל שאד שחטא באיזה חטא ,בשובו
בגלגול ,נפשו נמשכת לאותו חטא ונסיונו באותו חטא גדול ,וא אד לא יכול
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לומר אינני אש שאיני שומר תורה ומצוות כיו $שגדלתי בבית של חילוני ,
שכ $ברגע שהבי $שיש דר של תורה ומצוות מתחייב הוא בה ,אכ $נסיונו קשה
יותר מאד שגדל בבית דתי ,והסיבה שנולד בבחינת חילוני היא שבגלגולו
הקוד מעצמו ורצונו עזב הוא את דר התורה והמצוה ,ולכ $נגזר עליו עתה
לגדול בבית מנוער מתורה ומצוות ולהגיע לעשיית בכוחות עצמו ,כתקו $על
נטישתו אות בגלגולו הקוד  .והנה משה כיו $שהיה גלגול נח שלא התפלל
על דורו למנוע המבול ,הוצר להתנסות במי וללקות במי  ,א יעמוד
בנסיו ,$ילקה בזה שיעשה דבר כנגד רצונו ,וא לא יעמוד בנסיו ,$ילקה על
שלא עמד .וכבר נתבאר לעיל עניי $זה בהרחבה.
"וישלח משה מלאכי מקדש אל מל אדו  ,כה אמר אחי ישראל אתה ידעת
את כל התלאה אשר מצאתנו ,ונצעק אל ה' וישמע קולנו וישלח מלא ויוציאנו
ממצרי והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבול " .ויש להבי $למה אמ"ל "אחי
ישראל" והלא ש ישראל קיבל "אחיו" ג מהמלא שנצחו יעקב והודה לו על
הברכות ולמה להזכירו עני $זה .ולא עוד אלא שפירש"י" ,וישמע קולנו ,בברכה
שברכנו אבינו הקול קול יעקב ,שאנו צועקי ונעני " .ובזה הזכירו במפורש
את עני $לקיחת הברכות שבה נאמר "הקול קול יעקב" ,והלא בדברי אלו
מגרה הוא את מל אדו כנגדו .ועוד פירש"י" ,אחי ישראל ,מה ראה להזכיר
כא $אחוה ,אלא אמ"ל אחי אנחנו בני אברה שנאמר לו כי גר יהיה זרע ,
ועל שנינו היה החוב לפרעו .אתה ידעת את כל התלאה ,לפיכ פירש אביכ
מעל אבינו ויל אל אר מפני יעקב אחיו ,מפני השט"ח המוטל עליה והטילו
על יעקב .וישלח מלא  ,זה משה .מכא $שהנביאי קרויי מלאכי " .ויש
להבי $למה פירט לו עני $גלות מצרי  .ולמה קרא משה את עצמו "מלא ".
ואי אמר שקדש קצה גבול אדו  ,והלא לקמ $אמר הכתוב שתחנת הבאה
בהר ההר היא גבול אר אדו  ,וקדש היתה גבול קצה הכנעני וכמ"ש "ויצא
הכנעני היושב בהר ההוא" .שהוא קדש ברנע ,שלמרגלותיו עמדה קדש.22
"נעברה נא בארצ לא נעבור בשדה ובכר ולא נשתה מי באר דר המל
נל " .פירש"י ,לא נשתה מבארה של מרי  ,ויש להבי $למה ויתר על דבר יקר
כזה" .ויאמר אליו אדו לא תעבור בי ,פ $בחרב אצא לקראת " .פירש"י את
מתגאי בקול שהורישכ אביכ  ,ואני אצא אליכ במה שהורישני אביו ועל
חרב תחיה" .שג זה נאמר בעת הברכות שלקח יעקב וא"כ השיבו עפ"י
דבריו .ויש להבי $מדוע אמר "לא תעבור בי" .והיל"ל "לא תעבור בארצי".
 .22כמבואר לעיל פ' שלח ל .
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וכמ"ש "נעברה נא בארצ "" .ויאמרו אליו בני ישראל במסילה נעלה" .עתה
שינה הכתוב ואמר "בני ישראל" .משא"כ בפע הראשונה שאמר "אחי
ישראל"" .וא מימ נשתה אני ומקני ונתתי מכר רק אי $דבר ברגלי
אעבורה" .ופירש"י" ,רק אי $דבר ,אי $שו דבר מזיק " .עתה לא ויתר על
בארה של מרי ואמר "וא מימ נשתה" ,והוסי "אני ומקני"" .ויאמר לא
תעבור" ,והפע לא אמר "בי"" .ויצא אדו לקראתו בע כבד וביד חזקה".
פירש"י" ,בהבטחת זקנינו והידי ידי עשו" .שינה ממ"ש קוד שאיי בחרב
שנאמר ועל חרב תחיה ,ויצא בידי ידי עשו שה כנגד קול יעקב" .וימא$
אדו נתו $את ישראל עבור בגבולו" .ולא אמר את "בני ישראל" ,ואמר
"בגבולו" ולא אמר "בו" ,או "בארצו"" .ויט ישראל מעליו".
ואפשר שהעניי $הוא כי מל אדו זה ,הוא "הדר" המל השמיני ממלכי אדו ,
שלא נאמרה בו מיתה ,ומכוו $כנגד הקדושה בחי' הדעת שהוא ש מ"ה החדש
שבמצח נשרש ושעליו נאמר "פרי ע הדר ,זה הקב"ה" .ורב $יוחנ $ב $זכאי
היה דורש שלשת אלפי דרשות על הפסוק "וש אשתו מהיטבאל בת מטרד
בת מי זהב" .והוא בחי' עול התיקו .$וכנגדו במציאות היה מל אדו זה.
אמנ מל אדו זה היה רשע ולא יכל להתאי כנגד עולמות הקודש ואפשר
שמשה רבנו ע"ה שימי מלכותו חופפי לימי מלכות הדר ושהוא בחי' הדעת
דקדושה ,הוא שעמד לעומתו בבחי' הדר שבקדושה ,וא"כ אחי ה כיעקב
ועשו עצמ  .ואמר "אחי ישראל" ,כי כש שיעקב קבל הברכות ושרו של עשו
הודה לו עליה וקראו ישראל ,ג עכשיו יקח משה מהדר את נצוצות הקודש
הנמצאי בו ויעל אל הקודש ,ולכ $הסכי לא לשתות מבארה של מרי אלא
מימיו של הדר )ואולי כנגד סוד "מי זהב" המוזכר באשת הדר (.ואמר לו "בדר המל
נל " .אפשר שכוונתו לקב"ה בחי' הדר שבקדושה שבדרכו ילכו ישראל" .לא
נטה ימי $ושמאל" אפשר שה בחינות פרצופי אדו וישמעאל הנמצאי מימי$
ומשמאל ליעקב .23ואפשר שלכ $הזכיר לו גלות מצרי ושעשו לא רצה
להשתת בו כדי לומר לו ,אנחנו ירדנו לפרוע שט"ח לבד ולתק $בחי' הדעת
ולא את  ,ולכ $ג סוד בחי' "הדר" המכוו $כנגד דעת דקדושה מגיע לנו בלבד.
ואפשר שהבי $מל אדו העני $והשיבו "לא תעבור בי" דהיינו בבחינתי לקחת
הנצוצות שבי .ואמר משה על עצמו מלא לומר שכמו בחי' מלא יוכל
להוציא ממנו את בחי' הדר כמו המלאכי שהוציאו הנצוצות שכנגד הברכות
מעשו .ועל זה ענהו שיצא לקראתו בחרב בסוד ועל חרב תחיה למנוע לקיחת
 .23שער הפסוקי פ' שמות.
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הנצוצות ממנו .ושלח לו משה פע שניה בשינויי  ,ולא הזכיר עניי $האחוה
וישראל ,אלא "בני ישראל" בלבד שה בגדר תוצאות הדר המל השמיני
שבקודש .ואמר "במסילה נעלה" .ואולי כוונתו ,שכ $הדר מימות עול שהדר
הוא המל השמיני והגבול שבי $אדו לבני ישראל ,ועתה בני ישראל הגיע זמ$
יניקת ממנו בבחי' בני הדר העליו $ולזה אי $צור בשתיית המי ובויתור על
בארה של מרי  ,אלא שא ישתו ישראל מימיו ויקבלו ניצוצות בדר אגב,
יקבל מכר טובות והנאות העוה"ז .ובני ישראל ה בחי' הנה"י שה בחי'
רגלי ולא יקבלו משה מבחי' הדעת שהוא הדר עצמו ,אלא "בני ישראל"
יקבלוהו מבחי' הנה"י שהוא בחינת  .ולכ $אמר "רק אי $דבר ברגלי אעבורה",
שה הנה"י .ופירש"י" ,אי $שו דבר מזיק " .כי לא ינקו מבחי' הדר עצמו
אלא מבחי' ארצו שה ההסתעפות היוצאת ממנו .ואמר "עיר קצה גבול " .כי
הוא הגבול והסו לזמ $מלכי אדו ותחילת זמ $מלכי ישראל שמשה הוא
הראשו $שבה  .והשיבו "לא תעבור" .ולא אמר "בי" ,כי לא נתכוונו לקבל
אלא הנה"י ,ולא הסכי אדו ג לזאת "ויצא אדו לקראתו בע כבד וביד
חזקה" .אולי "ע כבד" הוא מלשו $כבד שבגו שעליו שורה הנפש ושהוא
מקו ס"מ שהוא בחי' אדו  ,והוא הגור לכעס ,ויצאו אנשי אדו בכעס גדול
למלחמה בישראל" .וביד חזקה" של ידי ידי עשו שה כנגד בחי' קול יעקב,
ומתו בטחו $שיד חזקה שלה תנצח כי ישראל לא היו בשלמות המוחי$
ונשמות ערב רב היו מעורבות בתוכ " .ויט ישראל מעליו" .אבל לא מגבולו
כיו $שעכ"פ היה צרי להוציא בלעו מפיו ולהשיבו אל הקודש ועשו זה על ידי
הקפת אדו  ,ואפשר שבסובב את אדו משכו הנצוצות.
"וימת ש אהר ,$ויראו כל העדה כי גוע אהר ."$במרי אהר $ומשה לא נזכר
לשו $גויעה שהוא מיתת צדיקי כי מתו עפ"י ה' במיתת נשיקה שהיא בדרגה
גדולה יותר .אבל העדה שלא הבינו מהות מיתת נשיקה חשבו שגוע אהר.$
"וישמע הכנעני מל ערד יושב הנגב כי בא ישראל דר האתרי  ,וילח
בישראל וישב ממנו שבי .וידר ישראל נדר לה' ויאמר ,א נתו $תת $את הע
הזה בידי והחרמתי את עריה  ,וישמע ה' בקול ישראל וית $את הכנעני ויחר
אתה ואת עריה  ,ויקרא ש המקו ההוא חרמה" .פירש"י" ,וישמע הכנעני
שמת אהר ,$יושב הנגב ,זה עמלק .שינה לשונו לדבר בלשו $כנע $כדי שיהיו
ישראל מתפללי לקב"ה לתת כנעני ביד וה אינ כנעני  .ראו ישראל
לבושיה כלבושי עמלקי ולשונ לשו $כנע ,$אמרו נתפלל סת  ,שנאמר "א
נתו $תת $את הע הזה בידי" .דר האתרי  ,דר הנגב שהלכו בה מרגלי ".
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והתמיהות רבות .למה הדגישה תורה שהוא "דר האתרי " ולכאורה זה
מיותר .וכיצד משה שכל רז לא אניס ליה לא ידע להבחי $א עמלקי ה או
כנעני עד שהוצרכו להתפלל סת על הע הזה .וכיצד קרה שהובסו לפני
האוייב והלא ארו $הברית היה עמה  ,ובאו ש על פי הדיבור והענ $שהרא
הדר  .ומדוע משה לא עמד בתפילה כש שעשה ברפידי עד שהוצרכו
ישראל לידור נדר כדי שינצחו .ומדוע בכל פרשיות אלו מוזכרי בש
"ישראל" ולא "בני ישראל" .וכיצד אומר הכתוב שעל ש מלחמה זו נקרא ש
המקו חרמה ,כאשר שלשי ושמונה שני קוד לכ $נלחמו ישראל באותו
מקו והובסו בגלל שנלחמו נגד רצו $ה' ואז נקרא ש המקו חרמה ,ע"ש
המלחמה ההיא .24ופירש"י ,שכשמת אהר $חזרו ישראל לאחוריה שבע
מסעות עד מוסרה ,ויש להבי $למה חזרו לאחוריה שבע מסעות אלו.
25
ואפשר שהעני $הוא כי החניה הראשונה מהר ההר לכוו $מוסרה היא קדש ,
ובתו שבעת ימי אבלו של אהר $שבו לקדש ונלחמו עמה העמלקי היושב
בהר שמול קדש ,וליד החרמה .והאבל מסתלקי ממנו האורות המקיפי ואי$
בו אלא בחינת אור פנימי של הנפש בלבד ,26ולאט לאט במש שבעת ימי
האבלות חוזרי בו המקיפי עד שמשתלמי להכנס ביו השביעי .ולכ $תקנו
חז"ל דיני אבלות של שבעה ושלשי יו  .ואינו רק בגלל פטירת קרוב  ,אלא
העיקר הוא בגלל האבל עצמו שנזוק בסלוק רוחו ונשמתו עקב מות קרובו.
ובזה יוב $כיצד טעה משה במי מריבה ועד היכ $הגיע הפג  ,כי בקדש נפטרה
מרי  ,וכיו $שנפטרה הפ משה לאבל ונסתלקו ממנו אורות המקיפי ונשאר
ע נפש בלבד ,ובו ביו יבש הבאר ,כי בזכותה היה נובע עד מותה .ובקשו
מי ממשה ,ויכלו משה ואהר $לטעות במי מריבה ולהכות בסלע ,כי לא היו
בדרגת הרגילה אלא ללא אורות המקיפי ובבחינת נפש בלבד .ולכ $החטא
לא פגע ברוח ונשמת של משה ואהר $ולא נשאר ממנו רוש לדורות.
ובהגיע להר ההר שוב הפ משה לאבל על אהר $ונסתלקו ממנו אורות
המקיפי ולא שרתה עליו נבואה כי אפילו רוח הקודש לא שורה על אד
עצוב ,27וכ"ש בהיותו עצוב ואבל ,ואעפ"י שבהיותו אבל על מרי שרתה עליו
נבואה ונאמר לו לדבר אל הסלע ש נעשה זה בדיעבד כדי לספק לישראל מי
שהוצרכו לזכותו ולכחו ,וג כדי לנסותו א ידבר אל הסלע או יכהו שנסיו $זה
הוזמ $לו עוד בטר נולד ,28ושבו ישראל שבע מסעות אחורה עפ"י גזירת ה'
 .24במדבר י"ד פסוק מ"ה וברש"י ש  .25 .ראה פ' מסעי .26 .שער המצוות פ' ויחי ,ונפש
זו היא הנקראת מוחי $דקטנות .27 .ראה רש"י בראשית מ"ה ,כז .28 .רש"י במדבר כ' ,י"ג.
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ע"י הענ $שהרא הדר  ,כי שבעה מקיפי ה לנשמה וכול מסתלקי מ$
האבל ,29ובמות אהר $נסתלקו שבעת ענני הכבוד שה כנגד שבעת המקיפי
מעל כל ישראל ,והוצרכו לחזור לאחוריה שבע מסעות כדי לחזור ולקבל
בזכות משה ,בכל מסע אחורנית מקי אחד ,30ומיד לאחר מות אהר $בהר ההר
שבו עפ"י דבורו של משה מסע אחד לקדש ,ואז שב אליה הענ $שהרא
הדר  ,ובכל מסע נוס שחזרו חזר אחד משאר הענני עד שבמוסרה הושל
הענ $השביעי .31אמנ בהגיע לקדש היו חשופי מכל ששת הענני שהקיפו
מד' רוחות ומעליה ומתחת  ,וראו זאת העמלקי היושב בהר שמול קדש
והבינו שא ילחמו בישראל ינצחו  ,א .מפני שאי $ענני כבוד להגי $עליה  .ב.
היות וכבר נלחמו בה לפני ל"ח שני במקו זה והכו לישראל עד החרמה,
והיות ומזל מקו גור  ,וכבר עמד לטובת בעבר ,ומה ג שמלחמת הקודמת
היתה נגד רצו $ה' ,ובחטא נעשה ,והמקטרג עמד באותו מקו להשטינ  .ג.
מפני שמשה אבל תו שבעה או תו ל' יו  ,וא יחליפו שפת לא יבינו
ישראל מי ה וישגו בתפילת  ,ומשה לא יוכל להודיע ואפילו לא להתפלל
עליה עקב היותו בבחינת אבל .ד .בקדש חטאו המרגלי ועדיי $נשאר רוש
חטא במקו ונחלש כח ישראל ג עקב כ במקו זה .וקמו ונלחמו בישראל
והצליחו במלחמת אפילו לשבות שבי עקב טעמי אלו.
וכשראו ישראל כ ,$הוצרכו לתק $החטאי שנעשו במקו זה ,א .בהוצאת דיבת
האר רעה .ב .שעלו להלח ולכבוש א"י נגד רצו $ה' .ותקו $ב' חטאי אלו
נעשה ע"י שנדרו נדר להחרי ערי הכנעני והעמלקי ולהקדיש לגבוה ,וזה
הוצרכו ישראל לעשות ולא משה ,כי משה לא חטא אז בחטאי אלו ,והחוטא
הוא שצרי לתק ,$הוא או זרעו .וכשעשוהו ,נת $ה' האוייב לפניה  ,ואז
הוצרכו לעשות תקו $נוס ולקרא המקו חרמה מחדש כי בפע הקודמת נקרא
המקו חרמה על שהוחרמו ישראל מלפני הכנעני כיו $שהשט $עמד וקטרג,
ועתה שנמחה השט $על ידי תקונ ונהפו הוא אשר ישלטו היהודי המה
בשונאיה  ,קרא הקב"ה ש המקו חרמה כי בו הוחרמו הגויי תחת ישראל
 .29כמבואר בשער המצוות פ' ויחי .30 .ומעי $מה שכתב הרמ"א בשו"ע יו"ד סי' שע"ו
שיש נוהגי לישב ז"פ כדי להבריח הרוחות .והעני $הוא שהוצרכו לקבל המקיפי
ממקומות שהיו בה קוד ושנשאר בה הרשימו של המקיפי $הקודמי  .31 .ובזה יוב$
מדוע רש"י כתב כא $שבע מסעות ,וכ $הוא בסדר עול  ,ובפ' פנחס כתב שמונה מסעות
וכ"ה בירושלמי יומא פ"א ה"ה ,כי למעשה שמונה היו מהר ההר עד מוסרה אבל עיקר $היו
השבעה שמחו להר ההר כדי לקבל שבעת המקיפי.$
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ונעשה תקו $לחרמה הראשו $שהיה להיפ  .ודע כי בני ישראל דרגת נמוכה
מש ישראל כי ישראל בתפארת ,ובני ישראל בסוד נה"י ,ולכ $בכל פרשיות
אלו העוסקי בדור השני שנולד במדבר ונכנס לאר  ,ובצד מה ,דרגת היתה
גדולה משל יוצאי מצרי  ,כי יוצאי מצרי לא היו מתוקני בשלמות כי יצאו
בטר זמ $של ת' שני  ,ונשמת היתה מצד הנה"י שבו נתגלה הדעת ,ונקראו
"בני ישראל" ,ואלו הדור השני אעפ"י שנתערבו בתוכ ערב רב והוזקקו
למצוות ציצית וכדו' ,הנה נשמות ישראל שבה היו מתוקני יותר ,ולכ $נקראו
בש "ישראל" .ואולי במלחמת סיחו $לא הוזכר משה כי כח ישראל מצד
עצמ הספיק כדי להכניעו ולא הוצרכו לכחו וגדולתו של משה כדי לנצחו.
אמנ במלחמת ע עוג הוצרכו לכחו וגדולתו של משה ,כיו $שנימול עוד ע"י
אברה  32ואלו ישראל לא היו נמולי כי במדבר לא נמולו ישראל חו משבט
33
לוי ולכ $הוזכר משה ,ועל ידו נצחו במלחמה וכמ"ש "כי ביד נתתי אותו".34
"ויסעו מהר ההר לסבוב את אר אדו  ,ותקצר נפש הע בדר  .וידבר הע
באלהי ובמשה ,למה העליתונו ממצרי למות במדבר ,כי אי $לח ואי $מי
ונפשנו קצה בלח הקלקל" .כיצד טענו שאי $מי והלא בארה של מרי
שנבקע בסלע שהכהו משה היה מלוה אות  ,ולא מצינו ששוב נעל מה ,
ולמה קראו למ $לח קלוקל ,ומה פירוש קלוקל ,ולמה נפש קצה במ ,$ולמה
דברו באלהי ובמשה ולא התלוננו רק על משה כהרגל בשאר מסעות.
"וישלח ה' בע את הנחשי השרפי וינשכו את הע  ,וימת ע רב מישראל,
ויבא הע אל משה ויאמרו חטאנו" .ויש להבי $ביאור "ויבא הע אל משה",
מניי $באו ,ולמה לא אמר "ויאמרו הע אל משה" מבלי להזכיר שבאו אליו,
וכדרכו בשאר מקומות" .ויאמר ה' אל משה עשה ל שר ושי אותו על נס
והיה כל הנשו וראה אותו וחי" .למה הוצר לנחש ,ולמה המשיכו הנחשי
לנשו )כמ"ש והיה א נש הנחש( ורק הע לא מת מנשיכת כיו $שהביט אל
נחש הנחשת ,שיסיר הקב"ה הנחשי לגמרי מהע וירפא הפצועי ללא צור
בנחש נחושת" .ויעש משה נחש נחושת" .פירש"י" ,לא נאמר לו לעשותו
מנחשת אלא אמר משה הקב"ה קוראו נחש ,ואני אעשנו של נחושת ,לשו $נופל
על לשו ."$ויש להבי $וכי משחק מילי הוא הקובע ומהווה סיבה לעשותו
מנחשת" .וישימהו על הנס" דהיינו הניחו על מוט גבוה כדי שיראוהו כל הע .
"והיה א נש הנחש את איש" .למה הדגיש את איש ומה ע האשה ,כלו
 .32זוהר פ' חוקת ד קפ"ד .33.רש"י דברי ל"ג ,ט .34 .ואת השמש העמיד משה במלחמת
עוג ראה רש"י דברי ב' ,כה .אעפ"י שפשט הכתוב שעל מלחמת סיחו $נאמר "אחל תת".
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נשי לא נושכו .ולמה בתלונת על המ $והמי  ,נדונו בנחשי נושכי  ,ולא
בעונשי רגילי כמגפה ושרפה .וצרי לומר כי נענשו בבחינת מדה כנגד מדה
לתלונת  ,ויש לדעת כיצד נשיכת הנחש היא מדה כנגד מדה לתלונת .
ואפשר שביאור העני $הוא ,כי ישראל בהקיפ את אר אדו  ,קליפת אדו
נדבקה בה "ותקצר נפש הע בדר " ,וגודל שיעור קומת נפש קצרה
ונתגמדה .וכשנפש האד היא מושלמת היא כוללת כל שלשת שלישי הגו
שה הראש בבחינת ג' ספירות עליונות כתר ,חכמה ,בינה .וחציו העליו $של
הגו ,בחינת ג' ספירות אמצעיות חסד ,גבורה ,תפארת .וחציו התחתו $של
הגו בחינת ג' ספירות תחתונות נצח ,הוד ,יסוד .ונפש אד בינונית כוללת רק
את הספירות חג"ת נה"י .וכשקצרה נפש ונתנמכה ,היתה נפש בדרגה
הנמוכה בסוד נה"י בלבד .והיות וערו עד היסוד בה ,החל יצר להתעורר
ולמשכ לפג הברית.
"וידבר הע באלהי ובמשה" .ואמרו ,שהקב"ה וג משה לא מסוגלי
להבינ  ,שכ $הקב"ה שמבקש מה לקדש עצמ במותר לה  ,ומשה שבגלל
דבקותו בקב"ה פרש מאשתו לגמרי מאז מעמד הר סיני ,מונעי מה הנאת
ותאוות התשמיש ,והתלוננו "למה העליתנו ממצרי למות במדבר" ,דהיינו
שרצונ היה בקב ותפלות יותר מאשר תשעה קבי $ופרישות .ופרוש מות אינו
לגו אלא להנאות הנפש ,כי ידעו שהמ $ובארה של מרי נתנו קיו לגופ .
אבל טענו "שאי $לח ואי $מי " ,כי לח רגיל הפסולת שבו מרובה ונותנת כח
לגו לעשות ככל העולה על רוחו ,ואלו המ $שהוא לח אבירי שמשתמשי
בו מלאכי השרת 35הוא מושל ואינו נות $כח לגו אלא לעניני ששלמות
הנפש תלויה בה  .ואולי ביאור העני $הוא ,כי לח גי' שבעי ושמונה ,שה
גימטריא של שלש פעמי ש הוי"ה .ומתו עשר פעמי הוי"ה שצריכי
להמצא בכל עני $שבבריאה ,כנגד עשר ספירות ,נמצאי בלח רק שלש
העליונות ,וחסרי שבע הוי"ות .ולכ $פסולתו מרובה ומחזקת הגו ג לעניני
שבפסולת .אמנ המ $שכולו היה מתוק $היו בו כל העשר פעמי הוי"ה
העולי במספר מאתיי ושישי כמני" $קלקל" ,ונקרא כ $כיו $שהוא ב'
פעמי ק"ל ,שהוא גי' עי ,$ולכ $אוכלי המ $היו בעלי ראיה מעמיקה להבדיל
בי $עיקר לתפל ,ומנעה מה לחטא ,ולכ $נאמר על המ" $ועינו כעי $הבדולח".
וג מהותו של המ $שהיתה רוחנית יותר לא השפיע לגו כח אלא שיתעסק
בעניני רוחניי בלבד .36וכ $המי לא היו כמי רגילי שמכילי בנוס
 .35יומא ע"ה .36 :ראה בעני $זה בהרחבה לקמ $פ' עקב ,פסוק "כי לא על הלח לבדו".
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לחומר המי ג סוגי מזו $שוני כויטמיני ומינראלי הנספגי בה ממרבצי
האדמה בה ה נובעי  ,ששתיית מחזקת ובונה את הגו לכל צרכיו ,אלא מי
ניסיי שבאו מתו אב $הצור ,והכילו חומר מי בלבד שמחו לנוזלי נקיי
)מעי $מי מזוקקי ( לא הכיל כלו  .ולא חזק את הגו רק שמר על הנוזלי
הנצרכי לו ,ואולי עקב כ היו חלשי בנושא חיי האישות ולא יכלו לשמש
מטותיה אלא לצור לידת בני מליל שבת לליל שבת בלבד .ועל זה נתרעמו
ואמרו כי קצה נפש ב"לח הקלקל".
והיות וחטא היה בתאות המשגל ואמרו חז"ל שהברית כאשר הוא בשלמותו
חקוק בו הוי"ה מבפני ושדי מבחו  ,ואלו הפוג בו גור שיחקק בו שט$
מבפני ונחש מבחו  37נענשו מדה כנגד מדה" .וישלח ה' בע את הנחשי ".
והיות והחוטא בבריתו טר כל ,מחשבתו גורמת לו לחמ בשרו ותאוותו
בוערת בקרבו ,לכ $נשלחו "הנחשי השרפי  ,וינשכו את הע וימת ע רב
מישראל" .דהיינו ,שבירידת למצרי הוצרכו לתק $רפ"ח נצוצות של שורש
הבריאה .וישראל תקנו ע"י עבדות מצרי ר"ב מה  .ויצאו ממצרי בחפזו$
ונשארו פ"ו נצוצות ללא תקו 38$ועתה דור זה שהיה ברובו מבניה של יוצאי
מצרי גרמו להפיל ג מעט מר"ב נצוצות המתוקני וכל נפילת דבר משרשו
נקרא בש מות" 39וימת ע רב מישראל".
ובראות ישראל שהנחש שחשבו שייטיב עמה בתאוות ובהנאות אסורות ,בו
הקב"ה מכה בה  ,באו לכלל הכרה בער הקדושה והפרישות מהתאוות" .ויבא
הע אל משה" הגיעו להשגה ולהכרה בדר הפרישות בו נמצא משה" .ויאמרו
חטאנו ,כי דברנו בה' וב " .עתה בראותנו גודל פג תאוות הזימה" ,התפלל
אל ה' ויסר מעלינו את הנחש" ,הוא הנחש הקדמוני שפתה את חוה ובא עליה
והטיל בה זוהמה ,40ויבטל את יצה"ר של זימה ,ולא נכשל בו .אמנ הקב"ה לא
הסיר מה את הנחש כי צור יש בו לעול לצור קיו המי $האנושי וכמו
בזמ $חז"ל שרצו להסירו וחזרו בה כיו $שראו שאפילו חת $מאס בכלתו.41
"ויאמר ה' אל משה עשה ל שר ושי אותו על נס" ,לא אמר לו לעשות נחש
אלא שר ,כי עצ מעשה התשמיש יש בו צור לקיו בני האד  .אבל התקו$
הגדול שיש לעשות זה לעצור את התאוה שהיא בבחינת שר ,ולהתקדש
בבחינת מגלה טפח ומכסה טפחיי  42ואד כזה קדושתו יכולה לחולל ניסי
ולשנות הטבע ,כיו $שג הוא משנה הטבע של גופו ומקדשו" .והיה כל
 .37החיד"א "מדבר קדמות" מערכת ב' אות ז' .38 .החיד"א ב"זרוע ימי "$הגש"פ .39 .זוהר
פ' נשא  .40ליקוטי תורה וישלח .41 .סנהדרי $ס"ד .42 .נדרי כ.

צו

שפתי

חוקת

שני

צז

הנשו " דהיינו ,שיצרו גרהו לחטוא" ,וראה אותו" וראה ממטה למעלה ויעלה
עצמו "וחי" .וכל אד במדבר שתאוותו גברה עליו עקב יצה"ר דאדו שנדבק
בה ראה אותו ,ועי"ז תק $כוונתו וחי ג בגשמיות וג ברוחניות.
"ויעש משה נחש נחשת" .הנה ,הקול בחי' נחושת .כי שניה בבחי' ספירת
התפארת .וכשאד פוג בדבורו בדברי בטלי  ,או שקר וכדו' ,מיד משמי
מטמאי אותו בברית"ו ,43היות והדבור הוא בלשו $וג ברית היסוד נקרא
לשו .$וכמו שכתב אברה אבינו עליו השלו בספר יצירה 44שברית הלשו$
וברית המעור שניה מכווני באמצע הגו ,והוא סוד "לשו $נופל על לשו."$
ולכ $אמרו חז"ל "מות וחיי ביד הלשו "$ומות וחיי גשמיי ביד הלשו$
שבפה ,ומות וחיי רוחניי ביד הלשו $שבברית .והיות ולא חטאו בפועל
בברית אלא בלשו $שדברו בה' ובמשה ,ופגמו בלשו $המכוו $כנגד הברית חבר
משה לשו $העליו $ע הברית שהוא לשו $התחתו $ע"י הנחושת שהוא בחי'
הדבור ובחי' התפארת שהוא המקשר ביניה  .ואעפ"י שהקב"ה לא אמר למשה
לעשותו מנחשת ,הבי $משה מדעתו הקשר שבי $הלשו $שבפה ללשו $שבברית
ועשאו מנחשת כדי שלשו $יהיה נופל על לשו ,$ואז כל הרואה את נחש
הנחושת הבי $סוד הדבור ופג הברית התלוי בו" .וישימהו על הנס" תלה אותו
על מוט גבוה הנקרא בש נס לרמז על מעלת השומר" .והיה א נש הנחש את
איש" בדווקא שיש בו ברית ואפשר כי רק הגברי נושכו כי עיקר פג הברית
נמצא בה " .והביט" והתבונ" $אל נחש'הנחושת" ,סוד ברית הלשו $וברית
המעור המכווני  ,ותק $בריתו" ,וחי" בשני עולמות.
"אז ישיר ישראל את השירה הזאת ,עלי באר ענו לה" .עני $שירת הבאר הוא
המשכת המוחי $השלמי לשכינה רחל העולי לל"ה אותיות של מילוי דמילוי
דאדנות 45ונעשה זה ע"י ג"פ מ"ב העולי כמני $ענ"ו וזה סוד הכתוב "ענו
לה" ,46ונעשה תקו $זה ע"י ישראל שה בבחינת רחל ,ולא ע"י משה שהוא סוד
לאה .ולכ $אעפ"י שהבאר חזרה לישראל בזכותו ,לא הוזכר שמו בשירה זו.
ולכ $ג שירה זו נאמרה בלשו $אז ישיר שהוא ע"ש המחשבה ,47בחי' ספירת
החכמה כי יחוד זה נעשה ע"י ש ע"ב שהוא בבחינת החכמה ונרמז בראשי
תיבות "עלי באר".
"וישב ישראל בכל ערי האמורי בחשבו $ובכל בנותיה" .ולהל $גבי עוג נאמר
 .43החיד"א עבודת הקודש .44 .פרק א' משנה ג .ופרק ו' משנה ד'  .45כמבואר לעיל פ'
בהעלות  .46 .כמבואר בכוונות מוס של ר"ח לרש"ש .47 .כמבואר ברש"י שמות ט"ו ,א.
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"ויכו אותו ואת בניו ,ויירשו את ארצו" .ויש להבי $והלא טר היה תנאי בני גד
ובני ראוב $והיו כול בדעה שכול ינחלו באר כנע $בלבד ,וא"כ מה ירושה
שיי בארצות אלו .ומה שישבו ישראל ש באופ $זמני עד בוא לאר כנע $לא
שיי לקראו ירושה .ולהל $אמר משה שארצות אלו ה הרפאי שהבטיח ה'
לאברה לתת לישראל ,48וא"כ שיי בה ירושה גמורה ,ומאי נפק"מ בירושה
זו א אי $נוחלי כול אלא באר כנע .$וצרי לומר שירושת האדמה לחוד,
וירושת נחלה לחוד .וברפאי האלו אפשר שהיו נצוצות קודש גדולי  ,כי אפי'
בעוג היו נצוצות התנא ר' שמעו $ב $נתנאל ורמוז בראשי תיבות "בש.49"$
וירשו ישראל ג נשמות אלו והעלו אל השכינה .ואפשר שאלמלא בני גד ובני
ראוב $היו ארצות אלו ירושה ללא נחלה אלא כאדמות מרעה ומחסני וכדו',
ובני גד וראוב $קבלוה ג לנחלה.
בלק
"וירא בלק ב $צפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי" .יש להבי $למה לא אמר
"וירא בלק מל מואב" ,והניח תואר מל עד לסיו העני .$ומהו "את כל אשר
עשה" ,ולמה הזכיר ש אביו צפור" .ויגר מואב מפני הע מאוד כי רב הוא,
ויק מואב מפני בני ישראל" .למה תלה הפחד בע  .ואלו לקו קצו מפני בני
ישראל ,ובכלל למה פחדו ונתערבו בעני $לא לה  ,והרי ידעו מואב שישראל
לא ילח בה בגלל הצווי "אל תצר את מואב ואל תתגר ב מלחמה" .ומה ג
שמשה שלח אליה מלאכי ובקש רשות לעבור בארצ ללא נטייה ימי$
ושמאל ,ולא הסכימו.1
ואפשר שהעני $הוא כי בראות מואב שלמרות שישראל לא הורשו להלח ב
והוצרכו לבקש רשות כדי לעבור בארצ  ,ובכל זאת מתגרי ישראל בה ,
ושוללי ובוזזי את השיירות הנוסעות אליה  ,2חששו מהערב רב הנקראי
ע  ,שמא עומדי ה להתתק $לגמרי ומערב רב יהפכו להיות רב ,דהיינו
שישראל תקנו במצרי ע"י השעבוד ר"ב נצוצות מ $הרפ"ח שהוצרכו לתק,$
אמנ הערב רב לא נשתתפו בתקו $זה אבל היו קרובי אל התקו $ונקראו ערב
רב ,ולכ $העל משה ,וכיו $שהיו קרובי אל התקו $בלבד ולא תקנו בפועל,
קלקלו במדבר והזיקו לישראל .וחמשה מיני יש בערב רב הנקראי נפילי ,
 .48דברי ג' ,יג .49 .ראה לעיל פ' ל ל  .1 .רש"י במדבר כ"א ,יג .2 .רש"י דברי ב' ,ט.
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צט

גבורי  ,ענקי  ,רפאי  ,עמלקי  .3וכול ענפי של בלע  .4ובלק ובלע ה
משרש עמלק ולכ $אותיות שמות הוא עמלק בבל.4
והנה בדור השני ליציאת מצרי שכבר מתו הערב רב ונולדו מחדש
בגופות בני ישראל ,5א היו נתקני הערב רב תחת הנהגתו של משה ,היה
מושל תקו $ישראל ,והיו יורשי את ארצות קיני קניזי וקדמוני שהובטחו
לאברה  ,שה אדו עמו $ומואב ,ומזה פחדו מואב ,ואלו מבני ישראל עצמ
לא פחדו אלא קצו בה .
והדור הראשו $ליוצאי מצרי נקראו בני ישראל ונקראו עדה ,כיו $שהיו בדעת
מתוקנת ,ונקראו דור דעה ,אותיות עדה ,והדור השני נקראו קהל ,כיו $שדרגת
היתה פחותה והיו בסוד "דעת נשי קלה" אותיות קהל ,6ומבני ישראל לא
פחדו אלא קצו ,אבל מ $הקהל ,כיו $שנשמות ערב רב מעורבות בה $פחדו שמא
יתוקנו ויגיעו לדרגת "רב" .ולכ $נתייעצו ע זקני מדי $מה לעשות .והשיאו
עצה שהיות ובערב רב יש כת הנקראת עמלק שימנו למל את בלק ראש
הקוסמי שבאותו דור ששרשו מעמלק ,ובהיותו ראש עליה  ,וה יהיו עמו,
יגביר בכח הקס שבידו ,כח עמלק על הערב רב שלא יתוקנו ,ואפילו יוכל
לגבור על ישראל ח"ו ,כי בלק היה כולו מכור לשט $והיה ראש וראשו$
לקוסמי  .ולכ $בלק גי' סמ'אל ,ע הכולל .וכשמל בלק ,הבי $שלבדו לא
יוכל להזיק כיו $שעיקרו משרש קי ,$ואלו משה ראש בני ישראל הוא משרש
הבל וצרי שבלע שג הוא עיקרו משרש הבל ולא עוד אלא שהערב רב כול
ה ענפיו ,שיצטר אליו בעניי $זה .ובלק ששרשו מקי $כחו גדול בקס
שעבודתו ע"י מעשה כפיי  ,אבל בלע ששרשו מהבל שהוא סוד הבל הפה,
כחו בדבור.
7
וזמ"ש הכתוב "וירא בלק ב $צפור" שהיה קוס ע"י הצפור שהקס בה הוא
ראש לכל הקסמי  ,8ודרכו ראה "את כל אשר עשה ישראל לאמורי" .שנלחמו
באמורי לא בכח היד אלא בדבור ותפלת משה ,והבי $שלא יוכל להלח ב
לבדו אלא ע בלע  ,ושלח לקרא לו .ובאה התורה להסביר מה טע נכנסו
מואב לקלחת זו ,ואמרה "ויגר מואב מפני הע " אלו הערב רב שנולדו בגופות
בני ישראל" ,כי רב הוא" ,שמא יצאו מבחינת ערב רב ויתוקנו ויהוו בחינת רב.
 .3זוהר בראשית כ"ה .4 .שער הפסוקי פ' שמות א' .5 .ראה לעיל פ' שלח ל ופ' קרח.6 .
האריז"ל שער הפסוקי פ' קרח .7 .זוהר פרשה זו .8 .ואפשר שכנגד צפור זה דקליפה ,יש
בקדושה היכלו של משיח הנקרא ק $צפור ,ואולי לכ $משיח יוצא מזרע בלק ב $צפור ,על ידי
רות המואביה שהוציאה ניצוצות קודש שהיו בו.
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"ויאמר מואב אל זקני מדי ,$עתה" כאשר נתערבו נשמות ערב רב בישראל,
והפכו מעדה להיות קהל" .ילחכו הקהל את כל סביבותינו" .ולכ $מינוהו לבלק
ראש הקליפות למל עליה "בעת ההיא".
"וישלח מלאכי אל בלע ב $בעור ,פתורה אשר על הנהר אר בני עמו לקרא
לו" .ופירש"י" ,אר בני עמו ,של בלק" .והדבר לכאורה קשה ,כי בלק היה
מדיני 9ואלו בלע היה ארמי .וכמ"ש "פתורה על הנהר" והוא הנהר הידוע נהר
פרת ,וכמפורש בכתוב "ואשר שכר עלי את בלע ב $בעור מפתור ,אר
נהרי לקלל " .10ובכלל למה הוצרכה תורה לציי $לנו שמקו מגורי בלע
הוא אר בני עמו של בלק.
ואפשר שהעני $הוא כי בלק כאמור היה ראש הקוסמי  ,ובלע היה ראש
המכשפי ושניה כלולי בשט ,$בלק עיקרו מבחי' קי $דקלי' ,ובלע עיקרו
מבחי' הבל דקלי' .וקרא בלק לבלע לבא אליו ולהתקשר בו ולהתחבר עמו
כדי לגבור על הקדושה .והזמינו להתכלל בבחינת "אר בני עמו" של בלק,
"לקרא לו" .להצטר לבחינתו .ובחסדי ה' הפר עצת וגבר ישראל.
"ושני נעריו עמו" ,פרש"י" ,מכא $לאד חשוב היוצא לדר יולי עמו שני
אנשי לשמשו ,וחוזרי ומשמשי זה את זה" .ויש להבי $מדוע הוצר לה
בנסיעה זו והלא שרי מואב הלכו עמו ,וה ודאי שהיו משמשי אותו
בהצטרכו אליה  ,ויותר היה מתכבד בלע שהיה בעל רוח גבוהה ,בשמוש .
ולמה בכלל הוצר הכתוב ללמדנו שאד חשוב לוקח ב' נערי עמו ,והלא
12
כבר למדנו זה מאברה  ,שכתוב בו "ויקח את שני נעריו אתו ,ואת יצחק בנו"
וא ש פירש"י "שבא הכתוב ללמדנו שאי $אד חשוב רשאי לצאת לדר
בלא ב' אנשי " ,ומדוע שינה הכתוב ולגבי אברה כתוב שני נעריו אתו ,ולגבי
בלע כתב עמו ,וכ $יש להבי $מדוע שינה רש"י בטע העני ,$ולגבי אברה
פירש"י שהטע ליקח ב' נערי הוא "שא יצטר האחד לנקביו ויתרחק ,יהיה
השני עמו" ,וכא $כתב הטע משו שימוש.
והעני $הוא כי בע ישראל אד חשוב הוא הת"ח ,וצרי שמור מ $המזיקי$
בלילה אפילו בעיר ,13וביו מחו לעיר ,כיוו $שהקליפות מתחככי בתלמידי
חכמי אפי' בבית המדרש ,14ורק אי $יכולי להזיק  ,אבל בהיות יחידי
 .9וכמו שכתב רש"י בפסוק הקוד שבלק מנסיכי מדי $היה .10 .דברי כ"ג .ה .וראה ג
אב $עזרא ותרגו יונת $ב $עוזיאל ,כא $בפרשה על הכתוב "פתורה על הנהר" .12 .בראשית
כ"ב ,ג.13 .ברכות נ"ד .14 :ש ו'.
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בלילה בעיר ,ובשדה שאינו מקו יישוב אפילו ביו  ,יכולי להזיק .ולכ $צרי
לקחת עמו ב' נערי שא יצטר האחד לנקביו ויתרחק ,יהיה השני עמו
לשמרו .והוצר שני מחו ליצחק .כיו $שחשב שבחזרה יחזרו בלעדיו
ויצטר לשניה  ,אבל מטע שימוש אי $צור שיקח עמו משמשי כי לאד
חשוב שנתמנה על הצבור אסור לעשות מלאכה בפני בני אד  ,אבל בדר
מחו לעיר שאי $בני אד מצויי  ,מותר לו לעשות מלאכה בעצמו .אבל בלע
שהיה דבוק בחצוני לא חשש ליל יחידי ,ואדרבה הל יחידי במדברות כדי
להדבק בה  16ובדר כלל בלכתו בדר היה לוקח עמו ב' נערי לשמשו ,כיו$
שרוחו היתה גבוהה ,17אמנ בפע זאת לא הוצר לנעריו כיו $ששרי מואב
יכלו לשמשו .אבל הוצר לה כדי להעזר בה בכשפיו ,כי נערי אלו היו
גלגולי נשמות בניו יונוס ויומברוס ,18ובכח יצא להלח בישראל ,וכל כ
היתה גאוותו גדולה שלא רצה לגלות לשרי מואב שנצר הוא לסיוע של
נערי אלו לכשפיו ,ואמר שלקח לשמשו ,וויתר על שימוש שרי מואב כדי
להגדיל גאוותו בחשב שהוא לבדו ללא שו סיוע יכול להחריב העול  .ולכ$
לגבי אברה שנעריו לא ידעו כלו מכוונתו לעקוד את יצחק והוצר לה רק
כדי לשמרו בדר הלכו אתו דהיינו בגופ הלכו יחד ,אבל בלע הלכו נעריו
עמו בגופ וברוח באותה כוונה ורצו $שהוא הל .
וביאור העני $הוא כי ללב $הארמי נולדו שלשה בני  ,בעור ,יונוס ,ויומברוס.
ולאחר מותו בא בגלגול בבלע הראשו $ונולד לבנו בעור ,ובלע זה ילד את
יונוס ויומברוס בניו בגלגול שנית ,וקרא בשמ הראשו ,$והפכו להיות ראשי
חרטומי מצרי  ,19ובלע היה מיועצי פרעה ,ובעת מת $תורה באו אומות
העול לבלע לשאול אותו מה פשר הקולות והברקי ואמר לה אלהיה של
אלו נות $לה תורה ,20והטיל עי $הרע בלוחות 21שהיו צריכי להנת ,$ונענש
ומת .ובניו יונוס ויומברוס שהיו מראשי הערב רב שיצאו ממצרי ומעושי
העגל ,הרג משה בתו שלשת אלפי איש עושי העגל ,22וכשבע שני לאחר
מעשה העגל נולד בלע בגלגול מחדש לבעור שהיה מזרע בעור הראשו,$
ונקרא שוב בש בלע  ,והביא עוד פע בגלגול ליונוס ויומברוס ,וה נעריו
שלקח עמו לקלל ישראל וה היו עמו במדי $במלחמת ישראל בה  ,ופנחס
הרג וביער טומאת מהעול .23
"ויפתח ה' את פי האתו $ותאמר לבלע מה עשיתי ל כי הכיתני זה שלש
 .16זוהר בלק רי"ב .17 .פרקי אבות .18 .זוהר בלק קצ"ד .19 .זוהר כי תשא קצ"א.20 .
ילקוט יתרו ,רמז רע"ה .21 .רש"י שמות ל"ד ,ג .22 .זוהר בלק ,קצ"ד .23 .זוהר ש  .וזה סוד
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רגלי " ,ופירש"י" ,רמז לו אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלי
בשנה" .ויש להבי $למה אמר לעקור ולא אמר להרוג או לאבד" .ויל בלע ע
בלק ויבואו קרית חוצות" ופירש רש"י" ,עיר מלאה שווקי אנשי ונשי וט
בחוצותיה ,לומר ראה ורח שלא יעקרו אלו" .ואעפ"י שלא חשב לקלל ש
אלא בבמות בעל ,כתבה זאת תורה כי דברי בגו .והדבר תמוה ,וכי בלע בא
לבלק לעזרו מתו רחמנות ,הלא בגלל כס וכבוד שהבטיחו בא ,וכי בלע
שמקצועו היה מקלל ,היה בלבו רחמנות .והיכ $כא $הרחמי להסכי לעקור
ששי רבוא גברי ועמה עוד למעלה ממאה ריבוא ט ונשי בשביל הצלת
אנשי קרית חוצות .ושוב ,מה הלשו $לעקור ,והיל"ל לאבד או להרוג .וקראה
הכתוב "קרית חוצות" ,לכ $פירש"י שאנשי נשי וט היו בחוצותיה .ויש
להבי ,$וכי א היו בבתיה לא היה בלק מבקש עליה  ,וכיצד נקרא המקו
"חוצות" בגלל שבני אד נמצאי בחוצותיה ,וכי לא היה לה בתי .
ואח"כ לקחו לשדה צופי ראש הפסגה ,ופירש"י שראש הפסגה הוא ראש
פסגת הר נבו ,שבו מת משה .ולכאורה הדבר תמוה כיצד הגיעו לש בלק
ובלע  .והלא הר נבו היה בחלק סיחו $ועוג וכבר נכבש ע"י ישראל והיה
בחלקו של ראוב .24$ואפילו א נאמר שכבשוהו וטר ישבו בו ,למה סכנו
עצמ בלק ובלע ושרי מואב לבא לשטח הכבוש בידי ישראל ,והלא יכלו
ישראל לפרש זאת כהתגרות ולהכות בה  .ומדוע קרא הכתוב לראש הפסגה
שדה צופי  ,ואלו כאשר משה רבינו ע"ה עלה לש כדי להפטר לא הוזכר
המקו אלא בש ראש הפסגה בלבד.
ובשלישית לקחו לראש הפעור .ופירש"י" ,שראה שה עתידי ללקות ע"י
פעור" .והדבר קשה ,א מראש נגזר שישראל ילקו ע"י פעור ,היכ $הבחירה.
ולמה נענשו כשחטאו בפעור א למפרע מקו זה היה מזומ $לה ללקות ש .
ומדוע נגזר עליה ללקות ע"י פעור עוד בטר היו ש  ,וטר חטאו בו .ואמר
הכתוב שלכל המקומות לקח בלק את בלע  ,פרט לקרית חוצות ששניה
בעצה אחת פנו לש  ,וכמ"ש "ויל בלע ע בלק ויבואו קרית חוצות".
הגמרא )סנהדרי $ק"ה'ק"ז( באומרה הוא בעור ,הוא לב $הארמי ונקרא בעור על שבא על
בעירו ,כאשר בלע הוא זה שבא על בעירו ולא מצינו כ $על בעור אביו) ,ואפשר שנפש
בעור עצמו ג"כ נתגלגלה בבלע זה( .ושהוא בלע שהיה מיועצי פרעה ,בזמ $גזירת
השעבוד) ,סנהדרי $ק"ו (.והוא בלע שמת לאחר מאתיי וחמישי שנה בהיותו ב $שלשי
ושלש בלבד בשנת הארבעי לצאת ממצרי ) .סנהדרי $ש עמוד ב'( וראה ג שער
הפסוקי פ' כי תשא ,ופ' בלק ,והב .24 .$סוטה י"ג.
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קג

ואפשר שהעני $הוא ,כי הקדושה וישראל ה בחינת רשות היחיד שהוא הקב"ה
יחידו של עול  ,והקליפות נקראי רשות הרבי  25ונקראי חוצות 26ואפשר
שהיות ועיקר הטומאה היא היוצאת מהגו שהיא טומאת קרי ,נקראת הקליפה
קרית חוצות .ולשו $עקירה הוא הוצאת הנטיעה ע השרש ממקו חיותה כדי
לנטעה אח"כ במקו אחר .ואלו הרג פירושו אבוד הגו .ואפשר שבלע
בראותו שרצו $ה' להג $על ישראל וכמ"ש "כי ברו הוא ,הבי $שכל זמ$
שישראל דבוקי בקדושה לא יוכל להזיק  ,ובקש לעקור נשמות ישראל
מהקדושה לנטע בסט"א .והסביר זאת לבלק וטכסו עצה כיצד לעקר
מהקדושה ,והסכימו שילכו לקרית חוצות מרכז קליפת הקרי כדי לטמאות
ישראל בקרי ,ואז הפג יגיע למעלה ח"ו ויעקרו מ $הקדושה .כי מואב אעפ"י
שלא פחדו מישראל שילחמו בה ויהרגו  ,פחדו מישראל שמא יתקנו חטא
אד הראשו $שערב טוב ברע ע"י ע הדעת ,ואז תתבטל קליפת מואב מ$
העול  .כי קליפות עמו $ומואב ה מצד בינה וחכמה דקליפה ,ומואב מלשו$
אבא שהוא סוד החכמה ,אמנ אינ החכמה עצמה ,אלא בחינת המלכות
הנבנית ע"י החכמה וכמו שכתוב לגבי מלכות דקדושה" ,ה' בחכמה יסד אר ",
ופירושו ע"י ספירת החכמה יסד והאיר למלכות הנקראת אר  .ולכ $נקרא
מואב ,דהיינו מאב באה בחינתה .ועמו $סוד הבינה ,שבקדושה נקראת נוע
ובקליפה בהפו אותיות נקראת עמו .27$וקליפת נגה שמעורבת טוב ורע ,אפשר
ושמא שחכמה שבה סופה להתתק $ולהפו לקדושה ,ובינה שבה לא תתוק$
כלל ותתבטל בעת ק כאשר יתבטלו כל הקליפות מ $העול .
וזה סוד שני השעירי של יו הכפורי שהיה כח ע"י קדושות היו והמקדש
להפריד בי $חכמה דנוגה בסוד שעיר לה' ,לבי $בינה דנוגה שהוא שעיר
לעזאזל ,28ולכ $עמו $לא פחדו מישראל כלל ,כי מבחינת גופ ידעו שאי $רשות
לישראל לפגוע בה  ,ומבחינת שרש בקליפה ידעו שמשה וישראל לא יוכלו
בתקוניה להפריד מהקליפה ,וזמנ מובטח לה עד עת ק  .אמנ מואב,
אעפ"י שלא פחדו לגופ  ,נראה שפחדו על שרש בקליפה ,שמא ישראל יתקנו
חטא אדה"ר ואז חכמה דנוגה תעקר מ $הטומאה ותהפ לקדושה ,ואז השפעת
מלכות דקליפה שהיא שרש תתבטל הארתה מהחכמה ,וה אנשי מואב
שאחיזת בהארה זו ,יתבטלו מהקלי' ויתגיירו .ולכ $קצו בישראל ותיעבו  ,כי
תיעבו הקדושה שבה ופחדו שא ה יהפכו לע קדוש ,ולכ $שלח בלק לקרא
 .25שער המצוות פ' בשלח .26 .ולכ $פי' הגמ' חוצות על חו"ל ,תענית י' .27 .עיי $לקוטי
תורה פ' וירא בסוד עמו $ומואב ,והב .28 .$ראה סידור הרש"ש כוונות מוס דיו הכפורי .
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לבלע לקלל לישראל שיאבדו ,וכשהבינו שזה לא יתכ ,$הסכימו לעקור
ישראל מהקדושה ,וממילא ישב מואב שקט ושאנ .$והלכו למרכז קלי' הזימה
והנאו והקרי המכוו $כנגד שרש קלי' מואב ,כי החטא בזרע לבטלה פוג
בחכמה ובינה דקדושה ,29ולכ $כנגד בקלי' נקרא מקו זה קרית חוצות ,שבו
אנשי ונשי וט ,בחוצותיה .וזה שורש הניאו ,כי כאשר הנשי בחו ע
הגברי גורמי לגברי שיפגמו בקרי ,ובזרע לבטלה .וכשהט ג כ $עמה
בחו  ,נעשה קירוב דעת בי $הורי הילדי  ,ואח"כ ג קירוב בשר וזימה רח"ל,
מה שאי $כ $בע ישראל שהגברי בחוצות העיר ,אבל הנשי "כל כבודה בת
מל פנימה"" ,30ובנותינו כזויות מחוטבות תבנית היכל" 31דהיינו יושבות
בבית $כחטיבה אחת ע תבנית היכל בתיה ,$ואי $פר ואי $יוצאת ,דהיינו
שאינ $פורצות הגדר לצאת החוצה ,ולכ $אי $צווחה שהיא הסט"א ,נמצאת
ברחובותינו ,ובקשו לעורר רחמי רשעי אכזרי דסט"א ולחזקו ע"י הקרי כדי
שלא יעקרו אנשי מואב ,כי א מתעוררי רחמי הרשעי  ,מתאכזרי ה על
הצדיקי לעקר מ $הקדושה רח"ל.
32
ואולי העלהו במות בעל ,ולא במות כמוש אלהי מואב  ,כיו $שראה את
המוקצי שבע שעתידי בבוא לאר לעבוד את הבעל ,33וזה כוונת הכתוב
"וירא מש קצה הע " .וחשב שזה יהיה סיוע בידו לעקר למפרע.
"ויקר אלהי אל בלע  ,ויאמר אליו את שבעת המזבחות ערכתי" .פירש"י,
שאמר לקב"ה את שבעת המזבחות בה"א הידיעה ,שבנה אות כנגד שבעת
המזבחות שבנו כל האבות יחד ,אברה בנה ארבעה ,יצחק בנה אחד ,ויעקב
בנה שני  .ואעל פר ואיל במזבח ,ואברה לא העלה אלא איל אחד ,עכ"ל .ויש
להבי $מדוע בנו האבות שבעה מזבחות לפי סדר של ארבעה ,אחד ,ושני  .ומה
הקשר למזבחות בלע  .ומה תלונתו על אברה שהקריב רק איל אחד.
ובתחילה יש להבי $סוד פר ואיל ,ומצינו במקדש שבקרבנות התמידי $של ימי
חול ,ומוספי $של שבת ,לא מקריבי פר או איל אלא כבשי  .אמנ בקרבנות
המוספי $של החגי  ,מלבד הכבשי היו מקריבי ג פרי ואילי  .בר"ח,
בפסח ,ובשבועות ,שני פרי ואיל אחד .בסוכות ,שבעי פרי וארבעה עשר
אילי  .בשמיני עצרת ,בר"ה ,וביו הכפורי  ,פר אחד איל אחד ,מלבד פר ואיל
שהיה מביא כה"ג לצור כניסה לקדש הקדשי .
 .29שער רוח הקודש תיקו $כ"ז .30 .תהילי מ"ה ,יד .וראה רמב" הלכות אישות ,פי"ג,
הלכה י"א .31 .תהילי קמ"ד .32 .ברש"י במדבר כ"א ,כט .כתב שש אלהי מואב הוא
כמוש ,וראה שופטי י"א ,כד .33 .שופטי ב' ,יג .
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קה

ומצאנו ראינו שכה $גדול בערב יו הכפורי שחרית היו מעמידי אותו בשער
המזרח ומעבירי לפניו פרי ואילי וכבשי כדי שיהא מכיר ורגיל בסדר
העבודה של יוהכ"פ .34והדברי תמוהי  ,הכיצד ע"י שיראה עדרי של בהמות
יכיר ויורגל בסדר העבודה ,וכי כזה בטל $הוא הכה"ג שצריכי עדרי של
בהמות להעביר לפניו כדי שיכיר ההבדל ביניה  ,והלא כל שבעת הימי
שלפני כ $הוא שוחט וזורק הד ועוסק בקרבנות ,וכעת נצר הוא לבהמות כדי
להבדיל ביניה .$ולמה כה $גדול שכבר עבד שני רבות היו חייבי להעביר ג
לפניו פרי ואילי  ,ואפילו כה $גדול כשמעו $הצדיק ששמש בקודש ארבעי
שנה היו צריכי להעביר לפניו ג בשנת הארבעי עדרי בערב יוהכ"פ כדי
שיהא מכיר ורגיל בסדר העבודה ,וזה אומר דרשני .ועוד ,שיסתפקו בפר אחד
35
ואיל אחד וכבש אחד ,ולמה מעבירי לפניו עדרי מה  .ועוד אומרת הגמרא
שלא היו מעבירי לפניו שעירי המסמלי את עוונותיה של ישראל כדי שלא
תחלש דעתו ,וא"כ מוכרח שדברי עמוקי יותר היה מבי $כה"ג מהמצעד של
הפרי והאילי והכבשי שהעבירו לפניו .וברור שלא היה לומד את הלכות
היו בחכמת הפרצו של הבהמות ויש להבי $העני.$
והנה ראינו שאעפ"י שרשעי אלו לא הצליחו בקרבנ לקלל את ישראל ,עכ"פ
הצליחו להזיק ע"י קרבנותיה  ,וכשילדי ישראל צעקו לאלישע הנביא "עלה
קרח עלה קרח" 36במקו שלא היו לא דובי ולא יער ,יצאו שני דובי ואכלו
ארבעי ושני מילדי ישראל ,ואמרו חז"ל שהיו כנגד ארבעי ושני קרבנות
שהקריבו בלק ובלע  .37ויש להבי $מה קשר אלישע והילדי לקרבנות אלו.
והאבות בדווקא בנו כול יחד שבעה מזבחות לה' ,כדי לבנות ולתק $את שבע
הספירות ,חסד ,גבורה ,תפארת ,נצח ,הוד ,יסוד ומלכות ,הקשורות ומשפיעות
בעוה"ז שחטאו בה בני האד מדור אנוש ועד זמנ  .ולא הזכירה התורה א
הקריבו אבותינו קרבנות על מזבחות אלו ,וא כ ,$מה הקריבו .שכ $אי $התורה
עוסקת בספורי אלא בדברי הקשורי לתקו $המדות העליונות ,והתקו$
נעשה בעצ בניית המזבח בלבד .ובתקו $מדת החסד הוצר אברה להקריב
את בנו יצחק לעולה ,כדי למתק את הגבורות שביצחק בחסד שבאברה ,
ונעשה המתוק באיל שנית $במקומו.
והש פר אינו שמו המקורי אלא שור ,ואדה"ר בעת קראו שמות לבהמות
וחיות אמרו חז"ל במפורש שקראו שור .38ונקרא פר כיו $שהוא הזכר של
 .34יומא פ"א מ"ג .35 .יומא י"ח .36 .מלכי 'ב .ב' ,כג .37 .סוטה מ"ז .38 .בראשית רבה
פרשה י"ז אות ה'.
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הפרה ,וברוב מקומות בתורה פרט לקרבנות מוזכר בשמו "שור או כשב או עז
כי יוולד"" ,שור נגח" ,וכדו' .39ובסוד של דברי הפר כולל כל הדיני
הקשי המתבטאי באותיות מנצפ" שהגי' שלה פ"ר .והפרה שהיא בחינת
נקבה הדיני שולטי בה ביותר ומתחברי לאותיות מנצפ" ג הכולל של
חמש אותיותיה  ,והופ פר"ה .ולכ $אעפ"י שלפרה אי $קרניי אלא לשור
אמרו חז"ל 40ששופר של פרה אסור ,אעפ"י שכוונת לפר .כי השופר בא לתק$
כל הדיני הקשי וביניה דיני הפ"ר ,והוא בחינת אותיות פ"ר שבשופר.
ואעפ"י שהדי $נמתק בשרשו ,לא בתוק הדי $אלא במקצתו .והנה האיל הוא
סוד בחי' הדי $הממותק והוא רחמי שבפנימיות נמצאי הדיני  ,ושוקטי
כיי $טוב השוקט על שמריו .ואפשר שהוא סוד הבינה ,המתלבש בגבורות
היסוד .41ולכ $בפר שהוא תוק הדיני אי $תוקעי בקרניו כלל ,ולכתחילה
תוקעי בשופר של איל שדיניו ממותקי  .ואפשר שאברה לא יכל להקריב פר
בעקידת יצחק מאותו טע שא"א לתקוע בשופר של פר ,ולכ $נזדמ $לו איל.
ואולי במקדש בקרבנות החובה לא הקריבו בחול פר ואיל כי ימי החול בחינת
די $ה  ,ואי $לה מקו  ,ובשבת שהרחמי גמורי אי $צור במתוק הדי $ע"י
פר ואיל .אמנ בימי טובי שה ממוצעי בי $השבת לחול יש מקו
להקרבת פר ואיל להמתיק הדיני ולעורר את הרחמי .
ובערב יו הכפורי היו מעבירי לפני כה $גדול עדר של של פרי ואילי
וכבשי כדי שיתבונ $בה ובהבדליה  ,כי כל הפרי למרות היות באותה
בחינה באופ $כללי ,בפרטות אינ דומי ויש פר שמ ,$ורזה ,יפה ,ומכוער.
ושהדי $שולט עליו בחוזק ,ושהדי $רפה אצלו .ומעי $ד' יסודות שבאד
שלמרות שכל אחד כלול מארבעת יש שינוי במספר האחוזי שיש בו מכל
אחד מה והדבר משפיע על אשיותו ותכונותיו ,והיסוד הגובר בו ניכר על פניו
וכמ"ש "הכרת פניה ענתה ב " .42והתבונ $הכה $גדול בזה ע"י החוש $והצי ,
עד שידע באיזה מצב נמצא הדי $באותה שנה בהתא לגודל וצורת הפני
והגו של הפרי האילי וכבשי  ,שבאותו עדר .ולכ $לא העבירו שעירי כדי
שלא תחלש דעתו בהתעמקו בעני $העז ושורש דיניו שכידוע לפי הזוהר 43ה
דיני קשי ביותר וה המזכירי עוונותיה של ישראל ועליה ניכר תוק
התפשטות השדי באותה שנה שג ה נקראי שעירי  ,וכמ"ש "ולא יזבחו
 .39אמנ בהקשרו לפרה יקרא פר ,וכמ"ש פרות ארבעי ופרי עשרה )בראשית לב ,ט"ז(.
 .40מס' ראש השנה פ"ג מ"ב .41 .ספר הליקוטי פ' "וירא" .42 .ישעיה ג' ,ט .43 .ויקרא ד
מ"א :וראה ב $איש חי שנה ראשונה פ' נצבי סעי ד'.
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עוד את זבחיה לשעירי  .44ואפשר שבלע רצה לערב בחינת הפר ע האיל
ולהגביר הדיני בכל אחד משבע בחינות הנהגת העוה"ז ,ובנה שבעה מזבחות
נפרדות כנגד והקריב על כל אחד פר ואיל .אמנ אמר הכתוב כי הקריבו
בלק ובלע יחד כי בלק היה קוס גדול מבלע  45ובלע היה מכש גדול
מבלק 46והתקשרו שניה להכריח בזה שכוחות הדי $יאחזו במדות העליונות,
א כל מאמציה היה לריק .כי כשדיני אלו מתגברי  ,ישראל ממתקי אות
ע"י הבינה והתבונה שה $בחינת השופר ,וש"ו דיני מתמתקי בסוד הדבש גי'
ש"ו וע הפ"ר דיני נעשי שופר .ואמנ יד התוקע שיש בה י"ד פרקי$
באצבעות ,מתקשרת אל ש"ו דשופר וממתקת כל הש" דיני  .47ובשרה
השכינה כי הבינה סוד השופר המתיקה הדיני על ישראל בסוד "ותרועת מל
בו" ,ולא הצליחו במזימת "כי לא נחש ביעקב ולא קס בישראל".
"ויש ה' דבר בפי בלע " .והשכינה הנקראת דבר ,ונקראת כה ,48ש הקב"ה
הארתה בפי בלע " .ויאמר שוב אל בלק וכה" היא השכינה" ,תדבר" .ולכ $לא
אמר נאו בלע  ,שכ $היה זה נאו כה ולא נאו בלע .49
"וישא משלו ויאמר מ $אר ינחני בלק מל מואב מהררי קד " .הנה הרחמי
הגדולי נקראי ימי קד  50ובלע היה מצד חכמה דקליפה 51שכנגד קד
דקדושה ,ואמר ,שאעפ"י שהוא מאר  ,קרא לו בלק כי ידע ששרשו מחכמה
דקלי' הנקרא הררי קד " .לכה ארה לי יעקב ולכה זועמה ישראל" .תלה
הקללה ביעקב והזע בישראל ,כי ש יעקב מורה על ע ישראל בבחינת
מוחי $דקטנות שמקור הוא בש אלהי מדת הדי .$וע"י מדת הדי $חשב
לקלל  .אבל ש ישראל מורה על ע ישראל בבחינת גדלות המוחי ,$שמקור
הוא ש הוי"ה שקללה לא תופסת בה  ,אבל היות "וסביביו נשערה מאוד"
ומדקדק הקב"ה ע חסידיו כחוט השערה ,52חשב לעורר עליה הזע .
והקללה שחשב להגביר ע"י ש אלהי שהוא מוחי $דקטנות נתחל לו בש
אל שהוא רחמי בסוד "חסד אל כל היו " ,53והזע שחשב להגביר ע"י ש
אדנות שהוא די ,$ויש בו אותיות די ,$ההוי"ה גברה ברחמיה ,כי לא זע ה'
 .44ויקרא יז .ז' .45 .ראה רש"י במדבר כ"ג ,יד .46 .ראה ברש"י במדבר ל"א ,ו' .ובזוהר
במדבר ד קצד .47 .כמבואר כל זה באור בשער הכוונות דרוש השופר .48 .זוהר פ' בלק
ד ר"י .49 .וברכות אלו לעול לא הפכו לקללה לישראל ,ורק ברכות בלע בפע
השלישית שהיו נאו בלע חזרו לקללה כמבואר בגמ' סנהדרי $ק"ה .50 :זוהר נשא קל"ד:
 .51שער הפסוקי ד כ"ו .52 .ראה ב"ק נ' .53 .תהילי נ"ב ,ג.
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בכל אות ימי  54ולא יכל להחליפה בש אדנות .ואמר "מה אקוב לא קבה
אל ,ומה אזע לא זע ה'" .כי שמות אל והוי"ה שה סוד החסד והרחמי  ,אי$
הזע והקללה באי דרכ  .ופירוש אקוב הוא אחפור ,וכלשו $חז"ל "יקוב הדי$
את ההר" 55וכמ"ש ויקב חור בדלתו ,56ועני $חפירה הוא הפיכת הקרקע,
וביאורו כיצד אהפו את ישראל לעורר עליה שמות הדי $ולעוקר מהקדושה
לטומאה ,כאשר ש אל לא מתהפ ח"ו" .ומה אזעו  ,לא זע ה'" ,ובשמות
אל וה' אי $שינוי ותמורה ח"ו" .כי מראש צורי אראנו" ,ה האבות הנקראי
צורי והרי " .ומגבעות אשורנו" ,ה $האמהות הנקראות גבעות .57ואחוזי
האבות והאמהות בשמות אל והוי"ה ,וכל זמ $שישראל לא מתערבי בגויי
זכות האבות והאמהות שורה עליה " ,58ה $ע לבדד ישכו ,$ובגויי לא
יתחשב" .ולכ $שמות אל והוי"ה ה השולטי עליה .
"מי מנה עפר יעקב" .הבינה שהיא נקראת "מי" ,והוא ש אהי"ה השומר על
ישראל וממתק הדיני מעליה בסוד השופר שהוא בחי' בינה ,והיא לוקחת לה
מנה לחלקה את השכינה הנקראת "עפר יעקב" .59והטע הוא כי בשעת
תשמיש מתקדשי ה וגורמי יחוד קובה"ו ,ומספר שהוא בחי' היסוד,60
מתייחד ע השכינה ,את רובע ישראל בעת התשמיש .ולכ $לא די שאי אפשר
לעקור אות מהקדושה ,אלא "תמות נפשי מות ישרי " .דהיינו ג אני בלע
לאחר מותי אעקר מהקליפה ואנטע בקדושה" .ותהי אחריתי כמוהו" .כי ג
בלע כאמור מקורו מחכמה דנוגה שסופה להתק ,61$והבי $דבריו בלק ואמר לו
"לקב אוייבי קראתי " לחפור בה ולהפכ לקלי'" ,והנה ברכת בר " .שלא די
שלא יעקרו ה  ,אלא שיעקרו את הקלי' עד שג אתה תיהפ לאחד מה .
"ויקחהו שדה צופי אל ראש הפסגה" .ויש להבי $מי ה צופי אלו ומהו
שדה זה .ואפשר שהעני $הוא כי הר נבו הוא סוד הבינה ,62וראש הפסגה הוא
סוד חמישי שערי בינה ,ומורדות ההר מול פעור הוא סוד הדעת שהוא במורד
הראש מול העור ,ואולי שמו נבו ,שה אותיות נ' בו ,שה נ' שערי בינה.
ולראש הפסגה קרא שדה צופי כי מהבינה באה הנבואה לנביאי הנקראי
צופי  ,63כי צופי ה דר השכינה הנקראת "אספקליא שאינה מאירה" ,ומשה
 .54ראה רש"י במקו  .55 .יבמות צ"ב .56 .מלכי 'ב' ,י"א ,י .57 .ראה רש"י במקו .58 .
ולכ $עצת בלע היתה שיזנו ע בנות מואב כדי שיפסידו זכות אבות .59 .ואפשר שנקרא
מנה מלשו $מ" $ה' כי המלכות שהיא בחי' ה' תתאה ,עולה לבינה בסוד מ" .60 .$שער
הפסוקי פסוק זה .61 .ואכ $חלקי מבלע באו בישראל בגלגול וחזרו לקדושה .ספר
הליקוטי פרשה זו .62 .ספר הלקוטי פ' ואתחנ .63 .$וכמ"ש צופה נתתי )יחזקאל ג',י"ז(.
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שבחייו זכה למ"ט שערי בינה ,64אפשר שבמותו עלה על ראש הפסגה סוד שער
החמישי ובו עלה למרו  .ולגבי משה לא נקרא המקו שדה צופי כי נבואתו
היתה במעלה גדולה משאר הנביאי הנקראי צופי .
ואולי בלק ובלע סכנו עצמ להכנס לשטח הכבוש בידי ישראל לנסות להזיק
לישראל ממקו זה ,כי ידעו שישראל טר זכו לשער החמישי וחשבו שכיו$
שאי $לה אחיזה במקו זה אפשר שמש יפגעו בה ע"י שיטמאו את
השכינה הנקראת כה והיא "שדה צופי " ,שדה אשר ברכו ה' ,חקל תפוחי$
קדישי .$וכמ"ש "ואנכי אקרה כה" ,65וכששב בלע נשא משלו ואמר" ,קו
בלק ושמע ,האזינה עדי בנו צפור" ,כי בלק קסמיו היו ע"י צפור מזהב שבפיו
עצ ולשו $של עו הנקרא ידעוני ,שבו משתמשי המכשפי והקוסמי לידע
עתידות 66ולעג בלע לקסמי בלק ואמר "האזינה עדי בנו צפור ,67לא איש אל
ויכזב" ,דהיינו ש אל לא יכזב להתהפ למדת הדי ,$ולא עוד אלא "הנה בר
לקחתי" שיעקרו ה את הקלי'" .ובר ולא אשיבנה".
"לא הביט או $ביעקב" ,בפחותי שבע שה בחינת יעקב אי $הקב"ה מקפיד
ומתבונ $באוו $שעושי  .ולא ראה עמל ,דהיינו בחינת נדנוד עבירה במעולי
שבה שה בבחינת בישראל .והטע  ,כי ה' אלהיו עמו ,ויש יחוד קובה"ו,
ולכ $השכינה ממותקת ע"י הבינה סוד השופר והתרועה הממתקת הדיני
הקשי והרפי  ,כי תרועה של תורה כוללת לשברי ולתרועה וממתקת דיני
רחל ולאה ,ושתיה $ה $בבחינת ספירת המלכות ,ונקראות ותרועת מל בו.68
"אל מוציא ממצרי " .בש אל יצאו ממצרי ולכ $ענני כבוד שה החסדי
הבאי מש אל ,מחפי $ומגיני עליה  .69כתועפות רא לו .וענני אלו
מישרי ההדורי והורגי הנחשי והעקרבי שבמדבר ,ומבטלי $השדי
והקליפות הנקראי תועפות רא  .70ולכ ,$כי לא נחש ביעקב מצד בלע העוסק
בנחשי  .ולא קס בישראל מצד בלק ,יכולי להזיק  .ואדרבה כשיאמר
לישראל כיצד כח ש אל הגי $עליה והציל מידי בלע ובלק יתעוררו
במשנה תוק להדביק לב לאביה שבשמי  .וכמ"ש "עמי זכור נא מה יע
וראה ג רש"י שמואל א',א' ,א .ומס' מגילה י"ד .64 .ר"ה כ"א .65 :זוהר בלק ר"י66 :
.זוהר בלק ,קפ"ד ,:וראה סנהדרי $ס"ה .67 :ואולי רמז לו שבנסיונו לקלל בש אלהי  ,לא
די שלא הצליח אלא אדרבה גר שנתהפ ש אלהי לש אכדט" שהוא מתוק ש אלהי
באותיות הקודמות לש אלהי והוא סוד "עדי עדיי " ,כמבואר בשער הכוונות דרוש ג'
מדרושי הפסח .68 .כמבואר בשער הכוונות דרוש השופר .69 .שער הכוונות דרוש א'
מדרושי הסוכות .70 .ראה רש"י כא.$
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בלק וכו' למע $דעת צדקות ה'" .71ולכ $כעת ,שכח הכשו מתבטל ע"י ש אל,
יאמר ליעקב ולישראל ,כל בחינות ע ישראל ידעו ויכירו מה פעל אל.
"ה $ע כלביא יקו וכארי יתנשא ,לא ישכב עד יאכל טר וד חללי ישתה".
וא תחשוב שע"י קרי תוכל לנצח  ,דע שבכל לילה באומר ק"ש מתקני ה
את פג הקרי והורגי המזיקי שנבראו ממנו .ולכ $מלחמת בה להפיל
מהקדושה אבודה ,כי ה ע אשר "לא ישכב עד יאכל טר" ,ומתקני הרפ"ח
נצוצי $הנקראי טר ,וד חללי של טיפות הקרי שיצאו ממנו ,ישתה וישיב
לקדושה ע"י ק"ש שעל המטה.72
"ויקח בלק את בלע ראש הפעור" .וכשראה בלק שנפרעה עצתו ג בדר זו,
לקחו לראש הפעור שסודו בפג הדעת ,כי פעור אותיות עור ,ומורד הר נבו
אפשר שהוא כנגד מורד הראש בחי' העור מקו הדעת ,ואולי לכ $נקבר ש
משה שהוא סוד הדעת .73וכנגד דעת דקדושה נמצא זה לעומת זה פעור שהוא
העור הטמא בחינת פרעה.74
ולאחר שנתבטל כח הקס והכשו מישראל ,נתחכ בלע להכניס בה עי$
הרע ולהזיק  75וכמו שעשה בגלגולו הקוד שהכניס עי $הרע בלוחות 76וגר
שייעשה העגל ,וישברו הלוחות .ולכ $לא הל כפע בפע לקראת נחשי ,
ורצה להשתמש בכח שני נעריו" ,וישת אל המדבר פניו" .ופירש"י שהוא
כתרגומו "ושוי לקבל עגלא דעבדו ישראל במדברא" .ופירושו "והתבונ $מול
העגל שעשו ישראל במדבר" ,כדי לעורר מעשה העגל שעשו נעריו בגלגול
הקוד בהיות יונוס ויומברוס חרטומי מצרי  ,ושהצליחו במעשיה עקב
העי $הרע שהטיל הוא בגלגולו הקוד בלוחות ,ושנשברו עקב מעשה העגל.
ועל ידי התעוררות זו להפעיל כח הבל הדבור שבו בהיותו מצד הבל ,ולקלל .
והנה ישראל כשחטאו בעגל ע"י הערב רב שה סוד פג הדעת פגמו בדעת.
ונתחכמו בלק ובלע לעורר פג הדעת על ישראל ועי"ז לעקר מהקדושה
ח"ו ,וזה אשר ראה בלק בקסמיו שישראל עתידי לסבול בשיטי  .ואפשר
שא היו נשמרי מהחטא בפעור ,היה נתק $הדעת בבחי' תשובת המשקל של
שמירה מע"ז דפעור כנגד ע"ז דעגל ששניה בפג הדעת.
ורצה בלע לכוו $בה להטיל עי $הרע בישראל ,ואולי א היה מכוו $בזה
בשתי עיניו היה מצליח לפגוע בישראל כי דעת לא היתה מתוקנת ,ולכ $פקעה
עינו ולא יכל לכוו $בזה ולא הזיק לישראל.
 .71מיכה ה' .72 .שער הכוונות דרוש ז' מדרושי הלילה .73 .ש  ,דרוש א' מדרושי הפסח.
 .74ראה שער הכוונות ש  .וראה סוטה י"ד .75 .רש"י במקו  .76 .ראה רש"י שמות ל"ד ,ג.
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"ותהי עליו רוח אלהי " .פירש"י" ,שעלה בלבו שלא יקלל " .אולי כוונתו ,כי
כשנגלה הקב"ה לאומות העול כבלע  ,לב ,$ואבימל  ,נאמר ש אלהי ,
שהוא בחינת נפש אלהי המתגלית עליה דר דרגות אלהי אחרי  ,ושורה
נבואת על הכבד שהוא משכ $הנפש ושהוא בחינת הס"מ .77והפע כדי שלא
יקלל אותו רשע שרתה עליו דר דרגות הסט"א ש אלהי בבחינת רוח
שמשכנה הוא בלב כדי להטות לבו מלקלל  ,כי כחו היה בפיו והיה סכנה
מקללתו ,וכשעלה רוח אלהי בלבו ,שוב לא יכל לקלל .
ואפשר שבראותו שפקעה עינו עלה בדעתו להחני לקב"ה ולבר את ישראל
כדי שלא יזיק לו עוד .אמנ בלבו היתה שנאתו עזה וברכותיו היו מ $השפה
לחו  .והיות והברכות הולכי אחר כוונת הלב ולא אחר המילי הנאמרות,78
הפכו לקללות .79והיות והפע לא השכינה דברה מגרונו אלא דברי עצמו היו,
פתח פיו להשמיענו זאת ,ואמר נאו בלע  .ובזמ $שבהיותו בגדר בעור שהוא
לב $הארמי 80נגלה אליו הקב"ה 81רק בבחינת נפש דאלהי  .עתה זכה לרוח
אלהי  ,וא"כ גדול הוא מאביו 82בנבואה ,ולכ $אמר בנו בעור שגדול הוא
מאביו בנבואה .והסביר הטע מדוע נזקק הוא לברכ ואמר "ונאו הגבר
שתו העי ."$וביאר שכיו $שפקעה עינו והפ לשתו עי $נאל הוא לנאו
נאו ברכה לישראל לסלק כעס ה' מעליו.
"נאו שומע אמרי אל ,אשר מחזה שדי יחזה" ,והודה שכל הכח שהשתמש בו
עד היו כנביא שכביכול שומע אמרי אל וצופה בקב"ה למרות היותו ערל,
וגילה האמת שכל זה היה רברבנות וגסות רוח מצדו ,והאמת שכולו מצד
הטומאה ,ומתבונ $היה בדרגי $קדישי $דר הקליפות הנקראות נופל וגלוי
עיני שה עזא ועזאל.83
וכשברכ עתה מרצונו ,בבחינת נאו בלע  ,ספק בלק את כפיו ,כי כל מעשה
הקס נעשה בכפות הידי ובכפות התמרי  ,84וכששמע כי לא קס בישראל
ואי $קסמיו יכולי להועיל לו אפשר שהכה כפות ידיו בכפות התמרי
והשליכ מעליו ,וגרש לבלע באומרו "ברח ל אל מקומ ".
"ועתה לכה איעצ אשר יעשה הע הזה לעמ באחרית הימי " .ורצה בלע
 .77זוהר במדבר ,רכ"ד .ולכ $המכשפי רואי עתידות דר הכבד וכמ"ש שאל בתרפי
ראה בכבד )יחזקאל כ"א ,כו .78 ( .מועד קט $ט' .79 :סנהדרי $ק"ה .80 :ראה לעיל הערה
 .81 .23בראשית ל"א ,כד .82 .רש"י במקו  .וכוונתו מגלגולו הקוד  ,כי כל גלגול לגבי
גלגולו הקוד נקרא ב $כמבואר להחיד"א בספרו דבש לפי ,מערכת ג' אות ט"ז .83 .זוהר
במדבר ד קצ"ד .84 .ספר הישר פ' שמות.
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לפצות את בלק על אובד $קסמיו כנגד ישראל ,ואמר לו ,ועתה שאבדת קסמי ,
לכה ,ל כנגד השכינה שהיא סוד ה' אחרונה שבש  ,ואני איעצ כיצד לגרש
השכינה מישראל ,והוא "אשר יעשה הע הזה" שה נשמות הערב רב
המגולגלי בתו ישראל ונקראי הע  ,לעמ בשתו ע עמ והוא להכשיל
את ישראל בניאו ע נכריות ,כי האשה היא בחינת השכינה ,ואשה זרה ונכריה
היא כנגד אשת מדני דקליפה .וייע לו להפיל את ישראל ע בנות נכר ,ואז
השכינה שהיא בת יעקב העולה בגי' אל'קנא תסתלק ,ויוכל לה ח"ו .וידע
בלע שתכו $עצתו מאוד ,כיו $שראה שכ עתידי הערב רב לעשות לישראל
"באחרית הימי " כאשר יגיעו הדורות האחרוני שלפני ביאת המשיח שאז
הערב רב יתגברו וישלטו על ישראל ויהיו לראשי עליה בסוד "היו צריה
לראש" 85ואז יכשילו ויחטיאו את ישראל לערב בה בנות נכר בגיורי שקר
ובזה יתגברו וישלטו על ישראל עד שיבא המשיח ויבער אות  ,בב"א.
ומה שראה בלע שישתתפו הערב רב הנקראי הע הזה ,ע הקלי' הנקראי
עמ עמו של בלק שהוא הס"מ עצמו כנ"ל ,כדי להכשיל ישראל באחרית
הימי  ,הוא אשר מתקיי לעינינו ,אשר קמו הערב רב ,והעבירו ועוד מעבירי
רבבות מישראל לשמד תחת ממשלת  ,ועקרו שבת והצניעות וכל תורת ישראל
מ $האר הקדושה ,והתרבו העבדי המתפרצי באדוניה שבשמי ונתחברו
עמה אנשי הקוראי לעצמ רבני ומנהיגי ישראל ובעד בצע כס וכבוד
מדומה מכרו נשמת לשט ,$כדי לתת כח להנהגת הערב רב ,ולהשיא את
עצותיה  .וה וחבריה ותלמידיה ה הכת השניה של הערב רב הנקראי
גבורי  ,וכמבואר בזוהר 86שערב רב הנקראי גבורי נראי כצדיקי ובוני
בתי כנסיות וישיבות גדולות והכל לא לש שמי אלא כדי לעשות לה ש ,
רח"ל .ו"אוי מי יחיה משומו אל" בעת אשר יפרוס הקב"ה סוכת שלומו על ע
ישראל ,ויבער ויכלה הקוצי מ $הכר  ,באלה יתחיל ובחבריה יכלה
ויציל את שארית ישראל אשר לא יעשו עוולה ולא יתקשרו ע הערב רב בשו
צד ואופ ,$ויגאלנו שנית וישמיענו ברחמיו לעיני כל חי ,אני ה' אלהיכ ".
ואעפ"י שרשעי אלו לא הצליחו במעשיה לקלל את ישראל אעפי"כ מ"ב
קרבנות אלו שהקריבו המתינו לזמ $הראוי לה להטיל די $בישראל ,וכשבא
אלישע הנביא שהיה מצד קי $ושעל ידו נתק $קי $בסוד "ואל קי $ואל מנחתו לא
שעה" ,ואלישע פירושו אלי שעה ,וכמ"ש האריז"ל ,87יצאו כנגדו אות נערי
וצעקו לו "עלה קרח עלה קרח" ,ומכיו $שנערי אלו היו פגומי בנפש ,88
 .85תקוני זוהר תקו $כ"א ,ותקו $ס"ט .86 .בראשית כ"ה .87 :ליקוטי תורה מלכי 'ב .ב.

