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משנת מהר"ל
מהדורת בראכפעלד
הונצח על שמו ועל זכרו של האי גברא יקירא
רודף צדקה וחסד הרבני היקר

מוה"ר משה יוסף ב"ר יעקב

ז"ל

בראכפעלד
מקסיקו יצ"ו

נלב"ע בשם טוב ו' חשון תשס"א לפ"ק
העמיד דורות ישרים ומבורכים ,הולכים בדרכו הסלולה,
◆◆◆

ולכבוד ולזכות אמו יבלחט"א עטרת בעלה

האשה החשובה מרת טויבא שתחי'
לאורך ימים ושנים טובות דשנים ורעננים
◆◆◆

הונצח על ידי בנם רב תבונות ואיש חמודות
הנגיד המרומם

מוהר"ר מענדיל בראכפעלד

הי"ו

הוגה תמיד ומעמיק בתורת המהר"ל זי"ע
ומפיץ אורו למאות ולאלפים על פני תבל

זכות רבינו מאור הגולה יעמוד לו ולזרעו
שיתברך ממקור הברכות וכל אשר יפנה יצליח
בבריאת גופא ונהורא נפישא

משנת מהר"ל ◆ אי

םידעומ ןינע דוסי

א
יסוד ענין מועדים  -להתוועד ולהתחבר עם הקב"ה
כל המבזה את המועדות
בגמ' מכות (כג' ).ואמר רב ששת משום ר' אלעזר בן עזריה כל המבזה את
המועדים כאילו עובד עכו"ם דכתיב אלהי מסכה לא תעשה לך וסמיך ליה את
חג המצות תשמור' .הראשונים פליגי מהו הכוונה ב'מועדים' ,דעת רש"י (שם)
והרשב"ם בפסחים (קי"ח) סברי דקאי על חולו של מועד .אבל הרמב"ם(א) (הל' יו"ט
ו ,טז) מפרש שקאי על יום טוב גופא .ויש לעיין טובא בטעם חומר הדבר שהמבזה
את המועדים חמור כל כך שנחשב כאילו עבר על חמורות שבחמורות .וכן צ"ב
למה לא שינה בגמ' מלישנא דקרא ולא כתב המבזה את 'הרגלים' ,אלא לשון מועד.
המהר"ל מפרש כדעת הני ראשונים דסברי דקאי על יום טוב ומבאר עומק החטא
בדבר וגם הדמיון לעובד עבודה זרה.
ברם כדי להגיע לעומק הענין יש להתבונן כמו תמיד בעצם המילה
שבלשה"ק מהו השורש ,ועי"ז יפתח לנו שערי דעת להבין הענין לאשורו(ב).
כשנתבונן במילה 'מועד' השורש הוא לשון 'יעוד וחיבור'(ג) ,מלשון

  .א וכ"ה בספ"ג דמכות (כג א) .ויעוי' ברשב"ם
שכ' וז"ל ,כל המבזה וכו' ,שעושה מלאכה
בחולו של מועד דכ' את חג המצות תשמור
ונפקא לן במס' חגיגה (יח א) איסור מלאכה
בחוה"מ ,עכ"ל ע"ש .וכ"כ הריב"ן במכות שם
דמבזה ע"י שעושה מלאכה בחוה"מ .אולם
מאידך יעוי' ברמב"ם בפ"ו דיו"ט הט"ז שכ'
וז"ל ,כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל
ימים טובים שנא' לקדוש ה' מכובד וכל ימים
טובים נאמר בהם מקרא קודש וכו' ,וכל המבזה
את המועדות כאילו נטפל לעבודת כוכבים,
עכ"ל יעו"ש .ומדוייק דס"ל דמה שאר"א בן
עזריה דהוי כאילו עוע"ז היינו כשמבזה ליו"ט
גופא ולא לחוה"מ ,דהא כל דברי הרמב"ם
שם איירי ביום טוב עצמו ולא בחוה"מ .וכן
יעוי' במאירי בפ"ג דמכות שם דמשמע דס"ל
כהרמב"ם דהמבזה וכו' היינו שעושה מלאכה
ביום טוב ע"ש.
  .ב וכן כתב רבינו שכל לשון הוא גדר האומה

ומהותה ,ולכן ניתנה לשון קודש לישראל שזהו
גדר האומה .בגור אריה (דברים א,כב) 'כי ע'
לשונות הם כנגד ע' אומות ,ולכל אומה נתן
לה לשון ,והלשון הוא מתיחס אל האומה ,לפי
מה שהיא  -נתן לה הקדוש ברוך הוא לשון ,כי
לשון הקודש נתן לעם הקודש ,נמצא כי הלשון
הוא מתיחס לפי מדריגת האומה ... .והם ידעו
כבר ענין כל לשון ,כי אותם שיש להם לשון
זה  -ענינם כך .ורצו שיעמדו על ענין האומה
מה הם ,כי הלשון הוא גדר האומה מה שהיא'.
  .ג ע"פ פשט הוא מלשון 'זמן' ֲהיִ ָּפ ֵלא ֵמה'
ּול ָׂש ָרה ֵבן,
ּמֹועד ָאׁשּוב ֵא ֶליָך ּכָ ֵעת ַחּיָ ה ְ
ָּד ָבר ַל ֵ
וכן ביהושע (ח ,יד) 'וַ ּיֵ ְצאּו ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר ִל ְק ַראת
ּמֹועד ִל ְפנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל ַל ִּמ ְל ָח ָמה הּוא וְ כָ ל ַעּמֹו ַל ֵ
ָה ֲע ָר ָבה' אבל מצינו ג"כ שהוא מלשון להוועד
מֹועד
ֵ
ואסיפה בישעיהו (יד ,יג) 'וְ ֵא ֵׁשב ְּב ַהר
ְּביַ ְרּכְ ֵתי ָצפֹון' ובמצודת ציון (שם) 'מועד -
מלשון ועד ואסיפה כמו הנה המלכים נועדו
(תהלים מח)'
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'ונועדתי לך'(ה) ,היינו – כששנים מתחברים ומתוועדים יחד זהו נקראת 'מועד'.
ובענינו לפי"ז יתבאר יסוד החגים והמועדים ,שענינו ימים מיוחדים לעבוד
עבודת השי"ת ועי"ז מתוועדו מתקרב ומתחבר עם הקב"ה .ובשעת הרגל הזמן
שהקב"ה כביכול מתחבר ומתוועד עם עמו .וזה הלשון 'מועד' וע"ז קאמר כל
המבזה את 'המועדות' ולא אמר המחלל ,דווקא מי ש'מבזה' אותו חיבור ,בזה
מכריז בריש גלי כאילו אינו רוצה בחיבור והתוועדת עם הקב"ה ,ובעיניו יש
חשובות לכוחות ולדברים אחרים בזה כאילו ח"ו מכבד אלהים אחרים .ובזה נחשב
כאילו עובד עבודה זרה שענינו ג"כ התחברות למקומות זרים.

