בראשית
ויאמר ללמד בני יהודה קשת
הנה כתובה על 'ספר הישר'
(שמואל ב פרק א ,יח)

ופי' רש''י'' :הנה כתובה על ספר הישר''  -הלא היא
כתובה על 'ספר בראשית' שהיא ספר ישרים ,אברהם,
יצחק ויעקב .ו''ללמד בני יהודה קשת'' נראה שהם
תחבולות מלחמה ,כיצד להכניע את יצר הרע שנתערב
בקרבנו ,שזאת נלמד מהאבות הקדושים ,אברהם,
יצחק ויעקב ,וכפי שלימדנו יעקב אבינו ע''ה ,מובא
בגמ' (בבלי בבא בתרא קכג'' :).אשר לקחתי מיד האמורי
בחרבי ובקשתי'' (בראשית מח ,כב) ,וכי בחרבו ובקשתו
לקח? והלא כבר נאמר :כי לא בקשתי אבטח וחרבי
לא תושיעני! אלא ,חרבי  -זו תפילה ,קשתי  -זו בקשה.
ואמנם חייב אדם לומר :מתי יגיעו מעשי למעשה
אבותי אברהם ,יצחק ויעקב( .אליהו רבה (איש שלום) פרשה
כג) :שכן כל אדם מישראל ,כיון שהינו בן ונכד לאבות
הקדושים ,הרי בקרבו אצור הכוח והיכולת להדמות
ולהגיע למעלות הקדושים ,אם רק יהיה חזק ונחוש
מאוד בדעתו.

א

פרשת בראשית
ויברא אלהי את התנינ הגדלי
פרק א ,כא

התנינים ,פי' רש"י :דגים גדולים שבים .ובדברי אגדה הוא לויתן ובן זוגו,
שבראם זכר ונקבה ,והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבא ,שאם יפרו
וירבו ,לא יתקיים העולם בפניהם .ומכאן ניתן לדייק ,שלויתן הנזכר אינו אותו
יונק ימי גדול ,הנקרא בלשון זמנינו לויתן ,שהרי הוא פרה ורבה ,ויש ממנו
מינים הרבה א(.
ואו' אפשר לומר ,ש"לויתן" מלשון לויה הוא ,כמו :הפעם ילוה אישי אלי
)בראשית כט ,לד( ,וכפי שנאמר במשנה )אבות ו ,ט( ,שבעת פטירת האדם ,אין
מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות ,אלא תורה
ומעשים טובים בלבד .והן הם 'לויתן' של צדיקים לעולם הבא ,ומהם הם
ניזונים ואוכלים בעולם האמת ,כמובא במדרש )מדרש תהלים קמו( :אין אדם אוכל
ממעשה אבותיו לעתיד ,אלא כל אחד ואחד אוכל משלו ,שנאמר" :כל עמל
האדם לפיהו" )קהלת ו ,ז(.
ולכן ברורים ומובנים יותר דברי האגדה "ומלחה לצדיקים לעתיד לבא" ,שהרי
אין אכילה בלא מלח ,דכתיב :היאכל תפל מבלי מלח )איוב ו ,ו( ,שכן מלח מכשיר
המאכל ,כמובא בגמ' )בבלי ברכות ה ,(.שמלח ממתק את הבשר ,וכן מנהג ישראל,
להניח מלח על השלחן בזמן האכילה ,כמוזכר בדברי התוספות )ברכות מ :(.מיהו
 יטריח עב 
א( ואין להקשות דאפשר היה לדייק שאינו לויתן הנזכר שהרי אין לו סימני טהרה ,כי א' ,מדובר
בדברי אגדה ,ב' ,מדובר לעתיד לבוא ,וכנזכר ברמב"ם )הלכות מלכים פרק יב( :וכל אלו הדברים וכיוצא
בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו ,שדברים סתומין הן אצל הנביאים ,גם החכמים אין להם
קבלה בדברים אלו ,שכן מצינו במדרש ,שאפילו חזיר עתיד להיות מותר לעתיד ,כמובא ברבינו
בחיי בשם תנחומא :למה נקרא שמו חזיר? שעתיד לחזור להיות מותר.
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רבי מנחם היה מדקדק מאד להביא מלח על השלחן ,כדאיתא במדרש:
כשישראל יושבין על השלחן וממתינין זה את זה עד שיטלו ידיהם והן בלא
מצות ,השטן מקטרג עליהם ,וברית מלח מגין עליהם.

ע פרי עשה פרי למינו
פרק א ,יא

עץ פרי ,פי' רש"י :שיהא טעם העץ כטעם הפרי ,והיא ]האדמה[ לא עשתה
כן ,אלא "ותוצא הארץ עץ עושה פרי" ,ולא העץ פרי ,לפיכך כשנתקלל אדם על עוונו,
נפקדה גם היא על עוונה ונתקללה ב(.
ואמנם מעט קשה ,שהרי לאדם בלבד ניתנה בחירה ויצר הרע ,לבחור בין
לקיים דבר ה' או למרוד חלילה ג(.
ג( .ונראה ,שכיון שהאדם נזר הבריאה הוא וכלול
מהכל ,וכך עלה ברצונו יתברך לברוא אדם בעל בחירה הכלול מהבריאה כולה,
לכן נתן הקב"ה מעין אפשרות בחירה ודעה כל שהיא ,גם לדומם ולצומח
שהאדם כלול מהם ,ובפרט לאדמה שממנה נוצר האדם ד( ,דכתיב :וייצר יי
 יטריח עב 
ב( ועוד ניתן לומר כי עוונה של אדמה גדול יותר ,דהיא פתחה בפורענות .דאילו לא שינתה מדבר
ה' ,או' לא היה אדם חוטא כלל ,שהרי עץ הדעת כן היה טעם עצו כטעם פריו ,כמובא באור החיים
)בראשית פרק א( :וטעם עצו כטעם פריו והוא עץ הדעת טוב ורע שאמרו ז"ל )ב"ר פט"ו( שהיה טעם
עצו כטעם פריו עכל"ק .ואם היתה האדמה מוציאה כל העצים טעם העץ כטעם הפרי ,היה האדם
רגיל בכך ולא היה מתאווה כל כך לחידוש אשר היה רק בעץ הדעת.
ג( ואכן מצינו גם דיש הסוברים דלא רק לאדם נתנה בחירה ויצר הרע ,כמובא )בברכות סא (.דרש
רב נחמן בר רב חסדא :מאי דכתיב וייצר ה' אלהים את האדם בשני יודי"ן  שני יצרים ברא הקדוש
ברוך הוא ,אחד יצר טוב ואחד יצר רע .מתקיף לה רב נחמן בר יצחק :אלא מעתה ,בהמה דלא
כתיב בה וייצר  לית לה יצרא? והא קא חזינן דמזקא ונשכא ובעטא וכו' .וכן מצינו גם בלבנה
שקטרגה במעשה בראשית ומיעטה ה' בשל כך.
ד( ודעה כל שהיא ,ובפרט לאדמה שממנה נוצר האדם ,וכן מצינו ששאל רבי אלעזר את את אביו
רבי שמעון בדבר ,כמובא בתיקוני הזוהר )תקונא שתין וארבע צה ,א( ,אמר ליה רבי אלעזר :וכי אית
דעת בארעא לכולי האי? אמר ליה :אין ,הדא הוא דכתיב )משלי ג(" :יי בחכמה יסד ארץ" .אמר ליה:

שמות
"ואלה שמות בני ישראל"
(שמות פרק א ,א)
התורה כולה היא שמותיו של ה' יתברך (זוהר יתרו
סז ,א) .ואמנם ,ה' יתברך ,התורה וישראל ,הם ג'
בחינות המאוחדות וקשורות זו בזו (זוהר אחרי מות
נו ,א) .נמצא ,כי שמות בני ישראל נכללים בתורה
אשר היא כלל נשמות ישראל ,כנזכר בשל''ה
הקדוש (פרשת בראשית תורה אור) :התורה היא נשמות
ישראל.

ואו' ''נשמות'' הם נ' שמות ,שהם חמישים
שערי הקדושה המיועדים אך לנשמות ישראל,
אשר בהם עתידים להיכנס.