קיב

שפתי

בלק

שני

קיג

עשו קרבנות בלק ובלע רוש של דובי ויער ,והרגו מ"ב נערי  ,אמנ בזה
נסתיי כח קליפת  ,והיה אלישע מגביר כח הרחמי בעול למרות היותו
מקי .$ולכ $רפא המי והחיה המתי וכדו' .זכותו יעמוד ויג $לנו ולבנינו
ובנותינו וכל אשר לנו ,אמ.$
"וירא בלק ב $צפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי" .יש להבי $מה ראה הוא
שלא ראו אחרי " .ויגר מואב מפני הע מאוד" .והדבר תמוה ,והלא בעת
שישראל עמדו מול ארצ בקש משה לעבור דרכ לא פחדו מואב להתנגד
לישראל לעבור בארצ וסרבו ולא נתנוהו .ונטה ישראל מעל מואב והקיפ עד
בואו לאר סיחו 90$ונלח בסיחו $ועוג וכבש  ,ועתה לאחר כבוש סיחו $ועוג
לפתע פחד מואב" .כי רב הוא" .וכי כשבאו מולו ובקשו לעבור דרכו ,לא היו
רבי  ,ומה נתחדש עתה .וא בגלל שנצחו את סיחו $ועוג היה לו לומר "כי
גבור הוא" .ומדוע פנו למדי $הרחוקי מה מאוד 91ולא לעמו $ואדו
הקרובי אליה  ,וא רק כדי לבקש עצה ממדי $שמשה גדל ש  ,מדוע
התעברו המדיני על ריב לא לה  ,92ושלחו את בנותיה לשיטי  ,ולמה לא
בקשו מואב את בנות עמו $ואדו הקרובי אליה להשתת.
"עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו" .מהו אמרו "עתה ילחכו הקהל" כאשר
כבר עברו מה ופנו לכוו $סיחו $ועוג .וא כוונתו על ששללו השיירות
שסביבות א"כ מה הלשו" $עתה" ,דהיינו סיבה שנוצרה עתה ,ולמה ילחכו
לשו $עתיד וחשש ,והלא כבר היו מלחכי ושוללי  .ולמי הכוונה
באומרו"סביבותינו" הא רק של מואב או ג של מדי ,$ולכאורה רק של מואב
כי מדי $רחוקה מש  ,וא"כ היה לו לומר "את כל סביבותי" .ולמה פחדו רק על
סביבות ולא על כל מקומ  ,וא בגלל הצווי שלא לכבוש את ארצ  ,אז מה
אכפת לה מכל סביבות  ,והלא בה לא יוכלו ליגע .ולמה אמרו "ילחכו"
שהוא לשו $אכילה ולא יהרגו או יכלו וכדו'" .כלחו השור את ירק השדה".
יש להבי $דימוי זה ,ולמה אמר "השור" בה' הידיעה ,וכ" $השדה" בה' הידיעה
ולכאורה יכל לומר "כלחו שור ירק שדה".
ואפשר שהעני $הוא ,שראה בלק שהרגו ישראל את עוג אעפ"י שהיו בו נצוצות
 .88כיו $שנתעברו אמותיה ביו הכפורי כמבואר בגמ' סוטה מ"ו ,:ולכ $היו מצד הדיני
הקשי  .כיו $שהוריה פגמו בה"ג מנצפ" סוד ה' ענויי  .ואולי זה סוד מ"ש חז"ל בגמרא
ש עליה  ,שהיו קטני אמנה .כי כל קטנות הוא סוד הדי $כידוע .90 .שופטי י"א ,יז'יח.
ורש"י במדבר כ"א ,יג .91 .כי מדי $סמוכה להר סיני כמבואר בכתוב שמות ג' ,א .92 .ראה
רש"י במדבר ל"א ,ב.
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קודש גדולי  ,93ולכ $אעפ"י שידע שעתידה רות לצאת ממנו אי $הוא ועמו
מוגני מפני כ  ,ורק ארצו מוגנת מפני שניתנה ירושה לבני לוט ,94ופחדו שמא
ישראל יהרגו מבלי לנחול את ארצ  .ואפשר שבני מדי $היו בה הרבה
נצוצות קודש כיו $שהיו מזרע אברה בזקנותו לאחר העקידה ,95ורצה להתחבר
לבני מדי $ולהתקשר ע נצוצותיה אולי בכח יהיו מוגני מפני ישראל ואולי
אפי' יוכלו לה  ,ואולי ראה בקסמיו שישראל נופלי ע"י מדי $בשיטי ולכ$
פנה אליה ולא לעמו $ואדו הקרובי לארצו .וכדי לגורר להתעבר על ריב
לא לה הפחיד שעתה לאחר מלחמת סיחו $ועוג ישראל יתלהבו מהניסי
שה' עשה עמה ויעשו תשובה מושלמת שתתק $את חלק הערב רב שבתוכ ,
ומערב רב יהיו "רב" .ואז כל נצוצות הקודש שיש במואב ובמדי $ישובו
לשרש בקודש ואז כל כח קיומ של מדי $ומואב יתבטל כי חיות הוא
מנצוצות הקודש ,ולכ $יש להקדי ולהלח בה  .והשיבוהו שכח משה בפה
ויש לשכור את בלע  .ומשהשיא לה בלע את עצת הזימה מיהרו מדי$
לשלוח בנותיה כדי להכשיל את ישראל.
והנה הנצוצות בהיות בי $הקלי' אינ מתערבי בה אלא עומדי סביבות
כיחידה בפני עצמה ,ועליית היא כדר אכילה המעלה את הנצוצות שבתו
האוכל .וארבעה פני למרכבה ,פני אריה ,חכמה .פני שור ,בינה .פני אד ,
תפארת .פני נשר ,מלכות .96וה"בינה" היא מקו התשובה שדרכת שבי
נצוצות הקודש לקדושה .וכנגדה בקלי' יש שור המועד קלי' עשו הלוחכת את
ירק הנשמה היוצאת מהזווג העליו $מהשדה שברכו ה' היא השכינה .97ואפשר
שזה נעשה על ידי חטא "קרי" אותיות "ירק" ,והפחידו שעתה על ידי תשובת
ה"קהל" ,שור דקדושה היא הבינה תעשה מדה כנגד מדה ו"כלחו השור את
ירק השדה" תעשה היא לכל הנצוצות הנמצאי סביבות של מואב ומדי$
ותעל אל הקודש.
"ובלק ב $צפור מל למואב בעת ההיא" .פירש"י" "מנסיכי מדי $היה" .וא"כ
רות היא מדינית ולא מואבית .ואמרו בגמ' שרות בת בנו של עגלו ,98$ואפשר
שכשבא בלק למואב נשא מואבית ,ואעפ"י שבגויות $יש לה יחס אחר האב,
לגבי פסולי קהל הולכי אחר הפגו שבה  .או אחר האשה ,וכמו שכתב
בשו"ע" ,99ולד שפחה ונכרית כמות ."$ואפשר שג בגויי שיי לדי $זה .וא"כ
 .93כמבואר לעיל פ' ל ל  .94 .דברי ב' ,ט .95 .ראה לקמ $פ' מטות .96 .שער הפסוקי
פ' כי תשא .97 .שער הפסוקי ש  .98 .נזיר כ"ג :ובזוהר בלק ק"צ .כתב שהיא בתו של
עגלו $עצמו .99 .אב $העזר סי' ח' .ואי $להוכיח כנגד זה מסוגית עמונית שנשאה לעמוני,
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עגלו $היה מואבי ומה ג שנשא מואבית ויצאה רות .ואולי עגלו $אינו בנו של
בלק ,אלא נכדו ב $בתו שנישאה למואבי.
ואולי כיו $שעגלו $כבד את ש ה' ,100זכה לבת כמו רות .ושמא בגלל מ"ב
קרבנות של בלק יצא ב $כעגלו $ומב $כעגלו $יצאה רות.
"ותהי עליו רוח אלהי " פירש"י "עלה בלבו שלא יקלל " .אולי כוונתו ,כי
קללת בלע באה מהנפש בחי' הכבד מקו הרוע ,ובפע זו עלה כח הנבואה
בלבו מקו הרוח שאינו מקו קללה כדי שלא יוכל לקלל  .ורצה לקלל
בלשו $ברכה .ואפשר שכיו $שעלה כח ראייתו אל הרוח מקו הלב ,ראה את
כל ענייני הגאולה.
"ויחר א בלק אל בלע " .ולכאורה היל"ל "על בלע " .כי הכעס היה עליו,
ולא אל בלע על אחרי "ויספוק את כפיו ויאמר בלק אל בלע " .ולכאורה
היל"ל "ויאמר אליו" כי בה מדבר הכתוב" .לקב אויבי קראתי " .ויש להבי$
כיצד אמר כ $והלא בשלחו מלאכי לבלע אמר "לכה נא ארה לי את הע
הזה" ורק בלע משנאתו אמר לה' שבלק אמר "קבה לי" ,ועתה בלק אומר
שלקב קראו ,והיל"ל "לאור אויבי קראתי "" .101והנה ברכת בר זה שלש
פעמי " .למה כפל "ברכת בר "" .ועתה ברח ל אל מקומ " .ולכאורה היל"ל
"ועתה ל ל אל מקומ " ולמה בקשו לברוח וכי היה ביד בלק להענישו ,ואי
לא פחד בלק מבלע " .לא אוכל לעבור את פי ה'" .פירש"י "כא $לא אמר
אלהי ,כמו שנאמר בראשונה לפי שנבאש בעיני הקב"ה ונטרד"" .ועתה הנני
הול לעמי" ,פירש"י" ,מעתה הריני כשאר עמי ,שנסתלק הקב"ה מעליו".
"לכה איעצ " .העצה היתה מעשה שיטי " ,אשר יעשה הע הזה לעמ
באחרית הימי " .ה דברי נבואה על מעשה דוד המל ומל המשיח .ויש
להבי $א נסתלק ה' מעליו כיצד ניבא על אחרית הימי ואי אמר "שומע
אמרי אל ויודע דעת עליו $מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיני "" .ויק בלע
ויל וישב למקומו" .ולכאורה היל"ל ויל בלע למקומו .או "וישב בלע
למקומו" .ותיבות ויק ויל לכאורה מיותרות" .וג בלק הל לדרכו" ויש
להבי $לאיזו דר הל והלא מל מואב היה ובמקומו היה.
ואולי כוונת הכתוב היא ,כי בפעמיי ראשונות בלע לא דיבר ,אלא השכינה
הנקראת "כה" דברה מגרונו וכמ"ש "וכה תדבר" .אבל בפע השלישית דיבר
בלע בעצמו כי רצה לקלל ונמצא מבר  .וכמ"ש חז"ל שפתח בקללה והמשי
שש בגרי עסקינ .100 .$שופטי ג' ,כ .101 .ורק אח"כ אמר "וקבנו" לי מש .
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ה' לשונו והפכו לברכה .102ואמר "ויחר א בלק אל בלע " ולא על בלע  ,כי
ידע שבלע שונא יותר ממנו וחרה אפו אל בלע שקלל בלשו $ברכה
ודבריו הפכו לברכה ממש" .ויספוק את כפיו" אולי ה כפות התמרי של
הקס שחבט זה בזה בחרו $אפו משראה שלא עמדו לעזר לבלע לקלל .
"ויאמר בלק אל בלע  ,לקב אויבי קראתי " ,דהיינו לנקוב נקב להפיל את
ישראל בצד הסט"א קראתי " .והנה ברכת" ,פעמיי על כרח " .בר " בפע
השלישית מדעת  ,והפכו ביחד להיות "זה שלש פעמי " .כי בכ שקללת
בלשו $ברכה ונשארו ברכות נגד כוונת  ,נמצאת כמסכי ג על הברכות של
הפעמיי הקודמות" .ועתה ברח ל אל מקומ " שהוא עיקרו "הבל" ,ובלק
עיקרו שורש "קי ,"$ונתחברו כדי להלח בישראל ומשלא יכלו ולא עוד אלא
שנתברכו ישראל ביקש בלק להפריד הקשר שביניה כדי שתחלש כח ברכתו.
ואמר" ,ברח ל אל מקומ " בשורש הבל .והשיבו בלע מה שברכתי בפע
השלישית היא כי "לא אוכל לעבור את פי ה' ,לעשות טובה או רעה מלבי"
דהיינו כפי מה שיש בלבי ,כי פי לא ברשותי.
ואפשר שלאחר שהשיאו עצה על הזימה מרוב גאוותו סיפר מה שראה ברוח
אלהי כשעלה בלבו כדי שלא יקלל  .ואמר שאי $זה כח עליו $המכריחו לספר
זאת אלא הוא "נאו בלע " מצד עצמו .והתגאה ג בגנות אביו ואמר "בנו
בעור" שהוא גדול מאביו בנביאות" .ונאו הגבר שתו העי ."$והעוור שומע
יותר טוב ,ואולי לכ $הוסי "נאו שומע אמרי אל ויודע דעת עליו ."$אעפ"י
שאפילו דעת בהמתו לא ידע" .103מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיני " .אמר
"מחזה" שהוא לשו $תרגו והוא בחי' אחוריי ללשו $הקודש דהיינו ראיה
שאינה ברורה ושלמה כמראה הנבואה .ואברה אבינו עליו השלו בטר
נימול ,לרו מעלתו וקדושתו ראה הנבואה בלשו $מחזה אבל ישירות מה'
ושכינתו וכמ"ש" ,היה דבר ה' אל אבר במחזה" ,ורשע נאלח זה שרצה
להתגאות בשמיעת אמרי אל וידיעת דעת עליו $הוכרח לומר האמת שידיעתו
לא באה ישירות מהקודש אלא דר השר הממונה על הקלי' של עז"א ועזא"ל
הנקראי "נופל וגלוי עיני ".
"אראנו ולא עתה" .אמר על דוד המל ע"ה" ,אשורנו ולא קרוב" ,אמר על
המשיח שיבא בב"א .ושניה יצאו מזרע בלק ,ונבא שכל תחבולותיו לא יעזרו
לו למנוע זאת .ואולי ושמא "ראיה" כוללת התבוננות ,ו"אשורנו" זו ראיה
שטחית שלא נית $לו לראות את תקופת המשיח לעומק" .דר כוכב מיעקב".
 .102סנהדרי $ק"ה .103 :סנהדרי $ש .
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הוא דוד המל שדורו היו בגדר "יעקב" שהוא בחי' קטנות" .וק שבט
מישראל" .הוא המשיח שבזמנו יקראו "ישראל" ,שהוא בחי' גדלות המוחי.$
ויהיו כול בחי' שבט אחד ומ"ש "והיו לאחדי ביד "" .104ומח פאתי
מואב" .דהיינו קצוות מואב ה הנצוצות האחוזי בקצוות הקליפה שמש דוד
והעלה מה אל הקודש" .וקרקר כל בני שת" .לשו $ניקור וחפירה שיחפור
משיח בכל האומות להוציא כל הנצוצות מה ולהשיב אל הקודש.
"והיה אדו ירשה והיה ירשה שעיר אויביו" .ולכאורה אר אדו ושעיר אחד
הוא וכמ"ש "ובשעיר ישבו החורי לפני ובני עשו יירשו וישמידו מפניה
וישבו תחת " .ופירש"י" ,והיה ירשה שעיר אויביו ,לאויביו ישראל" .ולא
מצאנו שהיו ישראל אויבי שעיר ,וג לא יכלו להיות ,כי בני עשו הרגו בעוד
יעקב ובניו ישבו באר כנע $לפני ירידת למצרי  .ובאדו הקדי הכתוב
שמ ואחר כ אמר "ירשה" ,ובשעיר הקדי "ירשה" לשמ .
ואולי ושמא שהעני $הוא ,כי ארצות אלו שהבטיח ה' לאברה היו בה נצוצות
קודש שנפלו בקליפת נוגה ,ושלש ארצות קני קניזי וקדמוני היו בה נצוצות
שנפלו בג' ראשונות של קלי' נוגה שטר נתקנו בעת כניסת ישראל לאר
כנע ,105$ולכ $לא יכלו לכבש  .וקני הוא בחי' בינה שה בני עמו ,$וקניזי בחי'
חכמה שה בני מואב ,והקדמוני כנגד בחי' הכתר ,והוא אר שעיר שכבשו בני
עשו שה אדו  .ועד ביאת המשיח יתוקנו ויוכל המשיח לכבש .106
ואפשר שהתייחסו נצוצות אלו לבני שעיר ואולי לכ $מנתה התורה את שמות
וכתבה "ואלה בני שעיר החורי יושבי האר " ומנה הכתוב שבעת בני שעיר
החורי וזרע  ,וחזר ומנה את שבעת בני החורי כאלופי החורי וסיי "אלה
אלופי החורי ,לאלופיה באר שעיר" .ולכאורה פסוק זה מיותר ותיבת
לאלופיה היא לכאורה יתור על יתור ,ובוודאי שלצור גבוה נאמר כל זה
בסוד נצוצות אלו .ועשו עצמו היו בו נצוצות מבחי' סוד ארבע מאות שקל כס
עובר לסוחר שה בכתר .ואמר עתה שבביאת המשיח יירשו ישראל את כל
הניצוצות ועמה את ארצ  .והיות ובאר שעיר יש ב' סוגי נצוצות אמר ב'
פעמי לשו $ירושה ,אבל חילק ביניה  .ולנצוצות שהיו בקודש ויצאו על ידי
עשו הקדי שמ ואמר "אדו ירשה ,כי אדו הוא הסיבה למציאות הניצוצות
ש ובנפול אדו יעלו הנצוצות .אמנ בניצוצות שבג"ר דנוגה שאי $בני שעיר
הסיבה למציאות ש אלא מששת ימי בראשית היו ש  ,הקדי הירושה
 .104יחזקאל ל"ז ,יז .105 .ראה ליקוטי תורה פרשת ל ל  ,ופ' דברי  .106 .ראה רש"י
דברי ב' ,ה.
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לשעיר כי העיקר ה הנצוצות ולא שעיר שהחזיקו בה  ,וקרא הכתוב אוייביו
של ישראל כי הנצוצות האלו ה קיו הקלי' בסוד "ואתה מחיה את כול ",
ושבכח נלחמו הקלי' בישראל ,וה אויביו של ישראל מתחילת  .ופירש
בלע דבריו והוסי "וישראל עושה חיל" שלכאורה אי $לו משמעות לאחר
שאמר שישראל יכבשו ויירשו  ,אמנ הנצוצות נקראי "חיל" ,בסוד הכתוב
"חיל בלע ויקיאנו ,מבטנו יורישנו אל" .ובסוד הכתוב "האל המאזרני חיל"
ובסוד הכתוב "ושמתי כדכד שמשותיי " כי כדכד גי' "חיל" וכ $סוד הפסוק
"באלהי נעשה חיל" .107ואפשר שכוונתו לומר שהירושה בעיקר היא לנצוצות
ולא לאומה או לאר בלבד .והזכיר מואב ואדו ולא הזכיר עמו $אעפ"י שג
את עמו $יכבוש המשיח אולי ושמא כיו $שעמו $היא כנגד בינה דקלי' נוגה
שבבירור הנצוצות החכמה לוקחת כול והבינה דנוגה תאבד בסוד השעיר
לעזאזל ,וישראל אמנ יירשו את אר עמו $אבל הנצוצות שבה יצאו דר
מואב שכבר הוזכר ובירושת הנצוצות דיבר הכתוב ולכ $לא הזכיר את ירושת
ארצ " .ויק בלע ויל וישב למקומו" .אולי ושמא כוונת הכתוב הוא" ,ויק
בלע " מחבורו ע קלי' בלק" ,ויל " לביתו בנחת" .וישב למקומו" בקלי'.
"וג בלק הל לדרכו" בשורש קי $ונתפרדו כל פועלי אוו.$
"וישב ישראל בשיטי  ,ויחל הע לזנות אל בנות מואב" .המשכ $נעשה מעצי
"שיטי " ,ועתה הגיעו למקו הנקרא "שיטי " ,ואולי העני $הוא ,כי עצי
השיטי בחי' לאה סוד הדעת ,והמקו הנקרא שיטי בחי' הדעת וש הנסיו$
בעריות ,וחטא ע הדעת היה ע"י יי $בסוד "ענבי סחטה לו" .וג כא $פתו
אות ע"י יי $ואמרו בגמ' שהיה יי $עמוני ,108אעפ"י שהיו מואבי ומדיני  .כי
עמו $נגד הבינה ,שבקדושה הוא בחי' יי $המשמח ובקלי' הוא בחי' יי $המשכר,
ולכ $הביאו יי $עמוני .ובשיטי התנסו בפעור שהוא אותיות עור אותיות
פרעה מקו שכנגד הדעת.
"והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה" .ויש
להבי $למה קראו "איש" ולא אמר "והנה נשיא מבני ישראל בא" .ורק לבסו
אמר שהוא נשיא .ופירש"י" ,אמר לו ,משה ,זו אסורה או מותרת ,א תאמר
אסורה ,בת יתרו מי התיר ל " .ויש להבי $למה הקריבה אל אחיו כדי לשאול
את משה .ולמה הביאה אל משה ושאלו א זו אסורה או מותרת ,היה יכול
לשאול את משה מבלי שיביאה אליו .ולמה אמר המדינית בה' הידיעה ולא
 .107ראה שער רוח הקודש יחוד י"ט ובפירוש הרב יוס דעת ,והב .108 .$סנהדרי $ק"ג.
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אמר "ויקרב מדינית" .ומה השוואתה לצפורה שנתגיירה כדת וכדי ,$ואמרו
חז"ל ששתי עשרה אל משבט שמעו $הקיפוהו כדי לא להפריע לו .והא כיצד
שכול קשרו קשר רשעי לגרו לנשיא לחטא.
ופשוט שזמרי לא היה הול לגויות ,וויכוח זמרי ע משה היה בדי $כזבי שהיא
גלגול דינה בת יעקב ,ולכ $אמר המדינית שהיא הידועה שהיתה פע דינה א
שבט שמעו ,$והקריב אותה זמרי לאחיו שכול בני דינה משאול ב $הכנענית,
ואמר לה שסת גויה אסורה אבל זו שהיא גלגול דינה ,מותרת ומצוה ,והביא
אותה לפני משה שיראה כמה נשמתה גדולה ומעולה ,ואמר לו ג אתה לא
היית לוקח את צפורה המדינית אלמלי שהיא גלגול נפש תמר שהיא יהודיה,
ולכ $ג זו כמו בת יתרו.109
ואפשר שהזכירה תורה בה איש ואשה כי רצה לקנותה בביאה זו ולהביאה אל
הקודש מבלי גיור ,כי הוא גלגול שכ והיא גלגול דינה וכבר דבק בה לשעבר,
ולא הבי $שלבוש נפש האד קובעת א הוא כה $או לוי או ישראל או גוי,
והלבוש בא מצד ההורי  ,ואד מישראל הבא בגלגול גוי דינו כגוי גמור כיו$
שלבוש נפשו בא מצד הא הגויה .ואינו מתחל בלבוש ישראל אלא על ידי
הגירות .והחטא הוא נסיו ,$ואד יכול לא להתפעל ולא להכשל מנאות
ועשירות ,וליפול בידי אשה מכוערת ועניה .כי המשיכה היא בגלל קשר
הנפשות ,והחוטא נמש למי שחטא עמה בגלגול קוד ונמש אחריה עתה
ברגש ולא בהגיו.$
"ויקרב את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל" .אולי בלע נת$
לבלק העצה להפיל בבנות מואב בעני $פעור ,כדי שיפגמו בדעת דקדושה
ויסתלקו מה י' ההוי"ות של החסדי והגבורות סוד העיניי  ,ולכ $כשנכשל
זמרי נאמר "ויקרב את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל" ,ואולי
היות והבינו משה וישראל שהפג הוא בסוד העי $חשבו לתקנו ע"י דמעות
הבכי היוצאות מהעיניי  ,ולכ" $והמה בוכי פתח אוהל מועד" .אבל פנחס
הבי $שהתקו $אינו ע"י בכי אלא ע"י הבינה המשפיעה הכח לדעת ,והוא ש
אהי"ה במילוי ההי $גי' קנ"א .ולכ $קנא לאלהיו ,להמתיק ש אהי"ה דמילוי
ההי" ,$ולהמשיכו לדעת" .ויכפר על בני ישראל".
 .109ובזה יוב $מה שאמרו חז"ל )סנהדרי $פ"ב (:שכשבא פנחס נת $לה להבי $שג הוא
רצה לשכב עמה והניחוהו להכנס באמר "התירו פרושי את הדבר" .וברור שלהתיר גויה
רגילה לא היה עולה בדעת שפרושי יתירו כי הלכה למשה מסיני שהבא על גויה קנאי
פוגעי בו להרגו ,אבל גויה שהיא גלגול יהודיה חשבו שפרושי התירו.
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ויהיו המתי במגפה ארבעה ועשרי אל" .אפשר שנפלו במכוו $במספר זה,
כי חטא בבנות אל נכר פג בשכינה ששמה "אדני" ,וגרמו פג באות א' מש
אדנות ונשאר די ,$וש "אדני" מצטר לעשרי וארבעה צירופי  ,ופגמו
בעשרי וארבע אותיות א' שבה $ולכ $נפלו ארבעה ועשרי אל.
פנחס
"פינחס ב $אלעזר ב $אהר $הכה $השיב את חמתי מעל בני ישראל" .ויש להבי$
והלא במעשה השיטי לא הוזכר כלל "חמה" אלא "חרו $א" ועל זה אמר ה'
למשה "קח את כל ראשי הע והוקע אות לה' נגד השמש ,וישב חרו $א ה'
מישראל".1
והעני $הוא ,כי שלשה בחי' מזיקי הזכיר הכתוב ,משחית ,א ,וחמה .ואפשר
שה כנגד חטא עוו $ופשע ,ואולי כשאד חוטא בשוגג הקליפה הנקראת
"משחית" מזומנת לקראתו ,וכשחוטא בגדר עוו $דהיינו לתיאבו $ג הקלי'
הנקראת "א" נצבת לפניו ,וכשחוטא בפשע ג הקלי' הנקראת "חמה" נלוות
עמה  ,ואפשר שכששב אד בתשובה קלי' המשחית מתבטלת לגמרי ,וקלי'
הא רובה מסתלק ,וקלי' חמה חלקה הול  .וכמ"ש "והוא רחו יכפר עוו $ולא
ישחית" ,כלל .אמנ "והרבה להשיב אפו ,ולא יעיר כל חמתו" .ואפשר שלכ$
צרי בעל התשובה לסבול ייסורי ונצר לד' חלוקי כפרה לבטל חרו $א
וחמה לגמרי .2ומפורש בירושלמי 3שעני $יסורי אלו הוא רק לחוטא במזיד.
ובעגל שהיו ביניה ג מזידי גמורי שחטאו במזיד והתראה ,4אמר משה "כי
יגורתי מפני הא והחמה".5
ומעשה השיטי היה תחילה באונס וסופו במזיד לתיאבו ,$וכמו שאמרו חז"ל
שהלכו לקנות בגדי פשת $ובעצת בלע עמדה זקנה בחו וצעירה מבפני
 .1ראה רמב" $שהרגיש בזה ואמר שפנחס קד והרג לזמרי ולא הוצרכו לדייני ישראל,
אמנ מהגמ' ומרש"י משמע שכ $הרגו דייני ישראל כל אחד שני  .2 .יומא פ"ו .ורמב"
הלכות תשובה .אמנ כשלא שב בתשובה ,קלי' המשחית פעמי שדיה כדי להפרע ממנו
בכל חומר הדי ,$וכל מהפיכת סדו ועמורה נעשה על ידי קלי' זו וכמ"ש "כי משחיתי
אנחנו ,וישלחנו ה' לשחתה" .וכמבואר בזוהר פ' נשא ד קל"ז ,:אמנ על גלות ישראל
נאמר "ויתש ה' מעל אדמת בא ובחמה" רח"ל .3 .ירושלמי סנהדרי $פרק י' הלכה א'.4 .
ראה רש"י שמות ל"ב ,כ .5 .דברי ט' ,יט.
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וכו' ,וגרמו לחרו $א ,וצוה ה' למשה להרוג החוטאי על ידי דייני ישראל,
וכשיש די $למטה אי $די $למעלה "וישב חרו $א מישראל" ,וכ $עשו ושב
חרו $הא לגמרי כי הדי $נמתק על ידי דייני ישראל שהסירו הרע מקרב .
ומהכתוב משמע שהמגיפה לא היתה בגלל חטא ישראל ע בנות מואב אלא
בגלל מעשה זמרי בלבד ,ושלאחר שהוקעו החוטאי נגד השמש ושב חרו$
הא מישראל ,בא זמרי ע המדינית לפני משה ,ובגלל חטאו פרצה מגיפה .וכ$
מפורש בדברי חז"ל שפנחס "בא וחבט $לפני המקו  ,אמר לפניו ,רבש"ע על
אלו יפלו כ"ד אל מישראל" .6וזמרי פשע במזיד גמור ולא מתו תיאבו,$
והיה לו הזמ $והחוצפה להביאה לפני משה ולקנתרו ,גר לחמה ופרצה
מגיפה ,וכשהרגו פנחס ויפלל ע קונו באומרו על אלו יפלו כ"ד אל מישראל,
ותעצר המגפה .אמר ה'" ,פנחס ב $אלעזר ב $אהר $הכה ,$השיב את חמתי".
"בקנאו את קנאתי בתוכ  ,ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי" .ויש להבי $מה
עני $קנאה זו שקנא פנחס במקו ה'" .והיתה לו ולזרעו אחריו ,ברית כהונת
עול  ,תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל" .ויש להבי $מדוע אמר
כהונת עול  ,והלא אמר "לו ולזרעו אחריו" .וא רצה לומר שלא יפסק זרעו
כל הדורות היה לו לומר "לדורות " .ולמה אמר "קנא לאלהיו" ,והיל"ל "קנא
לי" .ופירש"י" ,לאלהיו ,בשביל אלהיו ,כמו המקנא אתה לי .וקנאתי לציו,$
בשביל ציו ."$ויש להבי $למה הביא רש"י ראיות לפירושו ומפסוקי אלו
בדווקא .וכתב הרמב"" ,$ולא אמר הכתוב והיתה לו ולזרעו אחריו כהונת עול
כמו שאמר באהר ,$אבל אמר ברית כהונת עול  ,ואמר את בריתי שלו  ,שית$
לו ברית ע השלו דבק בו ,ובאהר $נאמר לכבוד ולתפארת ,ולכ אמר אשר
קנא לאלהיו ,והמשכיל יבי."$
ואפשר שהעני $הוא כי ספירת ה"יסוד" נקראת "יוס" שהוא בגי' כמני $שש
פעמי הוי"ה שמספי' ה"חסד" ועד ה"יסוד" )חג"ת נה"י( שהארת נתנת
מה"יסוד" אל ה"מלכות" .ובסוד הכתוב "יש מפזר ונוס עוד" .וספירת יסוד
של השכינה נקראת "ציו "$שהוא בגי' יוס המשפיע בה .ויוס גי' קנאה כי
הקנאה באה מתו טהרה וכמו שאמרו חז"ל על הכתוב "וקנא את אשתו".7
ובת ישראל כשרה היא בחי' השכינה ,ובת אל נכר היא בחינת השפחה,
וכשחוטא אד מישראל ע גויה גור שהשפחה רוצה לירש את גבירתה ואז
מקנא ה' לציו $יסוד דשכינה קנאה גדולה .וכשיש יחוד תפארת ומלכות ,נקרא
היסוד "שלו ".8
 . 6סנהדרי $פ"ב .7 :ליקוטי תורה פ' נשא .8 .בסוד שי שלו טובה וברכה .וראה מס'
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וכשאלדד ומידד נתנבאו שמשה מת ויהושע מכניס ,נתקנא יהושע שהוא מזרע
יוס ומבחינת יסוד ,9מדוע לא יכניס משה עצמו .ואמר לו משה המקנא אתה
לי ,דהיינו בשבילי" .מי ית $והיו כל ע ה' נביאי " .ואולי כוונתו ,הלא
הנביאי ה בחי' נצח והוד המשפיעי ביסוד .וככל שיש יותר נביאי השפע
ליסוד יגדל ויפרח ,והמלכות ימלא על ידי כ $כל האר כבודה.
ואמרו חז"ל ,10אמר הקב"ה בדי $הוא שיטול שכרו לכ $אמור הנני נות $לו את
בריתי שלו  .ונראה שפינחס הוא בחי' די ,11$ויש הבדל בי $כהונת פנחס
לכהונת אהר $ובניו שהיו לויי ונתכהנו ,כי לוי הוא בספי' התפארת הכוללת
חסדי וגבורות ויצאו ממנו החסדי דר אהר $ובניו ,והגבורות נשארו בלויי .
וא"כ הכהני ה בתפארת שממנה עלו בכהונ אל החכמה דר החסד.
והחכמה נקראת כבוד בסוד "ובכ $ת $כבוד לעמ " ,כי כבוד בגי' ל"ב נתיבות
חכמה .ולכ $בכהונת אהר $ובניו נאמר לכבוד ולתפארת .ופנחס שכבר נולד
בשעת כהונ לא נתכה $עמה ונשאר לוי בחי' די ,$ועתה שהמתיק הדי$
בשרשו על ידי שעשה די $ברשעי  ,בדי $הוא שיקבל שכרו להיות כה $כאביו
ומשפחתו ,אמנ כיו $שהמתיק הדי $על ידי "קנאה" ליסוד דקדושה ,בחינת
כהונתו תהיה מבחי' היסוד ברית קודש שג בו יש ב' בחינות של די $ורחמי ,
ובעוד שהתפארת שיש בו ב' בחינות מטה כלפי חסד ,היסוד נוטה יותר אל
הדי .$ובדי $זה יקבל פינחס שכרו ויתכה ,$ומה ג שפנחס היה מזרע יוס בחי'
היסוד שפטפט ביצרו ולא החלי השכינה בחי' מלכות ,בבת אל נכר .ואמר בו
"ברית כהונת עול " ,ועול הוא בחי' ה"תפארת" לומר שביסוד דתפארת
נדבק פינחס וקיבל הכהונה.
ואמרו בזוהר שכאשר כתוב "ה' אלהינו" הכוונה לבחי' הבינה ,וכשכתוב "ה'
אלהי " היא בחי' המלכות ,ואמר ה' בחי' התפארת למשה ,שפינחס קנא את
קנאתו שקינא ה' לציו $היא יסוד דמלכות קנאה גדולה על שחטא זמרי ע בת
אל נכר ,והיות והוא מזרע יוס האחוז במדת היסוד וקנא את קנאת הברית
הנקרא יוס ,לכ $נות $הוא לו את בריתו בבחי' שלו שעל ידו יזדווגו זו"$
זווגא שלי  .ויהיה זה לו ולזרעו אחריו שעל יד ייעשה הזווג המושל בבית
המקדש בירושלי  ,12ותהיה לו ברית כהונת עול מבחי' התפארת ,תחת אשר
קנא לאלהיו שהיא בחי' מלכותא קדישא ,ויכפר על בני ישראל.
"ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי" .מפורש בכתוב שאלמלא קנאת פנחס ה'
שבת קנ"ב .9 .שער רוח הקודש עני $הנבואה .10 .במדבר רבה פר' כ"א .11 .פינחס בגי'
יצחק שהוא בחי' די .12 .$ולכ $כל הכהני בשני הבתי היו מזרע פנחס בדווקא.
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היה מכלה את כל ע ישראל ,ויש להבי $מדוע וכיצד" ,האיש אחד יחטא ועל
כל העדה יקצו ,השופט כל האר לא יעשה משפט" .והנה על הכתוב
"ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה" אומרת הגמ' ,13שעשה פלילות ע קונו
ואמר ,על אלו יהרגו עשרי וארבעה אל מישראל .משמע שהמגפה נגרמה
בגלל זמרי ,ולמה כל ישראל היו צריכי לסבול בגללו.
ואולי הטע הוא כיו $שזמרי חיפש היתר לחטא שלו ,זה גר קצ על כל ע
ישראל ,א כל ישראל היו צועקי עליו כשבא לחטא לא היתה מגפה ,אבל ה
בכו ולא מחו בו ,כשלוקחי את האיסורי של התורה ומחפשי היתרי זה
גור סכנה לכול  .האחרי שחטאו ע בנות מואב ומדי $ללא חיפוש היתרי
לא הזיקו רק לעצמ כי לא היה די $ערבות לפני כניסת לאר  ,מה שאי $כ$
זמרי שלעיני כל ישראל חפש היתר לחטאו גר לחרו $א רח"ל.
כשאד מדבר דברי בטלי בבית הכנסת ואומר שזה מותר ,כשאד סומ על
הכשר לא ברור כשלמשגיח שעליו הוא סומ לא היה מלוה אפילו סכו קט$
מחוסר אמו ,$אבל מאמי $לו בכשרות ,הנזק הוא חמור מאוד.
"ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי" .ה' מעיד שאלמלא קנא פנחס היה מכלה
את כלל ישראל ,ויש להבי $מדוע היו נענשי אות שלא חטאו .ובפרט במדבר
שלא היה די $של כל ישראל ערבי $זה לזה) .ובפעמי קודמות כשהתלוננו ופרצה
מגיפה וכדו' בוודאי שלא נפגעו אלא האשמי בלבד שהיו רק כמה אלפי מתוכ ( והנה
איסור ביאה על גויה ,הלכה למשה מסיני שקנאי $פוגעי $בו והורגי אותו
בעודו עליה ללא די $ומשפט ,ויש להבי $מדוע נשתנה די $זה משאר עריות
שבתורה שאי $מענישי את העובר אלא לאחר די $ומשפט.
ואפשר שהעני $הוא ,כי חטא זה פוג ג במשקל שיש בי $הקדושה לסט"א,
שזה לעומת זה עשה האלהי  ,וגור סכנה כללית לע ישראל במציאות
הגשמית ,ואינו עני $לערבות ,ואינו כשאר חטאי שפגמ הוא פרטי בלבד.
והנה משה לא קנא בעצמו אלא ישב ובכה ,וברור שהזקנה לא הפריעה לו כי
לא כהתה עינו ולא נס לחו כל ימי חייו ,ואפשר שבגלל שערב זמרי את משה
אישית באמרו "א זו אסורה ,בת יתרו מי התיר ל " ,נמנע משה מלקנאות שלא
יאמרו שאי $מעשיו לש"ש אלא מתו נימא אישית.
"הנני נות $לו את בריתי שלו " .אפשר שו' דשלו קטיעא ,מפני שאי $ה'
מייחד שמו על הצדיקי בחייה כיו $שבקדושיו לא יאמי ,14$ולא נסתלקה
 .13סנהדרי $פ"ב .14 :ראה רש"י בראשית ל"א ,מב.
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הבחירה מפנחס ,ושלו זה לא נית $לעול ועמד תלוי בהמש מעשיו בחייו,
ואמנ בסופו נקטעה ממנו שכינה ונסתלקה .15וכמ"ש "לפני ה' עמו".16
ואפשר שנגר זה כיו $שהיו בישראל שדברו עליו לשה"ר ואמרו הראית ב$
פוטי זה וכו' ,ולשה"ר הורגת שלשה ,האומרו והמקבלו ושנאמר עליו ,17ולכ$
למפרע קיבל ו' קטיעא .ואפשר שלכ $אמר "ברית כהונת עול " .לומר שא על
פי שהשלו קטוע ותלוי בהמש התנהגותו ,הכהונה היא מתנת עול ואינה
תלויה בהמש התנהגותו כמו השלו .
"צרור את המדיני והכית את כי צוררי ה לכ " .יש להבי ,$למה רק את
המדיני צררו ולא את המואבי  ,כי אעפ"י שאסור היה לכבוש את ארצ כמו
שכתוב "כי לא את $ל מארצ ירושה עד מדר כ רגל" .אבל מ $הראוי היה
שיכנסו ויכו בה .
ואפשר שהעני $הוא ,שאעפ"י שחטאו ישראל ע בנות מדי $ג"כ וכמ"ש "ה$
הנה היו לבני ישראל" ,לא הזכירה אות $התורה במעשה השיטי כי היות והיו
ה $מזרע אברה מבני קטורה שבאו לאחר שאברה הושל בבחינותיו,
ואברה זק .$ואעפ"י שהביא בני שהיו בצד הקליפה ,מסתבר שהיה שרש
קדושה בה .$וכשחטאו ישראל ע בנות מדי $אפשר שהיה זה ג בגלל שהיו
טועי בחשב שכיו $שיש בה $נצו קדוש אי $ה $אסורות כבנות מואב ,עד
שנשיא רצה להשוות כזבי לצפורה שנתגיירה כדת וכדי .$ואפשר שביאור
צרור הוא קשר וחבור וכמ"ש "וצרת הכס ביד " .ואמר "משארות צרורות
בשמלות " ,וג בקשר וחבור לנשמות שיי עני $זה וכמו שכתוב בדוד
"והיתה נשמת צרורה בצרור החיי  ,את ה' אלהי " .18וכשמערבי שתי
נשמות נאמר "ולא תיקח אשה אל אחותה לצרור" .ואולי אמר הקב"ה למשה
כיו $שהמדיני הכשילו את ישראל ע בנותיה בגלל נצוצות הקודש שבה,$
צרי להתקשר בכל נצוצות הקודש שבמדי $ולהעלות לשרש בקודש .אמנ
כיו $שה דבוקי בקליפה ,והכית אות  ,וע"י ההכאה יפרישו התבואה
מהתב $ורק כשימותו הקליפות האוחזות בנצוצות ,יוכלו הנצוצות להתעלות על
ידכ ע"י שתשאו את בנות מדי ,$אות $שבה $ימצאו נצוצות אלו ,בגיור כדי$
ובחופה וקדושי .$ואמר ה' "צרור את המדיני והכית אות  ,כי צוררי ה ,
לכ " .בגלל הנצוצות שבה ששייכי לכ " .בנכליה " .ונוכל נקרא מי
שמערב קצת אמת בקצת שקר ,ולא כמו שקר $שכולו שקר .ולכ $כשהרגו כל
 .15ראה רש"י ורד"ק ספר שופטי י"א ,לט .16 .דברי הימי ' א' ,ט'  ,כ .17 .תנחומא פ'
חוקת .18 .שמואל –א ,כ"ה ,כט.
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זכר וכל אשה הראויה לביאה ,שבה $היו הקלי' דבוקי  ,אמר כלפי האחרות
"וכל אשה וכו' ,החיו לכ " .ופי' חז"ל ,לנשואי ,19$שישאו לאחר גיור אמת,
ויעלו אל הקודש ,ונצררו נפש $בתו בני ישראל.
"כי צוררי ה לכ בנכליה אשר נכלו לכ על דבר פעור" .נכליה היה
ששמו זקנה בחו וצעירה בפני .20
"ויהי אחרי המגפה ,ויאמר ה' אל משה ואל אלעזר ב $אהר $הכה $לאמר ,שאו
את ראש כל עדת בני ישראל וכו' ,כאשר צוה ה' את משה ובני ישראל היוצאי
מאר מצרי " .פירש"י ,משל לרועה שנכנסו זאבי לתו עדרו והרגו בה,$
והוא מונה אות $לידע מני $הנותרות" .ולכאורה אי $המשל דומה לנמשל ,כי
הרועה אינו יודע מספר $עד שימנה אות ,$אבל ה' הרי יודע מספר בדיוק ולמה
הוצר למנות .$ויותר קשה והלא אי $אלו הצא $שנמנו במני $קוד שנשארו
לאחר שהלכו הזאבי אלא צא $אחר לגמרי שמעול לא נמנה ולא נכתב
מספרו וכמ"ש "ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהר ,"$וברור והגיוני
שיצטרכו להימנות מבלי משל ,ולמה הוצר רש"י למשל כדי להבי $מדוע
מנא  .עוד פירש"י" ,משפחת החנכי ,לפי שהיו אומות העול מבזי $אות
ואומרי מה אלו מתייחסי $על שבטיה  ,סבורי $ה שלא שלטו המצרי
באמותיה  ,א בגופ $היו מושלי קל וחומר בנשותיה  ,לפיכ הטיל הקב"ה
שמו עליה  ,ה"א מצד זה ויו"ד מצד זה ,לומר ,מעיד אני עליה שה בני
אבותיה וכו' ,אבל בימנה לא הוצר לומר משפחת הימני לפי שהש קבוע בו
יו"ד בראש וה"א בסו" .ויש להבי $למה הוצר ה' להטיל שמו מסיבה זו,
והלא עצ הניסי והמופתי והאותות שעשה עבור במצרי ובי המה
מעידי שה עמו ונחלתו שבטי יה ,כי לממזרי ופסולי לא היה עושה ניסי
שכאלה .וא כבר הוצר להעיד ,למה לא העיד בש י'ה על הדור הראשו$
שיצא ממצרי כשמנא  ,אלא על הדור השני .ומה שכתב שבימנה לא הוצר
להוסי כי כבר יש בשמו ש י'ה על הסדר ,מי אמר שזה בגלל עדות ה' ואולי
זה בגלל ששמו ימנה נזדמ $כ .$ויגדל התימה ,כי כתב רבינו האריז"ל שהדור
הראשו $קרויי "עדה" והדור השני קרויי "קהל" ,וא כ $למה אמר הכתוב
"שאו את ראש כל עדת בני ישראל" ,והיה לו לומר "שאו את ראש כל קהל
ישראל" .ובמניינ אתה מוצא שחסרי אל ושמונה מאות ועשרי ממניי$
ראשו ,$ויש להבי $העני.$
 .19יבמות ס' :וג חכמי לא חולקי על ר' שמעו $אלא לגבי כהני .20 .סנהדרי $ק"ג.
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ואפשר שהעני $הוא כי קרא לדור השני בשעת מניינ בש "עדה" להודיענו
שה עצמ גלגולי הדור הראשו $וחסרו אל ושמונה מאות ועשרי ממניי$
ראשו $כי אות הזאבי אכלו ,והנמשל מתאי מאוד כי ה מני $הנותרות
עצמ מגלגול קוד  ,וכא $טמ $רש"י ברמ"ז את סוד הגלגול .ואעפ"י שיודע ה'
מני $כול  ,הוציא במספר צבא להודיענו ענייני אלו ומספר החסרו$
שהזאבי אכלו ,והביא רש"י את המשל כדי שעל ידו נבי $הדבר לעומקו.
ואמר הכתוב "כאשר צוה ה' את משה ובני ישראל היצאי מאר מצרי ".
ואולי כתב "היצאי " חסר ו' לרמז שה עצמ אות היוצאי שנמנו עתה
שנית בגו אחר .ובדור ראשו $לא הטיל שמו עליה כי עצ המופתי שעשה
ה' עבור הוכיח שה עמו ונחלתו ,אבל הדור השני שכלל ג את אות שיצאו
ממצרי והיו מתחת לגיל כ' ולא נמנו במני $ראשו $ועתה נמנו ,והמופתי
במצרי לא נעשו עבור אלא עבור ששי רבוא הוריה  ,הוצרכו שישרה ה'
שמו עליה להעיד על כשרות .
ובאשר נאמר בו "ברו מבני אשר" ופירש"י" ,ראיתי בספרי ,אי $ל בכל
השבטי שנתבר בבני כאשר ,ואיני יודע כיצד .ועוד הוסי שהיו בנותיו
נאות ונשואות לכהני גדולי " .ואמרו חז"ל 21שמעול לא ל $אחד מבני אשר
באכסניא .ופירשו המפרשי שלא הוצרכו לנדוד מבית לסחורה .וזה מוכיח
שהשכינה שרתה על בני אשר בדרגה גבוהה ולכ $היו פטורי מ"גלות" של
הולכי דרכי  ,ומבורכי ומיוחסי ביותר עד לכהונה גדולה ,ואפשר שלכ$
בימנה שהוא בנו בכורו של אשר מלכתחילה שרתה שכינה עליו ביותר ולכ$
נקרא בש המתחיל באות י' שבש ומסתיי באות ה' שבש  .ולכתוב בו
"הימני" הוא כביכול הורדה בקודש כי כאשר אות י' בראש אי $ערו אליה.
"אלה בני אפרי למשפחות  ,לשותלח וכו'" ,יש להבי $למה בבני אפרי כתב
"אלה בני אפרי " ,כשבכל האחרי פרט לד $לא כתוב "אלה"" .ואלה בני
שותלח" .ג כא $יש להבי $למה כתוב "ואלה" מה שאי $כ $באחרי  .ופירש"י
ששאר בני שותלח נקראו תולדותיה ע"ש שותלח ,ושנחלקו בני שותלח לשתי
משפחות .22ויש להבי $למה נשתנו בני אפרי בעני $זה משאר השבטי
ומשפחותיה  .ולמה כא $הקדי את מנשה לאפרי כשבמני $קוד הקדי את
אפרי  .ובספר דברי הימי  23כתוב שהיה לאפרי עוד ב $בש בריעה שממנו
נולד יהושע ולמה לא הזכירו הכתוב בפני עצמו.24
 .21מדרש רבה ויצא .22 .דהיינו שותלח וער .23 .$דברי הימי 'א' ז' כג .24 .מפשט הכתוב
נראה שלאפרי נולד בריעה ,ואפשר שהוא בנו של שותלח ,ואפשר שבריעה הוא ער.$
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ואפשר שהעני $הוא ,כי חלק מבני שותלח מתו כשיצאו ממצרי לפני הזמ$
בשלשי שנה ,ואולי כתב אלה לומר שאי $אלה כל משפחת שותלח כי חלק
מבניו חסרו .ואולי באו ה בגלגול בשאר בני שותלח ולכ $שאר בני שותלח
נקראו תולדותיה ע"ש שותלח ,ונחלקו לשתי משפחות אולי אות שיצאו
ממצרי וחזרו בגלגול נמנו במני $זה כמשפחה לבד  ,ואות שיצאו לפני הזמ$
וחזרו בגלגול נמנו במני $זה כמשפחה לבד  .ואולי כתב "ואלה בני שותלח".
בהוספת אות ו' ללמדנו ששבו בגלגול בבני ער .$ואפשר שבריעה לא הוזכר
אעפ"י שזכה שיצא ממנו יהושע כיו $שדרכו חזרו בגלגול כל אות שנהרגו.25
ואולי כיו $שבמני $זה נמנו ג גלגולי הנהרגי בגת ,מנה לשבט אפרי לאחר
שבט מנשה ,כי עיקר מני $ישראל בפע זאת הוא למנות הדור החדש שלא יצא
ממצרי ושהיו גלגולי יוצאי מצרי וכמו שנתבאר.
"אלה בני ד $למשפחות " .אולי שינה וכתב "אלה" בשבט ד $כיו $שהיו רק בני
משפחה אחת שיצאו כול משוח ומהנכדי נפלגו למשפחות הרבה ,מה
שאי $כ $שאר השבטי שהיו משפחות מבני השבטי עצמ  .ואולי ושמא
חושי נשתנה שמו לשוח כיו $שפסל מיכה יצא אית .
"ותקרבנה בנות צלפחד ב $חפר ב $גלעד ב $מכיר ב $מנשה ,למשפחות מנשה
ב $יוס .ואלה שמות בנותיו וכו'" .ולכאורה קשה מדוע אמר למשפחות מנשה
ב $יוס ,והלא הזכיר במפורש את מנשה ,והיל"ל ב $יוס ותו לא .ומנה חמש
דורות עד חמשת בנות צלפחד.
26
ונראה העני $כי מנשה הוא הבכור בחי' הגבורות שביסוד וה ה"ג מנצפ"
וממנו התחילו ה' דורות של גבורות שבשיא הוא צלפחד שהוא בחי' צל'
פחד 27וכשהשתלמו ה' דורות יצאו ה' הגבורות לחו  ,והיות והגבורות בחי'
נקבה ,באו בחמשת בנות צלפחד .ואעפ"י שה $בני מנשה ב $יוס ממש והוא
הראשו $לה' דורות הגבורות ,אמר "למשפחות מנשה ב $יוס" לומר שה בחי'
גבורות היסוד הנקרא "מנשה ב $יוס" .ואולי היות וה" גבורות שרש בבינה,
הקריב משה את משפט $לפני ה' .והנ' רבתי סוד הבינה ,כי מש שרש ומש
יניקת ואחיזת באר ישראל שהיא בחי' המלכות .ואמ"ל הקב"ה "כ $בנות
צלפחד דוברות" .ופירש"י" ,כ כתובה פרשה זו לפני במרו " .וש ה' הוא
בבחי' ספירת התפארת ,ולפניו הוא בחי' ספירת ה"בינה" ואולי כוונתו שש
כתובה פרשה זו של שורש ה' הגבורות.
 .25כי בריעה נולד לאחר עני $זה ונקרא כ $עקב הדבר.
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"כ $בנות צלפחד דוברות" .פירש"י" ,שאמר הקב"ה למשה ,כ כתובה פרשה
זו לפני במרו  ,מגיד שראתה עינ $מה שלא ראתה עינו של משה" .אולי היתה
כתובה פרשה זו באחת משני ספרי תורה שטר נתנו מתו השבעה שבמרו ,28
ואולי אלמלא בנות צלפחד היתה פרשת נחלות ניתנת לנו בע"פ בגדר הלכה
למשה מסיני ,ועל ידיה $נמשכה פרשה זו לתו ה' ספרי שבידינו.
ואפשר שאמר "שראתה עינ ,"$כיו $ששתי עיניי ה $ימי $ושמאל כנגד ה'
חסדי וה' גבורות ולכ $עי $בגי' ה' פעמי הוי"ה ,וכתב האריז"ל שחמשת
בנות צלפחד ה $סוד חמשת הגבורות שה $בנות צל'פחד שהוא השרש לה,$
עכ"ל .וא"כ היו חמשת $בסוד עי $שמאל ואולי בעי $זו ראתה עינ $מה שלא
ראתה עינו של משה שהוא מצד החסדי .
"והעברת את נחלת אביה $לה ."$פירש"י לשו $עברה .ואפשר שהטע הוא ,כי
הנקבות ה $בחי' גבורות ,ונראה כי היורש מקבל יחד ע הירושה חלקי מנפש
הנפטר ,ואולי לכ $אסור לבת לירש ע הב $שלא יעברו יחד ע הירושה
נצוצות מהאב שהוא זכר בחי' החסדי  ,לבנותיו שה $בצד הגבורות .29וסיימה
תורה הספר בעני $בנות צלפחד וכמ"ש "ותהיינה בנות צלפחד וכו'" ,לומר שה'
גבורות ,נמתקו בה' חסדי שמצד משפחת  ,30ושחלקי נפש צלפחד עברו
לבעלי בנותיו בסוד "או דודו או ב $דודו יגאלנו" ,וכמו שיתבאר ש .
"כאשר מרית פי במדבר צי $במריבת העדה להקדישני במי לעיניה  ,ה מי
מריבת קדש מדבר צי ."$פירש"י" ,דבר אחר ,ה שהמרו במרה ,ה היו שהמרו
בי סו ,ה עצמ שהמרו במדבר צי ."$בפירוש זה מסביר רש"י כי מי מריבת
קדש חוזר על ישראל שה עצמ המרו במרה ובי סו ובמדבר צי .$ולכאורה
זה לא יתכ $כי בי סו ובמרה המרו הדור שיצאו ממצרי  ,אבל בקדש היו
הבני שלה הדור השני ,ואי אומר רש"י שה עצמ המרו במדבר צי.$
ופירוש "ה עצמ " רצונו לומר שאי $הכוונה לע ישראל בכללות שהמרו
במדבר צי $והמרו בי ובמרה .וצרי לומר שאות שהמרו בי ובמרה חזרו
בגלגול והמרו בעצמ בקדש כשבקשו מי  .וצרי להבי $העני.$
 .26ראה לעיל פ' ויחי .27 .שער הפסוקי פ' פנחס .28 .גמ' שבת ,ורוח חיי להחיד"א.
 .29וג את הא אי $הבנות יורשות אולי בגלל ההוא רוחא דשבק בה בעלה ,ואפי' את
הגרושה אולי בגלל הרשימו דההוא רוחא ,או בגלל שצרי להעלות נצוצות הירושה בכל
מקרה לזכרי שה בחי' הרחמי  .30 .כי אעפ"י שג ה מזרע מנשה ב $יוס ,עקב היות
זכרי יש בה בחי' חסדי  ,ואפשר שה חסדי דגבורות ונמתקו הדיני בשרש .
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ואולי שהעני $הוא ,כי המפתח של ע ישראל קשור לעני $מי  ,כי לאחר שחוה
הכשילה את אד הראשו $בע הדעת ,פרש ממנה ונכנס לתו נהר גיחו $וישב
ש מאה שלשי שנה שבה ביו היה מתענה על מה שחטא בע הדעת,
והיות ופרש מחוה יצא מגופו קרי ,והנשמות שהיו בזרע זה באו בגלגול בני
אד בדור אנוש וחטאו עד שהצי ה' את האוקיינוס והרג אות במי  ,וחזרו
דור אנוש בגלגול אנשי דור המבול ,ועוד פע איבד אות הקב"ה במי ,
וכשבאו בדור הפלגה הפי אות על פני כל האר  ,אח"כ באו כול במצרי
בתור עבדי כדי שיתקנו ,ואולי היות והמפתח שלה היה מי הביא ה'
לשפת הי לא רק כדי לעשות נס שיקרע הי  ,אלא במדה כנגד מדה ,ג כדי
לנסות על המי  .וא ישראל לא היו ממרי על י סו אולי הפג כולו ע
המי היה ניתק .$מצד אחד היה זה ניסיו $קשה כשעמד כל אחד ע אשתו
ובניו על שפת י מלא מי והאוייב מתקרב אליו ולוח אותו לתו הי  ,ומצד
שני כמשקל נגד ,אנשי אלו ראו את היד הגדולה והאותות והמופתי שעשה
ה' רק שבוע קוד במצרי  ,וא היו עומדי בניסיו $וסומכי על הקב"ה
ואומרי ג א יאמר לנו להיכנס לתו המי ניכנס בלי בעיות ,מסתבר שהיה
הקב"ה אומר שכול יכנסו לתו המי  ,וכל אחד ברגע שהיה ניכנס לתו
המי במסירות נפש מתו אמונה שלמה ,היה נקרע לו הי והיה נתק $מפגמי
המי שמאד הראשו $ועד המבול .אבל משלא עמדו בנסיו" ,$וימרו על י
בי סו" ,מיד לאחר שעברו את הי ויראו ויאמינו בה' ובמשה עבדו ,נת $לה
נסיו $נוס "ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מי ממרה כי מרי ה  ,וילונו
הע " ,ובמרה קבלו את השבת ואת הדיני  ,וא היו עומדי בנסיו $ומחכי
עד שיהיו צמאי לא היו צריכי להתלונ $כי היו מקבלי מי  ,אבל ישראל
ברגע שראו שאי $מי אעפ"י שהיו רוויי מהמי ששתו קוד  ,התחילו מיד
להתלונ .$וא חששו על בניה ועל עצמ שלא ימותו בצמא ,שהנסיו $קשה
מאוד ,על הצא $למה התלוננו והלא זה רק רכוש ,ולמה אמרו "את בני ואת
מקני בצמא" .ואפשר שלכ $ישראל לא יכלו להיכנס לאר עד שיתקנו את
התקו $של המי  ,ודווקא ב"קדש" כי כל מקו ומקו שמו משפיע ,והנה יש
שלשה מקומות בתורה שנקראי "קדש" .יש "קדש" רגיל ,ויש "קדש ברנע",
ויש "באר לחי רואי" שעליו אמר הכתוב "על כ $קרא לבאר באר לחי רואי הנה
היא בי $קדש ובי $ברד" .ופשוט שהתורה מציינת את המקו לא כדי לשרטט
לנו מפה היסטורית .וכל "קדש" הוא בסוד החכמה ,31וכשאד חוטא בזרע
 .31שער הכוונות ערבית ליל שבת עני $ויכולו.
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לבטלה הוא פוג במח החכמה כי משילוב החכמה והבינה יוצא הזרע ,32לכ$
התקו $שלו צרי להיות דווקא במקו עצמו שהוא חטא בו ,או במקומות שיש
לה הארה מהחכמה .ולפעמי מגלגלי אד למקו אחר רק כדי שיבר איזו
ברכה ,היות ובאחד מגלגוליו הקודמי היה במקו זה ואכל בלי ברכה .וזה מה
שאמרו רבותינו שתקו $של תשובת המשקל הוא "באותה אשה ,באותו פרק,
ובאותו מקו " .33וא לא הזדמ $לו תשובת המשקל בחייו ,אפשר שבגלגול
נוס יביאו את שניה לאותו מקו באותו פרק דהיינו באותו גיל שחטאו
בגלגול קוד  ,כדי שיתנסו שנית וא יעמדו בנסיו $תהא תשובת מושלמת.
ולכ $טוב שיל אד לאותו מקו שיודע שחטא בו ,ויתוודה ש ויאמר תהילי
ויבקש שעי"ז יתק $מה שפג במקו הזה ,ושג א בכל זאת יצטר לעמוד
בנסיו $במקו זה ,שה' יעזור לו לעמוד באות נסיונות .כי א הוא לא תיק $את
המקו  ,אפשר שהמקו יגרו שהתאווה שלו תגבר ונסיונו יהיה קשה.
כי יש פעמי שיצטר האד לשוב לתק $במקו שחטא בו כי המקו מחכה
לתקו ,$ופעמי שמתק $הוא במקו שהארתו מתאימה לכ  ,ולכ $לא צרי כל
יהודי ללכת לגיחו $ולומר פה אד הראשו $יצר את הטיפות שלי פה אני צרי
לתק ,$כי לא ממנו יצא ש הזרע אלא הוא מהטיפות שיצאו ש  ,אבל ע
ישראל צריכי לתק $את הפג הזה באיזה מקו שמכוו $כנגד הפג  ,ואולי לכ$
הל לתק $יצחק על המי ב"באר לחי רואי ,שבי $קדש ובי $ברד" .אח"כ
ישראל הגיעו עד "קדש" לתק.$
ואולי הנסיו $של ע ישראל היה צרי להיות בי סו ומשלא תקנו נוסו במרה,
ומשלא תקנו תקונ יכל להיות בקדש ,ולכ $מקדש שלחו ישראל מרגלי  ,וא
היו מצליחי המרגלי אפשר שהיה הכל מתוק ,$ומשנכשלו ,לאחר שהסתובבו
במדבר ל"ח שני חזרו לאותו "קדש" שהיה על גבול "קדש ברנע" והפע ג
תקו $משה נכר בתקונ  ,ואות עצמ שנכשלו בי סו ובמרה הוצרכו לבא
כול בגלגול או בעיבור בבני שלה לתק $עניינ  ,ואולי היות ועוד פע
נכשלו ,גרמו למשה שיכשל ג כ. $
ואולי באה תורה ללמדנו שאד חוזר בגלגול להתנסות במה שנכשל בפע
קודמת ושוב מועד הוא לשוב על אות $טעויות ,ושצרי אד להזהר ביותר בכל
ענייניו וצעדיו.
"יפקוד ה' אלהי הרוחות" .פירש"י" ,אמר הגיע השעה שאתבע צרכי שיירשו
בני את גדולתי" .פשוט שלא לגדולה וכבוד גשמיי נתכוו $ח"ו ,אלא היות וכל
 .32שער רוח הקודש תקו $כ"ז.33 .יומא פ"ה:
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כח נבואת משה היתה בשביל ישראל וכל ל"ח שני שהיו נזופי $לא דיבר עמו
המקו  ,34רצה שבניו יזכו בזכות ישראל לגדולה זו שהיא באה מל"ב נתיבות
חכמה העולי בגי' "כבוד" ,ואמ"ל הקב"ה "קח ל את יהושע איש אשר רוח
בו" .ואולי כיו $שיהושע היה היחידי מיוצאי מצרי שלא היה במחנה ישראל
כשחטאו בעגל כי ישב למרגלות הר סיני והמתי $למשה ,ולא ידע כלל ממעשה
העגל .וכשאמר ה' לישראל "ועתה הסר עדיי מעלי " ,מסתמא ג יהושע
נכלל בזה ,כיו $שהוא מצד עצמו לא הוצר להסיר אלא בגלל שהגזירה היתה
כללית ,35אפשר שעתה קיבל עדיו דר הודו של משה שקיבל את עדיי של
ישראל .אמנ "ולפני אלעזר הכה $יעמוד" ופירש"י" ,ומה ששאלת ,אי $הכבוד
זז מבית אבי " .אפשר כוונתו ,כי נראה שכה"ג בחי' נשמה) ,בינה( ויהושע איש
אשר רוח )ת"ת( בו יצטר לאלעזר שהוא כה $גדול בחי' הנשמה שהיא בחינת
ספירת הבינה הדבוקה בספי' החכמה שש סוד הכבוד.
"כבשי בני שנה תמימי שני ליו עולה תמיד" .אולי קרבנות החול ב'
כבשי  ,כי אי אפשר לתק $אלא בצמצו  ,בשבת עוד שני כבשי בלבד כיו$
שהעולמות כמעט מתוקני ואי $צרי ליותר מזה .ועיקר הקרבנות הוא ביו
טוב שהוא ממוצע בי $השבת לחול .ובו יש לתק $ע"י קרבנות פרי ואלי
ועיזי  .ופ"ר הוא בגי' ה"ג מנצפ  ,ואיל די $ממותק ,ועז די $קשה ,וכול
נתקני ע"י הקרב $במקדש.
"ומנחת ונסכיה לפרי " .פירש"י" ,פרי החג שבעי ה כנגד ע' אומות
עובדי כוכבי שמתמעטי והולכי  ,ובימי המקדש היו מגיני עליה מ$
היסורי ."$ולא פירש רש"י זה על פרי הנזכרי ביו ראשו $והמתי $לפרש זה
בפרי שביו ב' כשמתחילי להתמעט ,ובאותו פסוק המשי ופירש,
"ומנחתה ונסכיה " .לא שינה הלשו $אלא לדרוש כמו שאמרו רז"ל ,בשני
ונסכיה  ,בששי ונסכיה ,בשביעי כמשפט  .מ' ,י' ,מ' ,הרי כא $מי רמז לנסו
המי מ $התורה בחג" .ונראה מפירושו שיש קשר בי $קרבנות הפרי להג $על
עובדי הכוכבי  ,לעני $נסו המי  ,ולכ $המתי $לפרש שניה בפסוק אחד .ויש
להבי $כוונתו .ועוד יש להבי $רמז זה למה לנו ,ומה נשתנה מהרבה הלכות
למשה מסיני שאי $לה רמז ,והרי ג זה הלכה למשה מסיני כמות .$ומדוע
נרמז דווקא בנסכי הימי ב' ו' ז' .ולמה הקריבו הפרי להג $על אומות העול ,
ומה אכפת לנו א יקבלו יסורי $ואולי אפילו אדרבה טוב שיקבלו.
 .34רש"י ויקרא א'.א .35 .ראה זוהר בראשית נ"ג.
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ואפשר שהעני $הוא ,כי נסו היי $היה כל השנה במקדש כדי להמתיק הדי$
ולהעלות סוד יי $המשכר שהוא בחי' "גבורה" ,לסוד יי $המשמח בחי' "בינה".
וכמ"ש "אני בינה ,לי גבורה" .וגבורה הוא בחי' ש אלהי ועל היי $נאמר
"המשמח אלהי " והוא על ידי העלתו אל הבינה .והמזבח שהוא בחי' "אש"
הוא המקו המתאי לזה "כי אי $הדי $נמתק אלא בשרשו" .אמנ המי ה
בחי' חסד ,וכדי לנסכו על המזבח ולמשו "חסד" לישראל ,צרי שישראל יהיו
בעלי חסד ע אחרי ואז מדה כנגד מדה יוכלו לקבל חסד מסוד המזבח ,ואולי
צונו ה' לעשות חסד זה עמה בהקרבת ע' פרי למלט מהיסורי  ,ואז נוכל
למשו החסד על ידי ניסוכו על גבי המזבח והא בהא תליא .ולכ $בהלכה
למשה מסיני זו הוצר להרמז ענינו בתורה כדי להבי $הקשרו לג' ימי אלו
בדווקא ,כי אי $צור לרמז זה אלא מיו ב' שבו מתחילי הפרי להתמעט,
ולכ $הדגיש רש"י ,וכתב "שמתמעטי והולכי " ,ואז ניכר החסד שישראל
עושי עמה  ,אמנ אי $זה מספיק כדי לקבל חסד מבחי' המזבח אלא א"כ
ישראל יהיו ראויי לקבל השפע כשה מתוקני בשמירת היסוד שהוא בחי'
היו הששי ,ויחודו ע השכינה שהיא סוד היו השביעי ,בחיבור נסכיה של
השכינה המקבלת מהיסוד ביחוד שניה כמשפט  ,ולכ $בימי אלו ובתיבות
אלו נרמז סוד הנסו .
"ויאמר משה אל בני ישראל ,ככל אשר צוה ה' את משה" .ולכאורה פסוק זה
מיותר ,וכי תעלה על דעתינו שלא יאמר משה ככל אשר נצטוה ,וכשאמרה
תורה "וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל" ,36אעפ"י שש לא הדגיש
הכתוב שאמר ככל אשר צוהו ה' ,דרשוהו חז"ל שתק $משה שילמדו הלכות חג
בחג ,37וכ"ש כא ,$שמדגישה תורה שמסר ככל שנצטווה ,שזה אומר דרשני.
ואולי העני ,$כי עד עתה דבר משה את חוקי האלקי ותורותיו לבני ישראל
יוצאי מצרי שהיו דור'דעה ,וזכו למעמד הר סיני ,והיו בסוד עדה ,ואלו
מפרשת שלח ל ואיל דבר ע בניה  ,שהיו בגדר קהל ולא בגדר עדה,38
ואינ דור דעה .וככתוב מפורש בפרשה זו ,שבאלה לא היה איש מיוצאי
מצרי פרט לכלב ב $יפונה ויהושע ב $נו ,$והיות ודור יוצאי מצרי זכו
לנבואה במעמד הר סיני הבינו מיד כל דברי משה ואפילו "שמע ישראל" לא
היה צרי לומר לה  ,כי הבינו זאת מעצמ  .אבל בניה שרוב נולדו במדבר,
וג יוצאי מצרי שביניה שהיו למטה מגיל כ' ולא זכו להכרה שלמה במעמד
 .36ויקרא כ"ג ,מ"ד .37 .מגילה ל"ב .וברש"י ש  .38 .כמבואר בשער הפסוקי פ' קרח,
וראה לעיל פ' בלק.
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הר סיני ,39נתקשו בהבנת התורה ,והוצר משה לבאר לה באר היטב ,ובאה
תורה לומר שלא חש משה טרחה ועמל עד שהבינ ככל אשר נצטוה.
מטות
"וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר" .אפשר שלא כתוב "וידבר
ה' אל משה" ,בעני $שבועות ונדרי  ,כיו $שנשבע ה' שלא יכנסו משה ואהר$
לאר  .1ונאמר זה ע"י משה בש ה'.
"נקו נקמת בנ"י מאת המדיני " .בפ' פנחס נצטוה משה לצרור המדיני
ולהכות  ,ובפ' זו נצטוה משה שנית להכות ויצאו למלחמה ,ובי $שני
הצוויי נכנסו פ' קרבנות המועדי והתרת נדרי  .ויש להבי $למה נכנסו
פרשיות אלו באמצע בי $צווי הכאת המדיני להכאת בפועל.
ונראה שלפני שיכלו ישראל להכות המדיני היו צריכי לתק $מעשה חטא
בבנות מואב ,כדי להיות ראויי לנצח במלחמה .והיות ונשלמה פרי שפתינו,
נצטוו על קרבנות המוספי $של המועדי כדי שזכות זו תעמוד לה לכפר .
ובדר כלל אד האוהב את אשתו וחי עמה באהבה ובחיבה לא יחטא ע
אחרת כי לבו אצל אשתו ,ואשתו משמרתו אעפ"י שאינה לידו .וא חטאו
ישראל בבנות מואב ומסתמא רוב ככול היו נשואי  ,מסתבר שהיה ריחוק
וניכור בינ לבי $נשותיה ורצתה תורה שבני הזוג יחיו בשלו ולכ $צוותה על
דיני נדרי שאמרו חז"ל שכא $מדובר בנדרי שבינו לבינה ,ושא לא הפר לה
אצבע נת $בי $שיניה וחייב לגרשה ,דהיינו שית $תשומת לב לאשתו לשמור על
קשר של ובריא עמה וא ח"ו נתרחקו זמ"ז עד שנדרה בדברי שבינו לבינה
מתו רצו $להתרחק ממנו ,שית $תשומת לב לזה ויפר מיד כדי לתק $העני$
שבינו לבינה וא עמד על שלו ולא הפר נותני שהות של כמה ימי שיתק$
זאת בכל זאת ,וא גילה דעתו שאינו מתחשב בה כלל ואצבע נת $בי $שיניה
חייב לגרשה ,2וכמ"ש גרש ל ויצא מדו.3$
והיות ובת קשורה לאביה כי מכחו היא באה כי כשאיש מזריע יולדת נקבה,4
הקשר שבי $אביה אליה ישפיע על הקשר שבינה לבי $בעלה ולכ $ג על האב
לתת תשומת לב לבתו ,ולכ $במצוה זו נאמר "בי $אב לבתו ,בי $איש לאשתו"
ולאחר שקבלו התקו $לשלו בית יכלו להלח ולנצח.
 .39ראה לקמ $פ' ואתחנ .1 .$ראה רש"י במדבר כ' יב .ודברי ג' כג .2 .ראה כתובות ע"א.
 .3משלי כ"ב ,י .4 .רש"י ויגש מ"ו טו.
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ואולי הפסיק בי $צרור את המדיני לנקמת בעני $קרבנות החגי בנסכיה
שה עילוי לשכינה ,ובהפרת נדרי שבי $בעל ואשה שה ג"כ כנגד קובה"ו
להשכי $שלו ביניה כדי שעי"ז יוכלו לנקו נקמת ה' במדי.$
א"נ .הנדר הוא בבחי' ספירת התפארת ,ושבועה בספירת ה"מלכות" ,ולכ $נדר
גדול משבועה וחל ג על דבר מצוה .ואולי נצטוו על עני $זה כדי שע"י
הלימוד יתייחדו תפארת ומלכות ביחודא שלי .
וכאשר שמע רבה בר בר חנה בת קול אוי לי שנשבעתי ועכשיו מי מיפר לי,
אמרו לו חז"ל היה ל לומר מופר ל  5כדי $בעל לאשתו ,כי הת"ח הוא בחי'
אורייתא דהוא קוב"ה .והשבועה בסוד השכינה בחי' המלכות והוא מיפר לה.
ואמרה הבת קול מי מיפר לי ,כי מי היא בחי' הבינה שהיא המיפר את נדרי
גבוה ושבועותיו .וכמ"ש בתקוני הזוהר 6על הפסוק ה' צבאות יע  ,ומי יפר.
שחכמה ובינה לעילא מיפרי כאשר נדר או נשבע ה' שהוא הת"ת ,ורמזה הבת
קול לרבה בב"ח שהוא מבחינת חכמה ובינה ולכ $הוא יכול להפר .וזה מה
שאמרו לו כל אבא חמרא ,וכל בר בר חנא סיכסא .ולכאורה יפלא כיצד קראו
לחכ קדוש כמותו בשמות חמרא וסיכסא ,ולא עוד אלא שכללו לכל גדולי
ישראל ששמ אבא ,שה חמרא.
ועתה יוב $כי חמרא הוא סוד יי $המשמח שהיא בחי' הבינה ,וש אבא הוא
בחכמה ואמרו לו היות ושמו אבא ,שמא קא גרי שהוא מצד החכמה
המתלבש בבינה יי $המשמח ,ומה ג שהוא "בר בר חנה" וא"כ סודו בבחי'
"סיכסא" ,דהיינו שיש לש אהי"ה שהוא בבינה ג' מילויי  ,קס"א ,קמ"ג,
קנ"א .וחנה הוא סוד הבינה ששמה חנה) ,גי' ס"ג( וכשהיא ש אהי"ה במילוי
יודי" $עולה קס"א ,ובר חנה הוא במילוי אלפי" $העולה קמ"ז ,ובר בר חנה
הוא השלישי במלוי ההי" $העולה קנ"א כמני" $סיכסא" .ולכ $נשמתו שממקו
כ"כ גבוה באה ,לה היה ראוי להפר.
"וא הפר יפר אות אחרי שמעו ונשא את עונה" .פירש"י" ,למדנו מכא$
שהגור תקלה לחבירו ,הוא נכנס תחתיו לכל עונשי ."$דהיינו כשאד בא
לבי"ד של מעלה דני $אותו על ניאו וגזל וכדו' ,והוא אומר לא חטאתי באלה,
אומרי לו גרמת תקלה לפלוני שיחטא באלה ואתה נכנס תחתיו לכל העונשי.$
ולדוגמא אד קנה עתו $ונת $לחבירו לעיי $בו כמה דקות ,הוא נכנס תחתיו על
עוו $ביטול תורה וקריאת שקר וליצנות ולשו $הרע וספרי חצוני ונבלות
ולכלו  ,וכשראה ש האד מודעה המזמינה להרצאה מעורבת והל ונכשל
 .5בבא בתרא ע"ד .6 .תקונא חמישאה.
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בניאו אומרי לבעל העתו $בבקשה תשל  .וכשאד שב בתשובה צרי
לשוב ג על מה שגר תקלה לאחרי  .והרבה בני אד שומרי תורה עושי
מסיבות של שמחה במוצאי שבתות וגורמי לבני אד לחלל שבת
כשמתכונני לבא לשמחתו ,ועל הכל ישל האד בלי ויתור על קוצו של
איסור דרבנ $שגר לה  ,ועליו לשוב בתשובה שלימה על שהכשיל  .וא
עשה חתונה מעורבת של ישל על כל המכשולות שנגרמי מחתונה זו כולל
ריקודי אסורי וחטאי חמורי של זימה וזנות ואשת איש רח"ל הנגרמי
מכ  ,וכל האומר הקב"ה וותר $יוותרו בני מעיו ,7וכשנכנס אד לביהכנ"ס
ומדבר דברי חול ע חבירו ישל בעונש מר וכבד על שהכשיל לחבירו ה$
בדיבור בביהכנ"ס ,וה $בדברי חול .וה $במה שממנו למדו אחרי לדבר ועל זה
ידוו כל הדוויי .
"נקו נקמת בנ"י מאת המדיני  ,אחר תאס אל עמי " .אפשר שתלה מיתת
משה בנקמה מהמדיני כיו $שיש כח המשקל בי $הטוב והרע ,וכנגד משה היה
בלע בטומאה כי זה לעומת זה עשה האלהי  ,ואמר ה' למשה "נקו נקמת
בני ישראל מיד המדיני אחר תאס אל עמי " ,כי בנקמת מדי $הרגו לבלע
וממילא ג משה שכנגדו יתעלה למרו  ,כדי לא להפר האזו $בי $הכחות.
"נקו נקמת בני ישראל מאת המדיני " .אמנ משה שינה ממה שאמר לו ה'
לנקו נקמת בני ישראל ואמר "לתת נקמת ה' במדי ."$ובפ' פנחס אמר "צרור
את המדיני והכית אות " ועתה שינה ואמר לשו $נקמה ,ויש להבי $העני.$
ואולי נקמת בני ישראל הוא להוציא הנצוצות שהפילו בחטא ע בנות מדי,$
ונקמת ה' הוא להוציא מהנצוצות שיש ביד מהרפ"ח נצוצי $המחיי אות
בסוד "ואתה מחיה את כול " .ולכ $למלחמה זו יצאו ג שבט לוי שאינ
במני" $כל יוצא צבא" .ואולי כפל הכתוב ואמר "אל למטה ,אל למטה".
לרמז שאעפ"י שהיו שני עשר אל חלוצי צבא ,היו בבחי' כפולה של כ"ד
אל לנקו נקמת כ"ד אל שנפלו בשיטי .
"וידבר משה אל הע לאמר" .ויש להבי $למה קרא "הע " .והלא בדר כלל
הע הוא כנוי לערב רב ,ובמש ארבעי שנה שהיו במדבר כבר מתו כל הערב
רב ונשמותיה נתערבו בתו ע ישראל ונולדו כיהודי גמורי ושוב לא היו
ע בפני עצמ " .אות ואת פינחס ב $אלעזר הכה $לצבא" .פירש"י" ,ומפני
מה הל פינחס ולא הל אלעזר ,אמר הקב"ה מי שהתחיל במצוה שהרג את
 .7ב"ק נ'.
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כזבי בת צור ,יגמור .דבר אחר ,שהל לנקו נקמת יוס אבי אמו שנא'
והמדני מכרו אותו" .ויש להבי $למה הוסי הטע של נקמת יוס ולא
הסתפק בטע של המתחיל במצוה אומרי לו גמור שהוא לכאורה טע חשוב
ומספיק בפני עצמו" .וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו" .פירש"י ,זה
הארו $והצי  ,שהיה בלע עמה ומפריח מלכי מדי $בכשפי והוא עצמו
פורח עמה  ,הראה לה את הצי שהש חקוק בו וה נופלי " .ויש להבי$
למה לקחו הארו $עמה  ,והיה מספיק שיקחו רק את הצי שבו הפילו את
בלע וחבריו.
ואפשר שהעני $הוא ,כי אי $הדי $נמתק אלא בשרשו ,ובמדי $שהיו מזרע
אברה שנולדו בהיותו מהול ,יתכ $שהיו נצוצות קודש מעורבי בה ,
ולהפריד מהסט"א ולהעלות אל הקודש הוצר להיות אחד שיצא מה ,
אמנ אחד כזה נסיונו יהיה קשה שמא בגלל קשרו הקוד עמה יטעה וישגה,
הוצר שיהיה בו ג צד המנגד לה  ,וכזה היה פינחס ,שהיה מבנות יתרו
המדיני ולכ $כשילח בה ויכניע הדי $ייעשה בשרשו ,ומצד שני הוא ג
מנוגד לה כי הוא מזרע יוס שמכרוהו המדיני ויש בידו לקנא קנאת יוס.
ומלחמה זו של עליית הנצוצות לשרש אולי רצה משה שתהיה על ידי נשמות
ערב רב שבתו ע ישראל כדי שבהעלות הנצוצות שבי $המדיני יתוקנו ג
ה ואפשר שאמר אל הע שה אות מבני ישראל שנשמות הע בתוכ שה
ינקמו נקמת ה' .והיות ודבר זה נעשה ע"י נשמות הע היה פחד שבמקו תקו$
שלא יצא לדבר אחר ,ואולי לכ $הוצרכו לקחת הארו $עמה שיעמוד לה
למג $ומחסה .ה $להצליח במלחמה ,וה $לשמר שלא יחטאו ח"ו.
ואולי זו ג הסיבה שתלה פטירת משה במלחמה זו ,כי משה רצה להציל הערב
רב ולהעלות עכ"פ ,ועתה במלחמה זו אולי נתקנו מעט מהערב רב ושבו אל
הקודש והוא נחת רוח ותקו $גדול למשה.
ולמרות הכל טעו מעט במלחמה זו והביאו עמה את כל הנשי הפגומות,
וכשראה זאת משה אפשר שפחד שמא התקו $אינו מושל וקצ על פקודי
החייל ,וצווהו ה' שהתקו $ייעשה על ידי המתת הנשי האחוזות בקלי',
והחייאת הקטנות מגיל שלש שני שדרכ עלו הנצוצות לשרש בקודש.
"וישלח אות משה אל למטה לצבא ,אות ואת פנחס ב $אלעזר הכה$
לצבא" .ולכאורה "לצבא" השני מיותר .ופירש"י" ,מגיד שהיה פנחס שקול
כנגד כול " .ואפשר שלכ $הזכיר "לצבא" פע נוספת לומר שהמלחמה היתה
כפולה ,גשמית ע"י ישראל ,ורוחנית ע"י פינחס .וכמו שפירש"י שהיה בלע
מפריח למלכי מדי $ולעצמו באויר ופנחס הפיל ע"י הצי  .ועני $מלחמה
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רוחנית זו אפשר שמתבארת מהמש הכתוב באמרו "ואת צור ואת חור ואת
רבע ,חמשת מלכי מדי ."$פירש"י" ,הוזקק לומר חמשת ,ללמד ששוו כול
בעצה והושוו כול בפורענות" .והנה ג זמרי היה אחד מחמשת נשיאי בית
אב לשמעוני .והנה בני שמעו $היו ששה ימואל וימי $ואוהד ויכי $וצוחר
ושאול ,ופירש"י ,שמשפחת אוהד בטלה במדבר ונשארו חמשה" .ואפשר
שנשארו חמשה כנגד חמשת מלכי מדי .$ועל הכתוב "ראש אומות בית אב
במדי $הוא" .פירש"י" ,שצור היה הראשו $וירד ונמנה שלישי עקב מעשה
בתו" .ולכאורה מה אכפת לצור א הוא נמנה הראשו $או השלישי בתורה
ואיזה עונש הוא לו .ואולי חמשת מלכי מדי $ה כנגד ה' בחינות הנפש
המתבטאי בחמשת החושי  ,וכנגד ה"ג ,ומקו כל אחד מראה על בחינתו.
וכששנתה התורה את מקומו של צור נשתנה מזלו ובחינתו מראשו $לשלישי,
ואולי ושמא בשיטי מער המלחמה היה ה"ג דקלי' שכנגד היו חמשת
משפחות מדי ,$ואולי לכ $שמ מדי $מלשו $מדני ומריבות ,כנגד ה"ג
דקדושה שה בחינת שמעו $שהוא בחי' ספירת הגבורה ,ואולי לכ $הוצרכו
בהכנס אל האר ליהפ לחמשה משפחות שכנגד ה"ג דקודש ,וכיו$
שבמלחמה רוחנית זו נפל זמרי בידי כזבי ,הוצר עתה פינחס להלח יחד ע
י"ב אל משבטי ישראל אל למטה כדי להשיב הקודש למקומו .והיות ובני
מדי $ה מזרע אברה היה בה קצת קודש והוצר להוציא קודש זה מתוכ
ולהשיבו אל הקודש ,ולכ $שבט לוי שלא נמנה מב $עשרי כשאר יוצאי צבא
שבישראל יצאו אל מה במלחמה זו ,כי שרש בגבורה הבאה מהבינה ,ויש
בכח להוציא מה שנפל על ידי זמרי שמשבט שמעו ,$כי שמעו $ולוי אחי
בדי .$ואפשר שאעפ"י שהפיל ע"י הצי בלבד ,לקח ג הארו $עמו שיקלוט
הקדושה שבה  .ולכ $בדקו על ידי הארו $שפלט לכל מי שידעה משכב זכר.
ואולי הוצרכו ג לארו $שהוא בחי' יסוד ,כדי להשפיע הכח לצי שיפיל
למלכי מדי ,$כי הצי במצח ושרש היסוד הוא במצח סוד הרצו $העליו.$
ואפשר שכיו $שיצאו למלחמה זו כדי לנקו מהמדיני והיות וחטאו בני
ישראל ע המדיניות היה חשש לקטרוג מצד זה ולסכנה מהמלחמה ,הוצר
לומר לה פרשת נדרי ושבועות שחמורי ה מאוד כדי שיתירו נדריה
ושבועותיה ולא יצאו למלחמה כשחטא חמור כזה יש בידיה שסכנתו
מרובה .ולכ $ג לקחו אל למטה נוספי כנגד שישבו ללמוד תורה וכמו
שפירשו חז"ל על הכתוב "אל למטה אל למטה" ומסיבה זו הוצרכו ג לצי
וארו $שיצאו עמה ) ,ראה רש"י פ' עקב שאומר שהיה זה ארו $שעשה משה לפני שבנה
בצלאל את ארו $העדות(.
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"ויצאו משה ואלעזר הכה $וכל נשיאי העדה לקראת " .פירש"י" ,לפי שראו
את נערי ישראל יוצאי לחטו מ $הביזה" .ולכאורה בשביל זה לא הוצרכו
לצאת כל גדולי אלו אלא לשלוח שומרי שישגיחו על הרכוש ,ואולי איזה
חכ שיטי לה מוסר על התנהגות  .אמנ למדה אותנו התורה שכשנוגע
לחינו  ,לא סומכי על א אחד אלא יוצאי ראשי ישראל וגדוליה לעמוד
בפר ולחנ את הנוער.
"אנשי הצבא בזזו איש לו" .אולי פירושו ,שאנשי הצבא "איש לו" לפי
החלקי שהעלה מהנצוצות במלחמה זו ,כ משמי נתנו לו שיבזוז.
"וכל הט בנשי אשר לא ידעו משכב זכר ,החיו לכ " .כתב בזוהר ,אמר ר'
יהודה ,אי $העול מתנהג אלא בשני צבעי הבאי מצד האשה שנמצאת
חכמת לב ,ככתוב "וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ,ויביאו מטוה את התכלת
ואת הארגמ ,"$צבעי הכלולי מכל הצבעי  .ונאמר "דרשה צמר ופשתי
ותעש בחפ כפיה"" ,בידיה טוו" ,טוו בדי ,$טוו ברחמי  ,אמר ר' אלעזר כל
אשה מקורה די ,$עד שנדבקת בזכר וטועמת את טע הרחמי הנמצא בו .בא
וראה ,מדוע נאסרו הנשי אשר ידעו משכב זכר ,משו ששנינו שיש ימי $ויש
שמאל .ישראל ואומות העול  ,ג'$עד $וגהינ  ,עול 'הבא ,ועול הזה .ישראל
מצד הרחמי  ,ואומות העול מצד הדי .$ושנינו "אשה שטעמה את טע
הרחמי  ,גוברי ה בה ומנצחי  ,ואשה שטעמה טע הדי ,$נדבקת בדי."$
ועליה נאמר "והכלבי עזי נפש ,לא ידעו שבעה" ,ועל זה שנינו "הנבעלת
לעכו"  ,קשורה בו ככלב" .ועל הנבעלת לישראל נאמר "ואת הדבקי בה'
אלהיכ  ,חיי כולכ היו " .8מדברי הזוהר למדי אנו את סוד האשה ,ועני$
איסור לבא על הגויה ,ומדוע נשי פטורות ממצות המילה ,ולמה חות ברית
הקודש נעשה דווקא באבר המבדיל בי $זכר לנקבה .ויש לשאול ,הרי חטא
הגויה חמור מאוד 9ומדוע לא נזכר מפורש בתורה ,אלא הנביא הוא
הבא על
7
שכתב ענשו ש"הבועל בת אל'נכר ,יכרת לו ה' ער ועונה" .אמנ הלכה למשה
מסיני ש"הבא על הגויה קנאי פוגעי בו" 10דהיינו מתרי בו שהיא גויה
ואסורה ,וא לא פרש ממנה ,תו כדי מעשה הורגי אותו ללא משפט .אבל
בתורה לא נאמר אלא "לא תתחת $ב " 11ואפילו בבנות מואב שהעוו $היה
שנכשלו ישראל עמה ,$מהתורה נראה שעיקר החטא היה עבודה זרה של פעור
וכמ"ש "ויצמד ישראל לבעל פעור" ,ולכאורה משמע שא היה רק איסור
 .8זוהר ,מטות רנ"ט .9 .זוהר שמות ג' .10 :מלאכי ב' י"ב .8 .סנהדרי $פ"ב .11 .דברי ז' ,ג.
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הזנות ע הגויות בלי עוו $פעור ,לא היתה פורצת מגיפה .אמנ המציאות
מוכיחה שהמגיפה פרצה בגלל חטא בנות מואב ,כי בזמ $שפנחס הרג את זמרי
שחטא בגויה ולא בפעור ,נעצרה המגפה .וא המגפה פרצה בגלל ע"ז של
פעור ,מדוע מעשה פנחס עצר אותה ,מפה מביני אנו שהמגפה פרצה כיוו$
שנכשלו בגויות .ואמר הכתוב "ה $הנה היו לבני ישראל בדבר בלע למסר
מעל בה' על דבר פעור ,ותהי המגפה בעדת ה'" .ואמרו חז"ל שדבר בלע היה
להכשיל בזימה ,כיו" $שאלהיה של אלו שונא זימה" ,12וא"כ הזימה היתה
סיבת המגפה אבל הסתירו הכתוב שוב והוסי "על דבר פעור" ,שנית $להבי$
שפעור היה הסיבה .13ולמה לא מבואר בתורה שנענשו בחטא בנות מואב,
והנה חטא זה חמור כ"כ שענשו יותר חמור מכל עריות שבתורה שבכול אי
אפשר להרוג אד בלי די $ומשפט ואפי' ראוהו חוטא ,ורק באיסור זה "קנאי
פוגעי בו" ,וזה אומר דרשני למה לא נתפרש איסורו בתורה.
וכשישראל שבו את בנות מדי ,$כעס משה ונתעלמה ממנו הלכה ,ואלעזר מסר
הלכות הגעלת כלי וטבילת ,$ומדוע דווקא הלכה זו נתעלמה ממשה ,ולא
הלכות טומאת מת ואפר פרה שאמר משה עצמו ,ממש סמו אחר כעסו.
ופשוט שלגבי משה לא היה הבדל בי $הלכות הגעלה לדיני טומאת מת כי את
שניה שמע בסיני והעביר לישראל ,והלכות טבילת כלי והגעלת א משה
לא אמרה אלעזר מני $לו ,אלא ודאי שמע ממשה שמסר לכל ישראל בשעה
שנתנו לו .14ונכתב די $זה בהקשר למאורע כשהוצרכו לו ,ואז אמר אלעזר
לאחר שמסר משה בעת כעסו דיני טומאת מת וטהרתו ,ואלו הלכות טבילה
והגעלה נשתכחו ממנו ,ולכאורה היה לו לשכוח הלכות טומאת מת וטהרתו
שהוקדמו לדיני טבילה והגעלה.
ולמה כעס משה "החיית כל נקבה" ,וכי קבלו הוראה להרג  .ואמר הכתוב
"וכל הט בנשי אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכ " .ולכאורה תיבת לכ
מיותרת ,ודרשוהו חז"ל לנשואי ,$דהיינו שיגיירו $וישאו אות .15$ולשו" $החיו
לכ " הוא מעי $צווי ,וצרי להבי $למה לא הסתפק בקיומ $כשפחות ,והצרי
לגייר ולישא אות $לנשי .
כל זאת בא הזוהר להסביר ע"י הבנת סוד הנשי  ,והבדל ישראל מהעמי ,
 .12רש"י במדבר כ"ד ,יד .13 .ואפשר היה לומר שפעור וגויה דומי ה  ,לפי דברי הזוהר
שהבא על הגויה כשכורע עליה עובר על איסור השתחויה לע"ז .והיות וה $עבדו לפעור
העלה עליה הכתוב כאילו עבדוהו ,אמנ מהגמ' )סנהדרי ( $מבואר שעבדוהו ממש ,רח"ל.
 .14ראה עירובי $נ"ד :ורש"י שמות ל"ד ,לב .15 .ראה יבמות ס':
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ובחינת עוה"ז ועוה"ב .וזאת יש להבי $ע"י ביאור הפסוק "וכל אשה חכמת לב
בידיה טוו" .ולכאורה תיבת "בידיה" מיותרת.
ואמר הכתוב "אלה תולדות השמי והאר בהברא " .ודרשו חז"ל ,בה' ברא
שעוה"ז נברא באות ה' ,ועוה"ב באות י' ,שנאמר "כי בי"ה ה' צור עולמי ".
לכשנתבונ $בשתי אותיות אלה ,נמצא כי אות י' גדולה בערכה פי שתיי מאות
ה' ,א האות ה' גדולה בשטחה פי ארבע מגודל האות י' .ובס"ת נכתבה תיבת
"בהברא " כשהאות ה' קטנה ביחס לשאר האותיות וגודלה רק כפול מאות י'
רגילה .ומשמעות הדברי הוא ,כי עוה"ב עקב רחוקו מהשגתנו וממקומנו,
נראה לנו כקט) $כגודל אות י'( ,א ערכו כפול מער העוה"ז ,אמנ השגתנו בו
יכולה להגיע עד חצי מערכו האמיתי ולכ $אות ה' המרמזת על עוה"ז היא
קטנה ומהווה רק כפל משטח האות י' .אמנ עקב רדיפתנו אחר הגשמיות
מתרחקי אנו עוד מהשגת העוה"ב עד כדי לפחות רבע מערכו וכגודל אות ה'
רגילה הגדולה בשטחה לפחות פי ארבע מאות י' ,והיות שעוה"ב רמוז באות י',
כשאנו צריכי להתקשר לעניני הקשורי בו ,צריכי אנו עשרה בני אד ,
כמני $י'.
לכשנתבונ ,$נבי $עי"ז את ההבדל בי $איש לאשה ,בשניה יש את האותיות א''
ש' ,המרמזות על אדמה ,שמי  .כי הגו בנוי עפר מ $האדמה ,והנשמה מקורה
מחלק אלוה ממעל ,סוד השמי  .אל האיש מצורפת האות י' הנמצאת בי$
האותיות א''ש'  ,ואל האשה מצורפת האות ה' לאחר אותיות א''ש' ,כי האיש
הוא מצד הרחמי בבחינת העוה"ב ,והיות ועוה"ב נסתר מאתנו גנוזה אות הי',
בי $אותיות א''ש' ,א האשה שהיא בחינת עול הזה סוד הדי ,$אות ה' נמצא
בה בגלוי לאחר חבור האותיות א''ש' ,ובהתחבר יחד גובר בחי' האיש על
האשה וטועמת האשה טע הרחמי ומתמתקי דיניה .16והיות והאשה בחינת
העוה"ז ,כל העוה"ז מסתובב סביבה 17ובעניני העוה"ז אמרו חז"ל "אתת
גוצא ,גחי $ותלחוש לה".18
 .16ואפשר שלכ $המקו בו נקשרת האשה ע הזכר שמו רח  ,כי על ידו זוכה לקבל
הרחמי  .והיות והאשה היא בחינת העול הזה ,פטורה היא מלימוד תורה שהוא בחינת
העוה"ב ,ומזכה את לומדיה בעוה"ב ,וזוכה האשה לעוה"ב ע"י הזדווגותה בטהרה לבעלה
שהוא "איש" בחינת העוה"ב ,וזאת כשבעלה בעצמו עוסק בתורה המביאה לחיי עוה"ב ,או
כשזוכה לבני זכרי העוסקי בתורה ,וכמבואר במס' ברכות י"ב .17 .ראה יוסיפו $פ"ג
במעשה של זרובבל ב $שאלתיאל ודרייווש .18 .תרגו  ,אשת נמוכה תגחו $לעברה לשמוע
דבריה לעשות  ,ב"מ ,נ"ט.
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רוב מצוות התורה נתנו בש "איש" 19אעפ"י שג נשי נצטוו עליה  ,כי
המצוות נתנו עבור "נפש" האד הרוחנית ולצור העוה"ב בחינת האיש ,והיות
והאשה ג"כ זוכה לעוה"ב נצטוותה בה $תחת הש "איש" הכולל ג את
בחינת העוה"ב שלה .אמנ  ,היות ועוה"ז הוא בחינת אשה ,ובעוה"ז קיי
מימד של "זמ "$המוכתב על ידי מהל השמש ,פטורה היא מרוב מצוות עשה
שה"זמ "$גרמ ,$כיו $שהזכר שהוא בחינת עוה"ב יש בכחו לשנות את מציאות
הדי $ולהפכו לרחמי  .ולאשה אי $כח זה ,כיו $שהדי $הוא בחינתה השרשית
ובהתבטל הדי $על ידה ,תתבטל מציאותה.
ולכ $במצוות עשה שהזמ $גרמ $ואינ $באות אלא להתקשר ברחמי ובחסדי
שהזמ $גרמ ,$חייבת היא בה .$ולכ $חייבת במצוות כתענית יו הכפורי וכדו'.
אמנ במצוות עשה כתקיעת שופר ,נטילת לולב ,תפילי ,$ציצית וכדומה ,שע"י
מצוות אלה נמשכי החסדי כדי למתק הדי $שהזמ $גור  ,אי $לה עני $בה.$
אמנ בכל מצוות לא תעשה שהזמ $גרמ ,$חייבת היא להשמר בה שלא
להפגע מכחות הדי $שהזמ $גור  .שוני ה חג הפסח וימי חנוכה ופורי
שאעפ"י שמצוותיה $משנות והופכות את הדי $לרחמי  ,מצווה האשה עליה ,
היות וכבר נשתנתה המציאות לגביה בעבר והפכה מדי $לרחמי  ,יש לה כח
לחזור ולהפו הדי $לרחמי מבלי שתתבטל מציאותה אלא שתתמתק הדי$
שבה .ולכ $נתנו חז"ל טע לחיוב הנשי במצוות אלה מפני ש"א ה $היו
באותו הנס".20
כאשר שניה מתייחדי בקדושה גובר בחי' הזכר על הנקבה ולכ $נקרא האב
המוליד .וכל מקו שיש קדושי $ואי $עבירה הוולד הול אחר הזכר .21וכאשר
יש עבירה בחבור הוולד הול אחר הפסול שבה  ,כיו $שהפסול שבאחד
מה גובר בכח העבירה שמנעה את מידת הרחמי מהאיש שזו בחינתו.
וברית המילה הוא דבר הקשור לסוד עוה"ב ולכ $נית $ביו השמיני סוד
הספירה השמינית ממטה למעלה והיא הבינה סוד העוה"ב ,ולכ $נית $באבר
הנמצא רק באיש שהוא בחינת העוה"ב ,ואי $מצוותו בנשי שה $סוד עוה"ז.
ועוה"ב נקרא עול הנשמות ,כי דרכו באי הנשמות לעול  ,וכיו $שעוה"ב
הוא המשפיע בעול הזה ,דר אבר זה משפיע הזכר בנקבה סוד עוה"ז.
העוה"ז מתנהג בדי $וברחמי  .ויש שתי בחינות די ,$קשה ,ורפה .וכשלדוגמא
מאסר בפועל נקרא די $קשה ,מאסר על תנאי נקרא די $רפה ,ומושגי אלו של
 .19פרט לבודדי שנתנו בש אד  ,ראה לעיל פ' ויקרא .20 .שבת כ"ג ,מגילה ד' ,פסחי
ק"ח :וראה ש בתוס' ד"ה שא ,והב .21 .$קדושי $ס"ו:
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דינא קשיא ודינא רפיא נקראי בלשו $הקבלה ג בש רחל ולאה ,לאה דינא
קשיא ,ורחל דינא רפיא .כי כאמור הדי $והאשה בחינת $שוה וכשהאשה
נמתקת ע"י הזכר נמתקי דיניה ודי $הקשה הופ לדי $הרפא ,והדי $הרפה
מתהפ למדת הרחמי .
אעפ"י שהנשי ה $בחינת די ,$מקור $מהדי $הקדוש שאפילו הקשה שבו נקרא
בש הקודש "אלהי " .אמנ הגויי בי $זכרי ובי $נקבות מקור הוא משמרי
הדיני הקשי סוד "אלהי 'אחרי " .ושונה איסור הזווג ע הגויי משאר
אסורי עריות ,כי בזמ $ששאר אסורי עריות אי $הגו נאסר באופ $עצמי ,אלא
מחמת דבר צדדי .בנדה מחמת הזמ ,$ובעריות מחמת הקרבה המשפחתית,
ואשת איש שאסורה לעול כולו מחמת הקדושי $אפשר שתותר ע"י גט או מות
בעלה .הרי גו הגויי אסור מחמת עצמיות הנובעת מכ שנפש מקורה
משמרי הדי $הקשה הנקרא "אלהי 'אחרי ".
הזווג בי $איש ואשה ,שתי בחינות התקשרות יש בה ,קשר הרצו $וקשר
המעשה ,כאשר הגבר הוא יהודי והאשה היא גויה ,היות וההשפעה נובעת
ממנו ,הרי בכל מקרה אסור לו לבוא על הגויה ואפילו לאונסו ,וחייב לההרג
ולא לעבור ולבוא אליה ח"ו ,כי בכל מקרה השפעת הרחמי שבו נופלת לבור
סחי ומאוס לצד הקליפה הנקראת "אשת מדני " ,אמנ כאשר האיש הוא גוי
והאשה היא יהודיה ,א קשר הזווג נעשה ברצונה ,נקשרת היא בנפשו ונדבקת
בשמרי הדי $אשר לו והופכת להיות כלי מקבל לטומאתו ,ונכרתי רוחה
ונשמתה מקדושת  .22וגורמת נזק חמור בספירות הקודש ע"י עירוב כח
הטומאה דרכה .אמנ כאשר היא אנוסה לחלוטי $ואי $לה קשר עמו אלא
מעשה הגו בלבד ,הרי היא בגדר "קרקע עול " 23ואינה מחוייבת ליהרג
באונסה ,אלא מותר לה לעבור ולא ליהרג.
איסור זה אינו מפורש בתורה כי חטא הבא על הגויה הוא דבר שמפריע לעצ
קיו העול ומפר את האזו $הטבעי בי $כחות החיוב והשלילה ומטה את
העול לצד הדי $וגור נזקי לעול  ,24ואיסור זה הוא כללי .וג הגויי
אסורי להתערב בבני ישראל ו"גוי הבא על בת ישראל חייב מיתה" .לכ$
אעפ"י שבתורה לא מוזכר חטא ע בנות מואב אלא כבדר אגב לחטא
עבודה זרה של פעור על חטא פעור לא נפגעו כי דנו את החוטאי בדייני
 .22ראה שער יוס מאמר "נפש נשמה ותרי"ג מצוות".ולכ $ג באשה הנבעלת לגוי לדעת
רוב הפוסקי "קנאי פוגעי בה" .23 .סנהדרי $ע"ד .24 :ואולי זו הסיבה שג חטא זרע
לבטלה שהגמ' והזוהר הפליגו בחומרתו ,לא מפורש בתורה ונלמד רק ממעשה ער ואונ.$
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ישראל ,וכשיש די $למטה אי $די $למעלה ,והמגפה היתה בגלל חטא בנות
מואב .כי חטא זה הגור נזק לעול גר למגפה ,וכשמסר פנחס נפשו על
הדבר והרג  ,נעצרה המגפה.
כאשר חטאו ישראל לא מוזכר בתורה שה חטאו ע בנות מדי $אלא ע בנות
מואב ,וכמ"ש "ויחל הע לזנות אל בנות מואב" .רק בפרשה זו מתברר לנו
שהחטא נעשה לא רק ע בנות מואב אלא בעיקר ע בנות מדי ,$ככתוב "ה$
הנה היו לבני ישראל בדבר בלע " .ופירש"י שהיו מצביעי ואומרי זאת
שפלוני חטא אתה .אכ $במדי $היה חשבו $אחר ,מדי $הוא מבניו של אברה
אבינו ,שהביא את מדי $לעול לאחר לידת יצחק ואפשר שהיתה במדי $קצת
קדושה שצריכה לחזור לתו ע ישראל ,ובעוד שחטא בנות מואב היה מתו
תאוה ,אלה שנמשכו לבנות מדי $אפשר שהיו ביניה אנשי שכביכול חשבו
שה עושי איזו מצוה ,הרגישו מי $משיכה רוחנית ,והלכו והלבישו את כל
הזימה שלה בכל מיני תאוריות רוחניות .אפילו זמרי ,לא סת לקח את
המדינית ,הוא עשה פלפול של היתר ,וכמ"ש חז"ל "שתפסה בבלוריתה,
והביאה אצל משה ואמר לו ,ב $עמר זו אסורה או מותרת וא תאמר אסורה,
בת יתרו מי התירה ל " .25כי ג זמרי לא מתו תאבו $והסתנוורות רגעית
חטא ,והיה לו זמ $לעשות פלפולי  .ומעט הקדושה שבמדיניות מש את
ישראל להתדבק בה $ולחטא בחטא חמור זה .ואעפ"י שהנצוצות האלה היו
צריכי לבוא לקדושה ,לא זו הדר להביא  .וכש שא נפלו נצוצות קדושה
בחזיר ונגזר על האד לתקנ ע"י אכילה ,א הוא רשע ופוג  ,הול קונה חזיר
ואוכל אותו בחטא ובפשע ,אבל א הוא צדיק ,הוא יאכל את החזיר בהיתר .או
שהוא יחלה והרופא יחליט שמשו פקוח נפש צרי שיאכל חזיר ,ואז יאכל
 .25סנהדרי .$וכל פלפולו של זמרי לכאורה הוא הבל ,כי צפורה נתגיירה ושמרה מצוות,
וא כזבי תתגייר ותשמור מי ימנענה ממנו ,ולמה הדגישו רבותינו שתפסה בבלוריתה ,וכי
מה אכפת לנו מהיכ $תפסה ,אלא כ אמר זמרי למשה אתה לקחת את צפורה כי יש בה יסוד
קדוש ,שקבל מדי $מאברה  ,כי אחרת לא היית לוקח גיורת אעפ"י שהיא מותרת והיית
מקפיד לקחת בת ישראל כשרה ,וכמו שלא ינקת חלב מהמצריות אעפ"י שהוא מותר ,מתו
מחשבה שפה שידבר ע השכינה אי $זה מתאי לו לינוק מהמצרית כמו כ $גו שעתיד
לדבר ע הקב"ה יתחבר לגיורת שבאה מהקליפה ,אלא ודאי שראית בה נצוצות קדושה
מיוחדי והתרת לעצמ לקחתה .ג בכזבי יש נצוצות קדושה ואולי זה נקרא בלוריתה כי
הדיני הקדושי נאחזי בשערות הראש ולכ $אשה מוזהרת שלא לגלח שער ראשה,
ומצווה לגדל כיו $שהיא בסוד די $קדוש .וחשב שא צפורה מותרת  ,ג כזבי מותרת.
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ויקבל שכר ,או שהחזיר יתבטל בתו ששי של בשר כשר והוא יאכל אותו
בהיתר ,ואפשר אפילו שיאכל אותו לכבוד שבת .לא צריכי לחטוא בשביל
תקו ,$אפשר להיות יהודי כשרי ולשמור את כל תרי"ג המצוות והתקו $כבר
יגיע ויעשה בכשרות .אמנ  ,ע ישראל יתכ $שכשראו את המדיניות חשבו
שיש בה $נצוצות של קדושה ,ונכשלו בה $מתו כונה שא יש בה $נצוצות
צריכי לתקנ  .והתורה לא הזכירה את חטא כיו $שהיה בטעות ,והזכירה רק
את החטא ע בנות מואב .א למע $האמת זה היה פשע ,כי ג א יש נצוצות,
צריכי לדעת את הגבול ,ולכ $באה התורה והגבילה "וכל הט בנשי אשר לא
ידעו משכב זכר" ,אלה הפחותות משלש שני ויו אחד "החיו לכ " זה בסדר,
מעט הקדושה של אברה אבינו תצא דרכ  ,תגיירו אות ותתחתנו אית  ,לכ
לש נשואי.$
וכעת יוב $מדוע משה כעס ושכח דווקא את הלכות טבילת כלי והגעלת  ,כי
שאל בכעסו "החיית כל נקבה" .ולכאורה תיבת כל מיותרת ,אלא אמר משה
את חושבי שיש בתו בנות מדי $נצוצות קדושה ,אבל מדוע את כל הנקבות
את מחיי  ,אי $להחיות אלא הקטנות מג' שני  .והרי זה דומה למצות טבילת
כלי שעניינו לקחת ולהטביל את הכלי שהיו שייכי לגוי .טבילת כלי שיי
רק בכלי מאכל ,כי כל מה שאד אוכל הופ להיות חלק מבשרו ,עצמו ודמו,
והכלי שהיה שיי לגוי ,אעפ"י שהגוי לא השתמש בו ,כיו $ששלו הוא נת$
השראה מנפשו על הכלי ,ובהכרח שזה ישפיע על המאכל שבאותו כלי ,לכ$
התורה צוותה להטביל כלי מאכל במקוה ,לבטל את השראת הנפש של הגוי
ולהעלותו אל הקודש .וכ $הגעלה תפקידה לטהר הכלי ע"י סילוק הטומאה
מתוכה ולהכשירה לשימוש ישראל .וא נתבונ ,$דיני הגעלה וטבילת כלי זה
בדיוק עני $כעסו של משה ,ולכ $נשתכחו ממנו הלכות טבילה והגעלה
שתפקיד $לטהר ולהכניס אל הקודש ,מדה כנגד מדה ,כנגד הנקודה
שבעקבותיה הוא כעס.
ואפשר שכוונת הזוהר שאמר שאי $העול מתנהג אלא בשתי צורות שה $די$
ורחמי שבאי מצד הנקבה ,מאותה שנמצאה חכמת לב ,כמו שכתוב "וכל
אשה חכמת לב בידיה טוו" .לתר למה כתוב בידיה טוו ,בוודאי שלא ברגליה.
"ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמ ,"$שה צבעי די.$
ואמר הכתוב "דרשה צמר ופשתי ותעש בחפ כפיה" .ויש להבי $מה זה
"דרשה" ,אשת חיל לא דורשת ,היא מבקשת .ועוד דרשה ,שיי לומר על דבר
נדיר ואלו העול מלא צמר ופשתי  .והנה צמר כשלעצמו הוא בחינת רחמי ,
ופשתי בחינת די ,$ואות היא עשתה בחפ כפיה ,ולא אמר ותעש בידיה,
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שפירושו שקישרה את שתי כפיה לעשות אות  ,כי אז היא תכלול אות ביחד
ותגרו לאיסור שעטנז ,אכ $חפ פירושו רצו ,$האשת חיל לא רוצה לשבת
בטלה ,החפ שלה זה כפיה ,להשתמש בכפיה ,בשביל לא לשבת בטלה ,היא
הלכה ולקחה את הצמר ופשתי ועשתה אות  ,כל אחד בפני עצמו ,לא בגלל
שהיה חסר לה סדי $או שרצתה למכור סדי ,$אלא כדי לא לשבת בטלה ,זה
נקרא חפ כפיה ,החפ שלה הרצו $שלה הוא כפיה ,שכפיה יעבדו לא להיות
בטלה ,לכ $ג נאמר "דרשה" צמר ופשתי  ,כי במקו שאי $בו חסד ויש ש
די $נאמר דרשה בלשו $קשה וה הדברי השייכי לבחינה של האשה.
וכנגדה בשכינה שלקחה את הרחמי בחי' הצמר ,והדי $בחי' הפשתי כדי
להשפיע בעוה"ז שהוא בחי' "כפיה" סוד עול "העשיה"" ,ותעש בחפ
כפיה" .ואינה מערבת הדי $והרחמי אלא הרחמי לראויי בסוד "אני ה'"
נאמ $לשל שכר ,והדי $לראויי בסוד "אני ה'" נאמ $להפרע מ $הרשעי .
"בידיה טוו" .דהיינו הזוהר הרגיש בשאלה שהיה לפסוק לומר בידיה טוותה
ולמה נאמר טוו בלשו $רבי  ,אלא טוו בדינא טוו ברחמי  .בנקודה זו הבהיר
הזוהר למה היו אסורות בנות מדי $שידעו משכב זכר והטע הוא כי יש ימי$
ויש שמאל ,וכנגד ישראל ושאר האומות ,ג $עד $וגיהנ  ,עול הזה ועול
הבא ,ישראל לצד הרחמי ושאר האומות לצד הדי.$
וכתב האריז"ל 26שאד שבא על הגויה א לא חזר בתשובה ותק $את נפשו,
יבא בגלגול כלב .ונתברר לי הטע  ,כי נפשות הגויי יוצאות ממקו קליפת
הכלב .ולכ $הבא על הגויה דינו כבא על כלבה ולכ $אמרו רבותינו שהיא
קשורה בו ככלב .וכיו $שבחינת הגוי והכלב נובעי מאותו מקור ,השוכב ע
הגויה או ע כלבה אותו תקו $יש לו לעשות .ולכ $אומרת הגמרא שלגויי
אהובות עליה הכלבות יותר מנשותיה "והשגל יושבת לימינו" .27ובנות מדי$
היו מצד הכלב.שהוא מבחינת שמרי הדי $הקשה ,אמנ הנצוצות שנפלו במדי$
נמצאו אצל הקטנות שבה $ועליה $נאמר "החיו לכ " ודרשו חז"ל ואפי'
לנשואי ,$וא זה לא הותר אלא בגיור מושל כדי $וכדת.
"והרמות מכס לה' מאת אנשי המלחמה" .אפשר שכיו $שהשתתפו במלחמה זו
כלי הקודש ,נצטוו להפריש מהשלל מכס לה' לחלק של כלי הקודש .ואפשר
שהביאו זהב כקרב $לכפר על נפשות חמשה סוגי תכשיטי נשי כנגד ה"ג,
ואמר "ויקח משה ואלעזר הכה $את הזהב מאת " ,וכמ"ש "וזאת התרומה
אשר תקחו מאת ".
 .26שער רוח הקודש תקו $כ' .27 .מס' ר"ה ד'.
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"אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מאר מצרי לצבאות  ,ביד משה ואהר.$
ויכתוב משה את מוצאיה למסעיה על פי ה' ,ואלה מסעיה למוצאיה ".
ויש להבי $והרי כול היו במקו אחד במצרי בגוש $שברעמסס ויצאו כול
ממוצא אחד וא"כ היה לו לומר "למוצא " ולמה אמר "מוצאיה " לשו $רבי .
ולמה תחילה כתב מוצאיה למסעיה ומיד כפל בשינוי וכתב מסעיה
למוצאיה  .ועל "מוצאיה למסעיה " כתב לשו" $אלה" .ועל "מסעיה
למוצאיה " .כתב "ואלה"" .ויסעו מרעמסס בחודש הראשו ,$בחמישה עשר
יו לחודש הראשו ."$למה כפל עני $החודש הראשו $ולכאורה תיבות "בחודש
הראשו $מיותרי " .ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרי ".
ויש להבי $למה שוב הזכיר "בני ישראל" והלא בה מדבר הכתוב .ופירש"י
יצאו "ביד רמה הוא בגבורה גדולה ומפורסמת 1ללא חשש מהמצרי כלל.
"ומצרי מקברי את אשר הכה בה ה' כל בכור ובאלוהיה עשה ה'
שפטי " .פירש"י" ,טרודי $באבל " .ופשט דבריו שזו הסיבה שלא מנעו
מלצאת ,וא"כ זה סותר למה שאמר שיצאו "ביד רמה"" .ויסעו בני ישראל
מרעמסס ויחנו בסוכות" .למה חזר לומר מאי $נסעו והלא בפסוק קוד אמר
"ויסעו מרעמסס בחודש הראשו ."$וא כ $מספיק שיכתוב "ויחנו בסוכות".
ולמה כתב שוב "בני ישראל" ,הרי בתחילה אמר "אלה מסעי בני ישראל.
ושמא העני $הוא ,כי נתבאר לעיל 2ששני סוגי של בני ישראל יצאו ממצרי
אות שתוקנו לגמרי שעליה נאמר "יצאו צבאות ה' ממצרי " כי לא היתה
לפרעה אחיזה בה כלל ,וחלק שתוקנו רק ברוב כי יצאו לפני הזמ ,$ועליה
נאמר" ,הוציא ה' את בני ישראל מאר מצרי על צבאות " .ומ"ב מסעות
המוזכרי כא $היו בסוד ש ב $מ"ב שמות 3היוצא מראשי תיבות של תפילת
ר' נחוניה ב $הקנה "אנא בכח" וכו' .שחנו בה כדי לתק $את כל גלגוליה
מאז היות טיפות קרי של אד הראשו $וכל מה שפגמו בדורות אנוש ,המבול,
והפלגה מה שלא הספיקו לתק $במצרי ולפחות החלק שיאפשר לה להכנס
לאר  .ותחילת התיקו $היו ישראל בבחי' "אלה" ,4ומשתקנו הגיעו לבחי'
"ואלה" המוסי על הראשוני  ,והוא גי' מ"ב ,כנגד מ"ב מסעות .ומסתבר
שעיקר מסעות אלו היו לתיקו $אלו שיצאו ממצרי על צבאות בלתי מתוקני
בשלמות והזכיר כא $הכתוב את יציאת מצרי לשני הסוגי וההבדל ביניה .
 .1שמות י"ד ,ח .2 .פ' בא .3 .ראה קדושי $ע"א .4 .לעיל פ' בא.
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והנה פרעה יש $בליל פסח רגוע על מיטתו כי ידע שישראל טר נתקנו כול
ויש לו אחיזה בה ואי אפשר שימותו בכורי מצרי ושיצאו ישראל מבלי
הסכמתו .וכשראה שבכורי מצרי מתו כול ואלהי מצרי נעשה בה שפטי
חשב שנתקנו כול ולכ $צעק "קומו צאו מתו עמי" אמנ משראה שבעל
צפו $נשאר הבי $שטר נתקנו כול ויצא לרדו אחריה להחזיר  .5וכבר ביו
א' של פסח יכל להתחרט ולעכב את כל אות שלא נתקנו בשלמות אעפ"י
שאמר "קומו צאו" כי יכל לטעו $שזו מחילה בטעות .אבל לא יכל למנוע
מלצאת מאות שכבר תוקנו ,כי לשעבד לא יכל כי מתוקני ה  ,ולעכב עד
ת' שני לא יכל כי מחל לה שעבודו כשאמר קומו צאו ,ולגביה אי $זו
מחילה בטעות ונמחל שעבודו .והמתוקני יצאו ביד רמה בגבורה גדולה
ומפורסמת ללא שו כח שיעצר  ,ויצאו עמה ישראל שלא היו מתוקני
לגמרי כי היו המצרי טרודי באבל על בכוריה ועל אלהיה ולכ $פרעה
לא טע $טענה לעכב ויצאו בריש גלי.
ואמר הכתוב" ,אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מאר מצרי לצבאות ".
כתב אלה כי אמר "ויכתוב משה את מוצאיה למסעיה " .וטר תקנו במסעות
את מוצאיה בכל הגלגולי על ידי מסעיה  ,וציי $שמדבר בבני ישראל שטר
תוקנו בשלמות ויצאו "לצבאות " אולי כי עיקר מ"ב מסעות הוצר לתקונ .
אמנ עתה שהגיעו למסע המ"ב ותקנו במסעיה את מוצאיה כתב "ואלה".
"ויסעו מרעמסס בחודש הראשו ."$ואולי לגביה לא היה משמעות לט"ו
בחודש אלא לכ שהוא החודש הראשו $ששמו ניס $על ש הניסי שנעשו
לה  .ואולי עתה חזר אל המתוקני הנקראי "צבאות ה'" ואמר "בחמישה
עשר יו לחודש הראשו $ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל
מצרי " .ולכ $הזכיר שנית "בני ישראל" וציי" $בחמישה עשר יו לחודש
הראשו "$כי לגביה היה בחודש הראשו $עני $בדרגה גבוהה יותר מאשר
לראשוני וג יו ט"ו לחודש היה בעל השפעה גדולה עבור אולי בבחי' מס'
י"ה .וה יצאו ביד רמה לעיני כל מצרי שלא יכלו לעכב אפילו א רצו.
ועתה שב אל הראשוני שטר נתקנו כל צרכ ואמר שג ה יצאו ביד רמה
לא בזכות עצמ אלא כיו $שהטריד ה' את המצרי באבל כדי שלא יעכבו
ביד  .ואמר" ,ומצרי מקברי את אשר הכה בה ה' כל בכור ובאלוהיה
עשה ה' שפטי " .ואולי ושמא המשי בה ואמר "ויסעו בני ישראל מרעמסס
ויחנו בסוכות" .הזכיר בשלישית "בני ישראל" כי חזר אל הראשוני לאחר
 .5רש"י שמות י"ד ,ב.
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שהפסיק בינתיי בצבאות ה' שקרא ג "בני ישראל" ואמר שנית שנסעו
מרעמסס שבו ישבו רד"ו שני וטר תוקנו לגמרי ויחנו בסוכות להמשי מ"ב
מסעות לתקונ .
"אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מאר מצרי לצבאות  ,ביד משה ואהר.$
פירש"י ,משל למל שהיה בנו חולה והוליכו למקו רחוק לרפאותו ,כיו$
שהיו חוזרי $התחיל אביו מונה כל המסעות ,אמר לו ,כא $ישננו ,כא $הוקרנו,
כא $חששת את ראש  ,וכו'" .ויש להבי $וכי בספורי זכרונות עסקינ $וכי זה
מתאי לה' ולתורתו הקדושה .ולא עוד אלא שאי $המשל דומה לנמשל כי כא$
לא מדובר באב וב $שבחזרת $שחי על הליכת ,$כי כא $לכאורה היה רק כוו$
אחד של הליכה לכוו $האר שבהגיע אל המסע האחרו $סיכ המסעות .ומה
ג שכא $לא סיפר מה קרה במסעותיה אלא במקומות בודדי בלבד ,ואפי'
מת $תורה לא הוזכר ,ורוב הוזכרו בפירוט שמ בלבד.
ואפשר שהעני $הוא ,כי מנה את "מוצאיה למסעיה " .וכבר נתבאר שכתב
"מוצאיה " לשו $רבי כי כוונתו על גלגוליה ושרש מעת היות טיפות קרי
שיצאו מאד הראשו $ועד תקונ ורפואת במצרי וחזרת אל הקודש במ"ב
מסעות אלו .ואמר ,כא $ישננו ,בהיותנו כישני בגו אד הראשו ,$כאשר היה
ברמת תשובה גדולה ויושב בתענית בתו נהר גיחו $ק"ל שני  .כא $הוקרנו,
ויצאנו בבחי' קרי מגופו .ועד כא $תפס לשו $רבי על האב ועל הב $כי
השכינה שרתה על אד הראשו $וטיפות הקרי יצאו קדושות מאוד .ומכא$
התחיל בלשו $יחיד על הב $שפג בהמש בגלגולי שלאחר מכא $ואמר ,כא$
חששת את ראש בדור אנוש שפגמת בע"ז הנקרא ראש ,6ואח"כ חשש
באברי נוספי בגופו בדור המבול והפלגה ואנשי סדו  .ומסתבר ששמו של
כל מקו ממ"ב מסעות מזכיר את הפג שהיה בנפש ומהות תקונו.
"אלה מסעי בני ישראל וכו' ,ואלה מסעיה למוצאיה " .ואלה גי' מ"ב .כנגד
מ"ב מסעות .ואלה מוסי על הראשוני אולי כוונתו לחבר שבעת הספירות
התחתונות אל שלשת הראשונות ושמא זה תקונו במ"ב מסעות .כי אלה ה
השבע ספירות תחתונות בסוד "מי ברא אלה" .והו' מוסי את הג' ראשוני של
כל אחד מהשבע תחתונות שנוספו על אלה שה ששת הספירות חג"ת נה"י
שיצאו בסוד שש כפול שש גי' אלה .ואולי פתח ב"אלה" שה ששת הספירות
השרשיי  ,וחזר והוסי "ואלה" כי אח"כ נוספו הג' ראשוני של כל אחד
 .6רש"י במדבר י"ד ,ד.
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מה  .והו"ק יצאו מלמעלה למטה בבחינת מוצאיה למסעיה  .ולכ $כשכתב
אלה אמר ויכתוב משה את מוצאיה למסעיה  .כי כ יצאו הו"ק מהבינה
ונסעו עד המלכות וכנגד יצאו ישראל מהעור הקשה מצרי ופרעה מלכ ,
על ידי הבינה .ונסעו עד ספירת המלכות בחי' אר ישראל .אמנ כשכתב ואלה
שהוא בחי' תיקו $מ"ב מסעות ע"י ישראל אולי כיו $שתקנו מתתא לעילא בחי'
מ" ,$שינה ואמר ואלה מסעיה למוצאיה .
"אלה מסעי בני ישראל וכו' ,ביד משה ואהר ."$אולי ושמא כיו $שמשה ואהר$
ה כנגד בחי' נצח והוד תרי $ירכי $שדר רגלי קדושי אלו היו מסעיה .
הזכיר בה בחי' "יד" ,כי הנצח והוד קבלו מהחסד וגבורה סוד הידיי בבחי'
חח" $בג"ה .ואולי תקו $המסעות היה ע"י בחי' המוחי $חב"ד ,והליכת בני
ישראל היה בבחי' נה"י סוד הרגלי  ,והממצעי בי $ישראל למוחי $היו משה
ואהר $בחי' חג"ת סוד הידיי .
ואולי אמר "ממחרת הפסח" שאז מתחילי ימי ספירת העומר סוד הגדלת
הו"ק" .יצאו בני ישראל" סוד הנה"י" .ביד רמה" סוד החג"ת" .לעיני כל
מצרי " .בגדלות המוחי $ובהעלאת כל הנצוצות.
"ויכתוב משה את מוצאיה למסעיה על פי ה' ,ואלה מסעיה למוצאיה ".
אפשר לרמז כי מסעי האד בגלגול זה ה למוצאיו בגלגולו הקוד  ,וכמו
שאמר הכתוב "דור הול ודור בא" .ושאל ר' נחוניה ב $הקנה 7והלא לכאורה
היה לו לומר דור בא ודור הול כי כ $הסדר ,והשיב שכא $רמוז סוד הגלגול
ואותו דור שהול הוא הדור שחוזר ובא .ואלה שנולדי עתה ומתחילי את
מוצאיה מהלידה למסעיה בחיי  ,הוא על פי ה' כי ה למעשה מסעיה
בגלגול זה למוצאיה בגלגול קוד  ,ומה שאמרו חז"ל "היכי דמי בעל תשובה
אמר רב יהודה כגו $שבאת לידו דבר עבירה פע ראשונה ושניה וניצל הימנה,
מחוי רב יהודה באותה אשה באותו פרק באותו מקו " 8ופירשו המקובלי
שהכוונה שישוב בגלגול ויזמנוהו באותו גיל בו חטא לאותו מקו כדי שיתנסה
ש  .וא חטא ע אשה ,ג אותה יזמנו בגלגול נוס לאותו תקו ,$ובאותה
אשה ינסוהו עתה ,וא יעמוד בנסיו $יתק $את נפשו .ולכ $צריכי בני אד
להקפיד שכל מוצאיה למסעיה יהיו על פי ה' ,ולפי אותו שולח $ערו שבו
מתנהגי בבית יתנהגו ג במסעיה  ,כי השט $בחינת עמלק מחכה לתפוס את
האד כשהוא בדר  ,וכמ"ש "אשר קר  ,בדר " .דהיינו שמקרר הוא את
 .7ספר הבהיר  .8 .יומא פ"ו:
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האד מהקפדה על המצוות בהיותו בדר  ,ויש בני אד שאעפ"י שבבית
שומרי ה את כל דיני השולח $ערו  ,בהיות בדר מקילי בטיב כשרות
המאכל ,ובמקו שבת וקימת מבחי' פריצות ותערובת אנשי ונשי
במסעדות או בפרוזדורי בתי המלו .$או בשמירת דיני תפילה ושבת כהלכת
ועל הכל בעניי $שמירת העיני  .וכשיזכרו שמסעיה מונהגי על פי ה' וה
למעשה מסעיה למוצאיה כדי לתק $את מה שחטאו בגלגול הקוד  ,יזהרו
להקפיד בדר יותר מאשר בבית ולא להיפ  ,כי עיקר ביאת לעוה"ז הוא כדי
לתק $בדר מה שפגמו במקומות אלו בגלגוליה הקודמי  ,וא יאבדו את
מטרת בוא לעוה"ז יצטרכו לשוב בגלגול נוס כדי לתק $פגמ  ,וכל גלגול
יגרור צרות ומניעות גדולות יותר כיו $שנכשל ג בגלגול הנוס.
"ומצרי מקברי את אשר הכה בה ה' כל בכור ובאלוהיה עשה ה'
שפטי " .מכל המכות הזכיר את מכת בכורות והקדי מיתת הבכורות לשפטי
שעשה באלהיה  .כי הבכור הוא בסוד הדעת ו"בני בכורי ישראל" .ומשעלה
ישראל העליו $באור החכמה העליונה גדלות שני דאבא קדישא ,נפלו בכורי
מצרי והוכו אלהיה  ,כי כשזה ק זה נופל ,ובכח גדלות זו האירו המוחי $כל
שבוע ראשו $של יציאת ולכ $יכלו ישראל להתחיל בתיקו $מ"ב מסעות.
"ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות" .ואולי חזר ואמר זאת למרות שכבר
אמר "ויסעו מרעמסס בחודש הראשו ."$כי בפסוק קוד הסביר עני $יציאת
ב"יד רמה" לעיני כל מצרי כשמצרי מקברי בכוריה והשפטי שנעשו
באלהיה הוא ,בגלל שיצאו מרעמסס שהוא בחי' רע מתמוסס ,ותקנו ומוססו
הרע ,והעלו הניצוצות שברעמסס לקודש .ועתה אמר שיצאו מהמקו ששמו
רעמסס ,וחנו בסוכות בסוד מ"ב מסעות.
"ויסעו מסוכות ויחנו באית אשר בקצה המדבר" .פירוש ,שנסעו מסוכות
ודלגו על כל המדבר ממערב למזרח ,וכשהגיעו לקצה המדבר במזרח ,הוצרכו
לשוב חזרה לתו המדבר מקו החיצוני כדי שיוכלו ללכת המסעות עפ"י
הגדלה טבעית של המדות העליונות ,ואולי לכ $ג הוצרכו ישראל לעלות
לדרגת מסירות נפש בסוד "בני את לה' אלהיכ " .ולכ" $וישב על פי
החירות" שהוא מקו הכניסה של מצרי  ,כדי להמשי מפי החירות פתח
מצרי את המסעות דר מסירות נפש של קפיצה לתו הי  .ואולי בזה לשבר
את קלי' בעל צפו $הנמצא מולו ,ולהקי את תפארת ישראל ע"י הארת הכתר
בסוד "מה תצעק אלי".
"ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות" .יש להבי $למה כתב שוב "בני
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ישראל" ,הרי בתחילה אמר "אלה מסעי בני ישראל וכו' ויסעו מרעמסס" .וא
כ $מספיק שיכתוב "ויסעו מרעמסס ויחנו בסוכות" .ואולי הדגיש הכתוב זאת
ללמדנו שרק בני ישראל נתקבצו בדר נס מכל תפוצות לרעמסס ומש יצאו
כול יחד וחנו בסוכות ,אבל הערב רב כשראו שישראל יצאו יחד וחוני
בסוכות יצאו ממצרי כל אחד ממקומו ישר לסוכות ,ומסוכות נסעו יחד ע
ישראל לאית וש הפריד ה' בי $ערב רב לישראל וצוה שישראל בלבד
ישובו לשפת י סו וקרע את י סו לפניה ובאו לאית מצידו השני ,אבל
הערב רב הקיפו את י סו דר "עקבה" ובאו לש .
"ויסעו מאית וישב על פי החירות אשר על פני בעל צפו $וכו' ,ויעברו
בתו הי המדברה וילכו דר שלשת ימי במדבר אית " .כי חצו את הי
בלשו $המזרחי בקו ישר ויצאו במרחק יו או יומיי מהערב רב .ולאחר ביזת
הי שנטלו ישראל בלבד הגיעו לש הערב רב שהמשיכו את למרה .ואולי
במרה היתה מדת הדי $קשה על ישראל וכמו שכתוב "כי מרי ה " ,וקיבלו
ישראל שבת ודיני להמתיק מדת הדי .$ומשנמתקו בדי $הגיעו לאלימה
שהוא אחד מק"כ צירופי ש אלהי ולכ $היה באלי שתי עשרה עינות מי
כנגד י"ב שבטי ושבעי תמרי כנגד זקני ישראל ,ומתקו הדיני בסוד
מיתוק התמרות.9
"ויסעו מאית וישב על פי החירות" .אולי אמר "וישב" ולא "וישובו" לרמז
שרק ישראל שבו לפי החירות וכמ"ש "דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני
פי החירות" .אבל הערב רב הקיפו את הי דר היבשה והתקדמו דר "עקבה"
כשלשי קילומטר עד הגיע לצד השני של הי במקו שחצו אותו ישראל.
"ויסעו ממרה ויבואו אלימה ובאלי שתי עשרה עינות מי ושבעי תמרי
ויחנו ש " .ובפ' בשלח כתב "ויחנו ש על המי " .אולי ציי $זאת הכתוב כי
היתה זו חניה ששית שבו נשל ש "אב"ג ית" " .שהוא בסוד ספי' החסד
שבגבורה ומי ה בחי' חסד ,ואמר הכתוב שתקנו מקו זה וחנו על מי החסד
שבו .ואולי הדגיש התמרי שה הדיני הצריכי מיתוק לומר שזכו למתק .
"ויסעו מאלי ויחנו על י סו" .ואעפ"י שיצאו מי סו אל המדבר ועברו
מרה ואילי  ,בהמש המדבר בכוו $דרו יש מפר גדול החודר לתו המדבר
וחנו ש במפר  .והנה י סו הוא המסע השביעי המכוו $כנגד אות ק' של
הש "קר"ע שט" "$וש זה נתק $במסעות לפי סדר זה .י סו'ק' .מדבר סי'$
 .9שער הכוונות עני $ק"ש דרוש ו'.
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ר .דפקה'ע .אלוש'ש .רפידי 'ט .מדבר סיני' .$ואולי לכ $באלוש ירד המ $כי
הושל ש "קר"ע" ,וברפידי בא עמלק כי הוא מרכז אותיות שט ,$ובמדבר
סיני השלימו תקו $ש זה וקבלו התורה.
"ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה" .אעפ"י שמחצרות נסעו למדבר פאר $וחנו
בקדש ומש נשלחו המרגלי  ,לא מנתה התורה את קדש במקו זה אלא
לאחר עציו $גבר כששבו לקדש לאחר ל"ט שני .
ואפשר שהעני $הוא כי מ"ב מסעות אלו ה כנגד ש ב $מ"ב אותיות שהוצרכו
עדת ישראל לתקנ  ,ובפע הראשונה בבוא לקדש לא תקנו המקו וחטאו בו
במרגלי ובמעפילי  ,ובסו ל"ח שני שבו אליו בבוא מעציו $גבר ותקנוהו.
"ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה אר אדו  .ויעל אהר $הכה $אל הר ההר
על פי ה' וימת ש בשנת הארבעי לצאת בני ישראל מאר מצרי בחודש
החמישי באחד לחודש .ואהר $ב $שלש ועשרי ומאת שנה במותו בהר ההר".
למה אמר "במותו בהר ההר" .ולכאורה "בהר ההר" מיותר כי כבר אמר שלש
עלה .ולמה הוזכר תארי פטירתו בתורה.
ואולי אמר "במותו בהר ההר" לרמז שהמקו גר  .ובאהר $יש אותיות "הר"
וג משמעות "אהר "$הוא הר קט .$ופירש"י ,שהר ההר נקרא כ $כי הוא "הר
על גבי הר ,כתפוח קט $על גבי תפוח גדול" .10ואהר $נפטר בראש ההר העליו$
11
שהוא "אהר ,"$וא לא היה עולה להר העליו $לא היה מת כי טר הגיע זמנו
אבל עלה על פי ה' שצווהו על דעת כ.$
ודימהו רש"י לתפוח על גבי תפוח .והנה ה שני תפוחי  .ואולי כנגד תרי$
תפוחי $שפירי .$כי אמרו חז"ל 12שאהר $היה צרי מידי פע לספר את אור
זקנו כדי שלא יסתיר את החוש $שעל לבו ,וכשהיה מספר את זקנו היו טיפות
שמ $המשחה שבזקנו עולות כשתי מרגליות למקו הפנוי משערות שבפניו
והוא המקו הנקרא "תפוחי $שפירי .13"$וכתב האריז"ל ששתי טיפי מרגליות
אלו ה סוד שתי המזלות "נוצר ונקה" .14ואולי יש קשר בי $הדברי .
וכנגד הר זה הנמצא בדרו מזרח לאר ישראל יש "הר ההר" בגבול הצפו $של
האר וכמפורש לקמ $בגבולות האר ואמר הכתוב "מצפו $תפתח הרעה"
ואולי נקרא כ $על ש "הר ההר" שבדרו כדי שזכות אהר $וזכות תרי $תפוחי$
שפירי $תג $על גבול הצפו.$
וכתב האריז"ל שסוד הנבואה הוא מספירות נצח והוד ,ומשה בבחי' נצח
 .10פ' חוקת .11 .רש"י במדבר כ"ז ,יג .12 .הוריות ה' .13 :זוהר נשא קל"א .14 .ספר
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ואהר $בבחי' הוד .וידוע שנצח סוד עי $ימי $והוד סוד עי $שמאל ושהוא מכוו$
כנגד חודש אב.
ובמבול נאמר "בעשירי באחד לחודש נראו ראשי ההרי " .ופירש"י שהוא
אחד באב .ומי המבול נגרמו כיו $שנח לא התפלל על דורו ,ומשה גלגול נח.
ומי מריבה הוצרכו להתק $בבחי' העי $וכמ"ש "והכית את הסלע לעיניה ".
ונאמר "על אשר לא הקדשת אותי לעיניה " .ואב שהוא נגד עי $שמאל הוא
חדש חמישי ויש בו ה' הויו"ת של ה' גבורות העולי בגי' עי ,$ובמבול נקרא
זה חודש עשירי אולי כי פגמו בעשר הויו"ת שבשתי העיניי  .וחדוש העול
לאחר המבול החל בסוד ראיה וכמ"ש" ,נראו ראשי ההרי " .ואולי "נראו"
בגי' אהר ,15$לרמז שזכות אהר $גרמה לסיו המבול ביו זה.
"אלה שמות האנשי אשר ינחלו את האר וכו' ,למטה יהודה ,כלב ב $יפונה.
ולמטה בני שמעו ,$שמואל ב $עמיהוד" .אצל שמעו $הוסי וכתב "בני" מה
שלא כתב אצל יהודה" .למטה בנימי $אלידד ב $כסלו ."$כתב כמו אצל יהודה,
ולא אמר "בני"" .ולמטה בני ד $נשיא ,בוקי ב $יגלי" .כא $כתב "בני" ,והוסי
תואר "נשיא" מה שלא כתב בשלשת הקודמי  .ומכא $ואיל בכל שאר
הנשיאי כתב כמו בבני ד ,$הזכיר "בני" ,והזכיר "נשיא" .ויש להבי $מדוע
בבני יהודה ובנימי $לא כתב "בני" ולא כתב "נשיא" ,ובבני שמעו $אעפ"י
שכתב "בני" ככל שאר השבטי " ,השמיט נשיא".
ואפשר שנשיאי אלו ה בניה של הדור הראשו $ואפשר שלכ $נאמר בה
"בני" ,חו מכלב שנשאר בחיי מיוצאי מצרי ופרט לבנימי $אולי היה
מהדור הראשו.16$
ואולי בשבטי בנימי $ויהודה לא אמר בה נשיא ,כי ה בחי' ספירת המלכות
של השכינה ,ונשיא אולי שיי לומר רק באות הקשורי בחג"ת נה"י של
השכינה .או לאיד גיסא ,כיו $שמעלת היתה יותר מבחינת נשיא .כי בכלב
התעברה נפש יהודה ב $יעקב אע"ה ואולי ג בנשיא בנימי $היה עני $מעי $זה.
ובשבט שמעו $אולי לא הוזכר בה "נשיא" ,כי נשיא חטא בבנות מדי.17$
הליקוטי פ' תולדות .15 .בזכרוני שראיתי כ $בזוהר או בכתבי האר"י וכעת לא מצאתי
מקומו . 16 .כתב רבינו בחיי בש המדרש שהוא אלדד חבירו של מידד ומפורש בכתוב
שה היו מזקני הע ומשוטריו במצרי  ,ומדרש זה סותר למדרש שאומר שאלדד ומידד
לויי היו אחי משה מהא ולא מהאב שנישאה לאחר שגרשה עמר ובטר החזירה) ,כי
בי $לידת אהר $ללידת משה יש הפרש של שלש שני ומשה נולד לשבעה חדשי ובמש
שנתי וחצי שבנתיי ילדת ( .17 .וכ $כתב רבינו בחיי.
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"ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דודיה $לנשי .
ממשפחות בני מנשה ב $יוס היו לנשי  ,ותהי נחלת $על מטה משפחת
אביה ."$ויש להבי $למה כתבה התורה עני $זה ומאי נפק"מ לנו בזה ,מספיק
שנדע שנצטוו שיתחתנו ע מטה אבות $כדי שלא תסוב נחלה .ופירש"י" ,כא$
מנא $לפי גדולת $זו מזו בשני ונשאו כסדר תולדת $ובכל המקרא מנא $לפי
חכמת ,$ומגיד ששקולות היו" .ולכאורה מאי נפק"מ לנו בכל זה ,ומדוע
הקדישה תורה פסוקי שלמי לעני $בנות אלו וסדר שמות .$ומדוע כשאמר ה'
למשה "כ $בנות צלפחד דוברות וכו'" לא צוה מיד שלא תסוב נחלה ,ואמרו
חז"ל שנתעכב עני $זה עד שבאו בני יוס כי מגלגלי $זכות על ידי זכאי ,ע"י
בני יוס שהיו מחבבי $את האר  .ויש להבי ,$וכי זו סיבה שימנע ה' מלצוות
דבר בשלמותו .ועוד ,וכי רק בני יוס חבבו האר  ,ולמה לא זיכה במצוות
דומות ג לאחרי  .ובתחילה אמר "ותקרבנה בנות צלפחד וכו' ב $מנשה,
למשפחת מנשה ב $יוס" ,ועתה אמר "ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני
גלעד ב $מכיר ב $מנשה ,ממשפחות בני יוס" ,ולמה שינה ,והיה לו לומר
בשניה למשפחות בני מנשה ב $יוס לאפוקי משפחות אפרי  .ובבנות
צלפחד נאמר "לאמר" שהוא לשו $בקשה ,ועתה אמר "וידברו" שהוא לשו$
תביעה .ולמה פנו לפני הנשיאי והלא רק משה היה הקובע בש ה' והיה
מספיק לפנות אליו בלבד .ובבנות צלפחד נאמר "ויאמר ה' אל משה כ $בנות
צלפחד דוברות" ,ואלו כא $נאמר "ויצו משה את בני ישראל עפ"י ה' לאמר ,כ$
מטה בני יוס דוברי " ,ומה נשתנה.
ונראה העני $עפ"י דברי רבינו האריז"ל שכתב שבנות צלפחד ה $כנגד חמשת
הגבורות הנודעות בנות צלפחד ,שרש הדי $צל' פחד .וביאור דבריו ,כי
ב"יסוד" בחי' יוס יש חמשה חסדי וחמש גבורות ,ובמנשה יצאו חמשת
הגבורות ובאפרי חמשת החסדי  .ומנה הכתוב חמש דורות ,צלפחד ,ב $חפר,
ב $גלעד ,ב $מכיר ,ב $מנשה .אפשר כנגד התפשטות ה' הגבורות ,וצלפחד
החמישי כלל כול  .אמנ ה כול זכרי שדינ ממותק ,והגבורות ה $בחי'
נקבות ,ולכ $יצאו ממנו ה' נקבות בסוד ה' הגבורות הנודעות ,ולכ $היו
חכמניות וצדקניות ובאו בטענת יבו כי א ה $שוות לזכר לפטור מיבו  ,מגיע
לה $נחלה באר  .וקבלו נחלה באר כנע $ולא בעבר הירד .$ואולי לכ $הזכיר
בה $למשפחות מנשה ,להדגיש ששרש $בדי .$ואולי לכ $הקריב משה את
משפט ,$כי המשפט ממתק הדי .$ונ' רבתי סוד הבינה שש שרש הגבורות
והמתקת $כיי $טוב השוקט על שמריו ומשמח אלהי ואנשי  .ובאו עתה בני
גלעד ב $מכיר ב $מנשה ודברו לפני משה ולפני הנשיאי ג יחד לעניי $את
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כול בעניי $ה' גבורות קשות אלו ,והיות ודיני אלו היו ממותקי כי ה זכרי ,
לא הדגיש בה שה למשפחות מנשה ,ולא הוצר משה למתק ע"י הקרבת
משפט לפני ה' ,ורק צוה הדי $בש ה'.
ואולי המתי $ה' מלומר הדי $בתחילה כדי שיתגלגל הדבר על ידי בני יוס כדי
שהדי $הקשה של בנות אלו יומתק בשרשו על ידי התעוררות הדבור מבחי'
הזכר של ראשי האבות של ה' גבורות אלו .ועי $ימי $הוא בחי' ה"ח שה ה'
פעמי הוי"ה העולי כמני $עי .$ועי $שמאל הוא כנגד ה"ג שה ה' פעמי
הוי"ה העולי כמני $עי .$ואמר ה' "לטוב בעיניה תהיינה לנשי " .אולי
כוונתו כי לצד ימי $שבעי $שהוא טוב וחסדי  ,תהיינה לנשי להתמתק בחסדי
הזכר ,אבל לא בכל זכר יכולות ה $להתדבק כי אי $הדי $נמתק אלא בשרשו,
ולכ" $א למשפחת מטה אביה " שה חסדי דגבורות דיסוד הנקרא "טוב",
"תהיינה לנשי " .והנה יוס הוא ב $פורת עלי עי $שנאמר בו "טוב עי $הוא
יבור " אל תקרי יבור אלא יבר  ,18וה בני יוס והוא הטוב בעיניה .$ואולי
כפל לומר "תהיינה לנשי " כי עתה ה $בחי' זכרי כי ירשו את אביה ,$וכמ"ש
הכתוב "נתו $תת $לה " .וכשיהיו הבעלי זוכי בנכסיה $כנכסי צא $ברזל או
לפחות בפירותיה כנכסי מלוג תהיה הנחלה ביד זכר" ,תהיינה לנשי ",
ותחזורנה ה $לבחי' נשי  .ותסתלק העברה הנגרמת על ידי ירושת הבת.19
ועד עתה מנא $הכתוב לפי חכמת $כי כל ה"ג שקולות ה ,$ועתה בבוא $להנשא
ולהתמתק ,הוצר המיתוק להיות לפי סדר יציאת $לעול ולכ $מנא $עתה לפי
סדר תולדות.$
ואמר הכתוב "כאשר צוה ה' את משה ,כ $עשו בנות צלפחד" .אפשר שלא על
נשואיה $נאמר זאת ,אלא על "היות $לנשי " שהסכימו להעביר נחלת $לידי
בעליה $שתקרא ירושת $על ש בעליה  .20ותהיינה מחלה וכו' ,לבני דודיה$
לנשי " .והוסי הכתוב פסוק נוס להסביר העני $וכפל ואמר" ,ממשפחות בני
מנשה ב $יוס ,היו לנשי " ,ולכ $הפסיק הכתוב לקרא $בלשו $זכר כלשו$
האמור אצל בת יורשת נחלה וא מקוד אמר הכתוב "לטוב בעיניה ,
למשפחת מטה אביה " .עתה שהעבירו הנחלה תחת יד בעליה $קרא $הכתוב
בלשו $נקבה ואמר "ותהי נחלת $על מטה משפחת אביה ."$וסיימה התורה את
הספר בסוד מיתוק ה"ח וה"ג ,בבני יוס סוד היסוד ,כי הכל עומד על היסוד
 .18זוהר פ' נשא .19 .ראה רש"י במדבר כ"ז ז' .20 .ונראה לי מהכתובי שנצטוו לית$
הירושה בנכסי צא $ברזל בדווקא ושציי $הכתוב שעשו זאת ברצו $גמור כי עיניה $לא היה
בנכסי אלא בתקומת ש אביה $על הנחלה.
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וכמו שאמרו חז"ל "בא חבקוק והעמיד $על אחת ,שנאמר וצדיק יסוד עול ".
"כאשר צוה ה' את משה ,כ $עשו בנות צלפחד" .לכאורה פסוק זה מיותר כי
מיד אמר הכתוב "ותהיינה בנות צלפחד לבני דודיה $לנשי  ,ממשפחות מנשה
ב $יוס היו לנשי " .ואמרו בגמ' 21שפחותה שבה $נשאה בגיל מ' שני
ושנשאו להגו $לה  .ופירש"י ,שהמתינו עד גיל זה למצא מי שהגו $לה .$ויש
להבי ,$והלא ודאי שהכירו את בני דודיה $מגיל צעיר ולמה לא נשאו לה $כל
שני אלו .ונראה שלא הבינו שה הגוני לה ,$ומה ג שפשוט שהיו נשואי
לאחרות .אמנ משאמר ה' שלמטה משפחת אביה $תהיינה לנשי בדקו בבני
המטה והבינו שאלו הגוני לה $יותר מאחרי אעפ"י שהיו לה סיבות שגרמו
לה $עד היו לא להנשא לה  ,ונשאו לא מתו תאוה וחשק אלא כאשר צוה ה'
את משה .ואפשר שלשו" $ותהיינה לבני דודיה $לנשי " מורה שנהיו ה $לנשי
נוספות על נשי שכבר היו לה  ,ולכ $לא תלה הנשואי $בבני הדודי אלא
בה .$ולמדה תורה שפעמי שההגו $אינו מי שנמשכי אחריו בתאוה וחשק
אלא המתאי לפי שרש הנשמה .ועוד למדה תורה שפעמי שהב $זוג ההגו$
או הבת זוג ההגונה נמצאת בקרבת שני רבות ואינ ש על לב ומחפש
במקומות אחרי כי חושב הנ שהדשא במקומות הה ירוק יותר.
"אלה המצוות והמשפטי אשר צוה ה' ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב
על ירד $ירחו" .שנה הכתוב מסיו ספר ויקרא שש נאמר" ,אלה המצוות אשר
צוה ה' את משה אל בני ישראל בהר סיני" .וכא $כתב "ביד משה".
ואפשר שהטע הוא כי המצוות שקבל משה בסיני היו עבור הדור הראשו$
שיצאו ממצרי וה הנקראי "עדה" והיו מבחינת משה .אבל המצוות
שנאמרו למשה בערבות מואב היו עבור הדור השני שנקראו "קהל" ואינ
מבחינת משה עצמו אלא בחי' תלמידי משה ונתנו לישראל על ידו בגדר
שליחות "ביד משה אל בני ישראל".
והמצוות שנצטוו הדור השני ,יש בה שינוי מצורת נוסח התורה שנתנה לדור
ראשו ,$וכ $שינוי הסדר כמצוות נדרי שנתנה ע"י משה לראשי המטות,
ומצוות הגעלה וטבילת כלי שאמר אלעזר בש משה ,ושמצוות אלו לא
נאמר בה לפני כ ,$את צווי ה' למשה ,וכ $סיו פרשת המועדות בפסוק ויאמר
משה אל בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה ,מורה כ.22$
 .21ב"ב קי"ט .22 :וראה לעיל סו פ' פנחס ,והב.$
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"אלה הדברי אשר דבר משה אל כל ישראל" .יש להבי $למה התחיל הספר
בתיבת אלה ,והלא אמרו חז"ל "אלה" פסל את הראשוני " ,ואלה" ,מוסי על
הראשוני  ,1ולכאורה היה לו לומר "ואלה הדברי ".
ואפשר כי "ואלה" קשור בכוחות שלמעלה מ $הטבע .ותיבת אלה קשור בדר
הטבע .וביאורו ,כי ג' ספירות ראשונות ה בסוד ההנהגה שלמעלה מ $הטבע
ונכללי בתיבת מ"י ,ושבע ספירות תחתונות ה בסוד ההנהגה שבדר הטבע,
ונקראי "אלה" .ואולי כאשר הנהגת מ"י מתקשרת ע הנהגת "אלה ",נכתב ו'
להוסי את הז"ת על הראשוני שה הג"ר ולחבר .
וספר בראשית מתחילתו ועד סיו מעשה יו השבת ,מתקשר לבחי' מ"י ,וש
אלהי המוזכר בו הוא בחי' ספירת "בינה" ,בסוד הכתוב "שאו מרו עיניכ
וראו מ"י ברא אל"ה .2ומיד לאחר סיו מעשה בראשית נאמר "אלה תולדות
השמי והאר בהברא " ,כי אז החל כח הבריאה להשפיע באיתגליא .ואולי
כיו $שהתחיל בתיבת "אלה" .לכ $כל הניסי בו נראי כטבע .מבול ,רעב,
חלומות ,שבע ,ירידת יעקב למצרי בצורה טבעית של פגישת בנו האובד,
עכ"פ כיו $שתחילתו הוא מעשי הבריאה בראשית ,מורגשת יד ה' בכל מעשי
הטבע ,הצלת נח ,דבור ה' ע אבימל  ,וע לב ,$ומלאכי ה' ע הגר וע פרעה,
שחופפי ה $למעשי שנעשו בטבע.
וזה עני $זמ $ביאת המשיח שהדברי יתנהגו שלא בדר הטבע ,אבל בעיני
הבריות יראה הדבר כטבע כיו $שהניסי יהיו באופ $קבוע ובדרכי שיראו
כטבע ,וכמו שבחלו אד בדר טבע קופ מעשרי אמות ועומד על רגליו,
ועושה מעשי מופלאי ונראה לו הכל כטבע ,עד שמתעורר וחוזר אל
המציאות .כ "בשוב ה' את שיבת ציו ,$היינו כחולמי " ,שדברי שאינ טבע
ייראו כטבע ,ולכ $על זמ $ביאת המשיח נאמר "מי אלה כעב תעופינה וכיוני
אל ארובותיה " .כי מ"י יתערב באלה וכל הנס יראה כטבע ,ויחשבו ישראל
שכח מנצח ,למרות שכח אפס לעומת אוייביה ורק בנס ינצחו .וכמו ישיבת
ישראל עתה באר  ,שאינו בדר הטבע בי $מליוני אוייבי חמושי  ,ולא כחות
ערב רב יכולי לה  ,ולולא ניסיו של הקב"ה על ע ישראל הגרי באר  ,היה
צה"ל הופ למעל.
וכשהקב"ה רצה שישראל יעלו לדרגה שמעל לטבע ,ואמר "והיית לי סגולה
 .1רש"י שמות כ"א א .2 .כמבואר בזוהר בראשית ד א' עמוד ב.
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מכל העמי " ,אמרו הערב רב ,אלה אלהי ישראל .תאמינו רק בכח הטבע.
)ועד היו הערב רב מחטיאי ומסירי את ישראל בבלבל את מח להאמי $בטבע ולא
בבורא ית' ,ה' יצילנו מה ומהמונ (.