בעליה לרגל מגולל מראים הכרובים מעורים
ולפי"ז יתבאר בטוב טעם דברי הגמ' ביומא (נד' ).בשעה שהיו ישראל עולין
לרגל מגללין להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה
ואומרים להן ראו חבתכם לפני המקום וכו'' שדווקא בשעת הרגל שזהו הזמן של
התחברות והתוועדות בין ישראל לאביהם שבשמים ,ולכן דווקא אז הראה להם
שהכרובים מעורים זו בזו ,שמורה על התוועדות והתחברות .ולפי"ז עולה כהגון
שבדווקא שינה חז"ל מלשון הקרא וכתבו לשון המבזה את 'המועדים' ולא המבזה
את הרגלים ,שבא להורות שעיקר חטאו וחסרונו הוא מה שמבזה את ההתחברות
וההתעוודות ,ועל זה מורה הלשון מועדים.

וז"ל בחידושי אגדות (מכות כג:).
'המבזה את המועדות וכו' .דבר זה מבואר ,כי המועד הוקבע שיהיו
חוגגין אל הש"י ועובדיגם עבודתו יתברך ,והוא נקרא מועד
מלשון ונועדתי לך .כי השנים שהם מתחברים ומתועדים יחד נקרא
מועד ,וכן הרגל הוא שיהיה הש"י מתוועד עם עמו ומתחבר להם .ומי
שמבזה את המועדות כאלו אינו רוצה בחבור הזה ומתדבק באחר.
ולכך אמרו במסכת (יומא נד א') כשהיו ישראל עולים לרגל היו מגביהין
להם הפרוכת והיו מראים להם (כשעלו לרגל) כי עליותם לרגל הוא
עצם החבור שנקרא מועד ,ולפיכך אז היו מראים להם זה .ולכך אמר
המבזה את המועדות ,ולא אמר המבזה הרגלים כלישנא דקרא'.

טעם חדש שכל המועדים יהי' בטלים
לאור דבריו יאיר לנו באור בהיר דברי חז"ל שלעתיד לבא 'כל המועדים יהיה
בטלים' ,שלעתיד יהי' לכלל ישראל דבקות כה גדול וחיבור להקב"ה ,שאותו
דבקות שזכו במועד יתבטל כלפיו וממילא יתבטל כלפיו כמו נר קטן לגבי השמש
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הגדול ,וז"ל המהר"ל בספר אור חדש (פרק א)' :אף אם כל המועדים יהי' בטלים וכו'
(מדרש שוחר טוב משלי ט ,א) כי המועדים כולם מורים החבור והדביקות שיש לישראל אל
הש"י ולכך נקרא מועד כמו (שמות כה ,כב) ונועדתי לך מעל הכפורת ,שהוא לשון ויעוד
וחבור ולעתיד כאשר יהיה לישראל החבור והדבוק אל הש"י יותר לכך יהיה חבור
(ו)
זה שהוא על ידי המועדים בטל'.

חיוב לעלות לרגל במועד מקום הקירבה
ומטעם זה חיוב מחייבי ישראל ברגל לעלות ולראות להשתחוות בשלש פעמי
רגלינו ,ששם בביהמ"ק מקום ומקור החיבור והתחברות להקב"ה ,מזה נובע גם
החיוב 'להקביל פני רבו ברגל' שמורא רבך כמורא שמים והזמן הוא מיוחד להתוועד
ולהתחבר ,וכמו"כ תלמיד עם רבו ראוי להתוועד(ז) .וכמש"כ רבינו בחידושי אגדות
ר"ה (טז ):בזה"ל " :חייב להקביל פני רבו כו' .טעמו כי מורא רבך כמורא שמים ,ולפיכך חייב
להקביל פני רבו [ברגל].. .ומה שדוקא רגל כי הוא נקרא מועד אשר בו מתיעד ומתחבר
הכל אשר ראוי להתחבר ,ולפיכך חייב אדם בראיה ולעלות לרגל ויתייעד עם השכינה ,וכך
התלמיד שאמרו (אבות פ"ד) מורא רבך כמורא שמים יש לו ייעוד עם רבו ברגל(ח)'.

נֹוע ְד ִּתי ְלָך ָׁשם
  .הכמ"ש (שמות כה ,כב)' ,וְ ַ
וְ ִד ַּב ְר ִּתי ִא ְּתָך ֵמ ַעל ַהּכַ ּפ ֶֹרת ִמ ֵּבין ְׁשנֵ י ַהּכְ ֻר ִבים
אֹותָך
ֲא ֶׁשר ַעל ֲארֹון ָה ֵע ֻדת ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ֲא ַצּוֶה ְ
ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל'.
  .ווממשיך שם שפורים ויום כיפורים לא
יתבטל לעולם ,שיש אז דבקות גדולה מאד
שגם לעתיד יהי' שייך אותו דבקות ולא יתבטל.
וז"ל ' :אבל פורים שהוא מורה על חבור
ודביקות הגמור כאשר לקחם מיד המן דבר זה
לא יהיה בטל ,וסבר ר"א דגם י"ה לא בטל כי
גם י"ה שהוא סלוק החטא ואז הדביקות הגמור
בו יתברך גם כן לא יהיה בטל והבן הדברים
האלו מאוד מאוד'[.עיי"ש לעוד טעמים]
  .זלפי דברי רבינו שהטעם הוא 'משום מורא
רבך כמורא שמים' יתבאר לשון הרמב"ם
בהלכות תלמוד תורה (ה ,ז) 'וחייב לעמוד מפני
רבו משיראנו מרחוק מלא עיניו עד שיתכסה
ממנו ולא יראה קומתו ואח"כ ישב ,וחייב אדם
להקביל פני רבו ברגל' .ולכאורה צ"ב דכלל שני
הלכות שאינם שייכים הדדי .אבל לפי הנתבאר
יבואר היטב ששניהם חיובו נובעים משורש אחד
מדין מורא רבך כמורא שמים[ .וראה בגבורות ה'
[פרק מח] שמבאר שיש חיוב קימה מדין מורא