 פרשת שמות







פט

פרשת שמות
ונצלת את מצרי
פרק ג ,כב

ונצלתם ,תרגם אונקלוס" :ותרוקנון" ,וכן כתיב :וינצלו את מצרים )שמות יב ,לו(.
ואיתא במדרש )פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בא פ' יב(" :וינצלו את מצרים"  עשאוה
כמצולה שאין בה דגים .ראה כמה גדולים מעשה ]מעשי[ אלהינו ,שהרי תבן לא
היו נותנין להם ,שנאמר" :תבן אין נתן לעבדיך" )שמות ה ,טז( ,וכלי כסף וכלי זהב
ושמלות היו נותנין להם" ,ה' צבאות אשרי אדם בוטח בך".
ובעל הטורים פי' )שמות פ' ג(" :ונצלתם" ,בגימטריא כמצולה שאין בה דגים.
ובגור אריה פי' )בראשית פ' מה( :אין דרך להיות בעומק המים דגים ,זהו "כמצולה
שאין בה דגים".
ואם כן נמצא ,שרוקנו בני ישראל את מצרים מכל אוצרותיה ,ופירוש המלה
לנצל הוא "להעביר אל" ,כמו שכתוב :ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב
)שמות לג ,ו( ,העבירו את אותם כתרים שניתנו בראשם ,כמובא במדרש )תנחומא
)ורשא( כי תשא כו(" :ויתנצלו בני ישראל את עדים" ,אותן הכתרים שהיו להם מהר
חורב ,ויתנצלו בעל כרחן.
ואמנם מכירים אנו היום את המלה ונצלתם בדרך כלל כאשר משתמשים בה
לרעה ,כמו ניצול חולשת האחר ,והרי ודאי שאין זו כוונת הפסוק ,כי ניצול
החלש והמוכה ,דבר מכוער ביותר הוא ואינו דרך ארץ ,שהרי כתיב :בנפל אויבך
אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך )משלי כד ,יז( ,ומצרים שהיו בשיא גדולתן ,נשארו
שבורים מוכים ורצוצים ,שכן נפלו באחת בעת ההיא ,מאיגרא רמא לבירא
עמיקתא ,דכתיב :לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח )משלי טז ,יח(.
ולכן ודאי אין לומר שדוקא בעת הדבקות הנפלאה בה' יתברך ,וגילוי גבורותיו
בעיצומה של גאולת מצרים ,עסקו עם ישראל בניצול חולשת האחר שהוא הפך
רצון ה' ברוך הוא.

צ
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אלא נראה ביאור הענין ,שהרי בני ישראל אמנם השתעבדו במצרים ,אבל
במציאות אין הם עבדים כלל ,אלא בני מלכים ,בחירי ועבדי ה' יתברך שמו,
דכתיב :למען עבדי יעקב וישראל בחירי )ישעיהו מה ,ד( ,ואם כן ,איך וכיצד שיעבדו
מצרים את בחירי ה' מאתים ועשר שנים בעבודת פרך? הרי הוא דבר אשר
לא יתכן!
ואמנם נסתרות הם דרכי ה' יתברך ,שכן היה השעבוד דבר נצרך ,וסודות
תמירים ונעלמים לכך ,כמובא בספרים הקדושים ,כגון באוצר פירושי הגדה של
פסח לרבינו החיד"א )עמוד  :(56סיבת גלות מצרים לברר ניצוצות הקדושה אשר
נפוצו שמה ,ועל כן קראה הכתוב כור הברזל למצרים ,שהיתה דומה לכור אשר
בו מתיכים הכסף והזהב להפריד הסיגים ולזקקם ,וכן הי' מצרים לישראל לברר
ניצוצות הקדושה ע"י השעבוד בחומר ולבנים ולהפריד הסיגים להוציא לאור
הקדושה נקיה וברה.
וכעין זה מובא בספר 'בגדי השרד' לרבי יעקב אביחצירא )עמוד  :(182והוא
סיבת גלות ישראל למצרים ,והיו משועבדים באותה עבודה קשה בחומר ובלבנים,
וע"י אותו קושי השעבוד ושמירת ברית קדש ,העלו הניצוצות שהפיל אדה"ר
לקליפות ,וכמ"ש וינצלו את מצרים ,דהיינו שהוציאו משם הניצוצות של הקדושה
ונגמר הבירור ההוא בכי טוב.
ואכן מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב ,שכן מצרים ודאי חייבים
היו ,ולכן נפרע מהם הקב"ה על ידי אותות ומופתים בעשר המכות ,ומכיון שהיו
צריכים המצריים לשלם למפרע כל שנות שיעבוד עם ישראל ,לכן :וינצלו את
מצרים ,היינו העבירו אוצרותיהם לישראל ,שהרי ישראל ודאי אינם עבדים ,ולכן
צריכים המצרים לשלם את שכר פעולתן.
ואף אם לפי דעת המצרים ישראל עבדים היו ,אז לכל הפחות כעבד עברי,
כמובא ברבינו בחיי )שמות פ' יא(" :וישאלו איש מאת רעהו" ,אין שאילה זו
כשאילה האמורה בכלים ,שהיא שאילה על מנת להחזיר ,אלא צוה שישאלו
מהם במתנה ,והקב"ה יתן להם חן בעיני המצריים ויתנו להם .ואין זה גניבת
דעת שיצוה בה הקדוש ברוך הוא ח"ו ,אבל ]אלא[ היה הדבר מותר להם ,שהרי
העבודה שעשו להם אין לה ערך ,ואין לשכר המלאכה ולשויה סוף ותכלית .והלא
דין תורה הוא בעבד שעבד את אדוניו שש שנים ,שהוא חייב בהענקה ,שנאמר) :דברים
טו ,יג  יד( "וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם"" ,העניק תעניק לו מצאנך
ומגרנך ומיקבך" ,ועל אחת כמה וכמה המצריים שהיתה אצלם עבודת ישראל של
רד"ו שנים.

 פרשת שמות







צא

ואמנם כל האמור עד כה מדין תורה הוא ,אך אם נלך לפי שיטתם ונדון
העניין לפי דיני חוקם ובערכאותיהם ,אזי צריכים הם לשלם קנס על הלנת שכר
של ריבבות אלפי ישראל ,כמקובל בערכאותיהם ,כפול מאתים ועשר שנות
שעבוד ישראל .ולכן על אף הרכוש הגדול ,עדיין חוב המצרים גדול הוא מהרכוש
הניטל מהם.

 פרשת פקודי







ויקרא
חומש ויקרא נקרא 'תורת כהנים' ,וכתיב :בטנך
ערמת חטים סוגה בשושנים (שיר השירים פרק ז ,ג).
ואיתא במדרש (שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ז)'' :בטנך
ערמת חטים''  -זה תורת כהנים ,מה כרס זה,
הלב מכאן והכרעים מכאן והוא באמצע ,כך
תורת כהנים ,שני ספרים מכאן ושני ספרים
מכאן והוא באמצע'' .ערמת חטים'' ,ערמת
[ערמה] של חטאים'' .סוגה בשושנים''  -אלו
דברי תורה שהן רכים כשושנים.
ואכן ,אין כדברי התורה למרק ולהבריק נפשנו
מן החטאים ,כך שנוכל להתכלל בחי העולמים.

רז

 פרשת ויקרא
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פרשת ויקרא

ונפש כי תקריב קרב מנחה ליי סלת יהיה קרבנו
ויצק עליה שמ ונת עליה לבנה
פרק ב ,א

עניין עבודת הקרבנות ,אף שודאי עניינם נשגב נפלא ונעלם ,וטעמם מי יבין,
]שכן ידוע שעיקר טעם מצוות לא נגלה ,כמובא )בבלי סנהדרין כא :(:ואמר רבי יצחק :מפני
מה לא נתגלו טעמי תורה? שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם וכו'[,

על כל פנים ,מה שמוזכר בפירוש עניינם בקרא הוא ,שבאים לכפר על הנפש מחטאיה,
ולקרב את האדם לבוראו על ידי הסרת המחיצות המבדילות בינו ובין קונו ,הגורמות
לריחוק ולהסתר הפנים הנורא.
נמצא ,שהקרבנות מורים על עניין התשובה ,שהרי לא יתכפר לאדם על ידי
הקרבן מאום ,אלא אם כן התוודה על חטאו לפני הקרבת הקרבן ,שאם לא
כן ,מה יועילו רוב קרבנות? דכתיב :ויאמר שמואל החפץ ליי בעלות וזבחים
כשמע בקול יי הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים )שמואל א טו ,כב( .וכתיב:
למה לי רב זבחיכם יאמר יי שבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים
ועתודים לא חפצתי :כי תבאו לראות פני מי בקש זאת מידכם רמס חצרי :לא
תוסיפו הביא מנחת שוא קטרת תועבה היא לי חדש ושבת קרא מקרא לא אוכל
און ועצרה :חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשא) :ישעיהו
א ,יאיד(