וספר שמות מתחיל ואלה ,והוא מוסי על הראשוני ועוסק בהנהגה ניסית
שאינה בדר הטבע .כיציאת מצרי  ,מכות מצרי  ,קריעת י סו ,מת $תורה,
מ ,$ענני כבוד וכדו' .וספר ויקרא עוסק בנושאי רוחניי המתלבשי בבריאה,
כקרבנות שעניינ גבוה ומלובשי בבעלי חיי  ,ושמיטה ויובל שמתלבשי
בעבודת השדה באר  ,ובמצוות רוחניות שמתלבשי באד  .ואולי תרכובת זו
באה מתיבת ויקרא ,כי אותיות ויקר זה גשמי מלשו $מקרה .והאות א'
שהופכתו לויקרא היא רוחנית .3ואולי כיו $שאי $כח בעוה"ז לקבל כל
הרוחניות הראויה להתלבש בה ,לכ $האות א' היא קטנה .כי מתעסקי אנו
בגשמי שבדבר ,עיזי כבשי וכדו' ,ומחשבתינו היא הגורמת לקרב $א ירצה
או יהיה פיגול .וכ $עריות שאמנ עוסק בגופי אבל בעיקר בבחינת הנפשות
המתקשרות בחבור הגופי  ,וכמ"ש בה" $ונכרתו הנפשות העושות".
וספר ויקרא עוסק בקשר הרוחני שבחי ובצומח ,ספר במדבר עוסק בקשר
הרוחני שבדומ  ,כמסעות והנסיונות בה  ,ובסוד המספר ,החל ממני $בני
ישראל ב' פעמי  ,ובמני $שלל מדי $וחלוקתו לאחוזי  ,ועד לכבוש ארצות
סיחו $ועוד וחלוקת האר .
ספר דברי פתח בתיבת אלה ,אולי כיו $שעוסק בפגעי טבע וצרות כגיטי,$
יבו  ,מערכות מלחמה ,זהירות מתאונות ע"י מעקה והצווי לא תשי דמי
בבית  ,מציאת חלל ,ועגלה ערופה ,הוצאת ש רע ועדי זוממי  .ובס הכל,
כל צרות ופגעי הטבע ,שכשישראל למעלה מהטבע ,אי $לה חלק בה  ,ורק
כשנופלי מבחינת ע סגולה נחשפי ה לפגעי הטבע. 4
ואולי תקנו חכמי שפרשת דברי תקרא לפני ט"ב ,כדי שאבל החורב $יהיה
כשישראל נמצאי בספר המשפיע ועוסק בהנהגת הטבע ,כי כל קריאה בתורה
משפיעה על בחינת אותו שבוע ,וא ח"ו היה ט"ב נעשה בקריאה העוסקת
בפגעי הטבע ,היה כביכול הנזק חמור יותר.
אפשר שפרשיות פנחס מטו"מ ,ה פרשיות הממוצעות בי $ד' הספרי לספר
דברי  .5ואולי לכ $תקנו הגאוני שבכל חג יקראו בפ' פנחס שהוא הממוצע
בי $הטבע של ספר דברי לבי $הכח העליו $של ד' הספרי  ,כדי לקרב את
 .3לשו $שמלאכי השרת משתמשי בו ,רש"י ויקרא א' ,א .4 .זוהר פנחס ד רט"ז .5 .כי
מפ' שלח ל צוה על חלה ונסכי את בני הדור השני הנכנס לאר וראה לעיל פ' שלח ל .
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ג