רבך] .ואולי יש ליישב לפי"ז מה דתמה הכס"מ
למה לא הביא הרמב"ם מה שמסיק בסוגיא
דר"ה בחיוב לקבל פני רבו דווקא כשחוזר בו
ביום די"ל דדעת הרמב"ם שההחיוב מדין מורא
שמים שזהו דוחה החיוב השמחת בחגיך .ויל"ע.
  .חויש בזה העמקה יתירה שהמהר"ל מפרש
ש'מורא רבך כמורא שמים' מפני שהרב משלים את
התלמיד ודומה למורא שמים שמשלים את האדם.
ועוד טעם יש בה ,שהרב הוא 'סיבה' להתלמיד
וכעין מורא שמים שהקב"ה עלה והאדם הוא
העלול .לפי"ז נבין את עומק הדמיון 'לקבל פני רבו
ברגל' ,דבמועד הוא הזמן שהעלה מתחבר לעלול,
ולכן כמו"כ ממש חייב האדם לתחבר ולכבד רבו
שנחשב [באיזה מדה] כעלה שלו .וז"ל בדרך חיים
(ד ,יג) ' :יהי כבוד חבירך כמורא רבך'  -שיש
לתלמיד לקבל מורא מרבו אשר הוא משלים אותו,
וכך החבירים מצד שהם חבירים ביחד וטובים
השנים מן האחד הרי כל אחד הוא השלמתו של
השני ,ולכך יהיה כבוד חבירך מצד זה כמורא רבך.
'ומורא רבך כמורא שמים' .כי גם מצד מה הרב
דומה למורא שמים ,שכשם שהש"י עלה לאדם
וסבתו ,כך הרב הוא עלה וסבה לתלמיד שקבל
ממנו חכמתו ,ולפיכך מורא רבך כמורא שמים'.
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קדשי קדשים מקום החיבור בין הקב"ה לישראל
על פי הדרך שסלל רבינו כאן יתבאר ג"כ עומק ענין מקום 'קדשי קדשים' ע"פ
מש"כ בנצח ישראל (פרק ה) ,לבאר גדר קדושת קדשי הקדשים ,דשם הוא המקום
של יעוד השכינה ,וגם מונחת שם 'ארון הברית' ,שבתוכו מונחת התורה והלוחות,
שהתורה הוא עצם 'הברית' והחיבור בין ישראל להקב"ה .וכן אמר שלמה (שה"ש ג,
י) "רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה" ,ואמרו חז"ל דכל המקרא נאמר
על המשכן" .תוכו רצוף אהבה" כרובים ולוחות' .הרי שמקור מקום אהבת השי"ת
היתה במקדש בבית קודש הקדשים .וז"ל בנצח ישראל (פרק ה) ':ועוד בא לומר,
כאשר בא למקום קדשי הקדשים ,ששם ויעוד שכינה והחבור עם ישראל ,כי מקום ויעוד
שכינה היה על ידי הארון ,ששם לוחות הברית שכרת עם ישראל .וכן שם ספר תורה (ב"ב
יד ב) ,שנקרא "ספר הברית" (שמות כד ,ז) ,שהקב"ה יש לו חבור עם ישראל .הנה התורה
והלוחות ,שהם בארון ,הם עצם החיבור שיש להקב"ה עם ישראל .ולפיכך על הארון היו
הכרובים" ,ופניהם איש אל אחיו" (שמות כה ,כ)" ,כמער איש ולוית" (מ"א ז ,לו) .כשעלו לרגל
היו מגביהם להם הפרוכת ,והיו מראים להם הכרובים (יומא נד א) ,כלומר שחבת הקדוש
ברוך הוא אל ישראל כמו זכר אל הנקבה דרך משל .ותוך הארון הוא החבור והדיבוק ,וזה
על ידי התורה והלוחות .וזה שאמר שלמה (שה"ש ג ,י) "רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו
רצוף אהבה" ,שכל המקרא נאמר על המשכן" .תוכו רצוף אהבה" כרובים ולוחות ,כך
פירשו ז"ל (שהש"ר ג ,ח) .נמצא כאשר תבין כי החיבור עצמו היה הארון'.
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ב

ירח האיתנים
ביאור המחלוקת מתי נברא העולם
פליגי ר' אליעזר ור' יהושע מתי נברא העולם כדאיתא בגמ' ר"ה (י' ):תניא רבי
אליעזר אומר בתשרי נברא העולם בתשרי נולדו אבות בתשרי מתו אבות בפסח נולד
יצחק בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין בראש
השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים בניסן נגאלו בתשרי עתידין ליגאל ,רבי יהושע
אומר בניסן נברא העולם בניסן נולדו אבות בניסן מתו אבות בפסח נולד יצחק בראש
השנה נפקדה שרה רחל וחנה בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין בראש השנה בטלה
עבודה מאבותינו במצרים בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל'.
והנה בהמשך הגמ' מביא כל אחד ראיה מפסוקים מתי נברא העולם בתשרי
או בניסן .ולכאורה נראה שזהו רק מחלוקת 'במציאות' מהו הזמן שנברא העולם.
המהר"ל אינו מסתפק בזה וחותר להגיע ל'סברת' המחלוקת ,דע"כ יש איזה
דבר מיוחד בחודש תשרי או ניסן יתר משאר חדשים שיהי' 'סיבה' שבו דייקא
נברא העולם יותר משאר חדשים ,ובאמת צ"ב שנראה מדברי הגמ' שיש 'שייכות'
לזמן של בריאת העולם ,לשאר הדברים שאירעו ג"כ בהם ,שנולדו האבות ,עתידין
להיגאל ,נתבטלו עבודה מאבותינו במצרים ,וצ"ב מהו השייכות.
וכתב מהר"ל לבאר ,כמו הרמ"ח אברים שבאדם אע"ג שכולם הם חשובים,
מ"מ יש עיקר חשיבות הוא לשני אברים ה'ראש' וה'לב' ,וה"ה לענין השנה יש
שני חדשים שהוא עיקר החשיבות והם 'תשרי' וניסן' ,וחשיבות חודש ניסן הוא
מפני שהוא ההתחלה לכל החדשים ולהראשית יש חשיבות מיוחדת ,וכמו"כ מצד
אחר יש לתשרי חשיבות מיוחדת שהוא ה'שביעי' ,וכדאיתא בחז"ל 'כל השביעין
חביבין'(ט) ויש קדושה יתירה בדבר שהוא שביעי ,וחודש תשרי שהוא החודש
השביעי הוא ג"כ נבדל וקדוש ,וכעין שמצינו שהשבת שהוא יום השביעי הוא עיקר