וכן כתיב :במה אקדם יי אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה:
הירצה יי באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת
נפשי :הגיד לך אדם מה טוב ומה יי דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת
חסד והצנע לכת עם אלהיך) :מיכה ו ,וח( הרי נמצא ומוכח כי רק על ידי וידוי
וחרטה וקבלה לעתיד תועיל הקרבת הקרבן לכפר ,ולא על ידי ריבוי קרבנות.
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ואמנם כעת ,על אף שעבודת הקרבנות במקדש בטלה ,ותתחדש בקרוב בעזר
ה' יתברך וברחמיו הרבים ,עדיין ניתן על ידי עבודה תמה ,הן בתורה ובתפילה
והן בתיקון המדות ,לפעול במעשינו ,כהשפעת וכעבודת הקרבנות ממש ,כמובא
במדרש )מדרש תנחומא )ורשא( פרשת וירא( :אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל :הוו
זהירין בתפילה ,שאין מדה אחרת יפה הימנה ,והיא גדולה מכל הקרבנות,
שנאמר" :למה לי רוב זבחיכם" קמד(.
ואכן ,קרבן לשון קירוב הוא קמה( ,התקרבות לה' יתברך .וכתיב :קחו עמכם
דברים ושובו אל יי אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו
)הושע יד ,ג( .ובמדרש )שמות רבה )וילנא( תצוה לח(" :קחו עמכם דברים ושובו אל
ה'" ,ואני מוחל על כל עוונותיכם ,ואין "דברים" אלא דברי תורה ,שנאמר )דברים
א ,א(" :אלה הדברים אשר דבר משה" .וכן )פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פיסקא כד(:
א"ר אבהו ,מי משלם אותם הפרים שהיינו מקריבים לפניך? שפתינו ,בתפילה
שאנו מתפללים לפניך .כי על ידי וידוי דברים ,חרטה וקבלה לעתיד ,זוכים
לתשובה וקירבה לה' יתברך.
ומובא בגמ' )בבלי יומא פו :(:ועל ידי תשובה מאהבה זוכים להפוך הזדונות
לזכויות .וכתיב :זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה )תהלים
נא ,יט( ,כי עיקר מעלת הזבח הוא שברון הלב ושפלות הקומה ,היינו תיקון
המדות .ובגמרא )בבלי סוטה דף ה :(:ולא עוד ,אלא שאין תפילתו נמאסת.
וכתיב :זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים )תהלים נ ,כג( ,ובמדרש
)ויקרא רבה )וילנא( צו פרשה ט( :ר' הונא בשם ר' אחא :יכבדני אין כתיב כאן אלא
יכבדנני ,כבוד אחר כבוד .ד"א ,זובח תודה יכבדנני ,רבי ברכיה בשם רבי אבא
בר כהנא :כבדני אין כתיב כאן אלא יכבדנני ,כבדני בעולם הזה יכבדני בעולם
הבא .וכן )מדרש אגדה )בובר( ויקרא צו פ' ז( :ומהו יכבדנני בשני נונין? רצה לומר
 יטריח עב 
קמד( וכן מובא בספר 'שערי קדושה' )חלק ב' שער ז'( ,שמעלת התפילה גדולה יותר מעבודת
הקורבנות ,וז"ל :תפילה ,אמרו רז"ל דברים שעומדים ברומו של עולם .וכמו שידעת כי היא גדולה
מכל הקורבנות ,שנאמר )ישעיה א ,יא(" :למה לי רב זבחיכם" ,וכתיב )שם(" :גם כי תרבו תפילה",
מכלל שגדולה מהם וכו' .ובספר הזהר )ויקהל ר"א ור"ב( :צלותא יקירא מכל פלחנין )נ"א פרקנין(
ומכל קרבנין.
קמה( כפי ששאל רבי חזקיה את רבי שמעון )זוהר ויקרא דף ד עמוד ב( :רבי חזקיה הוה שכיח קמיה
דר' שמעון ,אמר ליה האי דאקרי קרבן ,קירוב מבעי ליה או קריבות ,מאי קרבן? והשיב רבי שמעון
על פי הסוד מה שהשיב ענין שלמות שם הוי' ברוך הוא ,ע"ש.

 פרשת ויקרא







ריא

בעולם הזה ובעולם הבא .שכן זבח תודה רומז לתיקון המדות ,כי הודאה לה'
תדיר מורה על ביטול ,כי יודע בבירור שאין מגיע לו דבר ,כי הכול אינו אלא
חסד חינם ורחמים אין קץ.
ונראה שנרמז כל הנ"ל בפסוק ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליי סלת יהיה
קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה .ונפש  היא נפש האדם הבאה להתקרב
ולהדבק בשורשה העליון בחי החיים הנצחיים .כי  גימ' "יהיה" =  ,30שכן
שוקקת היא להתכלל בקדושה כדכתיב :קדש יהיה )במדבר ו ,ה( .תקריב  גימ'
"את איש" =  ,712כי צריך להקריב את אישיותו ועצמותו ,שהוא ביטול האני
העצמי ,ודבקות במדת הענווה כמשה רבינו ע"ה ,שאמר :ונחנו מה )שמות טז ,ז(.
קרבן מנחה ליי  כי צריך שתהא כל כוונתו רק לשם שמים ,היינו לה' יתברך
בלבד .וכן נמצא כי קרבן מנחה ליי ,עולה בגימ' וילכו שניהם יחדו )בראשית כב,
ח( =  ,505שכן צריך שתהא בנפש המקריב הכרה והבנה כיצחק אבינו ע"ה,
שראוי היה שיהיה הוא עצמו קרב כולו לה' יתברך ,ולכן צריך להקריב ולזבוח
את כל תאוותיו ותשוקותיו ,שיהיו מכוונים רק אל ה' יתברך שמו.
סלת יהיה קרבנו  סלת חטין שהיא מאכל אדם ,כי הנודב משלו לה'  דעת
אדם לו קמו( ,שהרי מגלה בכך ,שמכיר בטובות ה' יתברך ובצורך להיטהר מחטאיו
ולהתקרב לבוראו .ופי' רש"י :לא נאמר נפש בכל קרבנות נדבה אלא במנחה,
מי דרכו להתנדב מנחה? עני ,אמר הקדוש ברוך הוא :מעלה אני עליו כאלו
הקריב נפשו.
ויצק עליה שמן  השמן רומז על ריבוי הנאות העולם הגשמי ,דכתיב :וישמן
ישרון ויבעט )דברים לב ,טו( ,וכן :השמן לב העם הזה )ישעיהו ו ,י( ,ורומז בכך ,שבא
באמצעות הקרבן להמיר הנאות העולם הזה בהנאת התקרבות לה' יתברך שמו,
דכתיב :ואני קרבת אלהים לי טוב )תהלים עג ,כח(.
ונתן עליה לבנה ,לבנה  אותיות הלבן ,שהוא דבר הרומז על הפלא העצום
שנעשה לאברהם אבינו ע"ה שהאמין בה' יתברך ,ובזכות האמונה התנהג עמו
ה' שלא על פי דרך הטבע ,אלא כפי כח האמונה שהיא מעל הטבע ]כפי
שנתבאר לעיל עב הענן ,בביאור על הפסוק והאמן ביי ויחשבה לו צדקה :עמ' טו[ ,דכתיב:
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קמו( ולעומת זאת סוטה מביאה קמח שעורים כמובא בפי' רש"י )במדבר ה ,טו( :שערים  ולא חטים,
היא עשתה מעשה בהמה וקרבנה מאכל בהמה.
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ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו 'הלבן' מאה שנה יולד )בראשית יז ,יז( ,היינו
השמחה הגדולה ,כפי' אונקלוס" :וחדי" ,על גודל הפלא ושינוי ההנהגה הטבעית של
הלבן מאה שנה יולד ,שהרי כן היא השמחה הגדולה והעצומה של הזוכה לתשובה
מאהבה ,כי קרבן נדבה כאמור מורה על העושה מאהבה ,שהרי אינו מחויב בו ,כן
היא השמחה הגדולה והחדוה שהיא לאין שיעור על הפלא והחסד העצום הנרמז
במלה 'הלבן' קמז( ,שהוא דבר שאינו כדרך הטבע כלל ,עד כדי שזדונותיו נהפכות לו
לזכויות ,על ידי כך ששב לה' יתברך מאהבה.