שפע החגי אלינו ג בימי גלותנו .ולא הוצרכו לכ בזמ $האמוראי כי אז היו
סומכי על קביעת המועדי שקבעו הסנהדרי $באר ישראל ,6ובזה משכו
השפע לגלות .ואח"כ תקנו ראשוני הגאוני וה רבנ $סבוראי ,תקנה זו.
ואולי קבעו חז"ל שפ' דברי תקרא לפני ט"ב ג כדי שנקבל מחדש עשרת
הדברות שבפ' ואתחנ $מיד לאחר ט"ב ,למתק הדי.$
7
ואולי קבעו חז"ל שפ' במדבר תקרא לפני שבועות  ,כדי שתקו" $מת $תורה"
ישפיע בעול ג על עני $הדומ  .ואולי צרי לקרא פרשת האזינו אחרי ר"ה,
אעפ"י שהוא תוכחה והיה ראוי לגמרו בשנה הקודמת ,כי כל מאורעות האד
והעול רמוזי בפרשה זו ,8וכל שנה מתחדשי רמזי וסודות בפרשת האזינו
כפי מה שנגזר בר"ה ,וכל אד מתקיימי בו עניני אלו באותה שנה .וכמו כ,$
תקנו לקרות בר"ה פ' "וה' פקד את שרה" שבספר בראשית ,ולא מעניני דיומא
דר"ה או דתקיעת שופר הנמצאי בספרי אחרי  ,ואמרו שהטע בגלל ששרה
נפקדה בר"ה .וכי זו סיבה לדחות עניני דיומא מפניה .אלא אפשר שכיו $שספר
בראשית עוסק בעניני הטבע ע ההכוונה האלקית שלה ,ולזה זקוקי אנו
בר"ה ,בנוס לישועה רוחנית ג לישועה כחיי בני ומזונות גשמיי  ,תקנו
לקרא בספר בראשית ,וכיו $שאי $בו מעניני דיומא אבל יש בו פקידת שרה
שנעשה ביו זה תקנו לקוראו.
והראיה שכל קריאה וקריאה פועלת במקומה ובזמנה באופ $מיוחד ,מצינו
ביו החרב $שחל ביו א' בשבוע ,וכשגמרו הלווי לשיר שיר של יו והקרב$
טר נסתיי  ,המשיכו לשורר בפרקי תהלי אחרי ונזדמ $לה שיר של יו
ד' ,והיו אומרי "וישב ה' עליה את אונ וברעת יצמית " .ואמרו חז"ל
שלא הספיקו לומר "יצמית ה' אלהינו" .עד שהרגו האוייבי  .ומנעו
משמי לסיי זאת כדי שלא ינצלו ,רח"ל .9כי אפילו מזמור שאינו חובה ,א
אמרוהו יש בו עני ,$וא היו מסיימי ,$היו נצולי  .10ולכ $א אד מרגיש צור
לקרא פרק או פסוק מסויי שיזהר לקוראו ,כי יש לנפשו עני $בזה ומשמי
מכווני אותו לזה.
 .6רמב" הלכות קדוש החדש פ"ה ,וראה ג להחיד"א בעי $זוכר מערכת ח' אות ז.7 .
שולח $ערו או"ח סי' תכ"ח .8 .רמב" $סו פ' האזינו .9 .תענית כ"ט .10 .ומעי $זה מצינו
בגזרות תתנ"ו ששרפו האוייבי את ישראל ע ספרי תורת באשכנז ביו ו' פ' חוקת וגזרו
חכמי ישראל תענית ,ולא קבעו לו יו בחודש אלא בשבוע ,כיו $שבשאלת חלו שעשו אז
גדולי ישראל נאמר לה "זאת חוקת התורה" ,דא גזירה דאורייתא ,והבינו שפ' השבוע גר .
וכמו כ $מסורת בידינו שבכל שנה בפ' קורח ,רבי המחלוקות בי $הצבור.
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"אלה הדברי " .פירש"י" ,לפי שה דברי תוכחות ומנה כא $כל המקומות
שהכעיסו לפני המקו בה  ,לפיכ סת את הדברי והזכיר $ברמז מפני כבוד$
של ישראל" .ולכאורה קשה כי הרי בהמש משה מפרט אחת לאחת ומוכיח
על כ בפירוש ולא חס על כבוד ,$ולמה הזכיר כא $ברמז.
"ודי זהב" .פירש"י" ,שהוכיח $על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה לה
שנאמר וכס הרביתי לה  ,וזהב עשו לבעל" .לכאורה זה לא מוב $שהרי את
העגל עשו הערב רב והזהב לא היה ממה שה' הרבה לישראל אלא ממה
שהערב רב התפרקו מאוזני נשיה  ,ורק אחרי שהערב רב עשו את העגל נפתו
ישראל אחריו .ולמה אמר "וכס הרביתי" ,ולכאורה היה לו לומר "וזהב
הרביתי".
ואפשר שהעני $הוא ,שיש דברי שמשה רמז כא $בלבד ולא פירש בהמש ,
וה מול סו ,ובי $תופל ולב $שלא הוכיח בפירוש משו כבוד של ישראל.
ונראה שאי $הכוונה לכבוד כפשוטו ,אלא כבוד גימטריא לב ,וה ל"ב נתיבות
חכמה הנקראי כבוד בסוד "ובכ $ת $כבוד לעמ " ,11האור המקי נקרא בש
כבוד לכ $הענני שהקיפו במדבר נקראו ענני כבוד כי היו בסוד "אור
המקי" ,זה כבוד של ישראל .משה אמר זאת בעבר בירד $מקו שענני כבוד
היו ש הפע בזכותו ולא בזכות אהר ,12$והיות והמ $ירד בזכותו ,ועתה ענני
כבוד שה כבוד $של ישראל היו בזכותו ,וג הבאר עתה היה בזכותו ,נמנע
מלהוכיח בפירוש על עניי $המ ,$ועל מה שהמרו בי סו שזה עני $מי
וקשור למשה במי מריבה .13ומכיו $ששני דברי אלו היו בזכותו נמנע
להוכיח עליה בפירוש וטמנ ברמ"ז .ואולי ושמא א היה מוכיח עליה
בפירוש היה מעורר עליה הדי ,$וכיו $שהמ $והבאר וענני הכבוד היו חטיבה
אחת שמא היה נגר לישראל פג במעלת ענני הכבוד שהקיפו  ,היה זה
כבוד של ישראל שלא לומר אותו בפירוש שלא לפגו בענני הכבוד.
וכשישראל שאלו מהמצרי כלי כס וזהב הוציאו מה יחד ע הרכוש את
הניצוצות קודש שהיו לה  .אבל מהערב רב לא שאלו כלו כי ג ה יצאו,
ושמא בזהב היו ניצוצות שלא עלו לקדושה ובכח עשו את העגל .וכיו$
שרוב זהב היה בידי ישראל ולא כל זהב ,מהזהב שעלה ע הערב רב עשו
העגל .ואולי אמר וכס שהוא בחי' חסדי הרביתי לה ולא לערב רב שלא
יהיו בידיה נצוצות מבחי' החסדי  ,אמנ וזהב שרק רובו העלית  ,מהחלק
שהעלו הערב רב עשו לבעל ונמשכו מישראל עמה אולי בגלל הנצוצות.
 .11כוונות הרש"ש לראש השנה .12 .תענית ט' .13 .ראה לעיל פ' חוקת.
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"אחרי הכותו את סיחו $מל האמורי אשר יושב בחשבו ,$ואת עוג מל הבש$
אשר יושב בעשתרות באדרעי" .ולכאורה היל"ל אשר ישב לשו $עבר ,כי בעת
דברי משה כבר עברו מ $העול  .ואפשר שאמר משה לישראל ,לא תחשבו
שסיחו $ועוג שנהרגו פקעה השפעת מ $המקו  ,זה אינו ,אלא אחרי הכותו
את סיחו $מל האמורי ,אשר יושב עדיי $בחשבו ,$ואת עוג מל הבש $אשר
יושב בעשתרות באדרעי ,עדיי $רוח קיימת ש ועברת שמורה נצח ,וידעו
ישראל להזהר מה ולהשאר דבוקי בקדושה.
ונראה שרוח של סיחו $ועוג נשארה ג לאחר מות שוכנת בארצות
ממלכת  ,והטע כי שניה נכללי בגדר אנשי דור המבול שלא חיי ולא
נדוני  ,14עד שישובו בגלגול נוס .ובזמ $ששאר הרפאי שכבר שבו בגלגול
נוס לאחר המבול ,נדונה נפש כפי הראוי לה  ,עוג שפלט מהמבול בעצמו,
וסיחו $שנתעברה בו אמו עוד לפני המבול ,ונולד בתיבה ,15ונחשב כאחד מדור
המבול ,כיו $שנפש לא נדונה ,נשארה שוכנת בארצות ויכולה להזיק
ברוחניות לישראל היושבי בה ,ולכ $אעפ"י שנתנה לאברה וכבשוה ישראל,
לא רצה הקב"ה לתתה לישראל בצאת ממצרי כיו $שנפש עוג וסיחו $נמצאו
ש  .אמנ בני גד וראוב $בראות את האר מקו מקנה ,בבחירת רצו בה
ליורשה ,ומשה ביודעו שרוח סיחו $ועוג שוכנת ש  ,ובשמעו את דבריה
שבגלל מקניה מוכני ה לשכו $ש ולא להכנס לאר כנע ,$חשב שרוח
סיחו $ועוג גר לזאת ,ואמר "והנה קמת תחת אבותיכ תרבות אנשי
חטאי " .וכששמע דבריה והסכמת לצאת למלחמה ע אחיה והבי$
שמקניה בא לה מהשפע דקדושה 16מצד התקו $הנקרא רב ,ולא מצד הפג
הנקרא ערב'רב ,17אמר "ידעתי כי מקנה רב לכ ".
"כי המשפט לאלהי הוא" .פירש"י ,מה שאתה נוטל מזה שלא כדי ,$אתה
מזקיקני להחזיר לו ,נמצא שהטית עלי המשפט" .והוא מהגמ' ,18אמר ר' חמא
ברבי חנינא ,אמר הקב"ה לא דיי $וכו' אלא שמטריחי $אותי להחזיר וכו' .ויש
להבי $מי איכא טירחא כלפי שמיא .ונראה העני $שכאשר מדובר באד שלפי
מעשיו נגזר עליו לאבד הממו $וכדו' ,ולפי הדי $למטה היה ראוי להיות זכאי
ודייני רשעי אלו עוותו הדי $והפסידוהו שלא כדי $התורה ,אבל כדי $מה
 .14סנהדרי $ק"ז :ובשערוה"ק יש יחוד להכניע גבורות ודיני של עוג בסוד "תנור וכריי
יות " .15 .נדה ס"א .ובמהרש"א ש  .16 .וכמ"ש האריז"ל בשער המצוות פרשת משפטי
שהשפע דקדושה גור לעושר . 17 .ראה לעיל פ' בלק על הפסוק "כי רב הוא"  .18.סנהדרי$
ח'.
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שנגזר עליו משמי  ,גורמי ה טירחא כלפי שמיא למצא כל טצדקי לאד זה
שיהיה ראוי לקבל כדי שישיב לו ה' מה שהפסידוהו שלא כדי ,$ומסתמא
הגזירה הרעה שהיתה עליו תעבור על הדייני חליפתו.
"ותקרבו $אלי כולכ ותאמרו נשלחה אנשי לפנינו ויחפרו לנו את האר ,
וישיבו אותנו דבר" .פרש"י" ,שרצו לידע באיזה לשו $ה מדברי " .ונראה
העני ,$כי השפה היא המפתח לשרש הע ולכחו .וכשיודעי שרש השבעי
לשו ,$יודעי לפי השפה מי הוא השר משבעי שרי השולט באומה זו,
ונלחמי בו להכניעו ,ואז ממילא נופלת אומתו כפרי בשל ,וכמ"ש "ואשמיד
פריו ממעל ושרשיו מתחת" .ואומר "ביו ההוא יפקוד ה' על צבא המרו
במרו  ,ועל מלכי האדמה באדמה" .כי הא בהא תליא.
"ותקרבו $אלי כולכ וכו' ,ואקח מכ שני עשר אנשי איש אחד לשבט".
פירש"י" ,שני עשר אנשי איש אחד לשבט ,מגיד שלא היה שבט לוי
עמה " .יש שלא הבינו את רש"י וחשבו שכוונתו ששבט לוי לא היה בי$
המרגלי  ,וזה רש"י לא הוצר לבאר כי זה מפורש בתורה ,אלא רש"י התכוו$
לומר שכאשר באו כול לומר "נשלחה אנשי לפנינו" ,שבט לוי לא היה
עמה  .וכשהוא אומר "ואקח מכ שני עשר אנשי " דהיינו מאלה שבאת
כולכ  ,וממה שלא לקח משבט לוי למדנו ששבט לוי לא היו בכלל "כולכ ".
"ותקרבו $אלי כולכ  ,ותאמרו $נשלחה אנשי לפנינו ויחפרו לנו את האר ".
פירש"י" ,ותקרבו $אלי כולכ  ,בעירבוביה ,ולהל $הוא אומר "ותקרבו $אלי כל
ראשי שבטיכ וזקניכ " ,אותה קריבה היתה הוגנת ילדי מכבדי את הזקני ,
וזקני מכבדי את הראשי ללכת לפניה אבל כא $אומר ותקרבו $אלי כולכ
בערבוביה ,ילדי דוחפי את הזקני וזקני דוחפי את הראשי "" .וייטב
בעיני הדבר" .פירש"י" ,בעיני ולא בעיני המקו  .וא בעיני משה זה היה טוב
למה אמרה בתוכחות ,משל לאד שאמר לחברו ,מכור לי חמור  ,אמר לו ה,$
נותנו לי אתה לניסיו $אמר לו ה ,$כיוו $שראה שלא מצא בו מו מיד לוקח,
וא אני הודיתי לכ שמא תחזרו בכ שתראו שאיני מעכב ואת לא חזרת
בכ " .ולכאורה זה לא נראה מתאי למה שכתוב בפרשת שלח ל  ,שמשה
שלח אות לדעתו ולרצונו על פי ה' ,וג שמות המרגלי שיתורו את האר
היו עפ"י ה' ,והורה לה אי ומה לבדוק .ויש הבדל ברור בי $מה שהוטב
בעיניו ,לבי $מה שרק הודה לה כדי שיסכימו .ולמה הטיל משה את האשמה
עליה לאחר שהסכי לבקשת  ,והרי יכל למנע בפקודה שאי $מה להרהר
אחר הבורא שהבטיח לרשת את האר בכל מצב שהוא.
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ואולי ושמא העניי $הוא ,כי משה לא ידע מה יהיה ע הערב רב כשיכנסו
לאר שהובטחה לישראל בלבד ואפילו לא לגרי אמת כבני יתרו ,19וכ"ש
לכלבי אלו .ומשבאו ישראל "בערבוביה ובקשו לחפור את האר הבי $שלא
בכדי עלה זה בראש ושא ישלח מרגלי אפשר שמכא $תצמח תקנה לערב
רב להכניס לאר  ,והיות והיה חפ בתקונ הוטב הדבר בעיניו ,אבל לא רצה
שיהיה זה על חשבו $נזק לע ישראל א עני $המרגלי לא יצליח ולכ $שאל
בה' שאמר לו שהדבר תלוי בו ובבחירתו ,ואז החליט שלא למנע בפקודה
אלא בהודאה שיודה לה כדי שיפרשו .ומשלא פרשו ,הוכרח לשלוח כדי
לקיי דברו ,והסביר לה כיצד ומה לרגל כדי שיצליחו בשליחות ויתוקנו
הערב רב ג כ.$
"ויפנו ויעלו ההרה" .ולכאורה היה לו לומר ויעלו ההרה ,ולמה הוסי "ויפנו".
ואולי כוונתו ,שפנו עור לדברי משה שצוו שיעלו ממדבר פאר $עפ"י ה'
ופנו מ $מעלה ההר הדרומי שיוצא ממדבר פאר ,$אל מעלה ההר המזרחי
שיוצא ממדבר צי $וכמ"ש "ויעלו ויתורו את האר ממדבר צי $עד רחוב לבא
חמת" וזה בגלל שפנו עור לשליחות כדי להביא דיבת האר רעה".
"ויפנו ויעלו ההרה וכו' ,ויאמרו טובה האר אשר ה' אלהינו נות $לנו" .ויש
להבי $הרי רק שני אמרו שהיא טובה ,וכל העשרה אמרו להיפ  ,אז א
ישראל בדר השכל האמינו לעשרה ולא לשני ומה ג שה שלוחי שבטיה ,
מדוע נענשו" .ותרגנו באהליכ " .פירש"י" ,לשו $הרע"" .ותאמרו בשנאת ה'
אותנו הוציאנו מאר מצרי לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו" .ויש להבי$
מה ההגיו $שה' מתו שנאה יוציא אות באותות ובמופתי גדולי ועצומי .
עשר מכות נת $לפרעה ,קרע לה את י סו ,נת $לה מ ,$ומת $תורה.
ופירש"י" ,בשנאת ה' אותנו ,והוא היה אוהב אתכ אבל את שונאי אותו,
משל הדיוט אומר מה שבלב על חבר מה שבלבו עלי  .בשנאת ה' אותנו,
הוצאתו לשנאה היתה ,משל למל בשר וד שהיו לו שני בני והיו לו שני
שדות אחת של שקיה ואחת של בעל ,את מי שאוהב נות $לו של שקיה ומי
ששונא נות $לו של בעל ,אר מצרי של שקיה היתה שהנילוס עולה ומשקה
אותה ,אר ישראל של בעל שצרי להשקותה בידיי  ,והוציאנו ממצרי לתת
לנו את אר כנע ."$ויש להבי ,$וכי אר מצרי שלה היתה ,והלא היו עבדי
ש ומה המשל הזה.
"אנה אנחנו עולי אחינו המסו את לבבינו" .א כ ,$טענת לכאורה צודקת,
 .19ראה רש"י במדבר י'  ,לא.
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ה לא אשמי " .ע גדול ור ממנו" .ממנו פירושו מה'" .20ערי גדולות
ובצורות בשמי וג בני ענקי ראינו ש  ,ואומר אליכ לא תערצו $ולא
תיראו $מה  ,ה' אלהיכ ההול לפניכ  ,הוא ילח לכ ככל אשר עשה אתכ
במצרי לעיניכ " .משה דיבר עמה דברי הגיוניי שג פרעה היה אד חזק
והיה לו צבא ומה ה פוחדי " .וישמע ה' את קול דבריכ ויקצו וישבע
לאמר" .דהיינו שה' לא כעס על תוכ $דבריה אלא על ה"קול" דהיינו צורת
הדיבור" .א יראה איש באנשי האלה ,הדור הרע הזה" .למה קרא "הדור
הרע" ,ולא הדור המכעיס או הדור הממרא וכדו'.
ואפשר שהעניי $הוא ,כי בני ישראל במצרי ראו את האותות והמופתי
והסכימו לצאת .ובמעמד הר סיני הגיעו לנבואה ואפשר שהבינו שה גלגול
טיפות הקרי של אד הראשו ,$וכשאד חוטא בקרי נקרא "רע" וכמ"ש "ויהי
ער בכור יהודה רע בעיני ה'" שהוציא זרע לבטלה .ה ג הבינו שכל קרי זה
נשמות קדושות מאוד שנפלו בקלי' ,והבינו שמצד אחד יש לה קדושה
נפלאה ,ומצד שני ה נפלו בקלי' .ה ידעו שה יצאו ממצרי לפני הזמ $של
ת' שני של התקו ,$וכששמעו את דברי המרגלי שאמרו "כי חזק הוא ממנו"
הבינו שהכנעני חזקי מה' לא בכח וגבורה ח"ו ,אלא בנצוצות שבידיה
שטר תוקנו ,ופי' "חזק הוא ממנו" הוא ג מהנצוצות שלנו שבידיה .
ה ראו את המופתי וחשבו שה' עושה לה את הכל כדי להביא לאר כנע$
וש להאביד בידי הכנעני לש תיקונ על שבאו מטיפות של קרי .ולא
הבינו שה' לא עושה ניסי לבטלה ,ושלתקו $הקרי ,יש הרבה דרכי למקו .
וה אמרו שה' שונא אות כי נפלו בקלי' ,והוציא מאר מצרי כדי להשלי
לה את התקו $על ידי "לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו" .כי את הכנעני אי
אפשר לגרשו כל עוד לא של עוו $האמורי בגלל הנצוצות שבידו.
ואמרו המרגלי "וג בני ענקי ראינו ש " .ויש להבי $מה זה "בני ענקי ",
א ה "ענקי " שיגידו "ענקי " ,וא ה רק בניה וה עצמ לא ענקי מה
איכפת לי שאבות היו ענקי  .ואפשר שהענקי ה חלק מהנשמות של טיפות
קרי שהיו בדור אנוש שמה באו ע ישראל ,21ובני ענקי ה חלק מאות
נשמות ,דהיינו שלא רק התקו $של ע ישראל לא מושל אלא אפילו חלק
מאות נשמות נמצאי בצד של הכנעני וה נשמות שצרי להכניס לע
ישראל אחרי התקו .$ולכ $להכנס לאר במצב כזה זה סכנת חיי " .ואומר
אלכ לא תערצו $ולא תיראו $מה " .פירש"י" ,לא תערצו ,$לשו $שבירה",
 .20רש"י במדבר י"ג ,לא .21 .ראה לעיל פ' ל ל .
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ופירוש "לא תיראו ,"$הוא לא תפחדו .ולכאורה א לא יפחדו בטח שלא
ישברו ,ומדוע צרי לומר ג "לא תערצו ,"$אלא אמר לה את רואי שה'
לקח אתכ "כאשר ישא איש את בנו" ,אד שלוקח את בנו לוקחו בעדינות אז
בטח לקח אתכ בשביל להצילכ ולא בשביל להמית אתכ .
ומחשבת של ע ישראל היתה באונס ,כי ה האמינו לעשרה מרגלי
שמעידי לה כ  ,מי ששלוחו אומר לו שזה מסוכ $למה שיאמי $לכלב
ויהושע ,אבל הקול היה צרי להיות שונה .ישראל לא אשמי בעצ העניי$
שמפחידי אות שאומרי לה בני ענקי  ,ה מביני שהתקו $לא מושל
שחלק מהנשמות שלה נמצאי עדיי $בידי הכנעני ,אבל המסקנה הייתה
צריכה להיות שישבו ויבכו לה' עזור לנו תרח אל תת $אותנו בידי הכנעני .
לכ $על המילי שנאמרו היו אנוסי אבל על הקול ,דהיינו המסקנה שהגיעו
כתוצאה מהדברי היתה גרועה ,שא היו בגלל אמונת בדברי המרגלי
אומרי אנא ה' רח עלינו החזירנו למצרי ת $לנו תקו $אחר העיקר שלא נל
לאיבוד ,ה לא היו ניזוקי  .המרגלי אמרו דברי שלכאורה נראי כצודקי
ה' לא יכול להביאנו לאר ולהרוג את בני הענקי שה נשמות ע ישראל
שנמצאי בתו הכנעני כי לא השתעבדנו במצרי ת' שני  .וא היו
מבקשי רחמי  ,אולי היו בני הענקי מתי ובאי בגלגול יהודי  ,ואדרבא
היו יכולי לגמור את הכנעני כשנפשות הענקי בצד ישראל .אבל בזה
שאמרו אנחנו נחזור למצרי  ,אנחנו לא נעלה ,קול המילי האלה גר לקצ.
כשאד בא לפנות לה' בדר כעס מפסיד ,וא פונה בדר תחנוני מקבל ,ה'
לא צרי תחנוני אלא כשאד חוטא הוא מפר את האיזו $של הנפש שלו,
וכש שכאשר הגו של אד מאוז $אי $לו מחלות ,וברגע שמופר האיזו $באי
מחלות ,כ ג בנפש כשמופר האזו $זה פוגע בו ,התשובה מתקנת את האיזו$
ומשיבה הכל לקדמותו .לכ $תשרי חודש התשובה מזלו "מאזניי " ,להראות
שתפקיד התשובה זה לאז $את הנפש .ואמר "א יראה איש באנשי האלה
הדור הרע הזה" .קרא "הדור הרע" ,כי באו מטיפות קרי שיצאו בדר "רעה".
"ואת פנו לכ וסעו המדברה דר י סו" .קריעת י סו כלל לא היתה
הכרחית מבחינת הדר  ,כי ישראל עמדו באית בקצה המדבר ובקצה י סו
)במקו בו נמצאת אילת כעת( ויכלו לעקו את הי ולרדת להר סיני מצדו השני
של י סו ,וכמו שעשו הערב רב שנלוו את  .וה' אמר לה לשוב לכוו$
מצרי עד פי החירות )שנקרא היו חו נואיבה( וש קרע לה את הי ויצאו
בצדו המזרחי .וקריעת י סו היתה רק בשביל שע ישראל יהיה ע משונה
שלא מונהג בדר הטבע על ידי שהי נקרע לפניו ועברו בתוכו ,ושיטבע עני$
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זה בתת הכרתינו .כי כל אחד מאיתנו יש לו הרבה תחושות והרגשי בתת
ההכרה מגלגולי קודמי  .זה שעברנו בתו הי עדיי $קיי אצלנו ,בתת
הכרה אנו יודעי שה' אי $לו הבדל בי $י ליבשה והוא יכול לשנות את כל
הטבע בשבילנו ,א לא היינו עוברי בי לא היתה לנו ההכרה הזאת אלא
בגדר אמונה ,כעת זה בגדר ידיעה ,בתת ההכרה כולנו לא רק מאמיני בה'
אלא אנו יודעי שיש ה' ,מי שלא היה במעמד הר סיני הוא מאמי $בה' ,ורק
לאחר שימות יוכל לדעת .אבל יהודי א הוא לא מהערב רב ,בתת הכרתו יודע
שיש ה' וכמ"ש "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהי אי $עוד מלבדו".
ושיכול לשנות את הכל בשניה אחת .יהודי שהיו רחוקי מהיהדות ברגע
אחד של הכרה צעקו בש ה' ושינו את דרכ  ,כי ה עברו בי ובתת ההכרה
ידעו זאת ,וקריעת הי היתה הכנה לקבלת התורה .ואצל דור המדבר זו היתה
מציאות מוחשית ,וכששמעו שה' בכעסו אומר "ואת פנו לכ וסעו המדברה
דר י סו" ,אולי הבינו שכוונתו לבטל מה את תחושת קריעת י סו,
שילכו דווקא בחו ,כביכול אומר נתתי לכ הכרה בכחי ולמרות זאת לא
רצית לחוש בכ ורצית לשוב מצרימה ,את תפנו מהכרה זו כמי שלא
היתה ,וזה הפריע לה .
"כי לא את $ל מארצ עד מדר כ רגל" .פירש"י עד שיעמדו רגליו על הר
הזיתי לאחר ביאת המשיח ,וקשה והלא דוד כבש את עמו $ומואב ,ומלכי
יהודה כבשו את אדו  ,וג בבית שני נכבשו עמו $ומואב ואדו תחת בית
חשמונאי" .ועמו $ומואב מעשרי מעשר עני בשביעית" .ואפשר שנתכוו $לכח
הרוחני שלעומת א"י ,ואת הכח של השכינה שכנגד א"י קבלנו ,אבל החלק
שכנגד עמו $ומואב ואדו שה כנגד כח"ב דקלי' נוגה' טר קבלנו עד
שיתבררו ג ה בזמ $המשיח.
"אל תצר את מואב ואל תתגר ב מלחמה" .פירש"י" ,לא אסר על מואב אלא
מלחמה ,אבל מייראי היו אות ונראי לה כשה מזויני  .לפיכ כתוב ויגר
מואב מפני הע שהיו שוללי ובוזזי אות " .ולכאורה איזה יראה היתה
למואב א יראו את ישראל מזוייני כאשר יודעי ה שאסור לישראל להלח
בה  .ובפרט שמשה בקש מה רשות לעבור דר ארצ ולא אבו ,22ואי
הורשו לשלול ולבוז אות והלא נאסר על ישראל להכנס לארצ .
ונראה כי ישראל לא נכנסו לאר מואב כדי לשלל  ,אלא את השיירות שהיו
בדרכ ממואב ואליה ,שללו  .והיו יושבי על גבול ושוללי כל הנכנס
 .22ראה רש"י במדבר כ"א ,יג.
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ויוצא ,ובראות מואב את ישראל מזוייני פחדו שמא תקנו ישראל הנצוצות
וקבלו רשות לכבש .23
"האימי לפני ישבו בה ע גדול ורב כענקי " .על הפסוק "ויהי בארבעי
שנה" .פירש"י ,שדברי משה תוכחות ה ,$והמתי $מלאומר עד סמו למיתתו.
והנה משה מארי בעני $כבוש סיחו $ועוג ,ואיסור המלחמה בעמו $ומואב ,וכל
עני $הרפאי  ,ושהמואבי והעמוני קראו אימי וזמזומי וכדו' .ומה
התוכחה בזה ,ומה רצונו מה  ,ומה אכפת לנו כיצד קראו העמוני והמואבי
לרפאי  .ועל הכתוב "ואת עוג מל הבש $אשר יושב בעשתרות באדרעי".
פירש"י" ,עשתרות ,הוא עשתרות קרניי שהיו ש רפאי שהכה אמרפל,
שנאמר ויכו את רפאי בעשתרות קרני  .ועוג נמלט מה והוא שנאמר ויבא
הפליט ,ואומר כי רק עוג מל הבש $נשאר מיתר הרפאי " .ויש להבי $למה
הארי רש"י לכתוב כל זאת .ולכאורה הי"ל לכתוב בסת שעשתרות הוא
עשתרות קרני  ,ותו לא .ולהל $בפרשתנו על הכתוב "ויאמר ה' אלי אל תירא
אותו" פירש"י "שמתיירא היה משה שלא תעמוד לעוג זכות ששמש לאברה ,
שנאמר ויבא הפליט ,זה עוג" .ויש להבי $למה כפל רש"י פעמיי לכתוב
בפרשה אחת שהפליט זה עוג.
"ובשעיר ישבו החורי לפני  ,ובני עשו יירשו " .פירש"י ,לשו $הווה" .כאשר
עשה ישראל לאר ירושתו" ,לשו $עבר .והדבר תמוה ,כי הרי בני עשו כבר
ירשו בעבר לשעיר ,עוד בטר ירדו ישראל למצרי  ,ואלו ישראל טר כבשו
את נחלת שהוא מעבר לירד $מערבה ,ומדוע שינה הסדר" .עתה קומו ועברו
את נחל זרד" .וצרי לדעת מה הלשו $עתה שיי בזה.
"ויתר הגלעד וכל הבש ,$ההוא יקרא אר רפאי " .פירש"י" ,היא אותה שנתתי
לאברה " .דהיינו שנחלת עמו $ומואב לא נקראו אר רפאי  ,וכשהובטח
לאברה אבינו עליו השלו אר רפאי בברית בי $הבתרי  ,הכוונה היתה
לרפאי שגרו בבש $ובגלעד בלבד .ויש להבי ,$והלא כשהובטחו לאברה
עשר ארצות הכנעני ,נמצאי ביניה הקיני ,הקניזי ,והקדמוני ,שה אדו ,
עמו $ומואב ,24וא"כ ברור שאינ אר רפאי  ,ומדוע מרחיב משה להבהיר לנו
שאי $ה נקראי אר רפאי  ,פרט לאר סיחו $ועוג .וכ $קשה על אר סיחו$
ועוג שהובטחה לאברה וכבשוה ישראל ,למה לא נצטוו לגור בה ,אלא
להאחז כול בעבר הירד $מערבה ,ורק כשחמדו בני גד וראוב $את המקו ,
הסכי משה לתתה לה  .וג הקב"ה בשלחו את משה למצרי לבשר על
 .23וראה ג לעיל תחילת פ' בלק .24 .ראה רש"י בראשית ט"ו ,י"ט.
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הגאולה אמר לה שיעל אל אר הכנעני וכו' ,לא הזכיר את אר הרפאי .
ומה כוונתו באומרו "ידעתי כי מקנה רב לכ " ,מה ידיעה יש בזה.
ונראה העני $כי כבר נתבאר לעיל 25כי האריכה תורה לפרט מלחמת אמרפל
וחבריו ע הרפאי  ,וע מלכי סדו ועמורה ,כי עני $זה הוא יתד ופנה לשרש
נשמות ע ישראל ,שאפשר שהיו גנוזי ברפאי  ,שה גלגולי דור אנוש שבאו
אח"כ בגלגול באבותינו במצרי  .ולדוגמא ,בעוג מל הבש $היתה גנוזה נשמת ר'
שמעו $ב $נתנאל ירא חטא ,תלמידו של רב $יוחנ $ב $זכאי .ובא משה עתה לפרט סוד
נשמת  ,והרחיב בעני $מלחמת אמרפל וחבריו ואולי הסביר שהרפאי שה
גלגול דור אנוש ושרש נשמת ישראל ,אעפ"י שהיו כול ע אחד ,נחלקו
בשמות לרפאי  ,אימי  ,וזמזומי  .ואות שנקראו רפאי בלבד שהוא
מלשו $רפואה ,נרפאו ונתקנו ובאו כול בגלגול בנשמת בני ישראל 26ולכ$
"ההוא יקרא אר רפאי " ,היא אותה שנתנה לאברה  ,כי עתידה היתה נשמת
כול לבא בגלגול בבניו ,ולכ $יחזרו וירשו את ארצ הקודמת.27
ואולי רצונו לומר ,כי האימי והזמזומי כיו $שהיה לה שמות אלו ,לא
נרפאה נפש כול  ,ולכ $אי $לישראל נחלה בארצ עד מדר כ רגל ,דהיינו
אחרי ביאת המשיח שאז הטומאה תתבער מ $העול ונצוצות הקודש יחזרו
לשרש במקו הקודש ,ויוכלו ישראל לנחל מדי $ירושה" .28רפאי יחשבו
א ה כענקי " .אפשר שאמר כענקי בתוספת כ' הדמיו ,$לומר שה גלגול
הענקי של דור אנוש ,וה כענקי ולא ה עצמ  .אבל" ,והמואבי יקראו
לה אימי " ,ונשתנה שמ מרפאי לאימי  .וכ $לגבי עמו $אמר "כי לא את$
מאר בני עמו $ל ירושה ,כי לבני לוט נתתיה ירושה" .ואעפ"י ש"אר רפאי
תחשב א היא ,אבל "והעמוני יקראו לה זמזומי " .ושמות אלו גרמו שלא
נתקנו ונשארו בידי עמו $ומואב .אמנ אר עוג שנשארו בש המקורי רפאי
בלבד ,אפשר שבאו בנשמות ישראל במצרי  ,ולכ" $ההוא יקרא אר רפאי ".
היא אותה שהובטחה לאברה .
זהו כחו של ש  ,והמתבונ $יבי $שש רפאי שהוא לשו $קודש ,כל אות
שנשאו ש זה הגיעו לתקו $כל שהוא .והאימי והזמזומי ששמ הוא בשפת
מואב ועמו $טר נתקנו.
ואפשר שלגבי ישראל אמר "כאשר עשה ישראל לאר ירושתו" ,על אר סיחו$
ועוג .ואפשר שכוונתו לומר שה גלגולי הרפאי ועתה שבו לקחתה .ואולי
 .25פ' ל 'ל  .26 .ראה לעיל פ' שלח ל  .27 .ואולי נשמות רפאי אלו באו בבני גד וראוב$
ולכ $חשקו בנחלת  .28 .עיי $רש"י דברי ב' ,ה .והב.$
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אמר באדו לשו $הווה ,כיו $שנצוצות שהיו במקו מאנשי החורי טר גמרו
בני עשו ליורש בעת ההיא.
ואולי אמר ,עתה ,דהיינו לאחר ל"ח שנה ,שכבר נתערבו נשמות ערב רב בתו
ישראל ,והרפאי נמצאי בגופות בני ישראל ,מי בתקו $מושל ומי כערב רב,
וכ $עתה שהאימי והזמזומי טר נשל תקונ  ,ואי $לכ חלק באר עמו$
ומואב" ,קומו ועברו לכ את נחל זרד" כדי להגיע לאר סיחו $ועוג לכבש ,
מדי $ירושת אר הרפאי שאת ה עצמ  ,ודלגו על ארצות עמו $ומואב .ולא
הבטיח לה את אר הרפאי כי כפי שנתבאר רוח סיחו $ועוג נשארה בה
והשפעת רעה .ואולי רצה שיכבשו למקו מרעה בלבד ,ועתה שנתנ לבני
גד וראוב $אמר ידעתי כי מקנה רב לכ והאר מקו מרעה ,ואולי אמר שמתו
רב נצוצות שתקנו ישראל במצרי יש לה חלק חשוב ולכ $ג מקנה רב ,ולכ$
יכולי ה בדיעבד להתיישב בו .ולמרות הכל נצטווה להתקי $בו שלש ערי
מקלט כי רבו בו רוצחי בשוגג ,29אולי בגלל רוח עוג וסיחו $שעוד היתה ש .
ואתחנ$
"ואתחנ $אל ה' בעת ההיא לאמר" .ולכאורה תיבות "בעת ההיא לאמר" ,לא
הוצר לאומר  ,כי העיקר הוא תפילתו ומאי נפק"מ מתי התחנ .$ואולי בא
ללמדנו שהתפילה ככל שקרובה יותר לזמ $הגזירה מקובלת יותר .ואולי בא
לרמוז עני $כוונת תפילתו שאפשר שהיתה מבחי' עת רצו ,$ההיא אותיות
אהי"ה אמא עילאה .והנה ראשי תיבות אלו ה הבל ואולי בא לרמוז כי בקש
רחמי בזכות הבל שמשה הוא גלגולו.
"ואתחנ $אל ה' בעת ההיא לאמר" .אמרו רבותינו שמשה התפלל תקט"ו
תפילות כמניי $ואתחנ $וא היה מוסי עוד תפילה אחת ,היה נענה .ואז אמר
לו ה' "רב ל אל תוס דבר אלי עוד בדבר הזה" .אל תבקש ,כי א תבקש
תקבל ,ואני איני רוצה לתת ל  .יש להבי $א לא רצה ה' לקבל את תפילתו
למה חיכה עד שהתפלל תקט"ו תפילות ,ולא מנעו מיד מלהתפלל .ומה עני$
מספר זה שא היה מוסי עליו היה נענה.
ואולי העני $הוא ,כי מספר זה כמניי" $תפלה" .וה' רצה שמשה יתפלל כמני $זה
כדי לפתוח שערי תפילה ,וכמו שכתב בספר חסידי שאי $תפילה שהולכת
לאיבוד וא אד התפלל ולא נענה הוא יענה פע אחרת במשהו אחר
 . 29רש"י פ' מסעי.
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כשיצטר  ,או שבדבר שיהיה צרי להתפלל הרבה יענה במעט תפילות .ואמרו
חז"ל 1שמשה נענש בסלע ,בגלל שאמר לישראל "שמעו נא המורי " ,אמר לו
ה' אתה קורא לבני "מורי " בגלל שביקשו מי  ,לכ $נענש .דהיינו שנענש על
שלא דיבר אל הסלע ,ונענש על שדיבר על ישראל מה שלא היה צרי לדבר.
וא כ ,$החטא של משה היה בעני $הפה ,לכ $נת $לו ה' לתק $את העני $ע"י
שהתפלל כמניי $תפלה .וכשהגיע למני $זה אמר לו "רב ל אל תוס דבר אלי
עוד בדבר הזה" .ולכאורה היל"ל "אל תוס לבקש" ,כי הרי הוא לא דבר אלא
התפלל ,ואולי כוונתו "רב ל " ,אתה כבר בגדר "רב" כי תקנת את מה שפגמת
בפה וכשהעני $מתוק $הוא בגדר "רב" ,ועכשיו שעני $הפה נתק $בתפילותי
"אל תוס דבר אלי עוד בדבר הזה ,כי בפה מתוק $אפילו א תדבר בעני $זה
אצטר לתת ל  ,ואיני רוצה.
"ואתחנ $אל ה' בעת ההיא לאמר" .פירש"י" ,אי $חינו $בכל מקו אלא לשו$
מתנת חינ " .אפשר שמתנת חינ הוא מבחי' ספי' הבינה ששמה הוי"ה בניקוד
אלהי  .והנה ש ספירת המלכות הוא "אדני" ,וכשמשפיעה הבינה במלכות,
מתחברי ש הוי"ה בנקוד אלהי  ,וש אדנות .וכמ"ש" ,כי אלי הוי"ה
)אלהי ( אדני עיני בכה חסיתי אל תער נפשי" .והתפילה היא בחינת ספירת
"מלכות" ובחינת מ" $למתק הדי $שבש אדנות ,וכשמגיעה המלכות אל
הבינה מתעוררי מהבינה רחמי בבחינת מתנת חנ  ,וממתקי הדי ,$ואולי אז
נקראת "אדני ,הוי"ה )אלהי (" .ולכ $הזכיר משה ש זה וכמו שפרש"י "רחו
בדי ."$כי יש מתנת חסד הבאה מספירת התפארת בחי' ש הוי"ה ,וכמ"ש "ול
ה' חסד כי אתה תשל לאיש כמעשהו" .כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא,
ומצוות מעטות ה $שהפירות נאכלי בעוה"ז והקר $קיימת לעוה"ב .וכשאד
מקיי מצוות ומקבל הטוב בעוה"ז ,אי $זה שכר על מעשיו ח"ו ,אלא מתנת
חסד על התנהגותו .אמנ הרחמי הבאי משלש ספירות ראשונות נקראי
"רחמי גדולי " ,.2וכשה מאירי בבינה הנקראת "אשר" ,נאמר "וחנותי את
אשר אחו ,$ורחמתי את אשר ארח " .ואחו $ביאורו מתנת חנ ורחמי חנ .
וכמו שדרשו חז"ל על הכתוב "לא תחנ " ,לא תת $לה מתנת חנ .
ואפשר שרק הנזהר מעוו $עריות זוכה למתנת חנ  ,כי עוו $עריות הוא פג
הדעת כי "אי $קישוי אלא לדעת" ,3והזיווג הוא בבחינת "והאד ידע" ,והוא
המחבר בי $הבינה אל שבעת הספירות התחתונות .והפוג בדעת אי אפשר
שיקבל מתנת חנ מהבינה כי פג בדעת המקשר בי $הבינה למלכות.
 .1ספרי על פ' ואתחנ $פרק כח  .2 .זוהר פ' נשא ד קל"ז:
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והנה מת $תורה היה בסוד חמישי שערי בינה שדרכ זכו ישראל להארת
הכתר ,4ואז נגלה ה' אליה כזק $לובש לבני  ,וכדי לזכות לחמישי שערי
בינה נתקנו בבחינת הדעת וכמ"ש "אתה הראת לדעת" .וזכו לקבל תורה שהיא
בחי' ששת הספירות חג"ת נה"י שנאצלו מהדעת.
וכדי לזכות לזה הוצרכו לפרישות של ג' ימי כדי שטיפת הדעת תישמר
בטהרה במוח  ,אמנ במשו היובל דהיינו שהבינה הנקראת יובל משכה
עצמה חזרה למקומה ,חזרו ישראל למקומ ודרגת כל אחד באשר הוא ,ושבו
לאהליה והותרו לנשותיה  .אמנ משה שדרגתו היא בדעת ,הבי $שלגבי
דרגתו אינו יכול לשוב לאהלו ופירש מ $האשה ,והסכי עמו הקב"ה ואמר לו
"ואתה פה" בדרגת הדעת "עמוד עמדי" ,בסוד הדעת המתוקנת .ולכ $כשמשה
התפלל על ישראל שאי $כול מתוקני בדעת ,התפלל בלשונות שוני של
תפילה ,אבל בדבר הקשור לעצמו ביודעו שמחובר הוא בדעת המתוקנת ויכול
לקבל מהבינה מתנת חנ בקש ואתחנ.$
ואפשר שאמר משה ואתחנ $דהיינו ,בקשתי מתנת חנ  .אל ה' ,דר התפארת
הנקרא ה' .בעת ,דר הדעת הנקרא "עת" כי יש בו י' שמות אהי"ה וי' שמות
הוי"ה העולי בגי' "עת" .ההיא ,זו הבינה שהיא נעלמת ונקראת בלשו $הסתר.
)משא"כ המלכות הנקראת זאת לשו $נוכח( ,לאמר .ואמרו חז"ל" ,5לאמר" זו גילוי
עריות .כי הנשמר מגילוי עריות ודעתו שלמה יכול לבקש מתנת חנ ולקבלה,
ומשה חשדו בו ישראל בגילוי עריות ,וכמ"ש "ויקנאו למשה במחנה" ,מלמד
שקינאו לנשותיה במשה ,6ואולי לכ $התפלל בלשו $תחינה לקבל מתנת חנ .
ואעפ"י שהצדיק א פע לא מחזיק ממעשיו ותמיד מבקש מאוצר מתנת חנ ,
מבקש זאת בכל י' לשונות של תפילה ,וכא $בקש משה בדווקא בלשו $תחינה,
להראות שלא הפריד הדעת בעריות ח"ו.
והיות והיה ראוי ,עמדה הגזירה להתבטל ,ואמ"ל הקב"ה רב ל הצפו $ל
בעוה"ב ,אל תוס דבר אלי עוד בדבר הזה .כי א תבקש מתנת חנ תקבל,
ורצוני שלא תעבור לאר תתבטל ,בטל רצונ מפני רצוני ואל תתפלל עוד
בבחינה זו .וזו גדולת משה שהסכי למנוע עצמו מתפילה נוספת ולקבל
מבוקשו .משו רצו $הבורא.7
"אשר מי אל כמו בשמי ובאר אשר יעשה כמעשי וכגבורותי " .פירש"י,
"אינ דומה למל בשר וד שיש לו יועצי וסנקתדרי $הממחי $בידו כשרוצה
 .3יבמות נ"ג .4 :שער הכוונות עני $שבועות .5 .סנהדרי $נ"ו .6 :מועד קט $י"ח .7 .עניי $זה
נכתב על פי רמזי ליקוטי מוהר" $תניינא תורה ע"ח.
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לעשות חסד ולעבור על מדותיו ,אתה אי $מי ימחה ביד א תמחול לי ותבטל
גזרת " .ולכאורה הדבר סותר למה שאמרו חז"ל שקשה היה קריעת י סו
לפני הקב"ה בגלל שמדת הדי $קטרגה מה נשתנו אלו מאלו .8ועל הכתוב
יש
"ראיתי את ה' יושב וכל צבא השמי מימינו ומשמאלו" .אמרו חז"ל וכי
9
שמאל וימי $למעלה ,אלא אלו מיימיני לזכות ואלו משמאילי לחובה ,
ואמרו חז"ל שמדת הדי $מעכבת.10
ואפשר שהעני $הוא שבהנהגת התפארת ,מדת הדי $מעכבת ,אמנ באלו
שיודעי לעלות ולהגיע אל בחי' הבינה שהיא הנהגה שמעל לטבע ,ש אי$
מקו למדת הדי .$ומשה עתה הזכיר ש ה' אלהי  ,שהוא בבחי' הבינה לבקש
הרחמי .11
"אעברה נא ואראה את האר הטובה אשר בעבר הירד ,$ההר הטוב הזה
והלבנו ."$משה לא בקש לחיות באר ישראל ,אלא לעבור בה ולראותה.
ואפשר שג א היה הקב"ה מסכי ומקבל בקשתו היה נכנס ועובר ביו אחד
בקפיצת הדר ורואה את כל האר ונפטר .ולמה לא בקש משה לעבור ולחיות
בה .וא רצונו רק לראותה ,כאשר הראהו ה' את כל האר בעמדו מעבר לירד$
נת $לו כמעט כל בקשתו .ולמה אמר משה "ויתעבר ה' בי למענכ ולא שמע
אלי ויאמר ה' אלי רב ל אל תוס דבר אלי עוד בדבר הזה" .וא"כ כל הבקשה
היתה לראות את האר בהיותו עליה ולא בעמדו על הר נבו ,ובזה לא נתנה לו
בקשתו .ויש להבי ,$א עיקר הדבר הוא לראות את האר מאי נפקא מינה מניי$
הוא רואהו ,ובשלמא אד רגיל מבקש לעבור בה כדי לראות כולה וזה לא יתכ$
מבלי שיעבור בה .אבל כאשר מבטיח הקב"ה למשה שיראהו את כל האר
מעבר לה ,א"כ עיקר רצונו של משה נתקבלה ומה לו להצטער על שלא נכנס
בה לראותה" .עלה ראש הפסגה ושא עיני ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה
בעיני  ,כי לא תעבור את הירד $הזה" .והנה באמרו "ושא עיני ימה וצפונה
וכו' וראה" .הרי מפורש שיראה בעיניו ,ולמה הדגיש לו "וראה בעיני ".
ופירש"י" ,ההר הטוב הזה ,זו ירושלי  .והלבנו ,$זה בית המקדש" .ויש להבי$
כיצד בקש משה לראות המקדש בעיניו והוא טר נבנה .ויגדל התימה ,מדוע
אמר לו "עלה ראש הפסגה ושא עיני " ,כאשר הראהו את כל האר בכל
הדורות ולא רק כמו שהיתה בשעה שעלה לראש הפסגה .וכמו שאמרו חז"ל
 .8זוהר שמות ק"ע :ילקוט שמעוני בשלח סי' רל"ד.9 .זוהר שמות מ"ב .וראה ג זוהר
שמות ל"ב.10 :סנהדרי $צ"ז .11 :וכמו שאמרו בזוהר בראשית ח' על דוד ששפטו ה' והצילו
מקטרוג דומא.
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שהראהו את כל א"י בשלוותה ובמצוקתה ,ואת בני ד $עובדי לפסל מיכה,
ושמשו $הגבור ,ודבורה וברק ב $אבינוע  ,ויהושע במלחמתו ע מלכי כנע$
וגדעו $ומלכות בית דוד ,וכל המאורעות שעתידי $לקרות לישראל עד תחיית
המתי  .12וברור שכל זה לא נית $לראות בראיה גשמית ,ולכאורה ראה זאת
בנבואה או ברוח הקודש .וא כ ,$יכל לראות כל זה בשבתו באוהלו ,ולמה
תלה הראיה בעלייתו להר וראיה בעיניו .ולמה היה כ"כ חשוב למשה לראות
האר ועתידה ,וא בכלל חבוב א"י היה מ $הראוי שיבקש להכנס לד' אמות
בתוכה ולקיי המצוות התלויות בה ולא לעבור בה כדי לראותה.
והקב"ה לאחר שהראהו כל זאת ,אמר לו "הראיתי בעיני ושמה לא תעבור".
ולכאורה כל זה מיותר ,כי כבר אמ"ל לפני כ $כמה פעמי שרק יראה בעיניו,
ולא יעבור את הירד.$
ובשעת הגזרה נאמר לו כפל לשו ,$שלא יעבור את הירד ,$ולא יבא אל האר .
וכמ"ש להל" $וה' התאנ בי על דבריכ  ,וישבע לבלתי עברי את הירד,$
ולבלתי בא אל האר הטובה" .ולאחר תחינת משה נאמר לו ,כי לא תעבור את
הירד $הזה .ולאחר שירת האזינו נאמר לו "כי מנגד תראה את האר ושמה לא
תבא" .ולאחר שהראהו את האר אמר לו "הראיתי בעיני ושמה לא תעבור".
ויש להבי $כפל העני $של המעבר בירד ,$והכניסה לאר  .ולכאורה אחד ה ,
והא בהא תליא .ולמה נאמרו לו כל אחד מה בנפרד ,פע שלא יבא ופע
שלא יעבור .וכשנתבונ ,$משה בבקשתו לא הזכיר עיניו כלל ,ובקש לראות את
האר בעמדו עליה ,ואלו הקב"ה אמ"ל "שא עיני "" ,וראה בעיני " והדגיש
לו "הראיתי בעיני " .ויש להבי $הדגשת העיני .
ואפשר שהעני $הוא ,כי ההעברה בירד $וביאת האר שני עניני שוני ה
ששולבו יחד כשנכנסו לאר דר חציית הירד ,$כי ביאה לאר יכלה להיות ג
ללא חציית הירד ,$או מצד דרו דר קדש ,או במעבר בגשר מעל הירד ,$כי
הירד $כל רחבו אינו אלא כמה אמות בלבד ,והכנעני עברוהו מצד לצד על גבי
גשרי מבלי צור בנס חצייתו וההעברה בתוכו ,ואינו כי סו שאי אפשר היה
לעבור בו מבלי נס קריעתו.
וטע חציית הירד ,$אולי נעשה לעני $נורא ונשגב ,כדי שיוכלו ישראל לשמור
התורה ומצוותיה באר ולהתגבר על כח הטומאה ששרתה בה ע"י תועבות
הכנעני  ,וגרמה למשו על יושביה רוח טומאה ועבודה זרה רח"ל .כי יש ד'
סוגי קליפות ושלשה מה $חולי $וטומאה גמורי  ,ומעליה נמצאת קליפת נוגה
 .12רש"י דברי ל"ד .א'ב.
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המעורבת טוב ורע ,קדש וחול וחלול ,וחלל ,וחללה ,טומאה גמורה .ובעוונות
נתערבו קודש וחול בכולה ונית $לה כח לשלוט באר ישראל השייכת לספירות
הקודש ,ונכבשה האר מבני ש ע"י בני כנע $והפכה להקרא "אר כנע ,"$כי
קליפת נוגה נקראת בש "כנע "$שפירושו "סוחר" ,כי כש שהסוחר קונה
מאחד ומוכר לשני ,כ קלי' נוגה מעבירה מ $הקודש לחול ,ומוציאי ממנה מ$
החול ומשיבי אל הקודש.
וכשישראל עושי תשובה ונמחלי עוונותיה  ,נפרדת הקודש מהחול וגבר
ישראל ,והקליפה כולה בעש $תכלה .וזה סוד שני השעירי של יו הכפורי
שבכח קדושת היו  ,והמקדש ,וסדר העבודה ,היה נית $על ידי תשובת של
ישראל להפריד לפי שעה בי $קודש דנוגה שהוא בחינת שעיר של ש  ,לבי$
חול דנוגה שהוא בחינת שעיר של עזאזל .13וכשהיתה ההפרדה נעשית כראוי
והיו עוונותיה של ישראל נמחלי  ,היה לשו $של זהורית שעל גבי השעירי
מלבי ,$בסוד "א יהיו חטאכ כשני  ,כשלג ילבינו" .ולכ $פירש רש"י
שהמקדש נקרא "לבנו ,"$היות והיה מלבי $עוונותיה של ישראל.
והנה א"י היא בקדושה ,והירד $סוד קליפת נוגה המבדילה בי $קדושת האר
לחו"ל .וקליפה זו נקראת בזוהר בש "משקל" הנוטה פע לזכות ופע
לחובה .כי לפי עליית נצוצות הקודש מש  ,נוטה משקל הזכות .וח"ו לפי
נפילת הנצוצות ש נוטה המשקל הנגדי ,ולעומתו בעול הזה הירד $מידי פע
משנה את אפיקו ,ופעמי שאפיקו נוטה למזרח וגודל חלק א"י ,ופעמי
שאפיקו נוטה למערב וגדל חלק חו לאר בכמה אמות .וזה סוד דברי התנא
שאמר "וכ $ירד $שנטל מזה ונת $לזה" ,מה שעשה עשוי.14
ואפשר שכשנחצה הירד $לפני ישראל ,נפרדו הקודש והחול דנוגה זמ"ז ,והחול
תמו נכרתו מימיו בי המלח ,והקודש עלו מימיו מעלה ועמדו כמו נד ,ועברו
ישראל בחרבה .ובחציה זו נשברה קליפת נוגה זמנית ,לתת כח לישראל
לשברה ולעקרה מ $האר לגמרי בבחירת  .וא היה ארו $הברית עובר בירד$
בהיותו חרב אפשר שהיתה קליפת נוגה נשברת לנצח ולא היה מקו לבחירה
ושכר ועונש ,ולכ $הארו $לא עבר בירד ,$אלא לאחר שעברו כל ישראל ,נתקו
כפות רגלי הכהני ועלו חזרה מהירד $על שפתו המזרחי ,והירד $שב ונתמלא
מי על כל גדותיו ואז עברו הארו $ונושאיו באויר מעל הירד $לצדו המערבי.
ואפשר שבקש משה לעבור בירד $כדי לברר את קליפת נוגה לגמרי ,ומבלי
קשר לעני $הכניסה לאר .
 .13ראה סידור הרש"ש כוונות מוס דיו הכפורי  . 14 .שער מאמרי רז"ל ב"מ.
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ואמרו חז"ל "כל ההול ד' אמות באר ישראל מובטח לו שהוא ב $עול
הבא" ,15וברור שאי $הדבר כפשוטו ,ואדרבה "מפני חטאינו גלינו מארצנו",
ולא הועילה הליכת ד' אמות באר ישראל להצילנו .וביאורו הוא ,כי ההול ד'
אמות באר ישראל יכול לקשר נשמתו וליחדא ע השכינה הנקראת "לאה"
שהיא עלמא דאתכסיא ,וג ע השכינה הנגלית בחינת "רחל" .16ומשה היה
דבוק בלאה ,17ורצה ללכת באר ישראל כדי להתקשר יותר ב"לאה" שהוא
מבחינתה ,ואולי ג רצה להמתיק דיני לאה בשלמות ,ואמר לו הקב"ה א .שלא
יעבור את הירד $לברר קליפת נוגה לגמרי .ב .שלא יבא אל האר ללכת בה
ולהמתיק ע"י הליכתו דיני לאה בשלמות .אלא "וצו את יהושע" שהוא מבני
רחל ומבחינת רחל העליונה" ,וחזקהו ואמצהו" מכח " .כי הוא יעבור" את
הירד" .$לפני הע הזה" שה בחינת רחל ונקראי "קהל" ולא כמו וכדור
המדבר הנקראי "עדה" שהנכ בחינת לאה" .והוא ינחיל אות " כיו $שהוא
מבחינת "את האר אשר תראה" אתה מחוצה לה ותתק $בראיית במדת מה.
וג' עיני ה  ,שתיי הגשמיות והשלישית היא עי $השכל הנמצאת במקו
הנחת תפילי $של ראש .והוא המקו אליו מעבירות העיני את התמונה הנראת
לה אל המח הקולטו ומראהו לאד ) .ולכ $ההדס הרומז לעיני צרי להיות
משולש( .והרואה רק בעי $הרוחנית הוא הנקרא ראיית הרוח ,וחכמי ישראל ראו
בו ברוח הקודש ,ולהבדיל טמאי הסטרא אחרא רואי בו עתידות מצד רוח
רעה ,רח"ל .ואי $בכח ראיה זו להתערב בנעשה אלא לצפות בו בלבד .אמנ
הרואה בעיניו הגשמיות יש כח בהבטה שבעיניו להתערב בנעשה .ודע כי כל
מה שקרה בעבר או יקרה בעתיד ,הרוש שלו כבר נמצא באותו מקו ונראה
בעי $השכל לבעלי הרוח .וזה סוד "המקו גור " שאמרו חז"ל.18
ואפשר שבקש משה "אעברה נא" בירד $ואברר את קליפת נוגה" .ואראה" בעי$
השכל "את האר הטובה" ואתדבק ב"לאה" סוד אר ישראל שהיא בחינתי.
"אשר בעבר הירד "$היא נמצאת ,ולאחר חציית הירד $ובירור קליפת נוגה אוכל
בעמדי עליה למתק דיני לאה בשלמות וזאת ע"י שאראה את "ההר הטוב הזה"
זה ירושלי " ,והלבנו "$זה בית המקדש ,שאות נית $לראות בעי $השכל בלבד
כי טר נבנו בפועל .ובעומדי בה אצליח להשלי התקו ,$ומנעו הקב"ה מזה
אבל נת $לו תמורתו את הכח לראות בעיניו הגשמיות את הרשימו של כל
העתיד לבא ,ומכיו $שיראה זאת בעיניו הגשמיות ג כ ,$יוכל להתערב
 .15כתובות קי"א .16 .שער מאמרי רז"ל כתובות קי"א .17 .ספר הליקוטי בהעלות .18 .
ראה לעיל פ' מצורע עני $זה בהרחבה.
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ולהשפיע בה בראייתו במדת מה .ואמר לו "עלה ראש הפסגה" ,שהוא מקו
גבוה הנצר לראיה בעיני גשמיות" .ושא עיני " ,לשו $רבי הכולל לשלשת
עיניו" .ימה וצפונה ותימנה ומזרחה" והבט לכל הכווני " .וראה בעיני "
הגשמיות את כל אשר ייעשה בה ע"י הרשימו שכבר קיי " .כי לא תעבור את
הירד $הזה" ולא תברר את קלי' נוגה לגמרי בעת חציית המי  .ולכ $תביט
בעיני הגשמיות כדי להתערב באשר ייעשה בכח ההבטה ,ולתק $ולעצור את
קלי' נוגה כפי שתוכל ע"י הבטת העיני .
ובזה יוב $למה כשהזכיר עני $שלא יעבור את הירד $אמר שישא ויראה בעיניו
הגשמיות ,ולאחר שירת האזינו אמר ה' למשה "עלה אל הר העברי הזה הר
נבו אשר באר מואב אשר על פני ירחו ,וראה את אר כנע $אשר אני נות $לבני
ישראל לאחזה ,כי מנגד תראה את האר ושמה לא תבא אל האר אשר אני נת$
לבני ישראל" .ולא הזכיר ראיית העיני ולא אמר "וראה בעיני " ,כי לא דבר
בנושא חציית הירד $אלא בנושא "ביאת האר " ,וכדי להתדבק ע בחינת לאה
שהיא סוד ד' אמות באר ישראל ,אי $צור בהתערבות גשמית דר העיני
הגשמיות אלא התקשרות רוחנית בעי $השכל .19ואולי אמר לו "ושמה לא
תבא" להמתיק דיני לאה בשלמות .ובשעת פטירתו לאחר שהראהו את האר
ונת $לו להתערב באשר ייעשה ,אמר לו "הראיתי בעיני ושמה לא תעבור"*.
"ונשב בגיא מול בית פעור" .פירש"י" ,ונצמדת לעבודת כוכבי  ,א על פי כ$
ועתה ישראל שמע אל החוקי והכל מחול ל  ,ואני לא זכיתי למחול לי" .ויש
להבי $למה באמת לישראל מחל הקב"ה על עבודה זרה ולמשה לא נמחל עני$
מי מריבה.
ואולי הטע הוא כי חטא ישראל היה בעבודה זרה וגלוי עריות ,שה כריתות
ומיתות בית די $שבה תשובה ויו הכפורי תולי ,$ויסורי מכפרי .20$ואלו מי
מריבה היה עני $של קדוש ה' שלא נעשה .וכמ"ש "אשר לא קדשת " .והקב"ה
מדקדק ע חסידיו כחוט השערה ולא נשא פני למשה ואהר $כדי שמחיצת
תהיה בדרגה נפלאה מאוד במקו שעי $לא ראתה אלהי זולתי .
"ונשב בגיא מול בית פעור וכו' ,לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכ
ולא תגרעו ממנו'" .למה בטר שימשי עני $בעל פעור שהתחיל בו ,הכניס
 .19ראה שער הכוונות ,כוונות העמידה דרוש ב' .ועני $הפסח דרוש ד'* *.כל פירושי על
התורה ,ובפרט עני $זה הכל הוא על מנת שא אמת ה שיהיה בה נחת רוח לכל עולמות
וספירות ופרצופי הקודש .וא ח"ו טעות אמרתי שיתבטלו הדברי כחרס הנשבר וכדבר
שאי $בו ממש ולא יעשו שו רוש רע כלל ועיקר  .20 .יומא פ"ו.
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באמצע איסור בל תוסי ובל תגרע ,ורק אחר כ אמר "עיניכ הרואות את
אשר עשה ה' בבעל פעור" .ומשמע שיש קשר בי $איסורי אלו לחטא פעור.
"כי כל האיש אשר הל אחרי בעל פעור ,השמידו ה' אלהי מקרב " .ופירוש
"השמידו" הוא כלוי בני  ,21ולא מצאנו שמתו בניה של ההולכי אחרי בעל
פעור ,אלא שהחוטאי עצמ נהרגו בבי"ד ,או מתו במגפה ותו לא" .ואת
הדבקי בה' אלהיכ  ,חיי כולכ היו " .ויש להבי $עני $דבקות זו מה טיבה.
ומצינו כנגד דבקות זו ,שבחוטאי נאמר "ויחל הע לזנות וכו' ,ותקרא $לע
לזבחי אלהיה ,$ויאכל הע וישתחוו לאלהיה ,$ויצמד ישראל לבעל פעור".
דהיינו שאכילת זבחי מתי והשתחויה לה גר להצמד לה  .אמנ יש הבדל
בי $הצמדה להתדבקות ,כי הצמדה אינו הופכו לחלק אחד אלא שמקורב אליו
ביותר עד שנראה כביכול כאחד ,ואלו התדבקות הופ הדבר לחטיבה אחת.22
ועיקר חטא היה ע בנות מדי $וכמ"ש ה $הנה היו לבני ישראל וכו' ,והתורה
הסתירה את חלק בנות מדי $והזכירה רק את בנות מואב ,אמנ לאחר מכ$
אמרה "צרור את המדיני וכו' ,בנכליה אשר נכלו לכ על דבר פעור" .ויש
להבי $מדוע העלימה התורה את חלק המדיניות בשעת מעשה.
ואפשר שהעני $הוא ,כי אלהי מואב הוא כמוש ,וכמ"ש "אוי ל מואב אבדת
ע כמוש" .ואומר "אז יבנה שלמה במה לכמוש שקו מואב וכו' ,ולמול
שקו בני עמו .23"$ואומר "יע $אשר עזבוני וישתחוו לעשתורת אלהי צדוני,$
לכמוש אלהי מואב ,ולמלכו אלהי בני עמו .24$ואולי בעל פעור הוא זוהמת
מדי ,$כי נתבאר כי "נכליה " שנאמר על המדיני  ,הוא ששמו זקנה מבחו
וצעירה מבפני וכו' ועל זה אמרו חז"ל 25שכשהיה מבקש ממנה להשמע לו
הוציאה יראתה מתו חיקה ואמרה לו עבוד לזה ,אמר לה הלא יהודי אני,
אמרה לו ומה אכפת ל כלו מבקשי ממ אלא פיעור ,והוא אינו יודע
שעבודתה בכ " .והבדל גדול היה בי $החוטאי ע בנות מואב לחוטאי ע
בנות מדי ,$כי החוטאי ע בנות מואב עשו מעשיה רק מתו תאוות וגרעו
מהלכה למשה מסיני שאסור לבא על הגויה וקנאי $פוגעי בו ,וחשבו שרק
דר חיתו $אסרה תורה ,26ולכ $אמר הכתוב "ויחל ישראל" שהוא לשו $חולי$
 .21רש"י דברי ט' ,כ .22 .ראה סנהדרי $ס"ד .23 .מלכי א י"א ז .24 .מלכי ש פסוק לג
 .וכ $הוא במלכי ב' כ"ג יג .ובירמיהו פרק מ"ח כמה פעמי  .והנה יפתח אמר למל בני
עמו" $הלא את אשר יוריש כמוש אלהי אותו תירש" על אר בני מואב אמר כ $וכמו
שאמר לו "הטוב טוב אתה מבלק ב $צפור מל מואב וכו'" .כי זוהמת בני עמו $מילכו שמו
ומול שמו .25 .סנהדרי $ק"ו .26 .ראה מס'ע"ז ל"ו:
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ולשו $חילול ,שחשבו שמעשיה הוא בגדר מעשה חולי $ולא בגדר חטא ,ולכ$
פרס הכתוב עוונ להראות שגריעה זו משכה אות עד ע"ז של פעור ,.27ואילו
אות שחטאו ע בנות מדי $לא הזכירה אות התורה במעשה השיטי כי היות
והיו המדיניות מזרע אברה מבני קטורה שבאו לאחר שאברה הושל
בבחינותיו ,ואברה זק ,$ומסתמא היה שרש קדושה בה .$ואפשר שכשחטאו
ע בנות מדי $היה זה ג בגלל שהיו טועי בחשב שכיו $שיש בה $נצו
קדוש אי $ה $אסורות כבנות מואב ,עד שנשיא רצה להשוות את כזבי ,לצפורה
שנתגיירה כדת וכדי .$ורצו בזה להוסי על מצוות התורה ולהתחבר עמה$
כביכול כדי להעלות נצוצות קודש שבה .$ולא עוד אלא שחשבו שמצוה עושי
ה שפוערי לפעור כי מתבזה הוא בכ  ,ולא ידעו שכ עבודתו ,וכל המוסי
גורע ונפלו עד ע"ז של פעור ,ואלה ג אלה נפלו במגיפה.
ואמר הנביא שהבא על בת נכר "יכרת לו ה' ער ועונה" .דהיינו שלא יזכה לב$
תלמיד חכ  .28והוא כילוי בני רוחני ,כי מה לאד מכל עמלו א אי $בניו בני
תורה והולכי וכלי כעמי האר  ,וקרה כ $לכל החוטאי בבנות מואב ובבנות
מדי .$וראו ישראל שבניה של אות חוטאי לא זכו להיות בני תורה.
ומקו השיטי אפשר שנקרא כ $כי היה מקו הכנה להכנס לאר ונקרא כש
עצי המשכ ,$וככל שהמקו גדול יותר הטומאה שכנגדו מתחזקת ,ולכ $היה
ש ע"ז של בעל פעור ,ואפשר שישראל רצו להוסי על התורה ולעלות
בדרגות והשגות גדולות ולכ $חפשו בגדי פשת $בדווקא המראי על גדלות
לבוש הנפש והחלו להתקדש ,ולכ $יצאו בנות מואב במכירת בגדי פשת ,$ויחל
מלשו $חולי $כי חללו את קדושת  ,ה חשבו לקנות מזקנות נכריות מואביות,
ונפלו ע מדיניות צעירות ,כי נמשכו אחרי הנצו הקדוש שבמדי $עד שנצמדו
ממש לבעל פעור .וכל זה התחיל כשעברו על בל תוסי והלכו בגדולות
ובנפלאות מה ה' יצילנו ,ולכ $הכניס עני $זה באמצע מעשה בעל פעור.
"כי תוליד בני ובני בני ונושנת באר " .פירש"י" ,רמז לה שיגלו לסו ח'
מאות ונ"ב שני כמני $ונושנת " .וא כ $יש להבי $מדוע הזכיר "בני ובני
בני " ,והלא תתנ"ב שני כמניי $ונושנת כולל לא רק בני ובני בני אלא ג
ניני ונכדי ניני  .ופירוש "ונושנת " הוא ,שתהיו ישני באר  .ויש להבי$
למה קרא לאד ותיק במקומו ,בתואר "יש" ."$והשחת " .ויש להבי $עני$
 .27כי ג המואביות הכשילו את ישראל בע"ז של פעור ולא של כמוש ,אולי כיו $שהבינו
שלע"ז רגילה ישראל לא יעבדו כי הוא ביהרג ואל יעבור אבל לפעור שעבודתו בזויה יתפתו
וכמ"ש בגמ' שכשאמר לה יהודי אני ,אמרה לו מה אכפת ל וכו'.28 .שבת נ"ה:
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השחתה זו ,ומהותה .ועשית פסל תמונת כל" .מה זה תמונת כל" .ועשית
הרע בעיני ה' אלהי להכעיסו" .למה אמר פעמיי "ועשית " ,ומה זה
"להכעיסו" ,וכי עשו להכעיסו והרי עשו כי האמינו שזה נות $ברכה וכדו'.
"העידותי בכ היו כי אבוד תאבדו $מהר" .למה כפל "אבוד תאבדו" ."$מעל
האר אשר את עוברי את הירד $שמה לרשתה" .מה קשור העברת הירד$
לעני $זה .ויכל לומר "מעל האר אשר את באי שמה לרשתה"" .כי השמד
תשמדו ."$שוב למה הכפילות
ואפשר שהעני $הוא ,כי על הכתוב "לא ימושו מפי ומפי זרע ומפי זרע זרע
עד עול " ,אמרו חז"ל שכשאד יושב ולומד תורה הוא ובנו וב $בנו ,מובטח
לו שהתורה לא תמוש מזרעו ותורה מחזרת על אכסניה שלה ,29אבל א אד
לא לימד את בנו ונכדו תורה זה סכנה שהתורה תשתכח מזרעו .לכ $מתפללי
אנו כל בוקר שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו לומדי תורה לשמה ולא
מבקשי על כל הדורות ,כי כשיש שלשה דורות זה כבר נצח .וא היו כל
ישראל יושבי שלשה דורות רצופי ולומדי תורה היתה האר נתקנת .אבל
לא היו שלשה דורות רצופי  ,30ואפילו בזמ $מלכי יהודה היה מל צדיק בנו
רשע ,נכד צדיק ני $רשע .מאחז יצא חזקיהו מחזקיהו מנשה וכדו' ,אפילו
שלמה המל בסו ימיו באה קליפת נוגה והתערבה ע נשיו" ,אז יבנה שלמה
במה" .וכיו $שלא היו שלשה דורות ,הקליפה ה"ישנה" שהיתה באר שהיא
קליפת נוגה התחזקה רח"ל .וביאור השחתה שיי בדבר טוב ושל שמושחת,
וכשהדור הקוד היה טוב ,הדור השני שלא החזיק בדרכו הוא נשחת.
וכשהשפע בא מהקדושה הוא מגיע מבחינת היסוד הנקרא "כל" ,כי כלולי בו
כל הכוחות של כל ספירות הקודש .ואולי היסוד של הקליפה נקרא "תמונת
כל" ,כי הוא רק נראה כנות $אבל באמת אי $לו משלו כלו אלא שנות $מעט
מכח הנצוצות שגנב מאותו שעובדו .וכשעובד ע"ז בשביל לקבל תמורה הרי
הוא חושב זה נות $לי ,ה' לא יכול לתת לי .או שחושב ,מזה רוצה אני לקבל
ולא מה' .זה להכעיס.
וכשאד חוטא ופוג  ,גור לדי $המונע ממנו את הפרנסה מצד הקדושה.
ותקונו בסוד "עיני כל אלי ישברו ,ואתה נות $לה את אכל בעתו" .31וכבר
הודעתי שכל מקו שכתוב "ה' אלהי " הכוונה לשכינה רחל .וכאשר השפע
מגיע מהיסוד הנקרא "כל" לרחל ,אז מאירי בה בחי' העיניי  .אבל א ח"ו
במקו לקחת את ה"כל" ולתת בשכינה ,לוקחי "תמונת כל" שזה סט"א,
 .29בבא מציעא פ"ה .30 .ראה יהושע כ"ד .לא .31 .שער הכוונות דרוש א' מתפילת השחר.
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אפשר שמונעי מהשכינה את השפע בבחי' העיניי וזה גור לכעס ,ואפשר
שהיות וה שתי עיניי לכ $יש שני מיני עונשי  ,ולכ $החרב $נעשה בשני
החדשי המכווני כנגד שתי עיני השכינה ,תמוז שזה כנגד עי $ימי ,$בשבעה
עשר בו נפלה החומה והתחיל החרב .$ובחודש אב שזה כנגד עי $שמאל
בתשעה בו חרב המקדש.
וכבר נתבאר בפרשה זו שהתורה קוראת לא"י בש "אר כנע "$למרות שכנע$
גזלו את א"י מזרעו של ש  ,כי פירוש "כנע "$בעברית זה סוחר ,וכנע $נקראת
קליפת נוגה כי כש שהסוחר קונה מאחד ומוכר לשני ,כ קלי' נוגה מעבירה
מ $הקודש לחול ,ומוציאי ממנה מ $החול ומשיבי אל הקודש .וא"י בשרשה
היא בקדושה ,והירד $הוא בחי' קליפת נוגה המבדילה בי $קדושת האר
לחו"ל .ולפי נפילת הנצוצות ,לעומתו בעול הזה הירד $מידי פע משנה את
אפיקו ,ופעמי שאפיקו נוטה למזרח וגודל חלק א"י ,ופעמי שאפיקו נוטה
למערב וגדל חלק חו לאר בכמה אמות ,וכששלטו עליו הכנעני נפלה כל
האר בקלי' נוגה ונקראה אר כנע ,$והוצרכו ישראל לכבשה ולהשיבה אל
הקודש ,ולחצות את הירד $ולהחליש את קלי' נוגה שכנגדה כדי שיוכלו ישראל
לקיי המצוות באר מבלי שתאחז בה  ,וכשחטאו בע"ז ,קלי' ישנה זו חזרה
לשחרוריתה להתאחז בה ובאר ולגרו לצרות ולגלות.
ואמר הכתוב" ,כי תוליד בני ובני בני " שה שלשה דורות ולא תשמרו את
התורה ברצ ,אז יקרה "ונושנת באר " את תעוררו את קליפת נוגה הישנה
אז "והשחת " ,את תשחיתו את מה שהתחלת להפיל מהטומאה לתת
לקדושה ,כיו $שהדור השני הושחת ולא התנהג לפי התורה כקודמו" .ועשית
פסל תמונת כל" ,והחלפת את מקור השפע הבא מהקודש הנקרא "כל" ,בפסל
שהוא רק "תמונת כל" ולא השפע עצמו ,ובזה תגרמו לעשיה אחרת ,שהיא,
"ועשית הרע בעיני ה' אלהי " שזו השכינה רחל ,שלא תאירו בה את בחינת
העיניי " .להכעיסו" .בהחלפת ה' מקור מי חיי  ,בהבל וריק" .העידותי בכ
היו את השמי ואת האר " .העיד את השמי המשפיע בחי' "כל" ,ואת
האר היא השכינה המקבלת השפע" .כי אבוד תאבדו ."$אולי כפל האבדו$
כנגד שני העיניי  ,ויש אד שאובד פע אחת על ידי שמת או השתגע ומה
שקורה אתו שוב אינו מרגיש .ויש אד שאובד כל יו מחדש ,כי מחזירי לו
את השכל כדי שיסבול מחדש .א"נ ,שהחרב $לא יהיה בפע אחד אלא בשתי
פעמי שוני אחד לפריצת החומה ואחד לחרב $המקדש" .מהר" כי לא יתעכב
שני בי $שתי בחי' העיניי אלא ימהר אחד אחר השני באותה שנה ,כי שני
החדשי שכנגד העיניי סמוכי ה " .מעל האר אשר את עוברי את הירד$
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שמה לרשתה" .כי את עוברי את הירד $להכניע קלי' נוגה שיחלש כחה
כחפ יש $שלא תפריע לכ לקיי המצוות ,אבל את "ונושנת " ,עוררת
היש $הזה כי רצת אחרי "תמונת כל" במקו ה"כל" האמיתי .ולכ" ,$לא
תאריכו $ימי עליה כי השמד תשמדו ."$כפל "השמד תשמדו "$כנגד ב'
העיניי שפגמו בה  .ויש אד שמושמד פע אחת ,זה מי שמת ויש לו עוה"ב.
ויש אד שמושמד פעמיי  ,זה שמושמד משני העולמות" .והפי ה' אתכ
בעמי " .לא אמר "ה' אלהי " כי אפשר שכוונתו לבחי' התפארת שיקנא ה'
לשכינתו וינהג במדה כנגד מדה ,כמו שגרמו לשכינה שלא תהיה מחוברת
אליו ,כ הוא יפי אות שלא יהיו מחוברי לא"י" .ונשארת מתי מספר
בגוי אשר ינהג ה' אתכ שמה" .אפשר שכתב "מתי מספר" ולא כתב "מעט",
לומר שמכל משפחה ישארו מעט שאז הכאב גדול יותר שג המעט לא יהיו
שלמי " .ועבדת ש אלהי מעשה ידי אד ע ואב ."$כשהיית באר
עשית פסל תמונת כל כי חשבת שיצא לכ מזה איזה תועלת ,עכשיו תעבדו
לעובדי אלילי מעשה ידי אד שאת יודעי "אשר לא יראו $ולא ישמעו$
ולא יאכלו $ולא יריחו .$ובקשת מש " .ומשתראו טעות ושטות  ,מש
תבינו שכש שאלו טועי ומתעי כ $טעית ג את  .ותבקשו "את ה'
אלהי " זו השכינה שפגמת בה" .ומצאת" את הגאולה ,שתבא בהיסח הדעת
כמציאה" ,32כי תדרשנו בכל לבב ובכל נפש ".
"ובקשת מש את ה' אלהי ומצאת" .התחיל בלשו $רבי  ,והמשי בלשו$
יחיד ,כי לבקש כול מבקשי  ,אבל למצוא כל אחד מוצא לפי דרגתו .ואמר
"את ה' אלהי  ,ומצאת" ,כי כל אחד לפי דרגת הכרתו בה' יבקשהו וימצאהו.
ואמר" ,כי תדרשנו בכל לבב ובכל נפש " .ולא אמר "כי תדרשוהו" ,כש
שאמר "ובקשת " ,ללמדנו שכל אחד לפי הדרישה שלו ככה ימצא אותו.
"ה' אלהינו כרת עמנו ברית בחורב ,לא את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת כי
אתנו ,אנחנו אלה פה היו כולנו חיי  ,פני בפני דבר ה' עמכ בהר מתו
האש ,אנכי עומד בי $ה' וביניכ בעת ההיא ,כי יראת מפני האש ולא עליה
בהר לאמר" .התמיהות בפרשה זו כבדות .איזה מ $לשו $הוא זה ,אנחנו ,אלה.
והרי אנחנו הוא נגוד לאלה .ועוד ,וכי את כרת ה' את הברית והלא את אבות
כרת .כי הרי משה מדבר בסו שנת הארבעי ע ששי רבוא מישראל
שעליה נאמר" ,אלה פקודי בני ישראל שש מאות אל ואל שבע מאות
ושלשי  ,ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהר $הכה $אשר פקדו את בני
 .32סנהדרי $צ"ו.
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ישראל במדבר סיני ,כי אמר ה' לה מות ימותו במדבר ,ולא נותר מה איש כי
א כלב ב $יפונה ויהושע ב $נו .33"$ועוד ,וכי מפני יראת את האש לא עלו
להר ,והלא הקב"ה צוה את משה הגבל את ההר וקדשתו .וכל דברת השבת
שונה היא מנתינתה בספר שמות ,ש תלה הקב"ה את מנוחת השבת בבריאת
העול " ,כי ששת ימי עשה ה' את השמי ואת האר  ,את הי ואת כל אשר
ב וינח ביו השביעי ,על כ $בר ה' את יו השבת ויקדשהו" .ואלו כא$
"וזכרת כי עבד היית באר מצרי ויוציא ה' אלהי מש ביד חזקה ובזרוע
נטויה על כ $צוו ה' אלהי לעשות את יו השבת" .והשנויי בהוספת האות
ו' בדברות לא תרצח וכו' ,והשנוי בי" $לא תחמוד" ל"לא תתאוה" אומרי
דרשני .ורבותינו שאמרו "זכור ושמור בדבור אחד נאמרו" ,34פשט דבריה
הוא רק על שינוי המילה בלבד ,ולא לכל הדברה וחלוקתה בי $מעשה בראשית
ליציאת מצרי  .ואפי' א נעמיס בדבריה שכל הדברה נאמרה בדבור אחד
בשני האופני מה ע "לא תחמוד ,ולא תתאווה" .מה משניה נאמר בסיני.
ואפשר שהעני $הוא ,כי עיקר מת $תורה היה לששי רבוא מישראל שהיו
למעלה מגיל כ' ,35שאז האד מגיע לשלמות .36אמנ  ,היו אז בישראל אלפי
ורבבות שהיו למעלה מגיל י"ג שדינ כאיש לכל מצוות שבתורה ,ולמטה מגיל
כ' ,שעמדו ג ה במעמד הר סיני וכרת ה' עמה את בריתו .אבל ,בהיות
בדרגת השגה פחותה ,ורק נספחו אל הגדולי שעיקר מת $תורה היה עבור ,
לא שמעו את הדברות כנאמר בספר שמות ,אלא כנאמר בספר דברי  ,כי דברי
ה' כפטיש יפוצ סלע ,והשינוי הוא מצד השומע .וכמו שירת דוד שכשנאמרה
על ידי דוד בנבואה ,נאמרה בשינוי התיבות מאשר בכתיבתה ברוה"ק .37ואילו
תיבות "זכור ושמור" נאמרו בדבור אחד לכל ישראל כדי ליחד הדודי זו",$
שהז"א בסוד "זכור" ,והמלכות בסוד "שמור".
ועתה בדבר משה אל בני ישראל בשנת הארבעי  ,היו בה ג' כתות .א .אות
שיצאו ממצרי כשהיו למעלה מגיל ששי שעליה לא נגזר למות במדבר,
ועמה כל שבט לוי למקטנ ועד גדול  .38ב .אות שהיו במעמד הר סיני
למעלה מגיל בר מצוה ולמטה מגיל כ' ,וכרות ג עמה הברית .ג .אלה שהיו
39
קטני או שטר נולדו בזמ $מ"ת .וכתות ב' ג' ה היו ששי ריבוא ישראל
שעיקר דברי משה מכווני אליה  .וכרת ה' הברית ע אבותיה וג ע הכת
 .33במדבר כ"ו ,סד .34 .ר"ה כ"ז .35 .המנויי בפ' במדבר .36 .כמבואר בשער מאמרי
רז"ל ,על משניות אבות פ"ה .37 .כמבואר בשער הפסוקי תהילי י"ח .38 .ב"ב קכ"א.39 :
המנויי בפ' פנחס.
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הב' ,משא"כ כת א' שכרת ה' עמה הברית ולא ע אבותיה שמתו במצרי .
ובדברו עמה חלק לג' מחנות כשמשה עומד בראש הכת הראשונה ואמר
"לא את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת כי אתנו" .והבהיר לכת ג' שביאור
אתנו הוא לכתות א' ב' שאמנ יש חילוק ביניה  ,כי ע כת הב' כרת ג ע
אבות  ,וג עמה  .א לא בהשגה גמורה כמו הכת הראשונה ,שכרת רק
עמה  ,ואמר אנחנו כלפי הכת הראשונה .אלה ,כלפי הכת השניה) ,לכ $אמר לא
את אבותינו ,המכוו $כנגד הכת הראשונה ,שהוא עומד בראשה ,ולא אמר אבותיכ  ,כי ע
אבות של כתות ב' ג' ,כ $כרת הברית( "פה היו כולנו חיי ".

והיות ועיקר דבריו ה אל ששי ריבוא מישראל הכוללי כתות ב' ג',
והשומעי מתוכ את הדברות שה הכת הב' ,לא שמעו כאבותיה אלא
בהשגה פחותה כי היו למטה מגיל כ' ,שמעו בשינוי תיבות מאשר אבותיה ,
)ואולי שמעו מצד מילוי שמות אהי"ה בלבד (40וחזר משה על הדברות כפי ששמעו
הכת הב' .והב.$
והקב"ה צוה להגביל את ההר ולקדשו ,שלא יהרסו לעלות אליו ,וחזר והזהיר
שנית בשעת מעשה ,כי רצה שיקבלו תורה מתו יראת הרוממות .והרעי
בקולות וברקי כדי להתגדל לעיניה  ,כי טבע האד להיות נפעל מהסובב
אותו ,ולא שייראו מ $הקולות והברקי והאש ,אלא מבורא  .ואולי הגביל ,
כדי שבעת שמיעת הקולות והברקי לא יהרסו לעלות ויזלזלו באותותיו.
אמנ  ,ה בראות את האש ואת הלפידי קבלו יראת העונש ולא יראת
הרוממות ,ונסו מהר סיני עד שמלאכי השרת החזירו  ,41והוצר משה להסביר
לה טע הקולות והלפידי שהוא כדי לגדל ולרוממ שיגיעו ליראת
הרוממות ולא מיראת העונש ,ואמר לה "אל תיראו" יראת העונש" .כי
לבעבור נסות אתכ " ,דהיינו לגדל אתכ " ,42בא האלהי  ,ובעבור תהיה
יראתו" יראת הרוממות" ,על פניכ  ,לבלתי תחטאו" .והקטני מגיל כ' שהיתה
השגת בלאו הכי פחותה מהגדולי  ,אפשר שפחדו יותר מיראת העונש .ולא
שמעו שעני $שמירת שבת בגלל בריאת העול שהשגתו נעלמה מה  ,אלא
בגלל יציאת מצרי שהיה קרוב לשכל  ,ולכ $בבא משה לומר הדברות בהתא
להשגת הקטנה ,הדגיש עני $פחד מ $האש שהיא היתה הסיבה האמיתית
למניעת עליית להר ,מתו יראת העונש ,ולא מתו צווי אלקי שרצה
להנחיל יראת הרוממות.
 .40שהוא סוד ספר דברי כמבואר בשעהכ"ו עני $הושענא רבה .41 .שבת פ"ח .42 :ראה
רש"י שמות כ' ,ט"ו.
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"וזכרת כי עבד היית באר מצרי ויוציא ה' אלהי מש ביד חזקה ובזרוע
נטויה על כ $צוו ה' אלהי לעשות את יו השבת" .בעשרת הדברות שבספר
שמות כתוב "וידבר אלהי את כל הדברי האלה" ומוזכר צווי השבת עקב
מעשה בראשית שנעשו בש "אלהי " .ואלו בי' הדברות שבספר דברי נאמר
שה' אמר אות  ,ולכ $צווי השבת הוא עקב יציאת מצרי שה' הוציאנו ,ולא
הוזכר עני $בריאת העול כלל .ואולי הטע  ,כי ש ה' הוא מעל לטבע ושיי
בו הוצאת ישראל ע"י שינוי הטבע כמכות מצרי  ,ואלו ש אלהי שהוא
הטבע ,שיי בו מעשי הבריאה.
"ותאמרו ה $הראנו ה' אלהינו את כבודו ואת גדלו ,ואת קולו שמענו מתו
האש וכו' ,ועתה למה נמות וכו' ויאמר ה' אלי וכו' הטיבו כל אשר דברו".
מפורש בכתוב שישראל פחדו לשמוע קול ה' פ $ימותו ,והקב"ה הסכי עמה .
אמנ רש"י פירש ,שנאמר זה בתוכחות כי אמר לה משה היה לכ ללמוד מפי
הגבורה וכו' .ויש להבי $א הוטב בעיני ה' למה הקפיד משה והוכיח .
ואפשר שהעני $הוא ,כי במעמד הר סיני נאמר ,וידבר אלהי וכו' ,אנכי ה'
אלהי וכו' ,דהיינו הדבור היה בבחי' ש אלהי  ,וההתגלות בבחינת ש ה'.
וישראל אמרו ,ה' את כבודו ואת גדלו ואת קולו ,דהיינו קול ה' .והוסיפו,
"ראינו כי ידבר אלהי את האד וחי ,ועתה למה נמות ,כי תאכלנו האש
הגדולה הזאת ,א יוספי אנחנו לשמוע את קול ה' אלהינו עוד" .וצרי להבי$
למה פחדו ,הרי ראו כי ידבר אלהי את האד וחי.
אמנ מתבאר מהכתוב שמקול אלהי לא פחדו ,אלא מקול ה' ,כי בדרגת ש
אלהי יכלו לשמוע כול  ,כי הוא הטבע הנכו $שידבר אלהי ע ב $אד ללא
חיוב בפרישות וסייגי מיוחדי  ,אבל קול ה' הוא מעל הטבע ,ונבואה בדרגה
גבוהה המצריכה התעלות והתקדשות וחסידות ,ואולי ושמא לא רצו ישראל
להגיע לדרגת פרישות כזו ולשמוע קול ה' ,ובאו כביכול בטענת חסידות שאינ
ראויי לדרגה גדולה זו ופוחדי ממיתה גשמית .ואמר ה'" ,שמעתי את קול
דברי הע הזה ,הטיבו אשר דברו" ,ולא אשר חשבו .והטיבו אשר דברו כי
העדיפו קול ה' דר משה ,מלבקש לשמוע "קול אלהי " באזניה  ,שמבחינה
זו לא פחדו .וקול היה בסדר ,אבל כוונת אפשר שלא היתה בסדר .והוכיח
משה שעדי היה לה לשמוע קול ה' באופ $ישיר מבלי לבא בטענת פחד,
משמוע קול ה' דרכו .ואעפ"י שהטיבו אשר דברו ,היות ופחד היה שמא
יצטרכו לזכ נפש  ,הוכיח על זה.
"אתה הראת לדעת" .ההבדל בי $אמונה לידיעה באה על ידי הראיה .43והדעת,
פירש"י 44שהוא רוח הקודש שבו צופי רואי ויודעי ולא רק מאמיני .
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ולעתיד לבא כול יהיו בעלי רוח הקודש וכמ"ש "וידעו אותי למקטנ ועד
גדול " .ובעגל נאמר "ועתה הורד עדיי מעלי ואדעה מה אעשה ל " .דהיינו
ואראה מה אעשה ל  ,וג עדיי אפשר שהוא מלשו $ידיעה ג"כ שהוא רוה"ק
שזכו לה על ידי שני כתרי שקבלו במעמד הר סיני ,ובשמירת שבת נאמר
לדעת כי אני ה' מקדישכ  ,כי בזכות שמירת שבת זוכי לרוח הקודש ,והוא
תקו $לחטא העגל שבו אבדו הדעת.
"שמע ישראל" .ר"ת "שמע" הוא שמירת עיני  ,כי רק השומר עיניו זוכה
לשמוע ולהבי $את התורה באמת .וכמ"ש ולא תתורו למע $תזכרו ועשית .
"ואהבת את ה' אלהי " .ויש להבי $קשר יחוד "שמע ישראל" לצווי "אהבת
ה'" .וצווי "אהבת ה'" ,למצוות תפילי $ומזוזה.
ואפשר שהעני $הוא כי "ה' אחד" הוא ג בבחינת הקדוש ברו הוא ואורייתא
וישראל חד ה  ,ונשמתו של יהודי היא חלק אלוה ממעל בסוד "אד את "
את קרויי אד  .והיות וגופו של אד אינו שונה משל אומות העול וחסר
הוא בכלי לקבל האור המיוחד לישראל ,לכ $משלימי את הכלי של הגו ע"י
התפילי $המורכבי על הגו והופכי את הגו לכלי של שיכול לקבל את אור
הנר" $המתאי לע ישראל .וכ $ביתו של יהודי עשוי עצי ואבני כשל אומות
העול ואי $הוא בית קיבול לשכינה הראויה לשכו $בבית של ישראל ,וע"י
המזוזה מושלמת הבית להשכנת השכינה בתוכה וה סימ $שנשמתנו חלק
אלוה ממעל.
וכש שאד אוהב את את גופו ואת נפשו השוכנת בגופו ,מ $ההגיו $שיאהב
את הבורא שהוא חלק ממנו .והגביר את גודל האהבה ללא תנאי וסייג ,ואפילו
בכל נפש ובכל מאוד  ,כי ג אד שכואב ראשו ממשי הוא לאהבו ומחפש
תרופה למכתו ,כ $צרי לאהוב את ה' ג כשמתנהג עמו בהסתר פני  .וצרי
לחפש הסיבה להסתר הפני ולתקנה ושב ורפא לו.
"בכל נפש ובכל מאוד " .ולכאורה הי"ל בכל מאוד  ,ובכל נפש  .מהקל אל
הכבד .כי "עור בעד עור וכל אשר לאיש ית $בעד נפשו" )ואעפ"י שיש שממונ
חביב מגופ הנה מעוט ה (.

והעני $הוא כי אעפ"י שלעני $מות ממש ,רוב בני אד יניחו רכוש וימלטו
להשיב נפש .לעני $נסיו $רוב ככל בני אד עומדי יותר בקלות בנסיו $עבירות
 .43רש"י פ' יתרו על הפסוק "כי מ $השמי דברתי עמכ " .וראה שער יוס ח"ב מאמר
"האמונה והידיעה" .44 .שמות ל"א ,ג'.
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כשאפשר שיפגעו בממונ מאשר כשאפשר שיפגעו בגופ  .ואפילו אברה
אבינו עליו השלו  ,לאחר שנוסה בנפילת גופו לכבש $ובעקידת יצחק ,נתנסה
בממו $של קניית מערת המכפלה ,א יהרהר לומר ,כל האר נתנה לי ולקבר
צרי אני לשל ממו $רב כ"כ.45
"ובלכת בדר " .רמזה תורה שאד ההול בדר יאמר קריאת שמע כדי
להרגיז יצר טוב על יצר הרע וכמ"ש חז"ל ,46ובדר נצר אד לזה ביותר כי
הקדשה בעיניי על הדר .
"ושננת לבני ודברת ב " .פירש"י ,לבני  ,אלו התלמידי  ,והביא ראיות
שהתלמידי נקראי בני  .ודברת ב  ,שלא יהיה עיקר דבור אלא ב ".
ויש להבי $למה לא פירש כפשוטו שמצוה שילמד אד את בניו ,ושילמד אד
תורה .ונראה שהכריחו לשו $הכתוב ,כי לכאורה היה צרי לכתוב הפו ,
"ודברת ב  ,ושננת לבני " .כי אד קוד כל צרי ללמוד אח"כ ללמד את
בנו ,ג ההלכה היא שאד קוד לבנו ללמוד ,אלא א בנו חרי מאוד אז בנו
קוד  .ולכ $הוציאו מפשוטו ופירש כ.$
"והיו לטוטפות בי $עיני " .כתוב טוטפת כי מדובר רק בתפילי $אחד ,ואולי
קוראי טוטפות לרמוז על תפילי $של רש"י ושל ר"ת.
"וכתבת על מזוזות בית " .ולכאורה היה לו לומר" ,ונתת על מזוזות בית ",
כי הרי לא כותבי זאת על המזוזה אלא על קל שאותו מניחי על המזוזה.
ואפשר שכוונת הכתוב לומר שמזוזת הבית בטלה כלפי המזוזה שהופכת
להיות עיקרית ,כי בה נבדל הבית היהודי הראוי לקבל שכינה מבית גוי,
וכשקובע מזוזה בפתח הוא כמו שקבע את האב $העיקרית במזוזת הבית.
"ולא תחנ " .פירשו חז"ל ,לא תת $לה מתנת חנ  .כי מתנה לגוי מעבירה
לרשותו חלק מנפשו של האד הנות $והיא בגדר הוצאת הנפש מקודש לחול.
עקב
"והיה עקב תשמעו $את המשפטי האלה ושמרת ועשית אות  ,ושמר ה'
אלהי ל את הברית ואת החסד" .פנתה התורה לישראל בלשו $רבי ואמרה,
עקב תשמעו ,$ושמרת ועשית  ,ומיד שינתה הלשו $והבטיחה הברכות בלשו$
 .45רבינו יונה פרקי אבות .אמנ בזוהר מפורש שהעקידה הוא הנסיו $העשירי ,אבל ג א
אינו בגדר נסיו $כי' נסיונות ,היה בזה משו נסיו ,$וראה ב"ב ט"ו .46 .ברכות ה'.
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יחיד ,ושמר ה' אלהי  ,ל  ,ואהב וכו' .מה שאי $כ $בפרשת בחוקותי שהכל
נאמר בלשו $רבי " ,א בחוקותי תלכו ,ואת מצוותי תשמרו ,ונתתי גשמיכ
בעת  ,והשיג לכ דיש את בציר ,ואכלת לחמכ לשובע וכו'".
ואפשר שהטע הוא כי אי $הבטחה ליחיד השומר תורה ומצוות ,וכמ"ש
בפסוק הקוד " ,ושמרת את החוקי ואת המשפטי  ,אשר אנכי מצוו היו
לעשות " .ופירש"י "היו לעשות  ,ולמחר לעול הבא לקבל שכר " .ועוד
אמרו" ,שכר מצוה בהאי עלמא ליכא" .1כי א לכל יחיד השומר תורה ומצוות,
יחולו ברכות על ראשו ,תתבטל הבחירה ,כי כול יקיימו המצוות לש קבלת
שכר גשמי ,וימנעו מ $העבירות מיראת העונש הגשמי ,ולכ $היו לעשות ,
ולעול הבא לקבל שכר  .אבל לע ישראל בכללותו אי $בחירה ,וא שומרי
התורה ,מובטח לה שכר בעול הזה ,וא חוטאי נענשי בעוה"ז ,ומפני
חטאינו גלינו מארצנו .אמנ יש יחידי שיקבלו פירות שכר ג בעוה"ז וה
המדקדקי במצוות שאד רגיל דש בעקיביו ,והשכר אינו על המצוה עצמה
אלא על דקדוק נוס שדקדק בה או על מסירות הנפש שמסר כדי לקיימה ,וזח
אינו כללי אלא לפרטי שעשאוה ,וג ה אי $השכר שוה בכול וכל אחד
שכרו שונה בהתא למסירותו עבורה ולכ $אמר בלשו $יחיד.
ג אד המקיי מצוות התורה ששכר פירותיו מובטח לו בעוה"ז ,הוא רק
כאשר קיי זאת מתו רצו $לעשות צווי הבורא ,אבל א עשה זאת מתו שכלו
ומדותיו ,אי $מובטח לו שכר על כ  ,וא אד עמד בנסיו $גזל ולא גזל כי הוא
מטבעו אד ישר ,או כבד אביו ואמו כי השכל חייבו זאת ,לא מוכרח שיקבל
שכר על כ  ,כי לא מפני צוויו של מל קיי זאת.
ומצוות התורה יש בה דברי שאי $שכל אד מחייב אות  ,כתפילי ,$שבת
וכדו' ,וה הנקראי חוקי  ,שהמקיימ ודאי משו רצו $הבורא עושה זאת,
ושכרו מובטח לו .אבל משפטי  ,שה דברי שהשכל מחייב  ,ככבוד אב
וא  ,וחלק ממצוות שבי $אד לחברו ,א קיימ האד כי שכלו חייבו זאת,
וג א היה גוי היה מקיימ  ,לא מובטח לו שכר על כ  ,2אבל א קיימ מתו
רצו $הבורא ,הנה שכרו אתו ,ופעולתו לפניו תל  .ולכ $כשאמרה תורה א
בחוקותי תלכו ,שה החוקי שאי $השכל מחייב  ,א ישראל יקיימוהו כע
 .1קדושי $ל"ט .2 :ודמא ב $נתינה )קדושי $ל"א (.שקיבל שכר בעוה"ז על כ דווקא משו
שהיה גוי ואינו מצווה ועושה ואי $לו שכר בעוה"ב כישראל וכבוד אב וא שלו לא היה
רגיל אלא היה כרו בהפסד ריוח כספי גדול ,ה' שלא מקפח אפי' שכר שיחה נאה ,נת$
שכרו .ולמדו חז"ל ראיה ממנו למי שקיי המצוה כהלכתה.
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ולא כבודדי  ,יקבלו שכר בעוה"ז בצורה קבוצתית כגש בעתו ,והשובע,
ומניעת המלחמה ,שכל אחד מברכות אלו ,הוא כללי לכל האומה ,ונאמר
בלשו $רבי  .אבל כשאומר והיה עקב תשמעו ,$את המשפטי האלה ,שה
דברי שהשכל מחייב  ,ג א נראה שכל ע ישראל מקיימי אות ומגיע
לה שכר בעוה"ז כדי $צבור המקיימי  ,לא כול יקבלו שכר על מעשיה  ,כי
אות שעושי זאת מפני ששכל מחייב לעשות  ,לא מגיע לה שכר .3ולכ$
הבטיח השכר בלשו $יחיד ,שהוא למי ששמר המשפטי לש שמי  .ואמר
בלשו $יחיד ,ושמר ה' אלהי  ,ל  ,כי ה' הוא הרואה ללבב ,ויודע א קיי
האד משפטיו משו רצונו יתבר  ,או משו ששכלו חייבהו לזה או משו
מניעי אחרי  .ולכ $ג טיב הברכות שונה ,ואינו עוסק בברכות המשפיעי
לכלל ,כגש  ,שובע ושלו  ,אלא בברכות הנוגעי לפרט ,כריבוי נכסי ,
ופריו ,$ובריאות.
"והיה עקב תשמעו ,$ושמרת ועשית אות " .ולכאורה תשמעו $הוא מיותר,
כי לא המדרש עיקר אלא המעשה ,וידיעה ללא מעשה אי $עמה כלו  .וכמ"ש
"א בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו" ,ודלג ש עני $השמיעה .ואפשר
שהעני $הוא כי בחוקי ה' דעתו של אד מוגבלת ,ולכ $לא צוותה תורה אלא על
המעשה ואמרה "א בחוקותי תלכו" ,אבל במשפטי שאפשר לשכלו של אד
להבינ  ,מצוה עליו להבינ  ,ושמיעה לשו $הבנה הוא .4וא על פי שהידיעה
ללא המעשה הוא אפס גמור ,ולדוגמא אד היודע כוונות השופר ולומד
בר"ה ,אבל לא שומע קול שופר ,ייענש .אמנ בהצטר המעשה אל הידיעה
ערכו רב ביותר מ $העושה מבלי להבי $מה מעשהו .ולכ $לגבי המשפטי נאמר
והיה עקב תשמעו $את המשפטי האלה ושמרת ועשית אות  .דהיינו,
הברכות יחולו למי שעושה מצוות המשפטי בידיעת תוכ $מעשהו .אבל א
יעש האד ללא הבנה מה סיבת מעשהו ,אינו מובטח בברכות אלו .ועליו
מתלונ $הנביא באומרו "ותהי יראת אותי מצות אנשי מלומדה".5
"ושמר ה' אלהי ל את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותי " ,ולכאורה
היל"ל וקיי ה' אלהי ל את הברית .ומה לשו $שמירה כא ,$ולמה אד
המקיי תורה ומצוות צרי להיות נזו $מזכות אבות ,והלא זכות מעשיו
 .3וא עשוה ממניעי פסולי אחרי  ,א נענשי על כ  ,וכאותה שאמרו "שני שצלו
פסחיה  ,אחד אכלו לש מצוה ,ואחד אכלו לש אכילה גסה ,זה שאכלו לש מצוה עליו
נאמר צדיקי ילכו ב  .וע"ז שאכלו לש אכילה גסה נאמר ופושעי יכשלו ב ) .נזיר כ"ג(.
 .4ראה בראשית מ"ב ,כג .וברש"י ש  .5 .ישעיהו כ"ט  ,י"ג.
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לג

מספיקה .ונראה כי כוונת הכתוב הוא כי אד שיקיי המצוות מתו ידיעה
והבנת סיבת הדברי וסוד לא יצטר לזכות אבות ,כי זכות מעשיו עדי,
וישמור הקב"ה את זכות האבות המגיע לו לבניו אחריו ,או לבניו ממש או
לגלגוליו הבאי בא יצטר לחזור ולהתגלגל בשביל קיו איזו מצוה ,כי ג
גלגולי האד נקראי בניו ,6ואז ג א לא יהיה ראוי לקבל בזכות מעשיו יקבל
בזכות אבות .ולכ $אמר ואהב והרב וכו' כי יקבל בזכות אהבת ה' אותו ולא
בזכות אבותיו .ואמר" ,והיה עקב תשמעו $את הדברי האלה ושמרת ועשית
אות " ,דהיינו כשהדברי ייעשו מתו הבנה וידיעה ולא תצטר להשתמש
בזכות אבות ,לא תאמר בזבזתי זכות אבות ,אלא "ושמר ה' אלהי ל " ,דהיינו
עבור "את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותי " ,ותקבל או אתה א
תצטר לנס היוצא מגדר הטבע שעליו אי $מעשי מספיקי  ,או ישמר לבני
אחרי  .אבל אות  ,ואהב  ,מצד עצמ וברכ והרב .
"לא יהיה ב עקר" .נראה כי נקרא עקר ,כיו $שנעקר זכרו מהעול  .וכתב
האריז"ל שהטיפה היא בחי' רקיע .ועפ"י זה נראה לפרש שמי שאי $טיפתו
מזריעה ,או שאי $לו טיפה כלל ,שחסר בזרעו כח אות י' של רקיע ,ונשארי
אותיות רקע ומתהפ אצלו ונהיה עקר.
"ויענ וירעיב  ,ויאכיל את המ $אשר לא ידעת ולא ידעו $אבותי " ולהל$
הוא אומר "המאכיל מ $במדבר אשר לא ידעו $אבותי  ,למע $ענות ולמע$
נסות " .מפורש בכתוב שמאכל המ $היה לה לעינוי מכוו $ולנסיו ,$וא"כ למה
כשהתלוננו על מאכלו התרע עליה הכתוב וסיפר בשבחו ש"המ $כזרע גד
הוא וטעמו כטע לשד השמ ."$ולמה לאחר שכתב אשר לא ידעת ולא ידעו$
אבותי  ,כפל העניי ,$וכשכפל השמיט וכתב רק "אשר לא ידעו $אבותי " ומה
כוונתו באומרו "למע $הודיע כי לא על הלח לבדו יחיה האד  ,כי על כל
מוצא פי ה' יחיה האד " .והלא לא חיו רק ממוצא פי ה' אלא מאכילת עומר מ$
בכל יו  ,ואעפ"י שאינו לח מתבואה לכאורה אינו שונה ממליוני בני אד
שאוכלי רק תירס או אורז במקו לח  ,וחיי ממנו.
וכשהתלוננו הדור הראשו $על המ 7$אמרו" ,זכרנו את הדגה אשר נאכל
במצרי חינ  ,את הקשואי ואת האבטיחי ואת החציר ואת הבצלי ואת
השומי  ,ועתה נפשנו יבשה אי $כל בלתי אל המ $עינינו" .דהיינו שבאוכלנו
"מ "$איננו מרגישי טע ירקות אלו ,והג שמרגישי אנחנו טעמי מאכלי
אחרי אי $אנו רואי אלא מ ,$והצורה לא נשתנתה והאד אוכל ג את הצורה
 .6דבש לפי ,ג' ,אות ט"ז .7 .פ' בהעלות .
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וקצה נפשנו לראות אותה צורת מאכל כל הזמ $אפי' שהטע שונה .ופירש"י
שהמ $לא נשתנה טעמו לטע ירקות אלו כי ה קשי $למניקות .ויש להבי ,$א
רק הטע היה משתנה ולא החומר ,אז אפי' א ירקות אלו קשי $למניקות,
מאכל אחר בטע ירקות אלו אינו מזיק לה .$ולומר שהרכב חומר המ $נשתנה
לפי הטע  ,זה לא שמענו .ולמה לא נשתנה המ $לטעמי אלו לכל ישראל
מלבד המניקות והוצרכו לסבול כול בגלל המניקות.
וכשהתלוננו הדור השני שוב על המ 8$אמרו "כי אי $לח ואי $מי ונפשנו קצה
בלח הקלוקל" .ופירש"י" ,לפי שהמ $נבלע באברי קראוהו קלוקל ,אמרו
עתיד המ $הזה שיתפח במעינו" ויש להבי $מדוע המ $נבלע באברי  ,ולמה
צרפו המי לתלונת והלא סמו לפני זה הוציא לה משה מי מהסלע.
ואפשר שהעני $הוא ,כי כל המאכל נברא לצור התחברות נפש המחיה של
המאכל ,ע נפש האד האוכל .ולכ $יצר ה' את האד בחכמה וברא בו מעיי
ומערכת שלמה של עיכול ויציאת הפסולת .אמנ המ $היה לח אבירי
המיועד למלאכי  ,ושנבלע באברי  ,9ולא היה בו שו תיקו $ולא התקשר ע
נפש האד האוכלו ולא החזיק את הגו כי לא היו בו מרכיבי מזו $שיש
במאכלי הצומחי מהאדמה ,וכל כולו לא היה אלא הרגשת אכילה בטעמי
מאכל שבמחשבת האד האוכל .והמ $לא עבר דר מערכת העיכול אלא נבלע
באברי ומנע את תחושת הרעב אבל לא נת $הרגשת שובע .וג המי שהוציא
משה מהצור היו רק נוזל המכיל מי מזוקקי בלבד שאינו נות $לגו כלו
אלא משמרו שלא יתייבש ,מה שאי $כ $מי רגילי המכילי חומרי הנצרכי
לגו הנספחי למי ממרבצי האדמה .ואד ואדמה אחד ה ומשלימי זה את
זה ,וכל פרי וירק שונה מחבירו לפי תרכובת הספירות המשתנה לפי צירופיה ,
אבל כול ה תוצאה של י' הספירות הפועלי בכח הצומח של הפרי .וכל
צורת תרכובת יוצרת הארה בפני עצמה) .ואולי מכא $איסור כלאיי ( ואילו המ $לא
היה מהאדמה ולא נת $כלו לגו ולנפש המגדלת את גו האד  ,ורק גר
לנפש שלא תפרד מהגו ,וחיו באמת רק על מוצא פי ה'.
והרעבו $הוא מתנה לאד שיזכור לאכול ,וכשאד אוכל "תאית" משקיט את
רעבונו אחרי אכילת מעט ממנו אבל אי $זה שובע אלא הטעיית הגו שלא
ירגיש רעב ,והגו חסר מכל המזו $לו הוא זקוק וכ היתה הרגשת אוכלי המ.$
וכיו $שאכילת המ $היתה עבור חבור הנפש אל הגו בלבד ,לפי מחשבת
האוכל נשתנה הטע  .ולהרגשת הטע יש השלכות על הגו להגיב כפי
 .8פ' חוקת .9 .יומא ע"ה:
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שההרכב האמיתי פועל ,כי כח המדמה שבאד פועל כמו במציאות ..10ואולי
ושמא לא נתהפ המ $לטעמי אלו לגברי ולנשי שאינ $מניקות ,כי מאכל
האד הופ לד  ,וקימ"ל שד נעכר ונעשה חלב ,ואפשר שירקות אלו אי$
דמ נעכר להיות חלב ולכ $קשה הוא למניקות .וד הוא בחי' די $וחלב
בחי' רחמי וכשהוא נעכר משתנה מדי $לרחמי  ,ואולי לכ $אפי' בגברי לא
נשתנה הטע בירקות אלו ,כי המ $הפ טע המאכל רק לדברי שבכח
המדמה שלה יכולי לגרו באיזה עני $שהוא לד שיתהפ לרחמי שאולי
מורה על ד זה שהוא די $רפא .ולא לד שאי $בשו עניי $אפשרות לשנותו
שאולי מורה על די $קשה.
וכפל משה דבריו כי הוכיח על שתי התלונות ,ובתחילה הוכיח על תלונת
על המ $שהוא לח הקלוקל ,ואמר "ויענ וירעיב  ,ויאכיל את המ $אשר לא
ידעת ולא ידעו $אבותי " .והענוי היה בכ שלא פעל המ $פעולת מעיי ונבלע
באברי ולא היו בו כחות המאכל הטבעי וכמ"ש "כי אי $לח ואי $מי " .וכמו
שנתבאר .ועל זה שיי לומר הסיבה" ,למע $הודיע כי לא על הלח לבדו
יחיה האד  ,כי על כל מוצא פי ה' יחיה האד " .ולכ $אכלו לח ומי שאינ
נותני לגו כלו  .ואחר כ כפל דבריו כי חזר לתלונות הדור הראשו$
אבותיה של אלו ,ולכ $לא הזכיר אלא את אבותיה ואמר" ,המאכיל מ$
במדבר אשר לא ידעו $אבותי  ,למע $ענות ולמע $נסות " .והענוי שלה היה
בכ שלא נשתנה טעמו לאבטיחי וכו' ,ושלא ראו דמות המאכל שאותו דימו
לאכול אלא ראו כל הזמ $רק את צורת המ $וכמ"ש "בלתי אל המ $עיננו" ועל
זה השיב שעשה ה' זאת בכוונה "למע $ענות " ,לשבור ל את תאוות
האכילה" .ולמע $נסות " א .לנסות א יסתפקו בטע המ $שהיה כצפיחית
בדבש ,או שיחפשו טעמי מטעמי שוני  .ב" .נסות " פירושו להגדיל
וכמ"ש "כי לבעבור נסות אתכ בא האלהי " .11והאכיל מ $כדי של ידי הענוי
שלה ישברו תאוות אכילה ויתגדלו וינשאו מאוד יותר ממלאכי השרת.
 .10במחקר שנעשה בארה"ב לפני כמה שני נתנו לאנשי לדמיי $שה אוכלי מידי ערב
חפיסת שוקולד כשבמציאות נמנעו מאכילת כל דבר מתוק ,ולאחר תקופה קצרה השמינו
רוב השמנת יתר כמי שאכלו שוקולד בפועל .ויש הרבה מאוד אנשי שהבריאו מתרופות
"פלסבו" שאינ אלא כדורי עמיל $בלבד לאחר ששכנעו אות שזו התרופה הנצרכת
לרפואת  .ויש מעשה ידוע ע הרמב" שהוכיח זאת למל על ידי שהשקה אד חייב מיתה
במי וסוקר בלבד ושכנע אותו שהשתיה מכילה ס המות וכששתה זאת נפל ומת ה' יצילנו.
 .11שמות כ' ,יז .וראה ברש"י ש .
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"אר חיטה ושעורה וגפ $ותאנה ורמו ,$אר זית שמ $ודבש" .שבח הכתוב את
אר ישראל באלה המיני שנמצאי ג במקומות רבי אחרי בעול  ,ולא
שבח באפרסמו $שלא גדל אלא בא"י בלבד ,12כי לא בשבח גשמי עוסק הכתוב
אלא בסודות רוחניי  ,ושבעת המיני שבא"י ה כנגד שבעת ספירות מלכות
הקודש חג"ת נהי"  .ולכ $קרא לתמר לא בשמו אלא בכנוי דבש ,כי התמר
עצמו הוא בבחי' היסוד הנקרא צדיק" ,13וצדיק כתמר יפרח" .אמנ הדבש
היוצא ממנו הוא בבחינת המלכות ,ודבש גי' אשה ,היא המלכות.
"וברכת את ה' אלהי על האר הטובה אשר נת $ל " .מפשט הכתוב נראה
לכאורה שרק מי שאוכל מתבואת האר חייב בברכת המזו $מהתורה ,ואנ$
קיימ"ל שברכת המזו $דאורייתא הוא ג מי שאוכל מתבואת חו"ל .ומה כוונתו
באמרו "האר הטובה" וכי שיי לומר על האר שהיא טובה יותר משאר
מדינות ,והלא ג באר ישראל כבכל העול יש אדמת טרשי ואדמת מדבר
ואדמות עידית בינונית וזיבורית .ולמה אמר "טובה" ולא "שמנה" או "פוריה"
וכדו' שיותר מתאי לתבואת האר ופירותיה.
ואפשר שהעני $הוא ,כי השכינה נקראת "אר " .ושיי לומר בה "טובה" כי
מיטיבה היא ע "ע ישראל" ושונה היא משאר ארצות בכ שאינה נותנת
עצמה ופריה אלא לישראל ,וכמ"ש "והשימותי אני את האר ושממו עליה
אוייבכ היושבי בה" .14והפכה לביצות ושדות בור ,עד ששבו ישראל לאחר
כאלפיי שנות גלות ופרחה מחדש .וכמ"ש ר' אבא" ,אי $ל ק מגולה מזה
שנאמר ואת הרי ישראל ענפיכ תתנו ופריכ תשאו לעמי ישראל",15
משא"כ בשאר מקומות בעול שהאדמה לא נשתנתה כשנתחלפו יושביה,
ובכל מקו שגלו שכינה גלתה עמה ונותנת לה מזונותיה  ,והלח שאד
אוכל בכל מקו בעול ומתבואת כל מקו בעול הוא מ"האר הטובה" זו
השכינה שה' נתנה לישראל בלבד.
"וברכת את ה' אלהי על האר הטובה אשר נת $ל " .מהתורה לא נצטווינו
אלא על ברכת המזו $שלאחר האכילה ולא על ברכות שלפניה ,ועל מי שאוכל
ושותה ללא ברכה לפניה אמרו חז"ל שדינו כגזל $וקראו עליו הפסוק "גוזל
אביו ואמו ואומר אי $פשע".16
ואפשר שהעני $הוא כי ברכת המזו $נצטווינו עליה כדי לתק $המאכל שאכלנו
והפ בקרבנו להיות חלק מעצמנו ובשרנו ,וע"י הברכה נצוצות הקדושה
 .12ראה ברכות מ"ג .וראה יוסיפו $ספר ה' פרק ל"ח .13 .זוהר בראשית נ"ט .14 :ויקרא
כ"ו ,לב .15 .סנהדרי $צ"ח .16 .ברכות ל"ה :
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שבמאכל ישארו בגופנו וידבקו בנפש ,והחלק שאינו קדוש יצא בהפרשת
מעיי  .וא אד לא מבר  ,מתערבי בנפשו נצוצות הקודש ע החלקי
שאינ בקודש שבאו במאכל ע"י האדמה שנתקללה ,או ע"י סיבות אחרות,
ונפשו עליו תאבל.
אבל ברכה ראשונה תקנוהו חז"ל כדי לתק $הנשמות המגולגלי במאכל,
ובדר כלל משמי מזמני לאד במאכלו את נשמות קרוביו הצריכי תקו$
שיאכל בברכה ויתקנ  ,ובכלל את נשמת אביו ואמו ,וא אכל ללא ברכה
גזל מה התקו ,$וגר לה לשוב ולהתגלגל שוב בגלגולי קשי כדי להתק.$
וא א אד הוריו חיי  ,אפשר שהוריו וקרוביו מגלגוליו הקודמי באי
במאכלו לתקנ  ,כי הנפש אחת היא .ואפשר אפי' שחלקי מנפשו עצמה
שנפלו בגלגולו הקוד בחי ובצומח מזמני לו אות משמי שיאכל ויתק$
גלגולו הקוד הנקרא אב לגלגול זה ,ומי שאוכל ללא ברכה אינו ש על לב
מה קשה מעשהו ואמר אי $פשע ,אד טוב וישר אני ,ומימי לא גזלתי ,ואינו
יודע כי נפשו ונפש קרוביו הוא חובל .והמבר ומתקנ תבא עליו ברכת טוב.
"וזכרת את ה' אלהי  ,כי הוא הנות $ל כח לעשות חיל" .לא אמר הכתוב "כי
הוא עושה ל את החיל" ,אלא "כי הוא הנות $ל כח לעשות חיל" .וכא $נקודת
ההבדל שבי $אמונה להשתדלות ,כי סת בני אד אינ כר' שמעו $ב $יוחאי
וחבריו שתורת אומנות עד שפטורי אפי' מתפילה ,ושה' המציא לה כל
צרכיה בדר שלמעלה מהטבע ,וכמ"ש חז"ל "הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה
ביד " ,ורק מעט עלתה ביד דבר גדול שכזה .אבל שאר בני אד צריכי
לזרוע ולקצור ולעשות שאר השתדלות שבגדר הטבע לצרכיה  ,ולהאמי$
שמעשיה אינו אלא כלי לקבלת הברכה כפי רצונו יתבר  .וא חושב אד
שמעשיו או חנו וכשרו $דבריו וחכמתו עזרוהו ,עבר על מחשבת ההבל של
"כחי ועוצ ידי" ,אלא יבי $שהבורא נת $לו את הכח ,הכשרו ,$והח $שדרכ
עשה חיל .אבל א משתדל יותר מדר הטבע כבר הסיר אמונה זו מלבו.
ומעשה ברב אחד שפנה אלי בבקשת הלוואה של חמשת אלפי דולאר לצור
חתימת חוזה לקניית דירה לבנו החת ,$לצערי לא היה בידי סכו זה ולא יכולתי
להלוותו ,שאלתי אותו ומה תעשה עתה ,והשיב לי ,את חובת ההשתדלות
עשיתי בכ שפניתי אלי ויותר איני צרי להשתדל והכל ברצונו יתבר .
כששוחחנו למחרת סיפר לי שלאחר שיחתנו מאתמול הוא טלפ $לקבל $וביטל
את הפגישה לחתימת החוזה כיו $שלא השיג את הכס ,ושיכול הוא למכרה
לאחר ללא שו המתנה ועכוב מצידו .אמנ הבוקר מיד בשובו מתפילת
שחרית בהנ החמה ,בא לביתו אחד ממכריו בבקשת עזרה ,כי היות ויש בידו