  .טויקרא רבה (אמור פרשה כט) 'כל השביעין
חביבין לעולם'' ,למעלן' השביעי חביב שמים
ושמי השמים ורקיע ושחקים זבול ומעון
וערבות וכו'' ,בארצות' שביעית חביבה ארץ
וכו'' ,בדורות' שביעית חביב אדם שת אנוש
קינן מהללאל ירד חנוך וכתיב (בראשית ה)
ויתהלך חנוך את האלהים' ,באבות' שביעי
חביב אברהם יצחק ויעקב לוי קהת עמרם

משה וכתיב (שמות יט) ומשה עלה אל
האלהים' ,בבנים' השביעי חביב שנאמר דוד
הוא השביעי' ,במלכים' השביעי חביב שאול
איש בושת דוד שלמה רחבעם אביה אסא
וכתיב (ד"ה =דברי הימים= ב יד) ויקרא אסא
אל ה'' ,בשנים' שביעי חביב שנאמר (שמות
כג) 'השביעית תשמטנה ונטשתה' ,בשמיטין'
שביעי חביב שנא' (ויקרא כה) וקדשתם את
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ותכלית כל ימי החול ,וכמו"כ ארץ ישראל ארץ השביעי ,הוא ארץ העיקר והחשוב
ביותר בכל העולם ,ה"ה 'חודש השביעי' הוא העיקר והחשוב של כל השנה(,י).

וכ"כ המהר"ל (חידושי אגדות ר"ה י ):בזה הלשון:
'אמנם החודש השביעי מדריגה אחרת יש לו ,כי זה החודש מצד שהוא
שביעי והוא בזה ראש לכלל השנה כי הוא השביעי מסוגל בזה,
כי א"י הוא שביעי לארצות כי שבע ארצות כמו שאמרו בויקרא (רבה
פכ"ט) ותבל הוא השביעי ועליו נאמר (תהלים ט') והוא ישפוט תבל בצדק
והוא א"י שהוא נקרא שביעי והשביעי הזה הוא עיקר כל הארצות,
השבת שהוא שביעי הוא תכלית הימים של חול כי הוא מנוחה לכלם ,כן
החודש השביעי הוא עיקר כל השנה ,ולפיכך הוא ראש השנה כי הוא
ראש לכל השנה וזה ההפרש שיש בין תשרי לניסן.
..הנכון באמת כי 'ראש השנה' הוא דומה ל'ראש' לגמרי ,לפי ששם
הנשמה וכן תשרי הוא ראש לכל השנה ונקרא ראש ,אבל 'הלב'
דומה לראש חודש ניסן שהוא התחלת החי .ודבר זה אמת למשכיל מאוד
איך תשרי הוא הראש ,כי שם ישכון הנשמה ומקבל מן האלקית ,וכן
חודש זה מקבל מן הש"י הקדושה ,וכן א"י אשר אמרנו נקרא ראש
(יא)
כדכתיב (משלי ח') וראש עפרות תבל'.
נמצא עומק מחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע אינו רק במציאות הזמן בריאות
העולם ,אלא 'מהו' הזמן היותר חשוב בשנה להיות בו בריאת שמים וארץ ,וכלשון
מהר"ל ' :סבר ר"א כי הראש הוא עיקר ששם הנשמה 'ולכך' סבר ר"א שבתשרי נברא
העולם ור"י סבר כי הלב עיקר החיות 'ולכך' בניסן נברא העולם'.
לפי דברים הנפלאים האלו יתבאר על נכון מהו השייכות שאר דברים המוזכרים

שנת החמשים' ,בימים' שביעי חביב שנאמר
(בראשית ב) ויברך אלהים את יום השביעי,
'בחדשים' שביעי חביב שנא' (ויקרא כג) בחדש
השביעי באחד לחדש.
  .יור' יהושע סבר שניסן כיון שהוא דומה ללב
שהוא עיקר החיות של האדם זהו עיקר העולם
ואז ראוי להיות ר"ה .כ"כ מהר"ל לבסוף
וקדודם לכן כתב פירוש אחרת עיי"ש.
  .איוהביאור ביתר עומק הוא שבכל דבר יש בו
'תכלית' וזהו נחשב לדבר העיקר שבו ,וכמו
באדם תכלית כל אבריו הוא לשמש וליתן חיות

להנשמה .וכמו"כ במציאות העולם ,ימי החול
הם לתכלית ולהכנה ליום השבת שהוא 'תכלית
שמים וארץ' ,ולכן המספר שביעי הוא הדרגה
העליונה שיש בטבע העולם [שמיני הוא
למעלה מן הטבע'] ונמצא שכל מה שמספרו
'שביעי' הרי הגיע לתכליתו ולמדרגה הגדולה
ביותר שיכול להגיע בטבע בריאה .ולכן נמי
אצל חודש תשרי שהוא השביעי יש לו אותו
מעלה קדושה שיש לכל השביעין[ .דוגמא
לדבר מש"כ מהר"ל לענין קדושת שבת שיש
לו שייכות בזה שהוא היום השביעי].
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בברייתא למחלוקת מתי נברא העולם ,לדעת ר"א 'בתשרי עתידין להיגאל' ,והטעם
כיון דחודש תשרי הוא היותר חשוב אע"פ שהגאולה ממצרים היתה בניסן ,אבל
הגאולה העתידה יהי' יותר במעלה ויותר אלקית שישאר לנצח ולכן יהי' בחודש
שהוא היותר חשוב .וכן נמי בתשרי נולדו האבות ,כיון שהם 'קדושים ואלהיים'
ראויים להולד בחודש היותר חשוב(יב) .ומסיים המהר"ל 'וכן כל הדברים האלקיים
ראוי' שיהיו בתשרי שזה החודש הוא מיוחד לכל דבר שהוא קדוש'(יג).
ומוסיף בזה מהר"ל דבר עמוק ,שכיון שנתבאר שתשרי דומה לה'ראש' משכן
הנשמה ,הנה כמו הנשמה אינו נכנס באדם רק אחר שכבר נגמר גופו בשלימות
במעי אמו ט' ירחים ,ה"ה והוא הטעם שבתשרי שנחשב כמו 'הנשמה לשנה' הוא
בחודש השביעי שכבר הגיע העולם לשלימותו [כמו כל שביעי שענינו שלימות]
ודווקא אז חל הקדושה של חודש תשרי דוגמת הנשמה שחל על דבר שלם.