וכל קרב מנחת במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהי
מעל מנחת על כל קרבנ תקריב מלח
פרק ב ,יג

כבר נזכר לעיל מיניה ענין הקרבן ,הבא לקרב את האדם לבוראו .וכן הוזכר,
שלא די במעשה שהוא הקרבת הקרבן בפועל ,אם לא שהכניע קודם לכן עצמו
על ידי וידוי ,חרטה וקבלה לעתיד ,שהם מעשה התשובה ,שהוא הדבר העיקרי
בטהרת הנפש וקרבתה לה' יתברך שמו.
ואמנם ,עניין הקרבה לה' יתברך בפועל ,באה לביטוי על ידי הארת האיברים
באור פני מלך חיים )משלי טז ,טו( ,ועל כן צריכים הכנה והכשרה כראוי ,כדי הכיל
את אורו הנשגב .שכן אדם על ידי לימוד התורה וקיום המצוות בחשק ובשמחה,
ראוי הוא לכל השפע העצום הנזכר ,שיזכה להאיר נפשו ולדבק עצמו באור
הקדושה העליונה ,ולעלות דרגה אחר דרגה ומעלה אחר מעלה ,ואפילו עד לכדי
מדרגת האבות הקדושים ,כמובא במדרש )ילקוט שמעוני ואתחנן רמז ,תתל( :חייב אדם
לומר אימתי יגיעו מעשי כמעשה אברהם יצחק ויעקב.
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קמז( ועוד הוסיף הרב ניסן שרוני שליט"א כי המלה "הלבן" רומזת גם לכך שעל ידי הקרבן
מתכפרים עוונותיו של האדם כי "הלבן" רומז על כפרת החטאים ,במובא בגמ' )בבלי יומא לט :(:אמר
רבי יצחק בן טבלאי :למה נקרא שמו ]של בית המקדש[ לבנון? שמלבין עונותיהן של ישראל .וכן
כתיב )ישעיהו א ,יח( :אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ,וכן) :קהלת ט ,ח( :בכל עת יהיו בגדיך
לבנים ,ועוד.

במדבר
הלך וקראת באזני ירושלם לאמר כה
אמר יי זכרתי לך חסד נעוריך אהבת
כלולתיך לכתך אחרי 'במדבר' בארץ לא
זרועה.
(ירמיהו פרק ב ,ב)

ומובא במדרש
כא)'' :וממדבר מתנה'' ,כל מי שמשים עצמו
כמדבר ,תורה ניתנה לו במתנה ,שלכך נמשלה
התורה למים ,מה המים אינם יכולים לעמוד
במקום גבוה ,ואינם הולכים כי אם במקום נמוך,
כך אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים את
עצמו כמדבר .ובגמ' (בבלי עירובין נד :).אם משים
אדם עצמו כמדבר זה ,שהכל דשין בו  -תלמודו
מתקיים בידו.

(מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת חקת פרק

ונראה ,כי תלמודו מתקיים בידו ,שכן הוא
'כמדבר' ,שהוא מלשון דיבור ,כי מדבר ומשיח
כל היום בדברי תורה ולא פסיק פומיה מגרסא,
וכדוד מלך ישראל ע''ה ,שאמר :מה אהבתי
תורתך כל היום היא שיחתי (תהלים קיט ,צז).

 פרשת במדבר







רמה

פרשת במדבר

שאו את ראש כל עדת בני ישראל
פרק א ,ב

באיגרת החשובה שכתב הרמב"ן לבנו ,כתיב :וכאשר תתנהג במדת הענוה
להתבושש ולהתפחד ממנו ומן החטא ,אז תשרה עליך רוח השכינה וזיו כבודה
וחיי העולם הבא .ועתה בני ,דע וראה :כי המתגאה בלבו על הבריות ,מורד
הוא במלכות שמים ,כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמים ]יתברך שמו[ ,שנאמר:
"ה' מלך גאות לבש" .ולמה יתגאה לב האדם? אם בעושר " ה' מוריש ומעשיר",
ואם בכבוד  הלא לאלקים הוא ,שנאמר" :והעושר והכבוד מלפניך" ,ואיך יתפאר
בכבוד קונו? ואם בחכמה " מסיר שפה לנאמנים ,וטעם זקנים יקח" .נמצא הכל
שווה לפני המקום ,כי באפו משפיל גאים ,וברצונו מגביה שפלים ,ועל כן ]לכן[ השפל
עצמך וינשאך המקום ]ברוך הוא[.
ולכן אפרש לך איך תתנהג במדת הענוה ללכת בה תמיד :כל דבריך יהיו
בנחת ,וראשך יהיה כפוף ,ועיניך יביטו למטה לארץ ,ולבך למעלה ,ואל תביט
בפני אדם בדברך עמו .וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך ,אם עשיר ואם חכם
 עליך לכבדו ,ואם רש יהיה ואתה עשיר ממנו ,או שאתה חכם ממנו  חשוב
בלבך כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך ,שאם הוא חוטא  הוא שוגג ואתה
מזיד.
נמצא שמיעוט ערך כבוד הזולת ,אף על פי שבעין גשמית אכן נראה לכאורה
פחיתותו וזילות ערכו ,או שכך נראה מחמת מוסכמות המקובלות בציבור ,כגון
מעמד חברתי ,יחוס ,ונורמת נימוסין ,באמת מנהג מכוער הוא מאוד נמאס כלפי
שמיא ,ואסור בתכלית! כי ישראל בנים הם למקום ברוך הוא ,ואין אנו יודעים
חשיבות וחביבות כל אחד מהם לפני ה' יתברך שמו.
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וכן אין אנו יודעים סיבת היות כל אחד מהם ,עשיר או עני ,בריא או חולה,
בן למשפחה נכבדת ומיוחסת או יהודי פשוט ,וכן מהי זכות אדם הגדל בערוגת
הבושם ,בבית של אהבת תורה ,או מאידך גיסא תינוק שנשבה הנצרך לרדת
כל כך מבחינה רוחנית ,ופעמים עד כדי מ"ט שערי טומאה ויגיע עד שערי
מוות ,רחמנא ליצלן.
וכיון שאין אנו יודעים חשבונות שמים ,ובהדי כבשי דרחמנא מה לנו ,חובה
מוטלת עלינו לכבד ולהוקיר מאוד כל אדם הנברא בצלם בוראו קעב( .וישראל
בניו חביביו של הקב"ה ,והם דייקא קרואים אדם קעג( וחשובים לאין שיעור לפני
המקום ברוך הוא ,כנזכר לעיל.
וכבר הזכרנו ,שחשיבות אדם בעולם הזה כפי הנראה בעין גשמית ,אינה
בהכרח המציאות בעולם האמת ,כמעשה המובא בגמ' )בבלי פסחים נ :(.דרב יוסף
בריה דרבי יהושע בן לוי חלש ואיתנגיד .כי הדר ,אמר ליה אבוה :מאי חזית?
 יטריח עב 
קעב( מובא בספר 'תומר דבורה' )פרק א ,ד( ]מועתק בקיצור[ :כך האדם עם חברו ,כל ישראל הם
שאר בשר אלו עם אלו ,מפני שהנשמות כלולות יחד ,יש בזה חלק זה ובזה חלק זה וכו' ,וכן מטעם
זה ישראל ערבים זה לזה )שבועות לט( ,מפני שממש יש בכל אחד חלק מחברו ,וכשחוטא האחד
פוגם עצמו ופוגם חלק אשר לחברו בו וכו' .ולכך ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חברו ועינו
טובה על טובת חברו וכבודו יהיה חביב עליו כשלו ,שהרי הוא  הוא ממש .ומטעם זה נצטוינו
)ויקרא יט ,יח( ואהבת לרעך כמוך.
קעג( כמובא בגמ' )בבלי בבא מציעא קיד :(:בעניין מתי עכו"ם שאין מטמאין באוהל ,דתניא ,רבי שמעון
בן יוחי אומר :קבריהן של נכרים אין מטמאין ,שנאמר :ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם  אתם
קרויין אדם ,ואין נכרים קרויין אדם .וכן מובא בספר הזוהר )רעיא מהימנא כרך ג פינחס רלח ב( :והיינו
נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ,ואוקמוה רבנן דלית אדם אלא ישראל ,הדא הוא דכתיב )יחזקאל לד(:
"ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם" ,אתם אדם ולא עכו"ם ובג"ד )תהלים קמט( :ישמח ישראל
בעושיו.
וכן ידוע המשל המפורסם המובא באור החיים הקדוש )במדבר פרק יט( ,הבא לבאר מדוע ישראל
מטמאים באהל ואין אומות מטמאין באהל :וכבר המשלתי במקום אחר ענין זה לב' כלים שהיו
אצל בעל הבית ,אחת מלאה דבש ואחת מלאה זבל ,ופינה אותם והוציאם לחוץ מהחדר .אותה
שהיתה מלאה דבש מתקבצים לה כל הזבובים והרמשים ,ואותה שהיתה מלאה זבל הגם שיכנסו
לה קצת מהרמשים לא ישוה לשל דבש .כמו כן אדם מישראל שמת ,להיותו מלא קדושה המתוקה
והעריבה ,בצאת הנפש ונתרוקן הגוף ,יתקבצו הקליפות לאין קץ שהם כוחות הטומאה התאבים
תמיד להדבק בקדושה ליהנות מהערב ,ולזה יטמא באהל .ואפילו אלף בתים מקורים ואחת פתוחה
לחברתה ,הטומאה תמלא כל החלל המקורה .מה שאין כן אשר לא מזרע ישראל ,להיותו מושלל
מהקדושה ,אין כל כך התקבצות הטומאה ,אלא חלק הממית הנדבק בגוף ,ואשר יסובב הכל היא
התורה.
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אמר ליה :עולם הפוך ראיתי ,עליונים למטה ותחתונים למעלה .אמר לו :בני,
עולם ברור ראית.
ונראה שכל זאת נרמז בפסוק שאו את ראש ,שכן שאו  לשון הרמה והגבהה
הוא ,וכן לשון חשיבות ,כמו אדם 'נשוא פנים' .את ראש  היינו את ראש כל
אחד מהם ,ללא כל הבדל של מראה ,עושר ,יחוס וכו' .וכן תכבדו ותייקרו
מאוד את כל עדת בני ישראל  העולה בגימ' כה אמר יי בני בכרי ישראל )שמות
ד ,כב( = .1127
ונראה ,כי יש חובה לכבד כל אחד מישראל גם מצד היותו נחשב אח בכור,
שכן כל ישראל בכורים הם ,דכתיב :בני בכרי ישראל )שמות ד ,כב( ,ודרשו חז"ל
)פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות יתרו פ' כ( :כבד את אביך ואת )שמות כ ,יב( ,ואת 
לרבות אחיך הבכור .ולכן צריך להיזהר ולכבדם ,כי חמור מאוד הוא הדין לאדם
הפוגע בהם או אינו נזהר בכבודם ,כי ישראל הינם בבת עינו של הקב"ה ,כה
אהובים וחשובים .וראיה לדבר ,דכתיב בתריה :הנה אנכי הרג את בנך בכרך )שמות
ד ,כג( ,היינו אזהרה חמורה למצוי הדין עם הפוגע ,המשפיל ,או עם מי שאינו
נזהר בכבודם כראוי.
וכן נראה ,שמוסיף הפסוק לרמוז על דבר חשיבות כבוד הזולת באומרו:
למשפחתם לבית אבתם במספר שמות ,כי צריך להיזהר מאוד בכבודם ,על אף
השוני ביניהם הניכר בדרך כלל בשמותם ,כי להם מספר שמות ושמותיהם
שונים ,שהרי האחד יכונה בשם ינקלביץ וחברו בשם יעקובי .אולם החשוב
באמת הוא ,שהם מיוחסים כולם לבית יעקב קעד( ,כי אב אחד לכולם ,ישראל
סבא ,ישראל אשר בך אתפאר )ישעיהו מט ,ג.(.