לז

לח

שפתי

עקב

שני

עשרת אלפי דולאר שהשלטונות לא יודעי מה ולכ $אינו יכול להפקיד
בבנק ,ומפחד הוא להשאיר בביתו מפני הגנבי וכדו' ,שיעזור לו למצא אד
ישר שמוכ $ללוות סכו זה לשנה ,ומיד הציע את עצמו והוא בשמחה ובהודיה
לה' הלוה לו את הכס ,והערב הוא אמור לחתו על חוזה הדירה מאתמול.
"ואשר עשה לדת $ולאביר וכו' ,ואת כל היקו אשר ברגליה " .פירש"י" ,זה
ממונו של אד שמעמידו על רגליו" .ויש להבי $למה דווקא בעני $זה שטבעו
ע ממונ קרא לממו" $יקו ".
ואפשר שאבר ה"יסוד" ,נקרא "יקו " .וכשהוא משפיע נקרא יוס ,ו"יקו " גי'
יוס שהוא כמניי $שש פעמי ש ההוי"ה שכנגד שש הספירות חג"ת נה"י,
ויקו זה הוא בי $הרגלי  ,והוא המקי את האד על רגליו .והיות והממו$
מגיע דר היסוד הקדוש ,כש שנאמר ביסוד "מרעיבו שבע" ,17ג בממו $הבא
דרכו שבעי ה בחלק  .כי היסוד משפיע את הממו $יחד ע הנחת וישוב
הדעת ללמוד ולא להתאוות לעוד ,אלא להיות שמחי בחלק  ,ואלו ה אשר
היקו שהוא הממו $מעמיד על רגליה  .אבל מי שממונו בא מהסט"א הוא
בגדר "משביעו רעב" ,ומי שיש לו מנה רוצה מאתיי  ,ומי שיש לו מיליארד
רעב הוא לעוד מיליארד .וממו $זה ג הוא מהיקו אשר ברגלי אותו אד אבל
מ"יקו " פגו ה' יצילנו .וסו עמידתו על רגליו בכס זה הוא ליפול מרגליו.
ולכ $יש ממו $שמעמיד את האד על רגליו ,ויש ממו $שמפיל את האד
מרגליו .ורוב העשירי ממונ מפיל אות מרגליה ואי $לה חיי ולא
מנוחה ,ולא מסתפקי במה שיש לה ועובדי קשה להשיג עוד ,ואי $אחד
מה מת וחצי תאוותו בידו .ואי $לה זמ $ללמוד תורה או לשבת ע בני בית .
ופעמי רבות אפילו לא לאכול בבתיה בנחת ,אלא בדרכי במסעדות ,אוכל
שמפוקפק בבריאותו ובכשרותו .וחלק מה סובלי עקב עושר ממחלות
שונות ומרשויות המיסי וכדו' ,ועליה נאמר "עושר שמור לבעליו לרעתו".
ויסוד דקדושה נקרא "צדיק" ,כי הצדיק הוא מבחינה זו וכמ"ש "וצדיק יסוד
עול " ,18וקרח ודת $ואביר משנחלקו על משה שהוא צדיק הדור פגמו ביסוד,
ולכ $הממו $שהיה היקו אשר ברגליה טבע עמה רח"ל.
"והיה א שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצוה אתכ היו  ,לאהבה את
ה' אלהיכ ולעבדו ,בכל לבבכ ובכל נפשכ ונתתי מטר ארצכ בעתו יורה
ומלקוש ,ואספת דגנ ותרוש ויצהר " .הבטיחה תורה שכאשר ישראל יגיעו
 .17סנהדרי $ק"ו .18 .משלי י' ,כה.
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לדרגה גדולה של אהבת שמי ועבודת ה' בכל הלב והנפש ,יהיה שכר ירידת
המטר ואסיפת התבואה .והדבר תמוה ,כי הרי הובטחו בתחילת הפרשה
הבטחות גדולות מאלה לשומרי התורה ללא התנאי של התעלות לדרגת אהבת
ה' ,ואפילו הגש הובטח בפרשת בחוקותי ,מבלי הצור להגיע לדרגה גדולה
כזו .וכ $יש להבי $למה הובטח המטר ,והרי אי $זה תכלית אלא אמצעי לגידול
התבואה ,וכשהבטיחה תורה דג $תירוש ויצהר ,דיינו .והדגשת התורה על נתינת
המטר בעתו ,א הכוונה שלא יהווה מטרד בעת מהל בני אד בשווקי ,
כלו זה עני $כ"כ גדול שהוצר הכתוב להדגישו ,ומה יהיה א יתחילו בני
אד לצאת בלילי שבתות הא ישתנה זמ $המטר ללילה אחר ,וא הכוונה כי
הגש בעתו משפיע על ברכת היבול ,כבר נכלל זה בברכת דג $תירוש ויצהר.
ובפרשת בחוקותי נאמר" ,ונתתי גשמיכ בעת " לשו $רבי  .ופרש"י" ,בלילי
רביעי ובלילי שבת" .וכא $כתוב בעתו ופירש"י שהוא ליל שבת בלבד ,ויש
להבי $למה שינתה התורה לכתבו בלשו $יחיד ולהשמיט ליל רביעי ,ולמה
הדגישה התורה את היורה והמלקוש מה שאי $כ $בפ' בחוקותי .והדגיש הכתוב
ואמר "ונתתי מטר ארצכ " .ולכאורה הוא פשוט ומיותר ,וכי מה לנו למטר
ארצות אחרות ,ומה תועיל נתינת המטר באר אחרת לישראל היושבי באר
ישראל .ולמה שינה הכתוב שמו וקראו מטר ,כשבפ' בחוקותי קראו גש .
"השמרו לכ פ $יפתה לבבכ וסרת ועבדת אלהי אחרי והשתחוית
לה  ,וחרה א ה' בכ ועצר את השמי ולא יהיה מטר ,והאדמה לא תת $את
יבולה ,ואבדת מהרה מעל האר הטובה" .הזהיר הכתוב על איסור עבודה
זרה שבגללה בלבד ימנע השכר שהבטיח על קיו כל המצוות כול ,$וכמ"ש
"א שמוע תשמעו אל כל מצוותי" .ומעול לא מצינו שגלו ישראל בגלל חטא
ע"ז ,וכל השני שעבדו ע"ז על אדמת לא גלו ממנה ,וכשגלו היה זה על
ביטול השמיטה .19ולכ $גלו רק לשבעי שנה להשלי את אשר לא שבתה
בשמיטות .ומה שאמר הכתוב שיאבדו מ $האר  ,פירש"י שיגלו שהוא אבוד
מהאר  ,ולא שימותו שהוא אבוד מ $העול  .ופשט הכתוב שיגלו מ $האר
עקב עצירת המטר והרעב שיבא בעקבותיו .וזה לא היה מעול  ,וכשגלו היה
זה על שנוצחו במלחמה והורעבו במצור ולא עקב רעב של בצורת.
ואפשר שהעני $יבואר עפ"י דברי חז"ל שאמרו" ,גדול יו ירידת הגשמי כיו
שנבראו בו שמי ואר  ,וכיו קבו גלויות ,ויותר מתחיית המתי " .20ושבחו
את עצ ירידת הגש  ,מבלי קשר לתוצאותיו ,וקראוהו "גבורות גשמי ".21
 .19ויקרא כ"ה ,מט .דברי הימי 'ב' ל"ו ,כא .רש"י ,ויקרא כ"א ,ל"ה .20 .תענית ז'. 21 .
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ונקראי גש מלשו $התגשמות ,כי הפכו מאדי לנוזל ,ורק בנוח על האר
משתנה שמ למי שה בבחינת החסד.
ונחלקו חז"ל 22מהיכ $מקור הגשמי  ,שלר' יהושע מקור במי העליוני ,
ולר' אליעזר מקור מהאוקינוס המעלה אדי  ,ששבי ומוריקי גשמי  ,וה
רוב של גשמי  .וידעו שניה שמעוט $של גשמי מקור במי העליוני
שהובדלו במעשי בראשית ,ומחלוקת היא מה העיקר .שר' יהושע הול אחרי
האיכות ואיכות של המי העליוני גדולה בהרבה מ $התחתוני  ,ולר'
אליעזר הולכי אחר הכמות וה מי האוקינוס .ואפשר שגשמי הבאי מ$
האוקינוס נקראי בתורה גש  ,וגשמי המי העליוני נקראי מטר ,וכמ"ש
למטר השמי  ,תשתה מי .
ולילי רביעי ושבת ה עת של גשמי  ,כי בליל רביעי שולט מזל שבתאי,
ובליל שבת מזל מאדי  23שה כוכבי קשי מצד הדי ,$הגורמי לחרב$
והרס ,קרבות וד  .24ובה השדי שולטי ביותר .25ונמתקי ה ע"י הגש
היורד בעת  ,כי הדי $נמתק בשרשו ,26וגבורות גשמי היורדי לאר והופכי
למי סוד החסדי  ,ממתק גבורות כוכבי אלו .ובכל עת שיורדי גשמי
נמתקי הדיני ומבטלי גזירות רעות וממשיכי חיי לעול בהביא המי
סוד החסדי  ,א בלילות אלה הצור במיתוק כפול ומכופל ,ולכ $שבחו
חז"ל את עצ ירידת הגשמי ללא קשר לתוצאות התבואה מה  .ועל המתקת
דיני אלו נאמר ונתתי גשמכ בעת  .אמנ למטר שהוא סוד המי העליוני
יש רק עת אחד ,והוא ליל שבת ,כי מי אלו נקראי בש "מיי $דכורי,"$
דהיינו שה בסוד הזכר המשפיע ,והוא בחינת עונת של תלמידי חכמי
27
שהוא מליל שבת לליל שבת שדרשוהו חז"ל מהפסוק "אשר פריו ית $בעתו" .
וברדת המטר בליל שבת נעשה יחוד גדול בי $הקב"ה והשכינה ,שהוא בחינת
שמי  ,והיא בחינת אר  .וכש שיורדי מי השמי בסוד זרע הזכר ורובעי
את האדמה סוד הנקבה ,והולידה והצמיחה אורות החסד והשפע בעול  .כ$
נעשה יחוד גבוה בעולמות העליוני המשפיע שפע טוב לשכינה הנקראת אר
ישראל ,ומטר זה נקרא אז מטר ארצכ  .ולכ $קראו חז"ל לגשמי המשקי
האדמה בש רביעה ,28שהוא בחינת זווג ,ולכ $כנו את הגשמי בהפגש על
תענית ב' .22 .ש ט' .23 :שבת קכ"ט :וברש"י . 24 .ש  ,וראה שבת קנ"ו .25 .שבת קכ"ט:
וברש"י ש  .ובתענית כ"ג ,וברש"י ש  .26 .שער הכוונות דרוש ז' לראש השנה .ואעפ"י
שג ביו שלישי שולט מאדי וביו שבת שבתאי ,אי $חשש מה כי "יו " הוא בחינת
רחמי וחלש כח  ,משא"כ בלילה שהוא זמ $הדיני וגובר בה כח  .27 .כתובות ס"ב:

מ

שפתי

עקב

שני

מא

הקרקע בש חת $וכלה ,וכמ"ש "מאימתי מברכי על הגשמי  ,משיצא חת$
לקראת כלה" 29כי מטר ליל שבת הוא דוגמת הזרע האמיתי המושפע ביחוד
העולמות מ $הקב"ה לשכינה .ובקללה אמר שלא יהיה מטר ח"ו ,כי כשנמנע
יחוד זה מ $השכינה ,ישראל שה בחינת בניה סובלי מגלות וחרב ואבדו$
ושאר מרעי $בישי ,$והוא נגר ע"י עצירת המטר העליו ,$ושכינתא יוצאת
בגלותא ,ועמה ישראל בניה .ויחוד גדול זה של זווג זו" $בליל שבת נעשה ע"י
ישראל רק כשמקיימי כל מצוות ה' מתו אהבת אותו בכל לב ונפש ,
ואינו עני $לגשמי שניתני ג כאשר ישראל מקיימי מצוות שלא בדרגה זו.
ואמרו חז"ל שהגשמי בקי סימ $קללה ה  ,30ולכאורה א הגשמי ממתקי
הדיני  ,וגדול יו ירידת יותר מתחיית המתי  ,היה טוב א היו יורדי ג
בקי  .אמנ  ,חדשי הקי ה כנגד השכינה וה בחינת נקבה ,וחדשי החור
ה בחינת הזכר וה כנגד השפע שמשפיע הקב"ה בעול  .31וכתב בזוהר
שהקי הוא רחמי בתחילתו ודי $בסופו .ואלו החור הוא די $בתחילתו
ורחמי בסופו ,32וביאורו הוא כי חדשי הקי בחינת הדי $ה  ,א נראה שהדי$
מתחיל מט"ו בחדש ניס $ואילו י"ד ימיו הראשוני ה בבחינת רחמי  ,ונמש
די $זה עד כ"א בתשרי ולכ $החור די $בתחילתו ,ומכ"ב בתשרי עד ט"ז בניס$
ה בחינת רחמי  ,ואפשר שבחדשי הקי שה די $אי $הגש והמטר יכולי
למתק הדי .$ואדרבה מצטר די $הזמ $לגבורות הגשמי  ,והופכי ה לסימ$
קללה ,כי א היו הגשמי ממתקי  ,היתה משתנית בחינת הנקבה לרחמי
יותר מדאי ,וזה לא טוב כי היא בחינת די .$אבל בחור שה בחי' הזכר וה
מצד הרחמי  ,גבורות גשמי ממתקי הדיני בשרש  .ולכ $תקנו חז"ל
להזכיר הגש מכ"ב בתשרי עד ט"ו בניס ,33$וגש שבתחילת ניס $הוא הנקרא
מלקוש ,ושבתחילת חשו $הוא הנקרא יורה ,34ואולי היורה והמלקוש ה
מבחינת המטר ,ובתחילת הקי כשאינו בבחינת די ,$המתוק שלו נקרא מלקוש
גי' עתו .וכ $המטר בתחילת החור נקרא יורה כי בו עיקר כח ההולדה
והמשכת השפע בסוד הזרע המוליד שהוא נקרא "יורה כח " ,35ולא שיי
ענינ בגש רגיל .ולכ $בפרשת בחוקותי שהבטיח הגש לא הזכיר ליורה
ולמלקוש שאפשר שענינ הוא בסוד הגדלת המטר ,להמשי השפע לע
ישראל ולכוננ לעד.
"והיה א שמוע תשמעו" .לשו $רבי  .והפ ללשו $יחיד "ואספת דגנ  ,וכו'".
 .28תענית ו' .29 .ברכות נ"ט .30 :תענית י"ב .31 :שער הכוונות דרוש א' מדרושי ראש
השנה . 32 .פ' תרומה קע"ח .33 .תענית ב'.
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ומדוע על אהבת ה' בדרגה גדולה זו מבטיח ה' רק אוכל לאד ולבהמה.
ועפ"י סוד של דברי אפשר שדגנ דעת ,ולכ $התינוק אינו אומר אבא עד
שאוכל דג .$תרוש בינה ,סוד היי $המשמח .ויצהר חכמה ,סוד השמ ,$וה
חב"ד .ולכ $אמר בלשו $יחיד כי הנר" $של כל ישראל אינו שוה ,וכל אחד
יקבלו לפי בחינתו" .ונתתי עשב בשד לבהמת " .זה הגו ,ושדה הוא חקל
תפוחי $קדישי" ,$ואכלת ושבעת" .כי לא יפלו הנצוצות לחולי $ח"ו.
"כי א שמור תשמרו $את כל המצוה הזאת וכו' ,לאהבה את ה' אלהיכ  ,ללכת
בכל דרכיו ,ולדבקה בו וכו' ,לא יתייצב איש בפניכ " .פירש"י" ,לא יתייצב
איש ,אי $לי אלא איש ,אומה ומשפחה ואשה בכשפיה מניי ,$תלמוד לומר לא
יתייצב מכל מקו  .א כ $מה תלמוד לומר איש ,אפילו כעוג מל הבש."$
מרש"י זה מבואר שכשישראל מקיימי המצוות אי $כח לכשפי לשלוט בה .
והנה בגמ' ובהלכה יש כמה דברי זהירות להנצל מכשפי  ,36ואמרו ששמ
כשפי כי ה מכחישי פמליה של מעלה.37
והעני $הוא כי כא $מדבר הכתוב בישראל כשה לא רק מקיימי המצוות
ואהבת ה' ,אלא ג דבקי בו .וכמו שאמר "ולדבקה בו" .והבנת הדבקות
בבורא הוא כשיודע האד שנשמתו היא חלק אלוה ממעל והיא יכולה
להתדבק ע החלק שממנו חוצבה ,וכמו שאמר בזוהר על הכתוב "ויפח באפיו
נשמת חיי "" ,מא $דנפח מדיליה נפח" .והמפריע לדבקות זו הוא הגו
ותאוותיו .והדבק בה' אי $כשפי שולטי בו וכמו שאמרו בגמ' על ר' חנינה
שכשבאה המכשפה לקחת עפר מתחת רגליו לכשפו ,לעג לה ואמר קחי איני
מפחד כי "אי $עוד מלבדו" .38ופמליה של מעלה ה הכוכבי והמזלות שעל
יד מנהיג ה' את העול  ,והכשו מכחיש הוראת הכוכבי והשפעת  ,על ידי
הסט"א שעוצרת את האד מלקבל  ,אבל מי שדבוק בה' אי $לסט"א אחיזה בו
כלל כי יודע הוא שה' מנהיגו .וכמדת הידיעה כ $מדת הדבקות ,וכמדת
הדבקות כ $אי $לכשפי אחיזה בו .ולכ $לא פירש רש"י עני $זה על הפסוק "לא
יתייצב איש בפני " האמור בתחילת הפרשה אלא על זו שבסופה ,כי כא$
הוזכר עניי" $ולדבקה בו" .וזה כלל גדול בכל התורה והאמונה.

 .34תענית ה' .35 .יבמות ס"ה .36 .שו"ע או"ח סי'
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"ראה אנכי נות $לפניכ היו ברכה וקללה" .פתח בלשו $יחיד והמשי בלשו$
רבי  .כי הבחירה ענינה ליחיד בלבד ,ואמר משה לכל יחיד ויחיד מישראל,
ראה ,והיות וכל היחידי נמצאו יחד המשי בלשו $רבי ואמר לפניכ  .ועל
הע איי בעונש א יסור מ $המצוות ,והבטיחו שכר א ישמר  ,כמפורש
בפרשיות בחוקותי וכי'תבא ,ולכ $לא מוזכרי בה $שכר ועונש רוחניי כג$
עד $וגהינ  ,כי ה עני $ליחיד ולא לכללות האומה .ואי $בהכרח שיחיד החוטא
יענש מיד בעוה"ז בידי שמי  ,כי א כל החוטא יענש מיד ,לא יעשה האד
המצוות מתו בחירה אלא מפחד הדי ,$ומארי ה' אפו ובסו גובה את שלו או
בעוה"ז לאחר זמ $כאשר לא יקשר אד בי $החטא לבי $העונש ,אלא א"כ
יפשפש במעשיו ,או בעוה"ב שש הדי $קשה וכואב יותר ה' יצילנו) .ועונשי ד'
מיתות ב"ד ומלקות ,נתנו רק לאד שהתרו בו עדי שא יחטא ייענש .ועבר ,שאז נענש
הוא כדי שלא ילמדו ממנו אחרי  .כי מעשה הנעשה בפני עדי משפיע על הרואי  ,ומיקל
בעיניה האיסור .וכמ"ש בתורה "וכל ישראל ישמעו ויראו ולא יזידו $עוד"(.

"ראה אנכי נות $לפניכ היו ברכה וקללה" .ויש להבי $דבריו ובפרט אמרו
"אנכי נות $לפניכ היו " ,והלא הברכה והקללה כבר נתנ בהר סיני ואמר
בפ' בחוקותי ועתה שחוזר על העני $היה לו לומר לשו $עבר "ראה נתתי
לפניכ ברכה וקללה" וכדר כל הספר ,וכמו שאמר "ואצוה את שופטיכ
בעת ההיא"" ,ואצוה אתכ בעת ההיא"" .ראה לימדתי אתכ " ,וכאלה רבי .
"את הברכה אשר תשמעו וכו' אשר אנכי מצוה אתכ היו  ,והקללה וכו'
וסרת מ $הדר אשר אנכי מצוה אתכ היו " ,ולא מצאנו שנת $כא $קללה
לסרי מ $הדר  .ולמה חזר וכפל ואמר בכל פרט מה "היו "" .ללכת אחרי
אלהי אחרי אשר לא ידעת " .תלה עני $סור מ $הדר רק בחטא עבודה
זרה ,ומה ע שאר העבירות.1
 .1ומה שפירש רש"י שהכוונה לברכות וקללות שבהר גריזי ועיבל ,לא זכיתי להבי $דברי
קדשו ,כי לא נתנ כא $אלא בפרשת כי תבא .ואפילו א נאמרה פ' זו באותו יו  ,אינו
בסמיכות לכא $והרבה פרשיות פתוחות וסתומות העוסקי בענייני אחרי יש ביניה .
וש מפורטי י"א ארורי שנאמרו ג בלשו $ברכה ולכאורה אינו עני $למה שאמר כא ,$את
הברכה אשר תשמעו ,והקללה וכו' וסרת מ $הדר  .ומה שאמר בסמו שבבוא לאר יתנו
את הברכה והקללה בהרי גריזי ועיבל אינו קשור לדבריו ראה אנכי ,ולא בפרשה זו ,אלא
לאחר שסיי פרשה זו שהיא סתומה ,דבר בעני $הרי גריזי ועיבל בפרשה בפני עצמה.
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ואפשר שכוונתו כא $אינה על שכר מעשה המצוות ועונש עזיבת שזה כבר
נאמר בפ' עקב ועתיד להיאמר בפ' כי תבא ,אלא על לימוד התורה בלבד .ואמר
נות $לשו $הווה כי עדיי $לימד תורה ,ואמר "נות $ברכה וקללה" שניה על
לימוד התורה שבלימודה טמוני הברכה והקללה וכמו שאמרו חז"ל זכה
נעשית לו ס חיי  ,לא זכה נעשית לו ס המות .ולכ $אמר "את הברכה אשר
תשמעו ,והקללה א לא תשמעו" .שמשמעותו שעצ השמיעה היא הברכה,
וחסרו $השמיעה היא הקללה ,ולא בברכה וקללה שיבואו בעקבותיה  .וכוונתו
בלומד לש שמי שהתורה עבורו היא ברכה שאי $למעלה ממנה ,ללומד לש
גאוה וניצוח שלמודו בבחינת עבודה זרה ממש שלוקח תורת ה' תמימה
והופכה לאלהי אחרי  ,כי לא משתמש בלמודו לש ידיעת התורה וקיומה,
אלא כקרדו לחפור בה ,לתאוות הגאוה והכבוד ,ועליו אמרו חז"ל שנוח היה
לו שתהפ שלייתו על פניו ולא היה חי .ומשתמש בתגא חל ,רח"ל.
ועל הכתוב "היו לעשות " פירש"י" ,ולמחר לעול הבא ליטול שכר ".
דהיינו פירוש "היו " הוא העוה"ז .ואמר הכתוב ,ראה והתבונ ,$אנכי ,נות$
לפניכ את התורה היו בעוה"ז ובה טמו $ברכה וקללה .והרחיב דבריו ,כי יש
בני אד השומעי בקול ה' ולא זוכי לברכה בעול הזה ,ויש שסרו מ $הדר
ויש לה כל טוב .ולא לעניינ נתכוו .$ואמר את הברכה דהיינו ע הברכה
תהיו כשהתורה תהיה לשמה ,אשר תשמעו אל מצוות ה' על ידי לימודה
שתהיה ללמוד וללמד לשמור ולעשות .ולימוד זה הוא מייחד קודשא ברי
הוא ושכינתיה ומגדל אל הבינה שרש התורה ,והמלכות נקראת אנכי ,והבינה
נקראת אשר .ועל ידי למוד תורה לשמה מתייחדי בסוד אשר אנכי .היו
דהיינו בעוה"ז כבר תהיה הברכה עמכ וכמו שאמר ר' מאיר כל הלומד תורה
לשמה זוכה לדברי הרבה וכו' .והקללה .ולא אמר "ואת הקללה" כי לא
בהכרח שהקללה תמצא בעול הזה בידי הלומד להתנשאות ,ואפשר שבעוה"ז
חכ ורב יתקרי ומלא כל האר כבודו ,ואחריתו עדי אובד לעוה"ב .א לא
תשמעו אל מצוות ה' אלהיכ  .ולמודכ בתורה אינו כדי לשמור ולעשות.
וסרת מ $הדר אשר אנכי מצוה אתכ ללמוד כדי לייחד  ,כי יחוד קודשא
ברי הוא ושכינתיה ע הבינה בסוד "אשר אנכי" ,לא תיעשה על ידי למוד
תורתכ היו בעוה"ז .לימוד זה הוא בבחינת ללכת אחרי אלהי אחרי  .כי
ח"ו לימוד התורה הזה הול לסט"א ,אשר היא הבינה לא ידעת ולא ייחדת
קובה"ו עמה ,כי הידיעה הוא סוד הייחוד וכמ"ש "והאד ידע".
"כי יהיה ב אביו $מאחד אחי באחד שערי " .פירש"י .עניי עיר קודמי$
לעניי עיר אחרת"" .בארצ אשר ה' אלהי נות $ל " .ויש להבי $וכי אי $מצות
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צדקה בחו לאר  .והלא ג ש שיי די $של צדקה ודי $של עניי עיר קודמי.$
ונראה שכוונת הכתוב שאעפ"י שדי $עניי עיר קודמי $שיי באר וממנו
למדי לחו לאר  ,אי $די $זה שיי בחו לאר לגבי עניי אר ישראל וה$
קודמי $לעניי עיר שבחו לאר .2
"כי א אל המקו אשר יבחר ה' אלהיכ מכל שבטיכ לשו את שמו ש ,
לשכנו תדרשו ובאת שמה" .קרא למקו המקדש בכינוי "המקו אשר יבחר ה'
אלהיכ " ,ולא הודיענו היכ $הוא ,וא כוונתו להר המוריה ,או למקו אחר.
ואמר "יבחר" לשו $עתיד למרות שהר הבית נבחר מששת ימי בראשית .3ואמר
"לשו את שמו ש " לשו $שימה ,שישי את שמו יתב' במקדש .ופירש"י,
"לשכנו תדרשו ,זה משכ $שילה"" .והבאת שמה וכו' ,ושמחת בכל משלח
ידכ את ובתיכ אשר ברכ ה' אלהי " .אמר הכתוב "ושמחת את
ובתיכ " .והשמיט את שתו שמחת הלוי בשמחת  .ולהל $הוא אומר "והיה
המקו אשר יבחר ה' אלהיכ בו לשכ $שמו ש " .שינה מלשו" $שימה"
ללשו" $השכנה" ,ושת את הלוי בשמחת בני הבית ואמר "ושמחת לפני ה'
אלהיכ את ובניכ וכו' והלוי אשר בשעריכ " .ופירש"י" ,והיה המקו  ,בנו
לכ בית הבחירה בירושלי " .והמשי הכתוב" ,כי א במקו אשר יבחר ה'
באחד שבטי  ,ש תעלה עולותי " .פירש"י" ,בחלקו של בנימי .$למעלה הוא
אומר מכל שבטיכ הא כיצד ,כשקנה דוד את הגור $גבה הזהב מכל השבטי ,
ומכל מקו הגור $בחלקו של בנימי $היה" .ויש להבי $למה קרא לבנימי" $אחד
שבטי " ולא הזכירו בשמו .ומה נתקשה רש"י ממ"ש לעיל מכל שבטיכ
והלא פירש"י את הכתוב לשכנו תדרשו האמור בפסוק שבו אמר מכל שבטיכ
על משכ $שילה ,ומה עניינו לגור $ארוונה בירושלי  .ומה ג שפשט הכתוב
באומרו "אשר יבחר ה' אלהיכ מכל שבטיכ " .אפשר לפרשו ,באחד מכל
שבטיכ ולא בכול יחד .והמשי הכתוב ואמר" ,כי א לפני ה' אלהי
תאכלנו במקו אשר יבחר ה' אלהי בו" .ולא הוסי לומר "לשי את שמו
 .2וכמו שכתב החיד"א זיע"א בשו"ת יוס אומ סי' י"ט וזה לשונו .עניי אר ישראל
קודמי $ליושבי חו"ל) .וכמ"ש בספרי( וא לעניי עירו) .ומה שכתב הב"ח ,יו"ד סי' רנ"א
דעניי עירו קודמי $לעניי אר"י ומייתי ראיה מב"מ ד ע"א ,אינה ראיה ,וא הש" הביאה
בלשו $משמע ,ויד הדוחה נטויה( .ואמינא ולא מסתפינא ,מי האיש החפ חיי יחזיק בידי
עניי אר ישראל ,ומפליא לעשות משו ישוב האר  ,ובמה יתרצה עבד ה' להיות לו חלק
בישיבת אר ישראל ,א לא בהחזיק ביד יושביה ,וגמירי גדול המעשה .3 .פסחי נ"ד.
וראה רמב" הלכות בית הבחירה פרק ב' הלכה ב'.

מה

מו

שפתי

ראה

שני

ש " ,או "לשכ $שמו ש " .ובזה לא תלה השמחה אפי' בבני ביתו של אד
ואעפ"י שהזכיר  ,אלא במקריב עצמו .ואמר "ושמחת לפני ה' אלהי ".
ואעפ"י שלא שית את הלוי בשמחתו ,הזכירו בי $בני ביתו האוכלי  .והוסי
ואמר "השמר ל פ $תעזוב את הלוי" .ויש להבי $העני.$
ואפשר שהעני $הוא ,כי מצינו לחז"ל שכינו רק ליוס ובנימי $בש צדיקי ,
אעפ"י שכל אבותינו הקדושי והשבטי ה צדיקי אהובי וברורי  .כי
ה"יסוד" נקרא צדיק ,ויוס הצדיק אחוז במידת היסוד דז"א ,ובנימי $הוא
בחינת יסוד דשכינה ולכ $נקרא בנימי $הצדיק ,4והוא מיוחד משאר שבטי
במעלותיו .וכמ"ש בגמ' ,ת"ר שבעה לא שלט בה $רימה ותולעה ואלו ה,$
אברה יצחק ויעקב ,משה אהר $ומרי  ,ובנימי $ב $יעקב .תנו רבנ ,$ארבעה
מתו בעטיו של נחש) ,פירש"י ,לא היו ראויי $למות אלא שנגזרה גזירת מיתה על כל
תולדותיו של אדה"ר (.ואלו ה ,$בנימי $ב $יעקב ,ועמר אבי משה ,וישי אבי דוד,
וכלאב ב $דוד .5ויסוד ה"תפארת" בחי' יוס נקרא "כל" ,כי מקבל הוא כל
אורות הספירות שמעליו ,ואפשר שהוא בחי' "כל שבטיכ " ,וכשמשפיע ביסוד
השכינה בחי' בנימי ,$נראה שנקראת היא "אחד שבטי " ,דהיינו המיוחד
שבשבטי  .והיה משכ $שילה בחלקו של יוס ובו היתה השכינה בבחי' "לשו
את שמו ש " .דהיינו השכינה הנקראת "ש " ,בסוד "ויעש לו דוד ש " ,ובסוד
"ה' אחד ושמו אחד" ,שרתה בו בבחינת שימה כדבר שהוש במקו  ,שנית$
לקחתו מש  .וכמו שפירש"י ,שהיתה השכינה ש בבחי' מנוחה ולא בבחינת
נחלה .ואפשר שעל שילה אמר הכתוב "אשר יבחר" ,כי על שילה לא נאמר
שנבחרה מימי בראשית .ואפשר שכיו $שהשכינה היתה בבחי' "שימה" בלבד
לא שת את הלוי בשמחת בני הבית.
ונראה שהוצר המקדש להיות בחלקו של בנימי $שהוא בחי' יסוד השכינה,
כיו $שלכל ישראל מכל השבטי יש חלק בספירת היסוד ,כי הספירות של כל
בחי' השבטי ה בבחינת השכינה המעלי בחי' מ" $אל היסוד ומקבלי
השפע מהיסוד .ולכ $קרא הכתוב ג למשכ $שילה שהוא בחי' יסוד של יוס
"אשר יבחר ה' אלהיכ מכל שבטיכ " ,דהיינו באחד מכול הכולל את כול .
וכשקנה דוד את גור $ארוונה שבחלקו של בנימי $שבה עיקר בחי' "מכל
שבטיכ " בבחי' מ" $שיעלו השבטי לזכות במקו  ,ולכ $גבה הזהב לקניית
המקו מכל השבטי ) .וגבה מכל שבט חמישי שקלי וקנה המקו בשש מאות כס
6

ונת $לו כס בדמי הזהב  ,ואולי ה חמישי כנגד חמישי שערי בינה וס הכל שש מאות
 .4זבחי נ"ג :מגילה כ"ו .5 .בבא בתרא י"ז .6 .ראה רש"י שמואל ב ,כד.
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כנגד שש ספי' חג"ת נה"י שמקור מהבינה ,ובה נקנה המקדש שבחלקו של בנימי $שהוא
בחי' יסוד השכינה המקבלת השפע מבחי' שש מאות אלה ואפשר שלכ $היו ה שקלי כס
בחי' החסדי  ,אבל נקנו במשקל זהב בחי' השכינה המקבלת הגבורות הממותקות בחי'
הזהב והיא בת "מי זהב" (.אמנ לגבי המקדש בירושלי שהוא בבחינת "נחלה",

אמר "אשר יבחר ה' אלהיכ לשכ $שמו ש " .כי בו היתה השכינה בגדר
שוכנת שהוא לשו $קבע .ובו שית את הלוי בשמחת בני הבית .ואעפ"י
שהמקו נבחר מששת ימי בראשית ,אמר "אשר יבחר" ואפשר שכוונתו לא על
בחירת המקו אלא בחירת דרגת המקו  ,שיבחר ה' א תהיה בבחינת השכנת
שמו ש  ,או שימת שמו ש  .או הקטנת בחי' השכינה ש לדרגה אחרת,
ובחירה זו משתנה לפי דרגת ישראל ברוחניות  .7ומצד אחד אמרו שחמשה
דברי חסרו בבית שני וביניה "שכינה" ,8ומצד שני אמרו שמעול לא זזה
שכינה מכותל מערבי ואפי' לאחר החרב ,$כי דרגות שכינה רבות ה ,$ובבית
ראשו $בחר ה' לשכ $שמו ש  ,ובבית שני אפשר שחסרה בחי' זו של שכינה
ואולי בחר ה' לשו את שמו ש  ,או בחר לתת שכינתו ש בדרגה אחרת ,ולכ$
ג בבית שני עשרה ניסי נעשו במקדש.
והוסי הכתוב ואמר "כי א במקו אשר יבחר ה' באחד שבטי " .ולא אמר
במה הבחירה א לשכ $שמו או לשו את שמו ,והוסי ואמר "כי א לפני ה'
אלהי תאכלנו במקו אשר יבחר ה' אלהי בו" .אמר "בו" לומר שבכל מקרה
יבחר ה' אלהי בו במקו ואפי' בדרגת שכינה קטנה .אלא שבדרגה זו לא
הבטיח השמחה אפי' לבני ביתו של אד אלא למקריב עצמו .וחייבו לתת ללוי
חלקו כש שנות $לבני ביתו אעפ"י שאינ מובטחי בשמחה .וכדי שלא
יתרשל אד בראותו שהשמחה לא שורה על בני ביתו וימנע מלתת ללוי את
חלקו ,הוסי "השמר ל פ $תעזוב את הלוי".
"השמר ל פ $תעלה עולותי  ,בכל מקו אשר תראה" .ולכאורה היה לו לומר
"אשר תרצה" .ואפשר שכוונתו לומר שלא במקו שיראה לאד כהגו $וראוי
להקריב בו יקריב קרבנו ,אלא במקו אשר יבחר ה' .וכ $לגבי כל התנהגות
האד ברצונו להתעלות ולהתקדש לא יבחר לו דר חדשה הנראית בעיניו,
אלא יעלה במסילה העולה בית אל רק לפי הדר שהתוותה תורה וכמו שהורונו
חכמינו בגמ' ובזוה"ק ובשו"ע.
"כי ירחיב ה' אלהי את גבול וכו' כי תאוה נפש לאכול בשר ,בכל אוות
 .7ולקמ $אמר הכתוב "במקו אשר יבחר ה' לשכ $שמו ש " ,נראה מפורש שהבחירה היא
בעני $לשכ $שמו .8 .יומא כ"א:
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נפש תאכל בשר" .ולכאורה הוא תימה גדול ובמקו שהתורה תלמד האד
לרס $תאוותו ,משחררת היא אותו לתאוותו שיעשנה בכל אוות נפשו" .כי ירחק
ממ המקו אשר יבחר ה' אלהי לשו שמו ש " .למה לא אמר "לשכ$
שמו"" .ואכלת בשערי בכל אוות נפש " .למה כפל עני $זה והלא כבר אמר
"בכל אוות נפש תאכל בשר".
ואפשר שהעני $הוא ,כי הנפש מעורבת מטוב ורע וכשאד תאב לבשר אפשר
שזה מחלק הרע שבו ,ובזה צרי להתגבר ולא לעשות תאוותו .ואמרו חז"ל כי
ע האר אסור באכילת בשר ,9כי האד הראוי ,באוכלו בשר מעלה הוא את
הבשר שבמעיו לדרגת אד  ,אבל ע האר אי $בכחו להעלות את דרגת
הבהמה לאד ואז נגר להיפ שבחי' בשר הבהמה שבמעיו גובר עליו ונופל
הוא לבחינתה .ואמרה תורה כי כאשר בכל אוות נפשו רוצה הוא בשר ,וג
החלק הטוב שבנפש תאב לבשר ,באופ $זה יאכל בשר כי אפשר שבבשר זה יש
נצוצות הנצרכי לנפש זו לתקונה.
ואפשר שאמר הכתוב "לשו את שמו ש " .כי רק בדרגה זו אי $לאכול הבשר
א אינו בכל אוות נפשו ומה ג שהוא "בשערי " ולא לפני ה' .אבל בזמ$
שהשכינה שורה בישראל בדרגת "לשכ $שמו ש " .שאז בירושלי שהיא
"לפני ה'" אפשר לאכול בתאווה ובשאלת הנפש אפי' שאינה בכל אוות הנפש,
כי השראת השכינה גורמת למאכל להתתק $ולהתברר ,ולכ $אמר להל" $עשר
תעשר וכו' ,ואכלת לפני ה' אלהי במקו אשר יבחר לשכ $שמו ש וכו' ונתת
הכס בכל אשר תאוה נפש בבקר ובצא $וכו' ,ובכל אשר תשאל נפש " .ולא
אמר בכל אוות נפש אלא "בכל אשר תאוה ותשאל נפש " .ומכיוו $שהמקו
גור והבירור ייעשה ,אמר "ושמחת אתה ובית  .ואפשר שכיו $שהאד מצד
עצמו אוכל לתאוות נפשו ,לא שית הלוי בשמחת בני ביתו ,כדי לא להוריד
הלוי לדרגת אכילה שכזו ,אבל ציוה לתת ללוי בפני עצמו ואמר "והלוי אשר
בשערי לא תעזבנו".
"בני את לה' אלהיכ  ,לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בי $עיניכ למת ,כי
ע קדוש אתה לה' אלהי " .בתחילה אסר הכתוב הגדידה והקרחה מטע
היותינו בני  ,ומיד נת $הטע מצד היותינו ע קדוש ,ולמה הוסי זאת ולא
הסתפק בטע היותינו בני  .ופירש"י" ,ובמקו אחר הוא אומר ולא יקרחו
קרחה בראש  ,לעשות כל הראש כבי $העיני " .ורצונו לומר שאיסור הקרחה
הוא בכל הראש ולא רק בי $העיני  ,וא"כ למה כתבה התורה "בי $עיניכ ".
 .9פסחי מ"ט.
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ואפשר שהעני $הוא ,כי הכתוב אומר "כי לי בני ישראל עבדי  ,עבדי ה " .וכ$
אנו אומרי בתפילה" ,א כבני א כעבדי " .דהיינו שיש בע ישראל שתי
בחי' נשמות חלק נקראי בני וחלק נקראי עבדי  .ולאות שה בבחינת
עבדי ה' נת $הכתוב טע האיסור עקב היות ע קדוש.
וטע האבילות אינה בגלל פטירת הנפטר ,אלא בגלל שהאבל מאבד את אורות
המקיפי שלו וחוזרי להכנס במש שבעת ימי  .10אמנ המתגודד וקורח
קרחה עושה זאת מתו צערו על המת שאבד ממנו ואינו רואהו יותר ולא יודע
מה גורלו בעול הנפשות .וחוסר ראיה זו היא הגורמת לצערו .ואפשר דר רמז
לומר שאמרה תורה" ,לא תתגודדו ולא תשימו קרחה" בכל הראש ,והסיבה
היא כי יש מחיצה "בי $עיניכ למת" ואינכ יודעי מה גורלו .ואפשר שסמ
לו ואמר "לא תאכל כל תועבה" ללמדנו שמאכלות אסורות מסמאות את
העיניי הרוחניות מלראות ולחוש בדברי שאינ גשמיי  ,והשומר על קדושת
המאכל זוכה לרוה"ק .
"שבעה שבועות תספור ל מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות".
ויש להבי $למה תלה את הספירה מהקציר ולא ממחרת השבת ,וכמ"ש בפ'
אמור ,ולמה קרא לקציר בלשו" $החל חרמש בקמה" ולא אמר "בקוצר את
קציר " כלשו $הרגיל בתורה.
אפשר שביאור העני $הוא כי הלבנה כשמתחילה להראות אחר המולד נראית
כחרמש ,וכוונת הכתוב כי מעת שמתחילי הספירות להתק $בבחינת פרצופי
11
יש לספור שבעה שבועות להגדיל  ,ומתקני בני $הזו" $נקראי קוצרי השדה
והחרמש נקרא בלשו $חז"ל מגל והוא מלשו $מעגל והכוונה למגל יד ואמרו
חז"ל שבבואו לקצור את העומר צרי הקוצר לומר מגל זה ועוני $לו ה ,$אקצור
וה אומרי לו קצור כל דבר ג' פעמי לעורר העני $העליו $המכוו $כנגד
חרמש הלבנה הגודלת מיו ליו כהגדלה זו הנעשית ע"י ספירת העומר ,ולכ$
צריכי לומר ג'פ מגל זה ה $לעורר סוד המעגל השנתי ,וג"פ אקצור לקבל
הסכמת כדי לעורר סוד מחצדי חקלא העליונה .וקמת השעורי שה בחי'
הגבורות ,קודמי לקמת החיטי שה בחי' חסדי  .וע"י הבדלת השעורה
מהתב $ונפוייה בי"ג נפות מסתלקי כל הקליפות החופפי את דיני הקדושה.
"עשר תעשר וכו' ,ואכלת לפני ה' אלהי במקו אשר יבחר לשכ $שמו ש
וכו' ,וכי ירבה ממ הדר כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממ המקו אשר יבחר
ה' אלהי לשו את שמו ש  .פתח הכתוב "במקו אשר יבחר ה' לשכ $שמו",
 .10שער המצוות פ' ויחי .11 .זוהר פ' נשא קכ"ז:
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והמשי "במקו אשר יבחר ה' לשו את שמו" ,והדבר אומר דרשני .ולכאורה
אומרו "וכי ירבה ממ הדר כי לא תוכל שאתו" מיותר ,ויכל להתחיל הכתוב
ולומר "כי ירחק ממ המקו " .ואולי בא הכתוב ללמדנו כי אעפ"י שהשכינה
תהיה במקדש בבחי' "לשכ $שמו" ,א האד מצד עצמו לא ראוי לקבל בחי'
זו ,לגביו יהיה המקו בבחי' "שימה" בלבד .ואד הקרוב אל הקודש ,שו
מרחק ושו משקל לא ימנע ממנו לעשות הכל על צד היותר טוב ולכתחילה.
ורמזה תורה שג במקו אשר ישכ $ה' שמו ,א האד ירגיש שרב הדר
ממנו ונשיאת המעשר קשה עליו ,סימ $הוא כי ירחק ממ המקו ולא מבית ,
ואד זה דרגת השכינה שיקבל ממנה בבואו לירושלי תהיה בבחי' "לשו את
שמו ש " בלבד .כי לפי התקשרות האד אל השכינה כ משיבה היא לו.
"את זה לא תאכלו ,את הגמל ואת הארנבת ואת השפ $כי מעלה גרה המה".
ולכאורה היל"ל כי מעלי גרה המה ,כי על רבי מדבר הכתוב ,ויש להבי $למה
שנה סדר מפ' שמיני והקדי הארנבת לשפ.$
ואפשר שהעני $הוא כי היות וכל שלשת המיני נמצאי באותה קליפה
הנקראת נוגה ,12והקליפה בגלל התערבותה בקודש היא מעלה גרה ,כלל
בכתוב בלשו $יחיד ואמר כי מעלה גרה ,ואמר המה לשו $רבי  ,כי ה שלשה
מיני נפרדי באותה קליפה.
וסדר בפ' שמיני ,גמל שפ $וארנבת לפי סדר עולמות בי"ע דנוגה ,שהארנבת
היא נקבה כנגד עול העשיה ,שהוא מצד הנוקבא כנודע .ואולי היות שחטאו
ישראל ע נקבות מואב בשיטי והגבירו כח נקבה זו ,ועדיי $היתה מקטרגת
היא על כ  ,13הבליע אותה משה בי $הזכרי  ,כדי למעט נזקה.
"את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכ  ,אותו תשמרו לעשות ,לא תוס עליו
ולא תגרע ממנו" .פתח הכתוב בלשו $רבי ואמר אתכ  ,תשמרו ,ועבר ללשו$
יחיד לא תוס ולא תגרע ,ואמר ,את כל הדבר בלשו $יחיד ,ולכאורה היה לו
לומר את כל הדברי  ,כי כוונתו לכל מצוות התורה .וכמ"ש "שמור ושמעת את
כל הדברי אשר אנכי מצוו " ,וכ $תיבת "אותו תשמרו" ,נראית כמיותרת
וכמצמצמת את האיסור לדבר אחד בלבד .והלא על כל מצוות התורה חל
איסור של בל תוסי ובל תגרע.
ואפשר שאי $איסור בל תוסי ובל תגרע אלא ליחיד ,אבל לסנהדרי $מותר
להוסי ולגרוע .וכמו שהוסיפו חנוכה ופורי  ,וגרעו לולב ושופר כשחל דינ
בשבת ,וכ $הוסיפו עזרת נשי על העזרה ,וחייבונו כרת מדרבנ ,$וגרעו מעשר
 .12כמבואר לעיל פ' שמיני .13 .סוטה י"ד ,בתוס' ש ד"ה מפני.
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בהמה לגמרי בזמה"ז .וכל עני $יו טוב שני של גלויות כלול בהוספות רבות
על המצוות וגרעו $של מצוות אחרות כתפילי .$ואמר "את כל הדבר ,אותו
תשמרו" ,ללמדנו שאי $איסור בל תוסי ובל תגרע אלא כאשר מקיי האד
המצוה ומוסי בה כחמש פרשיות בתפילי ,$או גורע בה וש רק שלש פרשיות
בתוכה .14אבל א ביטל המצוה לגמרי ,לא יעבור על בל תגרע ,וכ $א הוסי
מצוה כשאינו חייב בה ,כגו $שישב בסוכה בעת הגשמי  ,או כשישראל בר
ברכת כהני  ,וכאד שחל לאשת אחיו בחייו ,או כשהניח בני וכדו' ,שלא
עבר על איסור בל תוסי ,ורק את דבר המצוה עצמה אותה יש לשמור
כהלכתה .לא להוסי ולא לגרוע בה ,וא היה הכתוב אומר את כל הדברי
תשמרו לעשות ,היה מוב $שכל המצוות ה $חטיבה אחת והמקיי חלק
ומבטל חלק עובר על בל תגרע ,והמוסי מצוות שלא שייכות בו עובר על בל
תוסי 15וזה אינו.
ואפשר שדר רמז ,כוו $הכתוב למצות שמירת ברית קודש שהיא שקולה כנגד
המצוות כול  ,16והוא חותמו של מל  ,והוא המקשר בי $הקב"ה לברואיו.
 .14אסור להניח תפילי $שחסר בה פרשה ,ג א אי $לו אחרי  ,משו לא תגרע .ורק
במצוות שצריכי שיעור ,ויש לו חצי שיעור ,יכול לקיימ ואי $בה משו לא תגרע ,כי
מצד המעשה הוא של  .וחצי כזית מצה או חצי ביצת אתרוג ,מצד המצה והאתרוג ה
מושלמי  ,ומצד השיעור כש שחצי שיעור אסור מ $התורה בדברי איסור ,יש בו מצוה
כלשהיא בדברי מצוה .ועיי $שו"ת חיי שאל ח"א ,סי' ד' .ובאתרוג מורכב הפג בגו
המצוה ואפילו עשרה אתרוגי מורכבי לא חזו לאצטרופי ,ולכ $נראה שהנוטל אתרוג
מורכב עובר על בל תגרע ודינו כדי $תפילי $של ג' פרשיות או על בל תוסי ודינו כדי$
תפילי $של ה' פרשיות ,והכא איכא אתרוג ולימו $בהדי הדדי .ותפילי $שיש בה ד' פרשיות
אבל חסרי אותיות ,אפשר שדינ כחצי שיעור ,ומוטב להניח מלהתבטל לגמרי ,ואפשר
כי די $בל תגרע הוא על כל אות ואות מהפרשה ג"כ ,ולכאורה דומה זה למ"ש בשו"ע או"ח
סי' תרמ"ט ,שבשעת הדחק נוטלי ד' מיני הפסולי בלא ברכה ,ולא חלק א פסול
דאורייתא או דרבנ .$וכשיש לו רק ג' מארבעת המיני בלבד ,ודאי שיטל בלא ברכה,
כמבואר בשו"ע או"ח סי' תרנ"א ,כי לולב אי $צרי אגד ,וכש שכאשר יש לו כל הד' מיני
יכול ליקח וליטל כל אחד בפני עצמו ,ואז בכל אחד מה עושה הוא חלק מהמצוה .ג
כא $יקח השלשה כ"א בפני עצמו לקיי מצות נטילת המיני ועושה הוא חלק מהמצוה,
ומה שלא נסתיימה המצוה כי לא נטל המי $הרביעי זה כבר אונס .אבל א נטל ג' המיני
אגודי יחד אפשר שאסור לכוו $לש המצוה משו בל תגרע ,ועיי $ט"ז וכ החיי ש .15 .
וכמו שהבי $ר"ג על הכתוב "עושה אלה לא ימוט ",ונדחה ממנה שלא כתב עושה כל אלה.
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ותלה בו איסור בל תוסי ובל תגרע בכל המצוות .כי פג המוסי והגורע הוא
כברית ,וכמו שהרחבת הגיד או קצורו מונע ההולדה ,כ $ההוספה על המצוה או
הגרעתה מונעת השפע מ $העולמות כול והוא נכלל בפג הברית ,והברית
נקרא כל ,כי הוא מקב בתוכו כל הכחות מספירות העליונות .והשכינה נקראת
דבר ,והיות ותלה איסור ההוספה והגרעו $בברית ,אמר "את כל הדבר" דהיינו
יחוד קוב"ה ושכינתיה יסוד ומלכות" ,אותו תשמרו לעשות" ,ופירוש אותו,
אות שלו ,תשמרו לעשות שימש השפע ע"י ברית קודש מכל תרי"ג מצוות
לשכינה ,כי ש צוה ה' את הברכה.
"וזה דבר השמיטה שמוט" .ידוע שכל מידותיו של הקב"ה ,מדה כנגד מדה.
וכאשר יעשה האד  ,כ $ייעשה לו משמי  .וטבע האד להמש אחר החומר
וליפול בחטאי ולהתחייב לפני המקו  .ורצה הקב"ה לזכ את ישראל
מעוונותיה לכל פשעיה ולכל חטאת  .וצוה אותנו להשמיט החובות
שחייבי לנו בעלי חובותינו ומדה כנגד מדה ישמוט לנו את חובותינו
שנתחייבנו בעונותינו .והנה ההלכה היא שכל חוב שאי $עליו עוררי $כיו$
שהחייב מודה בו או שנגמר דינו בבי"ד ,השמיטה משמטתו .וכנגדו משמטי
לנו חובותינו דהיינו הייסורי שעלינו לקבל בעוה"ז על עונותינו .אבל חוב
שנמסר בידי בי"ד לגבותו אי $השמיטה משמטתו .וכנגדו די $ועונש שכבר
נמסר מידי בי"ד של מעלה לשלוחי להעניש האד  ,אי $השמיטה משמטתו.
וא האד מתחכ לעשות פרוזבול ולמסור חובותיו לבי"ד שיגבוהו ,אולי ג
משמי מוסרי חובותיו לבי"ד שיגבו ממנו ולא נשמט מידיה .
ומסתבר ששמיטה זו אינה אלא למחול ולכפר ולהעביר מעליו ייסורי שה
עתידי לבוא עליו בעוה"ז לסיבת עונותיו .אבל עיקר עונש עונותיו והוא מה
שעתיד להענש בגיהינ אחר פטירתו על מה שפג  ,אי $זה נמחל על ידי
השמיטה .אמנ צרי הוא לתקוני הנזכרי בשער "רוח הקודש".17
שופטי
"כי תבא אל האר " .ויש להבי $למה לא אמר "והיה כי תבא" ,וכמו שאמר
פעמי אחרות" .ואמרת אשימה עלי מל ככל הגוי אשר סביבותי ,שו תשי
עלי מל אשר יבחר ה' אלהי בו מקרב אחי וכו'" .ויש להבי $והלא ג'
 .16ולכ $ברית גי' תרי"ב וע המצוה עצמה גי' תרי"ג כנגד כל התרי"ג מצוות .17 .ראה
שער הכוונות עני $ר"ה לפני דרוש א' והב.$
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דברי נצטוו ישראל בכניסת $לאר לפי סדר זה ,להקי מל  ,למחות עמלק,
ולבנות המקדש .1וא"כ זה צווי ,ומדוע אמר "ואמרת אשימה עלי מל " .ותלה
הדבר ברצו $ישראל .ומה הלשו" $ככל הגוי " ,ומה לנו להידמות לגוי והרי
אי $זו הסיבה למל בישראל .ולמה הוסי "אשר סביבותי" ,ומאי נפקא מינה
א זה כגוי הרחוקי או הקרובי  .ולמה למעלה משלש מאות וחמישי שני
מאז שנתיישבו באר לא הקימו מל כפי שנצטוו וממילא עכבו ג את מחיית
עמלק ובניית המקדש ,ולא עוד אלא כשבקשו בזמ $שמואל מל ככל הגוי ,
הוריד גש בימי קציר שידעו שחטאו בבקשת  ,והלא זקני שבה בקשו
כהוג" .2$שו תשי עלי מל אשר יבחר ה' אלהי בו" .וא אי אפשר
להעמיד מל אלא אשר יבחר ה' בו ,מה שיי לומר "מקרב אחי תשי עלי
מל  ,לא תוכל לתת עלי איש נכרי אשר לא אחי הוא" .והלא ג מזרע
ישראל אסור א לא במי שיבחר ה' ,ומה ג שמאז ברכת יעקב נתנה המלוכה
ליהודה וא"כ ג "מקרב אחי " אי אפשר להעמיד אלא משבט יהודה .ואי
שמואל בנבואה המלי את שאול מבנימי .$ולמה פירט ואמר "נכרי אשר לא
אחי הוא" .והלא באמרו נכרי מוב $שאינו אחי  .ולמה שיהיה סברא להעמיד
איש נכרי עד שהצריכה תורה לפרש שלא לעשות זאת.
"רק לא ירבה לו סוסי ולא ישיב את הע מצרימה למע $הרבות סוס ,וה' אמר
לכ לא תוסיפו $לשוב בדר הזה עוד" .תלה איסור הרבות סוסי באיסור
הירידה למצרי ומה הקשר ביניה  ,וכי להרבות סוסי מבלי לרדת מצרימה
מותר .ופירש"י" ,שלא ישיב את הע מצרימה שהסוסי באי מש  ,כמו
שנאמר בשלמה "ותעל ותצא מרכבה ממצרי בשש מאות כס וסוס בחמישי
ומאה" .ויש להבי $מה הוסי רש"י על המפורש בכתוב ,ולמה הדגישו הכתוב
ורש"י את מחיר המרכבה והסוס שהעלה שלמה ,וכי בגלל המחיר נאסר הדבר.
ולא מצינו שאסרה התורה לרדת למצרי לקנות סוסי אלא לצור המל בלבד
אבל מותר לכל אד לרדת למצרי לקנות סחורה כל שהיא ואפילו סוסי
לצרכיו או לצרכי מסחרו .3ולמה חכ גדול כשלמה המל לא גידל באר
סוסי משובחי יותר משל מצרי ושלח להביא ממצרי נגד די $תורה.
"ולא ירבה לו נשי  ,ולא יסור לבבו" .פירש"י" ,אלא י"ח"" .וכס וזהב לא
ירבה לו מאוד .וכו' ,וכתב לו את משנה התורה הזאת" .וצרי להבי $עני $ג'
מצוות לא תעשה אלו ומצות עשה זו שנאמרו במל .
ואולי העניי $הוא ,כי והיה כי תבוא מורה על קיו המצוה מיד לאחר ירושה
 .1סנהדרי $כ' .2 :סנהדרי $ש  .3 .רמב" הלכות מלכי פרק ה' הלכה ח'.
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וישיבה ,4ואמר הכתוב "כי תבוא אל האר " ,ולא אמר "והיה כי תבא" ,כי יתכ$
שישראל לא נצטוו להעמיד עליה מל מיד בבוא  ,אלא כאשר ירגישו צור
בדבר ,5ולכ $תלה הדבר ברצונ ואמר" ,ואמרת אשימה עלי מל " .כי לכאורה
מדוע ירצו ישראל מל  ,א כדי להנהיג  ,ינהיג הכה $גדול .ולמלחמה ,יש
משוח מלחמה .וכשמל שולט מטיל הוא מיסי על הע לממ $את חצירו
ועושה בישראל אנגריא ,וכמו שאמר שמואל לישראל במשפט המלוכה.
וישראל שהיו מחולקי לשבטי ולראשי אבות ששלטו במשפחת ללא
מיצרי  ,וראשי השבטי פתרו ביניה את כל הבעיות המשותפי  ,והיו
שופטי שקמו מגדולי הע שדנו על פי די $תורה והע קיבל את מרות
מרצו ,$למה הוצרכו למל  .אמנ כשיגיע זמ $הקמת המל ירגישו ישראל
צור בו ,ככל הגוי אשר סביבותי .אולי עניינו הוא ,כי הקלי' קודמת לפרי
ומקיפה את הפרי ,ומלכות דקליפה מקיפה את מלכות דקדושה בסוד הכתוב
"ירושלי הרי סביב לה" ,וכשירגישו ישראל ש"הגוי אשר סביבותי" שיש
לה מל  ,מצרי ג לה מל  ,סימ $הוא שהגיע זמ $הפרי להתבשל ולצאת.
והנה המל הוא בבחינת ספירת ה"מלכות" השכינה התחתונה ,ואפשר שאינה
מאירה ומושלמת היא עד שיתוקנו קוד ספירות נצח הוד יסוד שמעליה ,ואולי
שכל עוד שלא נתקנו ג' ספירות אלו לא היה מקו להעמיד מל  ,ולכ $על
תקופת השופטי נאמר" ,בימי הה אי $מל בישראל ,איש כל הישר בעיניו
יעשה" .אמנ שמואל הנביא תק $ספירת הנצח בסוד הכתוב "אנכי הרואה".
ובסוד הכתוב "וג נצח ישראל לא ישקר ולא ינח " .ואולי לכ $משבאו ישראל
ובקשו מל "ככל הגוי " היה זה טר זמנו ,אלא בגדר בוסר ,כי הפרי החל
להתגדל משנתק $הנצח ,אבל טר התבשל כי ספירות הוד ויסוד לא נשל
תקונ  .והבי $שמואל שהמל שיבא לא יהיה מצד השכינה התחתונה בחי'
ה"מלכות" סוד אות ה' אחרונה שבש שטר נשל תקונה ,אלא מצד בחי'
ה"בינה" השכינה העליונה סוד אות ה' ראשונה שבש  ,ואי $זה המל הרצוי,
ולכ $הקפיד .ואולי כיו $שכבר נתק $הנצח לא מנע מה שאלת אבל הסביר
לה שטעו במה שהקדימו ,ולכ $הוכיח על ידי שהוריד גש בימי קציר חטי
שה ימי העומר ,שאינו מופת גדול כי הרבה פעמי בזמ $זה יורד גש באר
ישראל ,כי לא מופתי מדהימי חפש לה  ,אלא מופת המסביר את טעות
 .4ראה רש"י דברי כ"ו ,א .5 .ומ"ש שנצטוו בכניסת $לאר אי אפשר לפרשו שבכניסת$
יעמידו מל  ,כי בכניסת $ממש לא שיי היה להעמיד מל כי יהושע מל  ,וכוונת חז"ל שעל
דעת כ $נכנסו לאר שבבא העת יקיימו מצוות אלו.
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שכש שהגש בזמנו ברכה גדולה יש בו ,ושאינו בזמנו קללה הוא ,ג
שאלת אינה בזמנה ואי $ברכה בה .ואמר "ה' מלכיכ " ,כי טר הגיע זמ$
מלכות בית דוד .והעמיד לה את שאול המל שנשמתו היתה מבחי' יסוד
ה"בינה" ,6וכיו $שהועמד בזמ $שטר נתקנה ה"מלכות" לא התמידה מלכותו.
ואפשר שבזה יוב $מדוע שאול המל חמל על אגג מל עמלק ולא הרגו ,והוא
לכאורה פלא גדול על אד גדול כמותו "בחיר ה'" ,שידע גודל עני $זה של
מחיית עמלק ושאי $ה' של ולא כסאו עד שימחה עמלק ,וכיצד חמל על מל
נבזה זה ועל מיטב הצא .$והעניי $הוא כמו שנתבאר ,כי הבי $שאול כי היות
שמלכות דקדושה טר הושל תקונה והפרי שכנגד הגוי אשר סביבותיו
עודנו בוסר ,שאי $בכחו להרוג את מל דקלי' וחמל והביאו עמו ,ומשהביאו
לא צוהו שמואל להרגו ,אולי כי אחר המועד בחמלתו ,והרגו שמואל בעצמו.
אמנ לאחר שקמה מלכות בית דוד ,נתפלגה המלכות על פי נביא ,והיו מלכי
יהודה שבה בחר ה' עד עול  ,וכמו שברכו יעקב "לא יסור שבט מיהודה
ומחוקק מבי $רגליו" .והיו בזמנ ג מלכי ישראל שמלכות היתה זמנית
ונשתנתה ממשפחה למשפחה ומשבט לשבט על פי נביא ,ועליה נאמר
"מקרב אחי תשי עלי מל " .ובחלק ג בניה ישבו על כסא אבות .
ועליה נאמר "לא תוכל לתת עלי איש נכרי" .והוצרכו לירש את המלכות רק
בניה שנולדו לה מיהודיה או מגיורת שנתגיירה על פי ההלכה ,ויהור ב$
אחאב די $ישראל משומד היה לו .7והיו בבית שני מלכי חשמונאי שלא נתמנו
על פי נביא כי נתבטלה הנבואה בזמנ אבל נתמנו על פי סנהדרי $של שבעי
ואחד ,והיה דינ כמלכי ישראל ואפילו לעני $קריאת פ' "הקהל" .ועליה
נאמר "מקרב אחי תשי עלי מל  ,לא תוכל לתת עלי איש נכרי אשר לא
אחי הוא" .אמנ אגריפס שלא נתמנה על פי סנהדרי $כי אסור היה לה
למנותו ,ולא היה "נכרי" מהמצוות והיה דינו כעבד שחייב במצוות כי היה
מזרע הורדוס שהיה עבד החשמונאי  ,אבל למרות זאת היה "איש נכרי אשר
לא אחי הוא" .וכשקיבל המלכות בירושה מזרע הורדוס ועמד וקרא פסוק זה
במעמד "הקהל" בכה ,כי ידע דינו שפסול הוא למלכות ,ומשהחניפו לו ואמרו
לו אחינו אתה ,נתחייבו שונאיה של ישראל כליה רח"ל.8
 .6ספר הליקוטי שמואל א ,סימ $י"ט .7 .כ"כ התוס' מס' ע"ז) .ואעפ"י שהיתה אמו גיורת
ועבדה ע"ז ,אפשר שכשנתגירה היו היא ואחאב כשרי ואח"כ פקרו .א"נ ,לא עבדו ע"ז
מתו אמונה אלא מתו יראה או מתו סגולה לטובת הנאה שאי $דינ כגויי על זה
כמבואר ברמב"  (.וראה ראש דוד פ' חיי שרה .8 .סוטה מ"א:
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ואולי והיות והמל מקורו בכתר דמלכות ומקושר הוא ע השכינה שרגליה
יורדות מות כי יורדת היא על ידי הנה"י למטה ממקומה לברר ולהעלות את
הנצוצות ,צרי להשמר הוא בג' מצוות אלו שכנגד הנה"י ,ואולי לא ירבה לו
סוסי  ,כנגד הנצח .ולא ירבה לו נשי  ,כנגד ההוד .וכס וזהב לא ירבה לו
מאוד .כנגד חסדי )כס( וגבורות )זהב( שביסוד .והסוס קשור בשרשו למצרי
שעליה נאמר "וזירמת סוסי זירמת " .9כי לקלי' אי $בחי' "דעת" ,ועומדי
ה במיצר הגרו $מול העור שכגנגד מקו "דעת" דקדושה ולכ $נקראי
"מצרי " על ש המיצר ,ומלכ נקרא "פרעה" על ש העור .והיות ואי$
קישוי אלא על ידי הדעת ,גובר בה עני $הנאו וזרע לבטלה ,הנגר על ידי
הקשוי ,ודומי ה לסוסי שזרע מרובה ביותר .ואפשר שמחוברי ה לקלי'
הסוס ,ולכ $סוסי מצרי משובחי במינ  .ולכאורה על ידי שיוציא המל
סוסי ממצרי מברר הוא הנצוצות ומעל למרכבתו שהיא דוגמת מרכבה
דשכינתא ,ובאה תורה להזהירו שדר תקו $זה אסור לעשותו ,כי ישראל
במצרי תקנו ר"ב נצוצות מתו רפ"ח נצוצי ,$ואסרה תורה לכל אד מישראל
לגור במצרי שמא יחזור ויפיל איזה נצוצות מר"ב אלו או נצוצות מנשמתו,
אבל לא אסרה ללכת לש לסחורה לא להדיוט ולא למל  ,אבל לצאת לסחורה
לקנות סוסי למרכבת המל או צבאו שה דוגמא של מרכבת וצבא מעלה,
אסרה תורה.
"ולא ירבה לו נשי " .שאפשר שה $כנגד בחי' ספירת ה"הוד" ,ולכ $כשטומאת
הנחש פוגעת בה $בגלל חטא ע הדעת נטמאות ה $בטומאת הנדה ,ואותיות
"הוד" נהפכות ונקראות "דוה" וכמ"ש "והדוה בנדתה" .וכמו שאמר הכתוב,
"והודי נהפ עלי למשחית" .ויכול לישא רק י"ח נשי כי ה"ביאה" נקראת
בש דעת וכמ"ש "והאד ידע את חוה" ,ואשת המל על ידי הזווג נקשרת
בדעת המל שהוא בבחי' דעת המלכות שהיא השכינה הנקראת "לאה" ,והיות
ויש י"ח בחינות "לאה" )אולי כנגד ה י"ח חוליות שבשדרה ,הנמשכי מהדעת ועד
היסוד (.הותר המל בי"ח נשי בלבד .10וא יוסי עליה $כיו $שאי $עוד נשי
בבחינה זו ,תתקשר דעתו בנשי שבבחינות אחרות שאי $ראוי ל"דעת" המל
להתקשר בה ,$ובבחינתו הוא פג הדעת" .וכס וזהב" שנראה שה כנגד
חסדי וגבורות שביסוד" ,לא ירבה לו מאוד" .אולי הטע כי הוא בחי'
"מלכות" ,וצרי שיקבל השפע במדה נכונה שלא ירבה ויצא חלילה לחו ח"ו.
"וכתב לו את משנה התורה הזאת ,וכו' ,והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו" .כדי
 .9יחזקאל כ"ג ,כ' .10 .שער המצוות בפסוק זה.
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לקיי הנה"י בתקו $מלא .ואולי אמר "וכתב"" ,והיתה"" ,וקרא" ,כנגד הנה"י" .למע$
ילמד ליראה את ה' אלהיו ,לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת
החקי האלה לעשות " .ואפשר ש"ילמד" בנצח" .ליראה" בהוד" ,לשמור את כל"
ביסוד" ,התורה" תפארת" .הזאת" מלכות הקשורה לתפארת" .ואת החוקי האלה" ,יסוד.
"לעשות " ,קיו ובני $המלכות בחי' עול העשיה.

והנה שלמה המל רצה לתק $העולמות כול על ידי העלאת הנצוצות מקלי'
נוגה ,11ולכ $הביא סוסי בכוונה ממצרי כדי להעלות הנצוצות מש  .ואמר
הכתוב" ,ומוצא הסוסי אשר לשלמה ממצרי  ,ומקוה סוחרי המל יקחו
מקוה במחיר .ותעלה ותצא מרכבה ממצרי בשש מאות כס ,וסוס בחמישי
ומאה וכ $לכל מלכי החתי ולמלכי אר ביד יוציאו" .ויש להבי $למה קרא
למקח בש מקוה ,ולמה כפל תיבת "מקוה" ,ויכל לומר "וסוחרי המל יקחו
מקוה במחיר" ,ומהכתוב נראה שסוחרי המל קבעו המחיר ולא המוכרי
המצרי  .ומהו "ותעלה ותצא מרכבה ממצרי " ,ולכאורה היה לו לומר "ויקנו
מרכבה במצרי " .ולכאורה שאר דברי הפסוק שאמר "וכ $לכל מלכי החתי
ולמלכי אר ביד יוציאו" .אינ קשורי לעני $קניית הסוסי ומה ביאור .
ונראה שכוונת הכתוב להודיענו ששלמה קבע מחיר הסוס במאה וחמישי
כמני $מקוה ,12ומחיר המרכבה בשש מאות כנגד שש ספירות המרכבה העליונה
חג"ת נה"י ,כדי להוציא הנצוצות שבקלי' ולהעלות אל הקודש .ואמר ותעלה
ותצא ,כי לאחר שעלתה המרכבה ממצרי יצאו ממנה הנצוצות ושבו לשרש ,
והוסי הכתוב שפרט לנצוצות אלו ג מכל מלכי החתי ואר ביד הוציאו
שלוחי שלמה את הנצוצות שבתוכ  .ואפשר שכיו $שהוציא סוסי ממצרי
נשא את בת פרעה כדי להוציא כל הנצוצות שבעור ,ונת $את הכס בחי'
החסדי כאבני בירושלי היא השכינה .אמנ כיו $שעשה דבר מסוכ$
שהתורה הזהירה שלא לעשותו ,אעפ"י שכוונתו היתה לטובה ,מעשיו לא היו
מושלמי  ,וגייר את בת פרעה כדי $גר תושב ,13ולקחה בליל חנוכת המקדש
 .11וזה לשו $רבינו האריז"ל בספר הלקוטי מלכי א' ,כוונת שלמה בקחתו אל נשי ,
היתה לתק $קלי' נוגה ולהשפיע בה כל כ עד שתחזור כולה לקדושה ,וה סוד אל יומי$
דחול ,ולכ $לקח שלש מאות נשי ושבע מאות פלגשי  ,כי השלש מאות בסוד ג' ראשונות
והשבע מאות בסוד שבע תחתונות ,וטעה כי אי אפשר לתק $עד שיבא מל המשיח בב"א,
וזה סוד מה שאמר שלמה המל עליו השלו  ,אמרתי אחכמה ,והיא רחוקה ממני .12 .חסר
אחד .ואפשר שהוא סוד ש אהי"ה במילוי ההי" $העולה כמני $מקוה .ואולי לא נת $לה
בשלימות אלא חסר אחד כמני $כעס ,והמעיי $בשער רוח הקודש תיקו $הכעס יבי $עניינו.
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וחשב שעתה השכינה תתעלה ביותר על ידי נצוצות אלו ,אבל הערימה עליו בת
פרעה ועשתה בחדרו דמות כוכבי ולבנה ולא ידע שהאיר היו ולא ק
לפתוח המקדש ביומו הראשו $ולא הקריבו בו תמיד של שחר עד ד' שעות
ביו  ,14ולא הצליח בתקונו הגדול שעשה ,כי עבר את פי ה' והיא לא תצלח .עד
שבסו נשיו הטו את לבבו .ונראה שהביא רש"י מחיר המרכבה והסוס ללמדנו
שג בכוונות גדולות וטובות אסרה תורה למל לקנות סוסי ממצרי  .כי דר
התקו $להביא הגאולה הוא ,על ידי לימוד תורה וקיו מצוותיה.
"לא יהיה לכהני הלויי כל שבט לוי חלק ונחלה ע ישראל ,אשי ה' ונחלתו
יאכלו ."$פירש"י" .כל שבט לוי ,בי $תמימי ובי $בעלי מומי " .ולכאורה יכל
הכתוב לומר "לא יהיה לכל שבט לוי חלק ונחלה ע ישראל" ולמה הוסי
ואמר "הכהני הלויי ".
ואפשר שהוסי "הכהני הלויי " שלא נחשוב שבגלל עונש על מעשה שכ
נמנע חלק באר לקיי דברי יעקב שאמר "אחלק ביעקב ואפיצ בישראל",
כי דברי יעקב יכלו להתקיי ג א יקבלו נחלה לעצמ  ,וכשבט שמעו$
שקבלו נחלה והופצו בישראל על ידי שיצאו ללמד ילדי ישראל בגלל עוניי ,
אלא לגודל מעלת שה "כהני ולויי " אי $לה חלק בירושת האר  ,כי
האר היא כנגד השכינה התחתונה בחי' אות ה' אחרונה שבש  ,וישראל שה
בחינתה יירשוה .אבל הכהני לרו מעלת  ,ה' ,בחי' אות ו' שבש הוא
נחלת וחלק  ,ואכילת הקדשי היא בחינת .
"ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו ה' הוא נחלתו ,כאשר דבר לו" .ולכאורה הוא
כפל של הפסוק הקוד אלא שעתה דבר הכתוב בלשו $יחיד ובמקו שאמר
"נחלה ע ישראל" ,שינה ואמר "ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו" ,ויש להבי$
למה כפל ולמה שינה.
ונראה העני ,$שהצווי הוא שלא יקחו הלויי חלק באר כשאר השבטי להיות
חלק ביחד במקו מסויי באר  ,אלא יהיו מפוזרי בי $נחלת כל השבטי
בארבעי ושמונה עיר ,וללא מרחבי שדות וכרמי יותר מאלפיי אמה ,כדי
שיהיו פנויי להתעסק בחינו ע ישראל בכל מקומות מושבותיה וכמו
שכתוב "יורו משפטי ליעקב ותורת לישראל" .אבל אי $איסור א ישיג הכה$
או הלוי חלק ונחלה באר באופ $פרטי על ידי קני $או ירושה ,כי אי $נחלתו
 .13כ $הוכחתי בביאורי על מס' יבמות ,ולכ $לא היתה אסורה כדי $גויה ,ולא אסורה כדי$
גיורת צדק שאסורה מדי $מצרית ראשונה עיי"ש .14 .במדבר רבה פרשה י'.