ובלשונו' :מעתה תדע כי הנשמה בראש הוא 'תשרי' ומפני זה החודש
הזה הוא קדוש ומתעלה על הכל וכמו שהנשמה היא באה
כאשר האדם בשלימתו ובתכליתו כן החודש הזה ג"כ הוא השביעי
אמצע השנה עיקר השנה  ...הרי לך תשרי הוא מצד כי כאשר יגיע
לחודש השביעי אשר הוא קדוש אז מתעלה הקדוש ברוך הוא עליו ,כי
אז מתעלה כאשר הוא בשלימותו והוא השביעי ואז יום הדין הוא(יד)" ע"כ.

  .ביאבל ר"א מודה שיצחק אבינו נולד בניסן,
וכתב שני פירושים בזה ,א-שהפקידה לשרה
היתה בר"ה ולכן נולדו בניסן אבל שאר אבות
לא נכתבו אצלם פקודה ,ב -כיון דתשרי הוא
מיוחד לדין והלידה היתה ברחמים עיי"ש עוד
ביאור בזה.
  .גיוכן כתב רבינו ,שמשה רבינו זכה למדרגתו
העליונה מכיון שהיה השביעי וז"ל :בחידושי
אגדות (ר"ה כא' ):וראוי הוא משה לאלו מ"ט
שערים שהוא שבעה על שבעה בעבור שהוא
השביעי אברהם יצחק ויעקב ולוי וקהת עמרם
משה ,ובזה זכה ליסוד השביעי .שהיסוד הוא
עמוד שבעה כי הוא השבת אשר הוא יום

השביעי' ע"ש.
  .דילפי דברים אלו יל"פ שזהו השמחה
שמתחייבת במועד ,ובפרט בסוכות שיש שמחה
יתירה במקדש .כידוע מאד בספרי מהר"ל
שהשלימות מביא לידי שמחה' .וז"ל בדרך
חיים (ו ,ז) 'שהיא שלימות נפשי לאדם רק ע"י
שמחה שהיא שלימות' .ובנצח ישראל (פרק
כג) כתב ' :אין עומדין להתפלל אלא מתוך
שמחה של מצוה' ,כי על ידי השמחה שהיא
שלימות הנפש ,ועל ידי זה השכינה שורה עליו,
והוא עם השם יתברך' .ועוד .ולכן בזמן שיש
שלימות לעולם בחודש השביעי ראוי ונכון
שיהא שמחה בעולם.
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הכוסמ םישנ רוטפ מסוכה

ג

פטור נשים מסוכה
המצוה הוא גזירת המלך ואינו תלוי בשום טעם
נשים פטורים ממצוה עשה שהזמן גרמא כדאיתא בגמ' קידושין ,ומ"מ חייבים
בכמה מצוות שהזמן גרמא ,כחנוכה  ,מגילה ,ד' כוסות  ,ובגמ' איתא הטעם 'שאף
הן היו באותו הנס'(טו) .ויש להקשות א"כ למה לא מחייבו הנשים נמי במצוות סוכה
שאף הן היתה באותו בנס .דבסוכות הושבתי את בני ישראל(טז).
וכתב המהר"ל שאין זה קושיא ,ויש להקדים יסוד גדול בענין המצוות שאין טעמי
המצוה סיבה ל'חיוב' המצוה ,אלא החיוב הוא מפני שכך גזר הקב"ה מבלי שום סיבה
וטעם ,ולא נתן מצוות סוכה לישראל 'בשביל' שישבו בסוכות בעת שישבו במצרים,
אלא מצוה סוכה הוא מצוה כמו שאר מצוות ,אלא לפעמים הקב"ה 'תולה' אותו
בטעם כמו בדידן תלה בטעם במה שהושיבם בצאתם ממצרים בסוכות .וראיה לדבר
שהרבה דברים יש שיש טעם לחייבם באיזה מצוה על זה ,ולא חייבם ,ע"כ שעצם
הטעם אינו סיבה לחיוב .וטעם המצוה הוא דבר בפני עצמו(יז).

חילוק בין מצוה דאורייתא למצוה דרבנן
ולפי"ז יש לומר שיש חילוק בין מצוה דאורייתא שזהו גזירת מלך ,ויש כלל
שנשים פטורים ממצוה עשה שהזמן גרמא ,ביד המלך לפטור אותם אע"פ שאף
הן היו באותן הנס .אבל במצות דרבנן שכל החיוב הוא משום שעושים זכר לנס,
ולכן כל הנכללים באותו נס מחוייבים דאין סברה לחלק בין נשים לאנשים וכמו

  .וטכדאיתא לענין חנוכה בשבת (כג ,).ולענין
מגילה( ,מגילה ד ,ערכין ג ,).ולענין ד' כוסות
(פסחים קח):
  .זטלכאורה קושייתו בין למ"ד סוכות ממש בין
למ"ד עננו הכבוד היה הנשים בכלל [ובשו"ת
חת"ס או"ח סימן קפ"ה מביא בשם השער
המלך דלמ"ד סוכות ממש אין הנשים בכלל
מצוות סוכה ,וחולק עליו ע"ש]  .המהר"ל
הקשה הקושיא מעצמו ,ובאמת זו קושיית
התוס' בפסחים (קח' ):והא דאמרינן דפטורות
מסוכה אף על גב דאף הן היו באותו הנס כי
בסוכות הושבתי התם בעשה דאורייתא אבל
בארבעה כוסות דרבנן תיקנו גם לנשים כיון

שהיו באותו הנס' .ויש להעיר דבגמ' מסיק
שנשים פטורים אינו מחמת שהזמן גרמא שהרי
יש היקש ט"ו ט"ו לפסח אלא יש מיעוט האזרח
להוציא הנשים ,וצ"ב קצת שמשמעות לשון
המהר"ל שפטורים משום שהז"ג.
  .זיואע"פ שיש חיוב מיוחד אצל סוכה לדעת
הב"ח בהל' סוכה (סי' תרכ"ה) לכוון עצם הטעם
כיון דכתיב 'למען ידעו' ,אמנם אינו 'מחייב'
המצוה אלא דין בתנאי קיום המצוה שיכוון
הטעם שכתוב בתורה[ .וראה בשו"ת חת"ס
או"ח סי' קפ"ה שמשמעות דבריו שמעיקר הדין
יש לחייבם מחמת 'אף הן היו בנס דיצי"מ ודלא
כדעת רבינו]

הכוסמ םישנ רוטפ

משנת מהר"ל ◆ טי

שאנשים חייבים בשביל שהיו באותו נס כמו"כ נשים חייבים שהיו באותו נס(יח).