 יטריח עב 
קעד( וכתיב :ויתילדו על משפחתם לבית אבתם ,פי' רש"י )במדבר א ,יח( :הביאו ספרי יחוסיהם ועידי
חזקת לדתם כל אחד ואחד ,להתייחס על השבט .נמצא ,שאם בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים,
שהיו אז רק דור שלישי ,רביעי וחמישי ליעקב אבינו ע"ה ,הוצרכו ישראל להביא ספרי יוחסין ועידי
חזקת לדתם ,מה נענה אנו בדורות אחרונים ,כ 3328שנים אחרי ,וכ 83דורות אחרי? ועוד ,כי בגלות
מצרים גלינו כולם כאחד ולמקום אחד ידוע ,שהוא ארץ גושן ,אבל כאן בגלות האחרונה הופצנו
ופוזרנו בין העמים ופזורינו על כל פני תבל .ובמצרים שהו בפועל  210שנים ושמרו שמם ולשונם
ומלבושיהם ,אבל אנו ארכה גלותנו פי עשר ,והוכינו שוק על ירך חדשים לבקרים ,גורשנו ממקום
למקום ומפוגרום לפוגרום ,מי ירפא מכותינו ,אוי מה היה לנו .ברם ,על אף כל התלאות ,עדיין
שמרנו ארחות חוקיך וממשפטיך לא סרנו .לכן היום ,כאשר זוכים אנו שהקב"ה ברחמיו הרבים

רמח
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וכן כל זכר לגלגלתם ,נראה שבא לרמז הסיבה לחומרת הזלזול בכבודם ,וחובת
חשיבות כבוד כל אחד ואחד מהם באשר הוא ישראל ,שהרי לגלגלתם  הם
אותיות "גלגל למת" קעה( ,דבר הרומז לעניין הגלגול המוזכר בספר הזוהר )כרך ב
משפטים דף צד עמוד א( :פתח ר' שמעון ואמר ,ואלין דיניא דתסדר קדמיהון ,אלין
אינון סדורין דגלגולא ,דינין דנשמתין דאתדנו כל חד וחד לקבל עונשיה ]ואלה
המשפטים אשר תשים לפניהם .אלה אותם סידורים של הגלגול ,דיני הנשמות שנדונו כל
אחד ואחד לקבל עונשו[ ,היינו סוד הגלגול ,שהוא חזרת הנפש לעולם המעשה ,כדי

לתקן ולהשלים החסרון הנובע מאי קיום רמ"ח מצוות עשה ,או חלילה מעבור על
שס"ה מצוות לא תעשה.
ובזה נמצאנו למדים ,גודל החשיבות והחובה לכבד כל יהודי ללא יוצא מן
הכלל ,שהרי אין לדעת דרגת כל אחד מהם וחשיבותו לפני המקום ברוך הוא.
ואף על פי שבגלגול זה הוא לכאורה נחות ,אפשר שבגלגול קודם היה ידידו
ואוהבו ,או אפי' אביו או רבו.
ולכן כל 'זכר' לגלגלתם ,כי זכר דייקא חוזר בגלגול ולא נקבה קעו( ,שכן כל
סיבת ירידת נקבה לעולם המעשה ,הוא כדי לעזור לזכר להשלים ייעודו ,דכתיב:
 יטריח עב 
מקבץ שארית ישראל לחסות תחת כנפי השכינה כאן בארץ הקודש ,הרי אין להתרעם כלל אם
מבקשים ספרי יוחסין או עדי חזקה כדי לשמור ולחזק דת המחנה הקדוש .וקל וחומר הוא ,כי אם
בדור רביעי נתבקשו כן ,אזי בדור שהוא כשמונים ושלושה דורות אחרי יציאת מצרים ,על אחת
כמה וכמה שאין להתרעם.
קעה( לגלגלתם  הם אותיות "גלגל למת" כן דייק הרב ניסן שרוני שליט"א ,כאשר שאילתיו האם
ניתן לומר לגלגלתם הם אותיות "גלגל תמל" ,תמל מלשון תמול שלשום ,היינו אמש .ואמר ,שאם
לא נמצא כן בקרא "תמל" בחולם חסר ,עדיף שלא לומר כן .והציע בחכמתו את הצרוף "גלגל
למת" ,שהרי עדיף הוא מאוד ומתקבל יותר לביאור העניין.
קעו( כן מובא בספר 'ילקוט חדש' :אשה וכל ענייני פריה ורביה ,ענין זיווג ראשון ושני שאמרו
בגמרא )סוטה ב ,א( ,הענין ,כי סוד גלגול הוא ,שדוקא זכרים מתגלגלים בחטאם ,אבל נקיבות אינם
מתגלגלים בחטאם ,רק מקבלים עונשם בגיהנם .אך לפעמים כשהאשה מתגלגלת ,לא בסיבתה
הוא ,אלא הענין כי כשבעלה חטא ,עד שאחרי מותו הוכרח להתגלגל ,והוא מאותם שנאמר )שמות
כא ,ג( :ויצאה אשתו עמו ,שמגלגלים בת זוגו פעם אחרת בעבורו ,ולזה כשהאדם בא בתחילה
לעולם ,ובת זוגו באה גם כן מתחילה לעולם ,זהו זיווג ראשון ,ואותו הזיווג הוא נעשה בקל ,בשעה
וברגע אחד בלא קטטה כלל .אך כאשר יתגלגלו ואחר כך נושאים זה את זה שנית ,זהו זיווג שני,
והוא בא על ידי קטטה גדולה ,כי יש מקטרגים למעלה על אשר בעוונו נתגלגל ,ורוצים למנוע
הזיווג .ולפי זה זיווג שני יכול להיות אפילו בחור שנושא בתולה ,רק שהם מאותן הנשמות
שנתגלגלו כנ"ל] .שם בספר הכוונות דף נ"ה ע"ב )ס ב ד"ה מוציא :שער הגלגולים ,הקדמה כ( ומראה מקום

 פרשת במדבר







רמט

אעשה לו עזר כנגדו )בראשית ב ,יח( ,ותיקונו תיקון שניהם הוא .אולם היא שאינה
חייבת במצוות התלויות בזמן ובתלמוד תורה ,די לה בזיכוך גיהנם ,ולכן אינה
בתורת הגלגול קעז( .אבל זכר לאחר צירוף וזיכוך עונש גיהנם ,אפשר שצריך עדיין
לחזור ולהשלים החיסרון על ידי גלגול ,דכתיב :וחסרון לא יוכל להמנות )קהלת
א ,טו(.