נח

שפתי

שופטים

שני

נט

בקרב אחיו הלויי אלא בתו נחלת שאר השבטי  .15ולכ $בפסוק ראשו$
צוותה תורה בלשו $רבי על כלל שבט לוי שלא יקבלו נחלה ע ישראל להיות
נחלת במקו מרוכז לכול  .וחזרה בפסוק שני בלשו $יחיד ואמרה שהצווי
הוא על כלל השבט ,כדי שלא תהיה לכל כה $נחלה "ע אחיו" שבט לוי יחד,
אבל היחיד שישיג נחלה בחלקי שאר השבטי כגו $שירש את אשתו
הישראלית או שזכה בחרמי כהני  ,וכדו',לא יצטר למכור הקרקע כדי שלא
תהיה לו נחלה באר אלא הרי היא שלו.
וחזר ואמר "ה' הוא נחלתו" לשו $יחיד ,לומר שלא תחשוב שדרגת מעלת
הכהונה שוה היא בכל הכהני מעצ היות כהני  ,אלא אפי' שדרגת בחי'
הכהונה שורה על כל כה $באשר הוא ,יש תוספת קדושה לכל כה $שה' יהיה
נחלתו" ,כאשר דבר לו" אישית ,לפי מעשיו של כל כה $וכה.$
"וזה יהיה משפט הכהני מאת הע מאת זובחי הזבח א שור א שה ,ונת$
לכה $הזרוע והלחיי והקיבה" .פירש"י ,מאת הע ולא מאת הכהני  .א שור
א שה ,פרט לחיה" .ויש להבי $מה לשו" $משפט" שיי כא $יותר משאר
הצוויי המוזכרי בתורה .ולמה אמר "מאת הע " ולא אמר "מאת ישראל".
ולכאורה הוא מיותר כי מיד אומר "מאת זובחי הזבח" .ולמה אי $מצוה זו
נוהגת בחיה ובעו ,ולמה הקדי הזרוע ללחיי  ,ולכאורה היה לו להקדי
הלחיי לזרוע כי הראש קוד לגו.
16
וכתב האריז"ל שהקדי הזרוע שהוא בחי' חסד לתיתו לכה $איש החסד .
ואולי אפשר להוסי ,כי האד כלול מנפש ,רוח ,ונשמה ,שכל אחד מה כלול
משלשת  .וג מי שלא זכה לכול אלא לנפש בלבד ,נפשו כלולה מנפש רוח
ונשמה של הנפש ,ג לדומ יש נפש הדומ  ,ובצומח יש עני $נפש הצומח,17
אמנ בעלי החיי יש לה נפש בהמית שביחס לנפש הצומח נקראת היא רוח,
וכמו שאמר הכתוב" ,כי מקרה בני האד ומקרה הבהמה ומקרה אחד לה
וכו' ,ורוח אחד לכל וכו' ,מי יודע רוח בני האד העולה היא למעלה ,ורוח
הבהמה היורדת היא למטה וכו'" .18ונראה שרוח ונפש החיה והעו יותר
מתוקנות ולכ $יש בה $עני $כיסוי הד  ,ואי $בה $עני $איסור חלב .ולכ $אינ
צריכי תקו $על ידי נתינה לכה $אבר מאבריה  ,אמנ הבהמה למיעוט דרגתה
אי $דמה צרי כיסוי מפחד החצוני  ,כיו $שבלאו הכי ה דבוקי בה ולכ$
אסור לאכול החלב שלה בעונש כרת ,ושיי בה עני $עילוי ותקו $על ידי נתינת
 .15וכמו שפנחס ירש את אמו הישראלית .ב"ב קי"ג .16 .ספר הלקוטי בפסוק זה .17 .ע
חיי שער קיצור אבי"ע.18 .קהלת ג .יט' כא.
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הזרוע הלחיי והקיבה לכה $שלש מתנות כנגד ג' בחינות שיש בחלוקת הגו
ראש ,חצי גו עליו $וחצי גו תחתו $שה באד מקו משכ $הנר" ,$ובבהמה
ג' כחות המפעילי את הגו מעי $גו האד בדר משל ה מעי $נר" ,$ואולי
ושמא היות והנפש הבהמית היא בחי' רוח התחיל בזרוע שהוא בחי' רוח ,כי
ג הכה $הוא בחי' רוח כנגד איש ישראל שהוא לעומתו בחי' נפש.
ו"משפט" הוא מצד הרחמי ו"צדק" בחי' די .19$ג בשר בהמה הוא בחי'
די ,20$ו"כהני " בחי' חסדי  ,ואולי כוונת הכתוב שזובחי הזבח מרבי בשר
בהמה בעול ועמו די $על כל הע  ,ו"משפט הכהני " דהיינו רחמי מצד
המשפט יתעוררו על ידי החסדי שבכהני על ידי שיקבלו זרוע לחיי וקיבה.
"כי אתה בא אל האר אשר ה' אלהי נות $ל  ,לא תלמד לעשות כתועבות
הגויי הה  .לא ימצא ב מעביר בנו ובתו באש ,קוס קסמי מעונ $ומנחש
ומכש" .ויש להבי $למה תלה איסור הנחוש והכשו בביאת האר  ,והלא אי$
איסור קשור לביאת האר " .21כי הגויי האלה אל מעונני ואל קוסמי
ישמעו ,ואתה לא כ $נת $ל ה' אלהי  ,נביא מקרב מאחי כמוני יקי ל ה'
אלהי " .מפשט הפסוק נראה שהנבואה היא לע ישראל במקו המעונני
והקוסמי  .ולכאורה היה לו לומר "ואתה לא נת $ל ה' אלהי כ ."$ויש להבי$
מה כוונת הכתוב באומרו מקרב מאחי  .והלא עובדיה הנביא שהיה גר
אדומי 22דינו ככל נביאי ישראל הכשרי  ,וכלו יש מקרב שלא מאחי  ,ומה
כוונתו באמרו כמוני ,והלא לא ק נביא עוד כמשה .וכי כלו בא למנוע
מלהאמי $בשאר הנביאי שאינ כמותו בנבואה" .א הנביא אשר יזיד לדבר
דבר בשמי את אשר לא צויתיו ,ואשר יזיד לדבר בש אלהי אחרי ".
ולכאורה א מנבא הוא בש אלהי אחרי  ,אינו נביא .ומהכתוב משמע
שנביא חוזר על שניה  ,על אשר לא נצטווה ועל אשר ידבר בש ע"ז" .וכי
תאמר בלבב איכה נדע את הדבר אשר לא דברו ה' ,אשר ידבר בש ה' ולא
יהיה הדבר ולא יבא ,הוא הדבר אשר לא דברו ה'" .ויש להבי $מה יהיה בנביא
שניבא לעשות מעשה מסויי או א ניבא רע וחזרו בה וניח ה' ,וכמו שהיה
ע יונה הנביא ,מה יעשו וכיצד ידעו א נביא אמת הוא ,א לאו.
23
והנה בבית ראשו $שחטאו ישראל בעבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמי ,
והנביאי הוכיחו שבגלל זה יחרב הבית ,ויגלו .וכשגלו ,לא ידעו הנביאי
24
הסיבה ושאלו על מה אבדה האר  ,והשיב ה' "על עזב את תורתי" .
 .19זוהר פ' האזינו רצ"א .20 :ראה שער מאמרי רשב"י על זוהר בראשית ד ל"ד.21 .
ויקרא פרק י"ט . 22 .ראה רש"י עובדיה א' ,א .23 .מס' יומא ,ט' .24 :ירמיהו ט' ,י"א'י"ב,
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ופירשו חז"ל שהשיב על שלמדו תורה מבלי לבר עליה בתחילה ,ולכאורה
מה מקו לשאלה זו כשחוטאי בחטאי חמורי של ע"ז ג"ע וש"ד ,ולמה
חטא קט $שלא ברכו על התורה תחילה שלדעת רוב הפוסקי אי $חיוב ברכה
זו אלא מדרבנ 25$גר לחרב.$
והעני $יוב $ע"י ה"משקל" המוזכר בסבא דמשפטי  ,26שהוא סוד קלי' נוגה.
וא על פי שזה לעומת זה עשה האלקי  ,כנגד עול הכתר אי $לקליפה שו
דוגמא .וע"ז נאמר "ראו עתה כי אני אני הוא ,ואי $אלהי עמדי" .ואפילו
אצילות דקליפה אינה עומדת במכוו $לאצילות דקדושה ,אלא מתחתיה ,כי אי$
לה כח לעמוד מולה ,בסוד "לא יתיצבו הוללי לנגד עיני " .ויחזקאל ראה
המרכבה דר הקלי' שה רוח סערה ,ענ ,$אש מתלקחת ,ונוגה .ומתו הנוגה
דמות כמראה כבוד ה' .כי היה בחו לאר  ,מה שאי $כ $ישעיה הנביא ע"ה
שראה מיד את מרכבת הקדושה כי היה באר ישראל.
אד הראשו $בחטא ע הדעת ערב קודש בחול ,ולכ $קלי' זו היא חיקוי
לקדושה .נראית כמותה ,כולל תפילה ותפילי $וישיבות ופלפולי בסוד נשמות
דור הפלגה שאמרו "נעשה לנו ש " ,וה שורש נשמות ערב רב .27ומי שנופל
ש חושב עצמו בקדושה ,טובל במקוה ,נראה לו שד בדמות אליהו הנביא ז"ל,
והוא מאמי $שזכה לגלוי אליהו .וכשעושה שאלת חלו עוני לו עפ"י מדותיו
ומטמאי אותו עוד ,וכל רואיו גומרי עליו את ההלל קדוש קדוש ,צדיק
צדיק ,ואינו אלא הטומאה בכיעורה ,וש נמצא השורש של אוב וידעוני וחובר
חבר ומנחש ומכש ודורש אל המתי  ,ומפילה קליפה זו את הנמצא בתוכה
בחטאי חמורי והוא חושב שאלה ה תקוני בעולמות העליוני  ,ה' יצילנו.
וקליפה זו התלבשה על שבתאי צבי שר"י ועמו לחכמי ישראל גדולי בנגלה
ובנסתר ,וכאותו ששאל שאלת חלו א יאכל בתשעה באב ,וענוהו "ואכלת
ושבעת וברכת" .28וג אחרי שהמיר המשיכו להאמי $בו מגדולי ישראל וחשבו
שיש במעשיו סוד נשגב .ונביאי השקר היו מגדולי ישראל שנפלו בקלי' זו וראו
דברי נפלאי  ,והאמינו שה' דבר ב  .וא היה נביא השקר משנה מעט
מלבוש נביא האמת והתנהגותו ,לא היו הע נוהי אחריו .ונביאי השקר חברו
חבורי בתורה והקהילו קהלות ברבי ולמדו תורה והאמינו בעצמ ולא
חששו שמא טועי ה ומחר יתבזו כשימצאו שקרני  ,והאמינו שכה אמר ה',
אבל לא ה' דבר ב  ,אלא קלי' נוגה.
וראה ב"מ ד פ"ה .25 :ראה בנושאי כלי השו"ע ,או"ח סי' מ"ז .26 .זוהר שמות צ"ה.27 :
ראה זוה"ק פ' בראשית ,ד כ"ה עמוד ב' .28 .ראה להחיד"א בספרו מעגל טוב שבט תקי"ד.
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ומכש רוחני פועל רק בשמות ,וכמ"ש בגמ' ,29אמרה ש ואסרה הספינה,
ואמרו חכמי ישראל ש והתירוה .ומכש גשמי יותר משתמש באוב וידעוני,
וקוס קסמי מקטיר לשד 30וכו' .והיו נביאי השקר משביעי בשמות הטומאה
וחושבי שה שמות הקודש ,31או שהזכירו שמות הקודש בטומאה וערבו
 .29מס' שבת ד פ"א :וברש"י ש  .30 .סנהדרי $ס"ה 31 .וכמו כמה קהילות חסידי בימינו
שבר"ה קוד תקיעת שופר ברצונ להזכיר שמות מלאכי  ,מזכירי ליש"ו ימ"ש ,בש שר
הפני  ,כשידוע ששר הפני של מעלה לא יקרא בש זה כלל ואוי לה מיו הדי.$
וחדשות אני מגיד ,כי בחדש אב בשנת התשנ"ד פנתה אלי האשה ש.ר .בשאלה אודות נשמת
מת שמזה ג' חדשי מתלבש בה שלא כדר "דיבוק" ,וכותב ומדבר דרכה עניני העומדי
ברומו של עול  ,ומספר לכל אד גלגוליו ותקוניו ומעורר את ע ישראל בכלל ובפרט
לתשובה גדולה .ומדבר דברי תורה וסתרי תורה .והנה האשה הזו לאחר שחקרתי נסתפקתי
ביהדותה ובגיור של אמה ,והיא עצמה אינה שומרת שבת ומצוות .ומיד שאלתיו מדוע לא
באה נשמתו באשה כשרה ויר"ש ,והשיב כי רק בה יכול להתעבר כיו $שהיתה אשתו בגלגול
שעבר ,ועודד אותי להחזיר אותה בתשובה ,והודה לי כשהשפעתי עליה לשמור שבת.
ושאלה אותי האשה א כשר הדבר או אסור ,ומיד שאלתיו לפרש לי הפסוק "כדנא תאמרו$
להו וכו'" )ירמיה י'( ,כמבואר ב"מנחת יהודה" פ' מק שבזה בוחני הנשמה א שד הוא
או אד  ,והשיב לי שזו היתה חקירת רב גדול בדור הקוד לידע א מדובר בשד הבא
מכוחות האופל ,לנשמת ה' טהורה החצובה ממקור קדוש ,וביאר הפסוק כמתכנתו .ואח"כ
שאלתיו למה מותר לדבר עמו ואי $בזה משו "ודורש אל המתי " ,והשיב כי בעת
שמתלבש בגופה אינו בגדר מת והרי הוא כדבוק שמותר לשאול ממנו כי אינו נשמה
ערטילאית .ומה ג שאינו נשאל על כרחו כשאר המתי אלא עונה מרצונו בשליחות מעלה.
ותמהתי על הדבר כי כל תשובותיו נעשו ע"י שעצמה עיניה והתלבש הרוח על ידיה וכתב
בכתב ידו השונה מכתב ידה ,תשובות שאי $לה בה $השגה כלל ועיקר ,ואח"כ בקשתי
לראות כיצד מדבר הוא דרכה וראיתי שהתייחדה ע עצמה איזה רגעי בהיותה ישובה על
הכסא ואז כבדו ידיה ורגליה ונתעבר בה ודבר דר גרונה בנענוע שפתיה דברי מענייני
בקול נמו השונה מקולה ,ובדר כלל מדבר הוא בצורה זו שעה ארוכה ,ועתה קיצר ואמר
שהאור שלי חזק ,כי אני ת"ח ,ומפריע לו להתקשר עמה ונסתלק לאחר רגעי אחדי  .ונראה
התלבשותו ודבורו כעני $האוב המוזכר בסנהדרי) $ס"ה( .וזאת למודעי כי מתחילה היו
מקטרי לו ומדליקי נרות עבורו ,ומיד כששמעתי זאת אסרתי הדבר באיסור חמור ,ועמד
בפני קהל ועדה ודבר בגרונה ואמר שאסור להקטיר מאז החרב ,$כי באי $קדושת המזבח
כחות האופל נהני מקטורת זו .ומנע מלהמשי ולהקטיר ,אבל בקש להדליק הנרות כדי
להתקשר עמו .אמנ ג' חדשי עד שהתרעתי על כ לא מנע מזה ,והדבר הזה החשידני,
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סג

קדש בחול ונתנו כח לקלי' נוגה שבו נמצא עירוב הקודש והחול ,לפעול
עבור  ,ה' יצילנו .ומקליפה זו קבלו ידיעת העתידות ,ולכ $שאלו חז"ל למה
חרב בית ראשו ,$כי אמנ היו עובדי ע"ז ג"ע וש"ד ,ונביאי האמת הוכיחו על
כ  ,אבל היו כול שוגגי כי האמינו לנביאי השקר שזה רצו $ה' לעבוד אלהי
ונתפלאתי מדוע אור תורתי הפריע לו א הוא מ $הקודש ,ואעפ"כ לא מהרתי לאסור הדבר
כי באמת השפיע לע תשובה ותקוני תהילי  .ואח"כ שאלתיו על כמה חולי מה ענינ
ותקונ ועל מקרה האסונות שהיו בטלז'סטו .$וכל תשובותיו היו לעשות מעשי שכבר
נעשו לפני שיאמר  .לדוגמא ,אמר לתק $מזוזות הבית לאד שכבר תקנ יו קוד  ,ולשני
אמר להוסי ש כאשר יומיי קוד הוסיפו לו ,ולגבי טלז'סטו $אמר שיתענו י"ב ת"ח
לתק $המקו  ,דבר שנעשה יו קוד  ,והבנתי שאינו רוצה שיעשו דברי חדשי בקדושה
ולכ $מתחמק באומרו דברי שכבר נעשו .ובקשתי לשאול אותו א אינו אוב ,והשיב שאוב
הוא איבה ,ואלו הוא מקורו מ $הקודש ונשלח להדרי הע בדר ה' ,ושאלתי א רצונו
שיאמרו עליו קדיש ומשניות ,והשיב שאי $לו צור בזה .ואני תמהתי כי אפילו בג"ע תנאי
ואמוראי שמחי ועולי דרגה מ $הקדיש הנאמר לע"נ .ומשניות מאירות דרכ בכל
מקומות מושבות  .וחשדתי בו שהוא מקליפת נוגה שרוממות אל בגרונה וחרב פפיות בידה
לעקור הקודש רח"ל .ושאלתי לילדה המפגרת א .העונה דר לוח האותיות מה עניינו,
והשיבה שהוא כשר ומ $ההוי"ה מקורו .וחזרתי ושאלתי לאוטיסט הידוע כעונה תשובות
מופלאות בעניני פלאיי  ,והשיב שהוא מ $הקודש ויש בזה רק איסור של "תמי תהיה ע
ה' אלהי  ,ותו לא".
אחר כל האמת והדברי האלה ,הבנתי שעני $זה הוא טומאה חמורה והוא האוב שאסרה
תורה כי יש עני $אוב הנעשה ג ללא הקטרה )כמבואר בלח"מ פ"ו מהע"ז ה"א( ומה ג
שכא $הקטירו לו כמה חדשי ורק כדי להסתיר עצמו ולהדמות אל הקודש מנע מזה לאחר
התרעתי .ובקשתי שישאלוהו ד' שאלות ,א .מדוע ענה לחולי בדברי שכבר נעשו .ב.
מדוע אינו רוצה שיאמרו קדיש ומשניות לעלוי נשמתו .ג .מדוע מסתתר הוא תחת כינוי ב$
ברו ולא מגלה שמו האמיתי .ד .שיאמר לנו בבירור א אינו שיי לקליפת נוגה .ועל שאלה
א' נמנע מלהשיב ,ועל שאלה ב' השיב כי יושב הוא במעלת קדושי וטהורי המקבלי
קדושת משוכ $מעלה ואי $צור במקו זה לעזרת הקדיש והמשניות .ואמר ששמו גמליאל
א אינו רוצה שיוודע שמו כלל) .אולי קלי' נוגה קורא לעצמה כ ,$לומר שנצוצות הקודש
הבאי מש אל ח"ו נפלו בידיה ,ה' ישמרנו ויציל כל הקודש ממנה ומטומאתה( ,והתחיל
לשבח את קליפת נוגה שאינה אופל אלא טהורה ,ועוזרת לקדושה ולאנושות .ונתגלית
ערוותו שהוא בא מקליפה ארורה זו ,וגילה שקליפה זו כעת חזקה יותר ה' ישמרנו .ונתברר
שהוא טומאה רצוצה והוא האוב שאסרה תורה .ומתו דבר הבנתי כי ג האוטיסטי
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אחרי וכמו שנאפו אחאב ב $קוליה וצדקיהו ב $מעשיה בש ה' .32וכמ"ש
מנשה לרב אשי לו היית בדורי היית מגביה כנפי המעיל לרו לעבוד ע"ז,33
והיו אנוסי כי "יצר תקפ " ושלל הבחירה מה  .ושאלת חז"ל היתה למה
נשללה הבחירה מה ותעו אחרי נביאי השקר .וענתה הנבואה" ,על עזב את
תורתי" .ואמרו חז"ל שעסקו בתורה אבל כיו $שלא ברכו עליה בתחילה ,היתה
תורת מצד קליפת נוגה שהכשילה אות  .ותחילת ענש היתה על שגרמו
לעצמ ליפול בקליפת נוגה על שהזידו ולא ברכו על התורה בתחילה ,וכש
שהברכה על המאכל מסלקת הקליפה של הנפש הבהמית מהמאכל ,כ ברכת
התורה מסלקת קליפת נוגה המעורבת מטוב ורע ,שלא תדבק בלומדיה.
ואמרה תורה נביא מקרב מאחי דהיינו אחי במצוות ,ו"מקרב " שיודע
אתה בפנימיותו ,כמוני שלא נפל בקליפת נוגה ,ונבואתו מ $הקודש ,אליו
תשמעו .$וא רואה אתה שיצאה מכשלה מתחת ידו ,לא תאמר חזר בתשובה,
ותמשי להאמי $בו ,כי לא חזר הוא ,אלא האמי $בצדקו.34
והמפגרי העוני דר לוח האותיות אי $להאמי $אלא למה שמספרי על עצמ  ,ועל
גלגול ועונש בב"ד של מעלה ,אבל לא בתורת ועצותיה  ,כי ודאי ג בה מעורב רוח
שקר ,וכידוע שכל ה"דבוקי " משקרי  ,ולא גרעו ממגידי מעורבי מאמת ושקר המגלי
סתרי תורה ומחטיאי אנשי  .וכמו שכתב האריז"ל שמתורה לא מושלמת יוצאי מגידי
כאלו ,וכ"ש מפגרי אלה שעבור עוונותיה ונשמת החוטאת באו כ $שערוב שקר ואמת
בה  .ונראה לי שג בה מעורבת קליפת נוגה ולכ $כמעט כול מתעלמי מעונשי פגמי
הברית החמורי מאוד ובפשע יעקב כל זאת אור הגלות המר הזה ,ומדברי רק על כבוד
האד וענייני לשו $הרע .אמנ חטאי אלו ודאי שחמורי ה ג כ ,$אבל שימת הדגש
בעיקר עליה אומר דרשני ,ואפשר שבאה הקליפה לרפות ידי שומרי הברית שיראו זה כדבר
משני כנגד כבוד האד ויצא שכרו בהפסדו ,אמנ אנו לא מפיה ולא מפי כתב נחיה ,אלא
מפי תוה"ק ורבותינו שלמדונו חומר העונש לפגמי הברית והשבת וג לפגמי לשה"ר וכבוד
חברו ,ובכול יש לנו להשמר ככל שנצטווינו בתוה"ק.
ומכא $תבי $להזהר ככל שאמרה תורה שלא לקבל אפילו תוכחות מוסר ודרכי תשובה אלא
מת"ח אשר בקודש דרכו ,ואת פושעי לא נמנה ובציוני לא יתחשב אלא אדרבה לא יחת
מפני איש להשמיע ברמה קולו בגנות הסט"א וגרורותיה הכוללי "רבני " המחניפי
לעושי רשע ומזמיני למשתיה את כל ראשי הערב רב בכבוד ויקר אוי לה מיו הדי .$ה'
יצילנו מה ומהמונ  .32 .מס' סנהדרי $צ"ג .33 .סנהדרי $ק"ב .34 :וכמו אות רבני
לאומיי שישבו ושמשו עלי תאנה לערות הציונות ולמדינת  ,וגרמו שאנשי תמימי
התפתו להאמי $שיש "דת" באר ישראל ,והכניסו בניה למוסדות החינו שלה  ,ונדהמו
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ותלה העני $בביאת האר כי עני $הנבואה שיי רק לאר ישראל ,וא נביא לא
יכל להתנבא בחו לאר אלא א כ $החלה נבואתו באר ישראל ,35ואעפ"י
שתועבות מעונ $ומכש וכדו' אסורות בכל מקו בעול  ,רק באר ישראל
מקו הנבואה ,נית $להבדיל בינ לבי $נבואת ה'.
ואמר על דר השלילה" ,ואתה לא כ $נת $ל ה' אלהי " .כי ג מי שלא זכה
לנבואה יכול ע"י ישיבת אר ישראל להבדיל בי $קליפת נוגה שמש יוצאי
ידיעת העתידות דר אוב וידעוני ונבואת שקר .ונת $לנו ה' אלהינו "לא כ,"$
לדעת שאי $זה חלק אלוה ממעל וממילא לא שיי לנו ,ואפילו א הוא מהווה
חיקוי מושל כדוגמת נביאי השקר.
וכוונת הכתוב כי נת $לנו ה' דר שהוא לא כ ,$לידע להזהר מקליפת נוגה
ועתידותיה והוא ע"י השכינה השורה באר  .וכמו שפירש"י" ,שהרי השרה
שכינה" וא שכינה שורה על הנביא הרי הוא "מקרב מאחי " ,וא לאו
תרחק מעמו ,וכמ"ש חז"ל ,36א הרב דומה למלא ה' צבאות יבקשו תורה
מפיהו ,וא לאו ,אל יבקשו .ופירוש תורה כולל ג דר ועצה.
וידיעת ה"לא כ "$שנת $לנו הקב"ה כוללת שלשה דרכי להבדיל בי $נבואת
אמת לשקר וה  ,נביא מקרב  ,מאחי  ,כמוני .ופירש"י ,שכוונת הכתוב
לשכינה השורה על הנביאי כי כאשר יש נביא שאומר עתידות ומתנבא ללא
השראת השכינה ,אינו בכלל מקרב  ,כי ספירות ועולמות הקודש נקראי
"קרב " ,וגבול הוא מלכות דעשיה דקדושה ,ומתחתיה מתחילי עולמות
הטומאה שבראש היא קליפת נוגה ,וההבדל הראשו $בי $נבואה הבאה
מקליפת נוגה ,שאד זה למרות שנראה קדוש ,ניכר שאי $שכינה שורה עליו
ועל מעשיו ,37אבל מי שהוא מקרב דהיינו מתו עולמות דקדושה אפילו א
אינו נביא אלא בעל רוח הקודש ,כבר נכרת הקדושה ע"י השכינה השורה עליו
בכל מעשיו והתנהגותו.38
כשראו גדלי ללא תורה ויהדות וכבר היה מאוחר לתק $המעוות .ד ט"ו עמוד ב'.35 .
זוהר שמות ד פ"ב עמודי א'ב .וראה ג זוהר שמות ד ה' עמוד א' .36 .מס' חגיגה.37 .
ראה שער יוס ח"א והב .38 .$ומכא $תבי $שיש להזהר ולברוח כמפני מלא המות מכל
ה"עתידני " למיניה "מקובלי ומקובלות" וקוראי מזוזות וכתובות וכדו' ,שצצו בזמ$
האחרו $באר ישראל אשר שבע תועבות בלב וכל מעשיה לגרו כס וכבוד מאנשי
תמימי וניכר בעי $שאי $שכינה ואלהי בלב " .רוממות אל בגרונ  ,וחרב פיפיות ביד "
להרוג נשמות טהורות ההולכי אחרי הבליה  ,וכלל זה יהיה נקוט ביד שאד שאינו בקי
בכל חלקי שו"ע והול לפיה ומוחו ורעיוניו אינ רק בתורה ויראת שמי  ,לא תעיז
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ויש מי שהוא מקרב דהיינו שנראה בפני כאד ששורה עליו שכינה ,ואינ
יודע א אמת הוא או אינו אלא מתחזה ,הוסיפה תורה מאחי  ,השומר על
מצוה קלה כחמורה ,ונזהר משמ איסור כמפני הנחש ,וא הנ רואה שאינו
מתנהג בדר תורה על כל פרטיה ודקדוקיה )כולל שמירת פיו ועיניו ורעיוניו(
ותולה מעשיו בסודות וכדו' ,וכמו שעשה שבתי צבי שר'י שבני דורו העידו
עליו שראו שכינה על פניו ,א מעשיו היו מלאי סתירות נגד ההלכה כהוגה
את ה' באותיותיו ,ונשואי $ע התורה וכדו' ,ובזה הוברר שאינו מאחי וא"כ
חסר התנאי השני ,ואינו אלא מקליפת נוגה ,וכל השכינה הנראית עליו אינו
אלא דמיו $ותעתוע) .וכמו שסופו הוכיח על תחילתו שעזבו היהדות לגמרי הוא
ומאמיניו ,ה' יצילנו(.

ויש מי שהוא מקרב  ,מאחי  ,ונראה שודאי שכינה שורה עמו ומעשיו כול
על טהרת הקודש ,אבל אינו כמוני ,דהיינו שמשה מימיו לא החני לא אחד
מישראל ,ועשה ככל התורה והמצוה .אבל א תראה נביא שיש בו ב' התנאי
מקרב  ,מאחי  ,אבל אינו כמוני ,ונושא הוא פני לאנשי שאינ הגוני ,
ואינו נלח בה להוכיח על פניה  ,ואדרבה יושב בחברת ומתחבר
אליה  39ומקבל בביתו בסבר פני יפות ,זה אינו "כמוני" ,ואי $ה' עמו ותזהר
ממנו ,כי כל תורתו והתנהגותו מקורה בקליפת נוגה המסוות מאוד אצלו ,אבל
מתגלית היא בכ שאינו "כמוני" ,ורק לנביא שיושלמו בו ג' התנאי ג יחד
אליו תשמעו.$
"כי הגויי האלה אל מעונני ואל קוסמי ישמעו ,ואתה לא כ $נת $ל ה'
אלהי  ,נביא מקרב מאחי כמוני יקי ל ה' אלהי אליו תשמעו ."$ויש
להבי $הלשו" $ואתה לא כ $נת $ל ה' אלהי " ,ולכאורה היה לו לומר" ,ואתה
נביא מקרב וכו'".
ונראה שהעני $הוא ,כי הגויי שומעי העתידות מהקוסמי שרואי את הגורל
כפי שנגזר על האד בעתיד ,ואי $הדבר נית $לשינוי .אבל "אתה" היהודי
"לא כ $נת $ל ה' אלהי " .דהיינו נת $ל כח לשנות העתיד שלא יהיה כ $כפי
שקבע הגורל ,אלא לפי התפילה והמעשי משתנה הגורל ה $לטוב וה $למוטב,
וזאת יכול לדעת הנביא בנבואה א נתקבלה התפילה והתבטלה הגזירה" .אליו
תשמעו ."$כי הוא יחד ע אמירת העתיד הנגזר לפי התנהגות  ,יזהיר אות
ויודיע ל שהכל תלוי במעשי  ,וכמפורש בכל דברי הנביאי .
להתקרב אליו כי בנפש ובנשמת הוא .39 .וכ"ש א מתחבר אליה בבית כסא המינות
שלה או ברבנות שלה ונשבע אמוני למדינת וחוקיה.
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"אשר ידבר בש ה' ולא יהיה הדבר ,ולא יבא .הוא הדבר אשר לא דברו ה',
בזדו $דברו הנביא" .ולכאורה לא יהיה ולא יבא ה כפל מלי  ,ומדוע כפל .
ואפשר שהעני $הוא כי כאשר הנביא מנבא בש ה' ואח"כ עקב נסיבות העני$
נשתנתה הנבואה ולא נתקיימה ,אעפי"כ יבא הדבר לאחר זמ .$וכדוגמת נינוה
שניבא יונה הנביא ע"ה על חרבנה ,ואעפ"י שעקב תשובת לא נהיה הדבר
בזמנו ,בסופו של דבר באה נבואתו ונחרבה נינוה עד היסוד .כי התשובה מנעה
הדבר מלבא בזמ $שנאמר בנבואה ,ומאותו דור ששב בתשובה ,אבל כאשר ק
דור אחר שלא שמר על התשובה ,עלו דברי הנבואה ובאו .ולכ $נינוה כשחרבה
נהפכה כולה ,וכמו שנבא יונה שתהפ  .ועד היו רואי אותה הפוכה כמו רגע
ומוצפת מי  .אבל דברי נביא השקר לא יהיה ולא יבא ,לא בזמנו ולא לאחר
זמ .$וא תאמר שמא הוא חושב עצמו לצדיק וטעות בידו ואינו אש  ,אמרה
תורה ,דע ,כי "בזדו $דברו הנביא ההוא" .דהיינו שנביא השקר יודע שמעשיו
לא הגוני ויש לו נגיעות של גאוה ,כבוד ,ממו $וכדו' .ובכל זאת חושב שה'
עמו ,והאמת היא שבכל אשר יפנה ירשיע ,ואלו נביא האמת בכל אשר יפנה
ישכיל וה' עמו.
ודע כי כל מה שאמרה תורה לגבי נביאי האמת והשקר ,כ הוא לגבי רבני
האמת והשקר בדורנו ,והקש והב.$
"ודורש אל המתי " .כשהתורה אסרה לדרוש למתי לעונ $ולכש ,התכוונה
היא לדברי שיש בה ממש אלא שה מסטרא אחרא ,המטמאת את האד
הדורש בה ,40ואינ הבל וכזב כסברת הפלוסופיא ,ואסורי ה  ,כי לא אלה
חלק יעקב ,וה' הוא נחלתו.
"כי הגוי האלה אשר אתה יורש אות אל מעונני ואל קוסמי ישמעו".
ולכאורה הוא כפל לשו $כי כבר אמר בסמו "לא תלמד לעשות כתועבות
הגוי הה  ,לא ימצא ב מעביר בנו ובתו באש קוס קסמי מעונ $ומנחש
ומכש וכו' כי תועבת ה' כל עושה אלה ובגלל התועבות האלה ה' אלהי
מוריש אות מפני " .ומה הלשו" $אשר אתה יורש אות " ,והלא אי $האר
ירושה מהכנעני אלא מאבותינו הקדושי אברה יצחק ויעקב ,ולכאורה היה
לו לומר "אשר אתה מוריש אות " .וכמ"ש בסמו "ה' אלהי מוריש אות ".
ואפשר שהעני $הוא ,כי עוונות כשו וקסמי ונחוש וכדו' .גורמי להכחיש
פמליא של מעלה .41ויש בחי' "אלה" בקדושה וכמו שאמר הכתוב "אלה
תולדות השמי והאר בהברא " .ונאמר "שאו מרו עיניכ וראו מי ברא
 .40זוהר פ' חיי שרה קכ"ה :ופ' נשא קמ"ג .41 :חולי $ז':
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אלה" .וכנגדו יש בחי' אלה דקלי' וכמו שכתוב" ,על אלה חשכו עינינו" .ואולי
בקדושה יש ג"כ בחי' האלה וזכינו לו במת $תורה וכמ"ש "וידבר אלהי את
הדברי האלה לאמר" .ונאמר "את הדברי האלה דיבר ה' אל כל קהלכ ".
ואולי ושמא חטא קס וכשו גר שיפלו נצוצות קודש מבחי' זו ,והוצרכנו
להרוג את הכנעני ולרשת ירושה לדורות את הנצוצות המכווני כנגד האלה
שנפלו ע"י כשו וקסמי  .ולכ $לא אמר הכתוב "כי אלה הגוי " ,אלא "כי
הגוי האלה" .ולא אמר "אשר אתה יורש מה את ארצ " ,כי ארצ ירושה לנו
מאבותינו ,אלא "אשר אתה יורש אות " .ואינו עני $למה שאמר קוד " ,כי ה'
אלהי מוריש אות מפני " .כי מוריש הוא לשו $גירוש וקאי על האר  .ויורש
הוא לשו $ירושה וקאי על הנצוצות הגדולי שנפלו ע"י קס וכשו רח"ל.
ונקראו "הגוי האלה" .וכתוב זה הוא המש של הפסוק הקוד שאמר שכל
הגוי ה תועבת ה' בעשות אלה דקליפה .וזה אינו סיבה לרשת את ארצ
ושלא להחיות כל נשמה ,כי א כ ,$נצטר לכבוש את כל העול ולהמית כל
הגוי  .אמנ באר ישראל יש סיבה מלבד הכבוש כדי לרשת את האר שקבלו
אבותינו מהשי"ת ,ג לא להחיות כל נשמה ,כי הכנעני בכשפיה וקסמיה
נקראו "הגוי האלה" .ואמר "כי תועבת ה' כל עושה אלה" ,דקליפה .אבל
הסיבה לכבוש האר ולא להחיות נשמה בה ,היא "ובגלל התועבות האלה ה'
אלהי מוריש אות מפני " .ומשנירש את הנצוצות "האלה" ,יתקיי בנו
"תמי תהיה ע ה' אלהי " .ופי' תמי  ,של  .כי ירושת נצוצות האלה תשלי
הנפש דקדושה .ואמר "כי הגוי האלה אשר אתה יורש אות " .ואי $ירושה
מחיי אלא ע"י השמדת תירש את נצוצות האלה.
"ואתה לא כ $נת $ל ה' אלהי " .ואולי כוונתו שאתה זכית וקבלת את הלא כ,$
דהיינו הנגוד לקס והכשו והוא "האלה" שבקודש ולכ" $נביא מקרב
מאחי כמוני יקי ל ה' אלהי אליו תשמעו."$
"כי תצא למלחמה על אוייב וראית סוס ורכב ע רב ממ לא תירא מה  ,כי
ה' אלהי עמ המעל מאר מצרי " .פירש"י" ,בעיני חשובי כול כסוס
אחד ,ע רב ממ  ,בעיני הוא רב אבל לא בעיני" .ולכאורה הדבר פשוט
שבעיני ה' אינ נחשבי לכלו  ,ולמה בכלל צרי לומר זאת .ומה ג שכבר
אמר שחשובי בעיניו כסוס אחד ,ולמה כפל .ולמה החשיב כסוס אחד ולא
ביטל לגמרי כקש ניד .ומה כוונתו באומרו "בעיני הוא רב" כאילו מסכי
ה' ע ישראל שבעינ ה רב ,אלא שמוסי שלא בעיניו ,דהיינו שהיה סברה
לחשוב שג בעיני ה' ה רבי עד שהוצר לומר לה שאינו כ .$ומה עני$
שהזכיר שהעל מאר מצרי לכא ,$וא בגלל כחו הגדול ,יזכיר את כחו
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ועוצמתו שהכה את המצרי וקרע את הי וכדו'" .והיה כקרבכ אל המלחמה
ונגש הכה $ודיבר אל הע " .ויש להבי $מאי $יגש ולא .$ולכאורה היה לו לומר
"ודיבר הכה $אל הע "" .ואמר אליה " .למה כפל "ודבר ,ואמר" .ומה ג
שדיבור ואמירה ה תרתי דסתרי כי דיבור לשו $קשה ואמירה לשו $ר .
"שמע ישראל את קרבי היו למלחמה על אוייבכ " .פירש"י ,אפילו אי$
בכ זכות אלא קריאת שמע בלבד כראי את שיושיע אתכ " .והוא תמוה ,כי
להל $הוא אומר "מי הירא ור הלבב יל וישוב לביתו" .ופירש"י" ,הירא
מעבירות שבידו" .ואמרו חז"ל "סח בי $תפילי $של יד לתפילי $של ראש,
עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה" .42ולכאורה ה תרתי דסתרי.
"אל יר לבבכ  ,אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניה " .כול לשו $פחד
ה  ,וא לא יר לבב לא יראו ולא יחפזו ולא יערצו .ויש להבי ,$למה חזר
העני $בד' לשונות.
ואפשר שהעני $הוא ,כי היוצאי למלחמה אנשי קדושי ה ויש ביניה
בעלי רוח הקודש ,ואפי' סת אד מישראל יודע שהתשועה לה' אינה תלויה
ברב או מעט ,וכ"ש צדיקי אלו שיודעי בעצמ שנקיי ה מעבירות שיגרמו
לה לחזור מהמלחמה בגלל  .אמנ יראו ויבינו שכח האוייב בא מנצוצות
קודש ששבה מע ישראל וה "ע רב ,ממ " .וא"כ יש סיבה לפחד ,וכמו
יעקב אבינו ע"ה שפחד מאוד מעשו לא בגלל ת' בני אד שהיו עמו ,אלא
בגלל הנצוצות קודש הגרולי שהיו בו שקיבל מיצחק מסוד "ת' שקל כס
עובר לסוחר" .43כמו כ $כשיראו שיש כח לאוייבי מנצוצות קודש שנפלו
ביד ח"ו יפול רוח בקרב  ,ועל זה הבטיח הכתוב שלא ייראו מהנצוצות
שביד כי אעפ"י שבעיניה הנצוצות גדולי ורבי ויש בכח להזיק כשה
בידי האוייב ,בעיני ה' אעפ"י שנצוצות אלו יקרי בעיניו עד מאוד ,אינ רבי
נגד כחו יתבר להכניע האוייבי  ,ואדרבה מסירות נפש על קדוש ה' בעת
מלחמה יש בכחה לחל הנצוצות מידי האוייב ולנצחו .44והזכיר העלאת
ישראל ממצרי לראיה שכמו במצרי שהיו בידי המצרי נצוצות קודש
גדולי של בחי' הדעת שנפלו ע"י דורות אנוש ,המבול ,והפלגה ,ובכל זאת
התעלל ה' בה והכ מכה רבה עד שהוציא את ע ישראל ואת הנצוצות כול
ג יחד ,ורוקנו ישראל את מצרי ועשאוה "כמצודה שאי $בה דג "$מכס וזהב
ששאלו מה  ,ו"כמצולה שאי $בה דגי " .45מהנצוצות שהיו בה.
 .42מנחות ל"ו .43 .ראה לעיל פ' וישלח .44 .וראה לקמ $מ"ש בש האר"י על הפסוק
"ושבית שביו" .45 .ברכות ט':
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ואולי הסביר כיצד יעלו הנצוצות מהאוייב אל הקודש ואמר" ,והיה כקרבכ
אל המלחמה" .כשיהיו סמוכי לזמ $הכניסה לקשרי המלחמה "ונגש הכה"$
שהוא משוח מלחמה וערכו קרוב לער כה $גדול" ,46ודיבר אל הע " .ודבור
הוא לשו $הנהגה ,47והיינו שאמירתו אל הע בעניי" $שמע ישראל" תגרו על
ידי שמ $המשחה שנמשח בה שיוכלו בק"ש לשאוב הנצוצות מידי האוייב.
"ואמר אליה  ,שמע ישראל את קרבי היו למלחמה על אוייבכ " .את
היו שקרבי למלחמה כדאי זכות ק"ש שתאמרו שיושיע אתכ ה' על ידי
מסירת נפש על קדוש ה' שתעשו ,כי בכוונה זו יוושעו ויצאו הנצוצות שבידי
האוייב וישובו אל הקודש וגבר ישראל.
והיות ובמסירת נפש מוכני לקבל ד' מיתות ב"ד סקילה ,שריפה ,הרג וחנק.
שכנגד ד' עולמות אבי"ע ,אמר כנגד ד' לשונות ,לא יר לבבכ  ,אל תיראו,
ואל תחפזו ,ואל תערצו מפניה " .כי הנצוצות שמכל ד' עולמות אבי"ע יעלו
לשרש בקודש ,ואדרבה יצטרפו למחנה ישראל לנצח האוייבי .
וכלל אי $זה עני $לדברי השוטרי שמזהירי מי שעבירות בידו שישוב מקו
החזית אל העור לספק מי ומזו $ותחמושת ללוחמי שבקו הראשו.$
"כי תקרב אל עיר להלח עליה" .פירש"י ,במלחמת הרשות הכתוב מדבר .ויש
להבי $למה מותר לצאת למלחמת הרשות עפ"י ב"ד של שבעי ואחד ,ולסכ$
בחורי ישראל לכבוש אדמות נכר ,ולא להסתפק באר הקודש .ולמה לא אמר
הכתוב "כי תצא אל עיר" ,כמ"ש "כי תצא למלחמה"" .וקראת אליה לשלו ".
ולכאורה היל"ל וקראת אליה להכנע .ולמה להזכיר ש "שלו " שהוא שמו
של הקב"ה על הגויי  .ואמר לשלו  .וכמו שאומרי לאד החי ,ולא
"בשלו "" .והיה א שלו תענ " .דהיינו תשלי עמ  .ויש להבי ,$וכי השלו
הוא שיענה ,והלא ה שיענו ולכאורה היל"ל "והיה א תשלי עמ "" .ופתחה
ל " .ולכאורה א ישלימו ודאי שיפתחו ,ולמה הוצר הכתוב לומר זאת.
"והיה כל הע הנמצא בה" .פירש"י כולל משבעה עממי $שנצטוית להחרימ ,
אתה רשאי לקיימ " .יהיו ל למס ועבדו " .בתנאי שיקבלו עליה מיסי
ושעבוד .ויש להבי $למה צרי לשעבד  ,שיקחו מיסי וילכו לדרכ " .וא לא
תשלי עמ  ,ועשתה עמ מלחמה" .פירש"י" ,הכתוב מבשר שא לא תשלי
עמ סופה להלח ב א תניחנה ותל " .ויש להבי ,$וכל כ למה" .וצרת
עליה ,ונתנה ה' אלהי ביד והכית את כל זכורה לפי חרב" .ולמה יהרגו כל
הזכרי ולא יניחו לעבדי .
 .46ראה רמב" הל' איסורי ביאה פרק י"ז הלכה א' .47 .ראה רש"י דברי ל"א ,ז.
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ונראה שהעני $הוא כי כאשר ניצוצות הקודש נופלי ח"ו בידי הקליפות ,השר
שנפלו בידיו הנצוצות נות $השפע לאותה אומה הקשורה אליו ,ונצטווינו
להציל הנצוצות מידי שוביה ולקנות בכיבוש .והיות והנצוצות קודש המה
כמותנו וקרובי ה לנו ,חובתינו להציל  .וכשית $הקב"ה בלב הסנהדרי$
להסכי על מלחמת רשות להוי ידוע ל "כי תקרב אל עיר" כי יש ל קרבה ע
עיר זו ע"י הנצוצות שנפלו בה ,ולכ" $וקראת אליה לשלו " .אל הנצוצות שבה
שה שלו ושמ שלו  ,וה חלק מהנשמה החיה של ע ישראל" .והיה א
שלו תענ " .דהיינו שהנצוצות יתגברו על הגויי ויכניעו  ,ויכנעו הגויי
כיו $שהנצוצות הנקראי שלו גברו וענו ל ובאו להצטר ע הקודש שב .
"ופתחה ל " את הדר אל הנצוצות שישובו אלי " .והיה כל הע הנמצא
בה" .כיו $שנצוצות הקודש היו עמה והרשימו תמיד נשאר" ,והיו ל למס
ועבדו " .ובזה יצא כל הרשימו וישוב אלי ג הוא .ומכיו $שרשימו זה היה
בכל אנשי העיר ג משבעה עממי ,$תשעבד ותתנ למס" .וא לא תשלי
עמ " .כי נתחזקו ה על הנצוצות להחזיק בשבי ,סופ שבכח נצוצות אלו
יצאו ה למלחמה בישראל ,כי לקליפה אי $כח אלא מהנצוצות שגנבה
מהקודש" .ועשתה עמ מלחמה" .כי ירגישו עצמ חזקי בנצוצות אלו
וילחמו לכבוש עוד .ולכ" $וצרת עליה" ,כי כיו $שקרבת אל העיר עוררת
הנצוצות ושוביה לאיזה כוו ,$או לבא אלי  ,או ח"ו להלח ב " .ונתנה ה'
אלהי ביד  ,והכית את כל זכורה לפי חרב" .כי ינקו מהנצוצות ואעפ"י
שתנצח ותקח בכבוש ,הנה נשתעבדו ה בקודש ודינ כגוי המשתעבד
בישראל שדינו מיתה כדי לסלק הרשימו של הקודש שלא יהיה ביד  .ולכ$
הזכרי שה המחזיקי בנצוצות ,תכ לפי חרב ותוציא כל בלע מה " .רק
הנשי והט והבהמה וכל אשר יהיה בעיר כל שללה תבוז ל " .כי בה
נמצאי הנצוצות וכשתשבה אות ותקח  ,יעלו הנצוצות לשרש  .ואי $צור
להרוג הנשי והט כי הרשימו לא שיי בה אלא בזכרי הגדולי שה
השובי לנצוצות ,ואות יש להרוג לפי חרב.
"ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה יל וישוב לביתו פ $ימות במלחמה".
פירש"י" ,שא לא ישמע לדברי הכה ,$כדאי הוא שימות" .ולכאורה קשה
מדוע צדיק שאפילו לא שח בי $תפילי $של יד לתפילי $של ראש או בי $ישתבח
ליוצר ,וראוי לצאת למלחמה ,לא יצא ואפילו יכול להסתכ $א יצא בגלל
שבנה בית ולא חנכו ,או נטע כר ולא חללו ,או ארש אשה ולא לקחה.
ואולי ושמא שבשלשת עניני אלו א אד מתחיל בה ולא סיימ  ,הקלי'
מקיפה אותו ומנסה להאחז בו ,כי הנחש לא יכל להכנס לג'$עד $והכניסו אד
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הראשו $כדי שיעזרהו לבנות ביתו ,ועל ידי כ $יצא עני $חטא ע הדעת .ונח
נכשל בכר שנטע לתק $עני $חטא ע הדעת ,ובא השט $ועזרו לנטוע הכר
וגר שנרבע ונסתרס .וקי $הרג את הבל בגלל שרצה לישא את תאומתו היתרה.
ולכ $אפשר שבשלשת עניני אלו הקלי' חופפת למתחיל בה עד שיסיימ .
וא לא סיימ יל וישוב לביתו שלא ינזק על ידיה .
"ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר וכו' ,וערפו ש את העגלה בנחל" .ואפשר
שהטע לזה הוא כי אפשר שהנרצח היה רוצח בגלגולו הקוד ) ,וכמ"ש הלל
הזק ,$על דאטפת אטפו ( ולכ $נרצח ,וא כעת ירצח הרוצח לא יהיה לדבר סו.
ומשמי יגרמו שלא ימצא הרוצח .ומיהו ג הרוצח צרי כפרה שע"י נגר
הדבר ומגלגלי $חובה ע"י חייב .וג הנרצח צרי כפרה למרות שנהרג ,כדי
להשלי תקונו על מעשיו בגלגולו הקוד כרוצח .ולכ $אומרי הזקני "כפר
לעמ ישראל אשר פדית ה'" .ואמרו חז"ל" ,48כפר לעמ ישראל" אלו החיי ,
"אשר פדית" אלו המתי  .דהיינו ,ג הרוצח החי וג הנרצח המת מתכפרי
ע"י העגלה ,ומבקשי ה שלא ימצא הרוצח ויהרג בחינ כיו $שנתחייב נרצח
זה למות עקב גלגולו .ואומרי "ואל תת $ד נקי" ,דהיינו דמו של הרוצח
"בקרב עמ ישראל" .וזה ע"י שלא ימצא הרוצח ויהרג ,כי אז אי $לדבר סו.
"ונכפר לה הד " .פירש"י" ,הכתוב מבשר שמשעשו כ $יכופר לה העוו."$
דהיינו לרוצח ולנרצח ,ומיהו א לא נרצח הרוצח בגלל שרצח בגלגולו
הראשו ,$הרי העגלה לא תכפר ,ואז יגרמו משמי שימצא הרוצח ,וצוותה
תורה שיהרגוהו ,ואמרה "ואתה תבער הד הנקי" .דהיינו תבער את הרוצח
שגר לשפיכת הד הנקי שלא נשפ עקב היותו אש בגלגולו הקוד ,
מקרב  ,והוא הישר בעיני ה'.
"כפר לעמ ישראל אשר פדית" .אפשר דר רמז לומר לפי דברי המקובלי
שאפשר להקל להתענות יו אחד ולפדות שאר הימי  ,שאעפ"י שהתענו רק
יו אחד ועשו פדיו $לשאר תעניות ,יחשב לה זה כצו מושל ויזכו לכפרה.
"ואל תת $ד נקי" אותיות "קי "$ולא יהיו כקי $שנתחייב גלות עכ"פ בשפכו
ד  .וישארו בעלי התשובה לאחר הפדיו" $בקרב עמ ישראל" .ככל ישראל
הכשרי " .ונכפר לה הד " ששפכו ע"י הלבנת פני או זרע לבטלה וכדו'
בכח התענית והפדיו" .$ואתה תבער הד הנקי מקרב " .ואמר הכתוב כי בעל
התשובה לא יסתפק בתענית ופדיו $אלא ידע שהכפרה תלויה בהתנהגות טובה
וכשרה מכא $ולהבא ,ואמר שאתה בעל התשובה תבער הד הנקי מקרב ,
 .48ספרא ,הובא ב"כ החיי " הל' יו הכפוריפ סי' תרכ"א אות לח.
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דהיינו שלא ישאר כת החטא בקרב " ,כי תעשה הישר בעיני ה'" .ע"י שתל
בדר ה' ותשמור חוקיו ומצוותיו ואז בלכת בדר הישרה בצירו התענית
והפדיו $יתכפר ל כפרה מושלמת.
כי ת צ א
"כי תצא למלחמה על אויב " .אמר בלשו $יחיד אעפ"י שלמלחמה יוצאי
בקבוצות ,כי לראות בשבי אשה ולחשוק בה אינו עניי $לרבי אלא לבודדי
בלבד ולכל אחד מבודדי אלו אמר כי תצא.
"כי תצא למלחמה על אויבי ונתנו ה' אלהי ביד ושבית שביו" .התחיל
בלשו $רבי "אויבי " ואמר "ונתנו" לשו $יחיד .ולכאורה היל"ל "ונתנ ".
ומדוע התירה התורה יפת תואר" .והסירה את שמלת שביה" .פירש"י,
"שלובשת במלחמה בגדי נאי " .וא"כ היה לה להסיר ג תכשיטיה .וכיצד
בגדיה במלחמה ה נאי והלא בסערת המלחמה מתלכלכי הבגדי  ,וא
בגדיה מטונפי מד הרוגי כלו יכולה להשאירו ,והתורה לא חלקה בי $בגד
לבגד ובכל מקרה חייבת להסיר את בגד שביה .1ויש להבי $העניי" .$ובכתה את
אביה ואת ואמה" .ולכאורה יכל לומר "את אביה ואמה" .וא אי $לה אב וא
מה יהיה הדי .$ואמרו חז"ל" ,את אביה ואמה" זו ע"ז" .ואחרי כ $תבא אליה
ובעלתה" .והלא באומרו "תבא אליה" נבי $שיבעלנה ,ומדוע הדגיש זאת.
ואפשר שהעני $יוב $על פי דברי רבינו האריז"ל שכתב שאשת יפת תואר היא
אחת שיש בתוכה נצוצות קודש שנפלו בשבי בי $הקלי' ,ולכ $אמר הכתוב
"ושבית שביו" ,ולא אמר "ושבית אותו" .דהיינו שתשבה את מה ששבה הוא
קוד ממ  .אלו תור דבריו .ולפי זה אפשר ששמלת שביה היא בחי' הקליפה
המקיפה את הנצו השבוי ,וקראה רש"י בגדי נאי כי מלבישי ה על נצו
הקודש ומתנאי על ידו ,וכשמסירה בגד שביה ,בגד הקלי' יסור מעל נצו
הקודש .ואולי אמר הכתוב אויבי לשו $רבי שה ב' בחינות אוייבי אחת זו
הקלי' עצמה ,והשנית זה הנצו הקדוש שכשהוא נופל בידיה הופ הוא
לאוייב ,כי מקבלי ה חיות ממנו רח"ל .ואמר הכתוב" ,ונתנו ביד " לקלי',
"ושבית שביו" לניצו השבוי שישוב חזרה מהשבי לידי הקדושה.
ובעלמא "אשת יפת תואר" זו השכינה ,וכמ"ש ורחל היתה יפת תואר .והיא
הנצו השבוי שהופ גויה זו ליפת תואר בעיני חיל צדיק שלא הוצר לחזור
 .1והרמב" הלכות מלכי פרק ח' השמיט די $הסרת הבגד ,ולא ידעתי למה.
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ממערכות המלחמה אפילו על הפסק בי $תש"י לש"ר .או בי $ישתבח ליוצר.
"וחשקת בה" .מלשו $קשר וחבור וכמ"ש "וחשוקיה כס" .ולא אמר
"וחפצת בה" ,שהוא לשו $אהבה חצונית כהתקשרות לחפ  .וא נפש חיל כזה
נקשרת בנפש הקודש שבה" ,ולקחת ל לאשה" .אמנ כדי להוודע א נצו
זה לא יצא בביאה ראשונה ומעתה אי $אהבתו אלא כלחפ נאה בעלמא ,צרי
לעשות כל הסדר" .והבאת אל תו בית " .ולא אמר "אל בית " ,וביאור "תו "
שיושיבנה במרכז הבית ,וכמו שפירש"י "נכנס ונתקל בה ,יוצא ונתקל בה,
רואה בנוולה כדי שתתגנה עליו" .קרא להסתכלותו בה בלשו $תקלה ,כי כיו$
שבעלה פע אחת שוב אי $יצרו תוקפו ,וא בראותו אותה מרגיש תקלה הרי
זה סימ $שאהבתו אליה היא כחפ שבמש הזמ $הול ומתמעט ,ובהתקשרות
הנפש הוא ההיפ שמוסי אהבה על אהבתו" .וגלחה את ראשה" .כי הדיני
שרש בשער הראש ולכ $הזכר צרי לגלח שער ראשו וזה יופיו ,אמנ האשה
השער נאה לה כי יופיה בא משרשה שהוא בחי' די .$וזאת שמסופקי אנו
ביופיה א הוא מנצו הקודש בגדר חשק ,או שהנצו כבר חל עבר בביאה
ראשונה ועתה אינה אלא כחפ בלבד ,צרי לגלח שערה שעליו היה שרוי
הנצו הקדוש ,וא אי $יותר נצוצות קודש בה היא תתגנה בעיניו ,אבל א
הנצוצות עוד גדולי ושוכני בקרבה מיד בתחילת שערה לצמח ישרו עליה
הנצוצות שבתוכה ותמשי להיות בעיניו יפת תואר בגלל " .ועשתה את
צפרניה" .פירש"י" ,תגדל כדי שתתנוול" .כי הקלי' נאחזי על הצפור$
העודפת על הבשר ,והנצו הקדוש שגר לה להראות יפת תואר בעיני אד
צדיק שלא הול אחר מראה עיניו ותאוות לבו ,כבר ירד ע גלוח השער .ועתה
הקלי' נאחזי בצפרניה וא אי $בה קדושה נוספת ,תתגנה בעיניו .וא יש בה
עוד נצוצות במדה שיגברו על הקלי' הנאחזי בצפרניה ,סימ $שה גדולי עד
כדי התקשרות עמה דר נשואי .$ואמר" ,והסירה את שמלת שביה" .שעטפה
את הקודש ,ותחליפנה בלבוש אחר מ $הקודש לנפש) .כשר לבת ישראל ,צנוע
וללא שעטנז (.ואפשר שאמר "מעליה" ,כי כשמסירה את שמלת המלחמה מעל
גופה מסתלקת שמלת הקלי' מעל נפשה.
"ובכתה את אביה ואת אמה" .אמר "את" ה $באביה וה $באמה לרבות
הקליפות של לבוש הנפש שקבלה מה שיסתלקו על ידי הבכי .ואמר "ירח
ימי " )וכמו שכותבי בגט( ולא חודש ימי ) ,וכמו שכותבי בכתובה( כי ירח מורה
על חסרו $הלבנה ,וחודש מורה על התחדשותה .וצריכה להיות בסדר זה ירח
ימי לראות א שייכת היא לקדושה בבחי' ירח ,כי ודאי שאינה קשורה
בשכינה בבחי' חודש ,כי נשבית במלחמה ועל כרחה נכנסת היא אל הקודש.
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"ואחר כ $תבא אליה" להתקשר ע נפשה" ,ובעלתה" .לש כבישתה וכמ"ש
"וכבשוה" ,וקונה אותה ויחד עמה את הנצוצות בכיבוש" .והיה א לא חפצת
בה" .פתח ב"חשקת" ,וסיי ב"חפצת" .דהיינו כשיתברר שאינה אלא חפ
נאה ודמיו $שוא הטעהו לרצותה" .והיה" הוא לשו $שמחה כי אי $שמחה
כהתרת הספקות ובודאי ישמח צדיק כי יחזה שאי $נפשו חפצה להכשל בגויה
בעלמא בגלל יפי תוארה" .ושלחת לנפשה" שלה בקלי' ,כי אי $בה קודש.
"ומכור לא תמכרנה בכס" כשבויה בעלמא" ,לא תתעמר בה תחת אשר
עניתה" .ה $בביאה ראשונה וה $בעשיית סדר זה ,כי מעט הנצוצות שגרמו ל
לרצותה בתחילה ,הוצאת במעשי  ,ועינוי הוא לה באבדה הנצוצות .והיות
ועניתה והוצאת ממנה כל קודש ,אסור למכרה או להשתמש בה כלל ,מה שאי$
כ $שבויה בעלמא שיש בה כמו בכל גוי נצו קדוש המחייהו בסוד "ואתה
מחייה את כול " .וכששבית אותה ,קנית הנצו הנמצא בה ועודנה בה ,ולכ$
מותר למכרה או להשתמש בה.
"כי יהיה לאיש ב $סורר ומורה" .ולכאורה תיבת "לאיש" מיותרת ,והיה לו
לומר "כי יהיה ב $סורר ומורה" ,ואנחנו מביני שהוא ב $איש" .איננו שומע
בקול אביו ובקול אמו" .ויש להבי $למה אמר "קול" בכל אחד מה ולכאורה
היל"ל "בקול אביו ואמו" .2ופירש"י" ,סורר ,סר מ $הדר  .ומורה ,מסרב בדברי
אביו"" .וייסרו אותו ולא ישמע אליה  .ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אותו אל
זקני עירו ואל שער מקומו" .ותפישה זו מעכבת וא אחד מה גד שלא יכול
לתפשו או חגר שלא יכול להוציאו ,אינו נעשה ב $סורר ומורה .3ויש להבי,$
למה חשובה תפישת בו והוצאת אותו כדי להפכו לב $סורר ומורה .ועוד
אמרו ,4היה אחד מה אל או סומא או חרש אינו נעשה ב $סורר ומורה .היה
אביו רוצה ,ואמו אינה רוצה ,אמו רוצה ,ואביו אינו רוצה ,אינו נעשה ב $סורר
ומורה ,שנאמר "ותפשו בו ,אביו ואמו" .ולמה אמר "והוציאו אותו" ולא אמר,
"והוציאוהו" .והנה זקני עירו ה בי"ד ,ושער מקומו הוא מקו מושב  ,ולמה
הזכיר מקומ  .וא כוונת הכתוב שלא ידינוהו הדייני אלא במקו מושב
בי"ד ,היה לו לומר "אל זקני עירו בשער מקומו" .ומלשו $אל זקני עירו ואל
שער מקומו משמע ששתי בחי' שונות ה " .ואמרו אל זקני עירו" .ולכאורה
היל"ל "ואמרו אליה " כי בה מדבר הכתוב" .ורגמוהו כל אנשי עירו באבני
ומת" .למה הצרי את כל אנשי העיר להשתת במיתתו .ותיבת "ומת" לכאורה
 .2עיי $סנהדרי $ע"א .ובפרט לר' יהודה המצרי שיהיה קול אביו ואמו שוי $שנאמר בקולנו
שמכא $שהבדיל קול לכל אחד מה משמע להיפ  .3 .משנה סנהדרי $ש  .4 .ש .
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מיותרת ,כי ודאי א ירגמוהו ימות ומה ג שהוסי "ובערת הרע מקרב ",
ולמה כתבו .ולמה אמר "מקרב " ,ולא אמר "מישראל"" .וכל הע ישמעו
ויראו" .פירש"י ,שצרי הכרזה בבי"ד פלוני נסקל על שהיה ב $סורר ומורה.
וזה לשו $הרמב" " ,ב $סורר ומורה ,צרי הכרזה .וכיצד מכריזי $עליו ,כותבי$
לכל ישראל ,בבית די $של פלוני סקלנו פלוני מפני שהיה סורר ומורה" .5ויש
להבי $מה כל כ חמור חטא זה שמתחייב עליו סקילה והכרזה בכל ישראל.
ופירש"י" ,ב $סורר ומורה נדו $ע"ש סופו ,הגיע תורה לסו דעתו ,סו שמכלה
ממו $אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא ,ועומד בפרשת דרכי ומלסט הבריות,
אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב" .והדבר תמוה ,כי ההלכה היא ,שאינו
חייב סקילה ,עד שיגנוב משל אביו ,ויקנה בשר בזול ויי $בזול ,ויאכל אות
חו מרשות אביו ,אבל א גנב משל אביו ,ואכל אכילה זו ברשות אביו ,או
שגנב משל אחרי  ,ואכל אכילה זו בי $ברשות אביו בי $ברשות אחרי  ,הרי זה
פטור .6וא נדו $ע"ש סופו שילסט הבריות כל שכ $שצרי להיות חייב כי
כבר החל לגנוב מאחרי  .ומאי נפקא מינא היכ $אכל .
ואפשר שהעני $הוא ,כי הרבה צעירי בגיל הבגרות אינ רגועי ואינ
מקשיבי לקול הורי ומורי ועושי מעשי אשר לא ייעשו ובמש הזמ$
מתמתני והופכי לבני אד מהיישוב ואפילו לתלמידי חכמי ומורי הוראות.
והטע להתנהגות הפראית היא או כיוו $שאחד ההורי פוגע בנפשו ע"י
שמתנהג אליו בזלזול או באכזריות .או שנמש אחרי מידות רעות וחברי
ריקי ופוחזי  ,כיו $שהוריו בשעת התשמיש היו לה כוונות פסולות והושפע
הדבר בנפש הב $הנולד .7ואי $בני אלו נכללי בגדר ב $סורר ומורה ח"ו,
ובבני אלו בודאי שלפחות אחד ההורי ירח על בנו ולא יביאהו לבי"ד כדי
שיהרגוהו .אמנ האד השל שכוונותיו בשעת הזזוג היו טהורות וקדושות
והוא הנקרא "איש" השל בהתנהגותו ,וכ $כוונות אשתו היו ראויות וטובות
ומתאימה לבעלה בעניי $זה ,8ונהיה לה ב $סורר ומורה .ויודעי ה שהיו
בשעת הורתו בטהרת המחשבה ,ושדברו עמו בקול ר ואוהב המתאי לקול
אביו וקול אמו ,ובנ זה נפשו פגומה שלא מסיבות חצוניות או שבוש דעתו,
אלא משרשו ,ומעשי אלו של גניבת כס לקניית מאכל ומשתה זה ,לא בא
מחמת רעבו $כי אז היה אוכל זאת בבית  ,ולכ $חוששי שניה שמא בנ זה
מעשיו מוכיחי שנפשו מאות נשמות הרשעי שקומטו בלא עת ,9יפנו לבי"ד
 .5הלכות ממרי פרק ז' הלכה ט"ז .6 .רמב" ש  .7 .ראה שער הגלגולי הקדמה י'.8 .
אולי נכלל זה בדברי ר' יהודה ש שמצרי שתהיה האשה שוה לבעל .9 .חגיגה י"ג:
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בעניינו .ולאחר שפנו ובית הדי $התרו בו והלקוהו שב לסורו ,והסכימו שניה
שאי $לרח עליו כי מסוכ $הוא שילסט בריות ויהרג בהיותו מאות עזי
פני של תתקע"ד דורות ,צרי שיתפשוהו בידיה אולי בנגיעת בו יתעוררו
הרחמי וימצאו שטועי ה  ,וא אחד מה פגו במומי $של עוור ,או גד ,
או חרש ,או אל  ,או חגר ,אי $לסמו על שקול דעתו כי מומו עקר ממנו את
מדת הרחמי וגר לו חשיבה זו .וא שלמי ה בגופ ובדעת  ,ותפשו בו
אביו ואמו .ולא אמר "והוציאוהו" שהכוונה לגופו בלבד ,אלא והוציאו אותו.
את גופו בשביל נפשו שהיא בחי' "אותו" .להעלותה אל זקני עירו שה
הדייני  ,ואפשר שה כנגד בחי' חב"ד הנקראי "זקני " של השכינה הנקראת
"עיר" .ואל שער מקומו .אפשר שזו השכינה בחי' מלכות שבה הנקרת "שער",
שהיא המבררת בי $נצוצות הקודש לחול .ואולי צריכי לתפוש בו כדי להדבק
בלבוש נפשו שקיבל מה  ,שלא יאבד יחד ע נפשו אלא שתשוב אליה .
ואולי "שער מקומו" מבררת לבוש נפש מנפשו הפגומה ,וזקני עירו משיבי
לה הלבוש ,ואולי היות ודבר צרי להיות מכוו $אל הסנהדרי $כדי שבפסק
דינ יעלו נצוצות הקודש שבלבוש נפשו שנעשה מה וישוב אליה  .חזר
ואמר" ,ואמרו אל זקני עירו בננו זה" ,שלבוש נפשו שייכת לנו" ,סורר ומורה
וכו'" .וכיוו $שנתברר שזו נשמה מתתקע"ד דורות שהושתלה ומסוכנת לכל
ישראל בכל מקו שה  ,צריכי כול לרגמו" .ומת" ,שלא ישוב שנית בגו
אד מישראל" .ובערת הרע מקרב " .שנשתל בישראל ואינו נפש ישראל .ולכ$
צרי לפרס זאת בכל מקומות ישראל כדי שהשתלה זו לא תלסט ברוחניות
שו נפש מישראל.
ואפשר שבזה יובנו דברי רשב"י שאמר" ,וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר
ושתה חצי לוג יי $האיטלקי אביו ואמו מוציאי $לסקלו ,אלא לא היה ולא עתיד
להיות ולמה נכתב ,דרוש וקבל שכר" .10ואולי כוונתו שנשמות תתקע"ד דורות
שקומטו בלא עת ונשתלי בכל דור מסוגלי ללסט את הבריות ברוחניות,
ועל ידי לימוד עני $ב $סורר ומורה מתבטלי ה וכיוצא בה .
"לא יהיה כלי גבר על אשה ,ולא ילבש גבר שמלת אשה" .יש להבי $למה לגבי
אשה אמר "כלי" שלא יהיה עליה ,ולגבי גבר אמר "שמלה" ושלא ילבש" .כי
תועבת ה' אלהי כל עושה אלה" .לכאורה היל"ל כל עושה זאת" ,כי מצוה
אחת בלבד צוה .ופירש"י" ,לא יהיה כלי גבר על אשה ,שתהא דומה לאיש כדי
שתל בי $האנשי שאי $זו אלא לש ניאו .ולא ילבש גבר שמלת אשה ליל
 .10סנהדרי $ש .
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לישב בי $הנשי " .והוא לכאורה תמוה ,כי האיסור הוא אפי' כשלובש רק בגד
אחד ואינו מתדמה לאשה ואפי' לצבוע הגבר שערות לבנות שבו ,אסור מדי$
זה ,וכמו כ $כתב רש"י עצמו" ,שלא יסיר שער הערוה ובית השחי" .וכ $באשה
אפי' בגד קט $של גבר שאינה נדמית לגבר אסור ואי יביא זה לידי נאו.
ואפשר שהעני $הוא כמו שכתב בספר חסידי שתינוק שמלבישי לו בהוולדו
בגד שהלבישו בו נקבה יהיה כל ימיו בהרהורי ניאו ,וכ $להיפ  .כי נפש
הלובש נקשרת בבגד ,11ומשפיעה על הלובש השני.
ואולי לבוש הגבר נקרא "כלי" כי תפקידו לקבל את האור המקי שהבגד הוא
דוגמתו .12ובגד האשה אפשר שהוא חלק מנפשה ,והנפש נקראת "שמלה"
וכמ"ש "כי היא שמלתו לעורו" .13ומטרת בגדה הוא לכסות את גופה ונפשה
שלא ינקו ממנה החצוני  .וכלי תפקידו לקבל ,ושמלה תפקידה לכסות.14
וכשאד לובש בגד שלובשי כדוגמתו רק הצד השני ,מושפע הוא מנפש הצד
השני ומתדמה לו בנפשו וגור לו לשבת בי $הנשי  ,ולה לשבת בי $האנשי .
ובגד זה מעורר בה הרהורי ניאו ,ונות $כח לסט"א הנקראת "אלה" ,15ולכ$
אמר" ,כי תועבת ה' אלהי כל עושה אלה".
"לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו" .סוד השור והחמור ה כנגד דיני הקדושה
והקליפה .ואעפ"י שכל שני מיני של בעלי חיי אסורי בחרישה יחדיו,
משו עירוב הדי $שבה  ,הדגישה התורה השור והחמור ,כי ה שורש הדיני .
והרשע בחטאו מערב הדיני  ,א מעט וא הרבה ,ועליו אמר הכתוב "ידע
שור קונהו וחמור אבוס בעליו ,ישראל לא ידע" ,וערב ע"י חטאיו ,ולכ $לוקה
ברצועה המעורבת מעור השור והחמור ,16לתק $מעשיו.
"וכתב לה ספר כריתות ונת $בידה" .בגט יש י"ג שורות ,י"ב שלימות,
והאחרונה חצויה לשתיי לחתימת העדי זה תחת זה ,17ואינ בשורה אחת
שלמה זה ליד זה .ואולי הטע  ,כי הקדושי $מחברי את בני הזוג ע"י השכינה
הנקראת ה' אחד השורה עליה  ,והופכת את שניה לאחד .וכמ"ש "על כ$
יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" ,הבא מיחודו יתבר
ע"י האהבה שמשרה ביניה  .ולכ $אהבה גי' י"ג כמני $אחד .וכאשר מגרשה
נשברת האהבה שביניה והשכינה נפרדת מה  ,ולכ $נשברי השורות ונעשי
רק י"ב שלמי והי"ג שבור לשני .
 .11ראה מה שכתבתי בספר "שער יוס" בעני $הטבעת והמקוה .12 .שער הכוונות סוד
מלביש ערומי  .13 .ראה לעיל פ' משפטי  .14 .ראה שמואל'א ,כ"א ,י' .15 .בסוד הכתוב
"על אלה חשכו עינינו" . 16 .מכות כ"ב .17 :שו"ע אב $העזר.
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"כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר ,נקי יהיה
לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח" .ויש להבי $למה שנה שלמה
החת $לא יוצא למלחמה ,ולמה נקי יהיה לביתו לכל דבר דהיינו שאפי' לסלול
דרכי או לתקנ כשאר החוזרי מעורכי המלחמה לא יצא ,ולא די בכ אלא
שמפסוק זה למדו חז"ל שג מי שחנ ביתו וחלל כרמו נקי יהיה לביתו שנה
אחת כדי $הנושא אשה .18ויש להבי $למה לא סמכה התורה מצוה זו לעני $מי
שארס אשה ,ובונה בית ולא חנכו ,ונוטע כר ולא חללו ,שחוזרי מעורכי
המלחמה אבל מספקי מי ומזו $ליוצאי המלחמה ,ומתקני הדרכי  .ולא
עוד אלא שסמכו הכתוב לאשה גרושה .ופירוש חדשה היא אפי' אלמנה
וגרושה ,כל שהיא חדשה לאיש זה ,פרט למחזיר גרושתו .וברור שהתורה לא
צוותה זאת רק כדי שישמחו בני הזוג זב"ז אלא למטרה יותר חשובה ונעלה.
ואפשר שהעני $הוא ,כי אמרו חז"ל "איש ואשה זכו ,שכינה ביניה " .19ויש
להבי $במה זכו ,א הכוונה לשלו בית והלא כמה ת"ח וצדיקי שאי $לה
שלו בית ,וכנגד כמה בועלי נדות ומחללי שבתות ששלו הבית שלה טוב
מאוד .ולרב ור' חייא שנשותיה הציקו לה  ,הא לא היתה שכינה ביניה .
ופירוש זכות הוא נצחו $וכמ"ש "ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרי בלילות",
ופירושו ולא נצחתי .ואיש ואשה שזכו ,פירוש שנצחו יצר בנושאי טהרת
המשפחה ,ש שכינה שרויה .וביאור שכינה ,כי ע"י החופה והקדושי $שורה
ש הוי"ה על בני הזוג ,כי באיש ובאשה יש אותיות אש'יה ,ובדר כלל בשנה
הראשונה יש לה נסיונות קשי בשמירת טהרת המשפחה על כל פרטיה
ודקדוקיה ,ובקדושת הזווג ,ועל ידי השמירה שורה עליה שכינה בש י"ה.
ונקי יהיה לביתו מ $החטא ,ושמח את אשתו אשר לקח ללא פג בטהרת
המשפחה כלל ,ואז כשה מנצחי במלחמת היצר שביניה גורמי ה
לישראל שינצחו במלחמה ,וכמ"ש "כי ה' אלהי מתהל בקרב מחני והיה
מחני קדוש" .וא"כ עצ היות שנה שלמה במלחמת היצר והנצחו $בו ,הוא
חלק חשוב במלחמת ישראל ע האוייב והנצחו $במלחמה .ואמר הכתוב
"חדשה" כי בה בוער יצר  ,ונקי הוא לביתו זו אשתו.
ואולי לא סמכה זאת התורה לחוזרי מעורכי המלחמה כי ש החזרה לטובת
שלא יפגעו ,ואינ חוזרי לבית אלא מספיקי מי ומזו $ללוחמי  ,ואלו
החת $אינו זז ,כדי שישב ליד אשתו החדשה וילח ע יצרו כדי לעזור לישראל
לנצח במלחמה ,וא כ $ישיבתו עמה הוא חלק מהמלחמה באוייב עצמו .ואולי
 .18סוטה מ"ג .19 .ש י"ז.
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סמכה תורה עני $זה לאשה גרושה ,כדי שנבי $ההבדל בי $אשה שאי $השכינה
שורה בזווגה עד שנמצא בה ערות דבר ונתגרשה ,לאשה חדשה .כי השכינה
היא בבחי' אשה חדשה ,כי מתחדשת היא בכל חודש" ,וללבנה אמר
שתתחדש ,עטרת תפארת לעמוסי בט ."$ויש שתי עשרה צירופי הוי"ה
העולי בגי' "חדש" ,שעל יד השכינה הנקראת בש "אדני" מתחדשת,
ולעומת יש בברכת החופה שתי עשרה מטבעות לשו ,$ששו ,$שמחה ,חת,$
כלה ,גילה ,רינה ,דיצה ,חדוה ,אהבה ,אחוה ,שלו וריעות .וכשאשה זו חדשה
היא וי"ב צירופי אלו מאירי בה ,לא יצא בצבא וישאר עמה שיאירו אורות
אלו ויסייעו לעורכי המלחמה.
א"נ ,הנושא אשה נדבק בשכינה שהיא בחינתה ,וכל השנה יש עילוי גדול
לנפשו בגלל זה ,וכשהוא נקי לביתו ועוסק בתורה ,זכות תורה זו גדולה יותר
מלומד תורה רגיל וראויה תורתו שתג $על יוצאי המלחמה.
וג הנוטע כר וחללו ,ובונה בית וחנכו ,רמזה התורה בפסוק זה שדינ כדי$
נושא אשה ופטורי שנה שלמה ,ואולי הטע הוא ,כי סודות הבית והכר
גדולי ה בתקו $השכינה ,וכל השנה יש עילוי גדול לנפש בכח מעשה זה,
וא יהיו נקיי ועוסקי בתורה יש בכח הלימוד שלה להג $יותר מאשר יהיו
בשדה הקרב ,כי התשועה בידי ה' אינה בכמות החיילי אלא בגודל הזכויות
שעמה  ,והרי מדובר בבני אד גדולי ושלמי שאינ יראי ורכי לבב עקב
עוונות ,כי אפילו בי $תש"י לשל ראש נזהרו שלא להפסיק ,וברור שצדיקי
כאלה כשיהיו נקיי בגלל דבקות בשכינה עקב חופת  ,או בניית בית או
כרמ  ,כשישבו ויעסקו בתורה שערכה גדול בגלל עילוי נפש יגרמו לנצחו$
ע ישראל.
"כי ישבו אחי יחדיו" .פירש"י" ,שהיתה לה ישיבה אחת בעול  ,פרט
לאשת אחיו שלא היה בעולמו"" .וב $אי $לו" .והדי $שג בת פוטרת מיבו ,
וא"כ היה לו לומר ו"זרע" אי $לו" .לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר".
ולכאורה היה לו לומר ,לאיש "אחר" וכמ"ש לגבי גרושה "והלכה והיתה לאיש
אחר"" .יבמה יבא עליה" .למה קראו הכתוב "יבמה"" .ולקחה לו לאשה
ויבמה" .והלא מהתורה אי $כא $קדושי $שה בדר כלל הלקוחי ,$אלא בביאה
הוא קונה אותה .וא כ $לכאורה היה לו להקדי עניי $הייבו לליקוחי $ולומר
"ויבמה" ולקחה לו לאשה"" .והיה הבכור אשר תלד" .פירש"י" ,גדול האחי
הוא מייב אותה"" .יקו על ש המת" .שהמייב יירש את אחיו" .וא לא
יחפו האיש לקחת את יבמתו" .למה לא אמר "וא לא יאבה" ,וכמ"ש "לא
אבה יבמי" .ולמה אמר "האיש" ולא אמר האח" .ועלתה יבמתו השערה אל
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הזקני " .למה קרא לבי"ד בלשו $עליה ,מה שאי $כ $בשאר מקומות שאי$
נאמר כ $אלא כלפי ב"ד הגדול בלבד" .וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ,ועמד
ואמר לא חפצתי לקחתה" .למה אמר "ודברו אליו" ,ולא כתב כלשו $הכתוב
הרגיל "ודברו עמו" .ולמה צריכה אמירת להיות בלשו $הקודש בדווקא
ואפילו שאי $ה מביני דבריה " .ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקני  ,וחלצה
נעלו מעל רגלו" .ולכאורה המילי "ונגשה יבמתו אליו" מיותרי  ,כי באמרו
"וחלצה נעלו מעל רגלו" ,נבי $שתיגש אליו כדי לחלו לו .ולכאורה יכל רק
לומר "וחלצה נעלו מעל רגלו לעיני הזקני ".
ואפשר שהעני $הוא ,כי כתב רבינו האריז"ל 20וזה לשונו" .כבר נודע כי רוב
הבני אינ משורש אחד וכו' ,ובפרט במגולגלי כי אי $לה יחוס ע
אבותיה ברוב הפעמי  ,ואי $לה שו יחוס וקורבה ע נשמות אבותיה או
אמותיה כלל ועיקר וכו' ,ואי יהיה חייב בכבודו .אבל סוד העני $הוא זה
וכו' ,בעת שמזדווג האד ע בת זוגו ה ממשיכי הנשמות הנז' ואז אביו
נות $בה מבחי' החסדי אשר בו קצת חלק מה ומתחבר ע הנשמה החדשה
הזו ונעשה בחי' אביו כעי $מלבוש עליה וכו' ,וכ $על דר זה אמו נותנת
בנשמה זו חלק מבחי' הגבורה אשר בה ,ונעשית לה כעי $לבוש .עכ"ל .וכתב
ש עוד וזה לשונו .ועתה נבאר עני $כבוד אחי הגדול וכו' ,הוא רוחא קדמאה
דשבק בעלה גו איתתא) .פירוש שבביאה ראשונה של הבעל ע אשתו ,חלק מרוחו
נכנסת בתוכה ונשארת בה( הוא נחלק ומתחלק לכל הבני שיולדת ,וכל אחד נוטל
חלקו ממנו ,ובהשתל חלקיו אינה יולדת עוד .אמנ הבני יורדי בסדר
המדרגות ,כי הב $הבכור לוקח התמצית והשורש של כל ההוא רוחא ,וכל שאר
החלקי הנשארי ש ה כעי $ענפי משועבדי אל הב $הבכור ,והב $השני
לוקח לו התמצית ממה שנשאר ושאר החלקי ענפי טפלי אליו ,ועל דר זה
בכל שאר הבני ונמצא כי האח הגדול כל אחיו משועבדי לו וכו' ,והב $השני
משועבד לאביו ולאמו ולב $הראשו $בלבד ,והשלישי מחוייב ג לשני,
והרביעי מחוייב ג לשלישי ,על דר זה הול סדר המדרגות עד שנמצא כי
הקט $שבבני מחוייב לכל הקודמי אליו .עכ"ל .ומתבאר בזה שכל האחי
ה כשותפי בחלקי שקבלו מהוריה לצור לבושיה  .ושכל האחי ה
שותפי בההוא רוחא של האב ,אבל לא במדה שווה.
שותפות זו היא הסיבה לדיני אבילות השייכי רק בי $שותפי אלו שה אב,
א  ,אח ,אחות ,ב ,$בת ,אשה .וכמ"ש האריז"ל" ,21כי אלו הקרובי חייבי
 .20שער המצוות פרשת יתרו .21 .שער המצוות פ' ויחי.
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להתאבל כי הגיע לה נזק ופג במיתת קרוב ההוא וכו' כי האיש האבל הזה
מסתלקי ממנו בחי' הצל של המוחי $דאבא ואמא וכו' עיי"ש.
אמנ הסברא נותנת כי השותפות שייכת בי $האחי כשה נמצאי יחד בעול
הזה ואפילו רגע אחד ויושבי לבושי הנפש וחלקי רוח האב אצל כל האחי
בזמ $אחד כל אחד בתו גופו ,אבל כשנולד לאחר מות אחד האחי לא שיי
לומר ששות הוא ע האח המת ,כי הנפטר כבר חלקו אינו בגדר לבוש כאד
חי .22ולכ $כתבה תורה "כי ישבו אחי יחדיו" .לומר שכיו $שישבו החלקי
ישיבה אחת בעול בגופות כול והיו שותפי בה יש מקו ליבו  ,ולא אצל
אחיו שלא היה בעולמו אעפ"י שהוא אחיו גמור לנחלה ושאר דברי של
אחווה כעריות וכדו'.
וכבר נתבאר לעיל ,23כי לגבי ירושת הבת אמר הכתוב "והעברת את נחלת
אביה $לה ."$ופירש"י ,לשו $עברה .כי הנקבות ה $בחי' גבורות ,ונראה כי
היורש מקבל יחד ע הירושה חלקי מנפש הנפטר ,ואולי לכ $אסור לבת לירש
ע הב $שלא יעברו יחד ע הירושה נצוצות מהאב לצד הגבורות .ואפשר
שלכ $אמר הכתוב" ,וב $אי $לו" .אעפ"י שהדי $שג בת פוטרת מיבו  ,כי
כשיש לו ב ,$רוח המת שנית $באשתו עובר אל הב $ולכ $הוא יורש את אביו,
אבל כשב $אי $לו אעפ"י שיש לו בת הפוטרת את הא מהייבו כי רוח המת
נפרדה מנפש האשה ושורה עליה ולכ $היא יורשת ,אי $נחת רוח למעלה כיו$
שרוח הזכר שורה על נקבה ולא על זכר כמותו .וכנגד זה מעשה הייבו גור
שנפש המת מוצאת את מנוחתה על ידי הייבו כי נקשרת היא ע האח שהוא
זכר המתחבר ע נפש הנפטר שבנפש האשה ,ולכ $מספיקה ביאה אחת של
ייבו לצור זה ואח"כ יכול לגרשה והופכת להיות ככל גרושה שהגט כורתה
ונפש הבעל ונפש הנפטר המחוברת אליו נכרתי ממנה ושבי אל היב  .וא
נתעברה מהיב  ,שבה חלק המת עצמו בגלגול בוולד זה.
"לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר" .והנה איש זר הוא הסט"א וכמ"ש
בסבא דמשפטי  .24ואפשר שכש שאשת איש אסורה לזר כדי שהשט $הנקרא
זר לא יתדבק בה ,כמו כ $היבמה כיו $שנפש בעלה מה שנת $בה בעת החופה
עדיי $בתוכה ,כדי שהשט $הנקרא זר לא יתדבק בה צריכה היא לחליצה או
ליבו " .יבמה יבא עליה" .ואולי קראו הכתוב "יבמה" .היות וחלק הנפש של
 .22וחלקי לבושו נראה שהולכי ליורשיו שה בדר כלל בניו או אביו ,ואפילו א אחיו
יירשוהו אי $זה קשור לשותפות הקודמת אלא עניי $אחר לגמרי .23 .פ' פנחס .24 .זוהר
משפטי צ"ה:
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האב מקבלי כל האחי מאותו חלק שנת $באשתו בביאה ראשונה ,הרי ה
שותפי בחלק שקשור לנקבה שהיא בחי' ש ב" ,$כל אחד מהאחי כלפי
אשת אחיו יקרא בש "יב " ,העולה כמני $ש ב" .$ולאיד גיסא ,אולי שכיו$
שמוחי $אלו שרש מאבא ואמא שה בחי' שמות הוי"ה אהי"ה העולי כמני$
"יבמה" וכמני" $מח" ע הכולל ,וכמני" $יבו " .
"ולקחה לו לאשה ויבמה" .ואעפ"י שמהתורה אי $כא $קדושי $שה בדר כלל
הלקוחי ,$הקדי עניי $הלקיחה לעניי $הייבו  ,לומר שאשה הקנו לו משמי
וזיקת לקיחה כבר קיימת ,והייבו רק גומר הלקיחה וקובע מי מהאחי זוכה
באשה זו.
"והיה הבכור אשר תלד" .פירש"י" ,גדול האחי הוא מייב אותה" .וכבר
נתבאר בדברי האריז"ל הנ"ל ,שהבכור מקבל חלק יותר גדול ועיקרי מהרוח
דשבק בעלה בגופא דאנתתיה .ולכ $עיקר המצוה בו כדי שתתקשר נפש הנפטר
ע חלק הדומה לו יותר גדול ויהיה לו יותר עילוי ,אבל היות ולכל האחי
היתה ישיבה של נפש ורוח האב יחד ,אי $זה לעיכובא ,ובדיעבד כל אחד מ$
האחי כשר לייבו " .יקו על ש המת" .פירש"י ,שהמייב יירש את אחיו.
כי כבר נתבאר שהירושה קשורה בנצוצות שמקבל היורש מנפש הנפטר ,וכא$
שהמייב זוכה לבדו בנפש ורוח הנפטר זוכה כנגד בירושתו.
ואמר הכתוב" ,וא לא יחפו האיש לקחת את יבמתו" .ולא אמר "וא לא
יאבה" ,וקראו "האיש" ,כי "יחפו " הוא מלשו" $חפ " ,וכבר הודעתי שכל
מקו שהכתוב קורא לאד בלשו" $איש" ,הוא לשו $מעלה וחשיבות שנעשה
על ידו באותו עניי ,$וא הייב מוותר על הייבו וממילא על ירושת הנפטר
כיו $שמרגיש הוא כי חפ הוא באשה זו לש ממו $או לש יופי ולא לש
שמי של קיו מצות יבו  ,אי $כל כ מעלה בייבו שכזה ולדעת איזה תנאי
יש בזה אפי' פג של "אשת אחיו" שלא במקו מצוה ,ואח זה חושש מיבו
שאינו לש שמי ומתגבר על תאוות היופי או הממו $ואינו חפ ליבמה לש
"חפ " בלבד ,הרי הוא "איש" ,ומצוה שיחלו .
"ועלתה יבמתו השערה אל הזקני " .אפשר שקרא ללכתה לב"ד בלשו $עליה,
כי החליצה מעלה את נפש הנפטר מתוכה ומתירה להנשא" .וקראו לו זקני
עירו ודברו אליו" .אפשר שאמר "ודברו אליו" ,כדי שעיקר הדברי יהיו
מכווני אל חלק הרוח והנפש שיש בו מהוריו שבה הוא שות ע הנפטר.
"ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה" .רק בלשו $הקודש יש הבדל בי" $אבה"
ל"חפ " והיא צריכה לומר "לא אבה" לברר דבריה שאי $תאוות הגו בעניינה
אלא התקשרות בנפש המת ,והוא צרי לומר "לא חפצתי" ,לברר דבריו שאינה
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בעיניו אלא כחפ ולכ $אינו יכול להתקשר בנפש אחיו דרכה" .ונגשה יבמתו
אליו" ,הוסיפה תורה מילי אלו ללמדנו שאי $הכוונה רק לגשת לגופו לש
החליצה ,אלא "אליו" ,אל חלק הרוח והנפש שבה שות הוא ע אחיו ,כדי
שתתיר קשר זה על ידי החליצה
"ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקני וחלצה נעלו מעל רגלו" .וצרי להבי $עני$
חליצת הנעל .ובגמ' 25אמרו" ,אמר רבה ,אמר רב כהנא ,אמר רב ,א יבא
אליהו ויאמר חולצי $במנעל ,שומעי $לו .אי $חולצי $בסנדל ,אי $שומעי $לו,
שכבר נהגו הע בסנדל .ורב יוס ,אמר רב כהנא ,אמר רב .א יבא אליהו
ויאמר אי $חולצי $במנעל ,שומעי $לו .אי $חולצי $בסנדל אי $שומעי $לו ,שכבר
נהגו הע בסנדל" .ויש להבי $למה נקטו לשו $תקיפה כנגד אליהו הנביא לומר
שישמעו לו לבטל המנעל ,ולא ישמעו לו לבטל הסנדל ,בגלל מנהג הע  .ומה
פשר אליהו הנביא להלכה זו יותר משאר הלכות ,וא אליהו יגיד זאת בנבואה,
אסור לשמוע לו כלל כי אי $עני $לנבואה להתערב בעניני הלכה ,26וא יגיד
זאת עפ"י חכמתו ודעתו הרחבה ,מה כחו גדול יותר משאר חכמי ישראל,27
ולמה שיקבלו ממנו על מנעל ולא על סנדל.
וכדי להבי $העני $יש להבי $סוד המנעל והסנדל ,ואמר הכתוב "ג צפור מצאה
בית ודרור ק $לה" ,28ולכאורה צפור ודרור ה $היינו ה  ,ושתיה $בית $הוא ק,$
ומה כוונת הכתוב בחלקו ביניה .$ואמרו חז"ל" ,29הכל יודעי למה כלה נכנסת
לחופה" .ואפשר שביאור דבריה הוא כי עיקר החופה הוא לש הזווג ,והזכר
מקבל מה' עילאה סוד הבינה את הזרע סוד הדעת ,וכמ"ש חז"ל "אי $קישוי
אלא לדעת" ,30ומשפיע באשה שהיא ה' תתאה ,בסוד "והאד ידע" דר היסוד
הנקרא כל ,31ולכ $הזכר נקרא הכל ,שהוא צירו ה' עילאה ע היסוד שלו
הנקרא כל .וכשהנקבה מקבלת השפע מהיסוד הנקרא כל אליה שהיא ה'
תתאה ,בהצטרפ נעשית כלה .ולכ $אמרו הכל דהיינו צירו ה' עילאה דר
היסוד הנקרא כל ,יודעי ממשיכי השפע דר דעת .למה ,ובזה יש שלימות
לזכר סוד המ"ה ,והיא בצירו כל נהיית כלה ,וכל זה נעשה כשנכנסת לחופה,
שהוא בחי' אבא ואמא עילאי $חכמה ובינה.
והבינה שהיא סוד אמא עילאה ,יש בה ש אהי"ה בשלשה מילויי ,$קס"א,
קמ"ג ,קנ"א .ואולי ושמא על ידי החופה מקבל הזכר ג' שמות אלו ,ואהי"ה
 .25יבמות ק"ב .26 .רמב" הלכות יסודי התורה פ"ט ה"א .27 .ראה להחיד"א ש
הגדולי  ,מערכת גדולי י ,רכ"ד .28 .תהילי פ"ד ,ד' .29 .שבת ל"ג .30 .יבמות נ"ג.31 :
שער הכוונות עני $תפילת השחר דרוש א'.
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דמילוי יודי ,$קס"א .ודמילוי אלפי ,$קמ"ג .נשארי לחלקו ,ואהי"ה דמילוי
ההי" ,$קנ"א 32ניתני דרכו אל האשה .ואולי מקבל הוא מצד החכמה שהוא
בחינת אבא עילאה ,ש ע"ב שהוא הוי"ה דמילוי יודי" $לחלקו .ובהתחבר
קס"א ,קמ"ג ,ע"ב ,נעשי שע"ו ,גי' שלו  ,וגי' צפור ,ואז היסוד שלו נקרא
שלו  .והנקבה נקראת בית ,בבחינת אשתי ביתי ,33ולכ $קראו חז"ל ליסוד
משי שלו בבית .34וכשהשלו בביתו מתקדש האד על ידי היסוד ואולי
נקרא דרור ,גי' קדוש .ונות $השפע אל הנקבה בחינת השכינה הנקראת "אר ".
ואמר הכתוב" ,וקראת דרור באר " .ואולי שפע זה הוא ש אהי"ה במילוי
ההי" $הנ"ל שהוא גי' ק $ע הכולל .ואולי הוא סוד הרוח שנות $האד
בכלתו 35שאינה מסתלקת ממנה בחייו אלא ע"י גט ,ובמותו א יש זרע יוצאת
היא ממנה ועוברת לזרעו ,36וא אי $לו זרע ויש לו אחי נזקקת רוח זו ליבו
או חליצה וכמו שיתבאר .ואולי זה כוונת הכתוב" ,ג צפור" שהוא היסוד
שנשל ע"י החופה בשמות ע"ב קס"א קמ"ג גי' צפור" ,מצאה בית" ,מתייחד
ע האשה הנקראת בית .ודרור ,שהוא השפע הבא מ $הבינה אל הזכר ,נות$
הזכר לה את בחינת ש אהי"ה דמילוי ההי" $שהוא קנ"א ,והוא ק" $ע
הכולל ,לה ,לחלקה.
וש אהי"ה במילוי ההי" $הוא בגי' נעל .ולכ $על נעילת הנעל נתקנה ברכת
שעשה לי כל צרכי ,כי אורות הבינה מאירי $בש זה בסוד נעל ,להג $ולשמור
האד מ $הקליפות .37והארת בינה זו השומרת על האד היא סוד כתנות אור
שהיה לאד הראשו $לפני החטא .ובחטאו פרחו ממנו ונת $לו הקב"ה כתנות
עור תמורת  ,38ולכ $שמירה זו מגנת על האד במנעל של עור בדווקא .ולכ$
אסור לנעול נעלי עור בט"ב וביו הכפורי  ,כי הארת הבינה בסוד ש זה לא
מאירה בט"ב "כל צרכה" בגלל שליטת החצוני  ,וביוהכ"פ ע ישראל עולה
לדרגת הבינה עצמה ,וכל שמות אהיה דיודי" $דאלפי" $ודההי" $מאירי בסוד
החות שהוא למעלה מדרגת הנעל ,ואי $צור לנעל כדי להג .$וא אד נועל
מנעליו ביו זה ,פוג הוא ומזלזל בקדושת היו שכביכול אינה מאירה בסוד
החות  ,ונצר הוא למנעל להג $על עצמו מה .39
ולעומת סוד הנעל ,יש בעול העשיה שהוא כנגד ה' אחרונה שבש  ,בחינת
 .32ואולי לכ $נקרא "חת "$כי ג' שמות אלו ע ג' הכוללי עולי בגי' "חת .33 ."$גיטי$
נ"ב .34 .רש"י שבת קנ"ב  .35 .זוהר סבא דמשפטי  .36 .ראה "שער יוס" ח"ב בנושא
מעמד האשה ביהדות .37 .שער הכוונות סוד ברכות השחר .38 .ע חיי שער מ"ט פ"ד.
 .39שער הכוונות דרוש יו הכפורי  ,וראה ג לקוטי תורה פ' תצא בטעמי מצות חליצה.
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האשה ,מלא גדול הנקרא בש "סנדלפו ,"$ומקורו ממלכות דבינה הנמש
דר התפארת אל המלכות .40והוא מעי $השפע הבא מ $הבינה בסוד אהי"ה
דההי" ,$דר הזכר סוד התפארת ,אל הנקבה סוד המלכות .ומה ג שעיקר
השפע המגיע דר הזכר הוא בחינת חמשת הגבורות היוצאי מהאותיות
הכפולות מנצפ"  ,וה בגימטריא פ"ר ,וכ $ש "סנדלפו "$הוא גי' פ"ר כי הוא
כולל לחמשת הגבורות האלה ,41והוא סוד הסנדל ,42וכיו $שענינ דומה ,כל
דיני הנעל שייכי ג בסנדל.
וכאשר מת אד בלא בני  ,הרוח שנת $בה בעלה בשעת החופה ,היות ואי $לו
זרע ליורשו ,אי $לו היכ $לשכו ,$וביתו נהרס ,והצפור נודדת מקינה ,וא מייב
אחד האחי את אשתו ,בביאתו עליה בונה בזה את בית אחיו מחדש ,היא
אשתו שרוח הנפטר נדבקת ע רוח האח שנת $באשתו .וא תלד ,תשרה רוח זו
על הילד והרי הוא כמי שמת ע בני  ,שרוחו זו שורה על בניו .וא לא יחפו
לבנות את בית אחיו ,משימי $הנעל ברגליו ואז נדבקת רוח המת בנעל זו.
וכאשר חולצת האשה המנעל ,מסתלקת רוחו מעליה ומעל אחיו והול לגורלו
עד אשר יזכה לחזור בגלגול ולהבנות מחדש .והיות ולא נבנה בית אחיו ע"י
היבו  ,יורקת היא כדי לסלק לחלוחי נפש המת מקרבה ,ועושה זאת מול פניו,
כדי שיתחברו לחלוחי נפש זו ע עיקר הרוח ויתחברו יחדיו ליל לגורל .
ולכאורה היה צרי לחלו רק במנעל ,וכמ"ש בתורה ,נעל .א היות ורוב הע
נושאי נשי שלא לש 'שמי  ,אולי ושמא לא מאיר בה ע"י החופה סוד
הנעל הנזכר ,אלא סוד הסנדל שהוא מעי $הנעל .ואמנ  ,אי $אליהו בא לפסוק
הלכה מדי $נביא ,ואי אפשר לו לעשות כ ,$אבל א יבא אליהו ויאמר בנבואה
שאד זה נשא אשה לש 'שמי ולכ $ביתו נבנה בסוד הנעל ,ויאמר שאד זה
בדווקא יש לחלו לאשתו במנעל ,שומעי $לו ,כי מצוה וחובה לשמוע בקול
נביא ,אבל א יאמר שאד זה שנשא אשה לש שמי לא תועיל לו חליצת
הסנדל ,לא שומעי $לו כי אחרי רבי להטות ,ונפסקה הלכה שמועיל חליצת
הסנדל ג לזה.
ולרב יוס אמר רב ,א יבא אליהו ויאמר אי $חולצי $לאשת אד זה במנעל
כיו $שאד זה לא נשא לש שמי  ,שומעי $לו ומחזרי אחר סנדל ,כי זה
מדר הנבואה וחייבי לשמוע לו .אבל א יאמר אי $חולצי $בסנדל כיו$
שאד זה נשא לש"ש ולכ $חליצת הסנדל לא תועיל לו ,אי $שומעי$
 .40ע חיי שער מ"ז פ"ו .41 .שער ההקדמות דרוש ה' מדרושי אבי"ע .42 .לקוטי תורה פ'
תצא בטעמי מצות חליצה ,וראה ג שער המצוות פ' ויחי.
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לו כי נפסקה הלכה שחליצת הסנדל מועילה ג למי שנשא לש שמי  ,ואחרי
רבי להטות.
ותפסו אליהו הנביא בדווקא ולא אמרו בסת א יבא נביא ויאמר ,כי אליהו
הנביא זכור לטוב בהיותו בעוה"ז הוא בבחינת נביא ,ובהיותו עולה למעלה
הוא בבחינת מלא ושמו יהואל אותיות אליהו ,43ומקורו יונק מיסוד דאמא
דעשיה ש נמצא ש יאהל"ו אותיות יהואל ואליהו .44וכל תלמיד חכ פוסק
ההלכה בהתא לשרש נפשו ,וא"כ אליהו בהיותו נביא ופוסק הלכה כתלמיד
חכ  ,אפשר שפוסק הוא לחלו במנעל בדווקא בחי' "אמא" ,ולא בסנדל .ולכ$
אמרו ,שכאשר יחייב לחלו במנעל בנבואת זווגו של אד כמה לש שמי
היתה ,שומעי $לו ,כי ודאי לאד כזה עדי מנעל מאשר סנדל שאינו אלא
בדיעבד .אבל בפסק הלכה שיפסוק מצד שרשו למנוע החליצה בסנדל אי$
שומעי $לו כי התורה אמרה "לא תגורו מפני איש ,ואחרי רבי להטות".
"כי ינצו אנשי יחדיו ,איש ואחיו" .ולכאורה תיבות "יחדיו איש ואחיו"
מיותרות" .וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו" .למה אמר האחד
בה' הידיעה" .ושלחה ידה והחזיקה במבושיו" .ולכאורה תיבות "ושלחה ידה"
מיותרות" .וקצותה את כפה לא תחוס עינ " .פירש"י" ,ממו ,$או אינו אלא ידה
ממש ,נאמר כא $לא תחוס ונאמר בעדי זוממי $לא תחוס מה להל $ממו $א
כא $ממו ."$וא חיובה רק ממו $למה יש סלקא דעתי $שנחוס עליה ,ולא עוד
אלא שמהכתוב "לא תחוס" למדנו הממו .$ולמה לא אמר "לא תחוס עליה".
ונראה שהעניי $הוא בסוד הגלגול ,ושמא ואולי אמר "יחדיו איש ואחיו"
ללמדנו שה גלגולי החול וחלוצתו שעליה אמר בסמו "כי ישבו אחי
יחדיו" .ואמר האחד בה' הידיעה לומר שבגלגול זה חזרה להנשא לבעלה
הראשו ,$וכיו $שלא הקי לו אחיו בית וזכה להתק $בדר אחרת בסוד "או
השיגה ידו ונגאל" ,עתה רב הוא ע החול  .וביאור "ושלחה ידה" ,הוא על
כרחה) .וכמו "וישלח אברה את ידו" ,וכשהוא מרצו $שיי לומר לשו $הושטה ,או לא
לומר כלו  (.כי נפשה גרמה לה זאת על שלא הסכי ליבמה ולכ $נוגעת
במבושיו מקו היבו  .ואמרה תורה שא על פי שעינ תראה ותבי $זאת ,אל
תפטרנה בלא כלו אלא "לא תחוס עינ " ותחייבה ממו.$
"זכור את אשר עשה ל עמלק בדר בצאתכ ממצרי אשר קר בדר " .יש
מצוה לשנוא את עמלק ולמחות אותו אעפ"י שלכאורה המצרי עשו יותר גרוע
מעמלק ,ה זרקו את ילדי ישראל ליאור ,שחטו ילדי כל יו  ,התעללו בבני
 .43פתח עיני עדיות ,פרק ח' .44 .ע חיי שער מ"ז שער סדר אבי"ע פרק ו'.
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ישראל ,ולמרות זאת נאמר "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו" .אלא שעמלק
בא לקרר אות מהמצוות וזה "אשר קר בדר " ,כל המלחמה שלו היתה
להראות שאי $פחד לא מישראל ולא מהקב"ה .וכל מי שהיה מתקרר באמונתו
היה הענ $פולט אותו ואז ה היו לוקחי אותו וחותכי לו את הברית מילה
וזורקי להקב"ה ואומרי לו קח זה מה שאתה אוהב" .ויזנב ב את הנחשלי
אחרי " .הנחשלי ה אלה שהושפעו בכח כישופיה להתקרר מהתורה
ומהמצוות ואלה היו בודדי  ,ולכ $עמלק מכיוו $שבא להחטיא את ישראל אי$
לו כפרה ,ויש לשנאתו ולתעבו יותר ממי שהרג גופות של ישראל .כי גדול
המחטיאו יותר מההורגו .לכ $הזוהר קורא לערב רב עמלק כי ה רוצי
להחטיא את ע ישראל ,זה עמלק .ולכ $הגאולה של ע ישראל תלויה בנקמה,
וכמ"ש "כי יו נק בלבי ושנת גאולי באה" .כשינקו ה' נקמתו מהערב רב,
מיד הגאולה תבוא.
"זכור את אשר עשה ל עמלק ,לא תשכח" .ויש להבי .$א עמלק הוא השונא
הגדול לה' ולישראל שאי $הכסא של ואי $הש של עד שימחה ,מדוע לא
נאסרו גרי שלה לבא בקהל .45וכי עמו $ומואב גרועי מה .
ונראה שהטע שאסור לעמו $ומואב לבא בקהל אינו בגלל שנאת ה' אליה או
בגלל שנאת לישראל ,אלא בגלל הטומאה השורה עליה שטומאת בגדר
טומאת מת שאעפ"י שאינה חזקה כ"כ ,בכל זאת צרי אפר פרה להוציאה.
ואילו טומאת עמלק היא בגדר "קרי" ,וכמו שפירש"י על הכתוב "אשר קר ".
שאעפ"י שהיא טומאה חמורה יותר כי היא יוצאת מגופו ,הטהרה ממנה יותר
קלה כי היא ע"י טבילה בלבד .והגיור מטהרתו ומוציאה בלע מפיה .
כיתבא
"ולקחת מראשית כל פרי האדמה" .ולכאורה תיבת כל מיותרת ,כי הרי אי$
מביאי בכורי אלא משבעת המיני בלבד 1ולא מכל פירות האר " .ושמת
בטנא" .וטנא הוא סל או כלי 2העשוי ממתכות או מנצרי  .ויש להבי $למה
קראו הכתוב טנא ולא סל או כלי וכמו שנקרא בכל מקו בתורה.3
 .45מחלוקת גדולה יש בפוסקי א מקבלי גרי מעמלק .והחיד"א הוכיח שמקבלי ממה
שאמרו שבני בניו של המ $למדו תורה בבני ברק .1 .כמו שפירש רש"י .2 .רמב" הלכות
בכורי פרק ג'  .3 .לדוגמא ,ויקרא ח' ,כה ,לא .דברי כ"ג ,כה.
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"ובאת אל הכה $אשר יהיה בימי הה " .ולכאורה אומרו "אשר יהיה בימי
הה " מיותר ,כי פשוט שלא יבא האד אל כה $שלא יהיה בימי הה אלא
שכבר מת או שטר נולד .ופירש רש"י" ,אי $ל אלא כה $שבימי כמו שהוא".
וכוונתו שלא תאמר כה $זה אינו ראוי לקבל הבכורי ותזלזל בהבאת  ,אלא
תביא אל הכה $אשר יהיה באותו דור כמו שהוא ,ואעפ"י שאינו נראה ל
חשוב והגו $ככהני שבדורות הקודמי  .ויש להבי $למה הדגישה זאת התורה
דווקא בעני $הבכורי והלא אותה מחשבה יכולה לעלות בלב אד ג בהבאת
קרבנותיו ומעשרותיו ותרומותיו ,ושאר מתנות כהונה.
"ואמרת אליו הגדתי היו לה' אלהי כי באתי אל האר אשר נשבע ה'
לאבותינו לתת לנו" .ואמר הכתוב "ואמרת אליו" ,דהיינו שבטר יקבל הכה$
את הבכורי להניפ לפני ה' ,ובטר שיקרא המביא את דברי השבח
המתחילי באומרו "ארמי אובד אבי" ,יש לו לפנות אל הכה $ולומר לו "הגדתי
היו לה' אלהי כי באתי אל האר אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו" .ויש
להבי $מה עני $אמירה זו לכה .$ופירש"י" ,ואמרת אליו ,שאינ כפוי טובה".
ודבריו לכאורה תמוהי  ,כי הרי הבעלי לא אומר לכה $שו דברי שבח או
תודה לה' ,אלא רק מודיעו שבא אל האר שה' נשבע לאבותינו לתת לנו .וכל
דברי השבח וההודאה נאמרי ישירות לקב"ה שלא דר הכה $לאחר הנפת
הבכורי  .וכמ"ש "וענית ואמרת לפני ה' אלהי " ולא הזכיר שוב לכה.$
ואמירה זו מעכבת את הקרבת הבכורי  ,ואפילו מל ישראל חייב לטעו$
הבכורי על כתפו ולומר לכה $פסוק זה ,ורק אח"כ הכה $מקבל ומניפ יחד
ע הבעלי תנופה לה'.
ואמרו חז"ל כי בעני $הבכורי הפלאת התורה בי $עניי לעשירי  ,כי העשיר
המביא בכוריו בכלי מתכת מקבל חזרה את הטנא מ $הכה ,$אבל העני המביא
בכוריו בכלי נצרי  ,ג הטנא נשאר בידי הכה $ואינו מקבלו חזרה .והליצו
חז"ל על הלכה זו את הפתג "בתר עניא אזלא עניותא" ,שאחרי העני רוד
העוני ,ולכ $ג את כליו מ $הנצרי לא משיבי לו .4ויש להבי $למה עשתה
תורה הפלייה שכזו.
ואפשר שהעני $הוא ,כי שונה מעשה הבכורי משאר מתנות כהונה וקרבנות,
שבה אי $עני $וקשר בי $הבעלי לכה ,$אלא לקבלת הקרב $והקרבתו מדי$
שליחות ,5וקבלת המתנה שנת $הקב"ה לכהני מתבואת וצא $ע ישראל חל
נחלת באדמת האר  ,וכמ"ש "לא יהיה לכהני הלויי כל שבט לוי חלק
 .4מסכת בבא קמא צ"ב .5 .נדרי ל"ה :יומא י"ט.
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ונחלה ע ישראל ,אשי ה' ונחלתו יאכלו .6"$אבל בבכורי יש דבר נוס והוא
התקשרות נפש הבעלי והכה ,$כדי ליחד קוב"ה ושכינתיה ,ולמשו השפע
לשכינה .ולכ $אי $הבעלי נות $לכה $את הבכורי בנתינה רגילה כשאר מתנות
כהונה ,אלא אוחז בשפתי הטנא ,והכה $אוחז הטנא מתחתיו ומניפי אותו
תנופה לה' ,ואח"כ מניחו לפני המזבח ורק אח"כ מקבלו הכה $לחלקו .7ואמר
הכתוב" ,ולקח הכה $הטנא מיד " .והטנא גי' ס"ה כמני $ש אדנות .8ואולי
בהפריש הבעלי הבכורי ובהניח בסל ממשי השפע אל היסוד הנקרא
מקו  .ובאמור הבעלי לכה $כי בא אל האר אפילו מל ישראל הוא ,צרי
להיות סל הבכורי על כתפו בחי' ש י"ה ,וג הכת הוא המקשר כל חמשת
הספירות ,חסד )יד ימי ,($גבורה )יד שמאל( ,תפארת )בחינת הגו( ,נצח'הוד )ב'
הרגלי ( .וכשכל אחד מושל בסוד מאה הרי ה חמש מאות כמני $כת .וע"י
אמירתו לכה $נקשרי ה ע היסוד הנקרא מקו  ,9ואז מתעורר היחוד בי$
הקב"ה לשכינה .והיסוד נקרא טוב ,ובהשפיעו בשכינה נקראת היא "האר
הטובה" .דהיינו טוב'ה' .ויחוד זה נעשה ע"י התקשרות הבעלי ע הכה$
באמירתו ,ובזה ממשי השפע לשכינה ואינו כפוי טובה .10ואומר "אליו" ,כי
הכה $המקבל ,נעשה בסוד השכינה המקבלת השפע .ואולי היחוד נעשה בסוד
השפתיי בסוד אשה מספרת ע בעלה ,11ולכ $אוחז הבעלי בשפתי הטנא,12
ואומר בשפתיו בשפת הקודש בדווקא .13ואומר אל הכה $ובאמירתו מתקשר
ע נפש הכה $וממשי השפע.
14
והגדה בארמית פרושה משיכה  ,ואומר ,הגדתי ,דהיינו המשכתי .היו  ,בחינת
התפארת הנקרא יו  .לה' אלהי היא המלכות הנקראת כ .15$ואולי המשכת
השפע מעורר נפש הבעלי להעלות מ" $אל השכינה הנקראת אר בבחינת
 .6דברי י"ח ,א .וראה רש"י ש  .7 .מסכת בכורי פ"ג ,ורמב" הלכות בכורי פ"ג.
ואפילו לרש"י שסובר שהבעלי ג"כ אוחזי הטנא מתחתיו מעל ידי הכה ,$על כל פני
שונה הוא משאר מתנות כהונה בכ שהוצר תנופה והנחה לפני המזבח .ואעפ"י ששוק
השלמי נית $ג הוא ע"י תנופה ,הוא חלק ממעשה הקרב ,$ואי $תנופה בעת נתינת קרב$
השלמי לכה $לשוחטו ,והב .8 .$האר"י ז"ל שער הפסוקי פ' כי תבא .9 .ראה סידור
הרש"ש בפרשת העקידה .10 .ולכ $דרשו חז"ל את הדלקת נר שבת שהוא שלו ביתו של
אד  ,והוא סוד הזווג ,מ $הפסוק "ותזנח משלו נפשי נשיתי טובה" .ואמרו שטובה הכוונה
למטה מוצעת ואשה מקושטת לתלמידי חכמי )שבת כ"ה ,(:ואבל האסור בתשמיש המטה
כופי $מטתו ,כי הוא כפוי טובה ונמנע ממנה .11 .ברכות ג .12 .משנה בכורי פ"ג.13 .
סוטה פרק ז' .14 .זוהר פ' האזינו  .15 .שער הפסוקי פ' עקב.
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ביאה ,ואומר "כי באתי אל האר " .ואפשר שאז בצירו הכה $והבעלי נעשה
התעוררות לצור יחוד קודשא ברי הוא ושכינתיה .ואולי ,אשר נשבע ,היא
הבינה .ה' ,סוד החכמה או התפארת .לאבותינו )חג"ת( לתת לנו )יסוד ומלכות(.
"ולקח הכה $הטנא מיד " .ומשנעשה התעוררות היחוד ,לוקח הכה $הטנא סוד
השכינה שהיא ש אדנות גי' הטנא ,מיד  .אפשר שה חמשת גבורות
הממותקות הנתנות בשכינה" ,והניחו לפני מזבח ה' אלהי " .אולי כוונתו כי
המזבח הוא במלכות ולפני המזבח הוא ביסוד כי היא עולה אליו לדרגת היסוד,
ואז משפיע הבעלי מיתוק חמשה חסדי בשכינה ואומר" ,ארמי אובד אבי
וכו'" ופירש"י" ,מזכיר חסדי המקו " .דהיינו סוד החמשה חסדי שכנגד
חמשה חסדי כתובי בפסוק .א .ויהי ש לגוי גדול עצו ורב .ב .וישמע ה'
את קולנו .ג .ויוציאנו ה' ממצרי  .ד .ויביאנו אל המקו הזה .ה .וית $לנו את
האר הזאת .ומזכיר מלשו $זכר בלשו $מפעיל ,את חסדי המקו ה ה' חסדי
שביסוד הנקרא מקו .
והיות ובנתינת הבכורי נעשה התעוררות היחוד בהתקשרות נפש הבעלי ע
הכה ,$היה מקו לבעלי לפקפק אחרי כה $שבימיו שאינו הגו $כל כ ככהני
הקודמי  ,וא"כ מי יודע א ייעשה הדבר דר כה $כמותו .ואמרה תורה "אשר
יהיה בימי הה " .אי $ל אלא כה $שבימי כמו שהוא .ואעפ"י שאינו הגו$
כ"כ ,כיו $שאי $ל כה $אחר ייעשה התיקו $דרכו ,ואל תמנע מהבאת הביכורי
בגלל שאינו הגו $ככהני הקודמי  ,ואל תעכב הבכורי עד שיבא משמר
מתאי  ,אלא מיד כשתוכל תביא לפני ה' למקדש.
"וענית ואמרת" .ופירוש וענית הוא הרמת קול .ואמרת הוא עצ הדיבור .ואולי
הוא עני $יחוד קוב"ה ושכינתיה בסוד "קול ודבור" .ואומר "ארמי אובד אבי
וירד מצרימה" .כי בגלות מצרי רצו המצרי לינוק מבחי' הדעת ,ועלה הדעת
אל ש אהי"ה בחי' הבינה ,כדי שלא ינקו החצוני מש מאומה ,כי לא יכלו
לסבול האור הגדול שבו ולא נגשו אל הקודש פנימה .והיתה הקדושה שמורה
בסוד ג' נקודות ,בבינה הנקראת ג היא בש אהי"ה כש הכתר ,ולא יכלו
החצוני לבלוע את הקודש.
ואור הקודש שירד למצרי " ,ויגר ש במתי מעט" ,היה מצניע עצמו בבחינת
גר ומאיר אורו "במתי מעט" בסוד תלת כליל $בתלת .16והספיק אור זה
לישראל להרבות " ,ויהי ש לגוי גדול עצו ורב" .א לא גדל האור ,כדי
שלא יבא השפע למצרי ששלטו בה  .וכשראו המצרי שאי $לה יניקה
 .16שער הכוונות דרוש ב' מדרושי הפסח.
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מהקדושה שבישראל" ,וירעו אותנו" .וכדי לגנוב השפע מהקדושה ,הפכו
אותנו לרעי  ,ואי $נקרא רע ,אלא המוציא זרע לבטלה ,וכמ"ש "ויהי ער בכור
יהודה רע" .ורצו לגרו לנו להוציא זרע לבטלה כדי לינוק השפע על ידו ,ועשו
זאת ע"י שנתנו לנו לאכול בצלי ושומי דגי ובשר 17המרבי את הזרע.
ויענונו ,זו פרישות דר אר  ,18ומנעו מאתנו להתייחד ע נשותינו וחשבו
שממילא יצא הזרע החוצה ויפול השפע לידיה  .אבל בכח ש אהי"ה נשמרנו
ולא פלטנו זרע לידי החצוני  .ומשראו המצרי שנכשלו במזימת " ,ויתנו
עלינו עבודה קשה" .זו עבודה זרה 19שהרגילונו המצרי בה .אבל למרות
שעבדנו במצרי עבודה זרה" ,ונצעק אל ה' אלהי אבותינו ,וישמע ה' את
קולנו ,וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו" ואפשר שתפס ד' לשונות .קולנו,
למי שנשמתו מאצילות .ענינו ,למי שנשמתו מבריאה .עמלנו ,למי שנשמתו
מיצירה .ולחצנו ,למי שנשמתו מעשיה" .ויוציאנו ה' ממצרי ביד חזקה" .מצד
החסד" ,ובזרוע נטויה" מצד הגבורה" ,ובמורא גדול" מצד התפארת ,ובאותות
ובמופתי " מצד נצח והוד" .ויביאנו אל המקו הזה" סוד היסוד הנקרא מקו .
"וית $לנו את האר הזאת" סוד המלכות הנקראת אר  ,ונקראת זאת ,ונתחברו
היסוד ע המלכות .ואת פירושו ע  .והמקו נתחבר ע האר הזאת ,ואז דיני
המלכות יצאו ממותקי והפכה להיות "אר זבת חלב ודבש" .כי זבה ,היא
האשה הרואה ד טמא וטמאה .ועתה שנתייחדה ע היסוד ונתמתקו דיניה
יצאו גבורותיה סוד הד  ,ממותקי בבחינת חלב ודבש ,וחלב הוא ד שנעכר
ונעשה חלב והפ מאדו סוד הדי $ללב $סוד הרחמי  .20ודבש ה דיני
הגדלות הממותקי  .21ולכ $אעפ"י שאי $מקריבי דבש למזבח ,מביאי מה
בכורי וכמ"ש "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה' ,קרב$
ראשית תקריבו אות לה' ,ואל המזבח לא יעלו לריח נחוח" .22ושאור שהוא
דיני קשי נתק $בקרב $ראשית של שתי הלח בשבועות ,והדבש נתק$
במצות ביכורי  ,בדבש תאני ותמרי .
ואמרו חז"ל" ,שהעשירי מביאי בכוריה בקלתות של כס ושל זהב,
והעניי מביאי אות בסלי נצרי של ערבה קלופה .וקלתות של עשירי
מחזירי לה  ,ושל עניי ניתני לכה $יחד ע הבכורי " .23ואפשר שהעני$
הוא שהטנא שבו מונחי הבכורי הוא סוד כלי היסוד של השכינה המקבל
 .17במדבר י"א ,ה ,18 .הגדה של פסח .19 .ילקוט שמעוני רמז קע"ח .20 .בכורות ו'.21 :
סידור הרש"ש כוונות הקטורת .22 .ויקרא ב' ,יא ' יב .וראה ברש"י ש  .23 .משנה בכורי
פ"ג ובפירוש רבנו עובדיה ש .
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הטיפה של השפע שהוא סוד הבכורי  .וכלי זה נבנה בב' בחינות .א.
מהתקבצות כללות ה' גבורות שבחמשת קצותיה שה חג"ת נ"ה ,ונמשכי
ביסוד שלה ונעשי חות השומר מהחצוני שלא יתקרבו אל הקודש והוא
סוד נעילת יו הכפורי  .24ב .סוד ה' גבורות מנצפ" שמקבלת השכינה
מהבינה לעשות במלכות שבה כלי להעלות מ" ,$והוא סוד ה' בדי ערבה של
יו הושענא רבה שחובטי $בה על הקרקע ,ובו עולה מ" $של היחוד הנעשה
בשמיני עצרת .25ואולי העשירי היו מושכי בטנא אל המלכות חסדי
וגבורות בחינת הכס והזהב ,ומעוררי מבחינת הדעת שלה ה' גבורות שלה.
ואולי לכ $קראו חז"ל לטנא בש קלתות ,כי קלתה נקרא הכלי שבראש האשה
שמתחת למטפחתה ,ואסורה לצאת בו ברשות הרבי ללא כסוי מעליו ,26כי
הוא סוד הדעת שלה שצרי להיות מכוסה .ואפשר שלכ $שמו קלתה ,בסוד
"דעת נשי קלה" .וממנה נעשה חות עיקרי שבה בבחינת נעילת יו
הכפורי  .והיות ועני $זה נעשה לשמירה מ $החצוני  ,בגמר עני $הבכורי
מחזירי אותו לבעלי  .אבל העניי  ,אולי הטנא שלה הוא בחינת כלי מלכות
דשכינה שהוא המעלה מ" $בעת הזווג .והוא בחינת ה' בדי ערבה של יו
הושענא רבה .ולכ $ג ה מביאי הטנא מנצרי ערבה קלופה בדווקא ,ונקראת
קלופה כי נסתלקו הקליפות מערבה זו בעת הפיכת מנצרי ערבה לטנא ,ובה
נעשה המ" $עצמו שהוא לעד ולנצח נצחי  ,והיות והשכינה נקראת עניה ודלה,
כי היא סוד הלבנה שאי $אורה בא אלא מ $השמש ,ולכ $העני שהוא בחינתה
נדבק בה ביותר וגור שבכליו יעשה המ" ,$ולכ $אמרו חז"ל בתר עניא שהיא
השכינה אזלא עניותא ,הוא נפש העני שנדבקת בה .ולכ $ג הכלי שלו הופ
להיות כחלק מהבכורי עצמ ונת $לכה $שליחא דרחמנא ,לקבלו .כי בו נעשה
עיקר תיקו $האד התחתו $שהוא לעלות מ" $לשכינה ומש עד רו המעלות,
ולהוריד השפע בסוד מ"ד ,להאיר על אר הקודש היא השכינה ועל יושביה ה
ישראל ולהנחיל ב' עולמי .
27
ואולי האשה מביאה בכורי ואינה קוראת  .כי בהבאתה גורמת היא עילוי
לשכינה שהיא בחינתה ,א אינה גורמת ליחוד המושל שלזה צרי זכר .ולכ$
אינה קוראת כי הקריאה היא הגורמת ליחוד כאמור ,אבל הגבר שהוא גור
ליחוד בקריאתו ומוש היסוד הנקרא טוב לשכינה ואינו כפוי טובה ,נאמר בו
"ושמחת בכל הטוב אשר נת $ל ה' אלהי ולבית ".
 .24כמבואר בשער הכוונות עני $יו הכפורי דרוש ה' .25 .כמבואר בשער הכוונות עני$
הסוכות דרוש ח' .26 .כתובות ע"ב .27 :משניות בכורי פרק א'.
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וטנא בארמית פירושו חבור וצוותא .וכמ"ש חז"ל "טב למיתב ט $דו מלמיתב
ארמלו" .28וביאורו טוב לשבת בחבור שני מלשבת בודדה כאלמנה .וטנא הוא
ט ,$החבור והצוותא ,והיות והשכינה נקראת בית ,29לכ $אעפ"י שמקריבי $ג
כשאי $בית ,30אי $מביאי בכורי אלא בפני הבית .31כי יחוד זה נעשה רק ע"י
הארת הבית.
"השקיפה ממעו $קדש " .אמרו חז"ל שכל השקפה לרעה חו מזו .32ונראה
שהשקפה ,זו הסתכלות כללית ,וראיה ,הסתכלות פרטית על נקודה מסויימת.
ואפשר שע"י הבכורי היה נעשה יחוד היוד"י $והווי" $המבואר בכתבי
האר"י .33ואפשר שהוא ר"ת טנ"א שבו מתחברי טעמי ונקודות באותיות
היודי" $והווי" .$וסוד זה גור שעינא דז"א רוחצות בחלב ,ונהפכי הדיני
לרחמי גמורי כעינא דא"א .ולכ $השקפה זו נהפכת לטובה ומעוררת
הרחמי הגמורי .
"ארמי אובד אבי וירד מצרימה" .לב $הארמי נקרא כ $על ש נצוצות קודש
רבי ממקו גבוה שהיו בו מבחינת הלוב $העליו 34$שנפלו לקלי' על ידי חטא
ה"קרי" של אד הראשו $שהיה לו במש מאה ושלשי שני שבי $לידת קי$
והבל ללידת שת ,ולכ $נשמות כל ע ישראל ששרש מטיפות "קרי" אלו היו
מגולגלי בצאנו ,וסוד השכינה על שתי בחינותיה "רחל" ו"לאה" יצאו
בגשמיות דרכו לעול  .והוצר יעקב אבינו להשתעבד בבנותיו וצאנו לברר
נצוצות אלו ממנו ,כי יעקב הוא גלגול נשמת אד הראשו 35$שבא לברר את
אשר הפיל .ואולי הנצוצות נקראי "לב ,"$כמ"ש רבינו האריז"ל שהנגע הוא
די $קדוש שבא מספירת הבינה לדחות את הצרעת שהיא רוח הטומאה מהאד
או מהבית ,36והנגע הוא "לב ."$ו"ארמי" הוא בחי' "ר " ונישא .וטרח יעקב
אבינו בנצוצות אלו להעלות מבחינת "צא $בעלי חיי " ,ל"צא $אד " .וכמ"ש
"ואת $צאני צא $מרעיתי ,אד את " .37וכשבאו בגלגולי בני אד הוצרכו
לרדת למצרי להשתעבד ש  ,כי הקלי' שהקיפה את הנצוצות היתה בחי'
מצרי שהוא סוד מצר הגרו ,$ובחי' פרעה שהוא סוד העור הקשה.38
והקליפה המקיפה את הנצוצות ,בכח הנצוצות עצמ היא משתלטת על ישראל
ורודה בה בסוד הכתוב "ורדו בכ שונאיכ " ופירש"י" ,שאיני מעמיד
 .28קדושי $מ"א .29 .בסוד אשתי'ביתי )גיטי $נ"ב( ,וראה ע"ח שער מ"א ,בתחילתו.30 .
מגילה י' .31 .רמב" הלכות בכורי פרק ב' .32 .רש"י בראשית י"ח ,טז .33 .שער רוח
הקדש יחוד י"ז .34 .ספר הליקוטי פ' ויצא .35 .ראה זוהר ויקרא קי"א .36 :שער המצוות
פ' תזריע .37 .יחזקאל ל"ד ,ל' .38 .שער הכוונות דרוש א' מדרושי הפסח.
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שונאי  ,אלא מכ ובכ " .39וישראל יצאו לפני הזמ $כשחלק טר תוקנו
בשלמות ,ויצאה הקליפה שנשארה סביב ג היא עמה בסוד "וג ערב רב
עלה את " .40ולכ $הערב רב הכשילו את ישראל בעגל ,וכשרצה משה לפייס
את מדת הדי $אמר "יל נא אדני בקרבנו" .ואל יעזבנו ואל יטשנו ח"ו" ,כי ע
קשה עור הוא" .בחי' פרעה העור הקשה שלא נתנקו ממנו לגמרי והוא
שגר לה ליפול בעניי $העגל ,ולכ $אי $דינ כמזידי אלא כחוטאי בשוגג
בגדר חטא .וחלק נמשכו מתו תאוה בגדר עוו ,$ולכ" $וסלחת לעוננו
ולחטאתנו ונחלתנו" להיות של ונחלת .
ובזה יוב $הכתוב" ,ארמי" שה נצוצות גדולי ורמי " ,אובד אבי" ,אבד אבי
שהוא אד הראשו ,$בחטא ה"קרי"" .וירד מצרימה" ,וירדו הנצוצות לקליפה
הנקראת מצרי " .ויגר ש " והיו הנצוצות בבחי' "גרי " שאי $זה מקומ .
"במתי מעט" .בתו מעט מתי  ,דהיינו שכח הקליפה היה בגדר כמעט מת כי
לא נתנה לו בעת הבריאה אלא מעט מאוד חיות" .41ויהי ש לגוי" .כי הלבישה
הטומאה לבוש גוי לנצוצות אלו והקיפה אות בטומאתה .והיות ונותני לנפש
שלש הזדמנויות לשוב בגלגול כדי לתק $מה שקלקלה בסוד הכתוב "ה $כל
אלה יפעל אל פעמיי שלש ע גבר" ,42וא החלה לתק $יכולה לשוב כמה
וכמה פעמי עד שתגמור תקונה ,וא לא תקנה כלו איננה יכולה לשוב
בגלגול אד ולתק ,$ומוכרחת לבא בגלגולי דומ צומח ובעלי חיי לפני בוא
שוב בגלגול אד  ,ג נפשות אלו שבו בגלגול דור אנוש ,ולא תקנו כלו ושבו
וקלקלו ,ונתחזקה הקליפה ונהייתה "גדול" ,ושבו שנית בגלגול דור המבול
ולא תקנו כלו ושבו וקלקלו ,ונתחזקה הקליפה יותר ונהייתה "עצו " ,ושבו
שלישית בגלגול דור הפלגה ולא תקנו כלו ושבו וקלקלו ,ונתחזקה הקליפה
יותר ונהייתה בבחי' "ורב" .ונתחזקה הקליפה מאוד על ידי נצוצות אלו ג
בגשמיות ,והפכו המצרי למדינה גדולה חזקה ועשירה ,כי היכ $שיש נצוצות
קודש ש השפע הגשמי נמצא ג כ.$
"וירעו אותנו המצרי ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה" .כי אנו היינו בחי'
הנצוצות וה היו הקליפה שהקיפה אותנו ורדתה בנו" .ונצעק אל ה' אלהי
אבותינו ,וישמע ה' את קולנו ,וירא את עניינו ואת עמלנו ואת לחצנו".
וירא את עניינו זו פרישות דר אר  .43שנתענו בה מדה כנגד מדה על חטא זרע
לבטלה שחטאו בה בדור המבול כי השחית כל בשר את דרכו .ואולי הקדי
 .39ויקרא כ"ו ,יז .40 .שמות י"ב ,לח .41 .ליקוטי תורה איוב .42.שער הגלגולי הקדמה ד'.
 .43הגדה של פסח.
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עניי $זה ,כי חטא זה הוא כעי $השורש שחטא בו אדה"ר .ואת עמלנו אלו
הבני כנגד ע"ז שחטאו בדור אנוש ובדור הפלגה ובמקו להיות בני לה'
הפכו לבני סוררי  .ואת לחצנו זה הלח  .אולי מדה כנגד מדה כנגד חטא
הגזל שחטאו בו בדור המבול .וסבלו כל זאת לתק $מה שקלקלו.
"ויוציאנו ה' ממצרי ביד חזקה ,ובזרוע נטויה ,ובמורא גדול ,ובאותות,
ובמופתי " .אפשר שנקט ה' מטבעות לשו $כנגד ה' גבורות מנצפ" .
"היו הזה ה' אלהי מצו לעשות את החוקי האלה ואת המשפטי  ,ושמרת
לעשות אות בכל לבב ובכל נפש " .ויש להבי $כוונתו באומרו היו הזה,
והלא ארבעי שנה נצטוו לעשות את החוקי והמשפטי  ,ומה יו מיומיי .
ואמר "ה' אלהי מצוו לעשות" ,ומיד הוסי "ושמרת ועשית אות " .וצר
עני $השמירה ,וא"כ לכאורה היל"ל "מצו לשמור ולעשות" .ומהו "בכל לבב
ובכל נפש " .ולכאורה אחד ה כי העושה בכל לבו הוא העושה בכל נפשו,
וא"א לומר שכוונתו למסירות נפש על קדוש ה' ,כי כא $מדבר בחוקי
ומשפטי בכללות ולא בקדוש ה' וג' מצוות שעליה יהרג ולא יעבור.
ואפשר שכוונת הכתוב ,שבעשותנו את המצוות נכוו $לייחד קוב"ה ושכינתיה
"תפארת במלכות") ,זו" ($ועיקר הייחוד הוא ע"י היסוד .והנה כל אחד
מהספירות נקרא יו בסוד" ,כי ששת ימי עשה ה'" ,שה חג"ת נה"י .וספירת
היסוד נקרא ג בש זה ,והשכינה היא בחי' עול העשיה .וכל מקו שנאמר
"ה' אלהי " הכוונה לשכינה .וא"כ אפשר שכוונת הכתוב הוא" ,היו הזה".
דהיינו ע"י ספירת ה"יסוד"" .ה' אלהי מצו " ,היא השכינה" .לעשות" ,לייחד
היסוד עמה שהיא בחי' עול העשיה .וה"תפארת" נקרא משפט ,וה"יסוד"
נקרא חק .בסוד מ"ש "כי חק לישראל הוא ,משפט לאלהי יעקב" .44וצוונו
לחבר את החוקי והמשפטי בחי' חג"ת נה"י שמרכז ה התפארת והיסוד
ע "מלכות הקודש".
ונשתנתה מצות מילה משאר מצוות ,כי נעשית היא באד בהיותו ב $ח' ימי
מבלי שתהיה בו דעת להשאל ,וכשאינו מצווה על שו מצוה .ועיקר המצוה
היא שמירת הברית כל החיי  .ואפשר שלכ $אמר "ושמרת לעשות" .והתפארת
נקרא לב ,והשכינה היא בחי' נפש .וה"יסוד" בקבלו השפע מהספירות שמעליו
נקרא כל ,ועיקר החיבור הוא ע"י "יסוד" החג"ת נה"י )ז"א( ע "יסוד"
השכינה ,ואמר שהחיבור ייעשה בכל לבב יסוד דז"א ,ובכל נפש יסוד דנוק'.
 .44כוונות הרש"ש מוס ראש השנה.
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"את ה' האמרת היו וכו' ,וה' האמיר וכו'" .אולי אפשר לפרשו מלשו $אמיר
שהוא צמרת הע  .45וא"כ ביאורו את ה' הגבהת היו להיות ל לאלהי  ,וה'
הגביה להיות לו לע סגולה וכו' .ואפשר שביאור סגולה כדר הסגולות
הנמצאי בגמ' שפועלי שלא בדר הטבע וההגיו ,$כגו $אב $תקומה 46וכדו'.
וכ $ע ישראל כל קיומו בעול כבשה אחת בי $שבעי זאבי הוא בגדר
סגולה ללא הגיו $וטבע .וכ $מהותו ,חכמתו ,גדלותו וקדושתו באי מבחי'
הסגולה שאי $להבינ בדר הטבע .וכ $מה שע"י התפילה משתני דברי
בבני חיי ומזוני שלא בדר הטבע.
"את ה' האמרת היו " .ויש להבי $מה "את" בא לרבות ,וכשנחמיה העמסוני
היה דורש כל אתי $שבתורה כשהגיע ל"את ה' אלהי תירא" עצר כי לא ידע
את מי יש לירא מבלעדי ה' ,ולא חשב שיש לירא מת"ח אלא לכבד  .עד שבא
ר"ע ודרש "את" לרבות ת"ח .כי רק ר"ע שהיה בתחילה בדרגה נמוכה ביותר
עד שאמר "מי ית $לי ת"ח ואשכנו כחמור" .כשעלה ,יכל להגיע עד דרגה
גבוהה לעומתה ולדעת שיש לירא מת"ח .כי חוק "הכלי השלובי " שיי בכל
דבר כולל ברוחניות וכמ"ש "כי נפלתי קמתי" .כפי גודל הנפילה כ $גודל
התקומה .ואמר הכתוב" ,את ה'" .וש ה' הוא בתפארת .ואפשר ש"את" בא
לרבות את השכינה שג אותה עלינו לגדל ולרומ להיות לנו לאלהי וכו'.
"וה'" ,דהיינו הוא בחי' הת"ת ,ובית דינו בחי' השכינה" .האמיר להיות לו
לע סגולה" .אמנ ר' נחמיה העמסוני כשהגיע ל"את ה' אלהי תירא" לא יכל
לרבות השכינה ,כי "ה' אלהי " היא עצמה בחי' השכינה ,ו"את" בא לרבות
משהו נוס פרט ממנה ,ולימד ר"ע שה התלמידי חכמי הדבוקי בה.
"ולתת עליו $על כל הגוי אשר עשה לתהילה ולש ולתפארת ,ולהיות ע
קדוש לה' אלהי כאשר דבר" .כש שאד מבוגר לא מנסה לחקות את מעשי
הילדי כי מבי $הוא שהוא עליו $מה בגילו ובשכלו .וכש שאד לא מתחיל
ללכת על ארבע בהיותו בי $הבהמות כי מבי $הוא את עליונותו עליה  ,כ
צרי אד מישראל להבי $את עליונותו מעל הגוי ולא לחקות את התנהגות
כלל .וכמ"ש הכוזרי שיש חמשה סוגי בבריאה .דומ  ,צומח ,חי ,מדבר,
ישראל .כי בעוד שהמדבר הוא בבחי' נפש מדברת וחושבת ובונה ויוצרת
בעניני העוה"ז בלבד ,ישראל הוא בעל נשמה שכאשר היא מאירה בו חובק
הוא זרועות עול שמי לרו ואר לעומק .וכשאד חושב שאי $הבדל בינו
לבי $הגוי  ,לעול לא יגיע לקדושה ,כי מותר האד מ $הבהמה אי $כי הכל
 .45ישעיהו י' ,ו .46 .שבת ט"ו.
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הבל ,לבד הנשמה הטהורה .47וכשמבי $שהוא עליו $ובגוי לא יתחשב ,נדבק
הוא ב"בינה" הנקראת "אל עליו ,"$ומגיע לתהלה להודות לה' על שהבדילנו
מבי $הגוי  ,וע"י תהלתו גור ליחוד קובה"ו לש  ,מלכות .ולתפארת ,ה' .ואז
נמשכת עליו בחי' החכמה שמש באה הקדושה ומתקיי בו "ולהיות ע
קדוש לה' אלהי כאשר דבר".
"היו הזה ה' אלהי מצו לעשות את החוקי האלה ואת המשפטי  ,ושמרת
ועשית אות בכל לבב ובכל נפש " .מהו "היו הזה" ,והלא כבר בהר סיני
נצטוו לעשות את החוקי ואת המשפטי  .ולמה הפריד במילת האלה בי$
החוקי והמשפטי  ,וכי האלה בא להוציא חוקי אחרי שנצטוו ,ולכאורה
היה לו לומר את החוקי ואת המשפטי בלבד ,או לכלול ולומר "את החוקי
ואת המשפטי האלה"" .את ה' האמרת היו להיות ל לאלהי  ,וללכת
בדרכיו לשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו" .הוסי מצוותיו על
החוקי והמשפטי שאמר קוד " .וה' האמיר היו להיות לו לע סגולה
כאשר דיבר ל  ,ולשמור כל מצוותיו" ולכאורה פשט הכתוב שה' ישמור
מצוותיו .כי על ישראל כבר אמר בפסוק הקוד  ,ועתה מדבר בה'.
ואפשר שהעני $הוא ,שעל הכתוב להל" ,$ולא נת $ה' לכ לב לדעת ועיני
לראות ואזני לשמוע עד היו הזה" פירש"י" ,שאי $אד עומד על סו דעתו
של רבו וחכמת משנתו עד ארבעי שנה ולפיכ לא הקפיד עליכ המקו עד
היו הזה ,אבל מכא $ואיל יקפיד עליכ " .ואמר משה לישראל "היו הזה"
שהנכ בשנת הארבעי למת $תורה" ,ה' אלהי מצוו " מחדש ,כי זכית
להבי $ולעמוד על חכמת התורה .ולכ" $ושמרת ועשית אות בכל לבב ובכל
נפש " .ועכשיו בשנת הארבעי זכו ישראל להגיע לבינה בהבנת התורה ,וש
ספירת ה"בינה" הוא "אהי"ה .ואמר "היו הזה ה' אלהי " ר"ת אהי"ה ,עכשיו
בשנת הארבעי "מצוו לעשות את החוקי האלה" .ועד היו ע ישראל יכלו
לקיי חוקי אבל לא לעשות חוקי  .כי לקיי הוא ציות לפקודה ,לעשות זה
בהבנה וברצו .$אבל עתה שעמדו על חכמת התורה ,הבינו את החוק ויכלו
 .47ומה טע לחיי אלמלי ההכרה בהשארת הנפש ושהעוה"ז הוא הכנה לעוה"ב ,כי אחרת
אי $טע לחיות כאשר על כל רגע של הנאה בעוה"ז יש שעות של מתח וצער ועגמת נפש,
ומה צרי כל זה א אי $המש לחיי גשמיי אלה .אבל כשיודע אד שהחיי ה ער
נעלה שלא נתנו לו בחינ  ,ושסובל כי בא בגלגול לתק $מעשי בחיי קודמי כי יש די$
וחשבו $על כל המעשה ,ויש עוה"ב ויש חיי לאחר החיי  ,ושכא $הוא מקו הכנה
והתקדמות לחיי נצח ,אז כדאי לו לחיות למרות כל הסבל והצער.
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לעשות אותו .לדוגמא ,מצות תפילי $הוא חוק ללא הגיו $ויש בזה כמה הלכות
למשה מסיני שאיננו מביני מדוע נתנו .אבל הסיבה הכללית מובנת ,והיא כי
הגו של היהודי דומה לגו של גוי בדיוק ,אבל הנפש שלו היא גדולה יותר
ורוחנית ,וכל נפש רוחנית צריכה כלי מתאי להתלבש בתוכו ,והגו הדומה
לגו גוי אינו כלי מתאי לנפש של יהודי .והסרת הערלה אינה מספקת כי היא
מסירה את המונע ,אבל לא מוסיפה על הקיי  .והתפילי $באי להוסי לנו את
חלק הגו החסר כדי שהגו יוכל לקלוט את הנפש .לכ $מי שלא מניח תפילי$
נקרא פושע ישראל בגופו .וכשאתה מניח תפילי $א אתה יודע מה פעולת
התפילי ,$אתה נקרא עושה מצווה ולא מקיי מצוה .כשישראל הגיעו לשנת
הארבעי למת $תורה ,התחילו להבי $ויכלו לעשות את החוקי  ,ואמר לה
משה עד היו הזה היה ציווי לקיי  ,מעכשיו הצווי הוא "לעשות את החוקי ".
ואולי "האלה" ,הוא בחינת הבינה שדרכה נית $לעשות את החוקי " .ושמרת
ועשית אות בכל לבב ובכל נפש " .כי מעכשיו תוכל לעשות ג את החוקי
בכל לבב ובכל נפש .
"את ה' האמרת היו " .ר"ת אהי"ה .שהוא ש של הבינה" ,להיות ל לאלהי
וכו' .לשמור את חוקיו מצוותיו ומשפטיו" .כא $כבר הוסי את המצוה שלא
אמר קוד ואולי חוק זה דבר שהשכל לא מבי ,$משפט זה דבר שהשכל מבי$
מעצמו .מצוה זה דבר שיש לו הגיו $במהות המצוה באופ $כללי ,אבל לא
בפרטיו .למשל שבת עצ צווי השמירה הוא ברור ומוב ,$אבל פירוט ההלכות
שבו ה בגדר מצוה ,כי לא מוב $מדוע הלכות אלו גורמי לשמירתו ,וכדי
להבי $זאת יש לעלות לדרגה הרבה יותר גבוהה .ואמר על ה'" ,ולשמור כל
מצוותיו" .אולי כוונתו שה' יעשה אות ע סגולה על ידי הבינה ובזה יזכה
אות לשמור כל מצוותיו" .ולתת עליו $על כל הגויי אשר עשה" .כי הגויי
אי $לה קשר ע ספירות הקודש" .לתהילה לש ולתפארת" .אולי תהילה זו
הבינה ,ש זו המלכות ,ותפארת זה תפארת" .ולהיות ע קדוש לה' אלהי ".
אחרי שאתה כבר מחובר לבינה אתה מתחבר ג לחכמה הנקרא קדוש" .כאשר
דיבר"" .קדושי תהיו"" ,אני ה' מקדישכ ".
"ויצו משה את הע ביו ההוא לאמר ,אלה יעמדו לבר את הע על הר
גריזי בעבריכ את הירד ,$שמעו $ולוי ויהודה ,ויששכר ויוס ,ובנימי .$ואלה
יעמדו על הקללה בהר עיבל ,ראוב $גד ואשר ,וזבולו $ד $ונפתלי" .ויש להבי$
מה עני $הר גריזי והר עיבל שדווקא ש הוצרכו להעמיד את הברכות
והקללה ודווקא ביו כניסת לאר בטר כבשו את שכ הנמצאת באותו
מקו ממש ,והוצרכו לנס מיוחד להספיק מסע ארו וכבד זה בלי ענני כבוד,
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אנשי נשי וט חצו את הירד $והמשיכו עד שכ ועשו ככל הכתוב ,ואח"כ
באותו היו חזרו כל הדר עד הגלגל הנמצא ליד יריחו .כשכל הדר היתה
מלאה ומוקפת באוייבי .
ואפשר שהעני $הוא בגלל שכ הנמצאת בי $הר גריזי לעיבל ,כי שכ היא
כנגד ספירת "יסוד" ,ושלטו בה החוי שהוא תרגו של נחש .כי "יסוד" של
הקליפה נקרא נחש ,וכשאד פוג בבחינת היסוד הופ ש הוי"ה לנחש.
ושכ בגי' ש"ס ,כי על ה"יסוד" עומד העול שיש לו גלגל של ש"ס מעלות.
ולא במקרה נחלק העול לש"ס חלקי  ,אלא מפני שהעול נברא בסוד
"אלה" ,49וכשהוא בא בסוד העשיריות נעשה ש"ס .ומכא $נבי $שהר גריזי והר
עיבל ה בבחי' הספירות "נצח והוד" ושכ שהוא היסוד נמצא ביניה  .ושמא
גריזי כנגד נצח ,ועיבל כנגד הוד ,ושכ ביניה כמו היסוד שנמצא בי$
הירכיי  .ובגלל ששכ בחי' היסוד ,שמה נקבר יוס בחי' היסוד למרגלות הר
עיבל .כי היסוד בא אחרי ה"הוד".
ואת האבני ששמו בהר עיבל היו צריכי לקחת מהירד ,$כי אעפ"י שאת
הירד $היה אפשר לחצות ע גשר והיה מעברות לירד ,$נעשה נס של קריעת
הירד ,$לתיקו $גדול של הפרדת הקודש שבקליפת נוגה מהחול שבה .וכשהוא
נקרע לשני הפ להיות כמו השעירי של יו הכיפורי אחד לה' ואחד
לעזאזל ולכ $הוא לא נקרע כמו י סו שהמי עמדו משני הצדדי  ,אלא צד
אחד עמדו המי  ,וצד שני ירד ונכרת לתו י המלח ,בצד הקדושה התרוממו
המי עד כדי כ שכול ראו אות  ,ואילו הקליפה ירדה לי המלח לעמק
השידי – השדי  .ובזמ $שנפרד הקודש מהקליפה ,לקחו י"ב אבני מהירד$
להניח תחילה בהר עיבל ואח"כ לקפל ולהניח בגלגל ושמו מיד בירד $י"ב
אבני במקומ  .ושדו אות בשיד ,שהוא הניגוד של קליפת נגה ,כי קליפת
נוגה היא בבחי' שד ,וכשאות י' באמצע נהיה "שיד" שהוא אחד מי"ח צירופי
אותיות של ש שדי שהוא ש של ספירת היסוד ,ואולי לכ $היו צריכי לשוד
בשיד .וכיו $שה עברו וקליפת נוגה נתפרדה ,הוצרכו מיד לעשות ברית מילה
להסיר הערלה העוטפת את היסוד ,אבל לפני שעושי ברית צריכי להגיע
לנצחוההוד שה השבילי של הזרע ולתקנ  ,ואלו ה הר גריזי והר עיבל
ואחרי כ $באו לגילגל לעשות את הברית.
וישראל לא עשו ברית מילה בשכ למרות שהוא בחי' היסוד ,אולי ה לא היו
 .49וכמ"ש "שאו מרו עיניכ וראו מי ברא אלה" וכמ"ש "אלה תולדות השמי והאר
בהברא " .וכנגד $כל חייבי כריתות שלשי ושש כמני $אלה ,וראה לעיל פ' בא.
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בדרגה של תקו $היסוד בשרשו ,או אולי הזמ $הראוי לכ טר הגיע ,אלא
יהושע שהוא מזרע יוס סוד היסוד ,מל את כל ע ישראל בגלגל שנקרא כ$
בגלל המילה .וכמ"ש" ,היו גלותי חרפת מצרי מעליכ " .ושמה תיקנו את
היסוד .ואולי ושמא הגלגל כנגד בחינת העטרה ולכ $נמולו בו.
"ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליה את ראית אשר עשה ה' לעיניכ
באר מצרי בפרעה ובכל עבדיו ובכל ארצו" .ויש להבי $למה פרט "בפרעה,
ובכל עבדיו ,ובכל ארצו" ,והלא באומרו באר מצרי כלל לכול .
ואמר פסוק זה לכל ישראל בלשו $רבי  ,ולפתע שינה ואמר בלשו $יחיד,
"המסות הגדולות אשר ראו עיני  ,האותות והמופתי הגדולי הה " .ויש
להבי $מה ה המסות הגדולות שהזכיר ,ואי אפשר לומר שכוונתו לעשר
המכות ,כי ה היו בגדר אותות ומופתי שהזכיר בפני עצמ  ,ובכל עני$
המכות מוזכרי ה בלשו" $אותות ומופתי " בלבד.50
ונראה העני $על פי מה שאמרו רבותינו שכל מכה מעשר המכות היו צמודי
לה עוד מכות כתוצאות לוואי של המכה הראשית עד שנחלקו בהגדה כמה לקו
במצרי וכמה על הי א עשר וחמישי  ,או ארבעי ומאתיי  ,או חמישי
ומאתיי וחמישי  .ואפשר כי המסות הכוונה למכות שנלוו לעשר המכות
הראשיות ולטביעת המצרי בי  ,ומסתבר שרק עשר המכות הכלליות וטביעת
המצרי בי היו במדה שוה בכל המצרי וראו זאת כל ישראל באותה צורה,
אבל המכות הנלוות פגעו בכל אחד מהמצרי במדה שונה ,כי הקב"ה מתנהג
ג ע הגויי בצדק ולא סבלו כול במדה שוה ,אלא כל אחד לפי רשעותו
ועריצותו ,ובה היה השינוי בי $פרעה לעבדיו ולארצו וזאת לא ראו כל ישראל
יחד אלא כל אחד בסביבתו ראה אי המסות פגעו בכל אחד מה בהתא
להתנהגותו .כשלדוגמא ,מצרי רגיל השיג כס לקנות מי מיהודי ולשתותו,
כשהערי והנוגש לא הצליחו למרות כספ לקנות מי ושתו ד שפגע בגופ
והחליא בתחלואי קשי לפי רשעת  .ומי שצעק על ישראל נפגע בגרונו,
ומי שבעט נפגע ברגליו ,ומי שרדה במקל נפגע בידיו וכדו' ,ולכ $אמר "אשר
ראו עיני " .ואולי עד עתה לא שמו ישראל לב מדוע היו השנויי בי $המצרי
הנפגעי  ,ועתה שהבינו סוד ההשגחה ,הבינו למפרע מדוע כל אחד מהמצרי
סבל באופ $שונה .ואפשר שג לזה כוו $הכתוב באומרו "ולא נת $לכ ה' לב
 .50ובפ' עקב על הכתוב "המסות הגדולות אשר ראו עיני  ,והאותות והמופתי והיד
החזקה והזרוע הנטויה אשר הוציא ה' אלהי  ,כ $יעשה ה' אלהי לכל העמי " .פירש"י,
"המסות ,נסיונות" .ולא זכיתי להבי $פירושו ,מה שיי לראות נסיו ,$ולעשותו על האוייבי .
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לדעת וכו' עד היו הזה" .ואלו עתה "ותבואו אל המקו הזה ,ויצא סיחו$
וכו'" .וראית אי ההשגחה פועלת במדה שונה לכל אחד לפי מעשיו ,הבנת
את המסות הגדולות אשר ראו עיני " .למע $תשכילו את כל אשר תעשו."$
"לח לא אכלת ויי $ושכר לא שתית למע $תדעו כי אני ה' אלהיכ " .אפשר
שכוונתו על רוב הזמ $שהיו במדבר ,אבל בבוא לארצות מואב ואדו קנו
מה לח ומי  ,ובארצות סיחו $ועוג שמצאו בתי מלאי כל טוב ואכלו .
וג בהיות במדבר היו הגוי באי ומוכרי לה מיני מאכלי  .ואולי כוונת
הכתוב לומר שלא אכלו בקבע אבל אכלו עראי .והנראה הוא ,שאעפ"י שאכלו
ג מאכלי אחרי לא ויתרו ישראל על מנת חלק היומית במ $ובבארה של
מרי  ,כי במ $היו טעמי שוני כפי שרצו ,ובה ראו את השגחת ה' לכלכל
מידי יו ביומו .ואעפ"י שבארצות סיחו $ועוג יכל ה' למנוע המ $והבאר ,ובכל
זאת המשי לתתו לה כדי להראות חיבתו אליה .
נצבי
"את נצבי היו כולכ לפני ה' אלהיכ " .פירש"י" ,למה נסמכה פרשת את
נצבי לקללות ,לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתיי  ,הוריקו פניה
ואמרו מי יוכל לעמוד באלו ,התחיל משה לפייס  ,את נצבי היו  ,הרבה
הכעסת למקו ולא עשה אתכ כליה ,והרי את קיימי לפניו" .והדבר
תמוה ,והלא בזה משה מקהה את העוק של התוכחות ,ואת יראת העונש
שרצה הקב"ה ליירא בצ"ח קללות כדי שישמעו ויקיימו התורה ,ואלו משה
כדי לפייס מרפה את יד ואומר שאעפ"י שיכעיסוהו לא יכל וישארו
קיימי  ,אתמהה .ולמה תפש לשו $נצבי  ,ולא אמר עומדי  ,והלא נצבי נאמר
בגנות ,וכמ"ש "ודת $ואביר יצאו נצבי " .ופירש"י ,בקומה זקופה ,לחר
ולגד כמו ויתיצב מ' יו האמור אצל גלית ,1וכ"כ היה זה פשוט לחז"ל עד
שדרשו "כל מקו שכתוב נצי ונצבי ה דת $ואביר "" .2ראשיכ שבטיכ
זקניכ ושוטריכ כל איש ישראל" .ויש להבי $למה פרט והרי אמר כולכ ,
ומה פירוש ראשיכ שבטיכ  ,ופרש"י" ,ראשיכ לשבטיכ " ,ולכאורה א"כ
היל"ל ראשי שבטיכ  .ומה מעלת שוטריכ  ,והלא שוטר אינו אלא שמש ב"ד,
ולמה חזר לומר כל איש ישראל ,והלא כבר אמר כולכ " .טפיכ נשיכ וגר
אשר בקרב מחני  ,מחוטב עצי עד שואב מימי " .ושוב פרט הכתוב לנשי
 .1במדבר ט"ז ,כז .2 .רש"י שמות ה' ,כ.
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וט וגרי  ,ולמה לא הזכיר פירוט יחד ע ראשיכ וכו' וכתב בפני עצמ
לאחר שאמר "כל איש ישראל" .ולמה הדגיש בגר אשר בקרב מחני  ,ולא
הסתפק לומר גר בלבד ,ומה עני $הזכרת חוטבי העצי ושואבי המי שה
גרי גבעוני בפני עצמ  ,וא ה גרי כדי $הרי ה בכלל גר אשר בקרב
מחני  ,וא לאו למה העמיד ע כל ישראל" .לעבר בברית ה' אלהי
ובאלתו ,אשר ה' אלהי כורת עמ היו " .והדבר תמוה ,והלא הברית כבר נית$
יחד ע התוכחות ,וכמ"ש "אלה דברי הברית אשר צוה ה' את משה לכרות את
בני ישראל באר מואב" .3ומה כוונת אומרו לעבר  .ופרש"י" ,דר העברה ,כ
היו כורתי בריתות עושי ,$מחיצה מכא $ומחיצה מכא $ועוברי בנתיי  ,כמו
שנאמר העגל אשר כרתו לשני ויעברו בי $בתריו" .ולא מצינו בכתוב ובמדרש
שישראל עברו בי $בתרי ומחיצות בעת כריתת הברית ע ה'" .למע $הקי
אות היו לו לע " .ויש להבי ,$והלא במעמד הר סיני כבר הקימנו לע
סגולה ,וכבר לפני כ $אמר לה משה "היו הזה נהיית לע לה' אלהי " ,4ומה
עני $הקמה זו.
"ולא אתכ לבדכ אנכי כורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת ,כי את אשר
ישנו פה עמנו עומד היו  ,לפני ה' אלהינו ,ואת אשר איננו פה עמנו היו ".
פירש"י" ,ואת אשר איננו פה ,וא ע דורות העתידי להיות" .ויש להבי $למה
בברית שכרת ה' עמנו בהר סיני להיות לו לע סגולה לא כתב שכולל הוא ג
לדורות העתידי להיות ,אלא בברית זו" .כי את ידעת את אשר ישבנו באר
מצרי ואת אשר עברנו בקרב הגויי אשר עברת  ,ותראו את שקוציה ואת
גלוליה ע ואב $כס וזהב אשר עמה  ,פ $יש בה איש או אשה או משפחה
או שבט אשר לבבו פונה היו מע ה' אלהינו ,ללכת לעבוד את אלהי הגויי
הה  ,פ $יש בכ שורש פורה ראש ולענה" .חזר להזהיר על עבודה זרה,
ולמה חוזרת התורה פעמי רבות להזהירנו על עני $ע"ז ,ולמה תלה עני $ע"ז
בידיעת ישיבת במצרי ובעובר בי $הגויי  ,ומה הלשו" $ואת אשר עברנו
בקרב הגויי אשר עברת  ,והלא באמרו אשר עברנו כלל לכול .
"והיה בשמעו את דברי האלה הזאת ,והתבר בלבבו לאמר שלו יהיה לי כי
בשרירות לבי אל " .יש להבי $כיצר דברי האלה יביאוהו להתבר ששלו
יהיה לו ,ואמר הכתוב והיה שהוא לשו $שמחה 5לומר שדברי האלה ישמחוהו
ויגרמו לו "למע $ספות הרוה את הצמאה" .דהיינו להוסי פשע על חטאתו,
ואי יתכ $שאד השומע קללה ואלה ,שיתעודד עקב כ $להוסי על חטאתו.
 .3דברי כ"ח ,סט .4 .דברי כ"ז  ,ט .5 .ויקרא רבה ,פרשה י"א.
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"לא יאבה ה' סלוח לו ,כי אז יעש $א ה' וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל
האלה הכתובה בספר הזה ,ומחה ה' את שמו מתחת השמי  ,והבדילו ה' לרעה
מכל שבטי ישראל ,ככל אלות הברית" .ולכאורה מה חדש הכתוב ,והלא ודאי
שה' כאשר מאיי באלה ובקללה ואד לא חש לזה וחוטא ,שסופו ללקות
באלות הברית ,ולמה הוסי כא $קללה מעל צ"ח קללות באומרו "ומחה ה' את
שמו מתחת השמי " .ולמה לא הזכיר לקללה זו ע שאר הצ"ח קללות.
והנה הכתוב פתח באיש או אשה בודדי שיחטאו ויענשו באלות הברית,
ולפתע שינה ועבר לעונש כללי לכל ישראל ולאר  ,וכתב "ואמר הדור האחרו$
בניכ אשר יקומו מאחריכ  ,והנכרי אשר יבא מאר רחוקה" .וצרי לידע מי
הוא הדור האחרו $ולמה ציי $על הנכרי שיבא מאר רחוקה וא יבא מאר
קרובה ויראה את מכות האר וכי זה מעכב" .וראו את מכות האר ההיא ואת
תחלואיה אשר חלה ה' בה ,גפרית ומלח שרפה כל ארצה" .ולמה יכה ה' את
האר והע בעוו $יחידי שחטאו בע"ז ,שבה פתח ודבר הכתוב" .ואמרו כל
הגויי על מה עשה ה' ככה לאר הזאת" .ויש להבי $מה עני $כל הגויי  ,והלא
פתח בדור האחרו $ובנכרי שיבא מאר רחוקה" .הנסתרות לה' אלהינו" .ויש
להבי $מה פסוק זה קשור לכל העני ,$ולמה נקוד על "לנו ולבנינו".
ואפשר שהעני $הוא ,כי ישראל כששמעו צ"ח קללות הוריקו פניה  ,ולכאורה
לא היו צריכי להוריק פניה כי הקללות לא נאמרו אלא על החוטא במזיד,
וכמ"ש "והיה א לא תשמע בקול ה' אלהי לשמור לעשות את כל מצוותיו
וחוקותיו" ,אבל החוטא בשוגג פטור מה  .וא היו ישראל רוצי לקיי
מצוות ה' באמת לא היה לה מקו לפחד מהקללות ולהוריק פניה  ,אבל ידעו
ה שבעומק לב עוד ירצו לחטא במזיד ולעבור על התורה ,והוריקו פניה
משמיעת העונש ,ואמרו מי יוכל לעמוד באלו כאשר נחטא במזיד .וכשראה
משה פניה  ,הבי $העני $ואמר לה בלשו $גנאי את נצבי בקומה זקופה ואי$
יראת ה' ואהבתו בלבכ  ,ופניכ מעידי כי רצונכ עוד למרוד ,ולכ $מוריקות
ה $משמיעת העונש .א יש בידי לפייסכ ולומר שהעונש לא יבא מיד על
החוטא אלא ינת $לו זמ $לשוב כל ימי חייו ,וחטאו ישא בגלגול שני שיבא
ויסבול .ואמר ,הרבה הכעסת למקו ולא עשה אתכ כליה ,בגלגול זה .והרי
את קיימי לפניו ע הזדמנות לתק $מעשיכ וא לא תתקנו תשובו בגלגול
ותשלמו על חטאתיכ .
ואמר לה שלא כול באי בברית ואלת התורה בגלגול נוס אלא אות שה
מזרע ישראל ,זכרי שנשמת מאבי"ע דקדושה ואולי נקט ד' לשונות ראשיכ
כנגד אצילות שהוא ראש ,והבריאה שבט ,והיצירה זק ,$והעשיה שוטר ,וכתב
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כלל ופרט וכלל ,כולכ  ,כלל ,ראשיכ שבטיכ זקניכ ושוטריכ  ,פרט ,כל
איש ישראל ,חזר וכלל .מה הפרט מפורש אנשי זכרי מאבי"ע דקדושה ,א
כל מי שנשמתו מעולמות אלו .והוסי "טפיכ נשיכ וגר אשר בקרב מחני
מחוטב עצי עד שואב מימי " ,אולי כוונתו לומר" ,טפיכ  ,נשיכ " אעפ"י
שאינ באי בגלגול אלא במקרי מועטי  ,אמנ ה עצמ גלגולי של
נשמות הדבוקות לקודש ולכ $ג ה יסבלו על חטאיה " .וגר " ,אעפ"י
שנראה כגר ,שורשו הוא "מקרב מחני " .והוא נשמת יהודי שבא בגלגול גוי
כדי לתק $מעשיו ולשוב אל היהדות .א"נ ,גרי ממש שג ה עמדה נשמת
במת $תורה בקרב מחנה ישראל .ו"חוטב עצי ושואב מימי " יחזרו בגלגול
כדי להחטיא לישראל ,וכאשר יבואר.
ואפשר שכא $כרת משה ע ישראל ברית שיתפוס ברצ אחד לכל הגלגולי ,
וא עד עתה באו בגלגול על חטאיה כיחידי  ,עתה יבואו כע  ,שבבוא
לאר יחול די $ערבות שכל ישראל ערבי $זה לזה ,ג על הגלגולי  .ואפשר
שאמר לעבר בגלגול ,בברית ה' אלהי ובאלתו אשר ה' אלהי כורת עמ
היו  ,למע $הקי אות היו לו לע  .ואלמלא עני $זה לא יכול היה אד לתק$
גלגוליו הקודמי ע"י תשובה ,אלא ע"י סבל בלבד .וכמו שבמצרי תקונ
נעשה ע"י עבודת פר ולא ע"י תשובה .ועתה שכל הגלגולי ערבי $זה לזה
בבחינת ע אחד ,ע"י תשובה יוכל אד לתק $כל חטאיו מגלגולי קודמי .
ופרט דבריו ואמר ,ולא אתכ לבדכ אנכי כורת את הברית הזאת ואת האלה
הזאת ,כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היו לפני ה' אלהינו ,שזה את
בגופכ  .ואת אשר איננו פה עמנו היו  .שזה את כשתחזרו בגלגול בדורות
העתידי להיות .והרחיב ואמר ,כי את ידעת את אשר ישבנו באר מצרי ,
דהיינו שידעת את הסיבה שבגללה ירדנו למצרי  ,והעניי $הוא ,כי ישראל
במצרי היו גלגול של דור אנוש שעבד ע"ז ,ודור המבול שחטא ג בגלוי
עריות ובגזל ,ודור הפלגה שחטא בע"ז ,ואנשי סדו שחטאו בע"ז וגזל ועריות
ביחד .והיות ולפני הברית הזה לא נית $היה לתק $גלגולי הקודמי אלא ע"י
סבל ,הוצרכו לגלות מצרי  .אמנ בפועל שהו במצרי רק רד"ו שני  ,ותקנו
רק חלק ,ומה שלא תוק $נמצא שרשו בנשמות ע ישראל בלתי מתוק $ויכול
לשוב ולהחטיא בעוונות אלו ,וידעו זאת ישראל ולכ $הוריקו פניה  .ולא עוד
אלא אפשר שבמ"ב מסעות שהיה לה ממצרי ועד ערבות מואב היו צריכי
לתק $הכל בסוד ש ב $מ"ב אותיות ,א היו מקומות שמשה וישראל עברו
בה  ,וישראל לא די שלא תקנו אלא עברו וקלקלו ,כתבערה ומסה וקברות
התאוה וקדש וכדו' ,ולא נתק $הכל ונגר שהחלק שלא תוק $ימשי להסית