וז"ל בגבורות ה' פרק מח:
'ואמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות בארבע כוסות שאף הם היו
באותו הנס ,ופי' שהיה יציאת מצרים להם גם כן כמו לאנשים.
ואם תאמר בישיבת סוכה נמי לחייבו משום שהיו בנס של סוכה .ואין זה
קשיא דאף על גב שהיו הנשים בנס סוכה רחמנא פטרה הנשים,
והמלך יכול לפטור את מי שירצה מן השעבוד אף על גב דלפי הסברא
הכל משועבדים יכול לפטור את שירצה ,אבל מצות דרבנן דקבלנו אנחנו
ארבע כוסות בשביל נס הגאולה אין חלוק בין נשים ובין אנשים כיון
שהכל היו באותו הנס ולפיכך המצוה אף על הנשים.
שלא נתן השם יתברך מצות סוכה לישראל בשביל שישבו בסוכות
כשיצאו ממצרים אבל עיקר המצוה כמו שאר מצות שנתן השם
יתברך לישראל רק שתלה טעם המצות במה שהושיב את ישראל
בסוכות ,וחילוק יש בין נתינת המצוה לישראל וטעם המצוה שהרבה
דברים יש להם טעם ולא רצה השם יתברך לגזור אותם לכך הטעם הוא
דבר בפני עצמו והמצוה דבר בפני עצמו ,וכל מצות עשה שהזמן גרמא
נשים פטורות אבל גבי ארבע כוסות שלכך תקנו חכמים בשביל הנס
והנס היה שוה לנשים כמו לאנשים(יט)[.עיי"ש לעוד תירץ]
  .חיבדברי רבינו מבואר שסברת 'אף הן היו
באותו הנס' הוא דווקא במצוה דרבנן ולא
דאורייתא .וכן מבואר בתוס' פסחים (קיח).
אבל בתוס' מגילה (ד ).מבואר שאף הן היו
באותו הנס שייך גם במצוה דאורייתא .שהקשה
שם למה לי הקישא לחייב נשים במצה תיפוק
ליה דאף הם היו באותו הנס ,ומתרץ שמ"מ
היה חייב רק מדרבנן ,ולכאורה נסתר מתוס'
פסחים .שאינו שייך במצוה דאורייתא ,אבל
לפום ריהטא אפשר לחלק שקושיית התוס'
היתה דמה"ת יחייב בסוכה וע"ז השיב שאין
סברה במצוה דאורייתא .ולכאורה לפי סברת
המהר"ל צ"ב שהרי לסברתו אינו שייך במצוה
דאורייתא להיות תלוי בטעם וא"כ האיך שייך
במצוה של מצה להתחייב מחמת אף הן היו
באותו הנס .וצ"ב[ .אח"כ מצאתי הקושיא
בשו"ת שואל ומשיב (תליתאי ס' תמג] ומחלק

היכי שהטעם אינו מפורש בקרא לא שייך
אף הן משא"כ היכי שמפורש בקרא ,ובמצה
מפורש בקרא ולכן שייך בדאורייתא ,ומשיג
על הב"ח דהכוונה אינו מעכב עיי"ש ולפי מה
שנתבאר אינו ראיה משם דלא כהב"ח]
  .טיוראה תפארת ישראל (פרק ח) שמבאר
בארוכות טעם מצוות [ואינו סתירה למש"כ
כמו שנתבאר לעיל] ומסיים 'הוא חוק וגזרה
כאשר אינו עומד על טעם המצוה ,שהוא שכל
אלהי .וכך הם כל המצות ,שהם שכל אלהי,
ולא שכל אדם .ולפיכך האדם אשר יש לו נפש
אלקית ,והיא עומדת בחומר ,על ידי מצות
השכליות האלקיות  -כאשר הוא דבק בהם
ועושה אותם  -הוא דבק בו יתברך ,ומוציאים
את נפשו מן הטבע .ואף שלא ידע טעם המצוה,
הלא כאשר הוא עושה המצוה ,ודבק במצוה
שהיא השכל אלהי ,נדבק בו יתברך'.

כ ◆ משנת מהר"ל
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ד

כי בסכת הושבתי בני ישראל  -ענני הכבוד
למה אין עושין זכר לענני הכבוד גם מלמטה
הקשה המזרחי (הרא"ם) מה דאיתא בחז"ל (מכילתא בשלח) ,והובא ברש"י שהיה
שבעה עננים כתובים במסעיהם .ארבעה מארבע רוחות ,ואחד למעלה ,ואחד
למטה ,ואחד לפניהם מנמיך את הגבוה ומגביה את הנמוך והורג נחשים ועקרבים.
וכיון שכן 'מדוע לא צותה התורה לעשות בסוכה אחת מלמעלה ואחת מלמטה
וארבע מארבעה רוחותיה ,מאחר שהסוכה אינה אלא דוגמת העננים שהיו מסבבים
את ישראל מלמעלה ,ומלמטה ומארבעה רוחותיהם ,כדכתיב (ויקרא כג ,מב  -מג):
"בסוכות תשבו ...למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי
אותם מארץ מצרים" [עכ"ד הרא"ם].
הב"ח (או"ח סי' תרכה) ,הביא הקושיא ומיישבו ע"פ יסודו הידוע שעיקר מצווה
סוכה הוא לזכור יציאת מצרים ,וזה יגיע על ידי שיזכור שהקב"ה הגין עליהם
מפני החמה והשרב ומזה יבא לזכור גם שאר נפלאות שעשה עמהם 'שהגן' עליהם
ביציאת מצרים ,והענן שלמטה לא היתה להגן מפני החמה אלא להנמיך הגבוה
ואינו זכר לההגנה שעשה במצרים(כ).