 יטריח עב 
ברעיא מהימנא פרשת פינחס )ח"ג רטו ב( ובסבא פרשת משפטים )ח"ב קו א( .ויצא לנו בזה ענין גדול לענין
הגלגול ,שנקבה לעולם לא תבוא בגלגול אלא לצורך זיווג שני ,ואם כן לא תבוא בגלגול בהמה או שאר
בריות ,רק בנקבת אדם[.

קעז( נראה דיש בדבר יוצאת מן הכלל ,כפי הנזכר בהערה קעו.

דברים
"ויקרא שמה רחבות ויאמר כי עתה
הרחיב יי לנו ופרינו בארץ"
(בראשית פרק כו ,כב)

חומש דברים נקרא 'משנה תורה' ,ואכן אין
התורה מתקיימת אלא על ידי שינון שהוא
משנה וחזרה .ואיתא במדרש (בראשית רבה (וילנא)
פרשת תולדות פרשה סד)'' :ויקרא שמה רחובות'',
כנגד 'משנה תורה' ,על שם כי ירחיב ,כי עתה
הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ.
ואמנם ,כדי לפרות בארץ צריך עמלה של
תורה שהיא 'משנה תורה' ,שינון וחזרה על
דברי התורה ,וכפי' רש''י :מה אני מקיים אם
בחקתי תלכו ,שתהיו עמלים בתורה! וכשיש
זו הבחינה הרי ודאי שמתברכים בכול ,דכתיב
בתריה :ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ
יבולה ועץ השדה יתן פריו (ויקרא כו ,ד).
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פרשת ואתחנ
ויתעבר יי בי למענכ
פרק ג ,כו

ויתעבר יי בי .מובא בספרים הקדושים :ויתעבר הוא גם לשון עיבור ריא( .ונראה
כי מקורם הוא בספר הזוהר )רעיא מהימנא במדבר פינחס רטז א(" :ויתעבר יי בי
למענכם" ,הכא הוא סוד העיבור .ולעיבור ב' פירושים :א' ,הריון ,כמו )שמות כא,
כב( :ונגפו אשה הרה ,ותרגם יונתן :וימחון אתתא 'מעברא' .ב' ,תבואה ,כמו
)בראשית מא ,לה( :ויקבצו את כל אכל השנים הטבות ,ותרגם אונקלוס :ויכנשון ית
כל 'עבור' שניא טבתא .ואכן שתי פירושים אלה מתאימים מאוד לביאור העניין
הנראה שנרמז בפסוק ויתעבר יי בי למענכם ,כי פירוש א' ,הוא עיבור ,היינו
היוצרות והתהוות הפרי ,ופירוש ב' ,היא התבואה ,שהיא ההולדה בפועל של
הפרי עצמו.
וכן אין מקרא יוצא מידי פשוטו ,שכן ויתעבר  לשון דיבור קשה הוא ,וכפי'
רש"י :נתמלא חמה .וכמובא במכילתא דרבי ישמעאל )בשלח  מסכתא דעמלק פרשה
ב(" :ויתעבר ה' בי למענכם" ,ר' אלעזר בן שמוע אומר" :בי"  דבר קשה .ואף
פי' זה שלוב באופן נאה ,וחובר לב' הפירושים לעיל לבאר הדברים לאשורן,
כפי שיתבאר בעזרת ה' יתברך ,בהמשך הדברים לקמן.
 יטריח עב 
ריא( כמובא במדרש )דברים רבה )ליברמן( פרשת ואתחנן( :וכן את מוצא שאמר לישראל "ויתעבר ה' בי
למענכם" )דברים ג ,כו( ,מהו ויתעבר? ר' יודה אמ' עיבור הדין עלי ובשבילכן .ר' נחמיא אומ' מהו
ויתעבר? נתמלא עלי עברה כאשה עוברה שאינה יכולה לשיח ]לשוח[ מפני עוברה ,למה? למענכם.
ובספר 'מאור עינים' פ' ואתחנן :וזהו ויתעבר ה' בי למענכם ,הוא לשון עיבור .וכן בספר 'תפארת
שלמה' פ' ואתחנן כתב :ויתעבר ה' בי למענכם ,הנה מצינו בחינת עבור נשמות גבי הצדיקים ,כמו
שהי' אצל הרב מדרש שמואל ושאר הצדיקים שנתעבר בהם נשמו' קדושי' לעזור להעבדות שלהם.
אך במשרע"ה כתיב :ויתעבר ה' בי ,בחי' עיבור שם הוי' ,וזהו למענכם.
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אומר דוד המלך ע"ה לפני בורא עולם בתחינה ובקשה :לעשות רצונך אלהי
חפצתי ותורתך בתוך מעי )תהלים מ ,ט( ,ובתוך מעי דייקא ,כי רומז לעניין העיבור
וההולדה המתרחשים בבטן שהוא אזור המעיים ,שכן מעי  גימ' בן חכם =
 ,120כי המתפלל על העובר מתפלל שיהיה בן חכם ,דכתיב :בן חכם ישמח אב
)משלי י ,א( ,כענין האמור בחנה ,דכתיב בה :אל הנער הזה התפללתי )שמואל א פרק
א ,כז( ,ופי' מלבי"ם )שם( :אל הנער הזה ,והוא שיהיה זכר ושיהיה זרע אנשים,
גבר בגוברין.
וכן לימדונו חז"ל ,שהלומד תורה לשמה ,צריך שילמד על מנת ללמדה
לאחרים ,כמובא במשנה )אבות ו ,ו( :הלומד על מנת ללמד והלומד על מנת
לעשות ,שהוא אחד מארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם.
ואכן בזמן שהאדם לומד ,הרי הוא בבחינת מקבל ריב( ,ודברי התורה משתמרים
בקרבו ,ובלבד שנזהר מאוד שלא יפסידם ריג( .ובו בעת מתחיל תהליך של עיבור,
היינו שדברי התורה גדלים ומתהווים בקרבו להיות כחדשים ,כי דברי התורה
הם כמעיין המתגבר ,פרים ורבים תדיר ,כמובא בגמ' )בבלי חגיגה דף ג :(.מה נטיעה
זו פרה ורבה  אף דברי תורה פרין ורבין .וכן נאמר במדרש )אוצר המדרשים
)אייזנשטיין( ל"ב מדות באגדה עמוד  :(268ר' נחמיה אומר ,דברי תורה עניים במקום
אחד ועשירים במקומות אחרים .שכן הם בבחינת שבעים פנים לתורה ,דור דור
ודורשיו.
ואמנם צריך להיזהר להשפיל גאונו מאוד ,ולא להחזיק שום מעלה או טובה
לעצמו .כי דברי התורה דברי אלהים חיים הם ,ונובעים רק ממקור אחד רם
ונישא שהוא ה' יתברך שמו .והאדם עצמו ,אם יזכה להיות קרקע פוריה ריד(
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ריב( בבחינת נקבה הקולטת את הזרע בקרבה ,ובתנאים נוחים ותוספת דילה מאפשרת תהליך
עיבור והתהוות.
ריג( כי דברי תורה צריכים שימור כידוע ,שלא יפסידם חלילה על ידי חוכמות חיצוניות ורדיפה
אחרי תאוות העולם השפל .וכן צריך להתחזק תדיר בעבודת תיקון המדות ,כדי שיהיה כלי נאה,
מקום נוח כרחם האם ,להיווצרות עיבור וגידול דברי התורה בקרבו.
ריד( קרקע פוריה דייקא בבחינת ארץ ,עניין הרומז לשפלות וענווה ,דכתיב :ואנכי עפר ואפר
)בראשית יח ,כז( .כי צריך להיות האדם ככלי חרס דייקא ]עיין לקמן הערה ריח עוד על הנאמר בספרי
בעניין כלי חרס המשמר דברי התורה[ הנוצר מעפר הארץ ,מלובן באש המכלה ומותירה אפר ,כי רק
על ידי כך ישתמרו דברי התורה בקרבו ,כמובא המעשה בגמ' )בבלי תענית ז :(.כדאמרה ליה ברתיה
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ובית קיבול ראוי ,אזי יפרו וירבו דברי התורה בקרבו ,ואף יזכה לבחינת לידה,
היינו להוציא את דברי התורה המתעברים בקרבו לאור ,כמים חיים מפכים
ונובעים להשקות ולהרוות צאן קדשים ,הצמאים ושוקקים לשמוע את דברי
התורה המתחדשים כמעיין הנובע חיים בכל עת תמיד .וכנזכר במדרש )ילקוט
שמעוני משלי רמז תתקלז( :שיהיו דברי התורה בכל יום בעיניך כחדשים ,דכתיב בה:
אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד )משלי ה ,יט(.
נמצאנו למדים ,ויתעבר יי בי למענכם ,אומר משה רבינו ע"ה לעם ישראל:
על ידי שלמדתי וקבלתי את דברי התורה מאת ה' יתברך ,התהוו הדברים בקרבי
בתהליך של עיבור ,ולאחר מכן גדילה ובשלות בבחינת הולדה ,היינו הוצאה
והרצאת דברי התורה שהתעברו בקרבי אליכם ,שכן כתיב בתריה :ועתה ישראל
שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם ,ואתם תפעלו באותה
הדרך להעביר הדברים הלאה ,דכתיב :ולמדה את בני ישראל )דברים לא ,יט(.
וכן עניין הלידה ,היינו הוצאת דברי התורה לאור בפועל כדי שיתקבלו על
לב שומעי הלקח ,קשה לעתים רטו( ,כי צריך שיהיו על ידי יראת שמים ,כמובא
במדרש )ילקוט שמעוני קהלת רמז תתקפט( :כי מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים.
ואכן כאשר פעל יעקב אבינו ע"ה כדי שתזכה רחל ללדת ,דיבר עמה דיבור
קשה רטז(,
רטז( ,דכתיב :ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך
פרי בטן )בראשית ל ,ב( .וכתיב בתריה :ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקלי
ויתן לי בן )בראשית ל ,ו( ,היינו שזכתה לבחינת לידה על ידי בלהה שפחתה,
ולאחר מכן זכתה לכך בעצמה.
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דקיסר לרבי יהושע בן חנניה :אי ,חכמה מפוארה בכלי מכוער!  אמר לה :אביך רמי חמרא במני
דפחרא  .אמרה ליה :אלא במאי נירמי?  אמר לה :אתון דחשביתו ,רמו במאני דהבא וכספא .
אזלה ואמרה ליה לאבוה .רמייא לחמרא במני דהבא וכספא ,ותקיף .אתו ואמרו ליה .אמר לה
לברתיה :מאן אמר לך הכי? אמרה ליה :רבי יהושע בן חנניה .קריוהו ,אמר ליה :אמאי אמרת לה
הכי?  אמר ליה :כי היכי דאמרה לי  אמרי לה.
רטו( שהרי לידה בד"כ עניין קשה ,דכתיב :אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי
בנים )בראשית ג ,טז( ,וכן :ותלד רחל ותקש בלדתה )בראשית לה ,טז( ,וכן :חבלי יולדה יבאו לו )הושע
יג ,יג(.
רטז( ואמנם כאשר יעקב אבינו ע"ה פעל כדי שתזכה רחל ללדת ,דיבר עמה דיבור קשה ,היינו
שהיה דבר זה מכוון מאת יעקב אבינו כדי שתזכה לפרי בטן .כפי ששמעתי לפני שנים מפי ידי"נ
הרב יאיר ידעי שליט"א ,ראש ישיבת מבקשי תורה ורב קהילת כנסת מהרי"ץ בעיר אשדוד ת"ו.
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ואמנם כן הוא הדבר בעניין לידת דברי התורה ,שכן כדי שיזכה לסיוע בהוצאת
דברי התורה שהתעברו בקרבו מהכוח אל הפועל ,צריך לבחינת דבור קשה,
שהם דברי מוסר ,כי צריך לאהוב התוכחות ,שגם הם מארבעים ושמונה קניני
התורה כנ"ל.
ונראה כי את עניין זה ממש ,מוכיחים רצף הפסוקים בספר משלי ,המסודרים
בצורה מעוררת השתאות ,לנוכח אלה הדברים .דכתיב :וימלאו אסמיך שבע
ותירוש יקביך יפרצו :מוסר יי בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו :כי את אשר
יאהב יי יוכיח וכאב את בן ירצה :אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה) :משלי
פרק ג ,ייג(