קה

קו

שפתי

נצבים

שני

ולהדיח את ישראל מהקדושה ולגרו לה לעבוד ע"ז .ולכ $הזהירה תורה ע"כ
הרבה פעמי  ,ולמרות הכל חטאו בזה בזמ $השופטי והמלכי עד שהוצרכו
כנסת הגדולה לבטל יצר ע"ז זו מע ישראל .ולכ $פייס משה שאעפ"י
שקליפות דורות אלו ירצו להחטיא את ישראל לא יכלו ישראל ע"י הקללות ,כי
ינת $לה זמ $כל חייה לתק $עוונ  .וא לא ,ישובו יסבלו ויענשו בגלגול שני.
ואפשר שאמר ,כי את ידעת את הסיבה אשר בגללה ישבנו באר מצרי ,
ואת אשר עברנו מ"ב מסעות בקרב הגויי  ,אשר עברת בגלגולי אנוש
והפלגה באות חטאי  ,ועתה עברנו בה לתק $החטא ,אמנ אשר עברת על
צווי ה' במקומות אלו וחטאת ולא תקנת  ,וכיו $שלא תקנת  ,נתלבשה
קליפת דורות אלו עליכ  .ותראו את שקוציה ואת גלוליה ע ואב $כס
וזהב אשר עמה  .ופגמת בראייתכ  ,וגרמת שבתת הכרתכ תמשכו אחר
ע"ז ,ע"כ אני כורת עמכ ברית על הקללות לכל הגלגולי כדי שתשובתכ
תועיל ללא יסורי  ,וזה פיוס גדול לישראל.
אמנ אפשר שיהיו ג קלי דעת בישראל שלב נוטה אחר ע"ז ,ופוחדי
מיראת העונש ,ועתה בשמע שאי $העונש מיידי ,אלא בגלגול נוס ,ישמחו
שמחה גדולה ויאמרו נחטא עתה ונתענג בע"ז לא רק בשוגג אלא ג במזיד ,כי
בי $כה בגלגול זה לא נענש ,ואלו בגלגול הבא אי $זה מעני $אותנו מה שיהיה,
ולא אכפת לנו אלא מגופנו זה ולא מגו אחר .ואמר לה משה כי לאנשי אלו
לא ימתינו לגלגול נוס ,אלא החושב כ $מיד יענש בגופו הקיי ולא ימתינו לו
משמי עד שיבא בגלגול נוס לתק $מעשיו.
ואמר ,פ $יש בכ איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היו מע
ה' אלהינו ללכת לעבוד את אלהי הגויי הה אשר עבדת בדור אנוש
והמבול ,פ $יש בכ שרש פרה ראש מצד דור אנוש והמבול ,ולענה מצד דור
הפלגה ,והיה בשמעו את דברי האלה הזאת שאינה נוקמת אלא בגלגול נוס,
והתבר בלבבו לאמר שלו יהיה לי בגלגול זה ,ומה אכפת לי מהגלגול הבא,
ואדרבה עתה אי $לי מה לפחד מ $העונש בגלגול זה ,ולכ $כי בשרירות לבי
אל  ,ולא רק בשוגג אלא אפילו במזיד למע $ספות הרוה בשוגג את הצמאה
במזיד ,כי בי $כה לא אענש עליה עתה .אמנ באיש כזה לא יאבה ה' סלוח לו
בגלגול נוס ,ולכ $לא ימתי $לו לגלגול הבא ,אלא כי אז יעש $א ה' וקנאתו
באיש ההוא בדווקא בעודו בגופו החוטא ורבצה בו ולא בגלגול אחר כל האלה
הכתובה בספר הזה .וג א תהיה לו זכות שתג $עליו מהיסורי  ,אפשר שיל
לאבדו $ויסבול בכ הקלע ובגהינ  .וכשתשוב נפשו אח"כ בגלגול לתק$
עצמה ,יהיה זה מבלי קשר לגו זה כלל .וגו זה לא יקו בתחיית המתי .
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ואצל יבו נאמר "יבמה יבא עליה" ,כדי להחזיר את אחיו בגלגול" ,ולא ימחה
שמו מישראל" .6אמנ רשע זה ההול לאבדו ,$נקרא שמו מחוי .ומחה ה' את
שמו מתחת השמי  ,והבדילו ה' לרעה מכל שבטי ישראל ,שלה נית $אור
רוח עד הגלגול הבא ,ובו יקויי הכל בעודו בגופו ,ככל אלות הברית הכתובה
בספר התורה הזה.
ועזב עני $האיש הרשע ,וחזר לכלל ישראל שא יחטאו במזיד בגלל קליפת
דורות המבול והפלגה האחוזה בה  ,סופ לבוא בגלגולי קשי ומרי
ויסבלו שני רבות בגלויות שונות ומשונות ,אבל סופ לחזור לאר א
בבחינת "בעתה" ע"י תקו $של סבל ,וא בבחינת "אחישנה" ע"י תקו $של
תשובה .והדור האחרו $לגלות ,ישוב לאר והוא יהיה גלגול ממש של אות
שגלו מ $האר  .והגלגול הנוס נקרא ב $לגו ראשו ,$א אינו בנו שבא אחריו
מזרע נשמתו ,אלא הוא עצמו אותה נשמה שבאה עתה מאחריו בגלגול נוס.
ולכ $אמר "בניכ אשר יקומו מאחריכ " ,ולא אחריכ .
ויעלו ג ערב רב עמה  ,וה נקראי הנכרי אשר בא מעורב בקדושה מאר
רחוקה מקו הסט"א ,ויראו את האר בשממותה .ונקראו הדורות הבאי
לאר והנולדי בה לאחר שוב מהגלות בש הדור האחרו ,$לומר שה
גלגולי החוטאי עצמ שיצאו לגלות מ $האר וכל גלגול נקרא אחרו $לגלגול
קוד  ,וכמו שדרשו חז"ל על הפסוק "ושנאה האיש האחרו "$שהוא בסוד
הכתוב "ואחרו $על עפר יקו " ,העוסק בעניני הגלגול ,7וישראל השבי
בגלגול ויראו את מכות האר ותחלואיה יתעוררו לתשובה .אבל ערב רב
שבתוכ  ,מראה האר יגרו לה לכפור ולומר עזב ה' את האר  ,ויפשעו
וירצו להחטיא לישראל עמה  ,ועל פשעיה לא יענשו ישראל מדי $ערבות ,כי
אינ בכלל ישראל .ואמנ ישראל לא ידעו מי נשמת הערב רב שבתוכ  ,אבל
הקב"ה שיודע האמת יבדיל בי $נשמותיה .
וכתב ,ואמר הדור האחרו $שה גלגולי היוצאי לגלות עצמ  ,וה בניכ אשר
יקומו מאחריכ  ,דהיינו גלגוליכ הבאי הנקראי בני לגו ראשו $ובאי
מאחריו ממש .והנכרי אשר יבא מאר רחוקה ,ה נשמות ערב רב שיבואו
מעורבי בתוכ  8ואינ נשמת ישראל אלא נכרי מצד הסט"א הנקראת אר
רחוקה .וכלולי עמה נשמות הגבעוני שגיירו משה ויהושע שה חוטב
עצי ושואב מימי  .וראו את מכות האר ההיא ואת תחלואיה וכו' ,ואמרו כל
הגויי דהיינו ישראל וערב רב שמעורבי בה כול ישאלו על מה עשה ה'
 .6דברי כ"ה ,ו' .וזוהר פ' משפטי  .7 .זוהר פ' משפטי ק"ג .8 .שעה"ג ,הקדמה כ"ב.
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ככה לאר הזאת ,מה חרי הא הגדול הזה .אמנ ואמרו ישראל הכשרי על
אשר עזבו את ברית ה' אלהי אבות וכו' ,ויקחו מוסר להקי באר דור כשר
הראוי לגאולה .אמנ נשמות ערב רב שהחטיאו בגופ הראשו $ושיבואו
עמה  ,יוסיפו 9לקלקל ג עתה ולהחטיא שנית.
ונחלקו חז"ל א עשרת השבטי חוזרי לעתיד לבא או לא ,ושניה מקרא
אחד דרשו "וישליכ אל אר אחרת כיו הזה" .שלרבי עקיבא מה יו זה
הול ולא שב ,כ י' השבטי לא ישובו .ולר' אליעזר ,מה יו מאפיל ומאיר
א עשרת השבטי יאיר אור שנית .ואלו ואלו דברי אלהי חיי  ,ולשניה
ברור שהשבטי יחזרו ,כי אחרת יתבטלו שמיטה ויובל ,ומפורש בנביא
שיבואו ,10אלא שנחלקו א הבאי ה זרע של הראשוני או ה עצמ
שישובו בגלגול ויבואו .ואמר וישליכ אל אר אחרת כיו הזה .ואולי
פירושו ,כיו הזה שאת מעורבי ע נשמת ערב רב ,עתה בעמדכ בערבות
מואב .אבל כיו שהוא בער ולא בדיוק כי ג אז יהיו נשמות ישראל וערב רב
מעורבי וירבה הבלבול ,ויהיו אנשי גדולי בתורה ובמצוות מצד אחד ,וה
עצמ יחטאו ויחטיאו אחרי מצד שני .ומתו בלבול זה יבורר הכל לתקונו
הראשו ,$ויודע נסתרות יברר ביניה לפי מעשיה עד שיתבררו הערב רב שה
הנכרי שבא מאר רחוקה ושמזמ $יציאת מצרי מעורבי בתו ישראל ויעשה
בה די ,11$וילכו לדראו $עול  ,לבי $ישראל הכשרי שה גלגול ממש של
הקודמי שיתוקנו ויזכו לביאת המשיח.
ואמר ,הנסתרות לה' אלהינו .והוא היודע ומבדיל בי $ערב רב לנשמות ישראל,
והנגלות לנו ולבנינו עד עול  .ולכאורה לנו ולבנינו אלו שתי דורות בלבד ואינו
עד עול  ,וא כוונתו לדורות הבאי היה לו להוסי "ולבני בנינו" ,וכמ"ש
"והודעת לבני ולבני בני " ,12ואולי כוונתו שהנגלות הוא ,שאנו בגלגול
נוס הנקרא בנינו ,נבא לתק $כל זאת בסוד הגלגול .ולכ $נקוד על "לנו
ולבנינו" לדורשו בסוד זה .עד עול  ,עד שנגיע לגאולה הנקראת עד עול  .וכל
התקו $הוא ע"י שיתרחקו מערב רב ,לעשות את כל דברי התורה הזאת.
"והיה כי יבואו עלי כל הדברי הברכה והקללה והשבות אל לבב בכל
הגוי וכו'" .ולכאורה היה לו להזכיר רק עני $הקללה שהיא גרמה שיהיה בכל
הגוי ושאותה ישי אל לבו .ואפשר שכאשר יהיה נדח בכל הגוי  ,יזכור
הברכה שבאה אליו לפני כ $בשבתו באר  ,והקללה שנגרמה לו עקב עזיבת
המצוות ,וזכירת שתיה $יגרמו לו שישיב אל לבו לשוב אל ה'.
 .9סנהדרי $ק"י .10 :יחזקאל פרקי מ"ז .מ"ח.11 .ראה מס' מגילה י"ז.12 :דברי ד' ,ט.
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"א יהיה נדח בקצה השמי מש יקבצ ה' אלהי " .ויש להבי ,$וכי אנו
מפוזרי בשמי  ,לכאורה היה צרי לומר "א יהיה נדח בקצה האר " .כמו
שכתוב קוד לכ" $ושב וקבצ מכל העמי אשר הפיצ ה' אלהי שמה" .וזה
באר  ,ולמה אמר בשמי  .והעני $הוא כי "נדח בקצה השמי " מדבר על
הניצוצות שלנו ,שהניצוצות מתפזרי בשמי ולא באר  ,ובפסוק קוד דיבר
על הגו ולכ $אמר מבי $העמי " .והביא אל האר " .ויש להבי $א זה שמי
באיזה אר מדובר ,אלא שברגע שהניצוצות מתקבצי ה עולי למלכות
הנקראת "אר " בכדי שיוכלו להיתק $מחדש.
"ושב ה' אלהי את שבות  ,ורחמ  .ושב וקבצ מכל העמי " .אפשר שכפל
ושב ושב פעמיי  ,כשרק לאחר ה"שיבה" הראשונה הזכיר הרחמי  ,ללמדנו
שרק לאחר שישראל יתאמצו לשוב לאר בייסורי  ,ירח ה' על הנותרי
וישיב ויקבצ בנחת .וכמו שהיה במציאות שבתחילה עלו העולי בסכנות
נפש ורכוש ובאו בייסורי קשי לאר  ,ועתה העליה היא קלה ובנחת.
"ושב ה' אלהי את שבות  ,ורחמ  .ושב וקבצ מכל העמי " .אולי הכתוב
יוב $לפי כוונות התפילה מה שמכווני באמרנו "וקרב פזורינו מבי $הגוי
ונפוצותינו כנס מירכתי אר " ,שנפוצותינו ה "נישמתי $דאזלי $ערטילאי."$
דהיינו כי פזורנו ה החלקי של הנפש שלנו שהתפזרו לכל מיני מקומות,
ונפוצותינו ה הרוח והנשמה שיתכ $שעדיי $ה ערטילאי $ומסתובבי בכ
הקלע או מגולגלי באיזה בעל חי .ואמר הכתוב א שבת באמת ,אז "ושב ה'
אלהי את שבות " ,אלו חלקי הנפש שנתקנו בתו הגו על ידי התשובה,
"ורחמ " ,והרחמי ה " ,ושב וקיבצ מכל העמי אשר הפיצ ה' אלהי
שמה" .יחזיר את כל חלקי נפש שנתפזרו ,לתו גופ  .ואז "א יהיה נדח " זה
הרוח של או הנשמה "בקצה השמי " בכ הקלע" ,13מש יקבצ ה' אלהי "
את הרוח" .ומש יקח " ,את הנשמה" .והביא ה' אלהי אל האר אשר ירשו
אבותי " זה הגו של שירשוהו אבותי ה הגלגולי הקודמי " .וירשתה".
את החלקי שאבדו בחטאת תקבל אות בגופ " .והטיב והרב מאבותי ".
פירוש ,על ידי מה שהיה לאבותי ה גלגולי הקודמי  ,עכשיו תקבל כול
בגו הזה .ואז צרי לעשות ברית מילה מחדש ,כי הברית שעשה לו אביו היה
רק לגופו ולחלקי הנפש השייכי לגו זה ,וכעת שקיבל חלקי נוספי  ,אמר
 .13לכ $אמר בקצה השמי ולא בקצה האר  ,שיתכ $שכרגע נשמתנו בכ הקלע ורוחנו
בגהינו ורק הנפש בגו ,ועל ידי התשובה יתקבצו כל החלקי בתו הגו ,בסוד "נפשי
איותי בלילה וכ'ו כמבואר בשער הגלגולי .
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הכתוב" ,ומל ה' אלהי את לבב ואת לבב זרע " .זו ה"מילה" שתגרו
לאהבת ה'.
"ושבת עד ה' אלהי ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצו היו  ,אתה ובני בכל
לבב ובכל נפש " .אפשר כוונת הכתוב ,שא אד חטא וגר שהבני שלו
יחטאו כיו $שחנכ בדר הפקר ללא יראת שמי  ,א באמת שב בתשובה
מזכי אותו שג בניו יחזרו בתשובה ,אבל א יצאו מעצמ לתרבות רעה זה
לא מחייב אותו .יצחק לא חייב על עשו .ואמר הכתוב" ,ושבת עד ה' אלהי
ושמעת בקולו" .קוד כל תשמע אתה בקולו ,ממילא "אתה ובני " תחזרו
"בכל לבב ובכל נפש " .א תשובת היא מכל הלב ,אז "ומל ה' את לבב
ואת לבב זרע ".
"והשבות אל לבב בכל הגויי אשר הדיח ה' אלהי שמה" .אפשר שרצונו
לומר ,כי כל הבריאה יודעת מי הבורא ומודה לו ומתפללת אליו ,היחידי שלא
יודע זה האד  ,כי כל מעשה בראשית לדעת ולצביונ נבראו ,אבל האד
בגלל שהנחש התחבר אליו ,השט $מפריע לו ומבלבל מוחו לחשוב שהכל
מקרה ולא בהשגחה ,וכל עוד אד חי את המקרה הוא מסולק מהשגחה מדה
כנגד מדה ,כי א כפר בהשגחה למה שישגיחו עליו ,כמו שמי שכופר בתחיית
המתי לא יקו  ,כשאד מסלק את עצמו מההשגחה אז הוא תחת הכוכבי ,
יו אחד יתכ $שירוויח הרבה כס ויו אחד יפסיד את הכל וכל הצרות באי
עליו ,וברגע שמגיע להכרה בהשגחה מתחילה לבוא הישועה ,המפתח לכל
גאולה פרטית זה לדעת שיש השגחה .ואמר הכתוב" ,והיה כי יבואו עלי כל
הדברי האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפני " .אני נתתי לפני  ,אבל אתה
לא ידעת שנתתי וחשבת שזה היה במקרה ,עכשיו "והשבות אל לבב בכל
הגויי אשר הדיח ה' אלהי שמה" ,שאתה נמצא ש לא במקרה אלא כיו$
שה' הדיח שמה" ,אז "ושבת עד ה' אלהי ושמעת בקולו".
"ושבת עד ה' אלהי ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצו היו  ,אתה ובני בכל
לבב ובכל נפש " .אמר ,אתה ובני  .ולהל $הוא אומר "ומל ה' אלהי את
לבב ואת לבב זרע " .אפשר שכוונת הכתוב היא ,שכשאד חוטא ואח"כ
הוליד ב ,$בנו פגו כי הוא נולד מאבא חוטא והיוצא מהטמא טמא ,וכ"ש א
אד בא על אשתו נדה שהב $יוצא פגו  ,ואולי כוונת הכתוב שא האב עשה
תשובה ג הב $נתק $למפרע ,וממשי "ומל ה' את לבב ואת לבב זרע "
ה"מילה" של כל הטומאה לסלק אותה ,זה לא רק ל אלא ג לזרע שהכל
נתק $למפרע.
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"כי המצוה הזאת אשר אנכי מצו היו לא נפלאת היא ממ ולא רחוקה היא,
לא בשמי היא וכו' ,ולא מעבר לי היא וכו' ,כי קרוב אלי הדבר מאד בפי
ובלבב לעשותו" .אפשר שדברה תורה כנגד אות אנשי שאומרי שהמצוות
ה לאלה שמביני מה ה מתקני כגו $המקובלי  ,אבל זה לא בשבילי .ויש
שאומרי שהמצוות נועדו לקרב את הרחוקי לה' ,ולכ $א אני כבר ירא שמי
אי $לי צור בזה .לכ באה התורה ואומרת "לא בשמי היא" ,לא רק
למקובלי המביני בשמי " ,ולא מעבר לי היא" ולא רק לרחוקי מהקב"ה
כמעבר לי היא" ,אלא "כי קרוב אלי " לכל אחד ואחד מישראל.
"והיה כי יבואו עלי כל הדברי האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפני ,
והשבות אל לבב וכו' ,ושבת עד ה' אלהי ושמעת בקולו וכו' .ומל ה' אלהי
את לבב ואת לבב זרע לאהבה את ה' אלהי בכל לבב ובכל נפש וכו',
ואתה תשוב ושמעת בקול ה' ועשית את כל מצוותיו אשר אנכי מצו היו .
והותיר ה' אלהי בכל מעשה יד בפרי בטנ ובפרי בהמת ובפרי אדמת
לטובה" .ויש להבי $למה כפל פעמיי עני $התשובה ואמר "ושבת עד ה'
אלהי ושמעת בקולו וכו'" .וחזר ואמר" ,ואתה תשוב ושמעת בקול ה'" .ולמה
כתב לשו" $והותיר ה' וכו'" לטובה ,שמשמעותו שלאחר שיאבד האד חלק
מרכושו וכדו' ,יותיר ה' את שארית הפליטה לטובה ,ולכאורה היה לו לומר
"וברכ ה' בכל מעשה יד " .כי המצוה הזאת אשר אנכי מצו היו  ,לא נפלאת
היא ממ ולא רחוקה היא .פירש"י" ,לא מכוסה היא" .לא בשמי היא וכו'.
פירש"י" ,שאלו היתה בשמי היית צרי לעלות אחריה וללומדה"" .ולא
מעבר לי היא וכו'" ,כי קרוב אלי הדבר מאוד בפי ובלבב לעשותו" .ויש
להבי $באיזו מצוה הכתוב מדבר ,וא כוונתו על כל מצוות התורה היה לו
לומר "כי התורה הזאת" .ומהו "אשר אנכי מצו היו " ,והלא על התורה נצטוו
מאז מת $תורה ומה נתחדש היו  .ומדברי משה משמע שעל מצוה שנצטוו
היו באופ $מיוחד מדבר הכתוב .ומה ה דוגמאות אלו של לא בשמי היא,
ולא מעבר לי היא ,ולמה הוצר לה  ,ולכאורה היה לו לומר "כי התורה
הזאת ,קרוב אלי הדבר מאוד בפי ובלבב לעשותו" .וג זה לא יתכ $כי
התורה אינה עני $של לימוד בפה ובלב בלבד ,אלא של עשיה מתמידה של
מצוות עשה רבות ,ויש בה $המצריכות זמ $וממו $וטרחה מרובה כדוגמת עליה
לרגל וקרבנות.
14
ונראה שעל מצות התשובה דיבר הכתוב  ,וחדש עתה משה לראשונה עני$
 .14וכמו שפירש הרמב" $בפסוק זה.
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תשובה מאהבה ,כי עד עתה דיבר בתשובה מיראת העונש כתוצאה מהמכות
והקללות שעברו וכמ"ש לאחר התוכחות שבפ' בחוקותי "והתודו את עונ ואת
עו $אבות במעל אשר מעלו בי" .ואמר "בצר ל ומצאו כל הדברי האלה
באחרית הימי  ,ושבת עד ה' אלהי ושמעת בקולו" .וג כא $התחיל הכתוב
בתשובה מיראה ואמר" ,והיה כי יבואו עלי כל הדברי האלה הברכה
והקללה אשר נתתי לפני  ,והשבות אל לבב וכו' ,ושבת עד ה' אלהי ושמעת
בקולו" .אלא שהפע הוסי עני $תשובה מאהבה ואמר" ,ומל ה' אלהי את
לבב ואת לבב זרע לאהבה את ה' אלהי בכל לבב ובכל נפש וכו' ,ואתה
תשוב ושמעת בקול ה' ועשית את כל מצוותיו אשר אנכי מצו היו " .ואמרו
חז"ל 15שהכפרה נחלקת לארבע דרגות אלו .עבר אד על מצות עשה שאי $בה
כרת ועשה תשובה אינו זז מש עד שמוחלי $לו .עבר על מצות לא תעשה
שאי $בה כרת ולא מיתת בית די $ועשה תשובה ,תשובה תולה ויו הכפורי
מכפר .עבר על כריתות ומיתות בית די $ועשה תשובה ,תשובה ויו הכפורי
תולי ,$ויסורי הבאי $עליו מכפרי .$עבר על חילול הש  ,תשובה ויו הכפורי
17
ויסורי $תולי ומיתה מכפרת" .ופסק הרמב" להלכה .16וכתב החיד"א
שארבעה חלוקי כפרה אלו ה שייכי במי ששב מיראה ,אבל השב מאהבה
ועוסק בתורה ,נמחל לו הכל מיד ואפי' חילול ה'.
ואמנ השב מיראה ,לפי השגתו כ גודל תשובתו ,וא שב בגלל שהבי $שעבר
על רצו $ה' ועתה מתחרט על כ  ,ודאי שתשובתו מקובלת והופ להיות אהוב
לפני ה' ,אבל אי $תשובתו כדרגת מי שמבי $בנזק שגר בחטאו בנפשו
ובעולמות העליוני  ,ולפי הידע כ גודל ער התשובה ,ובשמי היא ומופלאת
ומכוסה מהחוטא ,וראוי שאחר תשובתו ילמד לידע עומק חטאו כדי שישוב
יותר ותתעלה דרגת תשובתו ,וכמו שכתוב "כי אחרי שובי נחמתי ,ואחרי
הוודעי ספקתי על יר  ,בושתי וג נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי" .18ודומה
העניי $לאד שנכנס לבית חבירו ובלי כוונה הסיט את השולח $והפיל כוס
זכוכית שעמדה עליו ושברה ,ולבו נקפו וביקש מחבירו את סליחתו ושיל לו
כמה פרוטות מחיר הכוס ,לאחר זמ $נודע לו שהכוס היתה מזכוכית קריסטל
יקרה ששויה כמה מאות דינרי  ,עתה שב וניח על מעשיו ועל ער הנזק
שגר  ,ושב לחבירו ובקש שנית את מחילתו ושל את מאות הדינרי שווי
הכוס ,ולאחר זמ $נודע לו שכוס זה היה עתיק מאוד ויש עדויות שדוד המל
עליו השלו קדש בו ,ומחיר כוס זה בחנויות העתיקות ערכו כמה מליוני
 .15יומא פ"ה .16 .הלכות תשובה פרק הלכה ד .17 .פני דוד חוקת  .18.ירמיהו ל"א ,יח.
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קיג