העננים לגודל מעלתם נחשבים תמיד למעלה
רבינו המהר"ל הלך בנתיב אחרת דהקושיא מעיקרא ליתא ,דהנה אנו מתייחסים
ל'השמים' תמיד שהוא 'למעלה' ,כמ"ש 'בשמים ממעל' ,וכמבואר בעוד הרבה
פסוקים(כא) .אע"פ שמצד טבע הדברים באמת השמים הוא גם תחת האדם ,שהרי
כדור העולם תולה על בלימה ,והשמים סובבו מכל צדדיו סביביו ,ומה שמכנה
השמים ממעל פירושו; דהשמים 'מעלתו' גבוה יותר ולכן מכנים אותו למעלה,
כלומר שמעלתו גבוה יותר מדברים שלמטה(כב).

  .כובתוכ"ד כתב ' :והדבר ידוע שהאחד
שלמטה לא היה להגן מפני החמה כי אם
להנמיך הגבוה ואין מזה זכרון לשאר ההגנות
אשר הגין עלינו ביציאת מצרים' ע"כ .ויש
להעיר מש"כ שהאחד מלמטה היה כדי להנמיך
הגבוה דבמכילתא וכן ברש"י שכתב שזה היה
מתפקיד הענן השביעי ולא השישי שלמטה,
וצע"ג.

–'א ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ִב ְל ָב ְבָך ַה ָּשׁ ַמיִ ם ֶא ֱעלֶ ה
  .אכלדוגמא ַ
ִמ ַּמ ַעל ְלכֹוכְ ֵבי ֵאל ָא ִרים ּכִ ְס ִאי וכו'(ישעיהו יד,
ּוׁש ָח ִקים יִ ּזְ לּו
יג) ,וכן ַ'ה ְר ִעיפּו ָׁש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל ְ
ֶצ ֶדק' (שם מה ,ח) .וכן ַ'על זֹאת ֶּת ֱא ַבל ָה ָא ֶרץ
וְ ָק ְדרּו ַה ָּשׁ ַמיִ ם ִמ ָּמ ַעל' (ירמיהו ד ,כח) .ועוד.
  .בכורק אצל הצדיקים מצינו שיש להם
מדרגה גדולה ונקראים שעומדים 'ממעל
לשמים' כמ"ש בגבורות ה' (פרק כט) 'וכאשר

דובכה יננע
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ולפי"ז העננים שבאים מן השמים ,ומזוככים ורוחניים הם ,אע"פ שסובבו את
ישראל מכל הששה צדדים ,וגם מלמטה .נחשבים שהם תמיד למעלה מן האדם],
היינו -מעלה עליונה על האדם .ולכן אינו שייך לעשות זכר להענן שהיה למטה
מהם ,שהרי נחשב שהעננים סיבבו אותם עליהם מלמעלה .והוכחה לזה דכתיב
בקרא "ועננך עומד עליהם" (שלח יד ,יד) ,הרי שקראו העננים עומד עליהם(כג).
לפי דברים אלו ,אין מקום להקשות למה לא עושים זכר גם מלמטה מתחת
לאדם ,שהרי אנו עושים סוכה והסכך מלמעלה הוא זכר לעננים שאע"פ שהיה
מכל הצדדים ,ומכל מקום נחשבים שבאו מלמעלה(כד).

וז"ל בגור אריה (בהעלותך):
הקשה הרא"ם ,אחר כי שבעה עננים היו ,וסוכות שציוה הקדוש ברוך
הוא הוא בשביל שהושיבם בסוכות (ויקרא כג ,מג) ,והם היו ענני
כבוד (רש"י שם) ,אם כן היה לעשות מצות סוכה בענין זה ,אחד למעלה
ולמטה ואחד לפניהם.
וקושיא זאת אינה קושיא למבין ,כי הענן שהיה מן השמים ,בין שהיה
למעלה בין שהיה מן הצד ,הכל הוא נחשב למעלה ,כמו
רצה הקדוש ברוך הוא להגדיל את אברהם
ואת משה ,לא התנשאות שהוא למלכים
שהם מתנשאים בגבורתם או בעשרם ,אבל
התנשאות זה התנשאות מעלה קדושה ומעלה
נבדלת שהיו קרובים אל מעלה אלהית ,נתן
להם הקדוש ברוך הוא להיות רוכבים על
החמור ...ומנין אתה מוצא שהיו אלו שלשתן
מתנשאין על העולם ,שהרי דרשו רז"ל (עי'
ב"ר פ' מ"ד) כן אצל אברהם ויוצא אותו
החוצה שהוציא אותו חוץ מחללו של עולם,
וכן דרשו בש"ר בפר' בא (עיין רש"י וארא) על
משה נטה ידך על השמים מלמד שהגביה את
משה למעלה משמים למדנו מזה שאלו שניהם
היו מושלים על עולם הגשמי והיו נבדלים ממנו,
וזהו היה עצם מעלתן .. .מפני שאלו צדיקים
מתרוממים על העולם'.
  .גכויתבאר יותר ע"פ מש"כ בגבורות ה' (פרק
לד) שהמכות במצרים היתה ממטה למעלה
וז"ל :מתחלה ברד מן השמים ואחר כך הארבה
ברקיע האוירי ואחר כך החושך במאורות שהם
בשמי השמים העליונים ,ואחר כך מכת בכורות

מכה בנשמת האדם שהוא דבר רוחני וזה יותר
עליון כי המאורות הם גשמיים אבל הנשמה
היא רוחנית .ואז יצאו ישראל ,כי אז נודע
למצרים כי הוא יתברך מושל בארץ מתחת
ובשמים ממעל '.הרי שכל מה שרוחני יותר
מתייחס לעליון יותר.
  .דכולפי"ז מה שהוצרך לשלשה דפנות מסביב
אינו שייך לענני הכבוד ,אלא דין מיוחד ילפינן
מבסכת בסכת וכו' [סוכה ו ]:שצריכה שלשה
דפנות [ובערוך לנר שם מאריך לבאר למ"ד
ענני כבוד מהו המקור לדפנות ע"ש] .אבל
לדעת הרא"ם משמע שלמ"ד זכר לענני הכבוד
ולכן צריך ג"כ דפנות .וצ"ב א"כ למה סגי בג'
דפנות .הרי דומיא דעננים בענין וצ"ע .אח"כ
ראיתי בפמ"ג בא"א סימן תרכ"ה שהקשה כן
בשם הצדה לדרך .והפרמ"ג מיישב שאין ליליף
ד' צדדים כיון שהעננים היו סביב לכל מחנה
ישראל ולא לכל אחד ע"ש [ובגמ' סוכה י:
ילפינן למ"ד ענני כבוד כמה דיני סכך ,אינו
מקבל טומאה ,וגידולו מן הארץ ולכאורה
לדעת הרא"ם יצריך גם הדפנות כך]