וימלאו אסמיך שבע ,פי' מצודת ציון" :אסמיך"  הם אוצרות התבואה ,ואכן
תרגום תבואה הוא "עיבורא" ,והוא עניין העיבור הנזכר לעיל ,היינו שנזכה לריבוי
חכמת התורה שתתעבר בקרבנו.
ותירוש יקביך יפרצו ,שנזכה ללמוד על מנת ללמד ,והיינו ללידת דברי התורה
המתעברים בקרבנו .ותירוש יין הוא ,היינו יינה של תורה ,כמובא במדרש )בראשית
רבתי ע'  :(21שתה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית ,שעסקת בתורה
המשולה ביין ,שנאמר" :כי טובים דדיך מיין" .וכן נמצא כי "יין" עולה בגימ'
"בחיים" =  ,70ובחיים היא התורה שנאמר בה :ובחרת 'בחיים' למען תחיה אתה
וזרעך )דברים ל ,יט( .וכן "יין" =  70מובא במדרש )במדבר רבה )וילנא(  נשא יג( :כשם
שיין חשבונו 'שבעים' כך יש שבעים פנים בתורה.
וכן נראה כי יקביך יפרצו ,הוא בחינת לידה ,היינו הוצאת דברי התורה מהכוח
אל הפועל ,דכתיב :והנה יצא אחיו ותאמר מה 'פרצת' עליך פרץ )בראשית לח ,כט(,
וכתיב :והיה זרעך כעפר הארץ 'ופרצת' ימה וקדמה וצפנה ונגבה )בראשית כח ,יד(.
ולכן מוסר יי בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו ,שכן בתוכחתו ,היא בחינת
ויתעבר ,שהוא דיבור קשה ,היינו מוסר יי יתברך שמו ,הגורם ללידת דברי
התורה .וכפי שלמדנו מיעקב שדיבר קשה עם רחל ,כדי לזכותה ללידה ולפרי
בטן ,שהוא אמנם דיבור קשה ,אך תוכו רצוף אהבה )שיר השירים ג ,י( ,כפי שמעידה
על כך התורה ,דכתיב' :ויאהב' יעקב את רחל )בראשית כט ,יח( ,וכן :ויהיו בעיניו
כימים אחדים 'באהבתו' אתה )שם כט ,כ(.
וזה הוא כי את אשר יאהב יי יוכיח וכאב את בן ירצה ,שכן ירצה  אותיות
ירצה ,שהוא מלשון הרצאה ,היינו ישא דבריו בציבור ,או בפני תלמידיו ,כמובא
ְַ ֶ
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בגמ' )בבלי חגיגה יד :(:רבי יוסי ברבי יהודה אומר ,שלשה הרצאות הן :רבי יהושע
הרצה דברים לפני רבן יוחנן בן זכאי ,רבי עקיבא הרצה לפני רבי יהושע ,חנניא
בן חכינאי הרצה לפני רבי עקיבא .שזה הוא לידת דברי התורה בפועל ,היינו
שיזכה להרצות ולהפיץ את דברי התורה ברבים.
ועל זה נאמר :אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה ,שכן מצא חכמה,
היא התורה ,דכתיב :כי מצאי מצא חיים )משלי ח ,לה( ,ובגמ' )בבלי ברכות ח (.דרשוהו
חז"ל על לימוד התורה .וכן כתיב :מצאנו מים )בראשית כו ,לב( ,שהוא בור שיש
בו מים ריז( ,היינו באר מים חיים )שה"ש ד ,טו( ,וכתיב :מצא חן במדבר )ירמיהו לא,
א( ,והרי 'חן' ,היא התורה הקדושה המעלה חן על לומדיה כנזכר בגמ' )בבלי
עירובין נד ,(:וכן 'חן' הוא שמה של תורת הסוד ,כידוע ליודעי חן.
וכתיב :שתה מים מבורך ונזלים מתוך בארך )משלי ה ,טו( ,ובספרי על פסוק זה
נאמר )ספרי דברים עקב פיסקא מח( :נמשלו דברי תורה למים ,מה מים חיים לעולם
כך דברי תורה חיים לעולם ריח( .ובספר הזוהר מובא )זוהר חדש  תיקונים כרך ב עז
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ריז( כמובא בכמה ספרים ,כמו בספר 'תורת המצרף' )לרב משה צבי הלוי ראטה( :ועוד אמרתי להרחיב
הדבר ,שיצחק אבינו הבין במה שבאו עבדיו ואמרו לו מצאנו מים ,שכוונתם על התורה שנקרא
מים ,ע"פ הגמרא סנהדרין ז ,אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה ,שנאמר" :פוטר מים
ראשית מדון" וכו' .וכן בהקדמה לספר 'שמועת יצחק' )לרב ישראל יצחק קאליש( :זאת הפעם יאמרו
עבדי יצחק "מצאנו מים" ,אין מים אלא תורה .וכן בספר 'שמחת אליהו' )לרב שמחה הכהן דויטש( :וזה
מרומז כאן בענין בארות המים ,דהנה בארות המים מרמזים על תורה ,וכמו שאחז"ל אין מים אלא
תורה .והנה אברהם חפר בארות מים ויסתמום פלישתים ,זה מרמז על היצר הרע ,אבל ע"י שעבדי
יצחק חפרו את הבארות של אברהם ושל עצמם ,אז מצאנו מים והרחיב לנו ה' ,רק ע"י היגיעה
העצמית אז התורה של האבות מחזרת על אכסניה שלה.
ריח( ראיתי לנכון להביא כאן באריכות את הנאמר בספרי )דברים פרשת עקב פיסקא מח( :נמשלו דברי
תורה למים :מה מים חיים לעולם ,כך דברי תורה חיים לעולם ,שנאמר שם )משלי ד ,כב(" :כי חיים
הם למוצאיהם" .מה מים מעלים את הטמאים מטומאתם ,כך דברי תורה מעלים את הטמאים
מטומאתם ,שנאמר )תהלים קיט ,קמ(" :צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה" .מה מים משיבים נפשו
של אדם ,שנאמר )משלי כה ,כה(" :מים קרים על נפש עיפה" ,כך דברי תורה משיבים נפשו של אדם,
שנאמר )תהלים יט ,ח(" :תורת ה' תמימה משיבת נפש" .מה מים חנם לעולם כך דברי תורה חנם
לעולם ,שנאמר )ישעיה נה ,א(" :הוי כל צמא לכו למים" .מה מים אין להם דמים ,כך דברי תורה אין
להם דמים ,שנאמר )משלי ג ,טו(" :יקרה היא מפנינים" וגו' .או :מה מים אין משמחים את הלב ,כך
דברי תורה אין משמחים את הלב? תלמוד לומר )שה"ש א ,ב(" :כי טובים דודיך מיין" ,מה יין משמח
את הלב כך דברי תורה משמחים את הלב ,שנאמר )תהלים יט ,ט(" :פקודי ה' ישרים משמחי לב",
מה יין אי אתה טועם בו טעם מתחלתו ,וכל זמן שמתישן בקנקן סופו להשביח ,כך דברי תורה,
כל זמן שמתישנים בגוף סופם להשביח ]מתאים מאוד לביאור לעיל[ ,שנאמר )איוב יב ,יב(" :בישישים