זהובי  ,עתה הפע ג א ירצה לשל את מחיר הנזק אי $בידו ,וגודל החרטה
על טעותו אי $ערו אליה ,ושב פע נוספת אל בעל הכוס בבכיות ובפני
נפולות ומשתטח לפניו ומתנח על מעשיו ומבקש את סליחתו על העוול
הגדול שגר לו ,ושוב מקבל את סליחתו המושלמת על מעשיו .ולאחר מכ$
נודע לו בעדות נאמנה שכוס זה היה עומד על השולח $כדי שבבואו יקבל הוא
את הכוס במתנה ,ולמעשה מה שאבד ,לעצמו אבד את כל העושר הגדול הזה
שהיה מחלצהו מדלותו העמוקה .שעתה סופק הוא על יר ובוכה את גודל
טעותו .וכ $בעניי $החטא ,בתחילה חושב אד אמנ טעיתי והכעסתי את
בוראי אבל לא נורא ,כי הוא אל רחו וחנו $בודאי מחל לי כששבתי והריני נקי
וז  .ואעפ"י שזה אמת ,בלמדו את עומק עניי $החטא ומבי $מה שפג
בעולמות העליוני וכמה נזק נגר לכלל ישראל בגללו ,וכמה עכוב המשיח
ואור הגלות נעשה בחטאו ,מתמרמר הוא על טעותו ומתנח על רוע מעשיו
ושב שנית בתשובה מעולה יותר מעומק הלב .ולאחר לימוד נוס כשמבי $הוא
שבעצ על ידי חטאו נפגמה נשמתו אשר אי $לה תחלי ולפי שלמותה או
חסרונה כ ימשכו חיי הנצח שלו בצאתו מהעול העראי הזה ,הרי שסופק הוא
על יר ושב בדמע לב לבוראו ומבקש לא רק את סליחתו כדי שלא ייענש
בעוה"ז או בעוה"ב ,אלא כדי שתתוק $נשמתו ותושל ותוכל לאור באור
החיי  .ומסתמא השב מיראה טר למד כל זאת ,ובשמי היא ומופלאת
ומכוסה ממנו וצרי לעלות אחריה לגלותה וללמדה.
ועל ידי החטא גור האד לנצוצות הקודש של נשמתו ושבכללות הקדושה
ליפול בי $הקליפות הנמצאי מעבר לספירת ה"מלכות" הנקראת "י " ,ולתת
לה לינק מהקודש ולקבל כח לקלקל ולהזיק לקדושה ולשכינה ולע ישראל.
ולכ $א עבר על כריתות ומיתות בית די ,$לאחר תשובתו צרי לסבול ייסורי
כדי להוציא הנצוצות שמעבר ל"י " ולהשיב אל הקודש בסוד הכתוב "חיל
19
בלע ויקיאנו ,מבטנו יורישנו אל" ) .ולכ $תק $רבינו האריז"ל סדר תשובה ותקוני
הכוללי צומות ,כדי שיעלו הנצוצות שנפלו ללא צור ביסורי שיעלו  (.אמנ השב
מאהבת ה' והדר גאונו ,כל הנצוצות שהפיל עולי מיד לשרש  ,ולא עוד אלא
שמעלי עמה נצוצות נוספי שהפילו אחרי שקשורי לשרש נשמתו ועי"ז
עוונותיו הופכי לזכיות.
ואמר הכתוב" ,כי המצוה הזאת אשר אנכי מצו היו " של התשובה מאהבה,
"לא נפלאת היא ממ ולא רחוקה היא" .ואינה צריכה לארבעת חלוקי הכפרה.
 .19איוב כ' טו.
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"לא בשמי היא" .ואינ צרי לעלות וללומדה כדי להגיע להבנת עומק החטא
ופגמו" ,ולא מעבר לי היא" שיהיה עלי לטרוח להעלות את הנצוצות שנפלו.
"כי קרוב אלי הדבר מאוד" לתק $הכל על ידי תשובה מאהבה" .בפי ובלבב
לעשותו" .וכמו שכתב הרמב" " ,20בשעה שיתבונ $האד במעשיו וברואיו
הנפלאי הגדולי )של הבורא( ויראה מה $חכמתו שאי $לה ער ולא ק מיד
הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע הש הגדול ,כמו שאמר
דוד ,צמאה נפשי לאלהי לאל חי .וכשמחשב בדברי האלו עצמ ,$מיד הוא
נרתע לאחוריו ויפחד )פחד הרוממות( וידע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה
עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמי דעות ,כמו שאמר דוד ,כי אראה שמי
מעשה אצבעותי  .מתו כ אתה מכיר את מי שאמר והיה העול ".
"ונת $ה' אלהי את כל האלות האלה על אוייב ועל שונאי אשר רדפו ,
ואתה תשוב ושמעת בקול ה'" .יבואר עניינו על פי הזוהר שכתב שכאשר
נגזירה גזירה רעה על האד ונית $רשות למשחית לחבל ,ג א שב האד
בתשובה אי $המשחית מוותר על חלקו ורוצה להזיק את השב ,ואז ממציא ה'
למשחית רשע אחר תמורת השב ,וכמעשה דר' אלעזר וחבריו ע הנחש.21
ואמר הכתוב ,כי כשתשוב ,אל תפחד מהגזירה שנגזרה כשחטאת ,כי ית $ה' את
כל האלות האלה שנגזרו עלי  ,על אוייב ועל שונאי אשר רדפו  ,ואות יקח
המשחית לחלקו ,ואילו אתה" ,והותיר ה' אלהי בכל מעשה יד בפרי בטנ
ובפרי בהמת  ,ובפרי אדמת לטובה" .ובזה יוב $לשו" $והותיר " שהוא לשו$
הצלה וייתור מנזק כל שהוא ,כי הנזק שהוצר לבא ,יפול על האוייבי ועל
השונאי שרודפי אותנו.
ויל
"ויל משה וידבר את הדברי האלה" .ויש להבי $מאי $ולא $הל  .ואולי העני$
יוב $עפ"י מה שאמרו חז"ל שביו פטירתו לא הורשה משה להשתמש
בחצוצרות כי אי $שלטו $ביו המות ,1ולשלוח את יהושע משרתו לקרא
לישראל לא יכל כי נית $השלטו $ליהושע .ואולי ושמא הל משה עצמו לבקש
מהנשיאי שיקראו לשבטיה לבא לשמעו ,וכמו שנאמר "הקהילו אלי את כל
זקני שבטיכ ושוטריכ ".
וא כני הדברי  ,יש בזה מוסר מזעזע ,כי מסתמא עשה זאת ה' כדי שיצטער
משה בהליכה לקרא את ישראל כדי שיכופר לו מה שעמדו כל הע מבוקר עד
ערב בדבר המשפט ,וההמתנה צער היא לאד  .ואעפ"י שלא היתה ברירה ,כבר
 .20הלכות יסודי התורה פרק ב'  .21 .זוהר חדש פ' בלק .1 .תנחומא פר' בהעלות .
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אמרו חז"ל 2על הכתוב "וסביביו נשערה מאוד" .שמדקדק ה' ע הצדיקי
כחוט השערה ג על ענייני כאלו .וכ $על שהיו ישראל מספרי עליו לשו$
הרע ,3ולשו $הרע הורגת שלשה דהיינו ג על מי שדברו עליו .ואולי להזדכ
מכל זאת לעלות לגנזי מרומי נעשה עני $זה .וא בארזי נפלה שלהבת מה
נעשה איזובי הקיר.
"ויל משה וידבר את הדברי האלה" .ויש להבי $לא $הל  ,והלא עמה היה
כל הזמ .$ולכאורה יכל לומר "וידבר משה את הדברי האלה" .ולהל $אמר,
"ויאמר ה' אל משה ה $קרבו ימי למות ,קרא את יהושע ואצוונו" .ויש להבי$
למה אמר "קרבו ימי למות" ,והלא היה זה ביו המיתה עצמה ,וא"כ היה לו
לומר "ה $הגיע עת למות"" .ויל משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד" .למה
לא כתוב "וילכו משה ויהושע" .ולכאורה תיבת "ויל " היא מיותרת ויכל רק
לכתוב "ויתייצבו משה ויהושע באוהל מועד"" .וירא ה' באהל בעמוד ענ$
ויעמד עמוד הענ $על פתח האהל" .למה הפע ה' לא דיבר איתו מבי $שני
הכרובי כדרכו ,כמו שכתוב "ונועדתי ל מבי $שני הכרובי " .אלא בעמוד
ענ $מעל פתח האהל.
4
ואפשר שהעני $הוא ,כי הליכה הוא לשו $מיתה  ,ואמר הכתוב "ויל משה",
אולי כוונתו שחלקי מנשמת משה התחילו להסתלק ממנו .וכמו שפירש"י,
"שנסתתמו ממנו מעיינות ומסורות החכמה"" .ויאמר ה' אל משה ה $קרבו
ימי למות" .פירש"י" ,כל מי שנאמר בו קריבה למות ,לא הגיע לימי אבותיו".5
ועמר נפטר ב $מאה ושלשי ושבע ומשה ב $מאה ועשרי  .6וביאור "ה,"$
הוא הרי .הרי קרבו ימי למות ,לכ $קרא ליהושע תלמיד  ,כי התלמיד
שממשי במקו הרב כל מה שעושה הוא מכח הרב אז התיקו $של הרב
ממשי  .זה מה שאמר ה' למשה ,בגלל שקרבו ימי למות לפני הזמ ,$ולא
גמרת את התקו $של הערב רב שהעלית ממצרי  ,לכ" $קרא את יהושע
ואצוונו" על עניי $זה" .ויל משה ויהושע" ,רק משה הל  ,ויהושע להיפ
התחיל להכנס לחיי  ,אבל "בא" איתו" .ויתייצבו באהל מועד" .ואולי חזר
הכתוב לומר "ויל משה" ללמדנו מדוע לא נכנס משה לאוהל מועד לשמוע
הדיבור כדרכו ,כי כיו $שכבר הל משה ונסתלקו ממנו מעיינות החכמה ,לא
קיבל הדיבור אלא מעמוד הענ $שבפתח האוהל.
 .2יבמות קכ"א .3 :ראה רש"י דברי א' יב .4 .ראה רש"י שמות ב' ,ה .5 .רש"י בראשית
מ"ז ,כט .6 .כתב בספר חסידי שמשה נפטר לפני זמנו ,להראות שאריכות ימי שהבטיחה
תורה היא לעוה"ב ואפילו במשה לא נתקיי בו "כי הוא חייכ ואור ימיכ " בעול הזה.
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"ויקרא משה אל יהושע וכו' ,כי אתה תבא" .פירש"י" ,אמר ליהושע זקני
שבדור יהיו עמ  ,הכל לפי דעת ועצת  .אבל הקב"ה אמר ליהושע כי אתה
תביא את בני ישראל טול מקל וה על קודקוד  ,דבר אחד לדור ולא שני
דברי לדור" .ואפשר שהטע הוא ,היות ונשמות ערב רב מעורבת בה  ,ע
ערב רב הולכי רק ע מקל ,אחרת ה מטפסי עלי  .משה חשב שבטובות
יל את  ,אמר ה' ליהושע א אתה רוצה לשבור את הערב רב אל תישמע לו
ואל תל עמה בטובות .והנה ערב רב עצמ כבר לא היו קבוצה בפני עצמ
כי מתו כול במדבר ונכנסו כול בתו ע ישראל והיה דור זה הנכנס לאר
מעורב ע נשמות ערב רב ,ואפשר שלכ $אמר ה' ליהושע" ,דבר אחד לדור".
ולא אמר "דבר אחד לישראל" ,כי לישראל אי $צור במקל כי מטבע ה
ביישני ורחמני  ,אלא בגלל ערב רב שנתערבו בנשמת החל מדור זה.
"הקהל את הע האנשי והנשי והט וכו' ,ובניה אשר לא ידעו ישמעו
ולמדו ליראה את ה' אלהיכ " .המצוות האחרונות בתורה שאמר משה ביו
פטירתו ה הקהל ,וכתיבת ס"ת .ובשלמא כתיבת ס"ת המתי $מלאומר עד
הסיו כי טר נשל הס"ת ,אבל מצוות הקהל מדוע לא אמרה אלא לאחר
שנסתמו ממנו מעיינות החכמה .ובמצוות הקהל צוה בפירוש לחייב בה הנשי
ולהביא הט .ושואלת הגמ'" ,7א אנשי באי ללמוד ,נשי באות לשמוע,
ט למה באי ,$כדי לית $שכר למביאיה " .כי הילדי כשישמעו אעפ"י שלא
יבינו כלו  ,תשפיע השמיעה על כל חייה  ,וההתרשמות של מעמד הקהל
יעשה רוש גדול עליה לחינו של יראת שמי  ,8ולכ $זו המצוה האחרונה,
לומר שכל התורה לא שווה א לא יהיה יראת שמי לילדי  .כשאד מכניס
לבית טלוויזיה הורס את היראת שמי כי מכניס את השט $לביתו ,ואפי' תינוק
שלא מבי $מה קורה איתו משפיע הדבר על חינוכו לטומאה .כמו אמו של רבי
יהושע ב $חנניה שמיו שנולד שמה אותו בביכנ"ס שישמע ברכות וקדישי
ואמני  ,ושישמע דברי תורה ,לכ $אמרו עליו "אשרי יולדתו" ,כי בזכות זה
הגיע למעלתו .והמצוה של חינו הילדי מזמ $היות "ט" ,צריכה לסיי את
התורה.
ואולי ושמא כיו $שצוה כא $על שמיעת התורה לנשי והבאת הט ,המתינו
משמי עד שמשה ירד מדרגת החכמה אל דרגת הבינה כדי לצוות עני $זה ,כי
אולי עד בחי' זו יוכלו הנשי להגיע במעמד "הקהל" כי ה"בינה" היא בחי'
 .7חגיגה ג' .8 .כמו שרבי יהודה החסיד כותב שא לוקחי את התינוק בעת לידתו ע בגד
שלבשה נקבה ,יתכ $שכל החיי שלו יהרהר בנשי .
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נקבה ,ואילו אד מישראל על ידי לימוד תורה יכול להתעלות עד ה"חכמה"
שש מקור התורה.
"ויל משה ויהושע ויתיצבו באוהל מועד" .ולכאורה היל"ל "וילכו" .וכמו
שאמר "ויתיצבו" .ואמ"ל ה' "הנ שוכב ע אבותי וק הע הזה וזנה" .והנה
סת "הע " ה ערב רב ,וכבר נתבאר שערב רב כ"ע " נתבטלו בלכת
במדבר ונשמותיה נתערבו בתו ע ישראל ושוב אינ "ע " בפני עצמ ,
וכא $קרא "הע הזה".
ואפשר שאמר ה' למשה "קרבו ימי " .להודיעו שהסיבה שנתקצרו חייו תלויה
במה שאמר לו "וק הע הזה וזנה" ,שה הערב רב שהעלה משה .שכש
שהפכו לאב $נג לישראל ב"עגל" כ $עתידי לההפ לישראל בדור האחרו.$
וכמ"ש בזוהר שעתידי הערב רב להתברר מחדש מתו ישראל ולהיות
ראשיה בסוד "היו צריה לראש" .וכמו שכתב האריז"ל שבדור האחרו$
עתידי לשוב בגלגול כל דור המדבר ע הערב רב ויחטיאו שנית לישראל
ועליה נאמר "וק הע הזה וזנה".9
ואמר ה' למשה "ה $קרבו ימי " ,ואינ מגיע לחיי אבי  .ואולי ה $זו לשו$
שבועה הוא ,כי אמרו במדרש 10שבעת פטירתו עשה משה כל שיכל כדי לא
למות ,ואמר לו ה' כבר נשבעתי שאינ נכנס לאר  ,וצרי אתה למות.
ואולי אמר הכתוב "ויל משה ויהושע" ללמדנו כי הל יהושע כתלמיד
הנלווה לרבו ,ולא החזיק טובה לעצמו ליל לשמוע הדבור כנביא בפני עצמו.
"ויאמר ה' אל משה הנ שוכב ע אבותי וכ'ו ועתה כתבו לכ את השירה
הזאת" .וביאור "כתבו" ,אתה ויהושע .אמנ  ,כתבה משה לבדו ולמדה לכל
ישראל ,וכמו שכתוב "ויכתוב משה את השירה הזאת ביו ההוא ,וילמדה את
בני ישראל" .ולהל $אמר "וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה
הזאת עד תומ " .ולאחר השירה נאמר" ,ויבא משה וידבר את כל דברי השירה
הזאת באזני הע הוא והושע ב $נו ."$ולא אמר מהיכ $בא ,ולמה לא אמר
"ויבואו משה ויהושע" ,והרי יהושע נלווה אליו .ושוב אמרה משה יחד ע
 .9שער הגלגולי הקדמה כ"ב .והנה נתקיימו דברי רבינו האריז"ל בדורנו זה ,כי כבר כמעט
ואי $גלות של שעבוד מלכויות ,וכמעט בכל העול ישראל יושבי שווי זכויות לגוי בעלי
האר  ,ורק באר ישראל שבויי ומופלי לרעה בני אברה יצחק ויעקב תחת ידי הערב רב
ימ"ש ,ומכל הארצות מקב ה' את עמו לאט לאט ומכניס תחת גלות ערב רב הקשה
והאכזרית ברוחניות ובגשמיות כדי לגמור הבירור האחרו $לקראת בואו של משיח צדקנו
בימי אלה  .10 .דברי רבה פ' ברכה.
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יהושע )ואפשר להבי $שאמרו ביחד ,או שאמר משה כשיהושע היה עמו( וא"כ מצאנו
כמה הבדלי בעני ,$תחילה אמר ה' "כתבו" דהיינו שבחלק זה של התורה
אפי' שמשה כתב לבדו היה זה מכח שותפות ע יהושע שנצטוה כמותו.
ובתחילה משה לימד את השירה לבני ישראל .ואח"כ דיבר את השירה לבדו
"באזני כל קהל ישראל" .ואח"כ דיבר את השירה "באזני הע " יחד ע
יהושע .ויש להבינ  .והנה בכל הפרשה קראו הכתוב "יהושע" ,אבל כשקרא
את השירה באזני הע קראו הכתוב "הושע" ,ויש להבי $העני.$
ואולי העני $הוא ,כי בתחילה משה לימד את השירה לבני ישראל שהיו בעיקר
ה"עדה" שה הדור הראשו $של יוצאי מצרי ונלוו אליה הדור השני
הנקראי "קהל" ,כפי שלמד כל התורה על כלליה ופרטיה וכל המסתע
מה  .ואחר כ דיבר "לכל קהל ישראל" שזה הדור השני הנקראי "קהל",
שכלל את נשמות ערב רב ,אבל התכוו $לנשמת בני ישראל שבתוכ ודיבור
עניינו דברי ואזהרות קשי  ,משא"כ לימוד שאינו אישי אלא עני $כללי
בביאור השירה ככל תורת ה' .ופירוש "באזניה " ,לפי הבנת  ,ש"דיבר" לה
עני $השירה והקשרה לדור האחרו $כשערב רב יתבררו וישלטו על ישראל.
שלא יגררו אחריה וכדו'" .עד תומ " .אומר התרגו "עד דשלימו" .שפירושו
"עד שהשלימ " .וא הכוונה שהשלי השירה מה החידוש בזה ,וג היה
לכתוב לומר "עד תומה" ,כי השירה אחת היא .והיה לתרגו לתרג "עד
דשלימת" .ואולי כוונת הכתוב "עד תומ " ,של ישראל .שמשה "דיבר" באזני
ישראל והטעימ הדברי  ,עד שע ישראל הושל ע"י זה ששירת האזינו פתח
לה אופקי חדשי וכול תקנו את עצמ  .וכשסיי לדבר לה השירה לבדו,
חזר ואמרה יחד ע יהושע ב $נו $לפני אותו "קהל"" .את כל דברי השירה
הזאת באזני הע הוא והושע ב $נו ."$כשהפע היתה הכוונה לנשמות "הע "
שה הערב רב שבתוכ ולא כתב "עד תומ " ,כי נשמות מצורעי אלו אעפ"י
שדבר באזניה והטעימ שא יכשלו יבואו כל הצרות שבשירה זו ,וג
הטעימ שבדור האחרו $הזדמנות ביד להתק $א יעזרו לישראל לקיי
התורה בעת שלטונ ולא יעכבו את ביאת המשיח ,ולהיפ זה יהיה סופ
לאבדו $א ישמידו נשמות ישראל בחינו חילוני וחולני וממלכתי דתי שאינו
אלא כסות עיניי להוריד מהדת לחינו "ציוני'דתי" להצמיח "רע'בני "
שיתירו לה איסורי דת משה ויהודית ויעזרו לה להכניס גויי בתו ע
ישראל בגיורי שקר .11ולא אמר "עד תומ " ,כי רשעי אלו בלב האב $שלה
 .11ראה בשער הגלגולי הקדמה כ' .ובזוהר בראשית ד כ"ה .וכ"ז .ובזוהר פ' נשא.
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לא קבלו ולא הזדככו ונשארו במרי  .כמו שאמר הכתוב "וק הע הזה וזנה
וכו'" ,וכפי שעינינו רואות 12.והיות וכמו שנתבאר תיקונ נמסר בידי יהושע,
הוצר יהושע להיות ע משה כשאמר זאת ל"ע " ,ואולי אפילו לומר לה
זאת יחד ע משה.
ואולי אמר הכתוב "ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני הע
הוא והושע ב $נו ."$כי הוצר יהושע לצאת מדרגתו כדי לבא אליה ולדבר
לנפש  .ולמשה שהיה רגיל עמה כתב "ויבא" ,ואלו יהושע שלא הורגל
עמה היתה לו ירידה בשעה שדיבר יחד ע משה אליה  .ואולי ושמא קראו
הכתוב "הושע ב $נו "$ולא יהושע ,כי כשאד נכנס למקומות הטינופת יורד
חלק מריח הבוש שבבגדיו ,וכשיהושע הוצר להתקשר לערב רב בעת שירה
זו ,ירד קצת מערכו ונקרא הושע ,כי להיות רב של ערב רב אפילו שעושה זאת
בשביל כל הסיבות הרצויות ,זה כבר לא יהושע זה "הושע" אי $חכמות" .ויכל
משה לדבר את כל הדברי האלה אל כל ישראל" .ולא אמר "אל קהל ישראל",
או "אל הע " וכמו שפרט קוד  ,אלא "אל כל ישראל" לומר שג לדור
הראשו $הנקראי "עדה" ,לא רק "לימד" אות את השירה כשאר התורה ,אל
ג "דיבר" עמה את השירה .אבל לא אמר "באזניה " ,כי לא הוצרכו
להטעמת הדברי בצורה מיוחדת כיו $שהיו קשורי בבחי' משה מאז יציאת
ממצרי והספיק "דברו" אליה  .וציי $זאת הכתוב ,כי הוצרכו ג ה לשמוע
"דבר" השירה ,כי ה יבואו בגלגול הדור האחרו ,13$לשל על מעשה העגל.
ושידעו להזהר שלא ליפול שנית בעגל שיעשו ערב רב כשישלטו עליה בדור
האחרו.$
קכ"ד ,:ותקוני זוהר תקו $ג' בהוספות .ותיקו $י"ב ,ותיקו $ס"ט והב .12 $וכשראו הסנהדרי$
שלאחר החרב $מה שגרמו לע ישראל ולמקדש כשהיו "נבלות" אלו בגלגול של הפריצי
הארורי יוחנ $מגוש חלב ושמעו $בר גיורא ה וחייליה שהרגו מליוני מע ישראל בתו
ירושלי ובתו הקודש והמקדש בשל תאוותיה ואכזריות כנזכר ביוסיפו $באור  ,ומנעו
מחכמי ישראל להכנע לאוייב ולהציל המקדש והע כמבואר במס' גיטי) .$ועד היו
"פריצי " נבזי אלה נערצי ומכובדי בעיני ערב רב ,וקוראי רחובות קריה על שמ (.
חששו שזה מה שיהיה לקראת הסו שלפני הגאולה ,ותקנו "ברכת המיני " שלא יצליחו
להשמיד נשמות ישראל לגמרי כשיקב ה' נדחי עמו ויכניס תחת שלטונ כדי לסבול מה
ולתק $חטא העגל שעשו ארורי אלו והחטיאו את ישראל ,שעל זה נאמר "וביו פקדי,
ופקדתי" .דהיינו שביו שיפקוד ה' להביא הגאולה ,יפקוד על החוטאי בעגל לסבול בידי
המחטיאי כדי להוציא בזה את הנצוצות שנפלו ביד  .13 .שער הגלגולי הקדמה כ'.
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"ועתה כתבו לכ את השירה הזאת" .אפשר שכונתו ,ועתה שהודעתי שיקו
הע הזה ויזנה אחרי אלהי נכר האר  ,ויקלקלו ג את נשמות בני ישראל,
"כתבו לכ את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיה " ,כדי
שתהיה משוננת בפיה " .למע $תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל",
כאשר אעלה את ישראל לארצ והאר תחל לצאת משוממותה ולתת את פריה
מחדש שאי $ל ק מגולה מזה ,ואז יקומו הערב רב וישלטו על ישראל
לקלקל ולעצור בזה את הגאולה האמיתית ,תהיה השירה הזאת עדות להבדיל
בינ לבי $הערב רב ,ואפשר שכל שירת האזינו עניינה על השני בה ישלטו
הערב רב על ישראל ויקלקלו עד שיקויי בה "אשיב נק לצרי ולמשנאי
אשל  ,בב"א.
ואמר" ,כי אביאנו" את ישראל "אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו" .ואז תשוב
לתת את פריה" .זבת חלב ודבש ,ואכל ושבע ודש ."$שהוא סימ $מגולה לק
הגאולה ,14אמנ עקב הערב רב שישלטו עליה ויקלקלו  ,ופנה ע ישראל אל
אלהי אחרי ועבדו בכל מיני כתות משונות שהערב רב יעודדו לבא לאר
ולקלקל את ישראל כרצונ  .ונאצוני כשיהפכו כגרועי שבאומות בעודד זנות
וזימה וכדו' והפר את בריתי .על ידי שיערבו גוי וגויות בע ישראל וכמו
שהארי בזוהר בכל עניי $זה .והיה כי תמצאנה אותו צרות רבות ורעות .אמרו
חז"ל אי $והיה אלא לשו $שמחה .ואמר "והיה" ,כי הצרות יעשו שני דברי
חשובי  .א .יעוררו את ישראל לתשובה הנצרכת לגאולה השלימה .ב .תרחיק
הערב רב יותר ותבדיל כדי שיאבדו לגמרי מהעוה"ז ומהעוה"ב .וענתה
השירה הזאת לפניו לעד .שכל מעשיה כבר גלויי ונכתבי בשירה זו .כי לא
תשכח מפי זרעו .ולמרות גלות ערב רב הקשה מכול יהיו בה לומדי תורה
אמיתיי שלא רק שלא יהנו מהערב רב ולא יחניפו לה  ,אלא יעוררו את
ישראל לשוב בתשובה למרות שלטונ של רשעי אלו .וא תאמר ולמה ית$
ה' כח לנבלות אלו לשלוט על ישראל ולהחטיא  ,כי ידעתי את יצרו אשר הוא
עושה היו בטר אביאנו אל האר אשר נשבעתי .ומעשיה גורמי להפיל
הנצוצות ולתת כח לרשעי אלו לשלוט על ישראל לפני אובדנ המוחלט,
בסוד הכתוב "תוס רוח יגוועו ."$שכל דבר העומד להכלות גובר כחו ברגעיו
האחרוני וכדוגמת שלהבת הנר .ובשירה הזו נמצאי סודות כל נשמות
ישראל וספורי עניינ בכל הדורות וכמו שכתב הרמב" .$ונראה שלימוד שירת
האזינו הוא סגולה גדולה להנצל מידי ערב רב ולזכות לגאולה האמיתית בב"א.
 .14סנהדרי $צ"ח.
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האזינו
"יערו כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירי עלי דשא וכרביבי עלי עשב".
פירש"י" ,כשעירי  ,לשו $רוח סערה ,מה הרוחות הללו מחזיקי $את העשבי
ומגדלי $אות  ,א דברי תורה מגדלי $את לומדיה ."$ולכאורה היה לו לכתוב
כסעירי מלשו $סערה .אמנ כתוב שעירי שמשמעו שדי  ,וכמ"ש "ולא
יזבחו עוד את זבחיה לשעירי " ,1וכמו שמשה בשירה זו קרא באומרו "לא
שערו אבותיכ " ,ופירש"י ,ששערו ה שדי הנקראי שעירי וכמ"ש
"ושעירי ירקדו ש " .והנה רוח סערה עוקרת עצי הגבוהי ומחזקת הדשא
הנמו וצרי להבי $העני.$
"זכור ימות עול בינו שנות דור ודור" .פירש"י" ,דור אנוש שהצי עליה מי
אוקיאנוס ודור המבול ששטפ " .ויש להבי $למה זכר ענינ בדווקא ,והיה לו
להזכיר מה שקרה לפרעה שהוכה ע"י ה' ,או ג הפיכת סדו ועמורה וכדו'.
והנה במקדש היו הלוויי משוררי בשעת הקרבת קרב $מוס של שבת את
שירת האזינו מחולקת לשש שבתות ,2ולכאורה מה עני $פ' זו לשירה וזמר על
הקרב $והלא רובה תוכחות ודברי קשי על ישראל .וכמ"ש "וירא ה' וינא ,
כי אש קדחה באפי וכו'" ,והיה לה לשורר בדברי שירות ותשבחות.
ואפשר שהעני $הוא כי פ' האזינו היא חתימת התורה ,ואפשר שלא רק חתימת
חמשת חומשי התורה שבידנו אלא ג חתימת שני ספרי התורה שלא נתנו לנו
עדיי ,$כי ה שבעה ספרי  ,שמתוכ קבלנו רק חמשה ,3ובכל שבעת ספרי
התורה יש שישי רבוא אותיות כנגד שישי רבוא שורש נשמות ע ישראל,
ולכ $אמרו חז"ל כי ישראל הוא ר"ת "יש שישי ריבוא אותיות לתורה" ,4וכל
ישראל רמוזי בשמות ובענינ בשירת האזינו ,5ואולי לכ $קראוהו במקדש
כדי לתק $נשמות ישראל הרמוזי בו.6
וישראל בגלות מצרי היו גלגול דורות אנוש והמבול וכו' ולא תקנו בשלמות,7
והתחילה תורה בעני $דורות אלו 8וסיימה כא $בהזכירה עניינ באומרו "בינו
 .1ויקרא י"ז ,ז .וברש"י ש  .2 .ר"ה ל"א ,ורמב" תמידי ומוספי פ"ו .3 .מס' שבת קט"ז.
וראה "רוח חיי " לחיד"א דרוש ב'".4 .מדבר קדמות" מערכת י' אות ו' .5 .וכמעשה הידוע
ברמב" $ותלמידו אבנר שהמיר דתו וכשענהו הרמב" $ששרשו בפ' האזינו בפ' אמרתי
אפאיה אשביתה מאנוש זכר באותיות שלישיות של התיבות הוא ר"ת ר' אבנר ,חזר
בתשובה וקדש ש שמי  .6 .ולכ $חשוב מאוד לעלות בו לתורה שמא יזכה האד ויעלה
בפסוק הרמוז בו שמו וענינו ,והוא תקו $גדול וזכו לנשמתו .7 .כמבואר לעיל פ' נצבי .
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שנות דור ודור" .וחטא דור אנוש היה בע"ז ע"י שעבדו לשדי ושוב עבדו ע"ז
זו במצרי שזבחו זבחיה לשעירי  ,9ותקונו נעשה ע"י למוד תורה מתו
ענוה ,ולכ $קרא לרוח סערה בלשו $שעירי  ,כי טבעה לשבר הגבוהי ולחזק
הנמוכי כדשא .ואפשר שאמר משה לישראל שדברי התורה יתקנו "כשעירי
עלי דשא" המחזקי את הענו והנמו כיו $שקליפת השעירי מסולקת ממנו.
ועני $הדשא הוא כמו שפרש"י שלבישת האר בעשבי נקרא דשא ,וכל עשב
לעצמו נקרא עשב ,10וישראל כאומה אחת ה בסוד דשא היכול לעמוד כנגד
רוחות סערה וקליפת השעיר .אמנ בפרטות ,כל אחד בסוד שמו וענינו הוא
כעשב ,וכש שלכל עשב יש סגולה רפואית אחרת וטע שונה ,למרות שצבע
הכללי ירוק והופ לדשא ,כ $בישראל ובתורה צרי לידע כל אחד טבעו הנובע
משרש נשמתו ובחינת ספירותיה ,והכוו $שלו בלימוד ובמעשי טובי ושלא
לשנותו ,ולכל מצוה זמ $ובחינה שוני מחברתה .והיות ותקו $חטא השעירי
נעשה על ידי לימוד תורה בענוה ,אמר הכתוב "יערו כמטר לקחי" .ופרש"י,
"יטו כמטר לקחי" .אמנ נית $לפרשו מלשו $עגלה ערופה ,כי הלומד בענוה
עור לקליפת השעירי כעריפת פטר חמור ,ומי שלומד בגאוה רוח הסערה
והשעירי עורפת אותו ח"ו ,וזה המפתח לטוב ולרע.
"ה' בדד ינחנו" .ודד הוא שד ,ובדד הוא שדיי  ,דהיינו ב''דד .ואולי כוונת
הכתוב כי ה' ,מנחה ומוביל את ישראל בבחינת הדדי  .והנה ב' הדדי ה סוד
ש אלהי שהוא גבורה ודי $בחינת ד  ,שנמתק והופ לרחמי  ,בחינת החלב
שהוא לב .$וכמ"ש חז"ל ,ד נעכר ונעשה חלב .11ובדד ימי $יש אותיות אל'
דאלהי ונעשה "אל'דד" ,ובשמאל יש אותיות מי דאלהי 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 " .12וכשישראל 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 .
"וישמ $ישורו $וכו' ,ויטוש אלוה עשהו וינבל צור ישועתו וכו' ,יזבחו לשדי
 .8ראה רש"י בראשית ו' ,ד .9 .כמבואר בתורה ויקרא י"ז ,ז .ועד היו יש החוטאי בזה
ועובדי השדי ע"י הכאת בע לנגד עיה"ר ומשחק הכדורגל והקלפי ששרש בשעירי
אלו .10 .בראשית א' ,י"ב .11 .בכורות ו' .12 :שער רוח הקודש יחוד י"א.

קכב

שפתי

האזינו

שני

קכג

לא אלוה אלהי לא ידעו " .עני $פסוקי אלה מבוארי על פי סוד הצל"
שיש לאד הכולל צל" ושני צללי וכמ"ש "כי בצל אלהי עשה את
13
האד " .ונאמר" ,עד שיפוח היו ונסו הצללי " .וה צל" צ"ל צ"ל  .ואפשר
שה כנגד שלשת אותיות ש שד"י ,ויש לישראל לבוש הנפש דקדושה הנקראת
בש "אלוה" .אמנ השדי חסר לה הצ"ל השני כי נבראו בע"ש בי$
השמשות בדווקא כדי שתכנס השבת בטר יושלמו .וחסרה לה אות י' מש
שד"י ונעשו שד .והוא סוד מה שאמרו חז"ל ,14שהשדי בבואה יש לה אבל
בבואה דבבואה אי $לה כש שיש לאד  .ולבוש הנפש כשהיא מושלמת
ומאיר בה ש "אלוה" האד מוג $מהשדי והחצוני  ,15אבל כאשר נמש
האד אחרי השדי להעזר בה כביכול ,מתנבלת נפשו כנבלה זו המושלכת
לכלב ונופל הוא בי $השדי  ,וא לא זכה לשוב בתשובה בחייו לאחר מותו
נכרת הוא מהקודש ונפשו שהיא "צור ישועתו" נופלת משועבדת לשדי
וסבלה ביניה גדול וקשה יותר מסבל הגהינו וכ הקלע.16
ואמר הכתוב" ,וישמ $ישורו $ויבעט ,ויטוש אלוה עשהו" .הוא לבוש הנפש
ששמה "אלוה" ,וינבל" והפ לנבלה" ,צור ישועתו" היא נפש דקדושה .ואמר
כי נפלו עד כדי כ כי "יזבחו לשדי לא אלוה" .שאי $לה קשר לש הקדוש
"אלוה" ,ומקנאי באד מישראל שזכה לש זה ,ועטי על הנבלה היא הנפש
שנתנבלה ונסתלק ממנה ש זה ,ועושי הכל למונעה מלשוב אל צור
מחצבתה ,ואז "צור ילד " היא הנפש" ,תשי" .תש כחה מלהתעורר ולשוב אל
הקודש ,וש "אל" ממנו מקבל האד בכל יו כח להתחדש ולשוב אל הקודש
בסוד ברכות "מלביש ערומי  ,והנות $ליע כח" ,17כביכול נעשה כחו מותש
מלהקימו" .ותשכח אל מחולל " ואמרו חז"ל אל תקרא ותשכח אלא ותש
כח" ,18אל מחולל " הוא סוד ש "אל" במילוי ,אל למד ,אל למד .העולי
כמני $ש"ע נהורי $עילאי $המשיבי בכל בוקר לאד את כחו .וצרי האד
שנפל בזה לכוו $בכל בוקר בברכות "מלביש ערומי והנות $ליע כח" לבקש
מהבורא שילבישו מחדש בלבוש הנפש וית $לה הכח הנצר להשיב עליו ש
"אלוה" .ויקויי בו הפסוקי "לאשר הביא אלוה בידו ,ומבשרי אחזה אלוה,
כי לא ידח ממנו נדח".
 .13שער הכוונות עני $סוכות דרוש ז' .14 .יבמות קכ"ב .ושער הכוונות ש  .15 .שער
הכוונות עני $דרושי הלילה דרוש י' .16 .ומתגלגלת היא פעמי רבות בגו חתול רחוב
בסבל קשה בל יתואר ,ה' יצילנו .17 .שער הכוונות עני $ברכות השחר .18 .שער הפסוקי
שלח ל סי' י"ד.
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"הלה' תגמלו זאת ע נבל ולא חכ " .פירש"י" ,ע נבל ,ששכחו את העשוי
לה  .ולא חכ  ,שלא מבי $את הנולדות שיש בידו להיטיב ולהרע" .נבל הוא
אד שעשו לו טובות והא מתכחש" .הלא הוא אבי קנ " .אלו לא כופרי אלא
בני שמכירי בקב"ה שהוא אביה  ,אבל שוכחי את הטובות שלו .אב
שעשרות פעמי עשה ל טובה ,ביקשת הלוואה נת ,$אוכל נת ,$בגד נת,$
ולאחר מכ $אתה אומר לו ,אני צרי לחפש במקומות אחרי ולא יכול לסמו
עלי  ,זה נקרא נבל.
אד שקיבל מהקב"ה חיי  ,בריאות ,פרנסה ,ואחר כל זאת הוא לא סומ עליו
ואומר אני חייב לוותר על תפילה כי צרי לעשות את העבודה ולא להפסיד את
הפרנסה .עד היו מי נת $ל  ,וכי לא ה' ,אתה חושב שא תפסיד תפילה
תרוויח יותר.
הכרתי יהודי מטורקיה ,שתמיד היה אומר לנו שכל תפילת מנחה שהוא מתפלל
הקב"ה ישל לו תמורתה לפחות שלש מליו $לירות טורקיות ,ואז לירה
טורקית היתה חצי לירה ישראלית ,כשללירה היה ער  .אותו אד עסק בבדי ,
היה מכרז לרכבת מלאה קרונות של בדי  ,והוא ש במכרז שני מליו $לירות
טורקיות ,וכשיצא המכרז הוא היה הראשו ,$ואחריו היה מישהו שהציע פחות.
הזמינו את שלשת הראשוני לקנות כדי שבמידה ולא יגיע הראשו $יקנה השני.
הוא הגיע וכבר היה לו קונה בחמש מליו $ע חוזה מוכ ,$רצה לחתו  ,לשל ,
להעביר ולקחת את הכס .בעודו מחכה הגיעה השקיעה ,החליט אתפלל מנחה
וא יקראו לי באמצע תפילת עמידה ,מה יהיה יהיה .ואכ $באמצע תפילת
עמידה שלש פעמי קראו לו ולא ענה ,קראו לשני .וכשסיי עמידה הל
הביתה .ואמר בשלוות נפש ,אני שילמתי לקב"ה שלש מליו $לירות תורכיות
עבור מנחה ,והוא יחזיר לי ואולי יית $לי יותר .זה אד שלא שוכח את החסדי
של הבורא .אי $שו עני $להפסיד תפלה או למוד תורה בקביעות ,בשביל שו
דבר בעול .
יו אחד נכנס תלמיד של החפ חיי לפרוזדור ,ושמע את הח"ח אומר לעצמו,
ישראל מאיר ,אתה מודה מספיק לה' על שזיכה אות לכתוב ספר "חפ חיי "
על המידה של שמירת הלשו .$לא ,אתה לא עושה מספיק ,תתבייש ל  ,התחיל
לתת מוסר לעצמו על שלא מודה מספיק על חסדי הבורא שעשה אתו.
אד שלא חושב כחי ועוצ ידי ,אלא ה' הוא שעד היו החיה אותי ועזר לי
ונת $לי עבודה ,אד שחושב ככה לא מפסיד תפלה או שיעור קביעות בתורה.
אבל א לא סומ עליו וחייב לרו לעסקיו ,זה נקרא "ע נבל ולא חכ " .וזה
מה שפירש"י" ,ולא חכ  ,שלא מבי $את הנולדות שיש בידו להיטיב ולהרע".
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דהיינו ,אד יכול ללכת ולהרוויח על חשבו $תפילה ולימוד תורה ,אבל מה יצא
לו מזה ,א מגיע לו בי $כה יבא לו ג א לא יבטל המצוה ,וא לא מגיע לו
בכח לא יהיה לו .אד שעובד שעות נוספות במקו לקבוע עיתי לתורה,
ובסו החודש יש לו עוד אלפיי ש"ח במשכורת ,השאלה א נהנה מהכס,
הכס הל להוצאות חדשות שא לא היה לו את הכס לא היה לו אות .$ברגע
שיש לו כס שבא על חשבו $הלימוד ,הוא גורר אתו הוצאות חדשות .ולא רק
שלא הרוויח אלא הוסי לעצמו ייסורי ועגמת נפש.
"וירא ה' וינא מכעס בניו ובנותיו" .לא כתוב מכעס "עמו" ,אלא "בניו
ובנותיו"" .ה קינאוני בלא אל ,כעסוני בהבליה  ,ואני אקניא בלא ע  ,בגוי
נבל אכעיס " .פירש"י" ,ה קינאוני ,הבעירו חמתי .בלא אל ,בדבר שאי $לו
אלוה ,ואני אקניא בלא ע  ,בעובדי כוכבי שאי $לה ה'' .בגוי נבל אכעיס
אלו הכופרי  .וכ $אומר" ,אמר נבל בלבו אי $אלהי " .וביאור העניי $הוא ,כי
כבר אמר בפרשה הקודמת שע ישראל כולל את הערב רב שנטמעו בתוכ
ולכ $כשבא לדבר על החלק הנקי מערב רב ,קרא "בניו ,ובנותיו" .ה' הבטיח
ל"בניו ולבנותיו" שלאחר שיהיו בגלות אצל גויי בזויי  ,שיעלו לאר ישראל
ויהיו בגלות תחת ערב רב ,שה "גוי נבל" כופרי שאומרי בלב אי $אלהי ,
זו הגלות באר ישראל תחת שלטו $מדינה שראשיה ,מנהיגיה ,שריה ,וחלק
מרבניה ,ה מחמשת סוגי הערב רב המפורטי בזוהר ,19הנכללי כא $בתואר
הבזוי "גוי נבל" .זו החתימה של הגלות ,ש"בניו ובנותיו" של ה' יסבלו
ויושפלו באר הקודש תחת שלטו $ערב רב הנקראי "גוי נבל".
"וירא ה' וינא מכעס בניו ובנותיו" .יש חוטאי לא בגלל שה לא מאמיני
בקב"ה אלא בגלל שה מאמיני יותר מדי בקב"ה .אד אומר ,אני חוטא אבל
הקב"ה אבא שלי והוא סולח לב $שלו ,אני אחטא והוא יסלח .ועליה אמרו
חז"ל" ,20כל האומר הקב"ה ותר ,$יוותרו חייו ,שנאמר הצור תמי פעלו ,כי כל
דרכיו משפט" .ובירושלמי 21אמרו ,כל האומר הקב"ה ותר ,$יוותרו בני מעיו,
אלא מארי רוחו וגובה את שלו" .אמר דוקא "מעיו" ,כי רחמי הקב"ה נקראי
מעיי  ,וכמ"ש "על כ $המו מעי לו ,רח ארחמנו נאו ה'" .זה שסומ על
רחמיו של הקב"ה בתור אביו ,אותו מקו ממנו באי הרחמי  ,ג בגשמיות
יחתכו לו .הקב"ה לא ירח על אד שחושב אני יכול לצחוק לו בפרצו כי זה
אבא שלי ,אדרבא ,א הוא אבי תכבד אותו יותר ,כמו שב $צרי לכבד את
 .19בראשית כ"ה .וש קורא לה "ע נבל" .וראה בתיקוני זוהר ,תקונא חמישאה .20 .ב"ק
נ .21 .שקלי פרק ה' הלכה א'.
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אביו .ואמר הכתוב" ,וירא ה' וינא  ,מכעס" על אות שחוטאי בטענה שה
"בניו ובנותיו" .ולאלו מסתיר פניו מה ולא פונה לתפילת לאביה שבשמי
עד שישובו מדעת המשובשת בתשובה שלמה.
"אמרתי אפאיה  ,אשביתה מאנוש זכר " .פירש"י" ,אשית פאה להשליכ
מעלי הפקר" .דהיינו לאחר שיעל לאר וילכו בדר הרע שילמדו מערב רב
השולטי עליה  ,אומר ה' מ $הראוי היה שאשאיר מה רק כפאה שמשאירי
בקצה השדה ,ואשאיר מישראל רק את אות מעט שישמרו את התורה באמת
ואת רוב אשלי מעלי שנית מאר ישראל להפקיר בידי האוייב .אבל לא
אעשה זאת אלא אעשה לה ניסי שינצחו את האוייב" .לולי כעס אויב אגור
פ $ינכרו צרימו ,פ $יאמרו ידינו רמה ולא ה' פעל כל זאת" .כדי שהגויי לא
יחשבו שה הצליחו לעשות זאת בכח ובאמונת .
"כי גוי אובד עצות המה ואי $בה תבונה" .ביאור הכתוב יוב $על פי דברי
האריז"ל שאמר על הפסוק "כי א לבינה תקרא ,לתבונה תית $קול " .שיש
שתי בחינות בהנהגת ה' ,בינה ותבונה" .בינה" אותיות ב $יה ,ו"תבונה" אותיות
ב $ובת .כשע ישראל זוכה עקב מעשיו הטובי והתקדשותו לעלות אל
השכינה העליונה ולקבל השפע ממנה כב $שאמו אוחזת בו ומעלה אותו אליה
להניקו נקראת בינה .וכשהשכינה העליונה כורעת על הבני לתת לה כי אינ
בדרגה מושלמת לעלות אליה ,נקראת תבונה .ובכל מקרה השפע מגיע לישראל
מהשכינה העליונה דר השכינה התחתונה סוד ספירת המלכות .והתורה נקראת
"עצה" ,וכמו שאמר הכתוב "לי עצה ,בי תושיה" .ואולי כוונת הכתוב שישראל
תחת שלטו $ערב רב ירדו לשפל המדרגה עד שיהיו בבחינת "גוי אובד עצות".
ויאבדו את הקשר ע שתי בחינות התורה ,שבכתב ושבעל פה" .ואי $בה
תבונה" .שאפילו השפע שצרי להגיע ע"י שהשכינה העליונה תרד למטה
לשרות עליה  ,לא תגיע .ובכל זאת יעשה ה' ניסי לע השוכ $בציו $למע$
שמו הגדול שלא יאמרו הגוי שיד רמה עקב אמונת בהבליה .
"לו חכמו ישכילו זאת" .השכינה בחי' "מלכות" נקראת "זאת"" ,וזאת הברכה,
וזאת התורה" .ה צריכי להשכיל ע ה"זאת" ואז "יבינו לאחרית " ,לכיוו$
מעלה .ויגיעו לבינה .כדי להגיע לבינה צרי להתחיל במלכות .והסביר למה
הבני איבדו את הקשר ע אביה שבשמי  ,כי לא שמו חשבו $ל"זאת" .אד
שאי $לו קשר ע השכינה הנקראת "זאת" ,אבוד.
פרעה קיבל מכת ד כדי שיבי $שזה מהשכינה" ,ולא שת לבו לזאת" .כנגדו
דוד המל למרות כל צרותיו אמר "בזאת אני בוטח" .כיפור הוא בבינה ,אבל
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אי אפשר לעו אל הבינה אלא "בזאת יבוא אהר $אל הקודש" ג הכה $הגדול
ביו הכפורי מתחיל מ"זאת" שהיא השכינה.
"לו חכמו ,ישכילו זאת" .יבינו שצרי להתחיל את הקדושה מספירת המלכות
הנקראת "זאת" ,ולא לחפש דרגות גבוהות .צרי להתחיל מתפילות ,גמרא,
הלכות .מהדברי של ה"מלכות" עולי להגיע עד "חכמו" ,עד ל"ע חיי ".
אבל א אי $את "זאת" ,זה כמו איל $גבוה שאי $לו שורשי ורוח אחת מעיפה
הכל ,אבל כשיש שורשי עמוקי  ,כל רוחות העול לא יזיזו את האיל,$
והשורשי ה המלכות.
ברכה
"וזאת הברכה" ,ו"וזאת התורה" .מוזכרות באותה פרשה ובאותו עני ,$ללמדנו
שמי שיש לו "וזאת התורה" ,יש לו ג "וזאת הברכה" כי הא בהא תליא ואי
אפשר לאחד בלי השני.
"וזאת הברכה אשר בר משה איש האלהי את בני ישראל לפני מותו" .ויש
להבי ,$והלא משה בר את כל שבט בפני עצמו בברכה אחרת ,ולכאורה היה
צרי לומר "ואלה הברכות".
ואולי היות שהברכות האלה היו מהשכינה שדיברה מתו גרונו ,והשכינה
נקראת "זאת" ונקראת "ברכה" ,פתח הכתוב ואמר "וזאת הברכה".
"ה' מסיני בא" .ולכאורה היה לו לומר "ה' לסיני בא" ,כי הרי ה' בא מהשמי
והופיע בסיני .וכמו שכתוב "וירד ה' על הר סיני" ,שמשמע שמהשמי ירד ולא
שבא מפאר .$ולכ $פירש"י" ,ה' מסיני בא ,יצא לקראת כשבאו להתייצב
בתחתית ההר כחת $היוצא להקביל פני כלה" .וזרח משעיר למו" .ויש להבי$
למה המשיל ביאת ה' לזריחה .ופירש"י" ,למו ,לאנשי אדו  .שפתח לבני שעיר
שיקבלו את התורה ולא רצו .הופיע לה מהר פאר $שהל ש ופתח לבני
ישמעאל שיקבלוה ולא רצו .ואתה לישראל" .דהיינו שקוד כל ה' הל אליה
ובסו הגיע ג לישראל .ולמה אמר "ואתה" שהיא מילה ארמית ולכאורה היה
לו לומר "ובא"" .כל קדושיו בידי " .פירש"י" ,נפשות הצדיקי גנוזות אתו".
וא"כ היה צרי לומר "כל קדושיו בידו" ,או "כל קדושי בידי "" .וה תוכו
לרגלי ישא מדברותי  .פירש"י" ,נשאו עליה עול תורתי " .וא"כ היה לו
לומר "נשאו מדברותי ".
והנה משה מתאר את ביאת ה' לסיני בצורה של זריחת השמש ,שיש לה כמה
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שלבי  ,קוד כל רואי את זריחתה מראשי ההרי  ,אחר כ את הופעתה,
ואחר כ את מלא הדרה כשהיא נמצאת בגובה השמי  ,וג במעמד הר סיני
"ה' מסיני בא" לישראל ,כשלפני כ" ,$וזרח משעיר למו" ,ואחר כ "הופיע
מהר פאר ."$ורק לאחר כל זאת "ואתה מרבבות קודש" בשיא תפארתו .ואמר,
"ה' מסיני בא" ,לקבל את בני ישראל כחת $לקראת כלה כי להר סיני הוא ירד
והזריח אורו לכיוו $שעיר ,ואחר כ ממקומו בסיני הופיע אורו בפאר ,$ואחר
כ יצא מהר סיני לקראת ישראל ע פמלייתו כחת $לקראת כלה.
ולא מצאנו שאס את האדומי בשעיר ושאל לגבי קבלת התורה ,אבל כתוב
שהוא פנה אליה ושאל א רוצי לקבל את התורה ,וה שאלו מה כתוב בה
וכששמעו "לא תרצח" אמרו אנחנו ללא רצח לא יכולי  ,ויש להבי $למי הוא
הופיע ,ואת מי הוא שאל .ואמרו בזוהר .1ששאל את השר שלה למעלה ולא
רצו לקבל .ולכאורה לא ייתכ $שאת בני ישראל ישאל את הגופות ממש ואת
האדומי וישמעאלי ישאל רק את המלאכי הממוני  .וכתב "הופיע" ,משמע
שהופיע בפני מישהו ,כי למלאכי לא צרי להופיע ה כל הזמ $בשמי .
ואפשר שמלבד ששאל הממונה שלה ולא הסכי  ,כל אחד ואחד מהאדומי
הרגיש את הזריחה של התורה כמו את קרני השמש כשהיא זורחת ,וכשהגיע
אור ה' לשעיר ,כל אנשי שעיר קבלו תחושה שיש אלהי שמוכ $לתת תורה
ושאלו עצמ  ,הא כדאי לנו לקבל אותה ,והחליטו כי מה לה ולתורה ,זה
יפריע לה להתקד בחיי  ,ואולי רצח אי $הכוונה רק לרצח ממש אלא
לאיבוד הזמ ,$כל שעה שאד שור בחיי זה נקרא רצח ,ולזה האדומי לא
היו מוכני להיות כל הזמ $דבוקי בדברי רוחניי  ,כל התאווה לבזבוז זמ$
באה מאדו  .אמנ בני ישמעאל לא רוצחי את הזמ $ועובדי קשה בעד בצע
כס ,ותאוות היא ניאו ואולי ניאו כולל כל הנאות הגו ,והרגישו במעי$
נבואה שבאפשרות להדבק בה' ובתורתו א ירצו ,ובגלל תאוות הגו נמנעו
מלרצות .ואולי אצל בני אדו שאינ נמולי אמר "וזרח" ,כי היתה לה
תחושה בעלמא ,ואצל בני ישמעאל שה נמולי אמר "הופיע" כי הרגשת
היתה כמעי $נבואה .ואעפ"י שהחזירה בשאלה אצל כל אומה ולשו ,2$הזכיר
דווקא לבני אדו וישמעאל כי ה בני אברה ויצחק ,שלא לתת לה פתחו$
פה לטעו $אברה שבחרת בו הוא ג אבינו אז למה בחרת בישראל.
ואתה מרבבות קודש" .לישראל הוא לא הופיע אלא רק "אתה" שבא בעצמו
לאחר ששאל עלי ידי משה והסכימו כול לקבל התורה ונגלה אליה כאור
 . 1זוהר בלק קצ"ב .2 :ע"ז ב':
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השמש המאיר ביו  .ואולי לא נגלה לה במלוא זוהרו ממש אלא בדרגה
שיכלו לקבל ,ולכ $לא אמר "בא" המורה על מלוא הודו והדרו ,אלא אמר
"ואתה" שהיא מילה ארמית המורה על אור פחות בעוצמתו .ואולי לכ $אמר
"מרבבות קודש" ,ולא כל רבבות.
ואפשר שא היו אומות העול מסכימי לקבל את התורה היה נות $לה
3
מחדש את שבע מצוות בני נח ומשלא רצו "עמד ויתר גוי " והפסידו שכר .
או אפשר שהיה הופכ בגדר גרי גרורי לישראל וכמו שיהיה לעתיד לבא ע
אשור ומצרי .4
והנה באדו ושאר אומות היה איזה אחוז קט $שהסכי לקבל התורה ואלה ה
נשמות הגרי  ,אבל הישמעאלי לא הסכימו א אחד מה לקבל תורה ,ולכ$
אי $גרי באי מבני ישמעאל לעול  .5ואפשר שעליה אמר "א חובב
עמי " .כי לא רק את ישראל חיבב ,אלא ג את אות משאר העמי שהסכימו
בפועל ולא קבלו כי היו מיעוט .ועליה אמר" ,כל קדושיו" נפשות הצדיקי
שרצו לקבל תורה הנמצאי בי $האומות "בידי " ,גנוזות את  ,וה תוכו
לרגלי " ,ועמדו נפשות במעמד הר סיני 6לרגלי ההר ע ישראל .ישא
מדברותי " כשיבואו לעול  ,יתגיירו וישאו מדברותי ששמעה נפש בסיני
כיו $שנשאו עליה עול תורת כשאומת לא רצתה לקבל.
"תורה צוה לנו משה ,מורשה קהילת יעקב" .והיות שלנו צוה משה התורה
והסכמנו כולנו לקבלה בהיותינו בגו הפכה היא לנו לקני $גמור העובר
בירושה ,אבל לגרי אלו אעפ"י שהסכימו ועמדה נפש במעמד הר סיני כיו$
שלא עמדו בגופ אינ כישראל להוולד ע מעלה זו עד שיתגיירו בפועל.
ולכ" $ויהי בישורו $מל " ,הוא משה שהציע לישראל לקבל התורה" ,בהתאס
ראשי ע  ,יחד שבטי ישראל" .והסכימו לקבלה לומר "נעשה ונשמע" ,ראויי
ה לברכה ,ופתח בברכות.
"וזאת הברכה אשר בר משה" .ולכאורה היל"ל ואלו הברכות אשר בר משה,
כי לא בר את כל ישראל בברכה אחת ,אלא לכל שבט בברכה בפני עצמה.
"איש האלהי " .ויש להבי $למה כא $כינה הכתוב למשה "איש האלהי ",
ולמה התחיל ברכותיו בעני $מת $תורה שהל הקב"ה לאומות לית $לה תורה
ולא קבלוהו אלא ישראל .ואמר "ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר
פאר ,$ואתה מרבבות קודש" .והנה כל הפסוק הוא בלשו $הקודש פרט לתיבת
 .3בבא קמא ל"ח .4 .ישעיהו  .5החיד"א בש האריז"ל בספר פני דוד פ' ל ל  .6 .שבת
קמ"ו.
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"ואתה" שהוא ארמית ופירושו "ובא" .ויש להבי $למה שינה תיבה זו לארמית.
ופרש"י" ,מרבבות ולא כל רבבות" .ומה כוונתו בזה .וכ $תרג אונקלוס שבאו
עמו רבבה של מלאכי .
ואפשר שהעני $הוא ,כי בכל שלשת הספרי הקב"ה אמר למשה שימסור
לישראל כנביא בשליחותו .וכמ"ש "וידבר ה' אל משה לאמר ,דבר אל בני
ישראל" .אבל ספר דברי אינו כ $אלא השכינה דברה מתו גרונו של משה
ישירות לישראל ונראה כאלו שמשה מדבר ,וכל האומר שמשה אמר אפילו
פסוק אחד מעצמו אי $לו חלק לעוה"ב .7ודברי שהיו בלבו של משה לאומר
הסכימה עמו שכינה ונאמרו על ידה .וכשלא היה בלבו לבר את שמעו $לא
ברכתהו שכינה .וכשאמר משה "יוס ה' עליכ ככ אל פעמי " ,אמרו
ישראל למה קיצבה אתה נות $לברכותינו ,אמר לה זה משלי אבל ה' "ויבר
אתכ כאשר דבר לכ " .וההבדל הוא שהאל של משה נתנו בלי תנאי משא"כ
ברכות הקב"ה שנתנו בתנאי שישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו .והנה לא יתכ$
שהקללות של פרשת כי תבא יהיו מהשכינה שדברה מגרונו ואלו הברכות יהיו
ממשה בלבד .וג בברכות אלו השכינה הנקראת זאת ונקראת ברכה בסוד
"וזאת אשר בר לה אביה " .ברכה את ישראל מפיו של משה ,ולכ $אמר
וזאת הברכה היא השכינה .אשר בר משה איש האלהי  ,שמחציו ולמטה איש
ומחציו ולמעלה אלהי  ,ומאלהי שהיא "זאת הברכה" ,יצאו הברכות דר פיו
של משה" .את בני ישראל" וביאור את הוא ע וביאורו שבזכות ישראל
השכינה דברה מגרונו וכמשחז"ל שכל ל"ח שנה שהיו ישראל נזופי פרש
הדיבור ממשה , 8כי רק בזכות ישראל דבר עמו ה' ,ודברה שכינה מגרונו.
"ה' מסיני בא" .והתחיל בעני $מת $תורה כדי לעורר זכות של ישראל שה
היחידי שהסכימו לקבל תורה ולכ $ראויי ה שתשרה עליה הברכה .ואמרו
חז"ל שבשעת מ"ת ירדו המלאכי והלבישו לכל אחד מישראל ב' כתרי אחד
כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע .ואפשר כי נעשה הוא סוד הגו העושה הדברי
בפועל ,ונשמע הוא בחי' הנשמה השומעת ומבינה ענינה .ולשה"ק בחי'
הנשמה ,והתרגו בחי' הגו המתרג הלימוד על כל טעמיו וצורותיו למעשה
האחד הגשמי ,ולכ $המלאכי לא יכולי לסבול תרגו כי אינ מבחינת
המעשה" .ואתה מרבבות קודש" .והנה המקרא מתפשט לשבעי פני של
טעמי ורמזי וסודות וביאורי בבחינת ראשי תיבות ,סופי תיבות וחלופי
תיבות וגימטריאות וכדו' .אמנ התרגו אי $ל בו אלא תרגומו שהוא פני
 .7סנהדרי $צ"ט .8 .רש"י ויקרא א' ,א.
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אחד בלבד .ואולי א היה כתוב "בא" כוונתו היתה בשבעי פני  ,אמנ
"אתה" אינו אלא תרגו בלבד ,ואולי כוונתו שאעפ"י שבא הקב"ה לסיני
בהרבה מבחינותיו ,לישראל נגלה רק בסוד התרגו שהוא בחינה אחת
מבחינותיו הרבות .ואפשר שכל בחינה הוא בסוד רבבה ,וזמ"ש חז"ל "ברבבה
אחת מכל רבבותיו" ,כי למעלה מזה לא היה בכח ישראל להשיג.
"מימינו אש'דת למו" .ונכתב בתיבה אחת אשדת ונקרא אש'דת .כי אשדת הוא
שפ הנחל כאשר מצד אחד יש סלעי באויר שהנקב המקביל לה נמצא בצד
השני וכמ"ש חז"ל על הפסוק "ואשר הנחלי אשר נטה לשבת ער" .והוא
מלשו $שד .ואפשר שלשה"ק מימינו בבחי' שד ,והתרגו משמאלו בבחי'
הנקב המקבלו וביחד משלימי זא"ז .ומעי $מה שכתוב" .ויפל ה' אלהי
תרדמה על האד ויש ."$והנה תרדמה פירושו שינה .ותרדמה בגימטריא
תרגו  .ואפשר שכוונת התורה ללמדנו שהאשה נבראה מצד התרגו והזכר
מצד לשה"ק וה משלימי זא"ז .כי הוא סוד המחשבה והיא סוד המעשה,
הוא המוליד אותה ,והיא היולדת את הולד במעשה .והיא המתרגמת את זרעו
לוולד ,ולכ $יסוד הזכר כדוגמת אשד הנחל ,והיא כדוגמת צדו השני של הנחל.
וכ $תורה שבכתב הוא סוד הנשמע והוא סוד הזכר ,ותורה שבע"פ הוא סוד
הנעשה והוא סוד הנקבה ,ובהתחבר נעשי אשדת למו.
"א חובב עמי " .ולכאורה יפלא על משה שמשתמש במלת זו .וכמה דרשו
חז"ל על הנחש שפתח ב"א" .וכ $על דת $ואביר שפתחו ב"א" .ואולי
כוונת משה לומר שאפילו הא והכעס נמתק ע"י שחבב את ישראל שנקראי
"עמי " ,9ונת $לה צדיקי קדושי עליו $גבורי לעמוד בפר דוחי את
הגזרות זועכי א בלחש  .חמה עוצרי בשווע " .כל קדושיו בידי וה
תוכו לרגלי " .ואעפ"י שה זועכי הא מישראל ,לעצמ סובלי ומוכי ה
בצרות כמוכי ברגלי השכינה" .ישא מדברותי " .נושאי וסובלי הדבור
הקשה כדי להקל הסבל מעל ישראל.
"מימינו אש דת למו" .התורה נקראת בש דת .כל כוחות הדי $נקראי אש
שהוא בחי' ש אלהי  ,10וכל חוקי התורה נקראי דיני  ,ולכאורה א זה די$
צרי להיות משמאלו כי ימי $בחי' חסדי  ,ושמאל בחי' די .$אבל לא כ הדבר
אלא "מימינו אש דת למו" ,כי בסת דת של בני האד די $זה סבל ,אי $די $או
חוק שיכול להתאי לכול  ,אחד נהנה ואחד סובל .אבל בדי $התורה מכווני
בשמי שהדת תגיע בצורה כזו שא אחד לא יסבול לחינ  .וכל אחד משל
 .9רש"י דברי ל"ג ,יט .10 .כי ש אלהי במילוי יודי" $עולה בגי' ש' וע הכולל "אש".
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וסובל בגלל מעשיו מגלגול זה או מגלגול קוד  ,כדי להתנקות מחטאיו .ולכ$
"מימינו אש דת למו" ,ולא משמאלו .הכל מצד הימי.$
"וזאת הברכה אשר בר משה איש האלהי את בני ישראל" .למה ציי $שהוא
"איש האלהי " מה שלא נאמר תואר זה לפני כ $כלל ,ולמה כתב "לפני מותו",
והלא זה מוב $מהעני" .$יחי ראוב $ואל ימות" .ויש להבי $למה התחיל בראוב,$
הרי התורה שמה את יהודה תמיד ראשו $בקרבנות הנשיאי ובמסעות ,וא
בגלל שיעקב ברכו ראשו ,$הרי זה היה לפני שהתורה גילתה שיהודה הראשו.$
ופירש"י" ,יחי ראוב $בעוה"ז ואל ימות בעוה"ב שלא יזכר לו מעשה בלהה".
ויש להבי $כיצד יחיה בעול הזה לאחר מותו ,ומה היה עד משה בכל תקופה
ארוכה זו ,וכי עד אז הוא מת בעוה"ב" .ויהי מתיו מספר" .פירש"י" ,נמני$
במני $שאר אחיו כעני $שנאמר וישכב את בלהה ,ויהיו בני יעקב שני עשר,
שלא יצא מהמני ."$ויש להבי $מה פשר הברכה הזאת ,הרי כבר מיד לאחר
מעשה ראוב $על המקו התורה מנתה אותו ע שאר אחיו וכ $בדגלי ובמני$
השבטי במדבר ובקרבנות הנשיאי נמנה הוא ע כול ומה פתאו עכשיו
מבר אותו משה על דבר שלא נענש עליו ,ולמה הוצר לברכה על דבר שכבר
עשה תשובה עליו וישב בשקו ובתעניתו.
"וזאת ליהודה ויאמר" .למה לא כתוב וליהודה אמר ,ופתח את ברכתו בתיבת
"וזאת"" .שמע ה' קול יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה".
פירש"י" ,שכל מ' שנה שהיו ישראל במדבר היו עצמות יהודה מגולגלות
בארו $מפני נידוי שקבל עליו שאמר וחטאתי לאבי כל הימי " .ויש לדעת מה
היה ע עוה"ב שלו בהיותו קבור במצרי  ,ולמה לא עשה התרת נדרי בחייו.
ופירש"י שלא ביר משה את שמעו ,$בגלל מעשה זמרי .ויש להבי ,$הרי אלה
שחטאו מתו וא אחד חטא וכי כול צריכי לסבול ומה ג שזמרי לא היה
נשיא שמעו $אלא רק נשיא בית אב של אחד מחמשה בתי אב שהיו לשמעוני.
וכתב במדרש רבה ,שמשה התחיל ברכתו בתיבת "וזאת" ,כי יעקב סיי את
ברכתו בתיבת "וזאת" ,שנאמר "כל אלה בני יעקב שני עשר וזאת אשר דיבר
לה אביה " .ותמוה הרי יעקב סיי במילה "שלל" ,וכמ"ש "ולערב יחלק
שלל" .והתורה אומרת אח"כ "כל אלה בני יעקב שני עשר וזאת וכו'" ,ואי$
זה דברי יעקב.
ואפשר שהעני $הוא ,כי יעקב אבינו ברכ בסוד השכינה הנקראת "זאת",
ומשה שהיה תמיד דבוק בקב"ה בירכ עד עתה בש הקב"ה ברכה כללית כמו
שכתוב "ה' אלהי אבותיכ יוס עליכ ככ אל פעמי " ,ופירש"י שאמר "זה
משלי" .אבל לבר את ישראל בפרטות ,הברכה שלה היא מהשכינה כי ה
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דבוקי בשכינה ,ולבר כל אחד לפי דרגתו מהשכינה זה עשה רק בשעה
האחרונה לפני מותו כשנסתמו ממנו מעיינות החכמה ,ואז יכל לבר את
ישראל מבחי' השכינה .ואמר הכתוב" ,וזאת הברכה" ,שביר בשכינה הנקראת
"זאת"" .אשר בר משה איש האלהי " .ולכאורה היה לו לבר בש ה' ,כי
היה "עבד ה'" ,אמנ "לפני מותו" .היה "איש האלהי " בבחינת השכינה
וממנה ברכ .
והנה ראוב $לא חטא בפועל אלא בלבל המיטות וגר לשכינה שתסתלק
ממיטת יעקב ,וכמ"ש "אז חיללת יצועי עלה" ,ועתה שעמדו להכנס לאר
שהיא סוד השכינה היה חשש שמא יזכר לו מעשה בלהה ויתעורר קטרוג על
שפג בשכינה וינזקו זרעו בגשמיות או ברוחניות ,וברכו "יחי ראוב "$בעוה"ז
הכוונה על זרעו של ראוב $שלא יפגעו בכניסת לאר כחלוצי " ,ואל ימות"
לעוה"ב ,כי צדיקי אי $לה מנוחה לעול הבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל
וכל צדיק נכוה מחופתו של חבירו .שלא יזכר לו מעשה בלהה וימנעו ממנו
עבור זה לעלות במדרגות יותר גבוהות" .ויהי מתיו מספר" .שיהיו נמני
במספר שאר אחיו שלא יצא מהמני $עכשיו שנכנסי לאר למרות שכבר נמנה
ע אחיו במדבר.
ואולי התחיל בראוב $ולא ביהודה כי הברכה של ראוב $קשורה יותר לעני$
השכינה ותיקונה ,לכ $מיד כשמשה ירד לדרגה של השכינה ביקש על ראוב.$
וחזר ואמר "וזאת ליהודה" ,לומר שאעפ"י שברכת יהודה היא לענייני
השייכי לעול הבא שיכנס לישיבה של מעלה וישמעו דבריו ,המשי לו
הברכה מהשכינה הנקראת "זאת" כיו $שהשכינה היא חלקו של יהודה האחוז
במידת ספירת ה"מלכות".
ונראה שהיות ויהודה קיי דבריו ושב בנימי $לשלו לאביו ,לא חל הנדוי
בפועל ,ולא הוצר להתרה ,אלא שכיו $שנידה עצמו על תנאי ,הוי זלזול
בעול הבא ולכ $רק בעת שעצמותיו לא היו קבורי אלא נישאי בארו$
במדבר ואי $הנפש במנוחתה השלמה עד שתקבר ,נענשה נפשו על זלזול זה
והוצר לברכת משה כדי שנפשו תשוב למנוחתה בג $עד $התחתו .$אבל רוחו
ונשמתו שהיו בג $העד $העליו $כלל לא נפגעו כי לא קשורי ה לגו .והיות
ובנפש שהיא בחינת השכינה עסקינ ,$כשהגיע משה לבר מבחינת השכינה
הנקראת "זאת" ,ברכו על כ  ,ואולי לכ $אמר "וזאת ליהודה".
ולא בר משה את שמעו $בפירוש היות ופג זמרי היה בשכינה שהיא אשת
חיל שהחליפה בכזבי הגויה בת אל נכר אשת זנוני  ,והיות וג "ביאת האר "
היא התדבקות בשכינה ,היה צרי שבט שמעו $לאבד חלקו באר כי חלק
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משבטו באו על גויה ואוי לרשע ואוי לשכנו ,ולכ $קיבל נחלתו בתו נחלת
שבט יהודה ,דהיינו יהודה קיבל את חלק שמעו $ואח"כ נת $זאת לשמעו,$
ואולי כשאמר "שמע ה' קול יהודה"" ,ואל עמו תביאנו" .נתכוו $ג על שמעו$
שיבא אל עמו של יהודה ,וכמו שכתוב "ויצא הגורל למטה בני שמעו $ויהי
נחלת בתו מטה יהודה" .ולא כשאר השבטי שקבלו כל אחד ישירות מה
שמגיע לו ,ולכ $אמר "שמע ה' קול יהודה" .שמע מלשו $שמעו.$
"יחי ראוב $ואל ימות" .פירש"י" ,יחי ראוב $בעול הזה ,ואל ימות בעול
הבא ,שלא יזכר לו מעשה בלהה" .והנה כשישעיה הנביא אמר לחזקיהו המל
שימות ולא יחיה ,דרשו רבותינו שימות בעול הזה ולא יחיה בעול הבא,
ודבריה מובני כי חזקיהו היה אד חי והיה שיי לנבא לו שימות בעול
הזה ולא יחיה לעוה"ב ,אבל לגבי ראוב $מה שיי לומר יחי ראוב $בעוה"ז הרי
כבר מת ,וממה שפירש רש"י שלא יזכר לו מעשה בלהה מתבאר שמדובר
בראוב $עצמו ולא בשבט שלו כי מדוע כל השבט ינזק בגלל אביה " .ויהי
מתיו מספר" .פירש רש"י" ,נמני $במני $שאר אחיו ,דוגמא היא זו כעני $שנאמר
וישכב את בלהה ,ויהיו בני יעקב שני עשר ,שלא יצא מ $המני ."$ויש להבי,$
א התורה כבר כללה אותו במני $השבטי ואמרה "ויהיו בני יעקב שני
עשר") ,וג במדבר נמנו שבטו במני $השבטי בכל הענייני כול ( אז למה הוצר
משה להתפלל על זה .והתרגו תירג "יחי ראוב $לחיי עלמא ,ומותא תנינא
לא ימות" .ויש להבי ,$א אד חי בעה"ב מה שיי להתפלל שלא ימות פע
שניה" .ויהי מתיו מספר" .תרג התרגו " שיקבלו בניו את ירושת במנינ ,
וג זה לא מוב $הרי כבר קיבלו שבט ראוב $חלק ע בני גד בעבר הירד $ומה
מתפלל משה על זה עכשיו.
ואפשר שהעני $הוא ,כי יש נשמות שבגלגולי קודמי הרעו מעשיה ובאו
לסבול ,כמאמר חז"ל 11שלפני לידת אד נגזר עליו א יהיה עני או עשיר
וכדו' ,וברור שאי $זה באופ $שרירותי ,אלא בגלל מעשיו בגלגולי קודמי .
ואומרת הגמרא שכל האומר ראוב $חטא אינו אלא טועה .ובלבול יצועי אביו
היה בזה שעל מיטתו של יעקב היתה שכינה שיעקב עמד להביא דרכה עוד שני
שבטי  ,וכשראוב $החלי את הסדיני הסתלקה .וכמ"ש "אז חללת יצועי
עלה" שהשכינה שהיתה על יצועי עלתה ,ונמנעה הבאת  ,זה היה הפג .
ואפשר שלתק $הפג הזה היה צרי ראוב $עצמו להיכנס לתו א"י ,לכבוש
אותה ולמות עליה למרות שהיתה לו נחלה בעבר הירד ,$כי התיקו $של
 .11נדה ט"ז:
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השכינה זה בחי' א"י ,ואולי ושמא ידע משה שבתו חלוצי שבט ראוב $נמצא
אחד שבו נתגלגלה נשמת ראוב $עצמה שבאה כדי להיכנס לאר ולמות עליה,
והתפלל יחי ראוב $בעול הזה שלא יסבול את צער ההריגה ואל ימות
במלחמה ,ויהי מתיו מספר בעול הבא ,שיהיה נמנה במני $שאר אחיו וישב
עמה במעלת  .ולפי התרגו ומותא תינינא לא ימות כשיכנס לאר לתק $את
התיקו $שלו וליפול בה ,ע"ז התפלל ואל ימות במלחמה ,ושלא ינזקו הוא או
חלק משבטו בפציעה במלחמה ,אלא יהיו הוא וכל אנשי שבטו נמני במני$
שאר אחיה השבי מ $המלחמה בריאי ושלמי לבית ולנחלת .
אי נמי" ,ומותא תניינא לא ימות" ,כי כאשר אד עולה לדרגות יותר גבוהות
בג $עד $דני אותו על דקדוקי דברי שלא הקפידו עליו קוד  ,וכמו שכתוב
"וסביביו נשערה מאוד" .ומחזירי אותו בגלגול .והתפלל משה שכשיגיע
ראוב $לדרגות אלה ,שלא יחשב לו מעשה בלהה כדקדוק שבגללו יבוא בגלגול
וימות פע שנית בעוה"ז ,אלא יחיה וישב ע שאר אחיו בדרגת ומעלת .
"יחי ראוב $ואל ימות" .מתבאר כא $שראוב $א על פי שעשה תשובה וישב
בשקו ותעניתו ,בכל זאת היה צרי לסבול עד שהתפלל משה עליו שלא יפול
במלחמה בגלל זה ושלא יפגו חלקו בעוה"ב .והא כיצד ,והלא במקו שבעלי
תשובה עומדי צדיקי גמורי אינ יכולי לעמוד .וא תאמר שזה בכלל
יסורי שכתב הרמב" שלעול לא מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו
ייסורי  ,והלא ראוב $ישב בשקו ותעניתו שה תקוני כדוגמת התקוני שכתב
האריז"ל ,ושפירשו המקובלי שה תחלי ליסורי .
ואפשר שהעני $הוא ,כי התשובה מועילה רק לעבירות שבי $אד למקו  ,אבל
א ציער את חבירו אי $נמחל לו עד שיבקש ממנו ,12ואעפ"י שמסתמא בקש
ראוב $מחילה מיעקב ואפשר אפי' שקבלה ,על הצער שלא הביא עוד שני
שבטי שעמדו לצאת ממנו ,אפשר שלא יכל יעקב למחול בלב של  .וג
השבטי למרות תשובת  ,שלמו בגלגול בעשרה הרוגי מלכות על חטא
מכירת יוס ,אעפ"י שבקשו מחילתו ומסתמא מחל לה  ,כי אולי הצער של י'
טיפות שנפלו ממנו לא יכל למחול בלב של .
"תורה צוה לנו משה" .אפשר שרמז הכתוב כי ש אלהי העולה בגי' לנו
נמתק ע"י למוד תורה .ואמר "תורה צוה לנו משה" .ולכ $יכלו ישראל לקבל
התורה בירושה ג כשאינ בבחינת ישראל אלא בדרגה נמוכה הנקראת יעקב.
ואמר "מורשה קהילת יעקב".
 .12בבא קמא צ"ב.
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"עמי הר יקראו" .פירש"י" ,על ידי פרקמטיא של זבולו $תגרי עכו" באי
אל ארצו והוא עומד על הספר ,וה אומרי הואיל ונצטערנו עד כא $נל עד
ירושלי ונראה מה יראתה של אומה זו ומה מעשיה .וה רואי כל ישראל
עובדי לאלוה אחד ואוכלי מאכל אחד .לפי שהעכו" אלוהו של זה לא
כאלוהו של זה .ומאכלו של זה לא כמאכלו של זה וה אומרי אי $אומה
כשרה כזו ומתגיירי $ש  .שנאמר ש יזבחו זבחי צדק" .ויש להבי $מה כוונת
באומר הואיל ונצטערנו עד כא $נל עד ירושלי  .והלא מצור וצדו $חלק
זבולו $ועד לירושלי המרחק הוא מהל כמה ימי  .ומה פירוש "יראתה
ומעשיה" ,ומה כוונת באומר "מאכל אחד" ,ומה השבח במאכל אחד ,ומה
עני $המאכל האחד לעבודת ה' ,ומדוע זה גור לה להתגייר .וכי בישראל לא
היה מאכלי מסוגי שוני אלא מאכל אחד באופ $נצחי לכול .
ואפשר שהעני $הוא ,כי מאכל אי $הכוונה לאוכל אלא לצורת האכילה והלכות
סעודה ,מתו הכרה כי שולחנו של אד דומה למזבח .זה גור בהחלט
לאומות העול להתגייר כשרואי בנ"א שיושבי ואוכלי בלי תאוות אכילה,
ע סדר ומלבוש וכבוד ודר אר  ,כשיש סדר באכילה של דגי לפני בשר
ורחיצת ידי ביניה וכדו' .משא"כ אצל שאוכלי כמו בהמות אי שבא
לה  ,יושבי ע סכיני ומזלגות ובלי לבוש ומלאי נבלות הפה ותאוות
אכילה ,ולא אכפת לה מה ה מכניסי לפה העיקר שיהיה טעי  .וה
מהדרי אחר סכי $ומזלג ומזלזלי בכל עיקרי עניני האכילה והמאכל .וכמו
שא רואה אתה אד שמתהדר יותר מדי בלבושו סימ $שנפשו פגומה ,כ
המהדרי אחר סכי $ומזלג סימ $ששולחנ פגו  .הלבוש צרי להיות נקי
ומסודר אבל פשוט .כ $בעניני המאכל ,כל הלכות ברכות ודיני סעודה הופכי
האד לקדוש ושולחנו למזבח .כשהוא יודע שבמאכלו אינו דומה לבהמה
שאוכלת לתאוותה אלא שזה תקו $לאוכל ולנאכל .ומצוות סעודות שבת ויו"ט,
כשאד אוכל מתו תענוג עילאי של עושה מצוה יקרה ולא מתו רעבו$
גרידא ,ע שירי שבת ויו"ט וד"ת על השולח ,$כשכל ישראל נוהגי כ $בכל
מקומות מושבות  ,זה נקרא מאכל אחד .וכל זה בא לאומות העול שכשעשו
מסחר ע בני זבולו $וראו את צורת מאכל  .זה עורר אות לבא הלאה ולבדוק
את מקדש ותורת  ,כשהמאכל לא הופ את האד לחיה אלא את המאכל לב$
אד כשזה הופ להיות חלק ממנו .וכיו $שהגיעו עד נחלת זבולו $וראו שזה
נחלת כל בני השבט קבלו על עצמ טורח ההליכה להגיע עד ירושלי .
א"נ אפשר שמאכל אחד הוא ה"חמי "$של שבת קודש שכל ישראל בכל
תפוצותיה אוכלי כמעט אותו סוג של חמי $וריחו נוד ,וכמ"ש קיסר
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לריב"ח מפני מה תבשיל של שבת ריחו נוד ,אמ"ל תבלי $אחד יש לנו ושבת
שמו ,אמ"ל ת $לנו הימנו ,אמ"ל כל המשמר את השבת מועיל לו ושאינו
משמר את השבת אינו מועיל לו.13
"ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה" .ולהל $הוא אומר" ,וימת
ש משה עבד ה' וכו' ,ויקבור אותו בגיא מול בית פעור" .דהיינו שמשה רבינו
נפטר בראש ההר ונקבר במדרונו ,ואמרו בגמ' 14שהמרחק בי $מקו פטירתו
למקו קבורתו הוא ארבעה מילי .$ויש להבי $למה לא נפטר במקו קבורתו.
ואפשר שהעני $הוא שנראה שהר נבו הוא כנגד בחי' סוד הראש ולכ $נקרא
"ראש הפסגה" ,ומשה שזכה למ"ט שערי בינה ,15בשעת פטירתו עלה אל ראש
הפסגה בחי' שער החמישי הרמוז בש "נבו" ,נ' בו ,וקיבל דרגתו ונפטר ש
בדרגת השער החמישי  .ובמורדות הראש נמצא הדעת בעור ,ולכ $בגיא
היתה קלי' פעור שהוא אותיות עור וגי' פרעה )ע הכולל( ונקבר ש כי הוא
בחי' הדעת המתוקנת לבטל קיטרוג פעור העור הקשה שנמצא ממולו.16
"וימת ש משה" .אולי לא קיבל משה "זיהרא עילאה" לחיות לנצח ,כי הסכי
למות להציל את דור המדבר כדי שיקומו לעתיד לבא ,ושע"ז נאמר "וית $את
רשעי קברו" .ואולי לכ $אמר "וימת ש " דהיינו במדבר .ואפי' שלא רצה
למות כמפורש במדרש ,היה זה כדי להכנס לאר  ,אבל לא בשביל עצ המות
שרצה בו להציל דור המדבר.
"וימת ש משה" .כבר נתבאר לעיל שלא נכתב אצל משה אהר $ומרי גויעה
כמו אצל כל הצדיקי  .כיו $שמתו מיתת נשיקה "על פי ה'" .שדרגה זו גדולה
מדרגת "גויעה".
"לא כהתה עינו ולא נס ליחו" .הנה הצל" מסתלק מהאד שלשי יו קוד
פטירתו ,ואפשר כי כיו $שמשה מסר התורה עד יומו האחרו $הוצר שהנר"$
והצל" ישארו בו עד סו יומו האחרו .$ולא נסתלק הצל" מעליו עד עת
פטירתו ממש ואולי זה כוונת הכתוב באומרו "לא כהתה עינו ולא נס ליחו",
ואולי כפל "לא כהתה עינו" כנגד הרוח" ,ולא נס ליחו" כנגד הנשמה .או
שכפל כנגד ל"מ דמקיפי הצל" .
"לעיני כל ישראל" .סיו התורה הוא במילי "לעיני כל ישראל" .דהיינו
שמירת העיני  ,וכל התורה ותרי"ג מצוותיה הולכי אחר החתו " ,לעיני כל
ישראל".
 .13שבת קי"ט .וראה ג ב"ר פי"א .14 .סוטה י"ג .15 :ר"ה כ"א .16 :סוטה י"ד ובתוס' ש .
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בסיו הספר אני שב ומודיע ומגלה דעתי שספר זה ככל הספרי שכתבתי
ושאכתוב הכל לש יחוד קודשא ברי הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו
ודחילו ביחודא שלי וללא שו פניה זרה ח"ו ,כי יודע אני מיעוט ערכי.
ובביטול כל מחשבה פגומה פסולה ואסורה א עלו או יעלו במוחי עקב
הוצאת הספרי האלו ,ביטול גמור ושל .
ועוד אני מגלה דעתי שכל הכתוב בספרי אלו אי $הדברי אלא כהצעה בלבד
בגדר אולי ושמא ואינני כמחליט הדברי כי מי אני ומה אני לדבר בדברי
הקשורי לנסתרות כמקובל מ $השורה כאשר אינני מכוו $ולא מקובל אלא
אחד שקרא מעט בכתבי המקובלי ומנסה להלביש על דברי הכתוב ,ומי
יודע א הדברי אמת או דמיו ,$ולכ $א הדברי אמת יהי רצו $שיהיו
מאירי ומזהירי בעולמות הקודש ,וא דברי שכתבתי לפניכ טעות ה
בידי יהי רצו $שיהיו בטלי ומבוטלי כביטול החמ בערב הפסח ,וכחרס
הנשבר וכדבר שאי $בו ממש ולא יעשו שו רוש רע כלל ועיקר .וה' הטוב
יכפר ויעזרני על דבר כבוד שמו שנהיה אני וכל בני ובתי וצאצאי עד סו
הדורות יראי שמי וזרע בר ה' לזכות לכל טוב בשני עולמי .
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