בכ ◆ משנת מהר"ל
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השמים אשר הם על האדם .ואף על גב שהשמים הם תחת האדם ,הם על
האדם ,שאין האדם על השמים .וכן בענן עצמו ,שהוא בא מלמעלה
מששה פאות העולם ,נחשב הכל עליהם .תדע ,דהא כתיב (להלן יד ,יד)
"ועננך עומד עליהם" ,הרי כי כולם "עליהם" נקרא ,מפני כי הדברים
אשר הם למעלה אין ראוי שיקראו תחת האדם ,רק על האדם.
לכך אין מצות סוכה רק למעלה ,ולא למטה .כי אם היה עושה למטה או
מן הצד ,לא היה זה דומה לעננים ,שהיו למעלה ולא למטה:

ענני כבוד בזכות אהרן – חיבור מהקב"ה לישראל למטה
ומתבאר בדבריו 'שהעננים הם תמיד למעלה מפני מעלתם' ,ועדיין הלב מרגיש
שיש כאן עומק ויש לצרף לזה דברי מהר"ל בנצח ישראל (פרק נד) ,שכתב לפרש
למה היה הענני הכבוד בזכות אהרן וכשמת נסתלקו העננים .וכתב ע"ז ביאור
נפלא שאהרן הכהן היה לו מדה מיוחדת שעל ידו היתה חיבור בין ישראל להקב"ה,
וכלשונו [שם] "אהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלום ומקרב את הבריות ביחד
(אבות פ"א מי"ב) ,לכך היה אהרן מקשר את ישראל ומאחדם יחד .וכן בעבודה במשכן
ובמזבח ,שהוא אחד ,אל השם יתברך שהוא אחד ,ובזה היה עושה שלום וקשור
בין ישראל ובין אביהם שבשמים .וזהו תכלית הקשור והאחדות שהיה על ידי
אהרן" ע"כ .וכשהקב"ה פונה להתקרב ולהשראות שכינתו בתחתונים היתה תמיד
על ידי 'הענני הכבוד' כמ"ש וירא ה' בעמוד הענן ,וכן בקבלת התורה .וראוי שיהא
הקירבה והחיבור על ידי אהרן ,וכשמת האהרן נסתלקה העננים ,פירוש – החיבור
והתקרבות כביכול של הקב"ה לתחתונים.
ולפי"ז מובן שהעננים נחשבים תמיד למעלה ואינו שייך שהם יהי' 'תחת האדם',
שהרי הם מורים על השראת השכינה הבא כביכול מלמעלה הפונה למטה ,שהאדם

  .הכוביותר דאיתא בגמ' (סוכה ה ).מעולם
לא ירדה שכינה למטה מעשרה .ויש להסמיך
לדבריו כאן מה שידוע בשם הגר"א בשיר
השירים (א' ד') בטעם שאנו עושין חג הסוכות
זכר לענני כבוד בט"ו בתשרי ,ולא בניסן
כשיצאו ממצרים' : ,לפי שכשעשו בני ישראל
נסתלקו מהם ענני הכבוד ,ולא חזר מהם עד
שהתחילו לעשות המשכן ,וזה הי' בט"ו בתשרי,
כי למחרת יוהכ"פ ירד מרע"ה מן ההר ,והם

מביאים אליו נדבה בבוקר בבוקר ,שני ימים
הרי י"ב וי"ג תשרי ,ובי"ד תשרי נטלו כל חכמי
לב ממשה את הזהב ,ובט"ו בו התחילו בבנין
המשכן ,ואז חזרו ענני הכבוד' .ולפי דברי רבינו
יש לזה העמקה יתירה ,שהסתלקות העננים
מורה על הריחוק תחתונים מעליונים ,והחזרת
הענני כבוד מורה על הקירוב והחיבור שיש בין
הקב"ה לישראל ,וסימן שנמחלו להם חטאם.

דובכה יננע

משנת מהר"ל ◆ גכ

תמיד נמצא על צד המטה ופונה להקב"ה למעלה(כה).

וז"ל בנצח ישראל (פרק נד):
'ויש לשאול ,למה היו ענני כבוד על ידי אהרן ,והמן על ידי משה ,והבאר
על ידי מרים .אבל כאשר תבין הדברים אשר התבאר לך למעלה,
תבין אלו דברים .כבר בארנו ,כי ראוי היה משה שעל ידו היה המן,
שהוא פרנסת ישראל ,בשביל שהיה פרנס הדור ומנהיג הדור .כי נקרא
המנהיג והמלך בפרט 'פרנס' ,לפי שהוא משלים את חסרון הדור ,כמו
שהפרנסה משלמת חסרון האדם .ולכך משה שהיה פרנס ומלך ישראל
בפרט ,כמו שהתבאר למעלה ,ראוי שיהיה מפרנס וזן את ישראל ,עד
שיהיה פרנסת ישראל על ידו .ולכך המן ,שהוא פרנסת ישראל ,היה על
ידי משה.
וענני כבוד היו על ידי אהרן .כבר אמרנו לך כי על ידי אהרן היה החבור
של הקדוש ברוך הוא עם ישראל ,כמו שתמצא בכל מקום כאשר
היה נגלה השכינה בתחתונים  -היה על ידי ענני כבוד; "וירא ה' בעמוד
ענן" (ר' דברים לא ,טו) ,וזה תמיד" .ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי
קולות וברקים וענן כבד" (שמות יט ,יז) .וגם כן בכל מקום שהיה גלוי
שכינתו בתחתונים היה זה על ידי עמוד הענן .ולכך ראוי שיהיה זה על
ידי אהרן ,שעל ידי אהרן חבור השם יתברך אל ישראל ,כמו שהתבאר'.