שח

 ספר עב הענ







ב( :ואוקמוה מארי מתני' דאיהי אורייתא דאיתמר בה )משלי ה ,טו( :שתה מים
מבורך וגו' ואוקמוה בור מים מכונסים ,באר מים חיים ,הה"ד )שה"ש ד ,טו( :מעין
גנים באר מים חיים.
וכן :שתה מים מבורך ,שהוא בור מים שאינם נובעים ,כמוזכר בספר הזוהר
)זוהר כרך א ויחי דף רלה א(" :שתה מים מבורך ונוזלים מתוך בארך" ,הא אוקימנא
בור אתר דלא נביע מגרמיה ]הרי פרשוה בור מקום שלא נובע מעצמו[ .כי בתחילה
כאשר הוא לומד צריך שיהיה בבחינת "בור סוד שאינו מאבד טפה" )משנה אבות ב ,ח(,
היינו לשתוק בפני רבותיו ולכוון את שמועתו ,כמובא )שם פרק ה( :חכם אינו מדבר
בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה .וכמובא במדרש על הפסוק במשלי )משלי כו ,טז(:
חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם ,מהו חכם עצל בעיניו? שהיה שלמה המלך
תופס פיו שלא לדבר בפני מי שגדול ממנו )שמות רבה )וילנא( בא פרשה טו(.
שכן בתחילה הוא בור שאינו נובע מעצמו ,ובבחינת כלי שצריך למלא ,אבל
כאשר מטה אזנו להקשיב ,היינו "שאינו מאבד טפה" ,וכמובא בגמ' )בבלי חגיגה
ג :(:דכתיב" :וידבר אלהים את כל הדברים האלה" ,אף אתה עשה אזניך
כאפרכסת ,וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מטמאים ואת דברי מטהרים,
את דברי אוסרין ואת דברי מתירין ,את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין .כי
כאשר עושה כן ,נהיה כלי מלא ושופע חכמה ,עד שיוצא ונוזל מעל גדותיו,
ומבור נהיה באר ,שהיא באר מים חיים נובעים ,להשקות צאן קדשים המבקשים
מים ,שהם דבר ה' יתברך שמו ,כנזכר בהמשך דברי הזוהר )שם רלה א( :וכדין
נבעין מיא מתתא לעילא ובור אתעביד באר מיין נביעאן] .ואז נובעים מים מלמטה
למעלה ,ובור נעשה באר ,מים נובעים[.
וכתיב :מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן לבנון )שיר השירים ד ,טו( ,שכן ונזלים
מן לבנון הוא דבר ה' יתברך ,כי לבנון הוא מקום המקדש שמשם יוצאה תורה
והוראה לישראל ,דכתיב :כי מציון תצא תורה ודבר יי מירושלם )ישעיהו ב ,ג( .ובאבות
דרבי נתן )מסכתות קטנות אבות דר' נתן נוסחא ב כה( :והלבנון זו בית המקדש ,למה
נקרא שמו לבנון? שהוא מלבין עונותיהן של ישראל .וכן נמצא :ונזלים מן לבנון,
עולה בגימ' וידבר יי אליו מאהל )ויקרא א ,א( =  ,371שהוא דבר ה' יתברך ממש.
 יטריח עב 
חכמה" וגו' .מה יין אי איפשר לו להתקיים לא בכלי כסף ולא בכלי זהב ,אלא בירוד שבכלים 'בכלי
חרס' ,כך דברי תורה אין מתקיימים במי שהוא בעיניו ככלי כסף וככלי זהב ,אלא במי שהוא בעיניו
כירוד שבכלים' ,ככלי חרס'.
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וכתיב פסוק בתריה )משלי שם( :יפוצו מעינתיך חוצה ברחבות פלגי מים .יפוצו
מעינתיך חוצה  הם דברי התורה שהתעברו והתהוו בקרבך ,יפוצו חוצה להשקות
את הצמאים מבקשי התורה ,וכן מעינתיך דייקא ,דכתיב :הוי כל צמא לכו למים
)ישעיהו נה ,א( .ברחבות  גימ' ואתה דבר =  ,618דכתיב :ואתה דבר אל בני ישראל
לאמר )שמות לא ,יג( ,היינו אמור אתה לעם בחירי ה' את דברי התורה.
פלגי מים  שכן כתיב :והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו
ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח )תהלים א ,ג( ,כי כדי שיזכה שיפוצו מעייני
תורתו חוצה ,צריך אורך רוח וסבלנות רבה ,כי בעתו דייקא יתן פריו ,שהרי אין
לדעת מתי יזכה לגמר בישול הפרי ,היינו להוציא לאור ,להרצות ולהפיץ את
דברי התורה ברבים .כי אמנם דברי התורה גדלים בקרבו בבטנו בבחינת עיבור,
אך לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים )קהלת ג ,א(.
ולכן כתיב :כי נעים כי תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך )משלי כב ,יח(.
תשמרם בבטנך  כי בבטן דייקא מתרחש דבר העיבור וההריון ,שהם דברי
התורה הצריכים שימור כנ"ל ,יכנו יחדו על שפתיך  כי בעת גמר בישול הפרי
כראוי ,אזי הפרי ,שהם דברי התורה שהתעברו והתהוו בקרבו ,יכונו יחדיו על
שפתיו ,כדי שיאיר בשפתיו לצמאים מבקשי התורה .דכתיב :פתח דבריך יאיר
מבין פתיים )תהלים קיט ,קל( ,וכפי' רש'י" :פתח דבריך יאיר"  תחילת דבריך
האירו את לב ישראל ,שאתה המבין פתאים באמרך .שהוא בבחינת שפתותיו
שושנים נטפות מור עבר )שיר השירים ה ,יג( ,כמובא במדרש )פסיקתא זוטרתא )לקח
טוב( שה"ש ה ,יג( :שפתותיהם של שונים ]שהם התלמידי חכמים[ ,נוטפות מור עובר.
כשם שריח המור עובר לכל רוח סביבותיו ,כך ריח תלמידי חכמים עובר לכל מקום
ומקום ,ליתן ריחה הטוב של התורה הקדושה בנשמות עם ישראל ,כדי שיעלה ריח
ניחוחם לפני ה' יתברך בכל עת תמיד.

